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نفسه أن يأخذ طعام إنسان محتاج إليه
Himself to take food of a person who needs it
Khuram1
Abstract
'Eat healthy and live healthy' is one of the essential requirements for long life. Unfortunately,
today's world has been adapted to a system of consumption of foods which has several adverse
effects on health. Lifestyle changes has compelled us so much that one has so little time to really
!think what we are eating is right
Keywords: Eat healthy, essential, Lifestyle

ً
أن اإلاظؼس ال ًأًل مً اإلاُخت قىم ما ٌظد زمهه ،وإال ًان مخىـاوال للحسام .وحد الاطؼساز غىد الحىكُت هى :أن
ًخاف الهالى غلى هكظه ،أو غلى غظى مً أغظائه ًهُىا ًان أو ظىا ،وهللا حػالى أغلم.

()i

ال ًجىش إلوظان محخاج إلى دقؼ الهالى غً هكظه أن ًأخر ػػام إوظان محخاج إلُهٌ ،ػني وحد شخص
بحاحت إلى الؼػام ،ولىال هرا الؼػام؛ لهلَ ،وقُه شخص آخس ً
أًظا الري هى صاحب الؼػام محخاج إلى
الؼػام ،ولىال الؼػام؛ لهلَ ،ال ًجىش لألوُ أن ًأخر ػػام أخُه الري هى بحاحت إلُه؛ ألهه لى أخره؛ ألشاُ
الظسز بالظسز.
الهصاص مً الهاجل لحكظ حُاة الىاض مً التهاون في الاغخداء غليها ،ونؼؼ ًد الظازم لحكظ أمىاُ
الىاض مً مد ألاًدي إليها ،وحلد الهاذف لهؼؼ ألالظىت دون نرف اإلاحصىاث ،وجدخل الدولت في حظػير الظلؼ
غىد الؿالء بكػل الخجاز مما ًظس بالىاض ،وإحباز الخاحس اإلاحخٌس غلى البُؼ لحاحت الىاض.

____________________
University of Okara1
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(ًسجٌب أخل الظسزًٍ الجهاء أشدهما).
هى غصس السطالت أو غصس الدشسَؼ الري ًاهذ قُه البرزة ألاولى للهىاغد الكههُت .قئن الىبي صلى هللا
غلُه وطلم الري أهؼهه هللا بجىامؼ الٍلمً ،اهذ أحادًثه الشسٍكت في يثير مً ألاحٍام بمثابت الهىاغد الػامت
التي جىؼىي جحتها قسوع قههُت يثيرة .وهي بجاهب ًىنها مصدزا خصبا للدشسَؼ واطخيباغ ألاحٍام جمثل الهىاغد
الٍلُت الكههُت ،وأصدم شاهد وأدُ دلُل غلى ذلَ أن بػع ألاحادًث مثل نىله صلى هللا غلُه وطلم " :الخساج
بالظمان"(« )iiغً أبي هسٍسة أن زطىُ هللا صلى هللا غلُه وطلم ناُ العجماء حسحها حباز والبئر حباز واإلاػدن
حباز وفي السًاش الخمع» (« )iiiال طسز وال طسا» «البِىت غلى اإلادعي والُمين غلى مً أهٌس» ( )ivوما طىاها مً حىامؼ
الٍلم ،أضحذ غىد الكههاء نىاغد زابخت مظخهلت ،وحسث مجسي الهىاغد الكههُت.
وإذا جدبػذ مصادز الظىت اإلاؼهسة وحدتها حاقلت بمثل هره الجىامؼ .وهي ال جخلى غً ًىنها نىاغد قههُت
ذاث أهمُت وشأن في الكهه ؤلاطالمي.

()v

جم ؾسض الحبىب ألاولى للهىاغد الكههُت في شمً السطالت غلى لظان أقصح الػسب ،الري أوحي حىامؼ
الٍلم ،قهد حسث ًلماجه وأحادًثه مجسي الهىاغد الٍلُت الػامت الكههُت مثل نىله صلى هللا غلُه وطلم« :الخساج
بالظمان».

()vi

ونىله :صلى هللا غلُه وطلم« :ال طسز وال طساز».

()vii

ومثل نىله صلى هللا غلُه وطلم :ما أطٌس يثيره قهلُله حسام.

()viii

حٍى الهاض ي أبى طػُد الهسوي :أن بػع أئمت الحىكُت بهساة بلؿه أن ؤلامام أبا ػاهس الدباض .إمام
الحىكُت بما وزاء النهس ،زد حمُؼ مرهب أبي حىُكت إلى طبؼ غشسة ناغدة ،قظاقس إلُه.
وًان أبى ػاهس ،طسٍسا وًان ًٌس ًل لُلت جلَ الهىاغد بمسجده بػد أن ًخسج الىاض مىه قالخل الهسوي
بحصير ،وخسج الىاض ،وأؾلو أبى ػاهس اإلاسجد وطسد مً جلَ الهىاغد طبػا ،قحصلذ للهسوي طلػت قأحع به
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أبى ػاهس قظسبه وأخسحه مً اإلاسجد ،زم لم ًٌسزها قُه بػد ذلَ ،قسحؼ الهسوي إلى أصحابه ،وجال غليهم جلَ
الظبؼ.

()ix

ناُ الهاض ي أبى طػُد :قلما بلـ الهاض ي حظِىا ذلَ زد حمُؼ مرهب الشاقعي إلى أزبؼ نىاغد:

ومن فزوعها :صالة قاند الؼهىزًٍ اإلااء والتراب أو الػاحص غً اطخػمالها بؿير ػهازة ،والىٍاح وإهجاب
ألاػكاُ في بِئت ند يثر قيها الحسام والشبهاث في اإلاٍاطب ونل الحالُ وهدز قال جترى طسوزة حكظ الىكع بالىٍاح
واليظل ألحل وزود جلَ اإلاكظدة ،وًىن ؤلاوظان بين اخخُازًٍ :ػلب الػلم في مىطؼ ًسي قيها اإلاىٌس وَظٌذ ،أو
جسى ذلَ والبهاء غلى الجهل وألامُت ،قاألوُ مهدم في الاخخُاز ،قئن ػلب الػلم مً طسوزة حكظ الدًً،
والظٍىث غً إهٍاز اإلاىٌس قُه زخصت في أحىاُ ،ومنها الىنىع في الٌرب لحماًت مظلم مً ألاذي ،ويخمان ؤلاطالم
أو جسى إظهاز الخدًً لىناًت الىكع أو ألاهل أو اإلااُ مً ألاذي غسف الكههاء الظسوزة بخػسٍكها مخػددة:
ناُ الجصاص" :الظسوزة هي خىف الظسز غلى هكظه ،أو بػع أغظائه بترى ألاًل"(.)x
ً
ناُ الحمىي :في حاشُت ألاشباه والىظائس البً هجُم ،حُث ناُ(( :بلىؽ اإلاٍلل حدا إن لم ًدىاوُ اإلامىىع
(اإلاحسم) هلَ أو نازب)) ٌػنى أنها حالت إذا وصل إليها اإلاٍلل وال ًدىاوُ اإلاحظىز ،أو اإلاحسم هلَ ًهُىا ،أو نازب
الهالى.)xi( ،
ً
ناُ الظُىػي(( :بلىؽ اإلاٍلل حدا أو نازب)) ٌػنى نازب الهالى ،زم ناُ(( :وهرا ًبُح جىاوُ الحسام)).

()xii

الظسوزة هي الػرز الري ًجىش بظببه إحساء الش يء اإلامىىع.
والسخصت هي الش يء الري ٌشسع زابخا بىاء غلى ألاغراز وهي الش يء اإلاباح مؼ بهاء اإلاحسم والحسمت أي يما أهه ال
ًؤاخر قاغل الش يء اإلاباح ال ًؤاخره قاغل الش يء اإلاسخص أًظا .مثاُ :لى أن شخصا أيسه آخس غلى إجالف ماُ
الؿير قبىنىع ؤلايساه أي الظسوزة ال جصوُ الحسمت الىاشئت غً إجالف ماُ الؿير إال أن اإلاٌسه ال ًؤاخر لإلجالف
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الري حصل مىه ألن الػمل بالسخصت زابذ بئحماع ألائمت وجكصُل ذلَ غائد ألصىُ غلم الكهه ولىىزد هىا
بػع ألامثلت جىطُحا لهره الهاغدة.

املباح :واإلاباح شسغا هى الش يء الري ًجىش جسيه وقػله في هظس الشسع واإلاهصىد مً اإلاباح هىا ما لِع به
مؤاخرة وإن إباحت الظسوزة للمحظىزاث حظمى في غلم أصىُ الكهه زخصت وند اجطح ذلَ في اإلاادة (.)71
والسخصت هي الش يء الري ٌشسع زابخا بىاء غلى ألاغراز وهي الش يء اإلاباح مؼ بهاء اإلاحسم والحسمت أي يما
أهه ال ًؤاخر قاغل الش يء اإلاباح ال ًؤاخره قاغل الش يء اإلاسخص أًظا .مثاُ :لى أن شخصا أيسه آخس غلى إجالف
ماُ الؿير قبىنىع ؤلايساه أي الظسوزة ال جصوُ الحسمت الىاشئت غً إجالف ماُ الؿير إال أن اإلاٌسه ال ًؤاخر
لإلجالف الري حصل مىه ألن الػمل بالسخصت زابذ بئحماع ألائمت وجكصُل ذلَ غائد ألصىُ غلم الكهه ولىىزد
هىا بػع ألامثلت جىطُحا لهره الهاغدة .والسخصت هي الش يء الري ٌشسع زابخا بىاء غلى ألاغراز وهي الش يء اإلاباح
مؼ بهاء اإلاحسم والحسمت أي يما أهه ال ًؤاخر قاغل الش يء اإلاباح ال ًؤاخره قاغل الش يء اإلاسخص أًظا .مثاُ :لى
أن شخصا أيسه آخس غلى إجالف ماُ الؿير قبىنىع ؤلايساه أي الظسوزة ال جصوُ الحسمت الىاشئت غً إجالف ماُ
الؿير إال أن اإلاٌسه ال ًؤاخر لإلجالف الري حصل مىه ألن الػمل بالسخصت زابذ بئحماع ألائمت وجكصُل ذلَ غائد
ألصىُ غلم الكهه ولىىزد هىا بػع ألامثلت جىطُحا لهره الهاغدة.
مثاُ :أن الخػسض إلااُ الؿير وإجالقه ممىىع يما طُجيئ في اإلاادة ( 69و )61إال أهه لى أصبح شخص في
حاُ الهالى مً الجىع قله أخر ماُ الؿير ولى بالجبر غلى شسغ أداء زمىه قُما بػد أو اطخحصاُ زطاء صاحب
اإلااُ يما أهه ًجىش للصخص أن ًهخل الجمل الري ًصىُ غلُه جخلُصا لحُاجه قكي هرًً اإلاثالين أصبح مً
الجائص إجالف وأخر ماُ الؿير بصىزة الجبر.
مثاُ آخس :إذا أيسه شخص آخس غلى إجالف ماُ الؿير بهىله أنخلَ أو أنؼؼ غظىا مً أغظائَ قُصبح
إجالف اإلااُ مباحا لرلَ الصخص والظمان ًلصم اإلاجبر.

()xiii

22

Al-Safiir

Vol.4 NO.4 2020

ما أبيح للضزورة يتقدر بقدرها ،يقزب منها ما جاس لعذر بطل بشواله.
ً
ً
معنى القاعدة :إن الظسز ًدقؼ شسغا ،قئن أمًٌ دقػه بدون طسز أصال وإال قُخىطل لدقػه بالهدز
اإلامًٌ.
الضزر ال يشال بالضزر :وهي أن الظسز ال ًُ َص ُ
اُ بالظسز؛ ألهه مهما ًان الظسز واحب ؤلاشالت؛ قئهه ال ًُصاُ
بظسز أو بمػنى أدم :قئهه ال ًصاُ بئحدار طسز مثله ،ومً باب أولى ال ًُصاُ بظسز ،أو بئحدار طسز أيثر مىه ،أو
أيبر مىه .وألن إشالت الظسز بئحدار طسز.
والسخصت هي الش يء الري ٌشسع زابخا بىاء غلى ألاغراز وهي الش يء اإلاباح مؼ بهاء اإلاحسم والحسمت أي يما أهه ال
ًؤاخر قاغل الش يء اإلاباح ال ًؤاخره قاغل الش يء اإلاسخص أًظا .مثاُ :لى أن شخصا أيسه آخس غلى إجالف ماُ
الؿير قبىنىع ؤلايساه أي الظسوزة ال جصوُ الحسمت الىاشئت غً إجالف ماُ الؿير إال أن اإلاٌسه ال ًؤاخر لإلجالف
الري حصل مىه ألن الػمل بالسخصت زابذ بئحماع ألائمت وجكصُل ذلَ غائد ألصىُ غلم الكهه ولىىزد هىا
بػع ألامثلت جىطُحا لهره الهاغدة.
ُ
ً
طسز َ
وخ َل َكه ٌ
طسز آخس ،ال ًصدم غلُىا أهىا أشلىا الظسز.
أوال :أهه ال ًصدم أن الظسز أشٍل ،قئذا أشلىا ً ا
وألامس الثاوي :أن هرا جحصُل حاصل واشخؿاُ بما ال ًىكؼ.
ُ
مظاو وال أخل .وال ًجىش
قالحاصل إذن أن الظسز إذا أشٍل ال ًيبغي أن ًخلكه طسز آخس؛ ال مثله وال
ٍ
للمظؼس أن ًأخر ػػام اإلاظؼس آلاخس؛ ألهه ًخظسز به؛ قالظسز ال ًصاُ بالظسز.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الهىاغد اإلاىدزحت جحذ هره الهاغدة:لظسز ًدقؼ بهدز ؤلامٍان.الظسز ال ًصاُ بالظسزً .خحمل الظسز الخاص؛
ألحل دقؼ طسز الػام.
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إذا حػازض مكظدجان ،زوعي أغظمهما ً
طسزا بازجٍاب أخكهما.
ونُل :الظسز ألاشد ًصاُ بالظسز ألاخل.
ونُلً :خخاز أهىن الشسًٍ.
دزء اإلاكاطد أولى مً حلب اإلاصالح.

ً
ً
ً
شخصا َ
ابخداء؛ ألن الظسز
آخس في هكظه وماله
ابخداء؛ أي :ال ًجىش لإلوظان أن ًظس
أهه ال ًجىش ؤلاطساز
ظلم ،والظلم ممىىع في ًل دًً ومرهب ،وحمُؼ الٌخب الظماوٍت ند مىػذ الظلم.
إن الصُد مباح ،إال أن يُكُت الصُد إذا ًاهذ مىحبت لىكىز الحُىاهاث ،أو مظببت لخىف واطؼساب ألاهلين،
ًمىؼ الصُادون مً الصُد.
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