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 پيشگفتار مترجم

حل لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث، والصالة والسالم عىل خري خلقه حلمد هللا الذي أا

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

و جز حب  اند، مالً به دور و در ماديات غرق شدهمعنويات كااز در زمان حاضر كه مردم 
آيد، براي رسيدن به اين هدف شبانه روز  و غرض ديگري در فكر و نظرشان نميدنيا هدف 

ع متوجه وري مشها راه را به سويها  آن و انديشة حرام و حاللاند  ر گرفتهدر تگ و دو قرا
آوردن  بدست بيايد ولو اين كه راه بدستكند؛ پس كل هم و غم بر اين است كه پول  نمي

بينيم اغلب تاجران و كاسبان موازين شرعي و  از اينجاست كه ميآن نامشروع و ناجايز باشد. 
آن از  زنند ولو اين كه قوانين اسالمي را در معامالت ناديده گرفته دست به هرنوع معامله مي

گيري وسايل زندگي، خورد و نوش، لباس، چنين در بكار روي شرع ناجايز باشد و هم
 اند، هند و به استعمال محرمات سرگرمد مركب و غيره اهميتي به حالل و حرام نمي

خواري و معامالت طرفي ديگر، ربا بازي و برد و باخت ازنوشي از يك طرف، قمار شراب
ربوي از يك سو، دزدي و راهزني، قتل و كشتار، تصرف بر اموال ديگران و غيره از سوي 

زمان جاهليت  تاريخ ديگر كه همه مردم در اين امور چنان سرگرم و مستغرق هستند كه روي
مواد استعمال  ،تر از جاهليت قبل از اسالم استو جاهليت فعلي خيلي بداند  پرده انداخته

ن، استنشاق، تزريق و غيره يك حركت درسوز مخدر اعم از دودگرفتن، خو خانمان
كفر و شرك شده كه جوانان مسلمان را نيز آلوده  نگري است كه نه تنها دامنگير اهلويرا

بردن جوانان مسلمان آلة  را براي از بينها  آن شمنان اسالمد كهه تنها آلوده بلكرده است، ن
كه بايد جلوي اند  نديشمندان در سطح جهان متوجه شدهو ا ءچه علمااگر اند، قرار داده حرب

متوجه به آن شده و روي  مششن گرفته و علماي اسالم از قر اين سيالب مخرب و ويرانگر
لة ولي شيوع و گسترش آن به وسي اند، بحث نمودهها  آن رمتيان و حلت و حضرر و ز
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چه رفت و شايعاتي انجام گرفت كه اگرتان از حد باال ي بلوچس دشمنان اسالم در منطقه
منسوب نمودند.  ءاستعمال آن حرام است، اما معاملة آن اشكالي ندارد و اين را به سوي علما

و اوايل انقالب روي آن تبادل نظر نموده بر  در ايران قبل از انقالب اسالمي ءعلماليكن 
اي  حرمت استعمال و معامله آن فتوي دادند، و موالنا ابراهيم دامني مدظله در اين باره رساله

نوشتند. اما از آنجايي كه مردم به سوي حلت و حرمت توجه ندارند گسترش آن روز افزون 
صادر گردد و روي اين بحث شد،  ءماشد. لذا نياز پديد آمد كه فتوايي اجماعي از طرف عل

 »يسالمالفقه اإل املخدرات يف«اي افتاد در زبان عربي به نام  در اين اثنا چشم اينجانب به رساله

جهت جامع بود آن را به فارسي ترجمه و در آخر آن فتواي تأليف دكتر احمد طيار كه از هر
ن را وسيله هدايت و بيداري اجماعي علماي اهلسنت ملحق گردانيده شد؛ خداوند متعال آ

 نسل جوانان اسالم قرار دهد.
 پور سيد محمد يوسف حسين

 از حوزه علميه گشت سراوان
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 جناب آقاي شيخ صالح بن عبداهللا الفوزان تقريظ

 :بعدمجعني ولسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أرب العاملني، والصالة واهللا  احلمد

 آفريد و او را كرامت بخشيد و با امتيازات بزرگي او را از بقية خداوند متعال اين انسان را
 ين آن امتيازات، عقل و ادراك هستند كه انسان به وسيلةتر مهم ممتاز گردانيد؛ از مخلوقات

تواند پروردگار خويش را پرستش كند، و در خوب ساختن اجتماعي كه در آن  ميها  آن
را ها  آن ه خداوند، عاقالن را مخاطب قرار داده وكند شريك باشد. از اينجاست ك زندگي مي

شان  به سوي خودشان و اجتماعها  آن هاي بزرگي مكلف ساخته است كه نفع به انجام وظيفه
و خداوند متعال چيزهايي را مخل عقل باشند از قبيل مسكرات، گردد؛  ميبربه خير و سعادت 

چه آنكنندگان مسكر و مخدر و هر الم قرار داده است، و براي استعممخدرات و مضرات حرا
رهاي كنندگان آن در كشومواد و وارددهندگان اين  ، و براي ترويجهاست اين در حكم

 آميزي مقرر كرده است. اسالمي سزاهاي سنگين و عبرت
پليد و زهرهاي كشنده برحذر ام، از اين مواد مدر قديم و در عصر حاضر با اهت ءعلما

كنندگان اين جرم اجرا شود، بيان  كه بايد در حق ارتكابكم شرعي را و حاند  داشته
جراي اين احكام شرعي اهتمام و ا يكه واليان امور مسلمين به پيگير همچنان اند. كرده
كه خداوند آن را به طاعت خويش عزت بخشد و [  كما اين كه حكومت سعودي اند. كرده

 كند. راي اين احكام اقدام مينيز به پيگيري و اج  ]بر توفيقات و هدايت آن بيفزايد
كتابي است كه برادرمان فاضل  اند، شته شدهيي كه در اين موضوع نوها كتاب ينتر مهم از

نمودن انواع،  مخدر و بيانموضوع مواد  ارجمند جناب آقاي دكتر عبداهللا بن محمد الطيار در
ابت شرعي نگاشته اساس معلومات موثق و احكام ثر بد آن بر فرد و جامعه، برضررها و آثا

حتي است براي است؛ اين كتاب او سهم خوبي است در جلوگير از اين جرم خبيث و نصي
 ي او را مفيد بگرداند،ها كوشش و شمار بدهد، ثواب بيجزاي خير و  ارامت. پس خداوند او 
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ينا صلی اهللا علی نب وو او را و ما را و بقية مسلمين را علم نافع و عمل صالح نصيب بفرمايد. 

 مجعني.حممد وآله وصحبه أ
 

 صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان
 هيئت علماي بزرگ عضو

 ي افتاءگشانجمن همي عضو و
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و  مخلوقات ممتاز ساخته و برتري داد،ستايش مخصوص خداست كه انسان را از ساير 
 فرمايد: يد. خداوند ميرا بر او حرام گردان ها پليدي چيزهاي پاكيزه را براي او حالل و

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ َّ ََ  ۡۡ ََ ِ ٱوَوََ ّ�َ
ّيَِ�ِٰت ٱَوَرزَقَۡ�ُٰهم ّمَِن  ۡ�َۡحَِ ٱوَ  َۡ َّ َ  ٰ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ َّ َوََ

يٗ�  َِ َنا َ�ۡف َۡ ۡن َخلَ َّ ِ ّّ   ِِٖ
  .]70[اإلرساء:  ﴾٧ََ

ي و دريا سوار گردانيديم و را در خشكها  نآ رديم بني آدم را وبه تحقيق كه تكريم ك«
ر بسياري از مخلوقات برتري را بها  آن را از چيزهاي پاكيزه و برتري داديمها  آن روزي داديم

 .»دادني
و درود و سالم بر كسي كه به عنوان رحمت براي جهانيان فرستاده شده است، آن كسي 

ّّ هللاََّ «فرمايد:  كه در احاديث نوراني خويش مي ِّبًانَ ََ  ّّ  نَ
َّ َقَببَ إ ِّ ال  ََ  «)0F1(. 

 .»پذيرد جز چيزهاي پاك را نمي همانا خدا پاكيزه است و«
 و بعد:

ين موضوع براي فرد و جامعه، تر خطرناك ين وتر مهم است مختصر در بارة اي اين رساله
اجتماع و دهندة خشتي در ساختمان  واند در ساختن فرد صالح كه تشكيلآرزو دارم كه بت

عضوي در امت كه ايمان به خدا داشته باشد و تمام زندگي خويش را براي دينش صرف 

َّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي  قُۡل ﴿ چنان كه خداوند متعال فرموده است:سهيم باشد، آن كند ِِ
ِ رَّبِ  ّ ِِ اِ�  ََ َّ َِ�َ ٱَو   .]162األنعام: [ )1F2(﴾١ ََۡ�ٰلَ

                                           
 .85، ص 2صحيح مسلم، ج  -)1(
] در راه خداوند، پروردگار جهانيان  ام و مرگم [همه بگو: بى گمان نمازم و عبادتم و زندگانى«ترجمه:  -)2(

 .»است
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ر چنان مشكلي است كه تمام جهان شرق و غرب را به سوي خود مواد مخدموضوع 
متوجه كرده است، و خطر آن بر جهان اسالم مملوس است به ويژه جهان امروز كه چنان 

گوشة آن اتفاق اي كه در هر حادثهنوع ، هراي بيش نيست كند كه گويا دهكده زندگي مي
 گيرند. ن تحت تأثير قرار ميكنند از آ افتد، كساني كه در گوشة ديگر آن زندگي مي

الزم است كه  ]نسل خويش هستند اگر خواهان حفاظت[ گرفتن اين، بر مسلمينبا در نظر
ي مشكوك و عناصر فساد به خرج ها محل سازي نظارت قاطع بر شش بيشتري براي محكمكو

 بدهند.
ته باشند تا يي پياپي در توجيه و بيان و ارشاد داشها كوشش الزم استها  آن كه بر همچنان

سد محكمي در برابر مبلغين ضاللت و مروجين رذالت قرار  ،به هم پيوسته ها كوشش اين
 گيرند.

از: دين، جسم، عقل، اند  ي پنجگانه كه عبارتها ضرورت همانا خداوند متعال حفاظت
 آبرو و مال را الزم قرار داده است.

 محسوس برند؛ زيرا از اثرهاي مي را منهدم كرده و از بين ها ضرورت اين (اما) مواد مخدر
 نماز و روزه را ضايع كرده و بدون از شرم و حياها  آن كنندگان اين است كه استعمال ها، آن

 برند). (و بدين وسيله دين را از بين مي شوند، مرتكب ساير منكرات مي
 از كنند، يا بعضي بسا اوقات معتادان خودكشي مي برند، بين ميز كه نفوس را ا چنانهم

 هستند. دكشد، آمارهاي جهاني بر اين موضوع بهترين شاه بعضي ديگر را ميها  آن
عاقلي شناخته شده است، و آن كسي كه عقلش عقل را براي هر ،كردن مواد اما ضايع

شود؛ و  و آبرويش براي او آسان و سبك مي شود، غايب شود، نداسته مرتكب كارهايي مي
شان از تمام مردم  كه آبروي هان مواد مخدر و معتادانهده در جاين امري است قابل مشا

 العياذ باهللا. سبكتر است. و
بب كه به ساند  تمنداني بودهورچقدر ث گويي بگو، چه ميبارة اتالف مال، هر اما در

خانمان شده و چقدر  چقدر صاحبان منزل، آواره و بي اند، استعمال مواد مخدر تنگدست شده
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شدن (در  (اين كتاب را) به خاطر شريك ها، اين نابر همةب اند. شدهپياده  اتومبيل داراني،
رم كه اين كتاب را در ودن مواد مخدر تأليف نمودم) از خداوند بزرگ و قادر اميدوادز

هايم قرار دهد، و آرزو دارم كه خوانندگان محترم از دعاهاي غايبانه مرا فراموش  ميزان نيكي
هاي الزم را از من دريغ نداشته باشند؛ چرا كه انسان به تنهايي  نكنند. و پيشنهادات و راهنمايي

وصلی سوي راه راست.  كننده به شود، و خداست هدايت ست اما با برادرانش بسيار ميكم ا

 .مجعنيصحبه أعلی آله واهللا علی سيدنا حممد و
 

 (دكتر) ابومحمد عبداهللا بن محمد احمد طيار
 ق. ـ.ه 1411 / 3 / 21ظهر روز چهار شنبه،  - يشهر زلف
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 در تعريف مخدر تمهيد

 نخست، تعريف لغوي مخدر:
گويند:  آيد. زماني مي يمخدر مأخوذ از خدر است كه به معني ضعف و تنبلي و سستي م

آيد؛ گفته  مي »سمع«واند حركت كند. (خدر) از باب تنكه عضو شل گردد و  »ختدر العضو«

و خدر بر  ة شراب سست و ضعيف شود،م كه نوشندآن هنگا »الشارب خدر«شود:  مي

وقتي كه مكان تاريك  »خدرخدر وأمكان «گويند:  گردد. مي تاريكي مكان نيز اطالق مي

را آنچه جلو چشم شود، و به هر گفته مي »حدرة«از اينجاست كه به تاريكي شديد  باشد؛ و

 .»خدرةأ«گويند:  گرفته و حايل باشد مي

مأخوذ  »يةاجلار خدر« شود و از همين گفته مي »خدر« آنچه تو را پنهان كند به آنو هر

 »اخدرسد واأل خدر«گويند:  شود. و مي در آن پنهان مي »دخرت«آن اتاقي كه  يعني است،

يعني، كنام او آن را پنهان  .نهوخدره اكمه واخدره عريخويش را الزم گرفت.  كنام عني، شيري

 كرد.

د به شبي كه سر »خدرةليلة «گويند:  ه ميگردد؛ چنانك و خدر بر سردي نيز اطالق مي

 به روزي كه سرد باشد. »وم خدري«و  باشد،

 گردد: بر معاني زيرا اطالق مي »خدر« خالصه اينكه

 -6 .گرفتن چيزيالزم  -5. سردي -4 .پوشي چشم -3. سير و سياحت -2 .تاريكي -1
 جايگزين شدن.

و  غيرتي را به دنبال دارند، ي و بينماندگي، سرگرداني، كود بزدلي، عقبها  اين كه همة
م از اين كه مواد مايع را استعمال عباشند؛ ا تمام اين معاني در معتاد به مواد مخدر متحقق مي

 آن را. كند يا جامد
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 :تعريف اصطالحي

يِ  هللاعقب   وهللالوهللاس دوّ أّ  ما �«آن را چنين معرفي كرده است:  /عالمه قرافي
 ،ي، (مخدر آن چيزي است كه عقل و حواس را مختل كند. يعن»و سوريصح  ذلك �شؤة أ

 داشته باشد). بركه نشئه و شاديي درآن بي

عقل)  (پوشاندن »تغطية العقل«عبارت است از:  است كه آن مي فرمودهابن حجر هيت

 باشد. ي مسكر مايع ميها ويژگي از بدون از شدت طرب، زيرا اين

يغطي العقل دون حدوث ما «ده است: آن را چنين تعريف كر »عون املعبود«مصنف 

بدون پيش آمدن طرب، عربده يا . (آن چيزي كه عقل را بپوشاند »و نشاططرب أو عربدة أ

 نشاط).

 (تخدير »التخدير تغطية العقل من غري شدة مطربة«و در موسوعة فقهيه آمده است: 

 بر داشته باشد).كه طربي شديد درآن بي ،پوشاندن عقل است
بخش باشد و بدون  اي كه بيداركننده يا آرام دة خام يا ساخته شدهبه هر ما خالصه اين كه

جب اعتياد گردد و به دنبال آن ضرر جسمي، اجتماعي و وغرض طبي بكار گرفته شده م
 شود. اخالقي پديد آيد، مخدر ناميده مي

 د.باش و اين تعريف شامل تمام انواع مواد مخدر فعلي و آنچه در آينده پديد آيد، مي

 :مناسبت بين معني شرعي و لغوي
گردد كه بين معني شرعي و معني لغوي ارتباطي  از البالي تعريف اخير روشن مي

سالت، فتور، تاريكي و پنهاني ضعف، ك :زيرا معني لغوي عبارت از گاتنگ وجود دارد،تن
آهنگي  . بنابراين، معني شرعي با معني لغوي همهاست اين و معني شرعي نيز شامل همة است،

 كامل دارد.
اما بعضي از دانشمندان در قبال يكي بودن مشروبات مسكر و بقية مواد مخدر بر دو گروه 

 اند: تقسيم شده
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آور را  نشهو مشروبات ها  اين گروهي تمام اين مواد اعم از حشيش، افيون، بنگ، و امثال
 اند. آور گفته زيرا كه اين همه را نشئه اند؛ در يك حكم قرار داده

 توان ابن تيميه، حافظ ابن حجر و امام ذهبي را نام برد. از سرشناسان اين گروه، مي
فقط در سست و ها  آن كه خاصيتاند  قرار داده گروهي ديگر اين مواد را مفتر

كردن عقل، از حاميان اين  آيد نه در پنهان تن اعضا پديد ميداشاز حركت باز گردانيدن و شل

در عبارت از آن ضعف و گويد: خ را نام برد. او مي »املعبودعون «توان مؤلف  گروه مي

در  رآيد، چنانكه ابن اثي سستي در بدن است كه براي نوشندة شراب پيش از سكر پديد مي

(تصريح كرده است )2F1(»النهايه«
3F

2(. 

ن كه بر قول گروه اول اي نيست جز اي اما پس از نظر دقيق و عميق بر وقايع معتادان، چاره
ي از زندانيان معتاد مالحظه كه اين را شخصاً خودم به هنگام مصاحبه به بعض جعه شودمرا

اوقات تأثير مواد مخدر باالتر از تأثير مسكر  ه بساو آنان برايم توضيح دادند ك كردم،
 باشد. مي

اما در شخصي ديگر فرقي  ،كند حال تأثير مسكر و مخدر در يك شخص فرق ميبه هر
گذارند و در بعضي خير. ولي آنچه بدون  نظر كميت در بعضي فرق مي ندارند. همچنين از

منازعه مسلم است، اين است كه تأثير مواد مخدر از تأثير مسكر اگر باالتر نباشد كمتر هم 
 نيست.

                                           
 .13، ص 2في غريب الحديث ج يةالنها -)1(
 .129، ص 10عون المعبود، ج  -)2(
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 :بخش اول

تاريخ ظهور مواد مخدر و اسباب گسترش 

 ها آن
 

 اين بخش شامل دو بحث است:
 در تاريخ ظهور مواد.اول: بحث 

 مطلب است: 3كه شامل 
 تاريخ ظهور مواد مخدر در جهان. مطلب اول:

 تاريخ ظهور آن در كشورهاي اسالمي.مطلب دوم: 
 تاريخ ظهور آن در كشور عربستان سعودي.مطلب سوم: 
 در اسباب و وسايل گسترش آن.بحث دوم: 
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 بحث اول:
 در تاريخ ظهور مواد

 جهان تاريخ ظهور و گسترش مواد مخدر در: مطلب اول
هان گردد كه از دير زماني است كه در ج تاريخ ظهور مواد مخدر واضح مياز بررسي 

اي رو به  سابقه ت بيولي توجه به آن در قرون اخير به صور مورد استعمال قرار گرفته است،
اي كه اصالح طلبان، سياستمداران و مربيان را در عالم حيرت و  افزايش است، به گونه

 اند. ده است، لذا براي جلوگيري از گسترش آن حدودي مقرر كردهپريشاني قرار دا
 گردد كه اگر از تاريخ استعمال مواد مخدر بررسي عميقي به عمل آيد، معلوم مي

ي بسيار دور نسبت ها زمان نفر دست به استعمال مواد مخدر طبيعي بوده است؛ و از ها ميليون
يش از چهار هزار سال پيش از ميالد مسيح به استعمال آن افراط شده است. تاريخ ترياك ب

 و سومريان آن  بدست آمده است كه دال بر اين است،ها  اي از سومري است؛ زيرا لوحه
 ناميدند. را گياه سعادت مي

شد،  خوانده مي »آقاي ترونر«دان آلماني كه به نام  وايل قرن نوزدهم يك شيميدر ا
يعني  »سوفيمور«زد. و اين نام را به نسبت جدا ساي ترياك  توانست مرفين را از مادة

 هاي يونان قديم، بر آن گذاشته است. معبود احالم و افسانه
ي ها جراحت ي ازداخل آمريكا براي تخفيف دردهاي ناشهاي  مرفين در جنگلبعدها 

كنندگان اين دارو به آن  پزشكان مالحظه كردند كه استعمال اما چون جنگ بكار گرفته شد،
 گزاري كردند. نام »مرض ارتش«ند، آن را به معتاد شد

را  »داي استيسل مورفين« م يك دانشمند انگليسي توانست مركب 1889و در سال 
كار يي كند. وي آن را از مرفين استخراج كرد كه بعداً براي معالجة معتادان مرفين به شناسا
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به مراتب  ند كه خطر آنته شد، اما متوجه نشدفروخ »هروئين«گرفته شد و در بازار به نام 
 بيشتر از مرفين است.

 سال پيش از ميالد نزد هنديان و چينيان شناخته شد. 2700از  حشيشو 
 سال پيش از ميالد مسيح در آمريكاي جنوبي شناخته شد كه در آنجا 500 كوكايينو 
 جويدند. را مي كوكاي بوتة ها برگ

هل حبشه در جنوب شبه جزيرة گردد كه آن را ا ميم بر 525به سال  قاتو تاريخ 
(عربستان وارد كردند

4F

1(. 

 ظهور و گسترش مواد مخدر در كشورهاي اسالمي: مطلب دوم
زيرا  ورهاي اسالمي را تخمين زد،توان آغاز ظهور مواد مخدر در كش به طور دقيق نمي

 اختالف دارند. به تاريخ ظهور آن در بالد مسلمينمنابع در دست، نسبت 
معتقد بر اين است كه آغاز ظهور حشيش در بين مسلمانان در ابن تيميه سالم شيخ اإل

ها غلبه پيدا كرد، ظهور  باشد، آنگاه كه دولت تاتاري م مياواخر قرن ششم و اوايل قرن هفت
در اثر بروز  هخان مغول بر كشورهاي اسالمي ك حشيش همراه بود با غلبة شمشير چنگيز

 گناهان به وقوع پيوست.
گردد. او  ميـ. بره 550زركشي بر اين است كه تاريخ ظهور حشيش به سال ي امام رأ

بوده است، از اين  550سال  دگفته شده كه ظهور آن بر دست حيدر در حدو«گويد:  مي
رش اين است كه چون حيدر از همراهانش وصورت ظه اند. ناميده »حيدريه«سبب آن را 

يش تكان ها برگ و ديد كه بدون وجود باد خورد نمودار نمود، سرگردان با اين بوته برفر
يش كند و ها برگ است. سپس از در درون آن نهفته ورند، با خود فكر كرد كه اين رازخ مي

                                           
تاب از سلسله كتب مركز ابحاث جرم در كشور (عربستان ، چهارمين كةالمخدرات والعقاقير المخدر -)1(

 و ما بعد آن. 67سعودي) ص 
 .18 -17و جحيم المخدرات، از: استاد يوسف عريني، ص 
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رازي نهفته اطالع داد كه او در آن ها  آن و هنگامي كه به سوي يارانش برگشت، به خورد،
 .)5F1(»ردنش دستور دادديده است، و آنان را به خو

بوده  ـ.ه 606در سال  ظهور تاتاريان در كشورهاي اسالميگويد: نخستين  ياما ذهبي م
(است

6F

2(. 
به وسيلة حيدر مرشد فقراي  ـ.ه 618مقريزي بر اين باور است كه ظهور حشيش در سال 

(اند گفته »ءحشيشة الفقرا«و به اين سبب آن را  پديد آمد همتصوف
7F

3(. 

نويسد: حسن بن صباح رهبر طايفة حشاشين،  مي ـ.ه 494در حوادث سال  /اما ابن كثير
 ذيرفتند تا مزاجپ داد كه دعوت او را مي مادة جوز و شونيز را با عسل آميخته به كساني مي دو
شان فاسد گردد و از او اطاعت كنند و حتي بيشتر از اطاعت پدر و مادر سوخته و مغزها  آن

(از مخدرات شناخته شد يفه اين نوعمطيع او باشند. پس به وقت ظهور اين طا
8F

4(. 
از  تر مهم چه مسلمانان از قديم با مواد مخدر آشنا شده باشند و چه به تازگي، ،حالبه هر

ة مردم چون ملخ بر آن روي و هماند  تي است كه اكنون به آن مواجه شدههمه آن وضيع
 چه از نظر كشت و چه از نظر تجارت و استعمال.اند  آورده

ف از صراط مستقيم و سرازير شدن آنان به اي از منهج الهي، انحردورها  اين علت همة
اند  طول و عرض ممالك اسالمي پيدا شدهسوي دنيا و لذت و شهوات آن است. كساني در 

ني خويش را بر نشينند، و سعادت موهوم آ پا نمي كه در ترويج و گسترش اين سم قاتل از
 كنند. بدبختي و هالكت ديگران بنا مي

ه دست به اين سم مهلك بزند، چه از نظر كشت، و تجارت و خريد و فروش و هركسي ك
چه از نظر استعمال، در حق خود و جامعه مرتكب جرم شده است و بايد جلو دست او را 

                                           
 .90زهرالعريش في تحريم الحشيش، تأليف: بدرالدين زركشي، تحقيق احمد فرج، ص  -)1(
 .11، ص 2دول اإلسالم، شمس الدين ذهبي، ج  -)2(
 .517، ص 2للمقريزي، ج الخطط  -)3(

 .159، ص 12البن كثير، ج  ةيالبدايه والنها -)4(
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ار گيرد و بازيگران مجرم آن را گرفت حتي اگر به مرگ او تمام شود، تا جامعه در امن قر
 ة خويش قرار ندهند.بلعم

گياه  ائمه مجتهدين و علماي ديگر سلف بر«گويد:  ن حسين مالكي مييخ محمد بش
زيرا در زمان آنان وجودي نداشته است، و هنگامي كه در  اند، معروف به حشيش بحث نكرده

قرار گرفت.  ءاواخر قرن ششم پديد آمد و در قلمرو تاتاريان گسترش يافت، مورد بحث علما
كه مردي عجمي به قاهره آمد و بر اند  كردهر شرح جامع گفته است: حكايت علقمي د

اي برگزار كرد كه علماي آن زمان  حرمت حشيش دليل خواست، و براي اين موضوع جلسه
 لسلمه به حديث حضرت ام  /ي الدين عراق نرسانيدند. حافظ زيدر آن حضور بهم 

ُإ هللاََّ  َ�َ� « و ُإ ٍ  َر ِّ َر َكَرٍ  َومإ ّ سإ ّإ از استعمال هر مسكر و مفتر  دا رسول خ«يعني،  »َ َك 
 .)9F1(»ضرين در جلسه را در شگفت آورد...كننده) نهي فرمود). استدالل كرد و حا (سست

                                           
 .216، ص 1تهذيب الفروق بهامش الفروق، ج  -)1(



 
 
 

 ذذ

 :مبحث دوم
 اسباب گسترش مواد مخدر

 اين مبحث حاوي يك تمهيد و ده مطلب است:
 ضعف مانع ديني.مطلب اول: 
 كاري و فراغت وقت. بيمطلب دوم: 
 با افراد ناباب.نشيني  هممطلب سوم: 

 كالت خانوادگي.گرفتاريها و مشمطلب چهارم: 
 سير و سياحت و سفر به كشورهاي خارجي.مطلب پنجم: 
 گرفتن از افراد بيگانه.كارمطلب ششم: 
 فقر و تنگدستي.مطلب هفتم: 
 كورانه.رتقليد كومطلب هشتم: 

 ر.شايعه بعضي از افكار نادرست و دروغين در بارة مواد مخدمطلب نهم: 
 استعمار.مطلب دهم: 



 
 
 

 ذذ

بعضي از اين  كنند، در گسترش مواد مخدر كمك مي اسباب زيادي وجود دارد كه
 اسباب اجتماعي، و برخي اقتصادي و مقداري شخصي است.
در مجتمع واضح است، و ها  آن بعضي از اين اسباب ملموس و مشاهد هستند كه تأثير

 دانند. تخصصين و خبرگان ميرا فقط مها  آن كهاند  بعضي ديگر غير ملموس
در گسترش مواد مخدر به ها  آن كه كمك كنم من در اينجا فقط آن اسبابي را ذكر مي

ين سم مهلك ام كه به خاطر ا را از كساني دريافت كردهها  اين بيشتر مشاهدة من رسيده است،
 كنم. ض ميلذا من آن اسباب را به خدمت خوانندگان محترم عر اند، دستگير و بازداشت شده

 ضعف موانع ديني: مطلب اول
زيرا شخصي  كنندگان است، ضعف مانع ديني استعمال ،شايد بارزترين سبب استعمال مواد

كه متمسك به دين باشد، بسيار بعيد است كه دست به مواد مخدر بزند و با خريد و فروش 
را وقتي كسي با آن را گسترش دهد، دست به قاچاق بزند يا شخصاً آن را استعمال كند؛ زي

ساير عبادات  خداوند ارتباط داشته باشد و عبادات فرضي از قبيل نماز، روزه، زكات، حج و
را انجام دهد، امكان ندارد ارتباطي با مواد مخدر داشته باشد، زيرا اين راه، راه شيطان است و 

 ممكن نيست كسي كه راه رحمان را برگزيده، به راه شيطان بازگردد.
گير و از تربيت بزرگان  از مسجد دور و از مجالس خير گوشهاندازه ، كسي هراما هرگاه

)، ءشود، آيا پدران (اوليا ي گمراهي نزديك ميها راه گيري كند، غالباً به مواد مخدر و كناره
كنند تا با آن جامعه را به تمسك به دين وا داشته  مربيان و اهل قلم مسئوليت خود را درك مي

نشان دهند. اميدوارم ها  آن گارشان رهنمون شوند و راه خير و صالح را بهو به سوي پرورد
 كه چنين خواهند كرد.

َّ ﴿ فرمايد: خداوند مي لَٰوةَ ٱِِ َّ َِ� ٱوَ  ََۡفۡحَشآءِ ٱَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ص نَك َُ ۡ دون ب« .]45العنكبوت: [ ﴾ص
 .»دارد شك، نماز از فحشا و منكر بازمي
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خوار با وجود داشتن ايمان دست به  ي، دزد و شرابزان«فرموده است:  و رسول خدا 
 .)10F1(»زنند اين كارها نمي

 بيكاري و فراغت وقت: مطلب دوم
شنود كه در بين صفوف جوانان رد و بدل  متدين وقتي اين كلمه (بيكاري) را ميمسلمان 

لي ندارد، زيرا مسلمان تعطي افتند، ويژه در هنگام تعطيالت تابستاني در حيرت مي شود، به مي
تواند تعطيلي داشته باشد، در صورتي كه تمام اوقات زندگي او از رفت و آمد،  و چگونه مي

گذرند؛ و كسي كه چنين وضعيتي داشته باشد،  خورد و نوش، خواب و بيداري به عبادت مي

َّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ�  قُۡل ﴿ فرمايد: شود؟! در حالي كه خداوند مي چه وقت فارغ و بيكار مي ِِ 
ِ رَّبِ  ّ ِِ اِ�  ََ َّ َِ�َ ٱَوَ�َۡياَي َو ّوُل  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ُ  َ�  ١ ََۡ�ٰلَ

َ
ََا  َ
َ
ُُ َوَ َۡ ِّ

ُ
ٰصَِك َ ََ ِ َِ�َ ٱَوِ ۡسلِ َُ ۡ  ﴾١ ص

  .]163-162األنعام: [
بگو كه نماز و حج و زندگاني و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است، «

 .»ام و من نخستين مسلمانم هامر شدشريكي ندارد و به اين 
ين تر مهم بيكاري يكي ازگوييم كه فراغت و  ولي با وجود اين، ما با كمال تأسف مي

باشد و يا  نشدا باشد، چه اين فراغت از تحصيل علم و آوردن به مواد مخدر مي اسباب روي
 كاري ديگري... بي

ها  آن كه بيشتراند  بت كردهاي با زندانيان ثا ي دورهها آمارها و تحقيقات بلكه مصاحبه
دانند و شناخت  رسند و ارزش وقت را نمي (زندانيان) كساني هستند كه تازه به بلوغ مي

و گير افتادنشان در دام ها  آن اشتغال به كارهاي مفيد را ندارند. از اين سبب است كه شكار
عر ملموس است. شا مواد مخدر بسيار ساده و آسان است، و اين امري محسوس و

 اهيه) چه خوب سروده است:ت(ابوالع

 إن الفـــــــــراغ والشـــــــــباب واجلـــــــــدة
 

ـــــــــــر  ـــــــــــدة للم ـــــــــــد یءامفس  ةمفس
 

                                           
 .54، ص 1و صحيح مسلم، ج  196، ص 8صحيح بخاري، ج  -)1(
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 اي بزرگ هستند). ، جواني و ثروت براي انسان مفسدهترجمه: (همانا بيكاري

َّاَس  «فرموده است:  رسول خدا  و پيش از اين ّال َيَِمَاا َثَ� ال َمَك هللا َّ َمَببإو عََقَااَا
 هللالّصّحةإ وَ 

إ
َرَ هللاغ

َ
فريب ها  آن ه بيشتر مردم دراي است ك . يعني، (دو نعمت به گونه)11F1(»هللاع

 تندرستي و فارغ البالي). هكاند  خورده

 همنشيني با بدان: مطلب سوم
گيرند و بر همديگر اثر  از يكديگر اثر مي ثابت است كه جوانانوقايع زندگي نيز از 

در  مثبت باشد كه به صالح آنان تمام شود و ياگذارند، چه اين تأثير و تأثر در جانب  مي
 شان منتهي گردد. جانب منفي كه به ضرر و هالكت

خداوند متعال  مطلب را تأكيد و توضيح داده است، نصوص بسياري از قرآن و حديث اين

ِخّ�ٓءُ ٱ﴿ فرمايد: مي
َ و  ِِّ�  ۡۡ ُۡ ُهۡم ِ�َۡض ع َع َُ ََِّ�َ ٱَۡۡوَمِۢ � َعۡض َُ ۡ دوستان « .]67الزخرف: [ ﴾٦ ص

 .»در آن روز دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران
َضّ   َوَ�ۡومَ ﴿ فرمايد: و مي اصِمُ ٱََ َّ وُل َ�ٰلَۡيتَِ�  َ َُ ََ ۡۡهِ  َۡ َۡ ٰ ُُ ٱَ�َ  َۡ َُّسولِ ٱَمَع  َّ  ٢َسبِيٗ�  ص
ِۡ  ََُ�ًَا َخلِيٗ�  َ�َٰوۡ�لََ�ٰ  َّ

َ
ۡتَِ� صَۡم َ ََ٢  ۡۡ ََ ّلِ�  َّ ََ

َ
َِ ٱ َعِن َ

َۡ َۡ ِِۡذ َجآَءِ��  ّ�ِ -27الفرقان:[ ﴾َعۡض

گرفتم همراه با  گويد: كاشكي مي گزد ظالم دو دوست خود را، و مي و روزي كه مي« .]29
از ذكر پس از اين كه آمد  گرفتم فالن را دوست. او مرا باز داشت رسول راهي، كاشكي نمي

 .»پيش من
مانند عطرفروش و نشين بد،  شين نيك و همن مثال هم«فرموده است:  رسول خدا 

دهد، يا خود از او  فروش چيزي از آن به تو ميا خود عطركه ي كنندة كورة آهنگري است دم
يت را ها لباس كنندة دمه يا رسد. ولي دم وي خوشي به مشامت ميخري و يا از او ب مي
 .)12F2(»رسد يا از او بوي بد به مشامت ميسوزاند و  مي

                                           
 .109، ص 8صحيح بخاري، ج  -)1(
 .38، ص 3و صحيح مسلم، ج  125، ص 7صحيح بخاري، ج  -)2(
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 گويد: مي شاعر عرب

ـــر ـــن امل ـــهء ع ـــن قرين ـــل ع ـــأل وس  ال تس
 

ــــــــلّ قــــــــرين باملقــــــــارن يقتــــــــدي   فَكُ
 

 پـــرس از قـــرينش مپـــرس از مـــرد و مـــي
 

ــم   ــدايش هــ ــد مقتــ ــه باشــ ــينش كــ  نشــ
 

اطي با آن ي آن آشنايي نداشته و هيچ ارتبها راه چقدر جواناني وجود دارند كه به بدي و
خورند تا باآلخره در دام هالكت  ش مينيشني با بدان كم كم لغز ندارند، ولي به علت هم

 گيرند. افتند و جزئي از لشكر شيطان قرار مي مي
ي معاصي به طور عموم و به ويژه در راه ها راه اين نيز روشن است كه هرگاه جوان در
خواهد ديگران را هم در اين دام بيفكند، حتي  مواد مخدر گام بردارد، به طور جدي مي

آورند كه چقدر از همراهان  شكست خود را در اين به حساب مي وپيروزي ها  آن برخي از
 و اين چقدر مصيبت بزرگي است! اند؛ ام انداختهدخويش را در اين 

 علت به زندان افتادنش را برايم چنين شرح داد: ها زندان جواني در يكي از
ز من پنهان اي ا چند دقيقه ها شب او در بعضي از كردم، تگو ميفقايم گفرز كي ايمن با «

اي! و اگر  دت را نچشيدهشد. وقتي كه علت غيبتش را جويا شدم، گفت: تو لذت و سعا مي
 دي!ش چشيدي، از من چنين جويا نمي آن را مي

كه در  لذت و سعادت را به من نشان بدهد خواست تا راه پس از بحث و مباحثات طوالني
ن جا (زندان) رسيد كه تو ي كارم بدي يجهنتيجه ناگهان راه نهايت و نابودي را آغاز كردم و نت

 .»بيني مي

 مشكالت خانوادگي: مطلب چهارم
زيرا اختالف زن و  اعتياد است، ي از اسباب مهم افتادن در داممشكالت خانوادگي يك
ساختن افراد ع طالق و غيبت يكي از والدين، هريك در مبتالمرد در جلو فرزندان، وقو

خواهد خود را  يكي از اين افراد مييار بزرگي دارد، چرا كه هرمواد مخدر اثر بس خانواده به
 بار خانوادگي برهاند. از اين زندگي فالكت
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اختالفي پديد آيد بهتر است كه  ه بين پدر و مادر بر يكي از امورگابه طور مثال، هر
 در جلو فرزندان آثارها  آن زيرا درگيري دور از چشم فرزندان قرار گيرد،ها  آن درگيري

كل خانه گيرند كه از اين جو پرمش قرار ميي گذارد، و در جستجوي جو معكوسي بجاي مي
سازد، و  خشمگين مي ،چند كه رايش بر خطا باشدد، زيرا آنان با پدر، مادر را هرآرامتر باش

به اقدام بسيار ي دست شود و گاه ب تنفر پدر از آنان ميعكس پيوستن آنان با مادر، موجبر
مصيبت   ]نكرده خداي[ كند و اينجاست كه گونه كه آنان را از خانه طرد ميبدين زند، بدي مي
 شود. واقع مي

و هم چنين است اگر درگيري منجر به طالق شود؛ زيرا پدر در يك جهت به زندگي 
شوند، زيرا اگر با پدر  مادر در جهتي ديگر، و در اين بين فرزندان قرباني ميدهد و  ادامه مي

زندگي كنند، اغلب شاهد خورد بدي از نامادري خواهند ديد و اگر با مادر برزندگي كنند، 
 خورد نامناسبي از ناپدري خواهند بود.فشار و بر

خواهيم با اين بحث از اهميت مشروعيت طالق كه براي بعضي از حاالت يگانه راه  ما نمي
ة مشروعيت لسفخانواده فرعالج است، بكاهيم. ولي هدف ما اين است كه زن و مرد در ه

طالق را درك كنند، تا اين معالجه تبديل به مرضي مهلك براي خانواده نشود كه سبب از 
 هم گسستن خانوداده و پراكنده شدن فرزندان، بدون از ضرورت قرار نگيرد.

حال، هرگاه فرزندان تحت فشار چنين جوي قرار گيرند، در تالش جوي بهتر در هر
شانند و نابودي آنان ك ي بد، آنان را به سوي مواد مخدر مياه دست شوند و اينجاست كه مي

شود  يي براي آنان و پدر و مادران شان واقع ميها مصيبت بلكه چنان فاجعه و ،شود آغاز مي
 كه اصالً در خيال آنان نبوده است.

از آن دو: آن فرزنداني كه سرپرستي نداشته باشند، است غيبت والدين يا يكي هم چنين 
افتند؛ زيرا خروج از خانه هر زمان و به هر كيفيتي كه  ني در دام اين سموم كشنده ميبه آسا

توانند تماس برقرار كرده و رابطه  كسي بخواهند ميميسر است، بلكه با هرها  آن براي بخواهند
 كند. را دنبال نميها  آن نيست و كسيها  آن كس مراقبكه هيچ چرا ،داشته باشند
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 نامناسب با فرزندان:چنين است برخورد هم
ي از آنان در نوازش فرزندان ها والدين يا يك كنيم در بعضي از خانواده مشاهده ميچنانكه 

آورد كه  مي ررا طوري باها  آن كنند، اين روش هاي آنان افراط مي آوردن خواسته و بر
مال در خرند،  چه بخواهند ميو با پولي كه در اختيار دارند هر دكنن احساس مسئوليت نمي

 مت و عذابي است، نه نعمت. از اينجاست كه خداوند درست اوالد تربيت نيافته و نپخته نقد

ْ ٱوَ ﴿ فرمايد: بارة يتيمان مي ََلُوا ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡع َۡ  ْ ا  �َِّ�حَ ٱَ�ّ�ٰ َِِذا بَلَُغوا ٗۡ َُم ّمِۡنُهۡم رُۡش َۡ َءا�َۡس ِ ََإ
ْ ٱََ  ۡمَ�ٰصَُهۡمۖ  ۡدَ�ُضٓوا

َ
ِۡهۡم َ ََ ِ   .]6ساء: الن[ ﴾ِ

بيازماييد يتيمان را تا برسند به سن نكاح، پس اگر احساس كرديد از آنان رشدي بدهيد «
 .»شان را اموالها  آن به

بر فرزندان   ]به ويژه پدر[ شود كه والدين يا يكي از آنان عكس گاهي مشاهده ميو بر
را به ها  آن پردازند و يگفتن آنان م راه بي آگاهانه به ضرب و شتم و بد وآورند و نا فشار مي

آنان را وا  ترديد اينگونه برخوردشوند؛ بدون  شان ارزش قايل نمي باد مسخره گرفته براي
دارد تا در جستجوي فضايي قرار گيرند كه در آن احساس گرمي، محبت و مهرباني داشته  مي

نه در آن باشد كه اين فرزندان ناآگاها باشند؛ گاهي آن فضاي تالش شده، خود آلوده مي
 افتند. مي

و از آن جمله يكي: تبعيض و تفضيل بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر بنابر اسبابي است. 
در جستجوي جايي آورد تا  اي پديد مي اين روش، در قلب آن فرزندي كه تحقير شده، داعيه

 قرار گيرد. غالباً در اين جستجوگير دوستان ناباب را جبران كند، ديگر كه اين كمبود
 هاي آن است. گام افتادن در دام مواد مخدر و فاجعه افتد، اين اولين مي

ين گرفتاريها و مشكالت خانوادگي است كه سبب لغزش خوردن در راه تر مهم ها اين
الي مالقات با گيرند. اين واقعيتي است كه من خود شخصاً آن را در الب مواد مخدر قرار مي

 ام. لمس كرده زندانيان در زندان
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 سفر به خارج: طلب پنجمم
كردن جوانان آن كشور به خارج ترش مواد مخدر در يك كشور از سفرگس بسا اوقات

خواهند فرزندان  گيرد، زيرا دشمنان اسالم در كشورهاي كفر، به طوري جدي مي صورت مي
 مسلمين را گمراه سازند.

ست آيد، از پا كردن جوانان مسلمان بدهرگاه براي اين دشمنان فرصت اغوابنابراين، 
ان به كردن جوانان مسلمترين فرصت براي دشمنان اسالم سفر اسبنشينند. شايد من نمي

قرار گرفته و ها  آن رسكه اين جوانان در دست چرا فساد است،بند و بار و پر كشورهاي بي
زنند كه يكي از آن وسايل  اي دست مي كننده ي گمراه ساختن آنان به هر وسيله براي گمراه

آوردن مواد  افتد و براي به دست مواد مخدر ميد مخدر است. اينجاست كه جوان در دام موا
حصول آن با هر  گردد، برايگاه كه به كشور خويش بازكند؛ و آن اي اقدام مي هر وسيله به

سازد تا متوسل شود به  شود. گاهي حصول مواد او را وادار مي فشاني مي قيمتي حاضر به جان
اقچيان مواد مخدر چاو بدين وسيله خود او هم از ق اند، رج او را گمراه كردهاني كه در خاكس

زندانيان لمس كرديم كه آغاز آشنايي آنان با مواد  كه اين را نيز در برخورد با گيرد قرار مي
را به ها  آن مخدر در خارج از كشور بوده است و سرانجام تالش مستمر آنان در داخل كشور

 .زندان انداخته است

 هاي خارجي تفَلْكُ: مطلب ششم
يي هستند كه جامعه به آن ها مصيبت ينتر بزرگ خدمتكاران بيگانه به طور يقين از

نمايند.  مبتالست؛ زيرا اين خدمتكاران بيگانه عادات، اخالق و تقليدهاي خود را منتقل مي
اي وارد بشود،  نهتوجه داريد در هر اجتماعي كه زني مربي، يا خدمتكار و كلفتي بيگانه در خا

نند تا والدين، از اين زن ارگذ آنان مي چه نقشي دارند با كودكاني كه بيشترين وقت خود را با
 دهند. مي گيرند، و در بسياري از احيان او را بر مادر خود ترجيح مربي همه چيز ياد مي

وع در اين موض و قاچاق مواد مخدر بوده و هستند، اين خدمتكاران سبب اصلي ترويج
 اند. بسياراند  دهكه آنان كه به سبب اين جرم دستگير و بازداشت ش كنم چرا بحث نمي
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ها، خطير و نتايج آن در گذشته مشهور و معروف است.  همانا نقش اين مزدوران و كلفت
 شويم؟ كنيم و متنبه مي پس آيا به اين توجه مي

 فقر و تنگدستي: مطلب هفتم
ي كافي غذا و لباس نداشته باشد و كسي را  ه به اندازهدر خان واضح است كه هرگاه جوان

نيابد تا بر زندگي كريمانه او را كمك كند، و در مقابل ببيند كه دوستان او در عيش و 
به نحوي كه قوت روز و شام شب  ،محروم است كنند و او در اين بين ت زندگي ميعشر

شود تا بدين وسيله كسي را بيابد كه او  نيابد، بدون ترديد اين جوان مجبور به فرار از خانه مي
را كمك كند، در اين وقت رفقاي سوء (بد)، بدكاران و سوداگران مرگ و تباهي را فرصت 

مي بيندازند كه كنند تا او را در دا رسد كه او را به چنگ بياورند، در آغاز او را كمك مي مي
 اند. خود در آن افتاده

 نشيني با اجانب كورانه و همتقليد كور: مطلب هشتم
او را  كسي را كه دوست داشته باشند و شود، ندگي نوجوانان بسيار ديده ميتقليد در ز

 كنند. بهتر از خود تصور كنند از او تقليد و پيروي مي
گان،  كند؛ ولي جوان بد، از هنرپيشه ميجوان خوب از پدر، استاد و فالن عالم پيروي 

 نمايد. و بار تقليد مي بند نوازندگان و افراد ويلگرد و بي
 شاعري چه خوب سروده است:

ــــــ ــــــاً باختيــــــال ميش ــــــاووس يوم  الط
 

 فقلــــــــــــــده بمشــــــــــــــيته بنـــــــــــــــوه 
 

 يــــــــان منـــــــــاالفت ءوينشــــــــأ نـــــــــايش
 

 عــــــــىل مــــــــا كــــــــان عــــــــوده أبــــــــوه 
 

 ترجمه:
 بشـــــــد طـــــــاووس روزي فاخرانـــــــه

 

ــرها   ــردنش پســـــ ــد كـــــ  در آن تقليـــــ
 

 گيرنــــد نشــــأت  جوانــــان نيــــز مــــي  
 

ــادت    ــه داده عـ ــر آن چـ ــدره  بـ ــان پـ  اشـ
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بينيد  كند، مي گان و باندهاي مجرم تقليد مي پيشهر از همه اين است كه جوان از جرم بدت
ن كه كند بدون از آ پيروي مي كننده چاقچي مواد مخدر و يا فالن توزيعكه جوان از فالن قا

 يشد.نسبت به عواقب اين كار بيند
شدن به مواد مخدر دارد، و  شيني و تعارف اثر بزرگي در آلودهن نبايد فراموش كرد كه هم

 اين در عصر حاضر خيلي زياد است.
اي  نيست در اينجا خاطره بد آن است كه به حساب دين و اخالق باشد، نشيني بدترين هم

 داللت دارد. ي گناهها راه نشيني در خود يادآور شوم كه بر تأثير هم از
ه با دو نفر نشسته بودم، هاي داخل كشور (عربستان سعودي) همرا من در يكي از فرودگاه

زده،  شناختم كه در زندگي خويش لب به سيگار نمي با يكي از آن دو، كامالً آشنا بودم و مي
ام با دومي سطحي بود، ولي دوست صميمي آن مرد آشنايم بود. وقتي كه براي  اما آشنايي

يدم كه در ، ناگاه دمانجام كارهاي نهايي بليط سفر بخاستم و پس از مدت كوتاهي برگشت
من پنهان كند و دست آشنايم سيگاري هست، به او گفتم: اين چيست؟... خواست آن را از 

سيگاري ديگر  در حالي كه خود آن شخص[ ام من اين را براي فالني نگه داشته :بگويد كه
گر رفتم، او پشت سر من من اين موضوع را ناديده گرفتم؛ باز به جايي دي ]در دست داشت

رسانم، ولي متوجه هستي كه  واهي كرد. به او گفتم: من تو را نفع و ضرري نميخآمد و عذر
در جواب گفت: رفيقم بر من اصرار كرد و قسم خورد كه من اي؟!  گناهي را مرتكب شده

حان بفقط يك سيگار بكشم، لذا من جهت تسلي خاطر او سيگار را در دست گرفتم. گفتم: س
ن را در دهان خوردن آ رداري هست؟ او شروع كرد، به قسمهللا! آيا در ارتكاب گناه هم خاطا

 آيد. نشيني است كه به حساب دين و اخالق پيش مي اين اثر هم حال،نگذاشته است. به هر

 شايعة بعضي افكار نادرست از مواد مخدر: مطلب نهم
كند؛ برخي ديگر  قويت ميمل جنسي را تع ،كه استعمال مواداند  بعضي از معتادان معتقد

افكاري دروغين ها  اين همة آيد. ولي عقيده دارند كه از آن شادي و سرور به دست مي
كند، اما اين امر بر معتاد مشتبه قرار گرفته  هستند؛ زيرا مواد مخدر عمل جنسي را تضعيف مي
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زيرا نزد او يك دقيقه و يك ساعت مساوي  تواند به حقيقت زمان پي ببرد، نمياست كه 
 كند كه زمان انجام عمل جنسي طوالني است. او در اين حالت فكر مي شود، پس معلوم مي

گونه شادي و سروري وجود ندارد، بلكه بدبختي و ستعمال مواد مخدر هيچچنين در اهم
رفتاري با ديگران و دوري از بيكاري، بد و اگر آن جز اوت را در طول عمر به دنبال دارد،شق

اما مخالفان اسالم  كافي بود، ها مصيبت ها هميناشت، تند اهل و عيال را به دنبال نمي
 گونه افكار نادرست نسبت به مواد مخدر را بيشتر گسترش دهند تاكاالهايخواهند اين مي

 اي كه شده به شكار خود دست يابند. خود را رواج داده و به هر وسيله

 استعمار: مطلب دهم
دند كه از هيچ راهي از مواد كر بسياري از كشورهاي اسالمي با آرامش كامل زندگي مي

اي پيش  مخدر اطالع نداشته اما استعمار در گسترش آن در كشورهاي اسالمي با هر وسيله
رفت، بلكه حتي بر كشت آن در ممالك اسالمي كمك كرد. بهترين مثال آن، فعاليتي است 

 د.وادار نمو مردم را به كشت خشخاش در كل كشوركه بريتانيا در هند انجام داده و 
را از استعمار محفوظ نگاه داشته ها  آن بينيم كشورهايي كه خداوند از اينجاست كه مي
در هر كجا كه استعمار داخل  ،حالبالنسبه بسيار كم است. به هرها  آن است، گسترش مواد در

اسم  و همين مشكالت گوناگون مبتال كرده است، و خارج شده است، اهل آن را در جرايم و
 اي تمثيل استعباد (برده گرفتن) تذليل و به وحشت انداختن كافي است.بر ]استعمار[

ت كارها، عدم توجه يعنيز وجود دارد، مانند مشكالت وض در اينجا اسباب بسيار ديگري
عضوي، دعوت  در مصايب و شدايد، كثرت مواد، فرار از مرض رواني و به سوي خدا 

 ي غربت و دوري از اهل وها مشقت ل،ذتبهاي م گسترش فيلم ،مغرضانه، گسترش بيكاري
محل براي ها  آن در بعضي از كشورهاي اسالمي؛ زيرا ها زندان عيال، محيط نامناسب،

كن كننده در بسياري از كشورهاي  و نبودن سزاي مناسب ريشه ،باشند گسترش مواد مي
 اسالمي.
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ود داشته باشد كه امكان دارد اسباب ديگري نيز وج ها بارزترين اسباب ظاهري هستند، ينا
را و فرزندان ما و جوانان مسلمان را از  خواهيم كه ما ايم. از خداوند مي پي نبردهها  آن ما به

 اين مرض مهلك در امان خويش مصون نگه دارد.





 
 
 

 ذذ

 :بخش دوم

 اقسام مواد مخدر
 

 باشد: ) مبحث مي11اين فصل شامل يازد (
 اي مواد مخدر.ه دسته بنديبحث اول: 
 بارة حشيش. ردبحث دوم: 
 بارة ترياك (افيون). دربحث سوم: 

 بارة مورفين. دربحث چهارم: 
 بارة هروئين. دربحث پنجم: 
 بارة قات. دربحث ششم: 
 بارة كوكائين. دربحث هفتم: 
 بارة بنگ. دربحث هشتم: 

 الطيب). ةبارة جوز بويا (جوز دربحث نهم: 

 مواد استنشاقي (مذيبات طائره).بارة  دربحث دهم: 
 .بندي استعمال مواد و معتادان در بارة دسته بحث يازدهم:



 
 
 

 ذذ

 :بحث اول
 بارة اقسام مواد مخدر در

در  راها  آن توان كه به مشكل مي هاي گوناگوني دارد بندي ر و دستهمواد مخدر انواع بسيا
نوع  ها ده روز براي مابندي منحصر كرد، زيرا صنعت شيمي و داروسازي هر تقسيم و دسته

كند. در اينجا  م تفاوت دارند مطرح ميحسب تأثير و نوع تركيب و غيره باهكه بر  تركيب
، سپس شوم تا براي خوانندگان محترم تسهيلي به دست آيد را يادآور ميها  آن هايي از نمونه

 اقدام خواهم نمود.ها  آن ترين ين و گستردهتر مهم به تعريف

 از روي رنگ:ها  آن نخست انواع
 شوند: بندي مي واد مخدر به انواع زير دستهاز اين جهت م

 رنگ مانند كوكايين و هروئين.مواد مخدر سفيد -الف
 رنگ مثل ترياك و حشيش. مواد مخدر سياه -ب

 بندي مواد مخدر طبق روش توليد: دسته -ثانياً

 :مواد مخدر طبيعي -الف
ترياك و نبات مانند حشيش و شوند،  خراج ميتموادي هستند كه از نباتات اسها  آن و

 »قاتكوكا و نبات «درخت 

 :مواد مخدر مصنوعي -ب
عمليات شيمي بسيطي انجام ها  آن شوند، سپس روي كه از مواد مخدر طبيعي ساخته مي

آورد، مانند مورفين، هروئين،  ميي مختلف ديگري درها رنگ را بهها  آن شود كه مي
 كودايين، و كوكائين.
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 :مواد مخدر تخليقي (ساختگي) -ج
ها  آن گردند و نه به مواد مصنوعي، بلكه ميدي هستند كه نه به مواد طبيعي برآن موا

شوند و داراي همان تأثيري هستند كه مواد  موادي هستند كه از عناصر شيميايي مركب مي
 زا.بخش و توهم  آور، مواد بيداركننده، مواد آرام مصنوعي دارند؛ مانند: مواد خواب طبيعي و

 بندي مواد مخدر به اعتبار تأثير: متقسي -ثالثاً

 كنندة حيات عاطفي: اسباب نشئه، و آرام -الف
 هاي آن (از قبيل مورفين، هروئين و كوكائين). مانند ترياك و فرآورده

 توهم زاها: -ب
دانة هندي)، (چرس) فطر  ميسكالين، فطر بيتول، (قارچ بيتول) كنف هندي (شاه مانند

 ون و بنگ.امانيت (قارچ امانيت) بالد

 مسكرها: -ج
 فورم، بنزين و اول اكسيد ازت. غول، ايثر، كلور مانند

 آورها: خواب -د
 كلورال، باريتورات، بارد هيسد، سلفونال پراميد، پتاسيوم و كاو كاوا. مانند

 ي اعتياد:ها ويژگي بندي مواد مخدر از روي دسته -رابعاً

 :مجموعة حشيش -الف
 اه كنابيس ساتيوا.كه مشتمل است بر پودرهاي گي

 مجموعة مركبات: -ب
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 چنين داروهاي مشابهي كه عين تأثير مجموعة فوق را دارند.افيون، مورفين، هروئين و هم

 :مجموعة كوكائين -ج
 ي گياه كوكا و آنچه از آن ساخته شده است.ها برگ كوكائين و كه مشتمل است بر

 :مجموعة قات -د
 يس.كه حاوي مستخضرات نبات كاتا اَيديول

 :ها ي آمفتامين مجموعه -هـ
 كه شامل آمفتامين و ديكسامفتامين است.

 ي مواد توهم زا: مجموعه -و
 و سكالين است. )LCD( »ل. سي. ديا« امل همانندش

 بندي مواد مخدر براساس بزرگي و كوچكي: دسته -خامساً

 :مواد مخدر بزرگ -ألف
 بزرگ باشد،ها  آن و يا معتادبودن به ها آن ه هنگام كاربردنهايي هستند كه خطرشان ب آن

 مانند: افيون، مورفين، كوكائين، هروئين، حشيش، ماري جوانا، و هند باي بياباني.

 :مخدرات كوچك -ب
پزشكي به كار گرفته و آنچه خطر كمتري دارد، مانند: داروهايي كه به صورت معالجة 

مانند:  گيرند، سم و صحت قرار ميرر براي جباعث اعتياد و ضها  اين چه بعداًشوند، اگر مي
آور، قات، كوكا، جوزبويا، نباتات مكزيكي،  بخش، مسكن، خواب داروهاي بيداركننده، آرام

 ثيورات. مواد استنشاقي بر
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 بندي مواد مخدر براساس زير: دسته -سادساً

 شوند: وابستگي رواني و عضوي را سبب مي كه موادي -الف
 روئين، مرفين و كوكائين.ترياك مشتقات آن، مثل ه مانند

 شوند: موادي كه تنها وابستگي رواني را سبب مي -ب
ها، حشيش، مريونات، قات، داروهاي توهم زا و مايعات فرار  مانند كوكائين، ام ويتامين

 (استنشاقي).
...اين «ختيار كرده و سپس گفته است: بندي را دكتر محمد الحسين ا اين تقسيم

 مضرترين ي خطرات مواد مخدر و بيان اي در شناسايي اندازه لعادهبندي اهميت فوق ا تقسيم
 .»داردها  آن ضررترين و كمها  آن

موادي كه سبب وابستگي رواني و عضوي باشد، ضررش نسبت به آنچه تنها بنابراين، 
(سبب وابستگي رواني است، بيشتر خواهد شد

13F

1(. 
پي بردم، لذا  بندي مواد مخدر به آن هاين بارزترين مطلبي بود كه اين جانب راجع به دست

 و خطر بيشتري داشته باشد، به طور مختصر معرفي كنم. تر مهم چه راخواهم آن اكنون مي

                                           
 ...17لإلدمان، ص  بهة المسببةات والمواد المشاالمخدر -)1(



 
 
 

 ذذ

 :بحث دوم
 حشيش و ماري جوانا

اي در  يكي از حشيش و ماري جوانا از بوتة كنف (شاهدانه) كه به صورت گستردههر
 آيد. ست ميشود، به د مناطق استوايي و معتدل كاشته مي

تراوش  ها گل كننده در گياه وي باال و رشدها قسمت اي است كه از عبارت از شيره حشيش:
گلدار بوتة كنف به  ي مثمر ياها برگ پودري است كه از مخلوط يجواناماركند، و  مي

 شود. دست آورده مي
 برابر بيشتر است. 4الي  3تأثير حشيش نسبت به ماري جوانا 

 روش استعمال:
همراه با  و ياها  آن از حشيش و ماري جوانا يا به تنهايي به صورت كشيدن دودكي يهر

ت دود قليان به كار گرفته كه گاهي در استعمال آن به صور چنانشوند، هم تنباكو استعال مي
 و گاهي با حلوا وكنند  در برخي از مجالس حشيش را با چاي آميخته ميل مي شود، مي

 گردد. ميل مي ي ديگرها خوردني

 آمده از اين دو:آثار پديد
 ، خشكي دهان، لرزشها چشم ن ضربان قلب، قرمزشدندشتندها  آن از اثر خطرناك

 آمدن فشار خون و سوزش دستگاه تنفسي است. ، پايينها دست
 ضررهاي زيادي براي حشيش ذكر نموده و فرموده است: / عالمه ابن حجر هيتمي

توان موارد  دنيوي وجود دارد كه از آن جمله مي و بيست ضرر ديني و در خوردن آن صد
 زير را نام برد:

 آورد. نسيان را پديد مي -1
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  موت نابهنگام را به دنبال دارد. -2
 .كند در عقل خلل و فساد ايجاد مي -3
 برد. ها را از بين مي دندان -4
 شود. به رعشه و لرزة بدن مي جرمن -5
 كند. هاي جذام، پيسي و سل را ايجاد ميبيماري -6
 برد. فت را از بين ميعحيا و  -7
 كند. مروت و احسان را نابود مي -8
 .آورد كوري پديد مي شب -9

 كند. يركي را ضايع ميز ذكاوت و -10
 رت خواب و سستي به دنبال دارد.كث -11
 كند. پرخوري ايجاد مي -12
 آورد. درد سر پديد مي -13
 برد. نسل را از بين مي -14
 خشكاند. مني را مي -15
  آورد. نامردي پديد مي -16
(گرداند دتين را فراموش ميشها به هنگام مرگ -17

14F

1(. 

                                           
 .215، ص 1الزواجر، ج  -)1(



 
 
 

 ذذ

 :بحث سوم
 بارة افيون (ترياك) در

ين مواد تر خطرناك شود و از ترياك مخدري است طبيعي كه با روش شيميايي ساخته مي
 زرآن، چنين است كه در آغاز شب بر گآوردن  آيد. راه به دست بزرگ به حساب ميمخدر 

اي نرم  از آن شيره كنند كه در نتيجه ي ايجاد مييها خراش خشخاش با تيغ يا ابزار تيز ديگري
 كنند. آوري مي تراود و صبح آن را جمع ا صبح ميو روان ت

مزه آن تلخ و اثرش مخدر و كشنده است و ساييده (پودري) آن در تركيب بسياري از 
ين تر مهم باشد. و از رود كه از جمله، رنگ افيون و غيره مي داروهاي پزشكي به كار مي

 وردهاي آن مورفين، ناركوتين و شيبائين است.فرا

 روش استعمال آن:
رسد كه  يي پيچيده در برگ سيلوفان به فروش ميها قرص اوقات افيون به صورت بسا

ميل طريقة استعمالش يا بلعيدن آن است، و يا آن را در مقداري قهوه يا چاي حل كرده 
 يا جوزه يا قليان است.بيشتر از راه سيگار  نمايند. روش كشيدن دود آن مي

 :اثرات افيون
گيرد كه جسم او  هرگاه انسان معتاد به ترياك شود، آن جزئي از زندگيش قرار مي

رسي نداشته  كند، و هرگاه كه معتاد به آن دستتواند بدون استعمال آن انجام وظيفه  نمي
گذارد. و  يشود، و صحت و تندرستي او رو به كاهش م باشد، با دردهاي شديدي روبرو مي

اين در تحليل رفتن عضالت، ضعف حافظه كمي اشتها، پديد آمدن اضطراب (اختالل) در 
گون شدن چشم، كندي تنفس و حركت نبض، پايين آمدن درجة حرارت بدن و  جگر، نيل

 گردد. آيد، ظاهر مي آثار خطرناك ديگري كه از اين وباي كشنده پديد مي



 
 
 

 ذذ

 :بحث چهارم
 بارة مرفين در

هاي افيون است، بلكه مرفين نسبت به افيون (ترياك) ثبات  از مشهورترين فراوردهمرفين 
 تر است. نقلش آسان بنابراين، حمل و د.و تركيز بيشتري دار

صورت عالج  هاين دارو در بدو امرش بنابر روش اشتباهي از پزشكان، جاي وسيعي را ب
مخدري خطرناك است، و  ه آنگيرد، ولي بعداً كشف كردند ك تمام بيماريها به خود مي

 گيرد. چون آن را استعمال كنند سبب اعتياد قرار مي

 روش استعمال آن:
 ترين روش استعمال آن سه طريقه است: مهم

 بلعيدن و نوشيدن چاي يا قهوه با آن. -1
 كشيدن دود آن. -2
 تزريق آن در زير پوست. -3

 آثار مرفين:
مشابهت دارند، پس كسي كه مرفين را  اثرات پديد آمده از مرفين كامالً با اثرات ترياك

عوارض بسياري رسي پيدا نكند،  دستگردد. و هرگاه به آن  استعمال كند، به آن معتاد مي
آمدن دردهاي عمومي در بدن، ، پديدخوابي، نيلگوني چشم شود؛ از قبيل: بي دامنگيرش مي

 عارض شدن درد سر، تهوع و آثار رواني خطرناك ديگر.



 
 
 

 ذذ

 :بحث پنجم
 ينهروئ

الكل ذوب سرعت تمام در  رنگ سفيدي كه باهروئين عبارت است از: گرد بلوري 
براي صحت و ها  آن ينتر خطرناك ترين انواع مواد مخدر و قيمت شود، و اين از گران مي

 آيد. اي به دست مي تندرستي عمومي است. هروئين به وسيلة عمليات شيميايي گسترده

 روش استعمال آن:
 ود دارد؛ از جمله:راي استعمال هروئين وجهاي زيادي بروش

 به طريق استشمام از راه بيني (استنشاق). -1
 با تزريق زير پوست بدن. -2
 كشيدن دود آن. -3

 اثر ناشي از آن:
 گردد: هروئين باشد، به عوارض زير مبتال مي لكسي كه معتاد به استعما

خوابي و ابتال به  بردن از بي اشتهايي به خوراك، رنج جسمي، بي آمدن ضعف شديدپديد
 ترس هميشگي.
نرسد، مبتال به خستگي شديد به دستش  دار هروئين مورد استعمال معتادو هرگاه مق

شدن عضالت  تهوع و سفت ب،ت د،دركمر ،اي اسهال دردهاي معده ،حالت تشنججسمي، 
 شود. مي



 
 
 

 ذذ

 :بحث ششم
 قات

هوايي رشد نوع خاك و آب و هاي كوچك و در هر گياهي است داراي درختچهقات: 
گونه آفتي بر آن عارض و سرپرستي خاصي ندارد؛ هيچ كند و چندان نيازي به توجه مي

 خورند. گردد و ملخ (و حشرات) آن را نمي نمي
ي عربستان،  در جنوب شبه جزيره رسد، حدود دو متر و گاهي بيشتر ميارتفاعش تا 

 شود. افغانستان و آسياي ميانه و حبشه كاشته مي

 آن: روش استعمال
آوردن عصاره و شيرة آن به كندي  به خاطر بدستهاي نازك آن را  برگهاي تازه و شاخه

دهند، و در هر جويدني مقداري از آن را  جوند و اين عمل را به مدتي طوالني انجام مي مي
ي گازدار  كنند، تا تأثير مطلوب از آن به دست آيد و همراه با آن آب يا نوشابه اضافه مي

در صورت نبودن قات تازه، پودر برگ  ي آن را شيرين درآورد. شود تا مزه نوشيده مي
 شود. خشك آن استعمال كرده مي

 اثرات قات:
برانگيختگي و  ،ءرفتاري با رفقا خوش ،پرحرفي ،اس سبكي، نشاطسحآن اكنندة  استعمال
د كه به كن ينمايد. استعمال مداوم آن انسان را در دايرة وابستگي به نفس داخل م بيداري مي

 شود. از ديگران ممتاز مي دن قاتآور نياز مصرانه براي به دست
 گردد: معتاد به آن، مبتال به عوارض زير مي

 ها. آن شدن سلولي حدقة چشم و به درازا كشيدههاي  آماس بافت -1
 شدن ضربان قلب.تند -2
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 رفتن فشار خون.باال -3
 شدن خون در پردة ملتحمة چشم. جمع -4
 آمدن درد سر.پديد -5
 رفتن اشتها. بين از -6
 گردد. آمدن ضعف جنسي كه سرانجام به ناتواني كامل جنسي منجر مييدپد -7



 
 
 

 ذذ

 :بحث هفتم
 كوكائين

رنگ و بلوري اي سفيد و آن عبارت است از ماده آيد، كوكائين از بوتة كوكا به دست مي
شده  يكا كاشتهجاما كند، اما اخيراً در سيالن و شكل بوتة كوكا در آمريكاي جنوبي رشد مي

 و فعالً جزاير جاوا، مركز اصلي توليد اين بوتة سمي قرار گرفته است.

 روش استعمال آن:
 بوييدن مقدار بسيار ناچيزي از پودر آن. -1
 تزريق آن در زير پوست بدن. -2
 كشيدن دود معجون آن. -3

 اثرات كوكائين:
از اين قرار ها  آن ينتر مهم آورد كه كننده پديد مي وكائين اثرات خطرناكي بر استعمالك 

 است:
 گردد. كنندة آن به طور سريع معتاد مي استعمال -1
 آمدن نقص در دستگاه شنوايي و ايجاد ديوانگي و اضطراب عقلي.پديد -2
 آمدن اختالل در وظيفة قلب و دستگاه تنفس.پديد -3
 شود. ه، به مرگ ناگهاني منجر ميو باآلخر -4



 
 
 

 ذذ

 :بحث هشتم
 بنگ

بوتة آن بر  اند؛ بعضي آن را شيكران نيز گفته و گويند به آن شوكران و سيكران نيز مي
رود.  شود و از وسط تا حدود كمتر از يك گز باال مي اي پهن مي روي زمين به شكل دايره

يش كلفت و پرآب است كه در گوشه و ها برگ دار، و و كرك هاي آن پرز بسيار سبز، شاخه
 بريدگي وجود دارد.ها  آن هاي كناره

 حكم آن را با حكم خمر (شراب) يكي قرار داده و گفته است:عالمه ابن حجر هيتمي 
ق است همانند بويا، شوكران و مواد مخدر ديگر) گناه كبيره و فس(جوز ها  آن استعمال«

كنندگان مواد  خوار آمده است، در حق استعمال چه در وعيد شراباستعمال شراب، و هرآن
 .)15F1(»بردن عقل اشتراك عمل دارند... ندر، از بيها  اين آمد؛ زيرا همة شده، خواهد ديا

                                           
 .212، ص 1الزواجر، ج  -)1(



 
 
 

 ذذ

 :بحث نهم
 جوز بويا

جوز «از آن جمله يكي:  باشند، د كه به طور طبيعي مخدر ميگياهان بسياري وجود دار
شود. درختش  است كه در بعضي از كشورها مانند هندوستان كاشته مي الطيب) ة(جوز »بويا

 باشد. اش مي يوهي مورد استفاده از آن، م شود، و ماده بزرگ مي

 روش استعمال آن:
 مكيدن و نوشيدن شيرة آن مثل شير. -1
 گيرد. در چاي حل كرده و مورد استفاده قرار مي -2
 استنشاق و بوييدن پودر آن. -3

 اثرات جوز بويا:
 دارد: بري خطرناكي براي صحت و تندرستي درجوز بويا ضررها

 كند. معده را برانگيخته مي -1
 كند. دهان را خشك مي -2
 آورد. پديد ميتشنگي  -3
 تأثير تو هم زايي نيز دارد. -4



 
 
 

 ذذ

 :بحث دهم
 مواد استنشاقي

كند، بسيار از مواد مخدري كه  هر داروي طبي كه بد استعمال شود، ايجاد مسموميت مي
اما بعداً به بازار  اند، از فقط براي اغراض پزشكي كشف شدهشوند، در آغ فعالً استعمال مي

كه كودكان را اند  چنان وبايي قرار گرفته و در نتيجهاند  ط استعمال شدهرفته و به صورت غل
به از لوازم زندگي كنند. مواد بسياري وجود دارد كه امروزه  ساالن تهديد مي پيش از بزرگ

 آيند، ولي با اين وصف، به صورت مواد مخدر براي حصول لذت و شهوت به كار حساب مي
 از آن جمله است: شوند، برده مي

 ها. چسب -1
 كننده.تميز مواد -2
 ي اسپري و...)ها رنگ طالء (موادي چون الك ناخن و -3
 بنزين. -4
 كنندة الك ناخن. مواد زايل -5

 روش استعمال:
و  رود، باال ميها  آن هايي است كه ازاز طريق بوييدن و استنشاق بخارها  اين استعمال

 شود. استنشاق هر نوعي از آن بر حسب نوعيتش تمام مي

 اثرات اين مواد:
حالي، ضعف چشم و تهوع  تنشاقي، احساس سرگيجه، سستي و بيبه مواد اسمعتاد 

به سبب استعمال ايم كه  شوند. جواناني را شناخته كند، و گاهي سبب مرگ ناگهاني مي مي
 اند. چسب ناگهاني مرده



 
 
 

 ذذ

 :بحث يازدهم
 بندي اعتيادها و معتادان تقسيم

شود، اما بعد از  ر ميه صورت ساده ظاهاعتياد به مواد مخدر به ظاهر در بسياري از اوقات ب
بندي اعتيادها و معتادان  كند، زيرا دسته ه صورت پيچيده و مهم ظهور ميب بحث وپژوهش

 كنند. نيازمند است به شناخت كامل افراد معتاد و انواع مواد مخدري كه استعمال مي
 اند: بندي كرده مواد را چنين دستهاعتياد به  بعضي از پژوهشگران

 استعمال آزمايشي. -الف
 ت).استعمال عارضي (موق -ب
 استعمال منظم. -ج
 استعمال بسيار (اجباري). -د

 اند: بندي كرده ي زير دستهها گروه كنندگان مواد (معتادان) را به و استعمال
 كنندگان. آزمايش -الف

 كنندگان موقت. استعمال -ب
 كنندگان منظم. استعمال -ج
 .كنندگان اجباري استعمال -د

 شود. ي اعتياد و معتادان بيان ميها روش در اينجا تعريفي مختصر از

 استعمال آزمايشي: -الف
سبب دايمي آن،  آيد، ل از يك الي سه مرتبه پيش مياستعمال آزمايشي به طور اجما

 اند. ق شدهركه در اين وبا فرو رفته و غفضولي (كنجكاوي) و اصرار دوستاني است 

 استعمال موقت: -ب
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سبب آن  ه بيش از يك بار الي دو بار نيست،آيد و در ما ست كه گاه گاهي پيش ميآن ا
در مقابل وفور مواد و سهولت به طور عموم و اغلب، اجتماعي محض است كه فرد 

 آورد. آمدن آن، سر تسليم فرود مي بدست

 استعمال منظم: -ج
اختياري براي به وجود ست آيد، و آن استعمالي ا مرتبه در هفته پيش ميو آن يك يا چند 

 آوردن نشئه كه بر حسب نوعيت مواد مخدر و معتاد، مختلف است.

 استعمال بسيار (اجباري): -د
باً به استعمال مقداري زياد در ظرف چند روز تن آيد و متناو روز پيش ميبه طور عادت هر

فلج مانند، كه اگر معتاد به آن دست نيابد حاالتي  دهد، اين استعمال اجباري است مي در
 شود. دامنگيرش مي

 :بندي معتادان دسته

 كنندگان به صورت آزمايش: استعمال - الف
اين استعمال  كنند، ا دو بار تجربه و آزمايش ميكساني هستند كه آن را فقط يك ي

 نيست. ن دايميكنندگا ن اثرات به حد اثرهاي آن استعمالگذارد، اما اي ميها  آن اثرهايي بر

 كنندگان موقت: استعمال - ب
كنند و به آن عادت  عمال ميكساني هستند كه آن را به صورت موقت نه دايم است

كنند، و تأثير مواد برايشان بيشتر  ستعمال ميكنندگان ا اما مواد را بيشتر از آزمايش اند، نكرده
 كنندگان است. از تأثير بر آزمايش

 كنندگان منظم: استعمال - ج
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كنند، اما با اختيار خويش (يعني از  ه صورت منظم استعمال ميكساني هستند كه آن را ب
ر تشكنندگان بي د). اثرات آن بر اين نوع استعمالشون جهت اعتياد، مجبور به استعمال آن نمي

 از اثرات آن بر دو نوع گذشته است.

 كنندگان اجباري: استعمال - د
كننده  بر استعمال تأثير آن كنند، و ل ميكساني هستند كه به صورت اجبار آن را استعما

را عالوه از انجام ها  آن برتر از تأثيرش بر سه گروه پيش است. همين گروه است كه اعتياد
 راند. كاري و مظاهر ديگر انحراف، تا سرحد خودكشي پيش مي گناه، به سوي بي

 از:اند  كه عبارتاند  بندي كرده ستهيي دها گروه برخي ديگر از پژوهشگران، معتادان را به
كساني هستند كه به خاطر نجات از تنهايي، پريشاني، غم و بعضي از گروه اول:  - الف

 دردهاي جسماني بيشتر به استعمال الكل مايل هستند.
كنند كه با سوء  كساني هستند كه نسبتاً مقدار زيادي از الكل استعمال ميگروه دوم:  - ب

 تغذيه و اضطراب رواني همراه است.
توانند از  ع به استعمال الكل نمودند، نميوركساني هستند كه چون شسوم: گروه  - ج

نوشيدن مقدار بيشتر از آن خودداري كنند، اين مرحله به كندي در بين ده تا پانزده سال پيش 
 آيد. مي
ه توانند روزان كساني هستند كه به نوشيدن الكل اعتياد كامل دارند و نميگروه چهارم:  - د

 ن خودداري كنند.ل آاز استعما
توانند بر استعمال  كساني هستند كه گاهي در مقطعهايي از زمان نميگروه پنجم:  - هـ

 الكل قادر باشند، و گاهي اين حالت با عوارضي موقت چون غم و پريشاني همراه است.
ي اجتماعي و خصوصي به ميزان ها مناسبت كساني هستند كه الكل را بهگروه ششم:  -و

 كنند. ر در ماه استعمال مييك يا دو با
 اند: را چنين تقسيم كردهها  آن قان نيزبعضي ديگر از محق
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ي مخصوصي در ها روش اژدر (رأس االفعي) است كه داراي و آن سرِدار:  سرمايه - الف
اي در آن كشورهايي  ي گستردهها ارتباط انجام عمليات قاچاقچيانة مواد مخدر است، و داراي

 كند. ر آن وارد يا از آن خارج مياست كه قاچاق را د
اي كه به فكرش  او پل ارتباطي شرارت است كه با هر وسيلهقاچاقچي مواد مخدر:  - ب

 دهد. قاچاقچيانة خود را انجام مي تبرسد عمليا
كسي است كه با قاچاقچي همكاري و تعاون دارد، و حتي گاهي شريك قاچاقچي:  - ج

مليات قاچاق، داخل آن كشوري است كه قاچاق را شدن بر ع مطمئن يكي از آن دو، جهت
 كنند و دومي خارج از آن است. در آن وارد مي

كنندة اين سمومي كه كلنگي  عبارت است از فروشنده و توزيعكننده):  مروج (توزيع -د
برنده فضليت هستند. عادتاً اين ز بين ادر اجتماع، كاشت كنندة رذيلت و  منهدم كننده

 دين و وجدان و روانش ضعيف و مطرود اجتماع است.شخص كسي است كه 
نشين بدي است كه دوستانش را براي نخستين بار در كمند او غالباً همكننده:  هديه -هـ

هديه ها  آن اندازد. روش كارش اين است كه در آغاز، اين مواد را بدون عوض به (تله) مي
 گيرند. ان او قرار ميرا به دام انداخت، از جمله قربانيها  آن كند و چون مي

اق به او همان قرباني فريب خورده است كه عمليات تحويل و قاچكننده:  استعمال -و
تاً او شخصي ضعيف، دور از شرارت و اهل آن است؛ اما گيرند، عاد خاطر او انجام مي

ر اين قربانياني كه د چقدر هستند اند. اي كه شده او را در اين بال انداخته مجرمين با هر وسيله
 و گناهي جز دوستان ناباب و فروشندگان رذيلت ندارند. اند. بال افتاده



 
 
 

 ذذ

 :بخش سوم

 آثار مواد مخدر بر امت اسالم
 

 اين فصل شامل يك تمهيد و هفت بحث است.
 در بيان ضررهاي ديني مواد مخدر.بحث اول: 
 در بيان ضررهاي بهداشتي مواد مخدر.بحث دوم: 
 جتماعي مواد مخدر.در بيان ضررهاي ابحث سوم: 

 بارة ضررهاي اقتصادي مواد مخدر. دربحث چهارم: 
 بارة ضررهاي سياسي مواد مخدر. دربحث پنجم: 
 ضررهاي مواد مخدر در برقراري امنيت منطقه.بحث ششم: 
 بارة ضررهاي مواد مخدر بر روان و روح. دربحث هفتم: 



 
 
 

 ذذ

 تمهيد در آثار مواد مخدر بر امت اسالمي

چند قدرت هر[ رهاي زيادي براي فرد و اجتماع دارند، هيچ كسيضرمواد مخدر 
ا بشمارد. ولي ما رها  آن تاند نمي ]سعة فكر و قلب داشه باشد نويسدنگي، صفاي ذهن و

 ي از ضررهاي آن اشاره نماييم، به ويژه به ضررهاي مذكور در زير:ها گوش خواهيم به مي
 ضررهاي ديني. -1
 ضررهاي بهداشتي. -2
 عي.ضررهاي اجتما -3
 ضررهاي اقتصادي. -4
 ضررهاي سياسي. -5
 ضررهاي امنيت و آرامش. -6
 ضررهاي رواني. -7

 كنيم. د متعال شروع مينپس با توفيق خداو



 
 
 

 ذذ

 :بحث اول
 در بيان ضررهاي ديني مواد مخدر

را ضايع و عقل را از بين مواد مخدر از چند جهت براي دين ضرر دارند؛ زيرا وقت 
ين تر بزرگ رفتن از دست بدهد، اين منجر به از بينرا  برند. و هرگاه انسان وقت و عقلش مي

 گيرد. ركن از اركان اسالم مانند نماز قرار مي
ي طوالني ها ساعت كننده را انواع مواد مخدر، استعمالاين از مسلمات است كه بعضي از 
اوند دهند كه توجهي به هيچ چيز نداشته باشد. واقعاً خد يا چند روز، چنان تحت تأثير قرار مي

ا﴿ متعال درست فرموده است: ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَيۡنَُ�ُم  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
آءَ ٱوَ  ََۡضَ�َٰوةَ ٱَ ََ ِ�  ۡ�َۡغ

َِ ٱ َۡ ۡيِ�ِ ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ َِ  ص َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَوَ� لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ ََ  ص ََُهو َُم ّمن َ
َ
 .]91املائدة: [ ﴾٩َ�َهۡل َ

ي شراب و قمار، بين شما دشمني و بغض ايجاد نموده و  هد به وسيلهخوا شيطان مي« يعني:
 ؟»خير) آيا باز آينده هستيد (يا ا را از ياد خدا و نماز باز دارد.شم

گونه شك و ترديدي وجود ندارد كه مبارزه بين انسان و نخستين دشمن او، در اين هيچ
ست كه تمام ين قسم خورده اابليس تا قيام قيامت مستمر و برقرار است؛ زيرا شيطان لع

داشتنش از داشتنش از عبادت پروردگار و باز ساختن انسان، و دور نگه نيرويش را براي گمراه
متعال نسبت به آن در كتاب محكم خويش  دسعادت دنيا و عقبي به كار گيرد. چنانكه خداون

 است: هخبر داد

َّ صَُهۡم صِ  قَاَل ﴿ َۡ ُض ۡۡ
َ َۡ َوۡ�تَِ�  ۡۡ

َ
آ َ ََ ِ ۡسَََِيمَ ٱَ�َٰطَك ََِ َُ ۡ  .]16األعراف: [ ﴾١ ص

 خورم كه من سر از آن جهتي كه تو مرا گمراه قرار دادي سوگند مي )اي خدا!«( يعني:
 .»كردن انسان خواهم نشست ي مستقيم تو به خاطر گمراه جاده

ۡ�َضَِ� ﴿ و در جايي ديگر فرموده است:
َ
وَِ�ّنُهۡم َ ۡۡ

ُ َۡ َِِك  ّّ  .]82ص: [ ﴾٨ََِِضِ
 .»قسم به عزت وجالل تو كه همه را گمراه خواهم كرد«ترجمه: 
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ّ صَُهۡم ِ� ﴿ و نيز فرموده است: ََ ِ َزّ�
ُ �ِض ٱَۡ

َ ۡ�َضَِ�  ۡۡ
َ
وَِ�ّنُهۡم َ ۡۡ

ُ َۡ  .]39احلجر: [ ﴾٣َو
 .»در روي زمين و همه را گمراه خواهم كردها  آن كنم براي آراسته مي« يعني:

ين با هر مكش است، دشمن لع لدود و انسان ضعيف در كش ي زندگي بين دشمن معركه
ه قرار گرفته است، گاهي از راه معصيت، گاهي از را كردن انسان وسيلة ممكن در پي گمراه

 ريزي و كشتار و گاهي از راه استعمال مواد مخدر. غلو در طاعت، زماني از راه خون
بنابراين، هرگاه  سيده است.رترين نعمتي است كه به دست مسلمان  اسالم گران قيمت

مسلمان آن را حفظ و از آن نگهداري كند، از گمراهي و اغواي شيطان در امن قرار 
براي شيطان قرار  گيرد؛ ولي اگر كوتاهي نموده آن را ضايع كند، لقمة خوشگواري مي

 د و درپذير رود و وساوس و مشورت او را مي مي هكه به دستور او راخواهد گرفت، آن چنان
كند، و  مخدر و غيره را طي مي ارتباطش با خدا ضعيف گشته و راه استعمال مواد اين صورت

جرم و جنايت از قبيل قتل، دزدي، نمودنش به هر ه در دام مواد مخدر افتاد، اقدامكسي كهر
 شود. آبروريزي و غيره آسان مي

كه اسالم آن را بر  آيد، با بيدري دايمي كه در اثر نشئه و تحدير پديد ميشدن عقل نهان 
آن با خداوند در ارتباط و در هر امر خطرناك در انتظار مسلمان الزم قرار داده تا در هر قلب

او باشد، منافات دارد. باز با اين بيداري، بايد در رشد و تجديد زندگي و نگهداري آن از 
آن از هر ام ضعف و فساد، و حمايت نفس مال، آبرو و حمايت أمنيت جامعه، شريعت و نظ

 آن كارهاي مثبت انجام دهد.تجاوز و تعدي، در هر
فرد مسلمان لگام گسيخته و آزاد نيست كه در هر لذت و عيشي مشغول شود، بلكه الزم 

چنين نسبت به مقام كند، و هم اعي كه در آن زندگي مياست در هر لحظه، نسبت به اجتم
و از او با اين بيداريش  باشد،داشته  انسانيت كه به آن منسوب است وظايف و تكاليفي

 خواسته شده تا اين وظايف و تكاليف را انجام دهد.
چرا كه او عقلش را از  ونه وظايف و تكاليف را انجام دهد.گتواند اين اما معتاد كي مي

وبت (عقل)، به كه دارد در غيتفگردانيده و مغلوب الحال قرار گر دست داده، قلبش را فاسد
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كه گريزي از ين غيبوبت در حقيقت به جز از اينا ،كند. آري ي ميدور از واقعيت زندگ
ها و افكاري  واقعيت زندگي باشد چيزي ديگر نيست؛ و تمايل و توجهي است به آن انديشه

 كه پس از استعمال مواد به او دست داده است.
اين زيرا اين راهي منفي است وكسي كه  پسندد، ه و روش را براي انسان نمياسالم اين را

براي ساختمان كند، عضوي شل  بيكار در جامعه است، بلكه چون خشتي فاسد  طي مي را راه
كند، شخص  گونه كه حيوان گرگ، حيوان سالم را مبتال به گرگي مياجتماع است، و همان

 گرداند. فاسد نيز شخص سالم را فاسد مي
 تند، چه ضررياك هسبدون شك و ترديد، اثرات مواد مخدر نسبت به دين خيلي خطرن

 اي از اين است كه كسي عقل، شرف و اخالق را از دست بدهد؟! و آيا رخنه تر خطرناك
گرايي و درگيري و  منجر به فرقهتواند در جامعه پديد آيد كه شيوع اعتياد  از اين مي تر بزرگ

 اختالف است؟! اين است دستاورد مواد مخدر! خداوند ما را از آن نجات دهد.



 
 
 

 ذذ

 :بحث دوم
 ر بيان ضررهاي بهداشتي مواد مخدرد

خداوند بر بشر احسان نموده و او را نعمت صحت و سالمتي داده و او را موظف كرده تا 

َّ ﴿ فرمايد: خود را از اشياي موذي و مضر حفظ نمايد، چنانكه مي َُفَسُ�ۡم  ِِ
َ
َُلُٓواْ َ َۡ َ ٱَوَ� َ� ِّ 

ا  َٗ ََ بُِ�ۡم رَِ�ي  .]29النساء: [ ﴾٢َ�
 .»د را نكشيد، خداوند بر شما مهربان استخو«

ُۡ�ۡم َِِ� ﴿ و نيز فرموده است: ِۡ ۡۡ
َ
واْ بِ� َُ  .]195البقرة: [ ﴾َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� ُِۡل

 .»و خود را به هالكت نيندازيد«
 تر مردم نسبت بهاي است كه بيش فرموده است: (دو نعمت به گونه و جناب رسول خدا 

(دوم فراغت) صحت و سالمتي است ويكي  اند، فريب خوردهها  آن
16F

1(. 
ضرر دارند؛ زيرا پزشكان كشف چيز ديگري بيشتر اد مخدر نسبت به نفس انسان از هرمو
آمدن چنان امراض خطرناكي است كه علوم كه استعمال مواد مخدر سبب پديداند  كرده

هايي كافي است عاجز و مانده شده است. و اين ضرر به تنها  آن ي برخي از پزشكي از معالجه
گذارد كه گرفتار و هم و خيال است و  كه مواد مخدر معتاد را در چنان وضعي از زندگي مي

گيرد كه ممكن الحصول نيستند، و چنان در فكر چيزهاي محبوبي  در فكر چيزهايي قرار مي
ين ضررهاي بهداشتي مواد تر خطرناك اند. به طور كلي از دسترس او دورها  آن است كه

 به شرح زير هستند: اند، دست يافتهها  آن كه پزشكان بهخدر م

 مسموميت الكلي: -1
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ر اثر آن، دكند و  گاه كه ميزان الكل باال برود، در خون نوشنده ايجاد مسموميت ميآن
 شود: معتاد به عوارض حاد زير مبتال مي

 تهوع و ا ستفراغ. -1
 سردي اعضاي بدن. -2
 سرعت نبض. -3
 بردن. ت به سرحال شدن و در غيوب از خود بي -4

و هرگاه اين عوارض تا مدت زماني ادامه پيدا كنند، نوبت به مرگ ناگهاني معتاد به 
 رسد. صورت سكتة قلبي و غيره مي

 ز:ي پوستة مغها سلول شدن ضعيف -2
برخي از تحقيقات پزشكي بر اين تأكيد دارند  مغز كه فرمانده فكر و تصميم است، همان

مواد مخدر، گرچه به صورت اعتياد و مستمر نباشد، سبب كه استعمال شراب و الكل و 
 شود. كاهش قدرت عقالني مي

 ي مخچه:ها سلول ضعف -3
كه انسان را قادر  تمسلم است كه مخچه فرمانده عصب دهليزي است، و همان اس

سازد تا به وقت ايستادن تعادل خود را حفظ كند، و توانايي ثبات و حركت داشته باشد.  مي
ضعف و انحالل  ي مخچه دچارها سلول آور و مواد مخدر، شئهتيجة استعمال مواد نولي در ن

ند، ي حركت، مانند اشخاص سالم را نداردر بعضي از اشخاص كه تواناي شوند، و واقعيت مي
 گواه اين موضوع است.

 انحالل نخاع ستون فقرات: -4
منحل  ]اي چربي است هكه ماد[هنگامي كه نخاع  ود اين مرض در معتادان بسيار است،وج

 شود كه اصالً قادر به حركت نخواهد بود. شود، نيمة پايين بدن دچار فلج خطرناكي مي
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 جگري: - يهاي مغز حمله -5
تنبلي [دادن حافظه و تليف كبدي  ر دچار دوره هذيان، رعشه، از دستمعتاد به مواد مخد
رسانيدند؛  انيان به اطالع من ميشود. اين مطلب را بعضي از زند مي ]اش كبد در انجام وظيفه

 رعشه (لرزش) است كه در عين جوانيها  آن آنان گفتند: اولين اثر مواد مخدر به
 لرزد. شان به وقت گرفتن و دادن اشيا مي يها دست

 التهاب (سوزش) اعصاب گوناگون: -6
ي او را از ها احساس كار گروهي از اعصاب اين است كه جسم را به حركت درآورده و

مواد مخدر سبب دهند. استعمال  ي دستگاه عصبي انتقال ميها سلول پوست و جسم به
برند. معتاد در  را از بين ميها  آن شدن اين اعصاب قرار گرفته و باآلخره رفتن و ذوب تحليل

 اين مرحله فاقد احساس، و پيكري بدون حس و شعور است.

 شود: التهاب عصب چشم كه منجر به نابيناييي مي -7
 يها عصب در علوم پزشكي ثابت شده است كه استعمال مواد مخدر ايجاد التهاب در

 شود. كند كه سرانجام به كوري و نابينايي تمام مي مي ها چشم
شود و اين  شناخته ميها  آن معتاد به شراب و مواد مخدر از پريدگي رنگ چشم و رطوبت

 شود. امري است كه بين مردم مشاهده مي

 :سوزش بلعوم -8
 ،از ضعف مقاومت معتاد اند، يكروبهايي كه در دهان موجودسببش آن است كه م

آيد كه گاهي  آورند و در نتيجه سوزش بلعوم پديد مي برداري كرده بر او هجوم مي بهره
 گيرد. سبب مرگ قرار مي
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 سرطان مجراي طعام (مري): -9
ن سوزش سبب اصلي شود و اي استعمال مواد مخدر منتهي به سوزش دايم در مري مي

 سرطان مجراي طعام است.

 راغ:فاست -10
در اثر اختالل  نيگردد، و ا ر به استفراغ مكرر مبتال مياوقات معتاد به مواد مخدبسا 

 .هاست آن گردش عادي غذا نزد

 رفتن اشتهاي غذا: از بين -11
كه به سبب كساني اند  رفتن اشتهاي غذاست، بسيار عمال مواد مخدر راهي براي از بيناست

ن اي كه در زندا شدة بيست سالهتگيرسدهند. جوان د اشتها را از دست مياستعمال مواد مخدر 
د مخدر پرداختم اشتهايم به نخستين باري كه به استعمال موا با او مالقات نمودم، به من گفت:

م، ولي ا كردم كه اين در اثر آن حميتي است كه به آن التزام ورزيده ذا كاسته شد، فكر ميغ
بعد از چند ماه به اين نتيجه رسيدم كه من اصالً ميل به تناول غذا ندارم، وقتي كه اين مطلب 

كني؟ عرض كردم  را با پزشك در ميان گذاشتم، او از من پرسيد: آيا مواد مخدر استعمال مي
 رفتن اشتها استعمال مواد مخدر است. آن زمان متوجه شدم كه علت از بينخير. ولي از 

 هاي بزرگ و كوچك: سوزش روده -12
استعمال مواد مخدر سبب هيجان غشاهاي مخاطي دستگاه هاضمه كه آغازش دهان و 

ها و  شدن روده گيرد. و سبب جمع ميهاي كوچك و بزرگ است، قرار  منتهايش روده
هاضمه و  قبض، سوءرسد به اسهال،  گردد، و در نتيجه گاهي نوبت مي ميها  آن شدن زخم

 نشدن شيرة غذا. بدرست جذ
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 شدن طحال: بزرگ -13
اي كه در اثر ناخوشي و  شود به گونه استعمال مواد مخدر سبب بزرگي طحال مي

ريزي شديد  گيرد، و آن باعث خون ش قرار ميكاري جگر، چندين برابر حجم اصلي كم
 شود. بواسير مي

(بعضي از پژوهشگران
17F

 اند: ح زير خالصه كردهد مخدر را به شري بهداشتي مواها زيان )1
 الغري آن. انداختن پوست و چين و چروك -1
ي كمبود خون وكمبود آهن است،  كه نتيجهها  آن پريدگي زردشدن مخاطها و رنگ -2

 ها از بين رفته است. كه خون به سبب اين سم چرا
 التهاب شبكيه چشم. -3
 ي سفيد خون.ها گلبول اضطراب و اختالل -4
 آفات اعضاي بدن. -5
 شود. قلب كه منجر به خوابيدن نبض مي التهاب شرايين -6
 آمدن لرزه و تحرك در بدن.پديد -7
 ي سوزش جگر است. شدن پردة ملتحمة چشم كه نتيجهزرد -8
 رفتگي حدقة چشم در اثر استعمال مواد افيوني.فرو -9

 آور. به سبب استعمال داروهاي خواب ها گوش ردپديدآمدن صدا  -10
 شدن تيغة مياني بيني. سوراخ -11
 شود. ميها  آن رفتن تمام كه گاهي سبب از بين ها دندان سدشدنفا -12
 دشواري جويدن. -13
 ها. ي عفوني در شاهرگها زخم آمدنپديد -14
 ي در قي. شدن كار غده ختلم -15
 سوزش شفاف قلب. -16

                                           
 .173دكتر محمد هواري: المخدرات من القلق الي االستعباد، ص  -)1(
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 هاي قلب. ديدن دريچه آسيب -17
 ي قلب. كاري شرايين دريچه كم -18
 اختالل نظم كار قلب. -19
 سوزش ريه. -20
 ها. ي كليهركا كم -21
 و پديدآمدن دردهاي شديدي مشابه با دردهاي سنگ كليه.التهاب مجاري ادرار  -22
 ن او.دش مرد از عمل جنسي و سرانجام عقيمشدن عاجز -23
 شدن آنان. هوت در زنان و سرد مزاجنقص ش -24
 ريزي آن. پديدآمدن بواسير در مقعد و خون -25
 شدن جگر. بزرگ -26
 التهاب لوزالمعده همراه با دردهاي شديد. -27
 ابتال به مرض بيهوشي مكرر. -28
ناك مثل: ايذر، هيپاتيت و هاي خطر بدست آمده از مصونيت جسم، (غفونت نقص -29

 .)كزاز



 
 
 

 ذذ

 :بحث سوم
 ي اجتماعي مواد مخدرادر بيان ضرره

حساب ترين ضررها به  ين، بيشترين و واضحتر خطرناك ضررهاي اجتماعي مواد مخدر
در البالي مضامين باشند. اين مطلب  دامنگير فرد، خانواده و جامعه ميها  اين زيرا آيند، مي

 گردد: ذيل روشن مي
كه اين بدون  فتادنش به صورتي ترسناك و خطرناكا بيمارشدن صحت فرد و پايين -1

بلكه جزئي از آن  ،ترديد در جامعه اثر خواهد گذاشت، زيرا فرد از جامعه جدا نيست
اي معتادان زياد  گردد. و هرگاه در جامعه است كه در آن مؤثر و از آن متأثر مي

اد شدند، ضعف و سستي در شوند؛ و آنگاه كه بيماران زي وند، بيماران زياد ميش
تواند  تواند از خود دفاع كند؛ بلكه به تنهايي نمي آيد و جامعه نمي جامعه پديد مي

اي كه مواد مخدر در آن گسترش يابد، از  سازد. آن جامعهمايحتاج خود را فراهم 
در حالي كه [ اشد كه بتواند بر پاي خود بايستداي قوي و محكم ب تواند جامعه كجا مي

 .]برند مواد مخدر همانند خوره دارند بنياد او را از بين مي
كار گيرد و به هر سهل و آسان قرار ميي افراد معتاد ارتكاب به جرم و جنايت بار -2

خويش فدا  وبآوردن مطل ؛ بلكه همه چيز را در راه به دستزنند زشتي دست مي
دگي د و جامعه زنبيا خوف و بيم و پريشاني در جامعه راه مي دين شكلكنند؛ و ب مي

 برد. حالي به سر مي خود را در پريشاني و پراكنده
آموزش و پرورش و  ،و آرامش در بر وضيعت معيشت، امنيتاستعمال مواد مخ -3

دهد كه  زيرا معتاد ترجيح مي گذارد، و خطرناكي مي انواده اثر بداخالق خ
برهنگي و تنگدستي به سر ببرد به نحوي كه زمين فرش و آسمان  اش در خانواده

همي ي وها لذت ني گيرشان نيايد، تا اواصالً چيز خورد گيرد و اش قرار مي ملحفه
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خويش را به آغوش بگيرد، و آن دردي را كه سبب فرار او از ريگستان داغ به سوي 
هايي وجود  د. چقدر خانوادهآتش (يا فرار او از باران به زير ناودان) است تناول كن

صدها ها  آن ، در حالي كه سرپرستخوابند كه شكم تاب خورده و گرسنه مي ددارن
كند، بدون از اين كه پروايي داشته  ه هزاران مبلغ را در مواد مخدر مصرف ميكلب

 رسد. اش چه مصايب دردناكي مي باشد كه به او، يا خانواده
ص اقو گاهي ن هيشود كه فرزندان ضعيف البن ياين ممنجر به  استعمال مواد مخدر -4

توانند با امراض  شان نمي م تحمل جسمدع به دنيا بيايند كه در اثر ضعف بنيه و لخلقةا
به ضعف جنسي مبتال   در اثر استعمال مواد مخدر يرا والدينز مقاومت كنند،

 شود. و ضعف اسپرماتوزوئيد در مني، بر جنين در شكم مادر منعكس مي اند، گشته
كنند، وقوع طالق و از  عمال ميهايي كه والدين مواد مخدر است در خانواده -5

اي كه سرپرستش زندگي  زيرا خانواده افتد، ي خانواده به كثرت اتفاق ميپاشيدگ هم
برد، در آتش حرمان و پراكنده حالي  ان به سر ميدخود را چندين سال در زن

كند؛ زيرا ادامة زندگي با او به صالح  سوزد، و بسا اوقات زن مطالبة طالق مي مي
 كند. ي زندان سپري ميها سلول كه او (شوهر) اغلب عمر خود را در نيست، چرا

 ،شوند يابد، ضعيف مي پخش و گسترش ميها  آن هايي كه اين مواد سمي در خانواده -6
تواند خود را نگه دارد، و در  ي از هم پاشيده ضعيف البنيه است؛ نمي زيرا خانواده

اختالفات بر آن  خشت او جامعه قرار گرفته، لگام گيسختگي وحالي كه زير بنا و 
، باز گيرد اي قرار مي ها در ساختار جامعة بزرگ رخنه گونه خانوادهحكم فرماست. اين

به اسالم ها  آن گونه خانواده و منزلت افراد آن را در مقايسه با مقدار تمسكمنزلت اين
 سنجيد.بايد  به عنوان راه زندگي

شده،  روپخش و شايع بشود، از منهج الهي دها  و هرگاه مواد مخدر در اين خانواده
 گيرند. رگ براي خروج شر و فساد در اجتماع پر امن قرار ميزاي ب رخنه
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قية گيرد كه ب استعمال مواد مخدر به وسيلة فردي از افراد يك خانواده سبب قرار مي -7
كننده  ه شوند، به ويژه وقتي كه استعمالوز كشاندمان سو افراد به سوي اين وباي خان

كنند،  پدر باشد، زيرا فرزندان از او تقليد كرده بر اخالق او رشد مي در خانواده
 گويد: چنانكه شاعر مي

 ان منـــــــــايــــــــالفت ءنشــــــــأ نـــــــــايشيو
 

ـــــــــــوده أبـــــــــــوه  ـــــــــــان ع ـــــــــــا ك  م
 

 گيرنــــد نشــــأت  جوانــــان نيــــز مــــي  
 

ــادت    ــه داده عـ ــر آن چـ ــدرها  بـ ــان پـ  شـ
 

 گيرد كه پدر به او عادت داده است. آن چيزي قرار ميجوانان ما بر يعني، نشأت

َو «فرموده است:  رسول خدا 
َ
هللاعََه أ َ ِّ رَ َو قإ

َ
َموَّدهللاعََه أ َََوهللا�إ قإ

َ
َ َة  َََ ََ َر

َ
إ َ َ هللاع

َ
إوٍد يإول ل َسَول ّإ

َكاعَهَ  ِّ َا مادرش هستند كه او را  پدر و آيد، باز بر دين فطري به دنيا مي، هر نوازد . يعني)18F1(»قإ
 آورند. يهودي يا نصراني (مسيحي) يا مجوس بار مي

 گردد عاجز باشد، مجبور مي ي درستها راه آوردن مواد از آنگاه كه معتاد از بدست -8
ي ها حكايت شد. در اين بارهوركردن مواد بف آبرو و ناموس خويش را براي حاصل

اجبار  ءا خواهر خويش را بر فحشااند كساني كه دختر ي زياد اري وجود دارد،بسي
گيرند.  خدر ناديده ميميابي مواد  رفتار همسر خويش را به خاطر دست كنند، يار مي

بنابراين، شيوع مواد مخدر در اجتماع عالمتي است بر شيوع زنا و انواع رذيلت و 
 پستي.

يرد، گ ار ميشدن سوانح رانندگي قرمنجر به بيشتربدون ترديد  استعمال مواد مخدر -9
نمايد كه نيروي  كنند، چنين فكر مي استعمال مي زيرا وقتي كه راننده  مواد مخدر

است؛ در صورتي كه  ترشكمتر و احساسش نسبتا به امنيت بيفكريش بيشتر، هراسش 
زيرا در اثر آن (استعمال مواد)، حوادث و اتفاقات ناگوار و  معامله برعكس اين است،

 پيوندد. خطرناكي به قوع مي

                                           
 .52، ص 8. و صحيح مسلم، ج 118، ص 2صحيح بخاري، ج  -)1(
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 اند! پروا شده ي كه قرباني رانندة شتابزده و بيگناهان بياند  قدرچ
زيرا معتاد نيازمند عالج  ر سربار جامعه و سبب زيان آن است،معتاد به مواد مخد -10

است، چه از طريق ادامة اعتياد، يا عالج آن امراضي كه از سبب اعتياد برايش عارض 
آيد؛ در همة اين حاالت او نياز  يشده، يا در نتيجة حوادث ديگري كه برايش پيش م

كه  آورند زشكان به معالجة او روي ميگروهي از پ كند. يك نفر يا به معالجه پيدا مي
 عالوه ،نداراين به ضرر مريضان ديگري است كه نياز بيشتر به پرستاري اين پزشكان د

ازمندتر يك بيمار ني تان را اشغال كرده كه امكان داشتاو يك تخت از بيمارس اين از
خود سبب بيماري را فراهم كرده و فقط با ارادة خويش  آن را اشغال كند، زيرا معتاد

 خود را به بيماري كشانده است.
كند؛ چنانكه خداوند متعال  بين معتادان، دشمني، درگيري و خصومت شيوع پيدا مي -11

ا﴿ فرمايد: مي ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَۡيَنُ�ُم  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
آءَ ٱوَ  َ�َٰوةَ َۡضَ ٱَ ََ َِ ٱِ�  ۡ�َۡغ َۡ َ�ۡ 

ۡيِ�ِ ٱوَ  ََ ۡ َِ  ص
َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَوَ� لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ ََ  ص ََُهو َُم ّمن َ

َ
 .]91املائدة:[ ﴾٩َ�َهۡل َ

ي استعمال شما دشمني و بغض  خواهد به وسيله جز اين نيست كه شيطان مي«ترجمه: 
 »آييد؟! ز بازدارد، آيا هنوز هم بازنميمان ايجاد كند و شما را از ياد خدا و

 شوند، و به كنند، متصف به صفات زشت مي آنان كه مواد مخدر استعمال مي -12
ي ها سرمشق ي اخالقي وها ارزش احترامي به ي بد، مانند: دروغ بزدلي و بيها عادت

 دهند. را بين مردم رواج ميها  آن تر خو گرفته وبر



 
 
 

 ذذ

 :بحث چهارم
 مواد مخدرضررهاي اقتصادي 

هردولتي از وضع اقتصاديش نت و منزلت امال رگ حيات است، نيرومندي و مك
آوردن وضع اقتصادي هركشور و  ين راه پايينتر خطرناك مواد مخدرشود؛  گيري مي اندازه

ي اقتصادي او در وضع خوبي باشد؛ ضررهاي اقتصادي مواد مخدر  چند قوههردولتي است هر
 خالصه نمود:توان در امور ذيل  را مي
ساختن هر فردي در توليد، در گرو نيروي بدني اوست. هرگاه فرد به اعتبار  شريك -1

جسم، سالم و از نظر ذهن و فكر بيدار و هوشيار باشد، در مسير اقتصادي جامعه، 
اندازه فرد، ضعيف الجسم و كوتاه فكر گيرد. و برعكس، هر خوبي قرار مي زيربناي

تواند در مسير  گيرد، و در نتيجه نمي مناسبي قرار ميباشد، براي اجتماع اساس نا
 اقتصادي جامعه سهيم باشد.

گيرند  بسياري از معتادان مواد مخدر در پي تأثير مواد، چنان در پستي نفس قرار مي -2
قي و اخال ،دارند. و به سبب انحطاط رواني ميه در نهايت از تمام كارها دست برك

اوند جل و دتي و دوري از دين و ارتباط با خپرس اجتماعي كه نتيجة حتمي شهوت
 شوند. انتها داخل مي هايي بي عالشانه است، در مهلكه

هاي جسمي و رواني بسياري دارد. و  معالجة معتادان به مواد مخدر نياز به بيمارستان -3
كه اين همه  تاران بسياري استاين خود، خواهان پزشكان و متخصصان و پرس

 گذارد. دولت مي ي سنگيني بر دوش هزينه
ي ها دستگاه بيشتري درموران مواد مخدر و توزيع آن، نيازمند مأكار قاچاق  -4

 كننده است، و اين يكي از اسباب اصلي ضعف اقتصاد كشور است. كنترل



 79 بخش سوم: آثار مواد مخدر بر امت اسالم

 

اي كه استعمال مواد مخدر زياد باشد، تنبلي و بيكاري در آن گسترش  جامعهدر هر -5
منجر به توليد اندك  نيشوند و ا مخدر مي مشغول به مواد يابد، همة مردم تنها مي
 گردد. مي

گذارد، از  چنين كار كشاورزي به علت كثرت بيكاري و تنبلي رو به كاهش ميهم -6
ها  اين شوند از خارج كارگر بياورند كه همة اينجاست كه بسياري از مردم مجبور مي

 گذارند. در اقتصاد كشور اثر منفي به جاي مي
 ،آن كسبي نامشروع و حرام است، ولي تاجران مرگ و ترويجداد و ستد مواد مخدر  -7

اي كه باشد ولو اين كه به ضرر جامعة بزرگ  فقط دنبال ثروت هستند به هر وسيله
 تمام شود.

آوردن آن،  قيمت مواد مخدر خيلي در سطح باالست. بنابراين، معتادان براي به دست -8
مشتي از مردم جمع  كنند كه اين همه ثروت در دست ثروت هنگفتي صرف مي

كنند.  شود كه امكان دارد اين مشت مردم براي دشمن خارج از كشور فعاليت مي مي
 و اين واقعيتي است كه بالفعل در برخي از كشورهاي اسالمي مشاهده شده است.

ها  آن ندگي است و در اثرمواد مخدر سبب اصلي پديد آمدن بسياري از اتفاقات ران -9
ضربة بزرگي بر اقتصاد كشور وارد  رود كه اين بين مياي بيشماري از خود روه

 كند. مي
 ها و نياز به بازداشت خانه دهندگان آن گير قاچاقچيان مواد مخدر و ترويجبراي دست -10

امنيتي  خود نيازمند تجهيزات و خدمات ها زندان د. ايناري زيادي وجود دها زندان
 .هزينة خود زندانيان استها  اين هستند و باالتر از

واد مخدر و تعقيب و پيگيري آوري براي جلوگيري از م هاي سرسام هزينه -11
ها در  بود، اين هزينه شود كه اگر اين مواد مخدر نمي شان صرف ميورموادف

 شد. هاي عمومي ديگري كه نفع همگاني داشت صرف مي مطرح
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كردن منافع  ك است كه دشمن آن را به خاطر جلبمواد مخدر سالحي بس خطرنا -12
برد؛ اين همه به ضرر افراد  به كار ميها  آن اسالمي و ربودن ثروت و اموالملت 

 جامعة اسالمي داشت.
تا اين سالح را براي رسيدن به دو هدف بزرگ و اند  دشمنان دست به دست هم داده

اصلي به كار گيرند، يكي ربودن ثروت و اموال مسلمانان؛ دوم تضعيف اساس اجتماع 
ولي آيا جوانان مسلمانم به اين هدف شوم  اند. به پيروزي دست يافته در اين هدف اسالمي، و

به اميد  اند؟ هاي دشمن قدمي برداشته و برنامه ها بردن نقشه و آيا براي از بين اند؟ پي برده آنان
 آن روز!



 
 
 

 ذذ

 :بحث پنجم
 در بيان ضررهاي سياسي مواد مخدر

اد مخدر در جهان را مستحكم مراكز مختلفي وجود دارد كه معاملة قاچاق و ترويج مو
كه جز به مصلحت خويش اند  اي وابسته هاي مرده صاحبان وجدانسازند، به اين مراكز  مي

 انديشند، حتي اگر به ضرر ديگران تمام بشود. نمي
مسلمان ساختن جوانان  ند كه به خاطر ضعيفهست اين مركزهاي مشابه به هم مراكزي

مواد مخدر را در كشورهاي اسالمي ترويج  ه اين مراكزب كردن و وابستهها  آن ربودن ثروت
 دهند. مي

تايي را دتوان به طور مشتي نمونة خروار چن مي اند. ضررهاي سياسي مواد مخدر خيلي زياد
 نام برد.

نموده است تا  ير در برخي از كشورهاي عربددولت اسرائيل اقدام به ترويج مواد مخ -1
طلبي خود در منطقه را  نتيجه بتواند اهداف توسعه سي وارد كند و درفشار سياها  آن بر

 تحقق بخشد.
گسترش مواد مخدر در بعضي از كشورها سبب اختالفات سياسي بين كشورهاي  -2

چنان كه بين آمريكا و بعضي از ممالك ديگر، مانند گيرد، هم ايه قرار ميهمس
 آيد. مكزيك پديد آمده و مي

 برداري از آن ي ديگر به خاطر بهرهكشور مواد مخدر را در ز كشورهابسياري ا -3
آوردن اسرار مهم و بزرگي كه بدون از به  دهند، و آن هم براي به دست رش ميگست

 آيند. كارگيري مواد مخدر به دست نمي
مواد  ن وارد كشورها براي استعمار بشودسالمي كه استكبار بتواند به وسيلة آ يگانه درِ -4

رت دست به توزيع و پخش مواد مخدر در برقدمخدر است، بسا اوقات كشورهاي اَ
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را ها  آن د ووشآسان بها  آن كردن زنند، تا استعمار و سركوب كشورهاي كوچك مي
 در مسير قافله قرار گيرند. ،رند كه بدون زحمت و كار برد سالحاي بار آو به گونه



 
 
 

 ذذ

 :بحث ششم
 ضررهاي امنيتي مواد مخدر

 باشد، و جنايات در جامعة آلوده به آن مي مين اسباب گسترش جرتر بزرگ مواد مخدر از
كه به  گونه كاري افتاده است كه توانايي انجام هيچزيرا معتاد در اكثر اوقات تنبل و از كار 

هاي رشد و توليدي از قبيل  تواند در ميداني از ميدان ندارد و نمي ،نفع خود او يا ديگري باشد
س يك باشد. همچنان او عاري از احساشر اقتصادي، كشاورزي، اجتماعي، عمراني و صنعتي

ي اين كه او از ارگونه اهليتي ندارد؛ ب ئوليت است، زيرا براي پذيرفتن هرنوع مسئوليتي هيچمس
باشد، انگيزه و دواعي  نظر ديانت ضعيف و معتوه العقل است، و كسي كه داراي چنين وضعي

معتادان انجام گرفته،  ر بعضي ازت نزد او بسيار خواهد شد؛ زيرا تحقيقاتي كه بجرم و جناي
 هم مناسبت و ارتباط تنگاتنگي دارند.كه اعتياد و ارتكاب جرم بااند  ثابت كرده

از بيانات وزارت كشور عربستان سعودي نسبت به اجراي احكام الهي بر بعضي از مجرمان 
 يلدر اثر مواد مخدر پديد آمده است، از قبها  آن گردد كه بعضي از جرايم روشن مي
 ين جرايم مانند قتل، غضب، قطع الطريق و غيره.تر خطرناك

قاچاقچيان مواد  اي كه ضرر خطرناك امنيتي مواد مخدر با رفتار دشمنانه و گناه كارانه
دهند،  انجام ميها  آن دهندگان با مأمورين نيروهاي انتظامي به هنگام دستگيري مخدر و ترويج

هاي خونيني بين مأمورين  و كشورها) مشاهد معركهبه خوبي روشن است بسياري از شهرها (
نيت خدادادي وسعة شهرهاي محبوب ما با وجود ام اند. تظامي و سوداگران مواد مخدر بودهان

كارانه و دشمنانه در امان نيستند، بلكه چندين بار معيشت و رزق باهم از اين رفتارهاي تجاوز
رخورد و درگيري اتفاق افتاده است. ولي بين مأمورين انتظامي و قاچاقچيان مواد مخدر ب

افتد كه بايد سپاس  بازهم در اينجاست نسبت به كشورهاي ديگر اين امر خيلي كم اتفاق مي
 خدا را به جاي آوريم.
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را دارند، آنان را ها  آن دهندگان در اين كشور انتظار آن مجازات شديدي كه ترويج باز
ريزي بزنند، خداوند بزرگ چه  يا دست به خونرا به كشتن بدهند  كه خود كند وادار مي

 راست گفته است:

ا﴿ ََ َّ ُؤاْ  ِِ ٰ ََ ََ  ّ�ِۡنَ ٱَج ُِو َ ٱُ�َارِ ََ ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ِّ �ِض ٱَو�َۡسَضۡو
َ لُِّٓواْ  ۡۡ ََ ۡو ُۡ

َ
َّلُٓواْ َ ََ َُ  َ

َ
َََساًدا َ

ۡو ُۡ 
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٰفع َ

َ
ِۡهۡم َوَ ِۡ ۡۡ

َ
َع َ َّ ََ ۡو ُ�

َ
�ِض� ٱنَفۡواْ ِمَن َ

َ ۡۡ
 .]33املائدة: [ ﴾

روي زمين، اين است كه  رسزاي محاربان با خدا و رسول او و پديد آورندگان فساد د«
طع گردد، يا از منطقه عكس قشان بر ار آويخته شوند و يا دست و پاهايكشته شوند يا به د

 .»تبعيد شوند



 
 
 

 ذذ

 :بحث هفتم
 ضررهاي رواني مواد مخدر

 :هاست آن رهاي بزرگ رواني دارند كه از بارزترينمواد مخدر ضر
شنج عصبي و رواني، و تگيري،  اذيت، افسردگي و غم گوشهاحساس پوشالي آزار و 

هايي كه اصالً وجود  شدن بينايي، شنوايي و حس همانند شنيدن و ديدن صداها و شبح ضعيف
از دست دادن عقل  شوند و گاهي به ديوانگي و ندارند و تخيالتي كه منجر به ترس مي

 انجامند. مي
 چنين مواد مخدر در سرنوشت مكان و زمان ايجاد اضطراب، و در حكم كردن برهم

كه فرد  چنانآوردند؛ هم ت فراموشي را پديد ميو كثر فاشياء، خطا و در فكر و حافظه ضع
بخش  پذيرد، آنگونه كه چيزي هراندازه تحقق تأثير مي از تأثير دهندگان خارجي كممعتاد 

آورد، بلكه سعادت و  نشاط پديد نمي خوشبختي باشد، او را خوشبخت نگردانيده و در او
(انس او فقط با مواد مخدر است نه چيزي ديگر

19F
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 ذذ

 :بخش چهارم

حكم مواد مخدر در اسالم و حكمت تحريم 

 ها آن
 

 اين بخش شامل يك تمهيد و پنج بحث است:
 كر) هستند يا مخدر؟آور (مس آيا اين مواد نشئهبحث اول: 
 حكم مداوي نمودن با مواد مخدر.بحث دوم: 
 داليل حرمت مواد مخدر.بحث سوم: 

 حكم كشت و تجارت مواد مخدر.بحث چهارم: 
 حكمت تحريم مواد مخدر.بحث پنجم: 



 
 
 

 ذذ

 تمهيد حكم مواد مخدر در اسالم

د دنيا و ديني را مشروع ساخت كه شامل صالح و بهبو خود گاندخداوند متعال براي بن
الزم نگردانيد كه باالتر ها  آن . باز از روي مهرباني خويش چنان چيزي را برهاست آن آخرت
چنانكه خداوند  ،هاست آن يفي به اندازة وسع و توانبل تمام احكام تكل شان باشد؛ از توان

ُ ٱَُۡ�لُِّف  َ� ﴿ فرمايد: متعال مي سَ  ِّ ََ َِۡتۗ ٱَِۡت وََعلَۡيَها َما ََۡفًسا ِِّ� وُۡسَضَها  صََها َما   ﴾ۡ�تََس
  .]286البقرة: [

خداوند هيچ كس را باالتر از توانش مكلف قرار نداده است؛ و براي هر كسي «يعني، 
 .»شود آنچه كسب نموده است هست آنچه كسب كرده و عليه او نيز تمام مي

كنندة دين و فاسدي بندگان حالل و هرآنچه خداوند رزق پاكيزه را برا در پرتو اين قانون
 مضر جان و مال باشد حرام نموده است.

برندة صحت و مال  زيرا مضر دين و از بين اند، ين نهي و تحريم داخلمواد مخدر در ا
 هستند.

شريعت اسالم، شريعتي است كامل و جاويدان؛ شريعت دين و دنياست، هيچ راه خيري 
ر ننمايد، و هيچ راه بدي نيست كه از آن نيست كه اسالم به آن امر نكرده و به انجام آن وادا

 ذر نداشته باشد.و از آن بر ح نهي نكند
را كه با حكم شرعي مواد مخدر ارتباط دارند، مورد بحث و  چيز ما در اين زمينه چهار

 دهيم. بررسي قرار مي
 يا مخدر هستند؟اند  آور مسكر و نشئه آيا اين مواد كهنخست اين

 الجه با مواد مخدر چيست؟حكم تداوي و مع كهدوم اين
 ذكر داليل حرمت مواد مخدر؟سوم: 

 چيست؟ها  آن حكم كشت و تجارتچهارم: 



 
 
 

 ذذ

 :بحث اول
 يا مخدر؟اند  آور مسكر نشئه آيا اين مواد

مشتركي وجود دارد، اين از مسلمات است كه  بين مواد مخدر و خمر (شراب) وصف
باشند، و در ضمن باعث  رك ميمشتدو نوع در تخدير عقل و پديدآوردن سستي در بدن هر

گيرند كه منجر به ارتكاب برخي از جرايم  جايي قرار مي آمدن خياالت فاسد و افكار بيپديد
اي كه بر معتادان انجام  نيشوند. و اين چيزي است كه واقعيت و تحقيقات ميدا و جنايات مي

 ختالف نظر دارند كه آياا در بارة چگونگي و تطبيق مواد مخدر ءعلما اند. گرفته بر آن گواه
و با مسكرات اند  تا با مسكرات ملحق گردند يا تنها مخدراند  آور مواد مسكر و نشئهها  اين

 شوند، در اين باره دو قول مشهور وجود دارد: ملحق نمي

 قول اول:
راب) بنابراين، انواعي از خمر (ش اند. آور مسكر و نشئهها  اين كهاند  معتقد ءبعضي از علما

آيند، بر  به اجرا در مي امي كه بر شارب خمرردند، پس تمام آن احكمحسوب ك
يرا در علت حرمت كه اسكار و جرا هستند، زكنندگان مواد مخدر نيز الزم اإل استعمال

 هم اشتراك دارند.آوري است با نشئه
مواد و حواس در اثر استعمال  ءكه آن تخديري كه به اعضااند  اين باور بر ءبرخي از علما

چنان است كه ضرر و زيان ها  آن آيد، اثري ديگر از جمله آثار بد و بسياري مخدر پديد مي
(گيرد آن از خمر باالتر قرار مي

20F
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 توان افراد زير را نام برد: دانند، مي از جمله كساني كه مواد مخدر را ملحق به خمر مي

                                           
 .59و  58المخدرات بين الطب والفقه، ص  -)1(
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(از مطلق بودن حديث نويسد:  كه در فتح الباري مي / حافظ ابن حجر عسقالني -1

ل « پيامبر اكرم   آور هر نشئهبر تحريم  »م استهر مسكر حرا« »هللامال  َ حَ   ٍ رَ كَ سإ  ّإ
استدالل شده است. بنابراين، حشيش و غيره در اين داخل  ]چه شراب نباشداگر[

و  اند، آور نشئهها  اين :كهاند  اي ديگر به طور قطع فرموده وعده هستند. عالمه نووي
اي بيش  مكابرهها  آن ين گفتةاما ا اند؛ خدرمها  اين :كهاند  گر به يقين گفتهگروهي دي

ها  اين آيد، از مي اي كه از خمر پديد شود كه آن طرب و نشئه زيرا مشاهده مي نيست،
هم موجود ها  اين كه در شراب وجود دارد، در انهماكي وآيد و تداوم  نيز پديد مي

(است)
21F

1(. 

�كر  هللاَبا  هللالي «نويسد:  به نقل از روياني مي »املجموع« امام نووي در كتاب -2

آور  يعني، گياهي كه نشئه .)22F2(»آ�له حد   �له وّوعيس َِه شدة مَ �ة � م أ
را  كسي كه آن بر ندارد، خوردنش حرام است و براست ولي طرب شديدي در

وأما ما «است:  نوشته روضة الطالبنيو در  جرا نيست.خورد، حد شرعي واجب اإل مي

. يعني، آنچه غير از )23F3(»دو�ة بلرج ح هللامهللاألش�ة ويز�  هللاعقب  مك ي  هللاأل
 برد مانند بنگ، حرام است. ها و دواها عقل را از بين مي آشاميدني

ما هللالشيشة وأ«گويد:  بارة حشيش مي سالم ابن تيميه، در فتاواي خود دراإل شيخ -3
تراق إمك هللالكر هللا  وهللالكر  مرما ح هللام َ وعة هللالكر ة َ� َا�عة ي هاهللاللق

 .)24F4(»رجلي ي ك سكر هللاً بل له ولو�  ّ ما يز�  هللاعقب  َإعه � م أ. َءهللاعقلاا
سكر مها  آن آنچه ازكر، مانند مسكرات ديگر است، و هريعني، حشيش لعنتي مس

                                           
 .38، ص 10فتح الباري، ج  -)1(
 .30، ص 9المجموع، ج  -)2(
 .171، ص 10الطالبين، ج  ضةرو -)3(
 .204، ص 24مجموع فتاواي شيخ اإلسالم ابن تيميه، ج  -)4(
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ست از بين ببرد خوردنش حرام اچه عقل را حرام است، بلكه هر ءباشد به اتفاق علما
 آور نباشد، مانند بنگ. چه نشئهاگر

عظي مك أوعة قلوتعه ه � هللالشيشة هللال«فرمايد:  خود ميفتاواي و در جايي ديگر از 
خ   هللالرر هللا   و� ش مك هللال هللام هللالكر  مك َقا هللالوجو�  وهللالكر  ش مرما مك وجه آ

ًّ تور  هللالخرِ ككر  آ�لما ح  يبقها  آّ َإعما مع رس   وهللاليوثة وتسصبو
آور  ين منكرات است كه از شراب نشئهتر بزرگ اين حشيش لعنتي از«. ترجمه: )25F1(»هللالزهللاج...

در ضمن  مسكر از يك جهت از اين بدتر است؛ زيرا اين از چند وجه بدتر است و (شراب)
دهد، معتاد را  عاري از عقل قرار مي كننده را آور است تا آن حدي كه استعمال ئهاين كه نش

 .»گرداند و ديوث و مزاج را فاسد مينامرد 

وهللالي أجع علِه «گويد:  مي حتريم احلشيش العريش يفزهر در عالمه زركشي  -4

يعني، حشيش به اتفاق پزشكان و  .)26F2(»سكر ة... نعما وهللاعقلااء ََحوهللاُ هللاَبا َباء هللاأل
 آور است. نشئه ءعلما

ّ قاُ: وّ ما سكر ة... نل أصحوهللا ََع ما هللاعربماء َبدوأ«نويسد:  و در جايي ديگر مي
كه حشيش مسكر است... و در اند  تصريح كرده ء. يعني، فقها)27F3(»يق ف َِه خالف عردعا...

 اين باره اختالفي شناخته نشده است.

هللاعبر    عوع شِ  حدو� هللاعبمكاا�: هو أ«نوشته است: عون المعبود مؤلف  -5
(...»عه يز�  هللاعقب  وعلِه هللاعراوى هللام ألح

28F

 ه آنيعني، در قهستاني آمده است ك .)4

                                           
 .205، ص 34مجموع فتاواي شيخ اإلسالم، ج  -)1(
 .101زهر العريش، ص  -)2(
 .103 -102همان مدرك، ص  -)3(
 .475، ص 6و حاشيه ابن عابد (شامي)، ج  132، ص 10عون المعبود، ج  -)4(
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كند، و فتوي  زيرا عقل را زايل مي نوع درخت (گياه) كنف و حرام است، يكي از دو
 بر همين است.

 عالمه منوفي مالكي: -6

هللالرع مك هللاَبا   ه  هللاعقِ  رق َبماء أهللات«فرمايد:  ميتهذيب الفروق مؤلف 
 هللالبِ  للقب . ع� ث� هللاً هللاعت ياقاَا هللاعركوق أهللالق وف َالشيشة 

َِما ر  َاروّ َاه ة و�  كوهللاخالروهللا َقد ذلك ف ثوعما مركدة للقب  مك ي  س
 قاُ: ّ قاُ: وهللالا� للارو�أ لقوّّ... ن سكة و�  َِما هللالد و سكر ة َاروّهللالقز�ز  أ

عمي سكر ة َإها  آّ  حاً... وه هللا يباضي َما َ �اً وَأّ   يوِقوّ  ا َِوتمي َدُ  
 .)29F1(»لك ف ثابمي...يصروعما َ 

بر منع و جلوگيري از آن مقدار زياد حشيش كه عقل را از  ترجمه: (فقهاي عصر حاضر
 كنند، اتفاق نظر دارند. برد و اهل فسق آن را استعمال مي بين مي

آور  كند اما نشئه چه عقل را فاسد مياگر سپس در اين باره اختالف نظر دارند كه آيا آن،
آور و نجس است كه در  گردد، و يا نشئه باشد و در آن تعزير واجب مي لذا پاك مينيست 

قول دوم از  -تا آن كه گفت: -...قول وجود دارد:  اين باره دو آن حد واجب گردد؛ در
و كاشانة خود  منوفي است و او فرموده است: اعتياد به آن تا جايي رسيده است كه مردم خانه

طرب و سرور در  كه اين خود دال بر رسانند ردن آن به فروش ميآو را به خاطر به دست
ي ها كتاب آنان در آور بودن آن است؛ و خود استعمال آن است، و اين مقتضي مسكر و نشئه

 كنند...). توصيف ميچنين شان آن را اين

ِه ر �ي َِع خ  َما ر �ي َِع هللالا  َِدََ«فرموده است: زادالمعاد ابن قيم، او در  -7
خ  و خ  َِه عص  هللاعقر و مَبوخاً َِدسكر  مايِا بّ أو جامدهللاً أو عص هللاً أّ 

 عباة -هللالشيش -. وهللاللباة هللاللقوعةهللالَِ  وهللالا  وهللالرة وهللالشق  وهللاعقك  وهللالرَة

                                           
 .214، ص 1تهذيب الفروق، بر حاشيه الفروق، ج  -)1(
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ّ ه هللا هه خ  أخب  أما�ك  َإ لعبل   هللاعت ر ك هللاعبل  هللالكا�ك نهللاعركق وهللا
وُ هللاَ ّمَق َرص ُر ذ نجاُ ف ماره ن ك ف ُرد� وّهللالصحِ  هللالِ�  هللالي 

َكَرٍ  َخَ ال «عره قول: ص   ل سإ لي هللاألمة بَاَه عوص  عك أصحاَه هللاليك هي أ »ّإ
ما خاس  هللاعقب  َدخوُ ه � هللاألعوهللاح ره هللاُي هللالا  ثدخوُ  -ا هللال -ّوس هللاد� أ
وهللا قإ َِ وَ ّ تَ وَ «: اة وهللاعا وهللالشق  وهللالا  وهللالز�ِ  ره قولرعوهللاح هللاله  وهللاعجِع أ

 .»هللالدي  )30F١(»...َ  هَ الّ ََ  َ  هَ هللالّ 
يا شيره و يا  ،ا جامدمايع، يآور اعم از  ترجمه: (تحريم بيع خمر شامل بيع هر مسكر و نشئه

هاي كشمش، خرما، ذرت، جو، عسل و گندم در آن  باشد. لذا عصير انگور، شراب مي مطبوخ
 باشند. داخل مي

كن ترين اما لب آرام را به سوي خبيثاست كه ق لقمة لعنتي (حشيش)، لقمة فسق و قلب
كه در سندش  بنا به نص صحيح و صريح رسول خدا ها  اين كند، پس همة تحريك مي

زيرا آن  اند. اجمالي هست، در خمر داخل جاي طعني وجود ندارد و نه در متنشهيچ 

َكَرٍ  َخَ ال «فرمود:  حضرت  ل سإ از صحابه نيز به نص آور شراب است).  (يعني هر نشئه »ّإ

خمر آن است كه عقل را پنهان كند؛ و يعني،  »هللالا  ما خاس  هللاعقب «صحيح ثابت است كه 
از آن  نبوي و مراد آن حضرت  سبت به شناخت خطاباز همه امت ن صحابه كرام 

تر هستند. پس دخول تمام اين انواع زير اسم خمر، مانند دخول تمام انواع  واقف خطاب

وهللا «است كه فرمود:  ، گندم، جو، خرما و كشمش در قول آن حضرت ذهب، نقره َوّ تََوَِقإ
 يعني، طال را به طال نفروشيد... ...»هللاّلَهَ  ََاّلَهَ  

آن چيزي كه بسيار آن براي يكي از مردم فرموده است: (هر المحليابن حزم در  -8
حساب اال برود خمر به اي از آن گرفته تا هر مقدار كه به ب آور باشد، از قطره نشئه

                                           
 .463، ص 4زاد المعاد، ج  -)1(
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 فروش نوشيدن و استعمال آن حرام است مانند عصيركه تملك، خريد و  آيد مي
(انگور، نبيذ خرما، شراب گندم و شوكران...)

31F

1(. 
فرموده است: (استعمال مواد مخدر گناه كبيره و فسقي الزواجر ابن حجر هيتمي در  -9

 ر آمده است، در حق استعمالارب خمبارة ش است مانند خمر؛ پس هر وعيدي كه در
كه بقايش از نظر شرع مطلوب در ازالة عقل [ آيد؛ زيرا هردو ي مواد مخدر مي كننده
باشند، پس در حق كسي كه چنين چيزي بكار برد كه عقل را زايل  شريك مي ]است

(كند) كند، وعيد شارب خمر تحقق پيدا مي
32F

2(. 
و  : (... همانند حشيش، بنگ، افيوننويسد ميتار ردالمحدر  / ينعالمه ابن عابد -10

آور  زيرا اين قوي التفريج است كه به حد نشئه زهرالقطن (گل پنبه) جوزبوياست؛
اگر به قدر ها  آن رسد، چنانكه در التذكره آمده است. لذا اين همه و نظاير مي

ذكر الً باشند نه مقدار قليل، چنانكه قب مورد استعمال قرار گيرند، حرام مي آوري نشئه
چيزي  تاتوره (برش) است؛ و آن -ها االتر از آنبلكه بها  آن و مثل -فافهم -كرديم

(شود...) است كه از بنگ، ترياك و غيره ساخته مي
33F

3(. 
كه معاصر با زمان پديد آمدن اين مواد بودند،  ءاز اقوال نقل شده از اين گروه بزرگ علما

دانستند، و وعيد شارب خمر كه  ا مسكر ميشود كه ايشان اين مواد مخدر ر چنين واضح مي
باشد، و بعضي از اين گروه  كنندگان مواد مخدر مي قرآن كريم آمده شامل حال استعمالدر 

از آن جمله، برخي در ذيل نقل  اند؛ به داليل عام و خاصي بر اين مطلب استدالل نموده
 گردد: مي

ا﴿ قول خداوند: -1 ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡ  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
آءَ ٱوَ  ََۡضَ�َٰوةَ ٱوقَِع بَۡيَنُ�ُم َ ََ َِ ٱِ�  ۡ�َۡغ َۡ َ�ۡ 

ۡيِ�ِ ٱوَ  ََ ۡ َِ  ص
َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَوَ� لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ ََ  ص ََُهو َُم ّمن َ

َ
 .]91املائدة:[ ﴾٩َ�َهۡل َ

                                           
 .1098، مسأله 562، ص 7المحلي، ج  -)1(
 .212، ص 1الزواجر، ج  -)2(
 .458، ص 6حاشيه ابن عابد (شامي)، ج  -)3(
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 (قمار) بين شما عداوت و رخواهد تا به وسيلة خمر (شراب) و ميس شيطان مي«يعني، 
ها  آن هم ازدا و نماز باز دارد. پس آيا هنوزنموده شما را از ذكر خبغض ايجاد 

 »شويد؟ بردار نمي دست

ََا﴿ قول خداوند: -2 َُ بَۡ�ٰ
َ
َ ُۡ ََ ا ُسّكِ ََ َّ جز اين نيست كه «يعني،  .]15احلجر: [ ﴾ِِ

 .»ي ماها چشم پوشانده شدند
است، و عقل  پوشاندن حشيش مسكر است؛ زيرا معني اسكار لي است بر اين كهيو اين دل

ق  هللالبما ما بّ هللاع «گويد:  پوشاندن است، چنانكه ابن منظر مي معني (سكِّرَت) در اينجا
(. و به خود اين آيه استشهاد نموده است»ذهللا ُر يلحق شارم هللالكر  ن

34F

چنان كه ؛ يعني هم)1
ت پيش يعيشان همان وضها چشم گيرد، براي يوقتي نوشندة مسكر در چه وضعي قرار م

 آيد. مي

َكَرٍ  َحَ هللامال «قاُ:  هللاَب بعا  عك هللاَك -3 ل سإ ُإ َكَرٍ  َخَ ال َو ل سإ . يعني، هر )35F2(»ّإ
 آور خمر است و هر خمر حرام است. نشئه

 رسانند. هاي متعددي نقل شده است كه همه، همين مطلب را مي اين حديث را به روايت
ر چيزي كه چنين صفاتي داشته دارند. و ه از ياد خدا و نماز باز ميها  اين چنينهم -4

ُِم َعلَۡيِهُم ﴿ خداوند فرموده است: ؛گيرد باشد، مانند خمر حرام قرار مي َّ َو�َُح
َِۢث ٱ ٰ ََ حرام قرار ها  آن چيزهاي خبيث را بر ني، خداونديع .]157األعراف: [ ﴾ۡ�َ

 دهد. مي
حب قرار داده ها حفظ آن را وا ها و شريعت كه تمام آييناز آنچه عقل را [ و چه چيزي

تر باشد؟ در حالي كه خداوند بردن عقل را با استعمال از  خبيثتواند  از بين ببرد، مي ]اند

                                           
 .2048، ص 3لسان العرب، ابن منظور، ج  -)1(
 .101، ص 6، و صحيح مسلم، ج 205، ص 5صحيح بخاري، ج  -)2(
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كنندگان، يا آنچه آن را از حالت عادي خارج كند حرام قرار داده برندگان يا فاسد بين
(است

36F

1(. 
يد عقل بر اين داللت دارد كه به هنگام استعمال مواد مخدر وضعيت و حالتي پد -5

(آغاز تغير عقل است كه قبالً نبوده است؛ و اين وضعيتآيد  مي
37F

2(. 

 قول دوم:
آور نيستند.  مسكر و نشئه اند، بر اين معتقد هستند كه اين مواد فقط مخدر ءبعضي از علما

 افراد زير حامي اين نظريه هستند:
 دو علت:مخدر هستند نه مسكر، به ها  (اينت: وي فرموده اس / امام قرافي مالكي -1

هاي مخفي در بدن را چگونه و هرچه  طيابيم كه اين مواد خل ميدر ما :يكي اين كه
شود، و كسي  تر ميخلط صفرا داشته باشد، صفرايش تيزانگيزانند. پس كسي كه  ميباشند بر

گريه و  سوداست،و آن كه داراي  دهد. نگيني و خاموشي به او دست ميكه بلغم دارد، س
آيد. پس  دي برايش پيش ميشود، و كسي كه دموي است سرور و شا ي ميپريشاني بر او طار

بيني كه خاموش و  اش شدت گرفته و بعضي را مي بيني كه گريه بعضي را مي از جمله
بيني  آور كسي را نمي كنندگان خمر و چيزهاي نشئه ولي از استعمالسكوتش باال رفته است. 

از گريه و خاموشي دور قرار  اند؛ رو مسرو كه چنين وضعيتي داشته باشد، بلكه همه مست
 اند. گرفته

كشند و بر يكديگر با سالح  بينيم كه بسيار عربده مي نوشندگان شراب را ميدوم اينكه: 
برند كه در حال هوشياري دست به چنين كاري  به كارهاي بزرگي هجوم مي كنند و حمله مي

 :سرايد زنند، و همين است معني قول شاعر كه مي نمي

ــــــــــــاً  ــــــــــــا ملوك ــــــــــــهبا فترتكن  ونرش
 

ــــــــا   ــــــــداً م ــــــــاءيوأس ــــــــا اللق (نهنهن
38F

1( 
 

                                           
 .112همان مدرك، ص  -)1(
 .117زهر العريش، ص  -)2(



 97 ها بخش چهارم: حكم مواد مخدر در اسالم و حكمت تحريم آن

 

مانع ما كه لقا  دده نوشيم كه در نتيجه ما را پادشاه و شير قرار مي ترجمه: آن را مي
 شود. نمي

 آمدي بين هم جمع شوند، چنين پيشكنندگان حشيش وقتي با در صورتي كه استعمال
شود بلكه اينان  خوار شنيده مي اي كه از شراب يو چنان عربده كش افتد اتفاق نميها  آن

اند  دو علت، من معتقدم كه مواد مخدر از مفسدات اينبنابرباشند... پس  افسرده و خاموش مي
ماز را در اين دهم، ن حد را واجب قرار نمي كنندگان مواد ن بر استعمالنه از مسكرات و م

 .)39F2(»دهم را الزم قرار ميتعزير زاجر ها  اين بلكه بر گويم؛ وضع باطل نمي
در اين  ءعلما«فرموده است:  »تهذيب الفروق« در كتاب شيخ محمد بن حسين -2

آور نيستند كه بنابراين، بايد  كنند و نشئه باره كه آيا مواد مخدر تنها عقل را فاسد مي
آور هستند كه در اين  تعزير واجب شود، يا نشئهها  آن پاك باشند و در استعمال

ردد؛ به دو قول اختالف نظر گ حد الزم ميها  آن گيرند و در جس قرار ميصورت ن
 .)40F3(»دارند

ود برالخليل، بعد از اين كه نجاست مسكر و وجوب حد عالمه دسوقي در حاشيه خ -3

�باُ ل هللالخدر  وهو و هللالركد... بالف هللا«نويسد:  در آن را به اثبات رسانيده است مي
 .)41F4(»عه َاه مره هللالشيشة... َإَمَع �شوة وَ م وِ  هللاعقب  دوّ هللالوهللاس ّما ي

چه عقل را پنهان شود و آن عبارت است از آن (به خالف مفسد كه به آن مخدر گفته مي
.. كه حشيش است. يكيها  آن كند نه حواس را و همراه با آن نشئه و طرب نباشد كه از جملة

 اين مخدر پاك است).

                                                                                                             
 شر داراألندلس.، ن60ديوان حسان بن ثابت، ص  -)1(
 .218، 217، ص 1الفروق للقرافي، ج  -)2(
 .214، ص 1تهذيب الفروق، ج  -)3(
 .46، ص 1حاشيه دسوقي برالخليل، ج  -)4(
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لشيشة قوّّ خ �ك ف هللا�ذهللا تب ر ذلك َللااَو«آمده است:  »مواهب اجلليل«در  -4

ّ أ لن» �لما...ه  � مك هللالكر هللا  أو مك هللالركدهللا  مع هللاتراقمي   هللالرع مك أ
ّ هللالكر  مك شاول للربا  قول ن ورد� َقامي  أَع ما ... و�م هللا يرد« -  قاُ

 .)42F1(»و س قدهللا  ّ سكر هللا هللالبِ  للقب  بلرج وهللالكِر هللاّ َإعما مركدهللا  أ
نجاست  وقتي كه اين (سه حكم تحريم قليل و كثير مسكر، وجوب حد در آن و«ترجمه: 

است يا از  آن) ثابت گرديد، پس متأخرين در بارة حشيش دو قول دارند، آيا از مسكرات
 تا اين كه -.)ي از خوردن آن اتفاق نظر دارند..در صورتي كه بر جلوگير مفسدات.

وارد كرده بودند  »ال املسكرإ«آن ايرادي كه بعضي بر قول او:  طلب(با بيان اين م فرمايد: مي

ها  اين مانند بنگ و شاكران كه ،كنند شامل گياهاني است كه عقل را پنهان مي كه آن
 .»گردد آور و مسكر نيستند، دفع مي يا خواباند  مفسد

ر اينجا ه د... حقيقت اين است ك«فرموده است:  »عون املعبود«موالنا عظيم آبادي در  -5

اطالق اسكار، دوم اطالق فساد و اين از آنجاست كه  دو اطالق وجود دارد: يكي
كردن عقل همراه با نشئه  مراد از اسكار اطالق شده، پنهان هرگاه اسكار اطالق گردد،

و طرب است، و اين اطالق خصوصي است. و هرگاه اسكار به صورت مطلق بكار 
ر بين مسكر و مخد اولدوم است، لذا در اطالق ني فته شود، منظور از آن همين معگر

زيرا هر مخدر مسكر است، ولي هر مسكر  نسبت عموم خصوص مطلق وجود دارد؛
اطالق ها  اين شيش، جوزبويا و امثالكه بر ح مخدر نيست. پس مراد از اسكاري

كنند هدف آنان معني خصوصي  شود، تخدير است. و كساني كه آن را نفي مي مي
 حجر هيتمي نقل كرده است.. وي اين مطلب را از ابن )43F2(»آن است

                                           
 .90، ص 1مواهب الجليل، ج  -)1(
 .214، 213، ص 1، الزواجر، ج 137، ص 10عون المعبود، ج  -)2(
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 رسول خدا « به روايت شهر بن حوشب كهلاز حديث ام سلمه  صاحبان اين نظريه
بر كلمة  در اينجا كلمة مفتر اند: استدالل كرده و گفته )44F1(»فرموداز هر مسكر و مفتر نهي 

ه و مفتر نمسكر حكمي جداگا مسكر عطف شده است و عطف متقاضي مغايرت است، لذا
 حكمي جداگانه دارد.

بين اين دو نظريه تطبيق دهد، لذا  خواسته است »الزواجر«عالمه ابن حجر هيتمي در 

 نيد از آن مطلق تغطية عقل است، و اشود و مقصو فرموده است: گاهي اسكار اطالق مي
معني خصوصي كه عبارت از تغطية  شود و از آن است و گاهي اطالق مياطالقي عمومي 

گردد، و هرگاه اسكار به صورت مطلق استعمال  عقل همراه با نشئه و طرب است منظور مي
 بشود، منظور همين معني است.

نمايند، منظورشان معني اعم  بنابراين، كساني كه اسكار را بر حشيش و امثال آن اطالق مي
معني ها  آن كنند، مراد كار را از حشيش نفي ميباشد و آنان كه اس كه همان تخدير است، مي

(خصوصي است كه همراه با نشئه طرب باشد
45F

2(. 
 شايد نتيجة دو راي مختلف گذشته در بيان اين دو امر اساسي واضح شود:

 اول: حكم مداوي با مواد مخدر.
 كنندة آن. دوم: مجازات استعمال

مانند  جهتاز هرها  آن تند، و حكممسكر هس ك و ترديد نظرية اول كه اين موادبدون ش
ات كه عقل را پنهان زيرا مواد مخدر در عموم مسكر حكم مسكر است، ترجيح دارد؛

هستند، و آن  دو داراي يك تأثيراي اين كه مواد مخدر و مسكرات هربر اند. كنند داخل مي
فاسد و ضررهايي نه آن ميعبردن عقل. باز در مواد مخدر ب كردن و از بين عبارت است از: پنهان

نمودن مال، برانگيختن عداوت و بغض بين  از قبيل ضايع اند،  وجود دارد كه در خمر موجود

                                           
. همچنين ابوداوود، در سنن، ج 273، ص 4است، ج اين حديث را امام احمد در مسندش روايت كرده  -)1(

 .90، ص 4
 .  214و  213، ص 1الزواجر، ج  -)2(
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ة مواد مخدر كنند استعمال خوار و ياد خداي تعالي و از نماز. پس شراب مردم و بازداشتن از
ت و يد آورندة تشتكنند كه پد دهند و كارهايي مي دو نيروي حافظة خود را از دست ميهر

 كنندة عداوت و بغض است.اختالف و ايجاد
ل است، پس در آن حالي كه عقل به وسيلة مواد مخدر از و بدون شك مدار تكليف عق

 تواند تكاليف شرعي را انجام دهد. بين رفته يا در شرف از بين رفتن است چگونه مي



 
 
 

 ذذ

 :بحث دوم
 حكم مداوي با مواد مخدر

 چناناثر بگذارد، اتفاق نظر دارند. همدر كه بر عقل بر حرمت آن مقدار از مواد مخ ءعلما
كه متفق القول هستند بر حرمت تناول مقدار كمي از آن به قصد لهو يا لذت و مقاصد 

اين «فرموده است:  / سالم ابن تيميهدهد. شيخ اإل را اعتبار نميها  آن ديگري كه شرع
آن به اتفاق  آور ، و نشئهآور باشد يا خير حشيش سفت حرام است؛ برابر است كه نشئه

 .)46F1(»..مسلمانان حرام است.
فقهاي عصر حاضر بر جلوگيري از گياه معروف به «آمده است: تهذيب الفروق در 

برد،  از بين مي قدر زياد كه عقل رانآ كنند، يعني جار آن را استعمال ميحشيش كه فساق و ف
 .)47F2(»اتفاق نظر دارند

.. حرمت مواد مخدر به نيت لهو محل .«نوشته است:  »المحتاررد «عالمه ابن عابدين در 
 .)48F3(»..باشد. الف نيست كه متفق عليها ميخ

نمودن به (پزشك متخصص) و ماهر در  قدر متفق عليه بود، البته مداوي چه ذكر شدآن
بعضي از حاالت، را به استعمال مقداري اندك به نيت معالجه  ين بعضي از بيمارانطب و متد

 مشوره بدهد. انند تسكيين دردم
 
 
 

                                           
 .210، ص 34مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه، ج  -)1(
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 قول اول:
از  اند؛ ار داده و آن را در حكم خمر گفتهآور قر را مسكر و نشئه كه مواد مخدركساني 

ر مورد استفاده بسيار اندك هم باشد، از اين جمله ادچه مقاگراند  مداوا نمودن با آن منع كرده
 توان نام برد. افراد ذيل را مي

 ه:مييت سالم ابنشيخ اإل -1
گويند  .. حق آن است كه جمهور مسلمان مي.«فرموده است:  »ةالسياسية الرشعي«او در 

چه خوار زده شود. اگر كنندة آن بايد حد شراب هر مسكر خمر است و بر استعمال ،كه
اي از آن بنوشد و چه آن را به نيت دوا استعمال كند، يا به نيتي ديگر. زيرا از رسول خدا  قطره

  توان با خمر مداوي نمود؟ آن حضرت  شد: آيا ميسؤال :َدهللاءال َوعَيََكَه  نعما« فرمود
اين دوايي نيست كه «، يعني )49F1(.)50F2(»ح م علِمامت َِاا َ لي �ق  شراء أهللا�ّ   وَََدَوهللاءٍ 

 .»است  بيماريي است؛ و خداوند شفاي امت مرا در آنچه بر او حرام نموده، قرار نداده
چه به كند، حرام است اگر قل را غايب ميچه عهرآن«ي خود فرموده است: و در فتاوا

به اجماع مسلمانان حرام است، اما  كردن عقل نشئه و طرب دست ندهد، زيرا پنهانسبب آن 
 .)51F3(»ير داردتعزآور نباشد و عقل را از بين نبرد،  استعمال بنگ كه نشئه

 :/ابن قيم -2
 محرمات از نظر عقل اين است كه داوي باتاما حرمت «او در زادالمعاد فرموده است: 

خداوند آن را به بنابه خباثتش حرام قرار داده است؛ زيرا خداوند چيزهاي لذيذ و پاكيزه را 
ه بر بني اسرائيل جهت چنان كحرام قرار نداده است، آنها  آن بتبر اين امت به خاطر عقو

                                           
 .89، ص 6صحيح مسلم، ج  -)1(
 .127، ص عيةالشر سةالسيا -)2(
 .211، ص 34مجموعة فتاواي ابن تيميه، ج  -)3(
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ۡل�  ﴿ فرمايد: وند ميداشان چيزهاي پاكيزه حرام قرار گرفت. خ سزاي َُ ِ َهاُدواْ  ّ�ِۡنَ ٱّمَِن  ََِ
ِ�لّۡت صَُهمۡ 

ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطّيَِ�ٰتع َ َّ زد،  بنابر ظلمي كه از يهود سر«يعني،  .]160النساء: [ ﴾َ�

 .»حرام قرار داديمها  آن اي را بر چيزهاي پاكيزه
اين تحريم يك  يز) است، وو آنچه بر اين امت حرام قرار گرفته است بنابر خباثت آن (چ

تعمال آن، لذا نبايد به وسيلة آن از امراض و علل از اسها  آن نوع حمايت و صيانتي است براي
ي را تر خطرناك چه موقتاً در دور گردانيدن بيماري اثر دارد، اما امراضشفا جست؛ زيرا اگر

ا باشد. لذ اثتش ميبه دنبال خواهد داشت، و آن عبارت از آثار بد آن در قلب به سبب خب
 .)52F1(»شي است براي توليد مرض در قلب...تال مداوا كردن امراض جسماني با آن

 ابن حجر هيتمي: -3 
مسكر و يا  ثابت گرديد كه همة اين مواد مخدروقتي «فرموده است:  »زواجرلا«وي در 

و هر وعيدي  گناه كبيره و فسقي است به مثل استعمال خمر،ها  آن مخدر هستند، پس استعمال
خدر مذكور هم خواهد آمد، زيرا خوار آمده است، عيناً در بارة اين مواد م بارة شراب كه در

زيرا عقل شريك هستند،  كه از نظر شرعي بقايش مقصود است بردن عقل هردو در از بين
شوند، و  وسيلة عقل درك ميد به بياي چه از جانب خدا و رسول وسيلة فهم است كه هرآن

د، و به ذريعة همين است كه گرد ن عقل است كه انسان از ساير حيوانات ممتاز مييبا هم
بنابراين، در استعمال آنچه عقل را  دهد. كماالت را بر نقايص ترجيح ميآوردن  انسان به دست

 .)53F2(»..عيد شارب خمر خواهد آمد.بكند، وزايل 
 
 
 

                                           
 .240، ص 3زاد المعاد ابن قيم، ج  -)1(
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 قول دوم:
شرطي كه دوا  به ،ودن با مخدرات جايز استمعتقد هستند كه مداوا نم ءبسياري از علما

توان نام  را مي عالم گردد. از اين جمع افراد زيرماهر و متدين و امين ا  بودن آن توسط پزشك
 برد:

 عالمه نووي: -1
 فرموده است: »روضة الطالبني«وي در 

عمال حرام است؛ ولي در است مثل بنگكند،  عقل را زايل مي ها نوشيدني ... آنچه غير از«
يد، آيا استعمالش ادر عمل جراحي نياز به بيهوشي پيش بي رشود. و اگ آن حد جاري نمي
 جايز است يا خير؟

كردن عقل به خاطر غرضي صحيح باشد،  جواز است. و اگر نيازي براي زايلگويم: اصح 
 .)54F1(»است...استعمالش قطعاً صحيح 

 عالمه ابن عابدين: -2
آور باشد،  چه كثيرش نشئه... امام محمد فرموده است: (آن« است:نوشته  »تاررد املح«او در 

مقدار كمي از آن هم حرام است) گويم: (گوينده ابن عابدين است) از نظر ظاهر، اين گفتة 
مانند بنگ و ترياك ارتباطي ندارد، لذا  تص به نوشيدني هاست، و با جامداتامام محمد مخ

چنانكه  بلكه مقدار زياد كه نشئه بياورد حرام است. اشد،ب استعمال مقدار قليل از آن حرام نمي

شود همين  چه از كالم ائمه ما مفهوم ميو غيره تصريح نموده است، و آن »حتفه«ابن حجر در 

به اتفاق حرام ها  آن آور چه نشئهاگراند  اين را از دواهاي مباح قرار داده ؛ زيرا آناناست
 .)55F2(»است...

                                           
 .30، ص 9. نگا: مجموع  ج 171، ص 10الطالبين، ج  ضةرو -)1(
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 عالمه قرافي: -3
اي از  ... تناول مقدار كم جايز است، پس كسي كه حبه«گفته است:  »الفروق«در وي 

قدر نباشد كه تأثيرش در ، به شرطي كه آنترياك، يا بنگ، يا شوكران تناول نمايد جايز است
 .)56F1(»ت...عقل يا حواس پديد آيد. ولي كمتر از آن، جايز اس

 عالمه دسوقي: -4
ظاهر اين است كه خوردن مواد ... «نويسد:  مي »ح كبريرش«خود بر  »حاشيه«ايشان در 

است و آور مأمون  ور به خاطر عمل جراحي و مانند آن جايز است، زيرا ضرر خوابآ خواب
 .)57F2(»ضرر عضو، غير مأمون است...

 حطاب: -5
... ابن فرحون نيز گفته است: ظاهر اين است كه نوشيدن «نويسد:  مي »مواهب اجلليل«در 

مون و آور مأ ور به خاطر عمل جراحي و مانند آن جايز است، زيرا ضرر خوابآ خوابمواد 
 .)58F3(»ضرر عضو، غير مأمون است...

 زركشي: -6
اگر  ،هاست آن مداوي باجواز  ... از آن جمله يكي«گفته است:  »زهرالعريش«وي در 

 .)59F4(»..اند. ها مفيد ثابت شود كه در بعضي از بيماري

                                           
 .218، ص 1الفروق للقرافي، ج  -)1(
 .46، ص 1قي، ج حاشيه الدسو -)2(
 .46، ص 1مواهب الجليل، ج  -)3(
 .135زهرالعريش، ص  -)4(
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 :ابن حزم -7
 نشان داده اباحت محرمات به خاطر ضرورت را بدون قيد كم و از اين بيشتر سعة صدر

آنچه مقدار زيادش كسي را نشئه كند، از نقطه ... هر«م قرار داده و گفته است: كاست، عا
آيند كه تملك، خريد و  اي) گرفته تا هر مقداري كه بيشتر باشد، همه خمر به حساب مي (ذره

ر، شراب گندم و ، نبيذ انجيبر همه حرام است، مانند عصير عنب فروش و استعمالش
 .)60F1(»شكوكران...

آنچه خداوند، از خوردني و نوشيدني از ... هر«گويد:  ر از همين كتاب ميو در جايي ديگ
قبيل، خوك، شكار حرام، مردار، خون و گوشت پرندگان درنده، درندگان چهارپا، 

بنابر ضرورت ها  اين حرام قرار داده است. تمام ديگر اب) يا چيزهاييحشرات، خمر (شر
حالل است به استثناء گوشت انسان و آنچه استعمالش منجر به كشتن شود. پس از اين دو نوع 

 .)61F2(»بنا به ضرورت و نه بدون ضرورت...هيچ چيزي حالل نيست نه 
ر جهت حرام آنچه براي من واضح و روشن است اين است كه استعمال مواد مخدر از ه

است، چه به صورت خريد و فروش و چه به صورت تملك، استعمال و معالجه و مداوا با آن؛ 
خت و اي دارند كه به قدر ضرورت و حدود مقرر س ي اضطراري احكام جداگانهها حالت اما

كنم كه استعمال  وجود اين، من فكر مي شوند. اما با اجرا مي بعد از بين تمام وسايل ديگر
 بدون تخدير كامل امكان ندارد، جايز است.ها  آن هاي الزم كه اجراي راي انجام عملبنگ ب
امور آتي  با آن) وا داشته صدور اين رأي (حرمت استعمال و از جمله مداواچه مرا براي آن
 است:

كه [ها  آن از ضررهاي مهلك اند، تداوي با مخدرات را مجاز دانسته علمايي كه - الف
ين وبا مبارزه كنند و صدها مام كشورها را وادار كردن تا با او ت ]نمايان هستندامروزه براي ما 

                                           
 .1098، مسألة 562، ص 7المحلي البن حزم، ج  -)1(
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كنندگان آن صرف كنند، اطالع  دن آن و راندن قاچاقچيان و توزيعميليون جهت از بين بر
 نداشتند.

ه است، مختص و منحصر ر وارد شدمخريحي كه در منع تداوي بالنهي صحيح و ص - ب
ريق اولي شامل تمام مواد مخدر است، زيرا در آن نهي از تداوي با بلكه به ط به خمر نيست؛

 تمام محرمات است.
امراض بسيار خطرناكي قرار  طب جديد ثابت كرده است كه مواد مخدر سبب - ج
كنندة امراضي، چند شود، با آن چيزي كه خود توليد  ميكامل  پس چگونه عالج اند، گرفته

 گويد: نه مصداق قول شاعر است كه مياست؟! اين به عي برابر مرض قبلي

 واملســـــــتجري بعمـــــــرو عنـــــــد كربتـــــــه
 

ــــــتجري مــــــن الرمضــــــاء بالنــــــار   كاملس
 

برد، مانند كسي است كه از شدت گرماي  مرو پناه ميعمثال آن كه به هنگام پريشاني به «
 .»برد ها به آتش پناه مي سنگريزه

، زيرا بين وجه و درست نيستم بر حلت خوردن مردار براي مضطر ،نمودن اين مقايسه - د
هاي طبعي از خوردن مدار  داعيه ارت است از اين كهوجه فاروق وجود دارد، و آن عب اين دو
توان بيش از ضرورت خورد. اما  و هرگاه نيز به خوردن آن پيش بيايد، نمي اند، انگيز نفرت

ي پيش بيايد، و ما ورتميل طبعي به سوي مواد مخدر كامالً موجود است. بنابراين، هرگاه ضر
ا نخواهد كرد، كننده بر قدر ضرورت اكتف اباحتش فتوي صادر كنيم، استعمالبه  طبق ميل او

(از حد ضرورت تجاوز خواهد كرد ر رغبت شديد و انگيزة شهوت و لذتبلكه در اث
62F

1(. 

                                           
 .67 -65المخدارت بين الطب والفقه، ص  -)1(



 
 
 

 ذذ

 :بحث سوم
 در بيان داليل تحريم مواد مخدر

البته در احاديث مجيد نيامده است،  بارة حرمت مواد مخدر در قرآن نص صريحي در
ها  آن دربر حرمت مواد مخدر استدالل نمود، زيرا ها  آن توان از نصوصي وجود دارد كه مي

رد به صراحت مو ]كه از آن جمله يكي صفت تخدير است[ وصف جامع تمام مواد مخدر
 وان ازت مي كهاند  ر عموم و قاعدة كلي وارد شدهبه طو بحث قرار گرفته است. ولي نصوص

 بر تحريم مواد مخدر استدالل كرد.ها  آن
زيرا در عصر  اند، روي مواد مخدر بحث و بررسي نكردهائمه مجتهدين در زمان خويش 

روي  ءدر قرن ششم به بعد، علماها  آن آنان وجودي از اين مواد نبود. اما از زمان پديد آمدن
ريم مواد مخدر) از هر تمهيد ادلة تحدر اين ( اند. امل بحث و بررسي كردهآن به طور ك

آنچه  ها، آن تا از البالي داي مجتهدين خواهيم آور و نصوصي چند از ائمه مذهب يك نص
 واضح و روشن گردد.اند  ذكر كرده ءرا علما

سالم ابن تيميه به كساني كه معتقد بودند راجع به مواد مخدر پيش از همه پاسخ شيخ اإل
ر خواهم كرد. ايشان را كه ذك هيچ نصي وجود ندارد اهللا  در كتاب اهللا و سنت رسول

بارة مواد مخدر هيچ آيه و حديثي وجود  گويد: در ... و اما قول قايلي كه مي«فرموده است: 
ندارد، اين از جهل و ناداني اوست، زيرا در قرآن و حديث كلمات جامعي وجود دارد كه 

(قواعد ها  آن ام آن چيزهايي هستند كه در زيرقوانين كلي هستند و شامل تم قواعد عمومي و
 ديث مذكور است، اما با اسم عمومي؛درآيد، در قرآن و حها  آن آيند، و هرچه در زير ميدر

 .)63F1(»پذير نيست... امكانها  آن زيرا ذكر همة اشياي دنيا به اسم ويژة

                                           
 .207، 206، ص 34مجموع فتاوي ابن تيميه، ج  -)1(
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 وقاُ �اد«يد: گو مي »تاررد املح«عالمه محمد امين شامي معروف به ابن عابدين در  -1

گفته است: آنچه كثير آن مسكر  / امام محمد« »ُر  ث� � َبلِله ح هللامما أ
 .»باشد، مقدار كم از آن هم حرام است

ي مايع است، شامل جامداتي مثل ها نوشيدني گويم: اين قول امام محمد مختص به من مي
مسكر و  قدار كثير كهحرام نيست، بلكه مها  آن باشد، لذا مقدار كم از بنگ و ترياك نمي

 .)64F1(»چه مسكر آن باالتفاق حرام است.. تا آن كه گفت: اگرآور باشد حرام است. نشئه

بارة اين گياه اختالف نظر دارند كه آيا  در ءعلما«آمده است:  »هتذيب الفروق«در  -2

مطلقاً در جمع مسكرات داخل است كه در نتيجه، نجس و موجب حد باشد و قليلش 
رش حرام قرار گيرد، يا اين كه از مفترات است مطلقاً كه فقط در اطراف همانند كثي

، شود انكسار مي و آورد كه منجر به سستي وجود ميه ر ب(اعضاء) استرخا و تخدي
مشاركت دارد، لذا آن آوردن نشئه با اوليت (حقيقت) خمر مانند حشيش كه در پديد

 .)65F2(»ت...گذارد باالتفاق حرام اس مي مقدار كه در عقل اثر

زايل كند،  آنچه از غير اشربه عقل را... هر«فرموده است:  »روضه«در  / امام نووي -3

 .)66F3(»..حرام است. مانند بنگ
اما حشيش مسكر لعنتي مانند ساير مسكرات «شيخ اإلسالم ابن تيميه فرموده است:  -4

ند، خوردنش ل را زايل كبلكه هرآنچه عق اند؛ حرام ءاست، و مسكرات به اتفاق علما
آور نباشد مانند بنگ، زيرا در استعمال مسكر حد واجب  حرام است اگر چه نشه

اما مقدار كم حشيش كه سكر  استعمال غير مسكر تعزير واجب است؛شود و در  مي
 .)67F4(»بقية مسكرات... ل مقدار كم ازب حرام است؛ ءبياورد، نزد جمهور علما

                                           
 .455، ص 6رد المحتار، ج  -)1(
 .218، ص 1تهذيب الفروق، ج  -)2(

 .117، ص 10الطالبين، ج  ضةرو -)3(
 .204، ص 34مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه، ج  -)4(
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ها  اين بارة اين كه ... فصل چهارم در« است: فرموده »العريشزهر«عالمه زركشي در  -5

 »..اند. و ادلة شرعي و عقلي در اين باره به حد كافي زياد (مواد مخدر) حرام هستند،
كه تناول اند  اي اصحاب ما و ديگران اجماع كرده... فقه«و در جايي ديگر فرموده است: 

 .)68F1(»باشد مسكر حرام است، و اين شامل گياه و غيره مي

حال اين (مواد مخدر) در محرمات ... به هر«فرموده است:  »الكبائر«عالمه ذهبي در  -6

 .)69F2(»..اند. از قبيل خمر مسكر، لفظاً و معني داخل خدا و رسول 

قمة فسق و ل -حشيش -... لقمة لعنتي«است:  فرموده »زاداملعاد«عالمه ابن قيم در  -7

 كند، پس همة كن خبيث تحريك ميقلب است كه قلب آرام و ساكن را به سوي اما
كه در سندش هيچ جاي طعن و  به نص صحيح و صريح رسول خدا اند  حرامها  اين

 .)70F3(»..گونه اجمالي وجود ندارد.تنش هيچتنقيدي و در م

... از آنچه متحقق شد، ثابت «ست: فرموده ا »الزواجر«عالمه ابن حجر هيتمي در  -8

ه اربعه حرام است. ائمه ثالثه حرمت آن را به طور گرديد كه اين (جوزبويا) نزد ائم
و احناف با مقتضاء النص بيانگر آن هستند، زيرا وضع آن از دو اند  نص بيان كرده

كه بر صورت خالي نيست: يا مسكر است و يا مخدر، و اصل اين در حشيش است 
 .)71F4(».شود.. جوزبويا قياس مي

 ؛حرام است . مسكر از هرچيزي كه باشد..« نوشته است: »سبل السالم«صناعي در  -9

 .)72F5(»...چه نوشيدني نباشد مانند حشيشاگر

                                           
 .120و  115زهرالعريش، ص  -)1(
 .86الكبائر للذهبي، ص  -)2(
 .463، ص 4زاد المعاد، ج  -)3(
 .50، ص 4سبل السالم، ج  -)4(
 .213، ص 1الزواجر، ج  -)5(
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شده و گروهي ديگر بر حرمت مواد مخدر به كتاب اهللا (قرآن)، سنت رسول علماي ياد
كتاب اهللا به شرح  مواضع استدالل از اند. ، اجماع امت و قياس استدالل كرده(حديث) اهللا 

 زير است:

ََ َۡ  ّ�ِۡنَ ٱ﴿ -1 َُّسوَل ٱّتُِِضو ّ ٱ ص ِِ ّ ٱ �ّ ِّّ
ُ وََهُ  ّ�ِيٱ ۡۡ ُۡ ُهۡم ِ�  ۥَ�ِ َۡ ًِا ِعن َُو  َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡك

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ َُُهم ب ُّ
ۡ
وِف ٱَۡأ َُ ۡض ََ ۡ نَكَِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ص َُ

ۡ ّيَِ�ِٰت ٱَوُ�ِحّل صَُهُم  ص َّ َُِّم  َ َو�َُح
َِۢث ٱَعلَۡيِهُم  ٰ ََ ُع �َ  ۡ�َ ََ َ�َٰل ٱۡنُهۡم ِِۡ�َُهۡم وَ َو�َ ۡۡ

َ   .]157األعراف:[ ﴾َ�ََۡت َعلَۡيِهۡم   َِّ� ٱ ۡۡ
يابند نعت او  بي امي است، آن كه ميكنند آن پيامبري را كه ن آنان كه پيروي مي«ترجمه: 

كند  فرمايد ايشان را به كار پسنديده و منع مي مي ه شده نزد خويش در تورات و انجيلرا نوشت
كند بر ايشان  حرام مي ها را و سازد براي ايشان پاكيزه از ناپسنديده و حالل ميايشان را 

 .»يي را كه برايشان بودها مشقت گران را و آن كند از ايشان بار ساقط مي ها را و ناپاكيزه
پاكيزه مباح و هر  هر طيب و« كهاند  از آية يادشده يك قانون كلي استنباط نموده ءعلما

بياوريم،آيا عاقلي مواد مخدر را زير اين قانون در پس وقتي كه بخواهيم .»خبيث حرام است
 كنم كسي مطلقاً چنين بگويد، جزو طيب و مباح هستند؟! فكر نميها  اين :تواند بگويد مي

زيرا چنان ضررهاي  اند؛ را از خبيث و حرام قرار دادهها  آن بلكه عموم عاقالن به طور اتفاق
 چه برسد به خواص. اند، وم مخفي نماندهخطرناكي دارند كه از عم

َها﴿ -2 َّ
َ
� ٰ ا  ّ�ِۡنَ ٱ َٓ ََ َّ ِِ ْ َُ ٱَءاَمُنٓوا َۡ ۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ اُب ٱوَ  ص ََ َ

َ ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡۡ
َ ِل  ۡۡ ََ رِۡجٞس ّمِۡن َ�

ُِوهُ ٱََ  صّشۡيَ�ٰنِ ٱ ِ ََن ََ  ۡج ا ٩َََضّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحو ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَيۡ  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
 ََۡضَ�َٰوةَ ٱنَُ�ُم َ

آءَ ٱوَ  ََ َِ ٱِ�  ۡ�َۡغ َۡ يِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َ ََ
ۡ َِ  ص

َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَو�َ لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ َُم  ص َ
َ
َ�َهۡل َ

 ََ ََُهو   .]91-90املائدة: [ ﴾٩ّمن
هاي معبودان باطل و تيرهاي  ار و نشانكه خمر و قم اي مسلمانان! جز اين نيست«ترجمه: 

ست، از كردار شيطان است پس احتراز كنيد از وي تا باشد كه شما رستگار شويد. پليد ا فال
شيطان كه بيندازد در ميان شما دشمني و ناخوشي به سبب خمر  خواهد مي جز اين نيست كه

 .»و قمار و باز دارد شما را از ياد خدا و از نماز، پس آيا الحال شما باز ايستاديد
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َِ �َۡ ٱلُوَََك َعِن  َٔ و�َۡ� ﴿ -3 ۡيِ�ِ� ٱوَ  َۡ ََ ۡ ۡ�َ�ُ  ص
َ
آ َ ََ ُه َُ ِِٖٞ َوَمَ�ٰفُِع صِلّناِس �ۡ� ََ آ ِِۡٞۡم  ََ قُۡل �ِيِه

 ۗ ا ََ ۡفضِِه َّ   .]219البقرة: [ ﴾ِمن 
هاست  گناه سخت است و نفع دودر اين هر :د تو را از شراب و قمار، بگونكن ال ميسؤ«

 .»ها است از نفع آن تر و گناه اين هردو سخت ]يعني در دنيارا [مردمان 

َها﴿ -4 َّ
َ
� ٰ ْ  ّ�ِۡنَ ٱ َٓ ُِوا ََ َۡ �َ �َ ْ لَٰوةَ ٱَءاَمُنوا َّ ََ  ص وصُو َُ ْ َما َ� وا َُ ٰٰ َ�ّ�ٰ َ�ۡضلَ ََ ٰ ََ َُۡم ُس َ

َ
 ﴾َوَ

  .]43النساء: [
چه به ما مست باشيد تا آن كه بفهميد آناي مؤمنان! به نماز نزديك مشويد در حالي كه ش«

 .»گوييد زبان مي
ها و خمر عبارت است از  يات نصوصي هستند دال بر حرمت خمر با تفاوت داللتاين آ

آنچه عقل را پنهان نمايد، و اين مطلب در مواد مخدر كامالً بلكه با شدت بيشتري وجود 
 دارد.

... مقدار كم از حشيش كه مسكر باشد نزد جمهور «گويد:  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
فرقي در اين نيست «-تا اين كه فرمود: »..ار كم ساير مسكرات.مانند مقد ،استحرام  ءعلما

 .)73F1(»يا مشروب، جامد باشد يا مايع... كه مسكر مأكول باشد

ُۡ�ۡم َِِ� ﴿ -5 ِۡ ۡۡ
َ
واْ بِ� َُ   .]195البقرة: [ ﴾َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� ُِۡل

 .»خود را به سوي هالكت ميفكنيد و«

6- ﴿ َّ َُفَسُ�ۡم  ِِ
َ
َُلُٓواْ َ َۡ َ ٱَوَ� َ� ا  ِّ َٗ ََ بُِ�ۡم رَِ�ي  .]29النساء: [ ﴾٢َ�

 .»مكشيد خويشتن را، هر آينه خدا به شما مهربان است«
كه اند  و نيز واجب كردهاند  اري سالمت نفس را واجب قرار دادهشده نگهداين دو آية ياد

اين مگر  ،نبايد نفس را در مهلكه يا ارتكاب خطرهايي قرار داد كه منجر به قتل نفس شوند
 جحي وجود داشته باشد مانند جهاد در راه خدا.كه مصلحت را

                                           
 .254، ص 34مجموع فتاوي شيخ اإلسالم، ج  -)1(
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سيده است، از نظر علوم پزشكي به ثبوت رصحت و سالمتي ضررهاي مواد مخدر براي 
گردند و  بلكه ثابت شده است كه گاهي به جنون و ديوانگي و گاهي به مرگ منجر مي

سالم ابن تيميه و عالمه اإل يكي از شيخو هراند  بر اين تنصيص نموده ءزشكان و علماپ
 اند. اشاره نمودهها  آن ي ازها گوش زركشي به

كنندة خود  ين (حشيش) در ضمن اين كه استعمال... ا«گويد:  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
مخنث و ديوث بودن را  سازد، و در نتيجه خبر مي گرداند، او را مست و از خود بي يرا نشئه م

گرداند، پرخوري را به  اج را فاسد و شخص بزرگ را مانند اسفنج ميآورد و مز به ارمغان مي
مردم به سبب خوردن آن ديوانه بسياري از  آورد؛ بال دارد و ديوانگي پديد ميدن

 .)74F1(»..اند. شده
و در نتيجه عقل آنان از اند  ... گروهي آن را استعمال نموده« عالمه زركشي فرموده است:

 .)75F2(»ده بوده است...اوقات استعمال آن كشنكار افتاده است و بسا 

 :ةلسنمنابع استدالل با

ل « فرمود: كه رسول خدا  بروايتي است از حضرت عبداهللا بن عمر  -1 َكَر ٍ  ّإ  سإ
ل  َخَ ال  ُإ  . يعني، هر مسكر خمر است و هر خمر حرام است.)76F3(»َحَ هللامال  َخَ ٍ  َو

َرَ  َثَ� إ�إ َيَبَلِلإهإ «رمود: ف كه رسول خدا  روايت جابر بن عبداهللا  -2 َُ
َ
َما أ

 چه مقدار زيادش سكر بياورد مقدار اندكش هم حرام است.هرآن. يعني، )77F4(»َحَ هللامال 

ُإ هللاََّ  َ�َ� «است كه  لروايت حضرت ام سلمه  -3 و ُإ ٍ  َر ِّ َر َكَرٍ  َومإ ّ سإ ّإ . )78F1(»َ َك 
 موده است.آور و فتورآور نهي فر از هرچيز نشئه رسول خدا 

                                           
 .205، ص 34مجموع فتاوي شيخ السالم، ج  -)1(
 .102زهر العريش، ص  -)2(
 .205، ص 6، و مسلم، ج 205، ص 5متفق عليه، بخاري، ج  -)3(
 .300، ص 8نسائي، ج  - 87، ص 4ابوداود، ج  -)4(
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به آن نيز صريح هستند، بنا هر مسكردر بارة حرمت خمر بلكه در تحريم  احاديثاين 
بلكه ضررش بيش از مسكرات  باشد؛ شد، مسكر شامل مواد مخدر ميترجيحي كه قبالً ذكر 

 است.
 از مطلق قول رسول خدا «فرموده است: فتح الباري عالمه ابن حجر عسقالني در 

ل « چه آشاميدني نباشد استدالل شده است، لذا اين بر حرمت هر مسكر اگر »هللامال  َ حَ   ٍ رَ كَ سإ  ّإ
 .)79F2(»باشد يث شامل حشيش و غيره ميحد

بعيد نيست كه « نقل كرده است كه از عالمه طيبي عون المعبودموالنا عظيم آبادي در 
يث فوق از حد ]كنند كه عقل را سست يا زايل مي[ها  آن بر تحريم بنگ و شعشاع و مثال

 .)80F3(»است كه در همه يكنواخت وجود داردازاله عقل  استدالل نمود، زيرا علت
قول او «گويد:  عصير عنب اختصاص داده مي شوكاني در رد قول كسي كه خمر را به

زيرا صحابه به هنگام نزول  ،مخالف با لغت عرب و سنت صحيح و اصحاب كرام است
فهميدند كه هر مسكر حرام است و فرقي در ميان خمر از دستور اجتناب از خمر، حرمت 

گفتن نه  تند و در حرامبلكه همه را يكي قرار داده حرام گف ،عصير عنب و غيره قايل نشدند
 .)81F4(»كلي مواجه گشتندنه به تفصيل قايل شدند و نه به مشتوقف نمودند و 

 منابع اجماع:
حشيش ها  آن مواد مخدر كه يكي از سالم ابن تيميه اجماع اهل علم را بر تحريمشيخ اإل

 ين عالمه زركشي و صحاب الفروق.و همچني است نقل كرده است،

                                                                                                             
 .273، ص 4مسند امام احمد، ج  -)1(
 .38، ص 10فتح الباري، ج  -)2(
 .127، ص 10عون المعبود، ج  -)3(
 .184، ص 8ج  نيل األوطار، -)4(
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ي مسكرات ديگر است و مقدار مسكر  به منزله حشيش لعنتي مسكر« گويد: ابن تيميه مي
 .)82F1(»ء حرام استاز آن به اتفاق علما

از  اند، نقل كرده ءاز علما را عدة زياديها  آن اجماع بر تحريم«گويد:  عالمه زركشي مي
و در جايي  »ه...است كه در قواعدش نقل نموده و ديگري ابن تيميقرافي آن جمله يكي 

و اند  اجماع كردهفقهاي اصحاب ما و ديگران بر حرمت تناول مسكر «ديگر فرموده است: 
 .)83F2(»اندرا بر گياه و غيره عام قرار داده اين 

بر منع و اند  اي عصر حاضر اتفاق كردهفقه« گويد: ميتهذيب الفروق صاحب 
ي عقل  هكنند ل فسق آن مقدار از آن را كه زايلجلوگيري از گياه معروف به حشيش كه اه

 .)84F3(»كنند... باشد استعمال مي
 ي و ابن تيميه بر اين كه حشيش حرام و مستحلعراق«د: گوي مي عون المعبودصاحبان 

 .)85F4(»..اند. هآن كافر است، اجماع را نقل كرد
بر حرمت حشيش اجماع را نقل  قرافي و ابن تيميه«فرموده است: زواجر صاحبان 

كس آن را حالل بداند كافر است، و گفته است كه ائمه اربعه و باز فرموده است: هراند  كرده
 .)86F5(»كه در زمان آنان كشف نشده بود...اند  اين جهت روي آن صحبت نكردهاز 

آن شرابي هست كه عالمه خطابي فرموده است: مفتر هر«: آمده استم سبل السالدر 
فتور و سستي در اعظا پديد آورد. و باز فرموده است: عراقي و ابن تيميه بر حرمت حشيش و 

 .)87F6(»اندنقل كرده  اين كه مستحل آن كافر است اجماع را

                                           
 .2043، ص 34مجموع فتوي شيخ اإلسالم، ج  -)1(
 .120 -119زهرالعريش، ص  -)2(
 .214، ص 1تهذيب الفروق، ج  -)3(
 .127، ص 10عون المعبود، ج  -)4(
 .51، ص 4سبل السالم، ج  -)5(
 .212، ص 1جر، البن حجر الهيتمي، ج الزوا -)6(
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 منابع از قياس:
را الزم قرار ها  آن و نگهداريدر استعمال مواد مخدر بر پنج چيزي كه شرع حفظ  -1

را ها  آن گيرد، و تعدي و تجاوز بر هر يكي از داده است تعدي و تجاوز انجام مي
شديدترين جرم قرار داده است كه مرتكب آن سزاوار شديدترين عقوبت است تا 
بدين طريق از فرد حمايت، و جامعه را از آنچه آن را تضعيف و سست بنا قرار 

 را در دل نپروراند.ها  آن داند و دشمن، اميد تجاوز هتك حرمتدهد مصون بگر مي
متي، اجتماع، اقتصاد، امنيت و سال مواد مخدر آثار خطرناكي براي دين، صحت و -2

كنندگان آن  اي منع از آن و سزا دادن استعمالهمين تنها بر جسم فرد و جامعه دارد، و
 كافي است.

زيرا در  ؛دارند از ذكر خدا و نماز باز ميمواد مخدر مانند خمر بلكه بيشتر از آن،  -3
پوشانند، ضعف و سستي و تنبلي  افكنند و آن را مي ضمن اين كه روي عقل پرده مي

د كشد. واقعاً خداون آورند و اين وضعيت گاهي تا چندين ساعت طول مي بار مي

ا﴿ راست فرموده است كه ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَيۡنَُ�ُم  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
آءَ ٱوَ  ََۡضَ�َٰوةَ ٱَ ََ ِ�  ۡ�َۡغ

َِ ٱ َۡ يِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َ ََ
ۡ َِ  ص

َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَوَ� لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ ََ  ص ََُهو َُم ّمن َ
َ
 ﴾٩َ�َهۡل َ

  .]91املائدة: [
وسيله شراب و قمار بين شما عداوت و بغض ايجاد نموده شما را از ه خواهد ب شيطان مي«

 .»آييد رد، آيا هنوزهم شما باز نمياد خدا و نماز باز داي
كننده را به  كند و استعمال تكاب جرايم باز مياستفاده از مواد مخدر راه را براي ار -4

دهد، زيرا معتاد هرگاه تحت فشار درد قرار گيرد، در بدست  سوي جرايم سوق مي
وسيله ربودن و سلب مال ه دهد حتي اگر حصول آن ب آوردن آن خود را به كشتن مي

مردم و قتل كسي منجر گردد، تحقيقات وسيعي كه بر بسياري از زندايان انجام گرفته 
 صدق گفتار ما را به اثبات رسانده است.



 
 
 

 ذذ

 :بحث چهارم
(در باره حكم كشت و زراعت مواد مخدر و تجارت آن

88F

1( 

اي است كه ذكر شد، پس با كشت و تجارت آن ضرر بسيار  ت به گونهيعچون وض
كمك و همكاري است بر اثم و عدوان و  گردد، و در اين و جامعه وارد مي دبزرگي بر افرا

حال  ؛گسترش صفات رذيله در اجتماع و پخش جرم، و همكاري است با جريمه پيشه گان

ْ َ�َ ﴿ فرمايد: آن كه خداوند مي ِ ٱَوَ�َضاَوَُوا ّ�ِ
ۖ ٱوَ  َۡ ٰٰ َو َۡ َّ  َ�َ ْ ۡۡمِ ٱَوَ� َ�َضاَوَُوا َ�ٰ ٱوَ  ۡ�ِ ۡۡ � َُۡض َِ﴾ 

 .]2املائدة: [
كي و تقوي با همديگر همكاري نماييد و به گناه و عداوت باهم همكاري ييعني به ن«
 .»نكنيد

ب را به همين علت حرام قرار نصوص زيادي در سنت وارد شده كه معامله به خمر و شرا
 اند. داده

لة خداوند معام«فرموده است:  كه رسول خدا  :گويد مي چنانكه حضرت جابر 
 .)89F2(»ها را حرام قرار داده است شراب، مردار، خوك و بت
شود كه آن چيزي كه خوردن و نوشيدن آن حرام باشد  تفاد ميو از احاديث ديگر مس

باشد، از جملة آن احاديث: حضرت ابوهريره  خريد و فروش و استفاده از پول آن نيز حرام مي
  از رسول خدا پيه ها  آن ند يهود را لعنت كند، خداوند برخداو«كند كه فرمود:  نقل مي

 .)90F3(»آن را فروخته پولش را خوردندها  آن را حرام كرد،

                                           
كنيم، زيرا در بحث عالج مخدرات  كننده و واردكننده مواد نمي در اينجا تعرضي نسبت به حكم توزيع -)1(

 از آنها بحث خواهيم كرد.
 .41، ص 3متفق عليه بخاري، ج  -)2(
 ،41، ص 5، مسلم، ج 110، ص 3بخاري، ج  -)3(
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لذا نهي از بيع خمر شامل  ،قبالً براي ما روشن گرديد كه اسم خمر شامل مواد مخدر است
ت كه داليل بيع كلي محرمات الهي نيز بر حرم چنانبيع مواد مخدر نيز خواهد شد. هم تحريم

اگري مواد مخدر شود كه تجارت و سود اضح ميمخدر داللت دارند، با اين دليل و بيع مواد
 ؛نيز حرام استدست آمده از آن ه چنين سود بهم ،دادن آن حرام استو وسيلة كسب قرار

ِ  َوَ� ﴿ فرمايد: زيرا خداوند مي ۡمَ�ََُٰ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ُ�لُٓواْ َ

ۡ
َِلِ ٱَِأ   .]188البقرة: [ ﴾ََۡ�ٰ

 .»موال يكديگر را بين خود بطريق نامشروع و باطل نخوريدا«
 گونه است:بر دواند  ل آن چنانكه اهل تفسير بيان كردهخوردن مال بطريق باط

 گرفتن آن بصورت ظلم، دزدي، خيانت، غصب و امثال آن. -1
گرفتن آن از راه ممنوع و نامشروع مانند گرفتن آن به وسيلة قمار، يا معامالت حرام  -2

را حرام قرار داده است مانند: ها  آن با و معامله در اموري كه خداوند استفاده ازمثل ر
رضايت چه آن را مالك با حرام هستند اگرها  اين ي خمر و مواد مخدر، زيرا همه

 كامل خويش بدهد.
در آن  و از آنچه بر حرمت كسب مواد مخدر داللت دارد حديثي است كه رسول خدا 

ّّ هللاََّ «فرمود:   نََذهللا َحّ َم َشيًًَا َحّ َم َ�َارَهإ نَ
َ
َََقال  «)91F1(. 

يعني، هرگاه خداوند چيزي را حرام قرار دهد قيمت و بهاي آن را نيز حرام قرار خواهد (
 داد).

كشت و زراعت مواد مخدر نيز حرام است، زيرا در آن كم و همكاري بر معصيت وجود 
با كشت آن  وف جامعه است. باز كشاورزر در صفدارد، و آن گسترش دادن مواد مخد

باشد كه اين  راضي است كه مردم آن را استعمال كنند و رضا به معصيت، خود معصيتي مي
 واضح است.

ر درست كند حرام قرار فقهاي كرام فروختن انگور را براي كسي كه از آن شراب و خم
اد و كشت و زرع مو اند؛ دادهدر ايام فتنه را حرام قرار  كه فروختن سالح همچنان اند، داده

                                           
 سيد هاشم مدني فرموده همه راويانش ثقه هستند.، 7، ص 3سنن دار قطني، ج  -)1(
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چه  تر و سزاوارتر به ممنوع بودن هستند، رسول خدا دار مخدر و خريد و فروش آن حق

اقِما و�اي«خوب فرموده است:  قاا ومبااعما وحاسلما عقك هللاَ هللالا  ورصها وشار�ما ُو
 .)92F1(»�  ثارما...وهللالحاول نله وآ

نوشنده و نوشاننده و فروشنده و خريدار و حمل  گير و لعنت كند خداوند شراب و شيره«
 .»شود و خورندة قيمت و بهاي آن را... كننده و آن كه برايش حمل مي

ار بسيار كم آور باشد مقد آنچه مقدار زياد از آن نشئه... هر«گويد:  مي »حملی«ابن حزم در 

نوشيدن و  و فروش وشود كه تملك و خريد  چه باال برود خمر محسوب مياز آن تا هر
(همه حرام است، از قبيل شيرة انگور و نبيذ انجير و شراب گندم و شوكران استفاده از آن

93F

2(. 
جايز  فروختن حشيش سؤال شد كه آيا باره ... از ابن نجيم در«رمايد: ف ابن عابدين مي

(مرادش از عدم جواز اين است كه حالل نيست ،است؟ در پاسخ نوشت كه جايز نيست
94F

3(. 
شد و چه آور است چه مايع با يم خمر شامل تحريم هر نشئهر... تح«گويد:  بن قيم ميا

رسول  خمر هستند به نص صحيح و صريحها  اين ... همه]حشيش[ ي ملعونه جامد... و لقمه
 .)95F4(»نه در متنش اجمالي وجود دارد... كه نه در سندش جاي طعن هست و خدا 

                                           
 .50، ص 9معجم كبير طبراني، ج  -)1(
 .1098، مسأله 562، ص 7محلي، ج  -)2(
 .454، ص 6رد المحتار، ج  -)3(
 .463، ص 4زاد المعاد، ج  -)4(



 
 
 

 ذذ

 :بحث پنجم
 مواد مخدر در باره حكمت تحريم

چنانكه خداوند به پيامبر خود حضرت  ،اين دين مبين اسالم رحمتي است براي بندگان

ٓ ﴿ فرمود: محمد  ََِ�  َوَما َِّۡلَ�ٰلَ رَۡسۡلَ�َٰك ِِّ� رَۡ�َٗة 
َ
  .]107األنبياء: [ ﴾١َ

 .»ن براي جهانيان فرستاديمما تو را فقط براي رحمت كرد« :يعني
جامعة بشري را از  آغاز و نمايان شد كه جناب رسول خدا و اين رحمت بدين شكل 

ها به سوي نور و از جهل، گمراهي و عبادت بندگان به سوي عبادت پروردگار و از  تاريكي

ٰ ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،تنگي دنيا به سوي وسعت آخرت فرا خواند َُۡم َ�َ َوُ�ن
�  ّمَِن  ََ ََ  �ّارِ ٱَشَفا ُ�ۡف َ

َ
ۗ  َ ُ�مََأ ُ  ّمِۡنَها ٰصَِك ُۡبَّ�ِ ََ ُ ٱََ ََ  ۦََُ�ۡم َءاَ�َِٰهِ  ِّ و ُۡ ََ  ﴾١َََضّلُ�ۡم َ�ۡه

 .]103عمران:  آل[
كند خداوند  چنين بيان مياوند شما را از آن نجات داد، اين شما بر لبة جهنم بوديد خد«

 .»يات خود را تا شما راه ياب گرديدآ
و از شر  كند ة بشري يكي اين است كه امر به خير ميو از مظاهر رحمت الهي براي جامع

دارد و از بندگانش  دارد، و چيزهاي پاكيزه را حالل و خبايث را حرام اعالم مي باز مي
وجود ندارد كه  پس چنين حكمي در شريعت اسالمي ،دارد ميها را بر مشكالت و سنگين

َوصَۡو َشآَء ﴿ فرمايد: چنانكه مي اين فضل و احسان خداوندي است؛ ،باالتر از توان بشر باشد
ُ ٱ ِّ  َّ ََُ�ۡم  ِِ ۡ�َن

َ َ ٱَۡ ٌّ َ�ِكيٞم  ِّ  .]220البقرة: [ ﴾٢َعِّ�
 .»يقيناً خداوند غالب و حكيم است داد؛ شما را در مشقت قرار مي خواست، اگر خدا مي«

ار بسته يج را كردتبلكه خداوند در حرام قرار دادن بعضي محرمات جهت آساني بندگان 
براي منع نهايي آمادگي داشته باشد، ها  آن و سهولت و آساني را در نظر گرفته است تا نفوس

خمر  بحث پيرامون آن نيستيم و آن مثالاينجا مناسب است كه مثالي بياوريم ولي ما در صدد 
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َك لُوََ  َٔ و�َۡ� ﴿ گويد: است، ديديم كه خداوند حكيم و دانا در بدو امر به پاسخ سائالن مي
َِ ٱَعِن  َۡ ۡيِ�ِ� ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ ۗ  ص ا ََ َّۡفضِِه ۡ�َ�ُ مِن 

َ
َ ٓ ا ََ ُه َُ ِِٖٞ َوَمَ�ٰفُِع صِلّناِس �ۡ� ََ ٓ ِِۡٞۡم  ا ََ  ﴾قُۡل �ِيهِ

 .]219البقرة:[
اه بزرگ و نفع ناچيزي وجود گنها  اين نسبت به شراب و قمار از شما پرسند، بگو: در«

 .»تر است خيلي سختها  آن از نفعها  آن اما گناه )يعني در دنيادارد (

ُِواْ ﴿ سپس فرمود: ََ َۡ لَٰوةَ ٱَ� َ� َّ ٰٰ  ص ََ ٰ ََ َُۡم ُس َ
َ
 .]43النساء: [ ﴾َوَ

 .»ال نشئه و مستي نزديك نماز نرويددر ح«

ا ﴿ باز فرمود: ََ َّ َُ ٱِِ َۡ يِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ اُب ٱوَ  ص ََ َ
َ ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡۡ

َ ِل  ۡۡ ََ ُِوهُ جۡ ٱََ  صّشۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ� ِ  ََن
 ََ ا ٩َََضّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحو ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَۡيَنُ�ُم  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�

َ
آءَ ٱوَ  ََۡضَ�َٰوةَ ٱَ ََ َِ ٱِ�  ۡ�َۡغ َۡ َ�ۡ 

ۡيِ�ِ ٱوَ  ََ ۡ َِ  ص َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَو�َ لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ ََ  ص ََُهو َُم ّمن َ
َ
 .]91-90املائدة: [ ﴾٩َ�َهۡل َ

... »پليد است هاي معبودان باطل و تيرهاي فال كه خمر و قمار و نشان نيست جز اين«
 .»پس آيا الحال شما باز ايستاديد«

ي شراب وضعيت تسلط آن بر نفوس را در نظر گرفته به  ارحم الراحمين در بارهخداوند 

 ّ َ �َ  يّ مإ للّ هللاَ «كه عرض كردند: ها  آن تدريج حرمت آن را اعالم فرمود، آن هم پس از تقاضاي
 َ َ اَِاً َف ِاعاً شَ ا ََ ََ

َ
خدايا! در باره شراب توضيح شفا بخشي بيان فرما). آنگاه (يعني،  » َ اَ  هللال

 نازل گرديد. ي اخير كه حرمتش را اعالم داشت هآي
 ي مردم در طغيانها و مظاهر رحمت الهي خيلي زياد است، ول در دين مبين اسالم صورت

 غرق و سرگردانند.

َّۡم َ�َِ�ٌص ﴿ فرمايد: مي بركات نبي كريم  د در باره ذات باخداون ٌّ َعلَۡيهِ َما َعنِ َعِّ�
 ِ ۡؤِمنِ�َ ٱَعلَۡيُ�م ب َُ ۡ   .]128التوبة: [ ﴾١رَُءوٞف رِّ�يٞم  ص

به  و خواهان شماست و نسبتاشود بر پيامبر در مشقت قرار گرفتن شما؛  گران تمام مي«
 .»اهل ايمان مشفق و مهربان است
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ه دقيقي بر آثار ريم مواد مخدر براي ما روشن گردد نگاي اين كه حكمت اسالم در تحبرا
اي كه نگهداري و  گذارند بر امور پنجگانه چه تأثيري ميها  اين نيم كهافگ مواد مخدر مي

از: حفظ دين، حفظ نفس، اند  عبراتها  آن به اجماع واجب و ضروري است وها  آن مراعات
 عقل. حفظ مال، و حفظ

مخدر بر اين امور اثر معكوس  هيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد كه مواد در اينو 
كند كه اين  شان را متزلزل و ويران مي را شكسته و اساسها  آن ت، زيرا كه اركانخواهند داش

 گردد: مطلب از امور آينده واضح مي
شود، عقل است. و  ي پنجگانه آنچه از مواد مخدر بيشتر متأثر ميها ضرورت از اين -1

بيند و  ي رشد و صواب را ميها راه وسيله آنه آن (عقل) لطيفه است رباني كه انسان ب
ي صحيح و ها راه پردازد، هرگاه از عقل در به عبادت پروردگارش ميها  آن به ذريعه

چنانكه  ،دهد درست استفاده نشود خداوند آن را با اهتمام مورد نكوهش قرار مي

ْ وَ ﴿ فرمايد: مي ۡصَ�ِٰب  قَاصُوا
َ
ّنا ِ�ٓ َ َُ ََۡضَُِل َما  ۡو 

َ
ُع َ ََ ّنا �َۡس َُ   .]10امللک:[ ﴾١ صّسضِِٖ ٱصَۡو 

 .»گرفتيم فهميديم از اهل جهنم نمي شنيديم و مي و اگر ما مي«

َّ ﴿ فرمايد: و در جاي ديگر مي ِِ  ُ�َ ََ ََن َ� ِ ٰٰ ص ََ ََۡ�  ۥِ� َ�ٰصَِك َ�ِۡ�
َ
ۡو َ
َ
َۡ ٱقَۡلٌب َ َوُهَو  عَ صّس

 ٞۡ   .]37ق: [ ﴾٣َشِهي
دارد در حالي كه حضور است براي كسي كه قلبي داشته باشد يا گوش فرا در اين پندي «

 .»داشته باشد

اهللا شدن در روي زمين قرار  ليفةخ بدون شك اين عقلي كه توسط آن انسان سزاوار

اي  ه است با نوشيدن جرعهگرفته و خداوند تمام كاينات را به ذريعة آن برايش مسخر گردانيد
شراب، يا جويدن حشيش و كشيدن دود ترياك و خبايث ديگر در معرض قرباني شدن قرار 

ي زودگذر مذمومي  پس واي بر كسي كه عقلش را بخاطر نفعي موهوم يا نشئه ؛گرفته است
 ،گرداند انسان را در حضيض پستي واقع مي هدارد ك بررباني كند، زيرا پشت سر آفاتي درق

برتري او بدون از عقل و  دهد، و آيا بلكه او را در حالتي بدتر از حالت حيوانات قرار مي
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را از كار اندازد با مخلوقات ديگر مساوي قرار  انديشه است؟ پس وقتي كه كسي عقلش
سكر و مواد مخدر فرقي وجود گيرد و در ضرر رساندن به عقل و جنايت عليه آن، بين م مي

 ندارد.
ها، پس وقتي كه حفظ و نگهداري عقل از  قربانيان مواد مخدر در تيمارستاناند  چقدر زياد

كنند،  ها و اديان گذشته نسبت به آن ترغيب مي امور الزم الحفظ پنجگانه است كه تمام آيين
پسندد كه  آيا اسالم اين را مي ديان است.الم، آن ديني كه خاتم األشود حكم اس پس چه مي

ب باشد، ديوانه شود و چيزي نفهمد و يا به سوي ديوانگي كشانده كسي به سوي او منتس

 له هلم.و حيرضی بذلک أن ينه أا لديحاشهللا و حاشاشود، 

برند آن ديني را كه خداوند انسان را به خاطر آن آفريده است،  مواد مخدر از بين مي - ب

ُت  َوَما﴿ فرمايد: چنانكه مي َۡ نّ ٱَخلَ ِ
�َس ٱوَ  ۡۡ ِ�ۡ  َ َِ  �ِِّ َِ و ُۡ ُِ   .]56الذاريات: [ ﴾٥ۡض

 .»پرستي نيافريدم را جز براي يگانه سنجن و ا«
عمل شيطان است. خداوند  يا شراب چيزي گنديده (پليد) و ازكه مواد مخدر  چنانهم

َها﴿ فرمايد: مي َّ
َ
� ٰ ا  ّ�ِۡنَ ٱ َٓ ََ َّ ِِ ْ َُ ٱَءاَمُنٓوا َۡ يِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ اُب ٱوَ  ص ََ َ

َ ۡزَ�ٰ ٱوَ  ۡۡ
َ ِل  مُ ۡۡ ََ رِۡجٞس ّمِۡن َ�

ُِوهُ ٱََ  صّشۡيَ�ٰنِ ٱ ِ ََن ََ  ۡج ا ٩َََضّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحو ََ َّ ِِ  ُۡ َ ُۡوقَِع بَۡيَنُ�ُم  صّشۡيَ�ٰنُ ٱَُِۡ�
َ
 ََۡضَ�َٰوةَ ٱَ

آءَ ٱوَ  ََ َِ ٱِ�  ۡ�َۡغ َۡ ۡيِ�ِ ٱوَ  ۡ�َ ََ ۡ َِ  ص
َۡ ُ�ۡم َعن ذِ ّۡ َُ ِ ٱَوَ� لَٰوةِ� ٱوََعِن  ِّ َّ َُم  ص َ

َ
ََ َ�َهۡل َ ََُهو  ﴾٩ّمن

  .]91-90املائدة: [
چه به اين كيفيت باشد مانند حشيش، دارند و هر ماز و ذكر خدا باز مياز نها  اين پس

 شوند. ترياك و غيره به خمر (شراب) ملحق گرديده در حكم آن داخل مي
كنندة آن را از عبادت  از ضرر خمر است و شيطان استعمال پس ضررهاي مواد مخدر بيش

زيرا اين امور خواهان پاكيزگي،  ؛دارد از قبيل نماز، ذكر، تالوت قرآن و غيره باز ميخدا 
تواند بين نظافت و  اما شخص معتاد به مواد مخدر فاقد عقل است و نمي اند، صفا و اخالص

 آيد. پس از كجا به پاكيزگي و صفا نايل مي ،نجاست و خوب و بد تمييز بدهد
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زهاي پاكيزه را براي ما حالل و خبيث را حرام قرار داد. اين از حكمت الهي است كه چي
و بدين صورت تمام خير و خوبي از آن ماست ولي بعض مردم از اين خير و خوبي كه براي 

 اند. خبر ر گرفته شده غافل و بيآنان در نظ
شدن آن مالي است كه خداوند آن را  رفتن و ضايع همچنين مواد مخدر وسيلة از بين - ج

ْ  َوَ� ﴿ گويد: قيام مردم قرار داده چنانكه ميوسيله  ۡمَ�ََُٰ�ُم  صّسَفَهآءَ ٱُِۡؤُِوا
َ
ُ ٱَجَضَل  َِّ� ٱَ ِّ 

ا َٗ   .]5النساء: [ ﴾ََُ�ۡم قَِ�ٰ
 .»قرار داده است را به نادان ندهيداموال خود را كه خداوند وسيله قيام شما «

يشتر در سفه و ناداني غرق شده زند از همه مردم ب و هركسي كه دست به مواد مخدر مي
نمايد و در اين راه از اسراف و  است، زيرا مال خود را به ضرر عقل و جان خويش صرف مي

 گيرد. ورزد تا آن كه به فقر و فاقه مبتال گشته نيازمندترين مردم قرار مي تبذير دريغ نمي
شد او را ديوانه و ك روز مبلغي از مال خويش را به آتش مياگر ما كسي را ببينيم كه هر

شود وضع كسي  داريم، پس چه مي گونه تصرف باز ميگوييم و دست او را از اين مجنون مي
آيا اين سزاوارتر نيست كه  ،كشد كه بوسيله مال خويش عقل و جسم خويش را به آتش مي

 به او ديوانه گفته شود؟!
دهد  را به كشتن مي باشد خود اي كه آوردن مواد با هر وسيله باز معتاد براي به دست

و اين چيزي است كه روزانه از معتادان  ؛چه نوبت به دزدي، ربودن، قتل و غارت برسداگر
 كند. شود و بين اجتماع شيوع پيدا مي مشاهده مي

رفتن نسب و آبرو، و كسي كه عقلش پريده و  خدر راهي است براي از بينمواد م - د
تواند آبروي  ز دست رفته است، چگونه ميمغزش از بين رفته و دينش ضعيف و حيايش ا

 خود را حفظ كند.
كه معتاد به مواد مخدر ديوث است كه بر حفظ آبروي اند  از اهل علم بيان داشتهو بعضي 

 خويش غيرت ندارد و باكي ندارد از اينكه بر نزديكان و محارمش تعدي و تجاوز شود.
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ضي از معتادان آبروي دختر كوچك بع كهاند  فراد قابل اعتماد به ما خبر دادهبعضي از ا
بدين شكل كه نخست از فروشندگان  اند، د مواد عرضه نمودهود را براي دريافت پول خريخ

را بپردازد فروشنده با ناموس دختر كوچكش معامله ها  آن مواد خريده و چون نتوانسته پول
 ت بدهد.نموده است و او مجبور شده اين را بپذيرد و حيا و آبرويش را از دس

پس چگونه  ،رسانند مواد مخدر بدن را تضعيف كرده و كم كم به هالكت مي -هـ
سازگاري دارد با آن حفظ و نگهداري نفسي كه خداوند رعايت و حفظ آن را واجب قرار 

 داده و فرموده است كه آن را در معرض هالكت قرار ندهيد.

ُۡ�ۡم ِِ ﴿ فرمايد: خداوند مي ِۡ ۡۡ
َ
واْ بِ� َُ  .]195البقرة: [ ﴾َّۡهلَُكةِ ٱَ� َوَ� ُِۡل

 .»دو خود را به دست خود در هالكت نيندازي«

َُفَسُ�ۡم  ﴿ فرمايد: و مي
َ
َُلُٓواْ َ َۡ  .»خودتان را نكشيد« .]29النساء: [ ﴾َوَ� َ�

راهي است براي كشتن نفس و انداختن آن در هالكت، از اينجاست كه و مواد مخدر 
سا بهاي روان پزشكي از بيماران رواني پر هستند، و  ارستانهاي آن زياد شده و بيم يقربان

 روند. اوقات معتادان با سكته قلبي از بين مي
شت در بارة حرمت اين وباي توان شك و ترديد دا هم ميپس آيا با وجود اين همه باز

را ها  آن ي بهرا واجب و تعدها  آن اي را كه خداوند حفظ سوز كه ضرورات پنجگانه خانمان
 چه برسد به چيزي كه ،شده منع نموده استها  آن چه موجب تضعيفرام داشته و از هرح

 برد؟ را كالً از بين ميها  آن
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در باره مواد  ءباره اقوال و فتاواي علما در

 مخدر
 

كنم تا  ترجيح دادم كه كالم اهل علم را با وثوق و اعتماد كامل نقل
آگاهي كامل داشته  نسبت به مواد مخدر خوانندگان محترم قديم و جديد ما

 باشند.



 
 
 

 ذذ

 ي اهل علم نسبت به مواد مخدرااقوال و فتاو

تا قرن ششم نسبت به مواد مخدر هيچگونه بحث و صحبتي ها  آن مجتهدين و پيروان ائمه
 ءزيرا اين مواد تا آن زمان كشف نشده بود و پس از آن كه كشف شد، و علما اند، نداشته

 روي آن به حد كافي و شافي بحث نمودند. هي پيدا نكردند؛انسبت به آن آگ
 ... متقدمين در خصوص اين هيچ«گويد:  بن تيميه نسبت به حشيش ميسالم اشيخ اإل

كه بعضي  زيرا استفاده از آن در اواخر قرن ششم شروع شده است، همچنان اند، كردهبحثي ن
در كلمات ها  آن ولي همة پديد آمدند، هاي مكر بعد از وفات آن حضرت  از شراب

 .)96F1(»باشند و سنت داخل ميجوامع كتاب 
در ها  آن گر نظرياتفتاواي بعضي از ائمه را كه بيان در اينجا ما به خواست خدا نصوص و

 نماييم: باره مواد مخدر هستند، نقل مي
... خوردن بنگ، حشيش و «گويد:  مي  قدرويتمرتلي حنفي در شرحش بر  ماما -1

كنند تا جايي كه در  زيرا عقل را فاسد مي اند، حرامها  اين يز نيست و همةترياك جا
ز ياد خدا و نماز باز آورد و او را ا حيايي و فساد پديد مي سان هرزگي و بينا

 .)97F2(»دارد... مي
آور براي  ... ظاهر اين است كه خوردن خواب«گويد:  يممعين الحكام صاحب  -2

 .)98F3(»ر عضو مأمون نيست...ن مأمون است و ضرزيرا اي ،عمل جراحي جايز است
ر زيرا آنچه د ،... خوردن بنگ و حشيش حرام است«گويد:  عالمه ابن عابدين مي -3

 .)99F1(»باشد... عقل خلل آورد حالل نمي

                                           
 .131ص  عيةالشر سةالسيا -)1(

 .270، ص 2، ج ةشرح الجوهر -)2(
 .180ص  معين الحكام للطرابلسي، -)3(



 129 ش پنجم: در باره اقوال و فتاواي علماء در باره مواد مخدربخ

 

ا ي ل... تناول ترياك، بنگ و شوكران به آن حد كه در عق«گويد:  قرافي مالكي مي -4
 .)100F2(»حواس اثر بگذارند جايز نيست...

فقهاي عصر حاضر بر جلوگيري از گياه «فرموده است: تهذيب الفروق صاحب  -5
خلل  دهند، اگر در عقل معروف به حشيش كه اهل فسق آن را مورد استعمال قرار مي

 .)101F3(»بياورد، اتفاق نظر دارند...
نمايد ... مگر آنقدر كه در عقل اثر بگذارد يعني عقل را پنهان «دسوقي فرموده است:  -6

 .)102F4(»ر واجب است...كه در آن تعزي
... متأخرين در باره حشيش دو قول دارند كه آيا «آمده است:  مواهب جليلدر  -7

لوگيري از خوردنش اتفاق اين از مسكرات است يا از مفسدات، ولي در ج
 .)103F5(»دارند...

آور باشد  هنشئ هر نوشيدني كه مقدار زياد از آن ...«خطيب شربيني فرموده است:  -8
شود، و از قيد نوشنده، گياه خارج  مقدار قليلش حرام و نوشندة آن حد زده مي

طمعه از خورند، و شيخين در باب األ را مي گرديد مانند حشيش كه حرافيش آن
ت ولي در آن حدي واجب خوردن آن حرام اس ،كهاند  روياني نقل كرده

 .)104F6(»شود... نمي
آور باشد مقدار كمش  . هر شرابي كه مقدار زيادش نشئه..«سيد بكري فرموده است:  -9

سپس فرمود: از قيد محرمات جامد خارج هم حرام است بنابه حديث صحيحين، 

                                                                                                             
 .457، ص 6رد المحتار، ج  -)1(
 .218، ص 1الفروق للقرافي، ج  -)2(
 .214، ص 1تهذيب الفروق بر حاشيه فروق، ج  -)3(
 . 46، ص 1حاشيه دسوقي، ج  -)4(
 .90، ص 1مواهب جليل، ج  -)5(
 .187، ص 4مغني المحتاج، ج  -)6(
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بلكه  ،شود شان حد جاري نمي آور بودن ت و نشئهبا وجود حرمها  آن زيرا در ،گشتند
بكري سپس  .»شود حشيش و ترياك تعزير واجب مي از استعمال مقدار زياد بنگ،

و دنيوي براي  حدود يكصد و بيست ضرر ديني ء... علما«است: در تعليل نوشته 
 .)105F1(»..اند. حشيش نوشته

ا يمسكر شد كه مواد مخدر همه  ... وقتي اين امر ثابت«فرمايد:  ابن حجر هيتمي مي -10
مانند استعمال خمر (شراب) گناه كبيره و فسقي به ها  آن مخدر هستند، پس استعمال

 در باره شراب آمده است در حق هآيد، پس تمام آن وعيدي ك ب ميحسا
هم مشترك كه هردو در عمل ازالة عقل با چرا ،آيد كنندگان مواد مخدر مي استعمال
 .)106F2(»هستند...

 .)107F3(»... خوردن حشيش مسكر مباح نيست«گويد:  بهوتي مي -11
وقتي اين ثابت گرديد، پس ... «گويد:  شيخ محمد بن عبدالوهاب ميشيخ عبداهللا بن  -12

 گرداند بر دو نوع است: بدان كه مسكري كه عقل را زايل مي
مسكر عام است كه جامد  اند: فرموده ءذت و طرب وجود دارد. علماآنچه در آن ل يكي:

ندم يا خرما يا شير باشد يا مايع و برابر است كه مطعوم باشد يا مشروب و برابر است كه از گ
شود  ين حكم است حشيش كه از برگ قنب ساخته ميمچيزي ديگر، و در هاز  گرفته شود يا

 اند. و نيز آنچه غير از اين بخاطر لذت و نشئه مورد استفاده قرار گيرد در حكم خمر داخل
و طرب ندارد مانند بنگ و اما لذت  د،آور آنست كه عقل را زايل نموده نشئه ميدوم: 

 .)108F4(»غيره...

                                           
 .156، ص 4الطالبين، ج  نةاعا -)1(
 .212ص ، 1الزواجر، ج  -)2(
 .188، ص 6كشاف القناع، ج  -)3(

 .452، ص 6، ج السنيةالدرر  -)4(
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آمده بود، فرموده  »قات«ه در باره م در پاسخ به استفتايي كشيخ محمد بن ابراهي -13
... چون اين مسأله جديداً واقع شده است، حكم دادن به آن موقوف بر آشنا «است: 

ي آن است و اين كه از اين منافع و مضار ها زيان شدن با خواص، و شناخت منافع و
را كه در  ءقوال علمادار از اتوان خويش آن مقما تا حد  كدام يك غالب است، و

داشتيم مورد بحث و بررسي قرار داديم، پس از اين بررسي و سؤال از  دسترس
معتمدين به اين نتيجه رسيديم كه بايد از كشت و زرع و وارد نمودن و استفاده كردن 

، و دراد برر زيادي براي عقل و دين و بدن دراز آن اكيداً منع شود، زيرا مفاسد و مضا
ضايع شدن مال و در فتنه قرار گرفته مردم بوسيله آن و باز داشتن آن مردم نيز به علت 

 را از ياد خدا و نماز بايد ممنوع اعالم گردد.
در حكم هدف است و حال آن  يلهپس خودش بد و چندين بدي را به دنبال دارد، و وس

ات اني التفكه ضرر و تفتير و تخدير بلكه اسكارش به ثبوت رسيده است و نبايد به قول كس
، زيرا شود سپس فرمود: آن بر حشيش حرام قياس كرده مي كنند. را نفي ميها  اين نمود كه

 .)109F1(»هم متحد هستنددر بسياري از صفات با
... اما حشيش لعنتي مسكر، مانند ساير مسكرات «گويد:  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي -14

آن چيزي كه عقل را لكه هرحرام است، ب ءبه اتفاق علمااست و مقدار مسكر آن 
د، آور نباشد، اما در مسكر ح چه نشئهمانند بنگ خوردنش حرام است، اگر زايل كند

 .)110F2(»و در غير مسكر تعزير واجب است
باشد چه مايع  ... اما تحريم بيع خمر شامل تحريم هر مسكر مي«گويد:  ابن القيم مي -15

خمر، شراب كشمش،  رة انگور،صير باشند يا مطبوخ، لذا شيباشد و چه جامد، ع

                                           
 .51، 50، ص 23البحوث، عدد  مجلة -)1(
 .204، ص 34مجموعه فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه، ج  -)2(
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ت نيز خرما، ذرت، جو، عسل و گندم و لقمه لعنتي حشيش كه لقمه فسق و قلب اس
 .)111F1(»باشند... مشمول اين حكم مي

ل « ... از مطلق قول رسول خدا «گويد:  ابن حجر عسقالني مي -16 َكَر ٍ  ّإ بر  »َحَ هللامال  سإ
لذا اين  ،و نوشيدني نباشدچه آن شراب ريم هر مسكر استدالل شده است اگرتح
 .)112F2(»باشد... يث شامل حشيش و غيره ميدح

... روياني فرموده است: خوردن گياهي كه نشئه «گويد:  ميمجموع نووي در  ماما -17
ت ولي بر خورندة آن حد واجب كند اما داراي شدت و طرب نيست، حرام اس مي

 .)113F3(»نيست

ا زايل و دارو كه عقل ر بة. اما آنچه غير از اشر..«فرموده است:  روضة الطالبني باز در

 .)114F4(»..اند. كنند مانند: بنگ، حرام مي
مانند خمر (شراب)  »كنف«... حشيش ساخته شده از برگ «گويد:  عالمه ذهبي مي -18

همانگونه كه بر نوشنده خمر واجب  ،حرام است و بر نوشندة آن حد واجب است
 .)115F5(»هم باالتر است...از خمر  ؛ بلكه خباثت اينباشد مي

شرعي  و بر اين ادلة ها، اين ... بخش چهارم در باره حرمت«گويد:  مه زركشي ميعال -19
 .)116F6(»و عقلي زيادي وجود دارد...

غيره بر اين اجماع دارند كه  و ما اب. فقهاي اصح..«و در جايي ديگر فرموده است: 
 .)117F1(»باشد يا غير آن...اين كه گياهي  اعم از ،استعمال مسكر حرام است

                                           
 .463، ص 4زادالمعاد، ج  -)1(
 .38، ص 10فتح الباري، ج  -)2(
 .30، ص 9مجموع، ج  -)3(

 .171، ص 10، ج الطالبين ضةرو -)4(
 .86الكبائر، ص  -)5(
 .115زهر العريش، ص  -)6(
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نزد هر  »جوزة الطيب«... از بحث گذشته ثابت شد كه «فرموده است:  عظيم آبادي

 ف به مقتضاءالنص، زيرا ايناما نزد ائمه ثالثه به نص صريح و نزد احنا ،چهارم امام حرام است

 .)118F2(»شود... لطيب قياس كرده ميا ةيا مسكر است يا مخدر، و در اصل حشيش بر جوز
گويد:  مر را مختص به عصير عنب دانسته ميشوكاني در بحث در قول كسي كه خ -20

زيرا صحابه  ،... اين گفتار او مخالف لغت عرب و سنت صحيح و اقوال صحابه است«
فهميدند كه هر مسكر  به هنگام نزول تحريم خمر از دستور اجناب از خمر، چنين

 .)119F3(»حرام است...
 حتي اگر چيزي باشد و... مسكر حرام است اگرچه از هر« گويد: ميصنعاني  -21

 .)120F4(»نوشيدني هم نباشد مانند حشيش...
فرمايد:  ه سؤالي كه پيش آمده ميمفتي ديار مصر شيخ عبدالمجيد سليم در پاسخ ب -22

هاي جسمي زيرا منجر به ضرر ،مخدر حرام هستند د... بدون شك و ترديد اين موا«
كنند و ضرر و  برند و بدن را ويران مي عقل را از بين مي ند؛باش و مفاسد زيادي مي

مفاسد ديگري نيز به دنبال دارند، امكان ندارد شرع مقدس اسالم به استعمال چنين 
 .)121F5(»گويد ضررتر را حرام مي چيزهاي كمدر صورتي كه  ،چيزي اجازه بدهد

 فتواي هيئت علماي كبار كشور عربستان سعودي: -23

                                                                                                             
 .120زهر العريش، ص  -)1(
 .126، ص 10عون المعبود، ج  -)2(
 .184، ص 8نيل األوطار، ج  -)3(
 .50، ص 4سبل السالم، ج  -)4(
 .533، ص 2، ج السنة فقه -)5(
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در تاريخ  138جماع قرار دادي به شماره بار مملكت عربستان سعودي باالي كهيئت علما
توان قاچاقچي مواد مخدر  كه بر حسب مقتضاي آن مياند  هـ ق. صادر نموده 1407/  6 / 20

(را تعزير زد تا بدين وسيله شر آن كوتاه گرددها  آن را كشت و مروج
122F

1(. 
اي در فضاي  رات و مواد مخدر جلسهه با مسكزكنفرانس عالم اسالمي بخاطر مبار -24

برگزار نمود و در پايان  1402/  5 / 30 – 27جامعه اسالميه مدينه منوره در مورخ 
 اي بشرح ذيل صادر نمود: قطع نامه

 الزم است.مبارزه با مسكرات و مواد مخدر با تمام وسايل ممكن  -1
(استفاده از تمام انواع مسكرات و مواد مخدر حرام است -2

123F

2(. 
اين نصوص و فتاواهاي ائمة أعالم داليل صريح و واضحي هستند بر حرمت مواد مخدر، 

اگرچه اند  مثل شرابها  اين زيرا آن و چه مقدار كم باشد و چه زياد؛چه حشيش باشند يا غير 
واجب نگردد بلكه ها  آن چه حدي درنند بنگ و ترياك پاك باشند و اگرماها  آن بعضي از

 تعزير آيد.
علم نسبت به آن همين وزي كه حشيش در اواخر قرن ششم منكشف شد همه اهل و از ر

 اند. حكم را داده
و اند  حرمت بعضي از مواد مخدر نقل كردهاجماع و اتفاق را بر  ءبلكه بعضي از علما

اين، جزم دارند كه آثاري كه مواد مخدر به دنبال دارند بدتر از آثار مسكرات  بعضي بر
توانيم با كمال اطمينان اعالم داريم كه مواد مخدر با تمام اشكال و  مي است، و از اين ما

انواعش حرام است و هيچ خوبيي در آن نيست بلكه شر محض است، واجب است كه 
 انسانيت از آن با هر وسيله ممكن نجات داده شود.

                                           
 نص اين قرار انشاءاهللا در آينده خواهد آمد. -)1(
 آيد. ه اين مطلب نيز در آينده ميخالص -)2(



 
 
 

 ذذ

 :بخش ششم

يي واقعي از معتادان مواد ها داستان در

 مخدر
 

يده يي را كه حقيقتاً به ثبوت رسها داستان ازاي  ترجيح دادم مجموعه
نه آنچه مطلقاً به اطالع ما رسيده است است، در اينجا نقل كنم و اگر 

 د.جنگن كه در يك كتاب هم نمي چرا ؛در اينجا نقل كردها  آن توان نمي



 
 
 

 ذذ

 مواد مخدر

مان بردن جوانان مسل دشمنان اسالم آن را براي از بين مواد مخدر آن سالحي است كه
را به هدر دهند و ها  آن را پست و توانها  آن را سست نموده كوششها  آن تااند  بكار گرفته

وجود اين دست  ولي با ،را نابود بگردانندها  آن پيش از همه دين آنان را از بين برده مستقبل
شان بعد از  بعضي از مسلمانان به سوي آن دراز است تا آن را تناول نمايند، پس زندگي

هاي خود را  شان پس از نور خاموش گشته است و عقل صيرت به تاريكي گراييده و بصيرتب
وت را معبود خود قرار داده به هلذت و ش اند؛ كار ساخته بعد از درخشندگي به هدايت خدا بي

و تمام اين اند  يتيم و همسران خود را بيوه كرده ارتكاب جرايم اقدام نموده و فرزندان خود را
ي واقعي در جامعه مسلمانان ها داستان چند نمونه ازها  اين مشاهدة جامعه دور نيستند، امور از

هدايت و ارشاد، استقامت و اصالح و دوري از موارد رذيلت و پستي و ها  آن است كه بين
ها  آن ي جامعة كفر بيش از حد است و در ميانها داستان پرتگاههاي فسق متصور بود، اما

نگارنده  ؛رسند حد بعيد بنظر مي زد دارد كه براي فكر و خيال بيش اچنان چيزهايي وجو
ي دولتي تدارك ديده بود، اطالع ها هيأت يي كهها داستان اي از ضمن تحقيقات بر مجموعه

همكالس خود را و بعضي اند  هاي قطار گذاشته يافت. از آنجمله بعضي سر خود را زير چرخ
قه به پايين پرت كرده است و بعضي يگانه دختر طب 37به قتل رسانده سپس خود را از 

شيرخوار خود را با لگد كشته است، و بعضي با خواهر خود عمل منافي عفت انجام داده است 
ها  اين آوردن مواد فروخته است كه از همه وس همسر و دختر خود را براي بدستو بعضي نام
امن اتفاق سرزمين و بين اين جامعة با ر اين كنم كه ب ي واقعي را ذكر ميها داستان در گذشته،

 افتاده است، الزم است كه غافالن بيدار باشند كه جنگ و مبارزه هنوز ادامه دارد.
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 داستان اول:
جواني كه يگانه پسر مادر است متجاوز از سي سال سن در اثر همراهي با رفيقان بد دست 

وارد شد اش خلل  آن در انجام وظيفه سببه در نتيجه معتاد شد و ب ،به استعمال مواد مخدر زد
سپس در صدد آن قرار گرفت تا  ؛از كار بركنار كرده شد و به كثرت مشكالت و غيبت

د را ومادرش را فريب داده به بهانة ازدواج دارايي او را از دستش خارج كند و با آن مواد خ
وع كرد به زدن تأمين كند، اين عمل او ادامه پيدا كرد تا آن كه عقلش مختل شد و شر

 مادرش و در نتيجه دستگير و راهي زندان گرديد.

 داستان دوم:
كرد يك مرتبه همسرش را با خود به  شوهري كه شراب و مواد مخدر را استعمال مي

صحرا برد، و آنقدر شراب نوشيد و مواد كشيد كه عقلش پريد و در تعقيب همسرش قرار 
داخل ماشين قرار داد سپس شيشه را بلند كرد تا گرفت تا اين كه او را گرفت و سرش را در 

ر را روشن كرد، زن بيچاره در صدد شكستن شيشه وبه اين وسيله او را خفه كند سپس موت
يش موفق به شكستن شيشه شد و توانست ها چشم قرار گرفته تا اين كه با مشاهده مرگ با

كرد و تمام  نمود و به عقب رخ نمي كليد ماشين را بردارد، كليد را برداشته روي به بيابان فرار
 شب در حركت بود تا اين كه بوقت صبح به كشتزاري رسيد و داستان شوهر را با مردم در

 ميان گذاشت و باآلخره شوهرش دستگير و به زندان انداخته شد.

 داستان سوم:
او با خانوادة همسري بسيار نيك بود، مردي متجاوز از پنجاه سال داراي جمعي از اوالد و 

كرد، در يكي از سفرهايش با يك شخص بدي  امن و اطمينان در وسعت رزق زندگي مي
بدين شكل كه بوسيله او انواعي از مواد مخدر  د كه او را به سوي هالكت سوق داد؛آشنا ش

سرانجام دستگير و راهي زندان شد، و چنان نيرو و عقلش تحليل  ،ج داديرا در منطقه ترو
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ها  آن شناخت و نه به زن و فرزندانش توجهي داشت و نه نسبت به ميرفت كه نه كسي را 
 كرد. سؤالي مي

 داستان چهارم:
كرد ولي  شخصي با سن چهل و پنج سالگي با مادر و يك همسر و پنج فرزند زندگي مي

در اثر مواد مخدر با همسايگان مشكالت زيادي داشت. شبي زن و فرزندانش نزد 
او در اثر نشئه و  تنها با مادرش در خانه مانده بود؛او  ،ته بودندخود رفمادري خويشاوندان 

كه باالي [دارد و به سراغ مادر  ميلطة شيطان قرار گرفته كارد را براستعمال مواد مخدر زير س
بيند كه پسرش با  شود مي شنيدن سر و صدا بيدار مي رود، مادر با مي ]بام منزل خوابيده بود
آيد و پسر به  از ترس فوراً به طرف ديگر راه پله پايين مي ،آيد باال ميكارد دارد از راه پله 

شود دوباره باالي بام برود، در آنجا با صداي بلند  افتد تا اين كه مادر موفق مي ميدنبالش 
بينند كه اين پسر نافرمان  آيند مي همسايگان كه مي كند؛ را صدا ميها  كشد و همسايه جيغ مي

شوند از بااليي ديوار حياط وارد منزل  قفل زده است، لذا آنان مجبور مياز داخل منزل را 
دهد و سرانجام با حيله  دست نميها  آن وجود اين به بشوند و با سالح او را تهديد نمايند و با

كشد  مادر مسكين داد مي ،كنند اندازند و دستگيرش مي و تدبير بوسيله طنابي او را به زمين مي
زيرا من و فرزندانش همه از دست اين در امان  ،خواهم چنين پسري نمي كه او را بكشيد

 نخواهيم ماند...

 داستان پنجم:
رود و در دام رذايل  جواني در حالي كه مبلغي همراه دارد بيرون از شهر به سفر مي

شود، و پس از برگشت به وطن  افتد، بدين وسيله به سوي سكر و مواد مخدر سوق داده مي مي
خود را به دروغ بيمار  كند؛ آن دسترسي پيدا نميگيرد اما به  ش مواد مخدر قرار ميدر تال

كند و تا يك سال كامل مبالغ  پدر مسكين باور مي دهد تا براي عالج به خارج برود. مي نشان
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دهد تا اين كه يكي از همراهانش حقيقت امر او را در اثر اختالفي كه با او  هنگفتي به او مي
 سازد. آشكار مي پيدا كرده

 داستان ششم:
مواد مخدر استعمال كرده بود ها  آن مردي در روز ماه مبارك رمضان با همراهانش كه با

ذا آماده كرده شود، در روز رمضان كه مردم روزه بودند، براي خود غ در خانه دستگير مي
يش احساس گرداند و چون او نسبت به آبرو اما خداوند همسرش را بر او مسلط مي بودند؛

آمده او را در حال ارتكاب جرم با همراهان ها  آن دهد كه به مأمورين اطالع مي ،كند خطر مي
 نمايند. شياطينش دستگير مي



 
 
 

 ذذ

 :بخش هفتم

 مبارزة اسالم با مواد مخدر
 

 و اين بخش شامل يك تمهيد و دو بحث است:
 عبارت است از مبارزه با مواد مخدر از روي پيشگيري. بحث اول:

 عبارت است از مبارزه با مواد مخدر به صورت عالج.  ث دوم:بح



 
 
 

 ذذ

 تمهيد

 :مبارزة اسالم با مواد مخدر
خواهند بيماري مواد مخدر را به نحو بهتري عالج كنند با هم مختلف  آراي كساني كه مي

كه جهت معالجه مواد مخدر الزم است، چيزهايي ايجاد نمود كه به اند  هستند، بعضي معتقد
 مواد استعمال شوند. جاي اين

 گويند: فقط بايد به عالج رواني پرداخت. بعضي ديگر مي
 گروهي ديگر اصرار دارند كه در جلو مبادي اسالم و احكام، جوي ايجاد كرد تا اثرات

 در نفوس سرايت كند.ها  آن
هايي را  كه معالجة اساسي اين مشكل اين است كه بايد نسلاند  و بعضي ديگر بر اين باور

شان را  معتادان را توجيه كنند و سردستها  آن يد آورد و پرورش داد و توجيه كرد تاپد
 را سوق داد.ها  آن گرفت و به خير و صالح

دو  نيه به ادر قبال اين آراي متفق و مختلف معالجة اين مشكل سهل و آسان است ك
 صورت انجام گيرد:

 پيشگري.نخست: 
 عالج.دوم: 

 توضيح خواهيم داد. هينداين مطلب را در دو بحث آ



 
 
 

 ذذ

 :بحث اول
 مبارزه با مواد مخدر از راه پرهيز و پيشگيري

 باشد: و اين مشتمل بر سه مطلب مي
 توجه به ترتيب افراد، خانواده و جامعه.مطلب اول: 
 كردن به كسب حالل و مبارزه با بيكاري.رايجاد كار، وادامطلب دوم: 

لوب و تبليغ عمومي نسبت به ضررهاي ي اسالمي در قها ارزش نشاندنمطلب سوم: 
 مواد مخدر.

 توجه به تربيت فرد، خانواده و جامعه: مطلب اول
ي داشته باشد نسان در اين جهان زندگي سعادتمندهاي تربيت اسالمي اين است كه ا منت

 كه او را به سعادت ابدي جهان آخرت برساند.
ش و نشأت خوب و درستي پرور و براي تحقق بخشيدن به اين الزم است كه مسلمان

كند،  ي خوبي را از والدين يا قيم و سرپرستي ديگر كه بچه به او اقتدا ميها راه داشته باشد و
 گرفته باشد.ياد 

و مبادي اسالم  ها ارزش و ه والدين بر حمايت و تمرين حقايقبنابراين، الزم است ك
ود داشته باشد سعي بيشتر حارص باشند، پس وقتي كه پيشوايي خوبي در والدين مسلمان وج

بر اين خواهد داشت كه فرزند بر آداب اسالمي و مبادي آن نشو و نما يابد، و اين جد و جهد 
و آداب  ها ارزش ا به دنبال خواهد داشت؛ زيرا طفلو كوشش آسان شده نتيجة خوبي ر

 گيرد. اسالمي را از محيط و فضاي مناسب عمالً ياد مي
براي فرزندان چراغ هدايت باشد نه كليد گمراهي، و بايد  لذا الزم است كه خانواده

گيرد تا تربيتش مثمر پيشواي خوبي براي افراد خانواده از روي گفتار و كردار خويش قرار 
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خير باشد و افراد خانواده بر مبادي خير و فضيلت رشد كنند و اهداف تربيت  ثمر و نتيجه
از ليزگاههاي رذايل كه ها  آن تحقق يابد و تهاس آن اسالمي كه متكفل سعادت دين و دنياي

 استعمال مواد مخدر است، كامالً دور باشند.ها  آن ينتر خطرناك بدترين و
اي نسبت به تربيت فرد نموده است در عين وقت  انگونه كه اسالم توجه فوق العادههم

مبذول  ي آنو مبادتوجه بزرگي نسبت به ساختار خانواده و نشأت دادن آن موافق به اسالم 
 داشته است تا شايستة بدوش گرفتن بار امانت بزرگي نسبت به تربيت افرادش قرار گيرد.

از ها  آن كردن ن نسبت به خانواده و جامعه و حفظاز بارزترين مظاهر توجه اسالم و اهتام آ
 باشند: وسايل شر و فساد تشتت و ويراني امور آينده مي

 واج:اول: دستور به انتخاب خوب در ازد
دارد كه ساختمان ازدواج و پايدار ماندن آن، زير بناهايي وجود  آلايده براي ازدواج 

شده است بدست  اي كه از مشروعيت آن در نظر گرفته وار گشته و آن نتيجهتسروي آن ا
 باشند: ها و زير بناها امور ذيل مي اساس آيد. از جملة آن مي

 همسر بايد مسلمان باشد: -1
ترين رابطه است، لذا الزم است  ترين و متداوم قوي واج پس از رابطة عقيدهامر ازدزيرا 

 هاي اختالف عقيده ا بدهد و شائبهكه دين زن و مرد يكي باشد تا امر ازدواج ثمرة مورد نظر ر
زيرا  باشند؛ اين گفته ما مي هاي زندگي بهترين گواه بر صفاي آن را مكدر نسازد، و واقعيت

ختالف عقيده وجود داشته باشد راه سهل و آساني براي مواد مخدر جهت هرگاه بين زوجين ا
گردند كه حدو حصري  آيد و مشكالتي بر آن مرتب مي سرايت در خانواده پديد مي

 نخواهند داشت.
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 زن و شوهر هردو بايد متدين باشند: -2
، آداب بتوانند احكام بفهمند و ين اين است كه حقيقت دين اسالم راوجاز تدين زهدف 

و منهج اسالم را كامالً الزمه و زندگي  يو فضايل آن را عمالً در خود پياده كنند. و مباد
خواهد ازدواج  براي كسي كه مي[ ساختن رسول خدا  د قرار دهند و در اين باره متوجهخو

َرَ�ٍع: لََاالََما َوَلَكَ «فرمود:  كافي است، آن حضرت  ]كند
َ
ةإ َأل

َ
َبَما َوَلََاالََما َإرََر إ هللالََاَ أ

يَرَما  ََاَفَرَ  َََ هللاَ  هللاّليَك تََ َ�َه يََدهللاك  .)124F1(»َوَلَ
بخاطر حسن و  -3 .براي حسبش -2 .بخاطر مالش -1كنند:  با زن بخاطر چهار ازدواج مي«

پس با ازدواج به زن ديندار پيروز باش و از غير آن دستت به  ،بخاطر دينش -4 .جمالش
 .»خاك بيفتد

يكي از زن و مرد براي خود چنان همسري را انتخاب كند كه هر -3

 اش به اصالت، شرف، صالح و پاكيزگي معروف باشد: خانواده
زيرا مردم به منزلة معادن هستند، كساني كه در زمان جاهليت بهتر بودند در زمان اسالم 

يي از نظر شرافت اه تفاوت مردم بين خود ه شرطي كه فقه و فهم داشته باشند؛ب اند، هم بهترين
 و وضاعت، صالح و فساد و خير و شر دارند.

چقدر روابط زناشويي وجود داشته كه در بدو امر بنابه انتخاب ناشايست يكي از زوجين 
و اين چيزي  اند، نهايت سر به طغيان و نابودي زده ه و درتفازدواج صورت گر ديگري را،

(شود است كه روزمره محسوس و مشاهده مي
125F

2(. 

                                           
 .175، ص 4، مسلم، ج 9، ص 7صحيح بخاري، ج  -)1(
در اين موضوع به جلد اول كتاب تربيت اوالد در اسالم، تأليف عبداهللا ناصح علوان مراجعه شود،  -)2(

ت پور به فارسي ترجمه شده، اميد اس كتاب مذكور توسط مولوي عبدالقادر دهقان و عبدالكريم حسين
 كه به زودي انتشار يابد (مترجم).
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 م: معاشرت خوب زوجين با يكديگر:دو

ِ ﴿ فرمايد: خداوند مي وُهّن ب ُ�ِ ََ وِف� ٱَو َُ ۡض ََ ۡ وُهنّ  ص َُ َُ َِۡه ََ ْ َشۡ�  ََإَِ  ََُهوا �َِۡ َ
َ
َ ٰ ََ ا  ٔٗ َ�َض

ُ ٱَوَ�ۡجَضَل  ِّ  � ٖٗ ِِ ََ  � ٗ ٖۡ  .]19النساء: [ ﴾١�ِيهِ َخ
دانستيد، شايد آنچه را شما را ناگوار ها  آن زنان به معروف معاشرت كنيد، پس اگر و با«

 .»ناگوار بدانيد خداوند در آن خير زيادي قرار داده باشد
در اين سياق، كلمة جامعي است كه شامل تمام آن چيزهايي است كه  »معروف«كلمه 

از نظر شرع و عقل شناخته شده باشد، از قبيل عادات و شمايل نيكو، اخالق ها  آن خوبي
را زير سايه رابطه تنگاتنگ زناشويي الزم ها  آن ي كه خداوندفاضله، اداي حقوق و واجبات

در ها  آن كه برخي ازاند  قرار داده است، علما وجوه زيادي براي معاشرة بالمعروف ذكر كرده
 شود: ذيل نقل مي

ُنفِۡق ذُو ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،بردن در نفقه اهل و عيالوسعت بكار -1 َِ
 .»مند بر حسب ثروتش نفقه پرداخت نمايدثروت« .]7الطالق: [ ﴾ۦۖ هِ َسَضة  ّمِن َسَضَِ 

اي  انهتن از همديگر در تمام شئون منزل نسبت به فرزندان و غيره، در خفگر مشوره -2
فرما باشند و مادر و پدر در شئون زندگي دست  كه محبت و الفت در آن حكم

و فرزندان در آن با گيرد  بدست همديگر بدهند سعادت و نيكبختي در آن رونق مي
 يابند. بهترين وجه رشد و نشو و نما مي

يكي از زن و مرد نسبت به نقايص يكديگر بويژه وقتي محسن و پوشي هر چشم -3
تنها از  تواند از همه عيوب سالم باشد؛ زيرا كمال مي مكارمش بيشتر باشد، چه كسي

كند، و چون  ظر ميآن اسالم كه به خانه به عنوان سكن، امن و سالمتي ن آن خداست.
كند آن را به مودت، رحمت و انس ستايش  به عالقه و ارتباط زن و مرد نگاه مي

دارد تا بر هماهنگي، ابراز  نمايد و اين پيوند را بر اختيار مطلق قايم نگه مي مي
 گويد: همدردي و دوستي پايدار بماند... خود همين اسالم است كه به مردان مي
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وهُ ﴿ َُ َُ َِۡه ََ ْ َشۡ�  نّ ََإَِ  ََُهوا �َِۡ َ
َ
َ ٰ ََ ُ ٱا َوَ�ۡجَضَل  ٔٗ َ�َض ِّ  � ٖٗ ِِ ََ  � ٗ ٖۡ  ﴾١�ِيهِ َخ

  .]19النساء: [
 دانيد، خداوند پس اگر آنان (زنان) را ناگوار دانستيد، شايد در آنچه شما ناگوار مي«

 .»متعال خير بسياري قرار داده است
تن آن با اولين اختالف ساخته از گسگويد تا ارتباط زناشويي را محكم س چنين مياو 

ممانعت كند، و تا گره ازدواج را محكم كند كه با اولين درگيري باز نشود، و تا حقيقت اين 
ف نزاعهاي احساساتي و حماقت آن ميلي ؛ از اين كه ملعبه و هدمؤسسة بزرگ را حفظ كند

 پرد، قرار گيرد. كه به اين سو و آن سو مي

 گي در فضاي خاص خانوادگي:سوم: حل مشكالت خانواد

وُهّن وَ  ّ�ِٰ� ٱوَ ﴿ فرمايد: خداوند مي َُ ََ �ُُشوزَُهّن ََضِ َاَُو وُهنّ ٱََ َُ اِجعِ ٱِ�  ۡهُج ََ ََ ۡ  ص
ُِوُهّنۖ ٱوَ  ِ ۡۡ  َّ ِِ ۗ ْ َعلَۡيِهّن َسبِيً� ُِۡغوا َطۡضَنُ�ۡم َََ� َ�

َ
َ َۡ ِ َ ٱََإ ِّ  � ٖٗ ِِ ََ ا  ََ َعلِّيٗ َۡ ِخۡفَُمۡ  ٣َ� � 
ا ََ  ََ اَق بَۡينِِه ََ ْ ٱِش ُِوا ۡهلِهِ  ۡعَض

َ
ا ّمِۡن َ َٗ آ ِِۡصَ�ٰٗحا ُۡوَّ�ِِق  ۦَ�َك َۡ ۡهلَِهآ َِِ َُِۡ�

َ
ا ّمِۡن َ َٗ ُ ٱوََ�َك اۗٓ  ِّ ََ بَيَۡنُه

 َّ َ ٱِِ ِّ  � ٖٗ ا َخِِ ًَ ََ َعلِي  .]35-34النساء: [ ﴾٣َ�
در ها  آن كنيد و از احساس خطر داريد نصيحتها  آن كه از نافرمانيبه آن زناني «

اقدامي ها  آن ؛ پس اگر مطيع قرار گرفتند، عليهرا بزنيدها  آن گيري كنيد و خوابگاه كناره
نكنيد، يقيناً خداوند غالب و بزرگ است. و اگر احساس خطر نموديد پس مقرر كنيد حكمي 

موفق  راها  آن اگر آنان اصالح طلب باشند خداوند از طرف مرد و حكمي از طرفي زن كه
 .»گرداند، يقيناً خداوند بسيار دانا و خبردار است مي

كشد تا فرماني بالفعل تحقق يابد و پرچم عصيان به اهتزاز درآيد  منهج اسالمي انتظار نمي
بلكه الزم است كه در معالجه مبادي نشوز و نافرماني قبل از قوي  ،و بيم قواميت از ين برود

 سرانجامش فساد و ويراني اين مؤسسه مهم است.زيرا  ؛قرار گرفتنش مبادرت ورزيد
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ه خاطر مصلحت در لذا براي سرپرست خانواده اجازه رسيد تا برخي از انواع تأديب را ب
فقط به  ،گيري تأديب از روي انتقام و شكنجه نباشدبرخي از اوقات بكار گيرد و اين بكار

 خاطر اصالح و پيوند شگاف در نخستين بروز نافرماني باشد.
سالم يگانه دين جاويد و كاملي است كه مقتضيات زندگي را برآورده و مشكالت را ا

 نمايد. معالجه مي
تن اين عقد سه به گسداسالم حاضر نيست كه در قبال بروز نافرماني و ناگواري تسليم ش

درت و گناه كه هيچ ق در جلوي افراد بزرگ و كوچك بياقدام نمايد، و مؤسسة خانواده را 
بودنش در  ارند، از هم بپاشد. مؤسسة خانواده در نظر اسالم عزيز است به اندازة مهمتواني ند

هاي جديدي كه الزمة نمو و رشد، ارتقا و امتداد آن  بناي اجتماع و در امدادش به خشت
 هستند.

اي چنان قوي پديد  يافته شود جامعه و خانوادة باهم پيوسته و با امن هرگاه فرد صالح
چند خطرناك و با اساليب خاص و رهاي بنيانكن كه ه تواند در برابر سيالب آيد كه مي مي

ها  آن ينتر خطرناك وسايل مجهز روي آوردند مبارزه و مقابله نمايد، و در عصر حاضر
اسالمي افروخته  كه آن را به وسيلة آتش جنگ در تمام كشورهاي سالح مواد مخدر است

نسل جوان،  فلت داعيان مخلص، اولياي امور و معلمانجوانان اسالم بنابر غ شده و در اثر آن
 اند. جوانان مسلمان در سرتاسر كشورهاي اسالمي از بين رفته

را ها  آن و حال آن كه اسالم پيروان خود را بر طاعت و بندگي تربيت نموده و بر همين
 ،استعبادت خدها  آن توضيح داده است كه هدف از آفرينشها  آن برانگيخته است و براي

ُت ﴿ فرمايد: وند مياچنانكه خود خد َۡ ِنّ ٱَوَما َخلَ
�َس ٱوَ  ۡۡ ِ�ۡ  َِ و ُۡ ُِ َۡض َِ  .]56الذاريات:[ ﴾٥ِِّ� 

 .»ام راي امر ديگري نيافريدهو انس را بجز براي عبادت خود، بما جن يعني «
به مسلمان با پروردگارش در ارتباط بوده و ايمان در وجودش قوي باشد، و  سانانهرگاه 

ماند تا آن را با استعمال  اداي فرايض و عبادات مقرره بپردازد، وقت فراغتي برايش باقي نمي
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زيرا بر انسان الزم است كه نخست در اين وقت نسبت به خود و اين  ر ضايع كند؛مواد مخد
 كاينات بزرگ و خالق عظيم خويش بينديشد.

ا او كساني را در اطراف خود زير ،و در مرحله دوم طمانينيت و آرامش را احساس كند
رابطه با خداوند جل و عال  يبرقراربردن در  و لذت بيند كه با او در انجام عبادت و تذلل مي

 شريك هستند.
ي ها راه پي ببرد و بهها  آن اندازه كه مسلمان از همنشينان بد كناره بگيرد و به مكايدو هر

راي او واضح گردد، به همان مواد مخدر ب آگاه باشد و نهايت خسارات و ويرانيها  آن اغواي
نشينان نيك و توجه به سوي عبادت به اعتبار  ارتباطش با خداوند و تالشش براي هم مقدار

َّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند مي ؛شود مفهوم عامش اضافه مي قُۡل ِِ
ِ رَّبِ  ّ ِِ اِ�  ََ َّ َِ�َ ٱَو ّوُل  ۥۖ  َ�ِ�َك َ�ُ َ�  ١ ََۡ�ٰلَ

َ
ََا  َ
َ
ُُ َوَ َۡ ِّ

ُ
ٰصَِك َ ََ ِ َِ�َ ٱَوِ ۡسلِ َُ ۡ األنعام: [ ﴾١ ص

162-163[. 
 ي خداست كه پروردگار جهانيان است.نماز و حج و زندگاني و مرگ من برا :بگو كه«

 .»ام و من نخستين مسلمانم امر شده شريكي ندارد و به اين

 ل و مبارزه با بيكاريدر برانگيختن بر كسب حال: مطلب دوم
در جامعة اسالمي هر انساني موظف است كار بكند، مأموريت دارد تا در گوشه و اطراف 

َجَضَل ََُ�ُم  ّ�ِيٱُهَو ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي ،زمين بگردد و از رزق خدا بخورد
�َض ٱ
َ ْ ٱَذصُوٗ� ََ  ۡۡ ُشوا  .]15امللک: [ ﴾ۦۖ هِ ِ� َمَناََِِِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِ  ّۡ

اوست كه زمين را براي شما هموار ساخت پس در اطراف آن بگرديد و از رزق خدا «
 .»بخوريد

ت و نخستين عنصر در عمران اين كار نخستين سالح مبارزه با فقر و اولين سبب جلب ثرو
او كه به همين خاطر انسان در آن خليفه قرار گرفت و خداوند به  و آبادساختن زمين است

 فرمايد: نقل مي خطاب به قومش ا آباد كند، چنانكه از زبان صالح دستور داد تا آن ر
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ۡوِم ﴿ ََ ٰ ْ ٱَ� وا ُۡ ُِ َ ٱ ۡ� ُهُ  ِّ ٖۡ ُ�م ّمَِن  ۥۖ َما ََُ�م ّمِۡن َِِ�ٰهع َ�
َ
�َشأ
َ
�ِض ٱُهَو َ

َ ُ�مۡ ٱوَ  ۡۡ ََ ََ ََۡض  ﴾�ِيَها ۡس
 .]61هود: [

دي ديگر براي شما نيست، (زيرا) پيدا كرد اي قوم من! خدا را بپرستيد كه جز او معبو«
 .»و گردانيد شما را باشنده در زمينشما را از زمين 

زيرا اين  ؛دارد، از خالل مباحث حذر ميوادار و از كسب خبيث براسالم به كسب حالل 
 گردد. مطلب به خوبي روشن مي

له آنچه را جمنان به خوبي گشوده است، تا از آنعمل را بر روي مسلمااسالم درهاي  -1
هي داشته باشد اختيار نمايد و هيچ كار اكه شايستگيش را داشته و نسبت به آن آگ

 متعين باشد.كند مگر اين كه مصلحت جامعه در آن  مشخصي را بر او الزم نمي
بندد مگر در صورتي كه پشت سر آن  اسالم درهاي كار را به روي مسلمانان نمي -2

اعم از اين كه ضرر مادي باشد يا  ،ه باشدضرري براي شخص يا جامعه وجود داشت
 باشند. اين قبيل مي زمعنوي و تمام كارهاي حرام در اسالم ا

اسالم هيچ چيزي از حقوق خاصة كسي كه در اثر كسب و كار بدست آورده  -3
باشد، كسي  چه مسلمان بر كسب نمايد مال خودش ميبلكه هر ،كند مصادره نمي

گر اين كه اموال او به حد نصاب زكات ديگر در آن شراكت نخواهد داشت م
شود تا زكات  پس وقتي مال كسي به حد نصاب زكات برسد بر او واجب مي ؛برسند

اي زندگي را بسر  در موقعيت و مرحلهها  آن زيرا ،آن را به برادران فقير خود بدهد
 مند بر آن بود. برند كه قبالً همين ثروت مي

نمايد تا مزد  ، بلكه وادار ميكند جلوگيري مياسالم از كاستن حق مسلماني قطعاً  -4
دازة كارش باشد نه كس به انشدن عرقش داده شود، و مزد هر كارگر قبل از خشك

آيد كه در اسالم  يش، زيرا دادن مزد كمتر از استحقاق، ظلمي بحساب ميكم و نه ب
 ترين محرمات است. از سخت



 مواد مخدر در فقه اسالم   150

 هاي بيكاري: معالجة اسالم براي انگيزه
هاي نفساني و عوايق علمي را كه مردم را از كار و تالش رزق و  ام انگيزهاسالم تم

اي كه انسان در  به گونه ،ه استدكن نمو ته است معالجة ريشهمسافرت در روي زمين باز داش
ها در  انگيزي كه بشر بعد از قرن ايستد، آن برنامة شگفت احترام ميقبال آن به خاطر اجالل و 

چه در ذيل ذكر ند و از مظاهر اين معالجه است آنك دن، آن را لمس ميپستي و سرگرداني مان
 شود: مي

كنيم و از او انتظار روزي  بعضي از مردم با اين سوء تفاهم كه ما بر خدا توكل مي -1
 گردانند. داريم روي از كار مي

شدة خويش توضيح  في كرده و در برنامة درست و حساباسالم اين روش را اشتباه معر
بلكه الزم است كه همراه با توكل اسباب  ،ست كه كار با توكل تعارض و منافاتي نداردداده ا

 .»بر توكل زانوي اشتر ببند«  ر اين باره شعار مسلم اين است كهرا فراهم نمود، د
را براي ها  آن حكمت خداي حكيم و عليم تقاضا دارد كه اين ارزاقي كه در بيابان و دريا

و روزيي كه مقدر كرده و وسايل معيشتي كه ميسر ساخته است مردم تضمين نموده است 
بدون جهد و كوشش و كار بدست نيايند، از اينجاست كه خداوند سبحانه خوردن رزق را بر 

ْ ٱََ ﴿رفتن رفيق بر در مناكب (نواحي) زمين قرار داده و فرموده است:  ُشوا ِ� َمَناََِِِها َوُ�ُواْ  ّۡ
پسي هركسي كه راه  »در نواحي آن و بخوريد از رزق خدابرويد «. ]15امللک: [ ﴾ۦۖ ِمن ّرِۡزقِهِ 

(نشيند، سزاوار است كه نخورد خورد و كسي كه توان راه رفتن را دارد و مي مي رود مي
126F

1(. 
و بعضي به بهانه اين كه ما خود را از كار و امور دنيا بريده فقط به بندگي خدا  -2

َوَما ﴿ گويد: چنانكه مي ؛ما را آفريده استزيرا خداوند به همين خاطر  ،پردازيم مي
ُت  َۡ ِنّ ٱَخلَ

�َس ٱوَ  ۡۡ ِ�ۡ  َِ و ُۡ ُِ َۡض َِ س را ام جن و ان نيافريده« .]56الذاريات: [ ﴾٥ِِّ� 
 .»مگر براي آن كه بپرستند مرا

                                           
 .44الفقر و كيف عالجها اإلسالم، ص  مشكلة -)1(
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در اسالم رهبانيت نيست و هرگاه در كارهاي  هبه اين گروه بشريت چنين تعليم داد ك
باشد و كارگر آن را درست انجام داده احكام اسالم را در آن مراعات دنيوي نيت درست 

بهتر  ،گيرد كه مسلمان به وسيلة آن به خدا تقرب جويد كند خود همان كار براي خدا قرار مي
، بلكه خداوند پاية تر آن است كه انسان براي خود و اهل و عيالش زحمت بكشد و شايسته

ََ ﴿ گويد: را نوعي از جهاد قرار دهد. چنانكه مي گونه عمل را باال برده تا آناين و َُ َوَءاَخ
 �ِ ََ ُِو �ِض ٱَۡۡ�ِ

َ ِل  ۡۡ َۡ ََ مِن ََ ََُغو ِ ٱَۡۡب ََ ِ� َسبِيِل  ِّ ََ َُۡ�َِٰلُو و َُ ِۖ ٱوََءاَخ  .]20املزمل: [ ﴾ِّ
ديگران كه نمايند از فضل خدا و  كنند در زمين طلب روزي مي و ديگران كه سفر مي«

 .»خدا راه كنند در ر ميكارزا
ا اين كه كشند كه اين ذلتي است ي بعضي از مردم به اين خاطر دست از زحمت و كار مي

آيد و يا اين كه او زندگي خود را به وسيلة زكات و  گير نميدر شهر و مسكن خودش كار 
چه كار هر زيرا اند، نظرية خويش در اشتباه قرار گرفتهدر اين ها  اين برد، همه صدقات بسر مي

 باشد زحمتي است شرافتمندانه.
خدمت هم براي يكديگر  و مردم در اين سر »هركسي را بهر كاري ساختند«زيرا 

ساختن اين كاينات است، جاي شگفتي نيست اگر ببينيم كه كنند كه اين از روش آباد مي
ي ها مچش و ها گوش باشند و مشاهير و بزرگان مسلمان به سوي حرفه و كارشان منسوب مي

هاي درخشنده: بزاز، قفال، زجاج، خراز، جصاص، خواص، خياط،  جهان پر هستند از نام
جاويد اسالم از خود  ساختن تمدن ز كساني كه آثار نماياني در محكمصبان، قطان و غيره ا

 اند. بجاي گذاشته

و تبليغ عمومي ضررهاي مواد  ي اسالميها ارزش كاشتن نهال: مطلب سوم
 مخدر

برنامة  ر تمسك به اسالم و الزم گرفتن آني اسالمي و واداشتن بها ارزش اشتنيقيناً ك
آيد از  و تفصيل نتايجي كه از آن بدست ميندگي است، و بيان موقف استعمال مواد مخدر ز
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باالترين ها  اين كند همة قبيل ضررها و خطرهايي كه امنيت فرد، خانواده و جامعه را تهديد مي
 كل خطرناك.شبراي نجات از اين ممشخصي هستند  وسايل

كه اند  ثابت كردهاند  هاي بسيار اندكي كه بعضي از داعيان با برخي از معتادان داشته تجربه
يا دو  است، زيرا بسا اوقات معتادان در خالل يك  داشته اي دربر ي ممتاز فايدهها روش اين

 اند. اشتهدست از استعمال اين مواد برداند  نشستي كه با داعيان داشته
هاي ورزشي و  هاي درسي باشگاه اي گروهي برنامهه بنابراين، الزم است كه مساجد رسانه

حذر داشتن مردم از اين سموم قاتل ي نقش مؤثري در متنفر ساختن و برمؤسسات اجتماع
هاي روز جمعه توجه نمايند و  اين موضوع در سخنراني داشته باشند و اگر امامان مساجد بر

استادان آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و در توضيح آن شاعران و اديبان با معلمان و 
اسلوب سهل و جذب به سرودن اشعار و نوشتن مقاله و سخنراني بپردازند مقدار زيادي از 

دانيم كه پيشگيري هستند، و اين كار  خطرات اين مشكل كاسته خواهد شد، و به طور قطع مي
شش در اين زمينه بسيار كم بينيم كه كو وجود اين مي است ولي با براي هركس سهل و آسان

 .لی اهللا املشتكیفإاست. 



 
 
 

 ذذ

 :بحث دوم
 در مبارزه با مواد مخدر به طريق معالجه

 بر دارد:در اين بحث سه مطلب
 مداوا با عبادت.مطلب اول: 
 عقوبت (كيفر).مطلب دوم: 
 كشيدن در مبارزه با مواد مخدر. زحمتمطلب سوم: 

 مداوي با عبادت: لب اولمط
ي اسالمي ها ارزش ي پرهيز از شرور مواد مخدر كاشتها راه قبالً بيان كرديم كه يكي از

 است.
و هرگاه اين به پاية تكميل برسد پشت سر آن مردم را به سوي عبادت تشويق و ترغيب 

سر برند و ها قرار دهند تا در يك فضاي ايماني زندگي خود را ب نمايند و آن را محبوب دل
كامالً از فضاي رذيلت و حب منكرات دور باشند، زيرا قلب انسان هميشه احساس نياز به 
سوي خدا دارد و اين شعور و احساس اصيل و صادقي است كه جاي آن را هيچ چيزي 

گيرد بجز اين كه مردم ارتباط خود را با خدا برقرار نمايد. و به اين سبب عبادت برقرار  نمي
هاي سالم، ارواح پاكيزه و  طي كه به وجه مشروعي ادا گردد. پس نزد دلشود بشر مي

تر از محبت خدا، انس به او و  كننده ي برتر، لذيذتر، پاكيزه و خوشحالهاي فهميده چيز عقل
اصل مؤمن در قلبش در نتيجه آن عبادت حاي كه  شوق مالقات با او نيست و آن شيريني

نخواهد بود. اين دل بجز با عبادت خدا و توجه به سوي او كند هيچ حالوتي باالتر از آن  مي
 گردد. يابد و به سكون و آرامش نايل نمي شود و فالح و پيروزي را نمي اصالح نمي
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چند هاي ما سوايش را هر و هرگاه محبت خدا در قلب جايگزين شود تمام محبت
ج براي بسياري از راند، از اينجاست كه عبادت مفيدترين عال مستحكم باشند بيرون مي
باشد و عبادتي كه ما به سوي  استعمال مواد مخدر است، ميها  آن امراض و سمها كه يكي از

دارد و كافي است كه  برو شامل آن را در آن اشاره نموديم، مفهومي است كه اين لفظ كامل
چنانكه  سالم ابن تيميه بيان نموده است اكتفا نماييم،اإل ما، در اينجا بر تعريفي كه شيخ

 گويد: مي
را دوست ها  آن است كه شامل تمام آن چيزهايي است كه خداوندعبادت اسمي جامع (

از قبيل اقوال و اعمال باطن و ظاهر مانند نماز، زكات، روزه، حج،  ،پسندد مي دارد و
فا به عهد و راستگويي، اداي امانت، نيكي و احسان با مادر و پدر، پيوند خويشاوندي، و

نهي از منكر، جهاد با كفار و منافقين، احسان به همسايه، يتيمان،  امر به معروفپيمان، 
 ها، دعا، ذكر، قرائت قرآن و امثال مساكين، مسافران و مملوكان چه از بهايم و چه از انسان

 از عبادات ديگر.ها  اين
، اخالص در دين، صبر، و همچنين محبت خدا و رسولش، ترس خدا و توجه به سوي او

شدن به به قضاي او، توكل بر او، اميدوارهاي خدا، رضا  گزاري نعمت كمت، سپاسح
(از عبادات خداوندي)ها  آن حمتش، ترس از عقوبت و عذابش و امثالر

127F

1(. 
مان عبادت خداست كه در آن جايي براي انحراف و مجالي براي لپس تمام زندگي مس

َّ ﴿ فرمايد: ه خداوند متعال ميجلسات فسق و استعمال مواد مخدر وجود ندارد. چنانك قُۡل ِِ
ِ رَّبِ  ّ ِِ اِ�  ََ َّ َِ�َ ٱَصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َو ّوُل  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١ ََۡ�ٰلَ

َ
ََا  َ
َ
ُُ َوَ َۡ ِّ

ُ
ٰصَِك َ ََ ِ َوِ

َِ�َ ٱ ۡسلِ َُ ۡ  .]163-162األنعام: [ ﴾١ ص
 
 

                                           
 .2العبوديه، ص  -)1(
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 عقوبت (مجازات): مطلب دوم
بنابراين، قوانيني را پياده نموده است كه  .امل و جاويداني استشريعتي كشريعت اسالم 

عيت بعضي از ورمش هاست آن ، از جملةضامن مصالح مردم در معاش و معادشان باشند
كنند و يا نسبت به آبروي فردي  ها براي كساني كه در نظام اجتماعي خلل ايجاد مي مجازات

 كنند. عمومي تجاوز مي نمايند يا بر حقي از حقوق خصوصي يا تعرض مي
 و اين كيفرها به نص كتاب، سنت اجماع و قياس ثابت هستند.

هاي خداوندي اين است كه  ها و رحمت از جمله حكمت«گويد:  مي /ابن قيم 
شوند مشروع ساخت از  كيفرهايي را در بارة جناياتي كه بين مردم نسبت به يكديگر واقع مي

ساختن، قذف و تهمت و  و اموال مانند: كشتن، مجروح عراضقبيل جنايت در نفوس، ابدان، ا
 مستحكم قرار داده و ها را دزدي، پس خداوند وجهات زجرهاي مانع از وقوع اينگونه جنايت

را مشروع ساخته است تا ضامن مصلحت جلوگيري و زجر همراه ها  آن ترين وجهي بر كامل
 .)128F1(»ستبا عدم تجاوز از حدي باشد كه مستحق آن

 عقوبت:تعريف 
كند  عبارت است از آن جزايي كه ولي امر يا نايب او بر كسي وارد مي عقوبت در لغت

كه مرتكب به مخالفت شرعي شده باشد، چنانكه به حقي خصوصي يا عمومي تعدي كرده 
 باشد.

لسان العرب . در ة وعقوبة وعقاباعاقب يعاقب معاقبز فعل و اين عقوبت مأخوذ است ا

ش سزايي داده معاقبه عبارت است از اين كه به كسي در برابر كردارعقاب و «ه است: آمد

اباً أخذ به، وتعقب الرجل إذا عقبة واقعاقبه بذنبه مععقوبت است، و  شود، و اسم اين سزا

 .)129F2(»ته بذنب كان منه...خذأ

                                           
 .114، ص 2إعالم الموقعين، ج  -)1(
 .219، ص 1لسان العرب ماده عقب، ج  -)2(
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 دادن به كسي مساوي باعقاب و معاقبه عبارت است از: سزا«آمده است:  هتذب اللغة در

(أعقبته از باب افعال و  )130F1(»عاقبته يبمعن قال أعقبتهيووبت است، ه اسم اين عقك كردارش

 عاقبته از باب مفاعله يك معني دارند).

 عقوبت اصطالحي:
كن  به ويژه آنچه به ريشهزنند  اهداف عقوبت دور مي ،تعريفات اهل علم راجع به عقوبت
 شوند: ها در ذيل نقل مي يفشود، برخي از آن تعر كردن جرم و اصالح مجرمان تمام مي

سزاهايي كه خداوند بخاطر «حدود را چنين تعريف نموده است:  عالمه ماوردي
 .)131F2(»وگيري از ارتكاب محظورات و ترك مأمورات مقرر فرموده استجل

قبل از ها  آن يعني، )132F3(»زوهللاج  َقد�سوهللاعع قب  هللاعرق  و«محقق ابن همام فرموده است: 
 آيند. آن سزا به حساب مي انجام كار مانع و بعد از

ها  آن كهاند  آن است كه بعضي از مشايخ فرموده تحقيق«عالمه ابن عابدين فرموده است: 
ش مردم از يعني با دانستن مشروعيت ؛گيرند قبل از انجام كار موانع و بعد از آن زواجر قرار مي

كاب باز از تكرار ارت داري نموده و پس از سزاي انجام كارارتكاب كار بد خود
 .)133F4(»ماند... مي

گيري كرد كه عقوبت عبارت از آن سزايي است كه  توان چنين نتيجه فوق مي از مباحث
 گردد. بخاطر مصلحت جامعه بر نافرماني از امر شارع مقرر مي

                                           
 .277، ص 1ماده عقب، ج  للغةتهذيب ا -)1(

 .221، ص نيةاألحكام السلطا -)2(
 .3، ص 5ج  فتح القدير، -)3(
 .3، ص 4رد المحتار، ج  -)4(
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شان از  دادن از مفاسد و نجاتها  آن و نگهداشتنهدف از اجراي آن اصالح حال بشريت 
از ارتكاب معاصي و ها  آن تنداشگمراهي به سوي هدايت و بازان از جهالت و رهنمايي آن

(شان به طاعت و بندگي است وادار كردن
134F

1(. 

 اقسام عقوبت:
 عقوبت بر دو قسم است: عقوبت اخروي و عقوبت دنيوي.

 باز عقوبت اخروي نيز بر دو قسم است:
 قت.عقوبت مؤبد و عقوبت مؤ

 
به  شان دركاتمنافقين بر حسب تفاوت آنست كه خداوند به كفار و عقوبت مؤبد:  -1

َُُجواْ مَِن ﴿ فرمايد: فرمايد، چنانكه مي رفتن در جهنم قضاوت مي ۡ�َ َ
َ
َ ََ و ُۡ َوَما ُهم  �ّارِ ٱَُِۡ�

َِِجَ� ِمۡنَهاۖ َوصَُهۡم َعَ اٞب ّمَِيٞم  ٰ ََ ِ  .]37املائدة: [ ﴾٣ب
ها  آن وند و برايخارج شتوانند از آن  خواهند از آتش جهنم بيرون شوند ولي نمي مي«

 .»عذاب هميشگي هست

َِِجَ� مَِن ﴿ فرمايد: و نيز مي ٰ ََ ِ  .]167البقرة: [ ﴾١ �ّارِ ٱَوَما ُهم ب
 .»شوند از جهنم بيرون نمي«

َّ ﴿ فرمايد: و مي َ�ٰفَِِ�َ ٱِِ َُ ۡ ۡركِ ٱِ�  ص ۡسَفلِ ٱ َّ
َ   .]145النساء: [ ﴾�ّارِ ٱمَِن  ۡۡ

 .»ترين طبقة جهنم قرار دارند ينپايهمانا منافقين در «
بدون  ار كه بر ارتكاب گناهآنست كه خداوند به مسلمان گناهكقت: عقوبت مؤ -2

ِ ﴿ فرمايد: چنانكه مي ،سزا بدهداند  فوت كرده توبه از اين جهان ٰٰ  صّسّيَِئةِ ٱَوَمن َجآَء ب َّ ۡ�ُ �َََ
 ََ و َُ لَ َۡ َُ ِۡلََها َوُهۡم َ�   .]160ام: األنع[ ﴾١ِِّ� ِم

                                           
 .609، ص 1تشريع الجنائي اإلسالمي، ج  -)1(
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آنان  شود مگر به اندازة آن گناه و بر كس اعمال بد بياورد، پس كيفر داده نمييعني، هر«
 .»شود ظلم كرده نمي

 عقوبت دنيوي نيز بر دو قسم است:
 توان در آن هيچگونه كمي و بيشي نمود. كه نمي عقوبت مقدر از جانب شارع -1
كرد و آن وابسته به صوابديد حاكم  توان در آن كم و زياد كه مي درعقوبت غير مق -2

تش چنان كيفري كه براي باز آمدن مجرم كافي باشد كه آثار جناي ،و وضعيت جنايتكار است
 .)135F1(»از افراد يا جامعه زدوده شوند

 كنندة مواد: كننده، قاچاقچي و كاشت كيفر معتاد، توزيع

 نخست كيفر معتاد:
چنين در باره شديد قرار دادن هم دارند وهم اختالفي نحرمت مخدرات بادر باره  ءعلما

در خالل  هكنند ؛ زيرا استعمالاش نيز اختالفي نخواهند داشت عقوبت بر تناول كننده
حذر در كتاب خويش بر كند حال آن كه خداوند از اين، استعمالش اقدام به هالكت خود مي

ُۡ�ۡم ِِ ﴿ فرمايد: داشته است، چنانكه مي ِۡ ۡۡ
َ
واْ بِ� َُ خود را « .]195البقرة: [ ﴾َّۡهلَُكةِ ٱَ� َوَ� ُِلۡ

 .»به سوي هالكت نيفكنيد
ين نعمت خداوند كه مدار تر بزرگ كننده در اثر حماقت و نادانيش بر اگرچه استفاده

هم اهل علم در باره عقوبتي كه او نمايد باز عمت عقل تجاوز تعدي ميتكليف است يعني ن
عقوبت آن عقوبت خمر است يا عقوبت تعزيري سزاوارش هست اختالف نظر دارند كه آيا 

در  ،هاست آن در اين باره دو قول از آنان منقول است و اين دو قول مبني بر اختالف ؛است
 آور است يا خير. اين مورد كه آيا مواد مخدر نشئه

                                           
، 353، شرح عقيده طحاويه ابن ابي العز، ص 59ابن تيميه، ص  الحسبة، 395، ص 2المجتهد، ج  يةبدا -)1(

 .63 – 52أبي زهره، ص  بة، عقو634، ص 1تشريع الجنائي، ج 
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 قول اول:
عقوبت مواد مخدر عقوبت  :كه گويند احناف شوافع، مالكيه و حنابله مي ءبعضي از علما

صوابديد حاكم بر حسب حال بلكه عقوبت تعزيري است كه وابسته به  ،مر نيستخ
گاهي ضربة شالق، گاهي زندان و  گردند. مرتب ميها  آن آثاري كه از كننده و استعمال

گردد، زيرا مواد مخدر مسكر و  گاهي به صورتي ديگر است البته حد سكر بر او اجرا نمي
 نخواهد شد.ها  آن آور نيستند پس اسم خمر شامل نشئه

 لذا مقايسه آن بر خمر از دو وجه مردود است:
با خمر هيچگونه شباهتي ها  اين مساوات است و شرط قياس در حدود يكي اين كه

يد كه از مواد مخدر چنين آ زيرا با استعمال شراب، عربده كشي و خشم پديد مي ندارند؛
آيد  شارب قوة و نشاط پديد مي نوشي عقل غايب شده در شرابدر  ،آيد نمي چيزي پديد

كننده سستي و  گردانند در وجود استعمال زايل ميولي مواد مخدر با وجود اين كه عقل را 
 شود. خواب آلودگي پيدا مي

البته اختالف در اين است كه  ،مواد مخدر پاك هستند و خمر نجس است دوم اين كه
تأكيد زجر اجراي حد بر نجاستش حسي است يا معنوي، لذا مناسب است كه بخاطر 

(واجب شود خوار شراب
136F

1(. 

 قول دوم:
از  ،كنندة مواد مخدر حد شراب است معتقد هستند كه سزاي استعمال ءگروهي از علما

گويند:  ايشان مي ؛باشند سالم ابن تيميه، ابن قيم، ذهبي، زركشي و غيره ميآنجمله: شيخ اإل
امل تمام مسكرات هستند اعم از اين كه مايع شاند  شدهداليلي كه در باره حرمت شراب وارد 

 اند. مأكول باشد يا مشروب و در اين عموم مواد مخدر نيز داخل ،باشند يا جامد

                                           
 .233، ص 43فتاوي الكبري الفقهيه، ج  -)1(
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 :قول راجح
 است كه حكم مسكرات شامل مخدرات است و بر كسي كه به نظر من قول دوم راجح

به اين هستم كه اگر گردد، بلكه من مايل  كند حد شرعي خمر واجب مي را استعمال ميها  آن
تواند بر حسب نظريه  وجود اقامة حد بازهم از ارتكاب مواد باز نيامد حاكم مي آن شخص با

 واهللا اعلم.خويش بر او حكم تعزير هم اجرا نمايد حتي اعدام. 
اي به شماره  نامه به همين نتيجه رسيدند و قطع در كشور عربستان سعودي ءكبار علماهيئت 

 نامه آمده است: صادر نمودند، در اين قطع .هـ ق 1401/  11 / 11) در مؤرخه 85(
هركسي كه فقط دست به استعمال آن بزند در حق او حكم شرعي مسكر اجرا خواهد «

شد و اگر استعمال آن را به صورت مستمر ادامه داد و در حق او اقامة حدي ميسر نگرديد 
جب زجر و خودداري قرار اجرا كند تا مو تواند با اجتهاد خود عقوبت تعزيري بر او حاكم مي

 چه به قتل تمام بشود.بگيرد، اگر

 دهنده: ثانياً عقوبت ترويج
در جامعة اسالمي است و اين از  ها ارزش رفتن اخالق و ترويج مواد مخدر باعث از بين

داوند از آن در كتابش مردم را العدوان است كه خ ثم وباب ترويج منكرات و تعاون علي اإل

ْ َ�َ ﴿ گويد: است، چنانكه ميحذر داشته بر ۡۡمِ ٱَوَ� َ�َضاَوَُوا � ٱوَ  ۡ�ِ َِ ٰ�َ ۡۡ بر « .]2املائدة: [ ﴾َُۡض
 .»گناه و تجاوز همكاري نكنيد

چه باشد كه زاجر و باز دارنده قرار گيرد، اگر اي اين، مناسب است عقوبت به گونهبنابر
ة هيئت كبار علماي كشور عربستان سعودي نامة صادر زجر نوبه به اعدام هم برسد. قطع بخاطر

ده است، هـ ق، روي اين نص صريحي فرمو 1401/  11 / 11) در مؤرخه 85به شماره (
كردن به رواج دهد چه بطريق ساختن يا واردهركسي آن را «چنانكه در آن آمده است: 

نخستين  ي ديگر ترويج، اگر اين عملها راه صورت خريد و فروش، هديه، تحفه و امثال از
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الق زدن، يا جريمه نقدي، و يا بار اوست بايد به شدت، تعزير بر او چه با زندان كردن او، يا ش
 دو باهم، بنابه راي قاضي اجرا شود.هر

كه  زده شودزير اي بايد به او تع يرد به گونهو اگر اين عمل از او به صورت تكرار انجام گ
تمام بشود، زيرا او با انجام اين عمل از مفسدين چه به اعدامش شر آن از جمله كوتاه شود اگر

ريشه دوانيده ها  آن آيد كه جرم در قلوب رض قرار گرفته و از كساني بحساب مياأل في
 باشد. كه اعدام نوعي از تعزير مياند  است و محققين اهل علم ثابت كرده

 گر مرگ:مرحله سوم عقوبت سودا
معه دارد، همانند آثار ترويج آن بلكه بيشتر از قاچاق مواد مخدر آثاري بدي بر فرد و جا

 ءدهنده يا برتر از آن بايد باشد، هيئت كبار علما ين، كيفر قاچاقچي مثل كيفر ترويجبنابرا .آن
 / 20رخه ) مؤ138نامه شماره ( در كشور عربستان سعودي به همين نتيجه رسيده است، در قطع

 ن اعدام است؛قاچاقچي مواد مخدر، همانا كيفر آ... نسبت به «هـ چنين آمده است:  1407/  6
كند كه تنها منحصر به خود  زيرا او با اين عمل خويش فساد بزرگي را در كشور داخل مي

و خطرهاي سهمگيني بر ملت وارد بلكه در مجموع ضررهاي جسمي  ،قاچاقچي نيست
 كند. مي

كنندگان و مروجين  وزيعكند و به ت ز خارج دريافت ميكسي كه مواد ورودي را جلب يا ا
 .)137F1(»چي است...دهد، نيز ملحق به قاچاق مي

 مرحله چهارم عقوبت كشاورز:
كند او هم در رديف مروجين  كسي كه به كشت و زرع مواد مخدر يا ساختن آن اقدام مي

ي حاكم است و آن وابسته به رأباشد،  زاي او هم سزاي مروجين ميبنابراين، س .داخل است
ديد كه با آتش كشيدن كشت و زرع و تلف نمودن مواد مخدر و تعزير زدن اگر او صالح 

                                           
 .356هـ، ص  1408، سال 21مجله البحوث، عدد  -)1(
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تواند اين كارها را با او  شود، مي كشاورز به شالق يا زندان يا جريمة نقدي شر او كوتاه مي
انجام دهد و اگر بازهم كشاورز كار خود را ادامه داد و از آن دست بردار نشد، حاكم 

رض و األاز بدترين انواع فساد في زيرا كشت مواد مخدر  ؛ل برساندتواند او را تعزيراً به قت مي
گسترش رذيله و اعالن مسكرات است و آن عقوبتي را كه در حق مروج سابقاً ذكر نموديم 

 علم.شود. واهللا أ بر كاشتكار منطبق ميكامالً 

 شده در مبارزه با مواد مخدر ي انجامها كوشش :مطلب سوم
اق آن، تجارت و كشت و زراعتش از آن مشكالت بزرگي است استعمال مواد مخدر قاچ

كند و از روزي كه جهان به خطرات اين مشكل پي برد، دارد  كه جهان را ويران مي
ريزي نظام شديدي براي استحكام نظارت بر آن و منحصر  هاي پياپي جهت برنامه زحمت

ها و  نابراين، كنفرانسب دهد. اغراض طبي و علمي به خرج مي كردن استعمالش را فقط بر
جلسات زيادي بر اين منعقد گشته است كه از حجم اين مشكل بكاهند و بسياري از مراكز 

 دولتي جهت اين كار مقرر گرديده است.
هاي اسالمي  كشور عربستان سعودي با وابستگانش از كشورهاي ديگر عربي و دولت

اي  ي جهاني و منطقهها كوشش وها  كه زحمتاند  هاي ممتازي در اين ميدان كشيده زحمت
 گردند: در امور زير خالصه مي

هاي جهاني براي مبارزه با مواد  ها و معاهده نخست، برگزاري كنفرانس

 مخدر:
كنفرانس  نينوزدهم انجام گرفت برگزاري نخست هايي كه در اوايل قرن از زحمت -1

شد و اياالت م) برگزار  1909هاي به سال  جهاني بود كه براي مواد مخدر (شانگ
متحده آمريكا در آن دعوت نمود تا حاضرين در كنفرانس، تحقيق و بررسي مشكل 

اين دعوت كنفرانس  مواد مخدر و آثار پديد آمده از آن را به عهده بگيرند و بر
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هايي صادر گرديد كه بايد براي  چهارده كشور لبيك گفت. در اين كنفرانس قطعنامه
 .كن انجام گيرد طرناك اقدامات ريشهرش اين دشمن خجلوگيري از گست

م برگزار شد و قرار داد اتفاقي در آن بر (معاهدة  1912به  »الهاي«رانس دوم در كنف -2
ده بر نظارت توليد افيون خام و كنن هاي شركت جهاني افيون) به اتمام رسيد كه دولت

ف قييد خام و تقييد صدور آن و استعمالش و منحصر كردن مواد مخدر بر اهدات
 هد شدند.عپزشكي مت

و جمع حاضر در آن بر ممنوعيت م منعقد گرديد  1925كنفرانس (ژنو) در سال  -3
 نمايند تأكيد نمودند. كساني كه به معاملة آن اقدام مي تجارت و معاملة افيون و تعزير

م برگزار گرديد و از مواد مهم قطعنامة آن اين هم  1936كنفرانس دوم (ژنو) در سال  -4
يري مان مواد مخدر بايد به مأمورين انتظامي تحويل گردند و جهت پيگبود كه مجر

 مورين انجام گيرد.مواد مخدر، همكاري الزم با مأ
م انجام گرفت، اين معاهده  1916اي براي مواد مخدر در سال  سپس يگانه معاهده -5

م حك و 1972معاهدات قبلي را در خود جمع كرد؛ سپس اين معاهده در سال  تمام
 تر سازد. هاي دولتي را محكم شد تا نظارت اصالح

م است كه نظامي براي  1971معاهدة دوم و آن معاهدة داروهاي نفيس به سال  -6
 نظارت بر مواد داراي تأثير بر روان و عقل، نظامي وضع كرد.

 ها و مراكز دولتي براي مبارزه با مواد مخدر: ثانياً، انجمن

 انجمن مواد مخدر -1
از كشورهاي ها  آن عضو، تشكيل شد كه انتخاب م با 1961در سال انجمن مواد مخدر 

كه مشكل استعمال و سازنده آن مواد و كشورهاي  كنندة مواد مخدر و كشورهايتوليد
 تجارت مواد مخدر را به دوش دارند، انجام گرفت.
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 هاي كشوري بر مواد مخدر هيئت نظارت -2
م تشكيل شد پديد آمد. از  1961 اي كه در سال اين هيئت به موجب عهدنامة ويژه

كردن نيازهاي شت مواد مخدر و تجارت آن و محدودبارزترين اشياي مهم آن ممنوعيت كا
 پزشكي از آن و توزيع جهاني آن بود.

 بردن مواد مخدربه كار  صندوق بين المللي براي مبارزه با -3
، تبرعاتي است كه آمد مالي آنم پديد آورده شد و منابع در 1971اين صندوق در سال 

شكل مواد دهند. از بارزترين كارهاي مهم آن محدود كردن خطر م كشورهاي عضو مي
ساختن  در و محكمكردن كشتي مفيد به جاي كشت مواد مخ مخدر است، و آن جايگزين

 هاي مبارزه است. وسايل مبارزه در كشورهاي عضو و باالبردن سطح امنيت مبارزين در ميدان

 اشت جهانيسازمان بهد -4
كه انواع مواد  جنبة بهداشتي مشكل مواد مخدر استمهمترين مسئوليت اين سازمان 

واضح دهد و ضررهاي بهداشتي آن را  مخدر را تجزيه و تحليل كرده مورد آزمايش قرار مي
هاي  ها و هيئت هاي عملي را براي جلوگيري از همكاري با موسسه همچنين برنامه سازد؛ مي
درماني را براي نجات  ،كه خدمات پزشكي چنانكند، هم يدان تقديم ميل در اين معام

 دهد. حتمي انجام ميمعتادان از مرگ 

 سوم، مراكز عربي براي مبارزه با مخدرات:
كه مقرش در اردن است، و آن تابع  ين المللي عربي براي شئون مخدراتدفتر ب -1

بسياري در راه  يها كوشش مجلس وزراي داخلي كشورهاي عربي است، اين دفتر
 توان به عنوان مثال موارد ذيل را ذكر كرد: مبارزه با مواد مخدر دارد كه مي
ساز ديدارهاي  مفيد و زمينههاي  كردن بحث ها، تهيه گرفتن جلساتي در اين باره گردش

 وسيع با عاملين در ميدان مبارزه.
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 :هاي صادر شده از مجلس وزراي داخلي كشورهاي عربي، از جمله كوشش -2
رزه با مواد مخدر كه آن را مجلس وزراي داخل اقانون متحد عربي براي مب -الف

 م به تصويب رساند.1986كشورهاي عربي در دارالبيضاء سال 
اي غير مجاز كه آن را مجلس در سال يل اشااستراتيژيك عربي براي مبارزه با استعم -ب
كشورهاي عربي بر، بستن م به تصويب رساند، نتيجة نهايي آن همكاري جدي بين 1986

هاي مجاز بجاي كاشت گياهان مخدر  كردن زراعت زهاي ترويج مواد مخدر و جايگزينمر
 است.
 هاي امنيتي و تمريني. مركز عربي براي تحقيقات و بررسي -3

دادن اعتياد و ترويج مواد مخدر دارد، ي بزرگي براي در تنگنا قرارها كوشش اين مركز
هاي شاخص متخصصين  دادن مالقات ي مملوس آن، ترتيبها كوشش شايد از بارزترين

ه هاي شاخص و توصي آن بحث اه براي عالج اين پديده است، بازبزرگ، و استادان دانشگ
 آيند، در كاستن حجم اين مشكل سهم به سزايي دارند. ميهدف داري كه از اين ديدارها بر

در ميدان هاي فعال در كشور عربستان سعودي  چهارم، مركزها و هيئت

 مبارزه با مواد مخدر:
 كشور عربستان سعودي يكي از آن كشورهايي است كه در مبارزه با مواد مخدر هميشه

ي به خرج داده شده از صميم قلب هر ها كوشش ي شاخصي داشته و دارد، و اينها كوشش
يفة گيرد، زيرا مبارزه با مواد مخدر وظ مسلمان عربستاني در اين سرزمين پاك سرچشمه مي

يكي حسب ت كه از جانب اسالم بر دوشش گذاشته شده است، هرشرعي هر مسلمان اس
 كشد. امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده در اين ميدان زحمت مي

هاي  هيئت اند: دهند بر دو نوع هايي كه وظيفة مبارزه در اين كشور را انجام مي هيئت
 هاي خصوصي. عمومي و هيئت
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كه در گوشة اين  دي بزرگ و كوچكي هستنها دستگاه و ها گروه ومي آنهاي عم هيئت
مواد مخدر با  نييگيري معتادان، قاچاقچيان و مروجيت عمومي پلزيرا مسئو اند، تقرسكشور م

 بر دوش آنان است. هاست آن هاي خصوصيي كه متولي شئون تبليغ جهت
مبارزه با مخدرات مثل هاي متخصص در  هيئت -1 اند: هاي خصوصي بر دو نوع ئتهي

هايي كه مخدرات و منكرات ديگر را بر عهده دارند،  ادارة كل مبارزه با مواد مخدر و هيئت
هاي خصوصي كه در مبارزه با مواد مخدر همكاري دارند، به طور  ين هيئتتر مهم در اينجا

 شوند: اختصار ذكر مي

 ادارة كل مبارزه با مواد مخدر: -1
يت آميزي است در پيگيري ت كشور است و داراي زحمات موفقاين اداره تابع وزار

دهندگان و قاچاقچيان مواد مخدر در داخل كشور اعم از اهل خود  كنندگان، ترويج استعمال
 كشور يا بيگانگاني كه داخل كشور اقامه دارند.

ن م، مربوط به آاين اداره هر نوع وسايلي كه در امكان دارد، در تحقيق آنچه از امور مه
خواهد كه به خاطر  گان در كشور ميدكنن ز كل اتباع و اقامتو هميشه ا گيرد؛ است بكار مي

 با او همكاري داشته باشند. ت كشور از بالهاي اين زهر خطرناكحماي
كند، بلكه در  دهندگان مواد مخدر بسنده نمي تنها به دستگيري معتادان و رواج اين اداره

ا از ضررها و مفاسد مواد مخدر آگاه سازد، بسا اوقات براي ضمن سعي بسيار دارد تا مردم ر
گاههايي برگزار  به اثبات رساندن اين هدف بزرگ ديدارها و جلساتي منعقد كرده و نمايش

 كرده است.

 :هاي كشور ادارة كل گمرك -2
 »رياض«مركز اصلي آن در  قتصاد كشور است،اين اداره وابسته به وزارت دارايي و ا

ي مختلف زميني، درياي و هوايي دارد و كارهاي مهم ها گذرگاه هايي در هاست و شاخ
 را انجام ميدهد، شايد ها گذرگاه بزرگي در پيگيري و بازرسي صادرات و واردات از اين
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ي بزرگش در گرفتن مقادير بزرگي از قاچاق مواد مخدر داراي اثر بزرگي در ها كوشش
دهد، مردم  ن اداره كامالً وظيفة خويش را انجام ميقلب اهل كشور باشد و از آن جايي كه اي

اميدوارم كه مسئولين، اين اداره را با استخدام جوانان  برند. در راحتي و اطمينان بسر مي
رسالت  تقويت كنند تا مي از نظر رفتار و برنامة زندگيمخلص و ملتزم به اسالم و احكام اسال

 سن انجام دهد.خويش را به خواست خداوند متعال به نحو اح

 سالح حدود: -3
اين دستگاه تابع وزارت كشور است و كارهاي نماياني در تعقيب قاچاق و قاچاقچيان 

كه از سوي  زرگي كه بيانگر كميت مقاديري استهاي ب مواد مخدر و... دارد. از آمارگيري
 ي آن واضحها اند كوشش نيروهاي سالح حدود اعم از حدود زميني و دريايي ضبط شده

 گردد. مي

 هاي مبارزه با جرم: مراكز بحث -4
نوان يكي از مراكز پيشگيري از اين مركز وابسته به وزارت كشور است، اين مركز به ع

آيد. وظيفه آن از  رويج و قاچاق مواد مخدر به حساب ميهرنوع جرم به ويژه جرم استعمال ت
ي پيشگيري از آن، ها راه آن، هاي هزهايي كه در بارة جرم، اسباب جرم، انگي خالل بحث

هاي  اي از بحث شود. اين مركز مجموعه عالج و اماكن پخش و توزيع آن دارد، واضح مي
مهم را تقديم جامعه كرده است كه بسياري از محققان و متخصصاني كه در جلوگيري از 

 اند. استفاده كردهها  آن گسترش مواد مخدر در جهان همكاري دارند، از

 ت:وزارت بهداش -5
دهد،  رزترين كارهايي كه اين وزارت در رابطه با مبارزه با مواد مخدر انجام مياشايد از ب

هاي مخصوص به اين  عالج معتادان را در بيمارستان جنبة عالجي آن باشد كه اين وزارت
سهيم د) در كشور با كوشش خستگي ناپذير، هاي امل (امي هدف به عهده دارد، بيمارستان
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كه در نتيجه اين افراد از اين اند  خدرات افتادهكه در دام ماند  ز كساني شدهعالج بسياري ا
دگي و اصالح در اجماع قرار كه خود عامل سازناند  ها به حالتي خارج شده بيمارستان

هاي انهدام قرار گرفته بودند، و اين نعمت بزرگي است كه  در حالي كه قبالً كلنگاند  گرفته
 .حمد و منت از آن خداست

 وزارت ارشاد: -6
ي وزارت ارشاد در مبارزه با مخدرات با پخش و انتشار مجله، ها كوشش زحمات و

هاي صدا و سيما در تبليغاتي كه شامل اضرار اين مواد و نتايج مهلكي  رسايل و كتب و برنامه
يي ها كوشش اين وزارت شود؛ گرداند، ظاهر مي ا متزلزل مين رمئكه اجتماع با امن و مط

ل لمس انجام داده و اميدواريم كه اين زحمات را ادامه بدهد و خط مشيي را مشخص كند قاب
 .)138F1(د، اساتيد دانشگاه و... بر آن عامل شونءتا فرهنگيان برگزيدة كشور از جمله علما

 هاي امر به معروف و نهي از منكر: هيئت -7
مخدر نقش مهمي را  دهندگان مواد كنندگان و ترويج ها در پيگيري استعمال اين هيئت

از اخالص  كه شايد ايناند   تا حد بزرگي موفقيت حاصل كردهبازي نموده و بحمداهللا
هاست كه اين همه زحمات را به خاطر خدا و اميد ثواب  مسئولين و كاركنان اين هيئت

هاي  ها ضبط كرده و از لوحه هايي كه هيئت شوند، اين زحمات از بين آن كميت متحمل مي
 اند، ي عمومي و خصوصي كسب كردهها مناسبت ها در هيئت هايي كه افراد مدال تقدير و

 گردد. ظاهر مي
ي بارزي در مبارزه با مواد مخدر دارند، ها كوشش ين مراكزي هستند كهتر مهم ها اين

كنند تأثير  ها از مسئولين دولت دريافت مي هايي كه اين موسسه شايد عامل تشويقي و جايزه
 يدن به كار و دريافت جايزه داشته باشد.بزرگي در چسب

                                           
 و مابعد آن. 203همان مدرك، ص  -)1(
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 بارز اسالمي در مبارزه با مخدرات بر دو عنصر مهم قايم است: منهج
ز زيرا اسالم به سوي هر وسيلة مجازي كه انسان را ا ]م عامهوبا مفپيشگيري [يكي: 

مگر اين كه سبب انتهاك امري حرام يا سبب تهاون  دهد؛ مخدرات حفاظت كند، دعوت مي
 مر واجبي باشد.به ا

اين زهرهاست  كن كردن يي كه متكفل ريشهها روش و ها راه عالج است، و اين بادوم: 
هايي باشد كه دوست دارند با  چه اين با استيصال بعضي از ميكروبگيرد، اگر انجام مي

 حساب ديگران در اجتماع زندگي كنند.
جد حاصل شود و هر مسئولي هرگاه توجيه درست در خانه، مدرسه، خيابان، و بازار و مس
اجتماع راه پيدا نخواهند كرد، با بهترين وجه انجام مسئوليت بكند، هرگز مواد مخدر به سوي 

 چند مجرمين و بازيگران نقشه بكشند.هر





 
 
 

 ذذ

 :بخش هشتم
 

ميزان رده بود كه هايي درج ك مؤلف محترم در آغاز اين بخش جدول
كرد،  مشخص مينوع مواد را ز هرمقدار استعمال امعتادان از اقشار مختلف و 

سعودي بود، از ترجمه آن ها متعلق به كشور عربستان  ين جدولاما چون ا
 خودداري كردم.

 (مترجم)



 
 
 

 ذذ

 خاتمه

 دقيقي كه بر بيانات گذشته داشتم نتايج زير بدست آمد:از نگاه 
اچاق، يي كه تعلقي به مواد مخدر دارند چه از نظر استعمال يا ترويج يا قها گروه تمام -1

تأكيد دارند كه مواد مخدر سبب مهم مشكالت خانوادگي، اتفاقات رانندگي، 
اي، ربودن اموال مردم و تجاوز بر اموال، آبرو و متملكات  هاي هجوم و حمله جرم

 است.
شوند،  آيند تشكيل مي معتادان از جوانان و كارگراني كه از خارج ميين آمار ربيشت -2

برند. و بعضي از  اي است كه در آن بسر مي زندگيفرار كردن از آن  علت استعمال
 ين تعداد ممكن از جوانانتر بزرگ انداختنگران خارجي آن را به خاطر در دام كار

اي كه نسبت به امن و سالمتي اين بالد  ضي و كينهكنند آن هم به علت بغ استعمال مي
 اسالمي دارند.

شان از  هاي پست تثبيت غرضدهندگان مواد مخدر  و ترويج هدف بيشتر قاچاقچيان -3
 آوردن متاع زايل شونده است. طمع دنيوي يا فساد اخالق يا بدست

گذراني و  به خاطر وقت ]شان به گمانند، و [ن كسب و كاري نداردابسياري از معتا -4
دانستند كه آيا براي  آورند. كاش مي پركردن اوقات به استعمال مواد مخدر روي مي

دارد؟! كجا وقت فراغتي دارد، در حالي كه تمام مسلمان وقت فراغتي وجود 
زندگيش در صورتي كه با نيت صالح و صدق با خدا باشد، عبادت است. خداوند 

ِ َرّبِ ﴿ فرمايد: مي ّ ِِ اِ�  ََ َّ َّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َو َِ�َ ٱقُۡل ِِ  ﴾١ ََۡ�ٰلَ
  .]162األنعام:[

 .»انيان استمرگ من براي خداست كه پروردگار جه نماز و حج و زندگاني و :بگو كه«
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ي بزرگ ها كوشش دادنكه نيازمند به خرج اند  مخدرات مشكلي جهاني قرار گرفته -5
بردن اين دشمن  گيرد، براي از بين راكز انجام ميها و م ن از طريق هيئتكه اآل

 نيستند. ويرانگر
اي امنيت كشورها و اي از جهان به خطر جدي بودن مخدرات بر وقتي كه هرگوشه -6

سهيم شد و كشورهاي غرب و شرق  پي برد، در راه مبارزه با آنها  آن هاي ملت
شروع به همكاري نمودند تا اين مشكل را از بين ببرند كه در نتيجه بسياري از 

دهندگان  يگيري و تعقيب قاچاقچيان و ترويجمعاهدات دولتي جهت سهيم شدن در پ
 مواد مخدر، تشكيل شد.

مسلمان اثر بزرگي در منع گسترش مواد مخدر دارد، هرگاه مالحظه و مراقبت  خانة -7
(مواظبت) از جانب اولياي امور يافته شود و آنان در پي انتخاب هم نشيناني خوب 

 راه نخواهد يافت.ها  آن براي اوالد خود باشند، هرگز مواد مخدر به خانوادة
ناسب است كه ائمه و سخنرانان مسجد نقش مهمي در تبليغ و توجيه دارد، لذا م -8

مساجد موضوع خود را بر بيان اضرار مواد مخدر متمركز ساخته، مفاسد و حوادث 
 سازند، بيان كنند. كنند و آن را متزلزل مي خطرناكي را كه بر امنيت جامعه طوفان مي

ي خويش را به ثمر برسانند، در هر مدرسه و ها كوشش اساتيد بايد در اين ميدان -9
ي مواد ها زيان هي صدها طالب و دانشجو وجود دارد، چقدر كه نسبت بهدانشگا

اهللا  در مدارس بحث و توجيه شود به همان نسبت باذنها  آن حذر داشتن ازمخدر و بر
 نتايج خوبي بدست خواهد آمد.

و و مراكز بحث  ها دانشگاه همچنان الزم است كه نيروهاي اعضاي هيئت تدريس در -10
ها  آن هاي اصيل قرار گيرد كه از بحثها  آن ه شود تا ثمرةتحقيق به ثمر رساند

 ها و مراكزهاي فعال در مبارزه با مواد مخدر استفاده كنند. هيئت
بنابراين، بر مسئولين  ن قضية پيچيده اهميت بزرگي دارند.ها در معالجة اي و باآلخره رسانه

رين وجهي بكار ببرند تا با ت هاست كه آن (رسانه) ها را جهت اداي رسالت بر كامل رسانه
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نوع ه وسيله صدا و سيما و مطبوعات هرها و مراكز مبارزه با مواد مخدر همكاري داشته ب هيئت
هاي مختلفي  گيرد پخش كنند و برنامه كوششي كه از طرف دست اندركاران مبارزه انجام مي

رها و بندگان خدا از را در تبليغ توجيه مناسب با كوچكان، بزرگان و زنان ترتيب دهند تا شه
هاي  امنيت برخوردار شده صفا و صميميت ساية خود را بر مردم بگسترانند. (ضمناً) از تجربه

ْ َ�َ ﴿ فرمايد: كساني ديگر كه از آن دور نيستند استفاده كنند، خداوند متعال مي َوَ�َضاَوَُوا
ِ ٱ ّ�ِ
ۖ ٱوَ  َۡ ٰٰ َو َۡ َّ  َ�َ ْ ۡۡمِ ٱَوَ� َ�َضاَوَُوا � ٱوَ  ۡ�ِ َِ ٰ�َ ۡۡ ْ ٱوَ  َُۡض وا َُ ۖ ٱ ّ� َ ِّ  َّ َ ٱِِ ِّ  ُۡ ۡ ِۡ اِب ٱَش ََ  ﴾٢ َۡضِ
 .]2املائدة:[

ا گناه و تجاوز همكاري نكنيد، و از خد به نيكي و تقوي با همديگر همكاري نماييد و بر«
 .»دهنده است بترسيد، همانا خداوند سخت عذاب

 1379پايان زمستان 
 پور گشت: سيد حسين



 
 
 

 ذذ

 ضميمه

 ي حرمت مواد مخدر علماي اهل سنت در بارهفتواي 

 استفتاء:
ي مواد خانمانسوز مخدر؟ لطفاً  فرمايند علماي انديشمند و مفكران اسالم در باره چه مي

 سؤاالت زير را با داليل واضح نماييد.
 آيا استعمال آن از نظر شرع اسالم جايز است يا خير؟ -1
 ور است؟باشند چط كشت گياهاني كه منبع توليد مواد مي -2
 چه حكمي دارد؟تجارت آن  -3
 پول بدست آمده از آن از روي شرع حالل است يا خير؟ -4
استفاده از پول بدست آمده از مواد مخدر در كارهاي خير، مدارس، مساجد، و غيره  -5

 شرعاً چطور است؟

 اهللا.جركم علی بينوا بالدالئل أ

 الجواب مبسمالً ومحمدالً ومصلياً ومسلماً:
اين مسئله مذاهب اربعه  در از نظر شرع مبين اسالم حرام است. براستعمال مواد مخ -1

 اند. ابن جماعه بر آن اجماع نقل كرده حتي شيخاند  متفق
و افيون حرام است، البته  خوردن بنگ و گياه حشيش«در كتاب (جوهره) آمده است كه 

محقق آنست كه قول «ده است: الفائق هم آمو در نهر »باالتر است...ها  اين رمت شراب ازح
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اما مقداري كه نشئه بياورد  ه اين گياهي است؛زيرا ك ،در عنايه نقل شده بنگ مباح است
 .)139F1(»حرام است

دست رفتن عقل باشد حرام  چيز كه سبب ازهر«فقه اإلسالمي چنين آمده است: در ال
ها  اين هاي مايع باشد مانند بنگ، گياه حشيش و افيون، زيرا كه در چه غير از شراباست اگر

 .)140F2(»در اسالم ضرر و ضرار وجود ندارد حقيقتاً ضرر وجود دارد حاالنكه
دو مذهب يعني احناف و شوافع مشايخ و علماي هر«ائق آمده است: ب البحرالردر كتا
اند  حتي فرموده ،كه گياه حشيش حرام است كه فروشندة آن قابل تأديب استاند  فتوي داده

ن زنديق است. و ابن همام نوشته است كه حدادي شخص قايل به حالل بودن آ ،كه
كننده را بايد  كه استعمالاند  است و تصريح كردهنويسد: گياه حشيش، بنگ و افيون حرام  مي

و حكم عالج از اين اند  شود كه بنگ و افيون حرام خوب روشن مي . از اين»تعزير كرد
 .)141F3(»مت اشاره داردطرف حرو در فتاواي بزازيه آمده كه علت مذكور به مستثني است، 

م مشايخ احناف و ه ءفرمايد: در فتح القدير آمده است كه علما مي /عالمه ابن عابدين 
بر حرام  /عالمه مزني  اگرچه قبالً اختالف داشتند.اند  شوافع بر حرمت حشيش اتفاق كرده

ر اين باره هيچ و از متقدمين داند  عمرو بر حالل بودن آن فتوي داده بودن و عالمه اسد ابن
آن قولي نقل نشده است، زيرا در عهد آنان وجودي از آن نبود، آنگاه كه فساد و مضرات 

(ع به حرام بودن آن فتوي دادنددو مذهب احناف و شوافظاهر و مشهور گرديده علماي هر
142F

4(. 
حال در بارة مخدرات يعني، گياه حشيش، به هر«حتار آمده است: مدر تعليقات ردال

رفين، كوكائين، هروئين، جوزبويا، انبه و زعفران بر اين فقهاي مذهب اربعه اتفاق افيون، م

                                           
 .77 -75، ص 6شامي، ج  -)1(
 .166، ص 6الفقه االسالمي و ادلته، ج  -)2(
 .266، ص 3البحر الرائق، ج  -)3(
 .445، ص 4رد مختار، ج  -)4(
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ر شود حرام است و همين حكم را دربر دارد دارند كه استعمال آن مقدار كه عقل از آن متأث
 .»ا محجوب و به بدن ضرر وارد نمايدآن چيزي كه عقل رهر

كه اند  و ابن جماعه فتوي دادهاند  كرده ه قرافي و ابن تيميه اجماع نقلاين حكم عالم و بر
نقل كرده است كه هر  /گياه حشيش بدون از اختالف حرام است، و عالمه ابن عابدين 

عالمه ابن تيميه و  ؛شخصي كه قايل به حالل بودن بنگ و حشيش باشد زنديق و مبتدع است
مال كند هم اين گياه خودش هم ملعون است و كسي كه آن را استع ،كهاند  فرموده /

گوينده هم ملعون است كه باعث ناراضي خدا و رسول خدا و بندگان لعون است و حالل م
شود كه در شراب نيست لذا حكم بر  و در اين، چنين مفاسدي يافته مي ؛مؤمن خداست

حرام ها  اين تر است و مسلمانان اجماع دارند كه مقدار مسكر حرمت اين واضح و اولي
(است

143F

1(. 
نقل كرده است كه هر شخصي كه قايل به حالل بودن بنگ و  /عابدين عالمه ابن 

 حشيش باشد زنديق و مبتدع است.
دانندة بنگ و گياه  كه حاللاند  قايل ء: برخي از فقهافرمايد هم مي /عالمه ابن نجيم 
(حشيش زنديق است

144F

2(. 
 بع توليددر بارة كشت گياهاني كه منبع توليد مواد مخدر هستند، از آن جايي كه منا -2

مصارف ديگر هم دارد مقالً پزشكان در توليد داروهاي مسكن آن را به كثرت ها  اين
ه اعتبار محل صرف متفاوت برند، پس حكم كشت منابع مواد مخدر ب بكار مي

چنانچه كشت براي استعمال در داروسازي باشد مباح است و اگر براي  باشد؛ مي
 موارد ناجايز باشد، حرام است.

                                           
، ص 34، چاپ بيروت و فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه ج 77 -76، ص 6التعليق بر حاشيه رد مختار، ج  -)1(

 .265، ص 2، و مجموعه فتاوي، ج 254
 .266، ص 3البحر الرائق، ج  -)2(
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بلكه حكومت وقت انتظام  ،بر فساد زمانه اجازة كشت آن عمومي نيستهم بناازالبته ب
 كاشت مقدار الزم را در اختيار خود داشته باشد.

گياه آن ترياك، بايد دانست كه حكم مذكور فقط تا حد كشت و زرع است، اما از 
 كردن حرام است چه سازنده، دولت باشد يا ملت.هروئين و... درست 

نويسند: كشت دانه خشخاش درست است اما  الفتاوي مي عةدر مجمو /حي عالمه عبدال

(افيون درست كردن و فروختن آن حرام است
145F

1(. 
كشت و زرع نبات گياهاني كه منبع توليد مواد  ]باهللا التوفيق و[ گويد: بنده ضعيف مي

حاليكه اعانت بر معصيت و گناه وجود دارد در  ، زيرا كه در اينباشند حرام است مخدر مي

ْ َ�َ ﴿ :در قرآن مجيد آمده است ۡۡمِ ٱَوَ� َ�َضاَوَُوا � ٱوَ  ۡ�ِ َِ ٰ�َ ۡۡ ه و در گناكه  .]2[املائدة:  ﴾َُۡض
تعاون بر معصيت است و شامل به  دشمني يكديگر را اعانت نكنيد. و بديهي است در اين

ردن و نيز ترويج دادن مخدرات و نشر كردن رزائل در صفوف مسلمين و با مجرمين تعاون ك
 راضي بودن بر تعاطر مردم، و راضي بودن بر معصيت هم معصيت است چنانكه ظاهر است.

چه مودي به حرام زراعت سبب مودي است به حرام و هراين «تار آمده: مخدر حاشيه ردال

(حرام بانتاج القضيه فهذه ايضاً  »باشد حرام است
146F

2(. 

آنچه كه آيد (هر ميچنين برها  آن از گردد كه حظه مياحاديثي مال ،و در ذخيره احاديث
ام است، چنانكه در صحيح ربيع و ثمن آن هم حاند  اهللا تعالي انتفاع از ذاتش را حرام قرار داده

 آيد) (خداوند لعنت كند بر يهود، اهللا تعالي شحم (چربي) حيوانات را بر بخاري و مسلم مي
(ن استفاده نمودندروخته از ثمن آچربي را فها  آن حرام كرده بودها  آن

147F

3(. 

                                           
 .265، ص 2الفتاوي، ج  عةمجمو -)1(
 .76، ص 6، التعليق علي ردالمختار، ج 7البدائع الصنائع، ج  -)2(
 .14، ص 5، مسلم، ج 110، ص 3بخاري، ج  -)3(
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كه فروش انگور به شخصي كه از انگور شراب درست اند  فقهاي كرام صراحت نموده
 اند؛ كند حرام است، چنانكه به حرام بودن فروش اسلحه در زمان فتنه تصريح كرده مي

 تر است. حاالنكه زراعت مخدرات و فروش آن ممنوع
 عنت كرد بر شراب، و سازنده، نوشنده،(خداوند ل اند: ارشاد فرموده پيامبر اسالم 

ايش حمل شده و از ثمن آن كننده و كسي كه بر نوشاننده، فروشنده، خريدار، حمل
(ملعون هستندها  اين ي كننده) همه استفاده

148F

1(. 
معامله و تجارت مواد مخدر نيز ناجايز و حرام است، لذا پول بدست آمده از  -4و  -3

 تجارت آن نيز حرام است.
در باره فروش گياه حشيش سؤال كرده شد،  /بن نجيم ااوي شاميه آمده كه از در فت

(جواب دادند كه جايز نيست و منظور از جايز نبودن همان حالل نبودن است
149F

2(. 
خواه مايع  ،آور) است حرام بودن فروش شراب شامل حرام بودن فروش هر مسكر (نشئه

(د فاسقباشد يا جامد... و لقمه ملعون است و... در آم
150F

3(. 
شيش حرام است و كه گياه حاند  ء فتوي دادهعلما :فرمايد كه مي /ابن نجيم مصري 

 تاجر آن مستحق تأديب است.
كه اند  روايت كرده /و امام مسلم  /از حديثي كه امام بخاري  گويد: بنده ضعيف مي

را حرام كرد،  لي شحم (چربي)اكند، اهللا تع لي بر يهود لعنتااهللا تع«فرمودند:  آن حضرت 
 .)151F4(»آمد آن استفاده نمودندرآن را فروخته از دها  آن باز

                                           
 .50، ص 9رواه الطبراني في كبير، ج  -)1(
 .454، ص 6ردالمحتار، ج  -)2(
 .463، ص 4زاد المعاد، ج  -)3(
 .41، ص 5، مسلم، ج 110، ص 3بخاري، ج  -)4(
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فروخت و اند  ا حرام قرار دادهچيزي كه خداوند متعال انتفاع آن رواضح گرديد كه هر
كند بر تحريم خريد و فروش مواد مخدر، و  پس اين هم داللت مي درآمد آن هم حرام است.

 ار دادن هم واضح گشت.از اين حرمت تجارت و حرمت شغل قر

ۡمَ�ََُٰ�م ﴿ فرمايد: زيرا كه اهللا تعالي مي ،آمد مواد مخدر حرام استدر
َ
َ ْ ُ�لُٓوا

ۡ
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 ِ َِلِ ٱبَۡيَنُ�م ب  .»هاي يكديگر را به طريقه باطل نخوريد مال« .]188البقرة: [ ﴾ََۡ�ٰ
است: اول،  خوردن مال به طريقه باطل بر دو نوع اند، چنانكه اهل تفسير ذكر نموده

مال مردم به طريقه  و امثال آن. دوم، گرفتنبرداشتن مال مردم به ظلم، دزدي، خيانت، غصب 
چنين فروش آنچه را كه خداوند انتفاع آن را حرام مانند قمار، يا معامله ربا، و همنامشروع 

ي چه از سواست اگرها  اين ، زيرا كه همهقرار داده كه اين شامل بر مواد مخدر هم است
 مالك رضامندي هم باشد.

حديث دارقطني است ها  آن شود از حرمت تجارت مواد مخدر احاديث زيادي يافته مي بر
كند، ثمن  خداوند متعال وقتي چيزي را حرام مي ارشاد فرمودند كه: كه جناب نبي اكرم 

(دهد آن را هم حرام قرار مي
152F

1(. 
كند  شخصي كه از آن شراب درست مي فروختن انگور، به اند: نوشتهكرام صراحتاً فقهاي 

كه در زمان فتنه فروختن اسلحه حرام است و زراعت اند  حرام است، چنانكه تصريح نموده
 به درستي كه راست گفت پيامبر اسالم  ،مواد مخدر و فروش آن به درجه اولي حرام است

ر، فروشنده، خريداخداوند متعال لعنت فرستاد بر شراب، و سازنده، نوشنده، نوشاننده،  ،كه
شود و بر شخصي كه از درآمد آن استفاده  كننده و بر كسي كه براي او حمل كرده مي حمل

(كند مي
153F

2(. 
بدون نيت ثواب، به قصد بري الذمه  :فرمايند كه مي در باره پول حرام فقهاي كرام -5

هم درست شدن به نيازمندان بدهد، خرج كردن آن در مصارفي كه نيت ثواب را داشته باشد 

                                           
 .7، ص 3سنن دارقطني، ج  -)1(
 .50، ص 9طبراني في كبير، ج  -)2(
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(نيست
154F

آمد او از مال حرام مانند: رد و درفرمايند، اگر شخصي فوت ك . فقهاي كرام مي)1
كردن آن مال و برداشتن از آن  وت ستاني بود، براي ورثا استعمالشراب فروشي، ظلم، رش

ورنه صدقه كنند، زيرا وقتي كه جايز نيست... بلكه آن مال را به صاحبش برگردانند 
(حرام، بر مالك آن مشكل باشد، بايد آن را تصديق كرد گردانيدن كسببر

155F

2(. 

                                           
 .193، ص 2و تفصيل آن در مجموعه فتاوي ج  -)1(
، 193، ص 2، مجموعه فتاوي، ج 144 -142، ص 4، امداد الفتاوي، ج 559، ص 9ج رد المحتار،  -)2(

 .283، ص 4احسن الفتاوي، ج 
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ر در باره مواد شود و آن اين كه اگ كه جامع تمام ادله باشد ذكر مي يدر آخر بحث دليل
هم از طريقي ديگر حرام بود، باز لي بر حرام بودن آن نميهيچگونه دليمخدر از طرف شارع، 

ولت) است كه واليان امر استعمال، تجارت، زراعت، و هم است و آن منع كردن واليان امر (د
و اطاعت از والي امر  اند، و براي آن قوانين مقرر كردهاند  حمل و... آن را ممنوع قرار داده

اين مسئله تمام  بر ،نباشد واجب است در حكمي كه در آن نافرماني خدا و رسول خدا 
 اند. مراء ذكر نمودهاأل عةرح مسلم باب طامسلمين اجماع دارند چنانكه عالمه نووي در ش

م بيشتر و ممنوعيت شديدتري را شود كه ضرر مواد مخدر از مسكرات ه ييد ميين تأاز ا
بر دارد، و به همين خاطر مقننين، قانون تند و سختي وضع كرده و زراعت، تجارت و در

كرده و شديداً مراقب آن و سزاهايي براي متخلفين مقرر اند  استعمال آن را ممنوع قرار داده
(هستند و... كه اين همه دال بر ممنوع بودن مواد مخدر است

156F

1(. 

 ، والذي ظهر يل حررته عىل التكالن عليه.تمواهللا أعلم وعلمه أ

 دهواري از محمد زكريا
 فتاء حوزه علميه عين العلوم گشت سراوانداراإل

 خورشيدي 80/  4 / 1هـ ق برابر با  1422محرم  29

 ات علماي اهلسنتتصديق
 پور. الجواب صحيح. سيد محمد يوسف حسين

 خادم حوزه علميه عين العلوم گشت.
 المجيب مصيب. محمد دهقان.

                                           
 .77، ص 6حاشيه ردالمحتار للشامي، ج  -)1(
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 بر مدرس حوزه علميه گشت. الجواب صحيح. محمد علم حسين
 الجواب حق و صواب. عبدالرحيم هاشمزهي.
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