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  ي مترجم مقدمه

  فضيلت رزق حالل

آفريننـده زمـين و    ذاتيكـه  آن، ستايش و سپاس خداونـد عالميـان را سـت   

  .  Ĥفريد و برهمه مخلوقاتش برتري دادبيانسان را  ذاتيكه ، آسمان است

آنكه بشـريت را   ، �محمد گرامى ما حضرت رسول بر الم فراوانوس درود

و از پليـدي هـا   ، همه پاكي ها را حـالل . هاز تاريكى به روشني رهنمون فرمود

  .  ندباز داشت

   : وبعد

زمين را براي انسان همـوار سـاخت و همـه چيزهـا را بـرايش       �خداوند

و  ، ه نمايــدمســخر گردانيــد تــا از آن بطــور درســت و در راه درســت اســتفاد

بهانه ايـن و آن   تنبلي و سستي را به ، بدست آوردن روزي حالل بكوشدبخاطر

نـزد مـردم    ، انسان زحمتكش با هر نوع پيشه و حرفـه مبـاح  . به خود راه ندهد

ه انسان بي كـار و تنبـل كـه بـار دوش ديگـران      كچنان ، محبوب و محترم است

  . دباش ميو از نظرها افتاده  ، سبك ، است

تا شغلي يـا پيشـه    دهد نميم كار و پيشه را محترم شمرده هرگز اجازه اسال

اي كه از آن روزي حالل بدست مى آيد مورد تمسخر قرار گيرد پيامبر بـزرگ  

ند نمود ميياران خود را هميشه توصيه به كار و عمل  � محمد حضرت اسالم

رپشـت  هيـزم ب ورا گرفتـه   ي(اگـر كسـي از شـما ريسـمان    : چنانكه فرموده اند

رويــش را از آتــش دوزخ بــاز  �خداونــد، فروشــدب وآنــرا، خــويش بيــاورد

  .  )1(د)دار مي

                                           
  متفق عليه. -1
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زيادي روزي حالل را بدسـت آرد مـثالً از راه    ىد از راه هاتوان مىمسلمان 

نـي بـر حـرام    تصناعت و ياهر پيشه ديگري ويا وظيفه كه مب، تجارت، زراعت

  . اشدديگران نب ىو معاونت در ظلم و تجاوز باال دهبون

�}��mr�s�t�u�v�w�x�y�z :دفرمايــ مــي �خداونــد

}|�~�_�`�a�b�c�l 81: طه   

پاكيزه ايكه براي شـما روزي گردانيـده ايـم     ىو بخوريد از چيزهاترجمه: (

ولي در استفاده از آن افراط نكنيـد تـا مبـادا خشـم مـن برشـما فـرود آيـد و         

  .  د)شو ميبركسيكه خشم من فرود آيد واقعاً كه هالك 

حـرام  �ست كه اسالم آنرا بر امت محمد ه بعضي پيشه و حرفه هاي ولي

ي نفـ چون بر اخالق و آداب و آبرو و عزت افراد جامعه تاثير م، قرار داده است

كـه در كشـورهاي غربـي بـه پيشـه وران آن جوازنامـه داده       (مثل زنا ، گزاردمي

، دروشراب و مواد مخـ ، ساختن مجسمه و بت، يموسيق، د) تعليم رقصشو مي

يا بهره برداري از راه هاي كه اسالم از ، و تجارتي كه در آن فريب و ظلم باشد

، غيـره بت و مجسمه و ، خنزير، مواد مخدر، آن منع نموده مانند تجارت شراب

ـ  مى �خداوند ��mk�l�m�n�o�p�q�r�s: دفرماي

t�u�v�w�x�y�z�{�l 188: البقرة   

حق مخوريد بطوريكـه آنـرا   (مال هاى خود را در بين خويش به نا: ترجمه 

به حاكمان رشوت بدهيد و بدين وسـيله قسـمتي از مـال مـردم را بـه نـاحق       

  .  يد)دان ميبخوريد در حاليكه شما 
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، فريـب ، قمـار  يعني كسي از شما مال ديگري را به ناحق نخورد پس دريـن 

غارت انكار حقوق ديگران و گرفتن مال كسيكه وي بدادن آن راضي نباشـد و  

شريعت آنرا حرام گفته باشد اگر چه به توافق طرفين صـورت گرفتـه    يا اينكه

داده  فـال بـين  مبلغي كه به و ، باشد مانند پولي كه از راه زنا بدست آورده شود

  .  داخل است و پول شراب و خنزير و غيره، مي شود

حقـا   ! ي مردما(: دنزشتي روزي حرام را چنين بيان مي كن صپيامبر اسالم

بـه   �و خداونـد ، جز پاك چيزي ديگر را نميپذيرد ، اك استپ �كه خداوند

سـپس ايـن    ، امر فرموده است مؤمنان را نيز ، آنچكه پيامبرانش را امر نموده بود

ــد  ــالوت نمودن ــات را ت ��mq�r�s�t�u�v�xw�y�z: آي

{�|�l 51: المؤمنون   

پاكيزه بخوريد و عمـل نيكـو انجـام     ياز خوردني ها! ي پيامبرانا(: ترجمه 

گمان من به آنچه انجام مي دهيد آگاهم) و اين آيـت را نيـز تـالوت     بي، دهيد

   172: البقرة �mm�n�o�p�q�r�s�t�l: نمودند

از چيزهاي پاكيزه ايكه براي شما روزي گردانيـده ايـم   ! ي مؤمنانا( : ترجمه

  .  بخوريد)

غبـار و  ، گردكه ، كه سفر دراز وطوالني را مي پيمايدصيسپس در مورد شخ

دو دست خـود را بسـوي آسـمان بلنـد مـي      ، فتگي بر چهره اش هويداستآش

در حاليكــه ! اي پروردگــار! ي پروردگــارا! اي پروردگــار: يــدگو مــىنمايــد و 
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حرام تغذيه نموده پـس   از پوشاكش از حرام و، نوشيدنش از حرام وخوراكش 

  .  )1(!)؟چگونه دعايش مستجاب گردد

ي كعـب  ا(: فرمودنـد �ر خـدا  روايت است كـه پيـامب   �كعب بن عجره از

  .  )2()آتش دوزخ سزاوارش است، گوشتي كه از حرام برويد! پسرعجره

از اين آيات و احاديث روشن مي گردد كه حصـول رزق حـالل سـبب    ا ذل

خوشبختي مسلمان در دنيا و آخرت شده بر عكس كسب حـرام انسـان را بـه    

. دشـو  مـي دت وي بدبختي هاى دنيوي واخروي كشانيده مانع قبول دعا و عبـا 

و استعمالش را حرام قرار داده يـا  ، تعامل، خوردن، راكه اسالميزي پس هر آنچ

تجارت و زراعت آن نيز حرام است مانند زراعت و ، دشو مياينكه باعث ضرر 

اين عذر پذيرفته نميشود كـه شخصـى بگويـد مـن مـواد      . تجارت مواد مخدر

سلمان اجازه ندارد اشياى حرام م، م تا باالى كفار بفروشمكن مىمخدر را كشت 

و بـاالى نصـارى    هدارا رواج دهد و اجازه ندارد حيـوان خنزيـر را پـرورش د   

فروش انگور حالل را باالى كسـيكه از آن شـراب مـى    �پيامبر خدا ، بفروشد

  .  سازد حرام قرار داده است

، باشـد فلهذا حصول رزق و دارائى از راه مواد مخدر چـه زراعـت يـا تجارت   

ه بسـيارى از پيشـه وران   كـ چنان، دشو مىوده باعث بدبختى ها و رنجها حرام ب

مشـكلى   بـه  اين مواد در ابتداء پول هنگفتى را بدست مى آورند ولى بآل خـره 

پـس  ، ندشو مىو تهيدست رفته ند كه همه دارو ندار شان به بادفنا شو مىدچار 

                                           
  .3/85روايت مسلم  -1

  .513/ 2روايت ترمذي  -2
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پاك وحـالل   و از خداوند خواستار روزى ، بايد از چنين مردمان عبرت گرفت

تا رضامندى خداونـد را حاصـل    ، و در پى كارها و پيشه هاى مباح شويم، شد

  .  نمايم

  (مترجم)



  تعريف مواد مخدر

  : مواد مخدر ىتعريف لغو

، مخدرات يا مخدر از كلمه (الخدر) گرفته شده كه بمعنـاي ضـعف سسـتي   

نـاي  در مجمـوع مع ، است همچنان به معناي سردي نيـز آمـده   ينرمي و ناتوان

بي غيرتي و بى همتى را در بر مى گيـرد و  ، تنبلي، تردد، حيراني ، كندي ، ترس

چه جامـد  گرديهمه اين صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشه كننده 

  . پيداست، ع باشديو چه ما

  : تعريف اصطالحي مواد مخدر

: سـت آمده كه بهترين اين تعريف ها اين ىدر باره مواد مخدر تعريفات زياد 

هر مواد خام يا ساخته شده كه داراى عناصر تحريك كننده يا تسكين دهنـده  (

كه در غير موارد طبى يا صنعتى بكار برده شود و استعمال اين مواد شـخص را  

به مداومت و عملي شـدن ومعتـاد شـدن بكشـاند و ضـررهايش بـاالى افـراد        

واد مخـدر  اجتماع چه از نگاه جسمى يا روحى ويا اجتمـاعى ظـاهر گـردد مـ    

در عصـر   را د) اين تعريف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجـوده شو مىگفته 

  .  حاضر وآنچه در آينده كشف شود در بر مى گيرد

  : انواع مواد مخدر

   : مواد مخدر را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود

، افيـون ، مواد مخدر طبيعى كه از نباتات بدسـت مـي آيـد مثـل چـرس       -1

  . ت پان و تنباكونبا، (كوكنار) 

اين مواد از شيره نباتات مخدر گرفته شده و بعـد  : مواد مخدر مصنوعى  -2

از تعامالت كيمياوى ساده كه باالى آنها اجرا مى گردد و در نتيجه شكل 
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كـودائين و مـوروفين    ، كوكـائين ، و عبارت از هيـروئين ، آنرا تغير ميدهد

  .  دباش مي

در با دو نوع باالكه از نباتات و يـا  اين مواد مخ: مواد مخدر اختراع شده  -3

مـواد كيميـاوى    ىشيره آن بدست مـي آيـد ارتبـاطى نداشـته و از بعضـ     

تركيب شده بدست مى آيد ولى تأثير آن همانند مـواد مخـدر طبيعـى و    

تسـكين دهنـده و   ، ضد خـواب ، د مانند مواد خواب آورباش مىمصنوعى 

ل كننده را معتاد ميسازد و خطرناكترين اين مواد كه استعما، بيهوش كننده

  . چرس ميباشد ، افيون ، مورفين، كوكائين ، همانا هيروئين



  حكم مواد مخدر

ه مفيـد  يزيكـ دين مبين اسالم انسان را به همه خوبى ها و استفاده از هر آنچ

تمام ميشود امر نموده و از هر آنچيزيكه زيان آور است منع مى نمايد قسميكه 

بـه همـين منظـور     )1(ه خود و ديگران زيان مرسـان) ب( : در حديث شريف آمده

استفاده از مواد مخدر را دين اسالم حرام قرار داده اسـت چـون باعـث ضـرر     

و همانطوريكه شراب و سائر مـواد نشـه آور   ، دشو مىجسمى و مفاسد زيادى 

ضررهاى بى شمارى دارد مواد مخدر نيز باهمه انواع و اقسامش خسـاره هـاى   

زيرا علت و انگيزه در بين هـر   ، دارد ىماعى و اخالقى را در پاجت، مالى، جانى

ل حرام بودن مواد مخدر را كه قرآن كريم يبه همين منظور دال. دباش مىدويكى 

و اجماع امت و قياس بيان نموده خـدمت تـان    صو سنت مطهر پيامبر اسالم

  .  ذكر مى نمائيم

  : دليل از قرآن كريم

�md�e�f�g�h�i�j: دفرماي مى �خداوند *

k�l�m�n�o�p�q�r�s�t�
u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_�
`�ba�c�d�e�f�g�h�i�j�k�ml�
n�o�pl 157: األعراف   

ند كه نام او را در كن مىرا پيروى  -ناخوان -آنهائيكه پيامبر نبى امى: (ترجمه

ايشانرا به معروف يعنى ، نزد خود هم در تورات وهم در انجيل نوشته مى يابند

                                           
  روايت ابن ماجه -1
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وبـراى شـان   ، ددار مـى د و ايشان را از منكر يعنى ناپسند باز كن ىمپسنديده امر 

سـازد   ليد را حرام مىچيزهاى پاك را حالل مى گرداند و براى شان چيزهاى پ

  .  د)دار مىو طوقى را كه برگردن شان است بر، وبارهاى سنگين شان

نمـوده انـد كـه هـر چيـز      استنباط ازآيه مباركه فوق اين اصل مسلم را   علما

پـس اگـر مـا مـواد     . دباش مىوب و پاكيزه مباح وهر چيزپليد و خبيث حرام خ

مخدر را زير اين اصل قرار دهيم آيا انسان عاقل وهوشيار چنين خواهد گفـت  

گمان نكنم كه شخصـى چنـين    ؟كه اين مواد مخدر خوب و پاك و مباح است

در هستند بلكه همه مردمان عاقل متفق به پليدى و حرام بودن مواد مخ، بگويد

چون ضررها وزيانهاى بى شمار در آن نهفته است كه به همه هويدا و آشـكار  

  .  است

��ms�t�u�v�w�x�y�z: دفرماي مى �خداوند *

{�|�}�~�l 43: النساء   
شويد تا هر آنچـه  م نشه هستيد به نماز نزديك يكهزمان! ى مومنانا(: ترجمه

  .  )ئيد بدانيدگو مىرا 

�½�¼�«�m�´�µ�¶�¹¸�º: دفرمايـ  مى� خداوند

¾�¿�À�Á�Â�ÄÃ�l 219: البقرة   
بگـو در آنهـا بـراى مـردم     ، (از تو در باره شراب و قمار مى پرسند : ترجمه 

  .  و گناه آن از نفع آن بزرگتر است)، ستى اگناه بزرگ و منفعت ها
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��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J: دفرماي مىخداوند  

K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�

X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�ba�c�d�e�l 91: المائدة   
سنگ هاى نصب شـده بـراى پرسـتش و    ، قمار، شراب! مومنان ىا( : ترجمه

 دورىن از آن ايبخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است از كردار شـيطان بنـابر  

شيطان مى خواهد تا به وسيله شـراب   گمان بى ، كنيد تا باشد كه رستگار شويد

و شما را از ذكـر خداونـد و از   ، ا ايجاد كندو نفرت را ميان شم ىو قمار دشمن

  .  !)كنيد؟ پس آيا شما ازين اعمال ناشايسته اجتناب نمي ، نماز باز دارد

، حرام قـرارداده  انسانبه تدريج را بر شراب را �خداوند در آيات فوق كه

خمـر) يعنـي شـراب بـه     (زيان هاى گوناگون آنرا نيز بيان نموده است و كلمه  

د(عقل را مى پوشاند) پس همـين خـواص بلكـه    باش مىپوشش  معناى پنهان و

  .  باالتر از آن در مواد مخدر وجود دارد

چرس نزد اغلـب   استعمال مقدار كمي: دفرماي مى: ابن تيميهشيخ اإلسالم 

وفرقـى بـين اشـياى نشـه آور از لحـاظ       مانند باقى مواد نشه حرام است  علماء

  .  )1(ع باشد وجود ندارد)يااينكه خوردنى يا نوشيدنى جامد و يا م

   29: النساء �mi�j�lk�m�n�o�p�q�l: دفرماي مىخداوند 

  .  و خويشتن را مكشيد حقا كه خداوند به شما مهربان است)( : ترجمه

   195: البقرة �mt��u�v�w�yx�l: دفرماي مى �خداوند

                                           
  254صفحه  34مجموع فتاوي جلد  -1
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  .  و خود را بدست خويش به تهلكه نيندازيد) ( : ترجمه

بـاالى   ، بدن و عدم افگنـدن نفـس را در هالكـت   اين دو آيت حفظ صحت 

انسان واجب قرار ميدهد (در صـورتيكه مصـلحت بـاالتر ماننـد جهـاد در راه      

حال آنكه علم طب ضررهاى ناشى از مواد مخدر   خداوند وجود نداشته باشد)

مـرگ ثابـت   حتـي  باالى صحت و كشانيدن معتاد به اين مواد را به ديوانگى و 

  .  نموده است

شـيخ  ، و دانشمندان زيان هاى اين مواد را بطور مستند ذكر نمـوده انـد   اطبا

به برخى از ضرر هاى اين مواد اشـاره  : زركشى إمام و: ابن تيميهاإلسالم 

چرس شخص معتاد را نشـه نمـوده   : (فرمايد چنين مى: ابن تيميه، نموده اند

نفـس   زن صـفتى و ديـوثى را در   ، نامردى، وى را مست و بى هوش مى نمايد

معتاد جا مى دهد حتى باالى مزاج تأثير نموده انسـان بـزرگ وقـوى را چـون     

باعـث ديـوانگى   و، گرديـده اسفنج ضعيف و ناتوان گردانيده در مقابل پرخـور  

ه سرنوشت اكثر معتادين به اين مواد بـه ديـوانگى پيوسـته    كچنان، ميشودانسان 

  .  )1(است)

اين مـواد بـه مرحلـه    عمال ا استبمردم  ى(بعض: نگارد چنين مى: زركشى

حتى منجر به مرگ شان شـده   خودرا از دست داده كه عقل و هوشرسيده اند 

  .  )2(است)

  

                                           
  205ص 34مجموع فتاوي جلد  -1

  102زهر العريش ص  -2
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   : مطهر دليل از سنت

هر چيـز  ( : فرموده است� روايت است كه پيامبر �ز عبداهللا بن عمر ا -*

  .  )1()و هر شراب حرام است، نشه كننده شراب است

(آنچـه  : فرموده انـد �ت شده كه پيامبر خدا رواي �از جابر بن عبداهللا -*

  .  )2()پس مقدار كم آن نيز حرام است، مقدار زيادش نشه نمايد

 ىپيامبر خدا از هر آنچه كه نشه مـ : (دكن مىچنين روايت ب هام سلم -*

  .  )3()آورد منع نموده است ىرا به بار م ىو ناتوان ىنمايد و سست

، ور ديگر را حرام قرار داده استاحاديث باال به صراحت شراب وهر نشه آ

و مواد مخدر نيز مانند ساير اشياى نشه آور داخـل ايـن حكـم بـوده بلكـه در      

  .  هالك نمودن واز بين بردن انسان به مراتب بلندتر از آنهاست

از فرمـوده   علمـا ، (بدون قيـد  : مي فرمايد در فتح الباري چنين: ابن حجر

آنچـه نشـه آور   هر اط نموده انـد كـه  استنب) حرام استآور نشههر( صپيامبر 

پس چرس و غيره درين حكم ، حرام است، اگر چه آشاميدنى هم نباشد، است

  .  )4(داخل است)

ـ  مـى را درعون المعبود چنين نقل : ىقول طيب: عظيم آبادى بعيـد  ( : دكن

نخواهد بود كه در حرام بودن چرس و بنگ و هر آنچـه كـه باعـث سسـتى و     

                                           
  .متفق عليه -1

  .4/87روايت ابو داؤد  -2

  .4/273روايت احمد  -3

  .10/38فتح الباري  -4
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بـى   -ين حـديث دليـل گرفـت چـون سـبب وعلـت       از ا، دشو مىزوال عقل 

  .  )1(در همه يكى است) -هوشى

  : دليل اجماع

، بودن مواد مخدر و هر آنچه كه سـبب بـى هوشـى   حرام را بر اجماع امت 

، تاكيـد مـي نماينـد    يـل ذ يعلما، د چه مايع باشد يا جامدشو مىنشه  ى ومست

ــال ــالم امث ــيخ اإلس ــن تيم ش ــهاب ــي، : ي ــادي، : زركش ــيم آب ــن ،  :عظ اب

آنرا حالل  يكهكسو غيرهو: قرافي ، : عراقي، : خطابي، : حجرالهيتمي

ان شـ چهار مذهب بخاطر نبودن ايـن مـواد در عصـر     انوامام، بداند كافراست

  .  ابراز نظر نكرده اند

  : دليل قياس

نيازمندى هاى پنجگانه كـه اسـالم    ىدر استعمال مواد مخدر تجاوز باال -*

حفاظـت  (آنها با همه وسايل و امكانات كوشيده اسـت  در راه حفظ و نگهبانى 

و تجاوز باالي هر يك از ايـن نيازمنـدى هـا را     )عقل، مال ، نسل ، جان، از دين

جنايت بسا بزرگ خوانده و بخاطر حفظ و نگهداشت فرد و جامعـه مجـازات   

  .  را بر جنايت كاران اين نيازمندى ها وضع نموده است ىشديد

، از لحاظ دينـى ، ثيرات بد و خطرناكىافرد و جامعه تمواد مخدر باالى  -*

پس همچو ضررهاى ناشى از مواد مخدر  ، امنى و روانى دارد، اقتصادى، صحى 

  . در ذات خودش براى منع و سرزنش استعمال كننده آن كافيست

                                           
  .10/127عون المعبود  -1
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، ددار مىمواد مخدرمانند شراب مسلمان را از ذكر خداوند و از نماز باز  -*

سستى كسالت و ضعف را به بارآورده كه ، با بى هوشى و نشهمواد مخدرمراه  

��mQ�R�S�T: دفرماي مي �خداوند ، شايد ساعت ها طول بكشد

U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�ba�c�d�e�

l 91: المائدة 

(بي گمان شيطان مى خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشـمنى و   : ترجمه 

پس آيـا   ، ذكر خدا و از نماز باز دارد از نفرت را ميان شما ايجاد كند و شما را

  !)يد؟كن مىشما ازين اعمال ناشايسته اجتناب ن

و  نمـوده م و جنايات بـزرگ همـوار   يجرا ىاستعمال مواد مخدر راه را برا 

شخص معتاد به مـواد مخـدر   ، معتاد را به ارتكاب جريمه و جنايت مى كشاند

انداخته همه سختى هـا  بخاطر بدست آوردن اين مواد جانش را در خطر مرگ 

، دزدي و قتـل خواهـد زد  ، را متحمل ميشود و اگر ناچار آيد دست به غـارت 

زندانيان صورت گرفتـه اسـت تأييـد و     ىكه با بعض ىبررسى و تحقيقات زياد 

  . دباش مىتصديق كننده آنچه گفتيم 



  حكم زراعت و تجارت مواد مخدر

هـاى مخـتلفش حـرام    وجـود انگيـزه    بـا ، زراعت مواد مخدر و تجارت آن

، زيرا ضرر و زيان آن باالى فرد و جامعه بطور مستقيم تـاثير مـى نمايـد   ، است

در عين زمان همكارى با تجاوز فساد و پخش فرومايگى و همدستى با جنايت  

ـ  مـى چنـين   �د خداونـد  باشـ  مىكاران و مجرمين  ���m¿�À�Á :دفرماي

ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç�ÉÈ�l 2: المائدة.   

و پرهيزگارى يكديگر را كمـك كنيـد و در گنـاه     ىكار ودر نيكو: (ترجمه 

  .  وظلم كمك ننمائيد)

مبنـى برحـرام    ىو در سنت پيامبر بزرگ اسالم داليـل مشـخص و مسـتند    

بودن خريد و فروش شراب وارد شده منجلمه آنچـه از جـابر رضـي اهللا عنـه     

شه به تاكيد خداوند فروش شراب ال( : فرموده اند�روايت است كه رسول اهللا 

  . متفق عليه. و بت ها را حرام نموده است) -خوك-خنزير  ، مردار

ل واضح مبنى بر آنكه خداوند استفاده و منفعت از هر آنچه حرام است يدال

و استفاده از پـول آنـرا نيـز حـرام     ، فروش پس خريد و، منع نموده وجود دارد

مبر بـزرگ اسـالم   از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت است كه پيا ، قرار داده است

ـ ، خداوند يهود را هالك كند: (فرموده اند را بـر ايشـان حـرام نمـود      ىكه چرب

  . متفق عليه. سپس آنرا فروختند و از پولش استفاده نمودند)

د كـه هـر   شو مىلى كه ذكر شدبه طور آشكار براى ما ثابت يپس نظر به دال

شد حرام است با -خمر -هوش كننده و نشه آور ىآن چيزيكه داراى خواص ب

مثـل شـراب خريـد و فـروش آن      ، ومواد مخدر نيز داراى چنين صـفات بـوده  

  .  دباش مىممنوع و حرام 
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و از خريد و فروش آن نموده است حرام  �را كه خداوند يزيهر آنچپس 

كه تجارت با مواد مخدر نيز داخل اين حكم است پس بديهي است منع نموده 

ده يـ ر و پيشه گرفتن و بدسـت آوردن فا د كه تجارت بامواد مخدشو مىواضح 

در مـورد بدسـت آوردن مـال از راه هـاى      �خداونـد ، آن حرام استبوسيله 

   188: البقرة �mk�l�m�n�o�l: دفرماي مينامشروع چنين 

(و مال هاى خود را در بين خويش بـه نـاحق مخوريـد) در مـورد      : ترجمه

تفسير چنين اموال را به  ىنامشروع و ناحق علما ىبدست آوردن مال از راه ها

   : دو دسته تقسيم نموده اند

و هر آنچـه كـه    )غارت ، خيانت ، دزدى(، بدست آوردن مال از راه ظلم -*

  . نا شايسته مي كشاند ىسرانجامش به اين كارها

مثـل بدسـت    اسـت  كه منع قرار داده شـده يبدست آوردن مال از راه ها -*

، نامشروع وحرام مثل سودگرفتن ىر دادهاآوردن مال از راه قمار و پيمان و قرا

مثـل   ، و فروش آنچه كه خداوند منفعت بردن از آن را حـرام قـرار داده اسـت   

پـس بدسـت آوردن    ، شراب و هر چيزيكه مثل شراب باشد مانند مواد مخـدر 

اگر چه با توافق و رضايت هـر دو   ، مال از راه هاى كه ذكر شد همه حرام بوده

  . دطرف صورت گرفته باش

كسب و منفعت از راه تجارت و زراعت مواد مخدر نظربه حديث شـريف   

به تاكيد هرگاه خداوند چيزى را حـرام  ( : دفرماي مي�پيامبر. دباش مىذيل حرام 

همينطـور كشـت و زراعـت مـواد     . )1(پول آنرا نيز حرام قرار مـى دهـد)   ، نمايد
                                           

1- 3/7الدار قطني   روايت.  
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اد مخدر بين اقشـار  د چون اين كار باعث ترويج موباش مىمخدر ناجايز وحرام 

جامعه شده در نتيجه خشم و غضب خداوند را ببار مى آورد و درعـين وقـت   

كسيكه آنرا كشت مى نمايد به مبتال شدن و معتاد شدن و رواج يافتن اين مواد 

، در گنـاه  ىومعلوم است رضايت و خشـنود  ، مهلك در بين مردم رضايت دارد

  .  دشو مىگناه شمرده  

كسيكه از آن شـراب مـى سـازد     ىفروختن انگور را باالفقه  ىه علماكچنان

، حرام قرار داده اند همچنان فروش سالح را در وقت فتنه نيز حرام گفتـه انـد  

پس باز داشتن ازكشت مـواد مخـدر و تجـارت بـا آن سـزاوارتر از شـراب و        

  .  دباش مىفروش سالح در وقت فتنه 

و  ، و شـيره كـش آن    ،بـر شـراب   �خداونـد  (: نـد فرماي مىچنين  �پيامبر 

حامل و باركش آن و بـار شـده    ، وخريدار آن ، و فروشنده ، نوشنده و ساقى آن

  .  )1(لعنت و نفرين فرستاده است)، و برخورنده پولش ، بسويش

(هر چيزيكه مقدار زيادش كسـي را  : نگارد مى ىدر كتاب محل: ابن حزم

مقـدار زيـادش شـراب    نشه و بى هوش كند پس يك قطره يا اضافه تراز آن تا 

  )2().نوشيدن استعمال نمودن آن باالى همه حرام است، فروش ، تصرف، بوده

: و در مورد فروش چرس از ابن نجيم: (فرمايد مى: حنفى ابن عابدين

 در جـواب ز است؟يپرسيده شد كه آيا جا »كه از علماى معروف حنفى است«

                                           
1- 9/50طبراني در كبير   روايت.  

  .562/ 7محلي  -2
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ز بـودنش بـه   يناجـا د كـه  شـو  مىلذا ازين جواب فهميده ، ز نيستيجا: نوشت

  .  )1()…حرام بودن است ىمعنا

، هر چيزيكه نشه آور است خواه مايع باشد يا جامـد : (دفرماي مى: ابن قيم

چـرس) نظربـه احاديـث    (ولقمه نفـرين شـده    …داخل است شراب در حكم

كـه طعنـى در سـندش و اجمـالى در متـنش نيسـت        �صحيح و مستند پيامبر

  .  )2(شراب محسوب شده است)

                                           
  6/454حاشيه ابن عابدين  -1

  4/463معاد الزاد  -2



  در حرام بودن مواد مخدر حكمت

 �خداوند، است � بربندگان خداوند ىدين مبين اسالم رحمت

��m`�a�b�c�d: دفرماي مىرا مخاطب قرار داده  صپيامبرش

l و ترا جز مرحمتى براى جهانيان نفرستاديم) (: ترجمه 107: األنبياء .  

رگ امبر بزيبشريت به واسطه پ ىاين رحمت و مهربانى بطورآشكار در رهائ

و  ىو گمراهـ  ىواز نادان، ىزمانيكه آنها را از تاريكى به روشن �اسالم محمد 

 ىدنيا به فراخـ  ىو از تنگ، به عبادت و بندگي پروردگار جهان، پرستش بندگان

  .  واضح است، آخرت كشانيد

�_�~�|{�}��mu�v�w�x�y�z: دفرماي مى �خداوند

`�a�b�c�d�l 103: آل عمران   
از آتش قرار داشتيد پس شمارا از آن نجات  ىاره گودالو شما بركن (: ترجمه

داد به اين ترتيب خداوند آيات خود را به شما بيان ميكند تا باشد كه شـما راه  

  . يابيد)

بر عالميان توصيه نمودن آنها به � هاى مهربانى و عطوفت پيامبر نشانهو از

انيدن چيزهاى پاك و حرام دو حالل گر ، از بدىآنها نيكى و باز داشتن 

ه سختى ها و كد چنانباش مىانيدن چيزهاى ناپاك و نجس براى آنها دگر

پس در شريعت اسالمى آنچه ، زنجيرهاى قهر را از بندگان خدا كنار گذاشت

كه باالتر از وسع و طاقت انسان باشد وجود ندارد واين فضل و مهربانى و 

���mX�Yدفرماي مى �داوند باالى بندگانش است خ �منت بزرگ خداوند

Z�\[�]�^�_�`�l 220: البقرة   
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(و اگر خداوند بخواهد شـما را بـه زحمـت مـى انـدازد حقـا كـه        : ترجمه

  .  و باحكمت است) غالبخداوند 

نظـر  ، براى آنكه به ما روشن گردد كه چرا اسالم مواد مخدر را حرام گفتـه 

كه به اتفاق همه حفاظـت   پنجگانه ىها ىنيازمند ىثير اين مواد باالادقيق در ت

نظـر    )مـال و عقـل  ، نسـل  ، جـان ، حفـظ ديـن  (و نگهبانى از آنها واجب است 

  .  نمايم ىم ىانداز

بنيـاد و  ، اين نيازمنـديها نمـوده   ىبدون شك كه مواد مخدر تاثير عميق باال

در بخش هاى ذيل آنرا واضح  توان مىو ، تهداب آنرا متزلزل و ويران مى سازد

  - : ساخت

از جمله اين نيازمنديها يگانـه چيزيكـه بطـور مشـخص بـه سـبب        - :الف

ايــن نعمــت بــزرگ كــه ، موادمخــدر آســيب پــذير اســت عقــل انســان اســت

براى انسان لطـف نمـوده و انسـان بوسـيله آن راه هـاى خيـر و        �پروردگار

در  �خداونـد . و پروردگار خود را عبادت مـى نمايـد  ، نمودههدايت را درك 

وقتيكـه  اما ، است را در چند موضع تعريف و تمجيد نموده نالاققرآن كريم ع

 �خداونـد ، جاي تاسف است، عقل در راه درست و صحيح كار گرفته نشود

�½�m: از حال دوزخيان در حاليكه آنها فرياد مى زنند چنين حكايت ميكنـد 

¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�l 10: الملك   
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ديم يا تعقل مى كرديم حاال يند اگر در دنيا گوش فرا مى داگو مىو ( : ترجمه

ـ  مـى  ىديگر ىدر جا.  در زمره اهل دوزخ نمى بوديم) ��mQ�R�S�U: دفرماي

V�W�X�Y�Z�[�\�]l 37: ق   
كسيكه صاحب دل باشد يـا گـوش    ىدرين پنديست برا گمان بى( : ترجمه 

  .   فرا دهد و متوجه باشد)

زمـين قـرار   همين عقل انسان بود كه خداوند آنرا پيشوا و جانشين در روى 

بازهم قربانى جرعـه از شـراب    ىداد و همه موجودات را برايش مسخركرد ول

پـس افسـوس بـه حـال     ! يا پارچه از چرس يا افيون وغيره پليدى هـا ميشـود  

كسيكه عقل خود را قربانى اين چنين لذت ها وخوشى هـاى خيـالى و كوتـاه    

آفـات و  ، ىخيـال اين لذت ومستى هـاى  ، دهد ميمدت نموده آنرا تباه و برباد 

پس چه  ، دارد كه انسان را بدتر از حيوانات مى سازد ىدر پ ىب خطرناكيمصا

كشـاند و   ىمـ  ىفرقى ميان شخصيكه عقل خـود را توسـط شـراب بـه بربـاد     

ـ  مـى شخصيكه بوسيله مواد مخدر آنرا تبـاه    ىهمـه ديانـت هـاى آسـمان    ! د؟كن

ـ    ىگذشته توجه خاص به اين نيازمنديها د پـس آيـا ممكـن    پنجگانـه داشـته ان

 ىزمين اسـت و همـه خوبيهـا    ىدين اسالم كه آخرين ديانت ها در رو ، است

از افـراد منسـوب بـه آن     ىبه آن باشد تا فرد ىخاص وعام را در بر دارد راض

ابداً اينطور نخواهـد  ! رانداند و يا بطرف ديوانگى روان باشد؟ ىديوانه وار چيز

  .  ا اجازه نخواهد دادها را ابداً براى آنه ىبود و اين پليد
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دينى كه بخـاطر آن انسـان   ، را به بار مى آورد ىمواد مخدر فساد دين -: ب

ـ  مـى  �آفريده شده است خداوند ��mc�d�e�f�g�h: دفرماي

l 56: الذاريات   
مواد .  اينكه مرا پرستش كنند) ىجن و انس را نيافريده ام مگر برا: (ترجمه 

�m: دفرماي مى �طان است خداوندمخدر همانند شراب پليد و از عمل شي

A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�

O�l 90: المائدة   
سنگ هاى نصب شـده بـراى پرسـتش و     ، قمار ، شراب! مومنان ىا( : ترجمه

 دورىن از آن ايبنـابر ، بخت آزمائى به وسيله تيرها پليد است از كردار شـيطان 

اهد تابه وسيله شراب و خوى شيطان م گمان بى ، كنيد تا باشدكه رستگار شويد

وشمارا از ذكر خداوند واز نمـاز  ، و نفرت را ميان شما ايجاد كند ىقمار دشمن

  !  ؟.يد)كن مىپس آيا شما از اين اعمال ناشايسته اجتناب ن، بازدارد

و هر چيزيكـه مـانع   ، ددار مىمواد مخدر بنده را از نماز و ذكر خداوند باز  

، بنـگ ، ميان آنها نيست مثل چرس ىو فرقعبادت بنده شود مانند شراب است 

پس زيان مواد مخدر بـاالتر از شـراب اسـت چـون     . …افيون وغيره، هيروين

قـرآن و   ئـت قرا، ذكـر خداونـد  ، شيطان شخص معتاد به مواد مخدر را از نماز

قلـب واخـالص ضـرورت دارد مـانع واقـع       ىوپاك ، همه عباداتيكه به طهارت

، نمتيوانـد  شده قادر به چنين اعمال نيك ، خدرشخص معتاد به مواد م ، دشو مى

خوبى وبدى  ، چون خودش فاقد عقل وهوش است وفرقى ميان پاكى و پليدى
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در مبـاح نمـودن اشـياى     �واينجاست كه حكمت خداونـد  ، كرده نميتواندرا 

پـس بـدانيم   ، دشو مىها ثابت  ىو پليد ها ىو حرام نمودن ناپاك، پاك و خوب

را برگزيده ولى اكثر مردم از  ىدگانش نكوئى و سودمندبن ىبرا�كه خداوند 

  . آن غافلند

سازد همين مـال   ىمال هموار م ىتلف و برباد ىمواد مخدر راه را برا -: ج

ـ  مـى  �خداونـد  ، است كه وسيله قوام زندگى مـردم اسـت   �¥�¤�m: دفرماي

¦�§�¨�©�ª�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�l 5: النساء   
خداوند آنرا وسيله قوام زندگى شما گردانيـده   و اموال خود را كه: (ترجمه 

است به بى خردان مدهيد)پس شخصيكه خود را به مـواد مخـدرمبتال و معتـاد    

مى نمايد از نادان ترين و بى خردترين مردمان خواهد بـود چـون وى پـول و    

به مصرف مى رساند كه ضرر و زيان آن بطور مستقيم به  ىمال خود را در راه

نمايـد تـا آنكـه     ىمصـرف مـ   ىد و درين راه تا وقتـ شو مىد عقل و بدنش وار

  .  تهيدست و بينوا شود

ند آيا سوزا مىرا ببينيم كه همه روزه مقدارى از پول خود را  ىاگر ما شخص

را ازين عمـل ديوانـه وارش بـاز     ىو آيا و  ؟يم اين شخص ديوانه استگو مىن

مـال خـود    كـه عقـل و بـدن خـود را بـا      ىپس چطور بـه شخصـ   ؟داريم نمي

  !  نميتوان وي را ديوانه ناميد؟!  سوزاند؟ ىم

شخص معتاد به مواد مخدر بخاطر بدست آوردن آن خود را در خطر مـرگ  

، و اگر ناچار شود دست بـه دزدى ، دشو مىها را متحمل  ىقرار داده همه سخت
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اين حقيقيتى است كه اشـخاص مبـتال بـه آن بخـاطر      ، غارت و قتل خواهد زد

  .  اين مواد به چنين اعمال ناشايسته اقدام نموده اند بدست آوردن

و پيوندها را در معرض بدنامى قـرار  ، آبرو ، استعمال مواد مخدر شرف -: د

حياء وديـن خـود را از دسـت داده باشـد چطـور       ، خرد، انسانيكه عقل، ميدهد

گفته اند كه شخص معتاد   ميتواند آبرو و عزت خود را نگهدارد؟ بعض از علما

بـاالي نـاموس و    ىد و اگـر تجـاوز  باشـ  مـى ديوث  وغيرت  ىه مواد مخدر بب

  .  دهد نميبا آن نكرده عكس العمل نشان  ىآبرويش صورت بگيرد اعتنائ

، مواد مخدر باعث امراض گوناگون شده انسان را به هالكت ميكشاند -: هـ

پس چنين مواد مهلك و خطرناك چطور برخوردى بانفس انسانى خواهد  

اش را برانسان واجب گردانيده و از  ىآنكه خداوند حفاظت و نگهبان ،داشت

��mt�u�v�w : دفرماي مى �خداوند. افگندن آن در تهلكه باز داشته است

yx�l 195: البقرة   

�m�i: دفرماي مىنيندازيد) و همچنان  هالكتو خود را بدست خويش به ( 

j�lk�l 29: النساء   
واد مخدر راه تباهى و هالكـت را همـوار   و خويشتن را مكشيد) م: (ترجمه 

پر از قربانيان مواد  ىو عصب ىعقل ىمى سازد از همين جاست كه شفا خانه ها

پـس انـدكى   ، مخدر بوده اكثر آنها بسبب سكته قلبى چشم از دنيا مـى پوشـند  

پنجگانـه را   ىخطرنـاك كـه نيازمنـديها     ىشك و ترديد در حرام بودن اين وبا

  .  نخواهد ماند ىباقبرد  ىهمه از بين م
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ها را خداونـد برانسـان واجـب گردانيـده و از      ىنگهداشت از اين نيازمند 

چيـزي   بـه  پـس چگونـه  ، هرگونه تجاوز و جنايت باالى آن منع نموده اسـت 

  . ! ؟كشاند ىرا به مرگ م انسان كه سرانجامراضي شد 



  در مورد مواد مخدر ىجهانى هاي سازمان ها و فيصله  علما ىفتاوا

  : علما در باره مواد مخدر ى* فتاوا

در باره مواد مخدر تا قرن ششم هجرى كدام نظـر    از امامان مذاهب و علما 

چـون در عصـر و زمـان آنهـا ايـن مـواد وجـود        اسـت  و فتوائى روايت نشده 

بعدها زمانيكه علما اين مواد را شناختند در بـاره آن بـه طـور مفصـل      ، نداشت

  .  صحبت نموده اند

ظريات و فتاواى بعض از علماى مـذاهب چهارگانـه را بطـور نمونـه     حاال ن

  :  ذكرمى نمائيم

(خـوردن  : نويسد چنين مى ورىدرشرح متن قد: امام التمرتلي حنفي -*

چون عقل را فاسد ساخته تـا  ، همه حرام است ، ز نبودهيآفيون جا، چرس، بنگ

ز نمـاز و ذكـر   فاسد و بى ننگ شـده و او را ا ، هرزه ، معتادعياش، آنكه شخص

  .  )1(د)دار مىباز  �خداوند

 زيـرا  خوردن بنگ و چرس حـرام اسـت  : (فرمود: حنفى ابن عابدين -*

  .  )2(ز نيست)يجا، و آنرا برهم زندنموده هر آنچيزيكه به عقل خلل وارد 

بقدريكه  )3(بنگ وسيكران ، (تناول افيون : نگارد مى: امام قرافي مالكي -*

  .  )4(ز نيست)ينمايد جا منفىثيرات باالى عقل و حواس انسان

اهل اين زمان به حـرام بـودن    ى(علما: يدگو مىهمچنان در تهذيب الفروق 

نبات معروف به چـرس كـه اهـل فسـق و فجـور آنـرا اسـتعمال مـى نماينـد          

                                           
  .2/270ي ورلجوهرة علي متن القدشرح ا -1

  .457/ 6حاشيه ابن عابدين  -2

  ى شود .مست م انسان با خوردن آن گياهيست كه -3

  218/ 1الفروق  -4
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  .  )1(اند) متفق

(اگـر ثابـت شـودكه ايـن مـواد       : دفرماي مي: ابن حجر الهيتمي شافعي -*

پوشـاند اسـتعمال آن از گنـاه هـاى بـزرگ       ىل را ممخدر نشه آور است و عق

تهديـد  ، پس هر آنچيزيكه بانوشـيدن واسـتعمالش   ، وفسوق مانند شراب است

 چون علـت مشـترك  ، اين مواد نيز در حكمش داخل است، خداوند وارد شده

  .  )2()) در هر دو وجود دارد)ل شدن عقليزا((

  .  )3()مباح نيست (وخوردن چرس نشه آور: ميگويد: البهوتي حنبلي -*

ماننـد  ، (اما چـرس ملعـون نشـه آور    : دفرماي : مىابن تيميه شيخ اإلسالم -*

، نشـه آور حـرام اسـت    چيـز  هر  و به اتفاق علما، نشه كننده بوده ىديگر اشيا

بلكه هر آنچيزيكه عقل را زايل وبى اختيار مـى نمايـد خـوردن ونوشـيدن آن     

پس هر نشه  ، ها هم نباشد مانند بنگاگرچه درذاتش از نشه كننده ، حرام است

شـالق) وهرآنچيزيكـه نشـه آورنيسـت سـبب تعزيـر       (آور سزاوار فرمان الهي 

  .  )4(د)شو مى(سرزنش) 

فروش هـر  ، پس در حرام بودن فروش شراب (: نگاشته: ابن قيم جوزي 

، شيره چيزى باشد يا پختـه شـده   ، گونه نشه آور خواه آشاميدنى باشد يا جامد

، جـو ، خرمـا ، شراب سـاخته شـده از كشـمش   ، فلهذا شيره انگور ، داخل است

                                           
  .1/214تهذيب الفروق  -1

  .1/212الزواجر  -2

  .6/188كشاف القناع  -3

  .34/204مجموع فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه  -4



   
  31  در اسالم حكم مخدرات

  

   

گندم ولقمه لعنت شده (چـرس) ايـن لقمـه فسـق و دگرگـون       ، عسل، جوارى

  .)1()كننده همه داخل اين حكم هستند

مفتى ديار مصر شيخ عبدالمجيد سليم در جواب سوالي درباره مواد مخـدر   

استعمال اين مواد حرام اسـت  بدون شك وشبهه كه . (: چنين جواب ارائه كرد

بـدن را از  ، عقل را به تباهى كشانده، چون باعث زيان هاي بزرگ وناگوار شده

كـه شـريعت   گذاشـته  بى شمار را از خود بجا  يهمچنان ضررها ، بين مى برد

حكـم نمـوده    و به حرام بودن آن دهد نمياسالمى هرگز به استعمال آن اجازه 

  .  )2(است)

  : رگ عربستان سعوديبز ىفتواي علما -9

صـادر نمودنـد كـه     اىفتـو   علماى بزرگ عربسـتان سـعودي بـا اتفـاق آرا     

تـا از  ، وترويج دهندگان آن سـرزنش شـود  ، قاچاقبران مواد مخدر اعدام گردند

  .  )3(صورت گيرد ىشر آنها جلو گير

كـه در  ، ومـواد مخـدر   ىمبارزه با نوشابه هاي الكلـ  ىه كنفراس جهانكچنان

، هـ برگـزار گرديـده بـود   1402در مدينه منوره در سال  ىه اسالمساحه دانشگا

، برلزوم نبرد ومبارزه عليه نوشابه هاى الكلى ومواد مخدر باهمه وسايل ممكنـه 

اين كنفرانس اعمال خـود را  ، وبرحرام بودن همه مشروبات الكلى ومواد مخدر

                                           
  .4/463زاد المعاد  -1

  .533/ 2 السنةفقه  -2

  . هـ1405عام  12/87عدد  سالميةاإلمجله البحوث  -3
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  .  )1(به پايان رسانيد

كـه بطـور واضـح     ىاسـالم سرشـناس   ىعلما ىاين بود توضيحات و فتاوا

، افيون، هيروئين، چرس: وصريح برتحريم مواد مخدر با انواع مختلف آن مانند

  .  وغيره حكم صادر نمودند، بنگ

  :  فتاوي علماي اهل سنت ايران -10

اگر در  د و آن اينكهشو ميدر آخر بحث دليلي كه جامع تمام ادله باشد ذكر 

، لي بر حرام بودن آن نمي بـود يدلچگونه يه�باره مواد مخدر از طرف شارع 

دولـت) اسـت كـه    (ان امريگر حرام است و أن منع كردن واليد يقباز هم از طر

آن را ممنـوع قـرار   . . . . . و هم حمـل و ، زراعت، تجارت، ان امر استعماليوال

داده اند و براي آن قوانين مقرر كرده اند و اطاعت از والي امر واجب است در 

نباشـد بـر ايـن مسـئله تمـام       �افرماني خدا و رسول خدا حكمي كه در آن ن

ة االمـراء  چنانكه عالمه نووي در شرح مسـلم بـاب طاعـ   اجماع دارند  مسلمين

  .  ذكر نموده اند

د كه ضرر مواد مخدر از مسكرات هم بيشتر و ممنوعيت شو مياز اين تاييد 

سـختي وضـع   قانون تنـد و  ، و به همين خاطر مقننين. شديدتري را در بر دارد

و سزاهايي براي . تجارت و استعمال آن را ممنوع قرار داده اند، كرده و زراعت

ـواد     متخلفين مقرر كرده و شديداً مراقب  ـودن م ـوع ب ـر ممن آن هستند كه اين همه دال ب

  . )2(مخدر است
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  : درباره مواد مخدر ىبين الملل ىفيصله سازمان ها

در بـاره مـواد    ىفـرانس جهـان  اولين بـار كن  ىبرا ىميالد1909در سال  -*

اشتراك كننـده خواسـتار بررسـى مشـكالت      ىكه كشور ها، ر گرديديمخدر دا

همچنان ايـن كنفـرانس   ، و اثرهاى ناگوار آن در اجتماع شدند، ناشى ازين مواد

در پايان كارش اعالميه صادر نمود تا اقدامات الزمه در مـورد مبـارزه بـا ايـن     

  .  مواد خطرناك صورت گيرد

م در 1912بـر ضـد افيـون در سـال      ىين بار كنفـرانس جهـان  مدو ىبرا -*

اشتراك كننده متعهـد شـدند تـا انتـاج و      ىصورت گرفت كه كشورها  ىالها

ـ  تا صادر شدن اين مواد را مراقبت نمايند  ىاين مواد تنها منحصر به امور داروي

  .  گردد

راك كـه اشـت  ، ر گرديـد يـ م كنفرانس جهانى در ژنيـف دا 1925در سال  -*

 ىاز تجـارت افيـون و جـزا    ىكنندگان اين كنفرانس با اتفاق همه در جلـوگير 

  .  برقاچاقبران آن تاكيد نمودند ىقانون

كه ، ر گرديديبار دوم در ژنيف دا ىبرا ىم كنفرانس جهان1936در سال  -*

و سـهولت   ، از مهمترين فيصله هاى آن تسليم نمودن مجرمين به چنگ قـانون 

  .  بارزه با مواد مخدر بودر ميارتباط با دوا

 ىمبنـ  ىم كنفرانس هاى متعـدد 1972م و 1971م و 1961در سال هاى  -*

  .  ر گرديديبيهوش كننده دا ىو دواها، بر لزوم مراقبت و پيگيرى مواد مخدر

اين بود فيصله هاى كشورهاى متعدد جهان در مـورد ايـن مـواد كشـنده و     

مـواد شـدند در حاليكـه     كه در اواخر قـرن بيسـت متوجـه خطـر ايـن     ، مهلك
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و  ىكه نشه و سسـت  ىاز اينگونه مواد �محمد  حضرت بزرگ جهان ىپيشوا

قبل از چهارده قرن مردم را برحذر داشته و منع نموده ، آورد ىكسالت را ببار م

ـ  مـى چنين روايـت   صاز پيامبر بزرگ اسالم به ام سلمهكبودند چنان د كن

آورد منـع   ىرا به بار م ىوناتوان ىسست ،بوده آور كه نشهييزپيامبر خدا از آنچ (

  .1 نموده است)
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  : وكشاورزمواد مخدر ، قاچاقبر، رواج دهنده، عتادم ىجزا

  : به مواد مخدر عتادشخص م ىجزا - : اول

در مورد حرام بودن مواد مخدر و تعين جزاى شديد براشخاص معتاد به آن 

ا مرتكب شدن چنين عمـل  بخاطريكه وي ب ، اختالفى در بين علما وجود ندارد

درحاليكه خداوند انسان را در كتابش ازين عمل  ، خود را در هالكت مى افگند

   195: البقرة �mt�u�v�w�yx�l: دفرماي مى، منع نموده

ه وى بـااين  كـ چنان. نيندازيد) هالكتوخود را بدست خويش به  (: ترجمه 

ين نعمتى (عقل)كـه  نادانى و بى پروائى مرتكب تجاوز و جنايت باالى بزرگتر

شده است و خداوند بسبب همين عقل انسـان را  ، خداوند بروى ارزانى نموده

  .  واداربه طاعت اوامرش نموده است

  مگردر مورد اينكه شخص معتاد به مواد مخدر مستحق چه جزائى ميشـود؟ 

  از علمـا   ؟ آيا جزاى شراب بروى الزم ميشود يا اينكه سرزنش و تعزير ميشـود 

روايت شده كه رأى راجح وصحيح همان اسـت كـه جـزاى شـخص     دو قول 

شـالق) اسـت ماننـد كسـيكه شـراب      (معتاد به مواد مخدر همانا فرمـان الهـي   

امـام  ، امـام ذهبـي  ، ابـن القـيم   ، اين نظر شيخ االسالم ابن تيميـه ، نوشيده باشد

  .  بزرگ اسالم است ىزركشي و ديگر علما

  : اسباب راجح بودن اين نظريه

  .  دباش مىبزرگ اسالم  ىنظريه علمااين  -أ

انواعش چـه   ىمواد مخدر باتمام، كه بر حرام بودن شراب آمده ىليدال -ب

  .  مايع چه جامد چه نوشيدنى چه خوردنى داخل اين حكم است
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ر علماى بزرگ يبزرگ عربستان سعودي وسا ىاين حكم از طرف علما -ج

: ايـن فتـوى چنـين آمـده     در، گرديـد ذكر  ه قبالكجهان اسالم صادر شده چنان

 ىكسيكه مواد مخدر را استعمال نمايد در حق وي حكم شرعى شراب خوار(( 

شـالق را   ىاما اگر معتاد به اين مواد شده باشـد و قاضـى جـزا    ، ميشود ىجار

پس ميتواند در مورد اين چنين اشـخاص اجتهـاد نمايـد و    ، كفايت نبيند ىبرو

اگر چـه قتـل   ، ب برآنها تعين نمايدتالش به خرچ دهد تا جزا و سرزنش مناس

  .  )1(هم باشد))

  : رواج دهنده مواد مخدر ىجزا: دوم

، هاخالق وارزش ها را از هم پاشـد  ، ترويج مواد مخدر در اجتماع مسلمانان

كمـك و همكـارى در گنـاه و     ، و زشتى هـا شـده   درعين حال سبب نشر بدى 

ــد ىتجــاوزگر ــه خداون ــدگانش را از آن برحــذر نمــو �ك ــى، دهبن . دباشــ م

(و در  : ترجمـه  2: المائـدة  �mÄ�Å�Æ�Ç�ÉÈ�l: دفرماي مى �خداوند

  . گناه و ظلم كمك ننمائيد)

 دنـ چ هر الزم است كه جزاى آن باز دارنده و نكوهش كننده باشد ينابنا بر

 ىعلمـا  ىه در مـتن فتـوا  كـ چنان، چنين اشخاص به حد قتل هم برسـد  ىجزا

و كسـيكه مـواد مخـدر را تـرويج     : (مـده بزرگ سعودي در باره مـواد مخـدر آ  

يـا هديـه   ، يـا خريـد و فـروش آن   ، يا وارد نمودن ، چه از نگاه ساختن، ميدهد
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همه در نشر وپخـش و تـرويج آن    ، ويا غيره راه هاى ديگر، نمودن آن به كسى

  .  يكسانند

اولين بار به اينكار اقدام نموده باشد الزم است كه جزا و سـرزنش   ىاگر برا

، شالق ويا جريمه مالي يـا هـردو بـاهم   ، مثل حبس، ى تطبيق گرددسخت برو

، نظربه مقتضاى حال شخص كه قاضى هر آنچـه را در حقـش مناسـب ميبينـد     

پس جـزاى بـرايش تعيـين گـردد تـا      ، واگر اين عمل دو باره از وى تكرار شد 

چونكه اين شـخص  ، اگر چه به حد قتل هم برسد، مردم از شرش رهائى يابند

 رايمعملش از جمله مفسدين در روى زمين واز جمله كسانيست كه جـ  با اين

علمـا  ، شان بطور بنيادى و عميق جا گرفته واز آن خالصى ندارنـد  ىدر نفسها

از انـواع تعزيـر و سـرزنش     ىاين مسأله را نيز بررسى نموده اند كه قتـل نـوع  

  .  )1(د)باش مى

  : قاچاق بران مواد مخدر ىجزا: سوم 

ماننـد رواج دهنـده آن   هفرد واجتمـاع   ىدر تاثيرات بد باالقاچاق مواد مخ

بنابرآن الزم است كه جزا و كيفر قاچاق بران ايـن  ، بلكه باالتراز آن است، دارد

بـزرگ   ىسازمان علمـا  ، مواد همانند و يا اضافه تر از ترويج دهندگان آن باشد

حكـم  ( : انـد عربستان در باره قاچاقبران مواد مخدر چنين فرمان صـادر نمـوده   

و  ، چون به سبب قاچـاق ايـن مـواد    ، قتل است، قاچاق بران مواد مخدر ىجزا 

خطـر آن نـه تنهـا    وده وبه بـار آ  را فساد بزرگ، جتماعابين داخل نمودنش در 
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وارد  ، بلكه باالى همه امت وتوده ها متوجه خواهـد بـود  ، باالى خود قاچاق بر

تـرويج   ىبدست مى آورد سپس بـرا و شخصيكه آنرا از خارج  كننده اين مواد 

    .)1()د همه شان در يك صف قرار دارندكن مىدهندگان اين مواد را تهيه 

  : كشاورزان مواد مخدر ىجزا : چهارم

پردازد همـه در   ىكسيكه مواد مخدر راكشت مى نمايد و يا به صنعت آن م

ان ايـن  كشـاورز  ىفلهذا جزا ، يك حلقه با ترويج دهندگان اين مواد قرار دارند

يـا از بـين   ، اگرباسـوختاندن ، دارد مسلمان مواد تعلق به اجتهاد قاضى يا حاكم

يـا تعـين   ، با شالق زدن و يا حـبس نمـودن  ، ياسرزنش كشاورز ، بردن كشتزار

پـس ايـن كـار را    ، جريمه مالى بروى ميتواند مانع اين عملش در آينـده شـود  

ضى ميتواند حكم بـه قتـل   قا، اگر كشاورز دو باره به اين عمل دست زد، بكند

چون كشت مواد مخدر از جمله بدترين انواع فساد و نشر فرومايگى ، وى كند

و قبالً جزاى ترويج دهندگان ايـن مـواد    -دباش مىو اعالن منكرات در اجتماع 

. آنها بر كشاورزان مواد مخدر كامالً قابل تطبيق اسـت  ىو جزا، را ذكر نموديم

  .  واهللا اعلم

كرام بر معتادان و ترويج دهنـدگان و   ىرا كه علما ىجزاها: ىخواننده گرام

در ذيل كـه  ل يبر دال ىبران و كشاورزان مواد مخدر تعين نموده اند مبن قاچاق

نشـر و پخـش فسـاد و فـرو مـايگى در       ، مورد منع خوردن مال از كسب حرام
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د باشـ  مـى وخريد و فروش آنچـه را شـريعت حـرام قـرار داده اسـت      ، اجتماع

   -: لهجماز

  . 188: البقرة �mk�l�m�n�o�l: دفرماي مى �خداوند -: والًا

  .  خود را در بين خويش به ناحق مخوريد) ىومال ها( : ترجمه 

ـ  مى �خداوند -: دوم ��m¿�À�Á�ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç : دفرماي

ÉÈ�l 2: المائدة.  

و پرهيزگارى يكديگر را كمك كنيد و درگناه و ظلـم كمـك    ىدر نيكوكار (

  .  ننمائيد)

�دفرماي مى �خداوند -: سوم mk�l�m�n�o�p�

q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�
}�~�_�`�a�cb�d�e�f�g�ih�j�k�l�
m�n�l 33: المائدة   

 ىكسـانيكه باخداونـد و رسـول او بـه جنـگ برمـ       ىجزا گمان بى ( : ترجمه

ورزند اينست كه كشته شوند يا به دار  ىدر زمين سعى م ىخيزند وبه فسادكار

بريده شود يا از زمـين دور   )1(ستهاو پاهاى شان از طرف مخالفزده شوند يا د

  .  ساخته شوند (تبعيد شوند)
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الشـه   ، بـه تاكيـد خداونـد فـروش شـراب     ( : دفرماي مى �پيامبر -: چهارم 

    )1(خنزير وبت ها را حرام نموده است) ، مردار

بـى  خداوند چر ، (خداوند يهود را هالك نمايد: دفرماي مى �پيامبر -: پنجم

  .  )2(ند)را برايشان حرام نمود سپس آنرا فروختند واز پولش استفاده نمود

بي گمان هرگـاه خداونـد چيـزى را حـرام     ( -: دفرماي مى �پيامبر -: ششم

  .  )3()پولش را نيز حرام قرار ميدهد، نمايد

و  ، و شـيره كـش آن  ، برشراب �خداوند( -: دنفرماي مى �پيامبر  -: هفتم

، وباركش آن و بارشـده بسـويش  ، وفروشنده و خريدار آن، نوساقي آ ، نوشنده

  .  )4(وبر خورنده پولش لعنت و نفرين فرستاده است)

، از شراب است بـه همـين منظـور هركـه در تجـارت      پس مواد مخدر بدتر

ترويج و قاچاق اين مواد به هر شكلى از اشكال وهرگونه انگيـزه سـهم   ، كشت

ار خواهـد گرفـت و مسـتحق جـزاى     قـر  �داشته باشد مورد نفرين خداونـد 

  .  گرددواخروي مي وىنيد

و ازپسـنديده و  ، خوشا به حال آنكه به سخن گوش فرا مى دهد

  . دكن مىشايسته پيروى 
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