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 اخلمرة عند العلوية النصريية

 ٦١١٢ األول تشرين ١السبت يوم   نإيرا -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

 

 حول  ائكَةشَّال الدكتور أمحد أديب أمحد األسئلَة ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشح   وري السح   الباحُث أوضح   

راب  ب  الشححَّال جيوُز ملؤمٍن أن يشححر :تقوُل َةعاليم العلويَّالتَّ أنَّ اًحموضححِّ ني العلويِّ ها عند وحتليِل اخلمرِة

 ادق.ر الصَّجعف ِةمن أمَّ فهو ليس  ِة، و م ن فعل  ذلَككغرِيِه وُيرى سكراًنا مثل بعض العامَّحتى ي سكر  

 

لة مهر لوكا ِهالدكتور أمحد أديب أمحد يف حديِث وري السحححح  العلوي  يين الدِّ الباحُث وأشححححار 

 ني لعلويِّا هححاُ هي اتِّ الغححايححَة إنَّ :ِةالعلويححَّ ائفححِةالطححَّ عنححد  اخلمِر حتليححِل على تهمححِة اتعليقحًح لألنبححا 

نا من أنَّ الًم، عنا من اإلسحح ِ إخراج  ى الوسححائِلبشححتَّ هم يريدون ، وكأنَّماِتاحملرَّ بإباحِة ني صححرييِّالن 

ََه ر  ِمن هح ا و م ا ب َطن  و اإلِ    ) تعحا::  اهلِل بحأمرِ  امللتزمني  أكثِر م  و اَلب غ ي  ث قحلل  ِإنَّمح ا ح رَّ   ر بِّي  اَلَفو اِح   مح ا 

 فهؤالِ  .(ِبغ ي ِر اَلح قِّ و َأن ُتشحححح ِركلوَا بِحاهلل مح ا َلم  ُين زِّل  بِحِه سحححُحَلَطاًنا و َأن ت قلوللوَا ع َلى اهلل م ا اَل ت ع َلُمون     

ال يقُع على أسححححاأِل األ،حاِ ، وإنَّمحا على    حليحلِ والتَّ حريِمبحالتَّ  احلكم  مل ولن يفهموا أنَّ احلحاقحدون   

َلُق على جرة( ُيط)الشححَّ جرة(، واسححُماحللكم  على اسححِم )الشححَّ ُعوِق. فهل ُندلوِل الفعليِّ اها  أي اثآثاِرامل

 يَّةل، بدليِلاملعارُف ال األشجاُر النبات ً جرة( مث)الشَّ راد  باسِمحححمحححليدلَّ املؤمن  بأنَّ ال واخلبيِث ِبيِّالطَّ

َكِلم ًة  ً ُه م ث : )َأَلم  ت ر  َكي ف  ضحح ر ب  الّلالكرميِة اثآيِة يف تفسححرِي علينا سحح ُمُه ادِقالصحَّ  ما ورد  عن اإلماِ 

َر و َفر ُعه ا ِفي السحححَّم ا ( وهو قوله: )رسحححوُل اهللِ   ةل ُحححللها، واألئمَّأ َطيِّب ًة َكشححح ج رَة َطيِّب َة َأُححح لله ا ث اِب

 ورقلها(. ِة مثُرها، واملؤمنون األئمَّ أغصاُنها، وعلُم

إنَّ أُحححاب  املهاهِب الفاسححدِة وامللِل احلائدِة يدينون  بامَلث ِل ويكفرون   :أمحد الدكتور وأضححاف 

ال  تعحا: قد ضححححرب  األمث  فهموا أنَّ اهلَلِق مبعًنى واححَد ومل ي  هم وجحدوا األمثحال  بحاملطلَ   بحاملمثوِل، ألنَّ 

 ُف والتنحاقُض يف اياِت القرانِ بحاحملموِد واملحهموِ  واملهمحِل و....، ولوال هحها التَّقسححححيُم َلب ِقي  االخت     

: حممودر ومهمو ر وَبُرث ثةل ضحححُح أمري املؤمنني اإلما  علي ) (الكريِم، فاأل،اُ  كما قسححححَّمها موالنا 

فهو الهي  ً ، وما كان  ُمهم ، ومحا كان  مهموًما فهو عدو  اهللِ وُمهمحلر، فمحا كحان  حمموًدا فهو ولي  اهللِ   

 خ ُرون  ُمر ج و ن  أِلم ِر اهلِل(.قال تعا: فيه: )و ا
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يف احلقيقِة كلمٌة من ههه الكلماِت، واسححححمر من ههه  اخلمرَة إنَّ :ً قائ العلوي  الباحُث وتابع 

، ألنَّ العرب  كانَ تسححمِّي العنب  ًًرا، لقوله تعا:: )ِإنِّي العنِب ، ومعناها يف اللغِة عصححرُياأل،اِ 

روح : ملاذا اخلمُر ؤال  املطأَلنه ُتِرَك فاخ ت م ر ، لكنَّ الس  اًًر اخلمُر ي أي عنًبا، و،ِّ (اَأر اِني َأع ِصُر خ م ًر

يف بعِض اثآياِت رجسر من عمِل الشحيطاِن، ويف بعهحها اثآخر شرابر طهورر ألهِل اةنِة، فهل زوُز   

 املساواةل بينهما؟!

 

 لباحُثا أشار  ني العلويِّ عند  اخلمرِة قسيِمحول ت لألنبا وكالة مهر  مراسحلِ  على سحؤالِ  اوتعليًق

اخلمرةل  لك: أقوُل أمري املؤمنني اإلما  علي ) (موالنا  من قوِل ملا ذكرناُه اًلامتثا هإنَّ :وري السحح  العلوي 

ملؤمنني، ا بل كلَّ ني العلويِّ ال خيص  ً أُ ، وهها الك ُ ومهملٌة ومهمومٌة : حممودٌةوَبُرعلى ث ثِة ُض

. فاخلمرةل إذا كان ُيقص ُد بها اخلمرةل املشروبةل من ماِ  العنِب قسيِماملغزى من هها التَّ مل يفهِم انَّ أحًدلك

ُِِهون  ِمن ُه  هم أو التَّمِر فهي ُم ِِيِل و اأَلع ن اِب ت تَّ لحٌة ال حممودٌة وال مهمومٌة لقوله تعا:: )و ِمن ث م ر اِت النَّ

 ، فههِه اخلمرةل ال يقُع عليها محدر وال ذ  ٌّ.س َكًرا و ِرز ًقا ح س ًنا(

وله سبحانه: كق الكريِم يف القراِن مواضع  ِةتعا: ح م د  اخلمرة يف عدَّ أنَّ اهلَل الدكتور أمحد ن وبيَّ

ِ لَُّدون  ِبَأَكو اَب و َأب اِريق  و َكَأأٍل  ،)و َأن ه ارر مِّن  خ م ٍر لَّهََّة لِّلشَّاِرِبني (، وقوله تعا:: )ي طلوُف ع َلي ِهم  ِوَلد انر م 

ه: ج له: )ُيَطاُف ع َلي ِهم ِبَكَأأٍل ِمن مَِّعنٍي، ب ي ه ا  َلهََّة لِّلشَّاِرِبني (، وقوله عزَّ عز  مِّن مَِّعنٍي(، وقوله جلَّ

 بههه صححاِ  املؤمننياليت تدل  على اخت املعروفِة ها من اثآياِت)و سحح َقاُهم  ر ب ُهم  شحح ر اًبا َطُهوًرا(، وغريِ 

: ِه  )ع( لت ميِهيحمسحال النَّيبِّنا ِديِّحس قوِل بدليِل اخللِد بها يف جناِن ون حِة اليت يرتقَللَّحمححح اخلمرِة ال

 )م ن  ي َأكلُل ج س ِدي و ي ش ر ُب د ِمي َفَلُه ح ي اٌة َأب ِديٌَّة و َأن ا ألِقيُمُه ِفي اَلي و ِ  اأَلِخرِي(.

: )ي ا َأي ه ا عندما قال  تعا: ذ َّ اخلمر  اهلَل نَّأ تعتقُد َةالعلويَّ نَّإ :وري السحح  األكادميي  وأضححاف 

ِ م ُر و اَلم ي ِسُر و اأَلنص اُب و اأَلز اَلُ  ِرج سر مِّن  ع م ِل الشَّي َطاِن َفاج ت ِنُبوُه َلع لَّكلم  ُتَفِلُحون (،  الَِّهين  ام ُنوَا ِإنَّم ا اَل

: )ي ا َأي ه ا يف قوله تعا: عنُه ى اهللله ي إ: السحححح كِر الهي ن يؤدِّ ُهألنَّ احملمودِة اخلمرِة غرُي فهها اخلمُر

 العلوي  الفيلسوُف ُهالَِّهين  ام ُنوَا اَل ت َقر ُبوَا الصحََّ َة و َأنُتم  سُحَكار ى ح تَّى  ت ع َلُموَا م ا ت قلوللون (، والهي شرح   

ا ه)الس كُر هو اةهُل والغفلةل، فأمر  بتجريِد النَّفِس عن ع ئِقها، و َقطِع :ِهبقوِل)ق(  اني احلرَّ شعبَة ابُن

 علينا س ُمُه ادقالصَّ اإلماُ ًة مستعدًَّة لقبوِل املواهِب اإلاهيَِّة(، لهلك حهَّرنا أعن شح و اِغلها، لتكون  مهيَّ 

 وُلححسر يِّدناححح س اقال أيًه(، كما رٍّحح ٍم ومفتاُح كلِّ ش حح ثإ قال: )إنَّ اخلمرَة رأأُل كلِّ اها حنيمن تناِو
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: ِهع( بقوِلاملسي  ) النَّيب نا ُد) (: )لعن  اهللل اخلمرَة و شح اِرب ها(، فاخلمرةل املهمومةل حهَّر منها سيِّ  اهلِل

ِه : )ال تسحححَكروا باخلمِر الهي فياأيهححًح )ع()كل  شحححراَب ُيشحححر ُب يف كلِّ م ت اٍع يكوُن ن ِجسر(، وقوله 

 اخلل ع ةل(.

 

وكالة مهر  ِلمراسح  على سحؤالِ  اتعليًق حريِموالتَّ حليِلبني التَّ ِةاجيَّالدكتور أمحد ل زدو ق وتطرَّ

يف  يا ح لرنيف الد  : احل ُلً ، قائيف اثآخرِة ِهنيحا وحتليلحِ  يف الحد   شححححيَ  حتريِم جواِز حول  لألنبحا  

 هم رغبححًةأنفسحححح  فون واملتطرِّ ون الوهححابي  ون اإلرهححابي  ي قتححُل كيف  ، فححان ر بححالعكِس ، والعكُساثآخرِة

 !!اهلِل معاذ  يف اثآخرِة ُهنيا مت حتليلليف الد  ُهحترمُي نا الهي متَّالزِّ ، وكأنَّاِتباحلوريَّ

 

ِ  رِّاهلَل مل حي نَّإ :ما ورد  عن املوالي ً ناق اخلمِر موضحححوع  وري السححح  العلوي  الباحُث واختتم 

رات دِّمِحح ، كالُه عاقبةل اخلمرِة فهو حرا رحح ُتحح َفم ا كان  عاِقب  ،ِمها، ولكن حرَّم ها لعاِقب ِتهاحح اخلمرَة الس

 :)ق( ين العاني الدِّ يُخ منتجُبالرَّباني  الشَّ ، وقد قال العامُله وما شاب 

ََم ا  ى ُسَكًرا واخر ع ر ب د افهها انتش   س َقى طالبني  الر شِد كأًسا على 

وُز حني قال: )ال جي والعربدِة كِرعن السححح )ق(  رباني الطَّ ميموُن العلوي  وقد نهى الفيلسحححوُف

 راب  حتى ي سكر  كغرِيِه وُيرى سكراًنا مثل بعض العامِة، و م ن فعل  ذلك فهو ليس ملؤمٍن أن يشرب  الشَّ

 (.علينا س ُمُه ادِقالصَّ جعفِر ِةمن أمَّ

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري


