 ‐ 1239ﺣﻤﺖ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی
ﺳﻮال
ﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر و ﻋﻘﺮب و ﻣﻮش ﭼﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم و از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎص .از ﻧﻈﺮ ﻋﺎم ،اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن دارد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯿﻢ و داﻧﺎ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺣﻤﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻤﺖ
ﮐﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻧﻤﺑﺮد.
اﻣﺎ از ﺟﻨﺒﻪی ﺧﺎص ،ﺣﻤﺖ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،اﻇﻬﺎر دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ اﻟﻪ در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن روزی ﻣٔدﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣآزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮔﺬارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﺎن را از ﺟﻬﺖ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻨﺸﺎن ﻣآزﻣﺎﯾﺪ؛ ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﺷﻮد
و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷ دارد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری داﺷﺘﻪ؟! ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮدش دﭼﺎر درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺷﻮد .از ﯾ از
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺑﯿﻨ ﺳﺘﻤﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﺪ! ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﭘ ﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺷﯿﺎء را ﺑﺎ ﺿﺪ آن
ﻣﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﮐﺴﻦﻫﺎ و داروﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ از ﺳﻢ ﻣﺎرﻫﺎ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺳﻤ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺷﻮد .ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮش زﯾﺎن اﺳﺖ ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﻗﺮار داده .از ﺳﻮی دﯾﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی ﻏﺬای دﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﯾ از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮ ﻣﺤﺾ
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وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺒﻪی دﯾﺮ ﺧﯿﺮی در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺑﻠﯿﺲ
ﮐﻪ ﺳﺮ و اﺳﺎس ﺷﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺧﻠﻘﺖ او ﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی او اﻫﻞ ﻃﺎﻋﺖ را از
اﻫﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﺪ و اﻫﻞ ﺗﻼش را از ﮐﻢﮐﺎران و ﻣﻘﺼﺮان ﺟﺪا ﻣﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از اﻫﻞ دوزخ ﺟﺪا
ﻣﺷﻮﻧﺪ.
از اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن و ﺑﺼﯿﺮت در دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،و درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎد.
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