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 الصيد اجلائر والرأفة ابألحياء
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية .ليبيا. -كلية اآلداب   -عبدالسالم دمحم احلشاين .قسم اجلغرافيا

 
   ادلقدمة :

اقًتنت الرزتة أبشتاء هللا اضتسٌت سبحانو وتعاىل فهو الرزتن الرحيم ، هبا نبدأ  كل عمل صاحل ) بسم 
القرآن الكرًن ،وبدء األكل ،وغَتىا من األقوال واألفعال ، قال تعاىل:) إنو هللا الرزتن الرحيم( قبل قراءة 

،فكل سور القرآن الكرًن الذي يعد دستور اظتسلمُت (1)من سليمان وإنو بسمميحرلا نمحرلا هللا (
ومصدر تشريعهم بدأت ابلبسملة ابستثناء سورة التوبة،ويف ذلك داللة واضحة على أقتية الرزتة يف 

اإلسالمي ،فاصتمع بُت ىاتُت الصفتُت اظتتقاربتُت يعكس انطباعا جليًا على أن الرزتة أتيت يف  التشريع
مقدمة صفات هللا العلى ،إذ كان من اظتمكن أن كتمع هللا مع الرزتة صفة أخرى تعطي توازان للقارئ أو 

 السامع حبيث ال تطغى عنده صفة الرزتة مثل اصتبار والقهار والعظيم .
ذلك ويظهره ما جاء يف أول سور اظتصحف الشريف وىي الفاحتة اليت وجبت قراءهتا مع كل ويؤكد   

ركعة للصالة ، فإىل جانب بدايتها ابلبسملة تكررت الرزتة ابلصفتُت الرزتن الرحيم يف اآلية الثانية 
 وبذلك يكرر اظتصلي لفظ الرزتن مرتُت على األقل عند كل ركعة وكذلك يردد لفظ الرحيم مرتُت

ذتاين وستُت مرة يف اليوم خالل سبع عشرة ركعة  }هلل سبحانو وتعاىل{،وبذلك يردد اظتسلم صفة الرزتة 
 دتثل الصلوات اظتفروضة غَت الرواتب والنوافل .

ق اطتلق أكد ذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف كثَت من األحاديث منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص :)إن هللا كتب كتااًب قبل أن متل 
.ويف اضتديث الصحيح:)جعل هللا الرزتة  (2)إن رزتيت سبقت غضيب ،فهو مكتوب عنده فوق العرش(

مائة جزء،أنزل يف األرض جزءًا واحداً،فمن ذلك اصتزء تًتاحم اطتالئق حىت ترفع الدابة حافرىا عن 
 .(3)ولدىا خشية أن تصيبو(

                                                 

 . 30سورة النمل :اآلية ( 1)
( ، واللفظ لو ،ومسلم :  7115خاري : كتاب التوحيد ، ابب قول هللا تعاىل : " بل ىو قرآن غتيد يف لوح ػتفوظ " )الب( 2)

 . (3022البخاري : كتاب بدء اطتلق )( ، ويف رواية غلبت بدال من سبقت ،2751كتاب التوبة ، ابب يف سعة رزتة هللا تعاىل )
، 1(،ط /5654. ابب : جعل هللا الرزتة مائة جزء )لباري شرح صحيح البخاريأزتد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح ا (3)

 م             1986دار الراين للثراث ،
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لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، قال تعاىل : ) وما أرسلناك إال رزتة وقد أردف هللا الرزتة مع مهمة الرسالة احملمدية ل
. حيث انربت الرزتة يف كل نواحي السنة النبوية الشريفة من قول أو فعل أو تقرير ،وىو (1)للعاظتُت(

 القائل ملسو هيلع هللا ىلص :)والذي نفس دمحم بيده ، ال يضع هللا رزتتو إال على رحيم(.
 قال : ) ارزتوا من يف األرض يرزتكم من يف السماء ( فالرزتة يف غتتمع اظتسلمُت وعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

تتجاوز اإلنسان مبختلف أجناسو وأداينو إىل اضتيوان األعجم من دواب وأنعام وطَت وحشرات ،وإذا 
يت نسعى أحل هللا الصيد وفق إطار شرعي ػتدد وأحكام وضوابط معينة تتوافق والتنمية اظتستدامة ال

اليوم رتيعًا لتحقيقها ، فينبغي أن نتعامل مع األحياء الربية والبحرية ابلرفق والرأفة ونعاملها ابلرزتة 
والعطف حىت ؿتد من ظاىرة الصيد اصتائر اليت شاعت يف رتيع البلدان ابستثناء بعضها اليت تنفذ 

مر الذي أدى إىل وتناقص كثَت من األحياء الضوابط القانونية اظتعنية حبماية البيئة والتوازن البيئي ،األ
 الربية والبحرية وانقراضها ،فالصيد أحلو هللا سبحانو وتعاىل للحاجة إليو كاألكل أو ؿتوه .

يتناول ىذا البحث اظتتواضع تفعيل الوعي الديٍت واصتغرايف والبيئي ابتباع الرزتة والرأفة وأسلوب الرفق 
لعمل على اتباع السنة النبوية الشريفة يف ىذا اظتضمار حىت نتكننا اضتد ابألحياء أثناء ؽتارسة الصيد ، وا

 من ظاىرة الصيد اصتائر غَت اظتسؤول الذي أخل ابلتوازن البيئي ، وأىلك احمليط اضتيوي للبيئة .
فالصيد اصتائر دون رأفة ورزتة أضر ابلبيئة يف وطننا العريب واإلسالمي وحىت على الصعيد العاظتي ،  

ض ػتيطها اضتيوي، وأفقده الكثَت من أصناف التنوع البيولوجي اظترتبط جبغرافية اظتكان ؽتا حتولت وأجه
بسببو جغرافية قراان وأرايفنا وبوادينا وغاابتنا وصحارينا إىل قفار مهجورة  ربيعها كخريفها صامت بال 

 حياة . 
واة الصيد ونذكرىم ابالنعكاسات أنمل هبذه الورقة البحثية غرس مبدأ الرزتة يف النفوس السيما ى 

البيئية واصتغرافية السيئة وكل األضرار النارتة عن ؽتارسة الصيد اصتائر واتباع شرع هللا سبحانو وتعاىل 
وىو نوع من الفساد يف الرب والبحر كما أشار إليو قول هللا تعاىل : ) ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا  

 .(2)ي عملوا لعلهم يرجعون(كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذ
 
 

                                                 

 .107سورة األنبياء : اآلية (1)
 . 41سورة الروم اآلية  (2)
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 ادلبحث األول )اإلطار النظري للبحث(-
 مشكلة البحث:-

تكمن مشكلة البحث يف شيوع ظاىرة الصيد اصتائر يف كثَت من البالد العربية واإلسالمية ، نتارسو ىواة 
أابحتها الصيد بكل قسوة وعنف دوفتا رزتة أو رأفة ابألحياء الربية أو البحرية، ليس للحاجة اليت 

الشريعة اإلسالمية الغراء بل ألجل اللهو واظتتعة، دون مراعاة للتوازن البيئي الذي يتوقف استمراره على 
عام  Odumمدى تعقده،فكلما تعقد النظام البيئي ازداد ثبااًت واستقرارًا كما أثبت ذلك 

ية اظتكان،فلو حتلى ىواة ،ومراعاة إمكانيات احمليط اضتيوي، وإصحاح اظتركب الطبيعي صتغراف(1)م1963
الصيد أبخالق اإلسالم ،وتعاملوا بكل الرزتة والرأفة ظتا وصل احمليط اضتيوي إىل ىذا اظتستوى من 
التدىور البيئي ، فالبيئة العربية واإلسالمية حسب آخر الدراسات اضتيوية تفقد سنواي العديد من 

أرجائها إىل مناطق مهجورة ،ومل يقف خطر  أصناف التنوع البيولوجي من األحياء الربية، حيث تتحول
تدىور احمليط اضتيوي على األحياء الربية فقط بل تعداه إىل الكائنات البحرية مبختلف أنواعها وأشكاعتا 
،حيث ساد التصحر الرب والبحر كنتيجة حتمية من نتائج الصيد اصتائر الذي اختذ وسائل وتقنيات 

لذكية والسيارات السريعة اجملهزة واظتناظَت اضتديثة واستخدام تقنيات ؼتتلفة ومتطورة كاألسلحة النارية ا
االستشعار عن بعد والكالب اظتدربة والطيور اصتارحة ،ومل يراعوا دورة اضتياة لألحياء ،وتكاثرىا ألجل 

 اضتفاظ على النوع السيما ػتدودة العدد والنوع  . 
 فرضيات البحث :-

تملة ظتشكلة البحث أو رمبا األسباب اظتباشرة أو غَت اظتباشرة اظتتوقعة دتثل الفرضيات حلواًل مبدئية ػت
 لظاىرة الصيد اصتائر والتبعات اليت ضتقت ابلبيئة جراء ىذه الظاىرة البشرية اظتدمرة  .

 تعرب التساؤالت التالية عن فرضيات البحث :   
 ما األسباب اظتباشرة وراء ظاىرة الصيد اصتائر؟  -1س
حرفة الصيد إىل مستوى الصيد اصتائر لو تعامل أصحاب ىذه اضترفة أو اعتواة  ىل وصلت -2س

 أبخالق اإلسالم وحتلوا ابلرزتة والشفقة والرأفة عند امتهاهنم الصيد براً وحبرا ؟  
 ىل ىناك عالقة بُت التحلي ابلرزتة والرفق ابألحياء واضتد من مشكلة الصيد اصتائر؟ -3س
 المية إزاء ظاىرة الصيد اصتائر ؟ما حكم الشريعة اإلس -4س

                                                 

 .28م ، ص2002رة ، حجاب ، دمحم منَت ) الثلوث وزتاية البيئة( ،الطبعة الثالثة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاى(1)
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 ىل التحلي بصفة الرزتة والرأفة من قبل الصيادين لتد من تفاقم تبعات الصيد اصتائر؟  -5س
 منهجية البحث :-

حبث اظتوضوع أبسلوب اظتنهج الوصفي التارمتي والكمي ،حيث اظتعلومات  -بعون هللا ومشيئتو -سيتم
ة البحث ،والظروف الطبيعية لبيئة اظتكان،واطتطاب الديٍت الذي والبياانت واإلحصائيات اظتعنية مبشكل

 يغرس مبدأ الرزتة بشأن ؽتارسة الصيد يف الرب والبحر .
وحتليل العالقة بُت أخالقيات الصيد اظتثالية النابعة من روح اإلسالم ومشكلة الصيد اصتائر واآلاثر 

 اظتًتتبة عنو . 
 أمهية البحث :-

كونو يتناول ظاىرة الصيد اصتائر اليت تسهم بفاعلية يف تدمَت مقومات البيئة تكمن أقتية البحث يف  
الطبيعية وإخالل التوازن البيئي ،وذلك ابلرجوع إىل أخالق الشريعة اإلسالمية السمحاء اليت أتمر 

 .ابظتعروف وتنهى عن اظتنكر واليت من شيمها الرزتة ابإلنسان واضتيوان والشجر ،والرأفة بكل كائن حي 
ومشكالت من ىذا النوع ال نتكن حلها ماداي أو تقنيًا وال حىت اجتماعيا ،بل ىي مسألة طبيعية 
مرتبطة ابلوازع الديٍت األخالقي للبشر، فالسمو األخالقي الذي يتسم ابلعطف والرقة و الرزتة نتكن أن 

 حياء الربية والبحرية .يكون الدواء الروحي ظتسألة البحث بديالً للعنف والقسوة اظتفرطة عند صيد األ
إن التكنولوجيا اظتتطورة للصيد الربي والبحري قد زادت من حدة ظاىرة الصيد اصتائر وأفقدت البيئة 

 مئات األصناف من التنوع البيولوجي .
 أهداف البحث :-

 ترمي فكرة البحث إىل حتقيق األىداف التالية :
إىل مشكلة بيئية خطَتة هتدد بيئاتنا العربية  السمو ابلوعي البيئي ،وزتاية البيئة ولفت النظر-1

واإلسالمية ؾتم عنها تدىور احمليط اضتيوي،واهنيار التنوع البيولوجي ،أال وىي ظاىرة الصيد اصتائر اليت 
انتشرت يف غتتمعاتنا العربية واإلسالمية بال مراعاة للقواعد اإلسالمية ،واألخذ بتعاليم الدين  اليت دتنع 

اضتاجة دوفتا إفساد للبيئة كما قال هللا تعاىل :)ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت  الصيد إال حسب
،حيث تشَت بياانت وإحصائيات الدراسات (1)أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون(

                                                 

 .41سورة الروم : اآلية  (1)
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ًا أاثر البيئية واصتغرافية اضتديثة إىل تناقص وتراجع كبَت للتنوع البيولوجي بشكل ملفت للنظر تناقص
 حفيظة زتاة البيئة ػتليا وإقليميا ودوليا.

غرس اظتثل واظتبادئ اإلسالمية السامية لدى ػتًتيف وىواة الصيد للحد من استمرار مشكلة الصيد -2
العبثي اصتائر،وذلك ابتباع أسلوب الرزتة والرأفة والرفق ابألحياء عند ؽتارسة الصيد يف الرب والبحر حىت 

 ي ،ونعيد التوازن الطبيعي للبيئة.ؿتقق اإلصحاح البيئ
 العودة إىل تعاليم اإلسالم الغراء اليت تدعو اضتماية البيئة الطبيعية ودتنع الفساد .-3
 الكلمات اظتفتاحية للبحث )اظتفاىيم واظتصطلحات ( : -
 الصيد :لغًة واصطالحاً :-
 الصيد أو االصطياد لغًة :●

زيد يتصيد وحًشا،فهو يطلب صيدىا والوحش ىنا صيد  صاد، اصطاد، يصيد، صْيداً، كقولنا: ذىب
،صيد أو مل يصد، وبذلك نقول صاد زيد صيداً فاللفظ أييت أحياانً فعاًل وأحياانً أخرى مفعواًل بو كقول 

، وال يقال للشئ: صيد، إال ما كان ؽتتنعا حالاًل وليس (1)هللا تعاىل : ) ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم (
واظتصيدة ابلكسر ما يستخدم للصيد كالفخ  أو ما يصاد بو ، ويقال: كلب صيود ؽتلوكًا ألحد ، 

 .(2)ابلفتح وصيد بضمتُت وصيد أيضاً ابلكسر
 الصيد: اصطالحاً :●

يعٍت: اقتناص اضتيواانت غَت اظتملوكة وما ىو حالل منها ، وىو أيضا إيقاع حيوان متوحش ابلطبع غَت 
 ة  .وغَت مقدور عليو ابظتصيد (3)ؽتلوك

 :   Poachingالصيد اصتائر-

                                                 

 .95ة :اآلية :ائداظتسورة  (1)
 -مادة ) صيد ( –حتقيق غتموعة من احملققُت  –اتج العروس من جواىر القاموس  –دمحم مرتضى اضتسيٍت الزبيدي ( 2)
 دار اعتداية . - 8/302-303
بَتوث –مكتبة لبنان  - 1/157مادة  ) ص ي د (   –اطر حتقيق دمحم خ–ؼتتار الصحاح  –دمحم أبو بكر الرازي ( 3)
 .م1995.
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ويعٍت الصيد غَت القانوين ، أي صيد األحياء الربية والبحرية بشكل غَت مشروع يتناقض مع القوانُت 
احمللية والدولية ضتفظ وإدارة اضتياة الربية ،ويعٍت أيضا الصيد غَت اظتنظم الذي ال يلتزم ابحًتام النظم 

 بطرق عشوائية ظاظتة . البيئية الطبيعية بل نتارسو أصحابو
 األهلية :-

، قال تعاىل: )وطعام الذين أوتوا وتعٍت كون الصائد من أىل الذكاة واظتراد بو اظتسلم أو الكتايب العاقل
 وكذا اظتميز وما عداقتا  كاجملنون وغَت الكتايب ال كتوز صيده وال أكل صيده .،(1)الكتاب حل لكم(

 : القصد-
لصائد قاصداً للصيد، فلو أن أحدىم أطلق سهمو ؿتو ىدف ما لكنو أصاب ويعٍت نية الصيد أو كون ا

 طَتاً غَت مقصود ابلصيد فأرداه قتيال فإنو ال لتل لعدم القصد .
 اآللة :-
 أداة الصيد ،أو ما يستخدم يف االصطياد وىي نوعان : 
 اآللة احملددة :-أ

فيها ما ينطبق على آلة الذبح فهي ليست وتعٍت اآللة اليت يصاد هبا كالسهم والرمح والسيف ويشًتط 
. ويشًتط فيها أن (2)ظفرًا أو سنًا لعموم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص : ) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليو فكلوا (

تكون جارحة فإن مل جترح لترم الصيد هبا أو الذبح . كذلك يشًتط فيها  أن تكون غَت مسروقة فإن  
حالل مع إمث السرقة . والصيد ابلبندق الذي يستعمل الرصاص فجائز، أما ما  كانت مسروقة فصيدىا

يكون من اطتذف وحجمو كواحدة اضتمص فذلك ال يكون آلة صيد ومثالو اآللة اليت يستعملها 
األطفال أو ما يعرف )ابلنباطة( فهذا ال كتوز االصطياد بو لقولو ملسو هيلع هللا ىلص حُت سئل عن الصيد ابطتذف 

، أما (3)ىي اضتصاة والنواة: )إهنا ال تصيد صيدًا وال تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العُت (و 
حكم الصيد ابلشبكة أو الفخ فهو جائز إذا مل تكن قاتلة واستطاع الصائد ذبح ما أمسكت بو الشبكة 

نو وقام الصائد أو الفخ ،كذلك الصيد ابلعصا فإذا قتلت اظتصيد فال لتل ، أما إذا أصابت بعض بد
 .-وهللا أعلم -ابلذبح فذلك حالل

                                                 

 .5سورة اظتائدة : اآلية  (1)
 . 7/75رواه البخاري ) يف كتاب الصيد ابب ما أصاب يف اظتعراض ( ج( 2)
 ( كتاب الصيد والذابئح . 6/72رواه مسلم ) ( 3)
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اصتوارح : وىي نوعان جارحة تعدو وأخرى تطَت ، فاألوىل كالكلب وقد أجازتو الشريعة حبالل -ب
 صيده ، والثانية كالصقر الذي يستخدمو أغلب صيادي اطتليج العريب .

 التسمية :-3
وهنيو  (1)بقولو : ) فكلوا ؽتا ذكر اسم هللا عليو ( وتعٍت ذكر اسم هللا عند الذبح ألمره سبحانو وتعاىل 

 (2)عن أكل ما مل يذكر اسم هللا عليو عند الذبح كما قال تعاىل :) وال أتكلوا ؽتا مل يذكر اسم هللا عليو (
 ومن ذلك يقول الذابح : ) بسم هللا : هللا أكرب ( .

 : االنقراض -4
الة ظهوره من جديد . وانقراض فصيلة ما ىو عدم ىو اختفاء الكائن اظتوجود على كوكب ما واستح

بقاء نوع أو غتموعة على قيد اضتياة . أوىو توقف وجود أي نوع أو غتموعة من أنواعها وتقليل التنوع 
اإلحيائي منها . وتعد اللحظة اليت نتوت فيها آخر فرد من نوع ما ضتظة االنقراض على الرغم من أنو 

كاثر قد فقدت قبل وفاة آخر فرد من ىذه الفصيلة . فقد يكون عادة ما تكون القدرة على الت
االنقراض بوفاة آخر عضو قادر على التكاثر يف ىذه اصتماعة أو بكلمة أخرى توقف الفصيلة عن 

م حىت 1600( االنقراضات منذ عام 1القدرة على التكاثر الذي يضمن وجودىا، يبُت اصتدول )
 . (3)اآلن

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 118سورة األنعام اآلية ( 3)
 . 121سورة األنعام اآلية ( 4)
، دار اظتريخ ، الرايض 1ريتشارد برنتاك )أساسيات الصون اضتيوي( ، تررتة وتعريب : دمحم عبد العزيز الدمرداش ، ط / ( 5)
 .194م،ص 2003،
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 م حىت اآلن .1600( اإلنقراضات منذ عام 1جدول )                      
اجملموعة 
 اضتيوية

اظتنطقة  على اليابسة
 اظتتجمدة

العدد التقرييب  اإلرتايل يف احمليطات
 لألنواع

 %
االنقراض 
 يف اجملموعة

 2.1 4000 85 4 51 30 الثدييات
 1.3 9000 113 - 92 21 الطيور

 0.3 6300 21 - 20 1 الزواحف
 0.05 4200 2 - - 2 مائياتالرب 

 0.1 19100 23 - 1 22 األشتاك
 0.01 1000000 98 1 48 49 الالفقارايت
النبااتت 
 الزىرية

245 139 - 384 250000 0.2 

، 1اظتصدر:ريتشارد برنتاك )أساسيات الصون اضتيوي(، تررتة وتعريب: دمحم عبد العزيز الدمرداش، ط /
 .194م،ص 2003دار اظتريخ،الرايض،

 
 األمان البيولوجي : -5

يعٍت بقاء النوع من فصائل األحياء اضتيوانية والنباتية على قيد اضتياة أبمان اتم وذلك ابستمرار التزاوج 
 والتكاثر وعدم تعرض الفصيلة أو النوع إىل التهديد ابالنقراض .

 اظتبحث الثاين : ) الصيد اصتائر...أسبابو ونتائجو( -
 تدىور البيئي والتصحر :الصيد اصتائر سبب لل-

وىو الصيد غَت اظتنظم الذي يتعدى األمان البيولوجي لألحياء ويفوق القدرة االستيعابية لألحياء الربية 
.فالصيد اظتستمر يف منطقة ما يقوض فرص التكاثر هبا السيما إذا كان جل الصيد .والبحرية مبكان ما.

ية حجم الفداحة واطتسارة البيئية اليت تتعرض عتا من اإلانث ،فقد أظهرت عدة بياانت وإحصاءات حيو 
اظتناطق اليت نتارس فيها الصيد اصتائر،السيما العامل اإلسالمي والعريب الذي يفتقد الوعي البيئي والوازع 

وإلظهار مدى اضتاجة لألخذ أبسلوب  ،الديٍت الذي أيمر ابلرأفة والرفق ابألحياء وليس القسوة والعنف
 .الرزتة



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

384 

 

ندونيسي للعلماء اظتسلمُت " خالل شهر ندونيسيا أعلن "اجمللس األأكرب البلدان اإلسالمية ففي أ   
يناير اظتاضي أن صيد اضتيواانت احملمية واالجتار هبا ؽتارسات تتعارض مع تعاليم اإلسالم ، وأن اضتفاظ 

 على البيئة واجب على كل مسلم .
ندونيسي للعلماء اظتسلمُت "أسرورون نيام" إىل أن وقد أشار السيد رئيس صتنة الفتاوى يف اجمللس األ

 اضتفاظ على البيئة من أىم تعاليم اإلسالم .
وأضاف نيام : إن قتل أو إيذاء أو صيد اضتيواانت النادرة أو فعل أي شيء يهدد وجودىا حرام       

 ،إال يف حالة الضرورة إلنقاذ حياة إنسان . 
جتار يف اضتياة الربية الحبماية البيئة ابلفتوى الرشتية اليت حترم ا وقد رحبت جل اظتنظمات اظتعنية     

يسوارايوجا اظتتحدث ابسم " إوالصيد اصتائر لألنواع النادرة ،ويف سياق ذلك صرح السيد نيومان 
ندونيسيا : " إن الفتوى سوف تتمم القوانُت اضتكومية اظتتعلقة حبماية أالصندوق العاظتي للطبيعة " يف 

زن النظام البيئي كما يدعو الربية ، وتعمل كمذكر للمسلمُت يف اندونيسيا ابضتفاظ على توا اضتياة
 ."الدين

وأضاف إيسوارايوجا : " إن اجمللس تشاور مع منظمات معنية حبماية البيئة ، منها الصندوق العاظتي   
اة ىذه الرسالة يف نو أيمل يف أن ينشر الدعإللطبيعة ، وذلك قبل إصدار الفتوى ،كما أضاف : " 

 معظم جتمعاهتم ، السيما عند صالة اصتمعة . 
وذكر إيسوارايوجا: إن اجمللس تشاور مع منظمات معنية حبماية البيئة، مثل الصندوق العاظتي للطبيعة، 

 .قبل إصدار الفتوى
من بينها ندونيسيا تضم تنوع بيولوجي كبَت منها عدة أنواع معرضة لالنقراض ، أيشار إىل أن دولة    

إنسان الغاب وفتور سومطرة ووحيد القرن اصتاوي ، وحسب آخر اظتتابعات اضتيوية للتنوع البيولوجي 
تواجو النمور ووحيد القرن بشكل خاص هتديد الصيد اصتائر ابعتباره سلعة ػتركة للسوق السوداء 

 .(1)يدي ىناك للتجارة وذلك بسبب بيع أجزائها اليت يعتقد بقيمتها العالية يف الطب التقل
% من أنواع طيورىا 36سًتاليا ،أندونيسيا من حيث العدد اإلرتايل لألنواع اظتستوطنة بعد أأتيت      

 (2)نوعاً ىي أنواع مستوطنة 515% من أنواع ثديياهتا البالغ عددىا 39نوعاً و  1531البالغ عددىا 
                                                 

 م .7/2014-جاكرات  -Sensرتعية البيئة السعودية  (1)
 م .2015يوليو  31ندونيسيا . ويكبيداي :اظتوسوعة اضترة  :أ–شبكة اظتعلومات الدولية  (2)
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يف شرق  اً نوع 1650لك أبكثر من .وهبا أكرب تنوع يف العامل من األشتاك والشعاب اظترجانية وذ
 . ندونيسياأ

من  اً نوع 79ا نهمن الكائنات اضتية م اً ؼتتلفً  اً نوع 367ويف اظتملكة العربية السعودية ىناك أكثر من 
الثدييات رتبة اللواحم منها اضتيواانت اظتفًتسة مثل النمر العريب والوشق والذئب العريب والثعالب اضتمراء 

 الطيور والزواحف والربمائيات واألشتاك . والفنك  إضافة إىل
األسد العريب الذي كان موجوداً مشال السعودية واضتجاز وعسَت، حيث قتل كمنها  انقرض كثَت وقد   

شوىد قبل انقراضو قد م ،وكذلك الفهد العريب الذي انقرض و 1932آخر أسد يف واحة األحساء عام 
فهود عربية وذلك يف اظتنطقة  4رامكو بقتل أركة م ، حيث قام غتموعة  من عمال ش1950يف عام 

 حيث قام الصيادون بقتلو ، 1973الشرقية من اظتملكة ، وشوىد الفهد العريب آخر مرة يف حائل عام 
 ( اختصاراً ألنواع اضتياة الربية ابظتملكة العربية السعودية .2يبُت جدول )و 
قراض داخل اظتملكة ومنها حيوان الوشق والنمر ( بعض اضتيواانت اظتهددة ابالن1،2،3تظهر الصور )  

 العريب والضبع اظتخطط  . 
 

 ( اجملموعة اضتيوانية الربية ابظتملكة العربية السعودية2جدول )   
 
  م .2015اجمللة. -اظتصدر : موقع اضتياة الربية ابظتملكة العربية السعودية

 لسعوديةاب عسَتو  اضتجاز يف الوشق( 1صورة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 السعودية لنمر العريب يف( ا2صورة)

 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ( الضبع اظتخطط ابلسعودية3صورة)

 
-2008اظتصدر:شبكة اظتعلومات الدولية ،موقع اضتياة الربية يف اظتملكة العربية السعودية ،اجمللة .

 م.2013
 

إن انقراض أنواع معينة من األحياء سواء كانت يف البحر أو الرب يعٍت إاتحة الفرص ألحياء أخرى 
حدث يف قارة اسًتاليا عندما تزايدت أعداد األرانب بشكل مرعب ، تتكاثر وتتزايد أعدادىا ، كما ل

األمر الذي جعل االسًتاليون يرصدون أالف الدوالرات ظتن يقتل أكرب عدد من األرانب ، وىذا يعٍت 
يسهم مساقتة فعالة يف تسريع وثَتة ظاىرة الذي يف التوازن البيئي ونوعا من التدىور البيئي  اختالالً 

أضحت هتدد كثَتاً من دول العامل ال تفرق بُت دول غنية أو فقَتة ، فالطيور عتا دور كبَت  التصحر اليت
يف تدعيم مقومات الًتبة ابلسماد ، وقتل اضتشرات والقوارض والديدان الزائدة عن مستوى التوازن البيئي 

بة السفلى خالل فطائر أبو منجل األصلع اظتهدد ابالنقراض مثال يسهم بشكل كبَت يف نقل بذور الغا
 ىجرتو السنوية بُت الشمال واصتنوب .

يشهد أحد الكتاب الصحفيُت أن ىناك ؽتارسات عنيفة الزالت دتارس دون أدىن رزتة أو شفقة يف حق 
بعض اضتيواانت الضارية كالضباع والذائب عن طريق الصيد اصتائر يف بعض مناطق اظتملكة العربية 

أحد جوالتو فيقول : " ففي مناطق ىضاب قرب الدوادمي السعودية ، يكتب ىذا الصحفي عن 
ووادي تربة ابصتنوب رأيت ما لتزن لو الضمَت وىو صيد اضتيواانت والتباىي بصيدىا يف كثَت من القرى 

 واظتدن ىناك " .



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

384 

 

وأضاف : " يف إحدى جواليت يف وادي تربة شاىدت عددا من الضباع اظتعلقة على األشجار ،وكان  
ل ، حيث تعرضت تلك الضباع لعملية صيد وحشية ، وال تزال عالمات الرصاص ىذا بفعل فاع

موجودة على أجسادىا ... ومل يتوقف األمر عند صيد الضباع ، فقد شاىدت يف جولة أخرى ثالثة 
ذائب القت نفس مصَت الضباع ، حيث مت تعليقها على األشجار و آاثر الرصاص تظهر على 

 أجسادىا ...
"وىنا دارت يف دىٍت العديد من التساؤالت... ماىو سبب تعذيب تلك اضتيواانت واستطرد يقول: 

وقتلها والتنكيل هبا هبذه الطريقة البشعة ، فرد عليو أىل اظتنطقة إبجاابت يروهنا سببا مقنعا لتربير فعلتهم 
 الشنيعة وىي : 

ا ألنفسهم فقتلوا الضباع أن ىذه اضتيواانت قامت مبهارتة أغنامهم ومواشيهم ، فأرادوا أن يثأرو -1
 والذائب هبذه الطريقة البشعة .

يرى أىل القرية أن تعليق اضتيواانت الضارية وقتلها هبذه الصورة عالمة من عالمات القوة عند أىل -2
 القبيلة ، ومثار حديث الناس يف اجملالس .

الطريق ، حُت يرى تلك تعليق اضتيواانت هبذه الصورة رسالة حتذير شديد اللهجة للغريب أو عابر -3
اضتيواانت الضارية وىي معلقة ، وكأن أىل القبيلة يقولون لو إن مل تلتزم حبسن التصرف مع أىل القرية 

 فسيكون مصَتك كمصَت ىذا الذئب اظتعلق .
أن اضتيواانت األخرى من نفس الفصيلة عندما ترى  }من خالل تعليق اضتيوان{يعتقد أىل القبيلة -4

... وىذا غَت صحيح الن اضتيواانت الربية }فإهنا ختاف وتبتعد عن اظتكان{هبذه الصورة حيواان معلقا 
 عند اصتوع تتبع غريزهتا وليس تفكَتىا !!

يضيف الكاتب واصفا وادي تربة: "يف وادي تربة أنواع كثَتة من اضتيواانت الربية الضارية من ضباع     
الزواحف والسحايل والغزالن وغَتىا ،وكتب أال يتم وذائب وثعالب، كما يوجد بو طوائف متعددة من 

 إىدار تلك الثروة هبذه الصورة البشعة".
% منها الغرض 85يعلل الكاتب أسباب الصيد اصتائر يف منطقة اعتضاب قرب الدوادمي إىل أن      

األظافر منو االستمتاع واللهو وتضييع الوقت ، وبعض األشخاص يقتل الذئب ليأخذ الفرو أو العُت أو 
سيارة أو  ةأو الذيل ، العتقاده أهنا تذىب اصتن !! أما الثعلب فيتم قطع ذيلو اصتميل وجتهيزه ظتيدالي

لتعليقو يف مكان ما من اظتنزل أو اظتكتب ، وأما الضب فهو األكلة اظتفضلة لديهم، ولذا يتم اصطياده 
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ى األشجار يف وادي تربة وحجم ( تعليق الضباع والذائب عل4،5،6بشكل كبَت ىناك. تؤكد الصور )
صيد الضب. ومتتتم الكاتب معلقا على ما سبق بقولو: "يف اآلونة األخَتة صارت عمليات الصيد غَت 
مقتصرة على األكل فقط، بل دخلت فيها عمليات التجارة والبيع وال عزاء للحياة الربية يف 

 . 1السعودية...فهل من مغيث ؟!!
 

 ة بوادي تربة( إحدى الضباع معلق4صورة )

 
 م .2013اظتصدر: موقع اضتياة الربية يف اظتملكة العربية السعودية ، اجمللة ،إعداد : مشعل سليمان ،
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 ( إحدى الذائب معلقة بعد رميها ابلرصاص بوادي تربة5صورة )

 
 اظتصدر السابق نفسو .

 ( حجم صيد الضب6صورة )

 
 م .2008-اظتصدر السابق نفسو 
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لبحر اظتتوسط تدىن عدد األشتاك إىل حد مقلق جداً ، حيث تدل كل اظتؤشرات إىل تراجع ويف حوض ا
 حجم األشتاك وتناقص أعدادىا بشكل ؼتيف ،بينما اختفت أنواع أخرى أكرب حجما وأطول عمراً .

سامك تشَت التقديرات األولية ظتنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم اظتتحدة )الفاو( إىل أىم اظتحيث 
اظتعرضة للخطر يف منطقة اظتتوسط ، ومنها التونة ذات الزعانف الزرقاء و أشتاك البكورة ، والنازيل ، 

سبور ، كما تشَت الوكالة األوربية للبيئة إىل جتاوز أكثر من وأيب سيف ، واظترلُت، والبوري األزتر ، واأل
 .% من كميات األشتاك يف اظتتوسط حد األمان البيولوجي 65

فقا لتقرير علمي جديد حول الوضع البيولوجي لكافة أؿتاء دول البحر اظتتوسط أصدره اجمللس العاظتي و و 
إن ىناك عشرات اظتاليُت من الطيور تقتل سنواي  Birdlife Internationalضتماية الطيور " 

تلها من بشكل غَت شرعي، حيث يظهر التقرير حقائق مقلقة حول العدد اعتائل من الطيور اليت يتم ق
 خالل الصيد العشوائي وغَت التشريعي وغَت اظتنظم.

يشَت التقرير إىل أن ىناك عشر دول سجلت النسب األعلى من حيث قتل الطيور  منها دولة لبنان 
مليون طائر ، ومعروف أن لبنان يقع يف اثين أىم معرب للطيور  2.6 عن اليت يقتل فيها سنواي ما يزيد

اظتؤسف أن ىذه الطيور تتعرض لعمليات صيد جائر وعنيف خالل مرورىا عرب اظتهاجرة حول العامل، و 
نوعاً من  37البحر األزتر اثين أىم مسارات الطيور اظتهاجرة يف العامل يستخدمو -مسار حفرة االهندام

 الطيور اضتوامة ، مبا يف ذلك ستسة أنواع مهددة ابالنقراض عاظتياً . 
م ، لكن الصيد 1997لسنة  37د بناء على قرار غتلس الوزراء رقم يشار إىل أن لبنان منع فيو الصي

م أظهر ان لبنان يستهلك 2009العشوائي تزايد يف كافة اظتواسم والفصول . وقد صدر إحصاء عام 
طن من الرصاص ، وتزخر أعداد اصتريدة  600مليون طلقة صيد تنتج ؿتو  25سنواي ما يزيد على 

رزمة من القرارات اليت تصدر عن وزيري الداخلية والدفاع مبنح رخص الرشتية اليت تصدر أسبوعيا ب
االجتار أبسلحة الصيد وذخائرىا إضافة إىل رخص بيع البارود ابلتجزئة. كما يشَت التقرير إىل أن حوايل 

نوعا من أنواع الطيور اظتقيمة  327يف الكيلو مًت اظتربع يقتل سنواًي يف لبنان، وىناك  اً طائر  248
نواع الصيد اصتائر. ويف عام أ% من أنواع ىذه الطيور يتعرض صتميع  59اجرة يف لبنان ، وواظته

م استكمل "اجمللس األعلى للصيد الربي" إصدار كافة اظتراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية 2012
يطبق  م،لكنهلم2004أبصر النور عام الذي اظتتعلق ابلصيد الربي . ىذا القانون  580للقانون رقم 

ألسباب عدة ، أقتها استفادة جتار السالح والذخَتة وجتار ضتوم الطيور الربية من فوضى الصيد 
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العشوائي لكافة أنواع الطيور اظتقيمة واظتهاجرة ، وغياب القرار اصتدي لدى الضابطة العدلية اظتكلفة 
عن وزارة الداخلية اللبنانية بتطبيق قانون الصيد يف القيام مبهماهتا . وقد أظهرت اإلحصاءات الصادرة 

م 2005-1995ؼتالفة خالل الفًتة الواقعة بُت عامي  888أن عدد ؼتالفات حظر الصيد جتاوز 
 20منها إىل احملاكم القضائية . عالوة على ذلك ، فقد مت تسجيل ماال يقل عن  384مع إحالة 

 . (1)شخص آخر سنوايً نتيجة حوادث الصيد 400حالة وفاة وجرح 
ن عادات الصيد العشوائي منتشرة بكثرة يف لبنان ، أبرزىا الصيد يف الليل والصيد إالتقرير : "  يقول

ابلدبق والشباك واألشراك ويف اظتدن والقرى وػتالت التنزه واضتدائق العامة واحملميات الطبيعية واألماكن 
يها جبذهبا من خالل استعمال ياً ،والصيد يف األراضي اطتاصة ،ورصد اضتجال واالحتيال علثراثاظتصنفة 

آالت التسجيل اليت تصدر أصوااًت شبيهة أبصوات الطيور واضتيواانت ،واظتطاردة ابلسيارات واألنوار 
 الكاشفة.  

 الشريك الوطٍت للمجلس العاظتي ضتماية الطيور SPNLوقد استطاعت رتعية زتاية الطبيعة اللبنانية  
Birdlife Internationalيم الصيد الربي وإعالن مناطق ؼتصصة للصيد اظتسؤول إىل حد ما تنظ

للطرائد، كما تسعى إىل إعادة تكريس نظام اضتمى يف استخدام اظتوارد وتصنيف األراضي وزتايتها 
،وتطوير "مفهوم اضتمى" التقليدي اظتوروث ، وقد أكد اظتديرالعام صتمعية زتاية الطبيعة اللبنانية أسعد 

ق الصيد اظتسؤول ستسمح بصيد الطرائد ضمن الكمية اظتسموح بصيدىا " مناط:سرحال  ذلك بقولو
 وحتت رقابة اجملتمع احمللي الذي دتثلو البلدية . 

 MESHCمويف ىذا السياق رصدت اصتمعية ابلتعاون مع مركز الشرق األوسط للصيد اظتستدا   
أنثى طائر أبو منجل دوالر أمَتكي ظتن يعرف " زنوبيا " ولتميها وىي آخر  1000جائزة بقيمة 

األصلع اظتهدد ابالنقراض ، ويدعى ابلطائر اظتقدس أو طائر الفراعنة أو طائر النوق . وكانت اجملموعة 
م ان ىذا الطائر النادر كان ػتط 2012اعلنت عام قد االستشارية الدولية لطيور أبو منجل األصلع ، 

م يف ابدية 2002افو العامل االيطايل لوكا سَتا عام أنظار علماء الطيور يف أؿتاء العامل بعد ما أعاد اكتش
تدمر السورية وقد شارف على االنقراض بعدما عادت الطائر األنثى " زنوبيا " من اظترتفعات اإلثيوبية 
يف رحلة اعتجرة الربيعية من دون أن يتم اقتفاء أثر الطائر الذكر " أوذين " وقد شوىدت " زنوبيا " آخر 

                                                 

-مليون طائر يقتل سنوايً يف لبنان(  2.6مالك حكيم )تقرير علمي : -SPNLموقع رتعية زتاية الطبيعة اللبنانية  (1)
 م .21/8/2015
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لبادية السورية بعد ما وضعت بيضة واحدة فقط . ونظرًا لألحداث الدامية ىناك رمبا مرة يف تدمر يف ا
فرت إىل منطقة آمنة . وجدير ابلذكر أن األمَت " البَت" أمَت موانكو واجمللس العاظتي ضتماية الطيور 

نعو من جهود جبارة ضتماية ىذا الطائر ظتقد بدلوا UCNوكذلك االحتاد العاظتي للحفاظ على الطبيعة 
 ( طائر أبو منجل األصلع "زنوبيا".9االنقراض حيث توضح الصورة )

 ( طائر أبو منجل األصلع اظتهدد ابالنقراض " زنوبيا "9الصورة )

 
 م .SPNL- 2/9/2015اظتصدر: موقع رتعية زتاية الطبيعة اللبنانية 

 
ارقة يف النزاعات األىلية واضتروب مرتفعة من ؽتارسات الصيد العشوائي يف الدول الغ اً ويربز التقرير نسب

ومنها سوراي وليبيا .ويشَت التقرير إىل أن أعمال القتل العشوائي للطيور يف مصر قد سجلت أرقاماً 
مليون طائر ،وتعد "منطقة اظتنزلة " ىي واحدة من ثالث  5.7ؼتيفة حيث يقتل سنواًي ما يزيد على 

 الصيد العشوائي ظتاليُت الطيور سنوايً .أخطر مناطق على الطيور حيث تسجل فيها أعمال 
بعد مصر أتيت ايطاليا يف اظترتبة الثانية من حيث أعداد الطيور اظتقتولة حيث سجل التقرير يف 

Famagusta  ألف طائر  700مليون طائر يف السنة ،ويشَت التقرير إىل أن  5.6قتل ما يزيد عن
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ألف  500ر سنوايً، ويف كرواتيا يقتل سنواي ألف طائ 500تقتل سنواًي يف اليوانن، ويف فرنسا 
ألف طائر. ولتذر التقرير إىل أن طائر الصلنج من أكثر الطيور اليت تتعرض  300أيضا،ويف ألبانيا يقتل 

مليون طائر وبسبب أتثَت  2.9لإلابدة يف منطقة حوض اظتتوسط حيث يقتل منو سنواي ما يزيد عن 
أما يف اظتغرب ل إىل ىجرهتا السابقة من الشمال إىل اصتنوب .تغَت اظتناخ صارت ىذه الطيور ال دتي

العريب ويف ليبيا حتديدا، فقد انقرضت أنواع عدة أقتها الفهد الصياد ، والنعام ،ودب جبال 
 . (1)أطلس،والكبش اآلروي،وأبو عرس

أي صيد بل ؽتا سبق يتضح جلياً مدى اضتاجة للتخلق أبسلوب الرزتة والرأفة عند ؽتارسة الصيد وليس 
الصيد اضتالل حسب ما تقتضيو الشريعة اإلسالمية الغراء ليس الصيد العبثي غَت اظتسؤول لغرض اللهو 

من  اً والفساد ومضيعة الوقت . فالصيد اصتائر وما تسبب بو من آاثر ونتائج بيئية وخيمة يعد نوع
لفساد يف الرب والبحر مبا كسبت الفساد الذي أشار إليو هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو الكرًن )) ظهر ا

 أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( .
 

 والذي يعد مثاال على االنقراض الذي حدث مؤخرا الدودو طائر(  10صورة ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، مطابع وزارة الًتبية والتعليم واصتامعات اظتصرية ، القاىرة 1سليم ، دمحم صابر وآخرون ، ) الدراسات البيئية( ، ط:  (1)
 . 189م،ص1987،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88
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 اجلائر :أسباب الصيد -
 تكمن أسباب الصيد اصتائر يف عدة عوامل وأسباب ؼتتلفة أقتها  :

 ابتعاد الناس عن تعاليم اإلسالم وعدم التعامل ابلرزتة والرفق ابضتيوان .-1
حالة اليأس واإلحباط والضياع والفراغ اليت يعانيها شباب العامل العريب واإلسالمي بسبب الصراعات -2

ية والواقع اظتعيشي اظتتخلف وشظف العيش يف بلداهنم حيث نتارسون الصيد الدامية واضتروب األىل
 اصتائر بكل عنف ودموية وكتدون يف ذلك متنفساً لألوضاع النفسية اظتًتدية اليت يعيشوهنا . 

 عدم االلتزام والتقيد أبصول الصيد اظتشروع واضتالل براً وحبراً .  -3
النارية اظتتطورة اظتزودة ابظتناظَت والرؤية الليلية وسيارات الدفع  تطور تقنيات الصيد اضتديثة كاألسلحة-4

الرابعي اظتخصصة لغرض الصيد هبا كماليات التربيد والتكييف والتدفئة إضافة إىل وسائل االستشعار 
 عن بعد ابلطائرات واألقمار االصطناعية ، وأجهزة حتديد اظتواقع وتتبع الطرائد على مسافات كبَتة  .

رة اظتعلومات والبياانت واطترائط اضتيوية للمحيط اضتيوي لكافة أنواع األحياء من األشتاك وف -5
واضتيواانت الربية والطيور من خالل شبكة اظتعلومات الدولية مبا فيها من بياانت و إحصاءات وتقارير 

 وكتب ورسائل علمية .
 وفرة اظتعلومات اظتتعلقة بكافة أساليب الصيد .-6
 لوصول ظتناطق الصيد الربية والبحرية يف كافة أؿتاء األرض برا وحبراً وجواً .      سهولة ا -7
 اظتبحث الثالث )اإلسالم والبيئة (-
 قواعد الصيد يف اإلسالم : - 

 أوالً :حكم الصيد :-
ذا حكم الصيد يف اإلسالم بُت اصتواز والكراىة والتحرًن ، فاصتائز منو ما كان ضتاجة كاألكل أو ؿتوه فه

 ؽتا أحلو هللا سبحانو ورسولو و أرتع عليو اظتسلمون .
أما اظتكروه فهو ما كان لغَت حاجة وال يبايل بصيده ، فهذا يدور بُت الكراىية والتحرًن وإن            

 كان القول بتحرنتو أوىل من القول بكراىيتو ألنو عبث مبخلوقات هللا تعاىل وأذية عتا بدون حاجة .
أما احملرم فهو ما كان فيو أذية كأن يلتزم دخول مزارع الناس وإفساد أمواعتم فهذا الشك يف أنو ػترم   

 وهللا أعلم 
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األصل يف صيد الرب اإلابحة إال ظتن أحرم ابضتج أو العمرة ، أو كان يف حدود اضترم ، ولو مل يكن    
م وغَته ، فمن اصطاد اضتيواانت اظتباحة ػترما ، وأما صيد السمك وغَته من صيد البحر فمباح للمحر 

 .(1)وؿتو ذلك : فال حرج عليو ابتفاق العلماء دائهاىا، لالنتفاع هبا ابلتكسب ببيعها ، أو أكلها ، أو 
 شروط الصيد يف الرب تتعلق بكل من الصائد واظتصيد واآللة،فيشًتط للصائد اآليت :

هاء: )اضتنفية واظتالكية واضتنابلة ، وىو قول عند أن يكون عاقالً، ؽتيزاً، وىذا عند رتهور الفق-1
وذلك ألن الصيب غَت العاقل ليس أىاًل للتذكية عندىم ، فال يكون أىاًل لالصطياد ، وألن  -الشافعية 

 الصيد لتتاج إىل القصد والتسمية ،وقتا ال يصحان ؽتن ال يعقل ،كما عللو اضتنفية واضتنابلة .
 ن ػترماً حبج أو عمرة مل يؤكل ما صاده ، بل يكون ميتًة .أن يكون حالالً ، فإن كا -2
أن يكون ؽتن حتل ذبيحتو ، أبن يكون مسلمًا أو كتابيا ، فال لتل صيد اظتشرك أو اجملوسي أو  -3

 أو اظترتد وؿتو ذلك . دالشيوعي اظتلح
الفقهاء : يشًتط يف الصائد أن يسمي هللا تعاىل عند اإلرسال أو الرمي ، وذلك عند رتهور  -4

 اضتنفية واظتالكية واضتنابلة . 
يشًتط يف الصائد أن يقصد إبرسالو صيد ما يباح صيده ، فلو أرسل سهماً أو جارحة على إنسان  -5

 أو حيوان مستأنس ، أو حجر فأصابت صيداً مل لتل .
 شروط ادلصيد :

ء إذا كان الصيد ألجل أن يكون حيوااًن مأكول اللحم أي جائز األكل ، وىذا عند رتيع الفقها-1
األكل ، أما مطلق الصيد فاختلفوا فيو : فدىب اضتنفية واظتالكية إىل عدم اشًتاط أن يكون الصيد 
مأكول اللحم ، بل كتوز عندىم صيد ما يؤكل ضتمو وما ال يؤكل ضتمو ظتنفعة جلده أو شعره أو ريشو ، 

 ذكاة غَت مأكول اللحم .أو لدفع شره،أما الشافعية واضتنابلة فال كتيزون صيد أو 
التوحش  –أن يكون اظتصيد حيواانً متوحشاً ؽتتنعاً عن اآلدمي بقوائمو أو جبناحيو ، واظتراد ابلتوحش -2

أبصل اطتلقة والطبيعة ، أي : ال نتكن أخذه إال حبيلة ،أما اضتيواانت األىلية اليت عتا أصحاب فال كتوز 
 صيدىا  .

                                                 

(1)islamQ A.com w w w. موقع اإلسالم سؤال وجوابhttp://islamqa.info/ar/194080   اظتشرف :
 العام : الشيخ / دمحم صاحل اظتنجد..

http://islamqa.info/ar/194080
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أي ما  –قد اتفق الفقهاء على أنو لترم يف اضترم  صيد اضتيوان الربي اضترم : فيف صيد اليكون  الأ-3
 سواء أكان مأكول اللحم أم غَت مأكول اللحم . –يكون توالده وتناسلو يف الرب 

يب عن الصائد مدة طويلة وىو قاعد عن طلبو ، فإن توارى الصيد عنو،وقعد عن طلبو مل غأن ال ي-4
 ارى ومل يقعد عن طلبو أكل ،وىذا اتفاق بُت الفقهاء يف اصتملة . يؤكل ،أما إذا مل يتوار ، أو تو 

ظتبان بال خالف بُت اإذا رمى صيدا فأابن منو عضو،وبقى الصيد حيًا حياة مستقرة لترم العضو  -5
اضتي ، أما اظتقطوع منو ، وىو اضتيوان  (1)الفقهاء لقولو ملسو هيلع هللا ىلص ) ما قطع من البهيمة وىي حية فهي ميتة (

فالبد فيو من ذكاة  ، وإال لترم أيضاً ابتفاق ، أما اظتصيد البحري فال تشًتط فيو ىذه الشروط ، وكتوز 
عند رتهور الفقهاء :)اظتالكية واضتنابلة ،وىو األصح عن الشافعية( صيد وأكل رتيع حيواانت البحر 

امو ( أي مصيده ، فجميع سواء أكانت شتكًا أمغَته ، لقولو تعاىل :)أحل لكم صيد البحر وطع
 حيواانت البحر اليت ال تعيش إال يف اظتاء حالل ،حيها وميتها . 

 شروط آلة الصيد :-
 آلة الصيد نوعان : أداة جامدة ، أو حيوان .

 أواًل: األداة اصتامدة : شروطها :
ذبح . وال يشًتط أن تكون اآللة ػتددة جترح وتوثر يف اللحم ابلقطع أو اضترق ، وإال ال لتل بغَت ال-1

فيها أن تكون من اضتديد ، فيصح االصطياد بكل آلة حادة ، سواء أكانت حديدة ، أم خشبة حادة 
 ، أم حجارة مرققة الرأس ، أم ؿتوىا تنفذ داخل اصتسم .

أن تصيب الصيد حبدىا فتجرحو ، ويتيقن كون اظتوت ابصترح ، وإال ال لتل أكلو ؛ ألن ما يقتل  -2
 بثقلو يعترب موقودة ال حتل . بعرض اآللة أو

لتل الصيد ابلبندقية ، إذا رميت ابلبندقية صيودًا من طيور أو غَتىا كاألرانب والظباء وشتيت هللا -3
 تعاىل عند اإلطالق .

دىب الفقهاء إىل عدم جواز االصطياد ابلسهم اظتسموم إذا تيقن أو ظن أن السم أعان على حيث 
نو اجتمع يف قتلو مبيح وػترم ،فغلب احملرم ، كما لو اجتمع سهم قتل الصيد أو أحتمل ذلك ، أل

 غتوسي ومسلم يف قتل اضتيوان . فإن مل لتتمل ذلك فال لترم . 
 اثنيا اضتيوان :-

                                                 

 ( وصححو األلباين يف " صحيح أيب داود " .2858رواه أبو داود )( 1)
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كتوز االصطياد ابضتيوان اظتعلم وىو ما يسمى ابصتوارح ، من الكالب والسباع والطيور ؽتا لو انب أو 
علم والفهد والنمر واألسد والبازي وسائر اصتوارح اظتعلمة،كالشاىُت ؼتلب، ويستوي يف ذلك الكلب اظت

 .وعلم كتوز االصطياد بو يف اصتملةن كل ما يقبل التعليم إوالباشق والعقاب والصقر وؿتوىا ،فالقاعدة : 
 شروط الصيد ابحليوان :-
لة ، وىو ظاىر الرواية أن كترح اضتيوان الصيد يف أي موضع من بدنو ، وىذا عند اظتالكية واضتناب -1

بو عند اضتنفية ، ومقابل األظهر عند الشافعية  فلو قتلو اصتارح بصدم ، أو عض بال جرح مل  واظتفىت
يبح ، كاظتعراض إذا قتل بعرضو أو ثقلو ، وكدا لو أرسل الكلب  فأصاب الصيد وكسر عنقو ومل كترحو  

 ،أو جثم على صدره وخنقو 
من قبل مسلم أو كتايب مقروانً ابلتسمية ، فلو انبعث من تلقاء نفسو ، أو أن يكون اضتيوان مرسال  -2

 انفلت من يد صاحبو ، أو ترك التسمية عند اإلرسال فأخذ صيدا وقتلو مل يؤكل ، وذلك يف اصتملة .
أال يشتغل اضتيوان بعمل آخر بعد اإلرسال ، وذلك ليكون االصطياد منسواًب لإلرسال ،وىذا -3

 عليو عند اضتنفية واظتالكية .الشرط منصوص 
اتفق العلماء على أنو إذا اشًتك يف الصيد من لتل صيده كمسلم ونصراين مع من ال لتل صيده ،  
كمجوسي أو وثٍت فإن الصيد حرام ال يؤكل ، وذلك عماًل بقاعدة تغليب جانب اضترمة على جانب 

أرسال عليو جارحا لترم الصيد ، ألنو  اضتل ، وعلى ذلك فلو شارك غتوسي مسلماً ، كأن رميا صيدا أو
 أجتمع يف قتلو مبيح وػترم فغلبنا التحرًن .

عموما إذا كانت قوانُت الدولة دتنع الصيد فال كتوز الصيد فيها ألن يف ذلك ؼتالفة ألنظمة الدولة  
رعية " ال ضرر وعلى الزائر واظتقيم االلتزام بذلك للصاحل العام ، وعدم الضرر ابلبالد تبعًا للقاعدة الش

 وال ضرار" ، فيما سبق تتضح روح الرزتة يف قواعد الصيد عند الذكاة .
 تعاليم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ورأيو يف الصيد:-
 اإلفراط يف الصيد ..إىدار للوقت وابتعاد عن الدين وإخالل ابلنظم البيئية :-

عديدة ليس على التوازن البيئي  ةً ظتا لو من آاثر سلبيمل يغفل ملسو هيلع هللا ىلص جانب الصيد يف حياة الناس ، 
وتدىور مقومات البيئة فقط بل على أحوال الناس والتزامها الديٍت ، فاإلفراط يف ؽتارسة الصيد 
واالنشغال بو على الدوام إىدار للوقت والصحة وابتعاد عن الدين وعبادة هللا ، وإجهاد للبيئة الطبيعية 
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أي  (1)بيئي العام  ويف ىذا السياق قال ملسو هيلع هللا ىلص : " من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ، وإخالل ابلتوازن ال
من ترك اضتضر و أنى يف البادية ابتعد عن التمدن والتحضر والتعلم والوعي بعلوم الدين واضتياة ، ومل 

يدًا عن سكنو وعملو يعد متمسكا بشرع هللا وحدوده ، ومن تتبع الصيد والزمو ليل هنار يستدرجو بع
ًتبية أوالده وتلبية حاجياهتم اليومية األمر وال ملتزماًبد قادرا و يع الوأسرتو وواجباتو الدينية واألسرية ف

الذي كتعلهم ينحرفون ويتشردون،ومل يعد ملتزمًا بصالة اصتماعة يف اظتسجد مبتعدًا عن عبادة هللا 
 ره األساسي يف اضتياة .واإلحسان إىل الناس واإلحساس هبم غافال عن دو 

 أوجو الرزتة يف الصيد عند النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( :-
أرسل هللا سبحانو وتعاىل نبيو ورسولو دمحما رزتة للعاظتُت ، قال تعاىل :) وما أرسلناك إال رزتة للعاظتُت ( 

لصيد يف أوجو ليس للناس فقط بل صتميع اظتخلوقات ويف ىذا السياق تتجلى الرزتة ابألحياء عند ا
 عديدة أقتها :

 الرزتة يف الصيد ليال :-1
نبو الرسول الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص إىل جتنب الصيد لياًل رزتة ورأفة ابضتيوان يف مكمنو ووكره الذي أيمن فيو، وليس 

د الرزتة ابضتيوان فقط يف ىذا السياق بل ابإلنسان الذي نتارس الصيد يف الليل ظتا متشاه على الصائ
، وظتا جاء عن ابن عباس رضي هللا  (2)من ىوام األرض حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص :" أقرو الطيور على وكناهتا 

 عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : " ال تطرقوا الطَت يف أوكارىا فإن الليل عتا أمان " .
 الرزتة ابألمهات وصغارىا وجتنب صيدىا : -2

واضتيواانت يتسبب يف ىالكها وقتل صغارىا ، وإزىاق أرواحها ، فعن عبد هللا بن صيد أمهات الطيور 
مسعود قال : كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر ، فانطلق ضتاجتو فرأينا زترة معها فرخان ، فأخذان فرخيها 

ىذه بولدىا ؟ ردوا ولدىا إليها "، فجاءت اضتمرة ، فجعلت تفرش فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال : " من فجع 
وهنى الرسول عن العبث ابلطيور الصغَتة اليت ال ينتفع هبا اإلنسان فيقول : " من قتل عصفوراً عبثاً عج 

 . (3)إىل هللا يوم القيامة ، يقول : ايرب ، إن فالانً قتلٍت عبثاً ، ومل يقتلٍت ظتنفعة 

                                                 

 ( .1272وحسنو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )(  371،440/ 2رواه أبو أزتد )  (1)
 ( .2459( وصحيح أيب داود لأللباين برقم )381/  6رواه أبو أزتد ) (2)
 479/ 6( ، والطرباين : اظتعجم الكبَت  5993( ، وابن حبان )19488( ، وأزتد )4446النسائي عن الشريد بن سويد ) (3)

 . 380/  4ن طرق قد صحح األئمة بعضها . انظر : الشوكاين : السيل اصترار ، وقال الشوكاين : ىو حديث مروى م



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

446 

 

 الرزتة والرأفة عند الذبح :-3
لنبوية الشريفة ال تتوقف الرزتة ابضتيوان عند اضتياة فقط ، بل يؤكد ذلك حُت ذحبو أيضاً يف السنة ا

فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  أمر أبن لتسن اإلنسان الذبح ، وذلك إبراحة اضتيوان ، واختياره سكينا حادا ، فعن شداد 
" إن هللا كتب اإلحسان على كل شئ ،  :قال بن أوس قال : " ثنتان حفظتهما عن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص (

 .(1)فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرتو ولَتيح ذبيحتو 
رضي  -ومن صور الرزتة يف ذلك أن ال يرى اضتيوان آلة الذبح ، فعن سامل بن عبد هللا عن أبيو       

 ( أمر حبد الشفار ، وان توارى عن البهائم ، وإذا ذبح أحدكم أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص-هللا عنهما
 .(2)فليجهز

وعن عبد هللا بن عباس ، رضي هللا عنهما : " أن رجالً أضجع شاة يريد أ، يذحبها ، وىو لتد شفرتو ، 
 . (3)ضجعها(فقال النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( : ) أتريد أن دتيتها مواتت ىال حددت شفرتك قبل أن ت

قال رجل ؼتاطباً النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( : اي رسول هللا ، إين ألرحم الشاة أن أذحبها . فقال : " والشاة إن رزتتها 
 .(4)رزتك هللا 

 الرزتة بتجنب التعذيب ابلنار :-
، يروي الصحابة انو حدث ( انو كان ينهى عن تعذيب اضتيوان وحرقو ابلنارلنيب )ملسو هيلع هللا ىلصامن أساليب رزتة 

وأن رأى النيب )ملسو هيلع هللا ىلص ( قرية فتل قد حرقناىا ، فسأل النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( : من حرق ىذه ؟ قلنا : ؿتن ، قال : 
 . (5)" إنو ال ينبغي أن يعذب ابلنار إال رب النار

 بو : ئهوالتمثيلالرزتة والرأفة ابضتيوان وعدم إيذا-
شأن عند العرب فهو وسيلة ركوهبم يف السفر واضتروب والصيد ، لكن بعضهم كانوا  كان للحيوان

 يسيؤون معاملتو بقسوة وعنف ، فجاء رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص ( ليأمر أصحابو ابلرأفة والرزتة والرفق .

                                                 

 ( .1955أخرجو مسلم )(1)
 (.3072( ، وابن ماجو )5830أخرجو أزتد )(2)
 (63-1)شرط البخاري ، ووافقو الذىيب ، صححو األلباين  يف " سلسلة األحاديث الصحيحة " ) –( 231/  4اضتاكم ) (3)
( ، وقال : ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل مترجاه ، والطرباين : اظتعجم 7562واضتاكم )( ،15630أزتد )(4)

 ( .2264( . وقال األلباين : صحيح الًتغيب والًتىيب )15716الكبَت)
  ( . 2675أخرجو أبو داود )( 5)
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طوا اإلبل حقها ، وإذا سافرمت يف فعن أيب ىريرة أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( قال : " إذا سافرمت يف اطتصب فأع
 .اصتدب فأسرعوا السَت"

، كذلك هنيو  (1)قال : شتعت رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول : " لعن هللا من مثل ابضتيوان -هنع هللا يضر–عن عمر 
وجهو ، فقال : " عن وسم اضتيوان يف الوجو ، فعن جابر أن النيب )ملسو هيلع هللا ىلص ( مر عليو زتار قد وسم يف 

لعن هللا الذي وشتو " ، وكانوا يستخدمون اضتيوان ىدفًا حُت يتعلمون الرماية ، فنهاىم )ملسو هيلع هللا ىلص ( عن 
 .(2)ذلك ؛ فعن عباس أن النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( قال :" ال تتخذوا شيئاً فيو الروح غرضاً 

اب منرباً متطبون عليو وينشدون الشعر وىم و ر الدو ظه وكان العرب يف منتدايهتم وجتمعاهتم كتعلون    
على ظهورىا ، فنهاىم )ملسو هيلع هللا ىلص ( عن ذلك ، فعن أيب ىريرة عن النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( قال: "إايكم أن تتخذوا 

فس، ظهور دوابكم منابر ؛ فإن هللا إفتا سخرىا لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا ابلغيو إال بشق األن
 . (3)وجعل لكم األرض فعليها فأقضوا حاجتكم 

عو ويثقل عليو يف العمل ، فنهاه )ملسو هيلع هللا ىلص( عن و ومر النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( على رجل من األنصار لديو بعَت كان كت
 .  (4)ذلك ، وقال لو : " أفال تتقي هللا يف ىذه البهيمة اليت ملكك هللا إايىا ؟ 

أحسن إىل حيوان ، فغفر هللا لو ذنبو ، فعن أيب ىريرة أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( قال : "  رجالً  أن ()ملسو هيلع هللا ىلص روى
بينما رجل نتشي بطريق فأشتد عليو العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، مث خرج فإذا كلب يلهث 

عطش مثل الذي كان بلغٍت ، فنزل البئر أيكل الثرى من العطش فقال : لقد بلغ ىذا الكلب من ال
رضي هللا  -فمأل خفو فأمسكو بفيو حىت رقى فسقى الكلب ،فشكر هللا لو فغفر لو " فسألو أصحابو

 . (5): "وإن لنا يف البهائم ألجراً ؟ فقال )ملسو هيلع هللا ىلص( : " يف كل ذات كبد رطبة أجر-عنهم
، فعن سهل ابن  اضتنظلية قال : مر رسول هللا  توال اضتيوان وأيمر برعايعن إقت ىوكان )ملسو هيلع هللا ىلص( ينه  

)ملسو هيلع هللا ىلص ( ببعَت قد ضتق ظهره ببطنو ، فقال : " اتقوا هللا يف ىذه البهائم اظتعجمة ، فاركبوىا صاضتة وكلوىا 
 . (6)صاضتة 

                                                 

 .( .2117( ، ومسلم )5515أخرجو البخاري )(1)
 ( .1957أخرجو مسلم )(2)
 .(2567أخرجو أبو داود )(3)
 ( .2549أخرجو أبو داود )(4)
 ( .2244( ، ومسلم )2363أخرجو البخاري )(5)
 ( .2548أخرجو أبو داود)(6)
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أعاله عشاً، وعندما أراد ن زتامة نزلت يف فسطاط عمرو بن العاص أي خيمتو،واختذت من أيروى 
الرحيل مل يرد أن يزعجها، فًتكها ضتاعتا، فيما بعد تكاثر العمران حول فسطاط عمرو بن العاص 

 .فكانت مدينة الفسطاط
نو هنى عن ركض الفرس إال أيف سَتة اطتليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  (1)ويروي ابن عبد اضتكم 

اللتملوا أحدا بلجام ثقيل ، وال ينخس مبقرعة يف أسفلها  ضتاجة ، وإنو كتب إىل صاحب السكك أن
 حديدة .

ن مبصر إباًل نقاالت لتمل على البعَت منها ألف رطل ، فإذا أاتك  أوكتب إىل واليو مبصر : إنو بلغٍت   
 .(2)كتايب ىذا، فال أعرفن إنو لتمل على البعَت أكثر من ستمائة رطل

اإلسالمي القوًن دتكنت من قلوب أفراده ،فهم يرقون ىكذا ىي الرأفة والرزتة يف اجملتمع 
 للضعيف،وأيظتون للحزين، ويعطفون على اظتريض،وإن كان حيواانً أعجماً .

 الصيد الشرعي التنمية اظتستدامة :-
الصيد الشرعي مباح لألحياء اليت يباح أكلها كالطيور واضتيواانت إال ما استثناه هللا سبحانو وتعاىل يف 

رًن بقولو : " حرمت عليكم  اظتيتة والدم وضتم اطتنزير وما أىل لغَت هللا بو واظتنخنقة واظتوقودة كتابو الك
 .(3)واظتًتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم "

 واظتيتة من اضتيوان ػترم أكلها إال ما ذكي منها ، يستثٌت من ذلك السمك واصتراد لقولو )ملسو هيلع هللا ىلص( يف البحر
، ودليل ميتة اصتراد قولو )ملسو هيلع هللا ىلص ( : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما (4): " ىو الطهور ماؤه اضتل ميتو "

 .(5)اظتيتتان فاضتوت واصتراد ، و أما الدمان فالكبد والطحال "
بقولو : " ستس فواسق يقتلن  وما أمر الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(   بقتلها من اضتشرات والطيور واضتيواانت اظتؤذية

 .(6)يف اضتل واضترم ، الغراب واضتدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "
                                                 

ه( دمحم بن عبدهللا بن عبد اضتكم ،أبو القاسم ، مؤرخ وفقيو مالكي ، مصري اظتولد والوفاة . 257-ه187ابن عبد اضتكم ) (1)
 . 282/3انظر : الزركلي : األعالم 

 . 141/1: دمحم بن عبدهللا بن عبد اضتكم : سَتة عمر بن عبدالعزيز انظر ( 2)
 ( . 3سورة اظتائدة .اآلية ) (3)
 ( .42/ 1( ، وانظر تصحيح األلباين لو يف اإلرواء )9/ 1( وأبو داود )137/ 10( وابن ماجة )373/  3رواه أزتد ) (4)
 ( .4132( ومشكاة اظتصابيح )1/216صحيح ابن ماجة ) (5)
 ( .1200-1199( ومسلم )1731، 1730رواه البخاري ) (6)
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والصيد الشرعي اظتنظم واظتسؤول يتوافق مع النظم البيئية الطبيعية بعفوية اتمة ، حيث ال إفراط  يف  قتل 
أكرب للتكاثر  اً نح دورة حياهتا فرصاألحياء الربية أو البحرية ، وأسلوب الرزتة والرأفة مع األحياء نت

والتزاوج فأمهاهتا وصغارىا ػتمية بكنف اظتعاملة اإلسالمية يف الصيد ، وعدم اظتساس هبا يف أوكارىا 
 نتنحها اآلمان يف العيش بسالم .

 قائمة ادلراجع وادلصادر(.-اخلالصة-ادلبحث الرابع : )النتائج والتوصيات-
  أوال : النتائج :- 

 بحث عن عدة نتائج أقتها ابختصار :دتخض ال
اقًتنت الرزتة أبشتاء هللا اضتسٌت سبحانو وتعاىل فهو الرزتن الرحيم هبا نبدأ  كل عمل صاحل ) بسم -1

هلل الرزتن الرحيم( قبل قراءة القرآن الكرًن ،وبدء اآلكل ،وغَتىا من األقوال واألفعال ويؤكد ذلك 
ريف وىي الفاحتة اليت وجبت قراءهتا مع كل ركعة للصالة ، ويظهره ما جاء يف أول سور اظتصحف الش

اآلية الثانية وبذلك يكرر  يفبدايتها ابلبسملة تكررت الرزتة ابلصفتُت الرزتن الرحيم إىل جانب ف
اظتصلي لفظ الرزتن مرتُت على األقل عند كل ركعة وكذلك يردد لفظ الرحيم مرتُت ،وبذلك يردد اظتسلم 

وستُت مرة يف اليوم خالل سبع عشرة ركعة دتثل الصلوات  ياً ذتان }حانو وتعاىلهلل سب{صفة الرزتة 
 اظتفروضة غَت الرواتب والنوافل .   

أردف هللا الرزتة مع مهمة الرسالة احملمدية للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، قال تعاىل  : )وما أرسلناك إال رزتة  -2
 . (1)للعاظتُت(

السنة النبوية الشريفة من قول أو فعل أو تقرير،وىو القائل صلى هللا  حيث حتلت الرزتة يف كل نواحي
 عليو وسلم :) والذي نفس دمحم بيده، ال يضع هللا رزتتو إال على رحيم(.

نتيجة للظروف النفسية احملبطة اليت يعيشها شباب العامل اإلسالمي بسبب االضطراابت واضتروب --3
إىل تفريغ ىذا الشباب واالبتعاد عن العلم وتعاليم اإلسالم اضطر  األىلية واظتستوى اظتعيشي اظتتدين ،

طاقاتو يف العبث واللهو ومن ذلك الصيد اصتائر الذي نتارس للمتعة واعتروب من واقع اضتياة تنفيساً 
 للطاقات الكامنة من اإلحباط والشعور ابألسى والضياع .

لدول العربية واإلسالمية بكل قسوة وعنف مازالت ؽتارسات الصيد اصتائر سائدة يف كثَت من ا -4
 تعاليم الدين اإلسالمي الصارمة يف ىذا اجملال . من  رغمعلى الووحشية 

                                                 

 .107سورة األنبياء : اآلية ( 1)
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فقدان كثَت من أصناف التنوع البيولوجي جراء الصيد اصتائر يف معظم البالد العربية واإلسالمية براً -5
ض أصناف من الثدييات منها األسدالعريب وحبرًا ،ففي اصتزيرة العربية انقرضت أو يف طريقها لالنقرا

شوىد قد م ،وكذلك الفهد العريب الذي انقرض و 1932حيث قتل آخر أسد يف واحة األحساء عام 
فهود عربية  4م ، بعد أن قامت  غتموعة  من عمال شركة ارامكو بقتل 1950قبل انقراضو يف عام 

حيث قام الصيادون  1973يف حائل عام وذلك يف اظتنطقة الشرقية من اظتملكة ، وشوىد آخر مرة 
بقتلو، والنمر العريب أيضا مهدد ابالنقراض ، األمر الذي ؾتم عنو اختالل يف التوازن البيئي وتدىور عام 

 للبيئة وتصحر لكثَت من األقاليم اليت كانت تزخر أبصناف األحياء الربية والبحرية .
 لشريك الوطٍت للمجلس العاظتي ضتماية الطيورا SPNLاستطاعت رتعية زتاية الطبيعة اللبنانية-6

Birdlife International  إىل حد ما تنظيم الصيد الربي وإعالن مناطق ؼتصصة للصيد
اظتسؤول للطرائد ، كما تسعى إىل إعادة تكريس نظام اضتمى يف استخدام اظتوارد وتصنيف األراضي 

 وزتايتها ،وتطوير "مفهوم اضتمى" التقليدي اظتوروث .
ه ذنقاإما نتكن  ذنقاإؾتحت بعض الدول العربية واإلسالمية يف اضتد من ؽتارسات الصيد اصتائر ، و  -7

من التنوع البيولوجي، ومن ذلك على سبيل اظتثال ؾتاح بعض دول اطتليج العريب يف انقاد اظتها العريب 
نُت الصيد حسب التعاليم من االنقراض ومنها اظتملكة العربية السعودية وؾتاح دولة اندونيسيا يف تق

 اإلسالمية .
تشَت التقديرات األولية ظتنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم اظتتحدة )الفاو( إىل أىم اظتسامك  -8

 واظتعرضة للخطر يف منطقة اظتتوسط ، ومنها التونة ذات الزعانف الزرقاء وأشتاك البكورة ، والنازيل ، وأب
 65سبور ، كما تشَت الوكالة األوربية للبيئة إىل جتاوز أكثر من زتر ، واألسيف ، واظترلُت، والبوري األ

 .% من كميات األشتاك يف اظتتوسط حد األمان البيولوجي 
وفقا لتقرير علمي جديد حول الوضع البيولوجي لكافة أؿتاء دول البحر اظتتوسط أصدره اجمللس -9

ن ىناك عشرات اظتاليُت من الطيور تقتل أBirdlife Internationalالعاظتي ضتماية الطيور " 
سنواي بشكل غَت شرعي ، حيث يظهر التقرير حقائق مقلقة حول العدد اعتائل من الطيور اليت يتم 

 قتلها من خالل الصيد العشوائي وغَت التشريعي وغَت اظتنظم .
 327يف لبنان ، وىناك  يف الكيلو مًت اظتربع يقتل سنوايً  اً طائر  248كما يشَت التقرير إىل أن حوايل   

% من أنواع ىذه الطيور يتعرض صتميع انواع  59نوعا من أنواع الطيور اظتقيمة واظتهاجرة يف لبنان ، و
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م استكمل "اجمللس األعلى للصيد الربي" إصدار كافة اظتراسيم التطبيقية 2012الصيد اصتائر . ويف عام 
م 2004لصيد الربي . ىذا القانون أبصر النور عام اظتتعلق اب 580والقرارات التنظيمية للقانون رقم 

،لكنو مل يطبق ألسباب عدة ، أقتها استفادة جتار السالح والذخَتة وجتار ضتوم الطيور الربية من فوضى 
الصيد العشوائي لكافة أنواع الطيور اظتقيمة واظتهاجرة ، وغياب القرار اصتدي لدى الضابطة العدلية 

الصيد يف القيام مبهماهتا . وقد أظهرت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية اظتكلفة بتطبيق قانون 
-1995ؼتالفة خالل الفًتة الواقعة بُت عامي  888اللبنانية أن عدد ؼتالفات حظر الصيد جتاوز 

منها إىل احملاكم القضائية . عالوة على ذلك، فقد مت تسجيل ماال يقل عن  384م مع إحالة 2005
 شخص آخر سنوايً نتيجة حوادث الصيد . 400اة وجرح حالة وف 20
رحبت كثَت من اظتنظمات العاظتية اظتعنية حبماية البيئة والتنوع البيولوجي ومنها التابعة لألمم  -10

اظتتحدة ابلفتاوى اإلسالمية الصادرة عن بعض الدول العربية واإلسالمية ابطتصوص مثل لبنان 
 ندونيسيا .أو 

 التوصيات :-
براز مظاىر الرزتة يف اإلسالم فيما متص زتاية البيئة ، وإظهار دورىا الكبَت يف اضتفاظ على إ -1

 التنوع البيولوجي واضتد من الصيد اصتائر وتدىور البيئة .
تفعيل الًتبية البيئية اإلسالمية عند النشء الصغَت ،ونشر الثقافة البيئية ، وعودة العناية ابلشجرة  -2

 .كافةاضتيوي من حولنا   واضتيوان واحمليط
مواكبة االىتمامات العاظتية ابظتشكالت البيئية ومشاركة دول العامل يف حلوعتا حبيث نكون جزءاً من  -3

 اضتل وليس جزءاً من اظتشكلة ، وىذا ال يتأتى إال ابلوعي البيئي مبا يهدد كوكبنا من أخطار وكوارث .
طبقًا ظتا أتمر بو الشريعة اإلسالمية الغراء ، ونشر الوعي  تباع الرزتة والرأفة عند ؽتارسة الصيد ،ا -3

 البيئي من منظور إسالمي صرف ، يظهر أقتية التنوع البيولوجي ، واحًتام البيئة ، واحملافظة عليها .
توضيح الصورة اظتثالية للنهج اإلسالمي عند ؽتارسة الصيد من وحي القرآن الكرًن وسَتة الرسول  -4

( يف ىذا اظتضمار ، وذلك من خالل خطب صالة اصتمعة والعيدين وػتاضرات عامة يف النوادي )ملسو هيلع هللا ىلص
 واصتامعات واظتدارس واظتلتقيات وعقد مؤدترات معنية هبذه الظاىرة.

ضرورة إيقاف ؽتارسات الصيد اصتائر إزاء اضتيواانت اظتهددة ابالنقراض ومن ذلك صيد وحيد القرن  -5
ارة العاج  فقد كشفت احصاءات حكومية صدرت يف تنزانيا مؤخرًا أن الصيد اصتائر والفيلة لغرض جت
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فيل وذلك خالل ست  43300فيل إىل  110000لألفيال تسبب يف اـتفاض عدد الفيلة من ؿتو 
سنوات ، كذلك الصيد البحري ابصترافات أو ما يعرف ابلصيد القاعي الذي يعتمد على جتريف القاع 

الصيد البحري ابظتتفجرات، وعدم اإلفراط يف صيد طيور اظتهاجرة،وداخل احملميات  البحري ، وكذلك
 العامة واطتاصة.

ضرورة االنتباه لألوضاع النفسية احملبطة لدى شباب العامل اإلسالمي والعريب ومعاصتتها،وانتشالو من  -6
 لكتاب والسنة .حالة الضياع والفراغ اليت يعيشها وذلك بنشر الوعي اإلسالمي النابع من ا

تشجيع منظمات اجملتمع اظتدين على االىتمام ابلبيئة الطبيعية وإقامة احملميات اليت تضم  -1
 أصناف األحياء الربية والبحرية اظتهددة ابالنقراض .
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 اخلالصة :-
الرب مع ابتعاد اظتسلمُت عن تعاليم دينهم اإلسالمي،وختبطهم يف اللهو واظتتع الزائفة ظهر الفساد يف 

والبحر،ومن ذلك الفساد اظتمارسات اظتدمرة للبيئة الطبيعية،كالصيد اصتائر والرعي اصتائر،واستنزاف اظتياه 
العذبة، وعدم األخذ بوصااي النيب الكرًن دمحم عليو الصالة والسالم من حيث الرزتة ابضتيوان ،األمر 

ة ، واتساع ظاىرة التصحر ،وفقدان التنوع الذي ؾتم عنو تدىور عام للبيئة احمللية واإلقليمية والعاظتي
 البيولوجي الذي نتثل أىم أركان النظم البيئية اظتتوازنة .

ومع تزايد ظاىرة الصيد اصتائر،وعدم أتباع أساليب الرزتة والرفق ابألحياء كما أمرتنا الشريعة اإلسالمية  
يولوجي يف اصتزيرة العربية وأفريقيا وآسيا ، فقدت األقاليم العربية واإلسالمية الكثَت من أصناف التنوع الب

اإلسالمية خصوصا يف أندونيسيا ولبنان والسعودية وليبيا ، وقد رحبت منظمات اجملتمع اظتدين وفروع 
اظتنظمات التابعة لألمم اظتتحدة ابلفتاوي واظتقًتحات اإلسالمية اليت تعاجل الظاىرة واعتربهتا مكملة 

 ليت حتمي األحياء الربية والبحرية من خطر الصيد اصتائر.ومتممة لالتفاقيات الدولية ا
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 قائمة ادلصادر وادلراجع :-
 . 30سورة النمل :اآلية -1
( ، 7115البخاري : كتاب التوحيد ، ابب قول هللا تعاىل : " بل ىو قرآن غتيد يف لوح ػتفوظ " )-2

( ، ويف رواية غلبت بدال من 2751ة رزتة هللا تعاىل )واللفظ لو،ومسلم: كتاب التوبة ، ابب يف سع
 ( . 3022سبقت ،البخاري : كتاب بدء اطتلق )

. ابب : جعل هللا الرزتة مائة أزتد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري-3
 م   . 1986، دار الراين للثراث ،1(،ط /5654جزء )

 .107سورة األنبياء : اآلية 4-
 41سورة الروم اآلية -5
حجاب ، دمحم منَت ) الثلوث وزتاية البيئة( ،الطبعة الثالثة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاىرة ، -6

 . 28م ، ص2002
 .41سورة الروم : اآلية -7
 .95سورة اظتائدة :اآلية :-8
 –وعة من احملققُتحتقيق غتم –اتج العروس من جواىر القاموس  –دمحم مرتضى اضتسيٍت الزبيدي -9

 دار اعتداية . - 303-8/302 -مادة )صيد(
مكتبة  - 1/157مادة )صيد(   –حتقيق دمحم خاطر -ؼتتار الصحاح –دمحم أبو بكر الرازي-10
 م .1995بَتوث .–لبنان
 .5سورة اظتائدة : اآلية -11
 . 7/75رواه البخاري ) يف كتاب الصيد ابب ما أصاب يف اظتعراض ( ج-12
 ( كتاب الصيد والذابئح . 6/72ه مسلم ) روا-13
 . 118سورة األنعام اآلية -14
 . 121سورة األنعام اآلية -15
: دمحم عبد العزيز الدمرداش ،  ريتشارد برنتاك )أساسيات الصون اضتيوي( ، تررتة وتعريب-16
 .194م،ص 2003،دار اظتريخ،الرايض ،1/ط

 م .7/2014-جاكرات  -Sensرتعية البيئة السعودية -17
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 م .2015يوليو  31ويكبيداي :اظتوسوعة اضترة :اندونيسيا.–شبكة اظتعلومات الدولية -18
 م .2013موقع اضتياة الربية يف اظتملكة العربية السعودية،اجمللة،إعداد: مشعل سليمان،-19
مليون طائر  2.6مالك حكيم )تقرير علمي : -SPNLموقع رتعية زتاية الطبيعة اللبنانية -20

 . م21/8/2015-قتل سنوايً يف لبنان( ي
، مطابع وزارة الًتبية والتعليم واصتامعات 1سليم ، دمحم صابر وآخرون ،) الدراسات البيئية(،ط:-21

 . 189م،ص1987اظتصرية ،القاىرة ،
1islamQ A.com-22 www. موقع اإلسالم سؤال وجواب : اظتشرف العام : الشيخ / دمحم

 .http://islamqa.info/ar/194080صاحل اظتنجد. 
 ( وصححو األلباين يف " صحيح أيب داود " . 2858رواه أبو داود )-23
 ( .1272( وحسنو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )371،440/ 2رواه أبوأزتد )-24
 ( . 2459لباين برقم )( وصحيح أيب داود لأل381/  6رواه أبو أزتد )-25

( ، 5993( ، وابن حبان )19488( ، وأزتد )4446النسائي عن الشريد بن سويد )26-
، وقال الشوكاين :ىو حديث مروى من طرق قد صحح األئمة  479/ 6والطرباين : اظتعجم الكبَت  

 .  380/  4بعضها . انظر: الشوكاين : السيل اصترار 
 ( .1955أخرجو مسلم )-27
 (.3072( ، وابن ماجو )5830رجو أزتد )أخ-28
)شرط البخاري ، ووافقو الذىيب ، صححو األلباين  يف " سلسلة  –( 231/  4اضتاكم ) -29

 (63-1األحاديث الصحيحة " )
( ، وقال : ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل مترجاه ، 7562( ،واضتاكم )15630أزتد )-30

 ( .2264ل األلباين: صحيح الًتغيب والًتىيب )( . وقا15716والطرباين : اظتعجم الكبَت)
  ( . 2675أخرجو أبو داود )-31
 .( .2117( ، ومسلم )5515أخرجو البخاري )-32
 ( . 1957أخرجو مسلم )-33
 .(2567أخرجو أبو داود )-34

                                                 

 

http://islamqa.info/ar/194080


  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

446 

 

 ( .2549أخرجو أبو داود )-35
 ( .2244( ، ومسلم )2363أخرجو البخاري )-36
 .( 2548أخرجو أبو داود)-37
ه( دمحم بن عبدهللا بن عبد اضتكم ،أبو القاسم ، مؤرخ وفقيو 257-ه187ابن عبد اضتكم )-38

 . 282/3مالكي ، مصري اظتولد والوفاة . انظر: الزركلي : األعالم 
 .  141/1انظر: دمحم بن عبدهللا بن عبد اضتكم :سَتة عمر بن عبدالعزيز-39
 ( . 3سورة اظتائدة .اآلية )-40
(، وانظر تصحيح األلباين لو 9/ 1( وأبو داود )10/137( وابن ماجة )373/ 3د )رواه أزت-41

 ( .1/42يف اإلرواء )
 ( .4132( ومشكاة اظتصابيح )1/216صحيح ابن ماجة )-42

 ( .1200-1199( ومسلم )1730،1731رواه البخاري ) 43-
 .107سورة األنبياء : اآلية -44


