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   نور العلوي

         مباشرة حول الموضوع  ة-راسلوا الكاتب

ِ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلًفا ... أختالفاً كثيراً ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه (  َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاَّ
  ].82: سورة النساء[} َكِثيًرا 

  
كثير من المتديـنين يقرؤون القرآن بطريقة تعبدية تمنع عنھم الشكوك و تغطي عيوب بعض 

  . النصوص 
يئة ؟ أم تنتھج أسلوبا موضوعيا يجعل تكون بھذه الطريقة البر" المقدسة " ھل قراءة الكتب, لكن 

ما عقله و معتبرا إياه المرجع الوحيد ؟ وإال فكيف نستطيع تميز , القارىء المبالي بقدسية النص  ُمَحكِّ
  أليس مرجعنا الوحيد ھو العقل ؟ . ؟ " المقدسة " الغث من السمين في ھذا الكم الكبير من الكتب 

  
وھي , ا و بوضوح على الطابع المزاجي في التشريع القرآني سأعرج في ھذا الموضوع على آية تدلن

  . تثير أسئلة البد من طرحھا 
  

  :من سورة النحل  67_66اآلية 
ا فِي ُبُطونِِه ِمن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبناً َخالِصاً َسآئِ {  مَّ اِرِبينَ َوإِنَّ لَُكْم فِي ٱألَْنَعاِم َلِعْبَرًة نُّْسقِيُكْم مِّ }{  غاً لِلشَّ

ِخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً إِنَّ فِي ٰذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيعْ  ِخيِل َوٱألَْعَناِب َتتَّ   }قِلُوَن َوِمن َثَمَراِت ٱلنَّ
  : في ھذه اآليات جملة من النعم التي يمتن بھا على عباده " هللا " يحصي 

كر, نعمة األنعام , نعمة األلبان  و , الذي نستخرجه من ثمرات األعناب والنخيل ) الخمر(نعمة السَّ
  . نعمة الرزق الذي نجنيه من تلك الثمرات 

الخمر /نرى هللا يمتن على عباده بأن خلق لھم األنعام واأللبان واألعناب التي منھا يتم انتاج الســـكر
  .والرزق الحسن 

  ! بل ھي آية يجب اإلتعاض بھا 
  :الخمر التي تقول ) جتناب بل ا( وھذا يتعارض مع آية تحريم 

  "من عمل الشيطان فاجتنبوه...... إنما الخمر والميسرو األنصاب واألزالم "
- - ---------  

كيف يمتن هللا بالسكرعلى العباد ويحصيه في جملة النعم ثم ينقلب , السؤال الذي يقفز لألذھان الفطنة 
  غذا فيجعله من عمل الشيطان؟

  غدا عمال من أعمال الشيطان حتى أحصاه أمس نعمة من نعمه ؟ألم يكن يعلم أنه سيجعله 



  هللا والشيطان ليسا من نفس الجنس أليس كذالك ؟
  :سنتعرض لبعض التفاسير 

  ..............تفسير أبي بكر الجزائري...............
أي أي ومن بعض ثمرات النخيل واألعناب ثمر تخذون منه سكراً : من ثمرات النخيل واألعناب" 

  ."خمراً ورزقاً حسناً أي والتمر والزبيب والخل والدبس الحسن
  
ورزقاً حسناً أي ومن بعض ثمرات النخيل } ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكراً { 

  "وھذا كان قبل تحريم الخمر. واالعناب ثمر تتخذون منه سكراً اي شراباً مسكراً 
  انتھى تفسير الجزائري

سر أن ھذا كان قبل تحريم الخمر لكن يتناسى أن هللا يحصيه بين جملة نعمه ويمتن الحظ وأضاف المف
  به على البشر

فلماذا سرده وأحصاه بين نعمه من ألبان , فحتى ولو كان قبل التحريم ألم يكن هللا يعلم أنه سيحرمه 
ال يعلم ما الذي وأنعام؟ أليس ھذا من التناقض الصارخ الذي يدل على أن الكاتب يكتب اليوم شيئا و

  سيكتبه غدا؟
َمَثلُ ھذا كَمَثِل شخص يقوم بتعداد وإحصاء خصائل وإيجابيات الشيوعية مع زمالئه ثم يأتيھم غدا 

  !!!!!!!!!ويقول الشيوعية من عمل الشيطان 
  

  ..............تفسير الطبري...............
ـِخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً {  :ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبـي رزين: حدثنا ابن حميد، قال } َتتَّ

  .نزل ھذا وھم يشربون الـخمر، فكان ھذا قبل أن ينزل تـحريـم الـخمر: قال
{ : أخبرنا ھشيـم، عن مغيرة، عن إبراھيـم، فـي قوله: ثنا عمرو بن عون، قال: حدثنـي الـمثنى، قال

ـِخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َوِرْزقاً َحسَ    .ھي منسوخة نسخھا تـحريـم الـخمر: قال} ناً َتتَّ
  

  ...................تفسير القرطبي...............
، إال أن الجمھور على أن السكر الخمر، منھم ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاھد 

كر ما حرمه: وابن أبي َلْيلى والَكْلِبّي وغيرھم ممن تقّدم ذكرھم، كلھم قالوا وكذا . هللا من ثمرتيھما السَّ
  :السَكر اسم للخمر وما ُيسكر، وأنشدوا: قال أھل اللغة

حاة وبئس الشَّرُب َشربُھم إذا جرى فيھم الُمّزاء والّسَكر   بئس الصُّ
  انتھى

  
  :فقد أدت بالحنفيين للقول أن, وأحدثت ھذه اآلية بعض المشادات الفقھية 

ن األنبذة؛ والدليل عليه أن هللا سبحانه وتعالى امتن على ما ال ُيسكر م» َسَكراً «: المراد بقوله" 
م، فيكون ذلك دليالً على جواز شرب  عباده بما خلق لھم من ذلك، وال يقع االمتنان إال بمحلَّل ال بمحرَّ

  انتھى" ما دون الُمسكر من النبيذ، فإذا انتھى إلى السكر لم يجز، 
  !!!بيذ مالم يسكر اإلنسان فإذا سكر المرأ توقف فقد أدى بھم تفسير اآلية إلى تحليل اخذ الن

  :وھذه اآلية جعلت اإلمام سفيان الثوري وابراھيم النخعي يتناوالن الخمر أنظر من تفسير القرطبي 
  "ورأيت الّثـــــوِرَي يشرب النبيذ في بيت َحْبر أھل زمانه مالك بن ِمعول: قال شريك"
َخِعّي وأ" بو جعفر الطحاوّي وكان إمام أھل زمانه، وكان سفيان الثوري فقد أحلّ شربه إبراھيم النَّ

  "يشربه 
  انتھى اإلقتباس 

مستشھدين , مستنكرين , مخالفين ) اي للحنفين ( متصدين لھم, فانبرى بعض أئمة المذاھب األخرى 



  " .كل مسكر حرام"بآحاديث أخرى مثل 
  

وقال أبو " استشھدوا بقول أبو عبيدة تعني طعم ف" سكر" وقد ذھب البعض القليل للقول بأن كلمة 
عم، يقال: عبيدة   :وأنشد. ھذا َسَكر لك أي ُطعم: السَكر الطُّ

  جعلـَت َعْيـَب األْكَرِمين َسَكـراً 
 ً   .انتھى " أي جعلَت ذمھم ُطعما

قول أبي عبيدة ھذا ال يعرف، وأھل التفسير على خالفه، : "على ھذا الرأي قائال " الزجاج"لكن رد 
انتھى ." ة له في البيت الذي أنشده؛ ألن معناه عند غيره أنه يصف أنھا تتخمر بعيوب الناسوال حج

  .اإلقتباس 
  

وغيره " أحمد صبحي منصور"وقد حاول بعض القرآنين المنكرين للناسخ والمنسوخ من أمثال السيد 
حلويات وسكريات و!!!! أن يستدلوا بھذا القول ويثبتوا أن معنى سكرا ليس خمر بل شرابا 

  !!!وشكوالطة و حليب نيسلي 
  لماذا انعدام الموضوعية أصبح منھجا في استقراء النصوص ؟: السؤال الذي يفرض نفسه 

  اين النزاھة واحترام النفس والعقل ؟
ويعتمد على تفسير المفردات , ألم يالحظ ھؤالء الذين يتبجحون بالمنھج القرآني الذي ينبذ القواميس 

  :ألم يالحظ ھؤالء اآلية التي تقول , قلت , ن نفسه القرآنية من القرآ
  أليست كلمة سكارى ھنا تعني مخمورين ؟ أم لكل مقام مقال ؟ " ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى "

ألم يالحظوا أن اآلية تتكلم عن العنب والنخل ونحن نعلم أن الشراب الذي يتخذ منھا ھو أساسا النبيذ 
  والخمر كما في الحديث

  "الخمر من ھاتين الشجرتين النخلة والعنب: " بي ھريرة عن النبّي صلى هللا عليه وسلم أنه قالعن أ
  :والسؤال األخير والمھم 

ألم يكن هللا بعلمه الواسع السابق المطلق وبلغته البليغة التي تحدت البلغاء واذھلت الفصحاء أن 
  !يتفادى ھذه المشكلة اللغوية ؟

  :ال كلمة سكرا بشـــــراب و قائال فقط باستبد, الجواب نعم 
ِخُذوَن ِمْنُه شــــرابا طـــيبا َوِرْزقاً َحَسناً إِنَّ فِي ٰذلَِك آلَيًة لِّقَ " ِخيِل َوٱألَْعَناِب َتتَّ ْوٍم َيْعقِلُوَن َوِمن َثَمَراِت ٱلنَّ
"  

يذ و سوف لن سوف لن يجد أصحاب المذھب الحنفي سبيال لتحليل النب, اآلن و بھذه الصياغة , نعم 
ولن , يرتكب سفيان الثوري حراما بشربه الخمر وال ابراھيم النخعي ولن يحتار أحد في معنى الكلمة 

يضطر البعض للعودة ألبيات غامضة الداللة من شعر أبو عبيدة التي أنكرھا الزجاج لتفسير وتبرير 
على " من عمل الشيطان " ي التي ھ" النجسة" ھذا التناقض الصارخ الذي بمقتضاه امتن هللا بالخمر

  !!!!!!!!!عباده 
ھل استعصى ھذا على هللا ؟؟ أكان عليه األمر .....فقط استبدال كلمة بكلمة أخرى , الحل كان بسيطا 

  عسيرا ؟ أم نه لم يكن مدركا لنتائج أقواله؟
لك ال يفسر لنا أن ذا, نقول لھذا الذكي , قبل تحريم الخمر " نزلت " قد يقول قائل أن ھذه اآلية إنما 

, وال نسخ في خبر كما قال ابن عربي , فھذا خبر , كيف أن هللا أحصى الخمر و عده في جملة نعمه 
فذكر الخمر في ! لم يكن هللا ُمجبرا على مدحه وذكره للعبرة والموعضة مع أنه يعلم أنه سيحرمه غدا 

  !!! ھذه اآلية أتى في معرض سرد النعم الربانية 
ليس المھم أن تعود عليه أو ال , نقول للذكي , ال تعود على الخمر " الحسن" أن صفة وقد يقول آخر 

ومن جھة أخرى , ھذا من جھة , فحتى لو افترضنا جدال أنھا ال تعود عليه فإن ھذا ال يعني تقبيحه , 
  ! ) !!! آية لقوم يعقلون ( وھي لإلتعاض , فإن اآلية أتت سردا لنعم هللا , 



ألست أنا من أھداك أمس سيارة و أموال و لوازم تجارتك و " مثل شخص يقول لصاحبه َمـثـَـل ھذا ك
  فحقا أن كلمة " لعلك تتذكر صداقتي لك , منزال جميال 

بل على المنزل لكن ھذا ال يعني أن السيارة ليست معروفا أداه " سيارة" ال تعود على" جميال "
ويذكره بھا كعربون , تن بھا الصديق على صديقه بل ھي تـُـحسب كھدية طيبة يم, الصديق لصديقه 

  . كذالك ھو الخمر قي آيتنا ھذه . لصداقة أبدية وكنعمة أغدقھا عليه بحكم المحبة التي بينھما 
  خالصـــــة
 ----------  

فعدھا وأحصاھا نعمة من نعم هللا , لم يكن في علم كاتب القرآن أنه سيحرم الخمر في يوم من األيام 
  !على العباد كنعمة رائعة وممتازة مثلھا مثل األلبان  وامتن بھا

أننا نالحظ , لكن الغريب , ولو كان من هللا لما لجأ لھذه المفردة ولما تناقض بھذا الشكل الرھيب 
  يحرصون على تغير الحقائق واتباع منھج , بعض المتحذلقـين اليوم 

ال ُتلبس على الناس وال , لمة أكثر وضوحا ولو قصد الكاتب غير الخمرالستعمل ك, " التدليس التقي"
  .شرابا طيبا .."ُتشوش المعنى مثل جملة 

 


