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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. 
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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

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

البحث  نوع البحث الذي يقوم به الباحث هلذه الدراسة يكون علىإنّ 
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 من هذا البحث كان الباحث يستنبطبأن  يف ا
وصحبة  تفطري الصائم بشرب الدخانو  بيع الدخان وزراعتهك الفقه اإلسالمي  الدخان يف

إمامة شارب و  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 

الدخان مادة ضارة باجلسم والعقل والصحة فإن . بالدخان عند الباحث هو غري مناسب
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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  خلفية البحث  .أ 

اجليل من رجاهلا ونسائها وأطفاهلا عادة عادة هذه األمة يف هذا الزمان و 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

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

ارا   .أهله والذي يبحث عنه بكرة وأصيال ليال و

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

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

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

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

تمع اإلسالمي ِ ((: تعاىلقوله ةبوهذه مناسب. وهذه مصيبة كبرية يف ا ف ْ و ُ ر ْ ع َ مل ْ بِْا م ُ ه ُ ر ُ ْأم َ ي

لُّ  ِ حيُ َ ِر و نَْك ُ ِن اْمل ْ عَ م ُ اه َ ه نـْ َ يـ َ ائِثَ و َ ب خلَ ُ ْا م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ ِ و ات َ يِّب ْ الَط ُم . ١٠٧: سورة األعراف ))َهل

ا((: وأيضا يف قوله ً ر ْ يـ ِ ذ ْ ب ْ تـَ ر ذِّ َ ب الَ تـُ َ ِبُّ ((: وقوله .٢٦: سورة اإلسراء ))و ُ الَ حيُ ا إِنَّه ْ و فُـ ِر ْ الَ تُس َ و

 َ ْ ِني ف ِر ْ س ُ طفى هذا املص ذه الدالئل من الكتاب والسنةهل. ١٤١: سورة األنعام  ))اْمل

ا يف الفقه اإلسالمي(املوضوع  ملهمة جدا يف حبثها إلصالح ) أحكام الدخان واملتعلقة 

  .ني ألمر اهللا تعاىل والنهي عن املنكرتاركاألمة اإلسالمية ال



7 
 

أحكام الدخان (هناك أسباب كثرية دعت الباحث الختيار هذا املوضوع 

اكثر بالد املسلمني يف األول،  :ا ما يليومن أمهه) به يف الفقه اإلسالمي اتواملتعلق

يشربون  وبعض نسائها وأطفاهلا وخصوصا يف بالدنا هذا إندونيسيا العامل من رجاهلا

جعل إضرار النفس أو الروح أو البدن إىل الثاين،  .الدخان والشجارة والشيشة وغريها

ان وأحكامها أنين رأيت اخلالف يف شرب الدخالثالث،  .أسباب املوت بسبب التدخني

إعداد (يف الفقه باجلامعة كما يأيت منصوصا يف ضمن إهدافه  به اتوأحكام اليت املتعلق

الدارسني ليكونوا علماء قادرين على التأصيل والتصور الصحيح لقضايا احلياة وفق منهج 

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

الضرر منفي شرعا سواء ذلك الضرر يف لباحث من هذه األسباب أن رأى ا قد

وهذا يتطلب البحث احلثيث يف هذا املوضوع ال سيما ما . البدن أو يف العقل أو يف املال

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

  منهجية البحث  . ب

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 وذلك ألن 

مصادر البحث كلها مأخوذة من الكتب ألن شرب الدخان أحد املسألة البد أن نعرفها 

  .لعلماء فيهحقيقيا صحيحا واقعيا ملعرفة حكمه وأقوال ا
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وهى املصادر  ساسيةاألاملصادر  األول، :قسمني إىل قسم قد البحث مصادر هذا

حسني :املتعلقة باملوضوع مباشرة من الكتب والوثائق والبحوث العلمية املثال كتاب

الراشد،التدخني السم القاتل، املركز للخدمات اإلعالمية، الطبعة األوىل 

وعضو احتاد احملامني العرب،أسرار التدخني بني شعبان حممد شحاتة احملامي .ه1425

التدخني بني .م2003- هـ1424اإلسالم والطب والقانون، دار الزمان، الطبعة األوىل، 

 ،املكتبةاإلسالمية عمان ،دار ابن حزم ،تور غازى عبد الطيف مسىكالد  ،الطبب والدين

ر الفكر املعاصر، عبد الغين عرفة،التدخني هاجس العصر، دا .1993 /1415اجلبيبهة 

الثانوية  املصادر والثاين،.وما أصبح ذلك .م1997 -هـ 1418دمشق الطبعة األوىل 

الت واملقاالت وغريها من البحوث العلمية  وهى مجيع املصادر من املؤلفات والكتب وا

  .الىت تؤيد وتتم املصادر األولية

: التالية احلقائق باملناهجبعد مجع احلقائق احملتاجة أخذ الباحث أن حيلل تلك 

هو أسلوب بـحث املعىن اجلديد لشيء مطلوب ). descriptive(األول، التحليل الوصفي 

استخدم لكشف عن سرية  1.وبيان حال وجوده وحتديد تردد وجوده وتقرير نوع البيانات

 إن هذا املنهج (Inductive Method)إلستنتاجى املنهج االثاين، . جياة نور خالص جميد

ألخذ اإلستنباط واإلستنتاج حيث كان يبدأ بانضمام احلقائق التعلقة مبوضوع البحث مث 
                                                

1Danim, Sudarwan.MenjadiPenelitiKualitatif. Cetakan I. Bandung: CV. 

PustakaSetia.2002.hal: 41 
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ذا املنهج ألخذ نتيجة البحث السليم عن قضية  2.اإلستنباط العام واستفاد الباحث 

ا يف الفقه اإلسالمي  Analysis)تحليليالثالث، املنهج ال. أحكام الدخان واملتعلقة 

Method)ا ومناقشتها بعد وهى تركيز الف موعة مث بيا كرة من حتليل املسألة من املسائل ا

يف  به اتحكام الدخان واملتعلققة بألتستخدمها الباحثة ىف حتليل احلقائق املتع. ذلك

ا ومناقشتها للحصول على النتيجة الصحيحةالفقه اإلسالمي   .، مث بيا

  

  تاريخ الدخان واملتعلقات به  . ج

 عملية:( هو و لتدخني، مفهوما ملعرفة يلزمنا دقيقا البحث هذا يف الدحول قبل

  ).الدخان تذوق يتم غالباحيث التبغ هي املادة هذه غالبا تكون مادة حرق فيها يتم

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

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

  3".البيت به خبوريدخن :والدخنة قياس، غري على دواخن ومجعه

                                                
2Anton Bakker. et al. MetodologiPenelitianFilsafat. Yogyakarta: Kanisius. 1990. hal:43. 
 

  .2/336بتحقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، دار اجليل  ،معجم مقاييس اللغة،إبن فارس3
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املدخن  فعل هو و 4".دواخني و دواخن و أدخنه مجعه:"العرب لسان يف وقال

من ليخرج بشفتيه مصها و السيجارة أشعل إذا  :العرب قول ودليله"فمه، و أنفه دخانًا

ا أترفع أي )دخنتالنار(   5".دخا

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

ا من كثري ييتصف الت الباذجنانية، الفصيلة من نبات التبغ .تعريفه املهم من كان  نبا

  6.البنج والربشو كالبالدونا اتالسامة النبات شر على تشتمل وهي خمدرة، خبصائص

 الباذجنانية، الفصيلة من (Nicotiana tabacum)أوراقشجرتدعى"التبغبأنه ولقدعرف

ً  من أكثر وله  7".التبلغ من النوع الربي إال خنيدالت جمال يف منها يستخدم ال و ستيننوعا

  8".شجريات شكل على ينبت خمدرمرالطعم، نبات"والتبغ

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

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

خمتار الصحاح، حققه وخرج أحاديثه حيىي خالد توفيق، تقدمي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي5
، مادة م1998 -هـ 1418وىل ، ا لطبعة األالدكتور عبد الوهاب فايد األستاذ جبامعة أم القرى، مكتبة اآلداب

 ).201:ص(دخن 
( م 2001 -هـ 1421، الطبعة األوىل ، دار البيارقالتدخني يف ميزان اإلسالم،حممد أمني عثمان6

 - هـ  1406، الطبعة األوىل ، دار السالموانظر فقه األشربة وحدها لعبد الوهاب عبد السالم طويلة) 13:ص
 ).435:ص( م 1986

 -هـ 1406، الطبعة األوىل ، الدار السعودية للنشروقف الشرعي من التبغ والتدخنيامل،حممد علي البار7
 ).435:ص(م 1986
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 املختلفة، الكيماوية املواد مئات من ويتكون السامة املواد من جمموعة هو :الدخان

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

 :أمهها من كثرية مواد على حيتوي فالدخان9. الوحيدة السامة

  .وغريها من املواد السامة اخلطرة 13الزرنيخ،12البلولونيوم،11القطران،10النيكوتني،

                                                                                                                                 
دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب،  ،لسان العرب، )هـ 711 – 630(إمام منظور 8

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

 ).1195:ص(م 1998
ق الطواري، حكم الدين يف عادة التدخني، جامعة الكويت،املؤمتر اإلقليمي األول ملكافحة التدخني طار 9

  .4:م، ص 1998/ أبريل /  27ـ  26املنعقد يف الفرتة من 
من احملتويات % 10هي املادة اليت تعطي النكهة املميزة للسيجارة، وتؤدي لإلدمان، وهي متثل  10

غرق عشر ثوان بعد االحرتاق للوصول للمخ، وهو مادة كيميائية طيارة توجد يف ورق الكيميائية للدخان، وهو يست
فقه األشربة : انظر .التبغ، وتكون على شكل مائع زييت عدمي اللون، ويصبح مائالً للصفرة مبجرد مالمسته للهواء

م 2006بعة األوىل ،  التدخني وإعاقة التنمية للدكتور حسن أمحد شحاته،دار املعرفة، الط)438:ص(وحدها 
التدخني اللعني وآثاره الضارة على الشباب واملتزوجني للدكتور حممد كمال عبد العزيز، مكتبة ابن سينا ) 25:ص(
 ).13:ص(

، وهو عبارة عن مواد هيدروكربونية، وهو مادة لزجة صفراء وهو من املواد املسرطنة شديدة اخلطورة، 11
التدخني واإلدمان وإعاقة : أنظر. ملي جرام من مادة القطران) 40-30(حتتوي السيجارة الواحدة على حنو 

 ).13:ص(التنمية 
. لألجنة والتخلق العقلي واإلجهاض ، ترتكز يف رئة املدخن وتفتك به، وتسبب تشويهامادة مشعة12

  ).30:ص(التدخني واإلدمان وإعاقة التنمية : أنظر
التدخني واإلدمان وإعاقة : انظر. إبادة احلشرات ويستخدم يف مادة سامة، وهو أحد نواتج االحرتاق، 13

  .31:ص ،التنمية
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والغليون أو  16والسيجار، 15السجائر العادرة، 14:هيإنّ من أنواع التدخني 

  18).الشيشة(األرجيلة و  17البايب،

تكاد  املصادر جتمع على أن أصل :ونشأة التدخني التارخيية يف العامل كما يلي

هذه الشجرة هو القارة األمريكية، وأن أول ظهور للدخان على الوجه املعروف به اليوم 

م كما هو شائع، فقد شاهد كريستوفر   1492كية عام يرجع إىل اكتشاف القارة األمري

يف خليج املكسيك " توباغو"كوملبوس ومن معه من البحارة السكان األصليني يف جزيرة 

ذه  يدخنون أوراق هذه الشجريات املزروعة حول املدينة، فقلدوهم ومسوه بأمسها ، وأتوا 

  . العادة إىل أوربا
                                                

14 http://www.3asq.com/showthread.php?t=112995 
، وتصنع السجائر ميكانيكيًا يف أماكن خاصة 15 % 80تكيف فيها درجة الرطوبة  ،هي األكثر رواجًا

درجة مئوية، ويفرم التبغ ويعبأ على مراحل متعددة، ويف بعض احلاالت يضاف للتبغ  22ودرجة احلرارة حوايل 
مواد خاصة بغية احملافظة على رطوبته وصفائه، أما الورق اللفافات فهو من نوع معني وتتبع يف صنعه طرق خاصة 

التبغ وطريقة االحرتاق والتوهج، ونالحظ اليوم أن الفلرت يتوج معظم أنواع وله عدة أنواع تتناسب مع خواص 
  .السجائر

الطبقة اخلارجية تسمى : يصنع من أوراق التبغ دون فرمها، ويتألف السيجار من طبقات ثالثة 16
و تتألف من تبغ احلش: الطبقة الوسطى، و الطبقة الداخلية. بالغالف اخلارجي، وألوراقها مواصفات خاصة

  .العادي
الغليون له أشكال وأحجام خمتلفة، وجيهز التبغ املستعمل يف الغليون باستعمال أوراق التبغ وحدها أو  17

  .مضافًا إليها العروق، وتفرم وحتضر بطريقة خاصة
ويوضع التبغ يف هذا الرأس الذي يثبت على جهاز . تتألف من رأس مزود بعدة ثقوب مترر اهلواء 18

ويوجد يف طرفه اآلخر أنبوبة معدنية متتد إىل داخل املاء املوجود يف األركيلة الزجاجي، خاص له شكل معني، 
وخيرج من جانبه ذراع معدنية يركب فيها خرطوم طويل له يف آخره مبسم يضعه املدخن ليمتص منه دخان التبغ، 

  .ب عليها ضمن هذا الوعاءوعند التدخني ميأل جسم األركيلة الزجاجي باملاء حبيث تغطس أنبوبة اجلهاز املرك
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الذي أرسله فيليب ) فرانشكو هرنانديز(إن الذي اكتشفه هو الطبيب : ويقال

اية القرن السادس عشر . م1492الثاين ملك إسبانيا يف بعثة استكشافية عام  ويف 

انتشرت عادة التدخني يف أوروبا انتشارا كبرياً، وقوبل التبغ على أنه دواء باالحرتام 

الذي اشتق منه و  –وقد أهداه جان نيكوتني سفري فرنسا يف الربتقال آنذاك . والرتحيب

ا من صداع –امسه النيكوتني  وبقى شأن . إىل اململكة، وكانت تستعمله دواء إلزالة ما 

التدخني يف الغرب هكذا حىت جاء جيمس األول ملك بريطانيا فشن احلرب على 

  19.م وأصدر قراراً ضده، ولكن اتسع اخلرق على الراقع1604التدخني عام 

م بواسطة 1518وربية اليت زرعت هذا النبات عام وكانت إسبانيا أول البالد األ

أول من ) توليدو(بعض مكتشفي القارة األمريكية الذين أحضروا البذور معهم، ويعد 

ومن أسبانيا انتقلت زراعة التبغ واستعماله . نقل البذور وكانت تزرع أوالً يف احلدائق للزينة

ت زراعته يف الربتغال ومنها لفرنسا، وتعاطيه إىل املستعمرات اإلسبانية وما حوهلا، فانشر 

هو أول من أدخل التبغ إىل ) ولنزويلي(إن السري : م ويقال1584ومن مث اجنلرتا عام 

                                                
، ملاذا هذه احلملة على التدخني؟ للدكتور حممد نبهان، دار )436:ص(فقه األشربة وحدها : انظر 19

اري بكلية الصيدلة ، التدخني دراسة علمية هادفة للدكتور عز الدين الدنش)13:ص(هـ  1409املريخ، الرياض 
كتور سينوت حليم دوس، األستاذ باملركز القومي للبحوث ، والد جامعة القاهرة، وجامعة امللك سعود بالرياض

 ).15:ص(بالقاهرة، وجامعة امللك سعود بالرياض 
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وبعد هذه الدول بدأ ينتشر الدخان يف مجيع البلدان وبني مجيع الطبقات، مث . اجنلرتا

  20.احلرب وصل إىل أملانيا بعد احلرب الثالثينية، حيث نقله اجلنود العائدون من

بولست (م من قبل العاملني األملانيني 1828ومل يتكشف النيكوتني إال عام 

وأما يف البالد  21.م 1883سنة ) بينر(وأما تركيبه الكيميائي فقد اكتشفه ) وراميان

اإلسالمية فقد كان ظهوره يف أواخر املائة العاشرة للهجرة، وأول من جلبه النصارى، 

وأول من أحدثه يف املغرب رجل يهودي يدعي احلكمة والطب، مث انتشر يف سائر البالد 

  22.اإلسالمية

تمعأضرار   . د   الدخان للمدخن وا

تمع إن أضرار الدخان إليكم و ، األضرار الصحية:اآليت يف امليدان هيللمدخن وا

ومن أهم (،األمراض السرطان:، منهانبذة عن أهم األمراض النامجة عن التدخني

سرطان الفم واللسان والبلغوم :التدخني دورا ىف تكوينها ما يلي السرطانات الىت يلعب

سرطان الدم ، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس ،سرطان املريء واملعدة، واحلنجرة

أمراض و  23.)سرطان اجلهاز التناسلي ،سرطان الكلي، سرطان املثانة البولية، )يميالوك(

                                                
 ).17:ص(، ملاذا هذه احلملة على التدخني )10:ص(موسوعة التدخني : انظر 20
 ).10:ص(موسوعة التدخني : انظر 21
 ).436:ص(فقه األشربة وحدها : انظر 22
  7:، التدخني من املنظور الطيب والشرعي، صجاد املوىل عبد العزيز جاد 23
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أمراض الدماغ و  أمراض القلب واجلهاز الدوريو  مراض اجلهاز التنفسيوأ اجلهاز الـهضمي

أمراض اجلنس و  أمراض التغذية والسكريو  أمراض العيونو  أمراض الكبدو  واجلهاز العصيب

األضرار مث كان التدخني يأيت ب.أمراض اجلراحةو  األطفالأمراض و  والنساء والوالدة

و االضرار االجتماعية واالضرار النفسية واألضرار األخالقية واألضرار الدينية االقتصادية 

  .واألضراراملادية واألضرارالبيئية وأضرار التدخني السليب

 الدخان عند العلماء  .ه 

منهم من حله، ومنهم : تاليةقد اختلف العلماء ىف حكم الدخان على األقوال ال

ا كلها مما يلي. من حرمه، ومنهم من كرهه   :وجاء الباحث ببيا

 هاللالقائلون حب )1

والذي يالحظه الباحث من أدلة املتوقفني  24لكل فريق من هؤالء أدلته ومعتمده،

واملبيحني واملكرهني عدم وقوفهم على ضرره على وجه يقني، فكما ذكرت فيما سبق إن 

اختالف العلماء ىف حكم الدخان هو اختالف زمان وأوان وليس اختالف دليل 

فىت واألول ي -وبرهان، ويؤكد لك ذلك تعليق الشيخ عبد الغىن النابلسي والشيخ مرعي 

                                                
احلدود (، و )412 - 400:ص) (األشربة وأحكامها ىف الشريعة اإلسالمية: (انظر أدلة كل فريق 24

  ).365 - 363:ص) (واألشربة ىف الفقه اإلسالمي
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حرمة الدخان على حصول ضرر للمدخن، وكذلك  -واألخر  يفىت بالكراهة  25باحلل

فعل الشوكاىن رمحه اهللا تعاىل إذ صرح حبرمة استعمال ما فيه ضرر عاجل أو أجل، علما 

  26.بأنه أفىت حبل الدخان، وشنع على حمرميه

  القائلون بتحرميه )2

قال علماؤنا األجالء األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل على حترميها، 

وهذا ما ذهب إليه الشافعية، بينما ذهب أهل احلديث إىل أن األصل يف األشياء احلظر 

ومذهب األحناف التوقف حىت يتبني جانب . أي املنع إال ما دل الدليل على إباحته

والواقع أن نتيجة هذا اخلالف واحدة وهي .ه أو حرمتهاملنفعة فيه أو املضرة فيحكم حبل

ومن . النظر إىل جانب املصلحة أو املفسدة فإذا غلب أحدمها على اآلخر غلب جانبه

  :أدلة حترمي التدخني هي

لننظر اآلن يف نصوص الكتاب الكرمي اليت اعتمدها الفقهاء : األدلة من الكتاب  -  أ

ِر ((: قوله تعاىليف حترمي  الدخان فمنها  نَْك ُ ِن اْلم ْ عَ م ُ اه َ ه نـْ َ يـ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ م بِاْلم ُ ه ُ ر ُ ْأم َ ي

آئِثَ  َ ب ُ اخلَْ م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ اتِ و َ ُ الطَّيِّب ُم لُّ َهل ِ حيُ َ : قوله تعاىلو  .157: سورة األعراف ))و

                                                
از(ويتأكد ذلك عنده مبا نقله ىف رحلته احلجازية، املسماة بـ  25 ونقله عنه  -)428ق ) (احلقيقة وا

عن السيد الشريف أمحد بن عبد العزيز املغريب أنه   - ) 3/1363/1364) (جواهر البحار(يوسف النبهاىن ىف 
شديدا، فسأل النيب صلى اهللا عليه  مرارا عدة، وأنه مرض مرضا!! كان جيتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يقظة 

  .وسلم عن شرب الدخان، فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يرد اجلواب، مث أمره باستعماله
  .50:إرشاد السائل إىل دالئل املسائل، ص: انظر 26
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ونَ عَ (( ُل َ م ْ ع َا تـَ ِ ًا إِينِّ مب ِ احل َ واْ ص ُل َ م اعْ َ اتِ و َ َ الطَّيِّب ن واْ مِ ُل ُ كُ ل ُ ا الرُّس َ ٌ يأَيـُّه يم ِ سورة  ))ل

ْ ((: وقوله تعاىل. 51:املؤمنون م اكُ نَ قْـ زَ َ ا ر َ اتِ م َ يِّب ن َط واْ مِ ُل نُواْ كُ َ َ آم ين ِ ا الَّذ َ يأَيـُّه

 َ ون دُ ُ ب ْ ع ُ تـَ ْ إِيَّاه تُم نْ واْ للَّهِ إِن كُ ُ ر ُك اشْ َ قال اهللا تعاىل يف حمكم  و .172:سورة البقرة ))و

يلِ اللَّهِ ((: كتابه العزيز ِب َ ِ س واْ يف قُ ِ أَنْف َ نُوْا إِنَّ  و سِ ْ َأح َ ةِ و َك ُل ْ ْ إِىلَ التـَّه م يُك ِ د ْ واْ بِأَي قُ ْل الَ تـُ َ و

نِنيَ  سِ ْ ح ُ ِبُّ اْلم َ حيُ   .195: سورة البقرة ))اللَّه

أما السنة فقد ورد فيها أخبار تبني أمهية احملافظة على املال 27:األدلة من السنة  - ب

ولُ اللَّهِ :واجلسم وأن اإلنسان مساءل عنها فمنها ُ س َ َ  قَالَ ر لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل لَّى اللَّه عَ َ : ص

) َ يم ِ هِ ف مِ ْل ْ عِ ن عَ َ ُ و اه نَ َ أَفْـ يم ِ رِِه ف ُ م ْ عُ ن َألَ عَ ْ ُس ىتَّ ي َ ةِ ح َ ام َ ي ِ َ اْلق م ْ و َ ٍ يـ د ْ ب ا عَ َ م ولُ قَدَ ُ ز ال تـَ

 َ يم ِ هِ ف مِ ْ س ِ ْ ج ن عَ َ ُ و ه قَ فَ َ أَنْـ يم ِ ف َ ُ و ه َ ب َ تَس َ اكْ ْن ْ أَي ن هِ مِ ِ ال َ ْ م ن عَ َ َ و ل َ ع ُ  فَـ ْاله ى َ(و )أَب َ ه ُّ نَـ ِ النَّيب

 َ س َ هِ و ْ ي َل لَّى اللَّه عَ َ الِ ص َ ةِ اْلم اعَ ْ إِضَ ن َ عَ ةَ قال)لَّم َ ب ْ ع ِن شُ ْ ِ ب ة َ غِري ُ تُ : (فعن اْلم ْ ع ِ مسَ

ًا  ْ َثالث م ُك َ َل رِه َ كَ قُولُ إِنَّ اللَّه َ َ يـ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل لَّى اللَّه عَ َ َّ ص ِ ةَ : النَّيب اعَ إِضَ َ قَالَ و َ َ و يل ِ ق

َة  َ ثر َكَ الِ و َ الِ اْلم ؤَ   ).السُّ

                                                
27http://www.google.com/url?url=http://staff.uob.edu.bh/files/490044336_files/aldukan-

1.doc 
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ال ضرر وال :هي األدلة من القواعد األصوليةو 28:األدلة من القواعد األصولية  - ت

درء املفاسد مقدم على جلب ، و األصل يف األشياء النافعة اإلباحة،و ضرار

  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، و مبدأ سد الذرائع، و املصاحل

  :مصار يف الدخان منهافتاوى علماء األمن : األدلة من فتوى العلماء  - ث

 29:فتوى اإلمام عبد اهللا بن اإلمام حممد بن عبد الوهاب قدس اهللا أرواحهم: أوال

ومبا ذكرنا من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكالم أهل العلم يتبني لك حترمي التنت 

الذي كثر يف هذا الزمان استعماله، وصح بالتواتر عندنا واملشاهدة إسكاره يف بعض 

األوقات خصوصا إذا أكثر منه أو تركه يوما أو يومني ال يشربه مث شربه فإنه يسكر ويزيل 

نعوذ باهللا منة اخلزي وسوء . صاحبه حيدث عند الناس وال يشعر بذلك العقل حىت أن

اليأس، ال ينبغي ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلتفت إىل قول أحد من الناس إذا تبني 

له كالم اهللا وكالم رسوله يف مثله من املسائل، وذلك ألن الشهادة بأنه رسول اهللا تقتضي 

ى وزجر، وتصديقه فيما أخرب طاعته فيما أمر، واالنتهاء ع   هـ .أ.ما عنه 

                                                
  10:طارق الطواري، حكم الدين يف عادة التدخني، ص 28
  14:طارق الطواري، حكم الدين يف عادة التدخني، ص 29
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الذي نرى يف  30:فتوى الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو بطني رمحه اهللا: ثانيا

حصول اإلسكار فيما إذا فقده شاربه مدة مث شربه أو أكثر  ،إحدامها: التحرمي لعلتني

أنه : ((ا مرفوعامنه، وإن مل حيصل إسكار حصل ختدير وتفتري، وروى اإلمام أمحد حديث

ى عن كل مسكر ومفرت إنه مننت خبيث عند من  ،العلة الثانية)).صلى اهللا عليه وسلم 

وأما من ألفه واعتاده فال )) وحيرم عليكم اخلبائث: ((مل يعتده واحتج العلماء بقوله تعاىل

  .يرى خبثه كاجلعل ال يستخبث

أصبح  31:رمحه اهللا  فتوى الشيخ جاد احلق علي جاد احلق شيخ األزهر: اثالث

واضحا وجليا أن شرب الدخان، وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله يلحق باإلنسان 

ضررا بالغا إن عاجال أو آجال يف نفسه وماله ويصيبه بأمراض كثرية متنوعة وبالتايل يكون 

تعاطيه ممنوعا مبقتضى هذه النصوص، ومن صم فال جيوز تعاطيه للمسلم واستعماله بأي 

من الوجوه وأيا كان نوعه حفاظا على األنفس واألموال وحرصا على اجتناب وجه 

تمعات، بإنفاق األموال  األضرار اليت أوضح الطب حدوثها وإبقاء على كيان األسر وا

فيما يعود بالفائدة على اإلنسان يف جسده ويعينه على احلياة سليما معافا يؤدي واجباته 

  .القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيفحنو اهللا وحنو أسرته فاملؤمن 

                                                
  14:طارق الطواري، حكم الدين يف عادة التدخني، ص 30
  14:الدين يف عادة التدخني، ص طارق الطواري، حكم 31
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من هنا نعرف أن مجهور العلماء منذ ظهوره قد أفتوا بتحرميه ومن األدلة على 

ربني  ، األول: ذلك إن التدخني مضر بالصحة بأخبار الثقات من األطباء والعلماء وا

من قواعد كما سبق بيانه يف مبحث أضرار التدخني، وما كان كذلك حرم تعاطيه، إذ 

، وقد ثبت ضرره  الشرع أن كل ضار حرام،  وأن التحرمي يدور مع الضرر وجوداً وعدمًا

ْا : ((واهللا تعاىل يقول. فيحرم َ و نـُ سِ ْ َأح َ ةِ و َك ُل ْ ْ إِىلَ التـَّه م يُك ِ د ْ واْ بِأَي قُ ْل الَ تـُ َ هِ و يلِ الّل ِب َ ِ س واْ يف قُ ِ أَنف َ و

نِنيَ  سِ ْ ح ُ ِبُّ اْلم َ حيُ ه فعموم اآلية يدل على النهي عن كل ما  . 195:قرة سورة الب ))إِنَّ الّل

يؤدي إىل الضرر، وعلى حترمي كل ما فيه إلقاء بالنفس إىل التهلكة لغري سبب شرعي، 

  32.واملدخن يلقي بنفسه إىل التهلكة

والنهي يقتضي التحرمي والتدخني مفرت  33.إن فيه تفترياً لألعصاب والبدنثاين، وال

  34.رة أو متقطعًا أو من يستمر مث ميتنع عنه لبعض الوقتيشعر بذلك من يدخن ألول م

                                                
، والفواكه )147:ص(، واملوقف الشرعي من التبغ والتدخني )471:ص(فقه األشربة وحدها : انظر 32

، الطبعة ، بريوتالعديدة يف املسائل املفيدة للشيخ أمحد بن حممد املنقور التميمي النجدي، دار اآلفاق اجلديدة
 ).2/81(م 01979هـ 1399الثانية 

كمال : عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة يف الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، حتقيق أخرجه 33
هـ، كتاب األشربة باب من حرم املسكر وقال هو حرام 1409يوسف احلوت، مكتب الرشد، الطبعة األوىل، 

ى عنه برقم ) 26676( ، مصر برقم ، طبعة مؤسسة قرطبة، وأمحد يف مسنده)5/67) (23746( و
، )1496:ص) (3686(، ورواه أبو داود يف سننه، كتاب األشربة باب ما جاء يف السكر برقم )6/309(

، والبيهقي يف السنن  الكربى، باب ما أسكر كثريه فقليله )23/337) (781(عجم الكبري برقم والطربان يف امل
صاحل بن عبد العزيز آل ، بإشراف الشيخ احلديث الشريف، وانظر موسوعة )8/296) (17176( حرام برقم 

، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود م2000 -هـ 1421، ، الطبعة الثالثة، الرياضالشيخ، دار السالم
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إن التدخني خبيث عند ذوي الطباع السليمة؛ فإن خبثه نابع من ضرره، ثالث، ال

  .ومن حيث مذاقه املر، ورائحته الكريهة اليت تؤذي الناس

: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرابع، ال

ْ  35جل ثومًا أو بصال فليعتزلنا وليقعد يف بيتهمن أ" ىل؛ ألن والدخان يدخل من باب أو

ما مفيدين، خبالف الدخان الذي ال  رائحته فيها إيذاء أشد من الثوم والبصل مع كو

فيقاس الدخان على املسكرات، وسائر املخدرات، واخلبائث، : والقياس 36.فائدة فيه

  37.رميه جبامع الضرر يف كلالسموم، وكل ما فيه ضرر يتقضي حت

  القائلون بكراهيته )3

                                                                                                                                 
للحافظ سليمان بن األشعث السجستايت، دار غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن، الكويت، الطبعة األوىل 

 ).402:ص) (3686(املسكر برقم  م كتاب األشربة، باب النهى2002 -هـ  1423
، األشربة وأحكامها، )84/ 2(، الفواكه العديدة 14:التدخني مادته وحكمه يف اإلسالم، ص: انظر 34

 .402:ص
أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث برقم : متفق عليه 35

ىي عن أكل ثومًا أو بصال أو  واللفظ له، ومسلم يف كتاب املساج) 67:ص) (855( د ومواضع الصالة، باب 
 ).764: ص) (784(كراثًا وحنومها ما له رائحة كريهة عن حضور املسجد برقم 

، )216:ص(، )200:ص(، التدخني يف ميزان اإلسالم )474: ص(فقه األشربة وحده : انظر36
، حتفة اإلخوان يف )81:ص(ن الدخان ، حتقيق الربهان يف شأ)151:ص(املوقف الشرعي من التبغ والتدخني 

حترمي الدخان لعبد القادر الراشدي القسطنطيين، دراسة وحتقيق الدكتور عبد اهللا محادي، دار الغرب اإلسالمي، 
 ).117:ص(الطبعة األوىل 

 ).222:ص(، التدخني يف ميزان اإلسالم )476:ص(فقه األشربة وحدها : انظر 37
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ابن عابدين، وأبو السعود، : ذهب إىل القول بكراهة شرب الدخان من احلنيفة

: ومن احلنابلة.الشرواىن: ومن الشافعية.الشيخ يوصف الصفىت: ومن املالكية.واللكنوين

  38.البهوتى، والرحيباين، وأمحد بن حممد املنقور التميمي

فيكره قياسا على البصل الينء والثوم : كراهة رائحتهأوال،  : واستدلوا مبا يأتى

فهي تورث الشك، وال حيرم شيء مبجرد . عدم ثبوت أدلة التحرميثانيا،  .والكرات وحنوها

 39.الشك، فيقتصر على الكراهة ملا أورده القائلون باحلرمة

  الدخان عند األطباء    . و

األطباء قد قاموا بالتجربات والنظر يف زمان طويل ملعرفة إنّ يف هذا األمر كان 

حقيقة التدخني من مجيع النحيات والوجوه يف ميدان احلياة، ومن أقوال األطباء فإليكها 

  :متتابعة

                                                
، ومطالب 4/237، والشرواىن على حتفة احملتاج 1/219لفروق ، وتـهذيب ا5/296ابن عابدين  38
  .2/80، والفواكه العديدة 219 - 6/217أوىل النهي 
ترى جلنة املوسوعة أن الدخان حيرم إذا ثبت ضرره لبعض الناس ضررا صرفا خايا من املنافع، سواء  39

لم جاته وحاجات عياله األساسية، فإنحاأكان الضرر ىف العقل أو البدن، أوكان شاربه مضطرا إىل صرف مثنه ىف 
يكن كذلك فهو مكروه، ألن رائحته كريهة منتنة، وألن ال خيلو من نوع ضرر، والسيما اإلكثار منه، فإن ضرره 
الصحي واملايل حينئذ حمقق، والقليل ةمنه حير إىل الكثري، وخبث رائحته الىت ال يشببها سواها هو أهون مضاره 

الية الىت ال حتصى،مبتدئة من دخانه الذى يزعج من حول الشخص املدخن ويفسد هواء الصحية والنفسية وامل
البيوت واألمكنة املغلقة، إىل النهابات قصبات الرئة والسعال الشديد يفعل التسمم البطىء الذي حيدثه ىف اجلسم 

إىل سرطان الرئة ) بالنيكوتني(ماة بفعل ما فيه من القطران وباملادة السمية الىت كشفها التحليل الكيماوي فيه، املس
  . هذا املرض الشنيع املميت الذي يقف الطب حىت اليوم جناهه عاجزا حريان
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أرب، وميز، (وقد وجد األطباء الثالثة : ((يقول الدكتور األملاين هربرت ويلسن

ني أن التدخني يسبب تقلص األوعية الدموية وبرجر يف التجارب اليت أجروها على املدخن

يف األطراف، وفوق ذلك وجدوا أن تدخني سيجارة واحدة أو سيجارتني كاف ألن 

  .فض حرارة اجللد يف أطراف األصابعخي

إن للتدخني : ((ويقول الدكتور سريبار كلي وهو علم بني جراحي إجنلرتا املعروفني

يؤثر يف غدد املعدة تأثرياً بليغًا ويزيد إفرازها اليد الطوىل يف إحداث قروح املعدة فهو 

وهذه الزيادة ال تدعو إىل تقرح املعدة ) اهليدروكلوريك(للعصارة اليت حتتوي على حامض 

  )).فقط بل متنع شفاءها يف حالة حدوثها

وميتنع كثري من األطباء يف العامل عن معاجلة أية حالة من حاالت القروح املعوية 

ا عن التدخنيواملعدية إال إ   .ذا امتنع املصاب 

 أحكام الدخان واملتعلقات به ىف الفقه اإلسالمي  . ز

  حكم بيع الدخان وزراعته والعمل يف مصانع السجائر )1

بني الشيخ ابن عثيمني بأنّ شرب الدخان حمرم وكذلك :فتوى الشيخ ابن عثيمني

اإلمث والعدوان ودليل بيعه وشراؤه وتأجري احملالت ملن يبيعه ألن ذلك من التعاون على 

سورة  ))وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكمقياما: ((حترميه قوله تعاىل
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ْ : ((ومن أدلة حترميه قوله تعاىل.5:النساء م انَ بُِك َ كَ ه ْ إِنَّ الّل م ُك َ واْ أَنفُس ُل ُ تـ قْ الَ تـَ َ و

ا ً يم َحِ ن سبب ألمراض ووجه الداللة من اآلية أنه قد ثبت يف الطب أن شرب الدخا))ر

  .مستعصية تئول بصاحبها إىل املوت مثل السرطان، فيكون متناوهلا قد أتى سبب اهلالكه

أنه بني بأنّ االختالف الذي نشأ بني الفقهاء :فتوى الشيخ يوسف القرضاوي

عند ظهور التدخني، ليس خالفا يف أدلة األحكام، ولكنه خالف حول ثبوت الضرر يف 

لضرر يف التدخني ال يرجع إىل الفقهاء، وإمنا يرجع إىل األطباء، التدخني أم ال، وثبوت ا

وقد أثبت الطب أضرار التدخني، ومن هنا فإن اخلالف يف حكم التدخني يرتفع، ليكون 

  40.هو احلرمة لثبوت الضرر، والتفاق الفقهاء أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته

  صحبة من يتناول الدخان )2

م  من مشكالت التدخني الكربى أن غري املدخنني يتضررون جبريرة إخوا

املدخنني، وقد تأكد لدى العلماء والباحثني ما كان خيمنونه من قبل عن األضرار احملتملة 

السة املدخنني حال تدخينهم، وثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن غري املدخن شريك 

 Passive) التدخني السليب(ما يسميه املتخصصون للمدخن يف الضرر إذا جالسه، وهذا 

Smoking تتلفنوعيةأو  تتحلل التدخني يف األماكن املغلقة ميكن.أو التدخني غري املباشر 

 إىل اإلصابة بسرطان الرئةبالنسبة ألولئك الذينتؤدي السامة و تنتشر اهلواء و 
                                                

  14:جاد املوىل عبد العزيز جاد، التدخني من املنظور الطيب والشرعي، ص40
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املسببة . واملواد املسرطنة) Toxins(فاملواد السامة املوجودة يف دخان التبغ  41.يستنشقون

للسرطان تنتشر بسرعة خالل املكاتب والفنادق واملطاعم وأماكن التجمع والعمل 

ا   .الداخلية األخرى عند وجود املدخنني 

فالواجب على كل مسلم ترك الدخان واحلذر منه، وال جيوز بيعه وال شراؤه وال 

وال جتوز صحبة من .العافية منه نسأل اهللا للمسلمني. التجارة فيه، ومثنه حرام وسحت

يتناوهلما أو غريمها من أنواع املسكرات؛ ألن ذلك من أسباب وقوعه فيهما، والواجب 

على املسلم أينما كان صحبة األخيار، واحلذر من صحبة األشرار، وقد شبه النيب صلى 

تبتاع إما أن حيذيك، وإما أن : ((اهللا عليه وسلم اجلليس الصاحل حبامل املسك، وقال

إما أن ((، وشبه الصاحب اخلبيث بنافخ الكري، وأنه ))منه، وإما أن جتد منه رحيًا طيبة

املرء : ((وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 42،))حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحيًا خبيثة

  43)).على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من خيالل

  نقض الصيام لشارب الدخان  )3

                                                
41 Leslie Zellers, JD,Legal Risks to Employers Who Allow Smoking in the Workplace, 

American Journal of Public Health, August 2007, vol.97, No.8, P:1376 
كتاب الرب والصلة ( 4762: ، ومسلم برقم)كتاب الذبائح والصيد( 5108: أخرجه البخاري برقم 42

  )واآلداب
، 4193: ، وأبو داود برقم)كتاب الزهد( 2300: ، والرتمذي برقم8065: أخرجه أمحد برقم 43

  )كتاب األدب(



26 
 

الدخان املعروف أثناء الصوم يفسد الصيام ألنه من  اتفق الفقهاء على أن شرب

املفطرات، كذلك يفسد الصوم لو أدخل الدخان حلقة من غري شرب، بل باستنشاق له 

عمدا، أما إذا وصل إىل حلقه بدون قصد، كأن كان خيالط من يشربه فدخل الدخان 

ند احلنفية وع.حلقة دون قصد، فال يفسد به الصوم، إذا ال ميكن االحرتاز من ذلك

وعند الشافعية واحلنابلة عليه القضاء . إن تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة: واملالكية

وكذلك يفطر الصائم 44.ار رمضانفقط، إذ الكفارة عندهم تكون باجلماع فقط ىف 

مبضغ الدخان أو نشوقه، ألنه نوع من أنواع التكييف، ويصل طعمه للحلق، ويتكيف به 

وهذا ماصرح به املالكية، وقواعد املذهب .تكيفه بالدخان الذى ميص بالعودالدماغ مثل 

 45.األخرى ال تأباه

  املنحة الدراسية من شركة الدخان )4

الدخان ال جيوز شربه وال بيعه وال التجارة فيه؛ ملا يف ذلك من املضار العظيمة 

لتوبة واإلنابة إىل والعواقب الوخيمة، والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار با

  46.اهللا سبحانه وتعاىل والندم على ما مضى، والعزم على أال يعود يف ذلك

                                                
، 1/179ط احلليب، وفتح العلى املالك  1/246، والشرح الصغري 98، 2/97عابدين  ابن 44

  .2/320وكشاف القناع . 2/328، والبجريمي على إلقناع 3/400والشراوين على حتفة احملتاج 
  1/179فتح العلى املالك  45
 .53-52:عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ص46
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: قال تعاىل 47،"ما حرم فعله حرم طلبه: "إذا نرى من القاعدة األصولية

)) ْ م ُ ه َ َار آث َ ا و ْ و ُ ا قَدَّم َ ُ م تُب نَْك َ   . 12: سورة يس ))و

ة الدراسية من مصنع فمن هنا نستنبط بأن استفادة حاصل بيع الدخان للمنح

  .الدخان هو ال جيوز أخذه واستفادته

ا : ((ومن تاب صادقًا تاب اهللا عليه كما قال عز وجل َ ا أَيـُّه ً يع ِ وا إِىلَ اللَّهِ مجَ ُ تُوب َ و

 َ ون ُ ِح ل ْ تـُفْ م لَُّك َ ع نُونَ َل مِ ْ ؤ ُ َ : ((، وقال سبحانه31: سورة النور ))اْلم ن تَاب َ ٌ لِّم غَفَّار إِينِّ َل َ و

 َ َ و ن َ آم َ ىو تَدَ ْ ا مثَُّ اه ً ِ احل َ َ ص ل مِ التوبة : ((لموقال النيب صلى اهللا عليه وس.82: سورة طه ))عَ

  .))جتب ما كان قبلها

  التداوى بالدخان  )5

من القواعد العامة الىت أمجع عليها الفقهاء أن األشياء احملرمة النجسة املنصوص 

ا لف باختالف اجتهاد أما ماال نص فيه فإنه خيت.عليها كاخلمر ال جيوز التداوي 

لكنه . فمن قال بنجاسة الدخان وأنه يسكر كاخلمر ال جيوز عنده التداوي به. الفقهاء

وهذا إذا  . عند مجهور الفقهاء طاهر وجيوز التداوي به، كما يؤخذ ذلك من نصوصهم

ُ : ((قوله تعاىل. كان ميكن التداوي به م هِ ْ ي َل ُ عَ رِّم حيَُ َ اتِ و َ يِّب ْ الَط ُم لُّ َهل ِ حيُ َ ائِثَ  و َ ب سورة  ))اْخلَ

الدخان متمول، ألنه طاهر فيه منفعة شرعية : قال الشيخ عليس املالكى.١٠٧: األعراف

                                                
ة، مكتبة سعدية فرتا، جاكرتا، ص 47 ّ   46-45:عبد احلميد حكيم، مبادي أولي
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ا من  ملن اختلت طبيعته باستعماله وصار له كالدواء، فهو كسائر العقاقري الىت يتداوى 

  48.العلل

  إمتناع الزوج عن الزوجة لشرب الدخان )6

أن ) واملالكية وأحد وجهني عند الشافعية واحلنابلةاحلنفية (يرى مجهور الفقهاء 

الزوج جائز أن مينع زوجته من األشياء تسبب رائحة كريهة، كالبصل والثوم، ومن ذلك 

شرب الدخان املعروف، ألن رائحته متنع كمال االستمناع، خصوصا إذا كان الزوج ال 

منعها من ذلك ألنه ال مينع أنه ليس له : عند الشافعية واحلنابلة: والوجه الثاين.يشربه

  49.الوطء

يري بعض الشافعية واحلنابلة أن الزوجة إن اعتادت شرب :التبغ ىف نفقة الزوجة

  .الدخان تفكها وجب على الزوج توفريه هلا ضمن ىف النفقة

                                                
، وحاشية 4/306، ومغىن احملتاج 2/181، وفتح العلى املالك 294، 5/293ابن عابدين  48

، وجمموعة فتاوى ابن 3/155، وكشاف القناع 2/328، والبجريمي على اإلقناع 388، 9/387الشرواىن 
  34/118تيمية 

، 6/435ط احلليب، ومنح اجلليل  1/520، والشرح الصغري 5/295، 2/402ن ابن عابدي 49
موع 2/67، واملهذب 407/ 3والبجريمي على اخلطيب  ط املطعي، واالنصاف  286، 15/283، وا

  .5/264، ومطالب أوىل النهي 5/190، وكشاف القناع 7/20، واملغين 2/217ونيل املأرب . 8/352
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ألن ذلك : ويرى احلنفية أنه ال يلزمه ذلك وإن تضررت برتكه، قال ابن عابدين

ومل يصرح .ن قبيل التفكة، فكل من الدواء والتفكه ال يلزمهإن كان من قبيل الدواء أو م

  50.املالكية بذلك، إال أن قواعدهم كاحلنفية ىف أن الدواء والتفكه ال يلزم الزوج

. وعند الباحث أنّ هذا األمر جار إلمتناع الزوجة عن الزوج لشرب الدخان أيضا

ا : ((ا بقوله تعاىلألن الزوجة هلا حق إعطاء النصائح لزوجه ملصلحتهم، مناسب ْ و َ اص َ تو َ و

 ِ ْ ا بِالصَّرب ْ و َ اص َ تو َ قِّ و َ حل   .3: سورة العصر ))بِْا

  إمامة شارب الدخان )7

 مثله يتخذ أن ينبغي ،فال الصالة يف العصاة من غريه و الدخان شارب اإمامة أم

 ً  ألن ،واالستقامة بالدين املعروفني املسلمني، من األخيار لإلمامة خيتار أن املشروع بل إماما

ا اإلمامة  لكتاب أقرأهم القوم يؤم((:مسلّ  و عليه اهللا صلى النيب قال هلذا و ،عظيم شأ

 فأقدمهم سواء السنة يف كانوا فإن بالسنة، فأعلمهم سواء القراءة يف كانوا اهللا،فإن

ً  فأقدمهم سواء اهلجرة يف فإنكانوا هجرة،  صحيحه، يف مسلم رواه احلديث 51)).سلما

                                                
، واجلمل 8/309، وحواشي حتفة احملتاج للشرواىن 1/519، والشرح الصغري 2/649ابن عابدين  50

  .احلاشية 6/219، ومطالب أوىل النهي 4/490على شرح املنهج 
  )من أحق باإلمامة(، باب )كتاب املساجد ومواضع الصالة( 1078: أخرجه مسلم برقم51
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 :أصحابه و احلويرث بن ملالك قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الصحيحني ويف

  52)).وليؤمكمأكربكم أحدكم، لكم فليؤذن الصالة، حضرت إذا((

 فقال خلفه؟ الصالة و الفاسق إمامة تصح هل اهللا رمحهم العلماء اختلف لكن

 أهل من آخرون قال و إميانه، ونقص دينه، لضعف، خلفه الصالة صحت ال :بعضهم

 فتصح، نفسه يف قدصحت صالته مسلم ألنه، خلفه الصالة و إمامته تصح :العلم

ً  ألن و خلفه، من صالة  و بالظلم املعروفني األمراءبعض خلف صلوا الصحابة من كثريا

  .الناس أظلم وهومن حلجاج، خلفا صلى قد عنهما اهللا رضي عمر ابن ومنهم الفسق،

 أن ينبغي ال لكن خلفه، الصالة و إمامته صحة :هو و الراجح، القولنا ه وهذا

ً  يتخذ  أردنا خمتصر، جواب وهذا .اخلريوالصالح أهل من غريه إمامة على القدرة مع إماما

 وقد ذلك، األدلة على بعض وبيان املسألتني، هاتني يف احلكم أصل على التنبيه منه

  53.وجده ذلك بسط أراد فمن املسألتني، هاتني حكم العلماء أوضح

  بالدخان البصل و الثوم إحلاق )8

 يننت ما كل و والبصل، بالثوم له إحلاقا )الدر( صاحب شيخ العمادي كرهه و

 حرميا، مكروه إنه العمادي كالم وظاهر( :عابدين ابن قال الفم، يننت الدخان ألن الفم،

                                                
كتاب املساجد ومواضع ( 1080: مسلم برقم، و )األذان(كتاب ( 592: أخرجه البخاري برقم 52

  )الصالة
  48-47:عبد العزيز عبد اهللا بن عبدالر محن بن باز، جمموع فتا وى ومقا ال ت متنوعة، ص 53
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 الكراهة أن على يدل البصل و بالثوم إحلاقه إن يالحظ لكن متعاطيه، ويفسق

  54).أبوسعود قال تنـزيهية،كما

رمحه اهللا - وهواألستاذ البحاثة شيخنا مصطفى الزرقاء –ووافقخبرياملوسوعةالفقهية

: العمادي ىف احلكم الفقهي وخالفه ىف إحلاق الثوم والبصل بالدخان فقال - تعاىل

إحلاقه أصاب العمادى رمحه اهللا تعاىل ىف احلكم بكراهة تدخني التبغ، ولكنه مل يوفق ىف (

بالثوم والبصل خلبث الرائحة، ذلك أن الثوم والبصل مها من األغذية اهلامة، وقد أثبت 

ما، واخلبث ىف رائحتهما إمنا هو إذا كانا نيئني، فإذا طبخا  الطب احلديث عظيم فائد

مع الطعام مل يبق ىف رائحتهما خبث، ومل ينه النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهما إال ألهل 

  .سجد، كيال يزعج املصلى بالرائحة من جياورهدخول امل

كل ذلك خبالف التبغ، فإن خبث رائحته الىت ال يشببها سواها، هو أهون 

مضاره الصحية والنفسية واملالية األخرى الىت ال حتصى، مبتدئة من الدخان الذى يزعج 

عال من حول الشخص املدخن، ويفسد هواء البيوت، إىل التهابات قصبات الرئة والس

الشديد بفعل التسمم البطيء الذى حيدثه ىف اجلسم باملادة السمية الىت كشفها التحليل 

مث إىل سرطان الرئة حيث أثبتت االكتشافات الطبية ) وهي سم النيكوتني(الكيماوي فيه 

                                                
ويؤخذ منه كراهة التحرمي : وقال: (وفيها أيضا تتمة للكالم املذكور) 5/296) (حاشية ابن عابدين( 54

ما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة ملا فيه من اإلخالل ىف املسجد للنهي الوارد ىف الثوم والب صل وهو ملحق 
  .)34: ص) (نطاوى على مراقى الفالححاشية الط(وانظر ) بتعظيم كتاب اهللا تعاىل
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  احلديثة ىف املختربات األمريكية، وأعلنت بوسائل اإلعالم كلها أن تدخني التبغ بأنواعه

ذا املرض الشنيع املميت، الذى يقف الطب حىت م عوامل إصابة الرئةكلها من أعظ

اليوم جتاهه عاجزا حريان، هذا باالضافة إىل غالء أمثانه، بسبب تركيز احلكومات عليه 

بالضرائب الباهظة، الىت تبلغ عشرات األضعاف من قيمته األصلية، ال بغية صرف الناس 

، وما فيها - أفة التدخني بني الناس  -هذه األفة  عنه، بل جلباية املال من طريق انتشار

من ضرارة، ال يتمكن معها املعتاد من ترك التدخني إال نادرا، حىت لقد يبلغ األمر 

فأين كل !!! باملدخنني، أن ينفق أحدهم على التدخني ما يكفي إعاشة أسرة متوسطة 

هللا ىف ذلك أنه ىف ولعل عذر الشيخ حامد العمادي رمحه ا! ذلك من البصل والثوم ؟

عصره مل يكن عرف من أفات التبغ سوي خبث رائحة، وبعض مظاهر خفيفة من 

  55).أضراره

 

  اخلامتة  . ح

اية هذا البحث الذي آمل أن يكون قد استوىف ما أعد ألجله أحببت أن  يف 

  : أخلص أهم النتائج اليت توصلت إليها

تمع أن  .أ   . التدخني بأضرار مكثفة توعية إىل ماسة حباجة ا

                                                
  .54 – 53: الطبعة التمهيدية ملوضوعات املوسوعة الفقهية، هامش، ص 55
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ً  يسبب التدخني أن الطبية التقارير و الدراسات أثبتت  .ب   واجلهاز للفم، بالغة أمراضا

 وسبب واملريء، الصماء، الغدد و الكبد، العصيب، واجلهاز القلب، و التنفسي،

 من احملذرين و املرشدين حنن نكون ألن حرصا أكثر جيعلنا هذا و الرئة لسرطان رئيس

 . العضال هذاالداء يف الوقوع

 . العلماء بإمجاع حرام الدخان شرب أن  .ج 

ً  حاولت  .د   يف مبسوط هو كما التدخني من للحد ورؤى مقرتحات إجياد يف جاهدا

 . قالساب املبحث

تمع بسبب الدخان يف الفقه املسائل اجلارية حكم وعند الباحث أن  يف ا

من يتناول وصحبة  تفطري الصائم بشرب الدخانو  بيع الدخان وزراعتهكاإلسالمي  

هو  إمامة شارب الدخانو  التداوي بالدخانو  املنحة الدراسية من شركة الدخانالدخان و 

حرام، وهلذا كان الباحث يتفق حبجة من حرمه ودالئله، وألن الباحث على يقني بأن 

تمع  املسائل اجلارية وأما حكم .  أضرار الدخان أكرب من نفعه ن عالزوج كإمتناع يف ا

هو واجب عند الباحث، وإحلاق الثوم والبصل بالدخان عند  الدخانشرب لزوجت ال

  .الباحث هو غري مناسب

 و ومفرتة، املال و الصحة و العقل و باجلسم ضارة مادة الدخان نفمن هنا نقول أ

 ونشوقه وشرائه بيعه و صناعته و زراعته و ومضغه شربه ىف قطعا حرام فهو كذلك مادام
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 الوقاية من حتملا سبب يزال ال التبغ تعاطي أيضا، سعوط نشوق شكل على األنف ىف

 وفقدان الصحية الرعاية تكاليف يف رئيسيا مسامها و الوفاة و املرض و العجز إىل

  56.اإلنتاجية

  

  والمراجع قائمةالمصادر

  

عبد السالم حممد هارون، دار : ، حتقيق وضبطمعجم مقاييس اللغةابن فارس،

 . اجليلي

يد بن عبد الكرمي الدرويش،أمحد عبد الرزاق  دع التدخين وأبدأ بافرط، وعبد ا

 . ، مطبوعات املعية اخلريية ملكافحة التدخنيالحياة

، دار إحياء الرتاث العريب لسان العرب،)هـ711- 630( إلمام ابن منظور ا

 .م1999 - هـ 1419ومؤسسة التاريخ العريب، الطبعة الثالثة 

حققه الدكتور عبد  ،عن تحريم كل مسكر ومفترالبحث المسفر ،إلمام الشوكاىنا

  .هـ 1415سنة  ،ونشره عن دار البخاري ىف املدينة النبوية ،الكرمي احلريب

                                                
56ChistianaLacchetti, MHSc, et al, Analysis of Factors Related to Development, 

Regulatory Level and Change in Municipal No-Smoking By-Laws in Ontario, Canadian 
Journal of Public Health, Nov/Dec 2001, vol.92, No.6, P:412 
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 . م2006، دار املعرفة، الطبعة األوىل التدخين وإعاقة التنميةحسن أمحد شحاته،

، إصدار مكافحة التدخين بين النظرية والتطبيقحسن البنا حممد عبد املعز،

 .م2001 -هـ1422عيةاخلريية ملكافحة التدخني، الطبعة األوىل اجلم

، رئيس قسم األمراض الباطنية التدخين وباء القرن العشرينحسن علي أبو طويلة،

 . م2000 - هـ 1420والقلب يف فلسطني، الطبعة الثانية 

، املركز للخدمات اإلعالمية، الطبعة األوىل التدخين السم القاتلحسني الراشد،

 . ه1425

  ،1420/1999الطبعة  ،فتاواعلماء بالد الحرام إعداد، خالدبنعبدالرمحناجلريسي

  .املمكلة العربيةالسعودية، مؤسسة اجلرسيين التزيع والإلعالن الرياض

 ،دار ابن حزم ،التدخين بين الطبب والدين، غازى عبد الطيف مسى

  .1993 /1415اجلبيبهة  ،املكتبةاإلسالمية عمان

هـ 1413الرياض، الطبعة األوىل  ،كيف تقلع عن التدخين، لرمحن إبراهيم عسريي ا

 . م1993 -

، مركز الكتاب المراهقون وتدخين السجائر في المجتمع المصريزينب سامل،

 . م2005 -هـ 1425للنشر، الطبعة األوىل 

  .1977مكتبة اإلسكندرية، : ، اإلسكندريةمناهج البحث الفلسفيحممود زيدان، 
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، ليسانس حقوق، التدخين أضراره ووسائل تجنبهسيف الدين حسني شاهني،

 . إشراف الدكتور ياسني حسني شاهني، الطبعة الثالثة

أسرار التدخين بين شعبان حممد شحاتة احملامي وعضو احتاد احملامني العرب،

-هـ1424، دار الزمان، الطبعة األوىل، اإلسالم والطب والقانون

 .م2003

 . ، جامعة األزهر، دار الفضيلةالسيجارة مقبرة المدخنينشي،شعيب الغبا

دار  ،2005/   1426 ،مجموعفتاوى ورسائل، الشيح حممد بن صاحل العثيمن

  .املمكلة العربيةالسعودية ،عنيزة ،الثريا

الفواكه العديدة في المسائل شيخ أمحد بن حممد املنقور التميمي النجدي،ال

 . هـ1399دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية، ، المفيدة

اجلامعة (املنشور ىف جملة  ،المسكر و المخذر جناية على العقل، الشيخ سعد ندا

  .هـ 1402سنة  ،)14(السنة ) 54(العدد  ،)اإلسالمية

وحققه وخرج ، مختار الصحاحلشيخ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،ا

حيىي خالد توفيق،  تقدمي عبد الوهاب فايد األستاذ جبامعة أم : أحاديثه

 . م1998 -هـ 1418القرى، مكتبة اآلداب، الطبعة األوىل 
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حممد : بقلمللحافظ سليمان بن األشعث السجستاين،  ضعيف سنن أبي داود

الكويت،  ناصر الدين األلباين، دار غراس للنشر والتوزيع والدعاية اإلعالن،

 . م2002 -هـ  1423الطبعة األوىل 

، دراسة علمية تجربتي مع التدخين من القرية إلى القرية، ظافر بن علي القرين 

 . م2003 -هـ 1424أدبية تربوية، الطبعة الثانية، 

، الطبعة األوىل المصة األخيرة من الدخينةعبد العزيز بن عبد الفتاح راوه،

 .هـ1417

 ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة،  بن عبدالر محن بن بازعبد العزيز عبد اهللا

تمع  ،الطبعة الرابعة   .مكة ،اململكة العرابية السعديه ،1428دار إصداء ا

، دار الفكر املعاصر، دمشق الطبعة األوىل التدخين هاجس العصرعبد الغين عرفة،

 . م1997 -هـ 1418

، دراسة وحتقيق في تحريم الدخان تحفة اإلخوانعبد القادر الراشدي القسطنطيين،

 . الدكتور عبد اهللا محادي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل

، كنوز إسبيليا التدخين مادته وحكمه في اإلسالمعبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين،

 .م2005 -هـ 1426للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
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، دار السالم، الطبعة األوىل هافقه األشربة وحدعبد الوهاب عبد السالم طويلة،

 .م1986 -هـ 1406

مها ، التدخين دراسة علمية هادفةعز الدين الدنشاريوالدكتور سينون حليم دوس،

األستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وجامعة امللك سعود بالرياض، 

 . األستاذ باملركز القومي للبحوث، القاهرة، وجامعة امللك سعود بالرياضو 

املكتبة  ،حكم الدين في اللحية و التدخين، سن علي عبد احلميد احللىبعلي ح

  .1984االردن -عمان: اإلسالمية

، دار النهضة العربية، بريوت، مشكلة التدخين والحللطفي عبد العزيز الشربيين،

 . م1999الطبعة األوىل 

، دار التوزيع والنشر التدخين بين الطب والقرآن والسنةحممد السيد أرنؤوط،

 . م1998اإلسالمية 

، دار البيارق، الطبعة األوىل التدخين في ميزان اإلسالمحممد أمني عثمان،

 . م2001 -هـ 1421

، املدرس يف حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين، حممد مجيل زينو

دار احلديث اخلريية مبكة املكرمة، دار الشرق العريب، بريوت الطبعة الثالثة 

 . عشر
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، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة دائرة معارف القن العشرينحممد فريد وجدي،

 . 526/ 4م  1971

، التدخين اللعين آثاره الضارة على الشباب والمتزوجينحممد كمال عبد العزيز،

 . 13معة األزهر، مكتبة ابن سينا ص جا

مكتبةاطعارف للشر والتو  ،سلسلة االحاديث الصحيحة،حممد ناصرالدين األلباىن

  .1415 –زييع الرياض 

 .هـ1409دار املريخ الرياض ، ؟لماذا هذه الحملة على التدخينحممد نبهان،

 1966. الطبعو الثالثة: ، دار مأمون للطباعة، القاهرةالوعجم الفلسفيمراد وهبة، 

 . 256ص . م

تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي ، مرعى بن يوسف الكرمى املقدسي احلنبلي

  .هـ1461لبنان -بريوت: دار بن حزم ،يشربه الناس االن

، جامعة اإلمام حممد بن سعود التدخين وأمراض الفممصباح أمحد قويدر،

 . الوحدة الصحية اإلسالمية،
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