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وبرحمتـه تـزول الملمـات    الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات 

وتذلل الصعوبات واشهد ان ال أله إال اهللا قيوم األرض والسموات واشـهد  
أن سيدنا ونبينا محمد رسول اهللا أرسله اهللا للعالمين بشيراً ونذيراً وداعيـا  
الى اهللا وسراجاً منيراً ، واصلي واسلم على أفضل المرسـلين عنـد رب   

لى آله وصحبه أجمعين مـا دامـت   العالمين سيدنا محمد نبي الرحمة وع
  . رضالسموات واأل

  إما بعد ....   
لقد اختص اهللا تعالى األمة اإلسالمية بخصائص كثيـرة ، فمـن   
جملة خصائصها ان حفظ اهللا نورها وإمامها القرآن الكريم ، وحفـظ لهـا   
سنة نبيها عليه الصالة والسالم ، ألن حكمة اهللا تعالى اقتضت ان تكـون  

م خاتمة للشرائع ونبيها خاتماً لألنبياء . ومن عظيم فضل اهللا شريعة اإلسال
تعالى لهذه الشريعة ان هيأ لها رجاالً استجابوا لدعوة اهللا فنذروا أنفسـهم  

  لتبليغ األمانة التي حملوها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  
كون ممن يسهم في خدمـة  اعي الفخر واالعتزاز ان نفإنه من دو

يعة الغراء ويقدم لها خدمة متواضعة لتبيان وجه مـن وجوههـا   هذه الشر
الناصعة النقية ، وفي هذا فضل من اهللا عظيم ألنه كما ورد في الحـديث  

وان هـذا البحـث      )١(الشريف (( من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين ))
دراسـة فقهيـة    الموسوم (حكم أكل الحشرات وصغار الحيوانات البريـة 

                                                             
ينظر : صحيح البخاري ، المسمى بالجامع الصحيح المختصر ، لالمام محمد بن  )١(

اسماعيل ابي عبداهللا البخاري الجعفي ، تحقيق مصطفى ديب البغا  ، دار ابن كثير 
، باب من يرد  ٣٩/  ١م ، ج١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧، سنة ٣،ط ، اليمامة ، بيروت

 ) .٧١اهللا به خيرا يفقهه في الدين ، برقم (
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لكشف جانب من جوانب هذه الشريعة الغراء وتقدم دليالً واضـحا   مقارنة 
على  ان الشريعة اإلسالمية لم تغفل عن أي جانب من جوانب الحياة وان 
هذا الجانب الذي نتكلم عليه يتعلق بما يحل وما يحرم على اإلنسـان مـن   
الحشرات وصغار الحيوانات البرية . حتى يحل أكل ما يحـل مـن هـذه    

التي خلقها اهللا تعالى لبني اإلنسان ليستعين بها على تقوية بدنـه  الحيوانات 
لكي يقوم بعبادة اهللا وطاعته وقد اقتضت خطة البحـث ان اقسـمه علـى    

  :مقدمة ومبحثين 
ثالثـة   الحشرات البرية وقـد قسـمته علـى     حكم اكل المبحث االول:  

  مطالب:
  ب االول  :  حكم اكل الجراد   المطل  
    :  حكم اكل الزنبورمطلب الثاني  ال

  المطلب الثالث  :  حكم اكل الذباب ونحوه  .
 اما المبحث الثاني :  صغار الحيوانات البرية وقد قسـمته علـى تسـعة     

  :مطالب 
  الول :  حكم اكل الحية   المطلب ا  

  المطلب الثاني :  حكم اكل الضب  
  المطلب الثالث :  حكم اكل الوزغ    

  الفارة  المطلب الرابع :  حكم اكل 
  المطلب الخامس : حكم اكل القنفذ  

  المطلب السادس : حكم اكل اليربوع  
  المطلب السابع  : حكم اكل االرنب  

  المطلب الثامن  : حكم اكل الوبر  
   المطلب التاسع  : حكم اكل ابن عرس  

وخاتمة ، واخيراً اسأل اهللا العلي القدير ان ينفع بهذا البحث قارئه 
نه ان يجعل عملي هذا خالصـاً لوجهـه الكـريم وان    وكاتبه واسأله سبحا
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ينفعني به يوم العرض والحساب وان يجنبني الزلل في أعمالي وأقـوالي  
كلها ، وان يوفقني لما فيه خدمة اإلسالم والمسلمين انه نعم المولى ونعـم  
النصير وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين والصالة والسـالم علـى   

  ى آله وصحبه أجمعين .  سيد المرسلين وعل
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تعريف الحكم لغة : القضاء ، وأصل معناه : المنع ، حكمت عليه 

الخروج من ذلك ، ويقال حكـم  بكذا ، أذا منعته من خالفه فلم يقدر على 
  . )١(اهللا أي قضاؤه والمنع من مخالفته

تعريف الحكم اصطالحاً : هو خطاب اهللا القديم المتعلق بأفعال المكلفـين   
، وعرفه األمدي : بأنه اللفـظ المتواضـع عليـه    )٢(باالقتضاء او التغيير 

  .   )٣(المقصود به افهام من هو متهيئ لفهمه
  

 
 

                                                             
هـ ، ٣٧٠ينظر :تهذيب اللغة لالمام محمد بن حمد بن االزهري الهروي ت )١(

، سنة ١بيروت ،ط -دار احياء التراث العربي –تحقيق: محمد عوض مرعي 
ح لالمام زين الدين ابو بداهللا محمد بن ، ، وينظر :مختار الصحا ٤/٦٩م ، ٢٠٠١

 –هـ ، تحقيق: يوسف بن الشيخ محمد ٦٦٦ابي بكر بن عبد القادر الحنفي ، ت 
 .  ١/٧٨م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، سنة  ٥بيروت ، ط –المكتبة المصرية 

هـ) تحقيق: محمد ٥٠٥المستصفى  في علم االصول : لالمام محمد الغزالي  ( ت  )٢(
شافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة االولى سنة محمد عبدالسالم عبدال

؛ المحصول في علم االصول ، لالمام محمد بن عمر بن  ١/٤٥هـ ، ١٤١٣
العلواني ، الطبعة االولى ،  هت) تحقيق : طه جابر٦٠٦الحسن الرازي ،( ت

 . ١/١٠٧هـ ، ١٤٠٠جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ، الرياض ، سنة 
ظر : االحكام في اصول االحكام لالمام ابو الحسن سيد الدين علي بن ابي ين )٣(

هـ  تحقيق : عبدالرزاق عفيفي ،  ٦٣١العباس بن سالم الثعلبي االمدي  ت 
 .  ١/٩٥لبنان  –بيروت  –المكتب االسالمي 
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وهي التـي   )١(الحشرات جمع حشرة وهي صغار دواب االرض 

ال يوجد فيها دم أصالً ومنها ما يطير في الهواء ، ومنها ما يعيش علـى  
األرض ومنها ما يعيش بداخل األطعمة والفواكه . وسنتعرض الـى هـذه   

  الحشرات بشيء من التفصيل كما في المطالب االتية .
  
  
  
  

 
 

  
  
  

  :هاء في حكم أكل الجراد من عدمه على ثالثة أقوال اختلف الفق
 بجواز اكل الجراد حياً كان او ميتاً ، وهو مذهب االمـام   قالوا

علي وابن عباس وابن حجر وجابربن زيد وعطاء والليث بن سعد رضي 
  . )٢(ة والحنابلة والظاهرية والزيديةاهللا عنهم وهو مذهب الحنفية والشافعي

                                                             
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لالمام اسماعيل بن حماد الجوهري  )١(

، سنة  ٤هـ) تحقيق: احمد عبدالغفور عطا ، دار الماليين ، بيروت ، ط٣٩٣(ت
 . ٢/٦٣٠هـ ،١٣٠٧

ينظر : المبسوط لالمام محمد بن احمد بن ابي سهل شمس االئمة السرخسي  ت  )٢(
، بدائع   ١١/٢٢٩م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤هـ ، دار المعرفة ، بيروت  ٤٨٣

الصنائع  في ترتيب الشرائع لالمام عالء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد 
 ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، سنة  ٢٠ه، دار الكتب العلمية ، ط ٥٨٧الكاساني الحنفي ت

، الهداية  في شرح بداية المبتدي لالمام علي بن ابي بكر بن عبدالجيلي   ٥/٣٦م 
تحقيق: طالل يوسف ، دار احياء التراث العربي ، هـ ، ٥٩٣المرغيناني ت

، المهذب في فقه االمام الشافعي لالمام ابو اسحاق  ٤/٣٥٣لبنان  –بيروت 
 ١/٤٥٢هـ ، دار الكتب العلمية  ج٤٧٦ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت

 ، ، البيان في مذهب االمام الشافعي لالمام ابو الحسن يحيى بن ابي الخير بن سالم
هـ ، تحقيق: قاسم محمد النوري ،دار المناهج  ، جدة ، سنة ٥٥٨العمراني ت

 =، الكافي في فقه االمام احمد لالمام ابو محمد ٤/٥٢٠م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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  بما يأتي : قولوقد استدل اصحاب هذا ال
 غزونا مـع  قال ((  -رضي اهللا عنه  -اوفي   روى عبداهللا بن ابي

سبع غـزوات او سـت ناكـل معـه      –صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
  . )١())الجراد
  : صلى اهللا –قال: قال رسول اهللا –رضي اهللا عنه  –روى ابن عمر

: (( أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتـان ، السـمك والجـراد     -عليه وسلم 
 .   )٢(والدمان الكبد والطحال))

                                                                                                                                         
هـ ، دار الكتب ٦٢٠موفق الدين عبداهللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت=

ني البن قدامة لالمام ابو ، المغُ ١/٥٤٧م ،  ١٩٩٤هـ و١٤١٤، سنة  ١العلمية ط
هـ ، ٦٢٠محمد موفق الدين عبداهللا بن احمد بن محمد بن قدامة  المقدسي ت

، المحلى باالثار لالمام ابو  ٩/٣٩٥م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة سنة 
هـ ، دار الفكر ، ٤٥٦محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم االندلس الظاهري ت

الجامع لعلماء االمصار لالمام احمد بن يحيى بن ،  البحر الزخار  ٦/١٢٠بيروت 
 ، وما بعدها  .  ٤/٣٢٩هـ ، دار المعرفة ٨٤٠المرتضى ت

ينظر : صحيح البخاري لالمام محمد بن اسماعيل ابو عبداهللا البخاري الجعفي  ،  )١(
هـ ، ١٤٢٢، سنة  ١دار طوق النجاة ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط

، صحيح مسلم  لالمام مسلم بن  ٧/٩٠، ج  ٥٤٩٥، برقم باب اكل الجراد 
هـ ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، ٢٦١الحجاج ابو الحسن النيسابوري ، ت

،  ٣/١٥٤٦،  ١٩٥دار احياء التراث العربي ، بيروت ، باب اباحة الجراد برقم 
تور هـ  تحقيق: الدك٢٠٤سنن ابي داود لالمام سليمان بن داود بن الجارودت ، 

هـ ١٤١٩، سنة  ١محمد بن عبدالمحسن التركي ، دار الهجرة ، مصر ، ط
 .  ٢/١٦١، ج ٨٤٣م ، برقم ١٩٩٩

هـ ، تحقيق: ٢٧٣ينظر : سنن ابن ماجة لالمام ابو عبداهللا بن يزيد القزويني ت  )٢(
محمد فؤاد عبدالباقي ، دار احياء الكتب العلمية ، باب صيد الحيتان والجراد برقم 

،  ٢/١٠٧٣وفي اسناده عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم ، وهو ضعيف ج،  ٣٢١٨
 =مسند االمام الشافعي لالمام ابو عبداهللا محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن
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وال يشترطون له تذكية فيصبح ان اخذ من تصـح تذكيتـه كمسـلم ، وال    
  .  تصح كمجوسي ووثني وان اخذه ذكاته

  

 
بجواز أكل الجراد لكن بشرط تذكيته فما لم يذك منه ال يحل  قالوا

و مذهب المالكية وروايـه  أكله والميت منه ال يحل أكله من باب أولى وه
  .   )١(االمام احمد ضعيفة عند

  بما يأتي : وقد استدرك اصحاب هذا القول  

     : قوله تعالى M  #  "  !L )والجراد ووجه الداللة  )٢
  يذك فهو ميتة يدخل تحت مفهوم هذه االية .ان لم 

      قوله تعالى M    y       x  w  v  u  t  sL )٣(. 
 

ان كل شيء يناله االنسان بيده او شيء من سالحه فقتله فهو صيد 
وخص اهللا تعالى االيدي بالذكر عظم التصرف في االصـطياد والميـت   

  )٤(خارج عن هذه االية 
  

                                                                                                                                         
هـ ١٤٠٠هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة ٢٠٤شافع المطلبي ت=
 .  ١/٣٤٠ج

لالمام ابو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن ينظر : الكافي  في فقه اهل المدينة  )١(
هـ ، تحقيق محمد محمد احيد ولدماديك الموريتاني  ، ٤٦٣عبدالبر القرطبي ، ت

 - هـ ١٤٠٠، سنة  ٢مكتبة الرياض ، المدنية ، المملكة العربية السعودية ،ط
 . ٩/٣٩٥، المغني  ١/٤٣٧م ج ١٩٨٠

  .   ٣المائدة من االية  )٢(
  .  ٩٤المائدة من االية  )٣(
جامع احكام القران لالمام ابو عبد اهللا محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي (ت  )٤(

، سنة  ٢هـ) تحقيق: احمد البردوني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط٦٧١
 . ٦/٣٠٠م،  ١٩٦٤ - هـ ١٢٨٤
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وقال ابن حزم بان قوماً قالوا بعدم حّل الجراد ان وجد ميتاً فـأن  

،فهؤالء قد اتفقوا مـع المالكيـة    )١(وجد حياً حّل أكله كيف مات بعد ذلك
على تحريم الميت منه وخالفوهم في عدم أشتراط تذكية الحي منـه لحـل   

ولم أقف  اكله وإنما الشرط عندهم ان يوجد حياً ثم يموت بأي طريقة كانت
، كما ان ابن حزم لم يسم اصـحاب هـذا   على دليل ألصحاب هذا القول 

  القول  .  
 

ث ابن ابي اوفى حديث صحيح ولم يفرق بين حي وميت من فحدي
  الجراد ولو كان حل الجراد بشرط التذكية لذكر في الحديث .

ثم ان راوي الحديث يذكر بانه ومن معه من الصحابة غزو سـبع  
صـلى اهللا عليـه    –او ست غزوات في كل غزوة كان يأكل رسـول اهللا  

ي قيد مما يدل على حّل أكله على واصحابه الجراد ، دون تقييد بأ –وسلم 
  اية حالة كان عليها  ، وقد ذُكر عن بعضهم حل أكله بدون تذكية .

أما أدلة المالكية في تحريم غير المذكي منه مـن قولـه تعـالى    

M  #  "  !L)فنقول هذا عام خصصه حديث ابن عمر  )٢–
، وما ذكر من حديث ابن أبـي   )٣((( ُأحلت لنا ميتتان)) -رضي اهللا عنه 

  أوفى وفتيا  الصحابة والتابعين .

                                                             
 .  ٦/١٢٠ينظر : المحلى باالثار  )١(
  .  ٩٤المائدة من االية  )٢(
 .  ١/٣٤٠، عند االمام الشافعي  ٢/١٠٧٣رواه ابن ماجة  )٣(
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 )١( M    y       x  w  v  u  t  sL أما قوله تعالى 
فليس لهم فيه دليل وذلك ألنه ليس فيه إباحة الحي دون الميـت فأسـتوى   

  األموات فسقطت الحجة .   
  وهذا يقال أيضاً في الرد على أصحاب المذهب الثالث .     

  

 
والقول الراجح من هذه األقوال القول االول وهو ما ذهـب أليـه   
الجمهور وهو حل أكله سواء اخذ حياً او ميتاً وسواء مات الحي بعد أخذه 

  أو مات بسبب قطع رأسه ونحو ذلك .
 
 

  : حكم اكل الزنبور على ثالثة اقوال اختلف الفقهاء في
  : علماء الحنفية وهو  بحرمة أكل الزنبور وهو قول أكثر قالوا

قول الشافعية والظاهرية والزيدية والشيعة االمامية والصحيح من مـذهب  
  وقد استدل اصحاب هذا القول بما يأتي : )٣(الحنابلة وبعض المالكية

                                                             
  .  ٩٤المائدة من االية  )١(
الزنبور : وهو ضرب من الذباب لساع ،دخيل ،  طائر يلسع ، ينظر : تهذيب  )٢(

، لسان العرب لالمام محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال  ١٣/١٩٦اللغة 
، سنة ٣دار صادر ، بيروت ، ط -هـ ٧١١الدين ابن منظور االنصاري ت

 .  ٤/٣٣١ج - هـ ١٤١٤
ر لتعليل المختار لالمام عبداهللا بن محمود ، االختيا ٥/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  ج )٣(

هـ ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ٦٨٣بن مودود الموصلي ، مجد الدين الحنفي ت
، التنبيه في الفقه الشافعي لالمام ابو اسحاق  ٥/١٤م ، ج١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦سنة 

،  ٨٣/ ١هـ ، عالم الكتب ، ج٤٧٦ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت
لمهذب لالمام ابو زكريا محي الدين الحسن بن شرف النووي المجموع شرح ا

 =،٤/٣٢٩، البحر الزخار  ٦/٧٦حلى ، الم ٩/١٥هـ ، دار الفكر ج٦٧٦ت



 

 

٥٩٣ 
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     5L )والزنبور ميتة ألنه ال سبيل إلى تذكيته وال دليل خاص به . )٢ ،  
 من أجل أذاه مّحرمن ذوات اإلبر والسموم في مؤذ ٣(إنه( .  

والذين قالوا بحرمته يشمل ذلك الكبير منه والصغير إالّ في رواية 
فيه الروح ألن مـا ال روح   عند الحنفية ان دود الزنابير يحل قبل ان تُنفخ

  . ولكن الراجح حرمته ألستقذاره . )٤(له ال يسمى ميتة
  

 

                                                                                                                                         
اللمعة الدمشقية ، لالمام محمد بن جمال الدين بن شمس الدين محمد بن حامد بن =

، المبدع  ٩/٤٠٦، وما بعدها  ، المغني   ٧/٢٧١ج -هـ ٧٨٢احمد العاملي ت
هـ ، دار ٨٨٤في شرح المقنع  لالمام ابراهيم بن عبداهللا بن محمد برهان الدين ت

،  ٨/٧م ،  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، سنة ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط
مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل لالمام شمس الدين ابو عبداهللا محمد بن 

هـ ، دار ٩٥٤كي تمحمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المعروف بالخطاب المال
  ٣/٢٣١م، ١٩٩٢-هـ ١٤١٢، سنة ٣الفكر ط

  .  ٩٤المائدة من االية  )١(
  .  ٩٤المائدة من االية  )٢(
ينظر :البناية شرح الهداية لالمام محمود بن احمد بن موسى بن احمد الحنفي  )٣(

 - هـ ١٤٢٠، سنة  ١، ط ١١/٥٨٦هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٨٥٥ت
 م .٢٠٠٠

جمع االنهر في شرح ملتقى االبحر لالمام عبدالرحمن بن محمد بن سليمان ينظر  : )٤(
 .  ٢/٥١٣هـ ، دار احياء التراث العربي ١٠٧٨ت



 

 

٥٩٤  

 

  

 
  

الحنفية ، وروايـة عنـد   بعض   وهو كراهية اكله وهو قول عند
إن الزنبـور مـن    . ويسند لهـذا القـول  )١(المالكية ، ورواية عند الحنابلة

  . )٢(المؤذيات وإنه مما ال دم له فيكره لذلك
 

الى ان اكله حالل ولم ينقل عن االمـام   ذهب اصحاب هذا القول
مالك  إنما ذكره ابن القاسم في المدونة تخريجا على قول مالك عندما سئل 
أي ابن القاسم أيؤكل خشاش األرض في قول مالك قال سمعت مالكاً يقول 
في خشاش األرض كله انه اذا مات في الماء ال يفسده وما لم يفُسد المـاء  

نع به مثل ما يصنع بـالجراد أي  صبأس اذا اخذ حياً فوالطعام فليس بأكله 
  . )٣(يحل بتذكية

وقد فسروا الخشاش بماله قشر يابس فيشمل الزنابير . وعلى هذا 
جمهور فقهاء المالكية وهو المذهب عندهم وقال بعضهم بحرمتـه وقـال   

  البعض اآلخر بكراهته وقد استدل من يرى الحل بما يأتي :

                                                             
، دار المحتار على الدر المختار لالمام ابن عابدين محمد  ٤/٣٥٢ينظر : الهداية  )١(

هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٢٠٢امين بن عمر بن عبدالعزيز الحنفي ت
، االنصاف في   ٣/٢٣١، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل  ٦/٣٠٤/٣٠٦

معرفة الراجح من الخالف لالمام عالء الدين ابو الحسن علي بن سليمان 
  .  ١٠/٣٥٨، ٢هـ ، دار احياء التراث العربي ط٥٨٨المرداوي  الحنبلي  ت

 - د دم ُل _أي الدم  والكراهة للتحريم ألن ما كان مؤذيا حرام أكله ولكن عدم وجو )٢(
 سبب التحريم فكان اقل منزلة من المحرم . 

هـ ، دار ١٧٩ينظر : المدونة لالمام مالك بن انس بن مالك بن عامر االصمعي ت )٣(
، مواهب الجليل شرح  ١/١١٥م ، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، سنة  ١الكتب العلمية ،ط
 .  ٣٠/٢٣١مختصر الخليل 



 

 

٥٩٥ 

 

  

M  i  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j . قوله تعالى ١

  }  |   {  z  y  x  w   vL )١( .  
صلى اهللا عليـه   –. حديث التلب رضي اهللا عنه قال : (( صحبت النبي ٢

  . )٢(فلم أسمع لحشرات األرض تحريماً ))-وسلم 
وأما من قال بحله فال تقوم لهم حجة بما استدلوا به فقوله تعـالى  

 M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iL )فمعناه ممـا   )٣ .
كنتم تستطيبون وتأكلون ،استدالالً بالسنة المطهـرة ثـم ان هـذا عـام ،     

  يخصصه ما ورد من استخباث العرب له .
واما حديث التلب فليس فيه دليل على حل الزنابير ألن قولـه لـم   
أسمع ال يدل على عدم سماع غيره فقد يكون غيره قد سمع من رسول اهللا 

  تحريماً . –صلى اهللا عليه وسلم  –
 

والقول الراجح من هذه االقوال هو الذي يقول بحرمتـه الن مـن   
قال بالتحريم لحمل الكراهة على التحريم  قال بالكراهة يقترب من قول من

  .واهللا اعلم .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )١(
ينظر : المعجم الكبير لالمام سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير الشامي  )٢(

، ٢هـ ، تحقيق: حمدي بن عبداهللا السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ،ط٣٦٠ت
 .  ٢/٦٣،  ١٢٩٩برقم 

  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )٣(



 

 

٥٩٦  

 

  

 
 

  

  

 )٣(والبراغيـث  )٢(والخنفسـاء  )١(أما الذباب ونحوه من العناكـب 
   )٩(والبعـوض  )٨(والجعـالن  )٧(والحربـاء )٦(والقراد )٥(والطبابيع )٤(والقمل

  
  )٥(واللحكة )٤(والجندب )٣(والصراصر وبنات وردان )٢(والبق )١(والنامس

                                                             
مهلهل ، ينظر : العنكبوت : دوبة تنسج في الهواء وعلى رأس البئر نسجاً رقيقاً  )١(

 . ١/٦٣٢، لسان العرب  ٣/١٩٨تهذيب اللغة 
الخنفساء : بضم الخاء وفتح الفاء دويبة  سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح  )٢(

 .  ٦/٧٣، ولسان العرب  ٧/٢٦٨واألنثى خنفسة ، ينظر :تهذيب اللغة 
لعين لالمام البرغوث : جمعه براغيث ، دويبة صغيرة  تثب وثبانا ، ينظر كتاب ا )٣(

هـ) تحقيق : د. مهدي المخزومي  ، دار ٣٧٠الخليل بن احمد الفراهيدي (ت
 .  ٤/١١٦، لسان العرب ٤/٤٦٧مكتبة الهالل 

القمل : دويبة من جنس القردان إال انها اصغر منها تركب البعير عن الضالل ،  )٤(
 .  ١١/٥٦٨، لسان العرب  ١/٢٦٠ينظر : مختار الصحاح 

: من ذوات السموم من الدواب من جنس القردان ولعضته الم شديد وربما الطبابيع  )٥(
 .  ٨/٢٣٤يورم معضوضه  . ينظر :لسان العرب 

 .  ٣/٣٤٨القراد واحدة والقردان والقراد دويبة تعض األبل ، ينظر : لسان العرب  )٦(
الحرباء : ذكر ام حبين وقيل هو دويبة نحو القطاة او اكبر تستقبل الشمس برأسها  )٧(

وتبقي  رأسها مع الشمس لتقي جسدها من الشمس برأسها ، وتتلون الوانا نحو 
الشمس ، والجمع الحرابي واالنثى الحرباء دويبة على شكل سام أبرص ذات قوائم 

 .  ١/٣٠٧س نهارا ، لسان العرب اربع دقيقة الرأس مخططة الظهر تستقبل الشم
لسان   ١/٢٤٠الجعالن : دابة سوداء من دواب االرض ، ينظر : تهذيب اللغة   )٨(

 .  ١١/١١٢العرب 
البعوض : ضرب من الذباب ، معروف الواحدة بعوضة وقيل هي البق ، ينظر :  )٩(

 .  ٧/١٢٠لسان العرب 



 

 

٥٩٧ 

 

  

   

                                                                                                                                         
النامس : يقال له الناموس دويبة اغبركهيئة الذرة تلسع الناس ، ينظر :لسان العرب  )١(

٦/٢٤٣  . 
البق : هو البعوض واحدته بقة وقيل الدراج على حيطان البيوت وقيل دويبة مثل  )٢(

القملة الحمراء منتنة تكون في السور والجدران وهي التي يقال لها بنات الحصير 
هـ) ٤٥٨مام علي بن اسماعيل بن بره المرسي (ت، ينظر : المخصص لال

،   ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧،  ١تحقيق: خليل ابراهيم ، دار احياء التراث  العربي  ،ط
 ١٠/٢٣ولسان العرب 

دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون واكثر ما تكون في الحمامات وفي بنات وردان :  )٣(
لقاهرة ، ابراهيم مصطفى ، احمد الكنف ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ا

 .  ٣/٤٥٩، لسان العرب  ٢/١٠٢٥الزيات ، محمد النجار و دار الدعوة 
الجندب: بضم الجيم والدال يكون في البراري وهو أصغر من الصدى والصدى  )٤(

طائر يطير في الليل ويقفز ويطير وقيل بضم الدال وفتحهما ، ضرب من الجراد 
 .  ١/٢٥٧لما مر في بحث الجراد ، ينظر: لسان العرب وهنا ال يستقيم المعنى 

اللحكة : دويبة يقال انها مقلوبة من الحلكة وقال ابن السكيت هي دويبة شبيهة  )٥(
بالعقاب تبرق زرقاء وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاية وقوائمها خفيفة ، 

 .  ١٠/٤٨٣ينظر : لسان العرب 



 

 

٥٩٨  

 

  

ونحوها وهذه  )٥(وحمار قبان )٤(والحلم )٣(واليعسوب )٢(والدبر  )١(والسوس
الحشرات منها ما يتحقق فيه وصف االمتناع على نحوها كالذباب ومنهـا  
ماال يتحقق فيه وصف االمتناع بالقدر الكافي كالقمل وامثاله ولكن جمعتها 
كلها في موضوع واحد ليعرف حّل اكلها أو حرمته الن الفقهـاء يفعلـون   

ان لم ينطبـق علـى   ذلك باعتبارها حشرات ، ولفائدة معرفة حكم اكلها و
  بعضها صفة االمتناع 

  : حكم اكلها وحرمته على ثالث أقوال اختلف الفقهاء في
 

 

                                                             
السوس: العثة التي تقع في الصندوق والثياب والطعام ، ينظر : لسان العرب  )١(

٦/١٠٧  . 
الدبر : يقال للزنابير أيضاً دبر ، والدبور النحل ال واحد لها من لفظها وحمي الدبر   )٢(

 –صلى اهللا عليه وسلم  –: هو عاصم بن ثابت االنصاري من اصحاب رسول اهللا 
ل الكفار منه وذلك ان المشركين لما قتلوه  ارادوا ان أصيب يوم أحد فمنعت النح

يمثلوا به فسلط اهللا عليهم الزنابير الكبار تابر الدراع فارتدوا عنه حتى أخذه 
المسلمون فدفنوه ، وقال ابو حنيفة :الدبر النحل بالكسر كالدبر وقيل بالكسر والفتح 

يدي ان الدبر الزنابير اوالد الجراد ، وروى االزهري عن مصعب بن عبداهللا الزب
ومن قال النحل فقط أخطى والصواب كما قال االزهري ان الدبر يعلق على النحل 
وما نقل عن مصعب غير صحيح ، وفي الحديث فارسل اهللا عليهم مثل الظلة من 

 .  ٢٧٥ – ٤/٢٧٤الدبر ،النحل وقيل الزنابير ، لسان العرب 
 .  ١/٥٩٩لعرب اليعسوب : أمير النحل وذكرها ، لسان ا )٣(
الحلم : قال االصمعي ، القراد اول ما يكون صغير قمقامة ثم يصير حمنانة صم  )٤(

يصير قرادا ثم حملة : وقيل هي دويبة تقع في الجلد فتاكله ، لسان العرب 
١٢/١٤٧  . 

حمار قبان : دويبة صغيرة الزقة باالرض ذات قوائم كثيرة ، لسان العرب  )٥(
٤/٢١٤  . 



 

 

٥٩٩ 

 

  

 
االحنـاف والشـافعية    قالوا  بحرمة هذه الحشرات وهو مـذهب 

. وقد استدل هؤالء بنحو  )١(والظاهرية والزيدية وهو االصح عند الحنابلة
  كونه مؤذي لما استدل به في تحريم الزنبور إال 

 
وادلـتهم   )٢(انها تكره وهو رواية عند الحنفية ورواية عند الحنابلة

  نفس أدلة التحريم التي مرت في الزنبور إالّ إنهم حملوها على الكراهة .  
 

، وبـنفس الشـورط التـي     )٣(المالكيـة انها حالل وهذا مـذهب  
اشترطوها في تذكية الجراد اما ادلتهم فهي نفس االدلة التي اسـتدلوا بهـا   

  على حل الزنبور .
 

قال بكراهة الزنابير ومن اباحها وهم المالكية ال حجة لهـم فيمـا   
 ذهبوا اليه وما قيل في الرد على المالكية في الزنابير يقال هنا فال حاجـة 

  إلعادته فليرجع اليه .واهللا اعلم
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
،  ٣٠٦- ٦/٣٠٤، الدر المحتار على الدر المختار  ٥/٣٦بدائع الصنائع ينظر : )١(

، نهاية المطلب في دراية المذهب لالمام عبد الملك بن عبداهللا بن  ١/٤٥٣المهذب 
، ١هـ ، تحقيق: عبدالعظيم محمود  ،دار المنهاج  ،ط٤٧٨يوسف الجيبوني ت

البحر الزخار ،  ٧٧-٦/٧٦، المحلى باالثار  ١٨٠/٢١٣م ، ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
 .  ٩/٤١١، المغني   ١/٥٥٨، الكافي في فقه االمام احمد  ٤/٣٢٩

،  ٣٠٦-٦/٣٠٤، رد المحتار على الدر المختار   ٥٠/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  )٢(
مطلب اولي النهى في شرح غاية المنتهى  لالمام مصطفى بن سعد بن عبده 

 م . ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، سنة ٢هـ ، المكتب االسالمي ط١٢٤٣الحنبلي ت
 .  ٣/٢٣١ينظر : مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل  )٣(



 

 

٦٠٠  

 

  

 
 

 
جعلت عنوان هذا البحث (صـغار الحيوانـات )وذكـرت فيـه     
الحيوانات التالية ، اتباعا لنهج الفقهاء ، فإنهم يـذكرون هـذه الحيوانـات    
 تحت عنوان صغار الحيوانات . وسأبين حل و حرمة اكلها في المـذاهب 

  المختلفة كما في المطالب التالية :
 

  : اكل الحية على ثالثة أقوال في حكم اختلف الفقهاء 
 

الحنفية والشافعية والحنابلـة   بحرمة اكلها وهذا ما ذهب اليه قالوا
  : )١(والظاهرية والزيدية والشيعة االمامية ورواية عند المالكية

  االدلة :

والحية وكل ذات سم  )٢( M   Z   Y  XLقوله تعالى اوالً : 
  خبيثة .  

                                                             
،  ١/٢٤٥٣، المهذب  ٣٦-٥/٣٥، بدائع الصنائع  ٤/٩٠ينظر : المبسوط   )١(

، عمدة الفقه لالمام موفق الدين عبداهللا بن  ٩/٤٢٣، المغني  ٩/١٠٨المجموع 
حمد عزوز ، المكتبة  هـ ، تحقيق: احمد٦٢٠احمد بن محمد بن قدامه الحنبلي ت

، البحر  ٦/٨٤، المحلى باالثار  ١/١١٥م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٥العصرية سنة 
، وما بعدها ، مواهب  ٧/٢٧١، وما بعدها ، اللمعة الدمشقية  ٤/٣٢٩الزخار 

 .  ٣/٢٣٠الجليل في شرح مختصر الخليل  
  .  ١٥٧االعراف من االية  )٢(



 

 

٦٠١ 

 

  

(( خمس من الفواسق يقتلن في  –صلى اهللا عليه وسلم –قول النبي ثانياً : 
 –صلى اهللا عليه وسلم  -الحل والحرم))وذكر منها الحية ، وأما أمر النبي
  بقتله حرم أكله كما في القواعد العامة للتحريم .  

  الثاني :  القول
وقالوا ال بأس بأكل الحية اذا ذكيت في موضع ذكاتها إن احتيج اليها      

  بشروط ان يؤمن سمها  ، فهي مشروطة بثالث شروط :
  ان تذكى   )١
أن يؤمن سمها ويعتبر سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز اكلها بسـمها لمـن    )٢

ينفعه ذلك لمرضه كصاحب جذام ، وانما يؤمن سمها بالنسبة لمن يؤذيـه  
 السم وامان السم يتم بتذكيتها على الطريقة المذكورة .

 أن يحتاج اليها فال تحل بدون الحاجة إليها ووجه الحاجة التداوي بها   )٣
وأما الدليل على حلها   )١(ولم يشترط بعض المالكية الحاجة بل أطلق ذلك 

  ورود دليل على حرمتها .   فلعدم
 

 )٢(ويرى من قال بهذا القول كراهة اكلها وهي رواية عند المالكية
، وذلك لجواز كونها من سباع الحيوانات وللخوف من سمها ولما لم تبعـد  

  قليالً دليل على الحرمة فبقيت الكراهة .  
 

هذه هي مجمل اآلراء في حل او حرمة أكل الحية ، والراجح من 
أصحاب االقوال االخرون  ليس لهم حجـة  ذلك قول الجمهور وذلك ألن 

عدم ورود دليل التحريم وقد ورد في حديث الخمس الفواسق . ثـم انهـا   ل
                                                             

الخليل لالمام محمد بن يوسف بن ابي القاسم ينظر :التاج واالكليل  لمختصر  )١(
،  ١٩٩٤ -هـ ١٤١٦، سنة  ١هـ ، دار الكتب العلمية ،ط٨٩٧المالكي ت 

٤/٣٤٨ . 
 ينظر :المصادر نفسها .  )٢(



 

 

٦٠٢  

 

  

واذا  )١( M   Z   Y  XLمستخبثة فتدخل تحت قوله تعـالى  
  لم تكن الحية من الخبائث فإي الحيوان خبيث إذاً .

ثم انها من ذوات السموم فتحرم ألن السم قاتل وان امـن سـمها   
والذي قال به المالكية في تذكيتها وعدم غضبها النها اذا غضبت انتشـر  

  السم في جميع جسمها يصعب معرفته وتمييزه فتحرم لكل هذا  .
 

 
وهو حيوان يشبه الورل يجمع على أضب مثل اكـف وضـباب   

كله او حرمته على مـذاهب ثالثـة   وقد أختلف الفقهاء في حل ا )٢(وخبان
  :هي

  

 
حّل اكله وهم الشافعية والحنابلة والمالكيـة والظاهريـة   ب وقالوا 

ورواية عند الحنفية ، وهو مذهب الليث بن سعد وهو قـول عمـر بـن    

                                                             
  .  ١٥٧االعراف من االية  )١(
الورل : سبط الخلق طويل الذنب كان ذنبه الحية ورب ورل يربى طوله على  )٢(

عقده واطوله ما قد يكون شب وهو احرش النذب خشنة  ذراعين  وذنب الضب ذو
مفقرة ولونه الى السحمة وهي غبرة مشربة بسواد واذا سمن اصفر الصدر ، وال 
ياكل إال الجنادب والدبى والعشب وال ياكل الهوام . اما الورل فانه ياكل العقارب 

كنى الضب والحيات والحرابي والخنافس ولحمه درياق والنساء يتسمن بلحمه ، وي
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ١٥/١٦١بابي حسل ، ينظر : تهذيب اللغة 

هـ ، تحقيق احمد عبدالغفور عطار ، ٣٩٣لالمام اسماعيل بن حماد الجوهري ت
، لسان   ٥/١٨٤١م ،  ١٩٨٧ -هـ ١٣٠٧، ٤دار العلم للماليين ، بيروت ط

 .  ٥٤٠ – ٥٣٩ – ١/٥٣٨العرب 



 

 

٦٠٣ 

 

  

وقـد   )١( -رضي اهللا عـنهم   -الخطاب وابن عباس وابي سعيد الخدري
  :استدل هؤالء بما يأتي

صلى  –عن ابن عباس قال : (( دخلتُ انا وخالد بن الوليد مع رسول اهللا  )١
بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فقيل هو ضب يا رسـول   –اهللا عليه وسلم 

 اهللا فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول اهللا ؟ قال : ال ولكنه لم يارض  
صـلى اهللا  –قومي فاجدني اعافه ، قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول اهللا 

  ورويت احاديث كثيرة في حله .   )٢(ينظر )) –عليه وسلم 
  

 
 

                                                             
المام الشافعي ابو عبداهللا محمد بن ادريس بن العباس الشافعي ت ينظر :االم ، ل )١(

،  ٢/٢٦٥م ، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، سنة ٢٠٤
، متن الخرقي على مذهب االمام احمد بن  ١٨/٢١٢، النهاية  ١/٤٥٠المهذب 

هـ ، دار الصحابة ٣٣٤حنبل لالمام عمر بن الحسين بن عبداهللا الخرقي  ت
، المدونة  ٩/٤٢٢، المغني  ١/١٤٦م ،  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣اث ، سنة للتر
، بدائع  ١١/٢٣١، المبسوط  ٦/١١٢، المحلى باالثار  ١/٤٣٧، الكافي  ١/٥٤١

هـ، دار ٧٨٦، العناية شرح الهداية لالمام محمد بن محمود ت ٥/٣٦الصنائع 
ن ابي .والكراهة للتحريم النه روي ع ٩/٥٠١الفكر ، بدون طبعة  ، تاريخ 

قا الذا قلت في شيء اكره فما رأيك فيه  –رحمه اهللا –يوسف انه سأل ابا حنيفة 
قال التحريم وفي هذا القول الذي قيل نظر إذ انه يمكن حمل قوله بالكراهة على 

او التنزيه وترجيح جانب الحرمة فيه . لو كان ابو حنيفة قال اكره  –التحريم 
فيها لفظان احدهما ال يعجبني اكله وبه اخذ  وليس كذلك بل المروي عن ابي حنيفة

من قال بالكراهة التنزيهية وثانيهما اكره وبه اخذ من قال بكراهة التحريم فمبني 
اختالف الطريقتين اختالفه في اللفظتين المرويتين عنه كما صرح به الشراح 

 قاطبة والبي حنيفة مثل هذا في لحم الخيل  . 
 ٣/١٥٤٣، صحيح مسلم  ٥٥٣٧، باب الضب برقم  ٧/٩٧ينظر :صحيح البخاري  )٢(

، باب اكل الضب برقم ٣/٣٥٣، سنن ابي داود  ١٩٤٥، باب اكل الضب برقم 
٣٧٩  . 



 

 

٦٠٤  

 

  

 
أصحاب هذا المذهب كراهية اكل الضـب وهـو مـذهب    ويرى 

الزيدية ورواية عن الحنفية وورد ذلك عن علي بن ابي طالب وابن عمـر  
، ولم يستدل أصحاب هذا المذهب بشيء ويمكـن   )١(ورواية عند االمامية

االستدالل لهم ان الضب قد وردت فيه احاديث بالحل كالـذي مـر أمـا    
عـن   –صلى اهللا عليه وسـلم   –سول اهللا الكراهية فمأخوذة من امتناع ر

  . اكله واستقذاره له  
 

علماء الحنفية ، وهو مـذهب الشـيعة    يحرم أكله وهو قول اكثر
  واستدل هؤالء بما يأتي: )٢(االمامية وقال به جابر بن عبداهللا

 –صلى اهللا عليه وسـلم   -روي عن عائشة رضي اهللا عنها ان النبي )١
–أهدي إليه لحم ضب فامتنع أن يأكله فجاءت سـائلة فـارادات عائشـة    

ال  –صـلى اهللا عليـه وسـلم    –ان تطعمها إياه فقـال   –رضي اهللا عنها 
  . )٣(تطعمين ما ال تأكلين ))

صلى اهللا عليـه   –) عن عبدالرحمن بن حسنة قال كنت مع رسول اهللا ٢
 –غلـي فقـال رسـول اهللا    في سفرٍ فأصبنا ضباياً فكانت القدور ت –وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم : (( ما هذا  ؟  فقلنا : اصبناها . قال : إن أمة مـن  

                                                             
ينظر :الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير لالمام شرف الدين الحسين بن  )١(

،  ١١/٢٣١، المبسوط  ٣/٣٩٥هـ ، دار الجيل ، بيروت ١٢٢١احمد السباعي ت
 .  ٦/١١٢، المحلى باالثار  ٩/٥٠١، العناية  ٥/٣٦ائع الصنائع بد

، المحلى  ٩/٥٠١، العناية  ٣٧-٥/٣٦، بدائع الصنائع  ١١/٢٣١ينظر :المبسوط  )٢(
 .  ٦/١١٢باالثار 

ينظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لالمام نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان  )٣(
هـ ، تحقيق حسام الدين القدسي ، مكتبة  القدس بالقاهرة سنة ٨٠٧الهتيمي ت

 ، قال رواه احمد وابو يعلى ورجاله رجال صحيح .  ٤/٣٦،  ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤



 

 

٦٠٥ 

 

  

هـذه . قـال فاكفأناهـا وانـا      بني اسرائيل مسخت وأنا اخشى ان تكون
  . )١())لجياع

والدليل   )٢( M   Z   Y  XL) انه مستخبث وقد قال تعالى ٣
على كونه مستخبث ما ورد في الحديث الذي مر قبل قليل ان امه مسخت 
ضباباً . ولو ان ما مسخ ال يبقى له نسل ولكنه ال ينسخ اهللا عزوجل احـداً  
على صفة حيوان االّ كان ذلك الحيوان مستخبثاً تحقيراً لمـن نسـخه اهللا   

  عزوجل . كما انه تستخبثه النفس كسائر الهوام .
عن  –صلى اهللا عليه وسلم  –نه ذو ناب يصيد بنابه فحرم لذلك لنهيه ) ا٤

على تحريمه بكونـه مـن    )٤(واستدل الشيعة االمامية )٣(اكل كل ذي ناب
  المسوخ فيحرم.  

                                                             
ابو بن ابي شيبة عبداهللا بن محمد بن ينظر : المصنف في االحاديث واالثار لالمام  )١(

هـ ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، مكتبة ٢٣٥ابراهيم بن ععثمان العبسي ت
. باب ما قالوا في اكل الضباب  ٥/١٢٣ -هـ ١٤٠٩، سنة ١الرشد ، الرياض ،ط

، مسند االمام احمد بلفظ رد عن عبدالرحمن بن حسنه قال كنا مع ٢٤٣٤١برقم 
عليه وسلم في سفر فنزلنا ارض كثيرة الضباب  قال فاصابنا رسول اهللا صلى اهللا 

منها وذبحنا ، قال فبينما القدور تغلي بها اذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فقال ان امة من بني اسرائيل فقدت واني اخاف ان تكون هي فأكفؤها 

بل بن هالل الشيباني فاكفئاناها . مسند االمام احمد بن حنبل لالمام احمد بن بن حن
 - هـ ١٤٢١، سنة ١هـ ، تحقيق: شعيب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،ط٢٤١

 ، اسناده صحيح ، رجاله ثقات ، قال الشيخين .  ٢٩/٢٩٢م، ٢٠٠١
  .  ١٥٧االعراف من االية  )٢(
، باب لحوم الحمر االنسية ، صحيح مسلم  ٧/٩٥ينظر : صحيح البخاري  )٣(

 . ١٩٣٢، باب اذا غاب عن الصيد ثم وجده برقم ٣/١٥٣٤
ينظر :مسالك االفهام في شرائع االسالم ، تاليف زين الدين بن علي العامل الجبهي  )٤(

،  ، ترجمة وتحقيق : حسين محمد آل قبيس العاملي ، نشر مؤسسة البالغ ، ط
 .٢/١٨٥،   ١٩٩٣سنة 



 

 

٦٠٦  

 

  

 
–سوخ ألن أمر النبـي  نوأماّ حديثهم الثاني فال يصح كذلك ألنه م

باكفاء القدور خشية ان تكون من بقاياها مسخَ من  –صلى اهللا عليه وسلم 
االمم السالفة فان وجدنا ما يؤمن من هذه الخوف فهذه الخشية قد أرتفعـت  

صلى اهللا عليـه   –بما رواه عبداهللا بن مسعود ان رجالً قال يا رسول اهللا 
 –صلى اهللا عليه وسـلم   -القردة والخنازير هي مما مسخ . فقال –وسلم 

عزوجلَّ لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسالً وان القردة والخنازير كانوا إن اهللا 
قبل ذلك فصح يقيناً ان تلك المخافة قد ارتفعت . وقد مر حديث خالد بـن  

وهـو   –صلى اهللا عليه وسلم  –الوليد واكله الضب على مائدة رسول اهللا 
بـال   ناسخ لبقية االدلة النه نص جلي وألن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا 

بالمدينـة إالّ بعـد    –صلى اهللا عليه وسلم  –شك لم يجتمع مع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم –انقضاء غزوة الفتح وحنين والطائف ولم يغز النبي 

بعدها إّل تبوك ولم تُصبهم جماعة أصالً . وخير اكفاء القدور بالضباب  –
وامـا كونـه مـن    ال بد ان يكون قبل ذلك لذكر المجاعة فارتفع االشكال 

ذوات االنياب فمردود بحديث خالد بن الوليد وال نظر الـى القيـاس مـع    
  ورود النص .
 

من استعراض ادله اصحاب اقـوال الفقهـاء يتحصـل لـدينا ان     
االول والذي يقضي بحل اكل لحم الضب الن ادلة الحل  الراجح هو القول

  اقوى  من ادلة التحريم .
 
 
 
 



 

 

٦٠٧ 

 

  

 
 

هاء في حل اكله وحرمته علـى  وقد اختلف الفق )١(وهو سام أبرص
  : قولين

   والظاهريـة  واكثر المالكية : ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة
  والدليل على ذلك ما ياتي : )٢(والشيعة االمامية الى انه يحرم اكله

 )٣(M   Z   Y  XLانها خبيثة من الخبائث واهللا تعالى يقول  )١
 فيحرم ذلك .

 M       5  4    3Lوقوله تعالى  )٤(M  #  "  !L قوله تعالى  )٢
 وال سبيل الى تذكيته فيكون ميتة يحرم اكلها . )٥(

االمر بقتل االوزاغ وما ُأمر بقتله فال  –رضي اهللا عنها –ورد عن عائشة  )٣
وورد ذلك عن سعد بن ابي وقاص وابن عباس وابـن   )٦(يحل اكله لخبثه
 عمر وقتاده .

 

                                                             
 .٨/٤٥٩، لسان العرب ٨٠/١٥١ينظر :تهذيب اللغة  )١(
، المجموع شرح  ١/٤٥١، المهذب  ٥/٣٦، بدائع الصنائع  ١١/٢٣١المبسوط  )٢(

 ٧/٢٧١، اللمعة الدمشقية ٦/٧٧، المحلى باالثار  ٩/٤٠٦، المغني  ٩/١٣المهذب 
  وما بعدها .

  .  ١٥٧االعراف من االية  )٣(
  .  ٩٤المائدة من االية  )٤(
  .  ٩٤المائدة من االية  )٥(
، قال االلباني ٣٢٣١، باب قتل االوزاغ برقم  ٢/١٠٧٦ينظر :سنن ابن ماجة  )٦(

 حديث صحيح . 



 

 

٦٠٨  

 

  

 
  . )١(قال المالكية بالتحريم إال في رواية 

والراجح من هذين المذهبين هو االول لوجود االدلة على تحريمه 
وعدم ذكر دليل على الحل عند المالكيـة إالّ كونـه غيـر مـذكور فـي      

  المحرمات .
  
  
  
  
  

 
 

  الفأر هو حيوان صغير معروف يعيش في البيوتات والكبير منـه
يسمى الجرذ ومنه الخلد وهو فأر اعمى يعيش في الصحراء وهو ال يصل 

على انه محرم األكل وساقوا على ذلـك   )٢(الى النجاسة . وجمهور الفقهاء
  األدلة اآلتية :

 . )٣(اكله لحديث الخمس الفواسق ومنها الفأرانه مأمور بقتله ال يحل  )١

 . )٤(M   Z   Y  XLانه خبيث من الخبائث وقد قال تعالى  )٢
  

 م وهو المشهور عندهم ألنها مأمور بقتلها .يحرتال )١
 الكراهة لكونه مستخبث )٢

  

                                                             
 .  ٣/٢٣٠ينظر  مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل    )١(
، ١/١٣، المجموع شرح المهذب  ١/٤٥١، المهذب  ٥/٣٦ينظر :بدائع الصنائع  )٢(

، وما  ٧/٢٧١، اللمعة الدمشقية  ٢٧٣ – ٥/٢٧٠، المحلى باالثار  ٩/٤٠٦المغني 
 بعدها . 

، باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في  ٢/٨٥٦ينظر :صحيح مسلم  )٣(
، عن ابي هريرة باب ما  ٢/١٧٠ود ،، سنن ابي دا ١١٩٨الحل والحرمة برقم 

 .  ١٨٤٧يقتل المحرم من الدواب برقم 
  .  ١٥٧االعراف من االية  )٤(



 

 

٦٠٩ 

 

  

      مذهب الجمهور وهو الحرمة الن حـديث الخمـس الفواسـق :
بقتله دليل على عـدم   –صلى اهللا عليه وسلم  -حديث صحيح وامر النبي

  جواز أكله .
 
 

وهو حيوان صغير من هوام االرض على ظهره شوك كثير ومنه 
و كالقنفـذ إّآل  الدلدل وهو اكبر منه ويسمى بالنيص ، ومنه الضربوب وه

حرمتـه ففيـه   وأماّ  من حيث حّل اكله و )١(إنه يقرب من الشاة في الخلقة
  للفقهاء :   قوالن

  

 
  

وهم الحنفية والحنابلة والشيعة االمامية والزيدية وفي قـول عنـد   
  . وقد استدل هذا الفريق باألدلة اآلتية : )٢(المالكية

M    Y  Xانــه خبيــث مــن الخبائــث فيحــرم لقولــه تعــالى  )١
ZL)٣( . 

  
 

                                                             
 .  ١١/٢٤٩ينظر : لسان العرب  )١(
، حاشية الشلبي لالمام شهاب الدين احمد بن محمد  ٥/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  )٢(

، بوالق ، مصر مطبعة لكبرى االميرية  -هـ ١٠٢١بن احمد بن يونس الشلبي ت
، اللمعة  ٦/٤٠٦، المغني  ١/٥٥٨، الكافي  ٥/٢٩٥هـ ، ١٣١٣، سنة ١، ط

، مواهب الجليل في شرح  ٤/٣٢٩، وما بعدها ، البحر الزخار  ٧/٣٧١الدمشقية 
 .  ٢٣١- ٣/٢٣٠مختصر الخليل 

  .  ١٥٧االعراف من االية  )٣(



 

 

٦١٠  

 

  

 –قال : (( ذُكر القنفذ عند رسول اهللا  -رضي اهللا عنه –روى ابو هريرة  )٢
 . )١(فقال: هو خبيثة من الخبائث )) –صلى اهللا عليه وسلم 

 
وقد احتج هـؤالء بمـا    )٢(وقالوا بحله وهم الشافعية واالمام مالك

  يأتي :
سئل عن القنفذ فتلى قوله تعالى  –رضي اهللا عنه  –روى ان ابن عمر  )١

M   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i
wL )٣( عد من المحرمات فيحلوالقنفذ لم ي)٤( . 

 .)٥( M      W  V  ULانه مستطاب فيدخل تحت قوله تعالى    )٢
 ووجه الداللة هو انه ال يتقوى بنابه فجاز اكل االرنب .      

  :  قول أصحاب المذهب االول الن االدلة متعارضة وحديث ابـن
عمر ضعيف وكذا حديث ابي هريرة واصحاب المذهب االول يقولون انه 
مستخبث واصحاب المذهب الثاني يقولون إنه مستطاب . والمسخ لم يثبت 
وقد مر تفنيد ذلك في بحث الضب من حيث عدم بقاء ما يمسخ بعد ثالثـة  

  ل.  ايام وليس له نس

                                                             
، باسناد ضعيف عن عيسى بن نهيلة قال : كنت  ٢/٣٥٤الحديث رواه ابو داود  )١(

عند ابن عمر فسئل عن اكل القنفذ فتلى قوله تعالى (( قل ال أجد ...اآلية )) قال 
شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكُر القنفذ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ر ان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال (( خبيثة من الخبائث )) قال ابن عم
 .  ٣٧٩٩قاله فهو كما قال . باب في اكل الحشرات االرض برقم 

 .  ١/٤٥٠، المدونة  ٩/١٠، المجموع شرح المهذب  ١/٤٥٠ينظر : المهذب  )٢(
  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )٣(
 سبق تخريجه .  )٤(
  .  ١٥٧سورة االعراف االية  )٥(



 

 

٦١١ 

 

  

وان كان قول أصحاب المذهب الثاني بانه ليس له ناب فيحل فيسـتطيع    
أصحاب المذهب االول ان يقولوا ان له ناباً يتقـوى بـه واذا تعارضـت    

اصـحاب   تحريم فيحرم احتياطاً . فيـرجح قـول  االدلة ووجدت شبهة ال
  المذهب االول  .

  

 
 

رجليه اطول من يديه بعكس الزرافـة   اليربوع هو حيوان صغير
لونه لون الغزال له ذنب طويل ونابه ضعيف ، واالنثى يربوعة ، وقيـل  

حكم اكل اليربوع وعدمه الـى  ، اختلف الفقهاء في  )١(اليربو نوع من الفأر
  : قولين

  وقالوا بحله وهم الشافعية والمالكية والزيدية واالمام احمد بن  :
وهو قولة عروة   )٢(الصحيح من مذهبه وهو قول اكثر الحنابلةحنبل على 

  .   )٣(وعطاء الخراساني وابي ثور وابن المنذر
  وقد استدلوا بما يأتي :  

واليربوع تصـطاده العـرب    )٤( M      W  V  ULقوله تعالى  )١
. وتأكله 

                                                             
 . ٨/١١١ن العرب ينظر : لسا )١(
، المجموع  ١٨/١٢، نهاية المطلب في دراية المذهب  ١/٤٥٠ينظر : المهذب :  )٢(

 ٩/٤١٢، المغني  ٤/٣٢٩، البحر الزخار  ١/٥٤٢، المدونة  ٩/١٠شرح المهذب 
 .  ١٠/٣٦١، االنصاف 

 .  ٩/٤١٢المغني  )٣(
  .  ١٥٧سورة االعراف االية  )٤(



 

 

٦١٢  

 

  

فيـه بجفـرة اذا اصـابه     –رضـي اهللا عنـه    -قضى عمر بن الخطاب )٢
فدل على أنه صيد مأكول وهذا ليس باتفاق الفقهاء باعتبار مـا   )١(المحرم

 يفدى في الحرم أو األحرام صيد مأكول الن فيه خالفاً بين الفقهاء .
M  p  o  n  m  l   k  j  i االصل في الحيوان االباحة لقوله تعالى  )٣

w   v  u    t  s  r  qL)٢( . 
     ولم يذكر فيها اليربوع وما لم يرد فيه نص بـالتحريم يبقـى :

 على اإلباحة اإلصلية .
 

وقال هؤالء بحرمة اكله وهم الحنفية والشيعة االمامية والروايـة  
وبه قال محمد بن سيرين والحكم وحماد واسـتدلوا    )٣(الثانية عند الحنابلة

  يما يأتي  :

 . )٤(M   Z   Y  XLلقوله تعالى إنه مما يستخبث فيحرم  )١
 إنه يشبه الفأر ألن الفأرة حرام . )٢

                                                             
ينظر : سنن الدارقطني لالمام ابو الحسن علي بن عمر بن احمد الدارقطني  )١(

، ١هـ ، تحقيق:شعيب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ،لبنان  ط٣٨٥ت
، والجفرة معناها ولد الشاة اذا عظم ٣٧٥ – ٣/٣٧٤م ،  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤سنة 

جنباه وفصل عن واستكرش ، قال ابو عبيدة اذا بلغ المعزى اربعة اشهر وجفر 
امه  في الرعي فهو جفر والجمع اجفار وجفرة واالنثى جفرة وقد جفر واستجفر 
وقال ابن االعرابي ذلك الربعة اشهر او خمسة اشهر من يوم ولد ، لسان العرب 

٤/١٤٢  . 
  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )٢(
، وما  ٧/٢٧١، اللمعة الدمشقية  ٤/٣٥١، الهداية  ٥/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  )٣(

 .  ١٠/٣٦١، االنصاف  ٩/٤١٢بعدها ، المغني 
  .  ١٥٧االعراف من اآلية  )٤(



 

 

٦١٣ 

 

  

صـلى اهللا   –إنه من ذوات االنياب فهو كالسباع ، وقد حرم رسـول اهللا   )٣
 . )١(عليه وسلم كل ذي ناب من السباع

 انها تتناول النجاسات في الغالب وذلك من اسباب كراهتها فتحرم . )٤
 

القولين حل اكله الن ما استدل به مـن يـرى    والراجح من هذين
    حرمته ليس فيه حجة فكونه من الخبائث مـردود الن العـرب تصـطاده
وتأكله فهو عندهم طيب غير مستخبث أما كونه من السباع ألنه ذو نـاب  
فلم يسلم لهم فان نابه ضعيف ال يتقوى به وال يسطو به على غيره. أمـا  

ه والمالحظ ان اليربوع ال يشبه الفأر . امـا  شبهه للفأر فال يقتضي تحريم
تناوله النجاسات في الغالب فال يحرم الحيوان على فرض صـحة تناولـه   
النجاسات الن الجاللة وهي التي تتغذى النجاسات ال تحرم بل تحبس حتى 

  يطيب لحمها .
 –رضي اهللا عنـه   –ويزيد ما ذهبنا اليه قضاء عمر بن الخطاب 

ه المحرم او صيد في الحرم ولو ان ذلـك علـى رأي   فيه بجفرة اذا اصاب
بعض الفقهاء دون البعض اآلخر ، علما بان الذين يرون الفداء في غيـر  
المأكول يثنون بعض الحيوانات من الغذاء لكونها مستقذرة ومستخبثة ولـم  

  يستثنوه فيترجح عندنا حل اكله .
 
 

  هي : جواز اكله على ثالثة اقوالوقد اختلف الفقهاء في 
    ويرى اصحاب هذا المذهب جواز أكله وهم الجمهـور مـن :

الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية ورخص فيه ابو 

                                                             
  الحديث سبق تخريجه . )١(



 

 

٦١٤  

 

  

سعيد وسعد بن ابي وقاص وابن المسيب والليث بن سعد وابو ثور وابـن  
  . )١(المنذر

  يأتي :ل هؤالء بما وقد استد
 واالرنب من الطيبات  )٢( M      W  V  ULقوله تعالى  )١
عن انس بن مالك قال انفجنا أرنباً عن الظهران فسعوا عليها حتى لقبـوا   )٢

 -فسميت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فبعـث الـى النبـي   
 . )٣(بوركيها وفخذيها فقبله –صلى اهللا عليه وسلم 

عنهما انه قال (( كُنّا عند رسول اهللا صلى اهللا روى ابن عباس رضي اهللا  )٣
عليه وسلم فأهدى له اعرابي أرنباً مشوية فقال الصحابه كلو)) وروى عن 

 .   )٤(جابر مثله

                                                             
، اللباب في شرح الكتاب لالمام زين الدين بن  ٥/٣٩ينظر : بدائع الصنائع  )١(

،  ٨٢/١٩٦هـ ، دار الكتاب االسالمي ٩٧١ابراهيم المعروف بن نجيم ت
، اللباب في شرح الكتاب لالمام عبدالغني بن طالب بن حماده الحنفي ت  ٨٢/١٩٦

رح المهذب هـ ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ، المجموع ش١٢٩٨
،  ٤/٥٠٣، البيان في الفقه الشافعي ١/٤٣٧، الكافي  ١/٥٤١، المدونة ٩/١٠

، الروض  ٦/١١٤، المحلى باالثار  ١٠/٣٦٣، االنصاف   ٩/٤١٢المغني 
 . ٣/٤٢١النضير 

  .  ١٥٧سورة االعراف االية  )٢(
، صحيح مسلم  ٥٥٣٥، باب ما جاء في التصيد برقم  ٧/٨٨صحيح البخاري  )٣(

 .  ١٩٥٣، باب اباحة االرنب برقم  ٣/١٥٤٧
، وقال رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده  ٤/٣٦الحديث في مجمع الزوائد  )٤(

جماعة لم اعرفهم ، سنن الترمذي لالمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
،  ٤/٧٠،  ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، سنة ٢هـ ، تحقيق احمد محمد شاكر ،ط٢٧٩ت

 ، قال االلباني صحيح .  ١٤٧٢حة بالمروة برقم باب ما جاء في الذبي



 

 

٦١٥ 

 

  

*  +    ,  -    Mانها مما لم يفصل علينا تحريمها وقد قـال تعـالى     )٤

     /  .L )١( 
 .  انها ليست من السباع وال تأكل الجيف فأشبهت الضبي  )٥

 
وهو  )٢(ويرى هؤالء حرمة اكل االرنب وهو قول الشيعة االمامية

  موضع اتفاق عندهم واستدلوا بما ياتي :
 أجماع الفرقة واخبارهم . )١
طريقة االحتياط تقتضي تحريمه ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يأكـل   )٢

. منه 

 )٣(M   Z   Y  XLانها مستخبثة فتدخل تحت قوله تعـالى   )٣
فتحرم وقد وردت احاديث صحيحة عندهم في حل أكل االرنب ولكـن ال  

 يأخذون بها بحجة ان اجماعهم على خالفها ومن تلك االحاديث :
حرم اهللا في القرآن من دابـة إالّ الخنزيـر ولكنـه     عن ابي جعفر قال ما  ) أ

 . )٤(التكره أي تكره بعض الحيوانات غير الخنزير ومنها األرنب
صلى اهللا عليـه   –قال : كان رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–عن الحسين    ) ب

عزوف النفس وكان يكره الشيء وال يحرمه فأتي بأرنب فكرهها  –وسلم 
 يكرهه وال يحرمه .   –رضي اهللا عنه –ولم يحرمها . وكان الحسين 

 

 
 

                                                             
  .  ١١٩سورة االنعام االية  )١(
 .  ٢/٢١٠، مسائل الخالف  ٢/١٩١ينظر :مسالك االفهام  )٢(
  .  ١٥٧االعراف من االية  )٣(
، مسائل الخالف ومسالك الخالف لالمام حسين بن السيد  ٢/١٩١مسالك االفهام  )٤(

 .  ٢/٢١٠هـ) طهران ،  ١٣٨٠علي البوجردي الشهير باالمام البروجردي (ت 



 

 

٦١٦  

 

  

 
ويرون كراهة اكله وهم عمر وابن عمر وعبداهللا بن عمر وأبـن  

  واستدلوا على ذلك بما يأتي  : )١(ه وعبدالرحمن بن ابي ليلىالعاص وأبا
أتي بأرنب فقيـل لـه    –صلى اهللا عليه وسلم –ورد عن عكرمة ان النبي  )١

 .  )٢(انها تحيض فكرهها
 – صلى اهللا عليـه وسـلم   –عن علي كرم اهللا وجهه قال: أتى رسول اهللا  )٢

 – اهللا عليـه وسـلم  صلى  –راعٍ فأهدى له أرنباً مشوية فنظر اليها النبي 
فقال هدية أم صدقة؟ قال به هدية فنظر الى حياها فكأنه رأى فيهـا دمـاً   

 .)٣(فقال لصاحبها خذها . قال أكلها ؟ قال : نعم وكلوا معه فأكل القوم
 

وان رجـالً جـاء    –مكان بمكة  –عن عبداهللا بن عمر انه كان بالصفاح  )٣
ول ؟ قال قد جيء بها إلـى  بن عمر ما تق بأرنب قد صادها فقال يا عبداهللا

وانا جالس معه فلم يأكل منها ولم ينه -صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 
 . )٤(عن اكلها وزعم انها تحيض

 
والراجح من هذه األقوال هو القول األول وذلك ألن ادلة من قـال  
بالتحريم ال حجة له إال أجماع فرقتهم واجماعها غير معتبر ألنها ليسـت  
كل المسلمين . واما احتجاجهم بطريقة االحتياط فأي احتياط هذا بعد اكـل  
 االرنب في حضرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وبأمره . وكونه مستخبثا ال
يسلم لهم الن غيرهم يقول أنه طيب . وقد كانت العرب تأكله وفي حضرة 

                                                             
 .  ٣/٣٩٣، الروض النضير  ٦/١١٤ينظر :المحلى  )١(
 .  ٣/٣٩٣، الروض النضير  ٦/١١٤المحلى  )٢(
، وقال ورد ذلك في الشفاء  ٣٣١ – ٣٣٠ – ٤/٣٢٩قال صاحب البحر الزخار  )٣(

 عن زيد بن علي عن ابيه عن جده . 
، قال االلباني  ٣٧٩٢، باب في اكل االرنب برقم  ٣/٢٥٢ينظر : سنن ابي داود  )٤(

 ضعيف االسناد . 



 

 

٦١٧ 

 

  

. ومما يضعف قولهم ايرادهم أدلـة حـل   -صلى اهللا عليه وسلم  –النبي 
اكلها بطريق صحيحة عندهم كما مر . أماّ قول من قال بالكراهـة وذلـك   

اكلها كونها تحـيض فـان حملـت     – صلى اهللا عليه وسلم –لترك النبي 
  راهة على التحريم فهم يقتربون من مذهب من حرم وهو مردود .الك

أما ان حملت على التنزيه فتكون حالالً ويقتربون من قـول مـن   
  مذهب من حرم وهو مردود .

أما ان حملت على التنزيه فتكون حالالً ويقتربون من قـول أصـحاب      
  المذهب األول .

ـ    ور فقهـاء  فيترجح عندنا بآخره حل اكلها على مـا يـراه جمه
المسلمين ولو شاب ذلك بعض الكراهة لكونها تحـيض وتلـك الكراهـة    

  للتنزيه ال للتحريم .  
 
 

  )١(وهو بفتح الواو وسكون الباء دويبة فوق اليربوع ودون السنور
  اختلف الفقهاء في حل اكلها على مذهبين هما :

 
 )٢(المالكية والشافعية واألصح عند الحنابلةويرون جواز اكله وهم 

  واستدلوا على ذلك بما ياتي :

                                                             
وهي غبراء اللون او بيضاء حسنة العينين واالنثى وبرء والجمع وبر ووبور  )١(

واهري هي طحالء اللون ال ذنب لها وال تدجن البيوت ووباره واباره . قال الج
وفي الحديث في الوبر شاة يعني اذا قتلها المحرم الن لها كرشاّ وهي تجتر ، ينظر 

 .  ٥/٢٧٢، لسان العرب  ٢/٨٤١: الصحاح 
، ،   ١/٤٥٠،  المهذب  ٩/١١،المجموع  ١/٤٣٧؛الكافي  ١/٥٤١ينظر :المدونة  )٢(

 .  ١٠/٣٦٠ف ، االنصا ٥/٤٩٩الفروع 



 

 

٦١٨  

 

  

M    V  Uانها مما تستطيبه العرب فتـدخل تحـت قولـه تعـالى      )١
WL)١(. 

M    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i عموم قوله تعالى  )٢

  w   v  uL )٢(  

M    Y  Xانه ليس مما يسـتخبث فيـدخل تحـت قولـه تعـالى       )٣
ZL)٣( . 

 
وقالوا بحرمته وهو ما ذهب اليه ابو حنيفـة واصـحابه إالّ ابـو    
يوسف وهو مذهب الشيعة االمامية والرواية الثانية عند الحنابلة وفي وجه 

لم يذكر هؤالء أي دليل على ما ذهبوا اليه ولعلهم قـالوا   )٤(عند الشافعية 
  بحرمته النه مستخبث في رأيهم .  

 
القول الراجح هو األول وهو حل اكله وذلك لعدم ذكر ادلة لمـن  
حرمه أما أدلة الفريق األول فهي أما عامة وأما غير متفق عليهـا ولكـن   

  يؤخذ من مجموع أدلتهم ومن األباحة األصلية جواز أكله.
 
 

                                                             
  . ١٥٧سورة االعراف االية  )١(
  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )٢(
  .  ١٥٧االعراف من االية  )٣(
،  ٥/٤٩٩، الفروع  ٧/٢٧١، اللمعة الدمشقية  ٥/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  )٤(

 .  ٩/١١، المجموع شرح المهذب  ١/٤٥٠، المهذب  ١٠/٣٦٠االنصاف 



 

 

٦١٩ 

 

  

 
 

له ذنب كثيف. إما وهو حيوان يشبه الجرذ أكبر منه طويل الجسم 
  حل أكله أو حرمته ففيه مذهبان:ـ

 
واسـتدلوا بمـا    )١(يحل أكله وهو قول الشافعية والشيعة واألمامية

  يأتي:
M   W  V  Uانه طيب تصطاده العرب فيحل لقولـه تعـالى    )١

L)٢( 
 انه ال يتقوى بنابه فاشبه االرنب   )٢
M  i لم يأت بشأنها تحريم فتبقى على االباحة األصلية لعموم قوله تعالى  )٣

  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  jL )٣( . 
 وجه الداللة : لم يذكر فيها ابن عرس فيحل .  

  

 
 )٤(وقالوا بحرمته وهم الحنفية والحنابلة وفي رواية عند المالكيـة 

  واستدلوا بما يلي :

                                                             
  ، وما بعدها  . ٧/٢٧١اللمعة الدمشقية ،  ١١-٩/١٠المجموع  )١(
  . ١٥٧سورة االعراف االية  )٢(
  .  ١٤٥سورة االنعام االية  )٣(
،  ٩/٤٠٨، المغني  ٦/٣٠٦، حاشية ابن عابدين  ٥/٣٦ينظر : بدائع الصنائع  )٤(

، بلغة السالك القرب الممالك لالمام ابو العباس احمد بن حمد  ١/٥٥٨الكافي  
 .  ٢/١٨٧دار المعارف  -هـ ١٢٤١الحلوتي المالكي  ت



 

 

٦٢٠  

 

  

M    Y  X) انه مستخبث فيحرم لدخوله في معنى قوله تعـالى  ١

  ZL)١(  
  .)٢() انه ذو ناب فيحرم لتحريم كل ذي ناب من السباع ٢
) وقيل في تحريمه ان كل من اكلها عمي فتُحرم لضـررها وان كانـت   ٣

  . )٣(الحرمة لهذا العذر فيقضي حلها بالنسبة لالعمى
 

والراجح تحريمه وذلك النه كان يعمي من يأكله فال بد ان يقـول  
  .بحرمته جميع الفقهاء ولكن هذا موكول الى الطلب 

أما اذا لم يكن كذلك واألدلة غير خاصة فهي أما ادلـة عامـة ال   
يتفضل وال يقدم فيها دليل واما غير متفق عليه لكونه ذو ناب او غير ذي 

اراه حرمة اكله نظراً النه شبيه الجرذ وهذا األخير محرم ناب ولكن الذي 
ومن ثم فهو يتغذى على النجاسات فياكل الفأر لذا فهو يربي في البيوتـات  

  احياناً لهذا الغرض .  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  ١٥٧االعراف من االية  )١(
  سبق تخريجه . )٢(
 .  ٢/١٨٧بلغة السالك   )٣(
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الحمد هللا رب العالمين وافضل الصالة واتم التسليم علـى سـيدنا   

اتمام هذا البحث يمكن اوجز اهم . وبعد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 
            النتائج التي توصلت اليها بما يأتي :

) يحرم ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم من لحوم الحمر االصلية ١ 
رسـول   -وعن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الن ما حرمه 

ريم مـن  او احله اجب االتباع بنص القران الك -اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وال خالف   M     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL ذلك قوله تعالى 

  في ذلك بين المسلمين .
ما لم يرد النص بتحريمه ولكـن ينتظمـه الـنص قياسـاً كتحـريم       )٢ 

  المارماهي من االسماك وهو يشبه الحية .
بقتله يعتبر محرم األكل مثل  –صلى اهللا عليه وسلم  –) ما أمر الرسول ٣

قتل خمس من الدواب يقتلن في الحرم ، كالحية والحداة والعقرب وغيرها 
بقتله البد ان يكون  –صلى اهللا عليه وسلم –ألن الحيوان الذي يأمر النبي 

  محرما ألنه لو كان حالل لما أمر بقتله لتحقيق اتالف المال .
عن قتله يعتبر محرم األكل مثل  –صلى اهللا عليه وسلم –) ما نهى النبي ٤

النحل والنمل والصرد وغيره . ألن النهي عن قتله يتضمن النهـي عـن   
  ذكاته فلو كان مأكول اللحم لما نهى عنه .  

) ما استطابته العرب والرجوع الى ما استطابته العرب من الحيوانـات  ٥
لـه  ليستدل بذلك على حل اكل الحيوان ومشروعية الرجوع الى ذوقهم قو

فالمراد  M      W  V  UM L   Z   Y  XLتعالى 
بالطبيات ما استطابته العرب الن القران نزل بلغتهم فكانـت اسـتطابتهم   

  معتبرة .
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) االخذ بقرينة المشابهة اذا لم تنطبق عليه الضوابط الشرعية العامة ولم ٦
يوجد عند العرب لنعرف حكمة من ذوقهم واستطابتهم من عدمها اذا وجد 
حيوان في غير بالد العرب سواء اكان له اسم عندهم او لم يكن نظرنا ان 
كان له حيوان شبيها له مأكول اللحم او غير مأكول فان كان شبيهه مأكول 

  اللحم كان حالل اكله وان كان شبيه حيوان غير مأكول اللحم حرمناه .
دنا هذا وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين واصلي واسلم على سي

  .محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

٦٢٣ 

 

  

 
االحكام في اصول االحكام لإلمام ابو الحسن سيد الدين علي بن ابـي   -١

هـ تحقيـق عبـد الـرزاق    ٦٣١العباس بن سالم الثعلبي االحمدي ت 
 لبنان بدون طبعة وتأريخ . –بيروت  –المكتب االسالمي  –عفيفي 

االختيار لتعليل المختار لإلمام عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي  -٢
 هـ ١٤١٤سنة  ٣هـ دار صادر بيروت ط٧١١مجد الدين الحنفي ت 

األم لإلمام الشافعي ابو عبد اهللا بن محمد بن ادريس العباس الشـافعي   -٣
 هـ .١٤١٠بيروت سنة  –هـ دار المعرفة ٢٠٤ت 

الخالف لإلمام عالء الدين ابو الحسن االنصاف في معرفة الراجح من  -٤
هــ دار احيـاء التـراث    ٥٨٨علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ت 

 . ٢العربي ط
البحر الرائق في شرح كنز الرقائق لإلمام زين الـدين بـن ابـراهيم      -٥

 . ٢دار الكتاب االسالمي ط -هـ ٩٧٠المعروف بابن نجيم ت 
م احمد بن يحيى المرتضى البحر الزخار الجامع لمذهب االمطار لإلما -٦

 دار المعرفة دون ط ودون تاريخ . -هـ٨٤٠ت 
البناية شرح الهداية لإلمام محمود بن احمد بن موسى بن احمد الحنفي  -٧

 هـ .١٤٢٠سنة  ١بيروت ط –هـ . دار الكتب العلمية ٨٥٥ت 
البيان في مذهب االمام الشافعي ابو الحسن يحيى بن ابي الخيـر بـن    -٨

دار  –هـ ، تحقيق قاسم بن محمـد النـوري   ٥٥٨سالم العمراني ت 
 م .٢٠٠٠هـ سنة ١٤٢١سنة  ١ط –جدة  –المناهج 

التاج واالكليل لمختصر الخليل لإلمام محمد بن يوسف بن ابي القاسـم   -٩
 هـ.١٤١٦سنة  ١هـ دار الكتب العلمية ط٨٩٧المالكي ت 

ي بـن  التنبيه في الفقه لإلمام الشافعي لإلمام ابو اسحاق ابراهيم بن عل - ١٠
 عالم الكتب . -هـ ٤٧٦يوسف الشيرازي ت 



 

 

٦٢٤  

 

  

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإلمام اسماعيل بن حماد الجوهري  - ١١
 –دار العلـم للماليـين    –هـ تحقيق احمد عبد الغفور عطـا  ٣٩٣ت 

 هـ .١٣٠٧سنة  ٤بيروت ط
 -هــ  ٨٧٦العناية شرح الهداية لإلمام مجد بن محمد بن محمود ت  - ١٢

 دار الفكر .
الكافي في فقة اإلمام احمد لإلمام ابو محمد موفق الدين عبـد اهللا بـن    - ١٣

دار الكتب العلمية  -هـ ٦٢٠احمد بن بن محمد بن قدامة المقدسي ت 
 م .١٩٩٤هـ سنة ١٤١٤سنة  – ١ط –

الكافي في فقة اهل المدينة لإلمام ابو عمر بن يوسف بن عبد اهللا بـن   - ١٤
يق محمد حمد حيدر ولـد  هـ تحق٤٦٣محمد بن عبد البر القرطبي ت 
سـنة   ٢المملكة العربية السـعودية ط  –مالديك مكتبة الرياض الحديثة 

 هـ .١٤٠٠
اللباب في شرح الكتاب لإلمام عبد الغني بن طالب بن حمادة الحنفـي   - ١٥

المكتبة العلميـة   –هـ تحقيق محمد مجيب الدين عبد الحميد ١٢٩٨ت 
 بيروت . –

مال الدين مكي بـن شـمس الـدين    اللمعة الدمشقية لإلمام محمد بن ج - ١٦
 هـ٧٨٢محمد بن حامد بن احمد العاملي ت 

المبدع في شرح المقنع لإلمام ابراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمـد   - ١٧
 ١ط –لبنـان   –بيروت  –هـ دار الكتب العلمية ٨٨٤برهان الدين ت 

 هـ.١٤١٨سنة 
ت المبسوط لإلمام محمد بن احمد بن ابي سهل شمس االئمة المرضي  - ١٨

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت سنة  –دار المعرفة  -هـ ٤٨٣
المجموع شرح المهذب لإلمام ابو زكريا محي الدين بن شرف النووي  - ١٩

 دار الفكر. -هـ ٦٧٦ت 
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المحلى باألثار لإلمام ابو محمد علي بن احمد بن سـعيد بـن حـزم     - ٢٠
 بيروت . –دار الفكر  -هـ ٤٥٦االندلسي الظاهري ت 

هــ  ٤٥٨المخصص لإلمام علي بن اسماعيل بن سيدة المرسـي ت   - ٢١
 هـ .١٤١٧سنة  ١ط –تحقيق خليل ابراهيم دار احياء التراث العربي 

هـ ١٧٩المدونة لإلمام مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحي ت  - ٢٢
 . ١٤١٥سنة  – ١ط –دار الكتب العلمية -

ي شيبة عبد اهللا بن المصنف في االحاديث واالثار لإلمام ابو بكر بن اب - ٢٣
هـ تحقيق كمـال يوسـف   ٢٣٥حمد بن ابراهيم بن عثمان العيسي ت 

 هـ .١٤٢١سنة  ١مكتبة الرشيد الرياض ط –الحوت 
المعجم الكبير لإلمام سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير الشـامي ت   - ٢٤

القـاهرة   –هـ تحقيق حمدي بن عبد اهللا السلفي مكتبة ابن تيمية ٣٦٠
 . ٢ط

اهللا بـن   ن قدامة المقدسي لإلمام ابو محمد موفق الدين عبدالمغني إلب - ٢٥
مكتبة القـاهرة سـنة    -هـ ٦٢٠احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت 

 م.١٩٦٨هـ سنة ١٣٨٨
المهذب في فقه االمام الشافعي لإلمام ابو اسحاق ابراهيم بن علي بـن   - ٢٦

 دار الكتب العلمية . -هـ ٤٧٦يوسف الشيرازي ت 
هــ)  ٥٠٥االصول : لالمام محمد الغزالي ( ت المستصفى في علم   - ٢٧

تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيـروت،  
 هـ .١٣١٣الطبعة سنة 

المحصول في علم االصول :لالمام محمد بن عمر بن الحسن الـرازي   - ٢٨
هـ) تحقيق: طه جابر العلواني ، الطبعة االولـى ، جامعـة   ٦٠٦، (ت

 هـ١٤٠٠عود االسالمية ، الرياض ، سنة االمام محمد بن س
المعجم الوسيط :المؤلف ، مجمع اللغة العربيـة ، القـاهرة ، ابـراهيم     - ٢٩

 مصطفى ، احمد الزيات ، محمد النجار و دار الدعوة .
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الهداية في شرح بداية المبتدئ لإلمام علي بن ابي بكر بن عبد الجليـل   - ٣٠
احيـاء التـراث   دار  –هـ ، تحقيق طالل يوسف ٥٩٣الميرغناني ت 

 العربي بيروت .
بدائع الضائع في ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين ابو بكر بن مسعود  - ٣١

ط ،  –دار الكتـب العلميـة    -هـ ٥٨٧بن احمد الكاساني الحنفي ت 
 م .١٩٨٦ -١٤٠٦سنة 

هـ ، ٣٧٠تهذيب اللغة لإلمام محمد بن احمد بن االزهري الهروي ت  - ٣٢
 ١ط –حياء التراث العربي بيروت دار ا –تحقيق محمد عوض مرعب 

  م ٢٠٠١سنة  –
رد المحتار على الدرر المختار لإلمام ابن عابدين محمد امين بن عمر  - ٣٣

 بيروت . –هـ دار الفكر  ١٢٠٢بن عبد العزيز الحنفي ت 
هــ ،  ٢٧٣سنن ابن ماجة لإلمام ابو عبد اهللا بن يزيد القزوينـي ت   - ٣٤

 دار احياء الكتب العلمية . –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
هــ،   ٢٠٤سنن ابي داوود لإلمام سليمان بن داود بـن الجـارود ت    - ٣٥

مصـر   –دار الهجرة  –تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي 
 م .١٩٩٩هـ ١٤١٩سنة  ١ط

هــ  ٢٧٩سنن الترمذي لإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت  - ٣٦
 .هـ ١٣٩٥سنة  ٢تحقيق احمد محمد شاكر ط

سنن الدار قطني لإلمام ابو الحسن علي بن عمر بن احمد الدار قطنـي   - ٣٧
لبنان  –بيروت  –موسة الرسالة  -هـ تحقيق شعيب األرنوط٣٨٥ت 
 هـ . ١٤٢٤سنة  ١ط –

شرح مختصر خليل للخرشي لإلمام محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي  - ٣٨
 بيروت   –هـ دار الفكر للطباعة ١١٠١ت 
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محمد بن اسماعيل ابو عبـد اهللا البخـاري ت       صحيح البخاري لإلمام - ٣٩
سـنة   – ١ط  –دار طوق النجاة ، تحقيق محمد بن زهير بن ناصـر  

 هـ .١٤٢٢
صحيح مسلم لإلمام مسلم بن الحجـاج ابـو الحسـن النيسـابوري ت      - ٤٠

 –دار احياء التراث العربي  –هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢٦١
 بيروت .

الدين عبد اهللا بن احمد بن محمد بـن قدامـة   عمدة الفقة لإلمام موفق  - ٤١
المكتبة العصـرية   –تحقيق محمد احمد عزوز  -هـ ٦٢٠الحنبلي ت 

 هـ.١٤٢٥سنة  –
هــ تحقيـق    ١٧٠كتاب العين لإلمام خليل بن احمد الفراهيـدي ت   - ٤٢

 دار مكتبة الهالل . –الدكتور مهدي المخزومي 
ل جمـال الـدين   لسان العرب لإلمام محمد بن مكرم بن علي ابو الفض - ٤٣

سنة  ٣. ط -بيروت –هـ دار صادر ٧١١ابن منظور االنصاري ت 
 هـ .١٤١٤

متن الخرقي على مذهب االمام احمد بن حنبل لإلمام عمر بن الحسين  - ٤٤
دار الصـحابة للتـراث سـنة     -هــ  ٣٣٤بن عبد اهللا الخرقـي ت  

 هـ .١٤١٣
بـن  مجمع االنهر في شرح ملتقى االبحر لإلمام عبد الرحمن بن محمد  - ٤٥

 هـ دار احياء التراث العربي .١٠٧٨سليمان ت 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لإلمام نور الدين علي بن ابـي بكـر بـن     - ٤٦

مكتبة القدس  –هـ تحقيق حسام الدين القدسي ٨٠٧سليمان الهيتمي ت 
 هـ .١٤١٤القاهرة سنة  –

مختار الصحاح لإلمام زين الدين ابو عبد اهللا محمد بن ابي بكـر بـن    - ٤٧
المكتبـة   –هـ ، يوسف بن الشيخ محمـد   ٦٦٦القادر الحنفي ت  عبد

 م .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سنة  ٥بيروت ط  –العصرية 
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مسالك االفهام في شرح شرائع االسالم ، تاليف زين الدين بـن علـي    - ٤٨
العاملي الجهمي ، تحقيق : حسن محمـد ال بقـيس العـاملي ، نشـر     

 م ..١٩٩٣، سنة  ١مؤسسة البالغ ، ط
مسالك الخالف لالمام حسين بن السيد علي البروجردي الشهير باالمام  - ٤٩

  ، طهران .      ١هـ ، ط١٣٨٠البروجردي ، ت 
هــ تحقيـق   ٢٤١مسند االمام احمد بن حنبل بن هالل الشـيباني ت   - ٥٠

 هـ .١٤٢١سنة  ١شعيب االرنوط موسة الرسالة ط
العباس بن  مسند االمام الشافعي لإلمام ابو عبد اهللا محمد بن ادريس بن - ٥١

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  -هـ ٢٠٤عثمان بن شافع المطلبي ت 
 هـ ١٤٠٠لبنان سنة 

مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى لإلمام مصطفى بن س بـن   - ٥٢
هــ  ١٤١٥سنة  ٢المكتب االسالمي ط -هـ  ١٢٤٣عبده الحنبلي ت 

. 
ـ  - ٥٣ و عبـد  مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل لإلمام شمس الدين اب

اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب ت 
 م .١٤١٢سنة  ٣ط –هـ دار الفكر ٩٥٤

نهاية المطلب في بداية المذهب لإلمام عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف  - ٥٤
 ١ط –دار المنـاهج   –هـ تحقيق عبد العظيم محمود ٤٧٨الجويني ت 

 هـ .١٤٢٨سنة  –
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The  role of eating insects and small wild animals 
Researcher 

Doctor Muhammad Abbas Jassim Muhammad 
Conclusion 

   Thank to Allah God of worlds and best prayers and 
peace upon our prophet Muhammad and his family and 
fellows . after achieving this research I can summary the 
best results have got from this work as follow : 

1. What our prophet had denied from the red meat and every 
kind of long teeth like lion and wolves and each kind of 
birds have clown and as we have  to follow his saying or 
to follow the holy Quran instructions and there are no 
misunderstanding between Muslims about that . 

2. To deny what wasn’t mentioned in the Quran by common 
opinion like refuse of MARMAHY kind of the fish 
similar to serpent . 

3. What the prophet had order to refuse as he order to kill it 
like scorpion and serpent and what killed in the holy 
months . 

4. What the prophet peace be upon him order not to kill is 
considered Halal like bees and ants . 

5. What the public used to eat and prefer to eat it considered 
Halal and acceptable like what had come in holy Quran as 
it was in there language  

6. To take in consideration that what had been common in 
Arab conditions and agree to eat is Halal if the mentioned 
animal is found in there countries and if there are no 
similar animals they can not order to eat it unless they 
have an agreement about it . 
    And this is our last ask to Allah and peace be upon our 
prophet    

k  





 


