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 نظر استاد رهنام
  الحمدالهله و الصالة علی اهلها اما بعد:

دین مقدس اسالم یگانه دین کامل، شامل و همیشه جاوید می 
قابل طبیق بوده و راه سعادت  باشد، که در رشایط و زمان های مختلف،

ضامن صحت و سالمتی روحی و جسمی برش می باشد، و پیروزی را که 
 به ارمعان آورده است.

دستورات و تعالیم آن مملو از حکمت ها بوده، هر آنچه برای 
برش کار آمد و مفید باشد جایز و حالل و هر آنچه مرض و زیان آور باشد، 

 ناجایز و حرام قرار داده است.
رش بوده و دین بدون شک خورد و نوش یکی از نیازهای اولیۀ ب

مقدس اسالم آنرا تحت نظام حالل و حرام که به اساس علم و حکمت 
بالغۀ الهی تفکیک گردیده، قرار داده است تا در روشنی دستورات 

 الهی نیازهای خویش را رفع مناید.
از آنجایی که هللا متعال انسان را کرامت، عزت و برتری داده و 

وجودات عامل را تابع و فرمان بردار آنرا ارشف مخلوقات آفریده و متام م
او قرار داده است، سپس آنرا مکلف ساخته تا از چیزهای پاک و حالل 
که مناست حال اوست، استفاده مناید و از چیزهای ناپاک و مرض جداً 

 اجتناب مناید.
رشاب یکی از چیزهای ناپاک و مرض بوده که ارضار گوناگون 

قتصادی و غیره را در قبال روحی، جسمی، انفرادی، اجنامعی، ا
داشته، بناًء در رشیعت اسالم بطور کلی به هر شکل و صورتی که 
ساخته شود بطور همیشگی )در زمان های مختلف( حرام قرار داده 

 شده است.
در رشایط کنونی، برخی از مرشوبات الکولی بنامهای گوناگون 

رار می گیرد در بازار ها به فروش می رسد و در محافل مورد استعامل ق



 ب 

تا جایی که تفکیک میان مرشوبات الکولی و غیرالکولی برای عموم 
مردم، دشوار گردیده است. بناًء رضورت بود تا در زمینه تحقیقاتی 

 صورت گیرد که مردم متدین ما در روشنی کامل قرار گیرند.
محرتم عبدالوهاب عابد در مورد تصمیم گرفتند، تا پیرامون 

منایند، که پس از سعی و تالش های زیاد درحد موضوع فوق تحقیقی 
توان موضوع را همه جانبه در یک مقدمه، چهار فصل، نتیجه و 

 پیشنهادها، مورد بررسی قرار داده اند.
در فصل اول، مروری به گذشتۀ موضوع، طرح موضوع و 
تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته، در فصل دوم، پیرامون شناخت 

ع آن پرداخته شده. در فصل سوم، حقیقت رشاب و خمر )رشاب(و انوا 
جگونگی تحریم آن در روشنی آیات مبارکه، احادیث نبوی و آرای 
مفرسین و محدثین بیان گردیده. در فصل چهارم، حد رشاب و 
چگونگی تطبیق آن در روشنی اقوال و نظریات فقهای کرام، و نظریات 

قرار گرفته است. در  علامی معارص پیرامون محلول الکولی، مورد بحث
فصل پنجم، حکمت های تحریم رشاب و پیامدهای آن با بیان منودن 
ارضار جسمی، عقلی، اخالقی، اجتامعی و اقتصادی رشاب مورد 
بررسی قرار گرفته است. در اخیر نتیجه گیری مناسب و پیشنهادهای 

 مفید ارائه گردیده است.
استفاده از مآخذ  دانشمند محرتم این اثر علمی و تحقیقی را با

معترب علمی با شیوه های علمی و مطابق با معیارهای پذیرفته شده و 
اکادمیک نگاشته است. که من به عنوان استاد رهنام رسالۀ موصوف را 
یک اثر علمی و تحقیقی می دانم و توفیق مزید برای دانشمند محرتم 

آرزو در راستای خدمت به اسالم و جامعه اسالمی از خداوند قدوس 
 دارم.

 بااحرتام
 محقق عبداملعبود "رضیری"



 ج 

 تقریظ
الحمـــد   و کفـــی و الصـــلوة و الســـالم علـــی رســـول هللا و علـــی        

 آله و اصحابه و من وااله:
ــی         ــر علم ــذا اث ــالۀ ه ــرتم  –رس ــه مح ــمند فرهیخت ــی دانش تحقیق

ــدۀ شــوم رشاب نوشــته  ــد مــی باشــد کــه در مــورد پدی عبــدالوهاب عاب
یســـندۀ محـــرتم طـــی پدوهشـــهای هدفمندانـــه خـــویش اســـت. نو

ـــو نصـــوو جاویـــدان اســـالم و تحقیقـــات  کوشـــیده اســـت تـــا در پرت
علمــی روز، از چهــرۀ فریبنــدۀ ایــن مــایع کشــنده کــه در  ــاهر خــوش 

 آیند؛ ولی در باطن دشمن هستی انسان است، پرده بردارد.   
نی ایجابــات وقــت و زمــان نیــز ایــن بــوده کــه در رشایــط کنــو         

ــه  مزایــا و برازنــدگی هــای احکــام دیــن مبــین اســالم نــزد بســا مــردم ب
ــه معــر  دیــد مــردم  ــار دیگــر ب ــاد فراموشــی ســپرده مــی شــود، یکب ب

 قرار داده شود.
بنـــابرآن رســـالۀ حــــارض کـــه تحــــت عنـــوان: )تحــــریم رشاب و        

ــامل رســیده،  ــۀ اک ــه پای ــرآن و ســنت( ب ــدگاه ق ــای آن از دی ــت ه حکم
ــه م ــی ب ــر علمــی و در واقــع عمل ــن اث ــه ای ــا توجــه ب ــرا ب ــوده؛ زی ــع ب وق

ــمطال ــورد ارضار ع ــه در م ــانی ک ــرای کس ــالی ب ــر مج ــق آن، دیگ ه دقی
 جدی رشاب در شک و تردید بودند، مجالی باقی منی ماند. 

ــی         ــالۀ علم ــن رس ــه و  –ای ــنت فصــل، نتیج ــاوی پ ــه ح ــی ک تحقیق
ــف موضــوع را بشــکل علمــی و ــای مختل  پیشــنهاد هــا مــی باشــد، زوای
ـــایر  ـــوم و س ـــادمی عل ـــول در اک ـــای معم ـــابق میتوده ـــک مط اکادمی
ـــی و  ـــرب دین ـــب معت ـــابع و کت ـــا اســـتفاده از من ـــاتی، ب مراکـــز تحقیق
علمــی بــا بهــرتین اســلوب نوشــتاری مــورد بحــث قــرار گرفتــه، طوریکــه 
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ــه گذشــتۀ موضــوع روی ماهیــت رشاب و شــیوه هــای  بعــد از مــروری ب
رت گرفتـــه، چـــون استحصـــال آن از مـــواد مـــورد کـــاربرد، بحـــث صـــو 

ــارزه منــوده  ــت مب ــا جــدیت و حکم ــیطانی ب ــدۀ ش ــن پدی ــا ای اســالم ب
اســت، چگــونگی تحــریم، حکمــت  مجــازات میگســار در اســالم بــه 
ــای رشاب  ــه شــده اســت، کشــف ارضار  زیانه ــق گرفت ــه تحقی خــوبی ب
نوشــی کــه هــدف بــارز رســاله را تشــکیل داده بــا دالیــل قــاطع رشعــی 

ــه  ــت، ک ــده اس ــکافی ش ــی موش ــدمت بــزر  و تجرب ــود، خ ــای خ بج
 علمی در کشور محسوب می شود.

بنــاًء از نظــر بنــده رســالۀ هــذا مــورد تبییــد بــوده و بــرای نویســنده       
ی مــزر  خواهــان توفیــق خــدمات بیشــرت علمحــرتم از پروردگــار بــ

 می باشم.
از مقـام محــرتم اکــادمی علــوم آرزومنــدم کــه ایــن رســالۀ پــر محتــوا       

 رند.را به زیور چاپ بسپا
 والسالم    

 محقق ویس الدین "نوری" 
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 مقدمه
إن الحمد  ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با  من رشور       

أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من يهده هللا فال مضّل له ومن يضلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمًدا 

  بعد. عبده ورسوله اما
رشاب، یک پدیده مرض فطرت برش بوده، نوشـیدن آن چـون فـرو 
بردن تیـزاب در بـدن اسـت. ازیـسو اسـتعامل و رو آوردن بـه آن یکـی از 
بالهای خامنان سوز و عامل متالشی شدن پیکر جامعه برشی تلقی می 
شود، به خاطر اینکه رشاب قدرت و توانایی عقل و تفکر  را از انسان هـا 

نیادهای خانوادگی، اخالقـی، اجتامعـی و اعتقـادات دینـی و ب گرفته و
 .معنویات را در معر  خطر قرار می دهد

، قَاَل: أَْوَصاِني َخلييِلي َصََّل هللا َعليْهي وَسلََم: الَ ترَْشَبي  "َعْن أَِبي الَدرَْداءي
(". ْفتَاُح كُِل رَشٍ گفت:   که( از ابی درداء روایت است 3الَْخْمَر، فَإينََها مي

دوست عزیزم پیامربَصََّل هللا َعليْهي وَسلََم برایم وصیت منود: رشاب 
 مخور! بدرستی که میگساری کلید متام بدی هاست.

ــه،   ــیوع یافت ــان ش ــطی جه ــه س ــوم ب ــده ش ــن پدی ــفانه ای متبس
کشورهای اسـالمی و بخصـوو کشـور عزیـز مـا را بـه مخـاطره انداختـه 

ۀ از مـردم بصــورت نیمــه آزاد ویــا اسـت طوریکــه امــروز در کشـور مــا عــد
پنهانی، آن را مورد استفاده قرار می دهند و به آن معتاد شده اند، ریشه 

                                         
دار الفكر، ، بريوت، 3ج: سنن ابن ماجه.  .)ب ت(.محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزويني  -3

خ البانی اسنادش را در التعلیق علی مشکاة املصابیی حسن گفته ، شی381و: 
است.ولکن حدیث مذکور شواهد دیگری هم دارد و در صحيی الجامع آن را صحيی  گفته،و 

 به قول راجی حسن لغیره است.
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های آن در بین گروه ها و طبقات مختلف مردم به درجـه هـای متفـاوت 
نفوذ منوده است و روز تـا روز رو بـه افـزایش اسـت. و یـک تعـداد مـردم 

ی و مرفـه نشـان دادن خـود در محض بخاطر تقلید کور کورانه و یا مرتق
رشفت کشـور ـاجتامع بر این عمل دست می زنند و آن را جزء ترقی و پیـ

می دانند بدون آنکه بدانند مسلامن هستیم و کشور ما هـم یـک کشـور 
اسالمی است و میگساری از دیدگاه رشیعت حرام و منافی قوانین نافذه 

 کشور است.
رضار و پیامدهای ناگواری عدم آگاهی مردم و افراد میگسار از ا  

کــه رشاب در قبــال دارد از یــک طــرف و از ســوی دیگــر عــدم تبلیغــات 
درست ارگان های مسئوول در زمینه مانند مواد مخدر و نهایتاً به هـدف 
ایجاد توجه بیشرت مردم و ارگانهای امنیتی و مسئوولین امور به مسئله و 

ی الزم دیده می شود به مقصد نجات از این تهلکه، رضورت به اقدام جد
 تا کاری در این راستا صورت گیرد.

امروز در جهان متمدن که فقط بخاطر کسب منافع مادی بـدون 
در نظر داشت صحت و سالمتی جسمی و روحی افراد برش، به سـاخ  
کارخانه هـای عظـیم رشاب سـازی مبـادرت مـی ورزنـد، کـه رضر تولیـد 

ره بطـور خصوصـی و غیـر ـمضـنوشابه های الکولی آمیخته با سایر مواد 
 فنی عواقب جدی تری را در قبال دارد.

رف رشاب و اسـتعامل ـبه اثر ادامه فعالیت در عرصه تولید و مصـ
بی حد آن امروز وقوع حادثات و جنایات و امرا  افزایش یافته است تا 
حدی که تعداد زیاد افراد در توقیف گاه هـا و یـا در بسـرت شـفاخانه هـا 

 برده و یا هم عدۀ زیادی آنها بار دوش جامعه بوده و سالهای درازی برس
 خواهند بود.
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بناًء موضوع بحث مـا یعنـی رشاب، در روشـنایی آیـات کـالم هللا 
مجید و احادیث نبوی و کالم مفرسین و محدثین و مباحث فقهای کرام 
بصــورت گســرتده ای از آغــاز اولــین حکومــت اســالمی در مدینــه منــوره 

مورد ارضار و تحریم آن سخن هـای زیـادی گفتـه  مطرح بحث بوده و در
 شده که مجالی برای استدالالت دیگری  باقی منی ماند.

برای آنکه به حقایق موضوع مطابق به رشایط زمان وضاحت 
ی آن را از ژ بیشرت صورت گرفته باشد، امروز در عرص ساینس و تکنالو
تبیید آیات زاویه دیگری مطرح بحث قرار می دهیم و یک بار دیگر با 

قرآن کریم و احادیث نبوی و نظریات طبیبان و دانشمندان ارضار و 
پیامدهای ناگوار آن را نشاندهی می مناییم تا با تبلیغات منظم و وسیع 

تحقیقی و سایر  فعالیتهای وقایوی یکی از نیازمندیهای، جدی،  -علمی
جامعه عاجل و رضوری جامعه خویش را رفع مناییم؛ زیرا ما عضو پیکر 

اگر  برای یک عضو جامعه برشی دردی رسد ما نیز از آن  برشی هستیم؛
متاثر می شویم و باز هم منحیث یک مسلامن که رسالت خدمت گزاری 
و دستگیری به کافه برشیت را داریم بایست که به کرامت انسانی 
احرتام گزاریم، لذا رضورت است برای برحذر داری جوامع برشی از 

افرجام میگساری و سایر عوامل مشابه آن به اقدامات الزم عواقب ن
متوسل شویم، بدین مناسبت رسالت ایامنی و علمی خویش دیدم تا 

تحقیقی خویش را تحت عنوان ) تحریم رشاب و حکمت  -پروژۀ علمی 
 های آن از دیدگاه قرآن و سنت( به رشتهٴ تحریر در آورم.

ضـی بـودن تحـریم رشاب در نصـوو اهداف تحقیق: با وجود وا            
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آیات قرآن کریم و رشیعت غرای محمـدی و ارضار موجـود در آن، بـازهم 
عده کثیری از غیر مسلامنان و برخی از مسلامنان در عرص های مختلف 
به آن رو آورده اند و به شکل گسرتده ای به استعامل آن پرداختـه و مـی 

تبویالت نادرست آنها اشاره پردازند که در ذیل به برخی از نکات عمده و 
 می مناییم.

جهل و نادانی یک تعداد مسلامنان از نصوو رشیعت 
پیرامون حرمت رشاب و یا غفلت عده دیگری نسبت به تحریم آن، سبب 

 گردیده که به پیامنه وسیع در بین مردم رواج یابد.
عامل دیگر، تقلید محض و کورکورانه بعضی از مسلامنان غافل، از  

غرب و یا به اصطالح، مرتقی و پیرشفته نشان دادن است که به فرهنگ 
این ماده مهلک رو می آورند. و با تبویالت نادرست خویش نسبت به 
نصوو قرآن کریم استدالل می منایند که در رشاب برای انسان ها 
منافع موجود است و یا اینکه در نصوو قرآن کریم بر تحریم آن به 

 ت.صورت قطع اشاره نشده اس
 تحقیق حارض به خاطر برآورده شدن اهداف زیر صورت گرفته است.

 واضی ساخ  تحریم قطعی رشاب از نصوو قرآن  شناخت و
 کریم و احادیث نبوی صلی هللا علیه و سلم.

  .رد تبویالت نادرست پیرامون منافع رشاب 
  شناخت ارضار و آشکار ساخ  پیامد های ناگوار موجود در

 رشاب.
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همیت تحقیق:  تحقیق حارضکه پیرامون تحریم رشاب و حکمت ا          
های آن نگاشته شده و یکی از مهم ترین موضوعات روز درجامعه ما می 
باشد، کاریست که از جمله و ایف و مسـوولیت  های مؤسسـات علمـی 
و اکادمیــک کشــور مــی باشــد، امــا زمــانی کــه موضــوع آراء و نظریــات 

ارضار در نصـوو قـرآن کـریم، احادیـث پیرامون حل و حرمت، منـافع و 
رسول هللا َصََّل هللا َعليْهي وَسلََم  و مباحث فقهی باشد این امر مهم یکـی 
از مسؤولیت های اساسی مراجع علمی و اکادمیک را تشکیل می دهد؛ 
زیرا در عرص انرتنت و فضای مملو از اطالعات کـه همـه چیـز تخصصـی 

ت تحقیقات همـه جانبـه صـورت شده است باید پیرامون همچو موضوعا
گیرد تا در پرتو نصوو رشع، حکمت های عملی و ارضار موجود در آن، 

 درین عرص ساینس و تکنالوژی به اثبات برسد.
پس ما در حالی به چنین موضوعات و تبلیفات می پردازیم که         

امروز تعداد کثیری از مسلامنان به استعامل رشاب رو آورده و در 
آن پروا ندارند و نو شیدن آنرا مایه فخر و باعث پیرشفت و ترقی نوشیدن 

جامعه می دانند. در حالیکه احکام رشیعت را متبسفانه یا فراموش 
منوده اند و یا در دام مغالطه شیطان لعین گیر مانده اند و به  امر و 
اشاره او در تحریم آن تبویل می منایند و یا به مسمی ساخ  آن به 

 دید، خود و جامعه خویش را فریب می دهند.نامهای ج
جامعه  مصایب بزرگی در به سبب شیوع این ماده زهری جرایم و      

انتشار یافته و روزانه ملیون ها پول را ضایع و صد ها تن هموطن 
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 خویش را روانه بیامرستان ها و زندان ها می مناید.
رعایت اوامر و  با آگاهی از رشیعت هللا و پرداخ  به واجبات دینی و 

نواهی رشیعت، تربیه سامل و تذکیر آن به اوالد وطن می توان جلو این 
 فاجعه را گرفت.

بنابرین تحقیق حارض هرچند دارای کمی و کاستی هایی خواهد       
بود؛ اما در نوع خود کاریست مهم و رضوری و مورد نیاز جامعه، پس 

و برمال شدن واقعیت های امید وارم تا در آینده با پیرشفت تکنالوژی 
عینی به مرور زمان تحقیقات گسرتده تری توسط دانشمندان فرهیخته 

 به پایه اکامل برسد.
سبب اختیار:گرچه موضوع مذکور در اکرث کتب تفاسیر، احادیث و       

فقه بصورت های مختلف ضمن موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته 
ا همه جانبه مورد غور و بررسی است؛ ولی کتاب مستقلی که موضوع ر 

 قرار داده باشد، وجود ندارد.
بدین خاطر رضورت پنداشته شد تا برای رفع این نیازمندی، کتـاب        

مستقلی که متام جوانب موضوع را بـه بررسـی بگیـرد، تـا از یـک طـرف 
ابعــاد رشعــی و فقهــی میگســاری بیــان شــود و از طــرف دیگــر ارضار و 

مــورد مطالعــه و بررســی دقیــق قــرار گیــرد، و نیــز  پیامــدهای نــاگوار آن
پاسخی باشد برای آن عده اشخاصی که بـا مسـمی سـاخ  آن بـه نـام 
هــای جدیــد، از حرمــت آن منکــر مــی شــوند، و یــا پیرامــون منفعــت آن 
شبهاتی را وارد می منایند، پس امیدواریم تا این تحقیـق  روزنـۀ نجـاتی 
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و پیرشفت گام بر میدارنـد. تـا  شود برای هموطنان ما که به سوی ترقی
خدای نخواسته بجای ترقی و پیرشفت بسوی هالکت و بـدبختی سـوق 

 داده نشوند.       
روش کار: اثر تحقیقی حارض بحثی است علمی پیرامـون یکـی   

از موضوعات خیلی ها مهم  که در این رساله نگارش یافته است؛ باحث 
نخسـت بـه تهیـه و جمـع آوری قبل از آغاز کار تحقیق پیرامون موضوع، 

موادی پرداخته که برای این تحقیق الزم و رضوری بوده است.طبعاً مواد 
مورد نیاز در این تحقیق عبارت از تفاسـیر قـرآن کـریم، کتـب احادیـث، 

مسـتقیم  فقه و سایرکتب ومقاالتی می باشد که بـه طـور مسـتقیم وغیـر
 مده است.بصورت پراگنده پیرامون موضوع به رشتۀ تحریر در آ 

البته روش تحقیق در این موضوع توصیفی، ترشیحی و تحلیلـی 
بوده و بنده از تفاسیر مختلف قرآن کریم، احادیـث پیـامرب اسـالم صـلی 
هللا علیه و سلم، کتب فقه، لغت و کتابهای دیگـری کـه بـه موضـوع زیـر 

 بحث، ارتباط داشته استفاده منوده ام.
زیـر اسـت: ابتـداء بـه  شیوۀ کار: شیوۀ بررسی موضوع بـه شـکل

ــا  مطالعــۀ کتــب معتــرب تفاســیر قــرآن کــریم پرداختــه شــده و ســپس ب
یادداشت و بیرون نـویس کـردن نکـات مهـم و مـرتبط بـه آیـات خمـر از 
تفاســیر مــذکور، بعــد از تحلیــل و ارزیــابی نکــات فــوق، بــه ترشــیی آنهــا 
پرداخته شـده. ازمیـان روایـات مختلـف، بـه روایـات درسـت و ثقـۀ آنهـا، 

تناد شــده اســت. ســپس بــه جمــع آوری احادیــث مختلــف پیرامــون اســ
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ات مختلـف بـه يـموضـوع از کتـب احادیـث صـورت گرفتـه و از جمـع روا
طایفــۀ از احادیــث نبــوی رشیــف اســتناد شــده اســت. اگــر احادیــث در 
صحیحین )بخاری و مسلم( ذکر شده باشد بـه صـحت آنهـا اکتفـا شـده 

ثبـوت آنهـا درکتـب احادیـث است و برای بیان تخریت احادیث و درجـۀ 
دیگر؛ با اعتامد به صحت و سقم قـرار دادن اۀـۀ حـدیث اشـاره شـده و 
همچنان از کتب فقه پیرامون حد رشاب در رشیعت پرداختـه شـده و در 
اخیر از سایر کتب و مقاالتی که در رابطه، نگارش یافته، اسـتفاده شـده 

ی و نهایتاً به علـل و است، عالوتاً ارضار وپیامد های مختلفی را جمع آور 
انگیزه های اعتیاد و مسـکرات نیـز پرداختـه شـده اسـت. افـزون بـراین، 
چون در رابطه به موضوع کتاب مستقلی به زبان های ملی کشور وجـود 
ندارد و اگر کتابی در زمینه به رشته تحریـر درآمـده باشـد موضـوع را بـه 

رکنــار صــورت  همــه جانبــه بررســی ننمــوده؛ بلکــه بــه صــورت ضــمنی د
موضوعات دیگر بررسی منوده اند،لذا الزم دیـده شـد تـا در مـورد بحـث 

 گسرتده و مستقل صورت گیرد.
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