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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلضرة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة  قـَ َمَثًل  ﴿َوَضَرَب هللا 

ِمْن ُكلِّ  َرَغًدا  َها  ِرْزقـُ َيِْتيَها  ُمْطَمِئنًَّة 

َها  َفَأَذاقـَ اللَِّ  ُعِم  ِبَنـْ َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 

ِبَا َكاُنوا  َواْلَْوِف  اْلُوِع  ِلَباَس  هللا 

ُعوَن﴾ )113( َيْصنـَ

شرح الكلمات:
أصاَبه  بيده:  ضرَبه  مثاًل:  هللا  ضَرب 
جَلده.  ابلسوط:  ضرَبه  هبا.  وصَدمه 
وبّينه  وقاله  وَصفه  مثاًل:  له  وضَرب 

)األقرب(.
رََغًدا: رَغد عيُشه رَغًدا: طاَب واّتسع. 
طيبٌة  واسعٌة  ورََغٌد:  رَْغٌد  وِعيشٌة 

)األقرب(.
واملكروَه:  العــــذاَب  ذاَق  أذاقها: 
يذوق  ه  صريَّ أذاَقه:  فقاساه.  به  نزَل 

)األقرب(.

التفسري:
مكة،  بفتح  نبًأ  اآلية  هذه  تتضمن   
ذلك ألن هللا تعاىل قد سبق أن عقد 
وأخرب  واإلسالم  الكفر  بني  املقارنة 
مبصري الفريقني، فكان هناك احتمال 
الكفر خطًأ أن مكة  أن يفكر أهل 
ملا  املسلمني  أيدي  يف  تسقط  لن 
حيث  مساوية،  حرمة  من  به  تتمتع 
كانوا قد رأوا يف املاضي القريب كيف 

 

 

                          

                  

                    

                   

                       

                        

                    

تصنيف املأكوالت يف اإلسالم
حرام، ممنوع، حالل وطيب
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أن هللا  محى الكعبة من أصحاب 
هللا  أبطل  لقد  أبرهة.  جنوِد  الفيل 
من  الكفار  لدى  ما كان  هنا  تعاىل 
أيًضا  مكة  أن  معلًنا  زائف  اطمئنان 
بل  اجملرمني،  هؤالء  مثل  تؤوي  لن 
سوف يسلب هللا أهَلها األماَن الذي 
عذاب  عليهــــــــم  ويسّلط  به  يتمتعون 
تـــــــــصرفاهتم  ألن  واجلـــــــوع،  اخلوف 

َحرََمْتهم رمحَة هللا تعاىل.
وابلفعل فقد حل هذا العذاب بنوعيه 
فأما   . النيب  بعد هجرة  أبهل مكة 
حتمية  نتيجة  فهو  اخلوف  عذاب 
للحروب اليت خاضوها ضد املسلمني، 
وقع  ملا  فأصاهبم  اجلوع  عذاب  وأما 
أيدي  يف  التجارية  قوافلهم  من  عديد 
يف  أمواهَلم  تركوا  وحني  املسلمني، 

احلروب غنائَم للمؤمنني.
كلمـــــــة هنا  القرآن  استخــــــــــدم  وقد 

﴿لباس﴾ إمياًء إىل أن العذاب بنوعيه 
سيكون شديد الوطأة حبيث يرتك آاثره 
على أبداهنم، فتخّف أجسامهم، وتتغري 
ألواهنم، وكأن اخلوف واجلوع ملتصقان 

هبم التصاَق الثياب ابألبدان؟

ُبوُه  ُهْم َفَكذَّ ﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمنـْ

َظاِلُموَن﴾  َوُهْم  اْلَعَذاُب  َفَأَخَذُهُم 

)114(

التفسري:
املوضوَع  اآلية  هذه  زادت  لقد   
املشار  القرية  أن  وأكدت  وضوًحا، 
إليها هنا هي مكة. فيوضح هللا تعاىل: 
بعثنا  إذ  أهلها  على  احلجة  متت  لقد 
لتحذيرهم رسواًل من أنفُسهم، ومل نبعثه 
من اخلارج، كيال يقولوا: كيف نعرف 
على  مبطلعني  ولسنا  من كذبه  صدقه 
معرفتهم  رغم  ولكنهم  وسريته،  أحواله 
أبخالقه احلميدة وبُنصحه هلم كّذبوه، 

لذلك قرّران عقاهبم ابلعذاب.
جبرميتني:  هنا  الكفار  هللا  أدان  لقد 
أهنم  والثانية  رسوله،  أهنم كّذبوا  األوىل 
كّذبوا ما اختربوه أبنفسهم وشاهدوه أبم 
  النيب  دعوى  أنكروا  حيث  أعينهم، 
رغم علمهم أنه مل يكذب يف حياته قط. 
وقال هللا  ﴿وهم ظاملون﴾.. ليبنّي 
على  حتًما  هبم  سيحيط  العذاب  أن 
ينجو  أن  ميكن  ال  أنه  مبعىن  ظلمهم، 
فيتحمل  العقاب،  الظاملون من  هؤالء 
ال  بل  أخطائهم، كال،  تبعة  أوالدهم 
أعماهلم  جزاء  الظاملون  ينال  أن  بد 

أبنفسهم.    

َطيًِّبا  َحَلًل  هللا  َرَزَقُكُم  ِمَّا  ﴿َفُكُلوا 

ُه  ِإيَّ ُتْم  ُكنـْ ِإْن  اللَِّ  ِنْعَمَة  َواْشُكُروا 

ْعُبُدوَن﴾ )115( تـَ

التفسري:
عقاب  عن  قبل  من  القرآن  نّبأ  لقد 
يبشر  واآلن  واجلوع،  ابخلوف  الكفار 
املؤمنني براحة البال وسعة الرزق. يقول 
سوف ينـزع هللا من الكفار رزقهم، 
ويزيد يف أرزاق املسلمني؛ ولكن سيتم 
هذا مع فرق واضح: ذلك أن الكافرين 
وغري  مشروعة  بطرق  املال  يكسبون 
مشروعة، ولكن رزق املسلمني سيكون 
حالاًل طيًبا.. أي سيأتيهم رزقهم من 
انفًعا  سيكون  مشروع، كما  مصدر 
والعقل  للجسم  ومقواًي  للصحة، 

والقلب. 
علًما أن كلمة ﴿طيًبا﴾ نفٌي للخوف 
ينفع  إمنا  الطعام  ألن  املؤمنني،  عن 
اإلنسان نفًعا حقيقيًّا ما دام يف مأمن 
قوله  أن  واألخطار. كما  اهلموم  من 
أيًضا  هللا﴾  نعمت  واشكروا  تعاىل﴿ 
يشري إىل املعىن نفسه، أي أنه تعاىل قد 
البال،  وراحة  الرزق  بوافر  عليكم  مّن 
الظاهرة  النعم  هذه  على  له  فاشكروا 

والباطنة.
ومن الناس من يقول: هل هللا حباجة 
إىل الشكر من اإلنسان، حىت يشكره؟ 

واجلواب:
1- إنه اعرتاض سخيف واتفٌه أصاًل، 
تلقائيًّا  ينبع  طبيعي  تعبري  الشكر  ألن 
اعرتاًفا  شريف،  إنسان  قلب كل  من 
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التقوى

بنعمة احملسن. فال يتعلق األمر مبا إذا 
كان هللا حباجة إىل شكٍر منا أم ال.
2- الشكر يقّوي إميان املرء ابلتوحيد 
كما أكدت هذه اآلية نفسها. فكما 
أن اجلسم إذا مارس عماًل من األعمال 
على التوايل والتكرار أصبح ذلك عادًة 
يتعودان  والقلب  العقل  عنده، كذلك 
اإلنسان  هبا  يقوم  اليت  األعمال  على 
ابلتكرار. فالذين يشكرون هللا على 
يف  يرتك  هذا  عملهم  فإن  دوًما  نعمه 
أبًدا،  مّيحي  ال  أثرًا  وقلوهبم  عقوهلم 
فيعتادون على االعرتاف أبن كل خري 
عطية إهلية، وهكذا يصبحون يف مأمن 

من األفكار الوثنية.

َم َوَلَْم  َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ﴿ِإنَّ
َفَمِن  ِبِه  اللَِّ  ِلَغرْيِ  ُأِهلَّ  َوَما  اْلِْنزِيِر 
اللََّ  َفِإنَّ  َعاٍد  َوَل  َبٍغ  َر  َغيـْ اْضُطرَّ 

َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ )116(

شرح الكلمات: 
: َأَهلَّ القوُم اهِلالَل: رَفعوا أصواهَتم  ُأِهلَّ
صوته  رَفع  الصيبُّ:  أهلَّ  رؤيته.  عند 
رَفع  هللا:  بذكر  فالٌن  أهلَّ  ابلبكاء. 
شيء  رؤيِة  أو  نعمة  عند  به  صوَته 
الذبيحة  على  ابلتسمية  أهلَّ  ُيعجبه. 
ُأِهلَّ لغري هللا  أي قال بسم هللا. ﴿ما 

به﴾ أي ُنودَي عليه بغري اسم هللا عند 
ذحِبه )األقرب(.

وأجَلَأه  أحَوَجه  إليه:  اضطرّه  اضُطرَّ: 
ُأجْلَِئ  أي  اجملهول  بصيغة  هو  َفاْضُطرَّ 

)األقرب(.

التفسري:
قبل  من  املسلمني    هللا  نّبه  لقد 
أن  فعليهم  الرزق،  عليهم  سيوسع  أنه 
يتعلموا من اآلن أنه ال جيوز هلم إال أن 

يستعملوا ما هو حالل وطيب مًعا. 
ابملال  يتعلق  فيما  أنه  معلوًما  وليكن 
بطريقة  ُيكتسب  أن  ِحلِّه  فأساُس 
مشروعة، وأما الطعام والشراب فتناوله 
يتطلب شرًطا إضافيًّا وهو أن ال يكون 
مما قد نزل التحرمي بشأنه. وهذه اآلية 

تفّصل ما هو حالل وما هو حرام.
أن  القرآنية  الكلمات  لنا  تكشف 
ابألكل  يتعلق  فيما  األصل  هو  احِلّل 
والشرب، وأما التحرمي فهو مبثابة احلظر 
والقيد فحسب. ولكن قال البعض إن 

هو  هللا  ألن  احلرمة،  هو  األصل 
من  استعمال شيء  جيوز  وال  املالك، 
دون إذن صاحبه. وهذا القول األخري 
ليس بصحيح، ألن هللا تعاىل قد قال 
يف القرآن الكرمي صراحًة إنه خلق كل 
أجله.  من  وسّخره  لإلنسان،  شيء 
صار كل  العام  التصريح  هذا  وبعد 
شيء حالاًل لإلنسان، إال ما هنى هللا 

ا أو إشارة. عنه نصًّ
هناك اختالف بني العلماء يف تفسري 
شحُمه  به  أُيقَصد  اخِلنـزير﴾،  ﴿حلم 
هناك  أن  ال شك  )القرطيب(.  ال  أم 
يتعلق  فيما  والشحم  اللحم  بني  فرًقا 
أن  يرون  املفسرين  ولكن  ابللغة، 
اللحم.  كلمة  يف  مشمول  الشحم 
ليست  املفسرين  حجة  أن  وابلرغم 
لكوهنا  اللغويني،  حجة  مثل  بقوية 
أن  أرى  أين  إال  فقط،  ذوقية  حجة 
وحجيت  حرام.  اخِلنـزير  شحم  أكل 
هي قول النيب  حبرمة شحوم امليتة 
بيع  ابب  البيوع،  )البخاري: كتاب 

وليكن معلوًما أنه فيما يتعلق بالمال فأســـاُس ِحلِّه أن ُيكتســـب 
بطريقـــة مشـــروعة، وأما الطعام والشـــراب فتناولـــه يتطلب 
شـــرًطا إضافيًّا وهو أن ال يكون مما قد نزل التحريم بشـــأنه. 
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مذكور  وامليتة  اخِلنـزير  وحترمي  امليتة(. 
يف آية واحدة وبكلمات واحدة، فال 
واحًدا. غري  يكون حكمهما  أن  بد 
جائز،  اخِلنـزير  جلد  من  االنتفاع  أن 
ألن جلده ال يؤكل بل ُيستخدم ملنافع 
أخرى. فقد ورد يف احلديث أن شاًة 
ماتت،  عنها  هللا  رضي  سلمى  ألم 
اخلارج.  يف  ليلقوها  البعض  فحملها 
تسلخوهنا  ال  مل   : النيب  هلم  فقال 
رسول  اي  فقالوا:  جبلدها؟  وتنتفعون 
 : فقال رسول هللا  ميتة!  إهنا  هللا، 

إمنا ُحرّم أكُلها.
فثبت بذلك أن ال أبس يف االنتفاع 
من جلد احليوان الذي ُحرّم أكله. بيَد 
أن استعمال فرشاة األسنان املصنوعة 
من شعر اخِلنـزير مكروه، ألن الفرشاة 
توضع يف الفم الذي هو أداة األكل.

هناك سؤال هام: هل حمرمات األكل 
األربعة،  األشياء  هذه  يف  تنحصر 
وليس هناك أي شيء حرام سواها؟ 

لقد أجاب بعض املفسرين على ذلك 
سياِق  من  املستفاد  »احلصر  أبن 
الكالم وتصديِر اجلملة بـ )إمنا( حصٌر 
الكفار  قالت  ما  إىل  ابلنسبة  إضايف 
املظهري(..  )التفسري  بتحرميها« 
مبعىن أن الكفار قالوا بتحرمي الَبحرية 
فرد  احليواانت،  من  وغريمها  والسائبة 
وإمنا  حبرام  ليست  أهنا  عليهم  هللا 

احلرام ما نذكره هنا. واحلصر يف مثل 
العدد  لبيان  يكون  ال  احلالة  هذه 

الكلي، وإمنا لبيان النوع.
وقال اآلخرون أن هذا احلصر زماين، 
أما  أواًل،  ُحرّمت  األشياء  هذه  ألن 
ما سواها فنزل به التحرمي فيما بعد. 
كما  الواقع،  خيالف  جواب  ولكنه 
يدفعنا العتبار قول هللا تعاىل ﴿إمنا﴾ 
القرآن  أنه ال نسخ يف  منسوًخا، مع 

يف أي كلمة منه.
إن  مضطرًّا:  اآلخر  البعض  قال  وقد 
اآلية قد حصرت حمرمات األكل يف 
األربع املذكورة فقط، وال شيء حرام 

سواها )الرازي، وروح املعاين(
احلصر  أن  فيه  شك  ال  مما  وأقول: 
بعض  يف  نسبيًّا  أي  إضافيًّا  يكون 
القرآن  أن  نرى  ولكنا  األحيان، 
األكل  حمرمات  عن  حتدث  كلما 
ال  فقط  األربع  هذه  يف  قد حصرها 
غري. لقد ورد هذا التحرمي يف األماكن 
 ،174 البقرة:  سورة  التالية:  األربعة 
سورة املائدة:4، األنعام: 146، وهنا 
األنعام  النحل. ويف سورَت  يف سورة 
والنحل يكشف السياق أن الكافرين 
كانوا حيرّمون األشياء وحيّلوهنا كيفما 
واملائدة  البقرة  سورت  ولكن  شاءوا، 
وإمنا  ذكر كهذا،  أي  من  خاليتان 
القضية  هذه  البقرة  سورة  تناولت 

اخلري،  أعمال  عن  احلديث  خالل 
فذكرهتا كموضوع  املائدة  سورة  وأما 
عادة  إىل  اإلشارة  دون  من  مستقل 
وأما  والتحليل؛  التحرمي  يف  الكفار 
هذه السورة أعين »النحل« فقد فّصل 
هللاُ فيها احلالَل واحلرام مًعا. فما دام 
أيًضا يف سورَت  موجوًدا  احلصر  هذا 
البقرة واملائدة، من دون احلديث عن 
والتحليل..  التحرمي  يف  الكفار  عادة 
فالقول أبن هذا احلصر إضايف ونسيب 

ال يبدو قواًل معقواًل.
زماين  احلصر  أن  يرون  الذين  أما 
البداية،  نزل يف  التحرمي  هذا  أن  أي 
فال  أخرى..  أبشياء  التحرمي  نزل  مث 
يبدو رأيهم سليًما كذلك؛ إذ لو كان 
هذا احلكم منحصرًا يف السور املكية 
ألمكن التسليم بقوهلم، ولكن الواقع 
أنه قد نزل يف سورة البقرة أيًضا وهي 
حىت  نزوهلا  زمن  وميتد  مَدنية  سورة 
نزل  اهلجرة؛ كما  بعد  الثالثة  السنة 
أيًضا  املائدة  سورة  يف  احلكم  هذا 
وهي من أواخر السور نزواًل. فما دام 
السور  يف  مذكورًا  بعينه  احلكم  هذا 
فرتة  وهي   - اهلجرة  بعد  نزلت  اليت 
قد نزل فيها التــــــــحرمي أبشــــــــياء أخرى 
أيًضا - فثبـــــــت أن رأيهم ليـــــس برأي 

ســـــــــليم.
تنحصر  احملرمات  إن  قالوا  الذين  أما 
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يف هذه األربعة فقط فأرى أهنم على 
تفسري  يستحيل  إذ  ذلك،  يف  حق 
ابُن  وكان  املفهوم.  هبذا  إال  اآلية 
الرأي  هبذا  قالوا  الذين  من  عباس 
هذا  مذهبه  البخاري  سجل  حيث 
برواية جابر بن عبد هللا. وهو مذهب 
ُســــــئل  ابن عمر أيًضا حيث ورد أنه 
عن أكل القــنفذ، فتال ﴿ُقْل ال َأِجد 
فيما ُأوحي إيل حمرًّما  …﴾ )اآلية.( 
)أبو داود: كتاب األطعمة، ابب يف 

أكل حشرات األرض(
بسند  وغريه  حامت  أيب  ابن  وأخرج 
عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  صحيح 
ذي  أكِل كلِّ  عن  ُسئلت  أهنا حني 
الطري  من  وخملٍب  السباع  من  انٍب 
ُأوحي  فيما  أجد  ال  »قل  قالت: 
املعاين، سورة  إيل حمرًّما…«  )روح 
العظيم البن  القرآن  وتفسري  األنعام، 
أجد  ال  ُقْل  تعاىل:  قوله  حامت،  أيب 

فيما ُأوحي إيل(.
ابن عباس  ابن أيب حامت عن  وأخرج 
حرام  شيء  الدواب  من  ليس  قال: 
إال ما حرّم هللا تعاىل يف كتابه: ﴿ُقْل 
حمرًَّما…﴾  إىل  أوحي  فيما  أجد  ال 

)املرجع السابق(.
وهذا هو مذهب اإلمام مالك أيًضا.

ما  أكل كل  جيوز  هل  السؤال:  أما 
فقد  األربع؟  احملرمات  هذه  سوى 

َعم.  نـَ بـ  األئمة  بعض  عليه  أجاب 
بعض  أكل  جيوز  ال  أنه  أرى  ولكين 
األشياء، غري أننا ال ميكن أن نسّميها 
الشرعي  املصطلح  مبفهوم  حراًما 
سلمان  عن  ُروي  فقد  املعروف. 
  »ُسئل رسول هللا  قال:  الفارسي 
قال:  والِفراء؟  واجلنب  السمن  عن 
احلالل ما أحّل هللاُ يف كتابه، واحلراُم ما 
حرّم هللا يف كتابه« )ابن ماجة: كتاب 
األطعمة، ابب أكل اجلنب(. وأستدل 
بقول النيب  هذا على أنه ليس لنا 
على  إال  احلالل  مصطلح  نطلق  أن 
ما مساه هللا حالاًل، وال مصطلح 
احلراِم إال على ما مساه هللا حراًما، أما 
ما بينهما من األشياء فيكون حكمها 
اتبًعا للحالل أو احلرام، وليس كداللة 
أيًضا  املائدة  النص. وهناك يف سورة 
قال هللا  األمر حيث  هذا  إىل  إشارة 
تعاىل ﴿ُأحّلْت لكم هبيمُة األنعام إال 
أي  عليكم﴾)املائدة: 2(..  ُيتلى  ما 
إال  البهائم  من  األنعاُم  لكم  ُأحلت 

احملرمات.  قائمة  ضمن  ُذكرت  اليت 
واألنعام أنواع مثل اإلبل واملعز والشاة 

والبقر، فهذه حالل.
مث قال هللا تعاىل ﴿ُحرّمْت عليكم امليتُة 
والدُم وحلُم اخِلنـزير وما ُأهلَّ لغري هللا به 
واملنخِنقُة وامَلوقوذُة واملرتدِّيُة والنطيحُة 
ْيتم وما ُذِبَح  ُبُع إال ما َذكَّ وما أَكل السَّ
على النُُّصب﴾ )املائدة:4(.. أي أن 
ُأحّلت  اليت  إزاء هذه  هناك حمرماٍت 
ًتا  لكم وهي: األول: كل ما أصبح ميـْ
هي  اليت  احليواانت  من  وإن كان 
من  وإن كان  الدم  والثاين:  حالل، 
حلم  والثالث:  أكُله،  احلالِل  احليوان 
اخِلنـزير، والرابع كل حيوان ُذكر عليه 
اسُم غرِي هللا وإن كان من احليواانت 
والدَم  امليتَة  فّصل  مث  أكُلها.  املباُح 
واملوقوذُة  ﴿واملنَخِنقُة  فقال:  أكثَر 
ُبُع إال  واملرتدِّيُة والنَِّطيحُة وما َأَكَل السَّ
حمرمات  ليست  ألهنا  ْيتم﴾..  َذكَّ ما 
إضافية وإمنا هي أقسام امليتة والدم. 
واملنخنقِة: ما مات خنًقا، واملوقوذُة: 
الشديد،  الضرب  نتيجة  مات  ما 
فمات،  َعٍل  ِمن  ما سقط  واملرتدِّيُة: 
آخر  حيوان  نطحه  ما  والنطيحُة: 

فمات.
هللا  يقول  كله  البيــــــان  هذا  وبعد 
املسلمني إن  الكرمي  لرسوله  تعاىل 
﴿يسألونك ماذا ُأحلَّ هلم﴾)املائدة: 

هـــذه  ســـوي  مـــا  كل 
المحرمـــات األربع إذا كان 
وإال فال.  طيبًا فهو حـــالل، 
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5(. فلو كان قوله تعاىل ﴿إمنا حرّم 
جيوز  أنه  يعين  إخل﴾  املَيتَة..  عليكم 
احملرمات  هذه  سوى  ما  أكل  لكم 
األربع فلم يكن مثة داع هلذا السؤال 
بعد ذلك، ألنه سيصبح لغوًا. ولكن 
ورّد  السؤال  هذا  سجل  تعاىل  هللا 
بيان احلالل واحلرام  عليه ابلرغم من 
السابق  البيان  أن  قبل، مما يعين  من 
شيء  يكتنفه  واحلرام كان  للحالل 
من الغموض عند الصحابة فالتمسوا 
توضيح األمر أكثر. وهللا تعاىل أيًضا 
مل يرّد عليهم أبننا قد أخربانهم بكل 
أخرى،  مرة  يسألون  فلماذا  شيء، 
وأجاب  السؤال  بضرورة  سّلم  بل 
لكم  ُأِحلَّ  ﴿ُقْل  تعاىل  بقوله  عليه 
الطيباُت﴾)املائدة: 5(.. أي أن كل 
إذا  األربع  احملرمات  هذه  سوى  ما 

كان طيًبا فهو حالل، وإال فال. 
فثبت من ذلك أن ليس كل حالل 
بطيب، كما ال جيوز أكل إال ما هو 
ابلِطيب  يتصف  ال  ما  أما  طيب، 

أن  ميكن  ال  ولكن  أكله.  جيوز  فال 
  نسّميه حراًما؛ وقد أشار الرسول
أيًضا إىل هذا حيث قال: احلالل بنّيٌ 
مشتبهاٌت  أمور  وبينهما  بنّي  واحلراُم 
وإن  أال  الناس.  من  يعلمها كثري  ال 
لكل مِلٍك مِحًى، أال إن مِحَى هللا يف 
أرضه حَمارُمه، وكما أن الراعي احلذر 
حىت  احلمى  حول  غنمه  يرعى  ال 
عنها  غافل  وهو  احلمى  يف  تقع  ال 
املؤمن ال  العقاب، كذلك  فيستحق 
يرعى نفَسه حول محى احملرمات حىت 

ال يؤاَخذ.
فثبت أن هناك أشياء ما بني احلالل 
أمرها،  العامة  على  يشتبه  واحلرام 
واخلربة  ابلقياس  يكون  فيها  واحلكم 
هذه  أن  ورغم  الطبية.  واملعلومات 
ميكن  ال  ابحلرام  املتشاهبة  األشياء 
أن نسّميها حراًما، إال أنه ال بد من 

جتنبها ألجل حصول التقوى.
ما  على كل  جيري  نفسه  واحلكم 
جديدة،  أشياء  من  الناس  يصنعه 

فعلينا أن نقيسه ابحلالل البنيِّ واحلرام 
، فإن كان أشَبَه ابحلالل أكلناه،  البنيِّ
وإن كان أشبَه ابحلرام جتنبناه. ومثال 
اجلماعة  مؤسس  فإن  التبُغ؛  ذلك 
اإلمام  سيدان  األمحدية  اإلسالمية 
ملا    املوعود  واملسيح  املهدي 
اخرُتع  قد  إنه  قال:  التبغ  عن  سئل 
حديًثا، ولكن نظرًا إىل أتثريه أرى أنه 
لنهى عن    النيب  لو كان يف زمن 
ص  املوعود  املسيح  )فتاوى  تعاطيه 

.)206
صّنف  قد  اإلسالم  أن  الواقع 
حرام  هي:  درجات  املأكوالت 
ما  واحلرام  وطيب.  وحالل  وممنوع، 
منه  منع  ما  واملمنوع  القرآن،  حرّمه 
اليت وضعها  للمبادئ  وفًقا    النيب 
  النيب  بعد  ُوجد  ما  أو  القرآن، 
التحري  بعد  تناوَله  املسلمون  وَكرَِه 
يف  طيب  هو  ما  واحلالل  والتجربة. 
وضعه الطبيعي، والطيب ما هو جيد 
يف وضعه احلايل؛ مبعىن أن كل ما جيوز 

الواقع أن اإلســـالم قد صّنـــف المأكوالت درجات هي: حرام وممنوع، وحـــالل وطيب. والحرام ما 
حّرمه القـــرآن، والممنوع ما منع منه النبـــي  وفًقا للمبادئ التي وضعها القـــرآن، أو ما ُوجد بعد 
النبي  وَكِرَه المســـلمون تناولَه بعد التحري والتجربة. والحالل مـــا هو طيب في وضعه الطبيعي، 
والطيـــب ما هو جيد في وضعه الحالـــي؛ بمعنى أن كل ما يجوز أكله في أيـــة حالة فهو حالل....



المجلد التاسع والعشرون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1438 هـ،  كانون الثاني / يناير  2017 م

10

التقوى

أكله يف أية حالة فهو حالل، ومثاله 
ميكن  ال  أنه  مبا  ولكن  الكبش،  حلم 
نيئ،  وهو  طيًبا  يكون  فال  نيًئا  أكله 
ولكنه يصري طيًبا بعد الطهي. وأفضل 

الطعام ما هو طيب، مث احلالل.
مث هناك أشياء تندرج حتت املمنوع وال 
الكولريا  أايم  يف  فمثاًل  أكلها،  يصح 
إذا منع الطبيب من أكل اخليار فإنه 
لن يعود حينئذ طيًبا وإن كان حالاًل 
وطيًبا يف األايم العادية. واألشياء اليت 
هي دون احلرام أي هي ممنوعة فنقول 
أن  مبعىن  أكلها..  يصح  ال  إنه  عنها 

أكلها سيضر بصحة اإلنسان.
خلق  قد  تعاىل  هللا  أن  ولنتذكر 
خمتلفة.  ألغراض  املختلفة  احليواانت 
الشكل،  مجيل  ألنه  للزينة  فبعضها 
الصوت،  حلو  ألنه  للغناء  وبعضها 
اللحم،  جيد  ألنه  لألكل  وبعضها 
شفاء  حلمه  ألن  للتداوي  وبعضها 
ال  أن  فيجب  األمراض.  من  ملرض 
حالاًل،  جملرد كونه  احليوان  حلم  يؤكل 
فقد يكون هناك حيوان ال ميّثل حلمه 
خطرًا على صحة اإلنسان، ولكن قد 
يكون فيه منافع أخرى أفضل؛ فمثال 
الديدان  احليوان أيكل  ذلك  إذا كان 
الناس،  بصحة  أو  ابلزروع  تضر  اليت 
منافعه  إىل  ابلنظر  طيًبا  يعود  فلن 
األخرى هذه، ابلرغم أن حلمه حالل 

وطيب أساًسا؛ ألن أكله سيؤدي إىل 
حرمان ابقي الناس من فوائده العامة.

لقد ُعلِّمُت هذا الدرس منذ الصغر. 
بببغاء  البيت  إىل  رجعُت  مرة  فذات 
قمُت بصيدها، فلما رآها أيب سيدان 
اإلمام املهدي  قال يل: حممود، 
حلمها ليس حبرام، ولكن هللا تعاىل مل 
فقد جعل  لألكل.  خيلق كل حيوان 
الشكل  مجيل  احليواانت  بعَض   
وخلق  برؤيته،  العيون  تتمتع  لكي 
بعضها عذب الصوت لتتلذذ اآلذان 

أبحلانه املطربة. 
إذن فقد جعل هللا تعاىل لكل حاسة 
املتعة  من حواس اإلنسان نصيًبا من 
املوجودة يف هذه النعم احليوانية، فال 
احلواسَّ  يسلب  أن  لإلنسان  ينبغي 
األخرى ما خيّصها من املتعة ويعطيها 
إىل  نظرت  هال  فحسب.  للسان 
غصن  على  جالسة  وهي  الببغاء 

الشجر؟ أليست هي مجيلة حقًّا!
إذن فالطّيب هو ما ال يضر بصحة 
آكله، كما ال يؤدي أكله إىل سلب 
حقوق  أو  األخرى  حواسه  حقوق 
غريه من الناس أو احليواانت؛ بل من 
الضروري أن ال يؤدي أكله إىل جتريح 
 : مشاعر اآلخرين، فقد قال النيب
حراٌم«  فهو  العرُب  ْته  ثـَ استخبـَ »ما 
)روح املعاين: سورة األنعام(. وال يعين 
احلرام هنا أن آكله سيصبح آمثًا عند 
هللا تعاىل، وإمنا املراد أنه جيب أن ال 
أيكله أماَم العرب، ألن هذا سيؤدي 

إىل توتر العالقات.
هذا  حتت  يندرج  أيًضا  البقر  وحلم 
فعلى  ابهلند،  األايم  هذه  يف  البند 
واحلذر  احليطة  أيخذوا  أن  املسلمني 
يف أكل حلم البقر أمام اهلندوس، وال 
يتحدثوا حىت عن أكله عندهم، ألن 

هذا يؤذي مشاعرهم. 

إذن فالطّيـــب هـــو مـــا ال يضر بصحـــة آكله، كمـــا ال يؤدي 
أو حقوق  إلـــى ســـلب حقـــوق حواســـه األخـــرى  أكلـــه 
غيـــره مـــن النـــاس أو الحيوانـــات؛ بـــل مـــن الضروري 
اآلخريـــن مشـــاعر  تجريـــح  إلـــى  أكلـــه  يـــؤدي  ال  أن 




