به نام خدا

موضوع کنفرانس :
حکمت تحریم شراب دراسالم
بخش مجری کنفرانس :
اعجاز علمی قرآن

استاد ارائه دهنده :
خانم مظفری

دلیل اول  :کتاب قرآن کریم

 ( ۱سوره مبارکه مائده آیه :۹۰
ْس م ْن عمل ال َّ
ش ْیطان
یا أیُّها الَّذین آمنُوا إنَّما ْالخ ْم ُر و ْالم ْیس ُر و ْاْل ْن
ُ
صاب و ْاْل ْزال ُم رج ٌ
فا ْجتنبُوهُ لعلَّ ُ
ک ْم ت ُ ْفل ُحون.
تحقیقا شراب و انواع قمار و بت پرستی و یا سنگ هایی که برای قربانی نصب
شده و چوبه های قرعه (برای کشف امور غیبی) ،پلیدی از کارهای شیطان است،
از آن دوری گزینید ،شاید رستگار شوید.

 ( ۲سوره مبارکه مائده آیه :۹۱
ش ْیطا ُن أ ْن یُوقع ب ْین ُ
إنَّما یُری ُد ال َّ
ص َّد ُک ْم
ک ُم ْالعداوه و ْالب ْغضاء فی ْالخ ْمر و ْالم ْیسر و ی ُ
صاله فه ْل أ ْنت ُ ْم ُم ْنت ُهون
ع ْن ذ ْکر َّ
َّللا و عن ال َّ
شیطان می خواهد کینه توزی و دشمنی را از طریق شراب و قمار در میان شما
بیفکند و تضادهای داخلی را تشدید نماید و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد ،آیا
باز هم دست از آن بر نمی دارید.

 )۳سوره بارکه بقره آیه :۲۱۹
یسْئلُونک عن ْالخ ْمر و ْالم ْیسر قُ ْل فیهما إثْ ٌم کبی ٌر و مناف ُع للنَّاس و إثْ ُم ُهما أ ْکب ُر م ْن
ن ْفعهما و…
تو را از شراب و قمار می پرسند ،بگو :در آن دو گناهی بزرگ است و سودهایی
برای مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است و…

دلیل دوم :احادیث نبوی وعلوی
ده گروهی که پیامبراکرم (ص) لعنت کرده است:

- ۱کسی که درخت انگور را به نیت شراب غرس کند؛
- ۲آن که بدین قصد از درخت تاک پاسداری نماید؛
- ۳خریدار مشروبات؛
- ۴فروشنده آن؛
- ۵کسی که می نوشد؛
- ۶کاسبی که از شراب فروشی پولی به دست می آورد؛
- ۷فشار دهنده انگور به انگیزه ساختن شراب؛
- ۸افرادی که مشروبات را حمل و نقل می کنند؛
- ۹تحویل گیرنده آن؛
- ۱۰ساقی یا کسی که شراب برای دیگری می برد؛

دلیل سوم  :عقل

دلیل چهارم :اجماع
دلیل پنجم  :علوم طبیعی(علم پزشکی)

توصیه های پیامبر اکرم (ص):

- ۱اگر شراب خوار مریض شد ،به عیادتش نروید؛
- ۲شهادت و گواهی شراب خوار ،قبول نمی شود؛
- ۳اگر به خواستگاری آمد ،دست رد به سینه او بزنید؛
- ۴گفتارش را تصدیق نکنید؛
- ۵شفاعت او پذیرفته نیست؛
- ۶از وی دختر نگیرید و با او معاشرت نکنید؛
- ۷در مجلس شراب ننشینید ،زیرا وقتی لعنت خدا نازل شد همه را فرا می گیرد؛
-۸در قیامت ،زهرمار و عقرب را به الکلی ها می خورانند؛
منبع  :وسائل الشیعه ،ج  ،۱۷ص  ،۲۴۸ – ۲۴۹احادیث ۸ ،۷ ،۵ ،۴

شهید دکتر پاکنژاد در کتاب خود به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مینویسد:

”تکنولوژیست ها ،آیاتی از کتاب های تورات و انجیل آورده اند که خوردن
مسکرات را حرام اعالم می دارند “ ولی متاسفانه به دلیل تحریف این کتابهای
آسمانی  ،حرمت شراب برداشته شده و آنرا مجاز شمرده اند.

دو تحریف عمده توسط پولس ( بنیانگذارمسیحیت):

اوال :از نظر عقیدتی ،مسیحیت را چنان تغییر داد که پذیرش آن برای مشرکان
امپراطوری روم آسان شد.
ثانیا :مسیحیت را ازنظر عمل آسان گردانید ،یعنی شریعت (حالل و حرام و مکروه
و مستحب) را از مسیحیت حذف کرد و ایمان را برای رستگاری کافی دانست
الزم بذکر است که مسأله تحریف مسیحیت در روایات اسالمی نیز ذکر شده است.

در روایتی از امام کاظم ـ علیهالسالم ـ آمده است:در یکی ازبدترین مکان های جهنم
که «سقر» نام دارد نام پنج تن از امم سابق ذکر شده است؛ این پنج تن عبارتند از:
قابیل ،نمرود ،فرعون ،یهود (که قوم بنی اسرائیل را منحرف ساخته و از دین خارج
کرد) و پولس که نصرانیت را به وضعیت کنونى در آورد.

)عزیزانی که مایل به مطالعه بیشتر در مورد این تحریفات که شخص پولس
بنیانگذار مسیحیت تحریفی امروز است  ،میتوانند به این منبع رجوع کنند  :رابرت
ای  .وان و ورست ،ترجمه باغبانی ،جواد و رسول زاده ،عباس -مسیحیت از
البالی متون(

اثرات کوتاه مدت الکل بربدن:
در ارتـباطهای بین سلولهای عصبی تداخل کرده و درنقش یک سرکوبگر دستگاه
عصبی ظاهر میشود.
اتساع مردمک چشم،
افزایش ضـربان قـلب،
بـی خـوابـی ،تـهـوع و اسـتفراق ،سرگیجه

احـساس بـی قـراری ،خستـگی و اضطراب
جـریـان خـون ســطحی افزایش یافته که موجب تعریق بدن میـشود
امـا جریان خون عضالنی را کاهش داده و موجب درد عضالنی میـگردد.

اثرات بلندمدت الکل بربدن:
- ۳فشارخون وبیماری قلبی:
مصرف الکل باعث افزایش فشار خون می شود .افزایش فشار خون باعث بیماری
های قلب و سکته مغزی و بیماری های مختلف عروقی می شود .مصرف الکل و
افزایش فشار خون باعث صدمه به عضله های قلب می شود  .استفاده از الکل سبب
باالرفتن وزن شده که این نیز خود منجر به بیماری های مختلف قلبی می
شود.همچنین مصرف الکل باعث عروق کرونر می شود.
- ۴سکته مغزی:
یک مطالعه بروی  ۶۰۰۰مرد اسکاتلندی نشان داده است با باال رفتن میزان مصرف
الکل خطر سکته مغزی تا اندازه زیادی افزایش می یابد

نقص جنین والدین الکلی:
تحقیقات وزارت بهداشت بریتانیا در سال  ۲۰۱۶نتیجه مطالعات قبلی که گفته بود
نوشیدن اندک الکل خطر ابتالی مردان به بیماریهای قلبی را کاهش میدهد رد
کردهاند .به گفته مشاور ارشد اداره بهداشت بریتانیا این باور که نوشیدن یک استکان
شراب قرمز در روز باعث جلوگیری از بیماری قلبی میشود یک افسانه بیش
نیست .زیاده روی در نوشیدن شراب و مخصوصا شرابی که الکل زیاد داشته باشد
به سلولهای استخوانها صدمه میزند ،سرطانزا است و ارتباط قوی میان مصرف
بیش از حد مشروبات الکلی و سرطانهای پستان ،مری ،دهان ،نای ،حنجره و حلق
وجود دارد .الکل به سیستم عروقی و قلب صدمه میزند ،مصرف زیاد آن باعث
زوال عقل و ایجاد اختالالت مغزی میشود ،خطر ایجاد دیابت نوع  ۱را دارد و
در بینایی تأثیر سو دارد .بر اساس گزارشی که «کمیته علمی مستقل در مورد
داروها» در بریتانیا تهیه کرده زیان مصرف افراطی الکل در جامعه سه برابر
زیان مصرف کوکائین یا کشیدن سیگار برآورد شده است .دیوید نات میگوید کراک
از الکل اعتیاد آورتر است ولی از آن جا که عده بیشتری الکل مصرف میکنند در
کل زیان آن بیشتر است.

اگرچه شراب دارای آنتیاکسیدان میباشد اما با اختالل در فرایند اثرگذاری
آنتیاکسیدانهای دیگر در بدن صدمات مؤثری در دراز مدت بر سوخت و ساز
سلولها داشته و روند پیری را تسریع میبخشد .الکل سبب مرگ سلولهای مغزی
میشود و برخی از آنها قابل ترمیم و بازسازی نمیباشند .الکل به دلیل اختالل در
عملکردهای غیرارادی بدن نظیر تنفس ،ضربان قلب و  ..خطر آنفارکتوس را باال
میبرد و فرایند جایگزینی مداوم سلولهای قلب را کند میکند .شراب احتمال بیماری
کبد چرب را بسیار باال میبرد و بافت کبد را شرحه شرحه کرده و ترشح آنزیمهای
لوزوالمعده و کبد را تحت تأثیر قرار میدهد .خطر سیروز کبدی و آلزایمر در افراد
الکلی باالتر از دیگران است .افراد دیابتی که قبال الکل استفاده میکردند نسبت به
تزریق انسولین نتایج مثبت ضعیف تری نشان میدهند .چربیهای انباشته شده در
نواحی دور شکم در افراد الکلی پس از لیپوساکشن سریعتر و بیشتر بازگشت
کردهاند.

مسمومیت با الکل چوب (متانول):
وقتی از مایع تخمیر شده شراب قبل از صاف کردن که همراه با چوب انگور باشد
به عنوان پیش ساز عرق استفاده شود مشروب یا عرق حاصل به متانول یا الکل
چوب آلوده میشود که متانول فرد را دچار کوری یا حتی مرگ میکند .مصرف
 ۱۰میلیلیتر از متانول میتواند با تأثیر بر دستگاه عصبی منجر به کوری و مصرف
 ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیلیتر منجر به مرگ در بزرگساالن گردد.
تأثیرات بر زیبایی ویرایش
نظر پزشکان بر این است که افزایش مقدار نوشیدن شراب بیشتر از دو لیوان در
روز اثرات زیر را بر زیبایی دارد
سرخی چشمان :نوشیدن شراب سبب گشادی رگها میشود که به سرخی چشمان
میانجامد.
درشتی رگهای صورت :افرادی هم که دارای چهره برافروخته هستند با نوشیدن
شراب به آن شدت میبخشند و باعث برجاماندن اثر دائمی رگها بر روی صورت
میشوند.
برجسته شدن خطوط پیشانی :شرابخواری باعث خشکی پوست و برجسته شدن
خطوط پیشانی میگردد.

چین و چروک صورت :نوشیدن زیاد شراب به کمبود ویتامین آ میانجامد که برای
ساختن کالژن و االستین در بدن ضروری است .در نتیجه چین و چروک صورت
افزایش مییابد
منبع  :ویکی پدیا

