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أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  رٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَایهِمَآ إِثْمٌ كَبِیسِرِ قُلْ فِیوَالْمَ لُونَكَ عَنِ الْخَمْرِسْئَی

  (912تِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ )بقره/ ینُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَیبَیكَذَلِكَ  نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَیسْئَلُونَكَ مَاذا یوَ

ز براى مردم دارند. )ولى( یبگو: در آن دو گناهى بزرگ است و منافعى )مادّى( ن پرسند، تو درباره شراب و قمار مى از

از خود را(، یپرسند كه چه انفاق كنند؟ بگو: )افزون بر ن ن( از تو مىیتر است. )همچن دو از سود آنها بزرگ گناه آن

 .دیكن شهید اندیزد تا شاسا ات را براى شما روشن مىین آین چنیخداوند ا

طَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ یعَمَلِ الشَّ سِرُ وَالْأَنصَابُ وَ الْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْیإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَ نَ ءَامَنُواْیهَا الَّذِیأَی

  (29)مائده/  تُفْلِحُونَ

 طان است، پس از آنهاید و ازكارهاى شیرهاى قرعه، پلیها و ت شراب و قمار و بت د! همانایا مان آوردهیاى كسانى كه ا

 .دید، تا رستگار شویزیبپره

صُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ یسِرِ وَ یفِى الْخَمْرِ وَ الْمَ نَكُمْ الْعَدَ وَةَ وَ الْبَغْضَآءَیوقِعَ بَیطَنُ أَن یدُ الشَّیرِیإِنَّمَا 

  (21)مائده/  نَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُو وَ عَنِ الصَّلَو



اد خدا و نماز باز دارد. پس یاز  فكند و شما راینه بیان شما دشمنى و كیله شراب و قمار، میخواهد به وس طان مىیهمانا ش

 . دیدار ا دست برمىین همه مفاسد( آی)با ا

 یراز یایزكر یرانین بار توسط دانشمند ایاول یالكل برا

 یدنیه عنوان نوشب یاز موارد مصرف الك یكیشد.  ییشناسا

ا سم امروزه یا دارو یك ماده یك به عنوان یلیالكل ات است.

اتانول ستی یز ه یته .دارد یو صنعت مصارف فراوان یپزشكدر 

C2H5OH م موجود در یله آنزیكه به الكل معروف است  به وس

ر یه غیمتاسفانه تهشود. یمخمر آبجو حاصل م یسلولها

ر یآن با عث صدمات غ یران و مصارف خوراکیاستاندارد آن در ا

  شود.یدر مصرف کنندگان م یقابل جبران

 یو در پزشك یك حالل آلیبه عنوان  ییایمیع شیاتانول در صنا 

ك یبه عنوان  یع داروسازیو در صنا یبه عنوان عامل ضد عفون

 یع شفاف، بیك مایاتانول  .شود یحالل و كمك حالل استفاده م

ل، قابل اشتعال و قابل اختالط با آب است كه ایرنگ، فرار، س

  دارد. یدیت باكترسیفعال

شود.  یكننده استفاده م یاز اتانول به عنوان عامل ضد عفون

 یدرصد، در فرآورده ها 51تا  51ن یه ها بیدر دهانشو

درصد و در فرآورده  51شه پاك كن ها حدود یمثل ش یبهداشت

الكل   .ل موجود استناتا درصد 01تا  51ن یب After Shave یها

از آن اثر قابل و ضد  یریبا رسوب دادن پروتوپالسم و آب گ

 كند.  یكننده خود را اعمال م یعفون

ن مواد یاز معروف تر یكیبه عنوان ا اتانول ی  كیلیالكل ات

باشد و همواره مورد توجه  یب رسان به بدن انسان مطرح میآس

عات یزون آن در غرب، ضامحققان بوده است. با استفاده روز اف

افته است. صدمات یش یافزاز یه آن نیرو یاز مصرف ب یناش

از الكل بر بدن انسان مورد مطالعه قرار گرفته  یمختلف  ناش

آن بر ترشح هورمون ها از غدد،  یر منفیاست. از جمله تاث

ن و مادر در دوره یجن یصدمه به قلب ، آثار مخرب بر رو

ت حاد و یجاد گاستریا ،یدر مر ی، اختالل عملكردیباردار

، اختالالت یو عصب یمنیستم ایت حاد، سركوب سیمزمن، پانكرات
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