
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٢ دسمبر ١٧

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  حکم شرعی استعمال وخوردن

کار ه ب )الکولی (]الکحل[ولیحکه درترکيب آن مواد الک یئقطره چکان وشربت ھا

  .رفته باشد

   

  ! ،  معزز ،  برادر وخواھر مسلمان محترمۀ خوانند

ولی مورد ح مواد الکمقداری از) سيروپس(و شربت ھا ) ډراپس(چکان ه ی  قطردوا ھادر ترکيب بيشتر از 

باشد  ولی میحالک مواد حکم اسالمی در مورد  استعمال اين نوع ادويه که درترکيب آن.  استفاده قرار گرفته است

  برای يک مسلمان چيست؟ 

 کننده مبتنی بر ئیبخش و رھنمائيدر دين مقدس اسالم برای تنظيم تمامی شؤون زندگی، قواعد و رھنمود ھای رھا

مسلم است اگر مسلمان  امور معيشتی خويش را  به آن . اصول مفيد و مستند به نصوص و مؤثر وجود  دارند

 مبتال نمی  ایھيچ وقت به مضيقهواقعيت امر  به يقين سبب صال ح  و فالح دارين شده و دراستوار وعيار  سازد

 ۀفلسف آھسته آھسته به ٢١ دارد که علوم قرن یی دين مبين اسالم عمق و ُبعدھوامر و نوااانجام عمل بد، . ګردد

 اين حالل و حرام از ګوشت .برند پی می که در دين مقدس اسالم  اھميت بسزای دارد ،بودن آن  وحرام حالل 

پسند برديګران والدين و نولی و دخانيات، حب وطن، احترام به ح تا استعمال مخدرات ومشروبات الکګرفتهک خو

ً نجات بخش و سبب رفاه آنچه نمی پسندی ب  واقعی هخود و دھھا دستور،  حالل و حرام شريعت اسالم که واقعا

 .بشريت است

 وتفريط نبود و دين حنيف و ط دين افراخوانندکان اعالم بدارم که دين مقدس اسالم ،خواھم در يک کلمه برای  می

  .اعتدال است

ی ئ را با  زيباقاعدهاين )  بقرهۀ  سور١٧٣ تآي( از خوراکه ھا در ین  در قسمت حالل وحرام بخشأقرآن عظيم الش

  :خاصی چنين معرفی داشته است 
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َم َعلَ « َما َحرَّ َم َوَلْحَم اْلِخْنزِ َتةَ يُكُم اْلمَ يإِنَّ ِ ۖ َفَمِن اْضُطرَّ غَ يِر َوَما أُِھلَّ ِبِه لِغَ ي َوالدَّ َ يَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعلَ يِر هللاَّ ِه إِنَّ هللاَّ

  »  مٌ يَغفُوٌر َرحِ 

د، حرام ِر خدا به ھنگام ذبح بر آن گفته شويمردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غ) گوشت(خداوند، تنھا (

 یو م(ست؛ ي بر او نی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناھیآن کس که مجبور شود، در صورت) یول. (کرده است

  )خداوند بخشنده و مھربان است) حفظ جان خود، در موقع ضرورت، ازآن بخورد یتواند برا

که انسان   در صورتی باشد ، اين بدين معنی است، اضطرار می حالتی   متبرکه زمان مشخص شده است کهتدر آي 

اين محرمات به دو شرط  استفاده از  جز استفاده از محرمات را نداشته باشد، جواز یش راھي نجات جان خویبرا

  :گرديد ه است صادر برای انسان 

  .)ش از حد الزم استفاده صورت نگيرد ين بدين معنا که بيا(دي متجاوزنباش-١

  ).ين  معنا که خواھان لذت بردن از آنھا نباشدبد  (ی باغ-٢

  : يدآدست می ه  کلی بۀ  متبرکه قاعدتھمچنان از فھم اين آيـ

طور دقيق جمعبندی ه ن وسنت نبوی بأکه احکام آن در قرآن عظيم الش. تنھا به دست پروردگار است م ھا،ي تحر-١

  .گرديده است 

 حکم یاين بدين معنا است که حالت اضطرار.  قرار گرفته است مورد بحث اضطرار متبرکه حالت ت در اين آي-٢

مجھول آمده »اضطر«ۀ کلم. که انسان خود را مضطر کند ل شده باشد، نه آني دھد که به انسان تحمیر مييرا تغ

 ).کنم  میءخواھد که من به ھمين مختصر اکتفا بحث در اين تفصيل بيشتر می. (»فمن اضطر«  .است، نه معلوم

  :شربت م اسالمی در مورد قطره چکان وولی حک

 موجب نوعی ) وپسسير(و شربت ) ډراپس(اگر استعما ل قطره چکان ھا : اکثريت علمای اسالم بدين امر معتقد اند

ه ھا با  استعمال کردن  اين نوع دو،ول در دوا نمايان گرددواثر الکحاز حاالت نيشه ومستی  در انسان گردد، 

  . صورت مطلق حرام است

جو نمايد ، ولی اگر استعمال اين قطره چکان ھا   و انسان بايد سعی نمايد تا  امکانات ديگری را برای تداوی جست

 یول در دوا کمتر باشد، ودوا  مقدار الکحيا ول در آن نمايان نباشد، وی اور نباشد واثر الکح مستشربت ھا،و

که خود را  یه اردن واستعمال نمودن  اين دوا ھا  تا اندازديگری برای معالجه وتداوی وجود نداشته باشد، استفاده ک

  .صورت گيردتواند  ندازد، میيبه  تھلكه ن

  : قاعده در دين مقدس اسالم اينست،ر يافتاکه قبآل خدمت خوانند گان  محترم تذک طوری

تجويز کند که دوای  و داکتر معالج  حياتی قرار گيرد وبه اصطالح  به پاى مرگ برسد ۀيقضاگر انسان در حالت م

جايز است که حتی شراب خالص را ھم برای نجات ولی است، حنجات وی استعمال اين مواد الک  برایتداوی 

تواند  گوشت خوك    میيقه قرار داشته باشد حتاض در میسانن ا ھرگاه ذکر شد فوق ۀمتبرک ت طوريکه در آي. بنوشد

ر ی که ا در اين رخصت واجازه ، فقط به مقدئی، که ھدف نھا کندرا ھم  بخورد، ولی در ھمه احوال نبايد فراموش

    وهللا اعلم بالصواب.يدآعمل ه انسان را از مرگ نجات بدھد، ونبايد از اين رخصت سوء استفاده ب

  پايان                  

  :تتبع ونګارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنالحاج

  و عات سـتراتيژيک افـغان مـديـــر مرکزمطـال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ

 


