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ةِ 
َ
عِم
ْ
ط
ْ
 األ
ُ
اب
َ
 كِت

 . الطعام يف اللغة يطلق يف الغالب على ما يؤكل ، وقد يطلق على ما يشرب بقلة 
َ ُمْبَتِليُكْم بِنَ َهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمّنِِ َوَمْن ََلْ يَْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمّنِِ  ُْْرفَة  بِيَ كقوله تعاىل )ِإنَّ اَّللَّ  ََ تَ َر ْْ  ِدِه ( . ِإََّّ َمِن ا

 يف زمزم )إهنا طعام طُْعم( . وقال  
 ( 

ْ
ص
َ
 ـــاأل

 
حِل
ْ
ا ال
َ
 فِيه

ُ
 ( . ل

 األصل يف األطعمة احلل .أي : أن 
يعا  ( .-أ  لقوله تعاىل )ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اأْلَْرِض َجَِ

فقهاء : أن األصل يف األشياء املخلوقة اإلباحة ، واملراد : وهذه نص الدليل القطعي على القاعدة املعروفة عند ال قال يف تفسري املنار
 إباحة اَّنتفاع هبا أكال  وشربا  ولباسا  وتداويا  وركوبا  وزينة .

 ( .َوالطَّيَِِباِت ِمَن الِرِْزقِ  وقال تعاىل )ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّت َأْخرََج لِِعَباِدهِ -ب
ل يف املطاعم واملالبس وأنواع التجمالت اإلباحة ، ألن اَّستفهام يف ) َمن ( لإلنكار ، ومن هذا يعلم أن دلت هذه اآلية على أن األص

 هذه اآلية تدل على أن األصل يف هذه األشياء الِت هي من أنواع الزينة وكل ما يتجمل به ومن الطيبات من الرزق هو احلل .
 َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َجَِيعا  ِمْنُه ( .وقال تعاىل )َوَسخََّر َلُكْم َما يف السَّ  -ج

 : أنه إذا كان ما يف األرض مسخرا  لنا ، جاز استمتاعنا به ، وهذا معىن اإلباحة . وجه الداللة
ه روا( ة لكم ْري نسيان فال تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء رمح)إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا  فال تعتدوها وقال 

 الدار قطّن .

) 
ُ
 وغريه

ٌ
ان حيوان

َ
 . ) وهو نوع

 اعلم أن األطعمة نوعان :
 حيوانية : واحليوان بري وحبري .

 ْري حيوانية : مثل النبات والثمار واجلامدات واملائعات .
ضرًا ( .

ُ
 إال ما كان جنسًا أو م

ٌ
 مباح

ُ
 ) فأما غري احليوانِ فكله

 ألن األصل يف األطعمة احلل كما سبق .
 ( .إال ما كان جنسًا  )

 كالدم وامليتة .النجس ، فال جيوز أكله :   أي : يستثىن من هذا النوع
 :والدليل على حترمي ما فيه جناسة 

 ا  أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس ( .ُقْل َّ َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإََلَّ ُُمَرَّما  َعَلى طَاِعٍم يَْطَعُمُه ِإََّّ َأْن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدما  َمْسُفوح قوله تعاىل )
ضرًا ( .) 

ُ
 أو م

 كالسم وحنوه ، فإنه حرام .ويستثىن أيضا  ما كان مضرا  :  
 :والدليل على حترمي ما فيه مضرة 

 قوله تعاىل )َوَّ تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة ( وقال تعاىل ) وَّ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ( .
 والنهي عن قتل النفس هني عن أسباب القتل . ولذا ُعِد من أطعم السم لغريه قاتال  .

 ومثل السم الدخان ، حيث أثبتت التجارب أنه مضر بالصحة ، وفيه أيضا  إضاعة للمال .
 تنبيه :

خص بعينه، كما لو كان أكله هلذا كالسم، واخلاص: أكل ما فيه مضرة هلذا الش  :العام . ما كان مضرا  سواء كان ضرره عاما  أو خاصا  
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 الطعام يسبب له مرضا  أو هالكا  . وإن كان هذا الطعام لو أكله ْريه َل يتضرر .
 إال ما أسكر ( .

ٌ
ها مباح

 
 كل
ُ
 ) واألشربة

 كما تقدم أن األصل يف ذلك اإلباحة ، إَّ ما كان مسكرا  فإنه حيرم كما تقدم أدلة ذلك يف باب حد اخلمر .
 ن األشربة املسكر فيحرم شربه .يستثىن مف

 ضابط اإلسكار : إذهاب العقل على وجه اللذة والطرب ، وهلذا قال عمر ) اخلمر ما خامر العقل ( أي ما ْطاه .
 والدليل على حترمي شرب املسكر :

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزَُّم رِْجٌس ِمْن َعَمِل ال  شَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن( .قال تعاىل )ِإَّنَّ
 ) كل مسكر مخر ، وكل مخر حرام ( .وقال 
 )لعن هللا اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه( رواه أبوداود . وقال 
 يف اآلخرة ( متفق عليه . ) من شرب اخلمر يف الدنيا مث َل يتب منها حرمها وقال 
 .آصع  3] الفرق [ إناء يسع ) كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الَفَرق فملء الكف منه حرام ( رواه أبوداود .  وقال 
 )ما أسكر كثريه فقليله حرام ( . وقال 

 ل منه حرام .معىن هذا احلديث : أن هذا الشراب لو أكثرت منه سكرت وإذا َل تكثر منه َل َتْسكر ، فالقلي
 فنقول شرب الفنجان حرام . –مثال : لو شربت منه قارورة سكرت ، ولو شربت فنجان َل تسكر 

 وسبقت األدلة .
. ) 

ْ
ت
ّ
 وحل

ْ
 طهرت

ُ
 اخلمر

ْ
 ختللت

ْ
 ) وإن
 إن ختللت بنفسها بدون فعل آدمي : فإهنا تطهر .أي : 

ت ، وقد حكي عن سحنون أهنا َّ تطهر ، فإن صح عنه فهو ُمجوج : وأَجعوا على أهنا إذا انقلبت بنفسها خال  طهر  قال النووي 
 بإَجاع من قبله .

. ) 
ْ
 مل تطهر

ْ
لت

ِّ
ل
ُ
 خ
ْ
 ) وإن

 ختللت بفعل آدمي ؟ كما لو ختللت بأن أضاَ إليها إنسان شيئا  ، أو نقلها من الشمس إىل الظل أو العكس ؟ أي : وإن 
 فإهنا َّ تطهر .

 وهذا مذهب َجهور العلماء .
؟ قَا  قَاَل: )ُسِئَل َرُسوُل َاَّللَِّ  كأََنِس ْبِن َمالِ  يثحلد  رواه مسلم .َل:  ََّ ( َعْن َاخْلَْمِر تُ تََّخُذ َخالا

: أهرقها ، قال : أفال أجعلها خال  ؟ عن أيتام ورثوا مخرا  ، فقال النيب  أن أبا طلحة سأل النيب : ) جاء يف رواية عند أيب داود وأمحدو 
 ( .: َّ قال

 ، أو ينقلها من الظل إىل الشمس أو بالعكس .صري خال  بعدما تشتد وتقذَ الزبد، وذلك بوضع شيء فيها، كبصل أو خبز أو مخرية وحنو ذلكاملراد باختاذها خال  هو عالجها حىت ت ()تُ تََّخُذ َخًّل  

أيضا  كما يف الرواية األخرى : )كانت ، و حفظا  لألموال يب : أنه لو كان هناك طريق لالنتفاع لتطهري اخلمر ألرشد إليه الن ووجه الداللة
 .  ختليلها جائزا  ألرشد إليه النيب، فلو كان أليتام( واأليتام أوىل حبفظ أمواهلم

 وكذلك قوله ) أهرقها ( دليل على أنه َّ جيوز ختليلها ، ألنه جيب إراقتها وَّ جيوز اقتناؤها .
 وب
ّ
ه حالل ( .) واحليوانات قسمان : حبري

 
 ، فأما البحري فكل

ّ
 ري

 أي : أن احليوانات تنقسم إىل قسمني كما سبق حبري وبري .
 أما البحري : فهو حالل كله .

 : ما َّ يعيش إَّ يف البحر حبيث لو خرج من البحر هللك . واملراد بالبحري
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 .قال تعاىل )أحل لكم صيد البحر وطعام ه متاعا  لكم وللسيارة( -أ
 : صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتا  .عباسقال ابن 

 قال يف البحر ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبوداود . وعن أيب هريرة . أن رسول هللا -ب
 وهذا دليل على حل َجيع حيوان البحر سواء أخذ حيا  أو ميتا  .

 فكلب البحر حالل ، وخنزير البحر حالل .
 ) إال احلية ( .

  إَّ حية البحر فإهنا َّ حتل .يعّن
 والراجح أن َجيع ما يف البحر حالل .

 ) والتمساح ( .
 أي : إَّ التمساح فال حيل .

 وهذا قول اجلمهور .
 وذهب املالكية إىل اجلواز ، وهو رواية عن أمحد رمحه هللا .

 واختاره الشيخ ابن عثيمني .
 وحجة من حرمه أن له نابا يفرتس به .

 ) ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه ( . باحه دخوله يف عموم قوله تعاىل أوحجة من  
 ) هو الطهور ماؤه ، احلل ميتته ( .يف البحر  وقول النيب  

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : أحيل أكل  التمساح ؟
م من اآلية واحلديث ، وقيل : َّ يؤكل ؛ لكونه من ذوات األنياب من فأجابوا : ... أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقد

 السباع ، والراجح األول .
 ) والضفدع ( .

 أي : وإَّ الضفدع فال حيل أكله .
 عن قتلها . لنهي النيب 

 َعْن قَ ْتِلَها ( رواه أبو داود  ٍع ، جَيَْعُلَها يف َدَواٍء فَ نَ َهاُه النَّيبُّ َعْن ِضْفدَ  كما يف حديث َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعْثَماَن ) أَنَّ طَِبيب ا َسَأَل النَّيِبَّ 
 أن كل ما هني عن قتله فال جيوز أكله ، إذ لو جاز أكله جاز قتله .: والقاعدة  

املاء، وكل منهي عن قتله مْن احليوان، فإَّنا يف َهَذا دليل َعَلى أن الضفدع ُُمَرَّم األكل، وأنه ْري داخل فيما أبيح مْن دواب  : قَاَل اخلطايب
  هو ألحد أمرين: إما حلرمة يف نفسه، كاآلدمي، وإما لتحرمي حلمه، كالصرد، واهلدهد، وحنومها، وإذا َكاَن الضفدع ليس مبحرم، كاآلدمي،

 له.عن ذبح احليوان، إَّ ملأك َكاَن النهي فيه منصرفا إىل الوجه اآلخر، َوَقْد هنى رسول هللا 
 . :َوالظَّاِهُر َمْنُع َأْكِل الضََّفادِِع ُمْطَلق ا ؛ لِثُُبوِت الن َّْهِي َعْن قَ ْتِلَها َعِن النَّيبِِ  وقال الشنقيطي
ْفدَِع فَ َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإسْ « : َشرِْح اْلُمَهذَّبِ »َوقَاَل الن ََّوِويُّ يِف  َناٍد َحَسٍن ، َوالنََّساِئيُّ بِِإْسَناٍد َصِحيٍح ِمْن رَِوايَِة َوأَمَّا َحِديُث الن َّْهِي َعْن قَ ْتِل الضِِ

ُلَها يِف َعْن ِضْفدٍَع جَيْعَ  اَّللَِّ ، قَاَل : َسَأَل طَِبيٌب النَّيبَّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ الت َّْيِميِِ الصََّحايبِِ َوُهَو اْبُن َأِخي طَْلَحَة ْبِن ُعبَ ْيِد 
 َدَواٍء فَ نَ َهاُه َعْن قَ ْتِلَها .

 إىل جواز أكله . وذهب بعض العلماء
 لعموم قوله تعاىل )ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه ( .

 ) ... احلل ميتته ( . ولقوله 
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 ) وأما الربي فمباحة ( . 
 ملا سبق أن األصل يف األشياء احلل .

 ( 
َ
 األ
َ
ر
ُ
م
ُ
ح
ْ
 ال
َّ
 ِإال

َ
ة
َّ
لي
ْ
 (  ه

 أي : أن احلُمر األهلية حرام .
 يَ ْوَم َخْيبَ َر َعْن حُلُوِم َاحلُُْمِر َاأْلَْهِليَِّة، َوْأَذْن يف حُلُوِم اخَْلَْيِل ( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه.    وُل َاَّللَّ قَاَل ) نَ َهى َرسُ َعْن َجابٍِر -أ

َهَياِنُكْم َعْن حلُُوِم َاحلُُْمر َاأْلَْهِليَِّة، فَِإن ََّها  ُسوُل َاَّللَِّ أنس قال ) َلمَّا َكاَن يَ ْوُم َخْيبَ َر، أََمَر رَ  و-ب أَبَا طَْلَحَة، فَ َناَدى : ِإنَّ َاَّللََّ َوَرُسوَلُه يَ ن ْ
 رِْجس ( ُمت ََّفٌق َعَلْيه .

 هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية ( متفق عليه . قال  ) أن رسول هللا وعن ابن عمر  -ج
 هنى عن متعة النساء يوم خيرب، وعن حلوم احلمر اإلنسية( متفق عليه . قال  ) إن رسول هللا  علي وعن  -د
 عن حلوم احلمر (  رواه البخاري . وعن ابن أيب أوىف قال  ) هنى النيب  -ه

 ة .نهي الصريح عن حلوم احلمر األهليفهذه األحاديث فيها ال
 َكرُِهوَها .  ْلِم يَ َرْوَن حَتْرمَِي احلُُْمِر اأْلَْهِليَِّة ، قَاَل َأمْحَُد : مَخَْسَة َعَشَر ِمْن َأْصَحاِب النَّيِبِِ : َأْكثَ ُر أَْهِل اْلعِ  قال ابن قدامة

صَِّحيَحة الصَّرحَِية ، َوقَاَل اِْبن َعبَّاس : : فَ َقاَل اجلََْماِهري ِمْن الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي َوَمْن بَ ْعدهْم بَِتْحرمِِي حُلُومَها هِلَِذِه اأْلََحاِديث ال وقال النووي
َية : َحرَام ، َوالثَّالِثَة : ُمَباَحة ، َوالصََّواب لَْيَسْت حِبَرَاٍم ، َوَعْن َماِلك َثاَلث رَِوايَات : َأْشَهرَها أَن ََّها َمْكُروَهة َكرَاِهَية تَ ْنزِيه َشِديَدة ، َوالثَّانِ 

 . َماِهري ِلأْلََحاِديِث الصَّرحَِيةالتَّْحرمي َكَما قَاَلُه اجلَْ 
، و...، والعرباض،  أحاديث النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية رواها عن النيب :  قال ابن القيمو  علي، وجابر، والرباء، وابن أيب أَو

 ، ... وأبو ثعلبة، وابن عمر، وأبو سعيد، وسلمة
 1فائدة : 

 :العلة يف النهي عنها   
 إليها . : حلاجتهمقيل 

 فقد جاء يف حديث ابن عمر  ) ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ( .
هنى عن حلوم احلمر وأذن يف حلوم اخليل ( فلو كان النهي من أجل أهنا محولة الناس لكان  لكن يرد هذا القول حديث : ) أن النيب 

 النهي عن حلوم اخليل أوىل .
 : ألهنا كانت تأكل العذرة . وقيل
َنا َسَنة فَ َلْم َيُكْن يِف َماَل َشْيء أُْطِعم أَْهِلي ِإََّّ َشْيء ِمْن مُحُر، َوَقْد  َعْن  َحرََّم حُلُوم احلُُْمر  َكاَن َرُسول اَّللَّ َْاِلب ْبن َأْْبََر قَاَل )َأَصابَ ت ْ

َنا السََّنة اأْلَْهِليَّة، فَأَتَ ْيت النَّيِبِ  فَ َلْم َيُكْن يِف َماَل َما أُْطِعم أَْهِلي ِإََّّ ِِسَان مُحُر، َوإِنَّك َحرَّْمت حُلُوم احلُُْمر  فَ ُقْلت: يَا َرُسول اَّللَّ َأَصابَ ت ْ
َا َحرَّْمتَها ِمْن َأْجل َجوَّال اْلَقْريَة( . ) يَ ْعِّن   ل اجْلُلَّة ، َوِهَي اْلُعْذَرة ( . بِاجلَْوَّاِل الَِِّت تَْأكُ اأْلَْهِليَّة ، فَ َقاَل: أَْطِعْم أَْهَلك ِمْن ِسَِني مُحُرك، فَِإَّنَّ

ْسَناد َشِديد اَِّْخِتاَلَ، َوَلْو َصحَّ محَُِل َعَلى اأْلَْكل ِمن َْها ُ أَْعَلم . قال النووي: فَ َهَذا احلَِْديث ُمْضطَِرب ُُمْتَ َلف اإْلِ  يِف َحال اَِّْضِطرَار َواَّللَّ
 ات ََّفَق احْلُفَّاُظ َعَلى َتْضِعيِف َهَذا احلَِْديِث .« : َهذَّبِ َشرِْح اْلمُ »وقال الشنقيطي : قَاَل الن ََّوِويُّ يف 

َهِقيُّ: ُهَو َحِديٌث ُُيْتَ َلُف يف ِإْسَناِدِه، يَ ْعُنوَن ُمْضطَرِب ا، َوَما َكاَن َكَذِلَك ََّ  طَّايبُّ َواْلبَ ي ْ َها.قَاَل اخلَْ   تُ َعاَرُض بِِه اأْلََحاِديُث اْلُمت ََّفُق َعَلي ْ
 إنه إَّنا حرمت ألهنا رجس يف نفسها . وقيل :

 بلفظه يف الصحيحني  . : وهذا أصح العلل ، فإهنا هي الِت ذكرها رسول هللا  قال ابن القيم
َهَياِنُكْم َعْن حُلُوِم َاحلُْمر َاأْلَْهِليَِّة ، فَِإن ََّها رِْجس ( .  ) ِإنَّ َاَّللََّ َوَرُسوَلُه يَ ن ْ
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 2فائدة : 
 حالل .: أكل احلمر الوحشية 

 عن احلمار األهلي( رواه مسلم . فقد جاء يف حديث جابر قال  )أكلنا زمن خيرب اخليل ومحر الوحش ، وهنانا النيب 
  ق عليهمتف. )قلت: يا رسول هللا، أصبت محار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا، وهم ُمرمون( ويف حديث أيب قتادة قال:

 من محار الوحش وهم ُمرمون ، وهذا دليل على حله . الصحابة باألكل فقد أمر 
 ) والبغال ( .

 أي : وكذا البغال ُمرمة .
 والبغل : حيوان متولد بني احلمار والفرس .

ْنِسيَِّة ، َوحلُُوَم اْلِبغَ   َحرََّم َرُسوُل اَّللَّ قَاَل )حَلِديِث َجابٍِر ،  َباِع ، وَكُ يَ ْعِّن يَ ْوَم َخْيبَ َر ، حُلُوَم احلُُْمِر اإْلِ لِِ ِذي اِل ، وَُكلِِ ِذي نَاٍب ِمَن السِِ
َكَما تَ َقدََّم ، َوُهَو هِبََذا اللَّْفِظ ، ِبَسَنٍد ََّ بَْأَس بِِه . قَاَلُه اْبُن َحَجٍر َوالشَّوَْكاِنُّ . « الصَِّحيَحنْيِ »( َأْصُل َحِديِث َجابٍِر َهَذا يِف ُِمَْلٍب ِمَن الطَّرْيِ 

ُهَما َعَلى َشْرِط َكِثرٍي يف تفسريه  َل اْبنُ َوقَا َماُم َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد بِِإْسَناَدْيِن ُكلٌّ ِمن ْ َذحَبَْنا يَ ْوَم َخْيبَ َر اخْلَْيَل ُمْسِلٍم ، َعْن َجابٍِر قَاَل ): َوَرَوى اإْلِ
َهَنا َعِن اخْلَْيلِ ُمِر ، َعِن اْلِبَغاِل َواحلُْ  َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي ، فَ نَ َهانَا َرُسوُل اَّللَِّ   ( .وَََلْ يَ ن ْ

ع ا ؛ ِلِصحَِّة النُُّصوِص بَِتْحرِمَِها وقال : َوُهَو َدلِيٌل َواِضٌح َعَلى حَتْرمِِي اْلِبَغاِل ، َويُ َؤيُِِدُه أَن ََّها ُمتَ َولََّدٌة َعِن احلَِْمرِي َوِهَي َحرَاٌم َقطْ  قال الشنقيطي
َها ، َواْلُمتَ َولُِِد ِمْن الشَّْيِء لَ ابن قدامة : َواْلِبَغاُل َحرَ   ُه ُحْكُمُه يِف التَّْحرمِِي .اٌم ِعْنَد ُكلِِ َمْن َحرََّم احلُُْمَر اأْلَْهِليََّة ؛ أِلَن ََّها ُمتَ َولَِِدٌة ِمن ْ

 قَاَل قَ َتاَدُة : َما اْلبَ ْغُل إََّّ َشْيٌء ِمْن احلَِْماِر .
َهَنا َعْن اخْلَْيِل ( .  ْوَم َخْيبَ َر اخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي ، فَ نَ َهانَا َرُسوُل اَّللَِّ َوَعْن َجابٍِر قَاَل ) َذحَبَْنا ي َ   َعْن اْلِبَغاِل َواحلَِْمرِي ، وَََلْ يَ ن ْ

تولد من الشيء له رمحه هللا : والبغال حرام ) أي : أكلها ( عند كل من حرم احلمر األهلية ؛ ألهنا متولدة منها ، وامل قال ابن قدامة
 حكمه يف التحرمي .

 َمَع اْلَكرَاَهِة الت َّْنزِيِهيَِّة . ( : َما تَ َولََّد بَ نْيَ نَ ْوَعنْيِ َأَحُدمُهَا ُُمَرٌَّم أَْو َمْكُروٌه حَتْرِم ا ، َوالثَّاِن َحاَلٌل َمَع اإْلباَحِة أَوْ  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
 ْنِف : اْلِبَغال :َوِمْن أَْمِثَلِة َهَذا الصِِ 

َرُه ِمَن اْلُمتَ َولَِِداِت يَ ْتَبُع َأَخسَّ اأْلْصَلنْيِ . َْي ْ  قَال الشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة : ِإنَّ اْلبَ ْغل َو
ُهَما فَ َيْجَتِمُع ِفيِه ِحلٌّ  تُ ُهْم يِف قَ ْوهلِِْم يَ ْتَبُع َأَخسَّ اأْلْصَلنْيِ ، أَنَُّه ُمتَ َولٌِِد ِمن ْ َوُحْرَمٌة ، فَ يُ َغلَُّب َجاِنُب احْلُْرَمِة اْحِتَياط ا . َوِمَن اْلَقَواِعِد اْلِفْقِهيَِّة َوُحجَّ

ُْلَِِب َجاِنُب اْلَمانِِع احْلَاِظِر اْحتِ   َياط ا.أَنَُّه ِإَذا تَ َعاَرَض اْلَمانُِع َواْلُمْقَتِضي ، أَِو احْلَاِظُر َواْلُمِبيُح ، 
 ( 

ُ
رِس
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ْ
ف
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 ي
ٌ
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ُ
ه
َ
ا ل
َ
م
َ
 ( . بِه و

 أي : وحيرم كل ما له ناب من السباع .
ن َّ َكاألْ   ْوِر، َوالنِِْمِس، َواْلِقْرِد، َوالدُّبِِ َسِد، َوالنِِْمِر، َوالذِِْئِب، َواْلِفيِل، َواْلَفْهِد، َواْلَكْلِب، َواخْلِْنزِيِر، َواْبِن آَوى، َواْبِن ِعْرٍس، َوالسِِ

َباِع، فََأَكَلُه َحرَاٌم ( َرَواُه ُمْسِلٌم. يِبِِ َعْن اَلنَّ  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ -أ  قَاَل ) ُكلِِ ِذي نَاٍب ِمْن اَلسِِ
َباِع َوَعْن ُكلِِ ِذي ُِمَْلٍب ِمَن الطَّرْيِ ( رواه مسلم . اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ) نَ َهى َرُسوُل اَّللَِّ  وعن  َعْن ُكلِِ ِذي نَاٍب ِمَن السِِ

َباِع ( متفق عليه . اخْلَُشِّنِِ ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وَعْن َأِِب ثَ ْعَلَبةَ  -ج  نَ َهى َعْن َأْكِل ُكلِِ ِذي نَاٍب ِمَن السِِ
 وهذا قول َجاهري العلماء من احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة ، وإحدى الروايتني عن مالك .

َباع وَُكِل يِف َهِذِه اأْلََحاِديث َدَََّلة ِلَمْذَهِب الشَّافِ  قال النووي : ِعِي َوَأيب َحِنيَفة َوَأمْحَد َوَداُود َواجلُْْمُهور أَنَُّه حَيْرُم َأْكل ُكِل ِذي نَاٍب ِمْن السِِ
 ِذي ُِمَْلب ِمْن الطَّرْي .

َباِع ، يَ ْعُدو بِ  وقال ابن قدامة  ِه َوَيْكِسُر ، إََّّ الضَُّبَع .: َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم يَ َرْوَن حَتْرمَِي ُكلِِ ِذي نَاٍب َقِويٍِ ِمْن السِِ
 : ويف احلديث دليل على حترمي ذي الناب من السباع وذي املخلب من الطري وإىل ذلك ذهب اجلمهور . وقال الشوكاين
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 1فائدة : 
 :احلكمة من حترمي أكلها 

 ، فإن الغاذي شبيه باملغتذي . : السبع إَّنا حرم ملا فيه من القوة السبعية الِت تورث املتغذي هبا شبهها قال ابن القيم
تَ َغذِِي به، فاإلنسان رمبا إذا اعتاد التغذِِي على هذا النوع من اللحوم وقال ابن عثيمني

ُ
: وألن احلكمة تقتضيه؛ ألن للغذاء تأثريا  على امل

نم عدى عليها، ومع ذلك فإن بعض صار فيه ُمبة العدوان على الغري؛ ألن ذوات الناب من السباع تعتدي ، فإن الذئب مثال  إذا رأى الغ
 . الذئاب إذا دخل يف القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلها، بل ِمر على القطيع كله فيقتله كله، ويأكل ما شاء مث ُيرج

 2فائدة : 
ََّّ أَن َيُكوَن َمْيَتة  أَْو َدم ا مَّْسُفوح ا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه ما اجلواب عن قوله تعاىل ) ُقل ََّّ َأِجُد يِف َما أُْوِحَي ِإََلَّ ُُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه إِ 

 رِْجٌس أَْو ِفْسق ا أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ بِِه ( حيث استدل هبا بعض العلماء على الكراهة دون التحرمي ؟
 حترمي البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي ، مث بعد ذلك أن اآلية مكية نزلت قبل اهلجرة ، قصد هبا الرد على أهل اجلاهلية يف اجلواب :

 حرم أمور كثرية كاحلمر اإلنسية وحلوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي ُملب من الطري ، فاآلية ليس فيها إَّ اإلخبار بأنه َل
 ناب من السباع . ) أحكام األطعمة الفوزان ( . جيد يف ذلك الوقت ُمرما  إَّ املذكورات يف اآلية ، مث أوحي إليه بتحرمي كل ذي

ْخَبار بِأَنَُّه َلَْ جيَِد يف  وقال النووي َذِلَك اْلَوْقت ُُمَرَّم ا ِإََّّ اْلَمْذُكورَات يِف : َواْحَتجَّ َأْصَحابَنا هِبَِذِه اأْلََحاِديث قَاُلوا : َواآْليَة لَْيَس ِفيَها ِإََّّ اإْلِ
َباع ، فَ َوَجَب قَ ُبوله َواْلَعَمل بِِه .اآْليَة ، مُثَّ أُوحِ   َي إِلَْيِه بَِتْحرمِِي ُكِل ِذي نَاٍب ِمْن السِِ

لِيِل ُهَو َما َذَهَب إِلَْيِه اجْلُْمُهوُر : ِمْن أَنَّ ُكلَّ َما ثَ َبَت حَتْرِمُُه بِ  وقال الشنقيطي َتاٍب أَْو سُّنٍَّة َطرِيٍق َصِحيَحٍة ِمْن كِ : الَِّذي َيْظَهُر ُرْجَحانُُه بِالدَّ
َها ُحرَِِمْت فَ ُهَو َحرَاٌم ، َويُ زَاُد َعَلى اأْلَْربَ َعِة اْلَمْذُكوَرِة يف اآْليَاِت ، َوََّ َيُكوُن يف َذِلَك َأيُّ ُمَناَقَضٍة لِلْ  ُقْرآِن ؛ أِلَنَّ اْلُمَحرََّماِت اْلَمزِيَدَة َعَلي ْ

َْرْيَِها ِباَل شَ بَ ْعَدَها، ... فَ َوْقُت نُ ُزوِل اآْليَاِت الْ  َر اأْلَْربَ َعِة اْلَمْذُكورَِة ، َفَحْصُرَها َصاِدٌق قَ ْبَل حَتْرمِِي  َْي ْ كٍِ ، فَِإَذا طَرَأَ َمْذُكورَِة َلَْ َيُكْن َحرَام ا 
 حَتْرمُِي َشْيٍء آَخَر بَِأْمٍر َجِديٍد ، َفَذِلَك ََّ يُ َنايف احلَْْصَر .
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 حالل . أي : فإنه
 ) اَلضَُّبع ( هو الواحد الذكر واألنثى ضبعان وَّ يقال ضبعة ، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا  ، وسنة أنثى فيلقح يف حال الذكورةو

 ويلد يف حال األنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بّن آدم .  ) نيل األوطار ( .
 فاملذهب أنه حالل .

 ) املصنف ( وعبد الرزاق يف ) املصنف ( هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأيب هريرة، وسعد وروى ابن أيب شيبة يف
 َجيعا  . بن أيب وقاص، وأيب سعيد اخلدري 

 وعزاه ابن املنذر يف ) األوسط ( ألكثر أهل العلم.
 لعلم فيه .: وقد اختلف أهل العلم يف أكل الضبع فرخص أكثر أهل ا قال ابن املنذر

 .ُد، َواأْلَْربَ َعَة قَاَل: نِْعَم ( َرَواُه َأمحَْ   َعْن اِْبِن َأيب َعمَّاٍر قَاَل ) قُ ْلُت جِلَاِبٍر: اَلضَُّبُع َصْيُد ِهَي  ؟ قَاَل: نِْعَم. قُ ْلُت: قَالَُه َرُسوُل َاَّللَِّ و 
 رم ( .ولفظ أيب داود عن جابر قال ) هو صيد وجيعل فيه كبش إذا أصابه احمل

 من احلديث : أن جعل الضبع صيدا  . وجه الداللة
 أنه حرام . : إىل وذهب بعض العلماء

 وهو قول احلنفية وَجاعة من العلماء .
 واستدلوا بعموم حديث ) هنى عن كل ذي ناب من السباع ( .

 قالوا : والضبع هلا ناب تصيد به فتدخل حتت احلديث .
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 والراجح األول .
 فائدة :

 ما اجلواب عن حديث ) هنى عن كل ذي ناب من السباع ( ؟:  فإن قيل
 أجابوا ْبوابني :

قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث حترمي كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي هللا عنه ،  األول :
 فيحرم كل ذي ناب من السباع إَّ الضبع .

 ه حديث التحرمي أصال  ، ألنه ليس من السباع العادية .أجاب بعضهم بأن الضبع َّ يشمل الثاين :
إَّنا حرم ما اشتمل على الوصفني ، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كاألسد ، والذئب ،  : فإنه  قال ابن القيم

سباع العادية ، وَّ ريب أن السباع أخص من والنمر ، والفهد ، وأما الضبع فإَّنا فيها أحد الوصفني؛ وهو كوهنا ذات ناب وليست من ال
ذي ، وَّ ريب أن القوة      ذوات األنياب ، والسبع إَّنا حرم ملا فيه من القوة السبعية الِت تورث املتغذي هبا شبهها ، فإن الغاذي شبيه باملتغ

د الضبع من السباع لغة وَّ      يف التحرمي ، وَّ تع د والنمر والفهد ليست يف الضبع حىت جتب التسوية بينهما       السبعية يف الذئب واألس
 عرفا  .     ) إعالم املوقعني ( .

ْند : َفحرم على األمة أكلها ) أي السباع ذوات األنياب ( وَل حيرم َعَلْيِهم الضبع وان َكاَن َذا نَاب فَِإنَُّه لَْيَس من السَباع عِ  وقال رمحه هللا
َا َكاَن ملا تضمن الوصفني أن يكون َذا نَاب وأن يكون من السَباع .  ) مفتاح دار السعادة ( .أحد من األمم ، َوالتَّْحرمي   ِإَّنَّ

عن الضبع فقال   استدل بعضهم على حترمي أكل الضبع مبا أخرجه الرتمذي من حديث خزِمة بن جزء قال ) سألت رسول هللا تنبيه :
الضبع ( فيجاب بأن هذا احلديث ضعيف ألن يف إسناده عبد الكرمي بن أمية وهو متفق أو يأكل الضبع أحد ( ويف رواية ) ومن يأكل 

 على ضعفه والراوي عنه إِساعيل بن مسلم وهو ضعيف .  ) نيل األوطار ( .
 بِهِ ) 

ُ
صِيد

َ
رِ ي
ْ
ي
َّ
 الط

َ
 مِن

ٌ
ب
َ
ل
ْ
 مِخ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
م
َ
 ( . و

 ماله ُملب من الطري يصيد به . أي : ومما حيرم أكله 
 السابقة .لألحاديث 

بْ َقِع، ْقَعِق، َواْلُغرَاِب األْ ْسِر، َوالرَّْخِم، َواللَّْقَلِق، َواْلعَ َكاْلُعَقاِب، َواْلَبازِي، َوالصَّْقِر، َوالشَّاِهنِي، َوالَباِشِق، َواحِلَدأَِة، َواْلُبوَمِة، َوَما يَْأُكُل اجلَِيَف َكالنِِ 
، َوُهَو َأْسَوُد َصغِ  َِ بَ رُ َواْلُغَدا ْْ   .، َواْلُغرَاِب اأْلْسَوِد اْلَكِبريرٌي َأ

 ( .اخلبائث حمرمة كاحلشرات وحنوها  ومجيع) 
 ألهن ا مستخبث ة ، وقد قال تعاىل ) وحيرم عليهم اخلبائث ( .
 كاخلنافس والذباب والصراصري والعقارب واحليات والوزغ .

ن يستطيبها ، والذين يأكلون مثل هذه احلشرات من العرب : هذه خبائث َّ يكاد طبع سليم يستسيغه ا ، فضال  عن أ قال الشنقيطي
 إَّنا يدعوهم لذلك شدة اجلوع .

 فائدة :
 حكم ما تولد بني نوعني :

 ما تولد بني نوعني حاللني : فهذا حالل وَّ إشكال .
 ما تولد بني نوعني ُمِرمني ، فهذا ُمرم وَّ إشكال .

 فهذا ُمرم .ما تولد بني نوعني أحدمها ُمرم واآلخر مباح : 
 كالبغل فإنه تولد من الفرس واحلمار ، فهذا حرام وهو قول اجلماهري .

 ألنه اجتمع فيه حل ) نظرا  إىل الفرس ( وحرمة ) نظرا  إىل احلمار ( فيغلب جانب احلرمة احتياطا  .
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 ) وكل ما أمر الشارع بقتله ، أو نهى عن قتله فهو حرام ( .
 هذه قاعدة مفيدة :

 عن قتلها : لنيب فالذي هنى ا
: اَلنَّْمَلُة، َوالنَّْحَلُة، َواهْلُْدُهُد، َوالصَُّرُد ( قَاَل ) نَ َهى َرُسوُل َاَّللَِّ  بَّاسٍ ْن اِْبِن عَ عَ   رواه أبو داود . َعْن قَ ْتِل أَْربَِع ِمْن اَلَدَوابِِ
 فكل شيء هنى الشرع عن قتله فأكله حرام . ، لو حِل أكلها ملا هني عن قتلها  حترمي أكل  هذه الدواب ، ألنه: نستفيد ف

 وألنا لو قتلناه لوقعنا فيما هنى الشارع عن ه .
 وألنه لو كان حالل األكل ملا هنَى عن قتله .

 بقتله : والذي أمر النيب 
ْلَن يف ] َاحلِْلِِ َو [ َاحْلََرِم: اَْلُغرَاُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلَفْأرَُة، مَخٌْس ِمَن اَلدََّوابِِ ُكلُُّهنَّ فَاِسٌق، يُ ْقت َ )  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  اِئَشَة عَ عن 

 ( متفق عليه .ُقوُر َواْلَكْلُب اَْلعَ 
 بقتلها ( متفق عليه . وكذلك الوزغ ) فقد أمر النيب 

 فهذه حيرم أكلها :
 بقتلها . ألنه لو كان اَّنتفاع بأكلها جائزا  ملا أذن 

 وملا فيها من اإليذاء والتعدي .
 فائدة :

 اختلف العلماء يف أكل القنفذ على قولني :
 : أنه حالل . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
 واختاره ابن حزم ، وابن املنذر ، والشوكاِن ، وابن باز .

 ألن العرب تستطيبه لطيب أكله .
 : أنه حرام . القول الثاين

 نابلة .وهذا قول احلنفية واحل
ُفِذ، فَ َقالَ  اِْبِن ُعَمَر  حلديث ْعَت أَبَا ُهَريْ رََة  (ُقْل ََّ َأجُد يف َما أُوِحَي ِإََلَّ ُُمَرَّم ا َعَلى طَاِعٍم )  أَنَُّه ُسِئَل َعْن اَْلُقن ْ فَ َقاَل َشْيٌخ ِعْنَدُه: ِسَِ
 ف .َداُوَد، َوِإْسَناُدُه َضِعي َأْخَرَجُه َأمْحَُد، َوأَبُو ( خْلََباِئثِ ثَة ِمْن اَ يِخبْ  ) فَ َقالَ  َر ِعْنَد اَلنَّيبِِ كِ ذُ  -يَ ُقوُل: 

 حيث جعل القنفذ من َجلة اخلبائث .
 وهذا احلديث ضعيف َّ يصح .

 : َل يرو إَّ من وجه واحد وهو ضعيف َّ حيتج به ، فلم يثبت شيء يف حترمي القنفذ . قال اإلمام البيهقي
 ي فيه ) أن القنفذ خبيث من اخلبائث ( فهو عن شيخ جمهول َل يسِم ، ولو صح لقلنا به وما خالفناه .: واخلرب الذ قال ابن حزم

 ( القنفذ حالل أكله . فتاوى اللجنة الدائمةوجاء يف ) 
  ( 

ٌ
ل
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َ
ح
َ
 ف
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
م
َ
 ( . و

 أي : ما عدا ما سبق من احملرمات فحالل ، ألنه األصل .
لِ ( .) 

ْ
ي
َ
خ
ْ
ال
َ
 ك
 وأذَن يف أكلها . ل حالل ، أكلها رسول هللا فاخلي

 وهذا مذهب َجاهري العلماء .
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ْبن الزُّبَ رْي َوَفَضاَلة ْبن ُعبَ ْيد َوأََنس  : َفَمْذَهب الشَّاِفِعِي، َواجلُْْمُهور ِمْن السََّلف َواخْلََلف أَنَُّه ُمَباح ََّ َكرَاَهة ِفيِه، َوبِِه قَاَل َعْبد اَّللَّ  قال النووي
ََْفَلة َوَعْلَقَمة َواأْلَْسَود َوَعطَاء َوُشَرْيح َوَسِعيد ْبن ُجبَ رْي بْ  َواحلََْسن اْلَبْصرِِي َوِإبْ رَاِهيم النََّخِعيُّ َومَحَّاد ن َماِلك َوَأِْسَاء بِْنت َأيب َبْكر َوُسَوْيد ْبن 

َْرْيهم . ) شرح مسلم (ْبن ُسَلْيَمان َوَأمْحَد َوِإْسَحاق َوأَبُو ثَ ْور َوأَبُو يُوُسف َوُمَُ   مَّد َوَداُود َوََجَاِهري اْلُمَحدِِِثنَي َو
 : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حالل َّ كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء . وقال يف اجملموع

 َفٌق َعَلْيِه. ْأَذْن يف حُلُوِم اخَْلَْيِل ( ُمت َّ يَ ْوَم َخْيبَ َر َعْن حُلُوِم َاحلُُْمِر َاأْلَْهِليَِّة، وَ  قَاَل ) نَ َهى َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن َجابِرٍ -أ
 .ِة(َويف رَِوايٍَة )َوحَنُْن بِاْلَمِدينَ  متفق عليه .( فَ َرس ا فََأَكْلَناهُ  حَنَْرنَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  َبْكٍر رضي هللا عنها قَاَلْت )َعْن َأِْسَاَء بِْنِت َأيب -ب
 .. قال النووي: بإسناد صحيح رواه الدارقطّن والبيهقي( نا نأكل حلم اخليل ونشرب ألباهناوك ا مع رسول هللا سافرنوعن جابر قال : ) -ج
اِت َواأْلَْخَباِر اْلُمِبيَحِة.   آْليَ ، َوأِلَنَُّه َداِخٌل يِف ُعُموِم انْ َعامِ ، فَ َيِحلُّ ، َكَبِهيَمِة اأْلَ ْيَس ِبِذي نَاٍب َوََّ ُِمَْلبٍ ، لَ اِهٌر ُمْسَتطَابٌ  َوأِلَنَُّه َحيَ َواٌن طَ  -ج

 )املغّن( 
 إىل أهنا حرام . وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب أيب حنيفة ، واألشهر عند مالك . 
 لقوله تعاىل : )َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنة ( . -أ

 ( . : ) ذكرها ابن حجر يف الفتح وجه الداللة من اآلية
ْنُصوَصة، تُِفيد احلَْْصر، َأَحدَها 

َ
َر َذِلَك، أَلنَّ اْلِعلَّة امل ا َلَْ خُتَْلق لَغي ْ فَِإبَاَحة َأْكلَها تَ ْقَتِضي ِخاَلَ ظَاِهِر  : أنَّ الالم لِلت َّْعِليِل، َفَدلَّ َعَلى أهنَّ

 اآليَة. 
اكَها َمَعَها يف ُحْكم التَّْحرمي، فَ َيْحَتاُج َمْن أَفْ َرَد ُحْكمَها َعن ُحْكم َما ُعِطَفْت َعَلْيِه ِإىَل : َعْطف اْلِبَغال، َواحلَِْمري، َفَدلَّ َعَلى اْشرتَِ ثَانِيَها 
 َدلِيل.

َية، بَِغرْيِ  أَنَّ اآلية ِسيَقْت َمَساق اَّْمِتَنان، فَ َلْو َكاَنت يُ ْنتَ َفع هِبا يِف اأَلْكل، َلَكاَن اَّْمِتَنان بِه أَْعَظم؛ ألَنَّهُ  ثَالِثَها :  يَ تَ َعلَّق بِِه بَ َقاء اْلبن ْ
ْذُكورَات قَ ْبلَها.َواِسطَة، َواحلَِْكيم َّ َِمََْتِ بَِأْدََن النَِِعم، َوَيرتَُك أَْعالَها، َوَِّسيََّما َوَقْد َوَقَع اَّْمِتَنان بِاأَلْكِل 

َ
 يف امل

َفَعة رَاِبِعَها :   )الفتح(وا بِِه مْن َهِذِه اآليَة.  ، َهَذا ُمَلخَّص َما ََتَسَّكُ ِه اَّْمِتَنان، ِمْن الرُُّكوب، َوالزِِيَنةهِبَا، ِفْيَما َوَقَع بِ  َلْو أُبِيَح َأْكلَها، َلَفاَتِت اْلَمن ْ

خيرب، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد شرعوا إىل حظائرهم، فقال رسول  وحلديث خالد بن الوليد قال )ْزوت مع رسول هللا  -ب
 . رواه أبو داود (  ا وبغاهلا وكل ذي ناب من السباعأَّ َّ حتل أموال املعاهدين إَّ حبقها، وحرام محر األهلية وخيله : هللا 

 والصحيح األول .
 وأما اجلواب عن اآلية :

 .فإهنا نزلت يف مكة اتفاقا  ، واإلذن يف أكل حلوم اخليل يوم خيرب ، كان بعد اهلجرة من مكة بأكثر من ست سنني  
 وأما احلديث فال يصح .

َْرْيهْم َعَلى أَنَُّه َحِديث َضِعيف َوقَاَل بَ ْعضهْم : ُهَو َمْنُسوخ ، رَ  قال النووي َهِقيُّ : َوات ََّفَق اْلُعَلَماء ِمْن أَئِمَّة احلَِْديث َو َوى الدَّارَُقْطِّنُّ َواْلبَ ي ْ
حْلَاِء ( احْلَاِفظ قَاَل : َهَذا َحِديث َضِعيف ، قَاَل : َوََّ يُ ْعرََ َصاِلح ْبن حَيََْي َوََّ أَبُوُه ، َوقَاَل بِِإْسَناِدمِهَا َعْن ُموَسى ْبن َهاُرون احلَْمَّال ) بِا

طَّايبُّ: يِف إِ  قَاَل: َوَصاِلح ْبن حَيََْي َعْن أَبِيِه ْسَناده نَظَر ، اْلُبَخارِِي: َهَذا احلَِْديث ِفيِه َنظَر ، َوقَاَل اْلبَ ي َْهِقيُّ: َهَذا ِإْسَناد ُمْضطَِرب ، َوقَاَل اخلَْ
بَاَحة َأَصِح ، قَاَل : َعْن َجِده ََّ يُ ْعَرَ َِسَاع بَ ْعضهْم ِمْن بَ ْعض ، َوقَاَل أَبُو َداُوَد : َهَذا احلَِْديث َمْنُسوخ ، َوقَاَل النََّساِئيُّ  : َحِديث اإْلِ

َْرْيه ، َوِهَي َصِحيَحة َصرحَِية ، َوُيْشِبه ِإْن َكاَن َهَذا َصِحيح ا َأْن َيُكون َمنْ  بَاَحة الَِِّت ذََكَرَها ُمْسِلم َو ُسوخ ا . َواْحَتجَّ اجلُْْمُهور بَِأَحاِديث اإْلِ
بَاَحِة ، وَََلْ يَ ْثُبت يِف الن َّْهي َحِديث . ) نووي ( .  َوبَِأَحاِديث ُأَخر َصِحيَحة َجاَءْت بِاإْلِ

( هنى يوم خيرب عن حلوم اخليل أن النيب الد بن الوليد املخرج يف السنن )خليل حديث خ: من حجج من منع أكل ا وقال ابن حجر
وتعقب بأنه شاذ منكر ألن يف سياقه أنه شهد خيرب وهو خطأ فإنه َل يسلم اَّ بعدها على الصحيح والذي جزم به األكثر أن إسالمه  
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 كان سنة الفتح .   ) الفتح ( .
وَسى ْبُن َهاُروَن ، ِح اْلَبارِي " يف بَاِب " حُلُوِم اخْلَْيِل " َما َنصُُّه : َوَقْد َضعََّف َحِديَث َخاِلٍد َأمْحَُد ، َواْلُبَخارِيُّ ، َومُ وقَاَل رمحه هللا يف " فَ تْ 

طَّايبُّ ، َواْبُن َعْبِد اْلبَ رِِ ، َوَعْبُد احلَْقِِ ، َوآَخُروَن . اَرُقْطِّنُّ ، َواخلَْ  َوالدَّ
 ( 

َ
هِيم

َ
ب
َ
امِ و

َ
ع
ْ
ن
ْ
 ( ةِ األ

 وهبيمة األنعام حالل ، وهي اإلبل ، والبقر ، والغنم .
َلى َعَلْيُكمْ قال تعاىل ) -أ  ( . ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة اأْلَنْ َعاِم ِإََّّ َما يُ ت ْ

 القول به .على إباحة حلوم األنعام ، وأَجع أهل العلم على  ونقل اإلَجاع ابن املنذر فقال : دلت أخبار رسول هللا 
ا حِللِِ أكِلها؛ لَقولِه نَّ الُعَلماَء أَجعوا على جواِز التَّضحيِة ِمن ََجيِع هَبيمِة األنعاِم، وإذا أَجَعوا على جواِز التَّضحيِة هبا، كان إَجاع  أ -ب

َها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ  ) تعاىل  ( . َفُكُلوا ِمن ْ
اجِ ) 

َ
ج
َّ
الد
َ
 ( . و

 . حالل ، فقد أكله  أي : والدجاج
 ( متفق عليه . يَْأُكُل َدَجاج ا رَأَْيُت النَّيبَّ ) قَاَل  َأيب ُموَسى  َعنْ 
 ( 

ِّ
شِي

ْ
ح
َ
و
ْ
ال
َ
رِ  و

ُ
م
ُ
ح
ْ
 ال
َ
 ( . مِن

 أي : احلمار الوحشي حالل .
( َهانَا النَّيبُّ عن َجابِر ْبن َعْبِد اَّللَّ قال )َأَكْلَنا َزَمَن َخْيبَ َر اخْلَْيَل َومُحَُر اْلَوْحِش َون َ   رواه مسلم . َعِن احلَِْماِر اأَلْهِليِِ

ََ ِمْن َأْصَحابِِه ِفيِهْم أَبُو قَ َتاَدَة فَ َقاَل  -قَاَل  -َحاجاا َوَخَرْجَنا َمَعُه   قَاَل )َخرََج َرُسوُل اَّللَِّ  عن َأِِب قَ َتاَدة ُخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر َحىتَّ » َفَصَر
َنَما ُهْم َيِسريُوَن ِإْذ رَأَْوا مُحَُر  اَل َفَأَخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر. فَ َلمَّا اْنَصَرُفوا ِقَبَل َرُسوِل اَّللَِّ تَ ْلَقْوِن ، قَ  َأْحَرُموا ُكلُُّهْم ِإََّّ أَبَا قَ َتاَدَة فَِإنَُّه َلَْ حُيْرِْم فَ بَ ي ْ

َها أَ  َها أَبُو قَ َتاَدَة فَ َعَقَر ِمن ْ َفَحَمُلوا َما بَِقَى  -قَاَل  -فَ َقاُلوا َأَكْلَنا حلَْم ا َوحَنُْن ُُمْرُِموَن  -قَاَل  -تَان ا فَ نَ زَُلوا فََأَكُلوا ِمْن حلَِْمَها َوْحٍش َفَحَمَل َعَلي ْ
َها أَبُو قَ َتاَدَة قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّ إِنَّا ُكنَّا َأْحَرْمَنا وََكاَن أَ  ِمْن حلَِْم األَتَاِن فَ َلمَّا أَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَِّ  بُو قَ َتاَدَة َلَْ حُيْرِْم فَ رَأَيْ َنا مُحَُر َوْحٍش َفَحَمَل َعَلي ْ

َها أَتَان ا فَ نَ زَْلَنا َفَأَكْلَنا ِمْن حلَِْمَها فَ ُقْلَنا نَْأُكُل حلََْم َصْيٍد َوحَنُْن ُُمْرُِموَن. َفَحمَ  : َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه أَْو  ْلَنا َما بَِقَى ِمْن حلَِْمَها. فَ َقالَ فَ َعَقَر ِمن ْ
 (. متفق عليه  : َفُكُلوا َما بَِقَى ِمْن َلَِْمَهاقَاَل قَاُلوا ََّ. قَاَل «. َأَشاَر إِلَْيِه ِبَشْيٍء 

 فََأَكَلَها ( . ويف رواية ) فَ َقاَل : َهْل َمَعُكْم ِمْنُه َشْيٌء ، قَاُلوا َمَعَنا رِْجُلُه. قَاَل َفَأَخَذَها َرُسوُل اَّللَِّ 
 : وأما احلمر الوحشية فاإلَجاع على حلها ثابت . قال الشوكاين

. فََأَكَل ِمْنُه النَّيبُّ  -: عند حديث أيب قتادة  وقال الصنعاين . َوِفيِه َويف َهَذا َدَََّلٌة َعَلى أَنَُّه حيَِلُّ َأْكُل حلَِْمِه َوُهَو إَْجَاعٌ  - يف ِقصَِّة احلَِْماِر اْلَوْحِشيِِ
. ٌَ َشاذٌّ أَنَُّه إَذا ُعِلَف َوأُِنَس َصاَر َكاأْلَْهِليِِ  ِخاَل

رِ ) 
َ
ق
َ
ب
ْ
ال
َ
 (و

 شي ، فهو حالل .أي : الوح
الضبِ ) 
َ
 ( . و

 وهذا قول َجاهري العلماء . وهو حالل .
 . حيث أكَل على مائدة رسول هللا 

بَ ْيَت َمْيُمونََة ، فَُأِتَ ِبَضبٍِ َُمُْنوٍذ َفَأْهَوى إلَْيِه َرُسوُل  ا َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َدَخْلُت أَنَ  )اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل  عن-أ
يََدُه ، فَ ُقْلُت : َأَحرَاٌم ُهَو  ْأُكَل فَ َرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ بَِيِدِه ، فَ َقاَل بَ ْعُض النِِْسَوِة الالَِّت يِف بَ ْيِت َمْيُمونََة : َأْخربُوا َرُسوَل اَّللَِّ مبَا يُرِيُد أَْن يَ  اَّللَِّ 

 . متفق عليه يَ ْنظُُر ( ، قَاَل َخاِلٌد : فَاْجتَ َرْرتُُه ، فََأَكْلُتُه . َوالنَّيِبُّ  َوَلِكنَُّه ََلْ َيُكْن بَِأْرِض قَ ْوِمي , فََأِجُدين َأَعافُهُ يَا َرُسوَل اَّللَِّ ؟ قَاَل : َّ ، 
 جاء يف رواية : ) هذا حلم َل آكله قط ( .َل يكن بأرض قومي ( أي مشوي باحلجارة احملماة ، ) ) حمنوذ ( 
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 دليل على اجلواز . خلالد على أكله ، وإقرار النيب  : إقرار النيب  وجه الداللة
 ) الضب لست آكله وَّ أحرمه ( . قال  وعن ابن عمر أن النيب  -ب
 عن الضب فقال : لست بآكله وَّ ُمرمه ( . ) سئل النيب لم عن ابن عمر قال رواية عند مس ويف

 قال : ) كلوا فإنه حالل ، ولكنه ليس من طعامي ( . ويف رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول هللا 
 وهذا نص صريح على عدم احلرمة الشرعية ، وإشارة إىل الكراهة الطبيعية .

َْرْيه ثَ َبَتْت هَ  قال النووي : َوَأَْجَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى أَنَّ الضَِّب َحاَلل لَْيَس مبَْكُروٍه ِإََّّ َما ُحِكَي َعْن ... ِذِه اأْلََحاِديث الَِِّت ذََكَرَها ُمْسِلم َو
وا : ُهَو َحرَام ، َوَما أَظُِنُه َيِصِح َعْن َأَحد ، َوِإْن َصحَّ َعْن َأْصَحاب َأيب َحِنيَفة ِمْن َكرَاَهته ، َوِإََّّ َما َحَكاُه اْلَقاِضي ِعَياض َعْن قَ ْوم أَن َُّهْم قَالُ 

 ) شرح مسلم ( . َأَحد َفَمْحُجوج بِالنُُّصوِص َوِإَْجَاع َمْن قَ ْبله .
 فائدة :

  يكن بأرض قومي ( .َل)  من الضب ، وهو قوله  بيان علة عدم أكل النيب ( نستفيد  َوَلِكنَُّه ََلْ َيُكْن بَِأْرِض قَ ْوِمي قوله )

:   قال النيب آخره )عباس ويف  ليمان بن يسار، فذكر نص حديث ابنوقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل س : قال ابن حجر
 رِن من هللا حاضرة(.فإنّن حيض –يعّن خلالد بن الوليد ، وعباس  –كال 

وهذا إن صح ِمكن ضمه إىل األول ويكون لرتكه األكل من ألجل رحيه ،  ن للحم الضب رحيا  فرتك أكلهأيعّن املالئكة ، وكقال املازري :
 . ) فتح الباري ( .الضب سببان 

اءِ ) 
َ
ب
ِّ
الظ
َ
 (و

 وهو حالل ، بناء على األصل .
 وألن يف صيده حال اإلحرام فدية ، وكل شيء فيه فدية فهو حالل .

ةِ ) 
َ
ام
َ
ع
َّ
الن
َ
 ( .و

 حالل ، بناء على األصل .
 : اء على حل النعام يف مواضع ، منهاوقد نص الفقه

فعند ذكر ما يريح احليوان قالوا : وأن يكون الذبح يف العنق ملا قصر عنقه ، ويف اللبة ملا طال عنقه كاإلبل والنعام واإلوز ألنه  : الذبح
 . أسهل خلروج الروح

 ) األم ( .      ة .     ففيها بدن قال الشافعي : فإذا أصاب احملرم نعامة : جزاء صيد احملرم
َل حينث إَّ بأكل بيض الدجاج خاصة وَل حينث بأكل بيض النعام وسائر  ا  بن حزم : ومن حلف أن َّ يأكل بيضقال ا:  ِحلُّ أجزائه

 ن .         ) احمللى ( .سليما الطري ، وَّ بيض السمك ملا ذكرنا ؛ وهو قول أيب حنيفة ، والشافعي ، وأيب
بِ ( .

َ
ن
ْ
ر
ْ
األ
َ
 ) و

 و حالل .وه
 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه.  (فَ َقِبَلُه  َفَذحَبََها، فَ بَ َعَث ِبَورِِكَها ِإىَل َرُسوِل َاَّللَِّ )  قَالَ  -يِف ِقصَِّة َاأْلَْرَنِب   -َعْن أََنٍس 

اء َكافَّة ، ِإََّّ َما ُحِكَي َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن َعْمرو ْبن    َواْلُعَلمَ َوَأمْحَد  َوَأيب َحِنيَفة َوالشَّاِفِعي اَلل ِعْند َماِلك      َوَأْكل اأْلَْرَنب حَ :  قال النووي
َلى أَن َُّهَما َكرَِهاَها . َدلِيل اجلُْْمُهور َهَذا احلَِْديث َمَع َأَحاِديث ِمْثله ،  َها َشْيء .اْلَعاِص َواْبن َأيب لَي ْ ْهي َعن ْ  َوََلْ يَ ْثُبت يف الن َّ

 ْرَنُب ُمَباَحٌة ، َأَكَلَها َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص .َواأْلَ  وقال ابن قدامة :
  َواْبُن اْلُمْنِذِر .َوَرخََّص ِفيَها أَبُو َسِعيٍد ، َوَعطَاٌء ، َواْبُن اْلُمَسيِِِب ، َواللَّْيُث ، َوَماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوأَبُو ثَ ْورٍ 

ا قَاِئال  بَِتْحرِمَِها  ، إََّّ َشْيئ ا ُرِوَي َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص . َوََّ نَ ْعَلُم َأَحد 
 -أَْو قَاَل  - ِبَورِِكَها أَنْ َفْجَنا أَْرنَ ب ا ، َفَسَعى اْلَقْوُم فَ َلَغُبوا ، فََأَخْذهتَا ، َفِجْئت هِبَا إىَل َأيب طَْلَحَة ، َفَذحَبََها فَ بَ َعثَ  )َوَقْد َصحَّ َعْن أََنٍس أَنَُّه قَاَل 
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 ُمت ََّفٌق َعَلْيِه . (فَ َقِبَلُه  ا إىَل النَّيِبِِ َفِخِذهَ 
 ( .َمْعىَن ِاْستَ ن َْفْجَنا : أَثَ ْرنَا َونَ َفْرنَا )  ) املغّن ( .   َوأِلَن ََّها َحيَ َواٌن ُمْسَتطَاٌب ، لَْيَس ِبِذي نَاٍب ؛ فََأْشَبَه الظَّيْبَ .

، من الصحابة  وَّ ما جاء يف كراهتها عن عبد هللا بن عمر إعلماء كافة كل األرنب وهو قول الويف احلديث جواز أ وقال ابن حجر :
 .وعن ُممد بن أيب ليلى من الفقهاء ، وعن عكرمة من التابعني 

قلت فإِن أكل ما َّ حترمه وَل يا ، َّ آكله وَّ أحرمه : قال ؟ قلت يا رسول هللا ما تقول يف األرنب ) واحتج حبديث خزِمة بن جزء 
 . وسنده ضعيف ولو صح َل يكن فيه دَّلة على الكراهة( قال نبئت أهنا تدمى رسول هللا 
أَْرنَ ب ا َفَسَعى اْلَقْوُم فَ َلَغُبوا ،  أَنَُّه قَال : أَنْ َفْجَنا ْرَنُب َحاَلٌل َأْكُلَها ِعْنَد اجلُْْمُهوِر . َوَقْد َصحَّ َعْن أََنسٍ األْ (  املوسوعة الفقهية) جاء يف 
ُ َعلَ  -َوِجْئُت هِبَا أَبَا طَْلَحَة ، َفَذحَبََها َوبَ َعَث ِبَورِِكَها َفَأَخْذتُ َها   ْيِه َوَسلََّم فَ َقِبَلُه . أَْو قَال : بَِفِخِذَها ِإىَل النَّيِبِِ َصلَّى اَّللَّ

 . فََأَمَرِن بَِأْكِلِهَما  َفَسأَْلُت َرُسول اَّللَِّ  َفَذحَبْتُ ُهَما مبَْرَوَة ، قَال : ِصْدُت أَْرنَ بَ نْيِ  َوَعْن ُُمَمَِّد ْبِن َصْفَواَن ) أَْو َصْفَواَن ْبِن ُُمَمٍَّد ( أَنَّهُ 
َها َكَما َسيُ َرى يِف ِحلَّ ، فَ َهِذِه اْلَمَناطَاُت َتْستَ ْوِجُب  مُثَّ إِن ََّها ِمَن احْلَيَ َواِن اْلُمْسَتطَاِب ، َولَْيَسْت َذاَت نَاٍب تَ ْفرَتُِس بِِه ، وَلَْ يَرِْد َنصٌّ بَِتْحرِمَِها

 نْ َواِع اْلُمَحرََّمِة .األْ 
ُ َعْنُه َوَرخََّص ِفيَها أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ َوَعطَاٌء َوابْ   .ُن اْلُمَسيَِّب َواللَّْيُث َوأَبُو ثَ ْوٍر َواْبُن اْلُمْنِذِر َوَقْد َأَكَلَها َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ

 فائدة :
بث العرب أو أكثرهم نوعا  من األطعمة كأن يستخبثوا حيوانا  معينا  َل يرد نص بتحرِمه أو حتليله ، فهل يؤثر استخباثهم لذلك قد يستخ

 الشيء فيكون حراما  ؟ أو َّ يؤثر ؟ اختلف العلماء :
 عدم تأثري استخباث العرب يف حترمي األطعمة . فقيل :

 ة ، وهو اختيار ابن تيمية .وهو املشهور من مذهب احلنفية ، واملالكي
ِبَضبٍِ َمْشِويٍِ َفَأْهَوى إِلَْيِه لَِيْأُكَل َفِقيَل لَُه ِإنَُّه َضبٌّ فََأْمَسَك يََدُه فَ َقاَل َخاِلٌد  أِتَ النَّيِبُّ  ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َخاِلِد ْبِن اْلَولِيِد قَالَ -أ

 ( متفق عليه . يَ ْنظُرُ  َيُكوُن بَِأْرِض قَ ْوِمي َفَأِجُدِن أََعافُُه َفَأَكَل َخاِلٌد َوَرُسوُل هللِا  َوَلِكنَُّه ََّ  ََّأَحرَاٌم ُهَو قَاَل : 
كره حلم الضب وَل يعترب ذلك حترِما  له ، فدل على أن استخباث قريش أو ْريها من العرب لطعام ما   : أن رسول هللا  وجه الداللة

 ليس له أثر يف حترِمه .
عض العرب بل قريش نفسها كانوا يف اجلاهلية يأكلون بعض اخلبائث ويعافون بعض الطيبات ، فكيف إذا  يعترب استخباثهم يف أن ب -ب

 حترمي الطعام .
 . –فهو حرام  –أن ما استخبثته العرب وإن َل يرد نص بتحرِمه  وقيل :

 وهو مذهب الشافعية ، واحلنابلة .
 ( . لقوله تعاىل ) وحيرم عليهم اخلبائث

: أن هللا تعاىل بنِي أنه حرم اخلبائث ، وحيث َل يرد نص بتعيينها فريجع يف ذلك إىل من نزل القرآن بلغتهم ويف أرضهم ،  وجه االستدالل
 وهم العرب ، فما استخبثوه كان حراما  .

 والراجح األول .
 ( 
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 ما يسد رمقه . -كامليتة   –حل له أن يأكل من هذا احملِرم  ُمِرم من املأكوَّتأي : من أجلأته الضرورة إىل 
 ويدل لذلك :
َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم اخْلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ قوله تعاىل )  َر بَاٍغ َوََّ َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإَّنَّ َْي ْ  ( . َفَمِن اْضطُرَّ 

َما َأَكَل السَُّبُع ِإََّّ َما َمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِِيَُة َوالنَِّطيَحُة وَ ُحِرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َوالْ وقوله تعاىل ) 
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وْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت ذَكَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوأَن َتْستَ ْقِسُموْا بِاأَلْزََِّم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفرُ 
ثٍْ ُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدين ا َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَمْ  َر ُمَتَجاِنٍف إلِِِ َُْفوٌر رَِّحيمٌ  َفَمِن اْضطُرَّ يف ََمَْمَصٍة َغي ْ  َ  ( . فَِإنَّ اَّللَّ

 وأَجع العلماء على ذلك :
َها يِف اَِّْضِطرَارِ ، َوَعَلى إبَاَحِة اأْلَ ِتَيارِ اْلَمْيَتِة َحاَل اَِّخْ َْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى حَتْرمِِي أ: قال ابن قدامة  )املغّن(  .َذِلَك َسائُِر اْلُمَحرََّماتِ كَ ، و ْكِل ِمن ْ

 : واتفقوا على أن امليتة والدم وحلم اخلنزير حالل ملن خشي على نفسه اهلالك من اجلوع . وقال ابن حزم
 : وهنا مباحث 

 أواًل: تعريف الضرورة لغة وشرعاً:
 بن منظور: اَّضطرار اَّحتياج إىل الشيء وقد اضطره إليه أمر.قال ا

 وشرعا : للضرورة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقهاء، ومن ذلك ما يأِت:
ه حدا  إن َل يتناول املمنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول احلرام.  قيل: إهنا بلْو

 بعض أعضائه برتكه األكل، واملعىن متقارب.وقيل: ومعىن الضرورة هاهنا خَو الضرر على نفسه أو 
 ثانياً : الدليل على جواز األكل من امليتة عند الضرورة .

َها يف اَِّْضِطرَاِر .أقال ابن قدامة :   َْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى حَتْرمِِي اْلَمْيَتِة َحاَل اَِّْخِتَياِر ، َوَعَلى إبَاَحِة اأْلَْكِل ِمن ْ
 تقدمت األدلة .وَ 

 بيان حد االضطرار الذي يبيح تناول احملرم: لثاً :ثا
 حد اَّضطرار هنا يتبني من جمموع اآليات الواردة يف املوضوع، وهي:

 قوله تعاىل )َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإََّّ َما اْضطُرِْرُُتْ إِلَْيِه(.
 جدت الضرورة فيها.فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال و 

َر بَاٍغ َوَّ َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه(. َْي ْ  قوله تعاىل )َفَمِن اْضطُرَّ 
 فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر ْري باغ وَّ عاد لكنه َل يبني سبب اَّضطرار وَل يبني املراد بالباْي والعادي.

َْي ْ  َُْفوٌر َرِحيٌم(.قوله تعاىل )َفَمِن اْضطُرَّ يِف َُمَْمَصٍة   َر ُمَتَجاِنٍف إِلمثٍْ فَِإنَّ اَّللََّ 
 فبني سبحانه سبب اَّضطرار وهو املخمصة.

هو أن ُياَ على نفسه التلف بسبب اجلوع وَل جيد ما يتغذى به من : وإذا : ِمكننا أن نقول: إن حد اَّضطرار املبيح لتناول احملرم 
 هو الباْي والعادي.احلالل، بشرط أن يكون ْري متجانف إلمث، و 

َُ الت ََّلَف هِبَا إْن تَ َرَك اأْلَْكَل .:  قال ابن قدامة  إَذا ثَ َبَت َهَذا ، فَِإنَّ الضَُّروَرَة اْلُمِبيَحَة ، ِهَي الَِِّت َُيَا
َُ إْن تَ َرَك ا أْلَْكَل َعَجَز َعْن اْلَمْشِي ، َوانْ َقَطَع َعْن الرُّفْ َقِة فَ َهَلَك ، أَْو قَاَل َأمْحَُد : إَذا َكاَن َُيَْشى َعَلى نَ ْفِسِه ، َسَواٌء َكاَن ِمْن ُجوٍع ، أَْو َُيَا

 ) املغّن ( .   يَ ْعِجُز َعْن الرُُّكوِب فَ يَ ْهَلُك ، َوََّ يَ تَ َقيَُّد َذِلَك بَِزَمٍن َُمُْصوٍر .
َُ ِمَن اهْلاََلِك ِعْلم ا أَْو ظَناا .َحدُّ اَِّْضِطرَاِر اْلُمِبيِح أِلَْكِل اْلَمْيَتِة ، َوُهَو اخلَْ :  وقال الشنقيطي  ْو

 اختلف العلماء يف املراد بالباغي والعادي على قولني: رابعاً :
أن املراد بالباْي هو اخلروج على إمام املسلمني، واإلمث الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على املسلمني،  القول األول:

 ة هلل، ألن يف ذلك إباحة على املعصية وذلك َّ جيوز.ويلحق بذلك كل سفر معصي
 فعلى هذا القول: الباْي: اخلارج على اإلمام، والعادي: قاطع الطريق، وكل مسافر سفر معصية.

 ه.: أن املراد بالباْي: الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرته على احلالل، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليالقول الثاين
لطعام مع ورجح هذا التفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وقال: وأما اآلية فأكثر املفسرين قالوا: املراد بالباْي الذي يبغي احملرم من ا
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ع قدرته على احلالل، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه، وهذا التفسري هو الصواب، وهو قول أكثر السلف ... وليس يف الشر 
 ما يدل على أن العاصي بسفره َّ يأكل امليتة وَّ يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة.

 ورجح هذا القول القرطيب واإلمام ابن جرير.
 بيان حكم تناول الطعام احملرم يف حال الضرورة. خامساً :

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
 تة وحنوها.: جيب على املضطر األكل من امليالقول األول

 وأحد الوجهني يف مذهب احلنابلة، وأصح الوجهني عند الشافعية.، والصحيح من مذهب املالكية ، وهذا قول احلنفية 
 لقوله تعاىل )َوَّ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم(.

 .ولقوله تعاىل )َوَّ تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكِة( 
 . ل؛ إلقاء بيده إىل التهلكةه احلاوترك األكل مع إمكانه يف هذ

 وألنه قادر على إحياء نفسه مبا أحل هللا له فلزمه، كما لو كان معه طعام حالل. 
 : أنه َّ يلزمه يف هذه احلال األكل من احملرم.القول الثاين

 ألن له ْرضا  يف تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه، وألن إباحة األكل رخصة فال جتب عليه كسائر الرخص.
 أنه جيب عليه أن يأكل يف هذه احلال، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، حيث قال: والراجح القول األول

وجيب على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إىل امليتة أو املاء النجس فلم يشرب وَل يأكل حىت :  قال ابن تيمية
 مات دخل النار.
َْرْيِ ُوُجوٍب ؟ اْختَ َلَف اْلعُ :  وقال الشنقيطي ََ اهْلاََلَك ، أَْو يُ َباُح ِمْن  َلَماُء يف َذِلَك ، َوَأْظَهُر َهْل جيَُِب اأْلَْكُل ِمَن اْلَمْيَتِة َوحَنِْوَها ِإْن َخا

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيم ا ، َوقَ ْولِِه : ) ( َوََّ تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةِ  )َقْولِِه تَ َعاىَل اْلَقْوَلنْيِ اْلُوُجوُب ؛ لِ   ( . َوََّ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اَّللَّ
 بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من احملرم. سادساً :

 يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه املوت باإلَجاع، وحيرم ما زاد على الشبع باإلَجاع.
َْجَاِع  َويُ َباحُ  قال ابن قدامة : َْجَاِع أَْيض ا .، َلُه َأْكُل َما َيُسدُّ الرََّمَق ، َويَْأَمُن َمَعُه اْلَمْوَت بِاإْلِ َبِع ، بِاإْلِ  ) املغّن ( . َوحَيُْرُم َما زَاَد َعَلى الشِِ

 واخُتلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال:
 : َّ يباح له الشبع.القول األول

 يتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي.وهو قول أيب حنيفة وأحد الروا
 وهو قول ابن املاجشون من املالكية.

 قالوا: ألن اآلية دلت على حترمي ما ذكر فيها، واستثىن ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة َل حيل األكل كحال اَّبتداء.
رمقه كحاله قبل أن يضطر ومث َل يبح له األكل كذا وألنه بعد سد الرمق ْري مضطر فلم حيل له األكل لآلية، حيققه أن حاله بعد سد 

 هاهنا.
 أن له الشبع. القول الثاين:

 وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذهب الشافعي.
حلديث جابر بن ِسرة )أن رجال  نزل احلرة فنفقت عنده ناقة، فقالت له امرأته: اسلخها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكله، فقال: حىت 

 األمر بأكل وَل حيدد.  ؟، فسأله فقال: )هل عندك ْىن يغنيك؟( قال: َّ، قال: فكلوها( فأطلق النيب أسأل رسول هللا
التفصيل بني من ُيشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع، ومن ضرورته مرجوة الزوال فال حيل له إَّ سد الرمق، ألن من  القول الثالث:

ادت الضرورة إليه عن قرب وَّ يتمكن من البعد من امليتة ُمافة الضرورة، ويفضي إىل ضعف ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق ع
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 بدنه، ورمبا أدى ذلك إىل تلفه خبالَ من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها مبا حيل له.
 وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة، ذكره صاحب املغّن، وقول يف مذهب الشافعي.

 الراجح.وهذا القول هو 
 : هل جيوز للمضطر أن يتزود من الطعام احملرم؟سابعاً 

 الصحيح أنه جيوز له ذلك، وهذا قول مالك ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية.
 ألنه َّ ضرر يف استصحاهبا وَّ يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته، وَّ يأكل منها إَّ عند ضرورته.

 . ا، وزالت هبا الضرورة كانت مباحةليهكل احملرمات إذا اضطر إ  : ثامناً 
( احرتازا  مما َّ تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر اإلنسان إىل أكل سم، فال جيوز أن يأكل، ألنه َّ تزول هبا  وزالت هبا الضرورة قلنا ) 

لو احتاج إىل شربه لدفع لقمة ْص ضرورته، بل ِموت به، ولو اضطر إىل شرب مخر لعطش َل حيل له، ألنه َّ تزول به ضرورته، ولذلك 
 هبا حل له، ألنه تزول به ضرورته.

 : ليس هناك ضرورة تبيح احملرم إَّ بشرطني:  ابن عثيمنيال الشيخ ق
 . أن نعلم أنه َّ تزول ضرورته إَّ هبذا

 ) لقاء الباب املفتوح ( .                أن نعلم أن ضرورته تزول به . 
 : حملرم للضرورة هيفشروط إباحة ا اخلّلصة :

 . وجود الضرورة : األول
 . أَّ توجد وسيلة لدفع الضرر إَّ بفعل هذا احملرم : الثاين

 . أن يكون فعل احملرم مزيال  للضرورة قطعا  ، فإن حصل شك هل تزول الضرورة هبذا الفعل أم َّ؟ فال جيوز فعل احملرم حينئذ : الثالث
 . هو مثلها أو أعظم منها أَّ يعارض هذه الضرورة ما : الرابع
 . لو اضطر مليتة آدمي : تاسعاً 

 . ند الضرورةفاملشهور عند احلنابلة أنه َّ جيوز أن يأكلها، وقالت الشافعية: إنه جيوز أكلها ع
ختلف فيه ( .

ُ
 من امل

َ
ختلفًا فيه أكل

ُ
 متفقًا على حترميهِ وم

َ
 وجد

ْ
 ) وإن

 ألنه أخف حترِما  .
 ك ، فهنا يأكل من املختلف فيه ، ألنه أخف حترِما  من املتفق عليه .ب ُمتلف فيه والقنفذ وما شاكل ذله والثعلكاخلنزير متفق على حترِم

ا لغري) 
ً
 به مِ  هِ فإن مل جيد إال طعام

ُ
ل
ْ
  تهِ ضرور ث

ُ
 ( .مل يبح له أخذ
ُ
 ه

 ألن صاحب الطعام ساواه يف الضرورة وانفرد بامللك فأشبه ْري حال الضرورة.
 يزيد على ْريه بامللكية ويتساوى معه يف اَّضطرار فقِدم .ألن املالك 

 ذا اضطر إىل مال الغري، فإن صاحب املال إن كان مضطرا  إليه فهو أحق به.: إ قال الشيخ ابن عثيمني
تاج إليه، ُم -ا  أيض – ج إىل عني مال الغري، لكن الغريمثاله: رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع، وليس معه خبز، فالصاحب ُمتا 

 .    ) الشرح املمتع ( . ففي هذه احلال َّ حيل للصاحب أن يأخذ مال الغري؛ ألن صاحبه أحق به منه
 ؟ ولكن هل جيوز لصاحبه أن يؤثره أو ال

 َّ جيوز له إيثاره على نفسه ، ألن ذلك يعترب قتال  للنفس وهو ُمرم .
ه احلال َّ جيوز، وقد سبق لنا قاعدة يف ذلك، وهي أن اإليثار بالواجب ْري جائز، املذهب أن اإليثار يف هذ وقال الشيخ ابن عثيمني : 

 ومن أمثلتها يف باب التيمم إذا كان اإلنسان ليس معه من املاء إَّ ما يكفي لطهارته، ومعه آخر حيتاج إىل ماٍء فال يعطيه إياه والثاِن
 .يتيمَّم؛ ألن هذا إيثار بالواجب، واإليثار بالواجب حرام
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وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام ُمتاجا  إليه، يعّن مضطرا  إليه كضرورة الصاحب فإنه َّ جيوز أن يؤثر به الصاحب؛ ألن هذا جيب 
فال جيوز أن يؤثر ْريه؛ لوجوب إنقاذ نفسه من اهللكة قبل إنقاذ ْريه، هذا هو  (كابدأ بنفس) عليه أن ينقذ نفسه، وقد قال النيب 

 ) الشرح املمتع ( .                   ذهب.املشهور من امل
  وإن ) 

َ
ا عنه أخذ

ً
 كان مستغني

ُ
 هِ ( .منه بثمن ه

 أي : وإن كان صاحب الطعام ْري مضطر له لزمه بذله للمضطر .
 ألن فيه إنقاذ حياة آدمي معصوم فلزم   ه بذله .

َنا َعَلى َبِّن ِإْسرَائِيَل  قال تعاىل ) َا قَ َتَل النَّاَس َجَِيع ا َوَمْن َأْحَياَها ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفس ا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنَّ
َا َأْحَيا النَّاَس َجَِيع ا  ( . َفَكَأَّنَّ

 ففي هذه اآلية دليل على أن إنقاذ النفس من أسباب اهلالك كأنه إحياء للناس َجيعا  .
 : إذا َل يكن املالك مضطرا  فيلزمه إطعام املضطر مسلما  أو ذميا  أو مستأمنا  . ويقال النو 

 وعلى آكل طعام الغري عند الضرورة ضمان ما أكل . -
 وهذا قول اجلمهور .

 فائدة :
 عند َجهور العلماء : أن املضطر إىل طعام ْريه َّ جيوز له أن يشبع ، بل يأكل مقدار ما يسد الرمق فقط .

  (. ) 
َ
دِر
َ
 له مىت ق

ُ
ه
َ
رًا ، وضمِن

ْ
 قه

ُ
ه
َ
 ، أخذ

ُ
 منه

ُ
ه
َ
 منع

ْ
 فإن

 أي : فإن أَِب صاحب الطعام أن يعطيه ، فللمضطر أن يأخذه قهرا  بالقوة .
 فإ) 

ْ
  ن

ُ
 ق

َ
 املضط تِل

ّ
  وعلى قاتله ضمانه، فهو شهيد  ر

ُ
 ، وإن ق

َ
 ه ( .املانع فال ضمان في تِل

 إَّ بالقتال فإنه يقاتله .أي : إن َل يتمكن املضطر من أخذ الطعام 
 فإن قُتل املضطر فهو شهيد ، وإن قتل صاحب املال فهو ظاَل .

 ( أي : إذا مات املضطر فإن صاحب الطعام يضمنه . وعلى قاتله ضمانه قوله )
 ألنه تعدى برتك الواجب عليه .

 1فائدة : 
ْيتَة على طقدِِ يفإنه : أذا وجد املضطر امليتة وطعام الغري 

َ
 . عاِم الغريِ ُم امل

 ة .واختارَه ابُن تيميَّ  ف ،وهو قوُل بعِض السَّل ة ،، واحلنابله يف أصحِِ األوجُ  -وهذا مذهُب الشَّافعيَّةِ  
ساهلِة، وحقوَق اآلدميِِ َمبنيٌَّة على الشُّحِِ والتَّضييِق؛ وألنَّ حقَّ أل - أ

ُ
ساُمِة وامل

ُ
َْرامُته، اآلدميِِ تَ نَّ حقوَق هللِا تعاىل َمبنيٌَّة على امل لَزُمه 

 ه .وحقَّ هللِا َّ ِعَوَض ل
ْيتِة َمنصوٌص عليه، وماَل اآلدميِِ جُمتَهٌد فيه؛ والُعدوُل إىل املنصوِص عليه أَْوىل -ب

َ
 . أنَّ أْكَل امل

 َم َعَلْيِه بِاْلَقْطِع .ِإىَل أَنَُّه يُ َقدُِِم َماَل اْلَغرْيِ ِإْن ََلْ َُيَْف أَْن جُيَْعَل َسارِق ا َوحُيْكَ  : وذهب بعض العلماء
 وهذا قول مالك .

َها َوُهَو جيَُِد ََثَر ا لَِقْوٍم ،« ُمَوطَِّئهِ »َفِفي   ََْنم ا مبََكانِِه َذِلَك ؟ قَاَل  َما َنصُُّه : َوُسِئَل َماِلٌك َعِن الرَُّجِل ُيْضَطرُّ ِإىَل اْلَمْيَتِة أَيَْأُكُل ِمن ْ أَْو َزْرع ا ، أَْو 
ق ا فَ تُ ْقَطُع يَُدُه ، رَأَْيُت أَْن يَْأُكَل ِمْن َأيِِ َذِلَك ْن َظنَّ أَنَّ أَْهَل َذِلَك الثََّمِر ، أَِو الزَّرِْع ، أَِو اْلَغَنِم ُيَصدُِِقونَُه ِبَضُرورَتِِه َحىتَّ ََّ يُ َعدَّ َسارِ َماِلٌك : إِ 

َأَصاَب ِلَك َأَحبُّ ِإََلَّ ِمْن أَْن يَْأُكَل اْلَمْيَتَة . َوِإْن ُهَو َخِشَي َأََّّ ُيَصدُِِقوُه ، َوأَْن يُ َعدَّ َسارِق ا مبَا َوَجَد َما يَ ُردُّ ُجوَعُه ، َوََّ حَيِْمُل ِمْنُه َشْيئ ا ، َوذَ 
ٌر لَُه ِعْنِدي ، َوَلُه يف َأْكِل اْلَمْيَتِة َعَلى َهَذا اْلَوْجِه َسَعٌة   .ِمْن َذِلَك ؛ فَِإْن َأْكَل اْلَمْيَتِة َخي ْ
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 2فائدة : 
 إذا خاَ اإلنسان على نفسه اهلالك من اجلوع وَل جيد إَّ إنسانا  حيا  معصوما  َل يبح له قتله إَجاعا  ، وَّ قطع عضو من أعضائه ألنه

 مثله .
 فال جيوز له أن يبقي نفسه بإتالَ ْريه ، ألن الضرر َّ يزال بضرر مثله وَّ بأكثر منه ، وهذا َّ خالَ فيه .

 3فائدة : 
 كم أكل املضطر من اآلدمي امليت ؟ح

 : َّ جيوز .قيل 
 واحلنابلة .، قول اجلمهور : من احلنفية ، واملالكية وهو 

 لقوله تعاىل ) ولقد كرمنا بّن آدم ( .-أ
اللةِ   .ه أنَّ ِمن إكراِم َبّن آَدَم محايَة جسِده ِمَن اَّعِتداِء َحياا وَميِِت ا؛ فال يُباُح ألحٍد أْكلُ :وجُه الدَّ

يِِِت كَكْسرِه َحيِ قال ) كَ  ة . أن رسول هللا عن عائشو -ب
َ
 ا  ( رواه ابن ماجه .ْسُر َعْظِم امل

الل  ه .أنَّ امليَِِت كاحليِِ يف احلُرمِة؛ فَيحُرُم أذي َُّته يف ِجسِمه كعْظمِ :  ةوجُه الدَّ
ْيتأنَّ اآلدميَّ َّ ُيسمَّى َمْيتة ؛ فلْم جَيُْز للُمضطَرِِ أْن يَأُكلَ  -ج

َ
 ة .ه بإباحِة هللِا تعاىل له أْكَل امل

 جيوز . وقيل :
 ألن حرمة احلي أعظم من حرمة امليت ، فيجوز األكل من امليت قدر احلاجة فقط .

وبعض احلنفية يباح، وهو أوىل ألن حرمة احلي  الشافعي وإن وجد معصوما  ميتا َل يبح أكله يف قول أصحابنا، وقال : قال ابن قدامة
 م .أعظ

أنه َّ جيوز أكله حىت وإن كان ميت ا؛ لقول  -يعّن يف مذهب احلنابلة-لكن إذا كان ميت ا فاملشهور عندنا . ..وقال الشيخ ابن عثيمني : 
فإذا قال: يا َجاعة، أنا أموت إذا َل آكل منه، قلنا: ولتمت، هذا أجلك، وذهب بعض  (ا  َعْظِم اْلَميِِِت َكَكْسرِِه َحي كْسرُ ) النيب 

 .علماء، وهو مذهب الشافعي أنه جيوز للحي أن يأكل امليت عند الضرورة، وعِللوا ذلك بأن ُحرمة احلي أعظم من حرمة امليتال
 4فائدة : 

 :اختلف الفقهاء يف حكم األكل للمضطر من اآلدمي احلي ْري املعصوم ) كاحلريب مثال  ( 
 فقيل : له قتله وأكله .

 اإلنسان ليأكله وإن كان ْري معصوم .وقيل : َّ جيوز للمضطر أن يقتل 
 ( 

ُ
ل
ْ
ك
َ
 األ
ُ
ه
َ
ل
َ
، ف
َ
اظِر

َ
 ن
َ
ال
َ
هِ، و

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
َ
ائِط

َ
 ح
َ
ال
َ
، و
ُ
ه
ْ
ن
َ
اقِطٍ ع

َ
س
َ
ت
ُ
 م
ْ
ةٍ، َأو

َ
ر
َ
ج
َ
انٍ فِي ش

َ
ت
ْ
س
ُ
رِ ب
َ
م
َ
 بِث
َّ
ر
َ
 م
ْ
ن
َ
م
َ
  و

ْ
انًا مِن

َّ
ج
َ
 م
ُ
ه
ْ
مِن

 
ْ
م
َ
رِ ح

ْ
ي
َ
 ل ( .غ

 بشروط : إذا مِر اإلنسان على بستان فيه َثر فله األكل منه جمانا  
 أن يكون الثمر على الشجر ، أو متساقط منه . أوالً :
 أَّ يكون على البستان ناظر وليس له حائط . ثانياً :

 فإن كان له ناظر أو حائط فال بد من اإلذن ، ألن وضعها قرينة على عدم الرضى باألكل .
 أن َّ حيمل شيئا  . ثالثاً :

 فإن محل أو أخذ شيئا  فهو حرام .
ُهَما، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َعْن عَ  ُ َعن ْ أَنَُّه ُسِئَل َعِن الثََّمِر اْلُمَعلَِّق، فَ َقاَل: َمْن َأَصاَب بِِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة، ) ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ

َنة ، َفاَل َشْيَء َعَلْيِه، َوَمْن َخرََج ِبَشْيٍء  َر ُمتَِّخٍذ ُخب ْ َن ِمْنُه، فَ َعَلْيِه اْلَغرَاَمُة َواْلُعُقوبَُة، َوَمْن َخرََج ِبَشْيٍء ِمْنُه بَ ْعَد أَْن يُ ْؤِويَُه اجْلَرِيُن، فَ بَ َلَغ َثََ َْي ْ
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 .َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ، َوَصحََّحُه احْلَاِكُم ( اْلِمَجنِِ فَ َعَلْيِه اْلَقْطعُ 
َنة  )  َر ُمتَِّخٍذ ُخب ْ قَاَل اخلطِايِب: اخلُْبنة: ما يأخذه الرجل يِف ثوبه، فريفعه إىل فوُق،  -بضم اخلاء املعجمة، وسكون الباء املوِحدة، ونون(  َْي ْ

 ويقال للرجل إذا رفع ذيله يِف املشي: قد رفع ُخْبنته. انتهى.
 ا خبأ شيئ ا يِف ُخْبنة ثوبه، أويِف ثوبه، يقال: أخنب الرجل: إذاخْلُْبنة: ِمْعطف اإلزار، وطَر الثوب: أي َّ يأخذ منه  (النهاية)َوقَاَل يِف  

 سراويله. 
َنة  ( ورواه ابن ماجه  بلفظ : ) ِإَذا َمرَّ َأَحدُُكْم  َعْن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما َعْن النَّيِبِِ و  قَاَل ) َمْن َدَخَل َحائِط ا فَ ْلَيْأُكْل َوَّ يَ تَِّخْذ ُخب ْ

َنة  ( حِبَاِئٍط فَ ْليَ   .ْأُكْل َوَّ يَ تَِّخْذ ُخب ْ
َْرْيِ أَْن تُ ْفِسَد ، َوإِ  َعْن النَّيِبِِ  وَعْن َأيب َسِعيٍد  َذا أَتَ ْيَت َعَلى قَاَل  )ِإَذا أَتَ ْيَت َعَلى رَاٍع فَ َناِدِه َثالَث ِمرَاٍر فَِإْن َأَجاَبَك َوِإَّ فَاْشَرْب يف 

 .ُبْسَتاِن َثالَث َمرَّاٍت ، فَِإْن َأَجاَبَك َوِإَّ َفُكْل يِف أَْن َّ تُ ْفِسَد ( َحاِئِط ُبْسَتاٍن فَ َناِد َصاِحَب الْ 
، فإن أجابه ا  ثالث فدلت هذه األحاديث على جواز أن يأكل اإلنسان من َثر ْريه ، دون أن حيمل معه ، بشرط أن ينادي صاحبه أوَّ  

 . استأذنه ، وإن َل جيبه أكل
 حائط .عليه ليس واشرتط بعضهم : 

 د .فإن كان عليه حائط فإنه َّ يأكل منه؛ ألن حتويط صاحبه عليه دليل على أنه َّ يرضى أن يأكله أح
واحلائط هو احملوُط بشيء، وعلى هذا (  من دخل حائطا  ث ) ء احلائط فيه نظر؛ ألن لفظ احلدياشرتاط انتفا قال الشيخ ابن عثيمني :

 ، وبني الشجر الذي عليه حائط.فال فرق بني الشجر الذي ليس عليه حائط
فالذي تبني من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون محل، وأَّ يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط يف األرض، وأيضا  يشرتط 

 أن ينادي صاحبه ثالثا ، إن أجابه استأذن، وإن َل جيبه أكل.
 ) الشرح املمتع ( .    رمحه هللا. هذا الذي دل عليه احلديث هو ما ذهب إليه اإلمام أمحد

 : إىل أن ذلك ليس ْبائز . وذهب مجهور العلماء
، إَّ يِف ا  جلمهور: َّ جيوز أن يأخذ منه شيئقَاَل النووِي يِف "شرح املهذب": اختلف العلماء، فيمن مر ببستان، أو زرع، أو ماشية، قَاَل ا

 ) اجملموع ( .   مهور.حال الضرورة، فيأخذ، َويغَرم عند الشافعِي، واجل
 ألن األصل يف مال املسلم التحرمي ، فال جيوز بغري إذنه .

 . نهي أصح، فهو أوىل بأن يُعمل بهبأن حديث ال وأجابوا عن أحاديث اجلواز :
 وبأنه معاِرٌض للقواعد القطعية، يِف حترمي مال املسلم، بغري إذنه، فال يُلتفت إليه.

 . ه، والنهي َعَلى ما إذا َل يعلمبوجوه مْن اجلمع، منها: محل اإلذن َعَلى ما إذا علم طيب نفس صاحب ومنهم مْن َجع بني احلديثني 
 ، وهي متقاربة.ا  باملضطِر، أو حبال اجملاعة مطلق ومنها: ختصيص اإلذن بابن السبيل، دون ْريه، أو

لنهي أشار به إىل ما سيكون بعده مْن التشاح، وترك وحديث ا وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث اإلذن َكاَن يف زمنه  
 ) الفتح ( .     املواساة.

ظاهر أحاديث الباب جواز األكل من حائط :وأحاديث يف الباب مبعناه: يف )نيل األوطار( عند كالمه على هذا احلديث  الشوكاين قال
واملمنوع إَّنا هو  : إىل أن يقول ... ن مضطرا  إىل األكل أو َّالغري، والشرب من ماشيته بعد النداء املذكور من ْري فرق بني أن يكو 

  .اخلروج بشيء من ذلك من ْري فرق بني القليل والكثري
 ( 
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 هذا بيان حكم الضيافة .
 وقد أمر الشرع بالضيافة وحث عليها .
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ِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخرْيا  أَْو لَِيْصُمْت َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ وْ )  قَالَ  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 
َفُه َوَمْن َكاَن يُ ؤْ ] ويف رواية : فال يؤذ جاره [ َجاَرُه   ( متفق عليه .ِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

 . وفا بإكرام الضيف حىت قبل البعثةكان معر   وقد كان النيب 
ي ( د خشيت على نفسأي خدجية، ما َل لقجية : خلد قال جربيل من لقائه ا  من ْار حراء فزع خدجية إىل فحني رجع النيب  

، فوهللا إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتكسب ا  ، أبشر فوهللا َّ ُيزيك هللا أبدالك)  ةلت خدجيقاأخربها اخلرب، 
 ق ( متفق عليه .املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احل

 .هتيئ له طعامه ونزله: وتَقرِي الضيف  أي   :القسطالِن قال
 (حقا  وإن لَزْورِك عليك ) :ل لهقا رضي هللا عنهما أن النيب  عمرو ضيف: ففي حديث ابنجعل للضيف حقا على امل ُ  أن النيب  -ج

 .البخاري رواه
 ك .بفتح الزاي، أي: لضيف ( ركلَزو ه : )قول:  ابن حجر قال

 وأما حكمها :
 يف حق أهل البوادي دون القرى . فهي واجبة

 وهذا املذهب .
 ون القرى  .وخصه أمحد بأهل البوادي د:  قال ابن حجر

 : وقد جاء يف حديث : ) الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل املدر ( لكنه حديث موضوع  . قال النووي
 وألن املسافر جيد يف احلضر املنازل يف الفنادق ومواضع النزول .: قال 

 واجبة مطلقا  . وقيل :
 وبه قال الليث مطلقا  .

َعثُ َنا فَ نَ ْنزُِل بَِقْوٍم َفاَل يَ ْقُرونَ َنا َفَما تَ َرى فَ َقاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ ) قَاَل ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه  حلديث ِإْن نَ زَْلُتْم بَِقْوٍم  :  قُ ْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَِّ إِنََّك تَ ب ْ
ُهْم َحقَّ الضَّْيِف الَِّذى يَ ْنَبغِ لِلضَّْيِف فَاقْ بَ ُلوا فَِإْن ََلْ يَ ْفَعُلوا َفُخُذوا مِ  يَفَأَمُروا َلُكْم مبَا يَ ْنَبغِ   م ( متفق عليه .هلَُ  ين ْ

 :  واحتج حبديث : ) ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ( . قال النووي
: ) إن نزلتم بقوم فأمر لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن َل تفعلوا فخذوا منهم حق  وحبديث عقبة بن عامر قال : قال رسول هللا 

 (  رواه البخاري الضيف 
 أهنا سنة مؤكدة ْري واجبة . وقيل :

 قال النووي : وهو قول عامة الفقهاء  .
 وقال اجلمهور الضيافة سنة مؤكدة  .:  وقال ابن حجر

 وأجاب اجلمهور عن حديث عقبة : 
 محله على املضطرين .قيل : 

 هذا النووي .وقيل : أن ذلك كان يف أول اإلسالم إذ كانت املواساة واجبة ، ورجح 
 وقيل : أن هذا خاص بالعمال املبعوثني ملقتضى الصدقات من جهة اإلمام .

 وقيل : أن هذا خاص بأهل الذمة .

  .واجبة ، وأن وجوهبا على أهل القرى ، واألمصار ، دون تفريق -َّ املقيم  –أن ضيافة املسافر اجملتاز  -وهللا أعلم-الراجح و 
تُ َها َثالَثَُة أَيَّاٍم ، َوُهَو رَِوايٌَة َعْن َأمْحََد . َوَقْد َذَهَب احْلََنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَّةُ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َياَفَة ُسنٌَّة ، َوُمدَّ  َوالشَّاِفِعيَُّة ِإىَل أَنَّ الضِِ

َلٌة ، َواْلَكَمال َثالَثَُة أَيَّاٍم . َوهِبََذا يَ ُقول اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد .أَن ََّها َواِجَبٌة ، َومُ  -َوِهَي اْلَمْذَهُب  -َوالِرَِوايَُة اأْلْخَرى َعْن َأمْحََد  تُ َها يَ ْوٌم لَي ْ  دَّ
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َُ اهلَْ  َياَفِة يِف َحاَلِة اْلُمْجَتاِز الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه َما يُ بَ لُِِغُه َوَُيَا  اَلَك .َويَ َرى اْلَماِلِكيَُّة ُوُجوَب الضِِ
َياَفُة َعَلى   . أَْهل احلََْضِر ِضَياَفةٌ أَْهل اْلُقَرى َواحلََْضِر ، ِإََّّ َما َجاَء َعِن اإْلَماِم َماِلٍك َواإْلَماِم َأمْحََد يف رَِوايٍَة أَنَُّه لَْيَس َعَلى َوالضِِ

:  ل النيب ، قاواجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة –أيضا   -حكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف  قال الشيخ ابن عثيمني :
 .( باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن)

 يعّن : الذي مرَّ بك وهو مسافر ، وأما املقيم : فإنه ليس له حق ضيافة .( اجملتاز به ) قوله : 
 قوله ) يف القرى ( دون األمصار ، والقرى : البالد الصغرية ، واألمصار : البالد الكبرية .

 -أيضا  -وهذا  ، وأشياء يستغّن هبا اإلنسان عن الضيافة .واألمصار بالد كبرية فيها مطاعم، وفنادق ،مظنة احلاجة لوا: ألن القرى هيقا 
، لكن يكرهها يأِت إىل األمصار وفيها الفنادق، وفيها املطاعم، وفيها كل شيء ، وكم من إنسانخالَ القول الصحيح؛ ألن احلديث عامِ 

فالصحيح : : ولو يف األمصار -و نزل بك ضيف ، فلنزل ضيفا  على صديق، أو على إنسان معرَو، فيربأ بنفسه أن يذهب إليهاوي
 ) الشرح املمتع ( .           الوجوب .

 ر :واحلق وجوب الضيافة ألمو :  وقال الشوكاين
  .األول : إباحة العقوبة بأخذ املال ملن ترك ذلك ، وهذا َّ يكون يف ْري واجب

لبالغ ْبعل ذلك فرع اإلِمان باهلل واليوم اآلخر يفيد أن فعل خالفه فعل من َّ يؤمن باهلل واليوم اآلخر ، ومعلوم أن فروع والثاِن : التأكد ا
  .اإلِمان مأمور هبا ، مث تعليق ذلك باإلكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومها باألوَل

 ا  .صريح يف أن ما قبل ذلك ْري صدقة بل واجب شرع والثالث : قوله : ) فما كان وراء ذلك فهو صدقة ( فإنه
، ا كان حبضرته وَّ يزيد على عادته، ويقدم له يف اليوم الثاِن مم األول ما اتسع له من بر وألطاَ: يريد أن يتكلف له يف اليو قال اخلطايب

 ر ( .نيل األوطاك .     ) َو وصدقة إن شاء فعل وإن شاء تر فما جاوز الثالث فهو معر 
َُ اهلَْ ... (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َياَفِة يِف َحاَلِة اْلُمْجَتاِز الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه َما يُ بَ لُِِغُه َوَُيَا  . اَلكَ َويَ َرى اْلَماِلِكيَُّة ُوُجوَب الضِِ

َياَفُة َعَلى أَْهل اْلُقَرى َواحلََْضِر ، ِإََّّ َما َجاَء َعِن اإْلَماِم َماِلٍك وَ  اإْلَماِم َأمْحََد يف رَِوايٍَة أَنَُّه لَْيَس َعَلى أَْهل احلََْضِر ِضَياَفٌة ، َوقَال َسْحُنوٌن : َوالضِِ
َياَفُة َعَلى أَْهل اْلُقَرى ، َوأَمَّا أَْهل احلََْضِر فَِإنَّ اْلُمَساِفَر ِإَذا َقِدَم احلََْضَر َوَجَد نُ ُزَّ   ُ َعَلى فَ َيَتَأكَّ  -َوُهَو اْلُفْنُدُق  -الضِِ َها َوََّ يَ تَ َعنيَّ ُد النَّْدُب ِإلَي ْ

 : أَْهل احلََْضِر تَ َعي ُّنَ َها َعَلى أَْهل اْلُقَرى َلَمَعانٍ 
َها ، َوأَهْ : َحُدَهاأ َياَفَة َلَما َخَلْوا ِمن ْ ْنُدُر َذِلَك ِعْنَدُهْم َفاَل تَ ْلَحُقُهْم ل اْلُقَرى ي َ َأنَّ َذِلَك يَ َتَكرَُّر َعَلى أَْهل احلََْضِر ، فَ َلِو اْلتَ َزَم أَْهل احلََْضِر الضِِ

 . َمَشقَّةٌ 
َياَفِة ، َوحُ  ها :ثَانِي ْكُم اْلُقَرى اْلِكَباِر الَِِّت تُوَجُد ِفيَها اْلَفَناِدُق أَنَّ اْلُمَساِفَر جيَُِد يف احلََْضِر اْلَمْسَكَن َوالطََّعاَم ، َفاَل تَ ْلَحُقُه اْلَمَشقَُّة ِلَعَدِم الضِِ

رَاِء َوَيْكثُ ُر تَ ْرَدادُ وَ  َها ُحْكُم احلََْضِر ، َوَهَذا ِفيَمْن ََّ يَ ْعرِفُُه اإْلْنَساُن ، َوأَمَّا َمْن يَ ْعرِفُُه َمْعرَِفَة َمَودَّ  اْلَمطَاِعُم لِلشِِ َنُه قَ رَابٌَة أَْو النَّاِس َعَلي ْ َنُه َوبَ ي ْ ٍة أَْو بَ ي ْ
َْرْيِِه َسَواٌء ِصَلٌة َوُمَكاَرَمٌة ، َفُحْكُمُه يف احلَْ   .َضِر َو

 1 فائدة :
 وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة .
َفُه َجائِزَتَُه ) . قال َعْن َأِِب ُشَرْيٍح اْلَعَدِوىِِ أَنَُّه قَاَل  قَاَل  ُه يَا َرُسوَل اَّللَِّ قَاُلوا َوَما َجائِزَتُ «. َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

َياَفُة َثالَثَُة أَيَّاٍم َفَما َكاَن َورَاَء ذَ » َلُتُه َوالضِِ ر ا أَْو لَِيْصُمتْ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ لْ  -َوقَالَ -ِلَك فَ ُهَو َصَدَقٌة َعَلْيِه يَ ْوُمُه َولَي ْ ( يَ ُقْل َخي ْ
 متفق عليه .

 ( .َء لَُه يَ ْقرِيِه بِِه يْ يُِقيُم ِعْنَدُه َوََّ شَ » قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّ وََكْيَف يُ ْؤَثُُه قَاَل «. ُمْسِلٍم أَْن يُِقيَم ِعْنَد َأِخيِه َحىتَّ يُ ْؤَثَُه  َوََّ حيَِلُّ ِلَرُجلٍ ويف لفظ ) 
 . ، وثالثة أيام ضيافة، وحيفظه، يوما  وليلةمالك بن أنس عنه فقال: ُيكرمه، ويتحفه، وُيصه: )جائزته يوم وليلة( سئل قوله:  قال اخلطايب

وم الثاِن والثالث ما كان حبضرته، وَّ يزيد على ، وألطاَ ، ويقدِِم له يف الياليوم األول مبا اتسع له من بِر : يريد أنه يتكلف له يفقلت
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، إن شاء فعل، و و صدقة: فهعادته، وما كان بعد الثالث  ن ( .سنمعاَل ال ك .   )، وإن شاء تر معرَو
إن للضيف حِقا  على َمن نزل به، وهو ثالث مراتب: حق واجب، وَتام مستحب، وصدقة من الصدقات، فاحلق :  موقال ابن القي

ديث وساق احل–صحته من حديث أيب شريح اخلزاعي املراتب الثالثة يف احلديث املتفق على  ، وقد ذكر النيب الواجب: يوم وليلة
 د ( .زاد املعا ( بق .               السا

 . -وساق احلديث  -: والواجب يوم ليلة ، والكمال ثالثة أيام ؛ ملا روى أبو شريح اخلزاعي  وقال ابن قدامة
 2 فائدة :
 ( لفظ البخاري ) حىت حيرجه ( . َوََّ حيَِلُّ لَِرُجٍل ُمْسِلٍم أَْن يُِقيَم ِعْنَد َأِخيِه َحىتَّ يُ ْؤَثَهُ قوله ) 

مْث ؛ أِلَنَُّه َقْد يَ ْغَتابُه طُ  :  قال النووي ول َمَقامه ، أَْو يُ َعرِِض مبَا يُ ْؤِذيه ، َمْعَناُه ََّ حيَِِل لِلضَّْيِف َأْن يُِقيم ِعْنده بَ ْعد الثَّاَلث َحىتَّ يُوِقعُه يف اإْلِ
َوَهَذا ُكِله َُمُْمول َعَلى َما ِإَذا أَقَاَم بَ ْعد الثَّاَلث ِمْن  (ا ِمْن الظَّنِِ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِِ ِإمْثٌ ِاْجَتِنُبوا َكِثري   )أَْو َيُظِن بِِه َما ََّ جَيُوز ، َوَقْد قَاَل اَّللَّ تَ َعاىَل 

َا   ُيْكرَه ِإقَامَ َْرْي ِاْسِتْدَعاء ِمْن اْلُمِضيف ، أَمَّا ِإَذا ِاْسَتْدَعاُه َوطََلَب زِيَاَدة ِإقَاَمته ، أَْو ِعْلم أَْو َظنَّ أَنَُّه ََّ  ته َفاَل بَْأس بِالزِِيَاَدِة ، أِلَنَّ الن َّْهي ِإَّنَّ
الزِِيَاَدة َويَ ْلَحقُه هِبَا َحرَج أَْم ََّ حتَِِل الزِِيَاَدة ِإََّّ َكاَن ِلَكْونِِه يُ ْؤَثُه ، َوَقْد زَاَل َهَذا اْلَمْعىَن ، َواحْلَاَلة َهِذِه فَ َلْو َشكَّ يف َحال اْلُمِضيف َهْل ُتْكَره 

ُ أَْعَلم .بِ   ِإْذنِِه ِلظَاِهِر احلَِْديث . َواَّللَّ
َياَفُة َثالَثَُة أَيَّاٍم ، َفَما زَاَد  َمْن نَ َزل َضي ْف ا َفاَل يَزِيُد ُمَقاَمُه ِعْنَد اْلُمِضيِف َعَلى َثالَثَِة أَيَّاٍم ، لَِقْولِِه (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  : الضِِ

 َلُه اْلُمَقاُم .َم بِِه َوَيْضطَرَّ إِلْخرَاِجِه ، ِإََّّ ِإْن َأَلَّ َعَلْيِه َربُّ اْلَمْنزِل بِاْلُمَقاِم ِعْنَدُه َعْن ُخُلوِص قَ ْلٍب ف َ َفَصَدَقٌة لَِئالَّ يَ َتبَ رَّ 
 3 فائدة :

تزويج البكر ، وقضاء طعام الضيف ، وجتهيز امليت ، و : إ العجلة من الشيطان إَّ مخسة فإهنا من سنة رسول هللا م : قال حاُت األص
 ب .الدين ، والتوبة من الذن

 4 فائدة :
 إذا ترك املضيف حق ضيفه عليه ، فلم يقدم له ما حيتاجه ، فهل له أن يأخذ بقدر ضيافته باملعرَو ، ولو َل يأذنوا به ؟

 .وهي إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد  .إىل ذلك ذهب بعض أهل العلم القائلني بوجوب الضيافة 
 ؛ إما بنفسه ، أو عن طريق القضاء .ا  ، كان له أن يأخذه قهر  ا  حقا له ، فإن َل يعطه املضيف طوعألن الشرع قد جعل ذلك  
ََ قَ ْوم ا فَ َلْم يَ ْقُروُه فَِإنَّ قَاَل ) َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  ملا رواه أبو داود  َا َرُجٍل َضا  .ه(َلُه أَْن يُ ْعِقبَ ُهْم مبِْثِل ِقرَا َوأِمُّ

َا َضْيٍف نَ َزَل بَِقْوٍم فََأْصَبَح الضَّْيُف َُمُْروم ا فَ َلُه أَْن يَْأُخَذ بَِقْدِر ِقرَاُه َوََّ َحرََج َعَليْ قَاَل ) َأنَّ النَّيِبَّ  وروى اإلمام أمحد َعْن َأيب ُهَريْ َرَة   .ه(أِمُّ
َعثُ َنا فَ نَ ْنزُِل ِبَقْوٍم َفاَل يَ ْقُرونَ َنا َفَما تَ َرى ؟ فَ َقاَل لََنا َرُسوُل ) أَنَُّه قَاَل :  ْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر عَ  ومسلم وروى البخاري قُ ْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإنََّك تَ ب ْ

ُهْم َحقَّ الضَّْيِف الَِّذي يَ ْنَبِغي هلَُ : ) ِإْن نَ زَْلُتْم بَِقْوٍم فََأَمُروا َلُكْم مبَا يَ ْنَبِغي لِلضَّْيِف فَا اَّللَِّ   م ( .قْ بَ ُلوا ، فَِإْن ََلْ يَ ْفَعُلوا َفُخُذوا ِمن ْ
 م .   ) املغّن ( .يعّن أن يأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغري إذهن  :قال اإلمام أمحد رمحه هللا

ْري افته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته باملعرَو من الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضي :نيوقال الشيخ ابن عثيم
 .، َّ حيل له أن يتخلف عنهوليلة حقا  واجبا   ا  ل بالشخص جيب عليه أن يضيفه يوم؛ فإن الضيف إذا نز علمه؛ ألن احلق يف هذا ظاهر

إذنه ، حىت ولو يقدم له ما ينبغي يف ضيافته ، أو َل  إىل أن الضيف َّ حيل له أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغري وذهب مجهور العلماء
 .د ِطيِب نَ ْفٍس ِمْنُه ( رواه أمح: ) ََّ حيَِلُّ َماُل اْمرٍِئ ِإََّّ بِ  يضفه أصال ؛ لقول النيب 

  .وهذا ظاهر على مذهب اجلمهور الذين يرون الضيافة مكرمة ومستحبة ، وَّ يرون وجوهبا من حيث األصل


