اصل مضمون1398 /3/21 - 98- 94 :
اصالح نهايي گرديد:

حرمت مواد مخدر در حوزه تفكرديني

فولدرمضامین چاپ شده برج سرطان 1398

مولوي عنايت اهلل شريفي

عقل نعمت بزرگی است كه پروردگار متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته و انسان بوسيلهء آن برسبيل خير و فالح هدایت
ميشود ،و به عبادت پروردگار می پردازد ,از آن حمات و حراست نمایيد.
هموطنان متدین! در مبارزه عليه پدیده ای شوم مواد مخدر همگام شوید!
عقل خویش را مقهور لذایذ كاذب و خياالت نفسانی و شيطانی نسازید بر اصل ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﭼ البقرة١٩٥ :
" خود را بدست خویش به تهلكه(هالكت) نيندازید".
این آیت حفظ صحت بدن و عدم افگندن نفس را در هالكت ،باالى انسان واجب قرار ميدهد.
تعريففل ل ففوى :مُخََدِّر واژهء عربََی اسََت كََه از كلمََهء " خََدرُ " گرفتََه شََده بمعنََای تََع سسََتى ،نرمََی
و ناتوانی ،و به معنای سردی نيز آمده است.
تعريل اصطالحي :هر مواد خام یا ساخته شده كه داراى عناصر تحریك كننده یا تسكين دهنده كه در غير موارد طبى یا صنعتى
بكار برده شود و مصرف آنها باعث معتاد شدن و دگرگونی در سطح هوشياری مغز شود.
فرق مواد مخدر با مسكرات:مسكرات مفهو م شاملتری نسبت به مواد مخدر دارد كه همه چيزهای نشه آور را اعم از مایعَات و
جامدات دربر ميگيرد ،ولی مخدرات از دیدگاه فقها تنها به مسكرات جامده چون چرس ،افيون نسوار ،سگرت و ...اطالق ميگردد.
 -1مواد مخدر طبیعى :كه از نباتات بدست می آید مثل چرس ،افيون(كوكنار) ،نبات پان و تنباكو.
 -2مواد مخدر مصنوعى :مانند :مورفين ،هيرویين و كوكایين كه از مشتقات تریاك و خشخاش می باشند و اثرات سوء آنها نيَز
مانند دیگر مواد مخدر بسيار زیاد می باشد و برتمام اعضای بدن اثر سوء دارد ،و در بسياری موارد منجر به مرگ می شَود ایَن
نوع مواد مخدر با دو نوع باال كه از نباتات و یا شيرهء آن بدست می آید ،ارتباطى نداشته و از بعضى مواد كيمياوى تركيب شَده
بدست مى آید ،ولى تأثير آن همانند مواد مخدر طبيعى و مصنوعى مى باشد مانند مواد خواب آور ،تد خواب ،تسكين دهنَده و
بيهوش كننده .خطرناكترین این مواد هيرویين،كوكایين ،مورفين ،افيون ،چرس ميباشد .زیانهای بهداشتی مَواد مخَدر :اثَرات
سوء آن :اختالل در دستگاه مركزی اعصاب و ناتوانی آن ،ایجاد كند ذهنی ،كودنی ،سرگيجی ،تنگی نفس ،برونشَيت و آمَادگی
ابتال به بيماری سل كه گاه منجر به مرگ می شود .و همچنين باعث بيماریهای قلبی ،كندی تپش قلب و خفگی قلب شده و اثرات
سوء بسياری نيز بر دستگاه گوارش دارد از جمله از كار افتادن جگر كه یكی از اعضای مهم این دستگاه است.
مواد مخدر از منظر قرآن و سنت

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ...ﭼ املائدة٩٠ :

" اى مومنان! شراب ،قمار ،سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمای ى به وسيله تيرها پليد است از كَردار شَيطان
بنابراین از آن دورى كنيد تا باشد كه رستگار شوید ،بى گمان شيطان مى خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشَمنى و نفَرت را
ميان شما ایجاد كند ،و شما را از ذكر خداوند و از نماز باز دارد ،پس آیا شما ازین اعمال ناشایسته اجتناب نمی كنيد؟!".
مواد مخدر انسان را از نماز و ذكر خداوند باز مى دارد ،و هر چيزیكه مانع عبادت شود مانند شراب است و فرقَى ميَان آنهَا
نيست مثل چرس ،بنگ ،هيرویين ،افيون و غيره… بلكه زیان مواد مخدر باالتر از شراب است؛ چون شيطان شَخ معتَاد بَه
مواد مخدر را از نماز ،ذكر خداوند ،تالوت قرآن كریم و همه عباداتيكه به طهارت ،و پاكى قلب و اخالص ترورت دارد ،مانع واقع
مى شود ،شخ معتاد به مواد مخدر ،قادر به چنين اعمال نيك شده نمتيواند ،چون خودش فاقد عقل و هوش است و فرقى ميان
پاكى و پليدى ،خوبى و بدى را كرده نميتواند ،و اینجاست كه حكمت خداوند در مباح نمودن اشياى پاك و خوب ،و حرام نمودن
ناپاكى ها و پليدى ها ثابت و هویدا ميگردد.
از عبداهلل بن عمر روایت است كه پيامبر فرموده است ":كل مسكر خمر ،وكل مسكر حرام"«»1
" هر چيز نشه كننده شراب است ،و هر شراب حرام است ".
«»2
طبق روایت ابو موسی اشعری  " :کل مسکرحرام".
" هر چيز نشه كننده حرام است ".

مواد مخدر نيز مانند سایر اشياى نشه آور داخل این حكم بوده ،بلكه اتر ار و مفاسد آن بيشتر از سایر چيزهَای نشَه آور
است.
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اّلل َعََّْي َو َس َ ":كل م ْس ِر ََخْ ر َوك ل ََخْ ر َح َرام "يَتَ نَ َاول َم ا ي ْس ِرَ .وَل
شيخ اإلسالم امام ابن تيميه در این مورد ميفرمایدَ " :وقَ ْول النَّ ي يِ َ
ي «»3
وب ؛ أ َْو َج يام ًدا أ َْو َمائ ًعا".
ي أَ ْن يَِو َن الْم ْس يِر َمأْك ً
فَ ْر َق بَ َْ
ول أ َْو َم ْشر ً
" عموم فرمودهء پيامبر " هرنشه آور شراب ،و هر نوع شراب حرام است" شامل تمام انواع مسكرات اعم از مایع و جامَد
ميباشد".
حافظ ابن حجر :مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده می فرماید:
«»4
" و استدل مبطَّق قول " :كل مسِر حرام " عَّ حترمي ما يسِر ولو مل يِن شراب ،فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها".
" ،علما از عموم فرموده پيامبر " هرنشه آور حرام است " استنباط نموده اند كه هرآنچه نشه آور است ،اگر چه آشاميدنى
هم نباشد ،حرام است ،پس چرس و غيره در این حكم داخل ميگردد".
نظر دانشمندان اسالمي در مورد مواد مخدر

 -1ابن عابدین حنفى :ميفرماید " :خوردن بنگ و چرس حرام است؛ زیرا هر آنچيزیكه به عقل خلل وارد نموده و آنرا برهم
زند ،جایز نيست"«»5
 -2نووى در شرح المهَذب نوشَته اسَت " :ك ِل م ا يلي ل العق ل م ن غ ري اأش ربة و اأدوي ة ك البنو و ه احل احلشيش ة ...ف ِم حِ امم ر
«»6
الت رمي".
" آنچه از نوشيدنى ها و ادویه كه عقل را زایل كند ،مانند بنگ و حشيش ...حكمش مانند خمر ،حرام است".
شة " الْمَّْعونَة الْمس يِرة :فَ يه يمبَْن يللَ ية غَ ْيريَه ا يم ن الْمس يِرا ي والْمس يِر يم ْن َه ا ح رام يبتِيَف ي
اق
 -3شيخ اإلسالم ابن تيميه :مى فرمایدَ " :و أ ََّما " ا ْحلَ يشي َ
ْ ْ َ َ ْ
َ
ََ
ْ َ
َ
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ي ي يي
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َّع يلير".
ري الْم ْس يِ ير َيَيب فيي ي الت ْ
الْعََّ َماء ؛ بَ ْل كل َما ي يليل ال َْع ْق َل فَيإنَّ ََيْرم أَ ْكَّ َول َْو َملْ يَِ ْن م ْسِ ًرا َ :كالْبَ نْ يو فَيإ َّن الْم ْسِ َر ََيب في ا ْحلَد َوغَ ْ َ
"اما چرس ملعون نشه آور ،مانند دیگر اشياى نشه كننده بوده ،و به اتفاق علما هر چيز نشَه آور حَرام اسَت ،بلكَه هَر
آنچيزیكه عقل را زایل و بى اختيار مى نماید خوردن و نوشيدن آن حرام است ،اگرچه در ذاتش از نشه كننده ها هم نباشد مانند
بنگ ،پس هر نشه آور سزاوار فرمان الهی( شالق) و هرآنچيزیكه نشه آور نيست سبب تعزیر(سرزنش) مى شود".
 -4شيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر مىگوید " :و كيف تبيح الشريعة السالمية شيئاً من هاحل املخدرا اليت يَّمس ض ررها البَّي اب بلم ة أف رادا
«»8
و مجاعا ماداي و ص يا و أدبيا؟ فتعاط ه احل املخدرا عَّ أى وج من وجوحل التعاط من أكل أو شرب أو ش أو احتقان حرام".
" چگونه اسالم مواد مخدر را مباح كند در حالى كه تررش به افراد و جامعه مى رسد؛ اعم از آن كه ترر ،بهداشتى یا مادى یا
تربيتى باشد پس استفاده از آن به هر شكلى (خوردن ،آشاميدن و بوئيدن) حرام است".
 -5علماى بزرگ عربستان سعودی به اتفاق آرا فتوا صادر نمودند كه قاچاقبران مواد مخدر اعدام گردند ،و ترویج دهندگان آن
«»9
سرزنش شود ،تا از شر آنها جلوگيرى صورت گيرد.
حكم مواد مخدر

تردیدى در این نيست كه خوردن ،نوشيدن مخدر ،بلعيدن ،بویيدن و یا تزریق آن حرام است؛ زیرا اسالم چيز هَایى را چَون
خمر(شراب) با ن صریح و قطعی حرام كرده كه فساد و زیان آن از فساد و زیان مواد مخدر كمتر است.
اگر نصى هم در این زمينه نميبود ،قانون دفع ترر و سدّ ذرایع فساد به ما مىگوید كه :استفاده از مواد مخدر حرام است؛ زیرا
ترر بهداشتى ،عقلى ،روحى ،تربيتى ،اقتصادى و اجتماعى آن مانند خمر بلكه بيشتر از آنست.
دالیل حرمت مواد مخدر از قرآن و سنت ::ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﭼ العراف١٥٧ :
" پيامبر براى شان چيزهاى پاك را حالل مى گرداند و براى شان چيزهاى پليد را حرام مى سازد،
و بارهاى سنگين شان ،و طوقى را كه برگردن شان است برمى دارد".
منظور از "طيب" هر چيز پاك و مفيد در صجت ،بدن و دین بوده ،و مراد از "خبيث" چيز های ناپاك ،پليد و آنچه كه زیَان
های جسمی و بهداشتی داشته باشد.
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اس تَ َ َّل ذَل َ
شيخ االسالم ابن تيميه چنين ميفرمایَدَ " :و َم ْن ْ
س ل َوَل ي َ
ك فَ ه َو َك افر ي ْس تَ تَاب فَإ ْن ََت َ
ي
ي" " »10« .هر كس مواد مخدر را حالل بشمارد ،او مرتد است و از او خواسته ميشود كه توبه كند ،اگَر توبَه نكَرد
ي الْم ْس َّ يم َ
ي ْدفَن بَ َْ

بعنوان مرتد كشته می شود ،نه او را غسل داده می شود ،و نه بر او نماز جنازه خوانده ميشود و نه در قبرستان مسلمانان دفن می
گردد".
زراعت مواد مخدر

زراعت حشيش ،تنباكو و خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر براى مصرف و تجارت روی هر انگيزه ای بَوده باشَد ،حَرام
است
امام طبرانی از بریده با سند حسن روایت كرده است كه پيامبر خدا فرمود:
«»11
" من حبس العنب اايم القطاف حىت يبيع من يهودي او نصراين او ممن يتخاحل َخراً فقد تق النار عَّ بصرية".
" كسيكه انگور را در وقت رسيدن وچيدن آن نگه دارد تا به یهودی یا نصرانی و یا به كسَی بفروشَد كَه قصَد دارد از آن
شراب بسازد ،او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است".
تجارت و قاچاق مواد مخدر

 -1حدیث جابر از رسول اهلل:

" إي َّن َّ
َصنَ يام  ": ....قاتل هللا اليهود إن هللا عل و جل ملا حرم عَّيه ش ومها أمجَّوحل مث بعوحل فأكَّوا مثن "
اّللَ َح َّرَم بَ ْي َع ا ْمَ ْم ير َوال َْم ْي تَ ية َوا ْميْن يلي ير َواأ ْ
" به تاكيد خداوند فروش شراب الشه مردار ،خنزیر -خوك -و بت ها را حرام نموده است ...خداوند یهود را هالك كنَد ،كَه
چربى را بر ایشان حرام نمود سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده نمودند ".
پوليكه از طریق زرع ،تجارت و قاچاق آن بدست می آید ،حرام و خبيث است،
ي
رسول اهلل " :إذا خرج احلاج حا اجا بنفقة طيبة ووضع رجََّ الغَ ْريز فنادى لبيك انداحل مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حالل وراحَّتك ح الل وحج ك
مربور غري مأزور وإذا خرج بلنفقة امبيثة فوضع رجََّ الغرز فن ادى لبي ك انداحل مََّ ك م ن الس ي
ماء ل لبي ك ول س عديك زادك ح رام ونفقت ك ح رام وحج ك غ ري
َ
مربور"»١3« .
"هرگاه كسی با مال حرام بقصد زیارت خانه خدا و انجام حج راه افتاد ،و پا در ركاب نهاده دعای ویژهء حج را خوانَده گفَت:
خدایا! در خدمت تو حاتر و آماده ام .فرشته ای از آسمان او را ندا در دهد كه :توشهء تو حرام است ،و مصارف تَو از راه حَرام
است؛ بناءٌ این بخدمت آمدن و سعادت خواستن تو قبول نيست ،و حج تو مردود است".
هموطنان عزیز!
بيائيد در مبارزه عليه محو مواد مخدر این پدیده شوم نقش اثرگذار دفاع از كيان خانواده و اجتمَاع اسَالمی خَویش را اداء
نماسيد اجازه ندهيد كه قاچاق بران مرگ جوانان مارا به دام تزویر خویش درآورند و بسوی تبایی سوق شَان دهنَد .از مَردم,
اجتماع ,جوانان و سرزمين خود حراست و حمایت كنيد ,بامعتادین به مثابه مریضان برخورد اسالمی بدارید.
چه خوب تعبيری می نمایدحضرت شيخ مصلح الدین "سعدی(عَّي الرمح )"
كه درآفرینش زیك گوهر اند
بنی آدم اعضای یك دیگر اند
دگَر عضو ها را نماند قرار
چَوعضوی بدرد آورد روزگار
نشاید كه نامد نهند آدمی
توكز محنت دیگران بيغمی
ماخذ:

 -١متفق عَّي .
 -2متفق عَّي .
 -3جمموع الفتاوی ج 34-ص. 2٠4
 -4فتح الباری شرح ص يح البخاری-ج ١٠-ص .
 -٥رداحملتار عَّی الدراملخار-ج 4ص. 24
 -6اجملموع شرح املهاب-ج 3ص. 8
 -٧جمموع الفتاوی –ج 34ص. 2٠4
 -8الفق السنة-ج 2ص. 384
 -٩جمَّة الب وث السالمي 8٧/١2سال١4٠٥
 -١٠جمموع الفتاوی –ج 34ص.2١٠
شعب اإلميان ( ، ١٧/٥رق . )٥6١٩
 -١١البيهق
 -١2متفق عَّي .
 -١3املعج الوسط{.2٥١-٥
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