
 حوزه تفكرديني در مواد مخدر حرمت                1398 /21/3 -98-94 اصل مضمون:

 مولوي عنايت اهلل شريفي                                     1398 سرطانفولدرمضامین چاپ شده برج   :اصالح نهايي گرديد

هدایت  فالح خير وبرسبيل آن  ءو انسان بوسيله گذاشتهبه ودیعه انسان  وجود در متعال كه پروردگاراست  یعقل نعمت بزرگ
 .يدحراست نمای آن حمات و از ,می پردازدپروردگار عبادت به ، و ميشود

 همگام شوید! هموطنان متدین! در مبارزه عليه پدیده ای شوم مواد مخدر
 ١٩٥البقرة:  چہہ    ۀ  ہ  ہ  ۀچ بر اصل نسازیدشيطانی  نفسانی و تخياال كاذب و ایذلذ مقهور عقل خویش را

 ."نيندازید )هالكت(خود را بدست خویش به تهلكه "
 . باالى انسان واجب قرار ميدهد این آیت حفظ صحت بدن و عدم افگندن نفس را در هالكت،

ََمُ ى:تعريففل ل ففو ََهواژ ردِّخ  ََت ك ََی اس ََه هء عرب ََد رُ " ءاز كلم ََت " خ  ََع  سس ََای ت ََده بمعن ََه ش ََیىگرفت  ، نرم
 است.  به معنای سردی نيز آمدهو  ی،و ناتوان 

هر مواد خام یا ساخته شده كه داراى عناصر تحریك كننده یا تسكين دهنده كه در غير موارد طبى یا صنعتى  :تعريل اصطالحي
 دگرگونی در سطح هوشياری مغز شود. و بكار برده شود و مصرف آنها باعث معتاد شدن 
م شاملتری نسبت به مواد مخدر دارد كه همه چيزهای نشه آور را اعم از مایعَات و فرق مواد مخدر با مسكرات:مسكرات مفهو

 جامدات دربر ميگيرد، ولی مخدرات از دیدگاه فقها تنها به مسكرات جامده چون چرس، افيون نسوار، سگرت و... اطالق ميگردد.
 نبات پان و تنباكو. )كوكنار(،كه از نباتات بدست می آید مثل چرس، افيون :مواد مخدر طبیعى -1
از مشتقات تریاك و خشخاش می باشند و اثرات سوء آنها نيَز كه  یينوكارویين و كيرفين، هوممانند:  : مواد مخدر مصنوعى -2 

و در بسياری موارد منجر به مرگ می شَود  ایَن  ،مانند دیگر مواد مخدر بسيار زیاد می باشد و برتمام اعضای بدن اثر سوء دارد
مواد كيمياوى تركيب شَده  ىارتباطى نداشته و از بعض ،آن بدست می آید ءكه از نباتات و یا شيره مخدر با دو نوع باال موادنوع 

ولى تأثير آن همانند مواد مخدر طبيعى و مصنوعى مى باشد مانند مواد خواب آور، تد خواب، تسكين دهنَده و  ،بدست مى آید
اثَرات  زیانهای بهداشتی مَواد مخَدر: چرس ميباشد. افيون، ،ين، مورفينیكوكاين،یواد هيرون مخطرناكترین ای .بيهوش كننده

، تنگی نفس، برونشَيت و آمَادگی یذهنی، كودنی، سرگيج سوء آن: اختالل در دستگاه مركزی اعصاب و ناتوانی آن، ایجاد كند
لبی، كندی تپش قلب و خفگی قلب شده و اثرات و همچنين باعث بيماریهای ق. ابتال به بيماری سل كه گاه منجر به مرگ می شود

  كه یكی از اعضای مهم این دستگاه است. جگر ش دارد از جمله از كار افتادنسوء بسياری نيز بر دستگاه گوار
 قرآن و سنت منظر از مواد مخدر

  ٩٠املائدة:  چ...پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
ى به وسيله تيرها پليد است از كَردار شَيطان یى نصب شده براى پرستش و بخت آزماشراب، قمار، سنگ ها مومنان! اى "  
و نفَرت را  ىبى گمان شيطان مى خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشَمن كنيد تا باشد كه رستگار شوید، دورى ن از آن ایبنابر

 ."كنيد؟! پس آیا شما ازین اعمال ناشایسته اجتناب نمی د و از نماز باز دارد،و شما را از ذكر خداون ميان شما ایجاد كند،
ميَان آنهَا  ىرا از نماز و ذكر خداوند باز مى دارد، و هر چيزیكه مانع عبادت شود مانند شراب است و فرقَانسان مواد مخدر 

چون شيطان شَخ  معتَاد بَه  ؛ز شراب استزیان مواد مخدر باالتر ا بلكه …غيره ن، افيون ويهيروی نيست مثل چرس، بنگ،
مانع واقع  ،اخالص ترورت دارد قلب و ىپاك و و همه عباداتيكه به طهارت،كریم قرآن  تتالومخدر را از نماز، ذكر خداوند، مواد 
فرقى ميان  هوش است و چون خودش فاقد عقل و ،نمتيواند شده قادر به چنين اعمال نيك ،رشخ  معتاد به مواد مخد شود، ىم

اینجاست كه حكمت خداوند در مباح نمودن اشياى پاك و خوب، و حرام نمودن  و كرده نميتواند،را بدى  خوبى و پاكى و پليدى،
 و هویدا ميگردد.ها ثابت  ىو پليد ها ىناپاك
 «1»"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ":فرموده است روایت است كه پيامبر ز عبداهلل بن عمرا

 ."هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است  "
 «2»"." کل مسکرحرام : طبق روایت ابو موسی اشعری  

 ."هر چيز نشه كننده حرام است  "



مفاسد آن بيشتر از سایر چيزهَای نشَه آور  اتر ار وبلكه  ،مواد مخدر نيز مانند سایر اشياى نشه آور داخل این حكم بوده  
 است.
ِي  َوقَ ْول   " اإلسالم امام ابن تيميه در این مورد ميفرماید:شيخ  ِير   ك ل  :"َوَس ََّّ َ  َعََّْي  ي  اّللَّ   َص ََّّ  النَّ  ي ِير   َم ا يَ تَ نَ اَول  " َح َرام   ََخْ ر   وَك  ل   ََخْ ر   م ْس   َوَل . ي ْس 

ِ ونَ  َأنْ  َبْيَ  فَ ْرقَ  ِير   َي  «3»."َمائيًعا َأوْ  َجاميًدا َأوْ  ؛ َمْشر وبً  َأوْ  َمْأك وًل  اْلم ْس
جامَد  شامل تمام انواع مسكرات اعم از مایع و "حرام استهر نوع شراب  آور شراب، و نشههر " پيامبر ءفرموده عموم  "

 ."ميباشد
 مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده می فرماید: :ابن حجرحافظ 

 «4» ".وغريها احلشيشة ذلك يف فيدخل شراب، يِن مل ولو يسِر ما حترمي عَّ "  حرام مسِر كل: "قول  مبطَّق استدل و "
اگر چه آشاميدنى  ،آنچه نشه آور استهر استنباط نموده اند كه " حرام است آور نشههر " فرموده پيامبر عموم  از ، علما"

 ."ميگرددین حكم داخل ا پس چرس و غيره درحرام است، هم نباشد، 
 مواد مخدرمورد در  نظر دانشمندان اسالمي

و آنرا برهم نموده آنچيزیكه به عقل خلل وارد  هر ؛ زیراخوردن بنگ و چرس حرام است " :ميفرماید :حنفى ابن عابدین  -1
 «5»"ز نيستیجا ،زند
حِ   امم ر   دوي ة ك البنو و ه احل احلشيش ة... ف ِم   ش ربة و اأك ِل م ا يلي ل العق ل م ن غ ري اأ " نووى در شرح المهَذب نوشَته اسَت:  -2

 «6»".الت رمي
 ."ها و ادویه كه عقل را زایل كند، مانند بنگ و حشيش... حكمش مانند خمر، حرام استآنچه از نوشيدنى "
يَشة  "  َأمَّا وَ  " :ى فرمایدم :ابن تيميه شيخ اإلسالم -3 ِيَرة   اْلَمَّْع ونَة  "  احْلَشي َْنليلَ ةي  َفهي  َ : اْلم ْس ِيَرا ي  مي نْ  َغرْييَه ا مبي ِير   اْلم ْس  َه ا َواْلم ْس  ن ْ تِيَف اقي  َح َرام   مي  بي

ِ نْ  ملَْ  َوَلوْ  َأْكَّ     ََيْر م   فَإينَّ    اْلَعْقلَ  ي لييل   َما ك ل    َبلْ  ؛ اْلع َََّماءي  ِيًرا َي ِيرَ  فَإينَّ  َكاْلبَ ْنوي :   م ْس ِيري  َوَغرْيَ  احْلَد   فيي ي  َيَيب   اْلم ْس  «7» ".الت َّْعليير   فيي ي  َيَيب   اْلم ْس
نشَه آور حَرام اسَت، بلكَه هَر  چيز هر نشه كننده بوده، و به اتفاق علما ىمانند دیگر اشيا ،اما چرس ملعون نشه آور"   

ذاتش از نشه كننده ها هم نباشد مانند  ، اگرچه درنوشيدن آن حرام است بى اختيار مى نماید خوردن و آنچيزیكه عقل را زایل و
 . ")سرزنش( مى شودنيست سبب تعزیر هرآنچيزیكه نشه آور نشه آور سزاوار فرمان الهی) شالق( وپس هر  بنگ،
و كيف تبيح الشريعة السالمية شيئاً من هاحل املخدرا  اليت يَّمس ض ررها البَّي اب بلم ة أف رادا  " گوید:شيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر مى -4 

 «8»  ".احل املخدرا  عَّ  أى وج  من وجوحل التعاط  من أكل أو شرب أو ش  أو احتقان حرامو مجاعا  ماداي و ص يا و أدبيا؟ فتعاط  ه
رسد؛ اعم از آن كه ترر، بهداشتى یا مادى یا چگونه اسالم مواد مخدر را مباح كند در حالى كه تررش به افراد و جامعه مى "

 ."تربيتى باشد پس استفاده از آن به هر شكلى )خوردن، آشاميدن و بوئيدن( حرام است
آن ترویج دهندگان  قبران مواد مخدر اعدام گردند، وصادر نمودند كه قاچا افتو اتفاق آرا هعلماى بزرگ عربستان سعودی ب -5

 «9» .صورت گيرد ىگيرسرزنش شود، تا از شر آنها جلو
 مواد مخدر حكم

ى را چَون آن حرام است؛ زیرا اسالم چيز هَای ، بلعيدن، بویيدن و یا تزریقاین نيست كه خوردن، نوشيدن مخدر تردیدى در
 كه فساد و زیان آن از فساد و زیان مواد مخدر كمتر است.خمر)شراب( با ن  صریح و قطعی حرام كرده 

: استفاده از مواد مخدر حرام است؛ زیرا كه گوید، قانون دفع ترر و سدّ ذرایع فساد به ما مىدر این زمينه نميبوداگر نصى هم   
 ست.از آنبيشتر  مانند خمر بلكهترر بهداشتى، عقلى، روحى، تربيتى، اقتصادى و اجتماعى آن 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   کگ   چ    ::قرآن و سنت ازمواد مخدر  حرمتل یدال

 ١٥٧عراف: ال چ
 ،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

ه كه زیَان چو آن پليد ،پاكهای نا چيز  "خبيث"مراد از  و مفيد در صجت، بدن و دین بوده، و پاك هر چيز "طيب"منظور از 
 های جسمی و بهداشتی داشته باشد.

ا َك افيًرا  ق تي لَ  َوإيلَّ  ََتبَ  فَ إينْ  ي ْس تَ َتاب   َك افير    فَ ه  وَ  َذلي كَ  اْس َتَ لَّ  َم نْ  وَ "  چنين ميفرمایَد:شيخ االسالم ابن تيميه   َوَل  َعََّْي  ي  ي َص ََّّ  َوَل  ي  َغسَّ ل   َل  ؛ م ْرتَ دا
اگَر توبَه نكَرد  هر كس مواد مخدر را حالل بشمارد، او مرتد است و از او خواسته ميشود كه توبه كند،" «10» ."اْلم ْس َّيمييَ  َبْيَ  ي ْدَفن  



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

 زراعت مواد مخدر

روی هر انگيزه ای بَوده باشَد، حَرام خشخاش به قصد استخراج مواد مخدر براى مصرف و تجارت  تنباكو و ،زراعت حشيش
 است

 :فرمود پيامبر خداامام طبرانی از بریده با سند حسن روایت كرده است كه 
 «11» ".بصرية عَّ  النار تق   فقد َخراً  يتخاحل ممن او نصراين او يهودي من يبيع  حىت القطاف اايم العنب حبس من "
یا به كسَی بفروشَد كَه قصَد دارد از آن  دن آن نگه دارد تا به یهودی یا نصرانی وكسيكه انگور را در وقت رسيدن وچي " 

 ."آتش دوزخ انداخته استشراب بسازد، او خود را آگاهانه در 
 تجارت و قاچاق مواد مخدر

 :رسول اهللاز  جابرحدیث  -1
َتةي َوامْيْنلييري َواَأْصَنامي .... :" قاتل هللا اليهود إن هللا عل و جل مل "   «12» "ا حرم عَّيه  ش ومها أمجَّوحل مث بعوحل فأكَّوا مثن إينَّ اّللََّ َحرََّم بَ ْيَع اْمَْمري َواْلَمي ْ

خداوند یهود را هالك كنَد، كَه ...  و بت ها را حرام نموده است -خوك -خنزیر به تاكيد خداوند فروش شراب الشه مردار، "
 ." را بر ایشان حرام نمود سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده نمودند ىچرب
 پوليكه از طریق زرع، تجارت و قاچاق آن بدست می آید، حرام و خبيث است،  

 وحج  ك ح الل   وراحَّت ك حالل   زاد ك وسعديك لبيك السماءي  من مناد   انداحل لبيك فنادى الَغْرزي    رجََّ  ووضع طيبة   بنفقة   حاجاا احلاج   خرج إذا"  اهلل: رسول
 غ ري   وحج  ك ح رام ونفقت  ك ح رام   زاد ك س عديك ول لبي ك ل الس ماءي  م ن َمََّ ك   انداحل لبي ك فن ادى الغرز   رجََّ  فوضع امبيثة بلنفقة خرج وإذا مأزور   غري   مربور  
 «١3»". مربور  
انجام حج راه افتاد، و پا در ركاب نهاده دعای ویژهء حج را خوانَده گفَت:  هرگاه كسی با مال حرام  بقصد زیارت خانه خدا و"

مصارف تَو از راه حَرام  توشهء تو حرام است، وخدایا! در خدمت تو حاتر و آماده ام.  فرشته ای از آسمان او را ندا در دهد كه: 
 ."حج تو مردود است قبول نيست، و سعادت خواستن تو است؛ بناءٌ این بخدمت آمدن و

 هموطنان عزیز!
اداء  را یشخَواجتمَاع اسَالمی  كيان خانواده و ازدفاع  اثرگذارنقش  این پدیده شوم مواد مخدر محوبيائيد در مبارزه عليه 

 مَردم, از .دهنَدشَان ی سوق بسوی تبای و ورنددرآ یشخو تزویردام ه جوانان مارا باجازه ندهيد كه قاچاق بران مرگ  دينماس
 اسالمی بدارید. برخورد بامعتادین به مثابه مریضان كنيد,حمایت  سرزمين خود حراست و جوانان و ,اجتماع

 "الرمح ()عَّي  سعدی"نمایدحضرت شيخ مصلح الدین  چه خوب تعبيری می
 ندا ند       كه درآفرینش زیك گوهرا بنی آدم اعضای یك دیگر

 قرار را نماند ها ر عضوَروزگار       دگ آورد وعضوی بدردَچ
 نهند آدمی نشاید كه نامد       ز محنت دیگران بيغمی   توك
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