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كأس الغفلة
التقى راشد بصديقه مايكل عىل املقهى حسب املوعد املحدد بينهام ،وما إن جلسا حتى بادر
مايكل راشد قائلاً :
الليلة سأطرح موضو ًعا أظنك ستوافقني عىل وجهة نظري فيه.

مايكل :معذرة يف اندفاعي ،معك حق..

استدعى مايكل النادل ..توجه النادل إليهام ،وسأل راشد عام يطلبه.
راشد :شاي.

النادل (متعجبًا) :شاي؟!

راشد :بالليمون.

النادل (وقد ازداد تعجبه) :بالليمون؟!!

ً
اعتذارا عن
أيضا شاي بالليمون
مايكل
(ضاحكا) :نعم ،إنه مسلم ال يرشب اخلمر ..وأنا ً
ً
اندفاعي ،وموافق ًة لصديقي.

انرصف النادل إلحضار طلبهام ،بينام يتمتم راشد :ال أعرف ما الغرابة يف ذلك؟!

مايكل :يا صديقي ،إن رشب اخلمر يف بالدنا كرشب املاء ،هناك أنواع كثرية بأسامء ومذاقات
خمتلفة وطرق رشب شتى؛ لذلك تعجب النادل أال حيتوي طلبك عىل يشء منها ،ال يفعل ذلك
عفوا..
عفواً ..
إال األطفالً ..
راشد :ولكن ذلك غريب!

مايكل :وما الغرابة يف ذلك؟ ليس هذا األمر جديدً ا علينا ،وليس يف بالدنا فقط ،بل يف الغرب
كله.
راشد :هذا بالضبط وجه الغرابة..
مايكل :كيف؟!
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راشد :مه ً
ال يا صديقي ،دعنا أوالً نطلب مرشو ًبا لتحيتك!
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راشد :ألنكم أقوام يدين معظمكم بالنرصانية ،ويفرتض أنكم تؤمنون بالكتاب املقدس ،وقد
يبي اخلمر ،بني
رش ّ
مرضة كبرية ،فوضحت حمذرة“ :ال تكن بني ِّ
بينت التوراة أن يف رشب اخلمر ّ
صباحا يتبعون
املتلفني أجسادهم” (أمثال ،)20:23وهنت عن السكر باخلمر“ :ويل للمبكرين
ً
املسكر ،للمتأخرين يف العتمة تلهبهم اخلمر” (إشعياء .)11:5

مايكل :مهلاً يا راشد ،ال تظن أنك وحدك تعلم الكتب املقدسة ،فكثري من رجال الدين عندنا
يبيحون رشب اخلمر ،وأورد بعضهم من التوراة أن بعض األنبياء رشب اخلمر حتى سكر ،وقد
السكْر ،ويف اإلنجيل أن املسيح رشب اخلمر ،ففي
سمعت من بعضهم أيضا أن املحرم فقط هو ُ
مخرا فتقولون به شيطان ،وجاء ابن
لوقا (“ :)33 :7ألنه جاء يوحنا ال يأكل ً
خبزا وال يرشب ً
اإلنسان يأكل ويرشب (اخلمر) فتقولون هو ذا إنسان أكول ورشيب مخر”.
راشد :إن ما تذكره يا عزيزي حييلنا إىل مشكلتني خطريتني هلام تأثريمها عىل اإلنسان الغريب
واملجتمعات الغربية:

األوىل :إنني آسف حني أقول لك :إن واقع كتابكم املقدس احلايل يثبت أن به العديد من
متناقضا يف عدّ ة عقائد ،منها:
حرفته؛ مما جعله
ً
املدسوسات ،وأن األيادي التي ختدم إبليس قد ّ
حتريم اخلمر وحتليله ،ونسب رشبه إىل املسيح عليه السالم وتنزهيه عن ذلك يف آن واحد ،فقد
أيضا ( )15 :1وص ًفا للمسيح عليه السالم عىل لسان جربائيل عليه السالم ،إذ نقرأ:
ورد يف لوقا ً
ومسكرا ال يرشب ...”..والتناقض واضح.
ومخرا
ً
“ألنه يكون عظيماً أمام الربً ،

الثانية :أن رجال الدين عندكم حيتكرون الكتاب املقدس ،وبعضهم يدعي أنه يتحدث باسم
الرب ،وكثري منهم يرى أن له سلطة التحريم والتحليل ،وأنتم تتبعوهنم عىل ذلك.
كثريا منَّا ال يؤمن حقيقة بالكتاب
مايكل :معك حق يف ذلك ،وهلذا أصارحك القول :إن ً
املقدس وال يثق برجال الدين ،ولقد حدث حتول كبري يف جمتمعاتنا منذ عرص النهضة ،لذلك:
فإننا عند املحكات الفعلية يكون إيامننا بالعقل والعلم املادي فقط ...دعنا إذن من الكتب
املقدسة ومن الدين ،ولنتكلم بالعقل والعلم.
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مخرا
ومن نصوص اإلنجيل ورد يف سفر الالويني (“ :)9 :10وكلم الرب هارون قائلاً ً :
فرضا دهر ًّيا يف أجيالكم” ،ويف سفر القضاة (:13
ومسكرا ال ترشب أنت وبنوك لكي ال متوتواً ،
ً
ومسكرا ال
ومخرا
ً
“ :)14وقال مالك الرب ملنوح ...من كل ما خيرج من جفنة اخلمر ال تأكلً ،
ترشب ”...وغري ذلك نصوص كثرية تذم شاريب اخلمر ،وتنهى عن خمالطة السكريين ،بل تذم
الناظرين إليها..
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راشد :اسمح يل بالقول أولاً  :إن هذه مشكلتكم أنتم مع الدين ،نتيجة ما عانيتموه من طغيان
الكنيسة وحماربتها للعلم ،خاصة يف العصور الوسطى ،ولألسف فقد نظرتم إىل كل دين عىل أنه
كنيسة ،وتتصورون أنه يصادم العلم وأن مكانه يف دور العبادة فقط ،أما يف اإلسالم فال نعاين من
هذه املشكلة ،بل ديننا حيث عىل العلم ،وليس فيه أرسار مقدسة حيتكرها رجال دين..

وعمو ًما دعنا نتحدث باللغة التي تقتنع هبا ،ولكن ذلك ال خيالف ما أدين به ،وسأثبت لك
ذلك.
راشد :لقد حتدثت أن ما تؤمنون به اآلن هو العقل والعلم ،فبداية أسألك :إذا كان العقل هبذه
األمهية ،فهل اخلمر حيافظ عىل العقل أم يغيبه؟
مايكل :هذا فخ وليس سؤالاً .

وفضله عىل كثري ممن خلق ،وأنعم عليه بنعمة العقل ،ويف اإلسالم
كرم اهلل اإلنسان ّ
راشد :لقد ّ
جعل اهلل من ال عقل له غري مكلف رش ًعا ،وقد أمرنا اهلل عز وجل باحلفاظ عىل تلك النعمة
العظيمة وعدم املساس هبا بأي يشء قد يؤثر عليها ،بل إن املحافظة عليه إحدى رضورات مخس
حرم اإلسالم رشب اخلمر أو تعاطي املخدرات أو ما شاهبها من مواد قد
يف اإلسالم ،ولذلك ّ
تُغ ّيب العقل.
مايكل :وما هذه الرضورات اخلمس التي ذكرهتا؟

راشد :اخلوض يف ذلك سيخرجنا عن موضوعنا ،ولكنها عمو ًما :الدين ،والنفس ،والعقل،
والعرض ،واملال.
مايكل :جيد ،أكمل.

راشد :من املعروف علم ًّيا أن الكحول (وهو املادة املؤثرة يف اخلمر) رسيع االمتصاص يف املعدة
واألمعاء الدقيقة ،ويصل برسعة إىل جمرى الدم ،ثم يتخلل كل أنسجة اجلسم بسهولة شديدة
ومنها خاليا اجلهاز العصبي املركزي.
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مايكل :تفضل إذن.
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ويؤثر الكحول ـ حتى ولو كان بكمية ضئيلة جدًّ ا (حوايل  )%0.03ـ عىل وظائف اخلاليا
العصبية ،ويبطئ من انتقال التيارات العصبية فيام بينها؛ مما يؤدي إىل تقليل الرتكيز واختالل يف
احلركة مع عدم القدرة عىل احلكم الصحيح عىل األشياء ،وهلذا حرم قرآننا اخلمر أشد حتريم،
فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ) [املائدة.]90:

راشد :ال ينكر القرآن أن هلا بعض الفوائد ،فقد قال تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [البقرة ،]219:وألن هذه الفوائد
َ
وتعال نتحدث بالعلم الذي تؤمن به:
ال تقارن باملضار فقد حرمها القرآن،

ففضلاً عن اآلثار السلوكية واألرضار النفسية واالجتامعية والترصفات غري الواعية التي قد
تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم والوقوع يف اخلسائر املالية وإيذاء اآلخرين ،فإن العلم يثبت أن رشب
اخلمر ،خاصة الوصول إىل مرحلة السكر واإلدمان ،يؤدي إىل األرضار الصحية اآلتية:
 -1تؤثر يف غدد اجلسم عمو ًما ،وتسبب االضطراب هلا وللقلب.
 -2تسبب احتقان اجلهاز التناسيل.

 -3تسبب قرحة املعدة واإلثنا عرش والتهابات اجلهاز اهلضمي.

 -4تؤدي إىل التهابات شديدة مبارشة عىل الفم والبلعوم واملعدة واألمعاء واألعصاب والغدد
الصامء.

حتجرا مع تليف يصل بالكبد إىل مرحلة التشمع التي ال
 -5تسبب للكبد التها ًبا ومتزي ًقا ،ثم
ً
شفاء منها ،والتي تؤدي إىل الرسطان الكبدي.
 -6ومضار اخلمر عىل أعضاء اجلهاز التنفيس يصعب حرصها.

أما ما تقوله من االستدفاء باخلمر ،فإن ذلك حيدث من تأثري الدم املحمل باخلمور عىل اجللد،
الذي يحُ ِدث اتسا ًعا لألوعية الدموية “الشعريات الدموية” بطرفيها الوريدي والرشياين ،فنجد
سطح اجللد قد امتأل بالدم الدافئ القادم من مجيع أجزاء اجلسم حاملاً معه احلرارة والدفء؛ مما
ِ
امحر جلده وتوهج وال يشعر بالربد،
ُيشعر املتعاطي للخمر بالدفء الكاذب ،فنجد املتعاطي قد ّ
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مايكل :ولكنا نرى للخمر بعض فوائد ،منها الشعور باالنتعاش ،واإلحساس بالدفء ،خاصة
يف بالدنا الباردة.
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ويستمر تدفق الدم الدافئ من مجيع أنحاء اجلسم إىل اجللد يف دورته املعتادة؛ مما يفقد هبا اجلسم
احلرارة الداخلية والدفء الالزمني للعمليات الفسيولوجية الالزمة للحياة.
وهناك وسائل عديدة الكتساب الدفء خالف رشب اخلمر ،ومن املعروف أن املسلمني
الذين يعيشون يف املناطق الباردة ال يلجؤون إىل اخلمر لطلب الدفء.

راشد :املشكلة تكمن يف أن اخلمر يف بداية تناوله يؤدي إىل شعور بتحسن يف املزاج مع نشوة،
ثم يبدأ اجلسم يف طلب املزيد من الكحول؛ مما جيعل شارب اخلمر يطلب املزيد منه ،وكلام زادت
نسبة الكحول احتاج اجلسم إىل املزيد منه ..وهكذا.
ودعني أذكر لك خالصة دراسة طبية نيوزيلندية أشارت إىل أن األرضار النامجة عن تعاطي
املرشوبات الكحولية ـ ولو بمقادير صغرية أو متوسطة ـ تفوق أي فوائد متوقعة؛ مما يناقض
كأسا واحدة من اخلمر كل يوم قد تقي من أمراض القلب ،ويف
املفهوم الشائع بالغرب من أن ً
مقاله املنشور بمجلة النسيت الطبية يرى أستاذ علم األوبئة بجامعة أوكالند بنيوزيلندا الدكتور
رود جاكسون أن أي وقاية من أمراض القلب بسبب التعاطي اخلفيف أو املعتدل للخمور،
ستكون ضئيلة جدً ا وال تعادل األرضار النامجة عنه.
وهنا يكمن اإلعجاز العلمي والترشيعي يف احلديث الرشيف“ :كل مسكر حرام ،وما أسكر
كثريه فقليله حرام”.

مايكل :أوووه ،لقد كان ً
نقاشا ساخنًا وليس فقط داف ًئا ،أرى أنني بحاجة لكأس من الليمون
البارد ،نختم به لقاءنا.
ً
راشد
(ضاحكا) :ليمون بغري شاي؟! ولكنك مل تذكر املوضوع الذي ذكرت أين سأوافقك
فيه.

مايكل :فليكن موضوعنا يف اللقاء القادم.

راشد :إن شاء اهلل تعاىل.
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السكْر،
مايكل :ولكن الحظ يا أستاذ راشد أن كالمك ينطبق عىل افرتاض الوصول إىل حالة ُ
وعىل ذلك فأنا أعتقد أن رشب قليل من اخلمر ال بأس به.

