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األغذية النقية والجيل السليم
وكلُّك ْم مسْؤول ع ْن ر ِعيَّتِ ِه "،كما يتوجب علينا مراعاة ُ
ب الحلل واإلنتاج النظيف واالستهلك المتزن
الكس ٍ
ُمتجنبين االسراف والتبذير ،وعلينا التحرك قُدُما نحو بناء
ّارة بالفرد والمجتمع قال تعالى
أجيا ٍل سليم ٍة من اآلفات الض ّ
ارا وقودها
" يا أيُّها الَّذِين آمنوا قوا أنفسك ْم وأ ْهلِيك ْم ن ً
النَّاس وا ْلحِ جارة عليْها مَلئِكةٌ غَِل ٌ
َّللا
ظ شِدا ٌد ََّّل ي ْعصون َّ
ما أمره ْم وي ْفعلون ما يؤْ مرون"

أيها المسلمون !
قرون نداءا نبويا
لقد رفع النبي صلي هللا عليه وسلم قبل
ٍ
إلي اإلنسانية جمعاء قائل " :هللا نظيف يحب النظافة .أمر هللا
تعالى المؤمنين بما أمر به أنبيائه" ثم أتبع ندائهُ بقرأة اآلية
التالية "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني
بما تعملون عليم"  .1ثم تابع النبي صلي هللا عليه وسلم
حديثهُ ألصحابه بذكر قصة رجل فقال .إن ذالكم الرجل كان
شع ُ
يُش ُد الترحال لفترات طويل ٍة مطيل للسفر ،حتي غلبه ال َّ
ث
والتّغبّر ،مادّا يديه إلي السماء سائل هللاُ بقوله "يا رب ،يا
رب" ثم أتب ُع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعليقهُ في حديثه
سهُ ح ََرا ٌمَ ،وغُذِّ َي
المشهور " َو َم ْط َع ُمهُ ح ََرا ٌمَ ،و َمش َْر ُبهُ ح ََرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُ
َاب لَهُ ".
با ْلح ََرام ،فَأَنى يُ ْ
ستَج ُ
أيها األحبه الكرام !
باالنتشار في المجتمع من الناحية المادية والمعنوية
ياخذُ الفسا ُد
ٍ
ُ
حيث يتحو ُل عد ُم االهتمام بالحلل
ُمتسببا بفساد األغذية.
والحرام إلى انحراف الوعي لدى االنسان المؤمن .فعد ُم
االكتراث بالقيم األخلقية واإلنسانية تتحول معها المأكوالت
والمشروبات والمنتوجات إلى موا ٍد مضرةٍ أكثر منها من مواد
مفيدة .حيث يأخذ بذلك المجتم ُع في نهاية المطاف الى الترا ُجعِ
ثر على فطرة االدمغة الصغيرة لدى
والتخلُف  ،وكل ذلك يٌؤ ٌ
والتفاهم،
واالحترام
الشباب .لبفقد المجتم ُع قيم ٌه كالمحب ٍة
ٍ
ٍ
ويتحو ٌل إلى مجتمعٍ مليئ بمحاور الشر والوقاحة
والتظالم.
أيها المسلمون !
إن لك ٍل لقمة نلتق ُمها تأثيرا بليغا في تنشئة حياتنا ماديا
وجسديا كما هو الحال في كل كلم ٍة وكل تصرفٍ يصدر عن
النظر في
مكلف إسلميا باالنتباه ودقة
االنسان .فاإلنسا ُن
ٌ
ٍ
مأكله ومشربه ورعاية عائلته  .إن الحياة الدنيوية الموهوبة
ق بعضنا البعض.
لنا أمانةُ في أعناقنا كما اننا أمانةُ في عات ٍ
لذلك يتوجبُ علينا إدراكٌ مسئولياتنا  ،وتبني حياةٍ معتدلة
اع
ومتّزنة  ،تتص ُ
ف باألخلق الحميدة .قال ص " :كلُّك ْم ر ٍ
www.tokyocamii.org

