
 
 

 

                                                                                 
          

                        

صنع ، خمالفة لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، ومن مثَّ يذهب بعضهم إىل اعتماد نتيجة مسبقة ال.. 
الزعم بتحليل اخلمر نراه يف ما وهذا  ..هلا عن مقدمات ، دون أي معيارٍ لغوي أو منطقي  يبحث

  ..، ويف الزعم بتحليل تذوقه  يف كتاب اهللا تعاىل
ليل اخلمر ، ذهبوا إىل ، وهي حت أرادوهايف حبثهم عن مقدمات للنتيجة املسبقة الصنع اليت .. 

  :أنَّ الطعام يشمل الشراب ، مستشهدين بقوله تعاىل 
               

                    ] البقرة :
٢٤٩ [   

الذي حنس به من خالل تناول ) ونكهته ( الطَّعم هو مذاق الشيء .. يف كتاب اهللا تعاىل .. 
يف أار اجلنة ال يتغير بالنسبة ملتناوله ، كونه ال ) ونكهته ( مذاق اللنب .. مثالً .. هذا الشيء 

  ..يفسد 



        ٢                  
                  

              ] د١٥: حمم [  

تبين لنا أنَّ الطَّعم هو ما حنس به من نكهة ومذاق بتناول ،    : فصيغة املصدر  ..
  ..  الشيء 
  ..ل غري الشرب األكْ.. ويف كتاب اهللا تعاىل .. 
             ] ٣١: األعراف [  

         ] ٢٦: مرمي [      
             ] ٣٣: املؤمنون [    

  ..ل وجاء الطعام متعلِّقاً باألكْ.. 
            ] ٧:  الفرقان [   

            ]٢٠:  الفرقان [  

  :والطعام ال يشمل السقاية .. 
            ]٧٩ - ٧٨:  الشعراء [  

: ال تعين مل يشرب منه ، إنما تعين مل يتناوله ذوقاً ، مبعىن     : العبارة .. إذاً .. 

   : ، إنما  ))ومن مل يشرب منه فإنه مني (( : النص ليس .. فكما نرى .. مل يذقه 

     .. ما الذوق واملضمضةون يف ... فاملمنوع ليس فقط الشرب ، إنواملعني
  ..هذا النص ، ثالثة أقسام 

  ..قسم شرب ، وبالتايل طعم منه بالتأكيد ، كون الشرب يتضمن املذاق  - ١
  ..قسم طعم منه ، ومل يشرب ، مبعىن ذاقه ذوقاً  - ٢
  ..لتأكيد مل يشرب منه قسم مل يطعمه إطالقاً ، فلم يذقه ، وبا - ٣



        ٣                  
لشرب ، ليس على أنها تعين ا   أنَّ االستشهاد بكلمة .. الشاهد يف األمر .. 

انطلقوا منها إىل اآلية الكرمية التالية ، بأنَّ  -غري السليمة  -وهذه املقدمة  ..أبداً .. صحيحاً 
  ..اخلمر مل يذكر فيها مع احملرمات 

                  

                  

        ] ١٤٥: األنعام [  
كرت كمحرمات ما نراه يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ العناصر املذكورة يف هذه اآلية الكرمية ، ذُ.. 

  ..يف آيات أُخرى 
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

              

        ] ٣: املائدة [  

                

           ] ١١٥: النحل [  

 ..ا ويف اآلية الكرمية اليت حيتج حقيقة ظاهرة فيها ،  د، مل يقفوا عن]  ١٤٥: األنعام [ ون
مات ليس سرداً حلصر احملراألمر  وأنَّ ،     : بأنَّ التحرمي املعين هنا هو 

، ليست حشواً ال فائدة منه ،      : فالعبارة القرآنية .. كما يتوهمون 
  ..كما تؤدي إليه نتيجتهم املسبقة الصنع 



        ٤                  
بتحرميها ،  ال أجد فيما أُوحي إيلَّ من احملرمات اليت أوحى اهللا تعاىل إيلَّ: قل : اآلية تقول .. 

مٍ منها  وذلك على ذائقٍ يذوق أيحمر     وهو من (  ، إالَّ أن يكون املُذاق
مات احملر( :  

١ -    .. ٢ -     .. ٣  -     .. ٤  -   

       ..م تناوله ذوقاً ، من مجلة فاما ملا هو حمرمات ، إنحلصر هنا ليس للمحر
  :وهذا يتبين لنا بالتايل .. احملرمات اليت أوحى اهللا تعاىل بتحرميها ، يف كامل كتابه الكرمي 

إال : مبعىن ..    : كخربٍ لكلمة جاء بصيغة النكرة    العنصر األول  - ١
فاألمر هنا ليس عن تعداد احملرمات ، إنما عن تبيان حترمي ..  ميتة) احملرم أصالً ( كون املُذاق أن ي

   [[ : كان التحرمي متعلِّقاً بامليتة ذاا، بينما يف النصوص اُألخرى .. مات من احملراملذاق 

    ،      ،       [[ 
  ..كون األمر يتعلَّق بالتحرمي ، وليس بذوق احملرمات 

:    كخرب لكلمة جاء بصيغة نكرة موصوفة     العنصر الثاين .. أيضاً  - ٢

    .. إالَّ أن يكون املُذاق : مبعىن )األمر .. فكما قلنا .. دماً مسفوحاً ) م أصالً احملر
بينما يف النصوص .. من احملرمات هنا ليس عن تعداد احملرمات ، إنما عن تبيان حترمي املذاق 

 ]]     ،،    ،،   [[ :اُألخرى ، نرى التحرمي متعلِّقاً بالدم ذاته 
  ..تحرمي ، وليس بذوق احملرمات كون األمر يتعلَّق بال

.. مل ترد إالَّ يف اآلية قيد الدرس  ،    : م للد   : الصفة  - ٣
األمر ليس شرباً للدم ، وإنما تناوله .. بينما هنا .. الدم  شربففي اآليات اُألخرى املُحرم هو 

مبعىن دماً مسفوكاً ، سائباً ، على غري ..    : للدم  نرى الصفة.. ولذلك .. ذوقاً 
   ..وجه احلق الذي يسيل فيه كطبيعة داخل عروق جسم اإلنسان 



        ٥                  
ات ففي كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ مشتقَّ ،ليس عبثاً     :وورود هذه الصفة .. 
دة عن سبيلها القومي ، الذي جيب أن احلركة غري السليمة ، والبعي: تعين ) س ، ف ، ح ( اجلذر 

  ..يكون عليه املوصوف مبشتقٍ من مشتقّات هذا اجلذر 
                        

   ] ٢٤: النساء [ 

           

      ] ٢٥: النساء [  

 .......                    

  ] ٥: املائدة [ 

خارج جسم اإلنسان ، دون مكان جريانه السليم يف     دم السائل فال.. 
.. هو جريانه يف غري مكانه السليم ، حيث مكانه السليم هو العروق  عروق جسم اإلنسان ،

فإضافة لتحرمي شربه يف النصوص اُألخرى ، يبين لنا .. واحملرم هو تناول هذا الدم السائل ذوقاً 
هنا حترميه ذوقاً أيضاً  النص..  

.. وحمرم ذوقه كدمٍ مسفوح يف هذا النص  ،النصوص اُألخرى م شربه يف الدم حمر.. إذاً .. 
أي تناوله يف مكانه السليم يف عروق جسم .. مسفوح  بقي تناوله ليس شرباً ، وليس ذوقاً كدمٍ

، حني حاجة اإلنسان ) دماً غري مسفوح  (اإلنسان ، عرب أخذ جرعات الدم إىل العروق مباشرة 
  ..لذلك ، كضرورة صحية 

 يفشرباً احملرم تناوله هو ذوقاً ، وم تناول الدم حتر     ..:  فهذه الصيغة.. 
تبيح تناوله ملن هو حباجة ألخذ جرعات من الدم ، كما هو معلوم بالتايل اآليات األخرى ، و

وضعه يف سبيله السليم تناول الدم بالسبيل الطبي املعلوم ، ليس سفحاً ، إنما هو  كون ،طبياً 
  ..ه داخل عروق جسم اإلنسان الذي جيري في



        ٦                  
  :      النكرة كخربٍ لكلمة بصيغة     :اآلية قيد الدرس نرى ورود كلمة  يف -  ٤

   :      أن يكون : ، مبعىنم أصال (  املُذاقاحملر (خرتير  حلم ..

     ،،     [[ :بعينها  وذلك على خالف اآليات األخرى اليت تذكر احملرمات

     ،،    [[ حيث التحرمي يتعلَّق بذات حلم اخلرتير  ..  
لعنصر الرابع من ، فإنَّ العبارة احلاملة ل ماتخرى اليت تذكر احملرعلى خالف اآليات األ - ٥

          ،     [[: يف تلك اآليات الكرمية  هذه احملرمات

   ،        [[ ،  ق يف اآلية الك( ترد هنارمية احلاملة لتحرمي التذو (

إالَّ أن يكون : مبعىن  ..     :        :  صفةً للعنصر الرابع
خروجاً على الصالح والسالمة  أالَّ يكون املُذاق: مبعىن  ..املُذاق فسقاً أُهلَّ لغري اهللا تعاىل به 

ونرى أنَّ هذا العنصر   ..دم وجيء لغري اهللا تعاىل به هى اهللا تعاىل عنه ، قُواحلالل واألمر الذي ين
    من ، ليشمل كلَّ ما يتعلَّق بالفسق ) ف ، س ، ق ( ، يرد بصيغة املصدر للجذر

 إىل ما بعد   :  العنصر الرابعتأخري  متَّ ونرى أنه.. فساد وخروج على الصالح واحلالل 

  ..    : لعبارة ا

حصراً ، يعود       :      : أنَّ الضمري يف كلمة أيضاً نرى و.. 
تعاىل إالَّ أن يكون املذاق فسقاً أهل لغري اهللا : مبعىن  ..) الذي هو حمرم تناوله أصالً ( على املُذاق 
باملادة ، ال ميكن أن  ق كفسقٍ مجرد عن تعلّقهألنَّ الفسوذلك  ،ذاقة ، أي كمادة م به كمذاق

، ليكون هناك تخصص الفسق احملرم تذوقه        : الصفة ، فبه  يهلَّ هللا تعاىل
لك ن يكون ذأيتم به تناول هذا الفسق دون  - كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  -وجه آخر 



        ٧                  
ويف سياق هذا البحث ، لنا وقفة أُخرى عند هذه  ..       : موصوفاً ب 

    ..املسألة إن شاء اهللا تعاىل 
 ..ة الفاسدة ، للتناول البشري اليت ليست صاحلة مات وهنا تدخل كلُّ احملركاملواد الغذائي

،  )على الطبيعة الصاحلة للتناول البشري السليم تتصف بالفسق كخروج ا كو( املضرة للجسم 
من جهة أُخرى ، و .. تتصف بالفسق نتيجة عدم صالحها -من جهة  – فهي .. كاخلمرو

 يف نص كتاب اهللا تعاىلمة كوا حمر )مر اهللا تعاىل عن أ فسق(  على أمر اهللا تعاىل روجا ختناوهل
  ..، كوا مصدراً    : وكلُّ ذلك حممول بكلمة  ..

مات يف فحصر احملر.. اآلية الكرمية ليست سرداً حيصر احملرمات كما يتوهمون .. إذاً .. 
ويف كتاب اهللا تعاىل يذكر اخلمر بأنه .. كتاب اهللا تعاىل ، يقتضي الوقوف عند كلِّ آياته الكرمية 

  ..فيه إمثٌ كبري 
              

       ] ٢١٩: البقرة [  
  ..ويف كتاب اهللا تعاىل نرى حترمياً صرحياً لإلمث .. 
                

                                    

    ] ٣٣: األعراف [ 

مل يصف اخلمر ،  رجسأنه الذي وصف اخلمر بشكل مباشر بالقرآن الكرمي .. نعم .. 
هذا .. لكن ..         :إنما يقول  ، بشكل مباشر بأنه إمث

الوصف ال ينتقص من حترمي اخلمر ، كون هذه الصيغة يف سياقها النصي تعطينا قاعدة قياسية 
  ..لوضع أي مادة يف معيارها 



        ٨                  
     : ام يشمل جانيب اآلخرة والدنيا ما نراه أنَّ السؤال ع.. 

    .. وتأيت اإلجابة :   نة هلذين اجلانبنيمتضم ، :  

١ -       .. ب عليه من جزاء يفوهذا يتعلَّق جبانب التحرمي ، وما يترت
         : فصفة اإلمث بأنه .. أبداً .. ليست انتقاصاً من كون اخلمر إمثاً  وهذه الصيغة.. اآلخرة 
     دليلٌ على عظم التحرمي املبين على هذا اإلمث..  

٢  -      .. ى منه فاخلمر فيه ما يتغذَّ.. وهذا يتعلَّق جبانب النفع الدنيوي
  ..كسب من منافع الدنيا اجر به فياجلسم ، وهناك من يت

وهنا تأيت العبارة .. ماذا نفعل أمام هذين الوجهني املتقابلني للخمر وامليسر ؟ .. لكن .. 
فاإلمث الذي يف اخلمر وامليسر ، .. حسماً لألمر        : القرآنية 

التحرمي ، كون اإلمث حمرماً بصريح  وبالتايل فالنتيجة هي.. الزائلة  أكرب من جانب املنافع الدنيوية
فحينما يرجح جانب اإلمث على .. وهنا نرى قاعدةً قياسية ألي مادة أُخرى .. كتاب اهللا تعاىل 

  ..عندها تكون املادة حمرمة ، ) كما هو يف اخلمر ( نب املنفعة جا
  :وقوله تعاىل .. 
             

             

               ] ٩١ - ٩٠: املائدة [  

وهذه الصيغة أوسع من صيغة التحرمي ، ..    : نرى فيه صيغة االجتناب .. 
عن كلِّ السبل املؤدية أيضاً االبتعاد أنها حتمل معىن االبتعاد ليس فقط عن الشيء ، وإنما : مبعىن 

  ..به  وعن كلِّ ما يتعلَّق ، إليه



        ٩                  
               

           ] ٣٦: النحل [  

           ]٣٠: ج احل [  
فاجتناب الطاغوت واجتناب الرجس من األوثان واجتناب قول الزور ، هو ابتعاد عن هذه .. 

  ..عن كلِّ ما يتعلَّق ا ، واألمور ، وعن كلِّ السبل املؤدية إليها 
وقولنا بأنَّ ساحة االجتناب أوسع من ساحة التحرمي ، ال يعين إقالالً من جزاء إتيان .. 

مات ، احملرما نعنيه أنَّ التحرمي هو .. أبداً  ..أبداً .. مات أسهل من شرب اخلمر وبأنَّ إتيان احملر
م ، بينما االجتناب هو ابتعاد حتب امتناع عن احملرية ملا هو جمتنما ، وعن كلِّ ى عن السبل املؤد

ملنعت كلُّ سبل التواصل نكح األم حمرم ، لكن لو جاءت الصيغة باالجتناب .. مثالً ..  يتعلَّق به
  ..مع األم ، كمسؤولية اإلنفاق ، واملودة ، وكلّ ما هو واجب جتاه األم 

وليس على ، يعود على عمل الشيطان    الضمري يف كلمة : وهناك من قال .. 

       : أليس..  ى لو فرضنا ذلكحت: وهنا نقول .. اخلمر 

فإنَّ اجتناب عمل الشيطان هو اجتناب .. وبالتايل ..       : هو 
  ..من عمل الشيطان رجس اخلمر ، ألنه 

 مات هية بعض احملربأنَّ علَّ، أال يقول لنا كتاب اهللا تعاىل يف اآلية ذاا اليت حيتجون ا .. 
أال يقول .. ؟   .......          : كوا رجساً 

        : لنا كتاب اهللا تعاىل بأنَّ اخلمر رجس 

    ؟، أثناء حبثهم يف كتاب اهللا تعاىل ا مل يقفوا عند ذلك فلماذ.. ؟.. !!!  
وليس  اآليت من اخلمر ، حمصور بالرجساالجتناب املطلوب  إنَّ :وقول بعض التائهني .. 

، كون الشيطان ليس هو من ليس من عمل الشيطان كمادة اخلمر  إنَّوة ، خمر ذاته كمادلل



        ١٠                  
 اخلمراالجتناب هو للرجس اآليت من ف وبالتايلل إىل مخر ، يقطف الثمار ويقوم بعملية التحوي

العامل الذي يقوم بطبخ  أن تعين     : ، وكيف للعبارة وليس للخمر 
      هناك جانب من اخلمر  فما يريدون الوصول إليه ، أنه ..اخلمر يف املصنع إلنتاجه كخمر ؟ 

لرجس اآليت االجتناب يعود على ا :يقولون عندما ف ...جانب برجس دون رجس ، و) كمادة ( 
 –كمادة  –، إنما يقتضي ذلك أنه هناك جانب من اخلمر كمادة اخلمر على وليس  ،من اخلمر 

  ..وبني الرجس ) كمادة ( وهم بقوهلم هذا ، حياولون عمل انفكاك بني اخلمر  ليس فيه رجس ،
    : الفارق بني دالالت كلمة  –وال يستطيعون إدراك  –ال يدركون .. هؤالء .. 

: ، إنما يقول  ))من فعل الشيطان (( : اهللا تعاىل مل يقل  ....)) .فعل : (( وبني دالالت كلمة 
     ..  ي ، ، العمل ساحته واسعةي احلسليست حمصورة بالفعل املاد

النفس  ما تسوله – أيضا –يشمل حركة لإلنسان يف جانب الفعل احلسي ، و كلَّالعمل يشمل 
  ..ومن قمة اجلهالة حصر دالالت العمل بساحة دالالت الفعل  ..الشياطني وسوسة ولإلنسان ، 

، له فعلٌّ حسي يف عاملنا املادي  كالدابة مثالًي ، هل الشيطان شبح ماد: وهنا نسأل .. 
 أليست كلمة ...ده ؟ يما ير لكي تفعلأم أنَّ عمله يكون يف الوسوسة للنفس  .. ؟احملسوس 
وما يفعله اإلنسان اإلنسان ، نفس قوى الشر يف  - فيما تشمل  -تشمل  صفةًتعين الشيطان 

        : بدليل قوله تعاىل  ، بعيداً عن مراد اهللا تعاىل

    ] كتحويل نعم  -احلق ما يفعله اإلنسان بنفسه ابتعاداً عن  أليس ..؟   ] ١١٢: األنعام
، مبعىن هو عملٌ ناتج عن اتباع هوى النفس  ..هو عملٌ شيطاين  - رة اهللا تعاىل إىل مواد مسكِّ
متاماً كما حياول التائهون حتليل .. ؟ ه سوستووموافقة ملراد الشيطان ، بعيداً عن أمر اهللا تعاىل 
، وذر الرماد يف نصوص كتاب اهللا تعاىل دالالت باالفتراء على وذلك اخلمر وحتليل تذوقه ، 

  ..أعني البسطاء ، لتحليل الرذائل 



        ١١                  
 ..الرجل الذي قضى عليه موسى عليه السالم –كفعل  –ن الذي وكز فم   

                

           ] ؟ غري موسى عليه السالمهو هل  ..؟   ] ١٥: القصص 

!!! على شبح غري مادي ؟ –كفعل  –تعود         : هل العبارة  ..

 ..فعل الوكز قام به موسى عليه السالم انتصاراً للذي من شيعته ، ومتَّ غفران ذلك له  ليسأ ..
            ] قول موسى عليه  أليس..  ] ٤٠: طه

يعين أنَّ فعل موسى عليه السالم بوكز الرجل كان         : السالم 
  .. نتيجة تزيني الشيطان هلذا الفعل يف نفس موسى عليه السالم ؟ 

والتأكيد ملعىن  إلثباتاتفيد ة ومكفوفة ، كافَّ   : كلمة  أليست.. وفوق ذلك  ..

     :  اجلملةأليست  ..؟     : دئهيف مبت    : اخلرب

ال اخلمر .. بالنتيجة  ..   : ، أو خرب ثان ل    : متعلِّقة مبحذوف صفة ل 

  : دون رجس  ال يوجد مخرف .. اًرجس وعن كونه، من عمل الشيطان ينفك عن كونه 

         ..   

،     : التأكيد واإلثباتللخمر يف إطار  هو خربالذي ، وبالتايل فاجتناب الرجس .. 
اخلمر عن كونه رجساً ، ال تفلح ،  حماوالت فك وكلُّ..  ال يكون إالَّ باجتناب اخلمر ذاته

، تغطية العقل واإلدراك تؤدي إىل  –كما سنرى  –املادة املتناولة     ألنَّوذلك 

متَّ ،     :املادة وما تفعله من تغطية للعقل  وهذه .. ادةاملتناول هذه  عربيكون والسكر 

اوتأكيده اإثبا رجساً ابكو :    ..  



        ١٢                  
    :عن    : لضمري يف كلمة ل نتصور انفكاكاً ميكننا أنكيف إذاً .. 

 :   : كلمة ، كخرب للخمر ، ضمن إطار وإثباا  فيه    : تأكيد صفة الذي متَّ

             ؟..  
هل تذوق اخلمر ال يتعارض مع األمر باجتناب الرجس الذي فيه ، وحنن نعلم أنَّ و ..

االجتناب هو ابتعاد ما حتية إليه ليس فقط عن الشيء ذاته ، وإنما كلِّ عن ، وى عن السبل املؤد
عن باقي النقاط ختتلف و، خالية من الرجس قها نتذو اليتهل نقطة اخلمر و ..؟ به  يتعلَّق

  ..اُألخرى الباقية ؟ 
، بأنها رجس ال تصف مادة  ىنمبعإطالقاً ،  املادةبال تتعلَّق    والقول بأنَّ كلمة .. 

عين صيغة مصدر ، يكفاخلمر  ..، ليس صحيحاً ارد عن املادة وأنها خاصة باجلانب املعنوي 
هو فاخلمر ..     : مادة امسها -وقبل ذلك  –يضاً عين أويتغطية العقل كقيمة معنوية ، 

يف  يسيلعاىل بأنه ملا وصف يف كتاب اهللا ت وإالَّ.. ، تؤدي إىل حالة تغييب العقل مادة يف النهاية 
  .. اراأل
                  

           ............    ] د١٥: حمم [      

نا أنَّ اخلمر مادة تسيل يف ، تبين ل       : أليست العبارة .. 
  ..شأا شان مادة املاء ، وشأا شأن مادة اللنب ، وشاا شان مادة العسل ؟ ، األار 
، يبين لنا أنَّ اخلمر كمادة امسها اخلمر      .......  : قوله تعاىل .. إذاً .. 

وهذه اآلية الكرمية ، كافية لتفنيد القول بأنَّ .. س هو رج –كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل  –
فها هي مادة  ..   :  ، فاخلمر كمادة نراه مبتدأً خربه كلمةالرجس ال يتعلَّق مبادة 

بأمور معنوية يف آيات أُخرى ، ليس وكون كلمة الرجس تعلَّقت .. اخلمر توصف بالرجس 



        ١٣                  
باجلانب املعنوي ، فالكثري من الكلمات القرآنية هلا عمق مادي  –دائماً  – دليالً أنها خمتصة

  ..ما حيدد العمق املادي من املعنوي ، هو السياق النصي احمليط و ..عمق معنوي يف الوقت ذاته و
  .. وأيضاً يف اآلية موضوع هذا البحث ، نرى تفنيداً للزعم بأنَّ الرجس ال يتعلَّق مبادة .. 
                  

                ] ١٤٥: األنعام [  

.. ؟ ) املطعوم ( إالَّ أن يكون املذاق : ، تعين      : أليست العبارة .. 

كوا  )املطعوم ( هي متعلّق املُذاق          :  املوادأليست 

  ..؟     : كمادة بأنه رجس ) املطعوم ( أال يوصف املُذاق .. ؟ خرباً له 

، اخلمر ب تعلّق، هو  بالرجس   يف كلمة ) اهلاء ( يغة املفرد صتعلّق و.. 
من األنصاب ،  ويأيت، كمادة من اخلمر  يأيتهنا نرى أنَّ الرجس ف.. نصاب ، وباألزالم وباأل
من  ويأيتمن تغييب العقل نتيجة شرب اخلمر ،  -أيضاً  – يأيتوبالتأكيد  ..زالم من األ ويأيت
ما نود قوله أنَّ صيغة  ..األزالم من النتائج املترتبة عن  ويأيت، ئج املترتبة عن األنصاب النتا

، كما بينا  ،، تشمل اخلمر كمادة    : ، اليت خربها كلمة    : املصدر 
  ..لعقل لوتشمل اخلمر كنتيجة لتناول هذه املادة من تغطية 

ق بابتعاد املوصوف به عما هو طيب ، وفق معايري احلالل واحلرام اليت والرجس أمر يتعلَّ.. 
حيددها اهللا تعاىل ، يف إطار املسألة احملمولة يف سياق النص القرآين ، حيث يوصف املوصوف 

.. بالرجس ، وليس من منظارنا البشري املتعلِّق مبا نراه وسخاً وقذراً ، أو مبا ال نراه كذلك 
ومن أجل أنه ،      .......  : هو رجس مباهيته ، كمادة امسها اخلمر واخلمر 

  .. ، حرم يف كتاب اهللا تعاىل رجس مباهيته 



        ١٤                  
     : قوله تعاىلف ..أوهام السفهاء عايري ال تحدد مب،    : ما نود قوله أنَّ صفة .. 

   .......    ، ن لناة اخلمر أنَّ يبية ( ماهيوبعد ذلك  ..س رج هي) كماد

    .. كونه رجساً ، ، كتحرمي للخمر     : يأيت األمر اإلهلي

             

      ] ٩٠: املائدة [  
أنَّ وصف مادة اخلمر بالرجس ، مقدمة  –ببيان صريح  –يف هذه اآلية الكرمية نرى .. 

، قول من قمة السفه واجلهل .. لذلك .. اب هذه املادة ، وذلك كوا رجساً نلنتيجة هي اجت
اجلهل إىل من هذا  انطالقهم.. وبعد ذلك  ..رجساً ليس ) كمادة ( بأنَّ اخلمر مباهيته  اءالسفه
نعين  – مبأنه نياتهام املؤمنإىل  انطالقهم ..وبعد ذلك .. ماً ليس حمروذوقه  اخلمرشرب كون 

   .. اًحمرم م يعتربونهألنه، اخلمر رجساً  ونيعترب  –املؤمنني 
 وحلم اخلرتير، وكذلك األمر بالنسبة للميتة هو رجس وفق معيار تناوله ،  الدم املسفوح.. 

 : والتعامي عن كون كلمة ..واألزالم  ، واألنصاب، وامليسر ، لخمر وكذلك األمر بالنسبة ل.. 
   خرباً لكلمة :     ة بعينها كما رأيناالذي يصف ماد ، :   

.......    .. والتعامي عن كون اجلملة :    تصف ، مطعوماً  (ذاقاً م (

هو تيه ناتج عن  ..هذا التعامي .. كمواد          :  هو املواد
    ..مات هلا عن مقد كنتائج يتم البحثسبقة الصنع ، املهواء األفرض 
آلية من خالهلا بذاته ، باجتناب اخلمر ، تبين لنا أنَّ اخلمر  لآلية اليت حتمل أمراً التاليةواآلية .. 

  ..، وال عالقة هلا بتبيان حكم حترمي اخلمر يوقع الشيطان بيننا العداوة والبغضاء 



        ١٥                  
             

             

               ] ٩١ - ٩٠: املائدة [  

،        : هو سفما هو وسيلة إليقاع البغضاء بني النا

، ويأمر اهللا تعاىل باجتناب هذا       :  بأنه كونه يخرب اهللا تعاىل عنه

ذوق اخلمر يتناىف مع االجتناب ، كون .. كما قلنا و..  رجساً ونهك   :  الرجس
، هذه املادة  متعلَّقاتوإنما أيضاً االبتعاد عن كلَّ ، االجتناب يعين االبتعاد ليس فقط عنه كمادة 

  .. ومنها ذوقه 
، الذي مادته هوى النفس مصدرها التصور وضع نتيجة مسبقة ، هناك فارق كبري بني .. 

، وبني السري خلف صياغة نصوص كتاب اهللا  ا يتخيل أنه دليلٌ هلذا اهلوىن مثَّ البحث عموم
، فالسري خلف صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل .. تعاىل تدبراً وحبثاً عن دالالته احملمولة به 

  ..ومبنهجية سليمة ، وبتجرد ، لن يوصل إالَّ إىل نتائج سليمة 
  ..يف أعماق قوله تعاىل ، كرب بعمقٍ أ ولنبحر.. 
                  

                  

        ] ١٤٥: األنعام [  

ميكن أن ال  ،) ف ، س ، ق : ( كصيغة مصدر للجذر  ،   : بأنَّ كلمة  القول.. 
 أنَّب وذلك جزماً ،تفسق خبروجها عن صالحها وحلِّها يتم تناوهلا ،  مادةً - ا تعنيه مم -تعين 

جمردة كقيمة معنوية ، عن أمر اهللا تعاىل  ابتعاد البشريف  -وفقط ال غري  -ور فقط الفسق حمص
  ..هذا القول ليس صحيحاً على اإلطالق .. عن ماهية املواد احملرمة 



        ١٦                  
 من املستحيلو ،     :   : مسبوقة بالعطف     : كون كلمةإنَّ .. 

يف إطار كوا          :  العناصر معطوفة على غريإثبات أنها 

 ..) ف ، س ، ق ( مصدراً للجذر     : وكون كلمة..    : خرباً لكلمة 

صاحلة  كلَّ مادة خارجة عن كوا –فيما تعنيه  –تعين     : يؤكِّد أنَّ كلمة هذا
الذي فسق كونه خروجاً على أمر اهللا تعاىل  تذوقهافإنَّ .. بعد ذلك و ..وحمرمة للتناول البشري 

الذي يصفه اهللا تعاىل بالرجس تذوق اخلمر  من ذلك ..دون أدىن شك و .. تحرمي تذوقهابيأمر 
  ..ويأمر باجتنابه ، كما رأينا 

صدر ، وبني املبصيغة ورود الكلمة  الفارق بني عندعلينا أن نقف يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
، نرى ) ف ، س ، ق : ( ويف اجلذر اللغوي .. املصدر صيغة شاملة ف.. ورودها بصيغة أُخرى 

  ..أنَّ صيغة املصدر ترد ثالث مرات 
              

              

           ............    ] ٣: املائدة [      

                

          ] ١٢١: األنعام [   

                  

                  

        ] ١٤٥: األنعام [  



        ١٧                  
وليست حمصورة ، شاملة ،  ]]      ،،     ،،   [[: فالصيغة .. 

ة ذاد اخلروج عن أمر اهللا تعاىل دون وصف املادلننظر يف اآلية الكرمية  .......ا مبجر:  
                

          ] ١٢١: األنعام [   

: وكلمة  ..الذي : مبعىن    من ، ومن : مبعىن    : مكونة من    كلمة  ..

    ةهيام عامالعبارة ، وتأيت  صيغة إ :        د نوعاً منلتحد ،

    : فالعبارة  ..كوا مل يذكَر اسم اهللا تعاىل عليها  املواد ، هي اليت يمنع أكلها

    ة األكْ تصف الدة عل كحيثياألكل يشمل كلَّ كون ،  املوادبتعلّق الن جمر

،     :كلُّ املواد الواقعة حتت الصيغة .. سواء ذُكر اسم اهللا تعاىل عليها ، أم مل يذكر  املواد
املعنية ، تكون حمرمة حينما مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليها ،  املوادهذه ف ،ل هي ذاا متعلَّق األكْ

اسم اهللا وواألكل يشملها مجيعها ، ،  يذكَر اسم اهللا تعاىل عليها احملَّلة حينم نوهي ذاا تكو
  .. عن هذه املواد  جمرد كأكلٍوليس على األكل ،  ستؤكل تعاىل يذكَر على املواد اليت

ة ؟ أكول مادأليس امل..  ] ٣: املائدة [           :وله تعاىل يف ق.. 

تذكيته مما  تتمما  لتحدد كلَّ   : وتأيت كلمة  ،ة صيغة عام   : أليست كلمة .. 

             ويف قوله تعاىل.. ع ؟ بالس أكلهي

 عليه السالم ، يعود على يوسف    : الضمري اهلاء يف كلمة ، أليس ] ١٤: يوسف [ 

        :ويف قوله تعاىل .. كجسم مكون من مادة اللحم ؟ 

         ] أليس املأكول ،  ] ٣٦: يوسف :    ة ؟وهل .. كماد

،    : ال يعود إىل كلمة     الضمري اهلاء يف كلمة  ذهب إىل أنَّأن ن حيق لنا



        ١٨                  
       ل هو اخلبزأليس األكْ.. وحىت لو فرضنا ذلك  ..؟ تأكل الطري من األكل : ليكون املعىن 

    ة اخلبهنا ل وهل األكْ.. ؟ز ؟ هو شيء آخر غري ماد..  
  :يف ثالثة نصوص أخذ مفعوالً به  هأن لرأينا )كْل أَ( يف مجيع مرات ورود املصدر  لو نظرنا.. 
              ] ١٦١: النساء [  

              

             

      ] ٦٣ - ٦٢: املائدة [  

 قبل ورود،  الذي أخذ مفعوالً به،     : فعللل مفعوالً مطلقاًوأنه أتى  ..
  ..طلق املفعول امل
        ] ١٩: الفجر [      

يف ى معنا وهذا ما يتجلَّ.. ل قه مادة هي مفعول به هلذا األكْمتعلّ لَأنَّ األكْ.. ما نعنيه .. 
              : اآلية قيد الدرس 

            ] ١٢١: األنعام [ ..  

 حيث ،    : الذي   : من  هو،     : كل بالنهي عن األاألمر .. 

يعود على املأكول     : فالضمري يف كلمة ..        : صلته مجلة 

    ، ، ذكَر اسم اهللا تعاىل عليهةأي على الذي مل يتناوهلا ماد ه  القولوال ميكن ..  يتمبأن
ل ضرورة الستمرار احلياة ، واحملرم هو فاألكْ..  املادةل جمرد عن هذه ل كأكْعود على األكْي

  ..        :تعلُّق التحرمي هنا هو و ..مة حمر مبادةتعلّقه 



        ١٩                  
..        : ه مجلة ، الذي صلت    : املمنوع أكله هو ..إذاً .. 

، سبب حترميها أنها مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليها ، ولو أنها ذاا  مادةهو هنا     متعلَّقو
ل كْ، ألنَّ أ ارد عن املادة لكْتعلُّقه ليس باأل.. فاحملرم  ..ذُكر اسم اهللا تعاىل عليها ، ملا حرمت 

ويصبح أكلها حمرماً  ..حينما يذكر اسم اهللا تعاىل عليها هي ذاا  ليس حمرماً هذه املادة ذاا
  ..عندما مل يذكَر اسم اهللا تعاىل عليها 

 ..ل ، فإنَّ املعين هو األكْى القول بأنَّ الضمري يعود إىل مصدر الفعل وهو األكْوحتة ل كماد
فاملادة اليت ميكن .. جمرد عن هذه املادة ل كمادة ، وليس كأكْ، ىل عليها مل يذكَر اسم اهللا تعا

واسم اهللا تعاىل يذكر  ..لٌ دون متعلَّق مبادة يتم تناوهلا وال يوجد أكْ ..ل تناوهلا هي يف النهاية أكْ
  ..على هذه املادة بعينها 

مستأنفة ،  فمنهم من قال إنهار املُعربون فيها ، حا،      : اجلملة والواو يف .. 
إىل : ما يهمنا يف سياق هذا البحث هو .. وبعيداً عن هذا اآلراء .. حالية  ومنهم من قال إنها

  ..؟    : ماذا يعود الضمري اهلاء يف كلمة 

   يه الضمري يف كلمة ما عاد إلاألوىل إعادته إىل ،    : الضمري يف كلمة .. 

   أي إىل املادة  ..           : يف السياق السابق مباشرة 
  ..اليت مل يذكَر اسم اهللا تعاىل عليها ) متعلَّق األكْل ( 

 ..ى لو أعدنا الضمري إىل مصدر الفعل وحت :    ،ْفإنَّ األكْل ، وهو األك ل املعين
قه كمادة وبني متعلّل كْفكيف يتم الفصل بني األ..  ليس قيمة معنوية جمردة عن املادة املتناولة

لو ..  كلٌ حرام ؟أكل عن املادة املتعلِّقة به ، فهل هناك أكلٌ حاللٌ ولو جردنا األ.. مأكولة ؟ 
ل أليس متعلَّق األكْ.. تعلَّق املادة املتناولة ، هل تبقى له صفة حتليل أو حترمي ؟ جردنا األكْل عن م

  ..ل ؟ يكمن يف ماهية املادة اليت يتم تناوهلا باألكْ، كونه حراماً أو حالالً 



        ٢٠                  
، أليس هذا )) لشفاء  هوإنحيوي شوائب  الالذي  العسل وااشرب (( : عندما يقول الطبيب.. 
..              : اة لقوله تعاىل حماكالقول 

فكما أنَّ عدم ذكر اسم اهللا تعاىل على املادة يخرجها من صالحها لألكل ، فإنَّ الشوائب تخرج 
 ال يعود على،  ))وإنه  ((هل الضمري يف كلمة .. وهنا يف مثالنا .. العسل من صالحه للشرب 

هلا خصوصيتها عن باقي املواد اليت ، وكمادة فيها الشفاء ، )) الذي ال حيوي شوائب  العسل ((
     : ، والعبارة     : هنا يف مثالنا تقابل كلمة ))العسل  ((: أليست كلمة .. تشرب ؟ 

أن  لقائلوهل ميكن . ....       : تقابل )) الذي ال حيوي شوائب (( 
الذي ال حيوي شوائب  العسلاشربوا (( : يف العبارة  ))وإنه (( الضمري يف كلمة  ،ال : يقول 

ة ، ، الذي ال حيوي شوائب إىل العسل  عوديال )) لشفاء  هوإنعود إىل الشرب كشرب بل يكماد
  .. !!!؟ الذي ال حيوي شوائب لجمرد عن كون املادة املشروبة هي العس

  ..يف قوله تعاىل  ..
              ] ٦٩: النحل [   

 كونه دون كشراب    : يعود على الشراب    : هل الضمري يف كلمة.. 
      !!! ..مادة خترج من بطون النحل ؟ك،  ةالعسل املعلوم مادة

 ، ذه احليثية كمصدر    نرى أنَّ ورود املصدر املثال الذي بني أيدينا ، يف وهنا .. 
ففسقت عن هو خروج املادة عن حلِّها كوا مل يذكَر اسم اهللا تعاىل عليها ،  لفسق الذيايشمل 

 هكونوذلك ،  ن أمر اهللا تعاىلعمتناوهلا  أيضاً خروج يشمله من نافلة القول أنو ،كوا حالالً 
حمموالن معاً ، .. هذا األمران  .......، ففسق عن أمر ربه عما أحلَّه اهللا تعاىل له  خرجأكلها ب

  ..مصدراً     : كون كلمة 
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كْل كأكْل جمرد عن ، باأل   : إنَّ التوهم اجلاهل الذي حيصر الضمري يف كلمة .. 

على األكل    : يعيد الضمري يف كلمة  سفيه املادة املأكولة ، وذلك لتوظيفه يف تصور

     : يف العبارة     : كأكْل جمرد عن هذه املادة ، يقتضي اعتبار متعلِّق

    ،هد عن األكل كأكْ على أنة هذه ل جمرسيكون معىن قوله تعاىل  ..وعندها  ..املاد:  

              : د ( وال تأكلوا األكلكأكْل جمر
لفسق ) د عن املادة كأكْل جمر( الذي مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليه ، وإنَّ هذا األكل ) عن املادة 

كأكْل جمرد عن املادة كَل هو األكل ؤي هل ما: ليس عبداً لسفهه وجهله وهنا نسأل أي عاقل  ..
  ..كأكْل جمرد عن املادة ؟ األكل وهل اسم اهللا تعاىل يذكر على .. ؟ املأكولة 
حيث نرى ، تعاىل التايل  لهنراه جلياً يف قو، يف كتاب اهللا تعاىل املعىن لكلمة فسق وهذا .. 

  ) ..ف ، س ، ق : ( من اجلذر     :  أيضاً ورود املصدر

              

              

           ............    ] ٣: املائدة [      

؟    : إىل ماذا تشري كلمة كمبتدأ وخرب ،      : العبارة القرآنية يف 

:   ، كلِّها     : من يستطيع اجلزم بأنها ال تشري إىل مجيع احملرمات السابقة .. 

             

                  
 ..؟ . )) ...... حلم اخلرتير وأكل الدم وشرب حرم عليكم أكل امليتة و: (( وهل اهللا تعاىل قال 



        ٢٢                  
بذكر العناصر احملرمة  ،        ............... : أم قال 
  ..؟  كعنصر غري مادي ، باستثناء العنصر األخري بعينها، كعناصر مادية مباشرة 
مادة خرجت  هو،  .........و املتردية والنطيحة ة وامليتة واملنخنقة واملوقوذ:  حلمأليس .. 

كحلٍّ عدم الصالحية يف ساحة  -بالنسبة ألكل اإلنسان هلا  -  فصارت،  وحلِّهاعن سالمتها 
   .. ؟ ) الفسق ( بأكلها 
   :  هو    : مما تشري إليه كلمة وورود عنصر غري مادي.. 

    تعلّق الفسق ، ليس دليالً على نفي :      كامليتة  املذكورةباملواد
فاالستقسام باألزالم حمرم كعمل شأنه شأن كون امليتة حمرمة ، .. ......و والدم وحلم اخلرتير 

  ..لألفعال ، سواء للمواد ، أم     : كمادة ، والعطف هو للتحرمي 
ن أن تأكلوا امليتة وأ (( :حرمت عليكم األفعال التالية : بأنَّ تقدير املعىن هو  والقول.. 

ذه     : ، ليكون تعلّق كلمة))  وأن تستقسموا باألزالم ......... تشربوا الدم 
  .. حامله اجلهل  خاطئ وهموالدم وحلم اخلرتير ، هو دون املواد املذكورة كامليتة ،  فعالاأل

    :مادية ، ما عدا العنصر األخري  أنَّ مجيع العناصر هي.. ما نراه .. 

   ..  

   :  ..  ..   ..      ..  

 ..  ..  ..       ..     

.......           ] ٣: املائدة [  

وما .. فقط    هو حبرف العطف عطف بني هذه العناصر املادية نرى أنَّ ال.. لذلك  ..
عند االنتقال إىل العنصر األخري غري .. لكن  ..    أو صلة لكلمة، نها صيغ امسية أنراه 

  :نرى أمرين اثنني خمتلفني ، املادي 
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  ..   : ورود الصيغة الفعلية  – ١
   ..   ورود كلمة  – ٢

  ..ستقسام باألزالم اال -أيضاً  – وحرم عليكم: بتقدير ، ليكون املصدر املؤول هو املعطوف 
: عليكم املواد    : وهذا يؤكِّد صحة ما نذهب إليه بأنَّ املعىن لآلية الكرمية هو .. 

 ،   : ها صيغة األنوثة حيث املواد املذكورة تناسب، .. ...يتة والدم وحلم اخلرتير و امل
رة يفرض كصيغة مذكَّ، حيث فعل االستقسام االستقسام باألزالم  -أيضاً  -وحرم عليكم 

متعلّقة باملواد     : تكون كلمةوذا . ..استقراًء من السياق )) حرم (( تقدير كلمة 
فمن قمة اإلعراض .. كمصدر مؤول م باألزالم املذكورة بالصيغة االمسية ، وأيضاً بفعل االستقسا

وعن الصيغة  ،    : هو إغماض العني عن كلمة، عن صياغة دالالت كتاب اهللا تعاىل 

  ..، ألجل أوهام مسبقة يراد فرضها على آيات كتاب اهللا تعاىل     : الفعلية

 بعينها ، وتشري إىل أمر آخر ليس مادياً شري إىل موادكمبتدأ ، ت   : كلمة .. إذاً . 

  ..متعلّقاً ذين األمرين معاً     : هو فعل االستقسام باألزالم ، ليكون اخلرب 
 منال اللحم قهو نتيجة انت، الفسق الذي يصف حلم البهائم بعد موا .. وإن قال قائل .. 

فماذا عن حلم اخلرتير ، والدم ، فهل مها ..  موت البهائمة ، نتيجحالة الصالح إىل حالة الفساد 
وهل مها ..  ؟ ح لالستعمال البشريجان عن الصالراخ، ا اليت خلقهما اهللا تعاىل ما بطبيعتهم

مه اآليات الكرمية احلاملة هلما يف ليسا صاحلني مباهيتهما ، وذلك للتناول البشري الذي حتر
  ..؟ نصوصها 

الدم وحلم اخلرتير ، مها بطبيعتهما خارج الصالح والطبيعة املناسبة للشرب .. عم ن: نقول .. 
ا شرباً مخارج الصالح بالنسبة لألمر احملمول يف السياق ، وهو تناوهل.. بطبيعتهما .. واألكل 
 كباقي فهل ذبح اخلرتير ذحباً حالالً وطهيه.. ملا خصهما اهللا تعاىل بالتحرمي  وإالَّ.. وأكالً 



        ٢٤                  
ليس صاحلاً للتناول  ألنه هو بطبيعته اليت هو فيها.. ملاذا ؟ .. بالتأكيد ال .. يبيح أكله ؟  احمللالت
.. ، ومن أجل ذلك حرمه اهللا تعاىل  )فاسق عن صالح تناوله باألكل كباقي اللحوم ( البشري 

  .. فحرمة اهللا تعاىل له ، ألنه بطبيعته غري صاحل للتناول البشري 
 )فاسق عن صالح تناوله بالشرب كباقي السوائل ( هو غري صاحل .. وكذلك الدم .. 

بقر واملاعز وكل ما هو حملَّل ، دماؤها لدماء البهائم احمللَّلة حلومها كالضأن وافبطبيعته ، ولذلك 
لَّلة فلماذا حلومها حم.. حىت لو متَّ ذحبها ذحباً حالالً ، وحىت لو متَّ غلي هذه الدماء  ،حمرمة 

غري فاسقة عن ( ل كأكْألنَّ حلومها يف ساحة الصالح للتناول : اإلجابة .. ودماؤها حمرمة ؟ 
هي ) .. فاسقة عن صالحها للشرب ( ليست يف صالح التناول كشرب ، ودماؤها ) ذلك 

  .. بطبيعتها كذلك ، كما أنَّ حلم اخلرتير بطبيعته كذلك 
نعم وبالتأكيد ، ما دام أكلها : نقول .. ، وشرا ها الفسق هو يف أكل.. وإن قال قائل .. 

     بورود الصيغة .. لكن .. خمالفة ألمر اهللا تعاىل ، فبالتأكيد هو فسق وشرا 
وبعد ذلك اإلشارة إىل هذه أو شرباً الً تناوهلا أكْ من املمكن مات خلفها كمواد ،وسرد احملر ،

 .. كلُّ ذلك..       : )ف ، س ، ق ( للجذر بصيغة املصدر خربه  بتدأ ،مباد املو
والشرب الحيتها وسالمتها وحلِّها لألكل يؤكِّد لنا أنَّ الفسق يكمن فيها كمواد خرجت عن ص

 ) فسقت(  كمواد ..فمن جهة .. اهللا تعاىل  يف تناوهلا كونه خمالفةً ألمر ..بعد ذلك  ويكمن ..
ومن .. ، وشربناها أم ال ، سواٌء أكلناها أم ال كمواد للتناول البشري صالحيتها وحالهلا  عن

بأكلها أو  مخالفة أمر اهللا تعاىلف، جهة أخرى ، اهللا تعاىل ينهانا عنها كوا فاسدة ، وبالتايل 
  ..هو فسق  شرا ،
ها هو موا وخنقها ووقذها وترديها مما حر، والنطيحة واملنخنقة واملوقوذة واملتردية  امليتة.. 

وما ذُبح على النصب ، حرمه ذحبه على النصب ، .. ونطحها ، ولوال ذلك ملا كانت حمرمة 
.. وما أكل السبع حرمه أكْل السبع له ، ولوال ذلك ملا كان حمرماً .. ولوال ذلك ملا كان حمرماً 

لكن .. اإلهالل لغري اهللا تعاىل به ، ولوال ذلك ملا كان حمرماً وما أُهلَّ لغري اهللا تعاىل به ، حرمه 
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الذي حرمه هو ماهيته دون أي فعل خارجي .. ؟ على األكل مه ما الذي حر ..حلم اخلرتير .. 
ما الذي حرمه على .. والدم ..غري صاحل لألكل  –دون أي فعلٍ خارجي  –كونه بطبيعته .. 

دون  –مه على الشرب هو ماهيته دون أي فعل خارجي ، كونه بطبيعته الذي حر.. الشرب ؟ 
  ..غري صاحل للشرب  –أي فعلٍ خارجي 

   :  ..  ..   ..      ..  

 ..  ..  ..       ..     

.......           ] ٣: املائدة [    
، وذلك يف أي تأثري خارجي  بالفسق كماهية دون نرى وصف حلم اخلرتير.. ن هنا م.. 

ونرى وصف الدم بالفسق دون أي تأثريٍ خارجي ، وذلك يف مسألة  ..مسألة بيان التحرمي أكالً 
عليها ، صف بالفسق بعد التأثري اخلارجي بينما املواد اُألخرى ، نراها تو.. بيان التحرمي شرباً 

  ..وذلك يف مسألة بيان احملرمات أكالً 
     :  :نرى عظمة البيان اإلهلي بوصف الدم بصفة .. من هنا و.. 

   ، تناوله يبيح ليكون هناك وجه  مية احلاملة حلكم التحرمي ذوقاً ،يف اآلية الكرفقط
يف حال كونه ليس مسفوحاً ، ملن هو حباجة ألخذ جرعات من الدم ، كما هو معلوم طبياً ، 

دم بالسبيل الطبي املعلوم ، ليس سفحاً ، إنما هو وضعه يف سبيله السليم الذي كون تناول ال
  ..ا كما بين ..جيري فيه داخل عروق جسم اإلنسان 

  .. ولننظر يف اآلية التالية.. 
                

       ] ٢: النساء [   

.. بالتأكيد يعود إىل أكل أموال اليتامى .. إىل ماذا يعود ؟ ،    : الضمري يف كلمة  ..
 ..قاً بأموال اليتامى ال يعود إىل أموال اليتامى دون أكلها ، وال يعود إىل األكل دون كونه متعلِّف



        ٢٦                  
يعود إىل هذين    الضمري يف كلمة ف ..هو أكل أموال اليتامى فالذي ينهى اهللا تعاىل عنه 

تتعلَّق     : وال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ العبارة  ..يف الوقت ذاته  ،األمرين معاً 
ل ، أو تتعلَّق بأموال اليتامى اليتامى مفعوالً هلذا األكْ ل دون كون أموالل أموال اليتامى كأكْبأكْ

باملادة احملرمة ، أوالً ق الفسق ال يتعلَّ     : فكيف إذاً يف صيغة املصدر....... لها دون أكْ
غري صاحلة ، وإن مل تكن موصوفة هي ذاا املواد إن مل تكن  !!! ..كيف ؟ .. تناوهلابثانياً و

  .. !!!، فما احلكمة من حترميها ؟) اخلروج عن صالحها (  بالفسق
  ..يف اآلية اليت حنن بصدد دراستها ى معنا هذا األمر يتجلَّ.. 
                  

                  

        ] ١٤٥: األنعام [  

،،     ]  ١١٥: النحل [  [[: وهي اآليات  يف اآليات الكرمية احلاملة لتحرمي املواد احملرمة ،.. 
      [[: نرى العنصر احملرم فيها  ، ]]]  ١٧٣: البقرة [ ،،  ]  ٣: ائدة امل[ 

    ،        ،        [[  اتبتدأ يف كلِّ مري ،
وتأيت  ..يهلُّ ا لغري اهللا تعاىل  ماة تقع حتتها كلُّ موذلك كصيغة عا..    : وروده بكلمة 

 ]]        ،        ،       [[ : العبارات
  ..   صلةً لكلمة 

:  ، نرى العبارة          : هنا يف اآلية قيد الدرس ، ويف العبارة .. 

        ترد صفة ل :   .. . أنَّ الصيغة العا... ما أريد قولهة م    : 
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    مة ، قابلتهااحملر ة كمحاكاة  -يف اآليات احلاملة لتحرمي املوادصيغة ، هنا  -لغوي

  ..   : الشاملة املصدر 

وهذا واضح وال ،    : هي خرب لكلمة ،     : كلمة.. نا كما بيو.. 

    : معطوف على    : وهذا اخلرب.. نقضه  ، وال يستطيع إنسانٌخالف فيه 

       ..رٍ..  دأي معطوف على مواهو خيال ، لغري ذلك  وكلُّ تصو
  ..، يقتضي إخراج النص عن ظاهر صياغته اللغوية سفيه 
     : بني العناصر،     : التعليلية اجلملة بوقوع االحتجاج و.. 

      ، وبني العنصر املعطوف عليها :     ،خراج إل وذلك

، فرض لتخيالت هو  ،   : كخرب ل  من كونه معطوفاً عليها   العنصر 
فاألمثلة على ذلك يف كتاب اهللا تعاىل بينة ، وكون عبارة  ..تنقضها صياغة النص مجلةً وتفصيالً 

    ليس دليالً على إنكار هذا معطوفة على بعضها  عباراتبني  تفصل ،
  ..العطف 
،     : ذُكرت العبارة   -إذاً  - ملاذا: وهنا من حق سائلٍ أن يسأل .. 

: األخري  ، ومل تذكر خلف العنصر          : خلف العناصر

     ة  تعاىل يصف اخلمر مع أنَّ اهللا ،؟ه رجس –كما رأينا  –كمادبأن :   

            
  ..ملاذا ؟  ...؟   ] ٩٠: املائدة[ 

.. نا أنَّ هذه اآلية الكرميبيق بتبيان  ةة خمتصمة ملواد ،حرمة التذواخلمر و..  هي يف أصلها حمر
يحرم وبنص كتاب اهللا تعاىل ،  -كمادة  -هو رجس ،    : الداخل فيما حتمله كلمة 
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 خمالفة ألمر اهللا تعاىلأي يهلُّ ا ا ،  تعاىل يهلُّ لغري اهللا كمادة -وقبل ذلك شربه  - ذوقه

 -كتخصيص  - فها يما اإلضافة الداللية اليت تض.. بناء على ذلك .. .وذوقها الذي حيرم شرا 
املادة الواقعة حتت متعلَّقات : يعين  ...؟    : لكلمة        : الصفة 

أال يعين  ..لغري اهللا تعاىل ا  ا أُهلَّ، يحرم ذوقها ، كمادة موصوفة بكو   : كلمة 

حينما وذلك ،        : ذوقها حينما تنتفي هذه الصفة من املمكن  ذلك أنه
  ..؟ يف حاالت طبية حمددة كمادة خمدرة تغطِّي العقل واإلحساس  -مثالً  -تستعمل 

 صواليت تخص        ، : العبارة الدالالت اليت تضيفهاأمهية  هنا ندرك ..

       : بأنه خمالفة ألمر اهللا تعاىل ، بوصف الذوق هذاكمادة املُحرم ذوقه     : الفسق

       .. ندرك أيضاً تأخري العنصر الرابعو :           

كاألطعمة ( وصف بالفسق خرى ت، كونه هناك مواد أُ    : إىل ما بعد العبارة 
  ..وال توصف بالرجس ، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل ) الفاسدة 
ى ، ترد يف مرات ورودها األخر        : هذه العبارةكنا قد رأينا أنَّ .. 

  .. )) ما (( ، كصلة لكلمة عنصراً مستقالَّ عن العناصر احملرمة األخرى ، ومعطوفة عليها 
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

        .............    ] ٣: املائدة [  

                

           ] ١١٥: النحل [  



        ٢٩                  
ليست عطفاً        : نرى العبارة .. يف النص الذي بني أيدينا بينما .. 

إنما ترد ختصيصاً يصف الفسق على العناصر الثالث األوىل ، كما هو حال النصوص األخرى ، 
املادة اليت هي ق وبالتايل من املمكن تذو.. يتم تذوقها خمالفة ألمر اهللا تعاىل كمادة احملرم تذوقه 

كما هو حال مواد التخدير يف  خمالفةً ألمر اهللا تعاىل ،ذوقها عندما ال يكون  ،هذا الفسق تعلُّق 
  ..وتغيب النفس ، فال حيس اإلنسان باألمل  -كاخلمر  -العمليات اجلراحية ، واليت تغطي العقل 

به ، تعاىل إىل نوعني ، فسق أُهلَّ لغري اهللا  ينقسم) كمادة ( الفسق  ال يعين أنَّ وقولنا هذا.. 
الستعماله ، هذا الفسق .. لكن .. الفسق هو دائماً فسق .. أبداً .. به تعاىل وفسق أهلَّ هللا 

وهو احمللَّل ، كاستعمال مواد التخدير يف العمليات اجلراحية ، به ، هللا تعاىل  وجه يهلُّ: وجهان 
  ..، وهو احملرم ىل به  ووجه يهلُّ لغري اهللا تعا

عن العنصر الرابع ،  األوىل للعناصر،     : اجلملة التعليلية فصل إنَّ .. 

كتخصيص يصف الفسق احملرم ذوقه ، هو حلكمة إهلية         : وورود العبارة

: متنع من عطف العنصر الرابع ،     : وال ميكن القول بأنَّ اجلملة التعليلية .. 

    على العناصر :          ..  أو إنَّ عدم وصف

بالرجس ال يعين أنه معطوف على العناصر السابقة ، أو أنه ليس      : العنصر الرابع
  ..الً باملواد احملرم ذوقها مشمو
: ذه الصيغة ، يؤكِّد أنَّ كلمة          : رود العنصر الرابع و.. 

    اومن مثَّ وبعد ذلك.. أوالً  ..أوالً مبا فسق عن صالحه من مواد تتعلَّق دالال .. 
وذلك كون هذا النص يبين لنا أنَّ هذا الفسق كمادة فاسدة .. من البشر هلا بالفسق املتعلِّق مبتناوِ

من املمكن  -كما بينا  -تذوقها حينما يهلَّ لغري اهللا تعاىل ا ، وبالتايل  حيرموغري صاحلة ، 
بينما الفسق الذي يعين اخلروج على أمر .. تذوقها حينما ينتفي ذلك ، كما هو يف مادة التخدير 



        ٣٠                  
فال ..  تعاىل ، ال حيتمل هذين الوجهني ، وله وجه واحد ال ثاين له ، هو خمالفة أمر اهللا تعاىل اهللا

  ..توجد خمالفة ألمر اهللا تعاىل يهلُّ ا هللا تعاىل 
يف  :    : الضمري يف كلمة وهو مواد يتم ذوقها ،    : متعلَّق كلمة  ..إذاً .. 

يعود حصراً على املُذاق كمادة حمرمة ، داخلة  ،          :العبارة 

فسقاً  )املطعوم (  إالَّ أن يكون املذاق: مبعىن ..    : ضمن اإلطار الذي حتمله كلمة 

ق على الفس    : يف كلمة وإعادة الضمري .. ق ، أي كمادة مذاقة أهل لغري اهللا به كمذا
فسق  -يف الوجه املقابل هلذا التخصيص  - ق به ، يعين أنه هناككفسق جمرد عن املادة كمتعلّ

  ..، بكل معايري املنطق يهلُّ به هللا تعاىل ، وهذا غري صحيح 
كمواد التخدير اليت ختمر العقل ( كن أن تكون هناك مادة فاسقة عن احلالل مفمن امل.. 

، كالتخدير يف  خدميةيؤتى ا ليس خمالفة ألمر اهللا تعاىل ، وإنما حلاالت ) النفس وإحساس 
ليس خمالفة ألمر ا  أُهلَّلكن ،     : طار كواوهي بذلك ضمن إالعمليات اجلراحية ، 

تعاىل خدمةً  هللاأن يهلَّ به ، هل من املمكن للفسق كفسق جمرد عن املادة .. لكن ..  اهللا تعاىل
     الفاسدة املواد، هو أوالً    : العنصر الرابع بعلَّق تمن هنا نرى أنَّ ما ي ..لإلنسان ؟ 

خرج  هلا كونهمتناوِ هو فسق.. وبعد ذلك .. كمواد ) الفاسقة عن صالحية التناول البشري ( 
  ..    كلّ ذلك حممول بصيغة املصدرو..  بتناوهلامر اهللا تعاىل أعلى 

على             : واالحتجاج بالعبارة .. 
ال داعي  - بناء على ذلك –وبالتايل ، للحاالت االضطرارية أنها هي من حيمل جانب اإلباحة 

فهذا .. ليس صحيحاً ،  هذا االحتجاج..        : للعبارة املخصصة 
  :وهذه املواد تنقسم إىل قسمني االضطرار املُباح هو للمواد األربعة مجيعها ، 



        ٣١                  
      :  من املمكن أن يهلَّ هللا تعاىل به منفعةقسم ليس له وجه  – ١

    ، ه يف طبيعتهصف بعدم الصالح  األوىلألنللتناول البشري ، ) الفسق ( يت
  ..بالرجس  ويتصف
منفعة ، كوا ال يوجد هلا وجه          : فهذه املواد .. 

للتناول )  الفسق( من املمكن أن يهلَّ هللا تعاىل به ، ألنها يف طبيعتها األوىل تتصف بعدم الصالح 
   ..       : مشابه للعبارة خمصصة البشري ، وتتصف بالرجس ، مل تتبع بعبارة 

 ،        :  من املمكن أن يهلَّ هللا تعاىل به له وجه منفعةقسم  – ٢
نتيجة العمل الشيطاين  ..لكن .. سق وال بالرجس ليس موصوفاً بالف،  األوىل له املوادفي أصل ف

 أو أصبحت املواد األوىل فسقاً، ) كاخلمر ( احمللّلة فسقاً ورجساً األوىل لإلنسان أصبحت املواد 
من هنا نرى .. .، دون أن توصف بالرجس نتيجة عوامل طبيعية ) كاألطعمة حينما تفسد ( 

، وتأخر العنصر الرابع إىل ما باملواد األوىل فقط     : احلكمة يف تعلَّق العبارة 

        : بعد هذه العبارة ، فليست كلَّ العناصر احملمولة بالعنصر الرابع 
  ..توصف بالرجس 

، تبين  شاملة،             : العبارة و.. 
، وأنَّ اهللا تعاىل حلَّ االضطرار يف تناول أي من املواد السابقة املذكورة يف هذه اآلية الكرمية 

        : العبارةبينما .. سيغفر تناول هذه احملرمات بسبب هذا االضطرار 
احملمولة خاصة باملادة الرابعة وهي .. العبارة السابقة  هتصورليست مصورة جلانب الغفران الذي 

فكلٌّ من هاتني العبارتني ، ..  كما بينا، هلا بيان الوجه اآلخر لوخمصصة ،    : بكلمة 
  .. ها يف تصوير أحكام هذه املسألة هلا دالالا اليت ال بد من



        ٣٢                  
، ملا             : حذفت العبارة لو و.. 

، وذلك يف حاالت ضرورية قد بيح تناول املواد اليت ليس هلا وجه نفع كامليتة ، من أجل البقاء أُ
  ..ميوت اإلنسان فيها جوعاً 

أنَّ هذه اإلباحة  نعلم من خالهلا،       : فاجلملة األخرية .. 
سيغفر تعاىل تتعلَّق بالوجه غري النافع ، الذي ال ميكن أن يهلَّ هللا تعاىل به ، وأنَّ اهللا الضرورية 

   ..االضطرار الشديد من أجل البقاء على قيد احلياة  يف حالة، تناول هذه املواد 
أربع مرات ، كتاب اهللا تعاىل  ، ترد يف    : نرى أنَّ هذه العبارة .. ولذلك .. 

اليت ليس ذكر للمحرمات  -أيضاً  –هناك  يف هذا النص قيد الدرس ، ويف اآليات التالية ، حيث
  : هلا وجه نافع
                

               ] ١٧٣: البقرة [  

              

              

     .......            

    ] ٣: املائدة [  
                

           ] ١١٥: النحل [  

  :بالوقوف عند النقاط التالية ذلك و ية الكرمية ،وهنا ندرك عظمة الصياغة اللغوية هلذه اآل.. 



        ٣٣                  
.. كما رأينا  ] ٣:  املائدة [يف يف كتاب اهللا تعاىل بالفسق  وصفت الثالثة اُألوىلاملواد  – ١
ووصفت هنا يف اآلية موضوع  ..عدم وصفها بالفسق هنا ال يعين أنها ليست كذلك ..  لذلك

  ..فهي تتصف اتني الصفتني ..     : بالرجس ]  ١٤٥: األنعام [ البحث 

، وكلّها الكثري من املواد يشمل ،         : العنصر الرابع  – ٢
ما ال يوصف بالرجس ، ومنها كما رأينا منها ما هو رجس كاخلمر .. لكن .. توصف بالفسق 

      :أن تقدم العبارة من املنطق .. لذلك .. لفاسدة لكنه يوصف بالفسق ، مثل املواد الغذائية ا
     ر العنصر الرابع ،  ..لتتعلَّق باملواد األوىل فقطه ومن املنطق أن يتأخألن

حينما تفسد بسبب كل املواد املوصوفة بالفسق توصف بالرجس ، كاألطعمة احلالل  ليست
  .. عوامل طبيعية

، والذي يشمل الكثري من املواد ، كما         : ر الرابع العنص – ٣
، ووجه ا اإلهالل هللا تعاىل حينما يتم تناوهلا دون وجه حمرم : بينا ، مواده هي اليت هلا وجهان 

        من املنطق أن تتعلَّق العبارةلذلك .. ا تعاىل  هللاحملَّل عندما يهلّ 
  ..بالعنصر الرابع فقط ، دون غريه 

  :نَّ اآلية الكرمية كانت بالشكل لو فرضنا أو. .
قل ال أجد فيما أوحي إيلَّ حمرماً على طاعم يطعمه إالَّ أن يكون فسقاً أُهلَّ لغري اهللا به (( 

  )) ور رحيم غري باغٍ وال عاد فإنَّ ربك غففإنه رجس فمن أُضطر 
.. املواد اليت توصف بالفسق توصف بالرجس ، وهذا غري صحيح  فهذا يعين أنَّ كلَّ.. 

 - أيضاً  - وهذا يعين ..الفاسدة ، توصف بالفسق ، وال توصف بالرجس ) احلالل ( فاألطعمة 
.. ا عاىل املواد اليت توصف بالفسق وبالرجس هلا وجه حالل ، حينما يهل هللا تأنَّ كلَّ هذه 

  ..به فلحم اخلرتير مثالً ليس له وجه يهلُّ هللا تعاىل .. وهذا غري صحيح 



        ٣٤                  
      :  ، يف قوله تعاىل   : ال ميكن لكلمة .. من كلِّ ما سبق .. 

                

           خرباً لكلمة إالَّ أن تكون :    ..

فسق  -كوا مصدراً  -وتشمل ..          : ومعطوفة على 
فسق املتذوق كونه خمالفاً .. بعد ذلك و ..قها كوا خارج صالحية التناول حيرم تذو املادة اليت

  ..ألمر اهللا تعاىل 
قواعد اللغة تدبر نصوص كتاب اهللا تعاىل ، هو السري خلف صياغة عباراته ، مبركب .. 

، ن سلطان عليه اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا م واألوهاموليس بفرض األهواء  ،السليمة ، وبتجرد 
  .. اخلاطئة األهواء والتصورات  هذه دالالته كمحاولة لتمريرها من أنفاق بليليس و

،          : معطوفة على     : كلمة إنَّ ورود.. 

هو ما دفعنا للذهاب بتفسري ، وذه احليثية من الصياغة ،    : كخرب لكلمة وذلك 
، ومل نعرب اآليات الكرمية مل نفرض أهواءنا على النص ، ومل نتنطَّع .. اآلية الكرمية هذا املذهب 

متنا أن نسري خلف نصوص كتاب اهللا ألنَّ مدرسة كتاب اهللا تعاىل علَّ.. إعراباً ال يقول به قائل 
  ..تعاىل ، وليس أمامها 

 
 


