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وجبــة خفيفــة علــى ســبيل التمهيــد
للفكرة
تعــد قضيــة الغــذاء مــن أهــم القضــااي
املتشــعبة واملؤثــرة يف جــل جوانــب
احليــاة املخلوقــة واملبثوثــة يف أرجــاء
الكــون ،مــا علمنــا منهــا ومــا مل نعلــم.
فبسبب الغذاء فنت أمم وقامت أمم،
وحبثــا عــن الغــذاء وف ـرارا مــن جحيــم
اجملاعــات توالــت هج ـرات ،ونشــبت
حــروب وأبرمــت اتفاقيــات ،فمــن منــا
مل يســمع حبــروب التوابــل الــي دارت
رحاهــا يف مشــرق العــامل بــن القــوى
األوروبية؟! كاحلرب اليت نشــبت بني
بريطانيــا وهولنــدا ،وكان مبدؤهــا مثــار
«جــوزة الطيــب» .وقبــل هــذا وذاك،
التقوى

ختــران النقــوش البدائيــة للبشــر األوائــل
على جدران الكهوف أن الغذاء كان
الرســام البــارع الــذي رســم أمناط احلياة
علــى هــذا الكوكــب ،وحــدد ِح َرفًــا
ووظائف امتهنتها البشرية حىت قبل أن
ترتقي إىل مســتوى اإلنســانية .منذ أن
كانت البداية حبرفة اجلمع وااللتقاط،
فحرفة الصيد ،مث الرعي ،إىل أن وصل
ابإلنســان احلــال إىل اح ـراف الزراعــة
إلنتاج غذائه.
لقــد كان الغــذاء عامــا أساســيا يف
حتويــل البشــر مــن جمرد كائنــات ابحثة
عــن الغــذاء مج ًعــا للثمــار واصطيــا ًدا
أانس منتجــن
للحي ـواانت الربيــة ،إىل ٍ
للغــذاء رعيًــا واســتيالدا للحي ـواانت

سامح مصطفى

املستأنسة وأخريا ابلزراعة إلنتاج غذاء
يبقي على حياة اإلنسان وما يربيه من
حيواانت  .
كل مــا ســبق معــروف اآلن بداهــة،
ولكــن إذا مــا نظ ـران يف عمــق املســألة
وجدان أن النقطة الفاصلة اليت عندها
ارتقى البشر ،من جمرد كائنات مهجية
ال ختتلــف كث ـرا عــن وحــوش ال ـراري
إال يف اســتواء القامــة ،إىل درجــة
اإلنســانية ،تلك النقطة كانت مرتبطة
ابلغــذاء ارتباطــا وثيقــا ،فخــال الفــرة
الزمنيــة الــي رمبــا تقــدر آبالف إن مل
نقل ماليني السنني واليت احرتف فيها
البشر حرفة مجع والتقاط الثمار الربية
مث حرفة صيد احليواانت الربية ،مل يكن
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الكائــن البشــري يتعــدى كونــه كائنــا
مهجيــا ابحثــا عــن غذائــه حتــدوه غريــزة
حــب البقــاء ،غــر أن احلــال أخــذت
يف التغــر حــن بــدأ ذلك الكائن ينتج
غــذاءه (بشــكل مــا) بعــد التخلي عن
احليــاة الربيــة شــيئا فشــيئا ابســتئناس
احلي ـواانت مث الزراعــة واالرتبــاط
ابألرض .مــن هنــا أخــذت مالمــح
اإلنســانية يف الظهــور والوضــوح ،مبــا
يرافقها من ظهور وسائل التعايش بني
األف ـراد ضمــن جمتمــع منظم ،كاللغة مث
القوانني املنظمة وغري ذلك ..املهم أن
البداية كانت ابلغذاء.
واإلنســان دون ابقــي املخلوقــات
هــو املخلــوق الوحيــد الــذي يصنــع
غــذاءه بشــكل عقلــي ال غريــزي .وقد
أصبحــت الفرضيــة القائلــة أبن الطهي
أوصلنا إىل اإلنسان احلايل أكثر قبوال
يف األوساط العلمية هذه األايم.
  
أوىل احلاجات األربع
الغــذاء كان وســيظل أول األشــياء
الــي يتســبب نقصهــا يف قض مضجع
اإلنســانية يف هــذا العــامل ،ومبــا أن هللا
عز وجل هو األعلم ابلفطرة اإلنسانية
ومــا يقلقهــا ومــا يطمئنهــا ،فقــد
جاءت الطمأنة اإلهليــة لنوع اإلنســان

 ....اإلنسان لم يخلق مجرد آكل ،وإنما أيضا ُخلِق مختارا ما يأكله
وكيف يأكله .وكلما ازدادت عملية االختيار تلك وضوحا كلما ارتقت
اإلنسانية بوجه عام على سلم التحضر السلوكي ،وقد بلغ هذا التحضر
أوجه بمبعث اإلنسان الكامل ،وتنزل الشريعة الكاملة التي وضحت
ما يليق أكله وما ال يليــق ،ومتى وكيف أيضا يمكن أكل ما يليق.

يف احلقبة املبكرة مشرية إىل توفر احلد
األدىن الــازم للبقــاء والعيــش الكــرمي،
مبــا يشــبع احلاجــات األربــع األساســية
الالزمــة لوجــود احليــاة يف أيــة بيئــة مــن
البيئات ،وتلك احلاجات األربع هي:
(احلاجــة إىل .1 :الغــذاء  .2املــاء
 .3امللبس  .4املسكن) فيقول تعاىل
خماطبا اإلنسان األول:
﴿إ َّ
ِن لَـ َ
ـوع فِي َهــا َوَل َتـ ْعـ َـرى *
ـك أََّل َتُـ َ
()1
َوأَنَّ َك َل تَ ْظ َمأُ فِي َها َوَل تَ ْض َحى﴾
كذلــك كان الغــذاء يف ترتيــب
األولوايت هو احلاجة األوىل ابإلشباع
حــى مــن احلاجــة إىل األمــن ،حيــث
إن نقــص الغــذاء ومــا يرتتــب عليه من
حالــة اجلــوع يف أي جمتمــع يــؤدي إىل
فقــدان حالــة األمــن وانتشــار اخلــوف،
وهلــذا يشــر االمتنــان ال ـرابين إىل نعمــة
اإلطعام من اجلوع أوال ،مث املؤامنة من
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اخلــوف ،فيقــول تعــاىلَ﴿ :فـ ْلَيـ ْعبُـ ُدوا
َر َّب َه ـذَا الَْبـيْـ ِ
ـت * الَّـ ِذي أَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن
( )2
وع َوآ َمَنـ ُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍ
ف﴾
ُج ٍ

فلمــاذا إذًا كل هــذه األمهيــة ملوضــوع
الغــذاء؟! يبــدو أن األمــر يتعــدى جمرد
كــون الغــذاء ســببا يف بقــاء النفــس
والنــوع ،بــل إن للغــذاء فلســفة مــن
العمق والسمو حبيث إن اجلنة نفسها
مــا كانــت لتكتســب مالحمهــا املميــزة
لــوال توافــر عنصــر الغــذاء فيهــا ابدئ
ذي بــدء ،ونشــر هنــا إىل آييت( طــه:
 ،)120-119وهــذا مــا حناول ســره
يف هذا املقال.
  
أيها املخلوق ،ماذا أتكل؟!
غــر خــاف اآلن عــن العامــة انهيــك
عــن خ ـواص املثقفــن مــدى أتثــر
نوعيــة الغــذاء وطريقتــه يف طبيعــة
التقوى
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املخلوق املتغــذي ،حــى إننــا نســمع
كث ـرا يف هــذه األايم عبــارات ذات
معىن ومغزى عميق مثل «قل يل ماذا
أتكل ،أقل لك من أنت» .وإن أمناط
احليــاة علــى كوكبنــا حمــدودة أبمنــاط
الغــذاء ،وقــد هــدى اخلــاق العليــم
كل منــط حيــوي إىل منــط غذائه الذي
يضمن بقاءه واستمراريته.
وقد بلغ موضوع نوعية الغذاء وطريقة
التغذية مبلغا عظيما ،وكان من األمهية
حبيــث كان مــن املوضوعــات املطروحة
علــى مائــدة التحليــل والتحــرمي ،كمــا
لــو أن اإلنســان مل خيلــق جمــرد آكل،
وإمنا أيضا ُخلِق خمتارا ما أيكله وكيف
أيكله .وكلما ازدادت عملية االختيار
تلك وضوحا ارتقت اإلنســانية بوجه
عــام علــى ســلم التحضــر الســلوكي،
وقــد بلــغ هــذا التحضــر أوجــه مببعــث
اإلنســان الكامــل ،وتنــزل الش ـريعة
الكاملــة الــي وضحــت مــا يليــق أكلــه
ومــا ال يليــق ،ومــى وكيــف أيضــا
ميكــن أكل مــا يليــق .لقــد بلــغ األمــر
مــن األمهيــة حبيــث نزلــت ســورة مباركة
حتمــل اســم «املائــدة» ،املطلــع عليهــا
يلمح إشارات عدة ملوضوع الغذاء يف
مناسبات خمتلفة.
ابختصــار ،فــإن نوعيــة الغــذاء
التقوى

فــإن نوعية الغــذاء وطريقته
ان محددين رئيســيين
ُي َعــدَّ ِ
ِّ
المتغذي وطِ باعــه
لشــخصية
وأخالقــه ،ولحضرة المســيح
الموعــود  كالم مســهب
فــي هــذه القضيــة ....

وطريقتــه يُعـ َّـدان حمدديــن رئيســيني
لشــخصية املتغ ِّذي و ِطباعــه وأخالقــه.
وحلضــرة املســيح املوعــود  كالم
مســهب يف هــذه القضيــة ،نعــرض إىل
شــيء مــن مقتبســاته يقــول « :تثبــت
لنــا التجــارب أن األغذية املتنوعة تؤثّر
أيضــا يف الوظائــف الفكريــة والقــوى
النفســية دون شــك .انظــروا مثــا
إىل الذيــن ال أيكلــون اللحــوم أبــدا..
كيــف تضمحــل فيهــم قــوة الشــجاعة
شيئا فشيئا حىت إهنم يصبحون جبناء
للغايــة ،وهكــذا يفقــدون قــوة حممــودة
هــي إحــدى مواهــب الرمحــن! وجنــد
الســنة
علــى ذلــك شــاهدا آخــر مــن ُ
اإلهليــة اجلاريــة يف احلي ـواانت الــي
تقتــات علــى األعشــاب ،إذ ال يوجــد
من بينها حيوان واحد له ِم ُ
ثل شجاعة

احلي ـوان الــذي يتغذى ابللحــوم .وهذا
هــو املشــا َهد أيضــا يف الطيــور .فــا
شك إذًا أن األغذية تؤثر يف األخالق
أتث ـرا عظيمــا» ( ،)3وهــذا األمــر ابت
مــن املســلم بــه علميــا وطبيــا يف هــذا
العصــر ،وإن مل تتخــذ اإلنســانية بعــد
منهجــا قوميــا يف حتديــد مــا يليــق أكلــه
وما ال يليق ،ولكنها ال حمالة ســتدرك
شــيئا فشــيئا ذلــك املنهــج حــن تتخــذ
الطريق الوسط ،واملُبني يف قوله تعاىل:
﴿ َوُكلُوا َو ْاش َربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا﴾ (. )4
صفــة الصمديــة ..تَـَن ـ ُّـزُه اخلالــق
واحتياج املخلوق
لقــد مثلــت احلاجــة إىل الغــذاء أحــد
الف ـوارق املميــزة بني اخلالــق واملخلوق،
والــي ابســتطاعة اإلنســان املتفكــر
اكتشــافها بــكل ســهولة ،فمــا إن تطرأ
علــى املــرء حالــة اجلــوع حــى يــدرك
مــدى عجــزه واحتياجــه إىل الطعــام،
وكلمــا ازدادت وطــأة اجلــوع يضطــر
املــرء إىل تقبــل أحقــر أن ـواع األطعمــة
إبقاء على رمق حياته.
وأخبســها قيمة ً
احلق أن وراء هذا املشهد حكمة ابلغة
مفادهــا أن احلاجــة إىل الغــذاء تثبــت
ضعــف احملتــاج ،وابلتايل فأىن ميكن له
أن يُ ْدعــى إهلــا؟! وهلــذا الســبب نفســه
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()5
جند يف القرآن اجمليد دليال عظيما على أََّن ُيـ ْؤف ُ
الدْنـيَا َما َهذَا إَِّل بَ َش ٌر ِمْثـل ُ
اليَا ِة ُّ
ِف َْ
َكو َن﴾
ُك ْم
بســاطته ،ينفــي ألوهيــة كل مــن ُد ِعـ َـي ﴿ َوَمــا َج َع ْلنَا ُهـ ْـم َج َس ـ ًدا َل يَْ ُكلُــو َن يَْ ُك ُل ِمَّــا تَْ ُكلُــو َن ِمنْ ـ ُه َويَ ْشـ َـر ُب ِمَّــا
إهلا من دون هللا احلق سبحانه وتعاىلَّ ،
ين﴾ (. )6
تَ ْش َربُو َن﴾ (.)8
الط َعا َم َوَما َكانُوا َخالِ ِد َ
الر ُسـ ِ
يف تفنيــد واضــح ملزاعــم ألوهيــة املســيح ويقــول تعــاىل أيضــاَ ﴿ :وَمــا أَ ْر َس ـ ْلنَا َ ﴿ .2وقَالُـوا َمـ ِ
ـول يَْ ُك ُل
ـال َه ـذَا َّ
ني إَِّل إَِّنـ ُه ْم لَيَْأ ُكلُو َن َّ
الط َعــا َم َويَْ ِشــي ِف الَْ ْسـ َـو ِ
بن مرمي وأمه (عليهما الســام) ،ذلك َقـْبـل َ
اق لَـ ْـوَل أُنْ ـزَِل
َك ِم َن الْ ُم ْر َسلِ َ
الدليــل هــو :أىن للمســيح الناصــري َّ
الط َعــا َم َويَْ ُشــو َن ِف الَْ ْسـ َـو ِ
اق َو َج َع ْلنَــا إِلَيْ ـ ِه َملَـ ٌ
ـك َفـيَ ُكــو َن َم َع ـ ُه نَ ِذيـ ًـرا﴾(.)9
ـض فِْتـنَ ـ ًة أَتَ ْصـ ِـرُو َن َوَكا َن فعمليــة الغــذاء بشــيء مــن التجريــد
أو أمــه أن يكــوان إهلــن مــع حاجتهمــا َبـ ْع َض ُكـ ْـم لَِبـ ْعـ ٍ
الدائمة إىل الطعام؟! تلك احلاجة اليت َرب َ
تعبــر عميــق عــن احتيــاج كائــن معقــد
ُّك بَ ِصريًا﴾ (.)7
رمبــا اضطرهتمــا يف بعــض األحيــان إىل وحكاية عن اخللق يقول تعاىل:
الرتكيــب إىل كائــن أبســط منــه أو أقــل
ـال الْ َمـ َُ
تنــاول طعــام زهيــد القيمــة .أفــا يدرك َ ﴿  .1وقَـ َ
ـأ ِمـ ْـن َقـ ْوِم ـ ِه الَّ ِذيـ َـن تعقيــدا بشــكل يظهــر عجــز الكائــن
كل متفكــر عجــز مــن يلجأ لبقائه إىل َك َفـ ُـروا َوَك َّذبُـوا بِلِ َقــا ِء ْال ِخـ َـرِة َوأَْتـ َرْفـنَا ُهـ ْـم املعقد الرتكيب إىل درجة أن حيتاج إىل
ما هو أدىن منه ألجل بقائه.
مــا هــو أدىن منــه قيمــة؟! وهــذه حــال
ومــن جانــب آخــر ،وإذا
مجيــع املخلوقات على إطالقها
مــا أجلنــا النظــر يف صفــات
بال استثناء..
البــارئ تعــاىل ،جنــد ضمــن
لقد ورد فعل األكل يف القرآن
صفاتــه احلســى املشــهورة
اجمليــد  5م ـرات يف معــرض
صفــة «الصمــد» ،وال خيفــى
التمييــز بــن مقامــي األلوهيــة
علــى أحــد مــن املســلمني
والعبودية ،منهــا ثــاث م ـرات
ارتباط تلك الصفة ابألحدية  
بيــان إهلــي واضــح ،وم ـراتن
اللُ أَ َح ـ ٌد * َّ
﴿قُـ ْـل ُهـ َـو َّ
حكايــة عــن بعــض اخللــق.
اللُ
الص َم ـ ُد* لَْ يَلِ ـ ْد َولَْ يُولَـ ْد *
فحــن مييــز تعــاىل بــن األلوهيــة
َّ
()10
َولَْ يَ ُكـ ْـن لَـ ُه ُك ُفـ ًـوا أَ َح ـ ٌد﴾
والعبودية يقول عز وجل:
لقــد ربــط ســبحانه جــل يف
ـيح ابْـ ُـن َمـ ْـريََ إَِّل
﴿ َمــا الْ َم ِسـ ُ
عــاه صفــة أحديتــه بصفــة
ـت ِمـ ْـن َقـبْلِ ـ ِه
َر ُســو ٌل قَ ـ ْد َخلَـ ْ
الر ُسـ ُـل َوأُُّم ـ ُه ِص ِّدي َق ـ ٌة َك َان اهلــرم الغذائــي ،ومنــه يتضــح أن بقــاء الكائنــات األعلــى ،صمديتــه ،وهــذا أمــر يثــر
ُّ
يَْ ُك َل ِن َّ
ـف ومنهــا اإلنســان ،والــذي يتحــدد مكانــه يف أعلــى اهلــرم ،فينا شــوقا الكتشــاف دقائق
الط َعــا َم انْ ُظـ ْـر َكيْـ َ
ـن َلُـ ُـم ْالَي ِت ُثَّ انْ ُظـ ْـر منــوط بوجــود كائنــات أدىن مكاهنــا قــرب قاعــدة اهلــرم .املعرفة هاهنا .على مســتوى
ُنـَب ـ ِّ ُ
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التعامالت البشرية ،ويف أجواء احلروب
مبــا فيهــا مــن غلبــة واهن ـزام ،نســمع
تعب ـرات مــن قبيــل« :صمــدت مدينــة
كــذا أمــام احلصــار» ،يفهــم الكثــرون
مــن تعبــر كهــذا أن املدينة املذكورة إمنا
صمــدت ألهنــا اســتغنت مبــا فيهــا مــن
أق ـوات وم ـوارد عــن أي مــدد خارجــي
لبقائهــا ،وهلل املثــل األعلــى ،إنــه عــز
وجل الصمد ،مبعىن أنه تعاىل مســتغن
كل االستغناء عن كل ما عداه للبقاء،
بــل إن كل مــا عــداه حمتــاج إبحلــاح إىل
ذلــك الصمــد املنــزه عــن احلاجـ ـ ــة إىل
األكل والشـ ــرب.
الداللــة الصوتيــة ،والقاســم املشــرك
بني الصمدية والصوم
إذا مــا واصلنــا التعمــق يف أتمــل صفــة
«الصمــد» كوهنــا أحــد أمســاء هللا
احلســى ،ولفظــة «الصــوم» مــن حيــث
إهنا تَ َشبُّه بـ «الصمد» سبحانه وتعاىل،
رمبــا يلفــت نظران ذلــك اجلناس الكائن
بني لفظيت «صمد» و»صوم» ،فكلتا
املادتــن تشــتمل علــى احلرفــن ذاهتمــا
(الصــاد) و(امليــم) واللذيــن حرفــن
أصليــن يف املــادة اللغويــة فإمنــا يفيــدان
الســد واالمتــاء بصــورة مــا ..نعلــم
َّ
أن الصــوم يف أبــرز معانيــه هــو ســد
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إنه عز وجل الصمد ،بمعنى أنه تعالى مســتغن كل االستغناء عن
كل ما عــداه للبقاء ،بل إن كل ما عداه محتــاج بإلحاح إلى ذلك
الصمد المنزه عن الحاجــــة إلى األكل والشــــرب.

مجيــع منافــذ الشــهوات لــدى الصائــم،
وال يكــون صــوٌم أو صيــا ٌم حبــق دون
حتقــق هــذا املعــى ،وما مل يتحق ـ ـ ــق هذا
املعــى ،ال يك ـ ـ ــون مثــة قي ـ ـ ــمة لالمتنــاع
ول اللَِّ
عن الطـ ــعام والشـ ـراب ،قال َر ُس ُ
:
ـس لَـ ُه ِمـ ْـن ِصيَا ِم ـ ِه إَِّل
ُ
«ر َّب َصائِـ ٍم لَيْـ َ
()11
ُْ
وع»
ال ُ
وبتطبيــق نفــس املعيــار على مادة «ص
م د» ،نــرى أن اجتمــاع صــويت «ص»
و «م» ينتج عنه نفس الداللة املفهومة
مــن اجتماعهمــا يف مــادة «ص و م»،
ابإلضافة إىل وجود صوت «د» الذي
حيمــل داللــة جديــدة ،وهــي الداللــة
علــى الدفــع الشــديد املتوقــف ،حبيــث
يشــعر املتأمــل يف صــوت «الــدال» أنه
أمــام شــيء مصمــت (غــر أجــوف)،
فعجبــا! أليســت هــذه الداللــة هــي
نفسها املفهومة من اجتماع الصاد مع
امليــم يف ألفــاظ مثــل :أصــم وصمــاء؟!
نقــول :صخــرة صمــاء ،أي مصمتــة ال
فروج فيها.

لقــد أصبحــت داللــة الصــوم والصيــام
اآلن أكثــر اتضاحــا ،فحبــذا لــو مت
توظيف تلك الداللة يف ســبيل التشــبه
أكثــر ابهلل تعــاىل علــى حنــو ظلــي،
فســبحانه وتعــاىل أن يكــون لــه شــبيه
علــى وجــه احلقيقــة ،ولكــن املشــاهبة
الظليــة هــي جوهــر العبــادة ،وهــذا
ابلضبــط مــا يُف َهــم مــن احلديث النبوي
«خلَـ َـق َّ
ورتِ ِه»
القائــلَ :
اللُ آ َد َم َعلَــى ُص َ
( ،)12واملفهــوم ابلطبــع أن آدم خملــوق
علــى صــورة هللا تعــاىل الظليــة ،فهــو
متخلق بصفاته تعاىل على حنو ظلي.
( .1طه( .2 )120-119 :قريش)5-4 :
 .3حضــرة مــرزا غــام أمحــد  ،فلســفة تعاليــم
االســام ،الرتمجــة العربيــة ،ص ،9الطبعــة الثالثــة
2011م
( .4األعراف)32:

( .5املائدة)76 :

( .6األنبياء)9 :

( .7الفرقان)21 :

( .8املؤمنون)34 :

( .9الفرقان)8 :

( .10اإل َ
ِخلص)5-2 :
( .11سنن ابن ماجه ،كتاب الصيام)
( .12صحيح البخاري ،كتاب االستئذان)

المجلد الثالثون ،العدد الثاني ،رمضان وشوال  1438هـ ،حزيران /يونيو  2017م

