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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ما هو؟.. محار الوحش 

  :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه، أما بعد

ما هو محار الوحش الذي ثبت يف األحاديث الكثرية : فيطرح كثري من طلبة العلم هذا السؤال
  إباحة أكل حلمه؟ - يف الصحيحني وغريمها- 

من قبيل حتقيق املناط حلكم شرعي؛ فالدليل قائم على إباحة  واجلواب عن هذا السؤال هو
  .حلوم احلمر الوحشية؛ وبقي النظر يف تعيني هذه احلمر

  :فيقال بعون اهللا
واحدة املها، أو ما ( املهاة: اصرين إىل أن محار الوحش إمنا هوذهب بعض أهل العلم املع

  ).الوضيحي: يعرف اآلن بـ
وإن كان خالف ط حالق،  ٧١١تيسري العالم : كتابهيف ( رمحه اهللا لبسامالشيخ عبد اهللا ا: من أولئك

  ).الذي سأوضحه قريبا الصحيح بالقولفقال  ؛وضيح األحكامتذلك يف كتابه 

 املهاة؛ بل أعلمفيما املتقدمني أحد من أهل العلم  ه يذكرومل؛ وهذا القول ليس بصحيح
  .؛ وهذان نوعان خمتلفان من احليواناتمن محر الوحش ، ال"بقر الوحش"عدودة عندهم من م

  )٧/٣٤٩الصحاح (). الوحشية البقرة وهى مهاة، مجع: بالفتح املها: (يقول اجلوهري
 بقر وكذلك...  الوحش ومحر الظباء :الصيود ومن(: يقول املوفق ابن قدامة رمحه اهللاو

 والوعل والثَّيتل ]؛ وهو خطأاإلبل: يف األصل[الإيل  من أنواعها؛ اختالف على مباحة كلها ؛الوحش
  .)١٣/٣٢٤املغين ( ).اإلحرام يف وتفدى مباحة كلها ؛الصيود من وغريها واملها
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 ).والثَّيتل واليحمور الإيلو املها: أصناف أربعة النوع هذا: الوحشي البقر: (ويقول الدمريي
  .)١/٢٢٠حياة احليوان (

! لوحش بالنهيق؛ وهذا ال يتأتى من املهاةأم وصفوا محار ا: خطأ هذا القول من شواهدو
 يق يسمع حىت حلمه من سنه يرتع مل الصيب عض إذا اخلفاش أن يزعمون فإم: (يقول اجلاحظ

  ).٣/٥٣٤احليوان ( ...).وحشي  محار

يف اخللقة  )املعروفاألهلي، ( سيشبيه احلمار اإلن يمار الوحشاحلإن : إذا اتضح هذا فيقال
   .-احلجم واللونيف مع اختالف -

 واإلباحة؛ احلظر يف تأثري والصورة االسم يف اإلمجاع مع األماكن والختالف( :يقول املاوردي
 يف ويفترقان ،الصورة يف ويشتبهان االسم، يف جيتمعان األهلي واحلمار الوحشي احلمار ألن

  )١٥/٦٢احلاوي ( .)األهلي وحيرم الوحشي، فيحل اإلباحة؛
 يف وهو ،بكثرة العرب جزيرة يف كان الوحش محار: (إبراهيم ويقول الشيخ حممد بن

 له كون من نسياإل احلمارتشبه خلقة  وخلقته ،األحاديث يف وكذلك القنص ذكر يف أشعارهم
 فالوحش مستقل؛ جنس هذا بل فتوحش؛ هلياأل من وليس صفاته، وبقية طويلتان وأذنان حافر

  )١٢/٢٠٣ فتاويه( ).اخلبائث من هلياألو الطيبات، من

محار : النوع اإلفريقي، ويسمىهو (منه  نوع - املشهور اليوم- واحلمار الوحشي املخطط
  ).الزرد

والشواهد يف كالم املؤرخني والعلماء على أن هذا النوع من محر الوحش عديدة، أذكر منها 
  :ما يأيت

 شيته تكون ما منه ويوجد... الوحشية  احلُمر يف قيل ما ذكر : ()هـ٧٣٣( قول النويري
 ،قسمة بأصح منها استدار فيما ومستديرة املستطيلة، أعضائه من الطول يف وسواد ببياض معمدةً
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 ذكر رسالة من الببغاء الفرج أبو وصفها وقد ،أعماراً أطوهلا وهو األخدري يسمى صنف ومنها
  .)٩/١٩٩اية األرب يف فنون األدب ( ...). وسواد ببياض معمدةً أتاناً فيها

 مل،البغل قدر خمطط أبلق وحشي محار أحضروه مما وكان: (أثناء ذكر حادثة وقعت وقال
  )٣٢/٢٥٣( ).سلف فيما مثله الديار املصرية إىل يصل

 يف اخللقة عظيمة وحشية ومحارة: (واصفا هدية لبعض اخللفاء )هـ٨٥٠( األبشيهي وقول
  )٢/١٢١املستطرف ( ).خلقتها جلميع عاما طيطاخت خمططة وهي البغل، آذان شبه وآذاا البغل، قدر

 هو فما): (أزهد الناس يف العامل أهله وجريانه: (أثناء شرحه ألثر )هـ١٠٣١(وقول املناوي 
 بني ومحرهم ،جلده لتخطيط معجبني به الناس فيطيف ؛البلد به دخلي الوحش كحمار إال

  .)١/٤٨٢فيض القدير ( ).إليها يلتفتون ال أثقاهلم حتمل أظهرهم

ومثة هي نوع منها،  إمنااحلمر الوحشية ليست حمصورة يف املخططة؛ نبه هنا إىل أن لكن ي
  .)١/٣٥٩حياة احليوان ( ).خمتلفة الوحش محر وألوان: (يقول الدمريي رى خمتلفة األلوان؛أنواع أخ

 تلك ألوان الختالف منها؛ باإلنسية تلحق ال الوحشية احلمر خبالف: (... يقول الزركشيو
  .)٢/٢٢٣املنثور ( ).هذه واحتاد

أو  وندرة األنواع األخرى العصر إمنا كانت لكثرته يف هذا املخطط شهرة النوعيبدو أن و
 كثرية يف اجلزيرة العربية قدميا ؛ فإن من يطالع كتب األدب يلحظ أن محر الوحش كانتانقراضها

؛ ومل يكن النوع املخطط )ب عديدةمث انقرضت كما انقرضت املها وغريها من احليوانات؛ ألسبا(
معروفا فيها؛ بدليل أا وصفت يف أشعار العرب كثريا، ومل أقف على وصفها ذا التخطيط مع 

  .أنه جدير بذلك
   :وحش محار يصف الرقاع البن بري ابن وأنشد: (جاء يف تاج العروس

٢٢/٣٧٦( .)اكتحال مثله وبلون اكتسى، منه ........أسافله  يف بسواد مولّع(  
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 محر وألوان: (-وهو مصري- يقول الدمرييأيضا يف مصر؛ حيث  مشهورايبدو أنه مل يكن و
بديع الشكل، وهو  ، ومل يشر إىل هذا اللون املخطط مع أنه)١/٣٥٩حياة احليوان ( ).خمتلفة الوحش

    . كتابه يعتين بوصف ما هو دونه يف احلسن والغرابةيف
  .نويريويؤكد هذا ما نقلته آنفا عن ال

حالل األكل، وال  -املخطط وغريه-أن محار الوحش : واخلالصة الفقهية املتعلقة ذا املوضوع
  . وجه للتوقف يف ذلك

  .هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي: وكتبه
  


