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 الَوعُي بقيَمة الِغذاء َطريق إىل اإلصالِح يف الشَّريعة اإلسالميَّة(8)
 عمر حسونة الملولي.أ
 - تونس –جامعة الزيتونة /محاضر

mellouli.om@gmail.com 
 :ملخص البحث

رٌكز ىذا البحث على العناية بموضوع الغذاء كسبا كتوزيعا كاستهالكا كاٌدخارا من زاكية شرعٌية ككاقعٌية، 
فبٌين عالقة كسب الطٌعاـ كحسن الٌتصٌرؼ فيو بالتديٌن كاالمتثاؿ ألكامر الٌلو من ناحٌية، كبحفظ األٌمة من الخصاصة 

كمع أٌف الصـو سبيل إلى الٌتربية على حسن الٌتصٌرؼ في الطٌعاـ، فقد حرص القرآف . كالٌدفاع عن أمنها كمناعتها
كما جعل الطٌعاـ من أبرز كسائل الٌتكافل . الكريم على إبراز أىمٌية إدارة الشأف الغذائي، كضركرة الٌتوسط في الٌنفقة

 .وكربط تحصيلو بالٌسنن الكونٌية، كجعلو من كسائل البشارة كالٌنذارة. اإلنساني
  :مقدمة

إٌف الٌناظر في تاريخ اإلنسانٌية كحاضرىا يلحظ حرصا متزايدا على امتالؾ الغذاء كحسن إدارتو كتوزيعو بما يخدـ 
كمع أٌف القرآف الكريم كٌضح قيمة الغذاءكحٌرض على حسن ٱستثماره كرآه .المصالح كالبرامج االقتصادية كالسياسٌية

،أفرادا كحكومات لم يدركوا قيمة ىذه الٌرسالة  طريقا إلى الٌتكافل االجتماعي كاإلنساني فإٌف بعضا من مسلمي اليـو
فتفٌشت مظاىر التٌبذير كإىدار الطٌعاـ كالتعويل على االستيراد لتوفير االحتياجات الغذائٌية . القرآنٌية كأىمٌيتها

األساسٌية، دكف كعي بما يشٌكلو ذلك من أخطار كتحٌديات على حاضر األٌمة كمستقبلها الغذائي كتوازناتها المالٌية 
للتحٌكم " سالح" كمصالحهاكٱستقاللها في أخذ القرار، خاٌصة كأٌف الغذاء تحٌوؿ في ىذا الٌزمن، زمن العولمة،إلى 

. في الٌرقاب كإخضاع الشعوب كالحٌكاـ كٱستنزاؼ األمواؿ
فما قيمة الغذاء في حياة اإلنساف كتصٌوره؟ ككيف ٱىتٌم القرآف بالغذاء؟ كما مدل حرص التشريع اإلسالمي على 

؟ كما عالقة الٌرخاء الغذائي كالمجاعة  تنظيم االستهالؾ كحسن توزيع الطٌعاـ؟كما عالقة الطٌعاـ في اإلسالـ بالٌصـو
الكونٌية؟  بالسنن

-العولمة- الٌتكافل االجتماعي- الٌتحٌكم- التوزيع- الخبائث– الطٌيبات - الطٌعاـ– الغذاء : كلمات مفتاحٌية
. الٌضوابط الشرعٌية- االستهالؾ- الصـو– المجاعة - الٌرخاء- السنن-الٌتضامن
   :الطٌعاـ كاإلعجاز .1
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        إٌف تحصيل الغذاء كالحرص على كسبو من المطالب الغريزيٌة كاألساسٌية في حياة االنساف،كىذا ما يبٌرر 
ًإٍذ ﴿  :قاؿ تعالى . إنزاؿ مائدة من الٌسماء يأكلوف منها كتكوف لهم عيدا طلب بني إسرائيل من عيسى عليو الٌسالـ

اًء  نىا مىائًدىةن مّْنى السَّمى  قىاؿى اتػَّقيوا اللَّوى ًإف كينتيم ۖ  قىاؿى اٍلحىوىارًيُّوفى يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى ىىٍل يىٍستىًطيعي رىبُّكى أىف يػينػىزّْؿى عىلىيػٍ
هىا ًمنى الشَّاًىًدينى قىاؿى ًعيسىى اٍبني  مٍُّ ًمًنينى  قٍػتػىنىا كىنىكيوفى عىلىيػٍ هىا كىتىٍطمىًئنَّ قػيليوبػينىا كىنػىٍعلىمى أىف قىٍد صىدى قىاليوا نيرًيدي أىف نٍَّأكيلى ًمنػٍ

ىكَّلًنىا كىآًخرًنىا كىآيىةن   ا ألّْ اًء تىكيوفي لىنىا ًعيدن نىا مىائًدىةن مّْنى السَّمى مىٍريىمى اللَّهيمَّ رىبػَّنىا أىنًزٍؿ عىلىيػٍ
ري الرَّازًًقينى ۖ  مّْنكى  يػٍ فكاف نزكؿ تلك المائدة آية من آيات اهلل الٌتي أيٌدت عيسى عليو السالـ . 1﴾ كىاٍرزيقٍػنىا كىأىنتى خى

اىىا)أًلىٍربىًع فػىوىائًدى :" أٌف طلب المائدة كاف (ق1354ت )رأل محٌمد رشيد رضا .في دعوة قومو إلى اهلل تعالى (: ًإٍحدى
تػىنىا، كىًقيلى  ، كىالى نىًجدي مىا يىسيدُّ حىاجى ا أًلىنػَّنىا ًفي حىاجىةو ًإلىى الطَّعىاـً هى  : (الثَّانًيىةي ). اٍلميرىادي أىكىلي التَّبػىرُّؾً : أىنػَّنىا نيرًيدي أىٍف نىٍأكيلى ًمنػٍ

ًة كىاللٍَّمًس كىالذٍَّكًؽ  ٍرًقًو لًٍلعىادىًة، أىٍم ًبضىمّْ ًعٍلًم اٍلميشىاىىدى ًة خى ا نػيٍ ًمني بًًو ًمٍن قيٍدرىًة اهلًل ًبميشىاىىدى نيرًيدي أىٍف تىٍطمىًئنَّ قػيليوبػينىا ًبمى
ؿً  مىا :" أنٌهم  (ق1393ت )محٌمد الطٌاىر ابن عاشور كرأل. 2"كىالشَّمّْ ًإلىى ًعٍلًم السٍَّمًع ًمٍنكى كىًعٍلًم النَّظىًر كىااًلٍسًتٍدالى

ا أىرىاديكا التػَّيىمُّنى بًأىٍكًل طىعىاـو نػىزىؿى ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ًإٍكرىامنا لىهيمٍ  انًًهٍم ًإنَّمى فأباف الٌتفسيراف أىمٌية .3"أىرىاديكا ذىًلكى ًلضىٍعفو ًفي ًإيمى
الطٌعاـ كعالقتو بالحاجة من ناحية كباإليماف كالشكر من ناحية ثانية،كالطٌعاـ أساس حياة اإلنساف بٱعتباره من 

الحاجات األكيدة، فكيف كظٌفو القرآف في البشارة كالٌنذارة؟  
   :الطٌعاـ من كسائل البشارة كاإلنذار في القرآف الكريم .2
بالطٌيب من الطٌعاـ  الطٌعاـ نعمة يستطيبها اإلنساف، كيركن إليها كقت الحاجة، استعملو القرآف للبشارة بٱعتبار

قاؿ تعالى في معرض . كالٌشراب في جٌنات الخلد ترغيبا في اإليماف كالعلم كالعبادة كاإلحساف كصالح األعماؿ
يػَّريكفى ﴿ :حديثو عن طعاـ أىل الجٌنة كتفٌنن القرآف في عرض ما في . 4﴾كىلىٍحًم طىٍيرو مّْمَّا يىٍشتػىهيوفى  كىفىاًكهىةو مّْمَّا يػىتىخى

مَّثىلي ﴿ : الجٌنة من طيب الطٌعاـ كالشراب في مستول فرادة الٌنوع كفي مستول كصولو إلى المينٌعمين بال جهد فقاؿ
ا أىنٍػهىاره مّْن مَّاءو غىٍيًر آًسنو كىأىنٍػهىاره مّْن لَّبىنو لٍَّم يػىتػىغىيػٍَّر طىٍعميوي كىأىنٍػهىاره مٍّْن خىٍمرو لَّذَّةو ۖ  اٍلجىنًَّة الًَّتي كيًعدى اٍلميتػَّقيوفى   ًفيهى

فمياه أنهار الجٌنة صافية ال . 5﴾ كىلىهيٍم ًفيهىا ًمن كيلّْ الثَّمىرىاًت كىمىٍغًفرىةه مّْن رَّبًّْهمٍ ۖ  لّْلشَّارًبًينى كىأىنٍػهىاره مٍّْن عىسىلو مُّصىفِّى 
كقد قاؿ .6بلغني أنو ال تمٌسو يد،كأنو يجيء الماء ىكذا حتى يدخل فيفيو :"(ق310ت)يتغٌير ريحها، قاؿ الطبرم 

                                                           
 .        114- 112: ، اآليتاف5سورة المائدة (1)
 .211، ص7ـ، ج1990تفسير القرآف الحكيم المسٌمى تفسير المنار، الهيئة المصريٌة العلمٌية للكتاب، : (محٌمد رشيد)رضا (2)
 .107، ص7، ج 1984الٌتحرير كالٌتنوير، الدار التونسٌية للنشر، تونس ،: (محٌمد الطاىر)ابن عاشور (3)
 .  21 – 20: ، اآلية56سورة الواقعة (4)
 .15: ، اآلية47سورة محٌمد(5)
 .167، ص22ـ، ج2000– ق 1420، 1أحمد محٌمد شاكر، م ٌسسة الٌرسالة، ط: جامع البياف في تأكيل القرآف، تح: (محٌمد)الطٌبرم (6)
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لم تدسو المجوس، كلم ينفخ فيو الشيطاف، كلم ت ذىا شمس، كلكنها :"الطبرم في صفات خمر الجٌنة كلٌذتو
. 7"الصفراء:أم" فوحاء

كما ٱعتمد اإلنذار بالطٌعاـ المقٌزز الذم تأباه الٌنفوس كتشمئٌز من تناكلو، للٌترىيب من الكفر كاإلفساد في 
ـه ًإالَّ ًمٍن ًغٍسًلينو الَّ يىٍأكيليوي ًإالَّ ﴿ :قاؿ تعالى في إطار حديثو عن عذاب أىل الٌنار كطعامهم فيها . األرض كىالى طىعىا

اًطئيوفى  اٍلميٍهًل يػىٍغًلي  ًإفَّ شىجىرىتى الزَّقُّوـً ﴿ :كقاؿ أيضا. ىل الٌنارما يسيل من صديد أ: كالغسلين.8﴾اٍلخى ـي اأٍلىثًيًم كى طىعىا
فكانت البشارة كاإلنذار من كسائل اإلصالح المنشود كالترغيب في اإليماف كاالستقامة على نهج .9﴾ًفي اٍلبيطيوفً 

. اإلسالـ كتوصياتو
كاليـو تيعقد . قامت الحركب كنشأت الخالفاتكنظرا لمدل الحاجة إلى الغذاء كقيمتو في حياة األفراد كالٌشعوب، 

". سالح الغذاء"متالكو، خاصة في عالمنا المعاصر الذم صار يتحٌدث عن ٱتحصيلو ك ألجلالندكات كتيعٌد البرامج 
فكيف نظر القرآف الكريم للطٌعاـ في إطار منظومتو اإلصالحٌية التي جاء بها إلى البشريٌة؟ككيف سٌخره لخدمتها 

للٌتحكم في البشر " الٌسالح "لهذا  ستعمالهاٱك10العولمة كتعزيز قيم التضامن كالتعاكف اإلنساني،في مقابل رؤية
كالغذائٌية،إضافة إلى قٌلة كعي بعض الشعوب بقيمة الغذاء  بوضع اليد على البذكر كاألسمدة كالمنتجات الٌزراعٌية

من الغذاء ييهدىر سنويا لضعف كفاءة الحصاد، كقلة مرافق % 25" حيث أشار حساـ عايش في مقاؿ لو إلى أٌف 
سيطرة شركات على سوؽ البذكر العالمية كشركة مونسانتو الٌتي تملك :" كأشار من جهة أخرىإلى. 11"التخزين

ماي دم إلى ٱختفاء استخداـ البذكر األصلية،  العالم من أسواؽ بذكر مختلف المحاصيل في% 70-100
سالح الغذاء كأداة عقاب بالمنع  : "ثٌم أشار إلى أٌف ظاىرة ٱستعماؿ. 12"كالٌتحكم بالتنوٌع البيولوجي الٌزراعي

كالمقاطعة في ٱزدياد، للٌتأثير المباشر في معيشة الناس ٱستنادا لحقيقة حاجتهم الماسة لو على مدار  كالٌتضييق
ىذا بعض ما أفرزه النظاـ العالمي الجديد فكاف تحٌكمو في الغذاء مينبئا بالخطر م ٌديا إلى التجويع . 13"الساعة
كلتالفي جميع ذلك ٱىتٌم اإلسالـ بتنظيم االستهالؾ، فما ىي ضوابطو الشرعٌية؟ . كالفساد

                                                           
 .167، ص 22ـ س، ج(7)
 37 – .36: ، اآليتاف69سورة الحاٌقة (8)
 .45 – 43:، اآليات44سورة الدخاف (9)
ازدياد العالقات المتبادلة بين األمم، سواء المتمثٌلة في : ىي. 17ـ ، ص1999، 1مصر ، ط - العولمة، دار الشركؽ، القاىرة( : جالؿ)أمين  (10)

 .تبادؿ السلع كالخدمات، أك في انتقاؿ رؤكس األمواؿ، أك في انتشار المعلومات كاألفكار، أك في تأثٌر أٌمة بقيم كعادات غيرىا من األمم
 .  2017يوليو18لوسيل نيوز موقع إخبارم قطرم ،: مقاؿ ب (حساـ)عايش (11)

 . ـ س(12)
. ـ س(13)
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  :في الحاجة إلى إدارة الشأف الغذائي .3
أباف القرآنالكريم أىمٌية إدارة الشأف الغذائي، ككٌضح سبل تحقيق األمن في ىذا المجاؿ، بٱعتباره طريقا إلى 

 ًإنّْي حىًفيظه ۖ  قىاؿى اٍجعىٍلًني على خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ﴿ :يتجٌلى ذلك بوضوح في  قولو تعالى.اإلصالح المنشود
إنما قاؿ ذلك ليتوٌصل :" في تفسير ىذه اآلية (ق538ت) كمن النتائج التي توٌصل إليها الزمخشرم. 14﴾عىًليمه 

إلى إمضاء أحكاـ اهلل تعالى كإقامة الحٌق كبسط العدؿ، كالٌتمٌكن مما ألجلو تبعث األنبياء إلى العباد، كلعلمو أٌف 
فكانت ىاتاف . 15"الملك كالدنيا أحدا غيره ال يقـو مقامو في ذلك، فطلب الٌتولية ٱبتغاء كجو اهلل ال لحبٌ 

فإذا توٌفرتا كانتا . الخصلتاف في يوسف عليو السالـ مطلوبتين في كٌل م تمن على الغذاء في كٌل زماف كمكاف
كأشار ابن عاشور إلى أىمٌية . دالتين على أىليٌتو لهذه المهٌمة الٌصعبة كقدرتو على القياـ بها على أحسن كجو

انىةً :" الٌصفتين المذكورتين فقاؿ من الرٌكائز فهما .16"ًصفىةي اٍلًحٍفًظ اٍلميحىقًّْق ًلاًلٍئًتمىاًف، كىًصفىةي اٍلًعٍلًم اٍلميحىقًّْق لًٍلمىكى
كإذا . األمن الغذائي المطلوب كإدارة الشأف الغذائي في مستول الٌدكؿ كحٌتى األسراألساسٌية المساىمة في تحقيق 

كٌنا ننشد تحقيق ىذا الهدؼ في البالد االسالمٌية اليـو فال بٌد من تولية األمين الحفيظ على الغذاء كعلى خيرات 
كتوزيعها كفق الضوابط  األرض كمواردىا عموما،العليم القادر على تنميتها كتكثيرىا كجمعها كخزنها بالطرؽ العلمٌية

الشرعٌية، حتى تكوف األٌمة في مأمن من الخصاصة كاالحتياج كحتى ال ييمارس عليها أك على بعض مكٌوناتها 
مىٍن أىٍصبىحى ًمٍنكيٍم آًمننا ًفي ًسٍربًًو، ميعىافنى ًفي جىسىًدًه، ًعٍندىهي قيوتي ): ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى رىسيوؿي اهلًل .أسلوب االبتزاز كالمساكمة

نٍػيىا أىنَّمىا ًحيزىٍت لىوي الدُّ . 17(يػىٍوًمًو، فىكى
ـي اٍسكيٍن أىنتى كىزىٍكجيكى اٍلجىنَّةى ﴿ :من أبرز المحطات التي ربطت الغذاء باالبتالء ما كاف مع آدـ قالتعالىك كىقػيٍلنىا يىا آدى

ا حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تػىٍقرىبىا ىذه الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى الظَّاًلًمينى  هىا رىغىدن حيث كسوس لو الشيطاف، كزيٌن لو 18﴾كىكيالى ًمنػٍ
ؽي اأٍلىٍكًل ًمنى اٍلجىنًَّة عىلىى كىٍجًو : "قاؿ الٌرازم.فضل األكل منها، ففعل، ككقع في الخطيئة فىاٍلميرىادي ًمنى اآٍليىًة ًإٍطالى

قىى لىهيمىا عيٍذره ًفي التػَّنىاكيًؿ ًمٍن  ا بػىٍعضى اأٍلىٍكًل كىالى بػىٍعضى اٍلمىوىاًضًع حىتَّى الى يػىبػٍ التػٍَّوًسعىًة اٍلبىاًلغىًة حىٍيثي لىٍم يىٍحظيٍر عىلىٍيًهمى
ةو ًمٍن بػىٍيًن أشجارىا الكثيرة نهاىما عن األكل من شجرة معينة، :"(ق1436ت)الزحيلي كقاؿ.19"شىجىرىةو كىاًحدى

فاألكل منها ظلم ألنفسهما، كلكن الشيطاف عدٌكىما أزٌلهما عنها، فأخرجهما من ذلك النعيم، بعد أف أغواىما 
                                                           

 .55: ، اآلية12سورة يوسف (14)
 .482، ص2ق، ج1427، 3الكٌشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيركت لبناف، ط: (محمود)الٌزمخشرم (15)
 .9، ص13الٌتحرير كالٌتنوير، ج : (محٌمد الطاىر)ابن عاشور (16)
 .322، ص300ـ، حديث رقم 2001-ق 1422، 1صالح أحمد الٌشامي، دار القلم، دمشق، ط: األدب المفرد، تر: (محٌمد)البخارم (17)
 .35:، اآلية 2سورة البقرة (18)
 .452، ص3التفسير الكبير، ج= مفاتيح الغيب : (محٌمد)الٌرازم (19)
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 (160) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

من ىنا تظهر خطورة الطٌعاـ بٱعتباره من كسائل االبتالء .20"باألكل من الشجرة، أك أبعدىما كحٌولهما من الجنة
كفي اإلباحة . أىمٌية االنضباط لألحكاـ الشرعٌية التي أباحت الطٌيبات كحٌرمت الخبائثكاالختبار، كما تبدك

ا النَّاسي كيليوا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض ﴿ : قاؿ تعالى.كالتحريم حكمة ربٌانية بالغة، فالٌلو تعالى ال يحٌب لعباده إالٌ الخير يىا أىيػُّهى
ًإنَّما يىٍأميريكيٍم بًالسُّوًء كىاٍلفىٍحشاًء كىأىٍف تػىقيوليوا عىلىى  (168)حىالالن طىيّْبان كىال تػىتًَّبعيوا خيطيواًت الشٍَّيطاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبينه 

ؿي "بالخبيث؟ قاؿ محٌمد رشيد رضا  فما المراد بالطٌيب كما المراد.21﴾اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى  ري اٍلحىرىاـً : اٍلحىالى ىيوى غىيػٍ
قيٍل الى أىًجدي ًفيمىا أيكًحيى ًإلىيَّ ميحىرَّمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىٍف يىكيوفى مىٍيتىةن أىٍك دىمنا ﴿ :الًَّذم نيصَّ عىلىٍيًو ًفي قػىٍوًلًو تػىعىالىى

ا أىٍك لىٍحمى ًخٍنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ ًلغىٍيًر اهلًل بًوً  ا فىكيلُّوي ميبىاحه ًبشىٍرًط أىٍف يىكيوفى طىيّْبنا .22﴾مىٍسفيوحن ا ىىذى ; فىمىا عىدى
رى خىًبيثو  هي النػُّفيوسي ًلاًلنًٍتفىاًع بًًو فىًإذىا ثػىبىتى الطَّيّْبي ثػىبىتىًت :" كقاؿ ابن عاشور. 23"أىٍم غىيػٍ ٍأنًًو أىٍف تػىٍقًصدى الطَّيّْب ًمٍن شى

أىًك الرَّاًجحي  اٍلًحلّْيىةي أًلىفَّ اللَّوى رىًفيقه بًًعبىاًدًه لىٍم يىٍمنػىٍعهيٍم ًممَّا ًفيًو نػىٍفعيهيمي اٍلخىاًلصي 
الطيب المباح  كالشٌك أٌف في ٱمتياز.24

من الطعاـ بالٌنفع كالطهارة مع كثرة أنواعو كأصنافو كفي ٱٌتصاؼ الخبيث المحٌرـ على قٌلتو كمحدكديٌتو بالمضٌرة 
أكالٌنجاسة بياف للٌرحمة اإللهٌية 

كعموما فبإٌف الٌدعوة إلى تناكؿ الطٌيب من الطعاـ كترؾ الخبيث . الطٌيب ىو ما ال يتعٌلق بو حٌق الغير قيلك
إسهاـ في تكريم االنساف كترقية ذكقو كحفظ صٌحتو كتقوية جسمو كعزيمتو كتزكية نفسو، حٌتى يقدر على القياـ 

كلكن من ىو المخٌوؿ بالتشريع في ىذا الباب؟ . بمهٌمة خالفة اهلل في األرض
، كال ملسو هيلع هللا ىلصال شٌك أٌف إباحة الطٌعاـ أك تحريمو عمل تشريعي خالص ال يصدر إالٌ عن  المولى عزٌ كجٌل كعن الرسوؿ 

الضركرات تبيح المحظورات "القواعد الفقهٌية التي راعت الضركرة القصول مثل قاعدة حديث فيو إالٌ للعلماء كفق
كبذلك  فليس من حٌق أٌم إنساف آخر أف ييبيح أك أف ييحٌرـ طعاما أك شرابا كفق مزاجو كتصٌوره الخاص، كىذا ما " 

كقع فيو المشركوف الذين حٌرموا على أنفسهم بعض الطٌيبات كأحٌلوا الخبائث، فنهاىم المولى سبحانو عن ىذا 
ا الًَّذينى آمىنيوا كيليوا ًمٍن طىيّْباًت مىا رىزىٍقناكيٍم كىاٍشكيريكا لًلًَّو ًإٍف كيٍنتيٍم ًإيَّاهي ﴿ :الٌصنيع حيث قاؿ في خطابو للم منين يىا أىيػُّهى

رى باغو كىال عادو فىال  (172)تػىٍعبيديكفى  ـى كىلىٍحمى اٍلًخٍنزًيًر كىما أيًىلَّ بًًو ًلغىٍيًر اللًَّو فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍ ٍيتىةى كىالدَّ ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى ًإنَّما حىرَّ
كإذاكانت بعض األمم قد حٌرمت على نفسها كثيرا من الطيبات كبعض أنواع .25﴾ًإٍثمى عىلىٍيًو ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 

                                                           
 .138، ص1ق، ج1418، 2الٌتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: (كىبة)الٌزحيلي (20)
 .169 – 168: ، اآليتاف2سورة البقرة (21)
 .145: ، اآلية6سورة األنعاـ (22)
 .71، ص2تفسير القرآف الحكيم المسٌمى تفسير المنار، ج : (محٌمد رشيد)رضا (23)
 .102، ص2الٌتحرير كالٌتنوير، ج: (محٌمد الطٌاىر)ابن عاشور (24)
 .173 – 172: ، اآليتاف2سورة البقرة (25)
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 (161) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

بدعول تعذيب الجسد كٱحتقاره، كربٌما كاف ذلك تقليدا آلبائهم من المشركين  لحـو بعض الحيوانات أك غيرىا
:" محٌمد رشيد رضا أف عبدة األصناـ، فإٌف المولى سبحانو بٌين الطٌيب من الطٌعاـ كأباحو كالهدؼ من ذلك في نظر
انًيَّةه عىٍقًليَّةه  ا فػىوىائًدي ريكحى هى ا لًيىكيوفى لىنىا ًمنػٍ هى نىا، كىأىمىرىنىا بًالشٍُّكًر عىلىيػٍ كال شٌك أٌف في . 26"تػىتًَّسعى دىائًرىةي نًعىًمًو اٍلجىسىًديًَّة عىلىيػٍ

ذلك دفعا لتحقيق اإلصالح االجتماعٌي المنشود من خالؿ تعزيز ثقة المسلم بربٌو كبكتابو كما جاء فيو من أحكاـ 
. بينيت على حكمة ربٌانٌية بالغة كرحمة ظاىرة حٌرمت من الطعاـ ما فيو نجاسة أك مضٌرة أك ٱعتداء على حق الغير

كغيرىم، كييجيب عن أسئلتهم التي تعٌلقت بالطعاـ كالشراب كغيرىا مبٌينا المصالح  الم منين كىا ىو القرآف ييحاكر
ًبيره ﴿ : قاؿ تعالى.كالمفاسد كقاعدة ٱنبنت عليها األحكاـ الشرعٌية ٍيًسًر قيٍل ًفيًهما ًإٍثمه كى يىٍسئػىليونىكى عىًن اٍلخىٍمًر كىاٍلمى

ًإٍثميهيما أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهما كاف ذلك في مرحلة تمهيديٌة لتحريم المسكر بعد ذلك بصفة قطعٌية  .  27﴾كىمىناًفعي لًلنَّاًس كى
كنهائٌية بٱعتباره نجسا كلما يترٌتب عن شربو من زكاؿ العقل كمضار جسديٌة  كعقلٌية  كعصبية كمزاجٌية كسلوكٌية 

ًبيرنا:" يقوؿ محٌمد رشيد رضا .تيخٌل بالمركءة  كبإنسانٌية اإلنساف الذم كٌرمو اهلل  ًإنَّمىا كىافى ًإٍثمي اٍلخىٍمًر كى أًلىفَّ ; كى
ًف كىالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍقًل كىاٍلمىاًؿ، كىيىكيوفي ًفي التػَّعىاميًل كىٱٍرتًبىاًط  ًبيرىةه، كىالضَّرىري يىكيوفي ًفي اٍلبىدى مىضىرَّاتًهىا كىالتًَّبعىاًت الًَّتي تػىٍعقيبػيهىا كى

، كىالى ييوجىدي ًإٍثمه ًمنى اآٍلثىاـً كىاٍلخىٍمًر يىٍدخيلي ضىرىريهي ًفي كيلّْ شىٍيءو ًمنى اأٍلىفٍػعىاًؿ كىًمنى اأٍلىقٍػوىاؿً  كىا .28"النَّاًس بػىٍعضيهيٍم بًبػىٍعضو
ـي كىلىٍحمي اٍلًخنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ﴿ :ىو القرآف الكريم يعٌدد المحٌرمات من الطٌعاـ قاؿ تعالى  ٍيتىةي كىالدَّ حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

ًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي كىالنًَّطيحىةي  كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكٍَّيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب كىأىف  ًلغىٍيًر اللًَّو بًًو كىاٍلميٍنخى
ـً  ًلكيٍم ًفٍسقه ۚ  تىٍستػىٍقًسميوا بًاأٍلىٍزالى . 29﴾ ذى 

؟كما الحكمة من تحريمها كغيرىا مٌما ذكر في اآلية الكريمة؟ ككيف نٌظم القرآف مسألة 30بالميتة  فما المراد
 االستهالؾ؟ كما عالقة ذلك بحفظ الٌنعمة؟

                                                           
 .79، ص2تفسير القرآف الحكيم المسٌمى تفسير المنار، ج : (محٌمد رشيد)رضا (26)
 .259، ص2ـ س، ج(27)
 .219:، اآلية 2سورة البقرة (28)
. 3: ، اآلية5سورة المائدة (29)
ٍيتىًة :" " يقوؿ رشيد رضا " 116  - 111،  ص ص6تفسير القرآف الحكيم المسٌمى تفسير المنار، ، انظر ج  : (محٌمد رشيد)رضا (30) اٍلميرىادي ًمنى اٍلمى

ائًزىةن : ًفي عيٍرًؼ الشٍَّرعً  ٍنسىافي أًلىٍجًل أىٍكًلًو تىٍذًكيىةن جى ًو اإٍلً ائًنىا ...مىا مىاتى كىلىٍم ييذىكّْ ٍبثنا، كىاٍلمىٍشهيوري ًعٍندى عيلىمى هي خي كىأًلىنَّوي ًممَّا تػىعىافيوي الطّْبىاعي السًَّليمىةي كىتىٍستػىٍقًذريهي، كىتػىعيدُّ
ًؼ اٍلميتىجىمًّْد ًفي  ، ًبًخالى يػىوىاًف، كىًإٍف جىميدى بػىٍعدى ذىًلكى اًئعي الًَّذم ييٍسفىحي كىيػيرىاؽي ًمنى اٍلحى ٍيتىًة اٍحًتبىاسي الرُّطيوبىاًت ًفيهىا كالٌدـ المسفوح  أىًم اٍلمى أىفَّ سىبىبى ضىرىًر اٍلمى

ًبًد، كىمىا يػىتىخىلَّلي اللٍَّحمى عىادىةن فىًإنَّوي الى يػيعىدُّ مىٍسفيوحنا يّْتىًة ; كىأىمَّا كىٍونيوي ضىارِّا ... الطًَّبيعىًة كىالطّْحىاًؿ كىاٍلكى ًثيرنا ًمنى اٍلمىوىادّْ اٍلعىًفنىًة اٍلمى ا كىيىٍحًملي كى فىأًلىنَّوي عىًسري اٍلهىٍضًم ًجدِّ
ا تػىٍلًفظي اٍلبػيرىازى  هىا الطًَّبيعىةي كىمى ته لىفىظىتػٍ كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍيًر اللًَّو ًبًو ما .كىًحٍكمىةي تىٍحرًيًمًو مىا ًفيًو ًمنى الضَّرىًر، كىكىٍونيوي ًممَّا ييٍستػىٍقذىري ... الًَّتي تػىٍنحىلُّ ًمنى اٍلًجٍسًم، كىًىيى فىضىالى

ا أىنَّوي ًمٍن ًعبىادىًة غىٍيًر اهلًل تعالى، فىاأٍلىٍكلي ًمٍنوي ميشىارىكىةه أًلىٍىًلًو ًفيًو كىميشىايػىعىةه لىهيٍم عىلىٍيًو، كىىيوى ًممَّا  ًت أىٍك بًاٍسًم اٍلعيزَّل، كىًحٍكمىةي تىٍحرًيًم أىٍكًل ىىذى ذبح  بًاٍسًم الالَّ
ًنقىةي "يىًجبي ًإٍنكىاريهي الى ًإقٍػرىاريهي  ك اٍلميٍنخى ًىيى الًَّتي :كالنًَّطيحىةي .الًَّتي تىٍختىًنقي فػىتىميوتي  كاٍلمىٍوقيوذىةي ًىيى  الًَّتي تػيٍقتىلي ًبعىصنا أىٍك ًبًحجىارىةو الى حىدَّ لىهىا، فػىتىميوتي ًبالى ذىكىاةو "  ى
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 :الطعاـ كأخالؽ االستهالؾ كضوابطو .4
 تزكية نفس المسلم، من ناحية ثانية، حٌتى يتعامل برشد إليو،من ناحية، كبمدل الطعاـ بالحاجة يرتبط ٱستهالؾ

فالمطلوب منو أف يتجٌنب الٌطمع كالجشع كالشٌح كاالستئثار بالطعاـ كبخيرات . ككعي مع مسألة الغذاء عموما
﴿ : األرض، كأف يترٌفع عن كٌل السفاسف، كعليو أف يتجاكب مع دعوة القرآف إلى التخٌلق باإليثار، فقد قاؿ تعالى

كجعلت الشريعة .31﴾ كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فأكلئك ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ۚ  على أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًبًهٍم خىصىاصىةه  كىيػيٍ ثًريكفى 
حٌدثنا الٌليث : حٌدثنا عمرك بن خالد، قاؿ:" اإلطعاـ من عالمات اإلسالـ،فقد كرد في الحديث اإلسالمٌية

أٌم اإلسالـ خير؟ قاؿ  ):ملسو هيلع هللا ىلص،عن يزيد، عن أبي الخير، عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما، أف رجال سأؿ النبي 
القربات إلى المولى عز كجٌل  بل كجعلتو من أجلٌ .32(كمن لم تعرؼ تيطعم الطعاـ، كتقرأ السالـ على من عرفت" 

ا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اللًَّو الى نيرًيدي ًمنكيٍم جىزىاءن كىالى ﴿ :الذم قاؿ ـى على حيبًّْو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسيرنا ًإنَّمى كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
إلى تأليف القلوب على اإلسالـ كبابا من أبواب  فكاف إطعاـ الطعاـ في التصٌور اإلسالمي سبيال. 33﴾شيكيورنا

كتكريمو كصوف كرامتو كتوفير األمن  كالخصاصة كخدمة اإلنساف فالجميع يعمل للحٌد من الفقر. الٌتضامن اإلنساني
. الغذائي المطلوب الذم ال يقٌل أىمٌية عن األمن الٌنفسي كاألمن االجتماعي كاألمن على الدماء كاألنفس كاألمواؿ

كما أحوجنا اليـو إلى إعادة إحياء ىذه الوصايا كالتوجيهات القرآنية كالنبوية كنحن نتحٌسس طريق اإلصالح 
االجتماعي المأموؿ في بيئة غلب عليها الٌتكالب على الماٌدة كاالنزكاء كحٌب الٌذات كعدـ التفكير في مصلحة 

! اآلخرين من أبناء األٌمة
كلكن كيف كٌظف الميخالفوف لإلسالـ من المشركين كالكٌفار كغيرىم الطٌعاـ كجعلوا منو سالحا للٌتحكم في رقاب 
الٌناس كأقواتهم؟ أخبر القرآف الكريم أٌف من صفات الكافر الميكٌذب بالٌدين أنٌو ال ييطعم المحتاج المسكين، كال 

يًن فذلك الًَّذم يىديعُّ ﴿ :قاؿ تعالى. يحٌض على إطعامو لتغلغل الٌنزعة الفرديٌة كاألنانٌية فيو أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذّْبي بًالدّْ
دفعو بعنف، كذلك إٌما أف يكوف : دٌع اليتيم" (ق542ت)قاؿ ابن عطٌية . 34﴾كىالى يىحيضُّ على طىعىاـً اٍلًمٍسًكينً  اٍليىًتيمى 

                                                                                                                                                                                                   

ٍئًب  ًإالَّ مىا : تػىٍنطىحيهىا أيٍخرىل فػىتىميوتي ًمنى النّْطىاًح ًمٍن غىٍيًر أىٍف يىكيوفى ًلإٍلًٍنسىاًف عىمىله ًفي ًإمىاتىًتهىا كمىا أىكىلى السَّبيعي أىمٍ  مىا قػىتػىلىوي بػىٍعضي ًسبىاًع اٍلويحيوًش كىاأٍلىسىًد كىالذّْ
ا ًإمىاتىةن شىٍرًعيَّةن أًلىٍجًل أىٍكًلهىا  ليكوف المكٌلف على بٌينة من  ٍنسىاًف لىهىا، أىٍم ًإمىاتىًتهى ًميًع اٍلميحىرَّمىاًت الًَّتي يػىتػىوىقَّفي ًحلُّهىا عىلىى تىٍذًكيىًة اإٍلً ٍيتيٍم  ىيوى اٍسًتثٍػنىاءه ًمٍن جى ذىكَّ

 .التشريع فيقبل على أكل المباح كيترؾ المحٌرـ منو 
 .         9: ، اآلية59سورة الحشر(31)
ـ، كتاب اإليماف، باب إطعاـ الطعاـ من 2002– ق 1423، 1صحيح البخارم، دار العهد الجديد، المنصورة، مصر، ط : (محمد)البخارم (32)

 .12، ص12اإلسالـ، حديث رقم
 .9 – 8:، اآليتاف 76 سورة االنساف (33)
 .3- 1:، اآليات 107سورة الماعوف (34)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura107-aya3.html
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كىال يىحيضُّ عىلى طىعاـً : كقولو تعالى...المعنى عن إطعامو كاإلحساف إليو، كإما أف يكوف عن حٌقو كمالو، فهذا أشد
فإف قيل ىا نحن اليـو نرل الغرب العلمانٌي يقٌدـ الغذاء . 35"اٍلًمٍسًكيًن أم ال يأمر بصدقة كال يرل ذلك صوابا

كالٌدكاء كالٌسكن للمشٌردين كيمارس الٌتضامن االنسانٌي 
في أجلى صيوره فإنٌو ييرٌد على ىذا القوؿ بأٌف الواقع ي ٌكد أٌف ىذا العمل ال ينبثق عن عقيدة كال ينٌم عن كازع ديني 

المجتمع المدنٌي الذم آمن بضركرة خدمة اإلنساف كصوف كرامتو   كمن جهود" الواجب" كإنٌما ىو من 
. 36كحفظ حياتو من المخاطر

ثىًني يىٍحيىى ٍبني :" كرد في الحديث.  كمن ضوابط الٌتعامل الواعي كالٌشرعي مع الطٌعاـ عدـ الغٌشفيو حىدَّ
، كىقػيتػىٍيبىةي ،كىاٍبني حيٍجرو، جىًميعنا عىٍن ًإٍسمىاًعيلى ٍبًن جىٍعفىرو، قىاؿى اٍبني  أىيُّوبى

ثػىنىا ًإٍسمىاًعيلي ،قىاؿى  ءي،عىٍن أىبًيًو ،عىٍن أىًبي ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو :أىيُّوبى ،حىدَّ رىًة طىعىاـو فىأىٍدخىلى ملسو هيلع هللا ىلصأخبرنياٍلعىالى  مىرَّ عىلىى صيبػٍ
هي ًفيهىا، فػىنىالىٍت أىصىابًعيوي بػىلىالن فػىقىاؿى  ا يىا صىاًحبى الطَّعىاـً قىاؿى أىصىابػىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيوؿى اللًَّو، قىاؿى  ): يىدى أىفىالى :مىا ىىذى

، مىٍن غىشَّ فػىلىٍيسى ًمنّْي ﴿ :أضف إلى ذلك التوٌسط في النفقة حيث قاؿ تعالى. 37(جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى الطَّعىاـً كىٍي يػىرىاهي النَّاسي
، كترؾ اإلسراؼ كالٌتبذير حفظا 38﴾كىالى تىٍجعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن إلى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا مٍَّحسيورنا

ـى خيذيكا زًينىتىكيٍم ًعندى كيلّْ مىٍسًجدو كىكيليوا كىاٍشرىبيوا كىالى ﴿ :قاؿ تعالى.للنعمة كلحٌق األجياؿ القادمة منها يىا بىًني آدى
انيوا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطيًن ﴿ :كقاؿ أيضا . 39﴾ ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسرًًفينى ۚ  تيٍسرًفيوا  ٍر تػىٍبًذيرنا ًإفَّ اٍلميبىذّْرًينى كى   ۖ  كىالى تػيبىذّْ

يقوؿ  فاألٌمة اإلسالمٌية ىي أٌمة الوسطٌية كاالعتداؿ المطلوب حٌتى في إنفاؽ الماؿ. 40﴾كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلرىبًّْو كىفيورنا
اًكيًج كىًلصىاًحًب اٍلمىاًؿ، ًإٍذ يىجيرُّ ًإلىٍيًو :" ابن عاشور ةه لًٍلمىحى هىا الشُّحُّ كىىيوى مىٍفسىدى نٍػفىاؽي كىاٍلبىٍذؿي حىًقيقىةه أىحىدي طىرىفػىيػٍ فىاإٍلً

                                                           
، 5، ج 1422، 1بيركت، ط– عبد السالـ عبد الٌشافي، دار الكتب العلمٌية : المحٌرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تح: (عبد الحق)ابن عطٌية (35)

. 527ص 
 ، الفصل الثامن ، الحاؿ 2012مصر ، – العقد االجتماعي، ترجمة عادؿ زعيتر، م سسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ، القاىرة  (جوف جاؾ )ركسو (36)

أٌدل االنتقاؿ من الحاؿ الطبيعٌية إلى الحاؿ المدنٌية إلى تغيير في االنساف جدير بالذكر كثيرا ،كذلك بإحاللو العدؿ محٌل الغريزة في  : 43المدنٌية ، ص 
فالذم يخسره االنساف بالعقد االجتماعي ىو حريٌتو الطبيعٌية  كحق مطلق في كٌل ما ييحاكؿ كما ييمكن أف ... سيره ، كبمنحو أدبا كاف ييعًوزيىا سابقا 

كعلى ما تقٌدـ يمكن أف تيضاؼ إلى الحاؿ المدنٌية الحيريٌة األدبٌية التي تجعل ...يحصل ،كالذم يكسبو ىو الحريٌة المدنٌية كتملُّك ما يجوز كما يجب 
 . كحدىا االنساف سٌيد نفسو بالحقيقة، كذلك ألٌف صولة الشهوة كحدىا ىي العبودية  كألٌف إطاعة القانوف الذم نيلـز بو أنفسنا ىي الحريٌة 

 من ملسو هيلع هللا ىلصلبناف، د ت، كتاب االيماف، باب قوؿ النبي –محٌمد ف اد عبد الباقي، دار الكتب العلمٌية، بيركت : صحيح مسلم، تح: (ابن الحجاج)مسلم (37)
. 99، ص1، ـ102غش فليس منا، حديث رقم 

 .29: ، اآلية17سورة اإلسراء(38)
 .31:، اآلية 7 سورة األعراؼ (39)
 .27 – 26:، اآليتاف17سورة اإلسراء (40)

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=218#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=218#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=218#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=218#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura17-aya27.html
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، كىًفيًو مىفىاًسدي ًلًذم اٍلمىاًؿ كىعىًشيرىتًًو أًلىنَّوي يىٍصًرؼي . كىرىاًىيىةى النَّاس ًإيَّاه ككراىتيو ًإيَّاىيمٍ  ٍسرىاؼي كىالطَّرىؼي اآٍلخىري التٍَّبًذيري كىاإٍلً
مىالىوي عىٍن ميٍستىًحقًّْو إلى مىصىاًرؼى غىٍيًر جىًديرىةو بًالصٍَّرًؼ، كىاٍلوىسىطي ىيوى كىٍضعي اٍلمىاًؿ ًفي مىوىاًضًعوً 

كإذا كٌنا قد بيٌنا أىمٌية .41
االعتداؿ في الٌنفقة في حسن إدارة الغذاء فما عالقة الصـو بفلسفة الغذاء كالطٌعاـ في اإلسالـ؟ 

   :عالقة الٌصـو بفلسفة الغذاء في اإلسالـ .5
ـي ﴿ :كتعالى على المسلمين صـو رمضاف فقاؿ فرض الٌلو سبحانو ا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا كىمىا كيًتبى  يىا أىيػُّهى

، عالكة عن كونو ركنا من أركاف اإلسالـ كعبادة من عباداتو،فهو .42﴾عىلىى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  كالٌصـو
. فالٌصـو عبادة تهٌذب الٌنفس كالٌسلوؾ كتدفع إلى االٌدخار. من أنجع الوسائل الٌتي تيعٌرؼ بأىمٌية الطٌعاـ كقيمتو

كليس من المعقوؿ كال من المقبوؿ اإلكثار من اإلنفاؽ في شهر الٌصياـ، حتى يتحٌوؿ إلى شهر الٌترؼ كالٌتبذير، 
فتحصل نتائج مخالفة لما أريد من الصـو في ىذا  كالحرص على تلبية شهوات الٌصائم من المأكل كالمشرب

فما أحوجنا إلى ترشيد االستهالؾ في شهر . الٌشهر، كتزداد الٌنفوس ضعفا كتكثر الٌنزكات كالمطالب الماديٌة
كقد دأب كثير من المسلمين على عدـ المباالة بإلقاء الخبز ككثير من فضل الطٌعاـ في سٌلة المهمالت . رمضاف

ما أحوجنا إلى توعية ت ٌكد أٌف من ًحكم الٌصياـ حفظ الطعاـ كصونو من الٌتبذير !في الوقت الذم يجوع فيو آخركف
فال بقاء كال قٌوة ألٌمة ال تحافظ على مواردىا !كسوء الٌتصرؼ، كالحرص على توفيره كتنميتو كحسن خزنو كتوزيعو

. الغذائٌية كمٌدخراتها من الطعاـ
 كال يخفى ما بين الٌصياـ كاإلطعاـ من عالقة كثيقة فكالىما عبادة كقربى من المولى سبحانو 

إٌف في الجٌنة  ) أنو قاؿملسو هيلع هللا ىلصعن النبي - رىًضيى اللَّوي عىٍنوي -  أبي مالك األشعرم عن. الذم رٌتب عليها جزيل الٌثواب
غيرفا ييرل ظاىرىا من باطنها، كباطنها من ظاىرىا، أعٌدىا اهلل تعالى لمن أطعم الطٌعاـ، كأفشى الٌسالـ،كٌصلى بالليل 

 لبعض الٌذنوب كالمخالفات كخٌير بعض الفقهاء كفي مقٌدمتهم فقهاء المالكٌية كٌفارةككالىما .43(كالنٌاس نياـ
. اإلطعاـ على الٌصـو في كٌفارة المفطر في رمضاف عمدا لما ينطوم عليو اإلطعاـ من فوائد إنسانية كٱجتماعيةكثيرة

. كأبرز مظاىر ذلك حفظها من اإلسراؼ كالتبذير. كإذا كاف الطعاـ نعمة ربٌانٌية فقد كجب تقييدىا بالٌشكر
 :عالقة الرخاء الغذائي كالمجاعة بالسينن الكونٌية .6

                                                           
 84، ص15الٌتحرير كالٌتنوير، ج : (محٌمد الطٌاىر)ابن عاشور (41)
 183:، اآلية 2 سورة البقرة (42)
، بيركت : صحيح ابن حٌباف المسند الٌصحيح على الٌتقاسيم ك األنواع، تح: (محٌمد)ابن حٌباف(43) – محٌمد علي شونمز كخالص آيدمير، دار ابن حـز

 497، ص 1 ، ـ 741 ـ ، حديث رقم 2012–  ق 1433 ، 1لبناف ، ط 
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 (165) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

فػىهىٍل ﴿ : قاؿ تعالى. لقد بٌين اهلل سبحانو بقدرتو كحكمتو جملة من السنن كالقوانين الكونٌية التي ال تتغٌير كال تتبٌدؿ
ما المقصود بالسٌنة؟ .44﴾ كىلىن تىًجدى ًلسينًَّت اللًَّو تىٍحًويالن ۖ   فػىلىن تىًجدى ًلسينًَّت اللًَّو تػىٍبًديالن ۚ  يىنظيريكفى ًإالَّ سينَّتى اأٍلىكَّلًينى 

بػىري مىًسيرى اأٍلىٍمثىاؿً : كالسُّنَّةي . 45"سٌن اهلل سٌنة أم بٌين طريقا قويما"  ا اٍلخى اٍلعىادىةي يػىتىسىنَّى أىٍف يًسيرى ىىذى
كمن سننو .46

ًلكى بًأىفَّ اللَّوى لىٍم يىكي ميغىيػّْرنا نػٍّْعمىةن أىنٍػعىمىهىا على قػىٍوـو حتى ﴿ : سبحانو في الكوف معاقبة الظالم المعتدم قاؿ تعالى ذى 
كمنها، أيضا، نصرة الم من المطيع المنضبط لشرعو كأحكامو قاؿ .47﴾ كىأىفَّ اللَّوى سىًميعه عىًليمه ۙ  يػيغىيػّْريكا مىا بًأىنفيًسًهٍم 

نىا نىٍصري اٍلميٍ ًمًنينى ﴿ :تعالى  ثػىنىا "فقد جاء في الحديث  كرزؽ المرء مقٌدر من اهلل سبحانو.48﴾كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍ حىدَّ
ثػىنىا رىسيوؿي اللًَّو  ًص عىٍن اأٍلىٍعمىًش عىٍن زىٍيًدٍبًن كىٍىبو قىاؿى عىٍبدياللًَّو  حىدَّ ثػىنىا أىبيو اأٍلىٍحوى  كىىيوى ملسو هيلع هللا ىلصاٍلحىسىني ٍبني الرَّبًيًع حىدَّ

ًإفَّ أىحىدىكيٍم ييٍجمىعي خىٍلقيوي ًفي بىٍطًن أيمًّْو أىٍربىًعينى يػىٍومنا ثيمَّ يىكيوفي عىلىقىةن ًمٍثلى ذىًلكى ثيمَّ يىكيوفي ميٍضغىةن ): الصَّاًدؽي اٍلمىٍصديكؽي قىاؿى 
فىخي ًفيًو  ا فػىيػيٍ مىري بًأىٍربىًع كىًلمىاتو كىيػيقىاؿي لىوي اٍكتيٍب عىمىلىوي كىًرٍزقىوي كىأىجىلىوي كىشىًقيّّ أىٍك سىًعيده ثيمَّ يػينػٍ عىثي اللَّوي مىلىكن ًمٍثلى ذىًلكى ثيمَّ يػىبػٍ
نىوي كىبػىٍينى اٍلجىنًَّة ًإالَّ ًذرىاعه فػىيىٍسًبقي عىلىٍيًو ًكتىابيوي فػىيػىٍعمىلي بًعىمىًل أىٍىًل النَّاًر  الرُّكحي فىًإفَّ الرَّجيلى ًمٍنكيٍم لىيػىٍعمىلي حىتَّى مىا يىكيوفي بػىيػٍ

نىوي كىبػىٍينى النَّاًر ًإالَّ ًذرىاعه فػىيىٍسًبقي عىلىٍيًو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي بًعىمىًل أىٍىاًلٍلجىنَّةً  رغم ذلك الٌتقدير .49(كىيػىٍعمىلي حىتَّى مىا يىكيوفي بػىيػٍ
اإلالىي فإٌف من سنن الكوف أف يكوف إحالؿ البركة في ىذا الٌرزؽ كجعلو نعمة للعبد يرتبط بإيمانو كإحسانو  

اًء كىاأٍلىٍرًض كىلى ًكن ﴿ :قاؿ تعالى. كإصالحو في األرض كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل  آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مّْنى السَّمى
انيوا يىٍكًسبيوفى  أيضا، أٌف المجاعة كنقص الطعاـ عقاب كتأديب  كمن سننو في الكوف. 50﴾كىذَّبيوا فىأىخىٍذنىاىيم ًبمىا كى

كىلىقىٍد أىخىٍذنىا آؿى ًفٍرعىٍوفى بًالسًّْنينى كىنػىٍقصو مّْنى الثَّمىرىاًت لىعىلَّهيٍم ﴿ :قاؿ تعالى. للكٌفار كالمفسدين
كٱستعرض القرآف جملة من المواقف التي تيبرز تراجع بعض األمم عن اإليماف كاإلحساف فيقلب اهلل .51﴾يىذَّكَّريكفى 

ًإٍذ ًقيلى لىهيمي ﴿ :قاؿ تعالى.نعمتو عليهم نقمة كأمنهم خوفا، كيبتليهم بنقص الثمرات ك بألواف كثيرة من العذاب كى
ا نػٍَّغًفٍر لىكيٍم خىًطيئىاًتكيٍم  هىا حىٍيثي ًشٍئتيٍم كىقيوليوا ًحطَّةه كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سيجَّدن ًذًه اٍلقىٍريىةى كىكيليوا ًمنػٍ  سىنىزًيدي ۚ  اٍسكينيوا ىى 

انيوا  اٍلميٍحًسًنينى  اًء ًبمىا كى رى الًَّذم ًقيلى لىهيٍم فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم رًٍجزنا مّْنى السَّمى هيٍم قػىٍوالن غىيػٍ فػىبىدَّؿى الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍ

                                                           
 43:  ، اآلية 35سورة فاطر (44)
  225، ص 13لبناف، ـ – لساف العرب، دار صادر، بيركت  (محٌمد)ابن منظور (45)
 337، ص 22الٌتحرير كالٌتنوير، ج : (محٌمد الطٌاىر)ابن عاشور (46)
 53:، اآلية 8سورة األنفاؿ (47)
. 47:، اآلية30سورة الرـك(48)
. 596، ص3208صحيح البخارم، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، حديث رقم : (محٌمد)البخارم (49)
 .96: ، اآلية7سورة األعراؼ (50)
. 130: ، اآلية7سورة األعراؼ (51)

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2019&idfrom=5834&idto=5897&bookid=52&startno=1#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2019&idfrom=5834&idto=5897&bookid=52&startno=1#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2019&idfrom=5834&idto=5897&bookid=52&startno=1#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya162.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya162.html
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 (166) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

كمن أبرز األمثلة على كقوع ىذه السٌنة الكونٌية ما كقع ألىل سبأ الذين لم يشكركا الٌنعمة  كلم يقٌدركا . 52﴾يىٍظًلميوفى 
ًنًهٍم آيىةه ﴿ :قاؿ تعالى.خالقها حٌق قدره، فأخذىم بالعذاب كالجوع كنقص الٌثمرات   ۖ  لىقىٍد كىافى ًلسىبىإو ًفي مىٍسكى

 بػىٍلدىةه طىيّْبىةه كىرىبّّ غىفيوره فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى ۚ   كيليوا ًمن رٍّْزًؽ رىبّْكيٍم كىاٍشكيريكا لىوي ۖ  جىنَّتىاًف عىن يىًمينو كىًشمىاؿو 
ٍلنىاىيم ًبجىنَّتػىٍيًهٍم جىنَّتػىٍيًن ذىكىاتىٍي أيكيلو خىٍمطو كىأىٍثلو كىشىٍيءو مّْن ًسٍدرو قىًليلو  ىا ىو الغرب :"كإذا قاؿ البعض. 53﴾اٍلعىرًـً كىبىدَّ

؟ فإف "المخالف لإلسالـ ينعم بخيرات األرض كببركات السماء فأين ىم من السنن الكونٌية كمن ألواف العذاب
كتاريخ البشريٌة ي ٌكد تقٌلب الكٌفار في الٌنعم إلى أف يأخذىم اهلل باالبتالءات كالعذاب .الجواب مذكور في القرآف

بًينى أيكًلي النػٍَّعمىًة كىمىهٍّْلهيٍم قىًليالن  كىذىٍرًني﴿ :قاؿ تعالى. كالنقم على حين غٌرة،كأٌف العبرة بالخواتيم كقاؿ . 54﴾كىاٍلميكىذّْ
ًد مىتىاعه قىًليله ثيمَّ مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي  الى يػىغيرَّنَّكى تػىقىلُّبي ﴿:أيضا  كإذا كٌنا نرـك. 55﴾  كىبًٍئسى اٍلًمهىادي ۚ  الًَّذينى كىفىريكا ًفي اٍلًبالى

تحقيق اإلصالح االجتماعي فإنٌو يتحٌتم علينا الوعي بالسنن الكونية كبقيمة الغذاء كضركرة توظيفو في تكريم 
. اإلنساف ال في ٱستعباده كالٌتحكم في مصيره

   :خاتمة
إٌف عناية القرآف بالغذاء كسبا كادخارا كتوزيعا كاستهالكا عبر أحكاـ تنظيمٌية كإرشاديٌة كمواقف إعجازيٌة في عالقة 

. بالٌسنن الكونٌية لدليل قاطع على أىمٌية ىذا المكسب الذم ييعتبر نعمة من أجٌل الٌنعم
       كإذا كانت األٌمة تبحث عن سبل الٌتقٌدـ كالٌنصر كالعٌز كالٌتمكين كتيعٌبد طريقها عبر اإلصالح فال بٌد أف تكوف 
على كعي بقيمة الغذاء كبأخطار الٌتبذير كأف تعمل على ترشيد االستهالؾ كالٌنفقة ألٌف الٌتبعٌية الغذائٌية عادة ما تكوف 

كىذا ما يستدعي مزيد االىتماـ بهذا الموضوع في البرامج التعليمٌية . سببا في بعض الٌتنازالت المصيريٌة كالمبدئٌية
كما يتطٌلب استغالؿ . للٌناشئة، حٌتى يدركوا قيمة العمل كضركرة اإلنتاج كأىمٌية اٌدخار الطٌعاـ كحسن الٌتصٌرؼ فيو

كٌل الفضاءات الترفيهٌية كالتثقيفٌية لبياف خطورة الٌتبذير كسوء الٌتصرؼ في الٌنعمة عبر الشعر كالٌنثر كالرسم كغيرىا 
من أشكاؿ الٌتعبير 

كتعتبر الٌتوعية اإلعالمٌية عبر القنوات المرئٌية كالمسموعة كفي كاجهة المحاٌلت الٌتجاريٌة كداخل فضاءاتها 
. من أفضل الوسائل الكفيلة بذلك

     فهل من خطط كتصٌورات أخرل تضمن ترشيد االستهالؾ كالوعي بضركرة تحقيق االكتفاء الٌذاتي في  

                                                           
 .       162- 161:، اآليتاف 7سورة األعراؼ (52)
 .16 -15: ، اآليتاف34سورة سبأ (53)
 11:، اآلية 73سورة المٌزمل (54)
 197 – 196: ، اآليتاف3سورة آؿ عمراف(55)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura34-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura34-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura34-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura34-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya197.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya197.html
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 (167) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

الغذاء بما يسهم في تطوير كعي األٌمة كيحفظ عٌزىا كمناعتها؟ 
قائمة المراجع كالمصادر  

.ةة بوواية حفة بة سليمنة بةواملغريةواَأل َأل دّيةوالكوّيةالقرآف الكريم*
ة(جالل)أمنية

.ةم1999،ة1مصب،ةط–ةواعكاي،ةدورةواشبوق،ةواقمهبرية*
ق 256-ق 194 (محمد)البخارم

وادبةواحبد،ة.ة*ةم2002–هة1423،ة1مصب،ةط-ةصحلحةوابخمرد،ةضبطةأمح ةجمد،ةدورةواعه ةوجل ا ةوانصكررية*
 .م2001-هة1422،ة1تبتلبةصمحلةأمح ةواشّيممي،ةدورةواقسم،ةدمشق،ةط

ق 354- ق270 (محٌمد)ابن حٌباف 
واسن ةواصّيحلحةعسىةواتّيقم لمةووانكوع،ةحتقلقةحميّي ةعسيةشكمنزةوخمافةآدةدمغ،ةدورةو بة زم،ة:ةصحلحةو بة بّيمن*

ةمة2012–ةهة1433،ة1ابنمن،ةطة-ة غوت
  ق606ت (محٌمد)الٌرازم 

.ةةه1420،ة3واتّيحسغةوالبغ،ةدورةإ لمءةوارتوثةواعبيب،ة غوت،ةطة=ةمحمتلحةوامللبة*
 (جوف جاؾ)ركسو 

 .2012مصب،ة–ةواعق ةوالجتيمعي،ةتبمجيةعمدلةزعلرت،ةمؤ سيةهن وودةاستعسلمةوواثقمفي،ةواقمهبرية*ة
ق  1354-  ق 1282 (محٌمد رشيد)رضا 

.ةم1990تحسغةواقبآنةوحلللمةواسيّيىةتحسغةوانمر،ةوهللئيةواصباّييةواعسيلّييةاسلتمب،ة*
ـ 2015ت  (كىبو)الزحيلي 

.ةةهـ1418،ة2دمشق،ةط–ةواتّيحسغةوانغةوةواعقل ريةوواشباعيةووانهج،ةدورةواحلبةواعمصبة*
ق   538ت  (محمود)الٌزمخشرم 

.ةةةه1407،ة3والشمفةعبة قمئقةواتّينزالةوعلكنةواقموالةوةوجكهةواتأوال،ةدورةوالتمبةواعبيب،ة غوت،ةطة*
ق     310ت  (محٌمد)الطبرم

.ةةم2000–ةةهة1420،ة1جممعةوابلمنةوةتأوالةواقبآن،ةحتقلقةأمح ةحميّي ةشمكب،ةمؤ سيةواب ماي،ةطة*ة
 ق  1393- ق 1296 (محٌمد الطٌاىر)ابن عاشور 

ورةواتّيكنسلّييةاسنّيشب،ةتكنس،* .ةةم1984واتّيحبابةوواتّينكاب،ةوا ّي
ق  542ت (عبد الحق)ابن عطٌية 
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 (168) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األوَّل/اجملّلد األّول

.ة1422،ة1 غوت،ةط–ةعب ةواسالمةعب ةواشّيمو،ةدورةوالتبةواعسيلّيية:ةوحملبّيرةواكجلزةوةتحسغةوالتمبةواعزاز،ةحتقلقة*
ق                                                                                          261ق 206 (بن الحٌجاج)مسلم 

.ةحميّي ةفؤودةعب ةوابمقي،ةدورةإ لمءةوالتبةواعب لّيي،ةدةطة:ةصحلحةمسسم،ةتح*ة
معاجم كموسوعات 

ق 711ت  (محٌمد)ابن منظور 
.ةم1992–ةهة1412،ة1اسمنةواعبب،ةدورةصمدر،ة غوت،ةطة*ة

مقاالت 
.ة2017اكالك18اك للةنلكز،ةمكقعةإخبمردةقطبد،ة:ةمقملةبة( سمم)عماشة*


