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  الباب األول

  المقدمة

  

  خلفية البحث. أ

عادة هذه األمة يف هذا الزمان واجليل من رجاهلا ونسائها وأطفاهلا عادة من إن 

وهذا شرب الدخان . سيئة وهي شرب الدخان والشجارة والشيشة واملخدرات وغريها

ا إىل سبيل جهنم ومها تفسد وشرب  الشجارة يسببان فساد األمة احملمدية احلنيفة وجيرا

اإلميان والعمل الصاحل واألخالق وأيضا قد تفسد االقتصاد الذي يعمل كل يوم لكفاية 

ارا   .أهله والذي يبحث عنه بكرة وأصيال ليال و

ولذلك كثري  لكن مل يكن الدخان موجودا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

هل هو حمرم أو مباح . من العلماء السابقني واملعاصرين اختلفوا يف أحكام الدخان

تتعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية رغم أن  به اتوأيضا أحكام الدخان املتعلق. روهأومك

. هذه مجيعا من العادة السيئة لقد جرى يف جمتمعنا املسلمني من رجاهلا ونسائها وأطفاهلا

تمع اإلسالميوهذه مص ِ ((: تعاىلقوله ةبوهذه مناسب. يبة كبرية يف ا ف ْ و ُ ر ْ ع َ مل ْ بِْا م ُ ه ُ ر ُ ْأم َ ي

ائِثَ  َ ب خلَ ُ ْا م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ اتِ و َ يِّب ْ الَط ُم لُّ َهل ِ حيُ َ ِر و نَْك ُ ِن اْمل ْ عَ م ُ اه َ ه نـْ َ يـ َ الَ ((: وأيضا يف قوله. 1))و َ و
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ا ً ر ْ يـ ِ ذ ْ ب ْ تـَ ر ذِّ َ ب الَ ((: وقوله 2.))تـُ َ َ و ْ ِني رِف ْ س ُ ِبُّ اْمل ُ الَ حيُ ا إِنَّه ْ و فُـ ِر ْ وأيضا مناسبا لقوله صلى  3.))تُس

  4.))ال ضرر وال ضرار: ((اهللا عليه وسلم

أحكام الدخان (طفى هذا املوضوع صذه الدالئل من الكتاب والسنة املهل  

ني اركتملهمة جدا يف حبثها إلصالح األمة اإلسالمية ال) به يف الفقه اإلسالمي اتواملتعلق

  .ألمر اهللا تعاىل والنهي عن املنكر

أحكام الدخان (هناك أسباب كثرية دعت الباحث الختيار هذا املوضوع 

  :ومن أمهها ما يلي) به يف الفقه اإلسالمي اتواملتعلق

نسائها وأطفاهلا وخصوصا يف  بعضو اكثر بالد املسلمني يف العامل من رجاهلا )1

 .يشربون الدخان والشجارة والشيشة وغريها بالدنا هذا إندونيسيا

 .جعل إضرار النفس أو الروح أو البدن إىل أسباب املوت بسبب التدخني )2

يف  به اتأنين رأيت اخلالف يف شرب الدخان وأحكامها وأحكام اليت املتعلق )3

إعداد الدارسني ليكونوا (الفقه باجلامعة كما يأيت منصوصا يف ضمن إهدافه 

ى التأصيل والتصور الصحيح لقضايا احلياة وفق منهج الكتاب علماء قادرين عل

 .)والسنة وما أمجع عليه السلف الصاحل واستقر عند علماء األمة وجمتهديها

                                                
  ٢٦: اإلسراء سورة2
  ١٤١: األنعام سورة3
  رواه ابن ماجه4
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الضرر منفي شرعا سواء ذلك الضرر يف رأى الباحث من هذه األسباب أن  قد

ضوع السيما ما وهذا يتطلب البحث احلثيث يف هذا املو . البدن أو يف العقل أو يف املال

تمع البشري   .يتعلق باألحكام والفتاوى يف الدخان وما يتعلق به مما جرى يف ا

      

  مشكالت البحث . ب

  :التاليةبداية من اخللفية السابقة، ميكن الباحث أن يضع مشكالت البحث 

تمع؟ .1  كيف أضرار الدخان للمدخن وا

 ؟به اتالدخان واملتعلقالعلماء واألطباء يف ريىكيف .2

تمع بسبب الدخاناملسائل اجلارية  كيف حكم .3  ؟في الفقه اإلسالمييف ا

 

  أهداف البحث. ج

  : أما األهداف اليت ترمي إليها الباحثة حصوهلا فهى

تمع .1  .الكشف عن أضرار الدخان للمدخن وا

 .وأرآئهم اتأحكام الدخان واملتعلقالعلماء واألطباء يف الكشف عن موقف .2

تمع املسائل اجلارية الكشف عن حكم  .3  .في الفقه اإلسالميالدخانسبب بيف ا
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  البحث  فوائد. د

  :ترجوا الباحثة بعد متام كتابة هذا البحث منافع كثرية منها

  :فوائد البحث العلمية النظرية  . أ

او أن يكون تزويد خزائن املعل .1 ً  .مات ىف العلم خصوص

ملن يريد الدقة و اخلوض يف دراسة األحكام  ان يكون هذا البحث معطيا فكريا .2

يف جمال علم أصول الفقه عموما ويف قضية األحكام املتعالقة بشرب الدخان 

 .خصوصا

خصوصا فيما يتعلق  أصول الفقهالدراسة عن القضايا  يف علميا ليكون سهما .3

 .بأحكام املتعلقة بشرب الدخان

 :فوائد البحث العملية التطبيقية  . ب

ّ ناحية احلياة لوعي الناس عن .1  .أضرار الدخان من أي

به لسالمة اإلنسان من نيل درجة الرضا  اتحكام الدخان واملتعلقأ عرفةمل .2

 .والغفران والعودة إىل ربنا الرمحن الرحيم جبميع العباد
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  الدراسات السابقة. ه

ا أن      أن يبحث فيها  قد وجد الباحثأحكام الدخان من احلقائق املعرتف 

  :منالبحث العلمي هي ،قليل من الكتب والباحثنيغري عدد

 Hubungan antara kebiasaan merokok" البحث العلمي باملوضوع .1

dengan kejadian hipertensi pada laki-laki Usia 40 Tahun ke 

atas ." كتابه"Yuliana Suheni " تأثري شرح هذا البحث العلمي عن

بنظرية لى صحتهم ع أربعون سنةعادة شرب الدخان يف الرجال بعمر 

 .ويف املستشفى جيبالوقيعة 

 Resiko kebiasaan merokok terhadap"البحث العلمي باملوضوع  .2

terjadinya penyakit periodontal pada usia produktif " كتبه"Marsel 

Lijung "ظهور األمراض من عادة شرب  شرح هذا البحث العلمي عن

 .الدخان

 Hubungan status gizi, imunisasi, asi"املوضوع البحث العلمي ب .3

eksklusif dan paparan asap rokok dengan kejadian ISPA pada balita "

 شرح هذا البحث العلمي عن" Adinda Anggi Putri Dwi Jayanti"كتبه 

 .ضرار شرب الدخان لصحة األطفال
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 Pengaruh merokok, konsumsi nonasteoroid"البحث العلمي باملوضوع  .4

anti unflamotory drugs (NSAID) dan kopi terhadap kejadian 

gastritis " كتبه"Wa Ode Rosni Yanti "شرح هذا البحث العلمي عن 

 .الصحةتأثري شرب الدخان والقهوة يف 

كتبه " Bahaya Merokok Bagi Kesehatan"البحث العلمي باملوضوع  .5

"Aris Dwi Prasetyo "األطباء على أن بحث العلمي عن أرآء شرح هذا ال

الدخان سبب هام يف سرطان اللسان والبلعوم والقصبة اهلوائية واحلنجرة 

والرئة والذحبة الصدرية والسكتة القلبية والسل وقرحة املعدة الحتوائه على 

  .مسوم عديدة أمهها سم النيكوتني والقطران وغريها من السموم الضارة

على فهارس املكتبات ومكتبات اجلامعات واملؤسسات  النتيجةبعد الوقوفلكن 

ذا املوضوع أحكام "العلمية الىت تعين بالدراسات العليا ظهر للباحث أنه ال توجد رسالة 

  ".يف الفقه اإلسالمي به اتالدخان واملتعلق
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  اإلطار النظري للبحث. و

أصل واحد،  الدال واخلاء والنون : "قال يف معجم مقاييس اللغة: الدخان لغة

وهو الذي يكون عن الوقود، مث يشبه به كل شي يشبه من عداوة ونظريها، فالدخان 

وقال يف لسان 5".خبور يدخن به البيت: معروف، ومجعه دواخن على غري قياس، والدخنة

وهو فعل املدخن إذا أشعل السيجارة ومصها 6".مجعه أدخنه ودواخن ودواخني: "العرب

أي أترفع ) دخنت النار: (ودليله قول العرب"ن أنفه وفمه، بشفتيه ليخرج دخانًا م

ا   7".دخا

 ً لذا   ،يعد نبات التبغ املادة األساسية يف مجيع أنواع الدخان: الدخان إصطالحا

ا .كان من املهم تعريفه التبغ نبات من الفصيلة الباذجنانية، اليت يتصف كثري من نبا

                                                
  .2/336معجم مقاييس اللغة إلبن فارس بتحقيق وضبط عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل  5
دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب ، ) هـ 711 – 630( لسان العرب لإلمام منظور  6

، القاموس احمليط للفريوز أبادي، مؤسسة الرسالة: وانظر. ) 4/310( م 1999 -هـ  1419ثالثة الطبعة ال
 -هـ  1419، الطبعة السادسة سالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسيحتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الر 

 ).1195:ص(م 1998
، تقدمي توفيققه وخرج أحاديثه حيىي خالد ، حقبن أيب بكر بن عبد القادر الرازيخمتار الصحاح حملمد  7

، مادة م1998 -هـ 1418اب فايد األستاذ جبامعة أم القرى، مكتبة اآلداب، ا لطبعة األوىل الدكتور عبد الوه
 ).201:ص(دخن 



8 
 

والتبغ 8.النباتات السامة كالبالدونا والربش والبنجخبصائص خمدرة، وهي تشتمل على شر 

  9".نبات خمدر مر الطعم، ينبت على شكل شجريات"

 بأنه وعرف10. "حرقه بعد التبغ دخان استتنشاق:"فهو لدخانا تعريف

  11."السجائر بواسطة التبلغ احرتاق عن الناتج الدخان استنشاق"

 املختلفة الكيماوية املواد مئات من يتكون و السامة املواد من جمموعة هو :الدخان

 املادة هي النيكوتني مادة بأن بعضهم يظن أو لناس ويتوهم للسرطان، مسببة سامة مواد فيها

  12.الوحيدة السامة

 14،القطرانو 13،النيكوتني :أمهها من كثرية مواد على حيتوي فالدخان

  16.الزرنيخو 15،البلولونيومو 

                                                
م 2001 -هـ 1421، الطبعة األوىل ميزان اإلسالم حملمد أمني عثمان، دار البيارق التدخني يف 8

 - هـ  1406، الطبعة األوىل بد السالم طويلة، دار السالمها لعبد الوهاب عوانظر فقه األشربة وحد) 13:ص(
 ).435:ص(م 1986

دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب ، ) هـ 711 – 630( لسان العرب لإلمام منظور  9
القاموس احمليط للفريوز أبادي، مؤسسة الرسالة ، : وانظر ) .  4/310( م 1999 -هـ  1419الطبعة الثالثة 

 -هـ  1419قيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، الطبعة السادسة حت
 ).1195:ص(م 1998

 ).14 :ص(التدخني يف ميزان اإلسالمي ) 435 :ص(فقه األشربة وحدها   10
تمع املصرياملراهقون و  11 ، الطبعة شرزينب سامل، مركز  الكتاب للن ، للدكتورةتدخني السجائر يف ا

 ).39:ص(م  2005 -هـ 1425األوىل، 
، جامعة الكويت،املؤمتر اإلقليمي األول ملكافحة حكم الدين في عادة التدخينطارق الطواري، 12

  4:م، ص 1998/ أبريل /  27ـ  26التدخني املنعقد يف الفرتة من 
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يتألف الدخان من مزيج من الغازات وجزئيات القطران : زهري خالج كتوريقول د 

اري  الصغرية وحيتوي على ما يقارب ألف مركب كيميائي يكون تأثري بعضها يف الفم وا

النفسية واألكياس اهلوائية يف الرئة ويصل عن طريق الدم إىل أنسجة اجلسم املختلفة 

  17.حيث ميكن أن تظهر له آثار أخرى

 :هي18نواع التدخنيأإنّ من 

ً :السجائر العادية  ) أ وتصنع السجائر ميكانيكيًا يف أماكن  ،هي األكثر رواجا

 ،درجة مئوية 22ودرجة احلرارة حوايل % 80تكيف فيها درجة الرطوبة  ،خاصة

ويف بعض احلاالت يضاف للتبغ مواد  ،ويفرم التبغ ويعبأ على مراحل متعددة

                                                                                                                                 
من احملتويات  %10متثل ، وهي يت تعطي النكهة املميزة للسيجارة، وتؤدي لإلدمانهي املادة ال 13

فقه األشربة وحدها : انظر .ثوان بعد االحرتاق للوصول للمخ ، وهو يستغرق عشرالكيميائية للدخان
) 25:ص(م 2006، الطبعة األوىل دار املعرفة،التنمية للدكتور حسن أمحد شحاته ،التدخني وإعاقة)438:ص(

، مكتبة ابن سينا للدكتور حممد كمال عبد العزيزني التدخني اللعني وآثاره الضارة على الشباب واملتزوج
 ).13:ص(

، وهو عبارة عن مواد هيدروكربونية، وهو مادة لزجة صفراء ،ن املواد املسرطنة شديدة اخلطورةوهو م14
التدخني واإلدمان وإعاقة : أنظر. ملي جرام من مادة القطران) 40-30(حتتوي السيجارة الواحدة على حنو 

 ).13:ص(التنمية 
. مادة مشعة ، ترتكز يف رئة املدخن وتفتك به ، وتسبب تشويها لألجنة والتخلق العقلي واإلجهاض 15

  .) 30:ص(التدخني واإلدمان وإعاقة التنمية : أنظر 
التدخني واإلدمان وإعاقة : انظر . ، ويستخدم يف إبادة احلشراتمادة سامة ، وهو أحد نواتج االحرتاق16

  .31:، صالتنمية
  5-4:جامعة الكويت، صحكم الدين في عادة التدخين،  الطواري،طارق 17

18 http://www.3asq.com/showthread.php?t=112995 
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أما الورق اللفافات فهو من نوع معني  ،وصفائهخاصة بغية احملافظة على رطوبته 

ص التبغ وطريقة وتتبع يف صنعه طرق خاصة وله عدة أنواع تتناسب مع خوا

  . ونالحظ اليوم أن الفلرت يتوج معظم أنواع السجائر ،االحرتاق والتوهج

ويتألف السيجار من طبقات  ،يصنع من أوراق التبغ دون فرمها: السيجار   ) ب

. وألوراقها مواصفات خاصة ،ارجية تسمى بالغالف اخلارجيالطبقة اخل: ثالثة

وكل طبقة من . تتألف من تبغ احلشو العادي: الداخلية والطبقة ،الطبقة الوسطى

  . هذه الطبقات خيتلف نوع تبغها وطريقة صنعه عن الطبقة األخرى

وجيهز التبغ املستعمل يف  ،الغليون له أشكال وأحجام خمتلفة: الغليون أو البايب  ) ج

وتفرم وحتضر ، الغليون باستعمال أوراق التبغ وحدها أو مضافًا إليها العروق

أما سبب استعماله فهو التصفية وترشيح الدخان من النيكوتني . بطريقة خاصة

وهذه التصفية . وكذلك تربيد الدخان الساخن قبل وصوله الفم ،واملواد القطرانية

ً ال تنقص من تأثري   .التبغ شيئا

ويوضع التبغ يف . تتألف من رأس مزود بعدة ثقوب مترر اهلواء: األرجيلة الشيشة  ) د

ويوجد يف طرفه اآلخر  ،هذا الرأس الذي يثبت على جهاز خاص له شكل معني

وخيرج من جانبه  ،أنبوبة معدنية متتد إىل داخل املاء املوجود يف األركيلة الزجاجي

م طويل له يف آخره مبسم يضعه املدخن ليمتص ذراع معدنية يركب فيها خرطو 
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وعند التدخني ميأل جسم األركيلة الزجاجي باملاء حبيث تغطس  ،منه دخان التبغ

اء هو الرتشيح وتصفية ودور امل. أنبوبة اجلهاز املركب عليها ضمن هذا الوعاء

والتبغ املستعمل هو تبغ خاص شديد املفعول يسمى التنباك  ،دخان التبغ

 .لواملعس

بيع هوك في الفقه اإلسالمي شرب الدخانالمتعلقات بيقصد الباحث بو 

وصحبة من يتناول الدخان ونقض تفطير الصائم بشرب الدخانو  الدخان وزراعته

 التداوي بالدخانو  المنحة الدراسية من شركة الدخانو الصيام لشارب الدخان 

وإلحاق الثوم  إمامة شارب الدخانو  شرب الدخانلزوجت الن عالزوج إمتناع و 

  .في المجتمع بسبب الدخانالمسائل الجارية والبصل بالدخان، ألن هذه هي 

  

  البحث يةمنهج. ز

  نوع البحث .1

كل حبث يقوم به الباحث ال خيلو من أحد نوعي البحث وهي البحث 

املكتيب نوع البحث الذي يقوم به الباحث هلذه الدراسة يكون على البحث املكتيب 
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البحث كلها مأخوذة من الكتب  ألن شرب الدخان أحد وذلك ألن مصادر 

  .املسألة البد أن نعرفها حقيقيا صحيحا واقعيا ملعرفة حكمه وأقوال العلماء فيه

  

  وصف البحث .2

 بعد مجع احلقائق احملتاجة أخذ الباحث أن حيلل تلك احلقائق باملناهج

 : التالية

املعىن اجلديد هو أسلوب بـحث ). descriptive(التحليل الوصفي   . أ

لشيء مطلوب وبيان حال وجوده وحتديد تردد وجوده وتقرير نوع 

  .استخدم لكشف عن سرية جياة نور خالص جميد 19.البيانات

  (Inductive Method)إلستنتاجى املنهج ا  . ب

واإلستنتاج حيث كان يبدأ إن هذا املنهج ألخذ اإلستنباط 

 20.اإلستنباط العاماحلقائق التعلقة مبوضوع البحث مث بانضمام

ذا املنهج ألخذ نتيجة البحث السليم عن قضية  واستفاد الباحث

ا  .يف الفقه اإلسالمي أحكام الدخان واملتعلقة 

                                                
19Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Cetakan I. Bandung: CV. PustakaSetia.2002.hal: 

41 
20Anton Bakker. et al. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. 1990. hal:43. 
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 (Analysis Method)تحليلياملنهج ال  . ت

موعة مث  وهى تركيز الفكرة من حتليل املسألة من املسائل ا

اومناقشتها بعد ذلك ىف حتليل احلقائق تستخدمها الباحثة . بيا

ابأقة لاملتع ا يف الفقه اإلسالمي حكام الدخان واملتعلقة  ، مث بيا

  .ومناقشتها للحصول على النتيجة الصحيحة

  مصادر البيانات .3

ية وهى املصادر املتعلقة باملوضوع مباشرة من ساساملصادر األ  .أ 

حسين :الكتب والوثائق والبحوث العلمية املثال كتاب

، المركز للخدمات اإلعالمية، السم القاتلالتدخين الراشد،

شعبان محمد شحاتة المحامي وعضو .ه1425الطبعة األولى 

أسرار التدخين بين اإلسالم والطب اتحاد المحامين العرب،

-هـ1424، الطبعة األولى، ، دار الزمانوالقانون

تور غازى عبد كالد  ،التدخين بين الطبب والدين.م2003

الجبيبهة  ،مية عمانإلسالاالمكتبة ،مدار ابن حز  ،الطيف مسى

، دار التدخين هاجس العصرعبد الغني عرفة،.1993 /1415
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 .م1997 -هـ 1418الفكر المعاصر، دمشق الطبعة األولى 

  .وما أصبح ذلك

الت   .ب  املصادر الثانوية وهى مجيع املصادر من املؤلفات والكتب وا

وتتم املصادر واملقاالت وغريها من البحوث العلمية الىت تؤيد 

 .األولية

  املنهج جلميع البيانات .4

وقد اتبع الباحث يف مجع املعلومات عن شرب الدخان وأقوال العلماء فيه على 

  :اخلطوات التالية

  .به اتالقرآن عن أحكام الدخان واملتعلقتتبع مجيع ما ورد يف   . أ

  .النظر يف السنة املطهرة من احلديث الشريف عن شرب الدخان  . ب

  .العلماء البيان عن شرب الدخان البحث يف كتب  . ت

الت البحث عن املسائل يف املعلومات اعال  . ث مية كاجلريدةوا

 .االيلوكرتونية الشبكة االنرتنيتية تبني عن شرب الدخانواملقاالت

 

  املنهج لتحليل البيانات .5
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ا الباحث يف حتليل البيا   : نات وفتحصل على ما يأيتأما اخلطوات اليت يسري 

اجتمعت البيانات فيشرع الباحث يف الدراسة واملدارسة والتحليل استنادا إىل بعد ما 

مستدال من الكتاب والسنة " به اتأحكام الدخان واملتعلق"املصادر املتعلقة مبوضوع 

  .وأقوال العلماء فيه حىت يظهر معرفتها وحتليلها وخمرجها

  

  ة البحث خط. ح

هي  على ما ،بوابأربعة يأتتدرج ف تيسري البحث تستخدم الباحثة الطريقة اليت

  :يلي

أهداف و  مشكالت البحثو  خلفية البحثحتتوى على  ،املقدمة: الباب األول

ة خطو  البحث يةمنهجو  اإلطار النظري للبحثو  الدراسات السابقةالبحث و  فوائدو البحث

  .ةعاصر لتصوير البحث من وجه الواسهذه العن ووضع الباحث ،البحث

تعريف : ، وهي تشمل على ما يليواملتعلقات به الدخانتاريخ : الباب الثاين

كيفية انتشار و  تأثري النيكوتنيو  تركيب الدخاننوع الدخان و أو  الدخان لغة واصطالحا

  .يف العامل وصناعة السجائر وما يلحق بالتدخني والدخان يسكر الدخان
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تمع،  ضرار الدخانأ: الباب الثالث  ار الصحيةاالضر :حتتوى علىللمدخن وا

األضرار و  األضرار األخالقيةو  االضرار النفسيةو  االضرار االجتماعيةو االضرار االقتصاديةو 

  .وأضرار التدخني السليب يةبيئالاألضرار و  املاديةاألضرار و  الدينية

أرآء : ، وهي تشمل على ما يليعند العلماء واألطباءالدخان : بعار الباب ال

 القائلون بكراهيتهو  القائلون بتحرميهالقائلون حبالله و : منها العلماء يف أحكام الدخان

 أقوال األطباء يف الدخان، مثّ القائلون بالتوقف يف حكمهو  القائلون بإباحتهو 

وطرق العالج عن التدخني ومقرتحات ورؤى للحد  إلقالع من الدخانالتخلص واطرقو 

  .من التدخني

، وهي تشمل الفقه اإلسالميأحكام الدخان واملتعلقات به يف : مساالباب اخل

وصحبة من يتناول تفطري الصائم بشرب الدخانو  حكم بيع الدخان وزراعته: على ما يلي

التداوي و  املنحة الدراسية من شركة الدخانو الدخان ونقض الصيام لشارب الدخان 

وإحلاق الثوم  إمامة شارب الدخانو  شرب الدخانلزوجت الن عالزوج إمتناع و  بالدخان

  .بالدخان والبصل

قسام، حيتوي على أة ثالثىل إاالختتام، وينقسم هذا الباب : سسادالباب ال

ها يف لسيأيت الباحث بيان هذه كو . واملراجع مث قائمةاملصادر التوصياتنتائج البحث و 

  .هذا البحث شامال و إن شاء اهللا كامال


