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 نظر استاد رهنام

  الحمدالهله و الصالة علی اهلها اما بعد:               

دین مقدس اسالم یگانه دین کامل، شامل و همیشه جاویـد مـی باشـد، کـه در 

طبیـق بـوده و راه سـعادت و پیـروزی را کـه ضـامن تقابل  مختلف،ای رشایط و زمان ه

 ان آورده است.غبه ارم ،صحت و سالمتی روحی و جسمی برش می باشد

آمـد و ت هـا بـوده، هـر آنبـه بـرای برشـ کـار دستورات و تعالیم آن مملو از حکم

ر داده ناجـایز و حـرام قـرا ،باشـد و حالل و هـر آنبـه موـ و زیـان آورمفید باشد جایز 

 است.

اسـالم بدون شک خورد و نوش یکی از نیازهای اولیۀ برشـ بـوده و دیـن مقـدس 

لهـی تفکیـک گردیـده، ظام حالل و حرام که به اساس علم و حکمت بالغۀ اآنرا تحت ن

 الهی نیازهای خویش را رفع مناید.تا در روشنی دستورات  قرار داده است

عــزت و برتــری داده و آنــرا ارش   از آنجــایی کــه اللــه متعــال انســان را کرامــت،

مخلوقــات آفریــده و مــام موجــودات عــامل را تــابع و فرمــان بــردار او قــرار داده اســت، 

سپس آنرا مکلف ساخته تا از چیزهای پاک و حالل که مناست حال اوست، اسـتفاده 

 مناید و از چیزهای ناپاک و مو جداً اجتناب مناید.

بوده که ارضار گونـاگون روحـی، جسـمی، مو و یزهای ناپاک رشاب یکی از چ

اقتصادی و غیره را در قبال داشته، بنـاًء در رشیعـت اسـالم بطـور  امعی،تانفرادی، اج

شود بطور همیشـگی )در زمـان هـای مختلـف( کلی به هر شکل و صورتی که ساخته 

 حرام قرار داده شده است.

ار هـا بـه در بـاز  در رشایط کنونی، برخی از مرشوبات الکولی بنامهـای گونـاگون

تـا جـایی کـه تفکیـک میـان  فروش می رسد و در محافل مورد استعامل قرار می گیرد

دشـوار گردیـده اسـت. بنـاءً رضورت  ،مرشوبات الکولی و غیرالکولی برای عمـوم مـردم

ــردم متــدین مــا در روشــنی کامــل  ــرد کــه م ــاتی صــورت گی ــه تحقیق ــا در زمین ــود ت  ب
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 قرار گیرند.

تــا پیرامــون موضــوع فــوق  ابــد در مــورد تصــمیم گرفتنــد،لوهاب عمحــ م عبــدا

همـه جانبـه را درحد توان موضوع  که پس از سعی و تالش های زیادمنایند،  یتحقیق

 ند.ه ادر یک مقدمه، چهار فصل، نتیجه و پیشنهادها، مورد بررسی قرار داد

در فصــل اول، مــروری بــه گذشــتۀ موضــوع، طــرر موضــوع و تاریخبــه آن مــورد 

پیرامـون شـناخت خمـر )رشاب(و انـواع آن پرداختـه قرار گرفته، در فصل دوم، بررسی 

گـونگی تحـریم آن در روشـنی آیـات مبارکـه، چحقیقـت رشاب و شده. در فصل سوم، 

حـد رشاب و ، چهـارماحادیث نبوی و آرای مفرسین و محدثین بیان گردیده. در فصل 

م، و نظریــات علــامی چگــونگی تطبیــق آن در روشــنی اقــوال و نظریــات فقهــای کــرا

حکمـت  ،پـنجممعارص پیرامون محلول الکولی، مورد بحث قرار گرفته است. در فصـل 

ار جسـمی، عقلـی، اخالقـی، های تحریم رشاب و پیامـدهای آن بـا بیـان منـودن ارض 

فتـه اسـت. در اخیـر نتیجـه گیـری و اقتصادی رشاب مـورد بررسـی قـرار گر  اجتامعی

 گردیده است. ب و پیشنهادهای مفید ارائهمناس

دانشمند مح م این اثر علمی و تحقیقی را با استفاده از مآخذ معتـ  علمـی بـا 

کـه  سـت.شیوه های علمی و مطابق با معیارهای پذیرفته شـده و اکادمیـک نگاشـته ا

من به عنوان اسـتاد رهـنام رسـالۀ موصـو  را یـک اثـر علمـی و تحقیقـی مـی دانـم و 

معـه اسـالمی از در راسـتای خـدمت بـه اسـالم و جاتوفیق مزید برای دانشمند مح م 

 م.ار دخداوند قدوس آرزو 

 اح ام با

 "رضیری"املعبود دمحقق عب



 ج  

 تقریظ

و السالم علی رسول الله و علی آله و اصحابه و ی و الصلوة و کفالحمد لله 

 من وااله:

فرهیختـه محـ م عبـدالوهاب  تحقیقـی دانشـمند –رسالۀ هذا اثر علمـی 

که در مورد پدیدۀ شوم رشاب نوشته است. نویسندۀ مح م طـی  عابد می باشد

پژوهشهای هدفمندانه خویش کوشیده است تا در پرتو نصوص جاویدان اسـالم 

و تحقیقات علمی روز، از چهرۀ فریبندۀ این مـایع کشـنده کـه در رـاهر خـوش 

 پرده بردارد.    ن دشمن هستی انسان است،یند؛ ولی در باطآ

که در رشایـط کنـونی مزایـا و برازنـدگی  مان نیز این بودهایجابات وقت و ز 

های احکام دین مبین اسالم نزد بسا مردم به بـاد فراموشـی سـپرده مـی شـود، 

 یکبار دیگر به معرض دید مردم قرار داده شود.

تحـریم رشاب و حکمـت هـای آن از ابرآن رسالۀ حارض که تحت عنوان: )بن

لی بـه موقـع بـوده؛ زیـرا در واقع عم ،رسیده به پایۀ اکامل و سنت( قرآندیدگاه 

ه دقیق آن، دیگر مجالی بـرای کسـانی کـه در عاین اثر علمی و مطال با توجه به

 مورد ارضار جدی رشاب در شک و تردید بودند، مجالی باقی منی ماند. 

نتیجه و پیشنهاد ها می  تحقیقی که حاوی پنج فصل، –این رسالۀ علمی 

وضوع را بشـکل علمـی و اکادمیـک مطـابق میتودهـای باشد، زوایای مختلف م

و کتـب معمول در اکادمی علوم و سایر مراکز تحقیقـاتی، بـا اسـتفاده از منـابع 

، طوریکـه اسلوب نوشتاری مورد بحث قرار گرفتـه معت  دینی و علمی با به ین

بعد از مروری به گذشتۀ موضوع روی ماهیت رشاب و شیوه های استحصـال آن 

ۀ شـیطانی بـا رت گرفته، چون اسالم با ایـن پدیـدمورد کاربرد، بحث صو از مواد 

جــدیت و حکمــت مبــارزه منــوده اســت، چگــونگی تحــریم، حکمــت  مجــازات 

میگسار در اسالم به خوبی به تحقیق گرفته شده اسـت، کشـف ارضار  زیانهـای 
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رشاب نوشــی کــه هــد  بــارز رســاله را تشــکیل داده بــا دالیــل قــاطع رشعــی و 

وشکافی شده است، که بجـای خـود، خـدمت بـزرم علمـی در کشـور تجربی م

 محسوب می شود.

بناًء از نظر بنده رسـالۀ هـذا مـورد تدییـد بـوده و بـرای نویسـنده محـ م از 

 ی می باشم.مپروردگار بزرم خواهان توفیق خدمات بیش  عل

را بـه زیـور  از مقام مح م اکادمی علوم آرزومندم که این رسـالۀ پـر محتـوا

 اپ بسپارند.چ

 والسالم

 محقق ویس الدین "نوری"
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 مقدمـــــه

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللـه مـن رشور أنفسـنا، 

وسيئات أعاملنا، من يهده الله فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن 

  ا بعد.ام ال إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله

بـوده، نوشـیدن آن چـون فـرو بـردن  یک پدیـده موـ فطـرت برشـ ،رشاب

تیزاب در بدن است. ازیرنو استعامل و رو آوردن به آن یکـی از بالهـای خامنـان 

خـاطر اینکـه ه بـ ،شـود شدن پیکر جامعه برشی تلقی میسوز و عامل متالشی 

بنیادهــای   و را از انســان هــا گرفتــه ی عقــل و تفکــر یتوانــا رشاب قــدرت و

خانوادگی، اخالقی، اجتامعی و اعتقادات دینی و معنویات را در معـرض خطـر 

 .دهد قرار می

، قَاَل " رَْداءي رْشَبي ـ َصـ ىَّ اللـه َعليْـهي وَسـلََّم: الَ تَـ: أَْوَصاِني َخلييلي َعْن أَِبي الدَّ

."الَْخْمرَ  ْفتَاُر كُلِّ رَشٍّ دوسـت گفـت:   کـه سـتدرداء روایـت ااز ابی ( 1)، فَإينََّها مي

د: رشاب مخور! بدرسـتی کـه برایم وصیت منو َص ىَّ الله َعليْهي وَسلََّم عزیزم پیام  

 میگساری کلید مام بدی هاست.

کشورهای اسالمی   ،سفانه این پدیده شوم به سطح جهان شیوع یافتهد مت

 ست طوریکه امروز در کشور ماو بخصوص کشور عزیز ما را به مخاطره انداخته ا

دهنـد و  آن را مورد استفاده قـرار مـی ،نهانیپیا ونیمه آزاد از مردم بصورت عدۀ 

به آن معتاد شده اند، ریشه های آن در بین گروه ها و طبقات مختلف مـردم بـه 

                                           
، شیخ 060ص: ، ، ) ب ت(بريوت، دار الفكر، 0ج:  ،سنن ابن ماجه .قزوينيمحمد بن يزيد أبو عبدالله ال  -1

البانی اسنادش را در التعلیق علی مشکاة املصابیح حسن گفته.ولکن حدیث مذکور شواهد دیگری هم دارد و 

 و به قول راجح حسن لغیره است. در صحيح الجامع آن را صحيح  گفته
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یـک و درجه های متفاوت نفوذ منـوده اسـت و روز تـا روز رو بـه افـزایش اسـت. 

 قی و مرفه نشـان دادن خـود تعداد مردم محض بخاطر تقلید کور کورانه و یا م

 در اجتامع بر این عمل دست می زنند و آن را جزء ترقـی و پیرشـفت کشـور مـی

دانند بدون آنکه بدانند مسـلامن هسـتیم و کشـور مـا هـم یـک کشـور اسـالمی 

 است و میگساری از دیدگاه رشیعت حرام و منافی قوانین نافذه کشور است.

ارضار و پیامدهای ناگواری کـه رشاب عدم آگاهی مردم و افراد میگسار از 

از سـوی دیگـر عـدم تبلیغـات درسـت ارگـان هـای  در قبال دارد از یک طـر  و

مـردم و  نهایتاً به هد  ایجاد توجه بیشـ مواد مخدر و  ل در زمینه مانندو مسئو 

 ،لین امور به مسئله و بـه مقصـد نجـات از ایـن تهلکـهو ارگانهای امنیتی و مسئو 

 دی الزم دیده می شود تا کاری در این راستا صورت گیرد.رضورت به اقدام ج

نظـر  امروز در جهان متمدن که فقط بخاطر کسب منافع مـادی بـدون در

به سـاخ  کارخانـه هـای  ،داشت صحت و سالمتی جسمی و روحی افراد برش

کـولی رضر تولیـد نوشـابه هـای ال سـازی مبـادرت مـی ورزنـد، کـه عظیم رشاب

در را بطور خصوصی و غیر فنـی عواقـب جـدی تـری موه  آمیخته با سایر مواد

 قبال دارد.

به اثر ادامه فعالیت در عرصه تولید و مرص  رشاب و استعامل بی حـد آن 

حـدی کـه تعـداد و امراض افزایش یافته است تـا  امروز وقوع حادثات و جنایات

رس برده و لهای درازی بزیاد افراد در توقیف گاه ها و یا در بس  شفاخانه ها سا

 دوش جامعه بوده و خواهند بود. زیادی آنها بار ۀیا هم عد

 ی آیـات کـالم اللـه مجیـد ویوشـنابناًء موضوع بحث مـا یعنـی رشاب، در ر 

احادیــث نبــوی و کــالم مفرســین و محــدثین و مباحــث فقهــای کــرام بصــورت 
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گس ده ای از آغاز اولین حکومت اسالمی در مدینه منـوره مطـرر بحـث بـوده و 

در مــورد ارضار و تحــریم آن ســخن هــای زیــادی گفتــه شــده کــه مجــالی بــرای 

 د.ماناستدالالت دیگری  باقی منی 

که به حقایق موضوع مطابق به رشایط زمان وضاحت بیش  صورت برای آن

گرفته باشد، امروز در عرصـ سـاینس و تکنـالوجی آن را از زاویـه دیگـری مطـرر 

آن کـریم و احادیـث نبـوی و ید آیات قر دیا ترار می دهیم و یک بار دیگر ببحث ق

دهی مـی ار و پیامـدهای نـاگوار آن را نشـانو دانشـمندان ارض  نایبـطبنظریات 

ر  فعالیتهـای وقـایوی یتحقیقی و سـا -م تا با تبلیغات منظم و وسیع علمییمنای

م؛ زیـرا یجدی، عاجل و رضوری جامعه خویش را رفع منای های،نیازمندی ی ازیک

ی برشـ  عضـو جامعـهیـک بـرای   ؛ زیـرا اگـرر جامعه برشـی هسـتیمما عضو پیک

از آن متـاثر مـی شـویم و بـاز هـم منحیـث یـک مسـلامن کـه ما نیـز دردی رسد 

ه یسـت کـه بـتگیری بـه کافـه برشـیت را داریـم بارسالت خـدمت گـزاری و دسـ

رت اســت بــرای برحــذر داری جوامــع رضو  لــذاکرامـت انســانی احــ ام گــزاریم، 

نافرجام میگسـاری و سـایر عوامـل مشـابه آن بـه اقـدامات الزم  از عواقب یبرش 

پـروۀۀ  یامنـی و علمـی خـویش دیـدم تـامتوسل شویم، بدین مناسبت رسـالت ا

از  حکمـت هـای آن اب ورش  خـویش را تحـت عنـوان ) تحـریم تحقیقی -علمی 

 ( به رشتهٴ تحریر در آورم.دیدگاه قرآن و سنت

ن ریم رشاب در نصـوص آیـات قـرآ بودن تحـبا وجود واضح  :اهدا  تحقیق

غیـر  کریم و رشیعت غرای محمدی و ارضار موجود در آن، بازهم عده کثیـری از

مسلامنان و برخی از مسلامنان در عرصـ هـای مختلـف بـه آن رو آورده انـد و بـه 

شکل گس ده ای به استعامل آن پرداخته و می پردازند که در ذیل به برخـی از 
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 درست آنها اشاره می مناییم.نکات عمده و تدویالت نا

 حرمـتجهل و نادانی یک تعـداد مسـلامنان از نصـوص رشیعـت پیرامـون 

سبب گردیـده کـه بـه پیامنـه  ،رشاب و یا غفلت عده دیگری نسبت به تحریم آن

 وسیع در بین مردم رواج یابد.

ــل، از  ،عامــل دیگــر ــه بعضــی از مســلامنان غاف ــد محــض و کورکوران تقلی

م قی و پیرشـفته نشـان دادن اسـت کـه بـه ایـن  ،اصطالر نگ غرب و یا بهفره

 نالت نادرست خـویش نسـبت بـه نصـوص قـرآ با تدوی و ی آورند.ماده مهلک رو م

موجود اسـت و یـا کریم استدالل می منایند که در رشاب برای انسان ها منافع 

 کریم بر تحریم آن به صورت قطع اشاره نشده است. نآ اینکه در نصوص قر 

 رض به خاطر برآورده شدن اهدا  زیر صورت گرفته است.تحقیق حا

 کـریم و  نآ اخ  تحریم قطعی رشاب از نصـوص قـر واضح س شناخت و

 احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم.

 رشاب.  تدویالت نادرست پیرامون منافع رد 

 موجود در رشاب شناخت ارضار و آشکار ساخ  پیامد های ناگوار. 

که پیرامون تحریم رشاب و حکمت های آن رض تحقیق حا  :اهمیت تحقیق

د، کاریست می باش جامعه ماه و یکی از مهم ترین موضوعات روز در نگاشته شد

مـی  لیت  های مؤسسات علمـی و اکادمیـک کشـورو که از جمله ورایف و مسـو 

حرمت، منـافع و ارضار باشد، اما زمانی که موضوع آراء و نظریات پیرامون حل و 

 و مباحـث  َصـ ىَّ اللـه َعليْـهي وَسـلَّمَ یم، احادیـث رسـول اللـه کرآن در نصوص قر 

لیت هــای اساســی مراجــع علمــی و و باشــد ایــن امــر مهــم یکــی از مســؤ  یفقهــ
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عرص ان نـت و فضـای مملـو از اطالعـات  ردهد؛ زیرا د اکادمیک را تشکیل می

که همه چیز تخصصی شـده اسـت بایـد پیرامـون همبـو موضـوعات تحقیقـات 

و ارضار حکمـت هـای عملـی  ،در پرتـو نصـوص رشعورت گیرد تا همه جانبه ص

 ی به اثبات برسد.جدرین عرص ساینس و تکنالو  ،آن موجود در

لیفات می پردازیم که امـروز پس ما در حالی به چنین موضوعات و تد         

 ینوشـیدن آن پـروا اب رو آورده و درکثیری از مسلامنان به اسـتعامل رش  تعداد

نـد. در یدن آنرا مایه فخر و باعث پیرشـفت و ترقـی جامعـه مـی دانندارند و نوش

سـفانه یـا فرامـوش منـوده انـد و یـا در دام مغالطـه د حالیکه احکام رشیعت را مت

مانده اند و به  امر و اشاره او در تحریم آن تدویل می منایند و  شیطان لعین گیر

را فریـب مـی  ، خـود و جامعـه خـویشبه مسمی ساخ  آن به نامهای جدیـدیا 

 دهند.

ر انتشـا جامعـهمصـایب بزرگـی در  ی جـرایم وبه سبب شیوع این ماده زهر 

همـوطن خـویش را روانـه  تـن را ضـایع و صـد هـا پـولیافته و روزانه ملیون هـا 

 د.بیامرستان ها و زندان ها می منای

با آگاهی از رشیعت اللـه و پـرداخ  بـه واجبـات دینـی و رعایـت اوامـر و  

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

 .گرفت

اما  ؛ی خواهد بودیهرچند دارای کمی و کاستی ها بنابرین تحقیق حارض

 ست مهم و رضوری و مـورد نیـاز جامعـه، پـس امیـد وارم تـا درنوع خود کاری در

رور زمـان عینـی بـه مـبـرمال شـدن واقعیـت هـای  ی وجآینده با پیرشفت تکنالو 
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 تری توسط دانشمندان فرهیخته به پایه اکامل برسد. هتحقیقات گس د

ــه :رضورت ــث و فق ــب تفاســیر، احادی گرچــه موضــوع مــذکور در اکــا کت

بررسی قرار گرفته است؛ ولـی  بصورت های مختلف ضمن موضوعات دیگر مورد

 ،که موضوع را همه جانبـه مـورد غـور و بررسـی قـرار داده باشـد یمستقل کتاب

 وجود ندارد.

کتــاب  ،بــدین خــاطر رضورت پنداشــته شــد تــا بــرای رفــع ایــن نیازمنــدی

از یـک طـر  ابعـاد  بگیـرد، تـاجوانـب موضـوع را بـه بررسـی  مـامکه  یمستقل

و از طـر  دیگـر ارضار و پیامـدهای نـاگوار  بیان شود رشعی و فقهی میگساری

اشـد بـرای آن عـده ب یو نیـز پاسـخآن مورد مطالعه و بررسی دقیق قـرار گیـرد، 

مـی  از حرمـت آن منکـر ،ساخ  آن به نام هـای جدیـد میبا مسکه  یاشخاص

ایـن  پس امیدواریم تاند، ایمنمی وارد را ند، و یا پیرامون منفعت آن شبهاتی شو 

ما که به سـوی ترقـی و پیرشـفت گـام  هموطناند برای و شۀ نجاتی تحقیق  روزن

ی و پیرشفت بسوی هالکـت و بـدبختی بر میدارند. تا خدای نخواسته بجای ترق

        سوق داده نشوند.

ــار ــی از : روش ک ــون یک ــی پیرام ــی اســت علم ــارض بحث ــی ح ــر تحقیق اث

موضوعات خیلی ها مهم  که در این رساله نگـارش یافتـه اسـت؛ باحـث قبـل از 

نخست به تهیه و جمع آوری مـوادی پرداختـه  ،آغاز کار تحقیق پیرامون موضوع

ایـن  قیـق الزم و رضوری بـوده اسـت.طبعاً مـواد مـورد نیـاز درکه بـرای ایـن تح

تحقیق عبارت از تفاسیر قرآن کریم، کتب احادیـث، فقـه و سـایرکتب ومقـاالتی 

غیرمستقیم بصورت پراگنده پیرامون موضـوع بـه  باشد که به طور مستقیم و می
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 رشتۀ تحریر در آمده است.

 حی و تحلیلـی بـوده ورشیـ، تـتوصـیفیالبته روش تحقیق در این موضوع 

بنده از تفاسیر مختلف قرآن کریم، احادیث پیام  اسالم صلی الله علیه و سلم، 

ارتبـاط داشـته  ،کتب فقه، لغـت و کتابهـای دیگـری کـه بـه موضـوع زیـر بحـث

 استفاده منوده ام.

بررسی موضوع به شکل زیـر اسـت: ابتـداء بـه مطالعـۀ کتـب معتـ   شیوۀ

داشت و بیرون نویس کردن نکات ده شده وسپس با یاتفاسیر قرآن کریم پرداخت

بعـد از تحلیـل و ارزیـابی نکـات  مهم و مرتبط به آیـات خمـر از تفاسـیر مـذکور،

بـه روایـات درسـت و  ،ن روایات مختلـفایمبه ترشیح آنها پرداخته شده. از  ،فوق

استناد شـده اسـت. سـپس بـه جمـع آوری احادیـث مختلـف پیرامـون  ،ثقۀ آنها

بـه طایفـۀ از  ات مختلـفیـروا جمـع زا کتب احادیث صورت گرفتـه وموضوع از 

اگر احادیث در صـحیحین )بخـاری و مسـلم(  احادیث نبوی استناد شده است.

ذکر شده باشد به صحت آنها اکتفا شده اسـت و بـرای بیـان تخـریج احادیـث و 

صـحت و سـقم قـرار دادن دیگر؛ با اعـتامد بـه احادیث آنها درکتب درجۀ ثبوت 

اشاره شده و همبنان از کتب فقـه پیرامـون حـد رشاب در رشیعـت  ۀ حدیثمئا

 ،نگـارش یافتـه ،سایر کتـب و مقـاالتی کـه در رابطـه پرداخته شده و در اخیر از

را جمع آوری و نهایتاً بـه ارضار وپیامد های مختلفی عالوتاً ، است استفاده شده

چون  افزون براین،ست. نیز پرداخته شده او مسکرات علل و انگیزه های اعتیاد 

به زبان های ملی کشور وجـود نـدارد و اگـر  یدر رابطه به موضوع کتاب مستقل

بـه صـورت  همـه جانبـه کتابی در زمینه به رشته تحریر درآمده باشد موضـوع را 
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ار موضـوعات دیگـر بررسـی منـوده ؛ بلکه به صورت ضمنی درکنـهبررسی ننمود

 ث گس ده و مستقل صورت گیرد.،لذا الزم دیده شد تا در مورد بحاند
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