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الحاج داکتر امين الدين سعيدی – سعيد افغانی
 ١٣جون ٢٠١۶

چلم ،نصوار و سيگرت در رمضان
دربارۀ استعمال چلم ،سيگرت و نصوار در ماه مبارک رمضان ،علماء وفقھا بعد از تحقيق و نظر در مورد اثرات آنھا
بر وجود انسان ،به چنين به نتيجه رسيده ومی فرمايند :
ھر سه آن روزه را نقض می کند .زيرا علماء به روی يک قاعدۀ کلی اين حکم را صادر کرده اند که آن قاعده عبارت
ازاست :ھر چيزی که به جوف معده يا به جوف دماغ داخل شود و انسان را تقويت و آرامش بخشد ،روزه را نقض می
نمايد ،چلم ،سيگرت و نصوار از ھمان چيزھائی است که ھم به جوف دماغ داخل می شوند و ھم انسان را تقويت می
بناء ھر سه سبب برای نقض و فساد روزه می شود.
بخشندً .
از جانب ديگر کشيدن چلم ،سيگرت واستعمال نصور اساساً برای صحت وسالمتی انسان مضر است لذا استعمال مواد
مخدره در دين مقدس اسالم حرام اعالن شده است  .استعمال مخدرات چه در رمضان باشد و چه در غير رمضان
ناجايز و حرام است.
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرموده است»:ال ضرر و ال ضرار«  ،يعنی ) :نه ضرر به خود برسانيد و نه به ديگران(،
) حديث  :صحيح

از روايت ابن ماجة( پس استعمال مواد مسکرات و مخدرات که برای صحت انسان و ديگران

مضر می باشد جائز نيست.
ھمچنان در ضمن بايد گفت  :کسی که در ھنگام روزه نصوار را استعمال ويا ھم سيگرت و يا چلم می کشد  ،مخالف
روح وآداب ماه مبارک رمضان عمل می نمايد  ،بدون شک وبه حکم اتفاقی ھمۀ علماء وفقھای اسالمی نه تنھا روزه
اش باطل می گردد ،بلکه گنھگار ھم می گردد .
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