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 بسم هللا الرحمن الرحيم
هلل والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه، أما  الحمد

              :بعد
أو "التبغ " يطلق عليه اسم "الدخان" النبات المعروف الذي  فقد ظهر هذا    

وأول من جلبه ألرض  ، في آخر القرن العاشر الهجري،"التتنأو "التمباك" أو "
أي طبيب  –اإلنكليز، وألرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم  –آنذاك  –الروم 

 .1، ثم ُجِلَب إلى مصر والحجاز والهند وغالب بالد اإلسالم -
ذلك العصر أن  الناس، مما أوجب على علماءوبدأ استعماله يشيع بين  

 .يتكلموا في بيان حكمه الشرعي
لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدين، وال من  ونظرا      

لحقهم من أهل التخريج والترجيح في المذاهب، وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه 
فا بينا فيه اختال تصورا كامال ، مبنيا على دراسة علمية صحيحة، اختلفوا

، ومنهم من قال 3، ومنهم من أفتى بكراهته2فمنهم من ذهب إلى حرمته
، ومنهم من توقف فيه وسكت عن البحث عنه، وكل أهل مذهب من 4بإباحته

 ، وفيهم من كرهه، وفيهم من أباحه،فيهم من حرمه -السنية -األربعة المذاهب
  .حة أو تحريم أو كراهةننسب إلى مذهب القول بإبا ولهذا ال نستطيع أن

علماء المذاهب عند ظهور الدخان، وشيوع تعاطيه،  أن الخالف بين ويبدو    
استعماله، ليس منشؤه في الغالب  واختالفهم في إصدار حكم شرعي في

                                                
 ، كلمة ) تبغ ( . 101/  10الموسوعة الفقهية :  1
من الحنفية : الشرنباللي ، والمسري ، ومن المالكية : سالم السنهوري، وابراهيم اللقاني، ومن  2

ة : : أحمد البهوتي، ينظر : الموسوعة الفقهي ةالشافعية : نجم الدين الغزي، والقليوبي، ومن الحنابل
10  /101 – 102   . 

من الحنفية : ابن عابدين، وأبو السعود، ومن المالكية : الشيخ يوسف الصفتي، ومن الشافعية :  3
 . 107/  10الشرواني، ومن الحنابلة : الرحيباني ، ينظر : المصدر نفسه : 

ة : الحفني، من الحنفية : عبد الغني النابلسي، ومن المالكية : علي األجهوري، ومن الشافعي 4
 . 105/  10والشبراملسي، ومن الحنابلة : الكرمي ، والشوكاني ، ينظر : المصدر نفسه : 
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من أثبت للتدخين عدة  فمنهم لة، بل االختالف في تحقيق المناط،اختالف األد
 موازية لها، ضار قليلة تقابلها منافعومنهم من أثبت له م ،منافع في زعمه

 ومنهم من لم يثبت له أية منافع، ولكن نفى عنه الضرر وهكذا. 
ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بال     

  .جدال
إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان " ومثله مما يتعاطى  وهنا نقول: إن 

فهم الذين ،بل من شأن علماء الطب والتحليل الفقه، ليس من شأن علماء
وقال  1َفاْسَأْل ِبِه َخِبيرا () :قال تعالى رة.يسألون هنا، ألنهم أهل العلم والخب

 . 2َوال ُيَنبِ ُئَك ِمْثُل َخِبيٍر(: )تعالى
والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة  أما علماء الطب    

وجه عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص، وما يؤدي على البدن ب
العالم كله في السنوات األخيرة  الرئة مما جعل أمراضإليه من اإلصابة ب

  .يتنادى بوجوب التحذير من التدخين
ينبغي أن يتفق العلماء على الحكم وذلك أن حكم الفقيه هنا  وفي عصرنا    

ضارة  - التدخين – الطبيب إن هذه اآلفة قال يبنى على رأي الطبيب، فإذا
ألن كل ما يضر بصحة اإلنسان  ؛بد أن يقول الفقيه هذه حرام باإلنسان فال

  .يجب أن يحرم شرعا
يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي وال  ال على أن من أضرار التدخين ما   

  .نيي  م ِ إلى محلل كيماوي، حيث يتساوى في معرفته عموم الناس، من مثقفين وأُ 
 : علة التحريم

 تحرمون هذا النبات بال نص؟ أما ما يقوله بعض الناس: كيف   

                                                
 . 59سورة الفرقان : آية /  1
 . 14سورة فاطر: آية /  2
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من  فالجواب أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد    
ج تحتها جزئيات شتى، وأفراد المحرمات، وإنما هو يضع ضوابط أو قواعد تندر 

  ة فال يمكن حصرها،ما األمور المفردأ ،فإن القواعد يمكن حصرها كثيرة،
الشارع الخبيَث أو الضاَر، ليدخل تحته ما ال يحصى من  ويكفي أن يحرم

الضارة، ولهذا أجمع العلماء على تحريم  المطعومات والمشروبات الخبيثة أو
معين بتحريمها على  الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود نص

  .الخصوص
ظاهري، نراه متمسكا بحرفية النصوص وهذا اإلمام أبو محمد بن حزم ال   

 ستضر بأكله، أخذا  من عموم النصوص،وظواهرها، ومع هذا يقرر تحريم ما ي

لقول النبي صلي هللا عليه وسلم : "إن هللا  ،قال: " وأما كل ما أضر فهو حرام
اإلحسان على كل شيء، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم  كتب

 .1 " أي كتابة هللا اإلحسان على كل شئ"يحسن فقد خالف كتاب 
َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ َّللاََّ تعالى: ) ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضأ بقوله   

ومن ( ال ضرر وال ضرار): صلى هللا عليه وسلموقوله  ،2َكاَن ِبُكْم َرِحيما (
مام النووي في تناول المضرات عبارة اإل أجود العبارات الفقيهة في تحريم

وكل  والسم، يحرم أكله، كل ما أضر أكله، كالزجاج والحجر روضته قال: "
كالمني  طاهر ال ضرر في أكله يحل أكله، إال المستقذرات الطاهرات،

 ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كانلمخاط. فإنها حرام على الصحيح.. وا

  3" الغالب السالمة، واحتيج إليه
 
 

                                                
 . 430/  7المحلى : ابن حزم :  1
 . 29سورة النساء : آية /  2
 . 281/  3روضة الطالبين : النووي :  3
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 :1يلحق بالمدخن لذي يان للضرر اوفيما يأتي ب

إن الوفيات من السرطان في شتى أنحاء العالم وفي  : الرئة أمراض - 1
بال انقطاع، وحدوث أمراض في الرئة  البلدان التي ينتشر بها التدخين مستمرة

ي أي دولة وزيادته يتوقف ف -عافانا هللا جميعا  –قد تؤدس إلى السرطان 
، وكذلك على الزمن الذي بدأت فيه هذه العادة. على كثرة، تدخين السجائر

التدخين ، فان الخاليا الغشائية المبطنة للشعب الهوائية لدى   وباالمتناع عن
تعود إلى حالتها الطبيعية  -المدخنين، والتي ال تخلو من ظواهر غير عادية

ها رض أنوتختفي فيها هذه التغيرات غير العادية في الخاليا الشاذة )والتي يفت
تأكيدا هستولوجيا للدليل الوبائي على أن إيقاف  بداية سرطانية( وهذا يعطي

التدخين يقلل من احتمال اإلصابة بالسرطان إذا قورن بمن يداومون على 
 ممارسة التدخين. 

اإللتهابات الشعبية )القصبية( وانتفاخ الرئتين )إمفيزيما( : تؤيد الدراسات  - 2
لسجائر، تقل عنها عند غير المدخنين. وقد وجد أن كفاءة الرئة عند مدخن ا

أن أمراض القنوات الهوائية الصغيرة التي تسبب ذلك قد تتطور إلى درجة 
العجز، بسبب انسداد مزمن في القنوات الهوائية، وان هذا االنسداد في القنوات 

درجة من العجز   الهوائية يتكون ببطء، قبل أن يصل بعد عدة سنوات إلى
 الشديد.

ومثل هذا المريض ال يموت في العادة قبل مضى عشر سنوات على األقل  
 من العذاب الدائم، وهو يستميت في استنشاق الهواء وإخراجه. 

مرض قصور الدورة الدموية التاجية للقلب : إن أهم تقدم حديث في  - 3
كم أدلة تثبت أن أول أكسيد الكربون يلعب دورا هاما االمعرفة ، قد نشأ من تر 

ي األسباب التي تجعل من التدخين عامال مؤثرا في زيادة حاالت قصور ف
                                                

 ط من بحوث عدة منشورة على منظومة األنترنيت.أخذت هذه النقا 1
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ويوجد أول أكسيد الكربون في الغازات الدورة التاجية )اإلكليلية للقلب( 
 المتصاعدة من تدخين السيجارة بنسبة الخمس. 

وألول أكسيد الكربون قدرة على االتحاد بالهيموجلوبين أكثر من األكسجين، 
 نقل األكسجين لألنسجة. وهو لذلك يعيق 

وبتحليل التغيرات في وظائف القلب في حاالت مرض الذبحة الصدرية، تبين 
أن ارتفاع ضغط الدم اإلنبساطي وزيادة سرعة ضربات القلب تنتج عن التأثير 
بالنيكوتين، وأن الهبوط في وظيفة عضلة القلب مع انخفاض نسبة الضربات، 

 . ينتج من تأثير أول أكسيد الكربون 
أمراض األوعية الدموية المخية : هناك أدلة متضاربة عن إمكان أن  - 4

يكون التدخين سببا في زيادة خطر اإلصابة بأمراض األوعية الدموية المخية. 
وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على نطاق واسع في الواليات المتحدة 

عية الدموية األمريكية، زيادة ذات مغزى في معدل الوفاة من أمراض األو 
 المخية بين المدخنين. 

قرحة المعدة : أشير في دراسات حديثة إلى أن التدخين يغير من التوازن  - 5
 بين اإلفرازات الحمضية والقلوية، ويؤدى إلى ارتباك حركة فتحة البواب، مما

ثنى عشري. ويعتبر ما يحمله الدخان من يزيد من االرتجاع من المعدة واإل
 في هذه اآلثار.  النيكوتين سببا

التدخين والحمل : ثبت من الدراسات الواسعة التي أجريت عن معدل  - 6
وفيات، األطفال حديثي الوالدة في بريطانيا ان أهم آثار التدخين أثناء الحمل 

 هي بطء نمو الجنين وزيادة فرص حدوث الوفاة حول الوالدة. 
لتدخين يقتصر بالدرجة التعرض غير اإلرادي للدخان : الثابت أن أثر ا - 7

ذات الخطورة على الحياة. ولكن   األولى على المدخن نفسه بالنسبة لألمراض
غير المدخن الذي يتعرض لتيارات مختلفة من الدخان المتصاعد من 
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المدخنين في شتى االتجاهات. والموجودون في مساحات مغلقة، يتعرضون 
عرضون ألول أكسيد لتركيزات ضارة من الدخان، وعلى األخص عندما يت

 ت المتصاعدة على مرضى الربو ومرضىالكربون، فضال عن خطورة الغازا
 الحساسية. 

صحي ة العام ة : إن األمراض التي تنتج عن التدخين التدخين والخدمات ال - 8
أو يزداد خطرها بسببه، تشكل عبئا ثقيال على خدمات الرعاية الصحية التي 
تقدمها الدولة. وقد أثبتت بعض التحليالت أن  ما ينفق على األضرار الناتجة 

 من التدخين، يفوق العائد االقتصادي من التبغ و منتجاته. 
إلدمان: إن النيكوتين هو المادة التي تسبب اإلدمان قي التدخين وا - 9

التمباك )التبغ( وله تأثيرات متباينة علي الجهاز العصبي ، وذلك يعتمد على 
يعتمد على الكمية التي يتعاطاها.   الشخص ذاته وعلى حالته النفسية،كما

يكون الشخص منفعال ولكن له تأثير على المخ عندما  مهدئوللتدخين أثر 
 أيضا.  نبهم

أما بالنسبة للجهاز العصبي الطرفي )المحيطي(، فإن النيكوتين يؤثر  - 10
األمر، ويسبب الرعشة في األطراف، ويزيد من إفراز الخاليا   فيه أول

العصبية الالإرادية، كما ينبه نهايات األعصاب إلى العضالت أو الغدد، ولكن 
يان. أما إذا كانت الكمية وخمول في أغلب األح  هذا التنبيه يعقبه همود

قد يأتي مباشرة دون أن يسبقه  اة كبيرة أو ألول مرة، فان الخمولالمتعاط
تنبيه، وسرعان ما يعتاد المخ والجهاز العصبي على وجود النيكوتين،. وتنقلب 
العادة إلى إدمان باستمرار. ويقول تقرير الكلية الملكية لألطباء بالمملكة 

، إن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة 1977 المتحدة الصادر في عام
واحدة، كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت له هذه الكمية من 



 8 

وال شك أن تدخين النيكوتين يقوم بنفس األثر  ،النيكوتين بواسطة إبرة في الوريد
 . المدمر على الصحة وعلى الحياة على مدى عشرين أو ثالثين سنة

مستفيض عن أضرار التدخين نأتي إلى تفنيد بعض بعد هذا العرض ال
انتشرت بين الناس وال سيما المدخنين منهم بعض الشبهات  التي الشبهات

التي يريدون من خاللها تحليل الدخان أو على األقل يبتغون إبعاد فكرة و 
  -دفع هذه الشبهات :ليأتي  ماالضرر الناجم عن التدخين، وفي

  :التدخين شيء، واألصل في األشياء اإلباحة القول بأن :الشبهة األولى

 : وجهينباطل ال يستقيم مع هذه المسألة من  هذا قولف   
بالفعل ال بالشيء، والحكم على الفعل  األول : أن المسألة تتعلق بالتدخين أي 

األصل في األشياء اإلباحة  يختلف عن الحكم على الشيء، وال شك أن قاعدة
 ال تتعلق بهذا الفعل.

مباحا  جواز استخدامه، فعلى سبيل المثال  الثاني: ال يشترط من كون الشيء 
العقورة أو الفئران وما إلى ذلك  استخدام السم ألغراض صحيحة كقتل الكالب

اإلنسان، وكذلك فإن الثوم  جائز، وأما شربه فمحرم لما فيه من ضرر يقع على
كما في الحديث  ي عنهوالبصل من المباحات إال أن أكلهما وقت الصالة منه

َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه )َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي َغْزَوِة َخْيَبَر:  الصحيح
َجَرِة   .1(َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا -َيْعِني الثُّوَم  -الشَّ

 .حتما  ومباشرا  تأثيره م أن الضرر المحرم ال يكون إال إذا كان :الشبهة الثانية

ضرر اسم جنس نكرة كلمة ف هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ،و    
العلم  جاء في سياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل

تنص على أن األصل في عموم اللفظ ال في خصوص السبب،وإخراج فرد من 

                                                
 (.853رقم الحديث ) 1/170صحيح البخاري:  1
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هنا فيبقى العام على عمومه وهذا  يحتاج إلى دليل خاص، وال دليل أفراد العام
 .للغاية بين

السكر لمن  أن هنالك أمورا  مباحة يحرم استخدامها كأكل :الشبهة الثالثة
 أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأَذ بأكل السكر فال يحر م عليه، وكذلك

 .التدخين، وإال لُحرِ م أكل السكر بعموم احتمالية ضرره

بين أن يقع ضرر على إنسان  اك فرقهناإن قتها، فهذه مسألة مختلفة عن سابو 
مشكلة معينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاما  كالتدخين،  بسبب

بالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشرا  أو  فالتدخين حتما مضر
 ، أما ما يكون ضرره خاصا  ببعض الناس لمرض معين،لعموم السياق ؛ال

يحرم إال على من يتأذى به على الحقيقة،وإال  حا  فهذا الويكون في أصله مبا
وقوع ضرر، فسنقول بتحريم كل  لو ذهبنا إلى تحريم كل ما قد يؤدي إلى

طريقه إلى  شيء، مثال ذلك من يذهب إلى المسجد بسيارته قد يتعرض في
خطر الحوادث وغيرها، وهكذا من يأكل الطعام قد يغص ويتأذى بذلك، وما 

هذا حتما  ال يقوله أحد، فبناء المسألة قائم على أن ما كان الضرر ذلك ،و  إلى
مادته فهو محرم حتما  كالدخان للحديث الصحيح، أما ما ال يكون  في أصل

كالسكر لكنه قد يؤدي إلى ضرر، أو يكون ضرره خاصا   مضرا  بأصل مادته
إلى القول بتحريمه حتى يصبح  ارصببعض الناس دون بعض، فهذا ال ي

 . تأذى بهيو  يتعاطاه ره حتما  على منضر 

 نذكر منها على وجه التيسير وهناك أدلة كثيرة تدل على تحريم الدخان
 : واالختصار
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َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف }... :قوله تعالى واصفا  نبيه صلى هللا عيه وسلم أنه -1
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِ َباِت وَ  ُيَحرِ 

  1...{ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ 

ْر َتْبِذير ا وقوله تعالى }... -2 ِبيِل َواَل ُتَبذِ  َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ
ِريَن َكاُنوا ِإخْ  * ْيَطاُن ِلَربِ ِه َكُفور اِإنَّ اْلُمَبذِ  َياِطيِن َوَكاَن الشَّ   2...{َواَن الشَّ

  3...{َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ َّللاََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيم اوقوله تعالى }... -3

 .4(اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ )وقوله صلى هللا عيه وسلم  -4

، َفْلَيْعَتِزْلَنا َمْن َأَكَل ثُ )وقوله صلى هللا عيه وسلم  -5 َأْو َقاَل:  -وم ا َأْو َبَصال 
  .5(َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتهِ  -َفْلَيْعَتِزْل َمْسِجَدَنا 

قال هذا صلى هللا عيه وسلم لكراهة رائحة هاتين الثمرتين فكيف برائحة هذا 
الدخان العفنة المنتنة التي تؤذي من يتعاطاه وتؤذي غيره من الناس؟ بل إن 

هذا الدخان أشد إيذاء  من رائحة البصل أو الثوم، ومن صلى بجانب رائحة 
ُمدخ ن وجد هذا فنسأل هللا تعالى أن يحفظنا وإخواننا من البالء في الدين 

 والدنيا. 

نه من المعلوم أن كل من شرب دخانا  إ: قالوا ن التدخين يغيِ ب العقلإ -6
ه عليه ضييق أنفاسه ومسامكائنا  ما كان أسكره )بمعنى أشرقه وأذهب عقله بت

 ال سكر اللذة والطرب(.  فاإلسكار من هذه الحيثية
                                                

 . 157سورة األعراف : آية /  1
 . 27 _ 26سورة اإلسراء : آية / 2
 . 29سورة النساء : آية /  3
 (.2341رقم الحديث ) 2/784سنن ابن ماجة:  4
 (.855رقم الحديث ) 1/170صحيح البخاري:  5
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ر ويفت ر،  -7 َنَهى وقد التفتير والتخدير: وقالوا إن لم ُيسل م أنه يسكر فهو ُيخد 
ِ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم    .1(َعْن ُكلِ  ُمْسِكٍر َوُمَفتِ رٍ )َرُسوُل َّللاَّ

 ث الفتور والخدر قي األطراف. قالوا: والمفتر ما يور 
 
 الضرر: والضرر هنا ينقسم إلى نوعين:  -8
ضرٌر بدني: حيُث ُيضعف القوى وُيغير لون الوجه بالُصفرة واإلصابة  -أ

وأنه ال فرق في حرمة المضر  ،لشديد الذي قد يؤدي إلى مرض السلبالسعال ا
تدريجيا  فإن  بين أن يكون ضرره دفعيا  )أي يأتي دفعة واحدة( وأن يكون 

 التدريجي هو األكثُر وقوعا . 

ضرٌر مالي: وُيعنى به أن في التدخين تبذيرا  للمال ألنه ال يفيد ال في  -ب
الجسم وال في الروح وال في الدنيا وال في اآلخرة وقد نهى النبي صلى هللا عيه 

 وسلم عن إضاعة المال كما مر معنا. 

 روه إنه سميع مجيب ..........نسأل هللا تعالى أن يبعدنا عن كل مك

                                                
 (.3686رقم الحديث ) 3/329ن أبي داود: سن 1


