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مِ  ْ ي ِ مِن الرَّح ْ مِ اهللاِ الرَّح ْ   بِس
  

  
ِر (( :ال تعاىلق نَْك ُ ِن اْمل نَ عَ ْ و َ ه نـْ َ يـ َ ِ و ف ْ و ُ ر ْ ع َ مل نَ بِْا ْ و ُ ر ُ ْأم َ ي َ ِ و ْ نَ إِىلَ اْخلَري ْ و عُ دْ َ ٌة ي ْ أُمَّ م نُْك ْ مِ ن ْلتَُك َ و

 َ ن ْ و ُ ِح ل فْ ُ ُ اْمل م ُ لئِكَ ه ْ أُو َ   1.))و

ً ((: ل تعاىلاق ما ْ ي َحِ ْ ر م انَ بُِك َ كَ ْ إِنَّ اهللا م ُك َ فُس ا أَنْـ ْ و ُل ُ تـ قْ الَ تـَ َ   2.))و

َ (( : قوله عز وجل ُ ي م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ اتِ و َ يِّب ْ الَط ُم لُّ َهل ِ حيُ َ ِر و َك نْ ُ ِن اْمل ْ عَ م ُ اه َ ه نـْ َ يـ َ ِ و ف ْ و ُ ر ْ ع َ مل ْ بِْا م ُ ه رُ ُ ْأم

ائِثَ  َ ب   .3))اْخلَ

ائِثَ ((: قوله تعاىل َ ب ُ اْخلَ م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ ِ و ات َ يِّب ْ الَط ُم لُّ َهل ِ حيُ َ   4))و

  5)).ضرارال ضرر وال : ((ل النيب صلى اهللا عليه وسلم اق

فإن مل  ،من رأى منكم منكرا فليغريه بيده: ((قال الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  6)).وهو أضعف اإلميان ،فإن مل يستطع فبقلبه ،يستطع فبلسانه

    

                                                
  ١٠٤: آل عمران 1
  ٢٩: النساء 2
 ١٠٧: األعراف 3
  ١٠٧: األعراف 4
  رواه ابن ماجه وأمحد بسند صحيح5
  وإسناده صحيح, رواه مسلم6
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  إهداء

  :أهدى هذا البحث املتواضع خبلوص البال و الصدر إىل

  والداى احملبوب ووالديت احلنونة

باين وربياين  بالرفق والرمحة وبكل صربمها إىل أن أكون ما أنا عليه اآلن، عسى الذان هّذ

ع أرزاقها وكتب اهللا هلما النجاح يف   ّ قهما يف أعماهلما و يوس ما و يوّف أن يغفر اهللا ذنو

  .الصاحلنيالشهداء و  كل أمورمها ويدخلهما اجلنة مع

  .نواع العلوم النافعةمحيع أساتذتى الكرام القائمني بالتوجيه واإلرشاد والتعليم أ:وإيل

كل املعاىن السامية إخواىن وإخوتى وأصدقائى األحباء، ومجيع األساتذة يف نفس :وإىل

املدرسة وأصحايب يف نفس اجلامعة ومجيع اإلخوان غري املذكورين يف هذه الكتابة، الذين 

  .دفعوىن بكل املعونات إىل أن أمت كتابة هذه الرسالة
داعيا إىل اهللا أن يغفر هلم الذنوب ويوفقهم يف  املتواضع إليهم مجيعا أهدي هذا البحث

األعمال وراجيا من اهللا أن حيقق هلم اآلمل السامية واألعمال الصاحلة والعلوم 

ّ .النافعة   .العاملني واحلمد هللا رب
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  كلمة الشكر والتقدير

ّ العاملني والصالة والسالم على خري ا ملرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب

د الذى أرسله اهللا رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن دعا  ّ وخامت النبيني سيدنا حمم

داه بإحسان إىل يوم الدين وبعد   . بدعوته واهتدى 

فإنه بنعام اهللا وعونه متت كتابة هذه الرسالة، عسى أن تكون نافعة للباحث والقراء 

ّ إال مبعاونة كل من ومما ال ينكر الباحث أن هذا ال. واألمة مجيعا عمل إمنا اليكون وال يتم

له سهم فيه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فلذلك مبناسبة متام كتبة هذه الرسالة، يودّ 

  :الباحث أن يقدم جزيل شكره، ورفيع إكرامه، وعظيم تقديره، وخالص قنائه إىل

موا ببناء هذه سادات األشقاء املؤسسني جلامعة سوراكرتا احملمدية، الذين قد قا .1

 .اجلامعة الشريفة حيث تعلم فيه ويريب الباحث

ّ هذا جلامعة  .2 فضيلة رؤساء جلامعة سوراكرتا احملمدية، الذين بذلوا جهدهم لرقي

 . سوراكرتا احملمدية

فضيلة األستاذ الدكتور بامبانج ستياجي، مدير جامعة سوراكرتا احملمدية،  .3

الذي تقدم فضله منذ إعداد خطة البحث، فأشار إىل أمهية لفت النظر إىل 

بعض املسائل املهمة اليت أود معاجلتها يف هذا البحث، وعلى ما قدم من 

  .توجيهات نفيسة ومالحظات قيمة
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عميد برنامج ، ,MAريحممد معني دين اهللا البس ور احلاجالدكتفضيلة األستاذ  .4

قسم الفقه وأصوله جبامعة سوراكرتا احملمدية، الذي  الشريعةاإلسالميةماجستري 

وجدت من صفاء مودته وخالص صحبته وصدق تشجيعه وسعة صدره ومجيل 

  . صربه، ماحيثين بشكل دائم للبحث ومواصلة الكتابة

، الذى ,MA,M.Edعبد اخلالق حسن فضيلة األستاذ الدكتور احلاج حممد  .5

تفضل باإلشراف التام واملراجعة الدقيقة على هذا البحث املتواضع مع كثرة 

 .املشاغل

ا وقاموا  .6 سادات مجيع احملاضرين ىف هذه اجلامعة الذين بدلوا جهدهم إلدار

 . بالرتبية والتعليم فيها

م الفرصة فضيلة مدير مكتب املدرسة ومساعديه الذين تفضلوا بإباحته .7

 .لإلطالع على الكتب فيها

ي رمحهما اهللا تعاىل، باإلضافة إىل أوالدي، وخصوصا زوجيت احلبيبة  .8 ّ أيب وأم

م أثناء كتابة هذا  بييت نور حيايت شريكة حيايت، مما تطوعوا كثريا من أوقا

البحث، فالدعم املعنوي واحلث املتواصل واإلخالص الكامل جيعلين نواصل يف 

 .الدرب
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قسم الفقه وأصوله  الشريعةاإلسالميةزمالئي الطلبة يف برنامج ماجستري   .9

جامعة سوراكرتا احملمدية، شكري وتقديري مقرونا بالدعاء هلم مجيعا وجزاهم 

 .اهللا خريا

إخوايت وأصدقائي الكرام الذين مدوا أيدى املعونة املادية واملعنوية ىف إمتام  .10

 .ناهذا البحث ومل أقدر على أن أذكرهم ه

هذا، ويرجو الباحث أن يعطى اهللا تعاىل هلم اخلري، وجيزيهم جزاء أوفر بسعادتني 

ىف الدارين مث يسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن جيعل البحث خالصا لوجهه الكرمي وينفع 

 .للقارئني أمجعني، آمني يارب العاملني

 

  سوراكرتا،

  الباحث

  

  )سورتنو ( 
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Abstract 
 

The most population of Muslim countriesin the world and especially in our 

country, Indonesia, are habitual smoker. It’s damage and make the soul, spirit, and 

body to the causes of death due to smoking. We found differences in provisions 

on smoking and provisions belongings in Islamic jurisprudence. This requires 

deep research to this topic especially regarding justice and a binding ruling of 

religius in the smoke and related what happensin the human society. 

The type of research that carried out by the researcher of this study is 

literature research, and to analyze those facts, the researcher took the following 

approaches are: Descriptive Method, Inductive Method and Analysis Method. 

By this research the researcher was deduce that the rule of current issues in 

the community because of the smoke in Islamic jurisprudence such as selling 

smoke and the cultivation and giving fasting break by smoking, company from 

dealing with smoker,scholarship from Tobacco Company,Therapeutics smoke and 

the leadership of smoker is proscribed, by this the researcher was agree by the 

reason who proscribed it and their evidence.The researcher sure that smoke 

damage are greater than it’s benefit. Whereas acording to the researcher the 

provisions ofthe problems that was happened in the society as the prohibition of 

husband on their wife to smoke is the duty, and causing smoke garlic and onions 

when the researcher is not appropriate. The smoke is harmful to body and mind, 

health, money and other, and long as the well is absolutely proscribed to drink and 

chew also the cultivation, manufacture, sale and purchase and also inhalant to 

nose as it’s inhalant snuff.  

 

Keyword: cigarettes, cancer, unlawful, harmful. 
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  ملخص البحث

كان اكثر بالد املسلمني يف العامل من وخصوصا يف بالدنا هذا إندونيسيا  إنّ 
ا  ضرار النفس أو الروح أو أجعل و . يشربون الدخان والشجارة والشيشة وغريهاسكا

 شرب الدخان اخلالف يف أحكامووجدنا . البدن إىل أسباب املوت بسبب التدخني
وهذا يتطلب البحث احلثيث يف هذا .اإلسالميبه يف الفقه  اتوأحكام اليت املتعلق

والفتاوى يف الدخان وما يتعلق به مما جرى يف  املوضوع ال سيما ما يتعلق باألحكام
تمع البشري   .ا

نوع البحث الذي يقوم به الباحث هلذه الدراسة يكون على البحث إنّ 
التحليل املنهج  : ، هيالتالية أخذ الباحث أن حيلل تلك احلقائق باملناهج،و املكتيب

املنهج و (Inductive Method)إلستنتاجى املنهج او ) descriptive(الوصفي 
  .(Analysis Method)تحليليال

تمع بسبب املسائل اجلارية حكم أن يستنبطب الباحثمن هذا البحث كان  يف ا
وصحبة  تفطري الصائم بشرب الدخانو  بيع الدخان وزراعتهكالدخان يف الفقه اإلسالمي  

شارب  إمامةو  التداوي بالدخانو  املنحة الدراسية من شركة الدخانمن يتناول الدخان و 
هو حرام، وهلذا كان الباحث يتفق حبجة من حرمه ودالئله، وألن الباحث على  الدخان

تمع  املسائل اجلارية وأما حكم .  يقني بأن أضرار الدخان أكرب من نفعه كإمتناع يف ا
هو واجب عند الباحث، وإحلاق الثوم والبصل  شرب الدخانلزوجت الن عالزوج 

فإن الدخان مادة ضارة باجلسم والعقل والصحة  .مناسب بالدخان عند الباحث هو غري
واملال ومفرتة، وما دام كذلك فهو حرام قطعا ىف شربه ومضغه وزراعته وصناعته وبيعه 

  .وشرائه ونشوقه ىف األنف على شكل نشوق سعوط أيضا
    .الدخان، سرطان، حرام، ضرار: الكلمات الرئيسة
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