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 الفقهية الجراد حكامأ ن  م  

: هذا يقال ، واألنثىلذكر اتطلق على اسم جنس : بفتح الجيم والراء الجراد

المستقيمات فصيلة من الحشرات والجراد ، جرادة ذكر وهذه جرادة أنثى 

، ألنه ال ينزل على شيء إال جرده مشتق من الجردإنه : ويقال ،األجنحة

أجنحته فهو الغوغاء، والجراد إذا خرج من بيضه يقال له: الّدبى، فإذا طلعت 

الواحدة غوغاة، وذلك حين يموج بعضه فى بعض، فإذا بدت فيه األلوان، 

 ا حينئذ.واصفرت الذكور، واسودت اإلناث سمى جراد  

 ومن األحكام الفقهية المتعلقة به ما يلي: 

 أكل الجرادجماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة  -1

وقال مالك: ال يحل ، كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد

وعن أحمد ، عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل بب خارجإال إذا مات بس

إذا مات بغير سبب ال  كذلكا قتله البرد ال يؤكل، وعنه كذلك أنه إذ

ُم ال َمي تَة  ، يؤكل  ُهَو: َهل  َيتَنَاَوُلُه اس 
ي َمي تَة  ال َجَراد 

م  ف  ه 
ت َلَف  م  أَ  َوَسبَُب اخ 
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له َتَعاَلى:  ي َقو 
َمت  َعَلي ُكُم ال َمي تَةُ )اَل ف  َلَف  3]المائدة:  (ُحرِّ [ ، َول ل خ 

ي  َسبٌَب آَخُر َوُهَو: َهل  ُهَو َنث َرُة ُحوٍت َأو  َحيََوا  ؟ٌن َبرِّ

أو  والصواب جواز أكله، سواء مات باصطياده، أو مات حتف أنفه،

عبد اللَّه بن أبي أوَفى ديث عموم حلو ؛ال دم سائل لهه نأل ؛ماتكيفما 

َنا َمَع َرُسول  اللَّه   ) قال: رضي الله عنه ب َع َس  لى الله عليه وسلم ص َغَزو 

ابن عمر رضي  رواه البخاري ومسلم، وحديث (َغَزَواٍت، َناُكُل ال َجَرادَ 

تتان مي: "أحلت لنا صلى الله عليه وسلمالله عنهما قال: قال رسول الله 

 : أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال"ودمان

 رواه ابن ماجه وأحمد وصححه األلباني.

م. فأكله هبعض أنواع الجراد أو كلأفي  إن ثبت ضرر -2  محرَّ

العربي في شرح الترمذي بين وفصل ابن قال الشوكاني رحمه الله: " 

جراد الحجاز وجراد األندلس، فقال في جراد األندلس: ال يؤكل ألنه 

ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمية تخصه 

 ".ره من جراد البَلد تعين استثناؤهدون غي
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ا ما مات بشيء من المبيدات الله: "  وقال الشيخ البسام رحمه أمَّ

ملما فيه من السم القاتل السامة، فهذا يحرم؛  يُح . انظر: المحرَّ توض 

ن بُ   (.1/141، )لُوغ الَمَراماألحَكام  م 

ذهب وم؟ الجراد هل هو صيد بري أو بحرياختلف العلماء في  -3

وابُن ، وُعث َمانُ ، ُعَمرُ  :ذلكذهب إلى من وم ؛أنه بري  العلم  كافة أهل

 وابُن َعبَّاٍس، وَعَطاُء. ،ُعَمرَ 

ّي  أبو وذهب ر  ، وَحَكاُه ال َجَزاَء  إلى أنه رضي الله عنه َسع يٍد الُخد  ف يه 

ر   َبير، فإ نَُّهم َقاُلوا: ُهَو  ابُن الُمن ذ   بن  الزُّ
، وُعروة  بَار  ن  عن َكع ب  األح 

م 

ي ه  َصي  
، ال َجَزاَء ف  ر   البَح 

ن  ، د 
ر م  ب ه َصي د ال بَح  َنَُّه ُيش  ّل مَ أل   .ي َتتهَحي ُث إ نَُّه َيح 

،  أنه والصواب ه ب عليالمحرم يج ألنّ  وفيه الجزاء على َمن  صاده؛بري 

ن  َذل َك، َفَقاَل ُعَمُر جزاء إذا أتلفه، ال
ب  م  تََلُفوا ف ي ال َواج  َي  -َواخ  َرض 

َحاُبُه: -اللَُّه َعن ُه  يَفَة َوَأص 
ن  َطَعاٍم، َوب ه  َقاَل َمال ٌك. َوَقاَل َأُبو َحن 

: َقب َضٌة م 

ن  َجَراَدٍة.
َرٌة َخي ٌر م   َتم 
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: ف ي  يُّ
اف ع  يَمتُ  ال َجَراد  َوَقاَل الشَّ

ج سعيد عن ابن جري وروى بسنده عن ،هُ ق 

 اقال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالس  

فقال ابن ، جرادة قتلها وهو محرمفسأله رجل عن  عند ابن عباس

 .ولكن ولو "، ولتأخذن بقبضة جرادات ،بضة من طعامعباس: فيها ق

ال ق قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

 األلباني: وإسناده جيد.

رٍ و  َطَعاٍم َأو   فيه القيمة َقاَل َأُبو َثو 
نَة  ن  َحف 

َق ب ه  م   إ الَّ َأنَُّه َقاَل: ُكلُّ َما َتَصدَّ

َرٍة َفُهَو َلُه ق يَمةٌ  ل  َأب ي ، َتم  ث ُل َقو 
َرة  م  يَها َتم 

َي َعن  اب ن  َعبَّاٍس َأنَّ ف  َوُرو 

 َحن يَفَة.

: (3/414في تعليقه على الكافي، ) الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهقال 

غير  في الجراد في الحرم يجب أن يمنع الولي الصبي من صيده لكن " 

 ."بمقتضيات اإلحرام فَل يلزمه ال يلزمإذا قلنا بأن الصبي الحرم 

ا: "  وقد يكون رخيصا   اجراد جزاؤه قيمته وقد يكون غالي  الوقال أيض 

 ".كن تكون عشرة بريال فينظرويم الواحدة برياليمكن تكون 
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إذا كثر الجراد في المسجد الحرام ووطئه الناس بأقدامهم، فَل  -4

يقه في تعل الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهقال شيء على من فعل ذلك، 

إذا تعذر فَل شيء عليه لكن ال يتقصد  : " (3/422على الكافي، )

(ه أن يتقي ما أمكن )َفاتَّ دهسه وعلي تََطع تُم   ". ُقوا اللََّه َما اس 

 ، وهو قول أبي حنيفةأكل ما اصطاده المجوسي من الجراديجوز  -1

يتتان م"أحلت لنا  لحديث كاة،ألنه ال تعتبر فيه الذوأحمد؛ والشافعي 

 .فَل تعتبر فيه صفة من يأخذه "، : أما الميتتان فالحوت والجرادودمان

: "وال خَلف في إباحة ما صادوه من الحيتان، رحمه اللهقال ابن قدامة 

ون يأكلحكي عن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة 

 ،، ال يختلج في صدورهم شيء من ذلكنمن الحيتا صيد المجوسي

والجراد كالحيتان في ذلك، ألنه ال ذكاة له، وألنه مباح ميتته فلم يحرم 

 (.9/393المغني، ) ."بصيد المجوسي، كالحوت

 ،فمات في يده فإنه ال يؤكل ي من الجرادوعند مالك ما صاده المجوس

 أن تؤخذ منه حية. إال
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 ؟َوُهَو َحّي  طبخ ال َجَرادحكم ما  -6

عن الجراد إذا طرح في النار وهو حي،  رحمه الله مالكمام إلاسئل 

، وأرجو وأحب إلي أن يقطع رأسهبأسا تلك ذكاة، ما أرى بذلك  "قال: 

يصغر و أال يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه؛ ألن الجراد يطير وهو يكبر

فإن قطف رؤوسها كلها واحدا واحدا طال ذلك، فَل أرى بأسا أن تؤخذ 

 ،البيان والتحصيل . "فتطرح في المرعف حيا وإن لم تنزع رؤوسها

 .(326-3/321) ،لقرطبيبي الوليد األ

ُهَو َحّي َسَألت أبي َعن ال َجَراد يط بخ وَ  " :حمدأمام إلصالح بن اقال و

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل  "َفَقاَل اَل َبأ س ب ه

 .(241 :ص ) ،صالح

 تؤكل. ألن ميتته حي يؤكل عند الجمهور،الجراد اللمبان من ا -7

عن  ية، أو خالية: إن كانت اإلبانة خالية عن نية التذكوالمالكية يقولون

التسمية عمدا لم يؤكل المبان، وإن كانت مصحوبة بالنية والتسمية أكل 

 ا أو يدا أو نحوهما.إن كان جناح   المبان إن كان هو الرأس، وال يؤكل
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أباح من السمك  تعالى الله ألنَّ حي ا وميت ا؛ يجوز بيع الجراد   -4

 (.13/72. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ) ميتوالجراد الحي وال

 ؟الجرادما أتلفه  جر البستانأمستعن  هل يسقط -9

 عمن استأجر بستانا فيه أرض :رحمه اللهسَلم ابن تيمية إلشيخ اسئل 

أكثر استأجره سنتين وصورة األرض بياض وساقاه على  بياض وشجره

الشجر بجزء من ألف جزء وجعلوا المساقاة حيلة لبيع الثمر قبل حله 

 ؟جرادالأكثر الثمر. فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه  الجرادفأتلف 

هذه المعامَلت الواقعة على البساتين المسماة بالضمان:  ) فأجاب:

ة وقبل بدو صَلحها أو بعدهما أو بينهما سواء كانت قبل ظهور الثمر

مساقاة وإجارة؛ فإنه إذا  -للتحيل  -وسواء سميت ضمانا أو سميت 

تلف الثمر بجراد أو نحوه من اآلفات السماوية كنهب الجيوش وغير 

ذلك فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه من 

فاسدا أو صحيحا.  العوض بقدر ما تلف من العوض سواء كان العقد

وعلى كَل الصورتين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
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الصحيح من حديث أنس وجابر. وهو قول جماهير العلماء في العقد 

الصحيح. فكيف في العقد الفاسد أو المختلف فيه أو المتحيل على 

 .(32/329) ،مجموع الفتاوى (صحته والله أعلم

ا َفأ ن  مَ  -12 م  ينه  ال َجَرادكل لحم حلف َأن اَل َيأ ُكل َلح  نَث ف ي َيم  لم َيح 

م ف ي َلفظه َولحم  َنَُّه أطلق اللَّح  ينَة َفَكاَن قاصذكاَل يُ  ال َجَرادأل  ا ر  ر إ الَّ ب َقر 

م م ُمطلق اللَّح  يَما يتَنَاَولُه اس 
 .(1/191) ،السرخسيصول أ .ف 

 

 عارف بن مزيد السحيمي تبه: ك


