یحم
مسب اہلل ارلنمح ارل م
وپرےکاپنئ ()Porcupineیک تلح ا و ر رحتم ےس قلعتم رتحمم انجب یلع اصبح وصایب واےل ےن ذبرہعی ای لیم راہطب ایک اور
امہرے ادارے یک راےئ اجانن اچیہ ۔اس وحاےل ےسدایتسب واسلئ وک اسےنم رےتھک وہےئ بتک ہقف اور دجدی اقیقحتت اک اطمعل ایک ایگ
سجیکروینشںیمدرجذلیاکنتاسےنمٓاےئ۔
• اوًال ہیابتاقلبذرکےہ ہکوسالںیموپےھچاجےنواےلاجونر ےکانومںںیمڑبےدحکتطلخےہ،فلتخماممکلںیمفلتخم
انومںےساپایاجاتےہ،اکییہکلمےکفلتخموطخںںیمیھبفلتخمانومںےکاسھتاجاناجاتےہ۔
• امہرےادارےےناکیفوغرووخصےکدعبثحبےکالخےصںیماساجونرےکارگنزییانموکبختنمرکےک اتنجئاحلصرکےن
یکوکششیکےہ،وچںہکاسانمےکاسھتوپریداینںیمولعمامتاکیرطحیکدایتسبںیہاوردوونںاجونرںاکرفقیھب
اصفاورواحضےہ۔
• وپرےکاپنئ ()Porcupineاور جیہ اہگ()Hedgehogدوفلتخم اوناع ےک اجونر ںیہ  ،نکیل دوونں ںیم اشمتہب دح ےس
زایدہےہسجیکوہجےساظبرہولعممہیوہاتےہہکارثکبتکہقفںیمدوونںوکاکییہامشرایکےہ۔
اتفوی ںیم دو رطح یک ٓاراء اپیئ اجریہ ںیہ ،یلہپ راےئ دقمی اہقف ء ےک وماقف وہرک رحتم یک اقلئ ےہ بج ہک
• دایتسب اردو ٰ
دورسی راےئ دجدی اقیقحتت یک روینش ںیم دوونں اجونروں ںیم رفق ےک اقلئ ےہ اور ایس اینبد رپدوونں ےک مکح ںیم رفق
رکےتںیہسجاکاحلصہیےہہکوپرےکاپنئںیموہاابسب رحتمںیہناپےئاجرےہوججیہاہگںیماپےئاجرےہ ًالثم:
وپرےکاپنئ()Porcupine

جیہاہگ()Hedgehog

ہیاجونراھگسوخرےہ۔

رشحاتاوردنگیگوکاینپوخراکانباتےہ۔

ذوانب ےہ،ڑیکےوکمڑے (اسپن وریغہ)اک اکشر رکات ےہ ایس ہیاعداتوپرےکاپنئںیمںیہناپیئاجیت
رطحوھچےٹرپدنوںاکوخناتیپےہ
رشحاتاالرضںیمےسےہ

رشحاتاالرضںیمےسںیہنےہ

وزنزایدہےسزایدہاکیولکرگاموہاتےہ

وزنرقتًابی۲۲ولکرگامکتوہاتےہ
1

ہیذوانبےہاوراسےکاپچنااینبںیہ

ہیذوانبںیمےسںیہناوراسےکاچرداتنںیہ

قنفذےتکیکرطحاپیناتیپےہ

رکبییکرطحاپیناتپےہ

ان ےک العوہ یھب دوونں اجونروں ںیم اور یئک رطح ےک رفق اپےئ اجےت ںیہ اوران امتم رفوق وک ابرتلبیت امہرے ادارے ےن دایتسب
واسلئیکروینشںیمداھکیرپاھکاوراشمدہہیھبایکےہ۔
احلص:

ج
ن رپ ےچنہپ ںیہ ہک وپرےک اپنئ اور جیہ اہگ دو اگل سنج ےک اجونر ںیہ
دجدی قیقحت اوردایتسب وشادہ یک روینش ںیم مہ اس ت ے

اوردوونںیکاعداتاورافصتاگلںیہ۔جیہاہگںیم وچںہکرصحیاابسبرحتماپےئاجےتںیہذہلاخبيث من اخلبائثںیمےس
وہےن یک وہج ےس رحام اجونر ں ںیم دالخ وہاگاہتبل الحل ورحام ےک ہملسم اوصولں وک دم رظن رےتھک وہےئ امہرا احجن اس رطف ےہہک
وپرےکاپنئںیماابسبرحتمںیمےسوکیئوہجاظبرہںیہناپیئاجریہذہلا،اےسرحامںیہناہکاجتکس1۔
واهلل اعلم بالصواب
وساالتےکوجاابتٓادنئہہحفصرپالمہظحرفامںیئ۔

1 1القنفذ ياكل االقذار واحلرشات ،والدلدل الكال والعشب ۔2۔القنفذ ذوناب قاتل اهلوام يرشب دم الطيور الصغريه  ،وال يوجد يف الدلدل يشء
منها ۔3۔القنفذ من حرشات االرض والكذالك الدلدل ۔4۔وزن القنفذ ال يزيد عيل كيلو غرام واحد ،والدلدل قد يكون ايل 22كيلو غرام ،وكونه
بني العرشة ايل مخسة عرش كثري ۔5۔القنفذ ذوناب وله مخسة انياب ،والدلدل ليس ذوناب  ،وله اربع اسنان 6۔القنفذ يرشب املا ء مثل الكلب
،والدلدل مثل الشاة ۔فقد تبني من هذه الفروق ان صفات القنفذ مما يذكره الفقهاء يف حد ماالحيل اكله ،وصفات الدلدل فيام حيل اكله ،فهو اشبه
بام حيل اكله ،فالنقول بحرمته ملا مر،كيف وليس هو من حرشات االرض وال من اهلوام والذي ناب ۔
(فتاوي الرساجية ،كتاب الصيد والذبائح ص,376-375:نارش :درالكتب العليمه ،دارالعلوم زكريالينيشيه جنوب افريقية)
https://animals.sandiegozoo.org/animals/porcupine
https://animals.sandiegozoo.org/animals/hedgehog
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رعتافیتم
م
رشحات االرضم/موہام االرض یک

وہام یک رعتفیم:م
وہامتغلںیمهامة یکعمجےہ،اساکاالطقرہزرہےلیاقلتاجونررپوہاتےہےسیجاسپن۔دحثیںیمےہ:اجتنبوا هوام
االرض فانها ماوى الهوام۔سپ ت
يلہکوہزرہےلیاجونراکاکھٹہنےہ۔اوریھبکیھبکلتقہنرکےنواےلاجونروں
زمےسوچباس ت
رپ یھب وبال اجات ےہ ،ےسیج ڑیکے وکمڑے ۔ دورسی ہگج اھکل ےہ ہکهامةم:متغل ںیم انماجونرون وک اہک اجات ےہ سج ںیم الہکم
رکدےنی واالزرہوہ  ،ےسیج اسپن ۔ اسباواقت وہاماک االطق ان ڑیکوںرپ وہات ےہ نج وک امرااجات ےہ  ،ےسیج رشحات اورایس ینعم ںیمم
بعک نب رجعہ ریض اہلل ہنع یک دحثی ےہ ہک روسل اہلل ﷺ ےن ان ےس رفامایم"يوذيك هوام راسك"ایکاہمترے رس یک
وجووں ےن ںیہمت فیلکت دے راھک ےہ ۔ارغلض رشحات اور وہام ںیم دقر رتشمک اذیاراسین فیلکت ےہ ۔اہقفء ےک اہں اس اک
اامعتسلایسینعمںیمےہ۔

2

رشحات یکمرعتفیم:
العہمرقیبطرہمحاہللےنریسفترقیبطںیمٓاتیرکہمیقل ال اجد فيام اوحيےکتحتاھکلےہ:
احلرشہ اک ینعم ےہ زنیم رپ رگنی رک ےنلچ واےل وھچےٹ وھچےٹ ڑیکے وکمڑے الثم ریاعیب ( وچےہ یک امدنن اکی اجونر سج یک ایلگ
اٹںیگنوکاتہاوریلھچپڑبیاوردمدرازوہیتےہ)وگہ،ہیساوراںیہنیکرطحےکاجونراسیجہکاشرعےناہکےہ:اكلنا الربی يا ام عمرو
ومن يكن غيام لديكم يا كل احلرشاتینعیوجرےتگنیںیہاورےتلچںیہ۔

3

 2املوسوعة الفقهية الكويتية ()316 /42التعريف:أ  -اهلوام لغة مجع هامة؛ مثل دابة ودواب ،وهي تطلق عىل كل حيوان له سم يقتل كاحلية،
قاله األزهري ويف احلديث :اجتنبوا هوم األرض ،فإهنا مأوى اهلوام ( ، )1وقد يطلق عىل ما ال يقتل كاحلرشات ،ويف األثر النبوي :أيؤذيك هوام
رأسك؟ ( )2يعني القمل .واملراد هنا ما يشمل املؤذي وغريه مما ال ينتفع به ( )3( . )3لسان العرب واملصباح املنري مادة (مهم) .
البناية رشح اهلداية ()381 /8واهلوام مجع هامة بتشديد امليم ،ويف " املغرب " اهلامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم كالعقارب واحلياتم:
«املوسوعة الفقهية الكويتية» («:)278 /17اهلامة يف اللغة ما له سم يقتل كاحلية ،قاله األزهري واجلمع اهلوام مثل دابة ودواب ،وقد تطلق اهلوام
عىل ما يقتل كاحلرشات ،ومنه حديث كعب بن عمرية .وقد قال له عليه الصالة والسالم " :أيوذيك هوام رأسك؟ " أخرجه البخاري (الفتح 4
 - 16 /ط السلفية) ومسلم ( 860 / 2ط احللبي) واللفظ ملسلم ،واملراد العمل عىل االستعارة بجامع األذى ويستعملها الفقهاء باملعنى نفسه
(املصباح املنري) مادة " :مهم "»
 3تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن» (7/ 120):احلرشة :صغار دواب األرض كالريابيع والضباب والقنافذ .ونحوها ،قال الشاعر أكلنا
الربى « »1يا أم عمرو ومن يكن … غريبا لديكم يأكل احلرشات

3

وموسہع ہیہقف ںیم ےہ :رشحات تغل ںیم :حرشۃ یک عمج ےہ ےسیج قصبة یک عمج ابصقت ےہ  ،رشحات :زنیم ےک وھچےٹ اجونروںرپ وبال
اجاتےہ۔ وموسہعںیمےہہکرشحاتزنیمےکوھچےٹاجونراوروھچےٹاورزرہےلیڑیکےوکمڑےوکاہکاجاتےہایسرطحاکیوقلہی
یھبلقنےہہکرشحاتاکاالطقانڑیکےوکمڑوںرپوہاتےہوجزرہےلیںیہنوہےت۔4ارغلضرشحاتاوروہاماالرضےک ے ت
امبومعم
وصخصیکتبسنےہ۔

5

بتک تغل ںیم "قنفذ" اور" ددلل" یک لیصفتم
ابصمح ااغللت ںیم مالہظح وہ:مم
َا ْل ُقنْ ُف ْذ ۔ ج ۔ َقن ِ
َاق ُذ َوا ْل ُقنْ ُف ُذ َوا ْل ُقنْ َف ُذ ۔ ج ۔ َقنَافِ ُذ ۔
سیتہہاکیاخرداراجونریلبےکرباربسجےکمسجرپےلکتیکرطحاکےٹنوہےتںیہاوررطخہےکوتقانوکالیھپرکانںیم
پھچاجاتےہ۔ومثن َقنْ ُق َذۃاسیکیئکںیمسقںیہ۔
ابصمح ااغللت ںیم"مددللم"اک رتہمج" یہیس"م ےس ایک ےہ مالہظح وہ:م
مصباح اللغات :الدُ ْلدُ ُل والدُ ْلدُ ْو ُل ۔ہیس ۔
ااقلومس اولدیح ںیم قنفذمےک درح دلی اعمین درک ںیہ م:م
ہیس،اخرداروچاہ()2ےنھگابناتتیکہگج()3رتیاکابمللسلس
تقنفذ القنفذ

ہیساکڑکسان۔

ہیساکنٹمس ۔القنفعة
۔تقنفعت القنفذة
ل
لل لمعج
م
ق
ن
ت
ف
ح
ںیم"مددللم م"اورم م" ذم م"وک ا کمہمامشرم
ہقف اللغمہم،مجعم نتمماللغہ ،انیعلم،تاح ارعلوس ،ذہت بی ا غمہ،ا م اولسيطممواقومس ا نط وریغہم م
ایک ےہ مالہظح وہ:مم
ِ
يم»
« )1فقه اللغة ورس العربية» (ص« :)41الدُّ ْلدُ ُل ال ُقنْ ُف ُذ ال َعظ ُ
«والدُّ ْلدُ ُل والدُّ ْلدُ ُ
ظيم ُه ،أو ِش ْب ُه ُه.
« )2القاموس املحيط» (ص:)1000
ول :ال ُقنْ ُف ُذ ،أو َع ُ
ہیساکامدہ۔

 4املوسوعة الفقهية الكويتية ()317 /42احلرشات - :احلرشات يف اللغة :مجع حرشة ،مثل قصبة وقصبات .واحلرشات :دواب األرض الصغار،
وقيل :احلرشة :الفأرة ،والضب ،والريبوع ()1۔۔۔
«املوسوعة الفقهية الكويتية» («:)278 /17احلرشات :صغار دواب ( )1األرض ،وصغار هوامها ( ، )2والواحدة حرشة بالتحريك» وقيل
احلرشات :هوام األرض مما ال سم له.قال األصمعي :احلرشات واألحراش واألحناش واحد ،وهو هوام األرض
 5املوسوعة الفقهية الكويتية (.)317 /42والعالقة بين الحشرة والهامة :العموم والخصوص.
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« )3تاج العروس» (:)548 /5
الشاعر بقوله»
لدُ ُخولِه ِيف َش ْوكِ ِه ،وإِ َّياه َعنَى
ُ

«الدُّ ْلدُ ُل من ال َقنَافِذَ ،و َعن ا ْبن ِسيدَ ه ُه َو (ال ُقنْ ُف ُذ) َ ،ق َالُ :أرا ُه

)4

«هتذيب اللغة» (:)251 /10

«واملُدَ َّج ُج :الدُّ ْلدُ ُل من القنافذ۔

)5

«معجم متن اللغة» (:)444 /2

«الدلدل والدلدول :القنفذ أو العظيم منه أو شبهه ج دالدل

ودالديل»
«العني» (:)10 /6

)6

«واملُدَ َّج ُج :الفارس الذي قد تَدَ َّج َج يف ِشكتَّه .واملُدَ َّجج:

الدُّ لدُ ُل من ال َقنافذ (وإياه عنى القائل»
«املعجم الوسيط» (:)292 /1

)7

(الد ْلدل) َح َي َوان شائك قارض من آكالت احلرشات َو ُه َو

نوع من القنافذ»
لمعج
ا م اولسيطمںیماھکل ےہ ہک ہی زيت اکوٹنں واال اجونر ےہمم
«(ا ْل ُقنْ ُفذ)دويبة من الثدييات َذات شوك حاد يلتف َفيصري كالكرة»
«املعجم الوسيط» (:)763 /2
ل
لمعج
لي
ن
م
ح
بتک تغل  :ابصمح ااغللت ،ا م اولسيط ،ااقلومس ا نط ،تاح ارعلوس،اسلں ارعلت وریغہ ںیم" ا ص م"( ) Porcupineاکم
وہم:م
رتہمج مطقاہیس ،یہیس تا ومیٹ یہیس تا ایٹل یہیس ےس ایک ایگ ےہ مالہظح م
)1

مصباح اللغات عربی اردو لغت:924

النَيص ۔ زمکور۔رحتک۔ومیٹہیس۔

)2

«املعجم الوسيط» (:)967 /2

«(النيص)احلركة الضعيفة والقنفذ الضخم»

)3

«القاموس املحيط» (ص:)635

«لينص :القنفذ ،مقلوب النيص ،أو أحدمها

تصحيف»
)4

«{النيص ،أمهله اجلوهري .وقال ابن األعراب :هي

«تاج العروس» (:)197 /18

احلركة الضعيفة ،وقد} ناص {ينيص ،إذا حترك ،لغة يف ناص ينوص .و} النيص :اسم للقنفذ الضخم،
كأنه لضعف حركته ،كذا يف العني.
)5

«النيص :القنفذ الضخم .ابن األعراب :النيص

«لسان العرب» (:)103 /7

احلركة الضعيفة .وأناص اليشء عن موضعه :حركه وأداره عنه لينتزعه ،نونه بدل من الم أالصه ،قال
ابن سيده :وعندي أنه أفعله من قولك ناص ينوص إذا حترك ،فإذا كان كذلك فبابه الواو ،واهلل أعلم»
5

ل
عالہم دریمی یک وہشمر اتکت "ایحہ ا حنواں "ںیمم م"قنفذ م" اورم"ددلل م"یک لیصفت مالہظح وہم:م
ہیس ،اخرتشپ قنفذ  :افء رپ ہمض اور ہحتف دوونں لمعتسم ںیہ ۔العہم دریمی ےتھکل ںیہ ہک ہی اکی یکشخ اک اجونر ےہ اس یک تینک
اوبایفسن،اوباوشلکےہ ،امدہیک تینک"امددل"ےہاوراسیکعمج "انقذف"ٓایتےہ ،اس وک" اسعسع"یھبےتہکںیہ(اسعسع راتںیم
اکشرالتشرکےنواےلڑیھبےیئوکےتہکںیہ)ببسباسےکراتوکرثکتےسےنلکنےس۔اسوکادقنیھبےتہکںیہ۔
العہم دریمی رہمح اہلل ےتھکل ںیہ ہک "ہیس "اسوپنں وک تہب وشق ےس اھکیت ےہ اور اس ےس اس وک وکیئ اصقنن ںیہن وہات ۔ارگ اسپن یھب
اسوکڈساتیلےہوتہیوپدہنیاھکرکافشایبوہاجیتےہ۔زمدیےتھکلںیہ:فنفذیکدوااسقمںیہاکیوتوہ ےہسجوکقنفذےتہکںیہ۔ہیرصمںیم
اپیئ اجیت ےہ اور وچےہ ےک ربارب وہیت ےہ ۔اس یک دورسی مسق” ددلل" الہکیت ےہ اور ہی اشم ورعاق ںیم اپیئ اجیت ےہ اور ہی بلک قلطی
6

ےکرباربوہیتےہ۔ہیسےکہنمںیماپچنداتنوہےتںیہ۔
العہمدریمیرہمحاہللےتھکلںیہ ہک قنفذاکوگتشاامماشیعفرہمحاہللےکزندکیالحلےہبجہک اامم اوبہیفنحوادمحرامہمحاہللےکاہں
اناجزئاوررحامےہ۔
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ددلل یک لیصفت مالہظح وہ:مم
"ددلل" اک ایلص بلطم "ارطضاب ورپاشیین" ےہ ۔ایس وہج ےس ابدلوک یھب ددلل ےتہک ںیہ بج ہک وہ لسلسم رحتک ںیم وہ
۔العہمدریمی ےتھکلںیہہکاسوکقنفذےساسوہج ےسہیبشتدیاجیتےہویکںہکہیارثکراتںیمیتلکنےہاوراےنپرسوکابولںےس
اپھچےئریتہےہ۔العہمدریمیاجظحرہمحاہللےکوحاےلےسےتھکلںیہہکددللاورقنفذےکدرایمنواسییہرفقےہاسیجہک"قب"
اور"وجاسیم"ینعیسنیھباوراگےئےکدرایمنرفقےہ۔
ہی اجونر اشم رعاق اور رغمیب رہشوں ںیم رثکت ےس اپای اجات ےہ ۔رایعف رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک "ددلل "رکبی ےک ےچب ےک
ربارب اکی اجونر وہات ےہ ۔اس اجونر یک اکی وصخمص اعدتہی ےہ ہک ہی اےنپ اکمن ںیم دو دروازے انبات ےہ اکی ونجب ںیم اکی
امشلںیم،سجاجبنےسوہازیت یتلچےہویتقوطررپاسرطفےکدروازےوکدنبرکاتیلےہاوراکیاخصاعدتہیےہ ہکبجہی
اینپ تعیبط ےکالخف وکیئ ابت داتھکی ےہ وت اابقنض ےک ابثع اس یک تشپ رپ اکی اکاٹن ومندار وہاجات ےہ ۔انچہچن سج یسک وک ہی اکاٹن
6

حياة احليوان الكربى ( )360 /2القنفذ:بالذال املعجمة وبضم الفاء وفتحها الربي منه ،كنيته أبو سفيان وأبو الشوك ،واألنثى أم

دلدل،واجلمع القنافذ .ويقال هلا :العساعس لكثرة ترددها بالليل ،ويقال للقنفذ:أنقد وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مرص قدر الفار ،ودلدل
يكون بأرض الشام والعراق يف قدر الكلب القل طي ،والفرق بينهام كالفرق بني اجلرذ والفأر .وهو مولع بأكل األفاعي وال يتأمل هلا ،وإذا
لدغته احلية أكل السعرت الربي ،فيربأ وله مخسة أسنان يف فيه،
 7حياة احليوان الكربى ( :)361 /2قال الشافعي :حيل أكل القنفذ ألن العرب تستطيبه ،وقد أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبو حنيفة واإلمام
أمحد :ال حيل ملا روى أبو داود وحده أن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام سئل عنه ،فقرأُ :ق ْل ال َأ ِجدُ ِيف ما ُأ ِ
وح َي إِ َ َّيل ُُم ََّرما
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گلاجات ےہاسوک زیمخ رکداتیےہ۔ہیاکاٹناکیاہھت ےک دقبر ابملوہاتےہ۔ضعبامرہنیایعبطتاکایخلےہہکہیاکاٹنالصںیماکاٹن
ج
ںیہن وہات ہکلب ہ"ابل "ےہ وج اخبر یک دشت اور تظلغ ےک ابثع اسمم ےس نکلنے وتق یکشخ ےس ولغمب وہرک اکےٹن یک لکش اایتخر
رکاتیلےہ۔

عالہم دریمی "ددلل "ےک رشیع مکح ےک تحت ےتھکل ںیہ م:م
انبامہجوریغہےناامماشیعفرہمحاہللےساسیکتلحیکرصاتحلقنیکےہ۔رگمرایعفرہمحاہللےناسوکرحامرقاردایےہ
۔وسیتطںیمذموکرےہہکرایعفرہمحاہللاسوک"ابخثئ" ںیمامشررکےتںیہ۔انبالصحرہمحاہللےناسوقلوکرموجحاورریغحیحصرقار
دےتی وہےئ اھکل ےہ ہک وگای رایعف رہمح اہلل ےن "ددلل" یک تقیقح وک یہ ںیہن اچہپان اورخیش اوب ادمح اینہش ےک اس وقل ہک "ددلل" ڑبے
وہیگ ںیہ احالں ہک ہی طلغ ےہ ۔حیحص ہی ےہ ہک" ددلل" ذمرک ہیس وک ےتہک ںیہ
وھچکے وک ےتہک ںیہ "وک اینبد انبرک اس رک رحتم ےک اقلئ ت
وتفیدایےہ۔
۔اموردیاورروایینوریغہےنیھباسیکرحتماک ٰ
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 8حياة احليوان الكربى) (1/ 470الدلدل :عظيم القنافذ .والدلدال االضطراب ،وقد تدلدل السحاب أي حترك متدليا ،وبه سميت بغلة النبي
صىل اهلل عليه وسلم التي أهداها له املقوقس .ويف حديث أب مرثد اآليت إن شاء اهلل تعاىل يف باب العني ،قالت «عناق البغي :يا أهل اخليام هذا
الدلدل الذي حيمل أرساكم» « . » 1وإنام شبهته بالقنفذ ألنه أكثر ما يظهر يف الليل وألنه خيفي رأسه يف جسده ما استطاع .وقال اجلاحظ:الفرق
بني الدلدل والقنفذ ،كالفرق بني البقر واجلواميس والبخايت والعراب واجلرذ والفأر وهو كثري ببالد الشام والعراق وبالد املغرب يف قدر الثعلب
القلطي .وقال اإلمام الرافعي :الدلدل عىل حد السخلة ،ومن شأنه أن يسفد قائام وظهر األنثى الصق بظهر الرجل .واألنثى تبيض مخس بيضات
وليس هو بيضا يف احلقيقة ،إنام هو عىل صورة البيض يشبه اللحم .ومن شأنه أن جيعل جلحره بابني :أحدمها يف جهة اجلنوب ،واآلخر يف جهة
الشامل .فإذا هبت ريح سد باب جهتها ،وإذا رأى ما يكرهه القبض ،فيخرج منه شوك كاملسال جيرح من أصابه ،والشوك الذي عىل ظهره نحو
الذراع ،وزعم بعض املتكلمني عىل طبائع احليوان ،أن الشوك الذي عىل ظهره نحو الذراع شعر ،وأنه ملا غلظ البخار ،واشتد غلظه ،وغلب عليه
اليبس ،عند صعوده من املسام ،صار شوكا۔احلكم:نص الشافعي عىل حله ،رواه عنه ابن ماجة وغريه .وقال الرافعي :قطع الشيخ أبو ُممد بتحريمه
يف الوسيط أنه كان يعده من اخلبائث .وقال ابن الصالح :هذا غري مريض وكأنه مل يعرف ما الدلدل ،واعتقد ما بلغنا عن الشيخ أب أمحد األشنهي
أنه قال :الدلدل كبار السالحف .وهذا غري مريض ،واملحفوظ أنه ذكر القنافذ وقطع بحله املاوردي والروياين وغريمها وهو الصواب.
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ل
مجعم ا حنواں ںیم "قنفذ" ا ور"مددلل" یک لیصفتم

ننتصہیاکیاکےنٹواالویحانےہ،اسیکھٹیپےکاورپاکےٹنوہےتںیہ۔اسیکیئکںیمسقںیہ:وسڈانںیماسوک"اوباوشلک"وبےتلںیہ
۔اشم رعاق اور زجریۃ ارعلب ںیم اےس" ننتص" ےک انم ےس وموسم ایک اجات ےہ ۔اشم ےک ضعب العوقں ںیم اےس" قنفذ" اہک اجات ےہ
۔اتمہ ہی ابت وحلمظ اخرط رےہ ہک " املولف يف املقتطف "ںیم ہی ذموکرےہ ہک" قنفذ "اکی اگل اجونر ےہ وج ڑیکے وکمڑوں وک اینپ
وخراکانباتےہ۔
قنفذہیاکیویحانےہاورہیرشحاتوکاھکاتےہاسےکھٹیپےکاورپاکےٹنوہےتںیہ۔
قنفذیشبح:
م
قنفذ ن ےطن :اسےکٹیپںیمدیفسیےہ اورہییھبوسڈانےکالعےقںیماپایاجاتےہ۔
قنفذٓاذاینایافشری :ہیڑبےاکونںواالےہ۔ہیرصماوراشمےکالعوقںںیماپایاجاتےہ۔ویریپالعوقںںیموج"قنفذ"اپایاجات
وسڈانےکالعےقںیماپایاجاتےہ۔

ےہاےسقنفذ"ارویب"ےساجاناجاتےہ۔
رعبےکاہںرہاکےٹندارویحانوکوجڑیکےوکمڑےاھکاتےہ"قنفذ"ےتہکںیہ،اتمہرعبےنیفاولتقاکےنٹواےلاجونرےک
ےیلاگلانمرھکایلےہ۔
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porcupineHystrix
,
: 9نيص :شيهم۔نيص،دلدل ودلدول،شيظم ،رضب
حيوان من القوارض عيل ظهره شوك كانه املسال وهوانواع كثرية اسمه يف السودان ابو شوك ويف الشام والعراق وجزيرة العرب نيص ويف
بعض انحاء الشام القنفذ عيل ان القنفذ حيوان آخر من آكالت احلرش املولف يف املقتطف (34،45معجم احليوان ص)193 :
القنفذ:فصيلة القنافذ،حيوانات لبونة تاكل احلرشات Erin aceidae.The hedgehogs
قنففذ،حيوان لبون من رتبة آكالت احلرشات ل شوك قصري Erinaceus.The Hedgehog
قنفذ حبشی ،موطنہ السودان واحلبشہ E. aethiopicus. Ethiopian hedgehog
قنفذ مبطن اي ابيض البطن موطنه السودوانE.albiventris.white bellied hedgehog
قنفذ آذاين او شفاري اي كبرياالذنني E.auritus Long -eared hedgehog
موطنه مرص والشام والعراق واالناضول
قنفذ اورب ۔موطنه اوربة E.european hedgehog
معجم احليوان ص98:
معجم احليوان ص124:
قنفذية اجللد او شائكة اجللد Echinodermataقبيلة من احليوانات البحرية منها كوكب البحر والقنفذ البحري
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ئم
م"قنف مذ م"حالل ےہ تا رحام دال م
افتریس م:م

اوبرکباصجصرہمحاہللےنقنفذوکرشحاتاالرض ت
كےه۔
كرحتماکوقل ت ا
مےسامشررکےکاس ت
ااکحم ارقلآں للحصاض یک ابعرت مالہظح وہ:مم
«أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي» ( «:)190 /4حدثنا ُممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم
بن خالد أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن ُممد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت
عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتال قل ال أجد يف ما أوحي إيل ُمرما عىل طاعم يطعمه اآلية فقال شيخ عنده
سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم فقال خبيثة من اخلبائث فقال ابن عمر إن كان قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم هذا فهو كام قال فسامه النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم خبيثة من اخلبائث فشمله
حكم التحريم بقوله تعاىل وحيرم عليهم اخلبائث والقنفذ من حرشات األرض فكل ما كان من حرشاهتا فهو حمرم
قياسا عىل القنفذ»

ریسفت ممنیر ںیم ےہمم
دوتكروہبہ زیلیح رہمحاہللےنریسفت"رینم"ںیمقنفذوکاناجونروںںیماشلمایکےہنجںیمےنہبواالوخنںیہنوہات،زینقنفذےکاھکےنوک
ج
سی
رحاماھکلےہاوررحتمیکتلع"،اابسبرحتم"ںیمےس"ا خبےااث"وکذرکرفامایےہالمہظحوہ:
اخينوس ۔قنفذ Echinus. Urchinسمي اليونان والعرب هبذ االسم ومثلهم االنكيلز والفرنسيس حيوانني خمتلفني
1۔قنفذ الرب وهواملشهور بالقنفذ عند العرب Urchie or Hedgehog
2.۔قنفذ البحر او القنفذ البحري Sea Urchine
واسمه يف سواحل الشام توتياء وفی االسكندریۃ ريتسا وفی البحر االمحر حسب رواية فور سكال كزعان افعی (معجم احليوان ص124:
قنفذ  :حيوان من آكالت احلرشات اكرب من اجلرذ قليال جسمه مغطي بشوك قصري اسمه عند بعض العامة يف الشام كبابة الشوك اما يف مرص
والعراق وجزيرة العرب فاسمه القنفذ۔ومن اسامئه الواردة يف اللغة االنقد واحلسيكة واحلسكك واللتنة واملدلج وابو املدلج والدرام ،ومن
اسامئه يف البادية حسب رواية جيز مان  345دالج وهلا وجه يف اللغ ة فاملدلج وابو مدلج القنفذ كام تقدم
والقنفذ عندالعرب كل حيوان شائك من آكالت احلرشات ومن القوارض ولكنهم خصصوا اسامء اخري للقوارض منها اي سموالقنفذ
من القوارض نيصآ وشيهام ودلدوالّ وقد بحث املولف يف ذلك املقتطف 33۔847۔34۔45
قنفذ واالسامء التي تقدمت Hhedgehog
شيهم ،نيص ،دلدل واسامء اخري ستذكر porcupine
(معجم احليوان :ص)124:
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التفسري املنري للزحيل ()82 /2الثاين -ما ليس له دم سائل :كاحلية وسام أبرص ومجيع احلرشات وهوام األرض
من الفأر والقراد (ما يعلق بالبعري) والقنافذ والريبوع والضب :حيرم أكلها الستخباثها ،وألهنا ذوات سموم۔

ااحدیث ابمرہکمم
قنفذےکابرےںیمرضحتانبرمعریضاہللہنعےسوپاھچایگوتٓاپےنہیٓاتیالتوترفامیئ":قل ال اجد فی ما اوحی
الی ُمرما" وتانےکاپسوموجداکیصخشےناہک:ںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنع وکہیرفامےتوہےئانسےہہکوضحریبنرکمم
یلص اہلل ہیلع وٓاہل وملسےک اپس اساک ذرک ایک ایگ وتٓاپیلص اہلل ہیلع وٓاہل وملس ےن رفامای :خبيثةمن اخلبائث ہی اناپک زیچوںںیم ےس
اکیےہ ہینسرکرضحتانبرمعریضاہللہنعےنرفامای:ارگروسلاہللیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےناسرطحرفامایےہوترھپایسرطحےہ
ےسیجٓاپیلصاہللہیلعوٓاہلوملسےنرفامایےہ۔احلصہیےہہکقنفذابخثئںیمدالخےہاوررحام ےہ۔
ننسایبامہجودنسمادمحیکرواتیالمہظحوہ:
سنن أيب داود ت األرنؤوط ( - )617 /5حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور ،حدثنا سعيد بن منصور ،حدثنا
عبد العزيز بن ُممد ،عن عيسى بن نميلةعن أبيه ،قال :كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ ،فتال{ :قل ال أجد
يف ما أوحي إيل ُمرما} اآلية [األنعام ،]145 :قال :قال شيخ عنده :سمعت أبا هريرة يقول :ذكر عند النبي  -صىل
اهلل عليه وسلم  -فقال" :خبيثة من اخلبائث" فقال ابن عمر :إن كان قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -هذا،
فهو كام قال ما مل ندر۔
مسند أمحد ط الرسالة ()515 /14حدثنا سعيد بن منصور ،حدثنا عبد العزيز بن ُممد ،عن عيسى بن نميلة
الفزاري ،عن أبيه ،قال :كنت عند ابن عمر ،فسئل عن أكل القنفذ؟ فتال هذه اآلية{ :قل ال أجد فيام أوحي إيل ُمرما}
إىل آخر اآلية ،فقال شيخ عنده :سمعت أبا هريرة ،يقول :ذكر عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال " :خبيث ()1
من اخلبائث " فقال ابن عمر " :إن كان قاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهو كام قال "
العہماکاسینرہمحاہللےن"دباعئ"ںیم قنفذوکانرشحاتںیم امشرایکےہنجںیم دماسلئںیہنوہاتاوراسھتیہ ہیاراشدرفامایےہ"وال

خالف يف حرمة هذه األشياء"ہکانیکرحتمںیمیسکاکوکیئاالتخفںیہنےہ۔رغضہیہکقنفذیکرحتمںیماافتقےہ۔

10

 10بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (()36 /5وأما) الذي يعيش يف الرب فأنواع ثالثة :ما ليس له دم أصال ،وما ليس له دم سائل ،وما له دم سائل
مثل اجلراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة واخلنفساء والبغاثة والعقرب.
ونحوها ال حيل أكله إال اجلراد خاصة؛ ألهنا من اخلبائث الستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال اهلل تبارك وتعاىل {وحيرم عليهم اخلبائث}
[األعراف ]157 :إال أن اجلراد خص من هذه اجلملة بقوله  -عليه الصالة والسالم « -أحلت لنا ميتتان» فبقي عىل ظاهر العموم.وكذلك ما

10

اتفوی"دنہہی"ںیم"انقذف"وکریغدماسلئرشحاتاالرضںیمامشرایکےہاوراسیکرحتمںیماافتقوکلقنایکےہالمہظحوہ
12
نییبتااقحلقئرشحزنکادلاققئںیمقنفذوکوہاماالرضںیمامشرایکےہالمہظحوہ

11

انبہیرشحدہاہی،حتفادقلری،ارحبلارلقئںیمیھبقنفذوکوہاماالرضںیمامشرایکےہ۔
14
االایتخرلیلعتلااتخملرںیمقنفذوکریغدماسلئ،ثیبخرشحات/وہاماالرضںیمامشرایکےہ
13

رحبارلاقئںیمقنفذےکاھکےنےکابرےںیمدعموجازلقنےہالمہظحوہ
16
عمجماالرہنرشحیقتلماالرحبںیمقنفذوکابخثئاوررشحاتاالرضںیمامشرایکےہ۔
15

ليس له دم سائل مثل احلية والوزغ وسام أبرص ومجيع احلرشات وهوام األرض من الفأر والقراد والقنافذ والضب والريبوع وابن عرس ونحوها،
وال خالف يف حرمة هذه األشياء إال يف الضب فإنه حالل عند الشافعي،
 11الفتاوى اهلندية ([) 289 /5الباب الثاين يف بيان ما يؤكل من احليوان وما ال يؤكل]۔۔۔۔۔ وكذلك ما ليس له دم سائل مثل احلية والوزغ وسام
أبرص ومجيع احلرشات وهو أم األرض من الفأر واجلراد والقنافذ والضب والريبوع وابن عرس ونحوها وال خالف يف حرمة هذه األشياء إال يف
الضب فإنه حالل عند الشافعي  -رمحه اهلل تعاىل –
 12تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (()125 /4قوله :وبخالف اهلوام املؤذية) أي من احليات والعقارب والوزغ والقنافذ والضب
وهوام األرض مجيعا فإنه ال جيوز بيعها لقوله تعاىل {وحيرم عليهم اخلبائث} [األعراف ]157 :ولعدم االنتفاع اهـ
«- 13البناية رشح اهلداية» ((«:)381 /8بخالف اهلوام املؤذية) ش :من احليات والعقارب والوزغ والقنافذ والضب وهوام األرض مجيعا»
«فتح القدير للكامل ابن اهلامم وتكملته ط احللبي» («:)118 /7وال جيوز بيع هوام األرض كاخلنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذوالضب
«البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري» («:)187 /6وال جيوز بيع هوام األرض كاخلنافس والعقارب والفأرة والنملوالوزغ والقنافذ والضب
 14االختيار لتعليل املختار ()14 /5
وكل ما ليس له دم سائل حرام إال اجلراد ،مثل الذباب والزنابري والعقارب ،وكذا سائر هوام األرض وما يدب عليها وما يسكن حتتها ،وهي
احلرشات كالفأرة والوزغة والريبوع والقنفذ واحلية ونحوها ; ألن مجيع ذلك من اخلبائث فيحرم لقوله  -تعاىل { :-وحيرم عليهم اخلبائث}
[األعراف. ]157 :
15

البحرالرائق): 553/8وقال أيضا :سئل احلسن بن عيل عن أكل احلية والقنفذ ،أو أكل الدواء الذي فيه احلية إذا أشار الطبيب احلاذق بأنه

يدفع العلة هل حيل أكله؟ قال :ال( .البحرالرائق): 210/8
وقال العالمۃ ابن الهمام رحمہ اللہ تعا ٰلی:وعن أب يوسف يف قتل القنفذ روايتان :يف رواية جعله نوعا من الفأرة ،ويف أخرى جعله ،كالريبوع
ففيه اجلزاء.
 16جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ()513 /2

11

ج
ااتفلویںیمقنفذوکرشحاتاالرضںیمامشرایکےہ۔
الینفیف
ٰ
18
العہمانباعدبنیاشیمرہمحاہللےنقنفذوکرشحاتاالرضںیمامشرایکےہ۔
17

اتفویرساہیجںیمقنفذوکوہاماالرضںیمامشررکےکرحتمیکرصتحییکےہالمہظحوہ
ٰ

19

اتفویرساہیجےکاحےیشںیمرموقمےہہکقنفذ ،ذوانبےہ ،اوروھچےٹرپودنوںوکامررکاناکوخناتیپےہذہلا،اسںیمدردنوںیک
ٰ
تفصاپیئاجیتےہ۔زمدیاھکلےہہکاپاتسکناورااغفاتسننےکضعباملعءاکانہکےہہک"ددلل"قنفذےسٹہرکاگلاجونرےہاسےک
اھکےنںیمرحج ںیہن ےہ اوروہج رفق یھب ذرکرکےتںیہ ۔ان رفوقیک انبءرپ رحتم اک وقل ںیہنایک اجتکس اس ےیل ہک "ددلل "ہن
رشحاتاالرضووہامںیمدالخےہہنیہ"ذیانب"ےہ۔

20

الض ْفدَ ِع وا ْلربغ ِ
ِ
ِ
ِ
احل َ ِ
ات) الصغ ِ ِ
احل َرش ِ
اب َوا ْلبَ ُع ِ
الذ َب ِ
ُوث َوا ْل َق ْم ِل َو ُّ
وض
احليَّ ِة َو ِّ
اب َ ْ
رشة كَا ْل َف ْأ َرة َوا ْل َوزَ غَة َو َسا ِّم َأ ْب َر َ
َار م ْن الدَّ َو ِّ
ِّ
َ
َ ُْ
ص َوا ْل ُقنْ ُفذ َو ْ َ
مج ُع ْ َ َ
(و ْ َ َ
اد؛ ِألَهنا ِمن ْ ِ ِ
وا ْل ُقر ِ
اخل َبائِ َث} [األعراف]157 :
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َّ َ ْ َ
اخل َبائث َو َقدْ َق َال اهللَُّ َت َع َاىل { َو ُ َ
َ َ
رحمت اک وقل ایک ےہ مالہظح وہ:م
الينف يف ااتفلوی ٰںیم قنفذ وک رشحات االرض ںیم امشر رکےک اس یک م
 17النتف يف الفتاوى للسغدي» («:)232 /1واما حرشات االرض فاهنا ُمُ ر َمة ِيف َقول اب حني َفة واصحابه وُملله ِيف َقول اب عبد اهلل َو َسائِر
احل َّية والضب والريبوع والقنفذ»
النَّاس اال اهنا َمك ُْر َ
وهة مثل ْ َ
 18الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد املحتار) ()304 /6
(قوله وال حيل ذو ناب ۔۔۔۔ (قوله واحدها حرشة) بالتحريك فيهام :كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ واحلية والضفدع والزنبور والربغوث
والقمل والذباب والبعوض والقراد ،وما قيل إن احلرشات هوام األرض كالريبوع وغريه،
« »1اآلية فقال شيخ عنده :سمعت أبا هريرة ريض اهلل تعاىل عنه يقول :ذكر القنفذ عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال« :خبيث من اخلبائث»
« . » 2فقال ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام :إن كان قد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذا فهو كام قال.
19

وال حيل اهلوام التي سكناها يف االرض كالفارة ،والوزعة ،والقنفذ (،فتاوي الرساجية ،كتاب الصيد والذبائح ص375:۔نارش :درالكتب

العليمه ،دارالعلوم زكريالينيشيه جنوب افريقية)
20

1القنفذ ياكل االقذار واحلرشات ،والدلدل الكال والعشب ۔2۔القنفذ ذوناب قاتل اهلوام يرشب دم الطيور الصغريه  ،وال يوجد يف الدلدل

يشء منها ۔3۔القنفذ من حرشات االرض والكذالك الدلدل ۔4۔وزن القنفذ ال يزيد عيل كيلو غرام واحد ،والدلدل قد يكون ايل 22كيلو غرام
،وكونه بني العرشة ايل مخسة عرش كثري ۔5۔القنفذ ذوناب وله مخسة انياب ،والدلدل ليس ذوناب  ،وله اربع اسنان 6۔القنفذ يرشب املا ء مثل الكلب
،والدلدل مثل الشاة ۔فقد تبني من هذه الفروق ان صفات القنفذ مما يذكره الفقهاء يف حد ماالحيل اكله ،وصفات الدلدل فيام حيل اكله ،فهو اشبه
بام حيل اكله ،فالنقول بحرمته ملا مر،كيف وليس هو من حرشات االرض وال من اهلوام والذي ناب ۔
(فتاوي الرساجية ،كتاب الصيد والذبائح ص,376-375:نارش :درالكتب العليمه ،دارالعلوم زكريالينيشيه جنوب افريقية)
https://animals.sandiegozoo.org/animals/porcupine
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لیصفت
ااکیرنی ےک اتفوی ٰںیمم م"قنفذم م"یک م

ل
افکیث ا مفتی ںیم درکےہ :مم

وسال :ہیس اک وگتش ہک رعیب ںیماس وک قنفذ اور افریس ںیم اخر تشپ ےتہک ںیہ الحل ےہ ای رحام نکیل واحض وہہک قنفذ یک دو ںیمسق ںیہ
اکیوھچاٹ ےہاوراساکمکحاقیض اخنےناھکل ےہ ہکرحامںیم دالخ ےہہکلب درایتفبلطوہڑبا مسق ےہ-ایتفتسملربمن۲۵۱۷دبعاانملن اطبل
ملعدمرہسحتفوپریدیلہ۲۰امجدیاالول۱۳۵۸ھم۹وجالیئ۱۹۳۹ء(وجاب)۱۴۸

ل
قنفذیک دو ںیمسقںیہ وھچیٹاور یری اوردوونںرحام ںیہ ویکہکن دوونںابخیث ںیمدالخ ںیہ اقیض اخں‘رد ا محنار وریغہ ںیم قنفذ وک رحام

اجونروں ںیم امشر ایک ےہ اور وھچیٹ یری مسق یک لیصفت ںیہن یک سج ےس ہی اھجمس اجتا ےہ ہک دوونں ںیمسق رحام ںیہ ارگ اتک مسق حالل
اور دورسیرحام وہیت وت رضور لیصفت رکدی اجیت ۔
ااتفلویںیمےہ:
انسح
ٰ
وسال:قنفذ ینعی ہیسسج ےک مسج ںیم ےبملےبمل اکےٹن وہےت ںیہ الحل ےہ ای رحام ؟درتقیقح اںیمس رحام وہےن یک وہ رشںیط
ںیہناپیئاجںیتوجبتکہقفںیمذموکرںیہ۔
وجاب :ہیسابخثئںیمےسوہےنیکوہجےس رحامےہ ٓ،اپیکرظنںیمرحتمیکوہ وکنیسالعتم ےہوجوین الوریغہںیم اپیئاجیتںیہ
،رگمہیسںیمںیہن۔؟واہللاملع
ااتفلویدلج۷اتکبادیصل،ص۴۰۵:ا،انرش:اچیامیدیعسینپمکرکایچ)
(انسح
ٰ

ٓاپےکاسملئاوراناکلحںیمےہ:
وسال:وصہبرسدحںیماکیاجونررسدی(اخرتشپ)اپایاجاتےہ،اقمیمولگاساکاکشررکےتںیہاورذحبرکےکاساکوگتش
اھکےتںیہ۔ضعبولگاسوکرحامےتھجمسںیہاورضعبالحل۔ٓاپےسدروخاتسےہہکرشیعوطررپہیاجونرالحلےہایرحام؟
وجاب :ہیرشحاتاالرضںیمدالخےہ،اساکاھکانالحلںیہنےہ۔
اتفوی ٰفرتذہی ںیمم"قنفذ"ےکتارےںیمم فلتخم وساالت ےک وجاتاتممالہظح وہں م:م
واحضرےہہکقنفذاانحفےکزندکیرکموہےہ
-１
(اتفویرفدیہی،اتکبادیصل،ص)۲۹۷:
ٰ
-２

بتکہقفدباعئ،اہقفلیلعاذملابہاالرعبوریغامھںیمانقذفیکرحتمرصمحےہ
(ٰرفدیہی،اتکبادیصل،ص)۲۹۹:

https://animals.sandiegozoo.org/animals/hedgehog
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-３

سی
قنفذ( تشکی)رحامےہویکںہک ویحانرمداروخرےہزینرشحاتاالرضاوروہاماالرضںیمےسےہ۔
اتفویرفدیہی،اتکبادیصل،ص)۳۰۱:
ٰ ( .1

،اتفویاعریگملی وریغہ ںیم رحتمیک رصتحی یک یئگ ےہ ۔املعءاک
واحضرےہ ہک انقذف امتم ےک امتم رحامںیہ
-４
ٰ
االتخفاسںیمےہہکہیوصخمصویحان سجوکامیلسینولگ"وکشڑن"ےتہکںیہہیقنفذےہایںیہن وتوجرضحاتاسوکقنفذ ریبک
ےتہک ںیہ وہ رحتم ےک اقلئ ںیہ اوروج اس وک قنفذ رقار ںیہن دےتی رصف اس وہج ےس ہک اس اک رعیب انم ولعمم ںیہن ،اسمًۃحم
اتفویرفدیہی،اتکبادیصل)
قنفذےسریبعترکےتںیہوتوہالحلےکاقلئںیہاورےھجموقلاثینراحجولعمموہاتےہ۔( ٰ

ہچرممںیم درک ےہم:م
اتفوی امثعین دلج م
ہیسسجوکرعیبںیمقنفذےتہکںیہالحلںیہنےہ۔

21

نبآں النئمم:م
اتفوی ٰداراولعلم دوی م
ہیساکیاکشریاجونرےہوجراتوکاکشررپاتلکنےہ،اسیکابملیئرقتابینیتٹفوہیتےہ،ہیدردنہوہاتےہ،اانحفےکزندکیاسےک
رحاموہےنیکوہجہیےہہکہیاجونراےنپےجنپےسریچاھپڑرکاکشررکاتےہ۔
اغًابلاساجونراکرعیبانمالقنفذ،افریسںیماخرتشپ،اردوںیماسیہایہیسےتہکںیہ۔اسےکہنمںیماپچنداتنوہےتںیہاشمورعاقےک
العہقںیم اپایاجاتےہ،وہڑبےےتکےکرباربوہاتےہ،اامماشیعفاورااممامکلرامہمحاہللےکزندکیاناکوگتشالحلےہ۔اورااممامظع
اوبہفینحااممادمحنبلبنحواانثرشعیذمبہںیمرحامےہ۔ہیلیصفتایحةاویحلاناورزییمتاالکلمیفایبنالحلالوارحلامےسھکلیئگےہ۔
اجہعمونبریاٹونٓانالنئ
ایکرفامےتںیہایتفمنرکامہیساجونرےکابرےںیمراتوکلکنرکوخراکاھکاتےہ،مسجرپاکےٹنوہےتںیہ،العےقںیمولگ
اھکےتںیہ،ےتہکںیہہکاوڑجیواالالحلریغباوڑجیواالرحامےہ.وجابدراکرےہ.
وجاب

ہیس،ہہس،ہیسہیبساکییہ اجونرےکانمںیہوجوچےہےکلثم اوراخرداروہاتےہ،افریسںیماےس اخرتشپ،وتشپںیمسیشکے،ارگنزیی
ںیم()hedgehogاوررعیبںیماےسقنفذےتہکںیہ،قنفذیکدوںیمسقںیہ،وھچیٹاورڑبیاوردوونںیہرحامںیہ،ویکںہکدوونںابخثئ
ںیمدالخںیہ،اقیضاخن،ردااتحملروریغہںیمقنفذوکرحاماجونروںںیمامشرایکےہاوروھچیٹڑبیمسقیکلیصفتںیہنیکسجےسہی اھجمس
اجات ےہ ہک دوونں ںیمسق رحام ںیہ،انچہچن ہیس اجونر (قنفذ ) ًاقلطم رحام ےہ ،اچےہ اوڑجی واال وہ ای ریغب اوڑجی واال وہ۔(افتسمد از فکتی
ایتفمل،ج۹:؍)۱۲۸

( 21اتفویامثعیندلج4ص83ادارۃااعملرفرکایچ۔)
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ڑبےقنفذیکرطحاکاکی اجونرےہسجاکانمددللےہ(وتشپںیماسوکوکشڑنےتہکںیہ)،ضعباملعءاسوک قنفذیہیکاکیونعامشررکےک
اس وک یھب رحام رقار دےتی ںیہ ،بج ہک ضعب املعء اور دجدی الہ قیقحت دوونں وک اگل ونع رقار دےتی وہےئ قنفذ وک وت رشحات االرض ںیم
ےسامشررکےک رحام رقاردےتی ںیہ اورددللوک اھگساھکےنواالویحان رقار دےرکالحلےتہکںیہ۔اس اابتعرےس نکمم ےہ ہک ددلل
یک دو ںیمسق وہں ،اکی قنفذ یک ڑبی ونع وج امتم ابوتں ںیم قنفذ ےک اشمہہب وہات ےہ( ینعی دنگیگ اور ڑیکے وکمڑے اھکےن ںیم ،وہام
االرض وہےن ںیم اور ےتک یک رطح اپین نیپ وریغہ ںیم) اس ےیل ددلل یک اس مسق اک مکح وت قنفذ یک رطح وہاگ ینعی رحام ،اور دورسی مسق
ددلل یک وہ سج ںیم قنفذ ےک ربسکع الحل اجونروں یک افصت اپیئ اجیت ںیہ ( ینعی وہ اھگس اھکات ےہ ،وہام االرض ںیم ےس ںیہن ےہ ،ذو
انباکشریںیہنےہ،ےتکےکاجبےئرکبییکرطحاپیناتیپےہ)اسےیل ددللیکہی مسقالحلوہیگ۔(افتسمدازاتفویداراولعلمزرکای،
ج۶:؍)۲۶۰

اتفویداولعلمزرکایںیمےہ:
ٰ
ایکقنفذاھکانرشًاعاجزئےہایںیہن؟
22
اوجلاب:ذمبہاانحفںیمقنفذ(سیتہہ)اھکانرشًاعاناجزئےہ۔وتشپںیممہاسوکسیشکےےتہکںیہ۔
اتفو ٰیداراولعلمزرکایںیم ااغفیناملعءےکوحاےلےس"قنفذ"اور"ددلل"ےکامنیبرفقوکذرکایک ایگےہ سجاکاحلصہیےہ ہکقنفذںیم
رحام اجونروں یک افصت اپیئ اجیت ںیہ ذہلا قنفذ رحام اجونر ےہ اور اس اک اھکان اجزئ ںیہن اس ےک ربسکع" ددلل" ںیم الحل اجونروں یک
اتفویداراولعلمزرکایدلج،۶ص۲۵۶:ریغتبریسی)
افصتاوراصخلئوموجدںیہذہلا"ددلل"الحلےہ۔(اموخذاز ٰ

قنفذ ےک تایث ذماہتمم
اہقفلیلعاذملابہاالرعبںیماانحفاورانحہلباک"قنفذ"(ریغصوریبک)ےکابتبرحتماکوقللقنےہالمہظحوہ «الفقه عىل املذاهب
األربعة» (23)6 /2م
انبہیرشحدہاہیںیماانحف،امہیکلاورانحہلباکرحتماکوقللقنےہبجہکوشاعفےکاہںاسیکرتصخلقنےہ۔ایسرطحاوبسملک
یلعۃحنماولسلکیفرشحۃفحتاولملکںیمیھبذرکےہ۔

24

22
(اتفویداراولعلمزرکایدلج۶ص،۲۵۷:اجونروںےکااکحمےکایبنںیم۔)
ٰ

« 23الفقه عىل املذاهب األربعة» («:)6 /2احلنفية واحلنابلة  -قالوا :حيرم أكل القنفذ صغريه وكبريه»
مح ُه اهللَُّ  -فكأنه ما جعله من اخلبائث وال من
« 24البناية رشح اهلداية» (:)601 /11القنفذ عندنا حرام ومالك وأمحد ،ورخص فيه الشافعي َ -ر ِ َ
ِ
يض اهللَُّ َت َع َاىل َعنْ ُه  -ذكر القنفذ لرسول اهلل َ -ص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم  -فقالَ - :ص َّىل اهللَُّ َع َليْ ِه َو َس َّل َم  -وهو حسبه
السباع .قلنا« :إن أبا هريرة َ -ر َ
من اخلبائث»
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احشاویسلیطیلعااسنلیئںیم"ددلل"اور"قنفذ"وکاکییہامشرایکےہالمہظحوہ« :حاشية السيوطي عىل سنن النسائي» (/6
ت جا
25)67م
بتکامہیکلںیمقنفذ
دموہنںیمذرکےہہکااممامکلقنفذےکاھکےنںیموکیئرحجںیہنےتھجمسےھتالمہظحوہ «املدونة» ()450 /1م۔بجہکاوتلحیض
یفرشح رصتخمانباحبجںیمرکاتہاکوقللقنےہ۔ارغلضبتکامہیکلںیماابتحاوررکاتہدوونںرطحیکٓاراءلقنںیہ۔

26

بتکوشاعفںیمقنفذ
وشاعفیکبتکںیماانحفاورانحہلباکذمبہ"قنفذ"ےکابتبرحتماکےہالمہظحوہ«حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء

 ط الرسالة احلديثة» ( )406 /3م27

«املسبوك عىل منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك» (:)60 /4وحيرم الضب ،والقنفذ ،والسلحفاة ،والزنبور ،واحلرشات ك َّلها،وأما العقعق،
واألول أصح.قال يف "النهاية" :ذكر يف
واللقلق؛ فألهنام كالدجاج يف خلط علفها.وعن أب يوسف :أنه كره العقعق ،ألن غالب مأكوله اجليف.
َّ
بعض املواضع أن اخلفاش يؤكل ،وذكر يف بعضها أنه ال يؤكل؛ ألنه ذو ناب.قوله :وحيرم الضب ،والقنفذ ،والسلحفاة ،والزنبور ،واحلرشات
جوز أكل الضب ،والقنفذ()8
كلها.ألهنا من اخلبائث( .)7والشافعي َّ
( )7اهلداية  ،400 /4تبيني احلقائق  ،295 /5بداية املبتدي  ،400 /4كنز الدقائق .295 /5
( )8وكذا عند املالكية.وعند احلنابلة :يباح أكل الضب ،وحيرم أكل القنفذ؛ ألنه مما تستخبه العرب.
 25هذا الدلدل هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبهه به ألنه أكثر ما يظهر يف الليل وألنه خيفي رأسه يف جسده ما استطاع فككت عنه كبله بفتح الكاف
وسكون املوحدة القيد الضخم»
26

«املدونة» («:)450 /1كان مالك ال يرى بأسا بأكل القنفذ والريبوع والضب والظرب»

«التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب» («:)225 /3وحكى ابن املنذر عن مالك كراهة أكل القنفذ»
«التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب» («:)226 /3ومنها إباحة القنفذ والوبر ،ومنها التنبيه عىل أن ظاهر املدونة يف السباع الكراهة؛ لقوله:
(ال أحب).واملراد بالقنفذ قنفذ الرب»
«لوامع الدرر يف هتك استار املخترص» («:)86 /5وقنفذ؛ بضم أوله مع ضم ثالثه وفتحه بينهام نون ساكنة وآخره ذال معجمة كله شوك إال رأسه
وبطنه ويديه ورجليه وهي هباء .ويقال له الشيهم بفتح الشني واهلاء؛ يعني أن القنفذ مباح ،نص عىل ذلك يف املدونة»
« 27حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء  -ط الرسالة احلديثة» («:)406 /3حيل القنفذ.وقال أبو حنيفة وأمحد :ال حيل»
«البيان يف مذهب اإلمام الشافعي» («:)503 /4وحيل أكل القنفذ .وقال أبو حنيفة وأمحد( :ال حيل)»
«رشح مشكل الوسيط» (:)228 /4
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وشاعفیکبتکںیم"ددلل"وکڑبےقنفذےسریبعتایکےہدےئھکیم«العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري ط العلمية»
(28)133 /12م
«العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري ط العلمية» («:)133 /12وأما الدلدل؛ وهو يف حد السخلة،
ويقال :إنه عظيم القنافذ
وشاعف یک بتک «هناية املطلب يف دراية املذهب» (:)211 /18ںیم"مقنفذ" وکم"ددلل "میک مسق قرار دتا ےہ ۔م29م

بتکانحہلب
وہ۔م30م
انحہلب یک بتک ںیم ہیس ،قنفذ اور ددلل وک اتک ہ ریبعت ایک ےہ مالہظح م
«قوله" :وأما الدلدل :قطع الشيخ أبو ُممد بتحريمه" ( ،)5ويف "البسيط" (" :)6أنه كان يعده من اخلبائث"» قال الشارح رمحه اهلل ( :)1هذا غري
مريض ،وكأنه مل يعرف ما ( )2الدلدل؟ ،واعتقد فيه ما بلغنا عن الشيخ أمحد األشنهي ( ،)3أنه قال :الدلدل كبار السالحف ،أو اعتقد فيه نحوا
من ذلك ،وذلك غري مريض؛ إذ املحفوظ أنه نوع من القنافذ ،ويف كتاب "الصحاح يف اللغة" ( )4الدلدل :عظيم القنافذ ،ويف "كتاب احليوان"
( )5للجاحظ ( )6أن فرق ما بني القنفذ والدلدل كفرق ما بني البقر واجلواميس ،والفار واجلرذان ،والبخايت ( ،)7والعراب وإذا كان من القنافذ
فالشيخ أبو ُممد مل يقطع بتحريم القنفذ ،بل تردد فيه ( ،)1والشافعي (قد نص) ( )2عىل حتليله ( ،)3وقطع به فيام حكاه صاحب كتاب (" )4بحر
املذهب" ( ،)5وصاحب (" )6احلاوي" ( ،)7ورواه ابن جرير ( )8عن الربيع عن الشافعي ،ووجهه ( :)9أن العرب تستطيبه ،واهلل أعلم
وشاعفیکبتکںیمذرکےہ:قنفذوشاعفےک اہںالحلےہرکموہںیہنےہ۔ااممامکلوہمجراورانحہلبےکاہںرحامےہاوراامماوبہفینحےکاہںرکموہےہ۔
«املجموع رشح املهذب» («:)12 /9وأما القنفذ فحالل عندنا ال يكره وبه قال مالك واجلمهور وقال أمحد حيرم وقال أصحاب أب حنيفةيكره»
« 28كفاية النبيه يف رشح التنبيه» («:)227 /8د أحلق البغوي بالقنفذ يف جريان اخلالف الدلدل ،وهو أكرب من القنفذ ذو شوك طويل ،يشبه شوكه،
والرصد ،والسلحفاة»
«حاشيتا قليوب وعمرية» («:)259 /4وحيل القنفذ ومنه الدلدل والوبر بموحدة ساكنة يف شكل القنفذ»
« 29أ َّما الدُّ لدُ ل ( )2فقد كان شيخي يقطع بتحريمه ويلحقه باخلبائث ،ولست أعرف فيه أصال ُيرجع إليه عىل ثبت» ( )2الدُّ لدُ ل :حيوان شائك
قارض من آكالت احلرشات ،وهو نوع من القنافذ (املعجم)
«النجم الوهاج يف رشح املنهاج» («:)547 /9الدلدل ،وهو دابة قدر السخلة ذات شوك طويل يشبه السهام ،ويف (الصحاح) :أنه عظيم
ُممد بتحريمه" ( ،)5ويف "البسيط" (" :)6أنه كان يعدّ ه من اخلبائث"
القنافذ»قوله" :وأما الدُّ ْلدُ ل :قطع الشيخ أبو َّ
« 30مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى» (:)312 /6وقنفذ) حلديث أب هريرة قال وذكره؛ أي :القنفذ لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
فقال« :هو خبيثة من اخلبائث» (ونيص وهو كبار القنافذ عىل ظهره شوك طويل) ويقال له الدلدل
«حاشية الروض املربع البن قاسم» («:)424 /7و) إال (ما يستخبثه العرب) ذووا اليسار ( )1كالقنفذ والنيص ( )2والفأرة واحلية ()3
واحلرشات كلها والوطواط ( ) 2( »)4القنفذ :دويبة ذات ريش حاد ،يف أعاله ،يقي به نفسه ،أي فيحرم ،وقاله أبو هريرة :وألب داود عنه ،قال:
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انحہلب یک بتک ںیم ینص(ہیس)قنفذ اور ددلل وک اتک ہ امشر ایک ےہ مالہظح وہ۔م

خیشانبابزےکاتفوی

31

خیشانبابزرہمحاہللےناکیوسالےکوجابںیماھکلےہہکہیس(قنفذ)اسےکابتباملعءںیماالتخف

ےہ،حیحصوقلےکاطمقبہیالحلےہاسےیلہکویحاانتںیمالصالحلےہاسےکابتبوکیئرحتمیںیہنزمدیہیہکہیاجونرابناتتوک
32

اینپذغاانباتےہےسیجرخوگشانباتےہذہلا،ہیذوانبرتفمۃسںیمدالخںیہنےہوترحتمیکوکیئوہجیھبںیہنیتنب۔
خیش دمحم لیبس ےن اتک وسال ےک وجات ںیم اھکل ےہ ہک قنفذ ےک تایث اہقفء اک اخنالف ےہ ،اوحط اور ایتحط اک اقتاض ےہ ہک اےس ہن اھکتا
اجےئ۔

33

ہیس (،قنفذ) ایک رشحات االرض تا وہام االرض ںیم دالخ ںیہ م؟م

ج
اوکلی،اوراالایتخروریغہ ںیم"انقذف"وکرشحاتاالرض/وہام
ٰ
اتفویدنہہی،دباعئاانصلعئ،نییبتااقحلقئ،عمجماالرہن،اوملوسہعالفقہب تہ ت ت
االرضںیمامشرایکےہ لیصفتاسقبںیمزگریکچےہ۔

ذكر القنفذ عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال« :خبيثة من اخلبائث» وألنه يشبه املحرمات ،ويأكل احلرشات ،فأشبه اجلرذ ،والنيص :هو
القنفذ الضخم ،ويسمى الدلدل ،عىل ظهره شوك ،أكثره طويل ،نحو ذراع
«رشح زاد املستقنع  -الشنقيطي  -التفريغ» ( 11 /398برتقيم الشاملة آليا):
«[والنيص] :قيل :إنه أكرب القنافذ أي :شيخ القنافذ ،ويأخذ حكم التابع ملا قبله ،وقيل غري ذلك ،ويقال له( :الدلدل) وعىل كل حال هو آخذ
حكم القنافذ؛ ألن اخلبث فيه من جهة أنه يعدو عىل احليات واألفاعي ،وهو يتكور ،فتؤذيه احلية حتى يقتلها بشوكه ،وقيل :إن النيص يلقي شوكه،
والقنفذ ال يلقي شوكه ،يعني :يرمي النيص ،لكن هذا اختلف فيه بني العلامء رمحهم اهلل ،وسواء هذا أو هذا ،كالمها رش»
« 31مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى» (:)312 /6وقنفذ) حلديث أب هريرة قال وذكره؛ أي :القنفذ لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
فقال« :هو خبيثة من اخلبائث» (ونيص وهو كبار القنافذ عىل ظهره شوك طويل) ويقال له الدلدل (وحية وحرشات) كديدان وجرذان وبنات
وردان محر اللون ،وأكثر ما تكون يف احلاممات والكنف وخنافس وأوزاغ وحربات وعقرب وعضاه وخلد ويف معنى ذلك اللكمة وهي دويبة
سوداء كالسمكة تسكن الرب إذا رأت اإلنسان غابت وزنبور ونحل ونمل وذباب وطبابيع وهي القمل األمحر فهي حرام
32

«جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» البن باز («:)35 /23حكم النيص س :ما حكم أكل حيوان النيص املعروف؟ .ج :قد اختلف العلامء

رمحهم اهلل يف حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ،وأصح القولني أنه حالل؛ ألن األصل يف احليوانات احلل فال حيرم منها إال ما حرمه الرشع
ومل يرد يف الرشع ما يدل عىل حتريم هذا احليوان وهو يتغذى بالنبات كاألرنب والغزال وليس من ذوات الناب املفرتسة ،فلم يبق وجه لتحريمه،
واحليوان املذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل وقد سئل ابن عمر ريض اهلل عنهام عن القنفذ فقرأ قوله تعاىلُ { :ق ْل َال
وحي إِ َيل ُمُ َرما ع ََىل َط ِ
ِ
ِ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ َّال َأ ْن َيكُو َن َميْتَة َأ ْو َدما َم ْس ُفوحا َأ ْو َحلْ َم ِخن ِْز ٍير} ( )1اآلية»
َأجدُ ِيف َما ُأ َ َّ َّ
« 33موسوعة صناعة احلالل» ( )84(«:)159 /1السؤال :هل جيوز أكل ال ُقنْ ُفذ؟ أفتونا مأجورين.اجلواب :اختلف الفقهاء يف حكم أكله ،وروي
ِ
ٌ
ُممد السبيل (ص »])482 - 481
النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
حديث يف حتريمه؛ فاألحوط ت َْر ُك أكْله ،واهلل أعلم[.فتاوى ورسائل للشيخ َّ
عن ِّ
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ایسرطحاوبرکباصجصرہمحاہللےنااکحمارقلٓانںیمقنفذوکوہاماالرضںیماشلمایکےہ
35
دمريرحمهاهللےنقنفذوکرشحاتاالرض ت
العمه ت
كےه۔
مامشر ت ا

34

ہیسمایک انقذف ںیم امشر وہتا ےہ م؟م
ہیسایہیسانقذفںیمدالخےہ۔
ااتفلوی)،
النئ،اتفویداراولعلمزرکای،انسح
،اتفویداراولعلمدویدنبٓان
ٰ
ٰ
،اتفویونبریاٹونرکایچٓانالنئ ٰ
،اتفویامثعین ٰ
(فکتیایتفمل ٰ
ہیس)قنفذ)ایکریغدماسلئواےلاجونرںںیماشلمےہ؟
ل ج
،اتفویاعریگملی،االایتخرلیلعتلا محیبتاار،وریغہںیمقنفذوکریغدماسلئواےلاجونروںںیمامشرایکےہ بجہکاسےک
دباعئاانصلعئ ٰ
ج
اوکلی ںیم قنفذ وک دم اسلئ واےل اجونروں ںیم امشر ایک ےہ 36۔ریغدم اسلئ ےک وحاےل اسقب ںیم
اقمےلب ںیم اوملوسہع الفقہب تہ ت ت
زگرےکچںیہ۔
عمجوقیقحت:
یتفمرموغبزعزیارلمح
رشہعیررسیچڈاپیرٹنمٹ،سیحااالحلاوسییساسٹیاپاتسکن
دصتی
یتفمبیعشاعل
یتفمویفسدبعارلزاق

34

أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي« » (4/ 190):واختلف يف هوام األرض فكره أصحابنا أكل هوام األرض الريبوع والقنفذ والفأر

والعقارب ومجيع هوام األرض»۔۔۔۔۔۔۔ والقنفذ من حرشات األرض فكل ما كان من حرشاهتا فهو ُمرم قياسا عىل القنفذ»
35

احلرشات :صغار دواب األرض وصغار هوامها .الواحدة حرشة بالتحريك .وابن أب األشعث يسمي مجيع هذا احليوان األريض ،ألنه ال

يفارقها إىل اهلواء ،وال إىل املاء وهو يأوي يف حجرته ،ويركز يف بطنها وال حيتاج إىل رشب املاء ،وال إىل شم النسيم .وهو قرين األفاعي واحليات
واجلرذان األهلية والرببة ،والريبوع والضب واحلرذون والقنفذ والعقرب واخلنفساء والوزغ والنمل واحللم
 36املوسوعة الفقهية الكويتية ()141 /5النوع احلادي عرش :احلرشات - :احلرشات قد تطلق لغة عىل اهلوام فقط ،وقد تطلق عىل صغار الدواب
كافة مما يطري أو ال يطري .واملراد هنا املعنى الثاين األعم ) 1( .واحلرشات تنقسم إىل قسمني:ما له دم سائل (ذايت) ومن أمثلته :احلية ،والفأرة،
واخللد ،والضب ،والريبوع ،وابن عرس ،والقنفذ.
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