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 آية التحريم تفسري احملرمات يف

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

َتمتا  ْلماا منى  ا  ِ:ير:  ِِى  َتليح ُم اْل  ُُ َتاْلَّح ُمُم اْلمتْ تتةم   ْ َي َت   ْ ُُرممت ِِه َّح أمُمفرداِت الواردِة يف آياِة التححريم:  ح

َتمتا أيكي َّت السااحُعُ  ال: م متا ذت َتالىحِطْحتةم  َتاْلُمتترتدميتةم  َتاْلمتو قموذتةم  ِتِىقيةم  َتاْلُمى  َِّه ِبِه  َي  ِلغتْ ر: ال َت َتمتا ُذِبحت  ْ ُتم   كم

َِكت المِ ي ت كيفي  ُت يت ْتو  ِْسااا  ي اْل ُمم   ُ: ذتِل َتأيَ تتسااا تتْقسااِاُموْا ِباذيل  ي ِ شاااتو ُِهم  ُرالىُّصااُاِو  ْيالي تت ُمم   َْا ِم  ِديِى

َ:(؟  َتاخ شتو 

 

ِتِىقيةم ا -أًَ   ْلُمى 

 )اخَنَنَق( يف اللَغِة معناُه: انَعَصَر حلُقُه حَتى ماَت.

 َمخنوقُة حببٍل أو بغرِيِه.ْلويف الشَّرِع: ُحرَِّمِت األنعاُم ا

ْت هم الذيَن اخَتَنُقوا مَبا مل ُيَكلَُّفوا بِه ِلَعَدِم اسططططت اَهِتفمم َاَماَ  :ُمْنَخِنَقُة( يف االصطططط  ِ ْلو)ا

نفوُسفم هندما  وجَّفوا إىل العَدِم يف هباَدِ فمم واْنَخَنقوا َغَرًقا بالعلوِم الشَّرهيَِّة وما است اهوا أن يتأمَّلوا 

يت ال نوَر ايفام ُمظِلَمُة الْلَاضطَطْتُه نفوسطُطفم ا يف حقائِق العباداِتم اابَتَعدوا هن هلِم التَّوحيِد احلقِّم وَر

وصاَرْت هباَدُ فم َمبنيًَّة هلى ِهَباَدِة اجَلَسِد دوَن الرُّوِ م حتَّى َغَدا كلُّ َمْن َأْظَفَر َشيًئا من هلِم التَّوحيِد 

 ِهنَدُهم كااٌر ُيفَدُر َدُمُه وُيَباُ  َقْتُلُه.

 

 ْلمتوقموذتةم ا -ثانًْا

يُذ( يف ُمشططِرُ  هلى اضوتم ويأ ) )الَوِقْلُذ( و)الَوِقيُذ( يف اللغِة معناُه: الشططَّديُد اضرِ  اَموُقوْل)ا

 اللُّغِة مبعنى الذي ُيغَشى هليِه ا  ُيْدَرى أَميٌِّت هَو أم َح)ٌّ!!

م اويف الشططَّرِع: ه) األنعاُم اليت رطُطِرَبْت بَعصطَطا أو م رقةر هلى رأسطِطفا لَتدوَه َاَيسططُفَل َذحُبف 

 ال َ حلُّ ألنَّفا كاضيَِّتِة. افقَدْت حرَكَتفا االختياريََّة ألنَّفا صارت يف آخِر رمٍقم اف)
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ًة ُمَقصططَِّرِةم كاضريِ  الدَّائِم الوجِ م اتارْلويف االصطط  ِ : هو احلائُر ال َمَ  النَّواصططِب وال مَ  ا

زاِجِه العداَء وُيواِل) أهداَءُهم وذلَك بسبِب اساِد ميفيُق وُيوال) اإلماَم هل) )م(م و ارًة َيمَرُ  ويناصِطُبُه  

وأكِل طعاِمِه ِمن هنا وهناَك دوَن أن يكوَن لُه أمٌّ ُ ررطِطُعُه وأٌ  يرهاُه وُيَربِّيِه وُيرشطِطُدُهم افَو َكَمن َربَّْتُه  

الوجوِد اإلهل)ِّم  ارًة ًيِقرُّ ب الشَّواِرُعم ا  َيعِرُ  احلقَّ من الباطِل ألنَُّه مل َيدُخْل من الباِ م لذلَك نراُه

إنَّ ا ًنا  حنَي قيَل له:هلينا س ُمُه وأخرى َيَتوجَُّه إىل العَدِم اضفقوِدم وهذا مذموٌم ذكَرُه اإلماُم الصَّادُق 

َحبََّتنا ى َم)هيفات.. َكَذَ  َمن ادََّه هلينا س ُمُه:ُيواليُكم إالَّ أنَُّه َيضُعُف هن الرباَءِة من هدوُِّكمم اقال 

 ومل َيَتَبرَّأ من َهدوِّنا(م كما قال اإلماُم هل) )م(: )ال َيجتمُ  حبُّنا وحبُّ أهداِئنا يف جوِ  إنساٍن(.

 

 ُمتترتدميتةم اْل -ثالًثا

كما ُيقاُل:  ُيقاُل: َ َردَّى يف البئِرم وَ َردَّى يف الرَّذيلِة. م حيثسططَطَقَ  :دَّى( يف اللُّغِة مبعنى)َ َر

 َ َردَّْت أوراُهُه من َسيٍِّئ ألسَوأ: أي َ فاَوْت وَ َقفَقرْت.

ٍٍ أو جبٍل هلى األرِ  أو يف حفرةر   ويف الشطططَّرِع: ه) األنعاُم اليت سطططقَ ْت من ُمرَ َفٍ  كسططط 

 اماَ ْت بسبِب السَّق ِة.

ليت َ ُدلُّ هلى ِةم اَئَعاَهاِت والَع َماِت الرَِّديصططاحُب ال :ُة( يف االصطط  ِ  ُيقصطَطُد بفاُمَتَردَِّيو)اْل

َعاىل َ أنَُّه قد َ َردَّى وسطَطَقَ  يف التَّوحيِد ال َِّباِهِه الشططُُّبفاِت والِبَدَع اليت َمَنَعْتُه من التََّوجُِّه إىل َوجِه احلقِّ 

 واإلقراِر َلُه.

 

 ْحتةم الىحِط -رابًنا

  ناَطَحْت م  أخرى اماَ ْت باالنت اِ م و أ ) النَِّ يَحُة مبعنىاليت ه)  :)النَِّ يَحُة( يف اللُّغِة

 َمشؤوَمُة.ْلا

ٍِ ا  َيِحلُّ أكُلفا.  ويف الشَّرِع: ه) األنعاُم اَضن وَحُة اليت متوُت مَن النَّ 

ذي َأَرلَُّه لذي ُيؤَ ى يف َذاِ ِهم وايِه إشارٌة إىل الُمشطَتِفُر ا َمأُبوُن اْلُيقصَطُد بفا الْ  :ويف االصط   ِ 

 َغرُيُه هن َوجِه معراِة احلقِّم وَهَدَل بِه إىل الباطِل.
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 متا أك َّت السحع ُ  ال  ما ذتكمُْتم  -خامًسا

 ماَ ْت اف)الِبِه اَخ عين يف الشطططَّرِع: األنعاُم اليت َنَفشططَطفا السطططَّْبُ  أو اايسططَطفا بأنياِبِه أو َم

 حمرََّمٌةم اإذا مل َ ُمْت وأْدَركُتْم منفا احلياَة ااذَبحوها خترُج من التَّحريِم إىل التَّحليِل.

ويف االصط  ِ : َمن دخَل من غرِي با ر شطره)ف اقد نفشَطُه السَّبُ م اإذا بقَ) هلى حاِلِه َافَو    

 اقد نَقَلُه من الكفِر إىل اإلمياِن. ُمَحرٌَّمم أمَّا إْن َلِقَ) َرُجً  ُيَذكِّيِه بإدخاِلِه من الباِ 

وَن الوالئَم من ُمَتَمشيخنَي الذيَن ُيظِفروَن التََّعبَُّد والتََّخشَُّ  وَيُمدُّْلويف احلقيقِة: يرمُز السَّبُ  إىل ا

لوِم هأمواِل الزَّكطاِة اليت  طأِ يفم لَيظَفروا للنطَّاِك ُكَرمطاَء ِمضططططياانَيم ولكنَّفم يف جوَهِرهم جاهلوَن يف     

التَّوحيطِدم وهم ينَفشططططوَن اجَلَفلَطَة الطذيَن ُيَقلطُِّدوَنُفم  قليًدا أهمى دوَن درايةرم اَيموُت هؤالء اجَلَفَلُة     

 ًما هارًاا باهلِل َذكَّاُهم وأرَشَدهم إىل معراِة التَّوحيِد.جَبفِلفمم إالَّ إذا َلَقوا مؤمًنا هاِل

 

َي  الىُُّصِو  -سادًسا َت  متا ُذِبحت 

ٍٍ أو حادََةرم اقد ُنِصَب  َمهو اْل :صطُب( يف اللُّغةِ )النُّ نصطوُ  وهو ما ُيقاُم من بناءر ِذكرى لَشخ

 وُهِبَد من دوِن اهلِل.

ٍِ إىل ِ م اٍل ا  َيِحلُّ أكُلُهم أمَّا إذا كاَن التَّوجُُّه إىل جفِة  ويف الشططططَّرِع: إذا كان التَّوجُُّه بالذَّب

 َمذبوُ  ح ٌل.ْلالِقبَلِة اا

يف االص  ِ : التَّوجُُّه يعين الَقْصَدم أي: إذا كاَن اضقصوُد هباَدُة هذا البناِء كأن يكوَن مت ااًل و

فذا م وبالنَّذِر وجُه اهلِل ااهلُلهو قصططططوُد بالعبادِة َمأو حتَّى بنطاَء الكعبطِةم افطذا حراٌمم أمَّا إْن كاَن الْ   

ما َقرََّ  ُقربَطاًنا ِلَمَزاٍر يف األرِ  ومل ُيِرْد ِبِه اهلَل اكأنَّ  ح ٌلم لقوِل أمري اضؤمنني اإلمطاِم هل) )م(: )َمنْ 

 ُيَقرُِّبُه ِلَصَنٍم من أصناِم ُقَريش(.

ويف احلقيقِة: يعين أنَّ َمن  وجََّه بالعبادِة إىل األمساِء والصططِّفاِت اوسططوسطَطِة هلى أنَّفا ه)   

ٍُ أنصاًبا منصوبًة دوَن اهلِلم أمَّا َمن  وجََّه بالعباداحلقُّ يف احلقيقِة واجلوهِر افذا حراٌم ألنَّفا ُ ص ِة إىل ِب

ُمعاَيِنم وهَرَ  أنَّ هذه األمساَء والصِّفاِت وسائل وأسباٌ  ال غايٌة حبدِّ ْلَموجوِد اْلُمتجلِّ) اْلذاِت احَلقِّ ا

 ذاِ فا افذا ح ٌل لقوله  عاىل: )َاْلَيْرَ ُقوا ِا) اْلَأْسَباِ (.
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ُ: أي -سابًنا  َ تتس تتْقِسُموْا ِباذيل  ي

 يعين السَّفَم الذي ال ريَش هليِه. :)الزََّلُم( يف اللُّغِة

يضعوَنفا يف وويف الشطَّرِع: كاَن أهُل اجلاهليَِّة َيسَتقِسمون باألالالِم ايكتبوَن هليفا األمَر والنَّف)  

اإْن َخَرَج ما ايِه األمُر َمَضى ِلَقصِدِهم وإن حُدهم أمًرا أدخَل يَدُه ايه وأخرَج َسفًمام أوهاءرم اإذا أراَد 

 خرَج ما ايِه النَّفُ) َكفَّ.

 ؤمننَي.ُمويف االص   : هو اليمنُي واحَللُف باألصناِم وهو حراٌم هلى اْل

لنَي الذيَن أنكروا ُمَع ِّبالفسَطاِد وسوِء الظَّنِّ الَعَقائديِّ من الْ  ويف احلقيقِة: هو االقتداُء مَبْن ُهِرَ 

الوجوَد اإلهل)َّم ااالقتداُء بفم وأخُذ هلوِمفم يؤدِّي إىل الفسِق والِعصياِنم وَطاَهُتُفم وَ فِضيُلُفم َيقوُد إىل 

َك َحَراٌم ُمَحرٌَّم هلى اضؤمننَي الَبالغنَيم ألنَّ هليفم أن َيقَتدوا وينَفلوا هلوَمفم لَمعبوِدم وذْلُجُحوِد اإللِه ا

 بالعلِم والَففِمم أيًّا كاَن حاُلُه يف الدُّنيا ِمن َاقٍر أو ما شاَبَهم ألنَّ َ فضيَلُه واجٌب.ممَّْن َاضََّلُه اهلُل 

 

 نكتف) لعدم اإلطالة واهلل أهلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


