
بعةراالمحاضرة ال  
( إًََِّا حَزَّوَ 271هُ تَعْبُذًٌَُ )قال انهّو تعاىل: يا أَيُّيَا انَّذِيٍَ آيَنٌُا كُهٌُا يٍِْ طَيِّباثِ يا رَسَقْناكُىْ ًَاشْكُزًُا نِهَّوِ إٌِْ كُنْتُىْ إِيَّا

 (271نِغَيْزِ انهَّوِ فًٍََِ اضْطُزَّ غَيْزَ باغٍ ًَال عادٍ فاَل إِثْىَ عَهَيْوِ إٌَِّ انهَّوَ غَفٌُرٌ رَحِيىٌ )عَهَيْكُىُ انًَْيْتَتَ ًَانذَّوَ ًَنَحْىَ انْخِنْشِيزِ ًَيا أُىِمَّ بِوِ 
ال باغيا وال عاديا، أي غير باغ بأكمو ما حّرم عميو، وال عاد في أكمو، بأال تكون لو 

َو َغُفوٌر َرِحيٌم يغفر لكم ما مندوحة بوجود ما أحّمو الّمو، فال تبعة عميو في األكل، ِإنَّ المَّ 
 كان منكم في الجاىمية من تحريم ما لم يحرمو الّمو.

 وقد ورد التحريم في هذه اآلية مسندا إلى أعيان الميتة والدم إلخ. وقد اختلف في مثله: أيكون مجمال أم ال؟ 

 الرأي األول: 
ن فعل العبد، ذىب الكرخي إلى أنو يكون مجمال، وحجتو فيو أّن األعيان ليست م

والتحريم ال يتعّمق إال بما ىو من فعمو، فال بّد أن تقّدر فعال، وليس بعض األفعال أولى 
 من بعض بالتقدير، فمذلك يكون مجمال.

 الرأي الثاني: 
وذىب غيره من العمماء إلى أنو ال يكون مجمال، ألّن العرف يعّين الفعل المراد فيما 

عمماء إلى أّن الفعل المراد ىنا ىو االنتفاع، فيفيد حرمة ورد من ذلك، وقد ذىب كثير من ال
جميع التصرفات إال ما أخرجو الدليل. ولذلك تجد كثيرا من العمماء يستدّل بيذه اآلية عمى 
حرمة وجوه من االنتفاع بيا. والذي ينساق إليو الذىن أن الفعل المراد ىنا ىو األكل، 

دليل أن الكالم فيو، ففي سابقو يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا فالمعنى إنما حّرم عميكم أكل الميتة. ب
 ُكُموا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم وفي الحقو َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر باٍغ َوال عاٍد ويدعم ىذا ما

 « إنما حرم من الميتة أكميا»في خبر شاة ميمونة  --ورد عن رسول الّمو 
حرمة وجوه أخرى من االنتفاع بالميتة كانت الحرمة فإذا وردت أحاديث تدّل عمى 

 مأخوذة من تمك األحاديث ال من ىذه اآلية.
واآلية تفيد الحصر، فظاىرىا إثبات التحريم لما ذكر من الحيوان، ونفيو عما عداه 

يَطْعًَُوُ إِنَّا أٌَْ يَكٌٌَُ قُمْ ال أَجِذُ فِي يا أًُحِيَ إِنَيَّ يُحَزَّياً عَهى طاعِىٍ ويؤكد ذلك ما جاء في آية األنعام 

وىذا الظاىر تعارضو أحاديث كثيرة وردت في تحريم السباع، والطير،  [،241يَيْتَتً ]األَعاو: 
 والحمر اإلنسية، والبغال.

عن أكل كّل ذي  --نيى رسول الّمو »فقد ورد عن أبي ثعمبة الخشنّي أنو قال: 
 رواه البخاري ومسمم .« ناب من الّسباع



أكل كّل ذي ناب من »قال:  --مالك عن أبي ىريرة أن رسول الّمو  وروى
نيى »ذكره أبو داود. وروي عن جابر أنو قال: « الّسباع، وكّل ذي مخمب من الّطير حرام

 «.يوم خيبر عن لحوم الحمر األىمّية، وأذن في لحوم الخيل --رسول الّمو 
 ىذه اآلثار اختمف الفقياء اختالفا كثيرا  ولما كان ىذا التعارض بين ظاىر اآلية و  األحكام:

   .فروي عن مالك أنو يكره لحوم السباع. والشافعي، وأبو حنيفة وأحمد يحّرمونيا
 وروي ذلك عن مالك أيضا، وجوز قوم أكل سباع الطير، وحّرميا آخرون.

   وذىب الجميور إلى تحريم الحمر اإلنسية، وروي ذلك عن مالك، وروي
 عنو أيضا أنو يكرىيا، وحّرم الجميور البغال، وكرىيا قوم، وىو مروي عنو.

   وذىب أبو حنيفة ومالك إلى تحريم الخيل، وذىب الشافعي وأحمد وأبو
لى اآلية، يوسف ومحمد: إلى إباحتيا، فالذي يذىب إلى حل شيء مما ذكر يستند إ

 ويذىب إلى عموميا، ويحمل الحديث عمى نيي الكراىة، أو يبطمو لمكان معارضتو لآلية.
والذي يذىب إلى تحريم شيء مما ذكر يستند إلى الحديث الوارد في التحريم، وينسخ 
بو اآلية، أو يرى أنو ال معارضة، ويرى أن الحصر في ىذه اآلية وآية األنعام إضافي، 

ا كانوا يعتقدون حرمتو من البحائر. والسوائب، وما إلييا. وكان مقتضى باإلضافة إلى م
 ولم يشأ أن -النظر أن من يذىب إلى أن الحصر في اآلية حقيقي

أن يعمل ذلك في كل حديث يخالف ىذه اآلية، ويذىب إلى إباحة  -ينسخيا بحديث
حديثا يأخذ بحديث آخر،  كل حيوان لم ترد بتحريمو، ولكّنا رأينا من يتمسك باآلية ويرّد بيا

 مع أن اآلية تعارضو أيضا.
ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظر، ألنو روي عنيم كراىة كثير مما ذكر 

 تحريمو في ىذه األحاديث .
 وقد تضمنت اآلية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أىل بو لغير الّمو:  

نفو من غير قتل، أو مقتوال بغير ذكاة. فيي ما مات من الحيوان حتف أ فأما الميتة:
وكان العرب في الجاىمية يستبيحونيا. فمما حّرميا الّمو جادلوا في ذلك فحاّجيم الّمو كما 

 يرى في سورة األنعام.
 وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة:

أحّمت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، »أنو قال:  --روي عن النبي 
 ذكره الدار قطني.«. والدمان الكبد والطحال



عن جابر بن عبد الّمو، أنو خرج مع أبي عبيدة بن الجراح « الصحيحين»وورد في 
يتمقى عيرا لقريش قال: وزودنا جرابا من تمر. فانطمقنا عمى ساحل البحر، فرفع لنا عمى 

حل البحر كييئة الكثيب الضخم فأتيناه. فإذا ىي دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة سا
 ، وقد اضطررتم، فكموا.--ميتة. ثم قال: بل نحن رسل رسول الّمو 

قال فأقمنا عميو شيرا حتى سمنا. وذكر الحديث. قال: فمما قدمنا المدينة. أتينا رسول 
أخرجو الّمو لكم، فيل معكم من لحمو شيء.  ىو رزق»فذكرنا ذلك لو. فقال:  --الّمو 

 منو. فأكمو. --قال: فأرسمنا إلى رسول الّمو « فتطعموننا؟
 «.ىو الطيور ماؤه الحل ميتتو»أنو قال في شأن البحر:  --وروى مالك عن النبي 

إلى تخصيص الميتة في اآلية بالحديث األّول، وأحّموا السمك  فذهب الشافعية والحنفية
والجراد المّيتين بغير ذكاة. إال أن الحنفية حّرموا الطافي من السمك. وأحموا ما جزر عنو البحر، 

-لورود حديث يخّصص ىذا الحديث المتقدم وىو: عن جابر بن عبد الّمو قال: قال رسول الّمو 
-« : ر عنو فكموه، وما مات فيو، وطفا، فال تأكموهما ألقى البحر أو جز.» 

ضعيف، وميما اختمفوا في جواز « أحمت لنا ميتتان»فقد رأوا أن حديث  أما المالكية
تخصيص القرآن بالسنة فقد اتفقوا عمى أنو ال يجوز تخصيصو بحديث ضعيف، ورأوا أن 
الحديث الثاني والثالث صحيحان، فخّصصوا بيما الكتاب، وأحموا بيما السمك، وبقي 

 فيو شيء عندىم. الجراد الميت عمى تحريم الميتة، ألنو لم يصح
قٌنو تعاىل: ومن ال يجيز تخصيص القرآن بالسنة يرى أن الذي خصص ميتة السمك 

فأما صيده فيو ما أخذ بعالج، وأما طعامو فيو ما  [69أُحِمَّ نَكُىْ صَيْذُ انْبَحْزِ ًَطَعايُوُ ]املائذة: 
 وجد طافيا أو جزر عنو البحر.

  



 


