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 علددددي  اصدددد  الالددددونا احمددددصال  اص ددددو محمددددر اعلددددي  لدددد  ا ددددحا  الحمددددر   لع اليددددولمصال   االالدددد   اال دددد  
 :بيرأجميصال ا  

بارد   اعتياد و ناهنجاري هاي رفتاري ناشی از کاار  ،مواد مخدر چاقء توليد وقاپديدهبدون شك    

صاحب نظاران و آااهاان    ،بشري به شمار می آيد ءيكی از معضالت بزرگ امروز جامعه ،مواداين 

اجتماعی نيازمند مبارزه اي مستمر و همه جانبه از ابعااد   هءه حل اين معضلمتعهد ترديدي ندارند ک

 نظامی، انتظامی و سياسی تا تالشهاي اقتصادي و فرهنگی می باشد .

شاو    ءترين تالش در راه مقابله با اين پديده داراز ميان انواع مبارزه ، ريشه  از ديد انديشمندان  

؛ پارداتتن باه فعاليات فرهنگای در     ري از اين آفت واکسينه کندپيشگي که بتواند جامعه را در مسير

فرهنگای تضامين    ءچرا که تالش بی وقفه ؛زمينه هاي اونااون اعتقادي، فكري، تبليغی و ... است

 بهره دهی فعاليت ساير بخشها می باشد . ءکننده

كا  ناورانی اساال    به اح فراد آن از مرد  مسلمان و معتقدکه اکثر اما  ءچون جامعهجوامعی در    

 تبيين معاار،، اتالقياات  با شمندان اين جوامع است که تاء علما و دانتشكيل يافته است ، بر عهده

جامعاه و باه ويا ه     نماوده،  وظيفه و تكاليف شرعی هر فرد را در اين باره مشخص ،و احكا  دين 

 .مفاسدي مانند مواد مخدر باز دارند ءجوانان را از ورطه

 "وزارت مباارزه باا ماواد مخادر     "ان عالوه بر اينكه يك وزارت مستقل به عناوان دولت افغانست  

ويكی از معينيت هاي وزارت داتله را به اين هد، ايجاد کرده، سيمينار هاي مختلفی در اين زمينه 

 داير نموده  و مبالغ هنگفتی را به ترچ ميرساند.  

 اچاق واعتيااد ماواد مخادر  بادون شاك     با اين همه تالشها در جلو ايري از کشت، تجارت ، ق  

 نا موفق است. واين نا موفقيت عوامل مختلفی دارد که از جمله ميتوان امور آتی را شمرد: 

 اين پديدهء شو : برابرء مذهبی جدي در عد  مبارزه 1

پرداتتند، وعاد   ء اعتقادي وفكري نومبارزهفعاليت در اين زمينه به يك  دانشمندان دينی علما و  

 علمااا و روحانيااان مااذهبی جمعاای از  ت آنهااا در اياان زمينااه اينسااتكه: علاا  وداناا    جاادي

ناه تواناا ی    ما منحصر به متون محدود فقهی بوده، نه همت تحقيقی باال تر از آن متون را دارند، و 

 .استخراج احكا  را از نصوص شرعی

ين در تحري  اين ماواد  ارچون حرمت مواد مخدر را در اين متون فقهی علماي پيشين نيافتند؛ بناب 

تا قرن شش  هجار   علماي پيشين  در عصر و زمان ترديد نمودند، غافل  از اينكه اين مواد شك و

طور مفصال صاحبت نماوده    ه آن بءدر بار ،بعدها زمانيكه علما اين مواد را شناتتند، وجود نداشت

 اند.
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 دولت: جانبهءمبارزهء يك  -2

به آن، تا حادي از تاود جاديت     اعتيادو  ،مواد مخدر چاققا و دولت در مبارزه با توليد، کشت  

نشان داده است. ولی در برابر جهت متقاضی آن که اين مواد به کجا ميرود؟ وتقاضا از کجا اسات؟  

 سكوت دارد، در حاليكه بهترين راه مبارزه با اين پديده از بين باردن تقاضااي آنسات؛ زيارا تولياد     

 بر مبناي تقاضا ميباشد. 

 :متعهدانهءکارمندانغير مبارزهء  -3

کمتر پرداتتاه شاده، وبيشاتر    اعتقادي، فكري، تبليغی و ...  ،فرهنگیهاي زمينه به فعاليت اين  در 

هستند؛  پيامد هاي اين مواد ااه از حك  شرعی، اضرار وکارمندان اين بخ  افراد غير متعهد وغير آ

ه با اين مواد بحيث يك مساووليت وظيفاوي باا زرع    ين می بيني  که کارمندان اراانهاي مبارزابنابر 

به عنوان مسووليت دينی ووجدانی؛ لذا اااهی برتای از ايان     كنند، نهوقاچاق اين مواد برتورد مي

کارمندان به مبارزه در برابر  اين مواد تطرناك نه، بلكه به توليد وقاچاق  آن پرداتته، واااهی ها    

 ن بوده اند.همكاران وياوران توبی براي قاچاقبرا

اااهی از حكا    اين بررسی مختصر نشان ميدهد که عامل اساسی ناکامی در ايان مباارزه عاد  آ    

توضاي  و تبياين حكا      -شرعی در اين مورد است، همانگونه که فعاليت  وتاالش هااي فرهنگای   

نق  مه  واساسی داشته وبهره دهی سااير فعاليات هاا را      -شرعی بخ  مه  آن محسوب ميشود

 يكند.ضمانت م

ايان مقالاهء    دانی هر فرد متعهاد اسات؛ بنااء    سه  ارفتن در اين مبارزه وجيبه ايمانی ووج چون 

 ءپدياده و حكا  شارعی ايان     زيانها که" اضرار و حك  شرعی مواد  مخدر "تحت عنوان: مختصر

 توضي  نموده است، تالشیو نظر دانشمندان اسالمی  صحي  تانمانسوز را با داليلی از قرآن، سنت

را کاه از   تاود پاك ارفته، برادران مسلمان ، به اميد اينكه سهمی در اين مبارزهء راستااست در اين 

ادا کارده   اين موردووليت دينی تود را در حك  آن غافل اند ويا شك وترديد دارند آااه کرده ومس

 باش .

 
 "یراج"پوهنمل دوکتور عبد القدوس 
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 مخدر موادتعريف 

 : لغو تعريف -الف

 ، نرمای ىارفتاه شاده بمعنااي ضاعف سسات      " تَادررُ  " ءاز کلماه  عربی است که ءهزوا ردِّخَمُ   

 (232:ص : 9) است. به معناي سردي نيز آمدهو  ،یو ناتوان 

 بی غيرتی و بى همتى را دربر ماى ايارد   حيرانی، تردد، تنبلی، کندي، معناي ترس، بصورت عمو 

ع يچاه جاماد و چاه ماا    گردي ءد مخدر و هرنشه کنندهاين صفات در شخص معتاد به موا ءهمه که

 .وجود داردباشد، 

 

  :اصطالحیتعريف  -ب

 آمده که بهترين اين تعريف ها اينست:  مواد مخدر تعريفات زياد ءدر باره   

هر مواد تا  يا ساتته شده که دارا  عناصر تحريك کننده يا تسكين دهنده کاه در غيار ماوارد     "

داراونی در سط  هوشياري مغاز   ومعتاد شدن مصر، آنها باعث برده شود و  طبى يا صنعتى بكار

چه  و جامعه  و ضررهاي  باال  فردشود. مثل حالت سرتوشی و لذت، تواب آلودای و سستی. 

  ".مواد مخدر افته مى شود ،يا اجتماعى ظاهر اردد از نگاه جسمى يا روحى و

آنچاه در آيناده کشاف     در عصر حاضار و  را وجودهاين تعريف همه انواع و اقسا  مواد مخدر م 

 (13-12: ص 21)  در بر مى ايرد. ،شود

 

 :مسكراتدر با خاد مفرق مو

هاي نشه آور را اع  از مايعات سبت به مواد مخدر دارد که همه چيزمسكرات مفهو  شاملتري ن   

چون چرس، افيون  يرد، ولی مخدرات از ديدااه فقها تنها به مسكرات جامدهگجامدات دربر مي و

 اطالق ميگردد. و...نسوار، سگرت 
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 مخدر موادانواع 

 

 مواد مخدر را ميتوان به سه دسته تقسي  نمود:

 :مواد مخدر طبيعى -1

 )کوکنار(، نبات پان و تنباکو.که از نباتات بدست می آيد مثل چرس، افيون 

 (15 -13: ص 21) 

 :مواد مخدر مصنوعى -2 

از مشتقات ترياك و تشخاش می باشند و اثرات ساوء آنهاا   که  رويين و كديينيهمرفين، مانند:  

و در بساياري   ،نيز مانند ديگر مواد مخدر بسيار زياد می باشد و برتما  اعضاي بدن اثار ساوء دارد  

موارد منجر به مرگ می شود و در واقع يك مرگ تدريجی اسات کاه ابتادا زيباا و داراي تاواص      

ولی بعد از مدت بسيار کمی قدرت تخريب و ويرانگري تود را نشاان   ،کندتيلی توبی جلوه می 

که در بسياري از موارد به علت ضعف اراده و آلودای، شخص معتاد قادر باه   متأسفانه . ومی دهد 

 ترك نمی باشد و در واقع مرگ او از همان زمان آغاز می شود .

 مواد مخدر اتتراع شده: -3

ارتباطى نداشته و از  ،آن بدست می آيد ءکه از نباتات و يا شيره دو نوع باالمواد مخدر با نوع اين  

 ولاى تاأثير آن همانناد ماواد مخادر طبيعاى       ،مواد کيمياو  ترکيب شاده بدسات ماى آياد     ىبعض

 .و مصنوعى مى باشد مانند مواد تواب آور، ضد تواب، تسكين دهنده و بيهوش کننده 

 افياون، کوکا ين، مورفين ،کننده را معتاد ميسازد همانا هيرو ين، تطرناکترين اين مواد که استعمال 

 (          15 -13: ص 21) چرس ميباشد.
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 مخدر  مواداضرار 

 

 :مخدرزيانهاي بهداشتی مواد  -الف

 (: افيون)ترياك 

و مصار، آن باه   ، آياد مرکبى است که از تيغ زدن ارز نارس اياه تشخاش به دست ماى  ءماده 

 کردن و ياتوردن می باشد. دود صورت

ذهنای، کاودنی،    اتتالل در دساتگاه مرکازي اعصااب و نااتوانی آن، ايجااد کناد       اثرات سوء آن:

 .سرايجه، تنگی نفس، برونشيت و آمادای ابتال به بيماري سل که ااه منجر به مرگ می شود

سوء بسياري نياز   و همچنين باعث بيماريهاي قلبی، کندي تپ  قلب و تفگی قلب شده و اثرات 

 بر دستگاه اوارش دارد از جمله از کار افتادن کبد که يكی از اعضاي مه  اين دستگاه است.

دارد و هر چه مدت اعتياد بيشتر شود عواطف و  نيز عالوه بر زيانهاي جسمی، آثار روحی وتيمی

 د .احساسات ک  تر می شود و هوش و حافظه و صفتهاي پسنديده از انسان ارفته می شو

اين ماده تطرناك و فريبنده اثرات به ظاهر جذابی نيز دارد که باعث روي آوردن برتی باه ايان    

ماده سمی می شود . از جمله اينكه پس از مصر، روح انسان در يك حالت نشاط و کيف لطيفای  

فرو می رود . احساس می کند ايده هاي  روشن و تصورات  تحريك شده و از همه مه  تر اينكه 

ص از تأثيرات تارجی يا محيطی فاصله می ايرد و اراي  شديدي به آرام  پيدا مای کناد .   شخ

زيرا اعصاب  آرا  و اراده سست شده و در تيال فرو می رود و تود را داراي روشان بينای زيااد،    

 قدرت فه  باال و قضاوت هوشيارانه می بيند .

ور اين حاالت، به تادري  وابساتگی و در   اما اين تأثير ها زوداذر و موقت است و به موازات ظه 

واقع بندای و بردای آغاز می شود و حالت ضعف و ضايعات فيزيكی و روانی و اجتماعی افزاي  

 می يابد و باعث زوال شخص می شود .

 

 جوانا ، چرس: ماريحشيش، بنگ، 

يد . دانه هاي ماده اي قهوه اي رنگ که از ال و ساقه اياهی به نا  شاهدانه هندي به دست می آ 

 فندقی شكل دارد که از برگ آن ماده سمی حشي  ارفته می شود.

به صورت مخلوط با آب و يا مثل توتون در سرقليان يا چپاق ياا پيا  و ياا داتال سايگار و ياا        

 جويدن و يا در دهان اذاشتن استفاده می شود.
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دستگاه اردش تون و  زيانهاي بسياري بر مغز و اعصاب، دستگاه اوارش، جهاز هاضمه، قلب و 

همچنين مجاري تنفس و حواس دارد . آثار سوء ديگري نيز بر روح و روان و توليد نسال و قاواي   

 ( http://fa.wikipedia.org/wiki)جنسی دارد که حتی ذکر مختصر آنها بسيار به طول می انجامد.

 :فرمايند به برتى از ضرر ها  اين مواد اشاره نموده مى :يهابن تيمشيخ اإلسال   

زن صافتى و   چرس شخص معتاد را نشه نموده و  را مست و بى هوش ماى نماياد، ناامرد ،    "

ديوثى را در نفس معتاد جا مى دهد حتى باال  مزاج تأثير نموده انسان بزرگ وقو  را چون اسفن  

ه سرنوشت كچنانميشود، باعث ديوانگى انسان و ،ارديدهور ضعيف و ناتوان اردانيده در مقابل پرت

 (225ص:  3)به اين مواد به ديوانگى پيوسته است.  معتادافراد اکثر 

 گار)سگرت(:تنباكو، نسوار وسي

رشاد   جناوبی و  آمريكاي شامالی هاي پهن است که در اصل به تنباکو يا توتون، اياهی با برگ    

اين ايااه ها     ٔ  هاي تشك و بريده شدهشود. به برگو امروزه در سراسر جهان کشت می کردمی

هاي تشك آن اسات  اويند. مصر، اصلی اين اياه تدتين دود حاصل از سوزاندن برگتنباکو می

آن باه   ٔ  هاي برش نخاورده است. اين کار با پيچيدن آن در کاغذ يا پيچيدن برگ نيكوتينکه داراي 

  شود.و يا ريختن آنها در سر قليان و تدتين )کشيدن( آنها انجا  می سيگار برگيا  سيگارصورت 
(http://fa.wikipedia.org/wiki ) 

 :هاي سگرتزيان

 ... کنناد. ضار باودن مصار، سايگار داللات مای      هاي بسياري در دنيا انجا  شده که بار م پ وه 

دانند.باه عناوان مثاال در مطالعاا ت     هاي زيادي نيز سيگار را از عوامل اصلی سرطان میپ وه و 

 استرده مشخص شده که علت اصلی سرطان ريه سيگارت است. 

شود. اين ارفتگی ها هست که باعث ارفتگی میيكی ديگر از زيانهاي سيگار سفت شدن رگ

 ( http://fa.wikipedia.org/wiki) ن است منجر به سكته قلبی شود.ممك

پروا، آلوده کردن جوانان باه دتانياات و سايگار     ها  قدرتمندان استاخ و بى يكى از سياست   

 شود. د مىبيني  که امروز قسمت عمده توتون سيگار جهان در آمريكا تولي است و مى

هاا  مخصاوص و    رويد و پاس از عباور از لولاه    توتون سيگار در ايالت ويرجينيا و کارولينا مى

 شود.  آيد و به سراسر جهان صادر مى ديدن حرارت، تشك، و به صورت سيگار در مى

هاا  بيماار،    شك، استعمال سيگار برا  بادن ضارر دارد و بسايار تطرنااك اسات و انساان       بى

 کنند و اين آرزو  استعمار است. را بيمار مىا  بزرگ  جامعه

 

http://fa.wikipedia.org/wiki
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki
http://fa.wikipedia.org/wiki
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 بار  که در توتون وجود دارد به شرح زير است: ترکيبات زيان

 رنگ و سمى. اکرولين: مايع بى -1

 شود. ها  بدن مى ها به بافت مونواکسيد کربن: ااز  سمى که مانع انتقال اکسي ن از ش  -2

 ايرد. مى  استفاده قرار نيكوتين: از ترکيبات سمى است که در کشتن حشرات مورد -3

 رود. مى  آمونياك: ترکيبات ااز  ازت و هيدروژن که در کودها  شيميايى به کار -4

 شود. مى  اسيد فورميك: تماس با آن سبب ايجاد تاول و تارش در سط  پوست -5

سيانيد هيدروژن: مايعى سمى و کشنده است که به صورت ااز در اتاق ااز برا  اعدا  به کار  -6

 رود. مى

 کند. مى  ها  تنفسى غير مقاو  ها  بدن را در قسمت کسيدها  نيتروس: بافتا -7

 کند. فرمالئيد: به جدارها  مخاطى لطمه وارد مى -8

 شود. فنول: ترکيبى اسيد  و سمى که در زغال سنگ يافت مى -9

ها  سفيد و قرمز  شود و البول استالئيد: باعث سوزش چش  و باال رفتن ضربان قلب مى  -12

 دهد. را کاه  مى

 سولفيد هيدروژن: ااز  سمى و تطرناك.  -11

 .رود پايريدين: در مواد ضد عفونى کننده و دفع آفات نباتى به کار مى  -12
(http://fa.wikipedia.org/wiki ) 

 

 نسوار: هايزيان

 شود.ارفته می تنباکوسبزرنگ است و از برگ  اعتيادآورناس يا نسوار نا  يك ماده اياهی 

    .عاوارض  و سردرد و تهاوع وسااير   سرايجهاس احس دفعات اول عوارض آن عبارت است از در

مديد از ناس شامل از دست دادن تعامل رفتاري و حرکتی، ايجاد حرکات غيار طبيعای در    ءاستفاده

ل در ، دندان قروچه، لارزش، اتاتال  قلبافزاي  ضربان ها، تغييرات محسوس در فشار تون، چش 

و روده بازرگ،   حنجاره لثاه، سارطان    سارطان و  لثههاي بيماري ،تواب، وابستگی روحی و روانی

 ( http://fa.wikipedia.org/wiki)  هاي کليوي است.نارسايی

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AB%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AB%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki
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 روانی: و عقلیزيان  -ب

: ديان، عقال، شار، و    امور پنجگاناه  نه تنها اسال  بلكه تما  اديان آسمانی بحاطر حمايت از 

 ندان بر آن اتفاق دارند:    وبه حفاظت آن تأکيد داشته وتردم» ناموس، جان و مال آمده

 ؛خدر آسيب پذير است عقل انسان استم بطور مشخص به سبب موادپنچ اانه ء امور از جمله

ا  کاه اساتعمال آن   ااذارد. باه اوناه   ا  باقى ماى مواد مخدر مانند تمر در عقل آثار منفىزيرا 

  .شود انسان دور را نزديك و نزديك را دور ببيندموجب مى

آن راه هاا    ءبرا  انسان لطف نموده و انساان بوسايله   متعال  بزرگ که پروردااراين نعمت  

 ، و پرورداار تود را عبادت مى نمايد. نمودهتير و هدايت را درك 

همه موجودات  هو جانشين در رو  زمين قرار داد همين عقل انسان بود که تداوند آنرا پيشوا

غياره   از چارس ياا افياون و    ءاز شراب يا پارچه ءبازه  قربانى جرعه ىول ،را براي  مسخرکرد

توشاى   پس افسوس به حال کسيكه عقل تود را قربانى اين چنين لذت ها و پليد  ها ميشود!

، آفات و ىمستى ها  تيال ، اين لذت ومی دهدها  تيالى و کوتاه مدت نموده آنرا تباه و برباد 

پاس چاه فرقاى مياان      وانات ماى ساازد،  دارد که انسان را بدتر از حي ىدر پ ىب تطرناکيمصا

کشاند و شخصيكه بوسيله مواد مخادر آنارا    ىم  شخصيكه عقل تود را توسط شراب به برباد

  کند؟! ىتباه م

پس آياا ممكان    ،پنجگانه داشته اند اموراذشته توجه تاص به اين  ىهمه ديانت ها  آسمان 

تاص وعاا  را در    و همه توبيهازمين است   دين اسال  که آترين ديانت ها در رو است ،

انداند و ياا بطار،    ر  از افراد منسوب به آن ديوانه وار چيز  به آن باشد تا فرد ىبر دارد راض

 (42-39: 21) اجازه نخواهد داد.، و هيچگاه باشد؟! ابداً اينطور نخواهد بود ديوانگى روان

 

 :مواد مخدرزيان هاي دينی  -ج

 فرمايااد: ىماا ليااد و از عماال شاايطان اساات تداونااد  مااواد مخاادر هماننااد شااراب پ  . 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  

 (09: مايده:1)
سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است  قمار، مومنان! شراب، ىا "

خواهيد تابيه   ى گمان شييطان مي   ىب رستگار شويد، كنيد تا باشدكه دورى ن از آن اياز كردار شيطان، بنابر

و نفرت را ميان شما ايجاد كند، وشمارا از ذكر خداوند واز نماز بازدارد، پس  ىوسيله شراب و قمار دشمن

 "آيا شما از اين اعمال ناشايسته اجتناب نمى كنيد.؟!
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كه ماانع عباادت شاود    را از نماز و ذکر تداوند باز مى دارد، و هر چيزيانسان مواد مخدر      

 …هيروين، افيون وغيره ميان آنها نيست مثل چرس، بنگ، ىمانند شراب است و فرق

چون شيطان شخص معتاد باه ماواد مخادر را از     ؛زيان مواد مخدر باالتر از شراب است بلكه.

اتاالص ضارورت    قلب و ىپاک و قرآن و همه عباداتيكه به طهارت،  تنماز، ذکر تداوند، قرا

 ،نمتيواناد  شاده  قادر به چنين اعمال نيك ،رشخص معتاد به مواد مخد شود، ىمانع واقع م ،دارد

کارده  را تاوبى وباد     فرقاى مياان پااکى و پلياد ،     هوش اسات و  چون تودش فاقد عقل و

اينجاست که حكمت تداوند در مباح نمودن اشيا  پاك و توب، و حارا  نماودن    و نميتواند،

 گردد.هويدا مي وثابت ها   و پليد ها ىناپاک

 

 زيان هاي اقتصادي: -د

ماال    تلف و برباد  راه را برا  -چرس، هيروين، سگرت و...اع  از افيون،  –مواد مخدر 

تلاف،   ،تعبيار نماوده  قوا  زناداى مارد     ءوسيله را مال ، در حاليكه قرآن  سازد ىهموار م

 اسرا، و تضييع آنرا حرا  قرار داده است:

  [5]نساء: چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  يد:مى فرما تداوند
 ".و اموال خود را كه خداوند آنرا وسيله قوام زندگى شما گردانيده است به بى خردان مدهيد "      

از ناادان تارين و باى تردتارين      ،مبتال و معتاد مى نمايد پس شخصيكه تود را به مواد مخدر

به مصر، مى رساند که ضرر و زيان  ىمال تود را در راه چون و  پول و ؛مردمان تواهد بود

 تاا وقات تهيدسات   بطور مساتمر  ين راه ا و در ،شود ىآن بطور مستقي  به عقل و بدن  وارد م

 نمايد . ىمصر، من و بينوا شد 

تضييع مال باه حسااب ميارود کاه از داليال ذيال        مصر، کردن مال در جنين راه اسرا، و  

 :حرمت آن دانسته ميشود

  (13اعراف::1)  چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ  

روى مكنيد كه او  اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و]لى[ زياده"

 "دارداسرافكاران را دوست نمى

    72:اسرا: 3﴿ چی  جئ  حئ  مئ             یىئ  ىئ    ىئ  ی    یچ ﴾ 
  "رادران شيطانهايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است اسرافكاران ب "

 اسرا، وتبذير عبارت از  به هدر دادن مال، و مصرفيكه به تضييع و اتال، بيانجامد.    
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     َاز مُغِيرةِ بنِ شُعْبة  ِإنَّ اللَّد   عيدوليصرلّى اهللُ عرلَيْاهِ وسرال   فرماود    پيامبرروايت است که " : 
لدر  الَ د اث  دولََ  لك دْم ِلصدا الدوث  َا اِإَضدوع   َحرََّ  َعَلْصك ْم ع ق وَا اح مَهوت  امْ يوً اهوت  ااْأَن الا َدوت  اََ

 (3141: ص74  848: ص37)  ".الموِث 
خداوند بر شما حرام كرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را كه بر شما واجب است و طلب آنچه را "

ست و به گور كردن دختران را و نمی پسندد براي شما قيل و قال )گفتگوي زيياد( و كريرت   كه از شما ني

 ."سئوال و ضايع كردن مال را 

ي  ايان  يااو  ىآيا نم ،سوزاند ىرا ببيني  که همه روزه مقدار  از پول تود را م ىاار ما شخص

پاس چطاور باه     را ازين عمال ديواناه وارش بااز نمياداري  ؟      و آيا و شخص ديوانه است ؟

 نميتوان وي را ديوانه ناميد؟! !سوزاند؟ ىکه عقل و بدن تود را با مال تود م ىشخص

هاا   ىشخص معتاد بخاطر بدست آوردن مواد مخدر تود را در تطر مرگ قرار داده همه سخت

 دريغ نمی ورزد. و... قتل ،دزد ، غارتاز چاري در صورت نا شود، و  ىرا متحمل م

 

 

 مخدر موادشرعي حكم 

 

جسمی، باهمه انواع و اقسام  ضررها   نشه آورو  مواد مخدرديد که اذشته توضي  اردر   

 ت كيه ايين نيسي  ين تردياد  در  ا؛ بنا بردارد ىمالى، اجتماعى و اتالقى را در پ جانى،روانی، 

اعا  از تاوردن، نوشايدن، بلعيادن،      - بهر صاورتی باشاد   بهر شكلی و اونه مواداين  مصر،

 چاون تمر)شاراب( باا ناص صاري       ى را حرا  است؛ زيرا اسال  چيز ها -يا تزريق بوييدن و

 زيااان مااواد مخاادر کمتاار اساات.  قطعاای حاارا  کاارده کااه فساااد و زيااان آن از فساااد و   و 

 ( 1723-1722: ص 18) 

: کاه  اوياد ، قانون دفع ضرر و سدّ ذرايع فسااد باه ماا ماى    در اين زمينه نميبوداار نصى ه    

اد مخدر حرا  است؛ زيارا ضارر بهداشاتى، عقلاى، روحاى، تربيتاى، اقتصااد  و        استفاده از مو

 ست.از آنبيشتر  مانند تمر بلكهاجتماعى آن 

 ( 224: ص  3)  ."مال المفوسر مو لصس في الخمر ان فصهو " اويد:ابن تيميه مى شيخ االسال  اما  

  ."حشيش مفاسدى دارد كه در خمر نيست"

  ".يرخا في الخمر... الحشصش  اللقم  المليو ": استنقل  چنين بن قي اارد ارشدش اما  از شاو 
 (364: ص8)  ."حشيش، لقمه ملعونه نيز، در حكم خمر است"
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 و سنت قرآن ازمواد مخدر  حرمتل يدال

 از قرآن کري : -الف

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ    مااى فرمايااد: متعااال تداونااد  -1

  [٧٥١ عرا،:ا] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   کگ  

 ،براى شان چيزهاى پاك را حالل مى گرداند و براى شان چيزهاى پليد را حرام مى سازد پيامبر "    

 ."بارهاى سنگين شان، و طوقى را كه برگردن شان است برمى دارد و 

 چياز   "تبياث "مفيد در صجت، بدن و دين بوده، وماراد از   و پاك هر چيز "طيب"منظور از 

 ه که زيان هاي جسمی و بهداشتی داشته باشد.چآنو  پليد ،پاكهاي نا

هوشايار چناين تواهاد     عاقال و  آيا انساان  ،پس اار ما مواد مخدر را زير اين اصل قرار دهي 

شخصى چناين بگوياد،    و پاك و مباح است ؟ امان نكن  که مفيداين مواد مخدر : افت که
 يزيانها  بى شمار ر هستند چونبودن مواد مخدبلكه همه مردمان عاقل متفق به پليد  و حرا  

 در آن نهفته است که به همه هويدا و آشكار است.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  -2

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 ( ١٧: هديما: 1) چڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ
، قمار، سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است از شراب منان!مو اى"   

بى گمان شيطان مى خواهد تيا بيه وسييله     كنيد تا باشد كه رستگار شويد، دورى ن از آن ايكردار شيطان بنابر

پيس آييا    ز دارد،و شما را از ذكر خداوند و از نماز بيا  و نفرت را ميان شما ايجاد كند، ىشراب و قمار دشمن

 ."شما ازين اعمال ناشايسته اجتناب نميكنيد؟!

اين تحري  بدون شك شامل  ، واست آن زيان ها  اونااونو  ،شراببيانگر حرمت فوق  يهءآ

چه جامد  -چيز نشه آور رااز نظر شرعی هر  "تمر" ء؛ زيرا واژههمه انواع مواد مخدر است

 (4381ص  :43  433: ص  43) "ا م کرحرا ک  "در بر ميگيرد به دليل حديث: -ومايع
 (3882: ص 74 ) کا م کر خمر  اکا م کر حرا "." :وحديث

 ."هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است  "

مانند باقى  چرس نزد اغلب علماء استعمال مقدار کمی" يد:فرمامى  :ابن تيميه اما   شيخ اإلسال 

 ن اشيا  نشه آور از لحاظ اينكه توردنى يا نوشيدنى جامدمواد نشه حرا  است  وفرقى بي

  (254ص:  3) ."ع باشد وجود ندارديو يا ما 
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 شراب در حك  ،هر چيزيكه نشه آور است تواه مايع باشد يا جامد ":فرمايد مى :ابن قي اما  

در که طعنى  به احاديث صحي  و مستند پيامبر نفرين شده ) چرس( نظر ءلقمه و …داتل است

 (463: ص  8)  .."ميگرددسندش و اجمالى در متن  نيست شراب محسوب 

 (٩٢نساء: : 1) چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    چ   - .3
 ."خويشتن را مكشيد حقا كه خداوند به شما مهربان است "

 (٥٢١بقرة: : 1) چۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  چ   -4
 ."خود را بدست خويش به تهلكه نيندازيد "

 . باال  انسان واجب قرار ميدهد اين دو آيت حفظ صحت بدن و عد  افگندن نفس را در هالکت،

گ شخص معتاد ميگردد مر حتیديوانگى و منجر به ضررها  ناشى از مواد مخدر  ىطب و از لحاظ

 که در بخ  اضرار مواد مخدر توضي  ارديد.

 سنت:از  مواد مخدرحرمت  دليل -ب

مسكر :" کا م کر خمر  اکا فرموده است روايت است که پيامبر  ز عبداهلل بن عمر ا -*

 ( 1587: ص 24) ."حرا 
 ".هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است  "

 

 ( 1587: ص 24، 188: ص 34) ."" کا م کرحرا :طبق روايت ابو موسی اشعري   -*

 ".كننده حرام است  هر چيز نشه "
 

که پيامبر تدا نموده است  روايت (172: ص 12)با سند صحي   له عا ش از اما  ترمذي -*

 (791ص 38)  ".حرا  م   الكف فماء م   الفرا أسكر مو  حرا  م كر َا" :فرمود 

  ."ستآنچه مقدار زيادش نشه نمايد، پس مقدار كم آن نيز حرام ا، هر چيز نشه كننده حرام است  "

 صراحت شراب وهر نشه آور ديگر را حرا  قرار داده است، پيامبر اب فوق احاديث    

 -چه چيز ساتته شده استصرفنظر از اينكه از  –کلمات جامع وشامل تود  هر نشه آور را با

 حرا  قرارد.

ن بيشتر از اضر ار ومفاسد آبلكه  ،مواد مخدر نيز مانند ساير اشيا  نشه آور داتل اين حك  بوده  

 ور است.آچيزهاي نشه ساير 

 َخْمر   م ْ ِكر   َ ا  :"َاَسلَّمَ  َعَلْص ِ  اللَّ    َ لَّي ال َِّاي   َالَدْوث   "شيخ اإلسال  اما  ابن تيميه در اين مورد ميفرمايد:
َ وًل  ر  اْلم ْ كِ  َيك ونَ  َأنْ  بَدْصالَ  فَدْراَ  َاَل . ي ْ ِكر   َمو يَدتَدَ وَاث   ". َحَرا    َخْمر   َاَ ا    ."َموئًِيو َأاْ  َجوِمًرا َأاْ  ؛ َمْشر ابًو َأاْ  َمْأ

 (714: ص  1)
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شامل تميام انيواع مسيكرات     "حرام استآور شراب، وهر نوع شراب  نشههر "   پيامبر ءفرموده عموم  "

 ."اعم از مايع وجامد ميباشد

 :می فرمايد مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده :ابن حجرحافظ     

 ذلك في فصرخا شرابو  يكال لم الو ي كر مو عحريم علي"  حرا  م كر َا: "لول  بمطلق ترثااس"
 (45: ص  5) ".اغصرهو الحشصش 

 ،آنچه نشه آور اسيت هر استنباط نموده اند كه " حرام استآور نشههر "   فرموده پيامبر عموم  از ، علما"

 . ".گرددميين حكم داخل ادرپس چرس و غيره  حرام است،اگر چه آشاميدنى هم نباشد، 

 

 مواد مخدرمورد  در نظر دانشمندان اسالمي

در باره مواد مخدر تا قرن شش  هجر  کدا  فتوا ى روايات نشاده    از امامان مذاهب و علما       

 ،بعدها زمانيكه علما اين مواد را شناتتند چون در عصر و زمان آنها اين مواد وجود نداشت،است؛ 

 ه طور مفصل صحبت نموده اند.در باره آن ب

 را بطور نمونه ذکرمى نما ي :  پيشين ومعاصرحاال نظريات و فتاوا  بعض از علما  

آنچيزيكه به عقل  هر زيرا؛ توردن بنگ و چرس حرا  است" :ميفرمايد  :حنفى ابن عابدين * 

 ( 42 : ص 7)."نيست زيجا ،و آنرا بره  زندنموده تلل وارد 

نايد   شدرب  ا احَّا مو يزيدا اليقدا مدال غصدر اح" المهذب نوشته است:نوو  در شرح *  
 ( 8: ص 77)". َولا ج ا هذ  الحشصش ... فحكم  حكم الخمر في التحريم

ها و ادويه كه عقل را زايل كند، مانند بنگ و حشيش... حكمش ماننيد  آنچه از نوشيدنى "  

 ."خمر، حرام است

 ِمالْ  َغْصرَِهو ِبَمْ زَِل ِ  َفِهيَ :  اْلم ْ ِكَر    اْلَمْلي و َ   "  اْلَحِشصَش   "  َاَأمَّو" :مايدى فرم :ابن تيميه  شيخ اإلسال  -*
َهو َااْلم ْ ِكر   اْلم ْ ِكَراتِ  ل     َيْحر     فَِإ َّ    اْلَيْقاَ  ي زِيا   َمو َ ا   بَاْ  ؛ اْلي َلَموءِ  بِوعد َفواِ  َحَرا    ِم دْ َْ :  ِكًرام  ْ  َيك الْ  َلمْ  َاَلوْ  َأ

وْلاَدْ جِ  رَ  اْلَحر   ِفص ِ  َيِجب   اْلم ْ ِكرَ  فَِإنَّ  ََ  ( 714: ص  1) ".التدَّْيزِير   ِفص ِ  َيِجب   اْلم ْ ِكرِ  َاَغصدْ

نشيه   چييز  هر نشه كننده بوده، و به اتفاق علما ىمانند ديگر اشيا ،اما چرس ملعون نشه آور"   

بى اختيار مى نمايد خوردن ونوشيدن آن حيرام  آور حرام است، بلكه هر آنچيزيكه عقل را زايل و

 پس هر نشه آور سزاوار فرمان الهيی است ، اگرچه درذاتش از نشه كننده ها هم نباشد مانند بنگ،

 ."ورنيست سبب تعزير )سرزنش( مى شود) شالق( وهرآنچيزيكه نشه آ 

ه آور تواه پس در حرا  بودن فروش شراب ، فروش هر اونه نش": نگاشته :ابن قي  جوزي 

شراب  ،انگور ءفلهذا شيره؛ ز  باشد يا پخته شده، داتل استچي ءشيره، آشاميدنى باشد يا جامد
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اند  ولقمه لعنت شده )چرس( اين لقمه فسق ترما، جو ، جوار ، عسل ، ،ساتته شده از کشم 

 (463: ص  8) "و داراون کننده همه داتل اين حك  هستند.

صف عاصح الشريي  الس مص  شصئوً مال هذ  المخرلات " اويد:تى مصر مىشيخ عبدالمجيد سلي  مف *  اَ 
التي يلمس ضرلهو الالصغ بولم  أفرانا ا جموعوت مونيو ا  حصو ا أنبصو؟ فتيوطي هذ  المخرلات علي أى اج  

 ( 384ص  : 19)  ".مال اجو  التيوطي مال أَا أا شرع أا شم أا احتقون حرا 

رسد؛ اعم از آن كه ضرر، در را مباح كند در حالى كه ضررش به افراد و جامعه مىچگونه اسالم مواد مخ "

 ."بهداشتى يا مادى يا تربيتى باشد پس استفاده از آن به هر شكلى )خوردن، آشاميدن و بوئيدن( حرام است

صادر نمودناد کاه قاچااقبران ماواد مخادر       افتو اتفاق آرا هعلما  بزرگ عربستان سعودي ب* 

 .صاورت ايارد    اردند، وتروي  دهنداان آن سرزن  شود، تاا از شار آنهاا جلاو ايار      اعدا 

(17: 12/87 ) 

 

 مواد مخدر شمردنحالل  حكم

مرتد شمرده  ،چون مواد مخدر از محرمات قطعی بوده؛ بنا بر اين کسيكه او را حالل بداند    

 ميشود، شيخ االسال  ابن تيميه  در اين مورد چنين ميفرمايد:

ددوَ  َذلِددكَ  اْسددَتَحاَّ  َمددالْ اَ "  ددوِفر   فَده  ددوِفًرا ل تِدداَ  َاِإلَّ  عَددوعَ  فَددِإنْ  ي ْ ددَتَتوع   ََ ا ََ  ي اَلددلَّي َاَل  يد َغ َّددا   َل  ؛ م ْرعَددر 
 (731ص  : 1) ."اْلم ْ ِلِمصالَ  بَدْصالَ  ي ْرَفال   َاَل  َعَلْص ِ 
اگر توبه نكرد  د كه توبه كند،هر كس مواد مخدر را حالل بشمارد، او مرتد است و از او خواسته ميشو"  

نه در قبرستان  نه بر او نماز جنازه خوانده ميشود و بعنوان مرتد كشته می شود، نه او را غسل داده می شود، و

 ."مسلمانان دفن می گردد

 

 حكم زراعت مواد مخدر

روي تشخاش به قصد استخراج مواد مخدر برا  مصر، و تجارت  و ،تنباکوزراعت حشي    

 گيزه اي بوده باشد، حرا  است به داليل ذيل:هر ان

 تاين کار اعانه بر معصيپس  حرا  ومعصيت است، چو.ن مصر، وتجارت آن -الف

  (٢: هديما: 1) چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  چ          :می باشد 

 ."و پرهيزگارى يكديگر را كمك كنيد و در گناه وظلم كمك ننمائيد ىدر نيكو كار"  
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رضايت به ، بديهی است که است اناه ا ، راضى شدن بهبه اونهکشت اين مواد بدينمنظور  -ب

 بادست بر هر مسلمانىطبق حديث ابو سعيد تدري نهى از منكر،  چون  اناه نيز اناه است؛

 :واجب استيا باقلب  يا بازبان و 

 أضديف اذلدك فاقلا  ي تطع لم امال فال و   ي تطع لم فإن بصر  فلصغصر  م كرا م كم لأى مال "
  ".اإليمون

: هرگاه كسی از شما كار بدي را ديد بايد آنرا بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبان خود آنرا منع "  

 ."كند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و اين ضعيف ترين مرحلهء ايمان است

کشت  ؛ لذاداندشراب بسازد حرا  مى فروش انگور را به کسى که قصد دارد   پيامبر    -ج

 استخراج مواد مخدر برا  مصر، و تجارت حرا  است. به قصدنيز  تشخاش

 :فرمود پيامبر تدا روايت کرده است که ( 132ص : 4)اما  طبرانی از بريده با سند حسن     

 علي ال ول عقحم فقر خمرا يتخذ  ممال اا  الرا ي اا يهوني مال ياصي  حتي القطوف ايو  الي ب حاس مال "
 (493ص : 42". )بالصر 

ارد تا به يهودي يا نصرانی ويا به كسی بفروشد كه ن آن نگه دوقت رسيدن وچينددر  را كسيكه انگور"  

 ."دارد از آن شراب بسازد، او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است قصد

 

 چاق مواد مخدرقا تجارت و

ع وء تمر از لحاظ شرعی شامل هر نژهداليل واض  ساحتي  که وادر بخ  تحري  مواد مخدر  با  

 .مواد نشه آور است، وهر حك  و مجازاتيكه بر تمر مترتب ميشود، مواد مخدر را نيز در بر ميگيرد

در حك  آنست(حرا  قرار داده شده چه تمر) شراب و آن تريد و فروشحديث هاي صحي   در

گيرد؛ چون از لحاظ شرعی لفظ تمر شامل آن نيز بر مياست، واين حك  مواد مخدر را نيز در 

 (1724: ص  18) . ميباشد

 :رسول اهلل  از  جابر حديث  -1

 علصهم حر  لمو جا ا عز ا  إن الصهون ا  لوعا :" .... َااَحْ َ و ِ  َااْلِخْ زِيرِ  َااْلَمْصَت ِ  اْلَخْمرِ  بَدْصعَ  َحرَّ َ  اللَّ َ  ِإنَّ   "
  (3711ص  : 74، 328ص  :37) ". ثم   فأَلوا بوعو  ثم  أجملو  شحومهو

 
خداوند يهود ...  و بت ها را حرام نموده است -خوك-خنزير به تاكيد خداوند فروش شراب الشه مردار، "

 ." را بر ايشان حرام نمود سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده نمودند ىرا هالك كند، كه چرب
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 ااه اسال  حرا  بوده باشد،يكه از ديديزهر آنچکه  استفاده ميشوداين حديث  از بخ  دو  

 حرا  استآن نيز استفاده از 

نقل شده، نيز دليل بر حرمت  (392ص  :11)عبد اهلل بن عباس که با سند صحي   حديث  - 2

 الشحو  علصهم حرمت الصهون ا  ليال ": ا  لسوث لوث  ": تجارت و زراعت مواد مخدر مى باشد
 (292: ص  6) ." ثم   حر  شيء أَا حر  إذا جا ا عز ا  اان أثمو هو اأَلوا فاوعوهو

به  را بر ايشان حرام نمود سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده نمودند ىيهود كه چربباد بر خدانفرين  "

 ".پول آنرا نيز حرام قرار مى دهدتاكيد هرگاه خداوند چيزى را حرام نمايد،

 

با سود حاصله از  عبادتريضهءحج وديگر اداي ف

 مواد مخدر

پوليكه از طريق زرع،  ، واين موادبا داليل واض  نمودي  که  حك  شرعی مواد مخدردر بخ    

انفاق آن در راه تدا قاچاق آن بدست می آيد، حرا  و تبيث است، و طبق داليل ذيل  تجارت و

، و نه از اين راه ثواب و گيردذيرش قرار نميمانند صدقه کردن، و يا اداي فريضهء ح  مورد پ

 پاداشی به انفاق کننده ميرسد، ونه فرض از عهده آن ساقط ميگردد:

:" أيد َهو ال َّوس  إنَّ اللَّ  طص ب  فرمود  پيامبر تدا اما  مسل  از ابو هريره روايت نموده است که  -1
ِ صاَل ِبَمو أَمر بِِ  الم ْرسِلصال  فَدَقوث عَدَيولي : }يَو أي هو الر ْسا  َ ل وا ِماَل الطَّص اوِت ل يْقاا  إلَّ طص او  َاإنَّ اللَّ  أَمر الم  مِ 

َر الرَّج َا ي ِطصا  ال ََّفر  ااعملوا َ ولحوً { َالَوث َعيوَلي : } يَو أَيد َهو الَِّذياَل  م  وا  ََ ْم { ث مَّ َذ  َ َ ل وا ِماَل طَص َاوت َمو لزَلْدَ و
اِ   أْغار يم ر  يَرْيِ  إَلي ال ََّموِء : يَولع  يَوَلع َاَمْطَيم    َحرا   اَمْشَرب   حَرا   اَمْلا     حرا   اغ ِذَي بِوْلَحر أْشَيَث 

  (217: ص  71) . فَأَ َّي ي ْ َتجوع  ِلَذِلَك؟ "
 

ست و بجز پاكيزه را نمی اي مردم! خداوند تعالی پاكيزه ا " فرمود: رسول اهلل مرويست كه:  از ابو هريره 

 پذيرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است.

 خداوند تعالی فرمود: اي مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهاي پاكيزه كه بشما روزي داده ايم.

مان بلند باز مردي را ياد نمود كه سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پراكنده موي است و دستهايش را به آس

كرده می گويد: پروردگارم، پروردگارم، در حاليكه خوردنی اش حرام و آشاميدنی اش حرام بوده و پوشيدنی 

 ."اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس چگونه دعاي همچو شخصی پذيرفته می شود

 طصا    ب فق    حوج و الحوج   خرج إذا:"   از رسول اهلل  (4: ص  2) روايت طبرانی با سند صحي   -2
 احج ك ح ث   الاحلت ك ح ث   زان ك اسيريك لاصك ال موءِ  مال م ون    ونا  لاصك ف ونى الَغْرزِ  في لجَل  ااضع
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 ال لاصك ل ال موءِ  مال َمَلك    ونا  لاصك ف ونى الغرز في لجَل  فوضع الخاصل  بول فق  خرج اإذا مأزال   غصر   مارال  
 ( 783: ص71)  ".مارال   غصر   احج ك حرا  قت كا ف حرا    زان ك سيريك

هرگاه كسی با مال حرام  بقصد زيارت خانه خدا وانجام حج راه افتاد، و پا در ركاب نهاده دعاي وييههء  "  

فرشته اي از آسمان او را ندا در دهد كه: توشهء  حج را خوانده گفت: خدايا! در خدمت تو حاضر و آماده ام. 

ارف تو از راه حرام است؛ بناءٌ اين بخدمت آمدن وسعادت خواستن تو  قبول نيست، وحج تو حرام است، ومص

 .  "تو مردود است

حديث ابوهريره اين حقيقت را واض  نمود که هر نوع عبادتيكه از ماال تبياث و حارا  باشاد،       

نكاه: فريضاهء   حديث دو  در باارهء اي در   "مارال   غصر   احج ك "مورد پذيرش قرار نميگيرد، و عبارت

 .پول حرا  از عهدهء انسان ساقط نميشود، صراحت داردبا ح 
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 نتيجه

 چنين ثبت ميگردد:نتيجه  بطور  تالصهء اين تحقيق وبررسی    

ارفته شده  " تَدررُ " ءاز کلمه عربی است که ءهزوا مخدر يا مخدرات از لحاظ مفهو  لغوي:  -1

 .است به معناي سردي نيز آمدهو  یناتوان، ، نرمیىضعف سست :معنايه ب

 هر مواد تا  يا ساتته شده کاه دارا  عناصار تحرياك کنناده      و اما از نظر شرعی واصطالحی:  

معتااد شادن   مصر، آنها باعث يا تسكين دهنده که در غير موارد طبى يا صنعتى بكار برده شود و  

 و لذت، تواب آلاودای و سساتی.  داراونی در سط  هوشياري مغز شود. مثل حالت سرتوشی و

ماواد   ،چه از نگاه جسمى يا روحى وياا اجتمااعى ظااهر ااردد     و جامعه  و ضررهاي  باال  فرد 

  .مخدر افته مى شود

هاي نشه آور را اع  از سبت به مواد مخدر دارد که همه چيزمسكرات مفهو  شاملتري ن   -2

چون چرس،  ه فقها تنها به مسكرات جامدديداايرد، ولی مخدرات از گمايعات وجامدات دربر مي

 اطالق ميگردد. افيون و...

مالى، اجتماعى  جانى،جسمی، روانی، باهمه انواع و اقسام  ضررها   نشه آورو  مواد مخدر  -3

 بهر شكلی و اونه مواداين  مصر، اين نيست كهين ترديد  در ابنا بر ؛دارد ىو اتالقى را در پ

 .حرا  است -يا تزريق توردن، نوشيدن، بلعيدن، بوييدن و اع  از - بهر صورتی باشد

اين تحري  بدون شك شامل همه انواع ، وارد شده شرابحرمت ات و احادثيكه در بارهء يآ -4

در بر  -مايع چه جامد و -چيز نشه آور رااز نظر شرعی هر  "تمر" ء؛ زيرا واژهمواد مخدر است

  .ميگيرد

روي به قصد استخراج مواد مخدر برا  مصر، و تجارت  تشخاش و ،تنباکوزراعت حشي  -5

 .هر انگيزه اي بوده باشد، حرا  است

حك  آنست(حرا  قرار داده در چه تمر) شراب و آن تريد و فروشحديث هاي صحي   در -6

آن نيز گيرد؛ چون از لحاظ شرعی لفظ تمر شامل ، واين حك  مواد مخدر را نيز در بر ميشده

يكه از ديدااه اسال  حرا  يزهر آنچاستفاده ميشود که  هاي صحي   از حديث . و همچنانميباشد

 است.حرا  آن نيز  تريد و فروش بوده باشد،

 بدست می آيد، حرا  و تبيث است، مواد مخدر  قاچاق پوليكه از طريق زرع، تجارت وچون  -7

اداي فريضهء ح  مورد انفاق آن در راه تدا مانند صدقه کردن، ويا  بر مبناي احاديث صحي  و 

پاداشی به انفاق کننده ميرسد، ونه فرض از عهدهء آن و نه از اين راه ثواب و  پذيرش قرار نميگيرد،

 .ساقط ميگردد
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