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ملخص البحث:
رٌكز ىذا البحث على العناية بموضوع الغذاء كسبا كتوزيعا كاستهالكا كا ٌدخارا من زاكية شرعيٌة ككاقعيٌة،
األمة من الخصاصة
صرؼ فيو بالتديٌن كاالمتثاؿ ألكامر اللٌو من ناحيٌة ،كبحفظ ٌ
فبيٌن عالقة كسب الطٌعاـ كحسن التٌ ٌ
صرؼ في الطٌعاـ ،فقد حرص القرآف
كال ٌدفاع عن أمنها كمناعتها .كمع أ ٌف الصوـ سبيل إلى التٌربية على حسن التٌ ٌ
الكريم على إبراز أىميٌة إدارة الشأف الغذائي ،كضركرة التٌوسط في النٌفقة .كما جعل الطٌعاـ من أبرز كسائل التٌكافل
بالسنن الكونيٌة ،كجعلو من كسائل البشارة كالنٌذارة و.
اإلنساني .كربط تحصيلو ٌ

مقدمة :

إ ٌف النٌاظر في تاريخ اإلنسانيٌة كحاضرىا يلحظ حرصا متزايدا على امتالؾ الغذاء كحسن إدارتو كتوزيعو بما يخدـ

الغذاءكحرض على حسن ٱستثماره كرآه
ضح قيمة
المصالح كالبرامج االقتصادية كالسياسيٌة.كمع أ ٌف القرآف الكريم ك ٌ
ٌ

الرسالة
طريقا إلى التٌكافل االجتماعي كاإلنساني فإ ٌف بعضا من مسلمي اليوـ،أفرادا كحكومات لم يدركوا قيمة ىذه ٌ
شت مظاىر التبٌذير كإىدار الطٌعاـ كالتعويل على االستيراد لتوفير االحتياجات الغذائيٌة
القرآنيٌة كأىميٌتها .فتف ٌ
األمة كمستقبلها الغذائي كتوازناتها الماليٌة
األساسيٌة ،دكف كعي بما يش ٌكلو ذلك من أخطار كتح ٌديات على حاضر ٌ
الزمن ،زمن العولمة،إلى " سالح" للتح ٌكم
تحوؿ في ىذا ٌ
كمصالحهاكٱستقاللها في أخذ القرارٌ ،
خاصة كأ ٌف الغذاء ٌ
الرقاب كإخضاع الشعوب كالح ٌكاـ كٱستنزاؼ األمواؿ.
في ٌ
ٱىتم القرآف بالغذاء؟ كما مدل حرص التشريع اإلسالمي على
فما قيمة الغذاء في حياة اإلنساف ٌ
كتصوره؟ ككيف ٌ
الرخاء الغذائي كالمجاعة
تنظيم االستهالؾ كحسن توزيع الطٌعاـ؟كما عالقة الطٌعاـ في اإلسالـ ٌ
بالصوـ؟ كما عالقة ٌ

بالسنن الكونيٌة؟
كلمات مفتاحيٌة :الغذاء – الطٌعاـ -الطيٌبات – الخبائث -التوزيع -التٌح ٌكم -التٌكافل االجتماعي -العولمة-
ضوابط الشرعيٌة.
الرخاء -المجاعة – الصوـ -االستهالؾ -ال ٌ
التٌضامن-السننٌ -

 .1الطٌعاـ كاإلعجاز :
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يبرر
إ ٌف تحصيل الغذاء كالحرص على كسبو من المطالب الغريزيٌة كاألساسيٌة في حياة االنساف،كىذا ما ٌ

السماء يأكلوف منها كتكوف لهم عيدا .قاؿ تعالى  ﴿ :إً ٍذ
السالـ إنزاؿ مائدة من ٌ
طلب بني إسرائيل من عيسى عليو ٌ
ً
ً
اؿ اتَّػ يقوا اللَّوى إًف يكنتيم
الس ىم ًاء
ۖ قى ى
قى ى
ك أىف يػينىػ ّْز ىؿ ىعلىٍيػنىا ىمائً ىد نة ّْم ىن َّ
يع ىربُّ ى
اؿ ال ى
يسى ابٍ ىن ىم ٍريى ىم ىى ٍل يى ٍستىط ي
ٍح ىوا ًريُّو ىف يىا ع ى
اى ًدين قى ى ً
ُّم ٍ ًمنًين قىاليوا ني ًري يد أىف نَّأٍ يكل ًم ٍنػها كتىطٍمئً َّن قيػليوبػنىا كنىػعلىم أىف قى ٍد ص ىدقٍػتػنىا كنى يكو ىف ىعلىيػها ًمن َّ ً
يسى ابٍ ين
ى ى ى
ى ى ى ى
الش ى
ٍى ى
ى
اؿ ع ى
ي ىٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
الس ىماء تى يكو يف لىنىا عي ندا ّْأل َّىكلنىا ىكآخ ًرنىا ىكآيىةن
ىم ٍريى ىم اللَّ يه َّم ىربَّػنىا أىن ًز ٍؿ ىعلىٍيػنىا ىمائ ىد نة ّْم ىن َّ
ىنت ىخيػر َّ ً
ّْم ى ۖ
ين ﴾ .1فكاف نزكؿ تلك المائدة آية من آيات اهلل التٌي أيٌدت عيسى عليو السالـ
الرا ًزق ى
نك ىك ٍاريزقػٍنىا ىكأ ى ٍ ي
محمد رشيد رضا (ت 1354ق) أ ٌف طلب المائدة كافً ":أل ٍىربى ًع فىػ ىوائً ىد (إً ٍح ىد ىاىا):
في دعوة قومو إلى اهلل تعالى.رأل ٌ
ً
ً
أىنػَّنىا ني ًري يد أى ٍف نىأٍ يكل ًم ٍنػ ىها ًألىنػَّنىا فًي ىح ى و ً
َّ ً
اد أى ىك يل التَّبىػ ُّر ًؾ( .الثَّانًيىةي) :
يل :ال يٍم ىر ي
س ُّد ىح ى
اجة إلىى الط ىعاـ ،ىكىال نىج يد ىما يى ي
اجتىػنىا ،ىكق ى
ى
شاى ىدةً ىخرقً ًو لًلٍع ى ً
ني ًري يد أى ٍف تىطٍمئً َّن قيػليوبػنىا بًما نػي ٍ ًمن بً ًو ًمن قي ٍدرةً ً
س ىك َّ
اى ىدةً ىكاللَّ ٍم ً
الذ ٍك ًؽ
ض ّْم ًعل ًٍم ال يٍم ى
ىم بً ى
شى
اهلل بً يم ى ى
ٍ ى
ادة ،أ ٍ
ٍ ى
ي ى
ى
ي
ً ً ً 2
السم ًع ًم ٍن ى ً
ً
ىك َّ
محمد الطٌاىر ابن عاشور(ت 1393ق) أنٌهم  ":ىما
الش ّْم إًلىى عل ًٍم َّ ٍ
ك ىكعل ًٍم النَّظى ًر ىكاال ٍست ٍد ىالؿ"  .كرأل ٌ
ك لً ى و ً
ادكا التػَّيى ُّم ىن بًأى ٍك ًل طى ىع واـ نىػ ىز ىؿ ًم ٍن ًع ٍن ًد اللَّ ًو إً ٍك ىر ناما لى يه ٍم" .3فأباف التٌفسيراف أىميٌة
ادكا ىذلً ى
يمانً ًه ٍم إًنَّ ىما أ ىىر ي
أ ىىر ي
ض ٍعف في إً ى
الطٌعاـ كعالقتو بالحاجة من ناحية كباإليماف كالشكر من ناحية ثانية،كالطٌعاـ أساس حياة اإلنساف بٱعتباره من

الحاجات األكيدة ،فكيف كظٌفو القرآف في البشارة كالنٌذارة؟

 .2الطٌعاـ من كسائل البشارة كاإلنذار في القرآف الكريم :

بٱعتبار الطٌعاـ نعمة يستطيبها اإلنساف ،كيركن إليها كقت الحاجة ،استعملو القرآف للبشارة

بالطيٌب من الطٌعاـ

شراب في جنٌات الخلد ترغيبا في اإليماف كالعلم كالعبادة كاإلحساف كصالح األعماؿ .قاؿ تعالى في معرض
كال ٌ
حديثو عن طعاـ أىل الجنٌة ﴿ :ىكفىاكً ىه وة ّْم َّما يىػتى ىخيَّػ يرك ىف ىكلى ٍح ًم طىٍي ور ّْم َّما يى ٍشتىػ يهو ىف ﴾ .4كتفنٌن القرآف في عرض ما في
الم ٌنعمين بال جهد فقاؿَّ ﴿ :مثى يل
الجنٌة من طيب الطٌعاـ كالشراب في مستول فرادة النٌوع كفي مستول كصولو إلى ي
آس ون كأىنٍػهار ّْمن لَّب ون لَّم يػتػغىيَّػر طىعمو كأىنٍػهار ّْمن ىخم ور لَّ َّذةو
الٍجن ًَّة الَّتًي ك ًع ىد الٍمتَّػ يقو ىف ۖ فًيها أىنٍػهار ّْمن َّم واء غىي ًر ً
ٍ
ى ى ه ى ٍ ىى ٍ ٍ ي ي ى ى ه ٍ ٍ
ى ىه
ى
ي
ي
5
لشا ًربًين كأىنٍػهار ّْمن ىعس ول ُّمص ِّفى ۖ كلىهم فًيها ًمن يك ّْل الثَّمر ً
ات ىكىمغٍ ًف ىرةه ّْمن َّربّْ ًه ٍم ﴾  .فمياه أنهار الجنٌة صافية ال
ى يٍ ى
لّْ َّ ى ى ى ه ٍ ى ى
ىى
تمسو يد،كأنو يجيء الماء ىكذا حتى يدخل فيفيو .6كقد قاؿ
يتغيٌر ريحها ،قاؿ الطبرم (ت 310ق) ":بلغني أنو ال ٌ

()1سورة المائدة  ،5اآليتاف.114 -112 :

()2
المسمى تفسير المنار ،الهيئة المصريٌة العلميٌة للكتاب1990 ،ـ ،ج ،7ص.211
محمد رشيد) :تفسير القرآف الحكيم
ٌ
رضا ( ٌ
()3
محمد الطاىر) :التٌحرير كالتٌنوير ،الدار التونسيٌة للنشر ،تونس  ،1984،ج  ،7ص.107
ابن عاشور ( ٌ

()4سورة الواقعة  ،56اآلية.21 – 20 :
()5
محمد ،47اآلية.15 :
سورة ٌ

()6
الرسالة ،ط1420 ،1ق – 2000ـ ،ج ،22ص.167
محمد) :جامع البياف في تأكيل القرآف ،تح :أحمد ٌ
الطٌبرم ( ٌ
محمد شاكر ،م ٌسسة ٌ
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الطبرم في صفات خمر الجنٌة كل ٌذتو":لم تدسو المجوس ،كلم ينفخ فيو الشيطاف ،كلم ت ذىا شمس ،كلكنها

فوحاء" أم:الصفراء".7

كتشمئز من تناكلو ،للتٌرىيب من الكفر كاإلفساد في
المقزز الذم تأباه النٌفوس
ٌ
كما ٱعتمد اإلنذار بالطٌعاـ ٌ
اـ إًَّال ًم ٍن ًغ ٍسلًي ون َّال يىأٍ يكليوي إًَّال
األرض .قاؿ تعالى في إطار حديثو عن عذاب أىل النٌار كطعامهم فيها  ﴿ :ىكىال طى ىع ه
اطئوف﴾.8كالغسلين :ما يسيل من صديد أ ىل النار .كقاؿ أيضا ﴿ :إً َّف شجرت َّ ً
اـ ٍاألىثً ًيم ىكال يٍم ٍه ًل يىػغٍلًي
الٍ ىخ ً ي ى
ى ىى ى
ٌ
الزقُّوـ طى ىع ي
فًي الٍبطي ً
وف ﴾.9فكانت البشارة كاإلنذار من كسائل اإلصالح المنشود كالترغيب في اإليماف كاالستقامة على نهج
ي
اإلسالـ كتوصياتو.

شعوب ،قامت الحركب كنشأت الخالفات .كاليوـ تيعقد
كنظرا لمدل الحاجة إلى الغذاء كقيمتو في حياة األفراد كال ٌ
الندكات كتيع ٌد البرامج ألجل تحصيلو كٱمتالكو ،خاصة في عالمنا المعاصر الذم صار يتح ٌدث عن "سالح الغذاء".
فكيف نظر القرآف الكريم للطٌعاـ في إطار منظومتو اإلصالحيٌة التي جاء بها إلى البشريٌة؟ككيف س ٌخره لخدمتها

كتعزيز قيم التضامن كالتعاكف اإلنساني،في مقابل رؤية

10
السالح " للتٌحكم في البشر
"
لهذا
ستعمالها
ٱ
ك
العولمة
ٌ

الزراعيٌة كالغذائيٌة،إضافة إلى قلٌة كعي بعض الشعوب بقيمة الغذاء
بوضع اليد على البذكر كاألسمدة كالمنتجات ٌ
حيث أشار حساـ عايش في مقاؿ لو إلى أ ٌف "  %25من الغذاء ييه ىدر سنويا لضعف كفاءة الحصاد ،كقلة مرافق
التخزين" .11كأشار من جهة أخرىإلى ":سيطرة شركات على سوؽ البذكر العالمية كشركة مونسانتو التٌي تملك

 %100-70من أسواؽ بذكر مختلف المحاصيل في

العالم ماي دم إلى ٱختفاء استخداـ البذكر األصلية،

12
ثم أشار إلى أ ٌف ظاىرة ٱستعماؿ" :
بالتنوع البيولوجي ٌ
كالتٌحكم ٌ
الزراعي" ٌ .

سالح الغذاء كأداة عقاب بالمنع

كالتٌضييق كالمقاطعة في ٱزدياد ،للتٌأثير المباشر في معيشة الناس ٱستنادا لحقيقة حاجتهم الماسة لو على مدار
الساعة" .13ىذا بعض ما أفرزه النظاـ العالمي الجديد فكاف تح ٌكمو في الغذاء يمنبئا بالخطر م ٌديا إلى التجويع
ٱىتم اإلسالـ بتنظيم االستهالؾ ،فما ىي ضوابطو الشرعيٌة؟
كالفساد .كلتالفي جميع ذلك ٌ
()7ـ س ،ج ،22ص .167

()8سورة الحاقٌة  ،69اآليتاف37. – 36 :

()9سورة الدخاف  ،44اآليات.45 – 43:

( )10أمين (جالؿ)  :العولمة ،دار الشركؽ ،القاىرة -مصر  ،ط 1999 ،1ـ  ،ص .17ىي :ازدياد العالقات المتبادلة بين األمم ،سواء المتمثٌلة في
تبادؿ السلع كالخدمات ،أك في انتقاؿ رؤكس األمواؿ ،أك في انتشار المعلومات كاألفكار ،أك في تأثٌر ٌأمة بقيم كعادات غيرىا من األمم.

()11عايش (حساـ) مقاؿ ب :لوسيل نيوز موقع إخبارم قطرم 18،يوليو.2017
( )12ـ س.
()13ـ س.
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 .3في الحاجة إلى إدارة الشأف الغذائي :
ضح سبل تحقيق األمن في ىذا المجاؿ ،بٱعتباره طريقا إلى
أباف القرآنالكريم أىميٌة إدارة الشأف الغذائي ،كك ٌ
اج ىعلٍنًي على ىخ ىزائً ًن ٍاأل ٍىر ً
ظ
ض
ۖ إًنّْي ىح ًفي ه
اإلصالح المنشود.يتجلٌى ذلك بوضوح في قولو تعالى ﴿ :قى ى
اؿ ٍ
14
ً
ليتوصل
توصل إليها الزمخشرم (ت538ق)في تفسير ىذه اآلية  ":إنما قاؿ ذلك
ٌ
يم ﴾  .كمن النتائج التي ٌ
ىعل ه
إلى إمضاء أحكاـ اهلل تعالى كإقامة الح ٌق كبسط العدؿ ،كالتٌم ٌكن مما ألجلو تبعث األنبياء إلى العباد ،كلعلمو أ ٌف
الملك كالدنيا"  .15فكانت ىاتاف
لحب
أحدا غيره ال يقوـ مقامو في ذلك ،فطلب التٌولية ٱبتغاء كجو اهلل ال ٌ

كل زماف كمكاف .فإذا توفٌرتا كانتا
كل م تمن على الغذاء في ٌ
الخصلتاف في يوسف عليو السالـ مطلوبتين في ٌ
الصعبة كقدرتو على القياـ بها على أحسن كجو .كأشار ابن عاشور إلى أىميٌة
المهمة ٌ
دالتين على أىليتٌو لهذه ٌ
16
ً ً ً
ًً ً ً
اف ،ك ً
الركائز
ص ىفةي ال ًٍعل ًٍم ال يٍم ىح ّْق ًق لًل ىٍم ىكانىًة"
ٌ
الصفتين المذكورتين فقاؿ ":ص ىفةي الٍح ٍفظ ال يٍم ىح ّْق ًق لالئٍت ىم ى
.فهما من ٌ

األساسيٌة المساىمة في تحقيق األمن الغذائي المطلوب كإدارة الشأف الغذائي في مستول ال ٌدكؿ كحتٌى األسر .كإذا
كنٌا ننشد تحقيق ىذا الهدؼ في البالد االسالميٌة اليوـ فال ب ٌد من تولية األمين الحفيظ على الغذاء كعلى خيرات

األرض كمواردىا عموما،العليم القادر على تنميتها كتكثيرىا كجمعها كخزنها بالطرؽ العلميٌة كتوزيعها كفق الضوابط
مكوناتها
الشرعيٌة ،حتى تكوف ٌ
األمة في مأمن من الخصاصة كاالحتياج كحتى ال ييمارس عليها أك على بعض ٌ
ً
ً
ً ً ً ً
وؿ ً
وت
اؿ ىر يس ي
أسلوب االبتزاز كالمساكمة.قى ى
س ًدهًً ،ع ٍن ىدهي قي ي
اهلل ﷺ ( :ىم ٍن أ ٍ
ىصبى ىح م ٍن يك ٍم آمننا في س ٍربًو ،يم ىعافنى في ىج ى
ت لىوي ُّ
الدنٍػيىا) .17
يىػ ٍوًم ًو ،فى ىكأىنَّ ىما ًح ىيز ٍ
ٍجنَّةى
ىنت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أ ى
كمن أبرز المحطات التي ربطت الغذاء باالبتالء ما كاف مع آدـ قالتعالى ﴿ :ىكقيػلٍنىا يىا ى
آد يـ ٍ
ك ال ى
ً َّ ً ً
ث ًش ٍئتي ىما ىكىال تىػ ٍق ىربىا ىذه َّ
ين ﴾18حيث كسوس لو الشيطاف ،كزيٌن لو
ىكيك ىال ًم ٍنػ ىها ىرغى ندا ىح ٍي ي
الش ىج ىرةى فىػتى يكونىا م ىن الظالم ى
ً
فضل األكل منها ،ففعل ،ككقع في الخطيئة.قاؿ الرازم" :فىالٍمر ً
ً
ٍجن ًَّة ىعلىى ىك ٍج ًو
يى ي
اد م ىن ٍاآليىة إًط ىٍال يؽ ٍاألى ٍك ًل م ىن ال ى
ٌ
ض الٍمو ً
اض ًع ىحتَّى ىال يىػ ٍبػ ىقى لى يه ىما عي ٍذ هر فًي التػَّنى ياك ًؿ ًم ٍن
التػ ٍَّو ًس ىع ًة الٍبىالًغى ًة ىح ٍي ي
ث لى ٍم يى ٍحظيٍر ىعلىٍي ًه ىما بىػ ٍع ى
ض ٍاألى ٍك ًل ىكىال بىػ ٍع ى ى ى
ىشجرةو ك ً
اح ىدةو ًم ٍن بىػ ٍي ًن أشجارىا الكثيرة" .19كقاؿ الزحيلي(ت1436ق)":نهاىما عن األكل من شجرة معينة،
ىى ى
عدكىما أزلٌهما عنها ،فأخرجهما من ذلك النعيم ،بعد أف أغواىما
فاألكل منها ظلم ألنفسهما ،كلكن الشيطاف ٌ
()14سورة يوسف  ،12اآلية.55 :

()15
شاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العربي ،بيركت لبناف ،ط1427 ،3ق ،ج ،2ص.482
الزمخشرم (محمود) :الك ٌ
ٌ
()16
محمد الطاىر) :التٌحرير كالتٌنوير ،ج  ،13ص.9
ابن عاشور ( ٌ

()17
شامي ،دار القلم ،دمشق ،ط1422 ،1ق 2001-ـ ،حديث رقم  ،300ص.322
محمد) :األدب المفرد ،تر :صالح أحمد ال ٌ
البخارم ( ٌ

()18سورة البقرة  ،2اآلية .35:

()19
محمد) :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،ج ،3ص.452
الرازم ( ٌ
ٌ

اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()159

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

( )8الوَعيُ بقيمَة الغِذاء طَريق إىل اإلصالحِ يف
الشَّريعة اإلسالميَّة أ.عمرحسونة امللولي

كحولهما من الجنة" .20من ىنا تظهر خطورة الطٌعاـ بٱعتباره من كسائل االبتالء
باألكل من الشجرة ،أك أبعدىما ٌ

كحرمت الخبائث.كفي اإلباحة
كاالختبار ،كما تبدك أىميٌة االنضباط لألحكاـ الشرعيٌة التي أباحت الطيٌبات ٌ
َّاس يكليوا ًم َّما فًي ٍاأل ٍىر ً
ض
كالتحريم حكمة ربٌانية بالغة ،فاللٌو تعالى ال ٌ
يحب لعباده إالٌ الخير.قاؿ تعالى ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الن ي
وء كالٍ ىفح ً
طاف إًنَّو لى يكم ع يد ّّك مبًين (  )168إًنَّما يأٍمريكم بً ُّ ً
الش ٍي ً
حالالن طىيّْبان كال تىػتَّبًعوا يخطي ً
وات َّ
شاء ىكأى ٍف تىػ يقوليوا ىعلىى
الس ى ٍ
ى ي
ي ٍ ى ي ه
ى
ى يي ٍ
21
ً
ٍح ىر ًاـ
ٍح ىال يؿ :يى ىو غىٍيػ ير ال ى
محمد رشيد رضا "ال ى
اللَّو ىما ىال تىػ ٍعلى يمو ىف ﴾ .فما المراد بالطيٌب كما المراد بالخبيث؟ قاؿ ٌ
يكحي إًلىي مح َّرما علىى طى ً
ً
ً ً
الَّ ًذم ني َّ ً ً ً ً
اع وم يىط ىٍع يموي إًَّال أى ٍف يى يكو ىف ىم ٍيتىةن أ ٍىك ىد نما
يما أ ى َّ ي ى ن ى
ص ىعلىٍيو في قىػ ٍولو تىػ ىعالىى ﴿ :قي ٍل ىال أىج يد ف ى
22
ً
ً ً
ً ً
ً
ً
ش ٍر ًط أى ٍف يى يكو ىف طىيّْبنا ;
اح بً ى
س أ ٍىك ف ٍس نقا أيى َّل لغىٍي ًر اهلل بًو ﴾ .فى ىما ىع ىدا ىى ىذا فى يكلُّوي يمبى ه
ىم ٍس يف ن
وحا أ ٍىك لى ٍح ىم خ ٍن ًزي ور فىإنَّوي ًر ٍج ه
ً و 23
َّ ً
ًً
ً
ت الطَّيّْب ثىػبتى ً
ت
وس لًًالنٍتً ىف ًاع بً ًو فىًإذىا ثىػبى ى
ي ى
أٍ
ىم غىٍيػ ىر ىخبيث"  .كقاؿ ابن عاشور ":الطيّْب م ٍن ىشأٍنو أى ٍف تىػ ٍقص ىدهي النُّػ يف ي
ً
ً ً ًً
ً ًً
ال ً
الر ً
ٍحلّْيىةي ًأل َّ
كالشك أ ٌف في ٱمتياز الطيب المباح
اج يح .24
ص أى ًك َّ
ٌ
ىف اللَّوى ىرفي هق بًعبىاده لى ٍم يى ٍمنىػ ٍع يه ٍم م َّما فيو نىػ ٍفعي يه يم الٍ ىخال ي
بالمضرة
المحرـ على قلٌتو كمحدكديٌتو
من الطعاـ بالنٌفع كالطهارة مع كثرة أنواعو كأصنافو كفي ٱتٌصاؼ الخبيث
ٌ
ٌ
للرحمة اإللهيٌة
أكالنٌجاسة بياف ٌ
كقيل الطيٌب ىو ما ال يتعلٌق بو ح ٌق الغير .كعموما فبإ ٌف ال ٌدعوة إلى تناكؿ الطيٌب من الطعاـ كترؾ الخبيث
صحتو كتقوية جسمو كعزيمتو كتزكية نفسو ،حتٌى يقدر على القياـ
إسهاـ في تكريم االنساف كترقية ذكقو كحفظ ٌ

المخوؿ بالتشريع في ىذا الباب؟
بمهمة خالفة اهلل في األرض .كلكن من ىو
ٌ
ٌ

كجل كعن الرسوؿ ﷺ ،كال
ال ٌ
شك أ ٌف إباحة الطٌعاـ أك تحريمو عمل تشريعي خالص ال يصدر إالٌ عن المولى عزٌ ٌ

حديث فيو إالٌ للعلماء كفق القواعد الفقهيٌة التي راعت الضركرة القصول مثل قاعدة"الضركرات تبيح المحظورات

كتصوره الخاص ،كىذا ما
حرـ طعاما أك شرابا كفق مزاجو ٌ
" كبذلك فليس من ح ٌق ٌ
أم إنساف آخر أف ييبيح أك أف يي ٌ
حرموا على أنفسهم بعض الطيٌبات كأحلٌوا الخبائث ،فنهاىم المولى سبحانو عن ىذا
كقع فيو المشركوف الذين ٌ
الصنيع حيث قاؿ في خطابو للم منين ﴿ :يا أىيُّػها الَّ ًذين آمنيوا يكليوا ًمن طىيّْ ً
بات ىما ىرىزقٍنا يك ٍم ىكا ٍش يك يركا لًلَّ ًو إً ٍف يك ٍنتي ٍم إًيَّاهي
ى ى
ٌ
ٍ
ى ى
باغ كال و
الدـ كلىحم ال ً
ً
عاد فىال
ٍخ ٍن ًزي ًر ىكما أ ًيى َّل بً ًو لًغىٍي ًر اللَّ ًو فى ىم ًن ا ٍ
ضطيَّر غىٍيػ ىر و ى
تىػ ٍعبي يدك ىف ( )172إنَّما ىح َّرىـ ىعلىٍي يك يم ال ىٍم ٍيتىةى ىك َّ ى ى ٍ ى
25
إًثٍم علىي ًو إً َّف اللَّو غى يف ً
حرمت على نفسها كثيرا من الطيبات كبعض أنواع
ى ىٍ
ى ه
ور ىرح ه
يم ﴾ .كإذاكانت بعض األمم قد ٌ

()20
الزحيلي (كىبة) :التٌفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،ط1418 ،2ق ،ج ،1ص.138
ٌ

()21سورة البقرة  ،2اآليتاف.169 – 168 :
()22سورة األنعاـ  ،6اآلية.145 :

()23
المسمى تفسير المنار ،ج  ،2ص.71
محمد رشيد) :تفسير القرآف الحكيم
ٌ
رضا ( ٌ
()24
محمد الطٌاىر) :التٌحرير كالتٌنوير ،ج ،2ص.102
ابن عاشور ( ٌ

()25سورة البقرة  ،2اآليتاف.173 – 172 :
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لحوـ بعض الحيوانات أك غيرىا بدعول تعذيب الجسد كٱحتقاره ،كربٌما كاف ذلك تقليدا آلبائهم من المشركين

محمد رشيد رضا أف":
عبدة األصناـ ،فإ ٌف المولى سبحانو بيٌن الطيٌب من الطٌعاـ كأباحو كالهدؼ من ذلك في نظر ٌ
26
ً
ً
ً ً ً ًً
ً
س ًديًَّة ىعلىٍيػنىا ،ىكأ ىىم ىرنىا بً ُّ
شك أ ٌف في
كحانًيَّةه ىع ٍقلًيَّةه "  .كال ٌ
تىػتَّس ىع ىدائ ىرةي ن ىعمو ال ى
الش ٍك ًر ىعلىٍيػ ىها ليى يكو ىف لىنىا م ٍنػ ىها فىػ ىوائ يد ير ى
ٍج ى
االجتماعي المنشود من خالؿ تعزيز ثقة المسلم بربٌو كبكتابو كما جاء فيو من أحكاـ
ذلك دفعا لتحقيق اإلصالح
ٌ
مضرة أك ٱعتداء على حق الغير.
حرمت من الطعاـ ما فيو نجاسة أك ٌ
بينيت على حكمة ربٌانيٌة بالغة كرحمة ظاىرة ٌ

كىا ىو القرآف ييحاكر الم منين كغيرىم ،كييجيب عن أسئلتهم التي تعلٌقت بالطعاـ كالشراب كغيرىا مبيٌنا المصالح
ك ىع ًن الٍ ىخ ٍم ًر ىكال ىٍم ٍي ًس ًر قي ٍل فًي ًهما إًثٍ هم ىكبً هير
كالمفاسد كقاعدة ٱنبنت عليها األحكاـ الشرعيٌة.قاؿ تعالى ﴿ :يى ٍسئىػليونى ى
ىكىمنافً يع لًلن ً
َّاس ىكإًثٍ يم يهما أى ٍكبىػ ير ًم ٍن نىػ ٍف ًع ًهما ﴾ .27كاف ذلك في مرحلة تمهيديٌة لتحريم المسكر بعد ذلك بصفة قطعيٌة
كنهائيٌة بٱعتباره نجسا كلما يترتٌب عن شربو من زكاؿ العقل كمضار جسديٌة كعقليٌة كعصبية كمزاجيٌة كسلوكيٌة
محمد رشيد رضا  ":ىكإًنَّ ىما ىكا ىف إًثٍ يم الٍ ىخ ٍم ًر ىكبً نيرا; ًأل َّ
ىف
كرمو اهلل .يقوؿ ٌ
خل بالمركءة كبإنسانيٌة اإلنساف الذم ٌ
تي ٌ
اؿ ،كي يكو يف فًي التػَّعام ًل كٱرتًب ً
ض َّراتًها كالتَّبًع ً
ات الَّتًي تىػ ٍع يقبيػ ىها ىكبً ىيرةه ،ىكالض ىَّرير يى يكو يف فًي الٍبى ىد ًف ىكالنَّػ ٍف ً
اط
ىم ى ى ى ى
ى ي ى ٍى
س ىكال ىٍع ٍق ًل ىكال ىٍم ً ى ى
ً
ضررهي فًي يك ّْل ىشي وء ًمن ٍاألىفٍػ ىع ً
ض يه ٍم بًبىػ ٍع و
الن ً
اؿ ىكًم ىن ٍاألىقػ ىٍو ًاؿ" .28كىا
َّاس بىػ ٍع ي
ض ،ىكىال يي ى
وج يد إًثٍ هم م ىن ٍاآلثى ًاـ ىكالٍ ىخ ٍم ًر يى ٍد يخ يل ى ى ي
ٍ ى
الدـ كلىحم ال ً
ٍخن ًزي ًر ىكىما أ ًيى َّل
ىو القرآف الكريم يع ٌدد
المحرمات من الطٌعاـ قاؿ تعالى  ﴿ :يح ّْرىم ٍ
ٌ
ت ىعلىٍي يك يم ال ىٍم ٍيتىةي ىك َّ ي ى ٍ ي
ً
ً
ً ً
ً
ُّص ً
ب ىكأىف
يحةي ىكىما أى ىك ىل َّ
السبي يع إًَّال ىما ذى َّك ٍيتي ٍم ىكىما ذيبً ىح ىعلىى الن ي
لغىٍي ًر اللَّو بًو ىكال يٍم ٍن ىخن ىقةي ىكال ىٍم ٍوقيوذىةي ىكال يٍمتىػ ىردّْيىةي ىكالنَّط ى
تى ٍستىػ ٍق ًس يموا بً ٍاألى ٍزىالًـ ۚ ذىلً يك ٍم فً ٍس هق﴾.29
30
مما ذكر في اآلية الكريمة؟ ككيف نظٌم القرآف مسألة
فما المراد بالميتة ؟كما الحكمة من تحريمها كغيرىا ٌ
االستهالؾ؟ كما عالقة ذلك بحفظ النٌعمة؟

()26
المسمى تفسير المنار ،ج  ،2ص.79
محمد رشيد) :تفسير القرآف الحكيم
ٌ
رضا ( ٌ

()27ـ س ،ج ،2ص.259

()28سورة البقرة  ،2اآلية .219:
()29سورة المائدة  ،5اآلية.3 :

()30
اد ًم ىن ال ىٍم ٍيتى ًة
محمد رشيد)  :تفسير القرآف الحكيم
المسمى تفسير المنار ، ،انظر ج  ،6ص ص " 116 - 111يقوؿ رشيد رضا " ":ال يٍم ىر ي
ٌ
رضا ( ٌ
ً
اع َّ ً
فًي يعر ً
ً
اإلنٍ ً
ً
ؼ َّ
ور ًع ٍن ىد يعلى ىمائًنىا
الش ٍر ًع :ىما ىم ى
ىج ًل أى ٍكلً ًو تىذٍكًيىةن ىجائًىزنة  ...ىكًألىنَّوي م َّما تىػ ىعافيوي الطّْبى ي
سا يف أل ٍ
ات ىكل ٍ
ٍ
يمةي ىكتى ٍستىػ ٍقذ يرهي ،ىكتىػ يعدُّهي يخ ٍبثنا ،ىكال ىٍم ٍش يه ي
السل ى
ىم يي ىذّْكو ًٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
أ َّ
الرطيوبىات ف ىيها كال ٌدـ المسفوح أ ً
ك ،بخ ىالؼ ال يٍمتى ىج ّْمد في
اس ُّ
ٍحيىػ ىواف ،ىكإً ٍف ىج يم ىد بىػ ٍع ىد ذىل ى
ب ى
ض ىرًر ال ىٍم ٍيتىة ٍ
ىم ال ىٍمائ يع الَّذم يي ٍس ىف يح ىكييػ ىرا يؽ م ىن ال ى
ىف ىسبى ى
احتبى ي
الطَّبً ىيع ًة ىكالطّْ ىح ً
اد ال ىٍع ًفنى ًة ال ىٍميّْتى ًة
ض ًم ًجدِّا ىكيى ٍح ًم يل ىكثً نيرا ًم ىن ال ىٍم ىو ّْ
ض ِّارا ; فىًألىنَّوي ىع ًس ير ال ىٍه ٍ
وحا ...ىكأ َّىما ىك ٍونيوي ى
اؿ ىكالٍ ىكبً ًد ،ىكىما يىػتى ىخلَّ يل اللَّ ٍح ىم ىع ى
ادةن فىًإنَّوي ىال ييػ ىع ُّد ىم ٍس يف ن
ً
الَّتًي تىػ ٍنح ُّل ًمن ال ً
ظ الٍبػر ىاز ...ك ًحكٍمةي تى ٍح ًر ً
ًَّ
يم ًو ىما فً ًيو ًم ىن الض ىَّرًر ،ىكىك ٍونيوي ًم َّما يي ٍستىػ ٍق ىذ ير .ىكىما أ ًيى َّل لًغىٍي ًر اللَّ ًو بً ًو ما
ض ىال ه
ٍج ٍس ًم ،ىك ًى ىي فى ى
ى ى
ى ى
ت لىىفظىٍتػ ىها الطب ىيعةي ىك ىما تىػلٍف ي ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
شايىػ ىعةه ل يىه ٍم ىعلىٍيو ،ىك يى ىو م َّما
ش ىارىكةه ألى ٍىلو فيو ىكيم ى
ادة غى ٍي ًر اهلل تعالى ،فى ٍاألى ٍك يل منٍوي يم ى
ٍمةي تى ٍح ًر ًيم أى ٍك ًل ىى ىذا أىنَّوي م ٍن عبى ى
اس ًم الالت أ ٍىك ب ٍ
ذبح بً ٍ
اس ًم ال يٍع َّزل ،ىكحك ى
ً
و
ً ً
ً
يحةي ً :ى ىي الَّتًي
صا أ ٍىك بً ًح ىج ىارةو ىال ىح َّد ل ىىها ،فىػتى يم ي
ارهي ىال إًقػ ىٍر يارهي"ى ك ال يٍم ٍن ىخنً ىقةي " الَّتًي تى ٍختىنً يق فىػتى يم ي
وت كال ىٍم ٍوقيو ىذةي ى ىي الَّتي تيػ ٍقتى يل بً ىع ن
وت بً ىال ذى ىكاة .كالنَّط ى
ب إًنٍ ىك ي
يىج ي
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 .4الطعاـ كأخالؽ االستهالؾ كضوابطو:
يرتبط ٱستهالؾ الطعاـ بالحاجة إليو،من ناحية ،كبمدل تزكية نفس المسلم ،من ناحية ثانية ،حتٌى يتعامل برشد

كالشح كاالستئثار بالطعاـ كبخيرات
ككعي مع مسألة الغذاء عموما .فالمطلوب منو أف يتجنٌب الطٌمع كالجشع
ٌ

كل السفاسف ،كعليو أف يتجاكب مع دعوة القرآف إلى التخلٌق باإليثار ،فقد قاؿ تعالى ﴿ :
األرض ،كأف يترفٌع عن ٌ
ً
ً
اصةه ۚ ىكىمن ييو ىؽ يش َّح نىػ ٍف ًس ًو فأكلئك يى يم ال يٍم ٍفلً يحو ىف ﴾.31كجعلت الشريعة
ص ى
ىكيػي ٍ ث يرك ىف على أىن يفس ًه ٍم ىكلى ٍو ىكا ىف بً ًه ٍم ىخ ى
اإلسالميٌة اإلطعاـ من عالمات اإلسالـ،فقد كرد في الحديث ":ح ٌدثنا عمرك بن خالد ،قاؿ :ح ٌدثنا اللٌيث
أم اإلسالـ خير؟ قاؿ
،عن يزيد ،عن أبي الخير ،عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما ،أف رجال سأؿ النبي (:
ﷺٌ

32
كجل
أجل القربات إلى المولى عز ٌ
" تيطعم الطعاـ ،كتقرأ السالـ على من عرفت كمن لم تعرؼ) .بل كجعلتو من ٌ
ً
ً ً َّ ً
ً
ً
اـ على يحبّْ ًو ًم ٍس ًكيننا ىكيىتً ن ً ً
اء ىكىال
الذم قاؿ ﴿ :ىكييطٍع يمو ىف الطَّ ىع ى
يما ىكأىس نيرا إنَّ ىما نيطٍع يم يك ٍم ل ىو ٍجو اللو ىال ني ًري يد من يك ٍم ىج ىز ن
التصور اإلسالمي سبيال إلى تأليف القلوب على اإلسالـ كبابا من أبواب
ورا﴾ .33فكاف إطعاـ الطعاـ في
ٌ
يش يك ن

التٌضامن اإلنساني .فالجميع يعمل للح ٌد من الفقر كالخصاصة كخدمة اإلنساف كتكريمو كصوف كرامتو كتوفير األمن
يقل أىميٌة عن األمن النٌفسي كاألمن االجتماعي كاألمن على الدماء كاألنفس كاألمواؿ.
الغذائي المطلوب الذم ال ٌ

نتحسس طريق اإلصالح
كما أحوجنا اليوـ إلى إعادة إحياء ىذه الوصايا كالتوجيهات القرآنية كالنبوية كنحن ٌ

كحب ال ٌذات كعدـ التفكير في مصلحة
االجتماعي المأموؿ في بيئة غلب عليها التٌكالب على الما ٌدة كاالنزكاء ٌ

األمة!
اآلخرين من أبناء ٌ

المخالفوف لإلسالـ من المشركين كالك ٌفار كغيرىم الطٌعاـ كجعلوا منو سالحا للتٌحكم في رقاب
كلكن كيف كظٌف ي

المك ٌذب بال ٌدين أنٌو ال ييطعم المحتاج المسكين ،كال
النٌاس كأقواتهم؟ أخبر القرآف الكريم أ ٌف من صفات الكافر ي
يحض على إطعامو لتغلغل النٌزعة الفردية كاألنانية فيو .قاؿ تعالى ﴿ :أىرأىي ى ً
ب بًالدّْي ًن فذلك الَّ ًذم يى يدعُّ
ٌ
ىٍ
ٌ
ٌ
ت الَّذم يي ىك ّْذ ي
34
ً
ع اليتيم :دفعو بعنف ،كذلك ٌإما أف يكوف
يم ىكىال يى يح ُّ
ض على طى ىع ًاـ ال ًٍم ٍس ًكي ًن ﴾  .قاؿ ابن عطيٌة (ت 542ق)" د ٌ
الٍيىت ى
تىػ ٍنطىحها أي ٍخرل فىػتم ي ً
ً
اح ًمن غى ٍي ًر أى ٍف ي يكو ىف لً ًٍإلنٍ ً
ً
ىس ًد ىك ّْ
الذئٍ ً
ض ًسبى ًاع ال يٍو يح ً
ب إًَّال ىما
كما أى ىك ىل َّ
ىم :ىما قىػتىػلىوي بىػ ٍع ي
السبي يع أ ٍ
ساف ىع ىم هل في إً ىماتىت ىها ى
ى
وت م ىن النّْطى ً ٍ
وش ىك ٍاأل ى
يى ى ىي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ُّ
َّ
ف حل ىها ىعلىى تىذٍكيىة ًٍ
ىج ًل أى ٍكل ىها ليكوف المكلٌف على بيٌنة من
استًثٍػنىاءه م ٍن ىجمي ًع ال يٍم ىح َّرىمات التي يىػتىػ ىوق ي
ىم إ ىماتىت ىها إ ىماتىةن ىش ٍرعيَّةن أل ٍ
ذ َّىك ٍيتي ٍم يى ىو ٍ
ساف ل ىىها ،أ ٍ
اإلنٍ ى
المحرـ منو .
التشريع فيقبل على أكل المباح كيترؾ
ٌ

()31سورة الحشر ،59اآلية.9 :

()32البخارم (محمد) :صحيح البخارم ،دار العهد الجديد ،المنصورة ،مصر ،ط 1423 ،1ق – 2002ـ ،كتاب اإليماف ،باب إطعاـ الطعاـ من
اإلسالـ ،حديث رقم ،12ص.12

( )33سورة االنساف  ،76اآليتاف .9 – 8:

()34سورة الماعوف  ،107اآليات .3 -1:
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ض ىعلى طى ً
عاـ
المعنى عن إطعامو كاإلحساف إليو ،كإما أف يكوف عن ح ٌقو كمالو ،فهذا أشد...كقولو تعالى :ىكال يى يح ُّ
35
العلماني يق ٌدـ الغذاء
الغرب
نرل
اليوـ
نحن
ىا
قيل
فإف
.
ال ًٍم ٍس ًكي ًن أم ال يأمر بصدقة كال يرل ذلك صوابا"
ٌ

االنساني
للمشردين كيمارس التٌضامن
كالسكن
ٌ
كال ٌدكاء ٌ
ٌ
ينم عن كازع ديني
في أجلى ي
صوره فإنٌو يير ٌد على ىذا القوؿ بأ ٌف الواقع ي ٌكد أ ٌف ىذا العمل ال ينبثق عن عقيدة كال ٌ
المدني الذم آمن بضركرة خدمة اإلنساف كصوف كرامتو
كإنٌما ىو من " الواجب" كمن جهود المجتمع
ٌ
كحفظ حياتو من المخاطر .36
شفيو .كرد في الحديث ":ىح َّدثىنًي يى ٍحيىى بٍ ين
شرعي مع الطٌعاـ عدـ الغ ٌ
كمن ضوابط التٌعامل الواعي كال ٌ
ً ً
ً
اؿ ابٍ ين
يل بٍ ًن ىج ٍع ىف ور ،قى ى
أىيُّ ى
وب ،ىكقيػتىػ ٍيبىةي ى
،كابٍ ين يح ٍج ور ،ىجم نيعا ىع ٍن إ ٍس ىماع ى
ً ً
ىف رس ى ً
ص ٍبػ ىرةً طى ىع واـ فىأى ٍد ىخ ىل
يل ،قى ى
،ع ٍن أىبً ًيو ى
اؿ:أخبرنيال ىٍع ىالءي ى
وؿ اللَّو ﷺ ىم َّر ىعلىى ي
أىيُّ ى
،ع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرةى أ َّ ى ي
وب ى
،ح َّدثىػنىا إ ٍس ىماع ي
اؿ  ( :ما ى ىذا يا ً
اؿ :أىفى ىال
وؿ اللَّ ًو ،قى ى
الس ىماءي يىا ىر يس ى
ب الطَّ ىع ًاـ قى ى
ىصابىػ ٍتوي َّ
يى ىدهي فً ىيها ،فىػنىالى ٍ
اؿ أ ى
ىصابًعيوي بىػلى نال فىػ ىق ى ى ى ى ى
تأ ى
صاح ى
37
ش فىػلىي ً
َّ ً
التوسط في النفقة حيث قاؿ تعالى﴿ :
س منّْي)  .أضف إلى ذلك ٌ
ىج ىعلٍتىوي فىػ ٍو ىؽ الط ىعاـ ىك ٍي يىػ ىراهي الن ي
َّاس ،ىم ٍن غى َّ ٍ ى
ً
ورا ﴾ ،38كترؾ اإلسراؼ كالتٌبذير حفظا
ىكىال تى ٍج ىع ٍل يى ىد ىؾ ىمغٍليولىةن إلى عيني ًق ى
سط ىٍها يك َّل الٍبى ٍسط فىػتىػ ٍقعي ىد ىملي ن
سن
وما َّم ٍح ي
ك ىكىال تىػ ٍب ي
آد ىـ يخ يذكا ًزينىتى يك ٍم ًعن ىد يك ّْل ىم ٍس ًج ود ىكيكليوا ىكا ٍش ىربيوا ىكىال
للنعمة كلح ٌق األجياؿ القادمة منها.قاؿ تعالى ﴿ :يىا بىنًي ى
39
الشي ً
ً
ً ً
اطي ًن ۖ
تي ٍس ًرفيوا ۚ إًنَّوي ىال يي ًح ُّ
ين ىكانيوا إً ٍخ ىوا ىف َّ ى
ين ﴾  .كقاؿ أيضا  ﴿ :ىكىال تيػبى ّْذ ٍر تىػ ٍبذ نيرا إ َّف ال يٍمبى ّْذ ًر ى
ب ال يٍم ٍس ًرف ى
40
ً ً
ىكىكا ىف َّ
فاألمة اإلسالميٌة ىي ٌأمة الوسطيٌة كاالعتداؿ المطلوب حتٌى في إنفاؽ الماؿ يقوؿ
ورا ﴾ ٌ .
الش ٍيطىا يف ل ىربّْو ىك يف ن
يج كلً ً
ً
ً
ب الٍم ً
ابن عاشور ":فى ًٍ
ىح يد طىىرفىػ ٍيػ ىها ُّ
اؿ ،إً ٍذ يى يج ُّر إًلىٍي ًو
س ىدةه لل ىٍم ىحا ًك ً ى ى
اإلنٍػ ىفا يؽ ىكالٍبى ٍذ يؿ ىحقي ىقةه أ ى
صاح ً ى
الش ُّح ىك يى ىو ىم ٍف ى
شافي ،دار الكتب العلميٌة – بيركت ،ط  ،1422 ،1ج ،5
()35ابن عطيٌة (عبد الحق):
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تح :عبد السالـ عبد ال ٌ
ٌ

ص .527

()36ركسو (جوف جاؾ ) العقد االجتماعي ،ترجمة عادؿ زعيتر ،م سسة ىنداكم للتعليم كالثقافة  ،القاىرة – مصر  ، 2012 ،الفصل الثامن  ،الحاؿ

محل الغريزة في
المدنيٌة  ،ص  : 43أ ٌدل االنتقاؿ من الحاؿ الطبيعيٌة إلى الحاؿ المدنيٌة إلى تغيير في االنساف جدير بالذكر كثيرا ،كذلك بإحاللو العدؿ ٌ
كل ما ييحاكؿ كما ييمكن أف
سيره  ،كبمنحو أدبا كاف ييع ًويزىا سابقا  ...فالذم يخسره االنساف بالعقد االجتماعي ىو حريٌتو الطبيعيٌة كحق مطلق في ٌ
الحريٌة األدبيٌة التي تجعل
يحصل ،كالذم يكسبو ىو الحريٌة المدنيٌة كتملُّك ما يجوز كما يجب ...كعلى ما تق ٌدـ يمكن أف تيضاؼ إلى الحاؿ المدنيٌة ي
كحدىا االنساف سيٌد نفسو بالحقيقة ،كذلك أل ٌف صولة الشهوة كحدىا ىي العبودية كأل ٌف إطاعة القانوف الذم نيلزـ بو أنفسنا ىي الحريٌة .

()37
ﷺ
محمد ف اد عبد الباقي ،دار الكتب العلميٌة ،بيركت –لبناف ،د ت ،كتاب االيماف ،باب قوؿ النبي من
مسلم (ابن الحجاج) :صحيح مسلم ،تحٌ :
غش فليس منا ،حديث رقم  ،102ـ ،1ص.99

()38سورة اإلسراء ،17اآلية.29 :

( )39سورة األعراؼ  ،7اآلية .31:

()40سورة اإلسراء  ،17اآليتاف.27 – 26:
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ً
اس يد لً ًذم الٍم ً ً ًً ً
اؼ ،كفً ًيو م ىف ً
ؼ ٍاآل ىخ ير الت ٍَّب ًذ يير ىك ًٍ
ؼ
ص ًر ي
اى ٍم .ىكالطَّىر ي
اؿ ىك ىعش ىيرتو ألىنَّوي يى ٍ
ىك ىراىيىةى النَّاس إًيَّاه ككراىتيو إًيَّ ي
اإل ٍس ىر ي ى ى
ى
الصر ً
ً ً
اؿ فًي مو ً
ض يع الٍم ً
ً وً
اض ًع ًو .41كإذا كنٌا قد بينٌا أىميٌة
ؼ ،ىكال ىٍو ىس ي
صا ًر ى
ىمالىوي ىع ٍن يم ٍستىح ّْقو إلى ىم ى
ؼ غىٍي ًر ىجد ىيرة ب َّ ٍ
ط يى ىو ىك ٍ ى
ىى
االعتداؿ في النٌفقة في حسن إدارة الغذاء فما عالقة الصوـ بفلسفة الغذاء كالطٌعاـ في اإلسالـ؟

الصوـ بفلسفة الغذاء في اإلسالـ :
 .5عالقة ٌ

َّ ً
ً
ً
ب
ب ىعلىٍي يك يم ّْ
الصيى ي
ين ى
اـ ىك ىما يكت ى
آمنيوا يكت ى
فرض اللٌو سبحانو كتعالى على المسلمين صوـ رمضاف فقاؿ ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
42
ىعلىى الَّ ًذ ً ً
كالصوـ ،عالكة عن كونو ركنا من أركاف اإلسالـ كعبادة من عباداتو،فهو
ين من قىػ ٍبل يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف ﴾ ٌ .
ى
كالسلوؾ كتدفع إلى اال ٌدخار.
عرؼ بأىميٌة الطٌعاـ كقيمتوٌ .
فالصوـ عبادة ته ٌذب النٌفس ٌ
من أنجع الوسائل التٌي تي ٌ

يتحوؿ إلى شهر التٌرؼ كالتٌبذير،
كليس من المعقوؿ كال من المقبوؿ اإلكثار من اإلنفاؽ في شهر ٌ
الصياـ ،حتى ٌ
الصائم من المأكل كالمشرب فتحصل نتائج مخالفة لما أريد من الصوـ في ىذا
كالحرص على تلبية شهوات ٌ
شهر ،كتزداد النٌفوس ضعفا كتكثر النٌزكات كالمطالب الماديٌة .فما أحوجنا إلى ترشيد االستهالؾ في شهر
ال ٌ

رمضاف .كقد دأب كثير من المسلمين على عدـ المباالة بإلقاء الخبز ككثير من فضل الطٌعاـ في سلٌة المهمالت
ً
الصياـ حفظ الطعاـ كصونو من التٌبذير
في الوقت الذم يجوع فيو آخركف!ما أحوجنا إلى توعية ت ٌكد أ ٌف من حكم ٌ
ألمة ال تحافظ على مواردىا
قوة ٌ
كسوء التٌصرؼ ،كالحرص على توفيره كتنميتو كحسن خزنو كتوزيعو!فال بقاء كال ٌ
الغذائيٌة كم ٌدخراتها من الطعاـ.
الصياـ كاإلطعاـ من عالقة كثيقة فكالىما عبادة كقربى من المولى سبحانو
كال يخفى ما بين ٌ
الذم رتٌب عليها جزيل الثٌواب .عن أبي مالك األشعرم  -ر ً
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي  -عن النبي ﷺ أنو قاؿ( إ ٌف في الجنٌة
ى
الـ،كصلى بالليل
الس
ٌ
غيرفا ييرل ظاىرىا من باطنها ،كباطنها من ظاىرىا ،أع ٌدىا اهلل تعالى لمن أطعم الطٌعاـ ،كأفشى ٌ
كالناٌس نياـ) .43ككالىما ك ٌفارة لبعض ال ٌذنوب كالمخالفات كخيٌر بعض الفقهاء كفي مق ٌدمتهم فقهاء المالكيٌة
الصوـ في ك ٌفارة المفطر في رمضاف عمدا لما ينطوم عليو اإلطعاـ من فوائد إنسانية كٱجتماعيةكثيرة.
اإلطعاـ على ٌ
شكر .كأبرز مظاىر ذلك حفظها من اإلسراؼ كالتبذير.
كإذا كاف الطعاـ نعمة ربٌانيٌة فقد كجب تقييدىا بال ٌ
بالسنن الكونيٌة:
 .6عالقة الرخاء الغذائي كالمجاعة ي

()41
محمد الطٌاىر) :التٌحرير كالتٌنوير ،ج  ،15ص84
ابن عاشور ( ٌ

( )42سورة البقرة  ،2اآلية 183:

()43
محمد علي شونمز كخالص آيدمير ،دار ابن حزـ ،بيركت –
محمد) :صحيح ابن حبٌاف المسند ٌ
الصحيح على التٌقاسيم ك األنواع ،تحٌ :
ابن حبٌاف( ٌ

لبناف  ،ط  1433 ، 1ق –  2012ـ  ،حديث رقم  ، 741ـ  ،1ص 497
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لقد بيٌن اهلل سبحانو بقدرتو كحكمتو جملة من السنن كالقوانين الكونيٌة التي ال تتغيٌر كال تتب ٌدؿ .قاؿ تعالى ﴿ :فىػ ىه ٍل
َّت اللَّ ًو تىػ ٍب ًد نيال ۖ كلىن تى ًج ىد لًسن ً
َّت ٍاأل َّىكلًين ۚ فىػلىن تى ًج ىد لًسن ً
َّت اللَّ ًو تى ٍح ًو نيال ﴾.44ما المقصود بالسنٌة؟
يىنظييرك ىف إًَّال يسن ى
ى
ى
ي
ي
45
ادةي يػتىسنَّى أى ٍف ً
يسير ىى ىذا الٍ ىخبىػر ىم ًسير ٍاأل ٍىمثى ً
َّ
اؿ .46كمن سننو
ٍع
ل
ا
:
ة
ن
كالس
.
سن اهلل سنٌة أم بيٌن طريقا قويما"
ي
ُّ
ى
ى
ى
" ٌ
ي ى
ى
ى
ك بًأ َّ
ك يمغىيّْػ نرا نّْػ ٍع ىمةن أىنٍػ ىع ىم ىها على قىػ ٍووـ حتى
ىف اللَّوى لى ٍم يى ي
سبحانو في الكوف معاقبة الظالم المعتدم قاؿ تعالى ﴿ :ىذلً ى
ىف اللَّو س ًم ً
ً
يم ﴾.47كمنها ،أيضا ،نصرة الم من المطيع المنضبط لشرعو كأحكامو قاؿ
يػيغىيّْػ يركا ىما بًأىن يفس ًه ٍم ۙ ىكأ َّ ى ى ه
يع ىعل ه
ًً
ين ﴾.48كرزؽ المرء مق ٌدر من اهلل سبحانو فقد جاء في الحديث " ىح َّدثىػنىا
تعالى  ﴿ :ىكىكا ىف ىح ِّقا ىعلىٍيػنىا نى ٍ
ص ير ال يٍم ٍ من ى
ش ىع ٍن ىزيٍ ًدبٍ ًن ىك ٍى و
ص ىع ٍن ٍاألى ٍع ىم ً
ىح ىو ً
ﷺ ىك يى ىو
وؿ اللَّ ًو
اؿ ىع ٍب يداللَّ ًو ىح َّدثىػنىا ىر يس ي
ب قى ى
س ين بٍ ين َّ
الربًي ًع ىح َّدثىػنىا أىبيو ٍاأل ٍ
ال ى
ٍح ى
ً
َّ ً
ً ً
ص يدك يؽ قى ى
ضغىةن
ك ثي َّم يى يكو يف يم ٍ
ين يىػ ٍونما ثي َّم يى يكو يف ىعلى ىقةن ًمثٍ ىل ذىلً ى
الصاد يؽ ال ىٍم ٍ
اؿ( :إً َّف أ ى
ىح ىد يك ٍم يي ٍج ىم يع ىخ ٍل يقوي في بىطٍ ًن أ ّْيمو أ ٍىربىع ى
ث اللَّوي ملى نكا فىػيػ ٍ مر بًأىرب ًع ىكلًم و
ىجلىوي ىك ىش ًق ّّي أ ٍىك ىس ًعي هد ثي َّم يػيٍنػ ىف يخ فً ًيو
ات ىكيػي ىق ي
ك ثي َّم يىػ ٍبػ ىع ي
ًمثٍ ىل ذىلً ى
ب ىع ىملىوي ىكًرٍزقىوي ىكأ ى
اؿ لىوي ا ٍكتي ٍ
ى
ي ى ي ٍى ى
الركح فىًإ َّف َّ ً
ٍجن ًَّة إًَّال ًذ ىراعه فىػيى ٍسبً يق ىعلىٍي ًو كًتىابيوي فىػيىػ ٍع ىم يل بً ىع ىم ًل أ ٍىى ًل النَّا ًر
الر يج ىل م ٍن يك ٍم لىيىػ ٍع ىم يل ىحتَّى ىما يى يكو يف بىػ ٍيػنىوي ىكبىػ ٍي ىن ال ى
ُّ ي
49
ً
ً ً
ً
.رغم ذلك التٌقدير
ٍجن ًَّة)
ىكيىػ ٍع ىم يل ىحتَّى ىما يى يكو يف بىػ ٍيػنىوي ىكبىػ ٍي ىن النَّا ًر إًَّال ذ ىراعه فىػيى ٍسبً يق ىعلىٍيو الٍكتى ي
اب فىػيىػ ٍع ىم يل بً ىع ىم ًل أ ٍىىالل ى
الرزؽ كجعلو نعمة للعبد يرتبط بإيمانو كإحسانو
اإلالىي فإ ٌف من سنن الكوف أف يكوف إحالؿ البركة في ىذا ٌ
ىف أ ٍىىل الٍ يقرل آمنيوا كاتَّػ ىقوا لىىفتى ٍحنىا ىعلىٍي ًهم بػرىك و
الس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكلى ًكن
ات ّْم ىن َّ
كإصالحو في األرض .قاؿ تعالى ﴿ :ىكلى ٍو أ َّ ى ى ى ى ٍ
ىى
اىم بً ىما ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف ﴾ .50كمن سننو في الكوف أيضا ،أ ٌف المجاعة كنقص الطعاـ عقاب كتأديب
ىك َّذبيوا فىأ ى
ىخ ٍذنى ي
ص ّْمن الثَّمر ً
آؿ فًر ىعو ىف بً ّْ ً
ات لى ىعلَّ يه ٍم
للك ٌفار كالمفسدين .قاؿ تعالى:
﴿ ىكلىىق ٍد أ ى
ىخ ٍذنىا ى ٍ ٍ
السن ى
ين ىكنىػ ٍق و ى ى ى
يى َّذ َّك يرك ىف﴾.51كٱستعرض القرآف جملة من المواقف التي تيبرز تراجع بعض األمم عن اإليماف كاإلحساف فيقلب اهلل
ً ً
يل لى يه يم
نعمتو عليهم نقمة كأمنهم خوفا ،كيبتليهم بنقص الثمرات ك بألواف كثيرة من العذاب .قاؿ تعالى ﴿ :ىكإ ٍذ ق ى
ً
اس يكنيوا ى ًذهً الٍ ىقريةى كيكليوا ًم ٍنػها حي ي ً
ۚ ىسنى ًزي يد
اب يس َّج ندا نَّػغٍ ًف ٍر لى يك ٍم ىخ ًطيئىاتً يك ٍم
ى
ى ىٍ
ٍ
ث ش ٍئتي ٍم ىكقيوليوا حطَّةه ىكا ٍد يخليوا الٍبى ى
ٍى ى
ً
َّ ً ً
َّ ً
ًً
الس ىم ًاء بً ىما ىكانيوا
يل لى يه ٍم فىأ ٍىر ىسلٍنىا ىعلىٍي ًه ٍم ًر ٍج نزا ّْم ىن َّ
ين فىػبى َّد ىؿ الذ ى
ال يٍم ٍحسن ى
ين ظىلى يموا م ٍنػ يه ٍم قىػ ٍونال غىٍيػ ىر الذم ق ى
()44سورة فاطر  ، 35اآلية 43 :

()45
محمد) لساف العرب ،دار صادر ،بيركت – لبناف ،ـ  ،13ص 225
ابن منظور ( ٌ
()46
محمد الطٌاىر) :التٌحرير كالتٌنوير ،ج  ،22ص 337
ابن عاشور ( ٌ

()47سورة األنفاؿ  ،8اآلية 53:
()48سورة الركـ ،30اآلية.47:

()49
محمد) :صحيح البخارم ،كتاب بدء الخلق ،باب ذكر المالئكة ،حديث رقم  ،3208ص.596
البخارم ( ٌ

()50سورة األعراؼ  ،7اآلية.96 :

()51سورة األعراؼ  ،7اآلية.130 :
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يىظٍلً يمو ىف﴾ .52كمن أبرز األمثلة على كقوع ىذه السنٌة الكونيٌة ما كقع ألىل سبأ الذين لم يشكركا النٌعمة كلم يق ٌدركا
خالقها ح ٌق قدره ،فأخذىم بالعذاب كالجوع كنقص الثٌمرات .قاؿ تعالى ﴿ :لىىق ٍد ىكا ىف لًسبىوإ فًي ىم ٍس ىكنً ًه ٍم آيىةه ۖ
ى
جنَّتى ً
اف ىعن يى ًمي ون ك ًشم و
ضوا فىأ ٍىر ىسلٍنىا ىعلىٍي ًه ٍم ىس ٍي ىل
اؿ ۖ يكليوا ًمن ّْرٍز ًؽ ىربّْ يك ٍم ىكا ٍش يك يركا لىوي ۚ بىػ ٍل ىدةه طىيّْبىةه ىكىر ّّ
ور فىأى ٍع ىر ي
ب غى يف ه
ى
ى ى
53
ً
اىم بً ىجنَّتىػ ٍي ًه ٍم ىجنَّتىػ ٍي ًن ىذ ىكاتى ٍي أي يك ول ىخ ٍم وط ىكأىثٍ ول ىك ىش ٍي وء ّْمن ًس ٍد ور قىلً و
يل ﴾  .كإذا قاؿ البعض":ىا ىو الغرب
ال ىٍع ًرـ ىكبى َّدلٍنى ي
المخالف لإلسالـ ينعم بخيرات األرض كببركات السماء فأين ىم من السنن الكونيٌة كمن ألواف العذاب"؟ فإف

الجواب مذكور في القرآف.كتاريخ البشريٌة ي ٌكد تقلٌب الك ٌفار في النٌعم إلى أف يأخذىم اهلل باالبتالءات كالعذاب
كالنقم على حين غرة،كأ ٌف العبرة بالخواتيم .قاؿ تعالى ﴿ :كذىرنًي كالٍم ىك ّْذبً ً
َّع ىم ًة ىكىم ّْهل يٍه ٍم قىلً نيال ﴾ .54كقاؿ
ين أيكلي النػ ٍ
ى ٍ ى ي
ى
ٌ
55
ً
ً ً ً
ك تىػ ىقلُّ َّ ً
اىم ىج ىهنَّم ۚ ً
اد ﴾  .كإذا كنٌا نركـ
أيضا ﴿:ىال يىػغيَّرنَّ ى
س ال ًٍم ىه ي
يل ثي َّم ىمأ ىٍك ي ٍ
ب الذ ى
ي
ين ىك ىف يركا في الٍب ىالد ىمتىاعه قىل ه
ي
ىكب ٍئ ى
تحقيق اإلصالح االجتماعي فإنٌو يتحتٌم علينا الوعي بالسنن الكونية كبقيمة الغذاء كضركرة توظيفو في تكريم
اإلنساف ال في ٱستعباده كالتٌحكم في مصيره.

خاتمة :

إ ٌف عناية القرآف بالغذاء كسبا كادخارا كتوزيعا كاستهالكا عبر أحكاـ تنظيميٌة كإرشاديٌة كمواقف إعجازيٌة في عالقة

أجل النٌعم.
ٌ
بالسنن الكونيٌة لدليل قاطع على أىميٌة ىذا المكسب الذم ييعتبر نعمة من ٌ

كالعز كالتٌمكين كتيعبٌد طريقها عبر اإلصالح فال ب ٌد أف تكوف
األمة تبحث عن سبل التٌق ٌدـ كالنٌصر ٌ
كإذا كانت ٌ

على كعي بقيمة الغذاء كبأخطار التٌبذير كأف تعمل على ترشيد االستهالؾ كالنٌفقة أل ٌف التٌبعيٌة الغذائيٌة عادة ما تكوف
سببا في بعض التٌنازالت المصيريٌة كالمبدئيٌة .كىذا ما يستدعي مزيد االىتماـ بهذا الموضوع في البرامج التعليميٌة
صرؼ فيو .كما يتطلٌب استغالؿ
للنٌاشئة ،حتٌى يدركوا قيمة العمل كضركرة اإلنتاج كأىميٌة ا ٌدخار الطٌعاـ كحسن التٌ ٌ
كل الفضاءات الترفيهيٌة كالتثقيفيٌة لبياف خطورة التٌبذير كسوء التٌصرؼ في النٌعمة عبر الشعر كالنٌثر كالرسم كغيرىا
ٌ

من أشكاؿ التٌعبير
كتعتبر التٌوعية اإلعالميٌة عبر القنوات المرئيٌة كالمسموعة كفي كاجهة المحالٌت التٌجاريٌة كداخل فضاءاتها
من أفضل الوسائل الكفيلة بذلك.

كتصورات أخرل تضمن ترشيد االستهالؾ كالوعي بضركرة تحقيق االكتفاء ال ٌذاتي في
فهل من خطط ٌ
()52سورة األعراؼ  ،7اآليتاف .162 -161:
()53سورة سبأ  ،34اآليتاف.16- 15 :
()54
المزمل  ،73اآلية 11:
سورة ٌ

()55سورة آؿ عمراف ،3اآليتاف197 – 196 :
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عزىا كمناعتها؟
األمة كيحفظ ٌ
الغذاء بما يسهم في تطوير كعي ٌ

قائمة المراجع كالمصادر

ةوالكو.ة
ّية
د
*القرآف الكريمة بوواية حفة بة سليمنة بةواملغريةواَأل َأل ّي
أمنية(جالل)ة
*واعكاي،ةدورةواشبوق،ةواقمهبرية–ةمصب،ةط،1ة1999م.ة
البخارم(محمد) 194ق 256-ق
*صحلحةوابخمرد،ةضبطةأمح ةجمد،ةدورةواعه ةوجل ا ةوانصكررية-ةمصب،ةط ،1ة1423هة–2002ةم.ة*وادبةواحبد،ة
ةواشممي،ةدورةواقسم،ةدمشق،ةط ،1ة1422هة2001-م.
تبتلبةصمحلةأمح ّي
محمد) 270ق354 -ق
ابن حبٌاف ( ٌ

وع،ةحتقلقةحمي ةعسيةشكمنزةوخمافةآدةدمغ،ةدورةو بة زم،ة
ةواصحلحةعسىةواتّيقم لمةووانك
*صحلحةو بة بّيمن:ةواسن ّي
ّي
غوت-ةابنمن،ةطة،1ة1433هة–ة2012ةمة

محمد) ت606ق
الرازم ( ٌ
ٌ

*محمتلحةوامللبة=ةواتّيحسغةوالبغ،ةدورةإ لمءةوارتوثةواعبيب،ة غوت،ةطة ،3ة1420ةه.ة
ركسو (جوف جاؾ)
*ةواعق ةوالجتيمعي،ةتبمجيةعمدلةزعلرت،ةمؤ سيةهن وودةاستعسلمةوواثقمفي،ةواقمهبرية–ةمصب،ة .2012
محمد رشيد) 1282ق 1354 -ق
رضا ( ٌ

تحسغةواقبآنةوحلللمةواسيىةتحسغةوانمر،ةوهللئيةواصباّييةواعسيلّييةاسلتمب،ة 1990م.ة
*
ّي
الزحيلي (كىبو) ت 2015ـ

*واتّيحسغةوانغةوةواعقل ريةوواشباعيةووانهج،ةدورةواحلبةواعمصبة–ةدمشق،ةط ،2ة1418ةهـ.ة
الزمخشرم (محمود) ت 538ق
ٌ

*والشمفةعبة قمئقةواتّينزالةوعلكنةواقموالةوةوجكهةواتأوال،ةدورةوالتمبةواعبيب،ة غوت،ةطة،3ة1407ةه.ةة
محمد) ت310ق
الطبرم( ٌ
ةحمي ةشمكب،ةمؤ سيةواب ماي،ةطة ،1ة1420ةهة–ة2000ةم.ة
*ةجممعةوابلمنةوةتأوالةواقبآن،ةحتقلقةأمح ّي
محمد الطٌاىر) 1296ق  1393 -ق
ابن عاشور ( ٌ
*واتّيحبابةوواتّينكاب،ةوا ّي ورةواتّيكنسلّييةاسنّيشب،ةتكنس1984،م.ةة
ابن عطيٌة (عبد الحق) ت 542ق
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ةواشمو،ةدورةوالتبةواعسيلّيية–ة غوت،ةط ،1ة.1422ة
وحملبرةواكجلزةوةتحسغةوالتمبةواعزاز،ةحتقلقة:ةعب ةواسالمةعب ّي
* ّي

الحجاج) 206ق 261ق
مسلم (بن ٌ

حمي ةفؤودةعب ةوابمقي،ةدورةإ لمءةوالتبةواعب لّيي،ةدةطة.ة
*ةصحلحةمسسم،ةتح:ة ّي
معاجم كموسوعات
محمد) ت 711ق
ابن منظور ( ٌ

*ةاسمنةواعبب،ةدورةصمدر،ة غوت،ةطة،1ة1412هة–ة1992م.ة
مقاالت

*عماشة( سمم)ةمقملةب:ةاك للةنلكز،ةمكقعةإخبمردةقطبد،ة 18اكالك.2017ة
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