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 األطعمة واألشربة

 :حكم األطعمة واألشربة 

األصل في الةنافع والطيبات الحل، واألصل في الةضار والخبائث الحرم . 

وجةيع األعيان األصل فيها الحلل وابباةل   م ملا  بلن النهلي عنله،  و بلان 

 فيه مفسدة ظاهرة متحقق .

فقلد  ةلله فكل ما فيه منفع  للروح والبلدن ملم ملل،وو، ومبلروم، وملبلو   -1

 ليستعيم به العبد على عطاع  هللا سبحانه.  ؛هللا عز وجل

 .[168]البقرة/ (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) قاو هللا تعالى:

و،ل ما فيه ضرر  و مضرته  ،ثر مم منفعته فاهلل قد ةرمه فقد  ةّل هللا لنا  -2

تعالى عم  الطيبات مم ،ل شيء، وةرم علينا الخبائث، ،ةا  خبر هللا

 . [157]األعراف/ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) بلنه: ×رسوله 

 ثر الطعام على اإلنسان:أ 

الطعام يتغذى بله ابنسلان، ويلنعكث   لرى عللى  خسقله وسللو،ه، فاألعطعةل  

الطيب  يكون   رها عطيباً على ابنسان، واألعطعة  الخبيث  بضلد للل ، وللذل  

 ونهاهم عم الخبائث.  مر هللا العباد باأل،ل مم الطيبات 

 طعمة واألشربةصل في األاأل: 

 األصل فيها الحل:  األعطعة  واألشرة

فيبللاح ،للل عطعللام  و شللرام عطللاهر م مضللرة فيلله مللم لحللم، وةلل ، و ةللر، 

 . مم الطيبات وعسل، ولبم، وتةر ونحوها

وم يحل نجث ،الةيت  والدم الةسفوح، وم ملا فيله مضلرة ،السلم، والخةلر، 

درات، والتبغ، والقات ونحوها؛ ألنها خبيث  مضلرة بلدنياً، والحبيش، والةخ

 ومالياً، وعقلياً. 
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  :ما يفعله من دعي إلى الطعام 

السن   لا دخل الةسلم على  خيه الةسلم فلعطعةه مم عطعامله فليل،لل وم يسللله  -1

 عنه، و ن سقاى مم شرابه فليبرم مم شرابه وم يسلله عنه.

وم  ،ان في الضياف  رياء وسةع  وفخلراً م يجابلانالةتباريان وهةا الةتفاخر -2

 يؤ،ل عطعامهةا.

 تمورل الفض: 

التةر مم  جود األغذي ، وبين م تةر فيه جيلا   هلله، وهلو ةلر  ملم السلم 

 والسحر، و فضله تةر الةدين ، خاص  العجوة. 

ََ : »×عم سعد بم  بي وقاص رضي هللا عنه قاو: قاو رسوو هللا  َمْم تََصلبح

متفل  «. ىُ فِي لَِلَ  اليَلْوِم ُسلمو َوم ِسلْحر  يَْوٍم َسْبَع تَـَةـَراٍت َعْجَوةً لَـْم يَُضرح  ُ،لح 

 .(1)عليه

  :فوائد التمر 

التةر مقو للكبد، مليم للطبع، خافض للضلغ،، وهلو ملم  ،ثلر الثةلار تغذيل  

 ،للبللدن، غنللي بللالةواد السللكري ، و ،للله علللى الريلل  يقتللل الللدود، فهللو فا،هلل 

 وةلوى. ،ودواء ،اءوغذ

  .َمْم  ،ل تةراً عتيقاً فله  ن يفتبه ويخرج السو  منه 

 :  ل ةيوان محرم األ،ل فهو نجث، ويستثنى مم لل   س، 

اآلدملللي.. ملللا م نفلللث لللله سلللائل  ،الحبلللرات  م ملللا توللللد ملللم النجاسلللات 

،الصراصير فهو نجث ةياً وميتاً.. ملا يبل  التحلر  منله ،لالهرة والحةلار، 

 مم لل  الكل .  ويستثنى

  :المحرم من الحيوانات والطيور 

                                                           

 (.2047( واللفظ له، ومسلم برقم )5445،  خرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  .ما نص البر  على خبثه ،الحةار األهلي والخنزير،ل هو 

  .ه ،كل لي نام مم السبا  و،ل لي مخل  مم الطيرجنس و نص على 

 . و ،ان خبثه معروفاً ،الفلرة والحبرات

ل  التي تتغذى بالنجاس  و ،ان خبثه عارضاً ،  .الَجسح

لَرد  و  مر ا لبار  بقتلله ،الحيل  والعقلرم،  و نهلى علم قتلله ،الهدهلد والص 

 .والضفد  والنةل  والنحل  ونحوها

خم والغرام  و ،ان معروفاً بل،ل  .الجيف ،النسر والرح

 .فهو مم  نثى خيل نزا عليها ةةار و ،ان متولداً بيم ةسو وةرام ،البغل 

 ً  .هللا عليه وهو ما لم يُذ،ر اسم  و لكونه ميت ً  و فسقا

  و لم يللن البر  في تناوله ،الةغصوم والةسروق. 

 ع السباع المحرمة: وانأ 

يحرم  ،ل ،ل ما لله نلام ملم السلبا  يفتلر  بله ،األسلد، والنةلر، واللذئ ، 

لللنحور،  والفيلللل، والفهلللد، والكلللل ، والثعلللل ، والخنزيلللر، وابلللم  وى، والّسِ

  م الضبع فحسو. والتةساح، والسلحفاة والقنفذ والقرد ونحوها، 

 نواع الطيور المحرمة: أ 

يحرم  ،ل ،ل لي مخل  مم الطير يصيد بله ،العقلام، والبلا ي، والصلقر، 

 .لباش ، والحد ة، والبوم  ونحوهاوالباهيم، وا

ويحرم ما يل،ل الجيلـف والزبلـل ملم الطيلور ،النسلـر، والغلرام، واللرخم، 

 والهدهد، والخطاف ونحوها.

 ت والطيور:الحالل من الحيوانا 

ةيوانات البر ،لها مباة   م ما سب  ونحوى مةا يلح  به، فيجو   ،ل بهيةل   -1

األنعام وهي: اببلل والبقلر والغلنم، ويجلو   ،لل الحةلر الوةبلي ، والخيلل، 

والضبع، والض ، والبقر الوةبي، والظباء واللريم، واألرانل ، والزرافل ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عطعة  األ                                                                                          النكاح وتوابعه 

 واألشرب 
864 

 م.وسائر الوةش  م ما له نام يفتر  به فيحر

والطيللور ،لهللا مباةلل   م مللا سللب  ونحللوى فيجللو   ،لهللا ،الللدجاج، والللب،،  -2

 واألو ، والحةام، والنعام، والعصفور، والبلبل والطاوو  واليةام ونحوها.

َعلْم ُ،لّلِ ِلي نَلاٍم  ×عم ابم عبا  رضي هللا عنهةلا قلاو: نَلـَهى َرُسلوُو هللا 

بَا ِ، َوَعْم ُ،ّلِ ِلي ِمـْخلَ ٍ   .(1)ِمَم الطحْيِر.  خرجه مسلم ِمَم الّسِ

ةيوانات البحر التي م تعيش  م فلي البحلر ،لهلا مباةل ، صلغيرها و،بيرهلا  -3

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وم يسللتثنى منهللا شلليء فكلهللا ةللسو؛ لقوللله تعللالى: 

 . [96]الةائدة/

  :ما يحرم أكله من األطعمة 

 . [121 ألنعام/]ا(ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) قاو هللا تعالى: -1

  ٿ  ٿ ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) قاو هللا تعالى:و -2

 . [3]الةائدة/ (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  .ما قُطع مم البهية  وهي ةي  فهو ميت  م يجو   ،له 

  :الحالل من الميتة والدم 

ى منهةلا ملا  بلن الةيت  والدم الةسفوح ،سهةا ةلرام م يجلو   ،لله، ويسلتثن

للا الَةْيتَتَللاِن: »ِةل للـه بقوللله:  ×عللم رسللوو هللا   ُِةلحللْن لَنَللا َمْيتَتَللاِن َودََمللاِن،  َمح

َحللاوُ  للا الللـدحَماِن: فَالَكبِللدُ َوالّطِ  خرجلله  ةةللد وابللم «. فَللالُحوُت َوالَجللـَرادُ، َو َمح

 .(2)ماجه

  :حكم األدهان المضافة إلى األطعمة 

                                                           

 (.1934برقم ) أخرجه مسلم( 1)

(،  1118لسلسللل  الصللحيح  رقلللم )(، وهللذا لفظلله، انظلللر ا5723/ خرجلله  ةةللد بلللرقم )صحححي ( 2)

 (.3218و خرجه ابم ماجه برقم )
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لجيستيم الةضاف   للى األغذيل  والحلويلات ونحوهلا  ن وا والزيوت األدهان

محرم ،انن مم نبات فهي ةسو ما لم تختل، بنجاس ، و ن ،انن مم ةيوان 

 .،الخنزير والةيت  فهي ةرام

فلنن ،انلن ل،اتله شلرعي ، وللم تخلتل، بنجاسل   ،و ن ،انن مم ةيلوان مبلاح

 .، و م فهي ةرامفهي ةسو

 :لة  حكم أكل الَجالا

ل  مم بهية  األنعام  و الدجاج ونحوها هي التي  ،ثر علفها النجاسات، الَجسح 

فيحللرم ر،وبهللا، و ،للل لحةهللا، وشللرم لبنهللا، و ،للل بيضللها، ةتللى تحللبث، 

 وتعلف الطاهر، ويغل  على الظم عطهارتها. 

 :متى يباح أكل المحرم 

 َمْم اضطر  لى محرم غير السم ةلح له منه ما يسد رمقه.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قاو هللا تعالى:

 . [73 ]البقرة/  (ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ

  :حكم الخمر 

ُ،لل  ُمْسلِكٍر َخْةلر  َوُ،لل  »قلاو:  ملسو هيلع هللا ىلصعلم النبلي عم ابلم عةلر رضلي هللا عنهةلا  -1

 .(1) خرجه مسلم«. ُمْسِكٍر َةَرام  

ِمُم بِلاهلل َواليَلـْوِم َملْم َ،لاَن يُلؤْ »قلـاو:  ×عم عةـر رضي هللا عنلـه  ن النبلي و -2

 خرجللله  ةةلللد «. اآلِخلللـِر فَلللس يَلللـْقعُدَنح َعلَلللى َمائِلللدَةٍ يُلللدَاُر َعلَْيلللـَها الَخلللـْةرُ 

 .(2)والترمذي

  :عقوبة شارب الخمر 
                                                           

 (.2003برقم )أخرجه مسلم  (1)

انظلر  رواء ، (2801و خرجله الترملذي بلرقم ) (، وهلذا لفظله،125/ خرجه  ةةد بلرقم )صحي ( 2)

 .(1949الغليل رقم )
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، َوُ،لل  ُمْسلِكٍر : »×عم ابم عةر رضي هللا عنهةا قاو: قاو  -1 ُ،ل  ُمْسلِكٍر َخلـْةر 

فِي الد ْنيَا فََةاَت َوُهَو يُْدِمنُـَها، لَـْم يَتُْ ، لَـْم يَْبَرْبـَها  َةَرام ، َوَمْم َشِرَم الَخـْةرَ 

 .(1)متف  عليه«. فِي اآلِخَرةِ 

ُ،لل  ُمْسلِكٍر َةلَرام ،  نح َعلَلى »قلاو:  ×عم جابر رضي هللا عنه  ن رسلوو هللا  -2

قَلالُْوا: « ـهُ ِملْم عِطينَلِ  الَخبَلاوِ هللا َعزح َوَجلح َعْهداً ِلـَةْم يَْبَرُم الُةْسِكَر  َْن يَْسِقيَل

َعلَرُق  ْهلِل النحلاِر،  َْو ُعَصلاَرةُ  َْهلِل »: َوَملا عِطينَل ُ الَخبَلاِوَ قَلاَو: يَا َرُسوَو هللا

 .(2) خرجه مسلم«. النحارِ 

 :الملعونون في الخمر 

: فِي الَخلـْةِر َعْبلَرةً  ×عم  نث بم مال  رضي هللا عنه قاو: لَعََم َرُسوُو هللا 

َعاِصَرَها، َوُمْعتَِصَرَها، َوَشاِربَـَها، َوَةاِملَـَها، َوالَةـْحلـُةولَ َ  لَْيلـِه، َوَساقِيَلـَها، 

َوبَائِعََها، َو ِ،َل  ََةنِـَها، َوالُةْبتَِري لَـَها، َوالُةْبتََراةَ لَـهُ.  خرجه الترمذي وابم 

 .(3)ماجه

 وتلذه   ،ليحلو به الةاء ؛وهةا و نح ، و  بي  ،النبيذ هو الةاء يلقى فيه تةر

  و تلتي عليه  س    يام. ،ملوةته، وهو مباح يجو  شربه ما لم يغل

  :حكم األكل من مال غيره 

وم  ،وم ةلائ، عليله ، و متسلاق، عنله ، لا مر محتاج بثةر بستان في شجر

 .ناظر فله األ،ل منه مجاناً مم غير ةةل

 ومم  خذ مم غير ةاج  فعليه غرام  مثليه والعقوب . 

  :حكم األكل والشرب في األواني المحرمة 

يحللرم األ،للل والبللرم فللي  نيلل  الللذه  والفضلل   و الةطليلل  بهةللا علللى الرجللاو 

                                                           

 .(، واللفظ له2003(، ومسلم برقم )5575،  خرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2002برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.3380(، وهذا لفظه،  و خرجه ابم ماجه برقم )1295/ خرجه الترمذي برقم )حسن صحي ( 3)
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، وم يسللتجام والنسللاء علللى ةللد سللواء، وم يللدخل الجنلل  جسللد ُغللذِّي بللالحرام

 . دعاؤى

 اء:السنة إذا وقع الذباب في اإلن 

 لَا َوقَلَع اللذ بَاُم فِلي »قلاو:  ×عم  بي هريرة رضلي هللا عنله  ن رسلوو هللا 

 نَللاِء  ََةللِدُ،ْم فَْليَللـْغِةْسهُ ُ،لحللـهُ  ُللمح ْليَْطَرْةللهُ فَللننح فِللي  ْةللدَى َجنَاَةْيللـِه ِشللفَاًء َوفِللي 

 .(1) خرجه البخاري«. اآلَخِر دَاءً 

 الــذكــاة

 وان الةل،وو البري بقطع الحلقوم والةريء ملع : هي لبَ  و نحر الحيالذكاة

 الودجيم  و  ةدهةا،  و عقر الةةتنع منه ،البارد ونحوى.

 :كيفية الذكاة 

السن  نحر اببل قائة  معقول  يلدها اليسلرى، بللن يطعنهلا بةحلدد فلي لبتهلا، 

وهي الوهدة التلي بليم  صلل العنل  والصلدر، ولبلَ البقلر والغلنم ونحوهةلا 

 ى جانبها األيسر، ويحرم اتخال البهائم غرضاً للرمي. بسكيم مضجع  عل

  .ل،اة الجنيم ل،اة  مه، فنن خرج ةياً لم يحل  ،له  م بذبحه 

  :شروط صحة الذكاة 

 هلي  الةذ،ي: بلن يكون عاقسً مسلةاً  و ،تابياً، رجسً ،ان  و امر ة، فس تباح  -1

 ل،اة سكران، ومجنون، و،افر غير ،تابي. 

 فتباح الذ،اة بكل محدد يهري  الدم  م السم والظفر.  اآلل : -2

  نهار الدم بقطع الحلقوم والةريء، وتةام الذبَ: بقطعهةا مع الودجيم.  -3

 عند الذبَ، فنن تر،ها سهواً  بيحن م عةداً. « باسم هللا» ن يقوو:  -4

                                                           

 (.5782برقم ) أخرجه البخاري( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



عطعة  األ                                                                                          النكاح وتوابعه 

 واألشرب 
868 

  يكون الصيد محرماً لح  هللا ،الصيد في الحرم، والصيد للةحرم. ّم  -5

 يتةالمع وانأ: 

،لللل ملللا ملللات بلللالخن ،  و بضلللرم اللللر  ،  و بالصلللع  الكهربلللائي،  و 

بالتغطيث في الةاء الحار،  و بالغا  الخلان  فهلو ةلرام م يجلو   ،لله، فلنن 

الدم فلي هلذى الحلامت يحلتقم بلاللحم فيضلر ابنسلان  ،لله، و ُْ هقلن روةله 

 . ، فهو ،الةيت  التي ماتن ةتف نفسهاعلى خسف السن 

  :حكم ذبائ  أهل الكتاب 

ۆ ) مم اليهود والنصارى ةسو يجلو   ،لهلا لقولله تعلالى: لبائَ  هل الكتام -1

 . [5]الةائدة/ (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 لا علم الةسلم  ن لبائَ  هل الكتام لبحن بغير الوجه البلرعي ،لالخن ،  و  -2

مم غير  هل الكتام فس  الصع  الكهربائي فس يجو   ،لها،  ما لبائَ الكفار

 يجو   ،لها مطلقاً. 

  :ذكاة المعجوز عنه 

ل،اة ما عجلز عنله ملم الصليد  و الحيلوان بجرةله فلي  ي موضلع ،لان ملم 

 بدنه، وقتل الحيوان بغير ة  وم انتفا  ةرام. 

  :متى يأكل المسلم ذبيحة الكتابي 

لها، و ن عللم  نله  لا علم الةسلم  ن الكتابي ل،ر اسم هللا على الذبيح  جا   ،

اسم هللا عليها فس يحل له  ،لها، و ن جهل الحاو جا   ،لهلا؛ ألن األصلل  لم يذ،ر

ةلها، وم يج   ن يسلو  و يبحث ،يف لبحن، بل األفضلل علدم السلؤاو، وعلدم 

 البحث. 

  م يباح شيء مم الحيوان الةقدور عليه بغير ل،اة  م الجراد والسة ، و،لل

 لةاء فيؤ،ل بس ل،اة. ما م يعيش  م في ا
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 صيدالكم أكل ح: 

 ال يجوز أكل حيوانات البر والطيور المباحة إال بشرطين: 

 ول،ر اسم هللا عليها.  ..ل،اتها

  :حكم ذب  الحيوان من أجل غيره 

َمْم لبَ ةيواناً مل،ومً مم بهية  األنعام  و غيرها وتصلدق بله علم شلخص 

حله تعظيةلاً لهلذا الةيلن وتقربلاً لله مين ليكون  وابه للةين فس بل ، و ن لب

 ،ان مبر،اً شر،اً  ،بر، وم يحل له وم لغيرى  ،له.

 : صفة اإلحسان في القتل و الذب 

 يللذبَ الحيللوان  ن يللذبَ بةللل  ةللادة وم يللذبَ بةللل  ،الحلل  فيعللذم الحيللوان، و ّم  -1

ر  يحلد السلكيم بحضلرة الحيلوان، وم يكسلو ليفه يراى فيرتا  الحيوان، و ّم 

عنلل  الةللذبوح  و يسلللخه  و يقطللع منلله عضللواً قبللل  ن تزهلل  روةلله، و ن 

 ينحر اببل نحراً ويذبَ غيرها مم الحيوان.

 ×علم شلداد بللم  و  رضلي هللا عنلله قلاو:  نتلان ةفظتهةللا علم رسللوو هللا 

لِقتْلَل َ، َو لَا  نح هللا َ،تَـَ  ابْةَساَن َعلَى ُ،ّلِ َشْيٍء، فَنلَا قَتَْلتُـْم فَلَْةِسنُْوا ا»قـاو: 

، َوْليُللـِحدح  ََةللدُُ،ْم َشْفَرتَللـهُ فَْليُللِرْح لَبِيَحتَللـهُ  ََ  خرجلله «. لَبَـْحتُللـْم فَلَْةِسللنُوا الذحْبللـ

 .(1)مسلم

  .يستح   ن يوجه الذبيح  نحو القبل ، و ن يضيف التكبير  لى التسةي  -2

 .(2)الترمذي.  خرجه  بو داود و«ِم هللا َوهللا  َْ،بَرُ بِاسْ »فيقوو: 

 

 الصيــد

                                                           

 (.1955برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1521(،  و خرجه الترمذي برقم )2810/ خرجه  بو داود برقم )صحي ( 2)
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 الصيد ً وم مقلدور  ،غيلر مةللو  ،: هو اقتناص ةيوان ةلسو متلوةش عطبعلا

 قاصداً له.  ،بةل  معتبرة ،عليه

 

  :حكم الصيد 

األصللل فيلله ابباةلل   م فللي الحللرم فيحللرم، ويحللرم صلليد البللر علللى  الصلليد

 الةحرم.

  (ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) قلللللاو هللا تعلللللالى:

 .[96]الةائدة/

 :حاالت الصيد 

 الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان: 

 :  ن يدر،ه ةياً ةياة مستقرة فهذا م بد مم ل،اته الذ،اة البرعي .األولى

:  ن يدر،ه مقتلومً بامصلطياد  و ةيلاً ةيلاة غيلر مسلتقرة، فهلذا يحلل الثانية

 ببروعط الصيد. 

  :شروط الصيد الحالل 

 صيد الحالل ما يلي:يشترط في ال

  ن يكون الصائد مم  هل الذ،اة مسلةاً  و ،تابياً، بالغاً  و مةيزاً.  -1

 اآلل ، وهي نوعان:  -2

: الجارة  مم الكسم  و والثاني: محدد يُسيل الدم غير السم والظفر، األول

ة  ،الكل  والصقر.   الطيور فيباح ما قتلته  ن ،انن ُمعَلـح

 مم ،ل   و صقر قاصداً الصيد.   ن يرسل الجارة  -3

 التسةي  عند الرمي  و  رساو الجارة ، فنن تر،ها سهواً  بيحن م عةداً. -4

 ن يكون الصيد مللوناً في صيدى شرعاً، فصيد الةحرم وصيد الحرم م يحلل  -5
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 بامصطياد.

  :حكم اقتناء الكالب 

خلوو الةسئكل ، يحرم اقتناء الكل ؛ لةلا يسلببه ملم ترويلع النلا ، وامتنلا  د

 م ،لل   يمولةا فيه مم النجاس  والقذارة، ونقص  جر مقتنيه ،ل يوم قيراعط

 صيد  و ماشي   و  ر  فيجو  للحاج  والةصلح .

  لا صاد ،ل  الصيد،  و  مس  بفيه، فس يلزم غسل الصيد سلبع ملرات؛ ألن 

 صيد الكل  مبني على التيسير.

 الصليد جلا   ،لله، و ن  صلابه   لا رمى بالةعراض ،عصاً ونحوى فنن خزق

 بعرضه فةات فهو وقيذ م يجو   ،له. 

  :حكم العبث بالصيد 

صلليد الصلليد لهللواً وعبثللاً ،لللن يصلليدى ويتر،لله م يسللتفيد هللو منلله وم غيللرى 

 . ، و  هاق األرواح مم غير ةاج ةرام؛ لةا فيه مم  ضاع  الةاو

  صليدها  و لبحهلا الدم الةسفوح الذي ينلزف ملم الطيلور  و الحيوانلات عنلد

 . ، فيحرم امنتفا  بهقبل  ن تزه  روةها نجث

  .ما صيد بةل  مسروق   و مغصوب  ةسو لكم الصائد   م 

  .م يجو   ،ل صيد  و لبيح  تار  الصسة مطلقاً؛ ألنه ،افر 

  :حكم تسلي األطفال بالطيور 

  صيد الصيد  و  خذى مم  جل  ن يتسلى به الصغار جائز، لكم يجل  مراقبل

 . ،  و يهةله وم يطعةهالصبي ةتى م يؤلي هذا الصيد

  .تحرم ابشارة بالسسح نحو  دمي معصوم مم جاد وما ح 
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