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الحمد هلل رب العالمين حمًدا يوافي نعمه ويكافئ مريدد  لده الحمدد فدي 

 األولى واآلخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

 والسدرا  المييدر يروصلوات ربي وعظيم تسليماته على الهادي البشد

 اآلخرين ورحمة هللا للعالمين.سيدنا محمد سيد األولين و

اللهدم صدو وسدلم وبدداره عليده وعلدى هلدده األبهدار وصدحاب ه األخيددار 

 ومن اه دى بهديه وسار على سي ه إلى يوم بيعثون.

 وبعـد!!

فقد وضح الحق جو وعز لعبداد  سدبيو الهددى فدي ئدو حداون حيداتهم 

أنًا إال فدي رددرهن ي لددى وي عبدد ب لوتدده علددى مدر الددزمن.. ومددا تدره القددرهن حدد

ْليَا َعلَْيَك اْلِك َاَب تِْبيَانًا لُِكدو  َحدْي و َوُهدًدى  بالبيان رال هللا تعالى: وتياوله َونَزَّ

َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ 
(1). 

واإلنسان على ظهر األرض ال غيى له أبًدا عما به يقيم حياتده ويعمدر 

ئو عمدو فدي حياتده ولداا جدا   الكون، فل يمكن أن يحيا بل بعام يقويه على

َِييَدد َُكْم ِعْيددَد ُئددو  فددي رولدده تعددالى: باألئددو األمددر اليددريح  يَددا بَيِددي هََدَم ُخددُاوا 

َمْسِجدو َوُئلُوا َواْحَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 
(2). 

                                                           

 سورة اليحو. 98اآلية  (1)

 .سورة األعراف 11 ةاآلي (2)
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يو وأحو هللا لعباد  الطيبات من الرَق وأمرهم باألئو من ئو بيب جم

ِ رال هللا تعالى  ْريَداُئْم َواْحدُكُروا هلِلَّ ََ يَا أَيَُّها الَِّايَن هََميُوا ُئلُوا ِمدْن بَي بَداِت َمدا َر

إِْن ُئْي ُْم إِيَّا ُ تَْعبُُدونَ 
(1). 

ُسدُو ُئلُدوا وهاا األمر جا  من الحق سبحانه لرسله الكرام  يَا أَيَُّهدا الرُّ

َصالًِحا إِن ي بَِما تَْعَملُوَن َعلِيم   ِمَن الطَّي بَاِت َواْعَملُوا
(2). 

ومن رحمدة هللا تعدالى بقلقده أنده أحدو لهدم ئدو بيدب ندافى يبقدى علدى 

 حياتهم، وحرم عليهم ئو خبيث ضار يودي بهم إلى الهله.

 ليكون ميهًجا لحياته. وفيو ذلك في هيات القرهن المجيد

ثددة المحرمددة... ففددي تفيدديلً دريقًددا األبعمددة القبي القددرهن وممددا فيددله

يحدرم مدن األبعمدة الحدق سدبحانه أنواًعدا  بضى هيات من القرهن المجيد ذئدر

علددى أئددو حددي  إال إذا ئددان مضددطًرا، مشددرفًا علددى علددى اإلنسددان أن يقدددم 

 الهله.

واليهي عدن ار دراف حدي  ولدو ئدان يسديًرا مدن هدا  المحرمدات رمدة 

اليفسدية وهدوا  الم قلدب  الرحمة من هللا بقلقه، فلدو تدره اإلنسدان ورغا بده

غريددزة إنسددانية أصدديلة لدددى ألوردا  مددوارد ال هلكددة، خاصددة واألمددر ي علددق ب

 اإلنسان، وهي غريزة األئو.

أاَل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَقبِيرُ وصدق هللا العظيم 
(1). 

                                                           

 سورة البقرة. 172اآلية  (1)

 سورة المؤميون. 11اآلية  (2)
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فالاي حرم ها  المطعومدات هدو الداي أحدو غيرهدا الكثيدر مدن الطيدب 

ح ولاا!! نرى حير ها  المحرمات في بضدى هيدات مدن القدرهن المجيدد المبا

وهي هية في سورة البقرة وثانية في سورة الما دة وثالثة في سورة األنعدام 

 .حسب ال رتيب في الميحف واآلية الرابعة جا ت في سورة اليحو

ذئددرت هيددة البقددرة واليحددو أربعددة أنددوات مددن المحرمددات وذئددرت هيددة 

ت ال دي َادت بيدان المحرمدات فدي سدورة الما ددة.. ائالك واآلياألنعام أربعة 

واإلعجاَ في هية سورة الما دة المفيلة للمحرم من األبعمة أنها جا ت في 

وتمدام  الددين بكمدال سديدنا محمدد هية ام ن هللا فيها على أمة نبيه وميدطفا 

ِديديَُكْم َوأَْتَمْمدُ  َعلَدْيُكْم اْليَدْوَم أَْئَمْلدُ  لَُكدْم يعمة. والرضا باإلسدلم ليدا دييًدا. ال

 .نِْعَم ِي َوَرِضيُ  لَُكُم اإِلْسلَم ِدييًا

عددد تشددريى هللا واخ يددار  يى هللا واخ يددار  للمسددلمين، فهددو بفهداا تشددر

ُ َوَرُسدولُهُ أَْمدًرا  .أو اخ ياًراتشريى  َوَما َئاَن لُِمْؤِمنو َوال ُمْؤِميَةو إَِذا رََضدى هللاَّ

لَُهُم اْلِقيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ أَْن يَُكوَن 
(2) ، إِنََّما َئاَن رَدْوَل اْلُمدْؤِميِيَن إَِذا ُدُعدوا إِلَدى

ِ َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْييَُهْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعيَا َوأَبَْعيَا هللاَّ
(1) . 

وحسددبي أنيددي عشدد  مددى هدداا الموضددوت القرهنددي مددن خددلل هياتدده 

 الكريمة.

 ضوت ما يلي:ورد تضمن المو

                                                                                                                                    

 سورة الملك. 11اآلية  (1)

 سورة األحزاب. 13اآلية  (2)

 سورة اليور. 11اآلية  (1)



 

 

 - 08 - 

 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 ومباحث وخاتمة!! امقدمة وتمهيدً 

 في ال مهيد ئلمة موجزة عن الميهج القرهني في بيان األحكام. -1

 المبحث األول: حول اآلية الكريمة في سورة البقرة. -2

 المبحث الثاني: حول اآلية الكريمة في سورة الما دة. -1

 المبحث الثالث: حول اآلية الكريمة في سورة األنعام. -1

 لرابى: ورفة مى اآليات.المبحث ا -1

 خاتمة البحث: وفيها ن ا جه. -3

وأسأل هللا العظيم أن أئون رد وفق  فيما ريدت وأن يلهميدا اليدواب 

 والرحد وهو حسبيا ونعم الوئيو.. وهخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 وصلى هللا وسلم وباره على معلم الياس القير سيدنا محمد.

 دكتـور

 رضا محمود نصار

 قسم التفسير وعلوم القرآن

 
 تمهيد

فددا فريددد فددي بيددان األحكددام، وحسددبه أندده مدديهج  للقددرهن المجيددد مدديهج

يِن الحق الاي ارتضا  وحرعه للقلق وصدق هللا العظيم  َحدَرَت لَُكدْم ِمدَن الدد 
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ددْييَا بِددِه إِْبددَراِهيَم  ددى بِددِه نُوًحددا َوالَّددِاي أَْوَحْييَددا إِلَْيددَك َوَمددا َوصَّ َوُموَسددى َمددا َوصَّ

رُوا فِيهِ  يَن َوال تَ َفَرَّ َوِعيَسى أَْن أَرِيُموا الد 
(1). 

 هللا من أحكام فيها الظفر بسعادة الدنيا واآلخرة.. وما حرعه

ال تقلدو  –فدي معظمهدا  –ومن ي أمو هي القدرهن المجيدد يجددها 

من أحكام تش مو على اآلداب والسلوه وال ربية العمليدة لننسدان فدي 

 حياته.ئو مياحي 

وأحكددام القددرهن ميهددا مددا ي علددق بقضددايا اإليمددان بدداهلل رب العددالمين 

وهداا مدا يعدرف  -ر ومل ك ه وئ به ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خير  وحد

 بأرئان اإليمان، وأفاض القرهن المجيد في بيانها!!

وأحكددام أخددرى ت علددق بأعمددال المكلفددين مددن أرددوال وأفعددال وتيددرفات 

األحكددام مددا ي يددو بمددا يقدديم حيدداة اإلنسددان علددى ظهددر  مق لفددة.. ومددن هددا 

األرض، فقد نظم القرهن المجيد لننسان أحكاًما خاصة ت علق بمطعمده فأحدو 

 .من األبعمة له ئو بيب وحرم عليه ئو خبيث

ا ييدون بده حيداتهاومن رحمة هللا تعالى أن يضى لعبد  مد  ميهًجد

وُّ لَهُدُم – –من الفسداد وال لدف ويعلدن علدى لسدان نبيده الكدريم  يُِحد

                                                           

 سورة الشورى. 11اآلية  (1)
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بَا ِثَ  َق ُم الْ هِ ُم َعلَيْ يَُحر  الطَّي بَاتِ َو
(1) .  َفَدَواِح ب دَي الْ َم َر ََّما َحرَّ رُْو إِن

َما بَطَنَ  ا َو هَ يْ َر ِم َما ظَهَ
(2). 

 وبهاا!! يحمي القرهن اإلنسان ويحافظ على ريم ه وئرام ه!!.

 ومن أجو مقاصد الشريعة حفظ اليفس..

يفس وتيان إال بالحلل الطيب الاي أمر هللا به.. ئما أنها وال تحفظ ال

 قار الميفدر الداي يدودي بحيداة سدترتكس وتهان حين تجديح إلدى القبيدث الم

 هئله وهاا الميهج ي فق مى فطرة اإلنسان ال دي فطدر هللا اليداس عليهدا.. ئمدا 

لَقَدْد وَ ي فق مى ال كريم اإللهي الداي حبدا  هللا تعدالى بده فدي رولده جدو وعدز 

دْليَاُهْم  ْريَداُهْم ِمدَن الطَّي بَداِت َوفَضَّ ََ ْميَا بَيِي هََدَم َوَحَمْليَاُهْم فِي اْلبَر  َواْلبَْحِر َوَر َئرَّ

ْن َخلَْقيَا تَْفِضيلً  َعلَى َئثِيرو ِممَّ
(1). 

واالنسياق خلف الرغبة اليفسية الجامحدة فدي أئدو حدي  مدن القبيدث 

ان وييفي عيده إنسداني ه المكرمدة وحسدبيا ردول الاي حرمه هللا ياري باإلنس

َولَقَددْد َذَرْأنَددا لَِجَهدديََّم َئثِيددًرا ِمددَن اْلِجددن  َواإِلْنددِس لَُهددْم رُلُددوب  ال الحددق سددبحانه 

يَْفقَُهوَن بَِهدا َولَُهدْم أَْعديُن  ال يُْبِيدُروَن بَِهدا َولَُهدْم هََذان  ال يَْسدَمُعوَن بَِهدا أُولَاِدَك 

ْو ُهْم أََضوُّ أُولَاَِك ُهُم اْلَغافِلُونَ َئاألْنَعاِم بَ 
(1). 

                                                           

 سورة األعراف. 117اآلية  (1)

 سورة األعراف. 11 اآلية (2)

 .سورة اإلسرا  77اآلية  (1)

 سورة األعراف. 178اآلية  (1)
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وجا  ال عبيدر القرهندي عدن المحرمدات مدن األبعمدة بأسدلوب ال حدريم 

 اليريح "حرم  عليكم" فدي داللدة واضدحة علدى وجدوب االج يداب بالكليدة

 وئف اليفس عن الميو أو الرغبة في حي  مما حرمه هللا!!

َاا ِصَرابُ وصدق هللا العظيم  يَا اآليَداتِ  َوهَ لْ َرب َك ُمْس َقِيًما رَْد فَيَّد

ُرونَ  ئَّ لِقَْومو يَاَّ
(1). 

                                                           

 سورة األنعام. 123اآلية  (1)
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 المبحث األول

 اآلية الكرمية يف سورة البقرة

َم َعلَديُْكُم الَْميْ َدةَ َوالددََّم َولَْحدَم الِْقيِْزيدرِ َوَمدا أُِهدوَّ بِدهِ رال هللا تعالى:  إِنََّمدا َحدرَّ

ِ فََمِن اْضطُرَّ  َ َغفُور  َرِحيم   لِغَيِْر هللاَّ َغيَْر بَاغو َوال َعادو فَل إِثَْم َعلَيِْه إِنَّ هللاَّ
(1). 

 :عالقة اآلية الكريمة باآلية السابقة 

يَا أَيَُّها الَّدِايَن هََميُدوا ُئلُدوا اآلية الكريمة جا ت بعد رول الحق سبحانه 

ِ إِنْ  ْريَاُئْم َواْحُكُروا هلِلَّ ََ ُئْي ُْم إِيَّا ُ تَْعبُُدونَ  ِمْن بَي بَاِت َما َر
(2). 

وها  اآلية الكريمة فيها أمر صريح بأئو مدا أحدو هللا مدن الطيبدات ثدم 

 ذئر بعدها المحرمات من األبعمة القبيثة.

 :في بيان العلرة يقول الراَي

 ثدم اعلم أنه سدبحانه وتعدالى أمرندا فدي اآليدة السدابقة ب يداول الحدلل،

 . وثم توجيه هخر لها  العلرة:(1)الحرامفّيو في ها  اآلية أنوات 

  يأمر هللا جو ثياؤ  عباد  المؤميين بأن ي م عوا في هدا  الحيداة بمدا أحلده

لهم من الكسب الحلل، والرَق الطيب، والم ات اليافى، وأن يأئلوا من لاا ا 

                                                           

 سورة البقرة. 171اآلية  (1)

 سورة البقرة. 172اآلية  (2)

 .لنمام الراَي  17/ 1ال فسير الكبير  (1)
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المآئو ال ي أباحها لهم، ورَرهدم إياهدا بشدرب أن تكدون مدن الحدلل الطيدب، 

هللا علدى نعمده ال دي أسدبغها علديهم إن ئدانوا صدادرين حقًدا فدي  وأن يشكروا

 دعوى اإليمان...

ثم بين سبحانه وتعالى مدا حدرم علديهم مدن القبا دث المسد كرهة ال دي 

، ومما فيه ضرر واضح على اإلنسان فدائر تعدالى تيفر ميها الطبات السليمة

 .(1)سا ر القبا ث –أنه حرم عليهم 

حيان بقوله: لما أباح تعالى لعباد  أئدو مدا فدي أبو  وإحارة إلى العلرة

األرض مددن الحددلل الطيددب، وئاندد  وجددو  الحددلل ئثيددرة بددين لهددم مددا حددرم 

 . فما حرمه هللا رليو بجانب ما أحله.(2)عليهم لكونه أرو...

 :حول اآلية الكريمة 

بدددأت اآليددة بقولدده سددبحانه "إنمددا" وهددي ئلمددة موضددوعة للحيددر 

 ف ثب  ما تياوله القطاب وتيفي ما عدا ..  ت ضمن اليفي واإلثبات،

ورددد حيددرت هاهيددا المحددرم السدديما ورددد جددا ت عقددب المحلددو، فقددال 

ْريَداُئمْ تعالى:  ََ فأفدادت هدا  اآليدة  يَا أَيَُّها الَِّايَن هََميُوا ُئلُوا ِمْن بَي بَداِت َمدا َر

فار ضدى اإلباحة على اإلبلق ثم بين عقبها المحرم بكلمة "إنما" الحاصرة 

 .(1)ذلك اإليعاب للقسمين، فل محرم يقر  عن ها  اآلية

                                                           

 .113/ 1تفسير هيات األحكام لليابوني  (1)

 .191/ 1البحر المحيط ألبي حيان (2)

 .211/ 1، وانظر ف ح القدير 11/ 1أحكام القرهن البن العربي  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

َم َعلَددْيُكُم اْلَمْي َددةَ...رددول الحددق سددبحانه وتعددالى و أي أئلهددا  إِنََّمددا َحددرَّ

واالن فددات بهددا، وأضدداف الحرمددة إلدددى العددين مددى أن الحرمددة مددن األحكدددام 

يددان. الشدرعية ال دي هدي مددن صدفات فعدو المكلدف، وليسدد  ممدا ت علدق باألع

وهددي ال ددي ماتدد  مددن غيددر ذئدداة  –إحددارة إلددى حرمددة ال يددرف فددي المي ددة 

حددرعية مددن جميددى الوجددو  بأخيددر بريددق وأوئددد ، حيددث جعددو العددين غيددر 

رابلة ل علق فعو المكلف بها إال ما خيه الدليو ئال يرف بالمدبوغ، وألحدق 

ن أبو داود وال رماي وحسيه ع بالمي ة ما أخا من حي للحديث الاي أخرجه

"ما رطى مدن البهيمدة وهدي حيدة  ––أبي وارد الليثي رال: رال رسول هللا 

 .(1)فهي مي ة"

 !!هل المحرم في الميتة األكل وحده.. أم االنتفاع بها كذلك 

ال حك في حرمة األئو مطلقًا "حرمد  علديكم المي دة" لكدن!! مدا حكدم 

 االن فات بها أو ببعض أجزا ها!!

ات بهدا بددليو اآليدة الكريمدة "حرمد  جمهور العلمدا  يحرمدون االن فد -أ

حدرم االن فدات بده، فدل يجدوَ االن فدات  عليكم المي دة". فمدا حدرم أئلده

بشددحم المي ددة أو جلدددها وفددي اآليددة تقدددير، أي االن فددات بهددا بأئددو أو 

–واسد دلوا بقدول الرسدول  المقددر هدو االن فدات ير ، فجعلوا الفعدوغ

                                                           

 .12، 11/ 2روح المعاني لآللوسي  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

– فجملوهدددا فباعوهدددا  "لعدددن هللا اليهدددود ُحرمددد  علددديهم الشدددحوم

 .(1)وأئلوا أثمانها"

 لمدا ومعيى جملوها أذابوها ل يلح للسد عمال والمدراد الشدحم خاصدة

يقدول  ––في صحيح البقاري: عن جابر بن عبد هللا أنه سدمى رسدول هللا 

والمي دة والقيزيدر واألصديام، فقيدو: يدا  عام الف ح: "إن هللا حرم بيى القمدر

 طلى بها السفن، وتددهن بهدا الجلدود. ة، فإنها ترسول هللا أرأي  ححوم المي

رال: ال، هو حرام، راتو هللا اليهود إن هللا لما حدرم علديهم حدحومها جملوهدا 

ثم باعو  فدأئلوا ثميده" وهداا يددل علدى أن الشدحم يحدرم بيعده فدالمحرم هدو 

 البيى، ولكن ال يجوَ االن فات بها بغير بيى..

فن، علدى أن السدؤال الداي وجده  طلى به السدوجوَ البعض االن فات ف -ب

حكدم البيدى.. وأن السدا و ردال للرسدول  ئان عدن ––إلى رسول هللا 

 .(2)"فما ترى في بيى ححوم المي ة؟؟ فال حريم للبيى وأئو ثميه

ذهب عطا  إلى أنه يجوَ االن فات بشحم المي ة وجلدها ئطل  السفن  - 

و خاصدة ويددل ودبغ الجلود، وحج ه أن اآلية إنما هي في تحريم األئ

ًمدا َعلَدى بَداِعمو عليه روله تعالى:  رُدْو ال أَِجدُد فِدي َمدا أُوِحدَي إِلَديَّ ُمَحرَّ

يَْطَعُمهُ 
(1). 

                                                           

، تفسدير 1/113، و أحكدام القدرهن للجيدا  271/ 2انظر الجدامى ألحكدام القدرهن  (1)

 .131/ 1هيات األحكام 

 للدئ ور القيبي َلط. 211/ 1انظر تفسير هيات األحكام  (2)

 .131/ 1لبيان سورة األنعام وانظر روا ى ا 111اآلية  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

  ومددن ثددم فددإن تحددريم أئددو المي ددة رطعددي ال حددك فيدده لكددن القددلف حددول

 االن فات بشحمها أيس قدم في األغراض العامة أم تلحق به الحرمة ئاألئو.

 !ما يستثنى من الميتة! 

ما مات  ح ف أنفها دون ذئاة حدرعية لكدن ثدم  َمنْ  المي ة من الحيوان

–ال حرمـة في أئلها ورد خييها الرسدول الكدريم  ةـتقييص لبعض المي 

– في حديثه الشريف. 

في عموم ها  اآلية وخيوصدها:  –ذئر ابن العربي في أحكام القرهن 

فالمي  دان السدمك أنه رال: "أحل  ليدا مي  دان ودمدان  ––روي عن اليبي 

والجددراد، والدددمان الكبددد والطحددال" ذئددر  الددداررطيي وغيددر  وثددم حددديث 

صحيح في السمك عن جابر بن عبد هللا أنه خر  مى أبي عبيددة بدن الجدراح 

ي لقددى عيددًرا لقددري ، وَودنددا جرابًددا مددن تمددر، فانطلقيددا علددى سدداحو البحددر، 

أتييا  فإذا هي دابة تددعى فَُرفى ليا على ساحو البحر ئهياة الكثيب الضقم، ف

ورددد  ––رُسددو رسددول هللا العيبددر، رددال أبددو عبيدددة مي ددة، ثددم رددال: بددو نحددن

اضطررتم فكلوا، رال: فأرميا عليه حهًرا ح ى سميا، رال: فلما رددميا المديدة 

فائرنا ذلك له، فقدال: هدو رَق أخرجده هللا لكدم، فهدو  ––أتييا رسول هللا 

ميده،  ––ردال: فأرسدليا إلدى رسدول هللا معكم من لحمده حدي  ف طعموندا؟ 

 .(1)فأئله

                                                           

بدددداب إباحددددة ميدددد  البحددددر  -ئ دددداب اليدددديد والددددابا حالحددددديث فددددي صددددحيح مسددددلم  (1)

 1811ررم1/1111
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

أنه رال: "هو الطهدور مداؤ   ––: عن اليبي هوروى ابن ماج

ُد يعيي البحر، ويعضد  رول هللا تعالى:  (1)الحو مي  ه" يْ ْم َصد أُِحوَّ لَُك

هُ... اُمد بَْحرِ َوبَعَ الْ
فيديد  مدا صديد وتكلدف أخدا  وبعامده مدا بفدا  (2)

 .(1)عليه أو جزر عيه

 وجزر عيه خر  بعد انحسار الما  ونضوبه.

وعلى هاا!! فقد خيص العلما  مي ة البحر لما صح مدن الحدديث فدي 

هاا أما الجراد فثم حديث صحيح يدل على اسد ثيا ه مدن الحرمدة ليأخدا حكدم 

 في الحو. -السمك -مي ة البحر

–رال: غزوندا مدى رسدول هللا  ––في صحيـح مسلـم عن أبي أوفى 

–  غزوات نأئو الجراد".سبى 

وذئر القرببي: أئثر الفقها  يجيزون أئو جميى دواب البحدر.. و ذئدر 

 .(1)حديث جواَ أئو الجراد

لكددن ئددون الدديفس تعافدده فهدداا أمددر هخددر ي علددق بالعددادة ولدديس 

 بالحكم الشرعي!!

 

                                                           

 .113سين ابن ماجة /  (1)

 سورة الما دة. 83اآلية  (2)

 .1/271، وانظر تفسير القرهن العظيم 11، 12/ 1انظر أحكام القرهن البن العربي  (1)

والحدددديث فدددي صدددحيح مسدددلم ئ ددداب اليددديد 277/ 2انظدددر الجدددامى ألحكدددام القدددرهن  (1)

 .1812ررم1/1113والابا ح وما يؤئو من الحيوان باب إباحة الجراد 
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 :حكم جلود الميتة 

جمهور الفقها  م فقون علدى أن جلدد المي دة يطهدر بالددباغ، ومدن ثدم 

 واستدلوا على ذلك بما يلي:َ االن فات به يجو

  َمعة رال : ئان  ليدا حداة فماتد  فطرحياهدا فجدا  ـودة بيـعن س -1

فقال "ما فعل  حاتكم" رليا رميياها ف ل روله تعدالى:  ––اليبي 

 ًما َعلَى بَاِعمو يَْطَعُمهُ إاِل أَْن يَُكوَن رُْو ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

 َةً...َميْ 
(1). 

فقددال "أفددل اسدد م ع م بإهابهددا؟ فبعثيددا إليهددا فسددلقياها ودبغيددا جلدددها  -2

 وجعليا  سقا  وحربيا فيها".

 وثم حديث هخر يقول فيه الرسول الكريم: "أيما إهاب ُدبغ فقد بهر". -1

 ––وفي حديث صحيح عن ابن عباس عن ميموندة رالد : مدّر اليبدي  -1

هابها فان فعوا به؟؟ فقالوا: يا رسدول بشاة لهم مي ة فقال: "أال دبغوا إ

 .(2)هللا إنها مي ة، فقال: "إنما حرم من المي ة أئلها"

 ي دة بعدد دبغهدا، فالددبغ بهدارة ومن ثم!! فل حر  من االن فات بجلود الم

 لها. وعبارة الفقها : وجلود المي ة تطهر بالدباغ.

 .لجمهوروخالف في ذلك اإلمام أحمد لكن من الراجح ما اتفق عليه ا

                                                           

 سورة األنعام. 111اآلية  (1)

 .211/ 1وانظر تفسير هيات األحكام الحديث أخرجه البقاري..  (2)

 .2221ررم1/91باب جلود المي ة ربو أن تدبغ-البقاري ئ اب البيوت

 .231ررم 1/273غ اباب بهارة جلود المي ة بالدب–حيض ومسلم ئ اب ال
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 :الدم المحرم 

اتفق العلما  على أن الدم حدرام ال يؤئدو وال يي فدى بده، وردد عييده هللا 

تعددالى هاهيددا مطلقًددا، وعييدده فددي سددورة األنعددام مقيددًدا بالمسددفوح، وحمددو 

لد : وروي عدن عا شدة أنهدا را ،العلما  هاهيدا المطلدق علدى المقيدد إجماًعدا

 .(1)ا" ل  بى الياس ما في العروقهللا تعالى رال: "أو دًما مسفوحً  لوال أن

إن اآلية الكريمة مطلقة في حرمة الددم، لكدن ريددت فدي سدورة األنعدام 

ًمددا َعلَددى بَدداِعمو فدي رددول الحددق سددبحانه:  رُدْو ال أَِجددُد فِددي َمددا أُوِحدَي إِلَدديَّ ُمَحرَّ

يَْطَعُمهُ إاِل أَْن يَُكوَن َمْي َةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا
(2). 

فالدددم المحددرم هددو الدددم المسددفوح، فيحمددو المطلددق علددى !! وعلددى هدداا

. أمدا أثدر  فدي المقيد!! والددم المسدفوح هدو السدا و بعدد الدابح مدن العدروق.

 اللحم فل حي  فيه. ألنه في ها  الحالة جز  ميه.

روي عن عا شة رضي هللا عيها أنها رالد : "ئيدا نطدبل البرمدة علدى 

 .(1)أئو وال نيكر "لدم فياليفرة من ا تعلوها ––عهد رسول هللا 

  ويس ثيى من الدم المحدرم دمدان همدا الكبدد والطحدال. وخيدص هداا فدي

 في سييه. هحديث روا  ابن ماج

                                                           

 .إلبن العربي11 / 1أحكام القرهن  (1)

 سورة األنعام. 111اآلية  (2)

 .لنمام القرببي  271/ 2الجامى ألحكام القرهن (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

: "أحل  ليا مي  ان السمك والجراد ودمدان الكبدد ––رال رسول هللا 

 .(1)والطحال"

 !!تحريم لحم الخنزير 

 .اآلية الكريمة دليو رابى على تحريم أئو لحم القيزير

واتفق  األمة على أن لحم القيزير حرام بجميى أجزا ده، والفا ددة مدن 

 .(2)ذئر اللحم أنه حيوان يابح للقيد إلى لحمه

ويائر األلوسي: خص اللحم بالائر مى أن بقية أجزا ه أيًضدا حدرام خلفًدا 

 للظاهرية ألنه معظم ما يؤئو من الحيوان، وسا ر أجزا ه ئالقابى له...

ليدل على تحريم عييه ذئدى أو لدم يداه.. ولعدو السدر وريو: خص الحم 

فددي ذئددر لفددظ اللحددم هيددا إظهددار حرمددة مددا اسدد طيبو  وفضددلو  علددى سددا ر 

 .(1)اللحوم، واس عظموا وروت تحريمه

 !!حكم شحم الخنزير 

جمهددور العلمددا  ذهبددوا إلددى تحريمدده.. خلفًددا للظاهريددة الدداين ريدددوا 

لكددن العلمددا  علددى  – ات بشددحمهجدداَوا االن فددال حددريم علددى اللحددم وحددد  وأ

 حرمة ححمه ئحرمة لحمه.. رالوا: لفدظ اللحدم وإن ذئدر وحدد  إال أن المدراد

                                                           

وفددي ئ دداب اليدديد بدداب  1111ررددم  111/  1 روا  ابددن ماجددة فددي ئ دداب األبعمددة  (1)

 . 1219ررم  172/  1صيد الحي ان والجراد 

 .11/ 1أحكام القرهن  (2)

 .12/ 2روح المعاني  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

جميى األجزا ، وإنما خص اللحم بالائر ألنده أعظدم ميفعدة، ومدا يب غدى ميده 

ددلِة ِمددْن يَددْوِم اْلُجُمَعددئمددا رددـال تعددالى:  ِة يَددا أَيَُّهددا الَّددِايَن هََميُددوا إَِذا نُددوِدَي لِليَّ

ِ َوَذُروا اْلبَْيىَ  فَاْسَعْوا إِلَى ِذْئِر هللاَّ
(1). 

 فقص البيى بداليهي ألنده ئدان أعظدم مدا يب غدون مدن ميدافعهم والمدراد

 .(2)جميى األمور الشاغلة عن اليلة

ححم القيزير ئحرمة لحمده، ألن الحرمدة م علقدة  وعلى هاا!! فحرمة

 .-اللحم –به ئله وليس بجز  معين 

 ير هللا!!ما أهل به لغ 

 عيد ذبحه، سوا  أي حرم الحيوان الاي أهو أي رفى اليوت لغير هللا

غير هللا ئقوله عيد الدابح: باسدم المسديح أو باسدم فدلن، أو ار ير على ذئر

جمى بين ذئر هللا وذئر غير  بالعطف عليه، ئقوله باسم هللا واسدم فدلن، أو 

 .  (1)بدون العطف ئقوله باسم هللا  المسيح نبي هللا

 ويائر األلوسي في بيان روله سبحانه "وما أهو به لغير هللا".

اليدوت لغيدر هللا تعدالى، وأصدو  رفدى أي ما ورى م لبًسا به أي بابحده

اإلهلل عيد ئثير من أهو اللغة رؤية الهلل، لكن لمدا جدرت العدادة أن يرفدى 

                                                           

 سورة الجمعة. 8اآلية  (1)

 .121/ 1انظر: أحكام القرهن للجيا   (2)

 للشيل علي السايس. 217/ 2تفسير هيات األحكام  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

ئدان  اليوت بال كبير إذا رؤي سمي بالك إهلالً، ثدم ريدو لرفدى اليدوت وإن

 .(1)بغير ، والمراد بغير هللا تعالى الييم وغير 

فاإلهلل رفى اليوت، يقال: أهدو بكداا أي رفدى صدوته... وميده إهدلل 

اليبي واس هلله وهو صياحه عيد والدته، والمراد هيا: ما ذئر عليده اسدم 

 غير هللا ئاللت والعزى إذا ئان الاابح وثييًا، واليار إذا ئان الاابح مجوسيًا،

قددين لممدوات مدن وال خلف في تحريم هاا وأمثاله، ومثله ما يقى من المع 

الابح عيدد ربدورهم، فإنده ممدا أهدو بده لغيدر هللا، وال فدرق بييده وبدين الدابح 

 .(2)للوثن

أصددياف مدددن المحرمدددات  ةوهكدداا!! ندددرى اآليدددة الكريمددة تحددددد أربعددد

دم، ولحددم المي ددة، والدد –وجددا ت بأسددلوب الحيددر وهددا  األصددياف األربعددة 

ذئرتهددا هيددة سددورة الما دددة وَادت عليهددا  .-القيزيددر ومددا أهددو بدده لغيددر هللا

 رة اليحو وئالك هية سورة األنعام.وذئرتها تحديًدا هية سو

  وفي هية سورة البقرة ال ي معيا فدي خ امهدا فََمدِن اْضدطُرَّ َغْيدَر بَداغو َوال

َ َغفُور  رَ   .ِحيم  َعادو فَل إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ

الق ام تش ره فيه ئو اآليدات ال دي ذئدرت المحرمدات بيدد أن هيدة  وهاا

فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْقَمَيةو َغْيدَر ُم ََجدانِفو إِلْثدمو فَدإِنَّ سورة الما دة ئان خ امها 

َ َغفُور  َرِحيم    .هللاَّ

                                                           

 .لملوسي  172/ 2روح المعاني  (1)

 .213/ 1ف ح القدير للشوئاني  (2)
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ومن خلل خ ام اآليات ال ي ذئرت المحرمدات ندرى اتفارًدا علدى جدواَ 

حرم عيد حالة االضطرار فل إثم على المضدطر لكدن!! مدا الداي يبداح أئو ما 

 للمضطر أئله من المي ة!!

 تباينت آراء العلماء حول القدر الذي يباح للمضطر أكله!!

 ويحفدظ  جمهور الفقها  يرى أن المضطر ال يأئو إال بقدر ما يسد الرمدق

بددين مضددطر  ال فددرق فددي ذلددكالحيدداة.. ألن اإلباحددة ضددرورة تقدددر بقدددرها، و

 من يرى األئو ح ى الشبى والكفاية. وهخر. وهياه

: وريدلُمْلجدأ إليده، المكدر  عليده، ... ووالمضطر: هو المكلف بالشي  ا

المضطر هو الداي فعدو فيده غيدر  فعدلً، والمدراد فدي ئ داب هللا تعدالى بقولده 

"فمدن اضددطر" أي خداف ال لددف، فسدما  مضددطًرا وهدو رددادر علدى ال يدداول.. 

 لعلما  في القدر الاي يأئله المضطر على رولين:واخ لف ا

 يأئو ح ى يشبى وي ضلى، راله مالك. أحدهما:

 .(1)وبه رال الجمهور -يأئو على ردر سد الرمق الثاني:

وجمهور العلما  الداين حدددوا األئدو حدال االضدطرار بمدا يسدد الرمدق 

 ويحفظ الحياة اس دلوا باآلية "فمن اضطر غير باغ وال عادو".

ال عادو" أي م جاوَ ما يسد الرمق والجوت، وهو ظاهر في تحريم "و

رضدي هللا  -الشبى وهدو مداهب األئثدرين، فعدن اإلمدام أبدي حييفدة والشدافعي

                                                           

 .11/ 1رهن البن العربيانظر أحكام الق (1)
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ال يأئو المضطر من المي ة إال ردر ما يمسك رمقه ألن اإلباحة  -تعالى عيهما

ها ح دى للضطرار، ورد اندفى به، وخالف في ذلك اإلمام مالك فقال: يأئو مي

، وفيو ابن العربي الفرق بين (1)يشبى وي زود، فإن وجد غيى عيها برحها

 "باغو وعادو" وذئر رولين:

أن الباغي في اللغة هو الطالب لقير ئان أو لشر، إال أنه خدص  األول:

هيا بطالب الشر، ومن بالب الشر القار  عن اإلمام المفارق للجماعة وهو 

بََغْ  إِْحَداُهَما َعلَى األُْخَرى فَإِنْ بقوله تعالى:  المراد
(2). 

والعددادي: وهددو الم جدداوَ مددا يجددوَ إلددى مددا ال يجددوَ، وخددص بقددابى 

 السبيو راله مجاهد وابن جبير.

الباغي هئو المي ة فوق الحاجدة، والعدادي هئلهدا مدى وجدود أن  الثاني:

 .-وغيرهم –غيرها... راله ر ادة والحسن وعكرمة 

ن العدادي بداغ، فلمدا أفدرد هللا تعدالى ئدو واحدد ق القول في ذلك أيوتحق

ميهما بالائر تعين له معيى غير معيدى اآلخدر لدال يكدون تكدراًرا يقدر  عدن 

 الفياحة الواجبة للقرهن.

واألصددح والحالددة هددا  أن معيددا : غيددر بالددب حددًرا، وال م جدداوَ حددًدا 

 "غير بالب حًرا" يدخو تح ده ئدو خدار  علدى اإلمدام وردابى للطريدق، ومدا

في معيا ، "غير م جداوَ حدًدا" معيدا  غيدر م جداوَ حدد الضدرورة إلدى حدد 

                                                           

 .12/ 2روح المعاني  (1)

 سورة الحجرات. 8اآلية  (2)
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االخ يددار.. ويح مددو أن تدددخو تح دده الزيددادة علددى ردددر الشددبى ئمددا رددال ر ددادة 

 .(1)وغير ، لكن مى اليدور ال مى ال مادي"

وعلى هاا!! فإن روله "غير باغو" أي بالب وهئو للمي ة فوق الحاجة 

لى ما ال يجوَ وهئو المي ة مدى وجدود غيرهدا فمدن "وال عادو" مجاوَ للحد إ

ألجأتدده الضددرورة والحاجددة إلددى األئددو فليأئددو باع دددال دون تجدداوَ لحددد دفددى 

 الضرر والحفاظ على الحياة.

فيفي اإلثدم  ويعضد هاا خ ام اآلية "فل إثم عليه إن هللا غفور رحيم".

 والوعد بالمغفرة والرحمة ال يكون إال فيما فيه بلب لالك.

وفي حدال االضدطرار ال إثدم وال مؤاخداة وت حقدق المغفدرة والرحمدة!! 

"فل إثم في تياوله، بو ربما يأثم ب دره ال يداول... أسدقط اإلثدم عدن المضدطر 

 .(2)وغفر له الضطرار 

 وهللا يحب أن تؤتى الرخص ئما يكر  أن تؤتى المعاصي.

البداغي، وذئر الشدوئاني الفدرق بدين البداغي والعدادي.. ريدو: المدراد ب

مددن يأئددو فددوق حاج دده، والعددادي مددن يأئددو هددا  المحرمددات وهددو يجددد عيهددا 

 .(1)ميدوحة، وريو: غير باغو على مضطر هخر، وال عاد سًدا لجوعة

                                                           

 .17/ 1انظر أحكام القرهن  (1)

 .12/ 2روح المعاني  (2)

 .213/ 1ف ح القدير  (1)
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وبعد!! فاآلية الكريمة في سدورة البقدرة احد مل  علدى أربعدة أصدياف 

 من المحرمات وهي المي ة والدم ولحم القيزير وما أهو لغير هللا به.

*********** 
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 المبحث الثاني

 اآلية الكرمية يف سورة املائدة

ُم َولَْحدُم اْلِقْيِزيدِر َوَمدا أُِهدوَّ رال هللا تعالى:   َمْ  َعلَْيُكُم اْلَمْي َةُ َوالدَّ ُحر 

يَةُ َواليَِّطيَحةُ َوَما أََئَو ا ِ بِِه َواْلُمْيَقيِقَةُ َواْلَمْورُوَذةُ َواْلُم ََرد  دبُُى إاِل َمدا لَِغْيِر هللاَّ لسَّ

الِم َذلُِكدْم فِْسدق  اْليَدْوَم يَداَِس  َْ ْي ُْم َوَما ُذبَِح َعلَى اليُُّيدِب َوأَْن تَْس َْقِسدُموا بِداأل َذئَّ

الَِّايَن َئفَُروا ِمْن ِدييُِكْم فَل تَْقَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْئَمْلُ  لَُكْم ِدييَُكْم َوأَْتَمْمُ  

َم ِددي َوَرِضدديُ  لَُكددُم اإِلْسددلَم ِدييًددا فََمددِن اْضددطُرَّ فِددي َمْقَمَيددةو َغْيددَر َعلَددْيُكْم نِعْ 

َ َغفُور  َرِحيم   ُم ََجانِفو إِلْثمو فَإِنَّ هللاَّ
(1). 

 !!عالقة اآلية الكريمة بما سبقها 

بدأت السورة الكريمة بداألمر بالوفدا  بدالعقود "يدا أيهدا الداين هميدوا 

آليددة مددا أحلدده هللا تعددالى مددن بهيمددة األنعددام إال مددا أوفددوا بددالعقود: ثددم بييدد  ا

اس ثيى من ذلك في روله "إال ما ي لى علديكم" فكاند  اآليدة الكريمدة حدروت 

 في بيان المحرمات ال ي أحار إليها بقوله سبحانه "إال ما ي لى عليكم".

 :المحرمات في اآلية الكريمة 

 يب:ذئرت اآلية عشرة أنوات من المحرمات وهي على ال رت

 لحم القيزير. -1                  . الدم -2 المي ة.  -1

 ما أهو لغير هللا به. -1

                                                           

 سورة الما دة. 1اآلية  (1)
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م ه في هية سورة البقرة السابقة، وتدها  األربعة ذئرها الحق سبحان

بيان المراد ميها ... أما بقية المحرمات المائورة في هية سورة الما دة فهي 

 على ال رتيب:

 الم ردية.   -9 ةالموروذ   -7 الميقيقة.  -3

 ما أئو السبى. -17 اليطيحة . -8

وهيددداه محدددرم فدددي اآليدددة وإن ئدددان خارًجدددا عدددن دا دددرة األبعمدددة وهدددو 

 يلي!! ، وبيان ها  المحرمات ئما ألَالم"وا باـام باألَالم "وأن تس قسمـاالس قس

ال ددي تق يددق بحبددو أو بغيددر  ح ددى تمددوت، أو ال ددي تقيددق  المنخنقةةة: -1

رأسها في موضى ال تسد طيى الد قلص ميده ف مدوت بوثارها أو بإدخال 

 .(1)وال خلف بين المفسرين في ذلك" –

تق ددو ضددربًا بالقشددب أو بددالحجر. وريددو ال ددي تضددرب  ال ددي الموقةةوذ : -2

ح ى تورا أي تشرف على الموت ثم ت ره ح ى تموت. وهو من وراته 

 .(2)بمعيى ضرب ه

رب ح دى المدوت ما يياد بآلة أم هاا خدا  بحالدة الضد ذلك يدخو فيأ

فحسب؟؟ لما ئان االصطياد بآلة نوت مدن الضدرب يددخو فيده حكدم الموردوذة 

فددي صددحيح مسددلم عددن عدددي بددن حدداتم رددال: رلدد : يددا رسددول هللا إنددي أرمددي 

                                                           

، روح 12/ 2، فدد ح القدددير 119/ 2، أحكددام القددرهن 278/ 2انظددر َاد المسددير  (1)

 .17/ 3المعاني 

 الميدر السابق نفس الموضى. (2)
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بددالمعراض اليدديد فأصدديب، رددال: "إذا رميدد  بددالمعراض فقددزق فكلدده، وإن 

 .(1)أصاب بعرضه فإنما هو وريا فل تأئله"

لمغيددي: "المعددراض عددود محدددد وربمددا جعددو فددي رددال ابددن ردامددة فددي ا

وهو يشبه السهم يحاف به الييد، فربما أصاب الييد بحدد   –رأسه حديدة 

فقزق ور و فيباح، وربما أصاب بعرضه فق و بثقله فيكون موروًذا فل يباح، 

 .(2)وهاا رول علي وعثمان وأبو ثور

"إن  ––يم، ورد رال الرسدول الكدرمحرم ألنه تعايب للحيوان والورا

هللا ئ ددب اإلحسددان علددى ئددو حددي  فددإذا ر لدد م فأحسدديوا الق لددة، وإذا ذبحدد م 

 .(1)فأحسيوا الابحة، وليحد أحدئم حفرته وليرح ذبيح ه"

ولما ئان الوردا محرًمدا حدرم مدا ر دو بده، والموردوذة تددخو فدي عمدوم 

 –المي ة، فإنها لم تاه ذئاة حرعية، ويددخو فدي الموردوذة مدا رمدي بالبيددق 

 ––... وردد نهدى رسدول هللا -طين تجفف ويرمى بهدا بعدد يبسدهائرة من ال

غيدر محددد سدوا   ئدو مدا يرمدى بدهف عن القداف.. الرمدي بالحيدى، والقدا

"إندده ال يفقددأ العددين وال ييكددى العدددو وال  -رمددي باليددد أو المقارددة أو المقددلت

 يحرَ صيًدا".

                                                           

بدداب  –ومددا يؤئددو مددن الحيددوان الددابا ح ويدديد الئ دداب 1128/ 1صددحيح مسددلم  (1)

 1828الييد بالكلب المعلمة ررم

 .278/ 2، َاد المسير 21/ 11المغيي البن ردامة  (2)

األمدر بإحسدان الابحدة والق دو  -بداب –ئ اب اليديد والدابا ح –الحديث روا  مسلم  (1)

 1811ررم1/1119حديد الشفرةوت



 

 

 - 33 - 

 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

ان وليس سببًا وفي هاا الحديث نص على العلة، وهو أنه تعايب للحيو

 مطرًدا وال غالبًا للق و..

أما بيدق الرصدا  المسد عمو اآلن ومدا فدي حكمده فإنده ييديد وييكدأ، 

 .(1)ولاا أف ى العلما  بجواَ الييد به

عدي بن حاتم السابق.. فما ئدان معدًدا لليديد  حديث وهاا ما أحار إليه

ة ئدالحجر بحيث ي حقق الغرض ميه فدل حدر  فيده.. لكدن مدا يُرمدى بآلدة حداد

 ما يييب به يعد مي ة. أن فل حك -وغير 

ال ي ت ردى من علو إلى أسفو ف موت من غير فدرق أن  هي المتردية: -1

ت ردى من جبو أو بار أو غيرهمدا.. وال دردي مدأخوذ مدن الدردى وهدو 

 .(2)الهله، وسوا  تردت بيفسها أو ردها غيرها

قفض يأو أي مكددددان عددددالو أو مدددد -فسددددوا  ماتدددد  مددددن مرتفددددى ئجبددددو

ننسدددان دخدددو فدددي إمات هدددا، وال ريدددد بددده ئبادددر فهدددي مي دددة، ألنددده لدددم يكدددن ل

 إلى أئلها..

ال ي تيطحها بهيمة أخرى ف موت من اليطاح.. فعيلدة بمعيدى  النطيحة: -1

وريو نطيحة، ولدم يقدو نطديح، مدى أن األصدو أال تدائر الهدا ،  -مفعولة

فعيلة  مثو رولهم: ئف خضيب، وعين ئحيو، ألن الها  إنما تحاف من

يقددال: حدداة  -يعيددي موجددود –إذا ئاندد  صددفة لموصددوف ميطددوق بدده 

                                                           

 .18/ 3تفسير المراغي  (1)

 .11/ 2ف ح القدير  (2)
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نطيح، وامرأة ر يو، فإن لم يائر لموصوف أثب  الها ، ف قدول: رأيد  

 .(1)ر يلة بيي فلن.. ونطيحة الغيم

، ومدن ثدم فلديس هدافاليطيحة ما تلقى ح فها وتموت بسدبب نطداح غير

 لننسان دخو في موتها..

ه هو الجاهلية إذا أئو السبى حاة أئلوا بقي هدا، رالدئان أ أكل السبع:ما  -1

 وغيرهما  -ابن عباس ور ادة 

وريو: ما اف رسه السبى فأئدو بعضده... ففدي اآليدة محداوف تقددير  مدا 

 .(2)د، والحكم للباري"ميه السبى" فما أئله السبى رد نفأئو 

 – ومـن ثم!! فـإن الحيـوان إذا مات باع دا  عليه من السدبات والدا اب

مددن الوحددوا فمددا بقددي ميدده مي ددة ال يحددو أئلدده.. وئددان العددرب فددي  -وغيرهددا

الجاهلية ال ي حرجون من أئله، فحرم اإلسلم ذلدك ألنده لدم تحيدو لده الدائاة 

 الشرعية ال ي تحو أئله.

 :"إال ما ذكيتم" 

رأيان فدي عدود االسد ثيا  أيعدود إلدى المحرمدات المدائورة فدي  للعلما 

 ؟؟-وما أئو السبى إلى المائور ربله وهو ئلها.. أم يرجىاآلية 

 ريو يرجى إلى ما ذئر في اآلية من أول الميقيقة.. -1

                                                           

 .18/ 3، والجامى ألحكام القرهن 112/ 11انظر ال فسير الكبير  (1)

 .111/ 11، ال فسير الكبير 297/ 2، َاد المسير 118/ 2أحكام القرهن  (2)
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 .(1)-والعلما  على األول –ريو يرجى إلى ما أئو السبى خاصة  -2

ال ائيددة فددي ئددلم العددرب: تعيددي الددابح، يقددال ذئددى الحيددوان، ذبحدده.. 

 واالس ثيا  في اآلية إما م يو وإما ميقطى!!

سددد ثيا  ميقطًعدددا فدددالمعيى: حدددرم هللا علددديكم ئدددو األندددوات إذا ئدددان اال -1

ألنهدا  -ح دى لدو أدرئد  حيدة –المائورة في اآلية، فال ائيدة ال تبيحهدا 

ممدا  –يعيدي مدن مدا ذئدر فدي اآليدة  -مي ة، لكن ماذبح مو  مدن غيرهدا

 أحله هللا فهو حلل!!

لسدابقة إذا ئان االس ثيا  م يلً فالمعيى: حرم هللا عليكم ئدو األندوات ا -2

إال ما أدرئ مو  مدن هدا  األندوات وفيده بقيدة مدن حيداة فدابح مو  فإنده 

 !!حلل

ال ييكددر فددي اللغددة  –ئمددا يددائر ابددن العددرب  –واالسد ثيا  الميقطددى 

 .(2)وال في الشرت

ئددو مددا تقدددم ذئددر   أن االسدد ثيا  الم يددو ال يعددود إلددى ومعلةةوم بداهةةة:

إلدى المي دة والددم ولحدم القيزيدر وإنما يعود إلى بعضه.. فل يعدود االسد ثيا  

ومددا أهددو لغيددر هللا بدده، ألن ذلددك ال تلحقدده ذئدداة، ولكددن يعددود االسدد ثيا  إلددى 

 .(1)الميقيقة والموروذة والم ردية واليطيحة وما أئو السبى

                                                           

 .297/ 2انظر َاد المسير  (1)

 .117/ 2انظر أحكام القرهن  (2)

 .217/ 2تفسير هيات األحكام  – 111/ 11انظر ال فسير الكبير  (1)
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حددددين تكلمددددوا عددددن االسدددد ثيا  اتيدددداالً  -رحددددم هللا علما نددددا األماجددددد

فيده سدعة ل بداين ببدا ى البشدر، وانقطاًعا.. فإن القول باالتيدال أو االنقطدات 

الميقيقدة أو الموردوذة  -فمن الياس من تأنف نفسه فل تميو لشي  ممدا ذئدر

وئاا الم ردية واليطيحة وما أئو السبى... ومن الياس من تميو نفسه وتقبدو 

 أن تأئو مما ذئر.

وعلى هداا!! فدثم حدواهد ترفدى الحدر  عدن األئدو ممدا ذئدر إذا أدرئد  

وبه رال ابن عباس  ––ئما رال علي  –حره يًدا أو رجلً ذئاة الموروذة وت

 وَيد بن ثاب ، وهو خال من مانى حرعي يرد  بو رد أحله الشرت.

فقددد ثبدد  أن جاريددة لكعددب بددن مالددك ئاندد  ترعددى غيًمددا بالجبددو الدداي 

 ––بالسوق فأصيب  ميها حاة فكسرت حجًرا فابح ها فدائروا ذلدك لليبدي 

 فأمر بأئلها..

فدددابحوها  (1)ا ي عدددن َيدددد بدددن ثابددد  أن ذ بًدددا نيّدددب حددداةوروى اليسددد

 .(1)في أئلها ––فرخص اليبي  (2)بمروة

 مددا ذئيدد م": أي إال مددا أدرئ مددو  وفيدده الويددائر األلوسددي فددي رولدده "إ

بقية حياة يضطرب اضطراب المابوح وذئي مو .. وأدنى مدا يددره بده الدائاة 

حسدددن ور دددادة وبددداووس أن يحدددره األذن أو الدددانب أو الجفدددن، وبددده ردددال ال

ورددال بعضددهم: يشدد رب الحيدداة المسدد قرة وهددي ال ددي ال  -والضددحاه وغيددرهم

                                                           

 نيّب الشاة: أثر فيها بيابه. (1)

 المرو: حجارة بيض برارة. (2)

 .117/ 2أحكام القرهن  (1)
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على حرف الزوال، وعلم ها علدى مدا ريدو: أن يضدطرب بعدد الدابح ال  تكون

ور ه، وعن علي ئرم هللا وجهه وابن عبداس رضدي هللا عيهمدا أن االسد ثيا  

ال يقبدو الدائاة مدن راجدى إلدى جميدى مدا تقددم ذئدر  مدن المحرمدات سدوى مدا 

المي ددة والدددم ولحددم القيزيددر ومددا أهددو لغيددر هللا بدده... وريددو هددو اسدد ثيا  مددن 

ال حريم ال من المحرمات، والمعيى حرم عليكم سدا ر مدا ذئدر، لكدن مدا ذئيد م 

 .(1)مما أحله هللا تعالى بال ائية فإنه حلل لكم

 ما ذبح على النصب: -3

حدول الكعبدة... وئدان أهدو الييب: واحد األنياب، وهي حجارة ئاند  

 الجاهلية يابحون عليها ويعدون ذلك رربة!!

ومن هاا نعلم أن ما ذبح على الييدب هدو مدن جديس مدا أهدو بده لغيدر 

هللا مدن حيددث أنده يددابح بقيدد العبددادة لغيدر هللا تعددالى، وخدص بالددائر إلَالددة 

ر وهم من ي وهم أنه رد يحو لقيد تعظيم البيد  الحدرام، إذ لدم يدائر اسدم غيد

 .(2)هللا عليه، وهو من خرافات الجاهلية ال ي جا  اإلسلم بمحوها

حجدددارة تييدددب حدددول الكعبدددة، ويدددابحون ردددرابييهم ال دددي  فالنصةةةب:

ي قربون بها إلى معبوداتهم ويعظمونها ويع برون الدابح علدى الييدب رربدة 

أخدرى ولهدداا ئدانوا يلطقددون الييدب بدددم الدابا ح، ئددأنهم يثب دون بددالك ئددون 

حجدارة  ى لها خاصة ورربة.. والييب ليس  هي األوثدان، فاألوثدانالابح ور

                                                           

 .19/ 3انظر روح المعاني  (1)

 .11، 17/ 3تفسير المراغي  (2)
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ميورة ئانوا يعبدونها، أما الييب فهي حجدارة عاديدة تييدب حدول الكعبدة 

 .(1)ويابحون عليها

فدإن  –ومدن ثدم  –وما ذبح على الييب فيه حبه بما أهدو لغيدر هللا بده 

.. فاإلسدلم ة للروحد عيه سلمة للقلب وبهارلبعال حريم لل وجه لغير هللا، فا

يوجب ال وجه بالفضو هلل وحد  ال حريك لده.. واألئدو ممدا ذبدح علدى الييدب 

 يعد مشارئة ألهله ومشايعة لهم عليه، وهو مما يجب إنكار  ال إررار .

ويدددخو فددي ذلددك مددا ذئددر عيددد ذبحدده اسددم نبددي أو ولددي ئمددا يفعددو أهددو 

ا علدى نهجهدم حدبًرا الك اب وجهلة المسلمين الاين اتبعوا مدن ردبلهم وسدارو

 .(2)بشبر وذراًعا بارات

 وأن تستقسموا باألزالم!! -3

األَالم: جمى َلم، وهو القدح.. أي وحدرم علديكم االس قسدام باألردداح، 

إذا ريدددوا فعددلً ضددربوا  ئددانوا روي عددن الحسددن وغيددر  أنهددم فددي الجاهليددة

أبقوا ثلثة أرداح مك وب على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، و

خر   الثالث غفلً لم يك ب عليه حي ، فإن خر  اآلمر مضوا لحاج هم، وإن

 .-أي أعادوها –و أجالوها ثانيًا الياهي تجيبوا، وإن خر  الغف

ومعيى االس قسام بلب معرفة ما رسم لهم دون ما لم يقسدم بداألَالم... 

امهم وعددن ابددن عبدداس رضددي هللا عيهمددا أنهددم إذا أرادوا ذلددك أتددوا بددين أصددي

                                                           

 .212انظر تفسير هيات األحكام  (1)

 .19/ 3لمراغي انظر تفسير ا (2)
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بربدي  وفعلوا ما فعلوا فلهاا صار حراًما، وريو: فيه اف را  علدى هللا إن أريدد

هللا تعدالى، وجهالددة وحددرًئا إن أريدد بدده اليدديم، وريددو: ألنده دخددول فددي عددالم 

 ....(1)الغيب الاي اس أثر هللا تعالى بعلمه

والحق عيددي أن االس قسدام الداي ئدان يفعلده أهدو الجاهليدة حدرام بدل 

ا هو ندص الك داب، وأن حرم ده ناحداة عدن سدو  االع قداد، وأنده ال حبهة ئم

، ولعو اليهي عن ذلك لغلبة الكاب في ضمح يقلو من تشاؤم، وليس ب فاؤل

ئلمهم وألن في تيديقهم ف ح باب يوصو إلدى لظدى، إذ ردد يجدر إلدى تعطيدو 

 الشريعة والطعن فيها السيما من العوام..

الجددزور باألرددداح علددى األنيددبا   وريددو المددراد باالس قسددام اس قسددام

المعلومة أي بلب رسم مدن الجدزور، أو مدا رسدمه هللا تعدالى ميده، وهداا هدو 

 .(2)الميسر وذلك يياسب ذئر  مى محرمات الطعام

 وقال ابن العربي في أحكام القرآن:

معيددا  تطلبددوا مددا رُسددم لكددم، وجعلدده مددن حظددوظكم وهمددالكم وميددافعكم، 

فإنده تعدرض لعلدم الغيدب، وال يجدوَ ألحدد مدن وهو محدرم فسدق ممدن فعلده، 

 خلق هللا أن ي عرض للغيب وال يطلبه، فإن هللا سبحانه رد رفعه بعد نبيه!!

ئان  رداًحا لقدوم وحجدارة آلخدرين، وردرابيس ألنداس، يكدون  األزالم:

أحدها غفلً، وفي الثاني "افعو" وفي الثالث "ال تفعو" أو ما في معيدا ، ثدم 

                                                           

 .19/ 3روح المعاني  (1)

 ب يرف واخ يار. 98/ 3انظر روح المعاني  (2)



 

 

 - 33 - 

 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

الغفدو أعداد  أو تح ه ثم ي رئها مقلوبة مجهولة فإذا خدر يقلطها في جعبة 

الضددرب ح ددى يقددر  لدده "افعددو" أو "ال تفعددو" وذلددك بحضددرة أصدديامهم، 

 .(1)فيم ثلون ما يقر  لهم ويع قدون أن ذلك هداية من الييم لمطلبهم

فاألَالم ردداح أو سدهام أو حجدارة عيدد الكعبدة أو فدي بيد  األصديام أو 

 .(2)عيد سدنة الكعبة

وسددوا  ئاندد  رددداًحا أو سددهاًما أو حجددارة فددإن مددا تسدد عمو ألجلدده هددو 

الحرام الاي حرمه الحق سبحانه ونهدى عيده، ئمدا أن هدا  الحالدة تيبدئ عدن 

 ضحالة الفكر وانحطاب العقو لدى روم يعولون فدي رضدا  حدوا جهم علدى مدا

 به. يقومون

 علة التسمية وذكرها بين المطعومات!!

َُ سمي  ها  السهام أَال أي سدوي  فلدم  –بضدم فكسدر  –ْ  لِمِ ًما ألنها 

يكن ن و  أو انقفاض.. وإنما ذئر هاا اليوت هيا مى أنه لديس مدن المطعدوم، 

ألندده لمددا ئددان يعمددو حددول الكعبددة ذئددر بجانددب مددا ذبددح علددى الييددب حددول 

 .(1)الكعبة

علددى رددول مددن يددرى: أن  -ثددم وجدده هخددر لددائر االس قسددام بدداألَالم هيددا

سدام اس قسدام الجدزور باألردداح علدى األنيدبا  المعلومدة، أي المدراد باالس ق

                                                           

 .111/ 2أحكام القرهن  (1)

 .291/ 2انظر َاد المسير  (2)

 .112تفسير هيات األحكام د. السايس  (1)
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بلب رسم من الجزور، أو ما رسدمه هللا تعدالى ميده وذلدك يياسدب ذئدر  علدى 

 .-ئما أورد  األلوسي –مى محرمات الطعام 

  وهكاا!! أحي  اآلية الكريمة المحرمات من األبعمدة ال دي يحدرم تيداول

 ئاة حرعية..حي  ميها إال ما يمكن أن يائى ميها ذ

 موبعةد هةةذا اإلحصةاء لهةةذه المحرمةةات نقةرأ قةةول الحةك سةةبحانه "ذلكةة

 فسك".

 ما المشار إليه بقوله تعالى "ذلكم فسك"؟ 

 إليه في روله "ذلكم فسق" العلما  على أن المشار جمهور

جميى ما ذئر من اآلية "حرم  علديكم المي دة.... إلدى "وأن تس قسدموا  -1

لحة عن ابن عباس، وبده ردال سدعيد بدن باألَالم" روا  علي بن أبي ب

 وثم رأي ثان يرى أن: جبير!!

المشار إليه االس قسام باألَالم..  والفسق القرو  عن باعة هللا تعدالى  -2

 .(1)إلى معيي ه وفي هاا وعيد حديد ألن الفسق هو أحد الكفر

والراجح أن المشار إليه ئو ما ذئدر  الحدق فدي اآليدة... لكدن مدن يدرى 

االس قسام باألَالم. ألن ذلك هخر مائور في اآلية وألنهدم فسدقوا  اإلحارة إلى

وخرجددوا عددن الحددد باالس قسددام بدداألَالم، ألنهددم إن أرادوا بددالرب فددي رددولهم 

، واف دروا هللا أمرني ربي ونهاني ربي جاندب هللا تعدالى ئدانوا ردد ئدابوا علدي

                                                           

 .11/ 2، ف ح القدير 37/ 2، وروح المعاني 291/ 2انظر َاد المسير  (1)
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فسددقوا  عليدده، وإن أرادوا األصدديام ئددان ذلددك حددرًئا وجهالددة، وعلددى ئددو فقددد

. لكدددن اإلحدددارة إلدددى ئدددو المحرمدددات أولدددى (1)وتمدددردوا وخرجدددوا عدددن الحدددد

 باليواب ألن ار راف أي ميها بأئو خرو  عن باعة هللا.

 !!وقفة مع حكمة التحريم 

إني على يقين أن أحكام هللا ال تعلو، فدأمر  سدبحانه واجدب االنقيداد لده 

حي  ي علق بده، ومدا عيه وار راف  سليم به، ونهيه سبحانه واجب البعدوال 

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ حرعه الحق هو القير ئله  أاَل لَهُ اْلَقْلُق َواألْمُر تَبَاَرَه هللاَّ
(2) ،

أاَل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَقبِير
(1). 

واليادرون يس قبلون أحكدام هللا تعدالى بكدو الرضدا وال سدليم، وصددق 

ِ َوَرُسدولِِه لِديَْحُكَم بَْيديَُهْم إِنَّمَ هللا العظيم:  ا َئاَن رَْوَل اْلُمْؤِميِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَدى هللاَّ

أَْن يَقُولُددوا َسددِمْعيَا َوأَبَْعيَددا َوأُولَاِددَك ُهددُم اْلُمْفلُِحددونَ 
(1) ، َوَمددا َئدداَن لُِمددْؤِمنو َوال

ُ َوَرُسددولُهُ أَْمددًرا أَْن يَُكددو َن لَُهددُم اْلِقيَددَرةُ ِمددْن أَْمددِرِهْم َوَمددْن ُمْؤِميَددةو إَِذا رََضددى هللاَّ

 َ ُمبِييًا َوَرُسولَهُ فَقَْد َضوَّ َضلالً  يَْعِص هللاَّ
(1). 

الحق ال يكدون إال لميدلحة القلدق ومدا فيده ظفدر وفدلح، ئمدا أن  فأمر

 اليهي ال يكون إال لما فيه ردى وهله..

                                                           

 .111ام تفسير هيات األحك (1)

 سورة األعراف. 11اآلية  (2)

 سورة الملك. 11اآلية  (1)

 سورة اليور. 11 اآلية (1)

 سورة األحزاب. 13اآلية  (1)
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اليددحابة واألنفددس اليددادرة والقلددوب المطمايددة ألولددي األلبدداب مددن 

تلقددوا هيددات الحددق بكددو الرضددا وال سددليم  -رضددي هللا عدديهم أجمعددين –الكددرام 

وئانوا تطبيقًا عمليًا لها ورضدي هللا عدن ابدن مسدعود الداي أثدر عيده "ئاند  

ا فديهن، ف علميدا تيزل اآليات العشر فدل ن جاوَهدا إلدى غيرهدا ح دى نعمدو بمد

 تعدالى فاصدغ بأذندك فإمدا يقول هللاوأثر عيه: إذا سمع   ". العلم والعمو مًعا

 خير تؤمر به أو حر تيهى عيه.

ومى يقييي وتسليمي بها  الحقيقة لكيفية اسد قبال أمدر الحدق سدبحانه 

ونهيه... إال أنده حداول بعدض المقليدين لك داب هللا أن يل مسدوا حكمدة لحكدم 

تشريعي لعو في ظهور ها  الحكمة ما يرحد حيرانًا ويورظ وسديانًا، ويحدره 

 ، ويهدي إلى صراب مس قيم.رلوبًا

ومن ثم!! فإذا ئان ال مداس الحكمدة ال شدريعية يقددم الحكدم ال شدريعي 

 دفددل حددر  مددن االسدد اياس وإيددراد الحكمددة، خاصددة وأن هيدداه صدديفًا م ددرد

 تس هويه إيراد الحكمة للر يات!!

 ما الحكمة من التشريع في هذه المحرمات التي ذكرتها اآلية الكريمة؟ 

ق سبحانه وتعالى لعباد  الطيبات من الرَق وحدرم علديهم لقد أحو الح

ديَّ الَّدِاي يَِجُدونَدهُ القبا ث، رال هللا تعالى:  ُسدوَل اليَّبِديَّ اأْلُم  الَّدِايَن يَ َّبُِعدوَن الرَّ

ُمْيَكدِر َمْك ُوبًا ِعْيَدُهْم فِي ال َّْوَراِة َواإِلْنِجيِو يَدأُْمُرُهْم بِداْلَمْعُروِف َويَْيَهداُهْم َعدِن الْ 

ُم َعلَْيِهُم اْلَقبَا َِث... اآلية َويُِحوُّ لَُهُم الطَّي بَاِت َويَُحر 
(1). 

                                                           

 سورة األعراف. 117اآلية  (1)
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واألنفس اإلنسانية تأبي ئو مس قار وتعافه، ومن رحمة الحق سبحانه 

بقلقه أن حرم عليهم ئو مضر يودي بحياتهم ويوردهم موارد الهله. ورول 

با دث" يق ضدي تحدريم ئدو خبيدث الحق "يحو لهم الطيبات ويحرم علديهم الق

مس قار، والقبا ث من األسما  الجامعة لكو خبيدث ردار تأبدا  الفطدرة اليقيدة 

 وتعافه األنفس السوية.

وهيدددة المحرمدددات فدددي سدددورة الما ددددة ذئدددرت محرمدددات عشدددر مدددن 

المطعومات وئلها بل اس ثيا  فيها هله لمن تطاوعده نفسده القبيثدة ل يداول 

 ات.حي  من أحد ها  المحرم

 أما حكمة التحريم في هذه الخبائث أوجزها فيما يلي!!

 فيها!! حكمة ال حريمال ي مات  دون ذئاة حرعية  ميتة:ال -1

 اس قاار الطبات السليمة لها!! -أ

 في أئلها مهانة تيافي عزة اليفس وئرام ها. -ب

الضددرر الدداي ييشددأ مددن أئلهددا سددوا  ئاندد  رددد ماتدد  بمددرض أو حدددة  - 

 رواها!! ضعف أو بجراثيم انحل  بها

 .(1)تعويد المسلم أال يأئو إال مما ئان له ريد فيه بائاته -د

فالمي ة ردد فسدد بددنها ولدم تعدد صدالحة للحيداة، وفسدد لحمهدا فلدم يعدد 

 صالًحا ئالك لمئو!!

                                                           

 .17/ 3انظر تفسير المراغي  (1)
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أمدران م حققدان  وهمدا حكمة تحريم الدم المسفوح االستقذار والضرر -2

هضدم، ويحمدو في الدم فاليفس تأبدا  لقدار . أمدا ضدرر  فمنده عسدر ال

ئثيًرا من المواد العفيدة ال دي تيحدو مدن الجسدم، وهدي فضدلت لفظ هدا 

جراثيم تحمدو أمراًضدا معديدة ردد  هئما تلفظ ئو مس قار... وفي الطبيعة

تكددون أئثددر ممددا فددي اللحددم. فالدددم ت جمددى فيدده الميكروبددات والمددواد 

 .(1)الضارة

على القداذورات من المعلوم أن القيزير يع مد في غاا ه  لحم الخنزير: -1

واليجاسات، فيس قبح ويس قار لدالك، وفيده الكثيدر مدن األضدرار. وردد 

بية... ئما أن لحمه ضراًرا، فأئله يولد الديدان الشرأثب  الطب أن له أ

د أعسددر اللحددوم هضددًما لكثددرة الشددحم فددي أليافدده العضددلية، وأن المددوا

سدر هضدم المعدة إلى الطعام فيع الدهيية ال ي فيه تميى وصول عيارة

في  المواد الزاللية، وت عب معدة هئله ويشعر بثقو في بطيه واضطراب

ت حقق المقابر اليحية الجسيمة بسدبب تيداول هداا  -وهكاا – (2)رلبه

 اللحم المحرم القبيث.

 حكمة تحريم ما أهل لغير هللا به: -3

حفظ الدين من أسمى مقاصد الشريعة الغرا ، وسلمة اإليمان من 

أمددور أئدددها  د بالشقيددية المؤميددة عددن مهدداوي الددردىاالنحددراف والبعدد

يزِ القرهن المجيد وحسبيا رول الحق سبحانه  زِ عَ ِ الْ كِ َابِ ِمَن هللاَّ يُو الْ تَيْزِ

                                                           

 .19/ 3وتفسير المراغي  137/ 1انظر روا ى البيان  (1)

 .19/ 3الميدر السابق  (2)
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 ِ يَن. أَال هلِلَّ َ ُمْقلًِيا لَهُ الد  كِ َاَب بِالَْحق  فَاْعبُِد هللاَّ َك الْ يَا إِلَيْ َزلْ يِم إِنَّا أَنْ َحكِ الْ

يُن الْ  َقالُِص.. اآليةالد 
(1). 

 ْرُت ألَْن أَُئدوَن يَن. َوأُِمد َ ُمْقلًِيا لَهُ الد  رُْو إِن ي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللاَّ

ُمْسلِِمينَ  َل الْ أَوَّ
(2). 

وما أهو به لغير هللا محرم خبيث لل وجه به لغير هللا، وفيه دنس للقلب 

اليادق بكو األعمال وبمس للروح، واإلسلم أحر  ما يكون على ال وجه 

 . وحسبيا رول الحق جو وعز:هلل وحد 

( َرب  اْلَعدالَِميَن ِ ( ال 132رُْو إِنَّ َصدلتِي َونُُسدِكي َوَمْحيَداَي َوَمَمداتِي هلِلَّ

ُل اْلُمْسلِِمينَ  َحِريَك لَهُ َوبَِالَِك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
(1). 

مشدارئة حقيقيدة لاابحده  وال حك أن األئو مما يابح لغير هللا تعالى يعد

هاا مقابر على القلدب والدروح ئما يعد موافقة لهاا العمو الشييى.. وفي ئو 

مًعا. لما في هاا من دنس الشره وفي حديث صحيح "لعن هللا من ذبدح لغيدر 

 .(1)هللا"

 

 

                                                           

 سورة الزمر. 2، 1ن اآلي ا (1)

 سورة الزمر. 12، 11اآلي ان  (2)

 سورة األنعام. 131، 132اآلي ان  (1)

تحدددريم الدددابح لغيدددر هللا تعدددالي ولعدددن فاعلددده  –(  روا  مسدددلم ئ ددداب األضددداحي بددداب 1)

 1899ررم1/1137
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 النطيحة: –المتردية  –الموقوذ   –المنخنقة  -3

مدا  م ييطبدق عليهدامهدا حكدم المي دة، ومدن ثدفحك  ها  األربعة إذا ماتد

ييطبددق علددى المي ددة مددن حكددم ومددن حكمددة تشددريعية.. إال إذا أدرئدد  ربددو أن 

 تفارق الحياة وذبح  ذبًحا حلالً.

 فرق بين ها  األصياف وبين المي ة. حكًمأ وحكمة!!وعلى هاا فل 

 :حكمة تحريم االستقسام باألزالم 

المروذولدة  سبق  اإلحارة إلدى بيدان ئيفيدة عمدو هدا  العدادة الميكدورة

من أعمال الجاهلية، وهي مدن الشدره، ألنهدا توجده لغيدر هللا أمدا عدن حكمدة 

تحريمها فهي أوهام وخرافات ال يرئن إليها إال من ألغدى عقلده وفكدر ، يقددم 

على ما يُق ار له بطريقة فيها سدفاهة للفكدر واَدرا  للدرأي، فيداحبها تدابى 

فهددو للقشددب األصددم أو الحجددارة قرجدده السددهم إرددداًما وإحجاًمدا، ير لمددا يُ سدم

 هاا به ان عظيم... –اليما  دخو مباحر في تسيير أمر 

وهاا من الكهانة المحرمة وصدق الرسول الكريم "ليس ميا من تكهن 

 .(1)أو تكهن له أو تطير أو تطير له"

ولقددد أبطددو ديييددا القددويم الحييددف ئددو هثددار الشددره ال ددي تفضددي إلددى 

، وحدرر اإلنسدان مدن ريدود المالدة والمهاندة انطماس ئو حي  داخو اإلنسان

                                                           

مدن حدديث عمدران بدن حيدين 111رردم9/132روا  الطبراني فدي المعجدم الكبيدر (1)

ح وذئر مسلم معيا  في تحدريم الكهاندة وذئدر  الهشديمي فدي ورجاله رجال اليحي

 وذئر صحة إسياد  ورجاله.1/171مجمى الزوا د 
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بها  األعمال ال ي تداري بقيمدة اإلنسدان ئدأعظم مقلدوق علدى األرض مكدرم 

 ْريَدداُهْم ِمددَن الطَّي بَدداِت ََ ْميَددا بَيِددي هََدَم َوَحَمْليَدداُهْم فِددي اْلبَددر  َواْلبَْحددِر َوَر َولَقَددْد َئرَّ

ْن َخلَ  ْليَاُهْم َعلَى َئثِيرو ِممَّ ْقيَا تَْفِضيلً َوفَضَّ
(1). 

َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجَهيََّم وفعو ها  األبابيو ييافي ال كريم وصدق هللا العظيم 

َئثِيًرا ِمَن اْلِجن  َواإِلْنِس لَُهْم رُلُوب  ال يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيُن  ال يُْبِيُروَن بَِهدا 

َك َئاألْنَعاِم بَْو ُهْم أََضوُّ أُولَاَِك ُهُم اْلَغافِلُونَ َولَُهْم هََذان  ال يَْسَمُعوَن بَِها أُولَاِ 
(2) ،

 فماذا بعد الحق إال الضلل؟؟

 :اليوم يئس الذين كفروا من دينكم.. اآلية 

 للعلماء أقوال في بيان هذا اليوم:

مكدة فددي حجدة الددودات  ––أنده اليدوم الدداي دخدو فيدده الرسدول الكددريم  -1

 ابن السا ب نزل  في ذلك اليوم!! وهاا مروي عن ابن عباس، ورال

 أنه يوم عرفة!! راله مجاهد، وابن َيد! -2

أنه لم يرد يوًما بعييه، وإنما المعيى اآلن ياسوا ئما تقول: أندا اليدوم ردد  -1

ئبرت، راله الزجا ، رال ابن األنباري: العرب تورى اليوم على الزمدان 

فلدة فداليوم الاي يشمو على الساعات والليالي، فيقولون رد ئي  فدي غ

                                                           

 سورة اإلسرا . 77اآلية  (1)

 سورة األعراف. 178 اآلية (2)
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اسدد يقظ ، يريدددون: فدداآلن، ويقولددون ئددان فددلن يزورنددا، وهددو اليددوم 

 يجفونا، وال يقيد باليوم ريد يوم واحد، وميه رول الشاعر:

 فيددددددددددوم علييددددددددددا ويددددددددددوم ليددددددددددا

   

 ويددددددددوم نُسددددددددا  ويددددددددوم نُسددددددددر 

 

أراد: فزمددان ليددا، وَمددان علييددا، ولددم يقيددد ليددوم واحددد ال ييضددم إليدده 

 .(1)غير 

وعليه فالقول فدي  –ئما أبلقه العرب  – يطلق على الزمننعم!! اليوم 

يحمددو علددى هدداا المعيددى دون  "اليددوم يدداس الدداين ئفددروا مددن ديدديكم"اآليددة 

 تحديد ليوم معين.

لكن!! جا  بعد ذئر هداا اليدوم ذئدر ليدوم هخدر فدي ردول ربيدا جدو وعدز 

 ِْعَم ِدي َوَرِضديُ  لَُكدُم اإِلْسدلَم ِدييًدااْليَْوَم أَْئَمْلُ  لَُكْم ِديديَُكْم َوأَْتَمْمدُ  َعلَدْيُكْم ن .

 َمانًا ومكانًا... اليوم وال خلف بين العلما  في تحديد هاا

ومن ثم هياه من يجزم ب حديد اليوم المدائور ربدو: وأن المدراد بداليوم 

هو يوم عرفة من حجة الودات من السية العاحدرة للهجدرة وئدان يدوم جمعدة 

يدة لمدا يقدر مدن األحكدام ال دي أبطدو ا  اآلية المبيوهو اليوم الاي نزل  فيه ه

هددا، وأوهامهددا، والمبشددرة بظهددور سددلم بقايددا مهانددة الجاهليددة وخبالبهددا اإل

المسدلمين علددى المشدرئين ظهددوًرا تاًمدا ال مطمددى لهدم فددي َوالده، وال حاجددة 

 معه إلى حي  من مداراتهم أو القوف من عاربة أمرهم..

                                                           

 وما بعدها. 291/ 2َاد المسير  (1)
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رولده "اليدوم يداس الداين ئفدروا مدن روى البيهقي عن ابن عباس في 

ديدديكم" يقددول: يدداس أهددو مكددة أن ترجعددوا إلددى ديدديهم، وهددو عبددادة األوثددان 

أبًدا،... فاهلل تعالى أخبر المؤميين بأن الكفار رد ياسوا من َوال دييهم، وأنده 

ييبغي لهم ورد بدلهم بضعفهم روة، وبقوفهم أميًا، وبفقرهم غيى، أال يقشوا 

فضددله وإعددزاَ  لهددم، فدداليوم انقطددى رجدداؤهم مددن إبطددال  غيددر ، ورددد عرفددوا

ديدديكم ورجددوعكم عيدده، لمددا حدداهدوا مددن فضددو هللا علدديكم، إذ وفّددى بوعددد  

 .(1)وأظهر  على الدين ئله

ومن يرى أن اليدوم لديس معييًدا وإنمدا المدراد بده الزمدان الحاضدر ومدا 

ي رولده: أنيدا سديفرق بدين اليدوم فد -ال حدك –  يو به من األَمية الماضديةي

رولده "اليدوم أئملد  لكدم ديديكم  اليوم في "اليوم ياس الاين ئفروا..." وبين

 وأتمم  عليكم نعم ي...".

ومن ثم!! فما الحر  أن يكدون اليومدان المدائوران فدي اآليدة م حددين 

في الزمان خاصة وأنهما ذئرا في هيدة واحددة وفدي سدياق واحدد، وبعدد بيدان 

مددى اليقددين الثابدد  أن رددول الحددق سددبحانه جملددة مددن األحكددام ال شددريعية.. و

 "اليوم أئمل  لكم دييكم... معلوم الزمان والمكان.

فقد ثب  في اليحيح من حديث بارق بدن حدهاب ردال: جدا  رجدو مدن 

اليهود إلى عمر بن القطاب فقال: يا أميدر المدؤميين، إنكدم تقدرؤون هيدة مدن 

م عيدًدا، ردال: وأي هيدة ئ ابكم لو علييا معشر اليهدود نزلد  التقدانا ذلدك اليدو

هي: رال: روله: "اليوم أئمل  لكم دييكم وأتمم  عليكم نعم ي" فقال عمدر: 

                                                           

 .11/ 3تفسير المراغي  (1)
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والسداعة ال دي نزلد   ––اليوم الاي نزل  فيده علدى رسدول هللا  إني ألعلم

وهو را م بعرفة في يوم  ––فيها، والمكان الاي نزل  فيه على رسول هللا 

 .(1)جمعة، وفي لفظ "نزل  عشية عرفة"

فداليوم الشددريف المييددف المدائور محدددد بدرددة ح دى حدددد السدداعة ال ددي 

 نزل  فيه، فاليوم الاي ياس فيه الكفار لم ال يكون في نفس الزمن؟؟

  وثم سؤال: ما داللةة ذكةر هةذا اليةوم بعةد الحةديث عةن المحرمةات مةن

 األطعمة؟؟ 

لمدددا حدددار هللا تعدددالى المدددؤميين مدددن تعدددابي المحرمدددات ال دددي ذئرهدددا 

م على ال مسك بما حرعه لهم، وثب  في رلوبهم، وبشرهم بما يقدوي حرضه

عددزيم هم ويربددي فدديهم الهمددة العاليددة والشددجاعة فقددال "اليددوم يدداس الدداين 

ئفروا من دييكم" أي مدن إبطدال ديديكم وعليد كم عليده، فدل تقشدوهم مدن أن 

يظهدددروا علددديكم واخشدددوا جاندددب هللا تعدددالى وحدددد ، اسددد مروا علدددى خشدددي ه 

 .(2)له واإلخل 

وثددم لمحددة إعجاَيددة فددي ثيايددا اآليددة الكريمددة وهددي أن المشددرئين لددم 

ي مكيددوا مددن إبفددا  نددور هللا بعددد نددزول اآليددة الكريمددة، بددو إن نددور هللا سددطى 

وأضا  سيا  أرجا  المعمورة بعد إئمال الدين وإتمام اليعمة والرضا مدن هللا 

ُ ُم ِمُّ نُوِرِ  وَ تعالى وتحقق وعد هللا   .لَْو َئِر َ اْلَكافُِرونَ َوهللاَّ

                                                           

 . في ئ اب ال فسير 271/ 9صحيح البقاري  (1)

 .111/ 2ير هيات األحكام تفس (2)
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 !!المراد بإكمال الدين 

إئمال الفرا ض والحدود، فلم ييزل بعد ها  اآلية تحليو وال تحريم، راله  -1

 ابن عباس: فعلى هاا يكون المعيى: أئمل  لكم حرا ى دييكم!! 

إئمال الدين، بيفي المشرئين فلم يحج مشره عاماا.. وئمال الدين عز   -2

ه ودروسدده.. ويكددون المعيددى أئملدد  لكددم نيددر وظهددور ، وذل الشددر

 دييكم!!

 ئمال الدين َوال القوف من العدو والظهور عليه. -1

رفددى اليسددل واألمددان علددى الشددريعة مددن أن تيسددل بددأخرى، ئمددا نسددل  -1

 ألنها القاتمة. -(1)ماتقدمها

مددنَّ هللا بإتمددام فقددد  حددر  مددن حمددو إئمددال الدددين علددى هدداا ئلدده وال

بيبا المشرئين وإريا هم وَوالهم عن البي  الحرام  الفرا ض وإئمال الدين

ئمددا أئملدده جددو وعددز بعددزة المسددلمين وإذهدداب القددوف مددن رلددوبهم ممددن 

ي ربيون بهم.. ثم ذروة الكمدال وهدو الكمدال المطلدق أن ديدن هللا وحدريع ه 

باريدان مددا بقيدد  السددموات واألرض، فقددد نسددل الدددين ئددو مددا ربلدده، أمددا ديددن 

 ن يرث هللا األرض ومن عليها.ال وحيد فسيظو إلى أ

 ،وهكدداا!! تعددرض اآليددة ألعظددم ميددة مددن هللا تعددالى لعبدداد  المددؤميين

وليس المراد بإئمال الدين أنه ئان نارًيا ربو اليدوم ثدم أئملده، وإنمدا المدراد 

                                                           

 .299، 297/ 2انظر: َاد المسير  (1)



 

 

 - 33 - 

 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

أن مدن أحكامده ربدو اليدوم مدا ئدان مؤر ًدا فدي علدم هللا، ردابلً لليسدل، ولكيهددا 

 ة صالحة لكو َمان ومكان!!اليوم رد ئمل  وصارت مؤبد

 امده فدي نفسده تمامه فدي نفسده وفدي ظهدور ، أمدا إتمالمراد بإئماله إف

فكان باح ماله على الفرا ض المقدسدة، والحدلل والحدرام بال ييديص 

علدددى أصدددول اإليمدددان، وال وريدددف علدددى أسددداس ال شدددريى وردددوانين 

ُ أََحدد  االج هاد.. ففي مجدال اإليمدان  ْيَس َئِمْثلِدِه َحدْي   لَد ،رُدْو ُهدَو هللاَّ

ِميُى اْلبَِييرُ  َوُهَو السَّ
(1). 

 ددددَماَواِت َوال فِددددي ةو فِددددي السَّ َعددددالِِم اْلَغْيددددِب ال يَْعددددُزُب َعْيددددهُ ِمْثقَدددداُل َذرَّ

األْرضِ 
َ يَأُْمُر بِاْلَعدْدِل َواإِلْحَسداِن َوإِي َداِ  ِذي ، وفي مجال ال شريى (2) إِنَّ هللاَّ

َوأَْوفُدوا  ْم لََعلَُّكدْم تَدَائَُّروَن.َعِن اْلفَْحَشاِ  َواْلُمْيَكدِر َواْلبَْغدِي يَِعظُُكد اْلقُْربَى َويَْيَهى

ِ إَِذا َعاَهددْدتُمْ  بَِعْهددِد هللاَّ
(1) ، َِوَحدداِوْرُهْم فِددي األْمددر

(1) ،  َوتََعدداَونُوا َعلَددى اْلبِددر

َوال َّْقَوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 
(1). 

  هور  فكان بإعل  ئلم ه، وغلب ده علدى األديدان ئلهدا، في ظ تمامهإأما

وموافق دده للميددالح العامددة، ح ددى إن ئثيددًرا ممددن لددم يع يقددوا الدددين 

                                                           

 سورة الشورى. 11اآلية  (1)

 سورة سبأ. 1اآلية  (2)

 سورة اليحو. 81، 87اآلي ان  (1)

 سورة هل عمران. 118اآلية  (1)

 سورة الما دة. 2اآلية  (1)
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اإلسلمي يق بسون ميه ما ييلح أحوالهم، ويعين على ضدبط أمدورهم 

 .(1)وتدبير حؤونهم

 إئمال الددين وإتمام اليعمة في روله سبحانه "وأتمم  عليكم نعم ي" ب

مدن الظهدور  المش مو على األحكام، وبف ح مكة ورهر الكفار، وإياسهم

"وألتدددم علددديكم نعم دددي" فددددخلوا هميدددين  علددديكم ئمدددا وعددددتكم بقدددولي

ظاهرين، وهدموا ميار الجاهلية ومياسكها.. وانقطى دابدر الشدره عدن 

ا البلد الحرام وئالك اخ دار هللا لكدم الددين، فإنده سدبحانه لدم يدزل راضديً 

باإلسلم.. ويمكن أن يراد: رضي  لكدم اإلسدلم  ––ألمة نبيه محمد 

الاي أن م عليه اليوم دييًا باريًا إلى انقضا  الدنيا، فهو الددين المرضدي 

 .(2)من هللا وحد 

  وهكدداا!! تددائر اآليددة الكريمددة بددأعظم الدديعم وأسددمى المددين ال ددي امدد ن

وحسددبيا أن يكددون  الحدق بهددا.. وهددي رفعددة هدداا الددين إلددى يددوم الدددين،

 الرضا واالخ بار من هللا ليا..

وعلى هاا فاآلية ميقبة ليا وسمو بيا، فمن أئمدو ليدا وأتدم علييدا ورضدي ليدا 

هددو هللا رب العددالمين، وحسددبيا حددرفًا وتيًهددا أن يكددون هللا هددو الدداي اخ ددار 

 ورضي وأئمو!!

 ورضي هللا عن الفاروق سيدنا عمر، فقد اس شعر جلل اليعمدة وردال:

 إن يوم نزول اآلية ليا عيد..

                                                           

 ، وما بعدها.111/ 2تفسير هيات األحكام  (1)

 .11/ 2ف ح القدير  31/ 3انظر روح ا لمعاني  (2)
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: مدا يبكيدك ––بكى لما نزل  ها  اآلية فقال له اليبي  ––ئما أنه 

يدداعمر؟ رددال: أبكدداني أنددا ئيددا فددي َيددادة مددن ديييددا، وإنهددا ال يكمددو حددي  إال 

فما لبث بعد ذلك  ––نقص، فقال صدر ، فكان  ها  اآلية نعي رسول هللا 

 إال إحدى وثمانين يوًما!!

بعدد ذلدك واحدًدا وثمدانين  ––عيد بدن جبيدر: عداا رسدول هللا رال س

 .(1)يوًما

وهكاا! بعد أن ذئرت اآلية المحرمات وصرح  بأنها فسق أعقب  ذلك 

بيان فضو هللا جو ثياؤ  في إظهار دييه وإتمامده، ثدم تقد م اآليدة ببيدان حكدم 

 تشريعي وهو حكم األئو من المحرمات حال الضرورة.

 الضرور !! ما يباح أكله عند 

َ رال هللا تعدالى:  فََمدِن اْضدطُرَّ فِدي َمْقَمَيدةو َغْيدَر ُم ََجدانِفو إِلْثدمو فَدإِنَّ هللاَّ

اع ددراض بمددا  –ومددا بييهمددا  –. هدداا م يددو بددائر المحرمددات َغفُددور  َرِحدديم  

يوجب ال جيب عيها، وهو أن تياولها فسق عظيم، وحرم ها من جملة الدين 

، واإلسدددلم المرضدددي.. واالضدددطرار الوردددوت فدددي الكامدددو، واليعمدددة ال امدددة

الضرورة، أي فمن ورى في ضرورة تيداول حدي  مدن هدا  المحرمدات "فدي 

 مقمية" أي مجاعة تقمص لها البطون أي تضمر يقاف معها الموت 

                                                           

 .297/ 2، وَاد المسير 132/ 1انظر الف وحات اإللهية  (1)
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أو مباديه "غير م جانف إلثم" أي غير ما و وميحرف إليه، ومق ار له بأن 

ه، فدإن ذلدك حدرام... وريدو المدراد غيدر يأئو ميها َا دًدا علدى مدا يمسدك رمقد

مدن مضدطر هخدر، أو خارًجدا  عا  بأن يكون باغيًدا أو عاديًدا، بدأن يي زعهدا

 .(1)في معيية

وثدددم اتفددداق بدددين العلمدددا  علدددى المدددراد بالضدددرورة والمقميدددة، 

فالضرورة باتفاق االضطرار الشديد واإللجا ، وئاا المقمية المجاعة 

مدن حددة الجدوت.. أمدا تجدانف  –ضدمر ت –الشديدة تقمص لها البطدون 

وريو غيدر م عمدد، فيأئدو  -الميو –اإلثم فمعيا  غير ما و لالك.. الجيف 

 على ردر الضرورة.

 في روله: "فمن اضطر في مقمية... اآلية. -رحمه هللا–يقول ابن ئثير 

أي فمن اح ا  إلى تيداول حدي  مدن هدا  المحرمدات ال دي ذئرهدا هللا تعدالى 

إلدى ذلددك، فلده تياولده "وهللا غفدور رحدديم" لده، ألنده تعدالى يعلددم  لضدرورة ألجأتده

 .(2)حاجة عبد  المضطر واف قار  إلى ذلك، في جاوَ عيه ويغفر له

 ––روى اإلمددام أحمددد عددن ابددن عمددر مرفوًعددا رددال: رددال رسددول هللا 

 .(1)"إن هللا يحب أن تؤتى رخيه، ئما يكر  أن تؤتى معيي ه"

ال م عد وم جداوَ رددر الضدرورة، فدل إثدم الب له، وفمن اضطر غير ب

عليه، وإنما اح رب هاا ألن اإلباحة للضرورة وهي تقدر بقدرها، وذلك نافى 

                                                           

 .31/ 3روح المعاني  (1)

 .11/ 2تفسير القرهن العظيم  (2)

 بإسياد حسن. 1/132مجمى الزوا د  (1)
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للمضطر أدبًا وببًعا، ألنه يميعه أن ي جرأ على ما تعود فيه مهانة له وضرر 

 .(1)رحمه ويحسن إليهيم" ال يؤاخا  على األئو، ولكن ي"فإن هللا غفور رح

لدداي يأئلدده المضددطر حددال الضددرورة والمقميددة فقددد سددبق أمددا القدددر ا

فََمدِن اْضدطُرَّ َغْيدَر بَداغو َوال َعدادو بيانه في هية سورة البقرة في رولده تعدالى: 

َ َغفُور  َرِحيم   فَل إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ
(2). 

وجو العلما  على أن األئو على ردر ما يدفى الضرر دون تجاوَ ألئثدر 

 اه من رال باألئو ح ى الشبى!! من ذلك وهي

بيد أنيا نرى خ ام هية سورة البقرة "فمن اضطر غير باغ وال عاد..." 

 وخ ام هية سورة الما دة "فمن اضطر في مقمية... اآلية".

 واألمران االضطرار والمقمية يبيحان المحظورة.

والقاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات.. كماا ن  الضارورة 

 رها.تقدر بقد

 وهللا نعلى ونعلم.

                                                           

 .11/ 3تفسير المراغي  (1)

 سورة البقرة. 171اآلية  (2)
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 المبحث الثالث

 األنعاماآلية الكرمية يف سورة 

ًمددا َعلَددى بَدداِعمو رددال هللا تعددالى:  رُددْو ال أَِجددُد فِددي َمددا أُوِحددَي إِلَدديَّ ُمَحرَّ

قًا يَْطَعُمهُ إاِل أَْن يَُكوَن َمْي َةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخْيِزيرو فَإِنَّهُ ِرْجدس  أَْو فِْسد

ِ بِِه فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغو َوال َعادو فَإِنَّ َربََّك َغفُور  َرِحيم   أُِهوَّ لَِغْيِر هللاَّ
(1). 

    ذكر ابا  رررارع عا  سااو  ن  نهاا الةاهلياة كااحوا رأايحلو  ن ايا

 ورحرمو  ن يا   فأحزل هللا تعالى هذه اآلرة.

 عيهما رال: ئان وروى الحائم في المس دره عن ابن عباس رضي هللا

أهدو الجاهليدة يدأئلون أحديا  وي رئددون أحديا  تعداًرا، فبعدث هللا نبيده وأنددزل 

ئ ابه وأحو حلله وحرم حرامه، فما أحو فهدو حدلل، ومدا حدرم فهدو حدرام، 

رُدْو ال أَِجدُد فِدي َمدا أُوِحدَي إِلَديَّ وما سدك  عيده فهدو عفدو، وردرأ هدا  اآليدة: 

ًما َعلَى بَاِعمو يَ  ْطَعُمهُ... اآليةُمَحرَّ
(2). 

هددا  األربعددة المددائورة فددي اآليددة ئددان أهددو الجاهليددة يحرمونهددا علددى 

 أنفسهم، وهاا ال حريم بيان من هللا الاي يملك وحد  ال حليو وال حريم.

 !!علرة اآلية بما ربلها 

                                                           

 سورة األنعام. 111اآلية  (1)

 .181/ 2وتفسير القرهن العظيم  -17/ 1البيان جامى  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

فددي اآليددة السددابقة عليهددا بيددان الف ددرا  أهددو الجاهليددة وضددللهم فددي 

َوِمدَن اإِلبِدِو اْثيَدْيِن َوِمدَن اْلبَقَدِر اْثيَدْيِن الحق سدبحانه: ال حليو وال حريم يقول 

ا اْح ََملَْ  َعلَْيِه أَْرَحاُم اأْلُْنثَيَْيِن أَْم ُئْيد ُْم ُحدَهَدا َ  َم أَِم اأْلُْنثَيَْيِن أَمَّ َئَرْيِن َحرَّ  رُْو هَلاَّ

دِن اْف َدرَ  ُ بَِهَاا فََمدْن أَْظلَدُم ِممَّ اُئُم هللاَّ ِ َئدِابًا لِيُِضدوَّ اليَّداَس بَِغْيدِر إِْذ َوصَّ ى َعلَدى هللاَّ

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ  ِعْلمو إِنَّ هللاَّ
(1). 

اآلية بيان الف را  الظالمين، وأن من يحرم حياًا بالهوى مضدو وظدالم 

لما يحدو ويحدرم، ولمدا ذئدر هللا حدالهم بدين بعدد ذلدك بطدلن مداهم عليده مدن 

يبيه "رو" معلًما لهم بأن ال حريم ال يثب  إال بالوحي مدن هللا، ضلل، ورال ل

بعددد إلددزام المشددرئين وتبكيدد هم، وبيددان أن مددا  ––وهددو أمددر لرسددول هللا 

يقولوندده فددي أمددر ال حددريم اف ددرا  محددض وبددين لهددم مددا حددرم علدديهم، وجددا  

أمًرا  ال عبير في ذلك ئله باسم هللا األعظم لبيان ئون ال حريم ليس إال من هللا

للشددك، ألندده جددو وعددز الملددك األعظددم، وال حكددم لغيددر  معلوًمددا لدديس موضددًعا

 .(2)الملك، ومن حكم من غير أمر  عاب

فاآلية الكريمة جا ت في بيان اف درا  المضدلين فدي تحدريمهم بدالهوى 

ل بدددين أن ال حدددريم وئددداا ال حليدددو ال يكدددون إال ممدددن يملكهمدددا وهدددو هللا رب 

أاَل لَددهُ اْلَقْلددُق اد مددا فيدده صددلح أمددرهم ونجدداتهم العددالمين الدداي يشددرت للعبدد

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ   .َواألْمُر تَبَاَرَه هللاَّ

 

                                                           

 سورة األنعام. 111اآلية  (1)

 .71/ 1روح المعاني  – 287/ 7انظر نظم الدرر للبقاعي  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 !!معنى اآلية الكريمة 

اآلية اس اياف بياني نشدأ عدن إبطدال تحدريم مدا حرمده المشدرئون مدن 

ببيدان المحرمدات بعدد  ––تلقا  أنفسهم... ولدالك خوبدب الرسدول الكدريم 

رُددْو ان مددا لدديس بمحددرم ممددا حرمدده المشددرئون فددي رولدده أن خوبددب ببيدد

َم أَِم األُْنثَيَْينِ  َئَرْيِن َحرَّ  .هَلاَّ

ًما ....وروله سبحانه:   .رُْو ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

رو لهؤال  الاين جعلوا هلل مما ذرأ من الحرث  ––أمر لسيدنا محمد 

 اآللهة واألنداد مثلده... والمحدرمين مدن أنعدام واألنعام نييبًا ولشرئا هم من

 على هخر ميهدا، والمحدرمين بعدض مدا أخر ظهورها، وال ارئين ذئر اسم هللا

 ويحلونده لدائورهم، المحدرمين مدا في بطون أنعامهم على إنداثهم وأَواجهدم

رَرهددم اف ددرا  علددى هللا، إضددافة مدديهم مددا يحرمددون مددن ذلددك إلددى أن هللا هددو 

، أجا ئم من هللا رسول ب حريمده ذلدك علديكم فأنباوندا بده، الاي حرمه عليهم

أم أوصائم هللا ب حريمه مشاهدة مديكم لده، فسدمع م ميده تحريمده ذلدك علديكم 

فحرم مدددو ، فدددإنكم ئابدددة إن ادعيددد م ذلدددك، وال يمكددديكم دعدددوا ، ألنكدددم إذا 

ادعي مددو  علددم اليدداس ئددابكم، فددإني ال أجددد فيمددا أوحددي إلددي مددن ئ ابدده وهي 

حياًا محرًما على أئدو يأئلده ممدا تدائرون أنده حرمده مدن هدا  األنعدام تيزيله 

ال ي تيفون تحريم ما حدرم علديكم ميهدا بدزعمكم، وهدو رد بطريقدة اإليمدا  



 

 

 - 28 - 
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بأن لم ييف ما ادعو  صريًحا فليس تحريمه من هللا في حدرعه وهدي بريقدة 

 .(1) اس داللية ألن فيها نفي الشي  بيفي ملزومه

هو الحلل الطيب الداي ال حدا بة فيده..  ––ى ليبيه ما أوحا  هللا تعال

أما المحرم فهو أن يكون مي ة أو دًما مسفوًحا أو لحم خيزير أو ما أهو لغيدر 

 هللا به فإن ذلك المحرم رجس وفسق أريد به غير وجه هللا تعالى.

  وما ذكره هللا تعاالى فاا اآلراة ما  المحرماات.. ذكرهاا راا ذكاره فاا  راة

 وكذا  رة سورة المائدة.. سورة البقرة 

 ورد سبق البيان لها  المحرمات في اآلي ين الكريم ين..

ن هللا تعدالى أن المدائور مدن المحرمدات رجدس وفي اآلية ال ي معيا بديّ 

وفسدددق. والدددرجس: القدددار القبيدددث، وهدددو وصدددف حدددامو لكدددو محدددرم، فكدددو 

 المحرمددات رجددس، وهدداا الوصددف القبدديح لمددا حرمدده هللا يبددين مدددى بشدداع ه

 وربحه وميافاته للطبى.

 .(2)اسم لما يس قار وللعااب... والفسق القرو  على الدين والرجس:

وبدداليظر إلددى معيددى الددرجس والفسددق، فإندده ييطبددق علددى مددا ذئددر مددن 

المحرمددات فهددو مسدد قار لقبحدده... ئمددا أندده سددبب لغضددب هللا وعاابدده، أمددا 

ه، وتحليدو الفسق فهو القرو  عن ئو ما حرعه، واس حلل حي  مما حرم

 حي  مما حرمه هللا خرو  فاضح عن الدين!!

                                                           

 وما بعدها. 113/ 9انظر ال حرير وال يوير  (1)

 .117/ 1َاد المسير  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 وخالصة معنى اآلية الكريمة:

بلغ أيها الرسول وردو: ال أجدد فيمدا أوحدي إلدي وحدرعه هللا لدي أن هللا 

حرم أي بعام إال ها  األربعة، ومدا صدح مدن األحاديدث فدي تحدريم غيدر هدا  

 األربعة..

ن الهددوى، أمددا مددا الدداي ال ييطددق عدد ––ورددد بييددا مددا حددرم الرسددول 

ي علق بحالة االضطرار في روله "فمن اضطر غير بداغ وال عداد" فبييدا هرا  

 العلما  في ها  الحالة، والقدر الاي يأئله المضطر..

   فاااا بياااا  المحااار  مااا   –رميعهاااا  –هكاااذا حااارت اآلراااات  اااد ا ااايرك

 األسعمة..

َم َعلَدْيُكُم اْلَمْي َدواآلية في سورة اليحو  َم َولَْحدَم اْلِقْيِزيدِر إِنََّما َحدرَّ ةَ َوالددَّ

َ َغفُدور   ِ فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاغو َوال َعادو فَل إِْثدَم َعلَْيدِه إِنَّ هللاَّ َوَما أُِهوَّ بِِه لَِغْيِر هللاَّ

َرِحيم  
 هي نفس اآلية ال ي في سورة البقرة. (1)

 فاآليات األربى تش ره في ذئر المحرمات..

*********** 

                                                           

 سورة اليحو. 111اآلية  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

 بحث الرابعالم

 وقفة مع اآليات

 أوالً: حول حصر المحرمات:

هية سورة البقرة ذئرت أربعة أنوات من المحرمات المي ة والددم ولحدم  -1

 القيزير وما أهو به لغير هللا.

ذئدرت هدا  األربعدة وَادت عليهدا محرمدات أخدرى  هية سدورة الما ددة -2

ى، ومدا وهي الميقيقة والموردوذة والم رديدة واليطيحدة ومدا أئدو السدب

 ذبح على الييب واالس قسام باألَالم.

هية سورة األنعام ذئرت األربعة األولى المي ة والدم ولحم القيزير وما  -1

 أهو لغير هللا به.

 وأخيًرا!! هية سورة اليحو ذئرت األربعة األولى من المحرمات.. -1

ومدددن ثدددم "ذئدددر بعدددض العلمدددا  أن المحرمدددات تيحيدددر فدددي األربعدددة 

سورة البقدرة واألنعدام واليحدو.. والزيدادة فدي هيدة الما ددة المائورة في هيات 

مدا  –اليطيحدة  –الم رديدة  -الموردوذة –داخلة ضدمن المي دة وهدي الميقيقدة 

 ولاا "تبايي  هرا  العلما  حول هاا". –أئو السبى 

و رالوا: ليس هياه محرم من األبعمدة سدوى  نوالًع نخذ البعض بظاهر اآلرة.

ا ها  األربعة مباح ال جرم من أئلده.. وردالوا: إن ها  األربعة.. وما عد
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حير المحرمات فدي هدا  األربعدة حيدر حقيقدي.. وهيدات القدرهن تفيدد 

 .(1)حير المحرمات في ها  األربعة!!

 :ولقد أجاب العلماء على هذا الرأي بما يلي 

اآلية الكريمة إخبار عن حكم الموجود عيد نزولها، فإنده حييادا لدم يكدن  -1

م المأئول إال ما ذئر فيها، ولديس فيهدا مدا يميدى أن ييدزل نزل في تحري

بعد ذلك غير ما ذئر في ها  اآلية، ورد نزل في المديية تحريم القمدر، 

 .(2)والقمر ليس  من المأئوالت والميقيقة ليس  حراًما إذا ذئي 

 -ئما رالوا –الحير في اآلية المحددة ألربعة أنوات ليس حيًرا حقيقيًا  -2

إضافي، وهو ما يسمى بحير القلب، والمراد هيدا رلدب  إنما هو حير

مع قددد المشددرئين.. والمعيددى ال أجددد محرًمددا ممددا ئددان أهددو الجاهليددة 

يحرمونه من البحيرة والسا بة. ئما يشدير إلدى ذلدك سدبب ندزول اآليدة 

السددابقة علددى هددا  اآليددة، لكددن أجددد هددا  األربعددة محرمددة، واالسدد ثيا  

قطدى لديس ئالم يدو فدي إفدادة  ثيا  الميًعدا ولديس م يدلً، واالسدميقط

الحير، ومن هيا فإنه يجدوَ تقيديص هداا الحيدر العدام وتقيدد  بمدا 

 جا  في هيات أخرى وأحاديث نبوية حريفة.

 .وحي إلى محرًما على باعم..وسبب نزول اآلية "رو ال أجد في ما أ

                                                           

واخ يدددار، وانظدددر البحدددر المحددديط  ب يدددرف 218/ 11انظدددر ال فسدددير الكبيدددر  (1)

1 /211. 

 .171/ 2تفسير هيات األحكام  -111/ 9انظر تفسير القرهن الحكيم  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

عن باوس أن أهو الجاهلية ئانوا يس حلون أحديا  ما ذئر  ابن جرير 

 .(1)رمون أحيا  فأنزل هللا تعالى ها  اآليةويح

ى ـ  على الحير مقيوصدة باآليدات واألخبدار الدالدة علدـة وإن دلـاآلي -1

تحريم ما حرم من غيدر األربعدة مثدو "ويحدرم علديهم القبا دث" فدالك 

 .(2)يق ضي تحريم ئو القبا ث المس قارة ئاليجاسات وهوام األرض

القرهن المجيد يكمو ويفسر بعضه ومن الثاب  لدى علما يا األجل  أن 

بعًضددا فمددا أجمددو فددي هيددة يفيددو فددي هيددة أخددرى، وهدداا ييطبددق علددى اآليددات 

لة ألئثدر مدن ذلدك يدالمحددة للمحرمات بأربعة أحيا . واآلية المفسرة والمف

 وهي هية سورة الما دة!!

 ولو ريد الحير التفق  ئو اآليات على ها  األربعة!!

  على أن المحرمدات هدا  األربعدة وغيرهدا وعلى هاا!! فإن جو العلما

 ئالك فقول الحق "فإنه رجس" يشمو ئو محرم خبيث.

علدى سدا ر المحرمدات بعضدها بداليص وبعضدها يؤخدا  واآلية مشد ملة

من عموم اللفظ فإن روله تعالى في تعليو المي دة والددم ولحدم القيزيدر "فدإن 

، وما ذئدر رجس" وصف حامو لكو محرم فإن المحرمات ئلها رجس وخبث

خبا ددث مسدد قارة حرمهددا هللا علددى عبدداد  صدديانة لهددم وتكرمددة عددن مباحددرة 

                                                           

 .1/ 9وسبب اليزول ذئر  ابن جرير  171تفسير هيات األحكام  (1)

 السابق. (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

القبيددث الددرجس، ويؤخددا تفاصدديو الددرجس المحددرم مددن السددية فإنهددا تفسددر 

 .(1)القرهن وتبين المقيود ميه

مع قد المشرئين الاين  ضواآلية في سورة األنعام وردت في سياق نق

 حرموا بأهوا هم اف را  على هللا.

اف إلددى مددا سددبق أن هيدداه محرمددات جددا  الدديص علددى تحريمهددا يضدد

عدن دا درة  ––بالسية اليبويدة المطهدرة.. فهدو نقدر  مدا حدرم رسدول هللا 

 المحرمات ألنه لم ييص عليه في اآلية، ونرد حكم الرسول الكريم في هاا..

 !!المحرم بالسنة 

البدد  –صلوات هللا وسدلمه عليده  –ربو بيان ما حرمه الرسول الكريم 

 من اإلحارة إلى هي ين ئريم ين تزيلن ئو غمة وترفعان ئو ال باس:

ُم َعلَددْيِهُم رددال تعددالى فددي حددق نبيدده الكددريم  -1 َويُِحددوُّ لَُهددُم الطَّي بَدداِت َويَُحددر 

اْلَقبَا ِثَ 
(2). 

ُسدددوُل فَُقدددُاو ُ َوَمدددا نََهددداُئْم َعْيدددهُ فدددي سدددور الحشدددر:  -2 َوَمدددا هَتَددداُئُم الرَّ

فَاْن َُهوا
–. أضـف إلـى اآلي يـن الكريم ين رول اليدادق الميددوق (1)

– ."أال إن ما حرم رسول هللا ئما حرم هللا" 

                                                           

 .229/ 1تيسير الرحمن في تفسير ئلم الميان  (1)

 سورة األعراف. 117اآلية  (2)

 سورة الحشر.. 7اآلية  (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

ردال: "نهدى رسدول  ––ثبـ  في اليحيحين عدن جدابر بدن عبدد هللا  -1

 يوم خيبر عن لحوم الحمر األهلية". ––هللا 

 –رال: لما ئان يوم خيبر جداَ  جدا و  ––وفـي اليحيحيـن عن أنس  -2

أبدا بلحدة  ––فدأمر رسدول هللا  فقال يا رسول هللا أئل  الحمدر، -هتو 

فيادى: أن هللا ورسدوله ييهيدائم عدن لحدوم الحمدر فإنهدا رجدس، ردال: 

 .(1)فأئفي  القدور بما فيها

: "نهدى عدن أئدو ئدو ذي ––عن أبدي ثعلبدة القشديي أن رسدول هللا  -1

 .(2)ناب من السبات" "وأئو ئو ذي مقلب من الطير"

 كاا مللا   –ألحواع المذكورة فاا الحادرا الياررل الحمار األهلياة فهذه ا

كاا ذ  حاام ما  الأاباع  لام رارا ذكرهاا فاا اآلراات الكررماة  -م  الطيار

 المبينة للمحرمات.. فها محرمة بالأنة.

قددول ئمددا رددال يددة حيددرت المحرمددات وحددددتها!! أم نفهددو تقددول إن اآل

ومدن الثابد   ا حدرم هللا".اليادق الميدوق "إال أن مدا حدرم رسدول هللا ئمد

 لدى علما يا األماجد أن السية المطهرة تس قو بأحكام.

                                                           

ومسلم باب تحريم أئو لحم  1718/ 1روا  البقاري باب أئو لحوم الحمر األهلية  (1)

 .1119/ 1الحمر 

بدداب  1111/ 1بدداب أئددو ذي ندداب مددن السددبات ومسددلم  171/ 7روا  البقدداري  (2)

 تحريم أئو ئو ذي ناب من السبات.
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

فيضدداف إلددى  –وهدداا واحددد ميهددا  –لددم يددرد ذئرهددا فددي القددرهن المجيددد 

أال إندي أوتيد  المحرمات في هيات القرهن المجيد، وصدق الرسدول الكدريم "

 القرهن ومثله معه". يعيي السية ألنها وحي من هللا.

 –رضدي هللا عديهم  –يحين عن عا شدة وحفيدة وابدن عمدر في اليح -1

رال: "خمس مدن الددواب ئلهدن فاسدق يقد لن فدي  ––أن رسول هللا 

 .(1)الحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأر والكلب العقور"

واألمر بق لهن فيه دليو على تحدريم أئلهدن، ألنهدا لدو ئاند  ممدا يؤئدو 

، والق دو إنمدا يكدون ا، فلمدا أمدر بق لهداألمر بال وصدو إلدى دفدى أذاهدا بدائاته

 ––ئاة ثب  أنهدا غيدر مأئولدة، وئدالك مدا نهدى رسدول هللا العلى وجه الا

يددة بمددا يقييددون اآلعددن ر لدده ألن مددا يؤئددو ال ييهددى عددن ر لدده. والشددافعية 

لدم  روى "ما اس قبثه العرب فهو حرام" والشافعية يرون أن الحيوان الاي

يو أو بال حريم، ولم يؤمر بق له، ولم ييه عدن يرد فيه بقيوصه نص بال حل

ر له، فإن اس طاب ه العرب فهو حلل، وإن اس قبث ه فهدو حدرام. ومع مددهم 

فدي ذلددك رولدده تعدالى "ويحددو لهددم الطيبددات ويحدرم علدديهم القبا ددث" ورولدده 

يَْسددأَلُونََك َمدداَذا أُِحددوَّ لَُهددْم رُددْو أُِحددوَّ لَُكددُم الطَّي بَدداتُ تعددالى: 
ولدديس المددراد  ..(2)

ألنده لدو ئدان المدراد الحدلل لكدان تقددير   -ئما يقولدون –بالطيب هيا الحلل 

 أحو لكم الحلل، 

                                                           

ومسددلم بدداب مددا ييدددب  13/ 1روا  البقدداري بدداب مددا يق ددو المحددرم مددن الدددواب  (1)

 .913/ 2للمحرم ر له من الدواب في الحو والحرم 

 سورة الما دة. 1اآلية  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

وليس فيه بيان، وإنما المراد بالطيبات ما يسد طيبه العدرب وبالقبا دث 

 .(1)ما يس قبثونه

وبعددد ذئددر هددا  األحاديددث أرددول: مددا ذهددب إليدده جددو العلمددا  مددن أن 

مسد قار فددي اآليددات ئلهدا وئدداا األحاديددث اليبويددة، وال المحرمدات ئددو خبيددث 

 ييظر لمن يرى ال قييص والحير.

ًما.... وإذا عدنا إلى هية سورة األنعام  رُْو ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

اآليددة
هيددا فددي هدداا  –رحمدده هللا  –. أذئددر بكددلم اإلمددام أبددي بكددر العربددي (2)

 المقام..

 في هذه اآلية على ثالثة أقوال:اختلف العلماء 

لحدوم الحمدر األهليدة وحدرم  ––األول: أنها ميسوخة بالسية وحرم اليبدي 

 أخرجه األ مة ئلهم. -ئو ذي ناب من السبات، وذي مقلب من الطير

 المائور في اآلية. –الثاني: أنها محكمة ال حرام فيها إال فيما رال ه عا شة 

حكمددة ويضددم إليهددا بالسددية مددا فيهددا مددن الثالددث: رددال الزهددري ومالددك هددي م

محدرم.. وهدداا هددو اليددحيح.. ولسدديا نميددى أن يضدداف إليهددا بالسددية مددا 

 .(1)صح سيد 

                                                           

 .179/ 2تفسير هيات األحكام  (1)

 .سورة األنعام 111اآلية  (2)

ورد صح السيد في ئو األحاديدث وحسدبيا ورودهدا  .733/ 2انظر أحكام القرهن  (1)

 .-وغيرهما –في اليحيحين 
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

واآليددات واألحاديددث أسددمى وأجددو مددن أن يثددار حولهددا أي خددلف بددين 

إلددى ئدددر  -أبددًدا –العلمددا ، خاصددة وأن الحددق فيهمددا بددين واضددح ال يح ددا  

يو والقال، فماذا بعد أن جا  الحكم صريًحا القلف، وعي  األخا والرد، والق

َوَمددا َئدداَن لُِمددْؤِمنو َوال بددال حريم فددي اآليددات واألحاديددث، وصدددق هللا العظدديم 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِقيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ   .ُمْؤِميَةو إَِذا رََضى هللاَّ

مة وحكم اليادق الميددوق وحكم الحق ب حريم ما ذئر في هياته الكري

 الاي ال ييطق عن الهوى ب حريم ما ذئر في هديه الشريف؟؟

 ثانًيا: تقديم الجار والمجرور "به" في سور  البقر  وتأخيره في غيرها!!

في سورة البقرة "وما أهو به لغير هللا" وفي الما دة واألنعام واليحدو 

 .(1)"وما أهو لغير هللا به" ب أخير الجار والمجرور

 فها اليقدرم فا البقرة واليأخير فا غيرها له فائدة؟؟

نورن بدأن الحدق سدبحانه أندزل الك داب بدالحق، وئدو ئلمدة وضدع  فدي 

موضعها من هي ها هي أولى بها وأحدق، وإذا ئدان المعيدى واحدًدا فدي اآليدات 

األربى وئالك الحكم في روله "وما أهو لغيدر هللا بده" إال أن ال قدديم فدي هيدة 

 وال أخير في غير  يياسب المقام. البقرة

  ردددم "لغيددر هللا" علددى الجددار والمجددرور "بدده" فددي اآليددات الددثلث ألن

المقام في سورة األنعام في الكلم على الاين يف رون على هللا ممن ئانوا 

                                                           

 .111، اليحو 111األنعام  -1، هية الما دة 171رة هية البق (1)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

يشرعون للياس باسم هللا اف را  على هللا وهيات السورة توضح ذلك فدي 

ِ روله تعالى  ِ  َوَجَعلُوا هلِلَّ ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواألْنَعاِم نَِييبًا فَقَالُوا َهَاا هلِلَّ ِممَّ

... بَِما َئانُوا يَْف َُرونَ إلى روله  بَِزْعِمِهْم َوَهَاا لُِشَرَئا ِيَا... اآليات
(1). 

تبدددين اآليدددات أن هيددداه غيدددر هللا مدددن يحلدددو ويحدددرم بددداف را  علدددى هللا 

عبدادة... لداا رددم إبطدال هدا  المعبدودات مدن ويزعمون أنهم حرئا  هلل فدي ال

 سقًا أهو لغير هللا بده" فهدو مددارغير هللا على "به" فقال "فإنه رجس أو ف

 االه مام والكلم.

وئالك في سورة الما دة: الكلم على ال حليو وال حريم ومن بيدد  ذلدك 

ورفددض ال حليددو وال حددريم مددن أيددة جهددة أخددرى فدداهلل وحددد  يحكددم مددا يريددد. 

 آليات من أول السورة تبين ذلك.وا

....يَا أَيَُّها الَّدِايَن هََميُدوا أَْوفُدوا بِداْلُعقُوِد  إلدى رولده سدبحانه َ ...إِنَّ هللاَّ

َسِريُى اْلِحَسابِ 
(2). 

فاهلل تعالى وحد  بيد  ال حليو وال حريم، ويأبى أي مقلدوق يقدوم بدالك 

البطلن فقال "ما أهدو لغيدر  ألن ذلك حره ورد أبطله اإلسلم، ولاا ردمه في

هللا بدده"... وجددا  فددي المددوبيين بددائر اسددم هللا علددى الددابا ح فددائر فددي هيددة 

سدددورة األنعدددام أن المشدددرئين ال يدددائرون اسدددم هللا علدددى بعدددض ذبدددا حهم 

اف را علددى هللا "وأنعددام ال يددائرون اسددم هللا عليهددا اف ددرا  علددى هللا" وفددي 

                                                           

 سورة األنعام. 119 -113اآليات  (1)

 سورة الما دة. 1 -1اآليات  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

ممددا أمسددكن علدديكم واذئددروا اسددم هللا  سددورة الما دددة أمددر بددائر هللا "فكلددوا

عليدده" فياسددب ذلددك تقددديم بطددلن ذئددر غيددر هللا.. ف ددأخير الجددار والمجددرور 

 "به" في هاا ليياسب ما ذئرت لغرضه اآليات..

لكددن فددي هيددة سددورة البقددرة "ومددا أهددو بدده لغيددر هللا" لدديس ئددالك 

ا فليس في اآليات ذئر ألي مقلوق يجرؤ علدى ال حليدو وال حدريم، وإنمد

يَددا أَيُّهَددا الكددلم فددي اآليددات علددى مددا رَق هللا عبدداد  مددن الطيبددات فقددال 

ي بًدا لالً بَ ا فِدي األْرضِ َحد اليَّاُس ُئلُوا ِممَّد
َّدِايَن . وبعددها: (1) يَدا أَيُّهَدا ال

ِ إِْن ُئيْ ُْم إِيَّدا ُ تَعْ  يَاُئْم َواْحُكُروا هلِلَّ رْ ََ بُدُدوَن. هََميُوا ُئلُوا ِمْن بَي بَاتِ َما َر

َميْ َةَ ... ُكُم الْ َم َعلَيْ  .اآلية إِنََّما َحرَّ

فلما ئان المقدام مقدام رَق وإبعدام مدن الطيبدات رددم "بده" والضدمير 

 للمقام... يعود على ما يابح وهو بعام مياسب

وللكرمدداني فددي البرهددان توجيدده لل قددديم وال ددأخير يقددول فيدده: ردددم 

 ددة واألنعدام واليحدو ألن تقدديم "به" في سورة البقرة وأخرها في الما

البا  األصو، فإنها تجري مجرى الهمدزة وال شدديد فدي ال عددي، فكاند  

، لديعلم مدا بمدا هدو األصدو من الفعو، فكدان الموضدى األول أولدىئحرف 

يق ضيه اللفظ، ثم ردم فيما سواها ماهو المس يكر وهو الابح لغيدر هللا، 

 .(2)وتقديم ما هو الغرض أولى وأحق

                                                           

 .بقرةسورة ال 139 اآلية (1)

ومدا بعددها باخ يدار  11/ 1ييظر ال وجيه فدي أسدرار البيدان فدي ال عبيدر القرهندي  (2)

 وما بعدها. 219لغرنابي ، مله ال أويو ل21وتيرف، البرهان للكرماني 
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

يم الجددار والمجددرور "بدده" فددي هيددة سددورة البقددرة ا ال وجيدده ل قدددوهددا

بكدو لفظدة فدي  -رحمهدم هللا –.. يدليا على عياية علما يا هاوتأخير  في غير

موضعها من هي ها، فال قديم في البقرة يياسب سياق اآليات ال ي ت حدث عن 

ز  مدن رَق هللا لعباد  من الطيبات، ئما أنه األصو ألن الجار والمجرور ئج

 وهدو الفعو ربله "أهو" أمدا اآليدات األخدرى ففيهدا مدا هدو مسد يكر مسد قبح

 الابح لغير هللا.

 ثالًثا: ختام اآليات:

خ مدد  هيددة سددورة البقددرة بقولدده "إن هللا غفددور رحدديم" وخ مدد  هيددة 

 سورة األنعام بقوله سبحانه "إن ربك غفور رحيم".

م مدرات، وألن فدي ذئر الكرماني أن لفدظ الدرب تكدرر فدي سدورة األنعدا

َوُهددَو الَّددِاي أَْنَشددأَ َجيَّدداتو َمْعُروَحدداتو َوَغْيددَر َمْعُروَحدداتو األنعددام 
وفيهددا ذئددر  

ْي ُددوَن الحبددوب والثمددار فددي رولدده تعددالى  ْرَت ُمْق َلِفًددا أُُئلُددهُ َوالزَّ َواليَّْقددَو َوالددزَّ

دداَن... اآليددة مَّ واإلبددو فددي  . وأتبعهمددا بددائر الحيددوان مددن الضددأن والمعددزَوالرُّ

دددأِْن اْثيَدددْيِن... اآليدددةرولددده تعدددالى:  َوا و ِمدددَن الضَّ َْ ثََمانِيَدددةَ أَ
أي  –. وبهدددا (1)

 .(2)كان ذئر الرب فيها أليقفتربية األجساد،  –األحيا  المائورة 

ففي هية األنعام ثم أحيا  لها علرة وثيقة باإلنسان تربية ورعايدة مدن 

ة، الاي يربيه وي ربى ميه جسًدا.. على طا  الربوبيفياسب أن يائر بع جانبه

                                                           

 سورة األنعام. 111اآلية  (1)

 .21، 21انظر البرهان في توجيه م شابه القرهن  (2)
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 د/ رضا محمود نصار  (األطعمة المحرمة في البيان القرآني )دراسة موضوعية

خلف اآليدة فدي سدورة البقدرة فدإن الحدديث فيهدا عدن عطدا  هللا مدن الدرَق 

الطيب واألمر بأئو الحلل الطيب.. فالمقام مقام إمداد بالرَق وإنعام بالطيب 

الحددلل فكددان ال عبيددر بلفددظ الجللددة فددي خ ددام اآليددة، هدداا االسددم الجليددو الدداي 

 س القضوت والمهابة "إن هللا غفور رحيم".يربي في اليف

وفي لمحة بيبة يائر ابن عاحدور: وإنمدا جدا  المسديد إليده فدي جملدة 

الجددزا  وهددو "ربددك" معرفًددا باإلضددافة دون العلميددة ئمددا فددي سددورة البقددرة 

"فإن هللا غفور رحيم" لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة واللطف بالمربوب 

 جعو هدا  الرخيدة للمسدلمين الداين عبددو  ولدم والوالية تيبيًها على أن هللا

يشرئوا معه غير ، ألن اإلضافة تشعر باالخ يا .. ولمدا ئدان صددر اآليدة 

مف  ًحا بقطابه تعالى بقوله "رو ال أجد" اخ  م اآلية بالقطداب "فدإن ربدك" 

ودل على اع يا ه به تعالى ب شريف خطابه اف  اًحا واخ  اًمدا، واإلخبدار بأنده 

حيم، مى ئون ذلك معلوًما من مواضى ئثيرة هو هيا ئياية عن اإلذن غفور ر

في تياول تلك المحرمات عيد االضطرار، ورفدى حدر  ال حدريم عيهدا حييادا، 

َ َغفُور  َرِحيم  فهو في معيى روله في سورة البقرة   فَل إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ
(1). 

*********** 

                                                           

 .117/ 9انظر ال حرير وال يوير  (1)
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 ةـــاخلامت

ات األربع المبينة للمحرمات م  األسعمة بأسلوم الحصار... نوالًع را ت اآلر

 وبيا  ذلكع

 في هية سورة األنعام المكية وئالك هية سورة اليحو المكية أيًضا. -أ

 في هية سورة البقرة المدنية وئالك هية سورة الما دة المدنية أيًضا. -ب

يحكمدون واألنوات المائورة في اآليات الكريمة لما ئدان أهدو الجاهليدة  

عليهددا بأنهددا حددلل يؤئددو أعادهددا هللا تعددالى بالددائر فددي اآليددات لبيددان 

 فسقهم.

أفادت هية سورة الما دة أن المحدرم مدن المطعومدات األربعدة المدائورة  ثاحيًاع

في اآليدات األخدرى بيديغة الحيدر ئدالك "إال مدا ي لدى علديكم" وهدي 

   ما حرمه هللا بعد ذلك.يجملة حاصرة. ثم أح

ثب  أن الشدريعة مدن أول ال شدريى إلدى هخدر  ئاند  مسد قرة  ومن هيا 

علدى هداا الحكدم فدي ال حدريم، وعلدى هداا الحيدر لمصدياف المددائورة 

 حيًرا.

 هدداا الحيددر للمحرمددات فددي اآليددات األربددى يعيددي الحيددر فددي اآليددات ثالثًاااع

فددثم محرمددات تدددخو فددي رددول الحددق سددبحانه "ويحددرم علدديكم  خاصددة

 قار الحك أنه محرم.القبا ث" فكو خبيث مس 
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هياه أنوات من المحرمات ثب   حرم هدا فدي السدية اليبويدة المطهدرة  رابًعاع

وذئرندا  -في أحاديث صحاح –وبييها الرسول الكريم صلوات هللا عليه 

 ما ثب  عن اليبي الكريم في بيانه لما حرمه.

ذئدر هدا  المحرمدات فدي القدرهن المجيدد والسدية المطهدرة ي فدق مددى  خامًأااع

 لفطرة اليقية والكرامة اإلنسانية باليفس السوية تأبى ئو خبيث.ا

حفظ القرهن المجيد والسدية المطهدرة بهداا ال شدريى المحكدم اإلنسدان  سااًساع

مددن االنسددياق خلددف حددهواته الجامحددة.. ليظددو نقددي الفكددر سددليم العقددو 

 بعيًدا عن أي انحراف في السلوه. فيانه رلبًا وروًحا وعقلً وجسًدا.
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 مصادر البحث

 .القرآن العظيم 
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