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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  »سعيد افغانی «امين الدين سعـيـدی داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ١٨

  

 مضانماه  مبارک راستعما ل  عطر  در 
  براى صحت وسالمتی انسان  مضر است لذا ًادن سگرت اساس نصوار وكشي-که استعمال مواد مخدره  یئاز آنجا

  .استعمال مواد مخدره در دين اسالم حرام اعالن شده است 

ر کسی در ھنگام روزه  گلی او.  استعمال مخدرات  چه در رمضان باشد و چه در غير رمضان ناجايز و حرام است

اه مبارک رمضان بوده ، بدون شك  وبه حکم اتفاقی  داب م آيا ھم سکرت بكشد مخالف روح و نصوار را استعمال و

  .ردد گھمه ای علماء وفقھای اسالمی  روزه اش باطل مي

نه ضرر به خود برسانيد و نه : (  ، يعنى» ال ضرر و ال ضرار«:پيامبر اسالم محمد صلى هللا عليه و سلم فرموده است

استعمال مواد مسكرات و مخدرات كه براى صحت انسان پس  )  از  روايت ابن ماجة–صحيح : حديث  ( ، )به ديگران

  .باشد جائز نيست و ديگران مضر مي

  

 مضانماه   مبارک راستعما ل  عطر  در  

از ھدايا و تحفه ھا : ازاصحاب رسول  صلی هللا عليه وسلم پرسيدم :  نصرانى روايت شدهدر يک حديثی از مرد 

 عليه بھترين و محبوبترين چيزھا پـيش آنحضرت  صلی هللا: فرمودندمحبوب ترين چيزھا نزد پيامبر اسالم چيست؟ 

پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه .  عطريات داشت وسلم عطريات بود و  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  رغبت عجيبى به

ھمچنان .  خداوند خوشبو است و بوى خوش را دوست دارد  ) ان هللا تعالى طيب و يحب الطيب(وسلم فرموده است 

در را يك روز در ميان خود را معطر ساز و اين كار : فت گيل به من ئدوستم جبر:(  پيامبراسالم  فرموده است 

  ).يدئنما نروزھاى جمعه ترك

ھنكام رفتن به مسجد خود ! زندان آدماى فر ) (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد: (يفرمايد  ار با عظمت ما  مگپرورد

در زينت ھا  ھم  زينت جسمانی که شامل پوشيدن لباسھاى :  متبرکه چنين استتتفسير اين آي) زينت سازيد را با 

ى معنوى؛ يعنى صفات  مانند آن باشد  وھم شامل زينتھامرتب، پاک ومنزه،  شانه زدن موھا و به كار بردن عطر و

  .ى و پاكى نيت و اخالقى انسانى و ملكات اخالق

امثال   لذا در دين مقدس  اسالم استفاده كردن از زيبايھاى طبيعت، لباسھاى زيبا و متناسب به كار بردن انواع عطرھا و 

  .آن ، نه تنھا مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش ھم شده است
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نداشته، زيرا مواد خوشبو و عطر و كريم و غيره به ونه ممانعتی  گاستعمال عطر در ماه  مبارک رمضان  ھيچ ًاءبن

نفوذ نمي كنند، بر فرض اين كه در مسامات بدن نيز  داخل شوند باز ھم ) معده (  پوست ماليده مي شوند و به داخل جسم

يه   سنن انبياء وسنت پيامبر  اسالم محمد صلی هللا علۀى  ھاست  واز جملئعطر از مظاھر زيبا. روزه نيستۀ شكنند

   .  رود شمار میه وسلم  ب

  

  

 

 

 
 


