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 ميــدــقت

نحمَََّّّد َّـالحمََّّإن َّ ونستعينـهللَّ ونعـدهَّ ونستغفره،َّ منَّشرورََََّّّّوذ ََّـّهَّ باهللَّ

َّله،َّومْنَّيضـدهَّاهللَّفالَّمضَّـا.َّمْنَّيهــيئاتَّأعمالنـناَّومنَّسـأنفس لْلَّفالََّّـل 

لَّ وأشـهاديَّ إلَّـه.َّ الَّ أنَّ وحـهدَّ اهللَّ إالَّ لَّـهَّ شريكَّ الَّ وأشـدهَّ أن َّـه،َّ ََّّهدَّ

دينََّّـقَّليظهرهَّعلىَّالَّــدىَّودينَّالحـلهَّبالهـوله،َّأرسـدهَّورسـدًاَّعبـمحم

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـكل

 . ٱَّ ٍّ   ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي  ىي  مي  خي حي  جي  يه ُّٱ

  خن    حن     جن   يم    ىم    مم    خم    حم    جم    يل    ىل   مل   خل  ُّٱ
  ٰر    ٰذ   يي ىي  مي    خي    حي    جي   يه   ىه مه  جه   ين   ىن    من 
 . َّ ٌّ  ٰى 

   جت  هب   مب خب  حب  جب هئ  مئ  خئ  حئ  جئ يي   ىي ُّٱ
 . َّمخ   جخ  مح  جح   مج  حج مث   هت مت  خت  حت

َّد،ََّّــاَّبعـأم

يـالكتذاََّّـفه التبحثََّّابَّ مخاطرَّ والمخـيفَّ الصحيةَّدراتََّّـدخينَّ

ووجوبََّّ بضررهاَّ الوعيَّ وتعميقَّ واالجتماعية،َّ والماليةَّ والنفسيةَّ

منََََّّّّيفَّالحمايةََّّتعاليمهاودورَّالشريعةَّاإلسالميةَّوااللتزامَّباالبتعادَّعنها،ََّّ

َّ.تهاومكافحَّهذهَّاآلفـةَّالخبيثة
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وقــدَّكـانَّسـيديَّالوالدَّرحمهَّاهللَّوغفرَّلـهَّوأنـزلهَّمنازلَّالصديقينََّّ

األجلََّّ يفَّ لهَّ ي فسحَّ ولمَّ سـنوات،َّ منَّ للطبـعَّ الكتـابَّ هــذاَّ َّ أعــد  قـدَّ

َّليخرجهَّيفَّحيـاته.ََّّفأكملتَّمراجعةَّالكتابَّوتجهيزةَّللطباعة.ََّّ

الحمدََّّدناَّوأنَّينفعناَّبماَّعلمناَّوآخرَّدعواناَّأنَّـألَّأنَّيلهمناَّرشـنس

َّهللَّربَّالعالمين.َّ

َّوصلىَّاهللَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليمًاَّكثيرًا.َّ

َّمحمدَّالصّبـاغلطفيَّبنَّكتبهَّ

َّهَـ1440ََّّّذوَّالحجة25ََّّالرياضَّيفََّّ

َّم2019َََّّّآب26َّالموافقََّّ
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 ةــــقدمـامل

الع ـحلما رب  هلل  أحـد  الذي  الطيبـلن  ل  ـ املني،  علينا ـا  م  وحر  ات، 

اء عليه،  ـوأخرجنا من الظلامت إىل النور، سبحانه ال نحيص ثناخلبائث،  

والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الرسول النبي    .هو كام أثنى عىل نفسه

الذي   وي   ابتعتهاألمي   املنكر،  وينهانا عن  باملعروف،  ليأمرنا  لنـاهلل  ا  ـل  

التي   ،الطيبات، وي رم علينا اخلبائث كانت    ويضع عنا إرصنا واألغالل 

ه الطبني األطهار، وصحابته الكرام األخيار وعىل من سار  ـعلينا، وعىل آل 

 . عىل دربه واهتدى هبديه إىل يوم الدين

 ..  دــا بعـأم

هـذا  فإن   ق   بحث    ق ـكان  نـد  يف  علمية  ـدم  العريب   دوة  للمركز 

عن   والتدريب،  األمني ة  تعميق  للدراسات  يف  اإلسالمية  الرشيعة  دور 

واملخدرات التدخني  بمخاطر  زهرات  الوعي  املخاطر حتصد  هذه  ألن    .

ة وبناة جمتمعها املقبل .. وتفتك بصحة   شبابنا وشاباتنا الذين هم أمل األم 

 . الكبار وعقوهلم

اس بحاجة دائمة إىل التذكري والتوعية، وإىل تعميق الوعي بخطر ـوالن

 . هذا السم  الزعاف الذي ينترش بني أبناء أمتنا. وإن ا هلل وإن ا إليه راجعون
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املـوأس تنا  أم  جين ب  أن  القدير  العيل   اهلل  منها  أل  املعنوية  كلها  خاطر 

 .ادية، وأن يوفقنا إىل ما يرضيهـوامل

وأود أن أسجل لعلامء الدين اإلسالمي سبقا يف املوقف السليم من 

 . املخدرات والتدخني

ض الدين  علامء  وقف  اهلجري  السادس  القرن  رات،  ـفمنذ  املخد  د  

ال  ـوأفتوا باإلمجاع بحرمتها، وح سيت ضح  ناس من تعاطيها، وهذا  ـذروا 

 . اء اهلل. وظل وا عىل ذلك إىل عرصنا احلارض هذاـمن دراستنا هذه إن ش 

  زيرا  ـة، تعـوبة رادع ـورهم أن  عىل من يتعاطاها عق ـ ان يرى مجهـوك

ح  أق ـأو  حتى   .. ا  املبالغـد  إىل  احلكام  بعض  مبالغـدم  العقوبة  يف  ة  ـة 

 . اهر بيربسـل كام فعل امللك الظـوصلت إىل القت

رات كاحلشيش ونحوه.ذا  ـه أما بالنسبة إىل التدخني    بالنسبة إىل املخد 

بالد   إىل  اخلبيثة  التدخني  عادة  نقلت  عندما  اهلجري  العارش  القرن  فمنذ 

 .املسلمني وقف أكثر علامء الدين ياربون هذه العادة ويفتون بحرمتها

ة سبق أن ذكرهتا يف  ـذا املوقف وأمثـوه ر حقيقة مهم  مواضع اله يقر 

مل يتوقف عرب العصور كام توقف غريه من    من كتبي، وهي أن  )الفقه( علم  

ظ بل  احليـ العلوم،  مع  يتفاعل  جي ـل   فيام  كلمته  ويقول  أمور  ـاة  من  د  

 . وأحداث، وقد يصيب رجاله وخيطئون، ولكنهم يفكرون وجيتهدون 
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أنه ال  ـمن الناس مهام كان ش   أن  أحدا    وإين ألذكر يوم أن كنا صغارا  

 يمكن ن يف جملس يرضه عامل من علامء الدين، وكذلك ال ـرؤ أن يدخ  ـجي

 . دهـام وال ـن أمـان أن يدخ  ـإلنس

سنة   )1402ويف  املدينة 1982هـ  يف  اإلسالمية  اجلامعة  دعت  م( 

رات فعقد   املنورة إىل عقد مؤمتر إسالمي  عاملي  ملكافحة املسكرات واملخد 

هـ وكان يل رشف حضور هذا  1402مجادى األوىل سنة    30إىل    27من  

 . املؤمتر، وكان من ثمراته بحوث ذات وزن

  را  ـايا االجتامعي ة أثـأن  لوضوح الرؤية يف القض  ازما  ـد جـوإين ألعتق 

وء  ـاة السـاومة دع ـار، ومقـد، واإلقالع عن الض  ـيف مكافحة الفاس كبريا  

 . دهم إىل نحورهم ـورد  كي

ألن  ذلك بدهيي عند   ؛اول السم  ـان خطر تنـ يف بي  دا  ـد جهـا ال نج ـإنن 

 . املخاطب الذي يشاركنا الرأي يف أنه قاتل

املخـوعن خطر  يصبح  والتـدما  واضحـدرات  أذه   ا  ـدخني  ان  ـيف 

حرصا  ـالن  تعاطيهام  من  سيمتنعون  فإهنم  واس  اس  حياهتم  تجابة  ـعىل 

  ه ـ وج  يف   وفـالوق  أودعها اهلل يف بني آدم. ويسهلاء التي  ـالبق  لغريزة حب  

 .دمرةـامل ارثةـالك ذهـه
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  د قرأت أن  ـة، فقـالد املتقدمـه يف بعض البـ ق جزء منـ ذا ما حتقـوه

ة  ـبب عملية التوعيـالد بسـني انخفضت يف بعض تلك البـبة املدخنـنس

 . ا واملؤسسات العلمية فيهاـالتي قامت هبا دوهل 

  ة ـاألدل   من  ل  ـدلي  دخني ـوالت  دراتـواملخ  للخمر   المـ اإلس  وحتريم

 الذي   الدـاخل   اهلل   دين   المـاإلس   ألن    ذلك   ؛ اهلل  دـ عن  من  هـأن   عىل  الكثرية

م   ويفخرون   ور، ـاخلم  يرشبون  وم ـق   عىل   نزل  ا  ـ قاطع   حتريام    اخلمر  حر 

 . شعرهم يف بذلك

 : "العريب   الشعر  يف  الوصف"كتابه:  يف  قناوي  العظيم  عبد  األستاذ   قال

والثراء، ومن دالئل   الرساء  اجلاهيل من مظاهر  العرص  اخلمر يف  ]كانت 

ة، فأقبل عليها كل من يريد أن  ـالة، ومن أسـاملروءة والنب باب العزة والفتو 

، كريم نبيل، ومل ينحرف عن معاقرهتا إال  يتسامع الن  اس عنه أنه رسي  ثري 

فيها غري ما يراه اآلخرون، ولعل  أولئك الذين انحرفوا  قلة ضئيلة رأت  

 عنها قد شاركوا اآلخرين يف وصفها، وأسهموا معهم يف نعتها[. 

مهحر    .م اإلسالم اخلمر يف هذه البيئة ويف وقت مل تكن هناك ديانة حتر 

مثله يف احلياة ثالث منهن رشب اخلمر،    ة بن العبد يعلن أن  ـذا طرفـه

 : ولـاة. يقـعىل احلي ولوالهن مل يرص 

دي            هن  من عيشة الفتى  ولوال ثالث   ك مل أحفل متى قام عو   وجد 

 اء تزبد ــكميت متى ما تعىل بامل           ربة ـفمنهن  سبـقي العاذالت بش
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ه، ولكن عرضه  ـر واستهالكه مال ـربه اخلم ـ ر بشـ رتة يفخـذا عنـوه

 : ولـيق  را  ـيبقى واف

 ايل وعريض وافر مل يكلم ـم  تهلكـفإنني مس ربت ـوإذا ش

تربيـوك ه ـألبن   ول  ـالرس  ة  ـانت  اإلسـاء  املجتمع  املثـ ذا  ايل  ـالمي 

فـتربي عن ذ  ـة  جعلتهم  ق ـة  يسمعون  س ا   ولـدما  حتريم  ـهلل  يف  بحانه 

 مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف خف  حف  جف ُّٱٱ:رـاخلم
 حم  جم  يل  ىل   مل  خل  هل  مل  خل  حل  جل 

 جهمه ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم 
جعلتهم يقلعون عنها، وهيرقون    [  91  -   90ائدة :  ـامل ]  َّجي  يه  ىه 

 . ما يف بيوهتم منها ويقولون: انتهينا انتهينا

الت دخني، ثم عن موقفها من  ـوسنتحدث عن موقف الرشيعة من 

جيتنب ما  درات ثم عن املنهج الرباين يف صوغ املؤمن الصالح الذي  ـاملخ

ال، ويقوم بام أوجب اهلل عليه من الطاعة ـوال واألفع ـه من األق ـهناه اهلل عن

 والعمل الصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.  

   .واهلل ويل التوفيق وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل رب العاملني. 

 حممد بن لطفي الصباغ 

 هـ 1416ل  ربيع األو 19الرياض يف 

 م 1995آب  15الوافق 
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 نيـــدخـالت

التدخـالبح  إن   يف  كتبت  التي  وآثـوث  باللغـني  األجنبيـاره  ة ـات 

الرسائل التي كتبت    وق احلرص، وكذلك فإن  ـية تفـكاالنكليزية والفرنس

 . ذا املوضوع أصبحت تشكل مكتبة قائمة بذاهتا ـباللغة العربية يف ه 

البحوث ليست كلها عىل مستوى واحد من األصالة والعمق  وهذه  

فكرة   حول  تدور  ولكن ها  املوثق.  العلمي  البحث  يف  املنهج  والتزام 

أن   يف  شك  من  وليس  مدمرة،  آفـة  التدخني  أن   وهي  هذه    صحيحة:  

ة التي يقرأ أبناؤها، والتي ـعند بعض األمم املتقدم  البحوث قد تركت أثرا  

د  ـع املصلحني، فأصدرت تلك احلكومات قوانني حت تتعاون حكوماهتا م

النجاح.  ولكن   البالد، وقد نجحت بعض  التدخني يف تلك  انتشار  من 

هذا األثر ال يكاد يوجد يف بالدنا العربية    ه أن  ـاليشء الذي يزن املرء ويؤمل

 . واإلسالمية

ار بسبب سفر أهيل،  ـاضطررت يف هذا الشهر أن أقيض ساعتني يف املط

الدخان، ه فكد أثر  أن  ـت أختنق من  املطـسقف رده   ذا مع  ال،  ـار عـة 

واس ألن    ؛عة ـورقعتها  ه  ذلك  ردهـ أكثر  يف  املوجودين  كانـؤالء  وا  ـاته 

 . ونـيدخن

هل  يكون  أن  العزائم  وصدقت  القوى،  تضافرت  إذا  آلمل  ذه  ـوإين 

 .اء اهلل تعاىلـإن ش البحوث أثر  
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امل  وإن   من  ـؤث ـاألداة  التلفرة  هي  اإلعالم  ألن  ـأدوات  مشاهد  ـاز،  ه 

عىل القائمني عىل هذه املؤسسة مسؤولية    مسموع، ومن هنا فإين أرى أن  

البحث،   هذا  فقرات  من  فقرة  يف  الكلمة  هلذه  تفصيل  وسيكون  كبرية، 

وأن   املحقق،  التدخني  خطر  تبني  هادفة  متثيليات  هناك  تكون  أن  ينبغي 

، وأن تراقب الربامج فال يعرض   تعرض احلقائق العلمية بأسلوب ميرس 

يف    نيؤول ـ كل القنوات.  أعان اهلل املساز منظر فيه إنسان يدخن يفـيف التلف

 ة عىل القيام بام ألقي عىل كاهلهم من مسـؤوليات عظيمة. هذه املؤسـس

يراد به سحب دخان لفيفة من ورق رقيق يوضع فيها مسحوق    التدخني: 

 . غـأوراق نبات يدعى التب

سم  االكلمة مأخوذة من )توباكو( وهو    ، وهذهالتبغ وهذا النبات يسمى  

 . جزيرة يف خليج املكسيك

 .  (، وهي لفظة تركيةنـالتت بـ)   ا  ـوعرف التبغ أيض

 ية. ـ(،وهي لفظة فارساك ـالتنببـ) ا  ـوعرف أيض 

ق:  ـادة طبـيف م  "القاموس"اء يف  ـ. جاق ـالطب  ويطلق عىل نوع منه كلمة  

 للسموم[. ة نافع ـال مكـ]وكزن ار: شجر منابته جب

 . ا  ـأو نشوق عوطا  ـس وقد يستعمل بواسطة األنف ويسمى عندئذ  

أو   بالسيكار،  أو  بالسيكارة،  إما  بالتدخني  الفم  يستعمل عن طريق  وقد 

 .بالغليون، أوباألرجيلة )الشيشة(
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وهذه الطريقة أشدها    ،د يستعمل عن طريق الفم باملضغ باألسنان ـوق

التي  . خطرا   املصائب  أعظم  باكتشومن  العامل  هو  ـأصابت  أمريكا  اف 

متمدنون   أهنم  يزعمون  الذين  األوربيون  املكتشفون  وجد  إذ  التدخني، 

والوسطى  الشاملية  أمريكا  يقطنون  كانوا  الذين  احلمر  اهلنود  وجدوا 

   . العادة الذميمة املنكرة املؤذية واجلنوبية يدخنون، فاقتبسوا منهم هذه

احل ـوه فاهلنود  العجب،  أعجب  من  قوم  ذا  متخلفون    مر  بدائيون 

كانوا   إذ  احلديث،  احلجري  العرص  الباحثني  بعض  يقول  كام  يمثلون 

يستخدمون األدوات احلجرية.  فكيف ساغ أن يقلدهم أولئك املكتشفون  

 يئة؟ـيف عادة س

مية سكان تلك البالد باهلنود احلمر تسمية  ـري إىل أن تسـأن أش   وأحب  

سواحل   أن   يظنون  كانوا  ألهنم  األوربيون  عليهم  أطلقها  مغلوطة،وقد 

 د الرشقية. ـأمريكا هي سواحل جزر اهلن

وهذا النبات قديم ولكن استعامله يف أوربا وبالد املسلمني للتدخني  

سلمني يف أواخر  اء )التدخني( إىل بالد املـذا الوبـ اء ه ـد ج ـفق . أمر طارئ

 . القرن العارش اهلجري

هتذيب  "يقول العالمة حممد بن عيل بن حسني مفتي املالكية يف كتابه  

 : "الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 16  - 

 

ان  ـان، ودخـن، والدخـاك، والتتـ]أول ما ظهرت العشبة املعروفة بالتنب

( يف أوائل القرن احلادي عرش  ابه بـ)تنبكتوـا، وطـا، وطابغـابه، وتابغ ـط

أي يف السنة اخلامسة بعد األلف كام نقلها الكنوي عن   "ابن محدون"كام يف  

الدر "العالمة الزاهد حممد، أو يف سنة مخس عرشة كام نقلها الكنوي عن  

ومقتىض قول   "ترويح اجلنان"الته  ـيف رس   "املختار رشح تنوير األبصار

 بعضهم: 

 ا إيمــاء هــل فــي كتابن         ني أجبيل عن الدخان يا خلي

 خت يوم تايت السامءثم أر          قلت ما فرط الكتاب بيشء

 ه يف آواخر القرن العارش[. ـأن

 : عن شيخه النجم قوله "الدر املختار"ل صاحب ـد نق ـوق

بعد   عرشة  مخس  سنة  يف  بدمشق  حدوثه  وكان  حدث،  الذي  ]والتتن 

 األلف[. 
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 علماء اإلسالم من هذا الداء الوبيل؟ما موقف 

ف السليم إذ أفتى معظمهم  ـكان موقف مجهرة العلامء أقرب إىل املوق

ال  ـف، ومنهم من ق ـ هم من توقال بكراهته، ومنـه. ومنهم من ق ـبحرمت

 .ه ـبإباحت

وال نفر من علامء كل مذهب من  ـول من هذه األق ـوذهب إىل كل ق 

 . املذاهب األربعة 

بن  فمن   إبراهيم  الشيخ  مبكر  وقت  يف  بحرمته  أفتوا  الذين  العلامء 

 هـ. 1041إبراهيم اللقاين املتوىف 

 هـ. 1057ومنهم العالمة الشيخ حممد بن عالن املتوىف 

ومنهم شيخ اإلسالم العالمة حممد بن حممد النجم الغزي املتوىف سنة 

 هـ. 1061

العالمة ع  الدمـقال  الدين حممد بن عيل احلصكفي  شقي احلنفي الء 

 (1):"الدر املختار"هـ يف كتابه 1088املتوىف سنة 

النجم: والتت ن الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق يف سنة  ـ]قال شيخنا 

به أنه ال يسكر وإن سل م  ار ـهـ( مخس عرشة بعد األلف، يدعي ش1015)

 

 .  296/ 5للحصكفي    "ارـدر املخت ـال "   (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 18  - 

 

فإن  أمح رت  ـمف   هـله  حلديث  حرام  وهو  سـ،  أم  عن  هنى  »  : لمة  ـد 

 [. «رت  ـكل مسكر ومفول اهلل عن  ـرس

 هـ. 1123ومنهم الشيخ عبد العزيز بن مسعود الدباغ املتوىف  

املتوىف   الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  بن  اهلل  عبد  الشيخ  ومنهم 

 هـ. 1243

أك ـومم القول بحرمته عنـا  األمر عن  ـد عـد  العلامء هني ويل  دد من 

املتقدم بعد أن ق ـد ج ـفق  ، ربهـش الغزي  النجم  أنه حر  ـاء يف كالم  رام  ـر 

 .[ه حرم مطلقاـومع هني ويل األمر عن]  ال:ـق

وا بتحريمه ـويل األمر استجاب للعلامء الذين أفت  ذا يدل عىل أن  ـوه

العلامء ووالة األمر واجهوا هذا اخلطر بام جيب أن يواجه    كام يدل عىل أن  

أن   ال  لو  ظاهرا    به،  يكن  مل  بام  رضره  العلامء  بعض  فاغرت  بطيء،  ألنه   ،

اس عن حماسنه فأفتوا بإباحته ومنهم الشيخ عبد الغني بن ـسمعوا من الن 

سنة   املتوىف  احلنفي  الصويف  الدمشقي  النابليس  فقد  1143إسامعيل  هـ. 

الصلح بني اإلخوان يف حكم  "بإباحته وكتب رسالة يف ذلك عنواهنا    أفتى 

ار  ـوأش  ،د أطنب يف هذه الرسالة يف مدحه ومنافعهـوق   ."إباحة الدخان

  " مطالب أويل النهى "والشطي يف تعليقه عىل    ،إليها ابن عابدين يف حاشيته

 هنا خمطوطة.  أ وذكر الزركيل 
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اجلم   النابليس عىل علمه  ول   متصوف  والشيخ  التصوف  ه  ـمغرق يف 

رتاه  ـالشيخ عبد الغني اع  أن  "سلك الدرر"أراء باطلة، وذكر املرادي يف  

فيـال ش ـطأ  الـح وـعره  وبقي يف حال ه  تتعرتيه  ة عجيبة وصارـ أظافره، 

 اس. ـده الن ـفانتق اته. ـالسوداء يف أوق

املتوىف   احلنبيل  الكرمي  مرعي  الشيخ  ق 1033ومنهم  فقد  يف  ال  ـهـ 

: ]ويتجه حل رشب الدخان  "غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى "

 والقهوة واألوىل لكل ذي مروءة تركهام[. 

عىل كالم    ال العال مة الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع تعليقا  ـوق

يف اإلباحة وأنه    ف املصنف أي الشيخ مرعي رسالة  الشيخ مرعي: ]وقد أل  

الشيخ ه  وعد  وأنه    مكروه  الزوجة  تستحقها  التي  النفقات  من  منصور 

 مكروه. 

وألف الشيخ زين الدين عبد القادر اجلزيري ولدعم  الشيخ منصور  

الة يف  ـة القهوة والدخان، وألف عبد الغني النابليس رسـيف إباح  الة  ـرس

 . للشطي  "رشح زوائد الغاية"من  ا  ملخص ه.ـإباحت

من    القول بإباحة رشب الدخان رضب    : إن  (القائل ابن مانع)ول  ـأق

ذيان، فال يعول عليه اإلنسان، لرضره امللموس، وختديره املحسوس،  ـاهل

املكروهـورائحت املـه  وبذل  فيـة،  فائدة  ال  بام  تغ ـال  فال  بأقـه،  وال  ـرت 
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يؤخ فكل  اهلل  ـاملبيحني،  رسول  إال  ويرتك  قوله  من  وللعالمة  [ملسو هيلع هللا ىلصذ   .

 . عىل الشيخ مرعي يف إباحة الدخان الشيخ عبد الرمحن بن مانع رد  

وممن ذهب إىل إباحته العالمة ابن عابدين )حممد أمني بن عمر( املتوىف  

ال:  ـق  (اإلباحة أوالتوقف)عىل قول الشارح:    د قال تعليقا  ـفق.هـ 1252

 ]املختار األول عند اجلمهور من احلنفية والشافعية[.

أن  ـويب القـه   دو  ألنـذا  كان  إنام  مل  ـول  ذاك  ه  علامء  من  لكثري  يتبني 

عىل كالم النجم الذي نقله   ابن عابدين قال تعليقا   العرص رضره بدليل أن  

أن    :الشارح ق   )عىل  بالبدن(  أرض   ربام  خيتلف  ]ال:  ـاستعامله  أنه  الواقع 

 . [باختالف املستعملني

 كام يدل كالم النجم عىل تقرير رضره. 

صاحب الدر املختار عن شيخه وهناك من قال بكراهة الدخان، قال  

كره ـالعامدي:]وق ش ـد  يف  ـه  العامدي  ل ـإحلاق  "هـهديت"يخنا  بالثوم  ـا  ه 

 والبصل باألوىل. فتدبر[. 

املوسوعة  "مصطفى الزرقا خبري املوسوعة يف  الشيخ  تاذنا  ـال أس ـوق

 تعليقا عىل هذا الكالم: "األرشبة"زء ـ يف ج "الفقهية

بكراهة تدخني التبغ، ومل يوفق يف إحلاقه يف احلكم ]أصاب العامدي 

أن  ـبالث الرائحة، ذلك  الثوم والبصل مها من األغذية   وم والبصل خلبث 

 د أثبت الطب احلديث عظيم فائدهتام. ـة، وقـامـاهل
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واخلبث يف رائحتهام إنام هو إذا كانا نيئني، فإذا طبخا مع الطعام مل يبق يف  

عنهام إال  ألجل دخول املسجد كي ال    ملسو هيلع هللا ىلص  ه النبي  ـرائحتهام خبث. ومل ين 

املصيل  فإن  ـبرائحته من جي  يزعج  التبغ،  خبث    اوره، وكل ذلك بخالف 

الية ـرائحته التي ال يشبهها سواها هو أهون مضاره الصحية والنفسية وامل

 األخرى التي ال حتىص[. 

ال: ]فأين كل ذلك من  ـمن مضار  التدخني ثم ق  وذكر الشيخ عددا  

وم؟[ ثم التمس للشيخ حامد العامدي ]أنه يف عرصه مل يكن البصل والث

من  ع   خفيفة  مظاهر  وبعض  رائحته  خبث  سوى  التبغ  آفات  من  رف 

 أرضاره[. 

الذين   موقف  من  أسلم  أنه  فأرى  توقفوا  الذين  العلامء  موقف  أما 

بإباحته فإن    ،تورطوا  أمر  من  يكن  العلامء مجيعا    ومهام  بأقسامهم    أولئك 

املحر لو عرفوا من  األربعة  واملتوقفني  بالكراهة  والقائلني  واملبيحني  مني 

د منهم بالقول بحرمته ـ ا تردد واحـأرضار التدخني ما عرفه املعارصون مل

بالظن ال  باليقني  أرضاره  ثبتت  لقد  أهل  ـوأمج  ،القطعية،  األطباء  ع 

 ه. ـد اليوم يرتدد يف حتريم ـذر ألح ـفال ع االختصاص عىل وجودها. 
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 األدلة اليت جتعلنا جنزم حبرمته:

وامل  -1 الصحي  األطبـلقد ثبت رضره  أقرر  ـايل، وأنا لست من  اء حتى 

ل االختصاص فوجدهتم يذكرون  ـوال أه ـلكنني رجعت إىل أق  ذلك،

 امة. ـواد السـ من امل غ عددا  ـيف التب أن  

منها   بـ    النيكوتنيذكروا  إنسان  لوحقن  سامة  مادة  وهي    50قالوا: 

ف لقتلته  منها  أخـوق     .ورا  ـمليغرام  اسم    ذا  ـد سميت هبذا االسم  من 

 ان نيكوت(. ـسفري فرنسا بالربتغال )ج

.ـالس از أول أوكسيد الفحمـغ ومن هذه املواد الضارة   ام 

الس  الرصاصومنها   اجلسم  ـالثقيل  يستطيع  فال  يتجمع  الذي  ام  

 التخل ص منه. 

 ومنها البنزوبريين التي هلا أكرب األثر يف ظهور الرسطان. 

 ، الذي يرتكز يف رئة املدخن ويفتك هبا. عـالبلونيوم املشومنها 

 ، وهو مادة مؤذية تؤدي إىل التهاب اللثة.قطران التبغهذه املواد  ومن

املبيـوه  الزرنيخ ومنها   من  وينفـو  للحرشات  الرئـدات  إىل  من  ـذ  ة 

 . %10ادة ـذه املـه

 ومنها مواد أخرى. 

ق ـوه ذكرته  الذي  ك  ل  ـذا  عبد  ـ من  بن  األستاذ سليامن  ذكر  فلقد  ل، 

أن   ذكر  الرياض  جريدة  يف  نرشه  مقال  يف  العنقري  رشكات    الرمحن 

بإضافة  ـالتدخ تقوم  أهنا  مؤخرا  أعلنت  إىل    599ني  كياموية  مادة 
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أ  ة،  ـام  ـمنها س  كثريا    ن  السكاير وذلك إلضافة نكهات مميزة هلا، تبني 

 .النشادرومادة   ميثابرين د نبايت يسمى ـمن بينها مبي

 يف ظهور أنواع من الرسطان.   را  ـللتدخني أث  وثبت عن طريق اليقني أن  

 منها رسطان احلنجرة.  •

 ومنها رسطان القصبات اهلوائية. •

هبذا  • الوفيات  معدل  ارتفاع  سجلوا  وقد  الرئة،  رسطان  ومنها 

يفوق عرشين مرة معدل    الرسطان بني املرسفني يف التدخني ارتفاعا  

 الوفيات بني غري املدخنني. 

 دة والبنكرياس واألورام املعوية.ـومنها رسطان املع •

اإلصابة   • التدخني  عن  تنتج  التي  الصحية  األرضار  فمن  وكذلك 

 بتصلب رشايني القلب، وهذا قد يؤدي إىل اإلصابة بالسكتة القلبية. 

ح.  •  ومن هذه األرضار االلتهابات الرئوية املزمنة والسعال املرب 

 وقد وجدوا ارتفاع نسبة وفيات املواليد من أمهات مدخنات. •

ومن األرضار التي قررها األطباء املختصون أهنم وجدوا التدخني   •

أس، ومعلوم املتاعب التي تصيب من  ـعند السيدات يرسع سن الي

 تكون يف هذه السن. 

األرض  • أن  ومن  الصحية  الذبحة    ار  ويسبب  القلب  يرهق  التدخني 

 الصدرية. 
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ه • إيق ـومن  األرضار  باألبنـذه  الرضر  مـوه  ،اءـاع  أظهرته  ـذا  ا 

 واملرض    من الوهن    ال يعانون ألوانا  ـاألطف  معظم الدراسات من أن  

 باؤهم وأمهاهتم من املدخنني.آإذا كان 

أن   • أخرى  دراسة  التدخني    وأظهرت  يامرسن  ال  الاليت  األمهات 

 دون الوزن الطبيعي إذا كان أزواجهن يدخنون.  يملن أطفاال  

ه  • مـومن  األرضار  يـذه  العنيـا  يف  من رضر  التدخني  وقد    ، دثه 

عن التدخني وأرضاره عىل    ابا  ـكتب الدكتور ابراهيم حممد عامر كت

 ني. ـ اجلسم والع

التدخني عىل الفم واألسنان. وقد كتب  ومن هذه األرضار أرضار   •

كت قويدر  مصباح  عنونه:  ـالدكتور  الفم"ابا  وأمراض  ،  "التدخني 

 عىل صحة الفم واألسنان.  سيئا   ويذكر أن التدخني يؤثر تأثريا  

املدمن إذا كان يف ظرف    ية ألن  ـذه األرضار األرضار النفسـومن ه •

رأيت فيه  التدخني  يستطيع  مكان ال  مغمـأو  الذهن،    وما  ـه  مشوش 

 وال.ـال من األحـادر عىل االستقرار عىل ح ـغري ق مضطربا  

ه أخبث من  ـإن رائحتـن ف ـدخ ـة املـن رائحـذه األرضار نتـومن ه  •

 ة الثوم والبصل. ـرائح

أن   • األرضار  هذه  بل    ومن  املدخن  عىل  يقترص رضره  ال  التدخني 

أو   املسترت(  )التدخني  ويدعونه  األبرياء،  من  غريه  إىل  يتجاوزه 

 )املفروض( أو )السلبي(.
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 تاذ سليامن العنقري:ـال األسـق

ة هارفرد  ـت يف جامعـ ذا اخلصوص مت  ـة يف هـموثق   ةـة طبيـ]أول دراس 

ري  ـتأث   زت عىل توضيح  ـورك ريق طبي دويل،  ـراف فـت إشـة حت ـاألمريكي

 . نيـترت عىل الرئتـني املسـالتدخ

وأعقب ذلك دراسات دولية عديدة أظهرت وجود عالقة واضحة  

 مبارشة بني التدخني املفروض وبني رسطان الرئة. 

تأثريا   احلكومية  غري  الطبية  الدراسات  بعض  وجدت    مبارشا    كام 

 للتدخني املسترت عىل أمراض القلب والرشايني. 

صادرة عن اجلمعية األمريكية للقلب    ا  ـة طبيـوتفيد إحصائيات موثق

سنويا حوايل    بأن   يقتل  بسبب   53التبغ  املدخنني  من غري  أمريكي  ألف 

 تعرضهم للتدخني السلبي.

بأن   الدراسات  من  جمموعة  تأثرا    وتفيد  األشخاص  بالتدخني    أكثر 

النس هم  رج ـاملسترت  من  املتزوجات  األطفال  ـاء  وكذلك  مدخنني،  ال 

 املقيمون مع والدين مدخنني أحدمها أو كالمها وخاصة األم[. 

 ه.ـ ني يف بطن أمـ أثري عىل اجلنـذه األرضار التـومن ه •

 ار: ـقال الدكتور حممد عيل الب 

]خطورة التدخني ال تقترص عىل املدخنني وحدهم فقط، وإنام يتعدى ذلك 

ة يف بطون أمهاهتا، فيكثر اإلجهاض بني احلوامل املدخنات، كام  ـإىل األجن
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 من أمثاهلم من أمهات أن أوزان املواليد من أمهات مدخنات أقل بكثري

إن   بل  فحسب،  ذلك  ليس  مدخنات،  األشهر    غري  يف  األطفال  وفيات 

األوىل من حياهتم ألمهات مدخنات هي أضعاف الوفيات لألطفال الذين 

 . ال تدخن أمهاهتم

إن  األطفال الرضع الذين يعيشون يف غرف مليئة بدخان السكاير هم أكثر  

الرئوي  تعرضا   والنـلاللتهابات  األطفال  ة  من  أمثاهلم  من  الشعبية  زالت 

 الذين يعشون يف أجواء نقية[.

 : ةـوالتدخني يؤثر عىل املحاصيل الزراعي •

التدخني عىل اإلنسان ومن حوله من بني جنسه بل    نعم مل تتوقف أرضار 

 . امتدت هذه األرضار إىل النبات واملحاصيل الزراعية

الدراس بعض  أثبتت  أن  ـفقد  العلمية  يف  ات  املوجودة  الفريوسات 

رض والفاكهة بمجرد ملس  التبغ تنتقل يف املزارع من املدخن إىل حماصيل اخل

 ....ااملدخن هل

اقبة  ـذه الفريوسات تنتقل عن طريق احلرشات الثـه  د أن  ـوكان من املعتق

أوـاملاص العامل  طريق  عن  انتقاهلا  أكدت  املالحظة  ولكن  املزارعني    ة، 

اء وجودهم يف املزارع املحمية، حيث إهنم يسهمون  ـأثناملدخنني خاصة يف  

بدرجة كبرية يف عدوى النباتات هبذا املرض اخلطري الذي يسبب اصفرار 

 . لة إنتاجه بنسبة مخسني يف املائةالنبات وق
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 : ةــاليـاألضرار امل

من  ـأس  إن   -1 األعظم  السواد  إىل  بالنسبة  غالية  السكاير  علب  عار 

عارها باستمرار بسبب ازدياد الرضائب والدعاية  ـ وتزيد أس  املدخنني،

التبو رشكات  وجشع  كثريا  ـاإلعالن  يملك  التي  اليهود،   غ  منها 

قسام   يبدد  املحدود  ذوالدخل  هذه    فاملدخن  عىل  دخله  من  قليل  غري 

 لألموال وحرقها.  ة الفتاكة. وبذلك ضياع  ـاآلف

تدخني أكثر مما  ما ينفقه املدخن يف ال   وبسبب غالء أسعار الدخان فإن   •

مخسة    انا  ـما تنفقه األرسة يف التدخني يزيد أحي  بل إن     ينفقه عىل نفسه. 

 . وهذا رضر مايل كبري أضعاف ما تنفقه يف الطعام والرشاب والدواء. 

ف • الصحية  الدخان  أرضار  من  ذكرنا  ما  يتعرض    إن  ـوبسبب  املدخن 

العامل    ويتوقف دخله، ألن  تعطل  ، فيا  ـمراض التي أرشنا إليها آنف لأل

له هذا الوضع كان    كسب، وإذا تصورنا أن    عندما ال يعمل ال يكون 

ويف    ام أو يقيض عليه.  ـعند عامل آخرين فإن  ذلك يضعف اإلنتاج الع 

امل الرضر  األمـذلك من  الفرد وعىل  الكبري عىل  ة ويصيب  ـايل اليشء 

 . اقتصاد البلد بكارثة

احات واسعة من األرايض الصاحلة للزراعة،  زراعة التبغ تشغل مس  إن   •

واخلض  باحلبوب  تزرع  أن  يمكن  التي  ـوكان  األخرى  والنباتات  ار 

ويف ذلك رضر مزدوج:  تعطيل األرض الصاحلة     .ذاء للبرشـتصلح غ 

الناس  يتجرعه  الذي  القاتل  السم  وزراعة  النافع،  لتزرع  للزراعة 

 . راضني 
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التي   • املالية  األرضار  األموال  ومن  تلك  التدخني  ممارسة  عىل  ترتتب 

الطائلة التي تنفق يف عالج املرىض الذين أصيبوا باألمراض الناجتة عن  

التدخني، وهي أمراض كثرية، فهناك ثمن األدوية وهي غالية، وهناك 

 . أجرة املستشفى وأجرة الطبيب ونحو ذلك

إحصائيات • الت  أكدت  احلـرشكات  ثلث  حوايل  أن   العاملية  رائق  أمني 

التدخني، وهذا يؤدي إىل خسائر مادية فادحة وخسائر   حتدث بسبب 

 . دة آالف سنوياـبرشية تصل إىل ع

أن   املسلمون  الذي ش  ويذكر  فأحرق  ـاحلريق  من سنوات  منى  ب يف 

اس وأزهق األرواح كان بسبب رجل ألقى سيكارة  ـزع النـيام، وأفـاخل

 . عىل خيمة

الرشعي    إذاكان احلكم  فإن  ذكرنا،  ما  التدخني  عىل  املرتتب  الرضر 

 . «ال رضر وال رضار» : ملسو هيلع هللا ىلصوله ـ ة لقـو احلرم ـواضح وه 

 بل لقد كان هذا احلديث   (1).وهذا احلديث صحيح بطرقه املتعددة

 

أخرجه  1) يف  (  يف  ـوأمح ،  745/ 2  "أـ املوط"مالك  - 326/ 5و   313/ 1  "ندـاملس "د 

ماجه  327 وابن  والدارقطني  (2341-  2340) ،  ،  228-227/ 4و  77/ 3، 

، وأبو  58- 57/ 2  "املستدرك"، واحلاكم يف  69/ 6  "السنن الكربى"والبيهقي يف  

. ويف  24/ 2و  193/ 1  "األوسط "، والطرباين يف  344/ 1  "تاريخ أصبهان"نعيم يف  

  "نصب الراية"، والزيلعي يف  294ص    "املراسيل". وأبو داود يف  86/ 2  "الكبري"

 . 4/110  "جممع الزوائد"، واهليثمي يف  386- 384/ 4
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التي تقوم عليها الرشيعة اإلسالمية. وماذا يريد مبتغي  القواعد  من 

 احلق أوضح من هذا الدليل؟

وال  »   ،رم ـفكل رضر حم  «ال رضر» عليه الصالة والسالم:    ول النبي  ـيق

 . ترض أخاك وهو يرضك أي أن   «رضار

الدخان   إن   حتريم  عىل  األدلة  أقوى  الدليل  تفيد  . هذا  ال  واملكابرة 

 . يئا  ـصاحبها ش

مـوق رـد حدث  أن  مهندسأرة  رأيت  ا  ـيت  ملتزم  متدين  أنه  عي  ه  ـيد 

لنفسك هذه اجلريمة   له: كيف تسوغ  التدخني فقلت  يدخن ويرسف يف 

 بحق نفسك واملخالفة ألمر ربك؟ 

 ؟ ال : ما الدليل عىل حتريم الدخانـق

 .«ال رضر وال رضار » : ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول  قلت له:  

 . قــال: أنا ال يرضين

 . كان ذلك مكابرة منه وإرصارا عىل املعصية

ادة، وأن يقول له  ـة قلبية حـويشاء اهلل تعاىل أن يصاب هذا الرجل بأزم

إن   الصدر:  فتح  عملية  له  أجرى  الذي  املسلم  غري  تدخينك    الطبيب 

لنفسك  سيكارة فاخرت  ميال،  القرب  إىل  بك  التدخني . يميض  عن  فامتنع 

 . من املوت خوفا  

اء  ـ أل العالمة الفقيه الورع األم  ـ اء رجل فسـد جـوق • ار باملعروف والنه 

 عن الدخان. ملنكر الشيخ صالح العقاد اعن 
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ل هذا السؤال إىل األطب اء فإن قالوا: إنه ضار كان  ـفقال الشيخ: نحو 

 .، وإن قالوا: إنه غري ضار مل يكن فيه يشء حراما  

 . فكان جوابه يف غاية اإلحكام

م     -2 الدخان من اخلبائث عند أصحاب العقول وأويل األلباب، واهلل حر 

 . علينا اخلبائث

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ  :قال تعاىل
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب  مب
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 [. 157األعراف:  ]  َّلك  اك يق

بأن   يسل م  ولعظيم    واملنصف  رائحته،  لنتن  اخلبائث،  من  التدخني 

أتينا عىل أمهها يف الدليل األول. وبذلك يكون تناوله بأية   أرضاره التي 

 طريقة من الطرق حراما.  بداللة اآلية الكريمة. 

إتالف     -3 تبذير   التدخني  وهو  ينفع  وال  يرض  ما  يف  له  وتضييع  للامل 

 . وإرساف

قال    .هلل سبحانه عن التبذير وجعل املبذرين إخوان الشياطنيد هنى اـوق

 مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغُّتعاىل:  
- 26اإلرساء:  ]  َّمم خم حم جم ملهل خل حل  جل

27 .] 
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األعراف:  ]  َّجه ين ىن من حنخن جن يم ىم ُّٱ  اىل:ـال تع ـوق

31 .] 

ال  ـقال:  ق    ه املغرية بن شعبةـا رواه عنـيف م  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـال رسـوق

ومنعا  إن   »  :ملسو هيلع هللا ىلص األمهات،  عقوق  عليكم  م  حر  ووأد  ـوه  اهلل  ات، 

. متفق  «الـة املـال، وكثرة السؤال، وإضاعـل وقـ البنات، وكره لكم قي

البخاري:  (1)عليه ورواية  مسلم  راوية  وهذه  قي»،  عن  ينهى  ل  ـكان 

ال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال، وكان ينهى عن عقوق األمهات،  ـوق

البنات،   وهاتووأد  مسلم    .«ومنع  راوية  يف  الواردة  )كره(  ولفظة 

وإذا أسندت إىل اهلل دلت عىل    ،ليست هلا الداللة الفقهية االصطالحية

يف احلديث، ورواية البخاري ترشح هذا املعنى   ملسو هيلع هللا ىلصالتحريم كام يف قوله  

 واهلل أعلم.  «الـكان ينهى... وإضاعة امل»

للامل،   وإضاعة  وإرساف  تبذير  التبذير  والتدخني  اهلل  م  حر  وقد 

ال، وأي إضاعة للامل أكثر من أن يرق املرء هذه  ـواإلرساف وإضاعة امل

 . اللفائف التي يشرتهيا باألثامن الغالية

ول اهلل  ـهنى رس »  : قالت  ومما يدل عىل التحريم حديث أم سلمة     -4

 اء اهلل  ـصحيح إن ش  و حديث  وه (2).«رت  ـ عن كل مسكر ومف ملسو هيلع هللا ىلص

 

 (. 12() 593) ، ومسلم (2408ي ) رواه البخار (  1)

 . (3686) ، وأبو داود 309/ 6 "املسند"( رواه أمحد يف 2)
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 اوي.  ـد صححه احلافظ العراقي والسيوطي واملنـوق.  اىلـتع

 : "القديرفيض "اوي يف ـال املنـق

دليال   القاهرة، وطلب  إىل  له    ]حرضعجمي  لتحريم احلشيش، وعقد 

جملس حرضه أكابر علامء العرص، فاستدل الزين العراقي هبذا أي هبذا  

اهلل عن كل مسكر ومفرت»احلديث   فأعجب من حرض.    «هنى رسول 

 يوطي  ـف أي السـز املصنـلمة، ورم ـأم س  عن    داود    وأبو    د  ـأمح   رواه  

 . ال الزين العراقي: إسناده صحيح[ـلصحته، وهو كذلك فقد ق

: ]وحديث أم سلمة أخرجه  "فتح الباري"ال احلافظ ابن حجر يف  ـوق

 . أبو داود بسند حسن[

النقلت ويتنازع  مفـ:  الدخان  كون  يف  يف  ا  رت  ـاس  أتوقف  وكنت   ،

، وهو قلة تأثري  رت  ـيقوي أنه مف  ، ولكنني ذكرت أمرا  رت  ـاحلكم عليه بأنه مف

ر الطبي عىل من يدخن يف العمليات اجلراحية، إذا قورن  ـاملخ   باإلنسان د 

 . ري املدخنـغ

ات ولو  الدخان يدخل يف كونه من املفرت    عىل أن    أفال يكون ذلك دليال  

ه  قليال  ـكان  التفتري  يقذا  أن  ـ . ومما  ذلك  تؤثـالدخين  وي  األوىل  ر عىل  ـة 

دخني. األمر  ـذا األثر السلبي كلام أوغل املدخن يف التـان ويزول ه ـنسإلا

 . لـ اج إىل تأمـيت

ة التحريم أهنا ـ: ]واختلفوا: هل عل  "هتذيب الفروق"وقال صاحب  

ليـفتش درا  ـوخ  دث تفتريا  ـحت  . وتهـة اخلمر يف نشـارك أو 
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الت يف  ـقال  حجة  "أجوبته"اودي  املتقدم  سلمة  أم  حديث  وكفى   :  

ط ودليال   دخان  حتريم  عىل  يعني  تعاطيها  ـ،  ابتداء  يف  تسكر  أهنا  أو  ابه، 

حتى يطول  ة، ثم ال يزال يف كل مرة ينقص شيئا  ـ تام ة  ـبغيب رسيعا   إسكارا  

ال: ]نعم يرم القليل كالكثري  ـثم ق  . ، فيصري ال يس به ...[دا  ـر ج ـاألم

 .لغالب وقوعه بأدنى يشء منها[اخشية الوقوع يف التأثري، إذ

إن  ـوأق القليـمن  ول:  هـ ع  من  املحرمـل  يف  ـذه  نص  يرد  مل  التي  ات 

اخلمر خش  يف  ورد  كام  منها  القليل  الوق ـحتريم  يف  ـية  الذي ـاإلدموع  ان 

 . . واهلل أعلم.  رضره حمقق هو الصواب

 . اءـا أمجع عليه األطب ـذا مـار بطيء .. وه ـتعاطي التدخني انتح   -5

الن  يشعر  هبـوال  ألن  ـاس  االنتحار  ولكنـ ذا  بطيء،  قتـه  للنفس    ل  ـه 

تبـبيق واهلل  يقول:  ـني،  وتعاىل   ىب  نب   زبمب رب  يئ ُّٱارك 
 [. 29النساء:  ]  َّزت  رت  يب 

o   وعن أيب هريرة  من ترد ى من جبل » :  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـال رس ـقال: ق

. ومن  دا  ـفيها أب  لدا  ـخم  ه خالدا  ـفقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتد ى في

سام    ى  فسم    حتس  نفسه  يـفقتل  يف  يتحسـه  نـده  خال ـاه يف    دا  ـار جهنم 

 أ هبا يف  ـده جي ـديدة فحديدته يف يـه بحـ. ومن قتل نفسدا  ـفيها أب  دا  ـخمل
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 (1).«دا  ـفيها أب  دا  ـخمل دا  ـ ار جهن م خال ـه يف ن ـبطن

فاحل بطيء  أثره  سم   يف  ـوالدخان  نص  كأنه  اجلميل  الصحيح  ديث 

ى )أو رشب( س»التحريم.   ار ـده يتحساه يف نـفسمه يف ي  ام   ـ ومن حتس 

 .«داـفيها أب دا  ـخمل جهنم خالدا  

للنـالت   -6 إيذاء  التي ينرشها اس  ـدخني  ة  السام  ه  اخلبيثة وبمواد  برائحته 

وإيذاء   اآلخرين،  فيؤذي  فيه  جيلس  الذي  املكان  ويف  حوله  املدخن 

 .املسلم حرام 

حمققا  ـوق اإليذاء  هذا  أصبح  املسترتد  بالتدخني  الرضر  ذكرنا  وقد   ،.   

الن أقرب  املدخن  إليـويؤذي  وزوجتـاس  أوالده  يساكنه  ـه:  ومن  ه 

 .هـويقيم مع 

من   كثري  عىل  يعود  ذلك  ورضر  البيئة  تلوث  أسباب  من  والتدخني 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال  »  :ولـيق  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل     .اسـالن 

 (2).«ارهـيؤذ ج

 

ولفظه: »من قتل نفسه بحديدة فحديدته    (109) ، ومسلم  ( 5778) ( رواه البخاري  1)

ومن رشب سام فقتل    ، يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهن م خالدا خملدا فيها أبدا

أبدا...« فيها  خملدا  خالدا  جهنم  نار  يف  اه  يتحس  فهو  الرتمذي  ،  نفسه  أيضا  ورواه 

 . والنسائي وأبو داود بنحوه

 وغريهم.  2/267، وأمحد  (75)  ( 47) ، ومسلم (6475) رواه البخاري   (  2)
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الرسول   كان  املسجد    ملسو هيلع هللا ىلصوإذا  يف  املسلمني  أحد   يؤذي  أن  عن  هنى 

فام   أكلهام،  ملن  املسجد  قربان  عن  فنهى  والبصل،  الثوم  بالنا برائحة 

 اف؟ ـان الذي هو سم زعـبرائحة الدخ

 الواضح عىل  ني  ـ ا، ولكن إذا اشتبه هذا األمر البـكام بين   دخني حرام  ـالت   -7

النـأح من  التـد  أي:  فهو  عنـاس،  املشتبهات   دئذ  ـدخني  األمور  من 

 .من وقع فيها وقع يف احلرام أن   ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـالتي ذكر رس 

o الل  ـ احل  إن  »  :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـسمعت رس ال:  ـعن النعامن بن بشري ق

ب   ني، وإن  ـب من    ري  ـمشتبهات ال يعلمهن   كث  ور  ـني، وبينهام أمـاحلرام 

اس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف  ـالن 

الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع  

 (1).«هـارمـمحى اهلل حم   محى، أال وإن  ملك   للك  أال وإن   .فيه

تباه فيه، وكذلك احلرام  ـال اش   احلالل املحض بني    قال ابن رجب: ]إن  

أم األمرين  كثـتش   ور  ـاملحض، ولكن بني  الن ـتبه عىل  اس: هل  ـريمن 

خون يف العلم فال يشتبه  ـرام؟ وأما الراسـالل أم من احلـهي من احل

 .عليهم ذلك

ورضر ونجاسة لكون   ه رسف  ـان ألنـوذهب بعضهم إىل حتريم الدخ   -8

 .و الكثريأيرم القليل منه  ذ  ـباخلمر وحينئ ل  ـبالسكاير ت  

 

 . (1599) ، ومسلم  (52) ( رواه البخاري 1)
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فيه، وأما كوهن  أو رضرا    فأما كونه إرسافا   باخلمر    ل  ـبت    افهذا ال شك 

بنجاسة  واحلكم  التدخني.  كتبوا يف موضوع  الذين  بعض  ذكره  فهذا 

أم   معنوية  نجاسته  فهل  العلم.  أهل  بعض  عند  نظر  موضع  اخلمر 

 نجاسته حسية؟  

 .وأنه مضيعة للامل يقينا   ويكفينا للحكم بتحريم الدخان أنه ضار  

  ة  ـه أدل ـقالوا بإباحتة الذين  ـأدل   ان أن  ـول بتحريم الدخـد القـا يؤك ـومم   -9

 م من رضره  وهنم مل يقفوا عىل ما استبان اليأعىل الرغم من  ة  ـواهي

 .ا بحرمة استعاملهـيقولون لو ثبت رضره لقلن عا  ـمجيوهم    ،قـاملحق

 .اننا إىل القول بتحريمهـوأود أن أورد أدلتهم الواهية ليزداد اطمئن

بآيات    • االستدالل  إىل  عمدوا  موضوع  فقد  عىل  تنطبق  ال  وأحاديث 

فقـالدخ زعم ـان،  مثـد  الطيباتـالدخ   أن    ال  ـوا  من  يقول    ،ان  وال 

ح  ـه وبذلك ال يص ـائث لرضره ورائحتـبل هو من اخلب  بذلك منصف.  

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ  ة الكريمة:ـاستشهادهم باآلي 
 .[ 32األعراف:  ] َّٰى ٰر ٰذ

  ، ه ـاك نص يمنعـمل يكن هن  اـبه مع  ـل ما يف األرض ينتفـ ك  وا أن  ـوزعم  •

البقرة:  ]  َّ مف  خف  حف جف  مغ  جغ ُّ:  وله  ـتشهدوا بقـواس

29 .] 
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 كثرية    ويف االستشهاد نظر، هذا ولو صح  كالمهم لكان هناك نصوص  

م االنتحار  ر  ـالتي حت  ا  ـد أوردنا تلك النصوص آنفـع التدخني، وقـمتن

 .ال .. ونحو ذلكـوالرضر وتضيع امل

اإلباح  • عىل  هبا  استدلوا  التي  األدلة  أن  ـومن  األش ـ األص  ة  يف  ياء  ـل 

القـ، وه ةـاإلباح  ثبت رضر  ـذا  وقد  أما  فيه،  ما الرضر  ول يصح يف 

 .ان فهو حرامـالدخ

القـقلت: وه بأن  ـذا  اإلباح  ول  القول  ـاألصل يف األشياء  ليس هو  ة 

ام  ـد أورد اإلمـوق   ،العلامءة عند  ـألة خالفيـبل املس  ،ألةـالوحيد يف املس

 ال:  ـمنها فق دا  ـح واحـ از ورجـوال العلامء بإجيـالنووي أق

قني  د املحقاملذهب الصحيح عن  إن  ـ]حكم األشياء قبل ورود الرشع: ف 

ة وال  ـه ال بتحليل وال حتريم وال إباحـه ال حكم فيـا أنـمن أصحابن

ألن   أه  غريذلك،  عند  إال  ـ احلكم  يكون  ال  السنة  وقل  بالرشع.  ال  ـ 

ال بعضهم إهنا عىل التحريم.  ـة. وق ـاحـإهنا عىل اإلب   :بعض أصحابنا

اراألول واهلل  ـال فيها. واملختـقي    ف اليعلم ماـ ال بعضهم: عىل الوق ـوق

 .أعلم

احلج  • أغرب  إن  ـ ومن  قوهلم  هبا  احتجوا  التي  بحل ـالق  ج  يرفع ـول  ه 

لكثرة   املسلمني  عن  لو  احلرج  إذ  باطل؛  القول  وهذا  فيهم.  املدخنني 

ول بحله لرفع احلرج عنهم؟  ـاع اخلمر بني كثري من الناس فهل نق ـش
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طعن   بتحريمه  القول  أن  كثري    وزعموا  أه  يف  واحلكم  ـمن  اإليامن  ل 

   عليهم بالفسق.  

ليس   حكمه  وذكر  بالفسق  اإليامن  أهل  بعض  يقع  إذ  باطل،  وهذا 

 .هلم لكي يكونوا كام يقتيض منهم اإليامن   هبم بل هو حتذير ونصحطعنا  

بأن   • ق  وكذلك فقد احتجوا  بعد    د أغلق، وليس ألحد  ـباب االجتهاد 

من هؤالء    األئمة األربعة أن جيتهد يف أمور الدين، ومل ينقل عن أحد  

 .ل ـعىل احل   بقى األمراملجتهدين احلكم عىل التدخني، فياألئمة 

فمن   باطل،  القول  اهلل؟ هذا وكالم  وهذا  فتحه  بابا  يغلق  أن  يستطيع 

وإذا   الرشعية،  النصوص  قوة  له  وليست  اجتهاد  اهلل  رمحهم  األئمة 

حصل منكر من املنكرات مل يكن يف أيامهم وجب عىل أهل العلم أن  

 .يقولوا حكم الرشع فيه وينكروه

املبيحون برضره وال بأن   • ه إرساف  ـتعاطي  وكذلك فلم يعرتف هؤالء 

، أما إنكارهم رضره فمكابرة ال تقبل من عاقل يف العرص  أنه مفرت  وال ب

  فإن    ، فلو سلمنا بصحة قوهلم جدال  احلارض، وأما إنكارهم بأنه مفرت  

  ل  التدخني لألدلة األخرى الكثرية، وأمهها كونه ضارا  ـ هذا ال يعني ح  

أه  بأن  ـبإمجاع  قوهلم  وأما  االختصاص،  إرسافا    ل  ليس  وال    تعاطيه 

ول: إذن فامذا يكون اإلرساف والتبذير؟  وقد أوردوا قول  ـفنق    تبذيرا  

يف طاعة اهلل مل يكن    : لو أنفق الرجل جبل أيب قبيس ذهبا  جماهد  

 .يف معصية اهلل كان رسفا   واحدا    ، ولو أنفق درمها  رسفا  
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وبذلك عليهم.  حجة  القول  فهذا  معصية،  الضار  يتبني    والتدخني 

 وجاهة احلكم بتحريمه بصورة قاطعة واحلمد هلل رب العاملني. 
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 :التأليف يف بيان حكم التدخني

  د  ـذا جه ـائل يف التدخني، وهـمن العلامء رس  كثري    د ألف  ـد فقـوبع 

اوب مع ـفقهاء املسلمني استمروا يف التج  عىل أن    ل  ـذا دليـمشكور، وه 

التي جت أن    د  ـاملسائل  اإلسـالفق  يف عرصهم ومعاجلتها، وعىل  مل  ـ ه  المي 

 .رنا إىل ذلك يف مقدمة هذا البحثـ من األزمان كام أش يتوقف يف زمن  

أن  ـ، بل هو ش وال مستبعدا    أ يف املسائل العلمية ليس مستغربا  ـواخلط

و  العلامء  من  واملفتاملجتهد  ألن  ـالقضاة  املعصوم،    ني؛  للرسول  العصمة 

 .رـة البشـأ من طبيعـ واحتامل الوقوع يف اخلط

أليف يف هذا املوضوع  ـ من الوفرة يف الت  يسريا    ا  ـوسريى القارئ جانب

 .ة املصادر التي رجعنا إليها يف إعداد هذا البحثـيف قائم
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 :حماربة هذه العادة اخلبيثة

ة  ـ ه ومحاي ـد من يرى حمار بتـج اس و  ـالتدخني بني الن اع  ـذ أن ش ـمن

ه ـاس من أخطـالن  ؤالء علامء وحكام مسلمون وحكام  ـاره، وكان من 

 .غري مسلمني

م بعد  1603فقد أصدر ملك بريطانيا جيمس األول الذي توىل احلكم   •

التدخـوف شجعت  التي  األوىل  اليزابيت  منشورا  ـ اة  أصدر  فيه    ني  يذم 

 .%4000غ ورفع الرضيبة بنسبة ـالتب

التدخ • متشدد يف حماربة  الرابع موقف  مراد  العثامين  للسلطان  ني  ـ وكان 

 .د حكم باإلعدام عىل املروجني واملدخننيـفق

الش • خصمه  كان  عب  ـوكذلك  بينـاه  قامت  الذي  األول  وبينـاس  ه  ـه 

ه وذلك  ـعود في  ع ـه ووضـدخن بثقب أنف ـد كان يعاقب امل ـاحلروب فق

 م. 1629يف سنة 

الدخينة يف نظر  "تاذ حممد سعيد كامل يف تذييله عىل كتاب  ـوذكر األس •

منهل الظمآن يف كل ما  "نقال عن حممد بن عبد املطلب يف كتابه    "طبيب

هـ كان ويل أمر املسلمني يف هذا  1032يف سنة ] ال: ـفق "يتعلق بالدخان

بن   األول  أمحد  السلطان  هو  وملالعهد  الثالث.  حممد  رأى  ـالسلطان  ا 

 باتا    الدخان وأثره يف الرعية وحكمه من جهة الرشع والعقل هنى عنه هنيا  

 . [وأمر بإغالق مجيع حماله فأغلقت
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يقيض بأن جيدع أنف كل   م 1634وأصدر القيرص الرويس قانونا يف عام   •

ى املدخن إىل  نفثم جيلد، وبأن ي   تدخينا   وأ ا  ورشاءأ ا  من يتعامل بالتبغ بيع

 اد الكرة. ـيربيا إذا أعـس

اليابان يف سنة   • م قانون يقيض بحبس املدخن واملتاجر 1616وصدريف 

 .بالتبغ ومصادرة أمالكهام 

ا يف اإلسالم .. فالتعزير  ـري هلـهذه العقوبات التي ال نظ  ر  ـن ال نقـونح

العقـيشمل اجلل يزيد  وبة عىل أال  ـد يف مواضع ال تؤذي من تقع عليه 

دود، ويشمل السجن والنفي ونحو ذلك.  ـمن احل  د  ـد عىل أقل ح ـاجلل

ف  ـ بق أن ذكرنا موقـد س ـوق  وز.ـدع فهذا الجي ـ ان باجل ـويه اإلنسـأما تش

ة إىل أن  ـني وحماربتهم له وال حاجـدد من علامء املسلمني من التدخـع

العلامء الذين  ود عند  ـ ف املحمـذا املوق ـتمر ه ـد اس ـوق    .د ذكر ذلك ـنعي

 .د ذلكـاؤوا بعـج

 :ةـوى يف األزهر الفتوى اآلتيـة الفت ـدرت جلنـد أصـفق

ة واالختصاص واملؤمترات  ـل املعرف ـمن أه  ا  ـان ثبت يقينـرب الدخـش]

العاملي بالصحـالطبية  مل ـة رضره  يـة  ال سا  رئة واحلنجرة  ـببه من رسطان 

ود عىل  ـه يف ما ال يعـال إلنفاق ـبامله ضار  ـكام أن  .  رايني ـواإلرضار بالش

بالف اهلل  ـائدة. وقـاإلنسان  بالصحة    ملسو هيلع هللا ىلصد هنى رسول  عن كل ما يرض 
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ة ـ ذا نرى حرمـهل  .  «ال رضر وال رضار» ال، ففي احلديث الرشيف:  ـوامل

 . [ واهلل أعلمـه ار فيـترياده وتصديره واالجت ـرشب الدخان، واس

اللجنـوأص الدائمـدرت  للبحـة  واإلفتـالعلمي وث  ـة  بالرياض ـة  اء 

 :هـ الفتوى اآلتية19/11/1396خ ـبتاري

حت ] الدخـالتج  ل  ـال  يف  ألنـارة  املحرمات  وسائر  واجلراك  من  ـ ان  ه 

 [. ايلـدين والروحي واملـه من الرضر البـا فيـاخلبائث، ومل 

 :قالت فيها هـ4/2/1402ثم أصدرت فتوى أخرى يف 

والش]شـ السكاير  ملة  ـيشـرب  وقـحرام  الرضر،  من  ذلك  يف  قـا  ال  ـد 

اىل:  ـال اهلل تع ـد قـوألهنام من اخلبائث وق  «ال رضر وال رضار»:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

ال يف ذلك ـوإنفاق امل،  َّىث نث مث زث رث يت ُّٱ

 ين ىن من حنخن جنُّٱال:  ـاىل عن ذلك فقـد هنى اهلل تع ـوق   ،من اإلرساف
التوبة    َّجه باإلنسان فرشهبام فقد أساء، وعليه  الشيطان  وإذا لعب 

 . [واالستغفار

فقيه   ومن هؤالء العلامء العال مة الفقيه شيخنا الشيخ صالح العقاد  

 .بالد الشام الذي كان يفتي بحرمة الدخان

*                  *                  * 
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 :املسلمني وكيد الكفارضخامة ضرر التدخني يف بالد 

 :ار عن الدكتور كيث بال قولهـحممدعيل الب ينقل د.  •

ار  ـامية حتتوي عىل ضعف كمية القـالد النـاع يف البـالسكاير التي تب  إن  ]

)القطران( والنيكوتني املوجود يف مثيالهتا يف أوربا والتي تصدرها نفس  

الرقابة هناك مشددة   أن  الرشكة وبذات االسم. والسبب يف ذلك يرجع إىل  

 . [ةـة أو معدوم ـة خمففـوالرقابة يف البالد النامي

 :ارـول الدكتور البـويق

كانت النسبة   وال توجد إحصائيات دقيقة من البالد النامية واملتخلفة وإن  ]

املركزة ضد   احلمالت  املتقدمة حيث  البالد  مثيالهتا يف  دون شك  تفوق 

 املتقدمة، وحيث الرضائب الباهظة جدا  التدخني، وحيث الرعاية الصحية  

. وكل  عىل كمية النيكوتني يف السكاير .عىل التبغ، وحيث الرقابة الشديدة  

 .[يف البالد النامية هذه العوامل مفقودة متاما  

ني يف بالد املسلمني أضخم منه يف بالد أوربا ومع ذلك  ـ إذن خطر التدخ

النـاس  إن  ـف املسـتهالك  للدخـاس يف بالد  أكـ لمني  اس ـان  تهالك  ـرب من 

 .ه ـريهم ل ـغ

 :يقول األستاذ سليامن العنقري

أن  ] العاملية  الصحة  أعلنت منظمة  اآلن    لقد  تستهلك  الثالث  العامل  دول 

 عىل    نسبة استهالك العامل الثالث تزيد كثريا    القدر األكرب من السكاير، وأن  
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 .عدد السكان يف االعتبارنسبة االستهالك يف أوربا وأمريكا، مع وضع 

الصني ومرص   بينها  من  بعينها  دول  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  وأشارت 

 [. التي جاءت يف أول القائمة الستهالك السكاير يف منطقتنا

التب • الدول الكربى السعي احلثيث لنرش  غ والتدخني يف بالد  ـوتسعى 

جمموعة من  دة بإقراض  ـد قامت حكومة الواليات املتحـاملسلمني. فق

ة  ـدول العامل الثالث أكثر من ألفي مليون دوالر من أجل توسيع زراع

 . غ، أو إدخاهلا ألول مرة يف تلك األقطار ـالتب

الواليات   عليه  تسيطر  الذي  الدويل  والبنك  بريطانيا  تفعل  وكذلك 

املتحدة ... وحتتاج زراعة التبغ إىل استخدام مكثف ورهيب للمبيدات  

يامثل ال  املتحدة  احلرشية  الواليات  وتقوم  آخر،  زراعي  أي حمصول  ه 

ع استخدامه يف الواليات ـد منـبتصدير املبيدات احلرشية، وكثري منها ق

يستخدم  ولألسف  للرسطان.  وتسبيبه  العالية  ي ته  سم  بسبب  املتحدة 

امل  الثالث هذه  العامل  السـاملزارعون يف  الوقاية  ام  ـواد  استخدام  ة دون 

 . الرضورية

وتشري إحدى الدراسات االقتصادية واإلنامئية والصحية التي نرشت   •

أخريا   املانيا  العامل  يف  يف  السكاير  استهالك  أن    ،حول  هذا    إىل  نسبة 

النامية   الدول  يف  متوقعة  غري  كبرية  قفزات  سجلت  قد  االستهالك 

آسيا   يف  االقتصادي  والنمو  التصنيع  طريق  يف  تسري  التي  والدول 
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بأن  وأفريقيا وأمري الدراسة  الالتينية. وأضافت  التي   كا  السكاير  عدد 

 .بلغ أكثر من مخسة آالف مليار سيكارة   م1993أنتجت عام 

املسلمني    وإذا كان هذا االستهالك كبريا   الثالث، وبالد  العامل  يف بالد 

 .ضحايا التدخني يف هذه البالد سيكون كبريا   منها، فإن  

التدخني بلغت    وهناك إحصائية حديثة تشري إىل أن   ماليني    9وفيات 

ويف عام    ، مليونا    13وصل الرقم إىل    م1975ويف عام    ،م 1965عام  

 .مليونا   17اوز ـجت   م1985

يص أن  ع ـ وينتظر  الوفيـل  بسببـدد  إىل    ات  مليونا عام    21التدخني 

ومم 1995 الكـم،  حجم  يضاعف  تزاي ـا  إقبـارثة  النسـد  عىل  ـال  اء 

النس  جدا    دخني بعد أن كان قليال  ـالت ارتفاع  ـ يف صفوف  اء. وكذلك 

 . نسبة املدخنني من صغار األوالد 

أمتن      صفوف  يف  الكارثة  انتشار  عىل  يعني  اجلذابة ـومما  الدعاية  ا 

از عىل نرش  ـحمطات التلفواإلعالنات املغرية، فقد دأبت بعض اإلذاعات و 

دعايات جذابة مؤثرة إىل التدخني، فتزعم هذه الدعايات أن تدخني هذا  

ذا أمهية، يعرضون    النوع من السكاير جيلب السعادة و جيعل املدخن رجال  

 .ذلك بأساليب متعددة

اء ربح مادي كبري  ـوسلكت عدد من الصحف السيارة هذا املسلك لق     

وصارت تتسابق هذه الصحف لتظفر كل واحدة منها بإعالن رشكة من  
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التبغ بخط    . رشكات  تكتب  أن  الرشكات  احلكومات من هذه  وتكتفي 

 . صغري: التدخني مرض بالصحة ويسبب الرسطان

أرباحا        اجلشعة  االستثامرية  الرشكات  هذه  منها    وكثري    طائلة    وحتقق 

 . رشكات هيودية 

أن        العنقري:  سليامن  األستاذ  عام    وذكر  يف  أنفقت  التدخني  رشكات 

مبلغ  ـواح املختلفة. ـملي  3270د  والدعايات  اإلعالنات  عىل  دوالر  ار 

ائل  ـيلة من وسـة وس ـدخني بأيـالن عن التـوز اإلع ـجي   ه ال ـذي نرى أن ـوال 

اإلذاع  ؛ المـ اإلع يف  حمطـ ال  يف  وال  التلفـات  يف  ـات  وال  ف  ـ الصحاز 

اللوحـواملج يف  وال  الطرقـالت  يف  ألن  ـات  اق ـالدع  ات.  إىل  رتاف  ـوة 

ع  ـان أن يمنـؤولني بتحريم الدخـاع املسـالقتن  ا  ـوجيب تبع    .رامـرام ح ـاحل

وس النقـيف  الطـائل  من  والقطـل  والسـائرات  الع ـارات  امة ـيارات 

الع  كاملطـواألماكن  والنـامة  ال ـاعم  ودوائر  واملح ـوادي  الت  ـدولة 

واء  ـاهنا يف اهلـخ دخ ـرق وينفـحت  ائلة  ـط  واال  ـأم  إن    و ذلك.  ـ ارية ونحـالتج

الرئـليح وق ـرق  باألمراض،  ويأيت  وقفـة  نشـ د  عىل  عن ـ ت  صدرت  رة 

العـة اإلحصـمصلح الغرفـاءات  التجـامة يف  الصناعيـة  بالرياض ـارية  ة 

وف عن  األم ـتنبئ  املهـرة  ويس ـوال  يق ـاملتطيع  ـدرة،  أن  األرضار  ـرء  در 

 بذلك.  انا  ـك بي ـا. وإليـاجتة عنهـالن
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 القيمة باملليون ريال الكمية بالطن السنة الصنف املستورد إىل اململكة

 1026.7 34492 1990 تبغ مصنوع 

 0054.3 16369 1991 تبغ مصنوع 

 0037.4 13745 1992 تبغ مصنوع 

 0028.7 08129 1993 تبغ مصنوع 

 0015.3 03614 1994 مصنوع تبغ 

 1235.0 19552 1991 لفائف سيجار ولفائف من التبغ

 0331.8 05828 1992 لفائف سيجار ولفائف من التبغ

 0181.1 03038 1993 لفائف سيجار ولفائف من التبغ

 0383.0 04955 1994 لفائف سيجار ولفائف من التبغ

 

 م 1994السجائرالعادية املحتوية عىل تبغ لعام الواردات من لفائف 

 القيمة باملليون ريال  الكمية بالطن الدولة املوردة

 323.206 3338 الواليات املتحدة

 017.677 0504 الفلبني 

 016.731 0372 إنجلرتا

 010.853 0303 سويرسا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 49  - 

 

 القيمة باملليون ريال  الكمية بالطن الدولة املوردة

 005.318 0128 اليمن

 002.058 0112 اندونيسيا 

 001.534 0052 كندا

 000.563 0028 النمسا

 000.699 0026 مرص

 001.013 0018 األردن

 000.425 0006 املانيا 

 000.535 0014 دول أخرى 

 380.612 4901 املجموع 

 

 م 1994الواردات من لفائف السجائرالعادية كأبدال للتبغ لعام 

 القيمة باملليون ريال  الكمية بالطن الدولة املوردة

 0,486 14 الفلبني 

 0,763 16 دول أخرى 

 1,249 30 املجموع 

*                   *                    * 
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 : عالج مدمين التدخني

 . «ا لنصيحة الدين»: ملسو هيلع هللا ىلصال ــق •

 ول اهلل؟ ـقلنا: ملن يا رس 

 (1).«املسلمني وعامتهمة ـوله وألئم ـابه ولرس ـهلل ولكت» ال: ـق

اإلـق إن  ـمال  داود:  أبو  احل ـه  ام  األحـذا  من  التي  ـديث  اديث 

 ه.  ـيدورعليها الفق

 د أرباع الدين .  ـالطويس: إنه أح  سلمأوقال حممد بن 

مصاحلهم   إىل  هم  بإرشاد  املسلمني  لعامة  النصح  العلامء  فرس   وقد 

احلسد  وجمانبة الغش و ،وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وسرت عوراهتم 

 . ويكره هلم ما يكره لنفسه ،يب هلم ما يب لنفسه  وأن    ،هلم

،  بطيئا    فهؤالء املدخنون من املسلمني هم إخواننا، يقتلون أنفسهم قتال  

عمال   نصحهم  من  بد   فال  املعصية.  هذه  يف  بوقوعهم  اهلل    ويعصون 

ألن   ذلك  النصيحة،  هو  الدين  جيعل  الذي  الصحيح  د املسن    باحلديث 

إليهم  واملسنَ القرصمد  طرق  من  طريقة  وهذه  أن  . عرفتان،  يكره  فاملرء 

 .ينتحر، وكذا ينبغي أن يكره ألخيه ذلك 

زائد، وي بتلطف  يكون  أن  ينبغي  بعد  والنصح  نصحه  يكون  أن  سن 

دية، أو يدعوه إىل  ـدم له فيها هـه .. كأن يصطنع مناسبة يقـمع الود  تأكيد 

 

 (. 70( ) 1733(، ومسلم ) 4343البخاري ) رواه  (  1)
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،  ـوليم ة يف داره، أو أن يقيض له مصلحة مهمة.. فإذا اطمأن إىل تأكد الود 

انفر عىل  كلمه  العالقة  أن  وتوثق  القاطعة  باحلجة  له  وبني   التدخني   اد، 

وقت  ار  ـانتح وأن    ل  ـ بطيء،  مبارشة،  غري  بصورة  الجي   للنفس    ، وز ـذلك 

ماـويب له  األطب  ني  أن  ـذكره  من  املختصون  عىلـامل  اء  لتدخني  ا  دمن 

باألمر لإلصابة  وماامل  اضسيتعرض  املربحة.  واآلالم  حكمه  ضنية  دام 

 . امةـذاب يوم القيـعال  فسيالقي  ا  الرشعي حرام

إقن ـويعم  بأن  ـل عىل  إال  ـيت   ني الـالتدخناع عن  ـاالمت  اعه  قاج  إىل  وة  ـ  

الذين    -دون شك    -و  ـإرادة وه  الرجال هم  املدمن، ولكن  صعب عىل 

 . يالقون الصعوبات

النصح عن طريق اإلذاعة والتلفاز والصحف والرسائل  ـوق د يكون 

 والنرشات والرشائط. 

 . لـ بق العمـوة التي تسـ ة هي اخلطـإن املعرف

ينتبـوعىل رب األس  املراهقة، ويول  ه  ـرة أن  إىل أوالده وهم يف سن 

 . الجـري من الع ـاية خـوقوء، فال ـبينهم وبني رفاق الس

 . ريـوع اخلطـذا املوض ـيف ه  واجب   ة أيضا  ـوعىل املدرس

أن    وليس من شك   يس  يف  يكون  ـمما  أن  والعالج  الوقاية  نجاح  اعد عىل 

اعته يف ما أمر،  ـافة اهلل وط ـأفراده عىل خم   يب  الم، ر  ـعىل اإلس   املجتمع قائام  
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ساته كلها منسجام  ـع يف مؤسـذا املجتمـواالنتهاء عام  هنى، وأن يكون ه

 . اربة هذه املنكرات من املخدرات والتدخنيـمع حم

ون األبوان  ـه لألوالد ينبغي احلرص عىل أن يك ـلتوجيا  ففي األرسة مع

احلسـالق جي ـدوة  فال  أن  ـنة،  التدخـيتسوز  يف  الوالدان  أمـاهل  ام  ـني 

أم للضيوف  الدخان  تقديم  أو يف  وإهنأوالدمها  أن  ـلع  اامهم،  منكرة  ادة 

ال   مدـيق و البيت ويلوثه.  ـد جـيفس  ؤذيه وماـي  دار للضيف ماـصاحب 

التلفـجي   وال  يف  يظهر  أن  مسـوز  يف  ـهو   ؤول  ـاز  يظهر  أن  أو  يدخن،  و 

اء عىل ـة فيها الثنـدم أغنيـو أن تق أ ن،  ـيدخ  ل  ـلسالت ممثـالم واملس ـاألف

 . دخنيـالت

الناشال   اهجون يف منوجيب أن يك ئة ـتعليم ما ينمي اإليامن يف نفوس 

 . ده عن املنكرات كلهاـيبع وأن يكون فيها ما يصنع اإلنسان صنعا  
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 كتب اليت ألفت يف التدخنيال قائمة بأهم

  للشيخ عبد الغني النابليس   - "إباحة الدخانالصلح بني االخوان يف  "  .1

سنة    - هـ  1143ت   بدمشق  دمهان  أمحد  بن  حممد  الشيخ  نرشه 

 . صفحات 104هـ ويقع يف نحو  1343

الدخان" .2 تنقيح    -تأليف حممود طاهر    -"حتذير االخوان من رشب 

طبع بمطبعة اهلندي بمرص سنة    -   يالدكتور حممد أفندي عيل النكالو

 . هـ 1311

 للشيخ مجال الدين القاسمي   -  "رسالة يف الشاي والقهوة والدخان" .3

 .هـ1322طبعت سنة   -

الدخان " .4 السعدي  -  "حكم رشب  الرمحن  عبد  هلا    -  للشيخ  قـدم 

 .العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

واملفرتات" .5 املسكرات  حتريم  عىل  الواضحات  للشيخ    -   "الدالئل 

التوجيري القصيم     -  محود  سنة  مطابع  نحو  1386بالرياض  يف  هـ 

 .صفحة 200

الدخان" .6 حتريم  بعدم  الرايض    -  "اإلعالن  بن حسن  سالمة  تأليف 

هـ يف ثامن  1319طبع بمطبعة التمدن الصناعية بمرص سنة    -  الشاذيل

 .وأربعني صفحة
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تأليف الشيخ عيل    -  "السالح املايض يف نحر دعوى سالمة الرايض" .7

س  بن املحم  -  املـحممد  باملطبعة  سنة  ـطبع  بمرص  البغدادية  دية 

 . المة الرايض ـ ه عىل سـفي هـ رد  1329

الدخانـتأيي" .8 حتريم  بعدم  اإلعالن  سالمة   -   "د  بن  حممود  تأليف 

 . انترص ألبيه عىل الشيخ عيل حممد سامل - الرايض 

  للشيخ عيل حممد سامل   -  "الشـدة والرصامة يف الرد عىل حممود سالمة" .9

 . هـ.  رد  به عىل حممود سالمة1330طبع باملطبعة املحمدية سنة  -

الدخانال  ضفي"  .10 حتريم رشب  يف  الرمحن  الشيخ    -  "رحيم  تأليف 

هـ  1338طبع بمطبعة كرارة باحلسني سنة    -  صالح احلنفي املالكي 

 . صفحة 48يف 

ملصطفى بكر شدي    -   "الدخان ة اإلخوان بتحقيق ما قيل يف  ـحتف"  .11

البخارية    -  الدمشقي  ينيالجوراكس  بمطبعة  الكتاب  هذا  طبع 

 .صفحة 35هـ يف 1138باإلسكندرية سنة 

الدخان"  .12 حتريم  يف  البيان  السوداين    -   "غاية  الفاليت  الوايل  ملحمد 

 . املالكي 

  غريب ملحمد اجلاميل املالكي امل   -  "ن يف منع رشب الدخان تنبيه الغفال"  .13

  . هـ1139تها يف مجادى األوىل فرغ من كتاب -
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الدخان"  .14 حتريم  يف  املغريب    -   "رسالة  العصامي  امللك  عبد  للشيخ 

 . هـ 1035فرغ منها يف رمضان سنة  - املالكي 

للشيخ إبراهيم اللقاين فرغ   -  "نصيحة اإلخوان يف اجتناب الدخان"  .15

 .هـ1025منها سنة 

ملحمد بن عبد احلي    -   "ترويح اجلنان بترشيح حكم رشب الدخان"  .16

 .هـ1292لكنوي فرغ منها سنة ل ا

ملحمد بن عبد املطلب   -  "ما يتعلق بالدخان  آن يف كلالظم   لمنه"  .17

هـ يف  1355طبعت هذه الرسالة بمطبعة الكواكب سنة    -   إسامعيل

 . صفحة 32

العدد    جملةمقال يف    .18 القعدة    20)بتاريخ    100العريب  هـ  1386ذي 

بعنوان  1967)مارس   البالد  "م(   يف  مرة  ألول  ظهوره  عند  التبغ 

ذ  ا بقلم: إبراهيم حممد الفحام من القاهرة، وقد خلصه األست  "العربية

 . 112حتى ص   108حممد سعيد كام ل من ص 

كتا  فصل   .19 القباين  "طبيبك معك"ب  من  ــ  9ط    -  للدكتور صربي 

بريوت   للماليني  من ص1970دارالعلم  نقله 285-282م  وقد   .  

 . 115-112األستاذ حممد سعيد كامل من ص

التدخني"  .20 تبطل  األندلس    - مجع حسني عايص    -  "كيف  دار  طبع 

 . م1966بريوت 
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 ــدراتــاملخـ

 : ةـاملخدرات لغ

يف   املن"جـاء  خد  ـخ  :"ريـ املصباح  العضو  تعب:    درا  ـر  باب  من 

 . ة.  ا هــق احلرك ـاسرتخى فال يطي

ر الدواء  ـا خـاين فقلنـدنا احلرف الثدـش تهديـا تع ـإذا أردن ـو الزم ف ـوه د 

 . ر د  ـم خم ـر واجلسد  ـدواء خمـاجلسم فال 

 : املخدرات اصطالحا 

فها الدكتور اهل  :  ولهـواري بقـعر 

املخأم   م ـا  فهو  فيزيولوجية  ـدر:  بخواص  تتمتع  صنعية،  أو  طبيعية  ادة 

نقـمتميزة، ومن هن  أن  إن  ـا يمكن  واد  ـ املخدرات هي يف األصل م  ول: 

أخذت  ـأولي االستعامل  طبيعة  ومع  الزمن  مع  أهنا  إال  الدواء  لصناعة  ة 

 يف التعريف. منحى جديدا  

 :وعرفها سيف االسالم بن سعود بقوله

حتوي عىل عنارص مسكنة أو منبهة،    ام أو مستحرض  ـخ   ادة  ـدر كل مـاملخ

در  ـا وبقـأهنا إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية املخصصة هلـمن ش

التعـؤدي إىل حـة أن تـورة طبيـاجة دون مشـاحل ان  ـود واإلدمـالة من 

 .عليها، مما يرض بالفرد واملجتمع
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يش  ـاملخدرات بذكر املواد املخدرة كاحلشتعريف    إىل  وذهب بعضهم 

 .ا إىل ذلكـواألفيون .. وم

فقد ذكر الدكتور    ل  ـ ومم  ذر  ـمتع  ر  ـواد أمـذه املـتقصاء هلـولكن االس

أن  ـاهل تم  حديثـاء األخـاإلحص  واري  الذي  أن  ـيف فرنسا أش  ا  ـري    ار إىل 

املـه يف ـذه  عددها  ـواد  مجيعها    500وق  تتصف  عىل  مركب  بالسيطرة 

الب االضمحالل  إىل  وتؤدي  واالهنيـاملريض  والعصبي  ـدين  النفيس  ار 

 .والضعف العقيل 

ار ختتلف عن األخرى وإن كانت  ـواد آثـذه املـد تكون لبعض ه ـوق

 .كلها تشرتك يف ختدير متعاطيها

د بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي  ـام أمحـدت أن  اإلمـد وجـوق

املت ق 684سنة  وىف  ـالقرايف  واملرق ـهـ  املسكرات  بني  فرق  دات  ـد 

 :الـدات فق ـواملفس

 واس، أو ال.  ـذه إما أن تغيب معه احلـاول من هـ]والفرق بينها أن  املتن

فهو   والذوق  والشم   واللمس  والسمع  كالبرص  احلواس  معه  غابت  فإن 

يـاملرق أن  إما  خيلو  فال  احلواس.  معه  تغب  مل  وإن  نشـد،  معه  وة  ـ دث 

 ه، أو ال.ـاول ل ـوة نفس عند غالب املتنـورسور وق 

 .دـدث ذلك فهو املسكر، وإال فهو املفسـإن حـف
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زر )وهو املعمول  ـوة ورسور كاخلمر واملـفاملسكر هو املغيب للعقل مع نش

ع )وهو املعمول من العسل( والسكركة )وهو املعمول  ـمن القمح( والبت

 .من الذرة(

.  مع عدم الرسور الغالب كالبنجوالسيكرانواملفسد هو املشوش للعقل  

 : ويدلك عىل ضابط املسكر قول الشاعر

 .[ما ينهن هنا اللقاء وأسـدا    ونرشهبــا فترتكنا ملوكا  

قـ ]تنبيثم  بثالثة  :  هـال:  واملفسدات  املرقدات  عن  املسكرات  تنفرد 

 :أحكام

 وحتريم اليسري0والتنجيس            0               د  ـاحل0

 .د  فيها، والنجاسة، وجيوز تناول اليسريمنها[ـواملرقدات واملفسدات الح

أم  ـقل احلت:  شارب    د  ـا  عقوبة  يف  العلامء  اختلف  فقد  يسري  فأمره 

د واملفسد فاجلمهور قالوا بالتعزير، وهناك فريق من العلامء أوجبوا  ـاملرق

فيهام احلـد وزعموا أهنا من املسكرات، فالفريقان قالوا بالعقوبة إما عىل  

 . وإما عىل أهنا تعزير  أهنا حــد  

أن  وأم   فصحيح  التنجيس  اخلمر    ا  أما  طاهرة  واملرقدات  املفسدات 

أن   العلم إىل  نجاسة اخلمر نجاسة معنوية.    فنجسة، ويذهب بعض أهل 

 . كل منهام  ةـال تفصيل يف أدل ـال جمـوليس املج
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اول اليسري من املرقدات واملفسدات فهذا غري صحيح  ـواز تن ـوأما ج

اإلدمـتن   ألن   إىل  يقود  ذلك  فتنـاول   .. للذريعة    دا  ـاوله غري جائز سـان 

 اء اهلل. ية. وسيأيت تفصيل لذلك كله إن شـذه املعصـالعتياد ه  ا  ـومنع

أنـواع   يف  القول  أفصل  أن  أريد  وخصائصها  ولست  املخدرات 

داخال    الكيميائية هذا  أهم    فليس  بذكر  سأكتفي  بل  بحثي.  موضوع  يف 

 األنواع التي تستعمل يف بالد املسلمني. 

اإلسالمي ـأقط  إن    العامل  دول  ومعظم  الثالث،  بالعامل  يدعى  ما  ار 

نط   ة  ـواقع  املخدرات حـيف  فيها  بلغت  االنتش  د  ـاقه،  الواسع  ار،  ـالوباء 

دد ـاس لعـار لدهيا معدالت للمدمنني بالقيـبعض هذه األقطار ص  وإن  

ففي ماليزيا وهي بلد إسالمي   دل يف الواليات املتحدة.  ـسكاهنا يفوق املع

املخدرات واحدا   املدمنني عىل  يف حني    شخصا    170من كل    يقدر عدد 

 . شخصا   460حدا لكل دة واـدل يف الواليات املتحـيبلغ املع

لش العريب  املكتب  املخـوأورد  أحـؤون  يف  تقـدرات  أن  ـد    اريره 

اجلمهورية العربية اليمنية خترس سنويا ما يزيد عىل ثالثة آالف ومخسامئة  

اء اليمن بسبب  ـمليون ساعة عمل، وهو الوقت اهلائل الذي يضيع عىل أبن

ه، وهو وقت تتبني قيمته يف التنمية املطلوبة ـات وختزينـمضغ أوراق الق

ال عن ألف  ة، فضـلد اإلسالمي فيصيب اقتصادها بخسائر فادحـذا البـهل

 للقات الذي يستهلكه املواطنون.  ا  ـمليون ريال ثمن
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 : وأهم أنواع املخدرات

  ويستخرج من القن ب اهلندي وهو أكثر املخدرات شيوعا    :يشـ احلش  -1

لسهولة احلصول عليه، ولرخص ثمنه نسبيا باملقارنة مع املواد ألخرى.  

 ـال: فقإىل أصل احلشيش   ة  ـار ابن تيميـوقد أش 

املصنـواحلش] ورقـيشة  من  جي   وعة  جيـالقن ب  كام  صاحبها  لد  ـلد 

 .  [ارب اخلمرـش

 ـال:قد ذكر ابن تيمية آثار احلشيش فقو

تفسد العقل واملزاج حتى يصري  وهي أخبث من اخلمر من جهة أهنا  ]

اد. واخلمر أخبث من جهة  ل ختنث ودياثة وغري ذلك من الفسيف الرج

ذكر اهلل تعاىل  وكالمها يصد عن    ة.تلـاـاملخاصمة واملقأهنا تفيض إىل  

 . وعن الصالة

دها، ورأى أن  آكلها يعزر  ـد توقف بعض الفقهاء املتأخرين يف حـوق

ج،  ـري العقل من غري طرب، بمنزلة البنـظن ها تغد، حيث  ـبام دون احل

د للعلامء املتقدمني فيها كالما. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون  ـومل جي 

اهلل وعن   ذكر  وأكثر، وتصدهم عن  اخلمر  ويشتهوهنا كرشاب    منها، 

املفاس فيها من  ما  منها، مع  أكثروا  إذا  الدياثة ـالصالة  األخرى من  د 

 . [اج والعقل وغري ذلكوالتخنث وفسـاد املز

 : يف جمموع الفتاوى البن تيمية ال عن احلشيشة أيضا  ـوق
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... فإهنا مع أهنا تسكر آكلها حتى يبقى )مصطوال( تورث التخنيث ]

كثرة    والديوثة وتوجب  كالسفنجة،  الكبري  فتجعل  املزاج،  وتفسد 

 [ ...اس صار جمنونا بسبب أكلهاـاألكل، وتورث اجلنون، وكثري من الن

يدع]وقـال:   واملعتـوقليلها  املسكر،  كالرشاب  كثريها  إىل  هلـو  ا  ـاد 

وه  ـ امه عنها أكثر من اخلمر. فرضرها من بعض الوجـيصعب عليه فط

 . [أعظم من اخلمر

فق اإلمـوكذلك  ذكر  أن  ـ د  الزركيش  يسم ـاألطب  ام  القنب  ـاء  وهنا 

 [.دـدر أصابع اليـة منها بق ـال كل ورق ـويق ] اهلندي ... ثم قـال: 

فق كتـوكذلك  احلصكفي يف  بن عيل  العالمة حممد  ذكر  در  ـال "ابه  ـد 

ورق   أن  ]  "ارـاملخت من  مفس  ،لقن با  احلشيشة  أهنا  للعقل  ـوذكر  دة 

 . [ذكر اهلل وعن الصالة لكن دون حرمة اخلمرد عن ـوتص

د من أكرب دول العامل  ـويستخرج من اخلشخاش، وتعترب اهلن  ون: ـاألفي -2

لألفيـإنت اخلـاجا  األفيـون  اخلـام. ويستخرج من  يقـون  ما ال  ل  ـ ام 

ني،  ـائني، والكودئ ـني، والتيبـمن القلويات منها املورف  ا  ـمركب  25عن  

 .اركوتني وغريهاـارسئني، والنـوالنابافريين، ـالب

 ويأيت يف طليعة املشتقات الصناعية للمورفني )اهلريوئني( 

ني  ـ ني عىل املورفـة األوىل للمدمنـدر الالئحـان يتصـه ك ـوالعجيب أن 

 نان ومساعدوهم. ـاء األسـاء والصيادلة وأطب ـاألطب
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اهل بضعـويتصف  ق ـريوئني  املنـف  إال  ـ درته  سـنأ ومة  أكثر  مية  ـ ه 

املورف  تأثـبخمس مرات من  لت  ا  ـريه معاكسـني. ويكون  أثري  ـيف فعله 

دوء والسكينة والصمت املشاهد  ـعن اهل  ون، فعوضا  ـني واألفيـ املورف

املورف تعاطي  واألفيـ عند  الصف ـني  تظهر  البهيمية ـون  اهلياجانية  ات 

اهلروئ تعاطي  عند  التـ الرشسة  رسيع  وهو  املـني  يف  وأكثر  ـأثري  دمن 

 . ونيةـات األفيـرعة من باقي املركبـس

ولدين من  ـال املتـاألطف  ورضر اهلريوئني ال يقترص عىل متعاطيه، بل إن  

مدمن االستعباد:  ـآباء  عالمات  فيهم  تظهر  مدمنات  أمهات  أو  له  ني 

االضطرابات اهلضمية أو التنفسية احلــادة ..    -االرجتاف    -الرصاخ  

األطف هؤالء  أصل    48)ال خدج  ـوغالب  من  تتعرض  102حالة   )

 . ةـديدة وملحوظـورة شـحياهتم للخطر بص

االصطناعية -3 جاألفيونيات  مركبات  وهي  اصطناعيـ:  من ـديدة  ة 

فق خمتلفة،  كيميائية  الصناعـمصادر  قامت  بتحضري  ـد  الدوائية  ة 

ج واملشتقات ـمركبات  احلجري  الفحم  قطران  خملفات  من  ديدة 

ات هلا تأثريات مشاهبة ـول عىل مركبـاحلصالبرتولية، وأمكن بذلك  

 .باالزدياد يوما بعد يوم ذا  ـادة، وال يزال عددها آخ ـلألفيونيات املعت

: ويستخرج من أوراق نبات الكوكا، وهي شجرية تنمو يف الكوكائني -4

 . أمريكا اجلنوبية، ونقلت فيام بعد إىل سيالن
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ذوبان ويتمتع  اع الكوكائني بشكل كلوريدات وهو ملح رسيع ال ـويب

( غ منه عن طريق الفم يؤدي إىل  0.5ة، ذلك أن تناول )ـبسمية عالي

 . املوت املحتم

ة  ـ ا الرشقيـة ويف أفريقيـو يف اجلزيرة العربيـجرية تنم ـ: وهو شالقـات -5

أتيـوق أن  ـح يل أن رأيتها عنـد  اليمن. وبلغني  من    ريا  ـكث  دما زرت 

جار  ـجار البن ويزرعون حملها أشـون أشـاك يقلع ـاس كانوا هن ـالن 

 . اديـوراء الربح امل عيا  ـ القـات، س

 : وقد ذكر الدكتور اهلواري له أرضارا أوجزها فيام يأيت

إمساك  - فقدان الشهية  - شـلل املعي الغليظ   اضطرابات هضمية:) 1

 . هيجان البواسري - سيالن اللعاب   -التهاب املعدة  -شديد 

 . ، وارتفاع الضغطاضطرابات قلبية( 2

وهن كامل    -أرق    -عجز كامل    - نوم عميق    اضطرابات نفسـية:(  3

 . كثرة احلزن - حدة املزاج  - ارختاء فكري  -

 . اضطرابات جنســية( 4

 . أرضار اقتصادية هائلة( 5

أ )نباتية( ـوهي مركبات طبيعية املنش  ات )السموم النفسية(:ـاملهلوس -6

املركبات   استهالك هذه  وبدأ منذ سنوات  تتمتع بخواص مهلوسة، 

من قبل املدمنني. وهذه املركبات ليست مهلوسة فقط ولكنها تؤدي  
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اقرتح   وهلذا  املختلفة،  النفسية  الوظائف  يف  عميقة  اضطرابات  إىل 

 . بعضهم تسميتها بالسموم النفسية

العـ إىل االس   ا  ـوتؤدي أيض  ام الشخصية، والقلق  ـنفص ام، واـرتخاء 

 ديد.ـالش

واملهدئات -7 كيميائياملنومات  جمموعات  إىل  وتنتمي  خمتلفـ:  نذكر  ـة  ة 

 . منها الباربتورات ومشتقاهتا كالفريونال

لبعض ـوالش  مهمة رضورية  تؤدي  نافعة  أدوية  األصل  يف  بأهنا  ك 

ولكن اإلدمان عليها  . املرىض أو الذين سيدخلون إىل غرفة العمليات

 .جعل املختصني يذكروهنا يف زمرة املخدرات

اإلدم آثار خطـوآثار  تتنـ ان  مدمرة  نفسية وصحية  ـرية  اول جوانب 

ويعترب   قانونية،  طبية  بوصفة  إال  املهدئات  ترصف  وال  واجتامعية. 

 الفاليوم من أكثر املهدئات رواجا. 

البالد،  : وتعترب هذه النبتة من التوابل الشائعة يف أغلب  زة الطيب وج -8

أمتار وتستخدم يف صناعة البهارات املختلفة،    10وترتفع شجرهتا إىل  

املتعاطي   ويستخدمها  صغرية،  الشكل  بيضية  الطيب  جوزة  وثمرة 

بجرعة  استخدمت  وإذا  واستحالهبام،  الفم  يف  منها  فصني  بوضع 

تأث  تركت  فإهنا طا  ـمنش  ريا  ـصغرية  أكرب  بجرعات  أعطيت  إذا  أما   .

غرامات من مسحوقها،   10-5ذ املتعاطي  ـ وقد يأختسبب اهللوسة.  
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د يصاب بإسهال وغثيان ثم يشعر  ـفيصبح بعد قليل كأنه مريض وق

أعطيت   إذا  أما  األرض.  عىل  التمدد  إىل  فيضطر  أطرافه  يف  بثقل 

 بجرعات كبرية قادت إىل اهللوسة ثم املوت. 

عن  ـوج ونقل  الطيب(  جوزة  )حترم  عابدين:  ابن  حاشية  يف  اء 

 ر البن حجر املكي أهنا مسكرة مزيلة للعقل. الزواج

صاحب  ـونق  املعبـع "ل  كتابه    "ودـون  يف  القسطالين  تكريم  "عن 

بجـاحلش  أن    "ةـاملعيش ملحقة  واألـيشة  الطيب  والبنـفيوزة  ج.  ـون 

 ذه كلها من املسكرات.ـوه

الش ـش    رىـواد أخـم -9 املنحرف يتعاطـرع  ليتخـباب  در ويغيب  ـاها 

تنشاق الغازات،  ـراء، واس ـوة منها الغـبيشء من النشعر  ـه وليشـعقل

 . زينـم البنـ وش

بدراسة اجتامعية ميدانية استطالعية ـد قـوق ثابت  الدكتور نارص  ام 

 . لظاهرة استنشاق الغازات يف اإلمارات العربية املتحدة

ت ـوق ه ـد  الوسـؤدي  فقـذه  إىل  أو ضعـيلة  الوعي  الذاكرة  ـ دان  ف 

الفهـوقل واإلم  ـ ة  والنعاس  بالكسل  املستمر  حساس  واالحساس 

يان مهومهم واهلرب من  ـباخلوف، ويلتمس هؤالء املدمنون عليها نس

اولة اإلحساس باحلرية ولكنهم يقعون يف رش مما  ـود األرسة وحم ـقي

من احلريـهربوا  ينالوا  ومل  بالعبـه  ألنفسهم  رضوا  بل  هل ـة  ذه  ـودية 

 ادة الذميمة.ـالع
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 : إىل انتشار املخدرات يت تدعوأهم األسباب ال

، إذ عندما نعرف السبب يسهل علينا العالج،  دا  ـج  مهم    ر  ـذا أمـه   إن  

عملت عىل    باب  ـأن تكون هناك أس  كل ظاهرة اجتامعية ال بد    ق أن  ـ واحل

 .ؤثرـهو امل   د  ـواح  ودها، وال يمكن أن يكون سبب  ـوج

أن  ـتوه     -1 املخ  م  يتعاطى  اللـمن  عىل  يصل  والسـدرات  رور.  ـذة 

ه مؤقت،  ـوده فإنـ متوهم، وعىل فرض وج  ر  ـل فذلك أمـ ذا باطـوه

 . ةـدمرة ماحقـاطي مـج التعـونتائ

اق يف الزواج أو  ـاة وصعوباهتا، ومن اإلخفـاهلرب من مشاكل احلي   -2

واقعه،    دم عىل املخدرات لينسى ـالعمل أو الدراسة أو من الفقر، يق

 . د عن املنغ صاتـويبتع

السـرف  –  3 وهـاق  أهـوء.  من  األس ـ ذا  نرش  ـم  عىل  تعمل  التي  باب 

واإلنس  السـاملخدرات.  يتـان  وه ـوي   حوله،  بمن  هـأثر  و  ـذا 

  : ةـوقديام قـال طرف . اسـالب يف الن ـالغ

 تديفكل قـرين باملقارن يق عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه  

 :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـال رس ــوق

   (1).«اللـدكم من خيـر أحـه فلينظـن خليلـرء عىل دي ـامل»

 

 . 4/171، واحلاكم  ( 2378) ، والرتمذي (4833)، وأبو داود303/ 2( رواه أمحد 1)
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 . ن ـديث حسـو حـوه

اون  ـمن تع  ات. وال بد  ـني وبنـة أوالدمها من بن ـ ال األبوين تربي ـإمه   -4

ه عىل  املهمـاألبوين  اخت ـ ذه  وكذلك  العظمى.  الزوجـة  ني  ـ الف 

ى يف براثن  وع الفتـ ؤدي إىل وق ـباب التي قد ت ـجارمها من األس ـوش

 ت.درا ـة: املخـذه الداهيـه

يف     -5 التدين  والأضعف  األرسة  وانحراف  فراد  األبوين،  يف  سيام 

، وشيوع املنكرات يف املجتمع وسلوكيا    األساتذة يف املدرسة فكريا  

إن   والشعراء.  والكتاب  والعلامء  املسؤولني  من  إنكار  قلة    دون 

وتعاطي   أسباهبا.  وتسهل  املعصية  عىل  ئ  جتر  اهلل  من  اخلوف 

 .املخدرات من أكرب املعايص 

ري أكثرها  ـاز واألخـة وتلفـدور وسائل اإلعالم من صحافة وإذاع   -6

، وال سيام بعد أن غزا بالد املسلمني ذلك البث  وأعظمها أثرا    خطرا  

ي تعرض بواسطة  الفضائي. ويلحق هبذا السبب األفالم القذرة الت 

هذا   درء خطر  واملصلحون يف  املفكرون  يبحث  أن  الفديو. وجيب 

 . السبب

وم  ـالم ينبغي أن يق ـائل اإلع ـدرات يف وسـة املخـة قضيـمعاجل  إن  

أوت ـهب ناس  العلـا  ن.  ـلوب احلس ـة واألسـة واحلكم ـم واملعرفـ وا 

كتـفق عىل  وقفت  هـد  يف  قصـابات  املوضوع  طيـذا  أهلها    ب  ـ د 
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ل التخصص. فهذا ـ ة ألهنم ليسوا من أهـنوا املعاجلـولكنهم مل يس

 .ه أثر معاكس ـد يكون ل ـق

املـ الضي   -7 يعـق  الذي  منـادي  الفـاين  واألس ـه  كثـرد  يف  من  ـرة  ري 

اإلس ـالبل فالدخـدان  أق ـالمية،  النفق  ل  ـل  الرضوريةـمن    ألن    ؛ة 

ة، والدخل  ـقيمتها الرشائيع  ـة ترتاج ـة الورقيـالء يتزايد والعملـالغ

امل يف  عليه  كان  عام  يرتفع  قليال  ـمل  إال  أزمايض  ذلك  إىل  أضف  ة  ـ، 

ذا الوضع  ـه السكن التي يئن منها كل شاب يريد أن ينشئ أرسة، إن  

الت بضعف  قرن  قـإذا  يق ـدين  الن ـد  بعض  املخدرات  ـود  إىل  اس 

 . واملسكرات 

د  ـالد يوج ـة، ففي بعض البـود الفرص املتكافئـ دم وج ـالة وعـالبط  -8

 . ةـالة قاتلـني يف بطـ اء واملهندسـآالف األطب

عن   -9 الشـالفراغ  بعض  تع ـد  ومل  األمـباب  أن  ـد  هلم  يمكن  التي  اكن 

مفي بشكل  أوقاهتم  فيها  عىل  ـيقضوا  التدريب  ومراكز  كالنوادي  د 

الع واملكتبات  أعـاحلرف  ولو  ط   د  ـامة،  الستغلوا  ذلك  اقات  ـهلم 

 . ة ويف مصلحتهمـباب ووظفوها يف مصلحة األمـالش

ه  ـ ه دفع ـن إيذائـم. ومـال إن مل ينظـؤذ عىل أي حـذا الفراغ مـوه

 . كرات ونحو ذلكـدرات واملسـباب إىل املخـالش

 داء ـد األعـدرات: كيـار املخ ـباب انتشـومن أس    -10
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أت  ـ دوه، فقد جلـارب به العدو ع ـي   د تتخذ املخدرات سالحا  ـفق

اء أعدائها،  ـة اخلبيثة بني صفوف أبنـبعض الدول إىل نرش هذه اآلف 

حينا  ـجل خفية  رسية  وبوسائل  باملكر  نرشها  إىل  وبالسالح  أت   ،

 آخر. وهناك مثالن سأوردمها، وغريمها كثري: واحلرب حينا  

فإن   • أحدمها  بحرب    أما  عرفت  عن حرب  يدثنا  احلديث  التاريخ 

األفيون، فقد عملت إنكلرتا عىل نرش األفيون يف الصني لتتمكن من  

أن   ذلك  هناك.  نرشه  من  األرباح  وجلني  عليها  حاكم    السيطرة 

كانتون يف الصني صادر كمية من األفيون جلبها اإلنكليز إىل بلده،  

األفيون، فأتلفها    وقد بلغت هذه الكمية عرشين ألف صندوق من

ع التجارة مع انكلرتا، فأعلنت إنكلرتا احلرب عىل  ـبمن ذ قرارا  ـواخت 

م، وسميت حرب األفيون، وانترصت  1842-1840الصني سنة  

 .  ادة بقوة السالح ـ إنكلرتا وأدخلت هذه امل

وأما ثانيهام فهو ما تقوم به دولة اليهود من نرش املخدرات يف البالد   •

التي  فق  اإلسالمية  يف  ـجتاورها.  األوسط  الرشق  جريدة  نرشت  د 

يف   الصادر  العدد  5/1992/ 9عددها  ورقم    ا  ـحتقيق   4911م 

طن    700  –بعنوان: )عسكريون وحاخامات متورطون يف التهريب  

خمدرات تدخل مرص سنويا من إرسائيل، والتطبيع السياحي أصبح 

 ..(ستارا لشبكات جتسس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 71  - 

 

درات التي اهتم فيها ـقضايا املخدد  ـد ذكر كاتب التحقيق أن  عـوق

قضية، وأورد اعرتاف مصدر   4457غ  ـسنوات بل   10إرسائيليون خالل  

يدخلها   مرص  بأن  رسمي   سنويا    700إرسائييل  املخدرات  من  عن    طن 

هن أن  وذكر  إرسائيل.  يديرها  ـطريق  أبيب،  تل  مقرها  هيودية  شبكة  اك 

منشات( ومهمة هذه    ضابط سابق يف اجليش اإلرسائييل، ويدعى )روفائيل

الشبكة هي هتريب اهلرويئني إىل مرص، وكان هذا الضابط السابق ضمن  

  داثا  ـمخسة من العاملني يف املركز الثقايف اإلرسائييل يف القاهرة، ثم ذكر أح

حم بتواريخ  من ـعديدة  كميات  فيها  املرصية  احلكومة  ضبطت  ددة، 

الذين   أسامء  وذكر  واملخدرات  واهلرويئني  بعمليات  احلشيش  يقومون 

نان، وكحفر  ـالتهريب وطرائق التهريب كإخفائها يف أنابيب معجون األس

 اق يف األرض. ـأنف

املسلمني يق ـوانتش املخدرات واملسكرات يف  الكفار ما  ـار  ق ألعدائهم 

األم   إضعاف  من  ملقاومـيريدون  واالندفاع  احلامسة  عىل  والقضاء  ة  ـة 

والقضاء عىل تلك الروح اإلسالمية   اد واالستعامر وجهاد الكفار، ـالفس

 . ة ـاء األم  ـالتي كانت عامرة مشتعلة يف نفوس أبن

يعيـنس أن  اهلل  الفتـأل  من  يقيـذنا  وأن  كيـن،  األعـ نا  ولكن  ـد  داء. 

ن  ـداء إن نحـؤالء األعـ د إىل نحور ه ـذا الكيـد هـيف أن يرت   ل كبري  ـ األم

االستمساكـرجعن إىل  ال ـهب  ا   ىئيئ نئُّٱاىل:  ـتعال  ـق . دينـذا 
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 رث يت ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
 [. 36ال:  ـاألنف]  َّزث
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 : تاريخ انتشــار املخدرات

د من زمن  ـني واهلنـ يذكر بعض الباحثني أهنا كانت معروفة يف الص 

بعيد ولكنها مل تنترش يف بالد املسلمني إال يف أواخر القرن السادس وأوائل  

 .ار واملتصوفةـأن  الذي نرشها التتدو ـالقرن السابع، ويب

 (:  هـ827قـال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية املتوىف سنة )

ائة السادسة حني  ـول ما بلغنا أهنا ظهرت بني املسلمني يف أواخر املأإن  ]

دول  التتـظهرت  ملـة  ا  ـار، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيز خان، 

الن لط اهلل عليهم  ـوب سـالذن  ه منـاس ما هناهم اهلل ورسوله عنـأظهر 

 .[يشة من أعظم املنكراتـذه احلشـدو وكانت هـالع

يف موضع آخر إىل أن املتصوفة يستحلون رشهبا وأورد    ار  ـوأش

 ال: ـبعض عباراهتم فق

أنه حالل فإنه يس ] ل  ـ  قتتتاب، فإن تاب وإال  ـومن استحل ذلك وزعم 

ذلك   د أن  ـ. سواء اعتقلمني . ـيه وال يدفن يف مقابر املسال يصىل عل مرتدا  

امة أو للخاصة الذين يزعمون أهنا لقيمة الفكر والذكر، وأهنا  ـللع   ل  ـي

 . [حترك العزم الساكن، إىل أرشف األماكن، وأهنم لذلك يستعملوهنا

  اصة إىل املتصوفة كام يسمون أنفسهم وذكر مقولتهم بأن  ـري باخلـويش

 : ربة تنفع يف الطريق فقـالـوأهنا قيشة لقيمة الذكر والفكر ـاحلش
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وأما إن اعتقد ذلك قربة وقال: هي لقيمة الذكر والفكر، وحترك العزم  ]

هذا    رب، فإن  ـالساكن إىل أرشف األماكن فتنفع يف الطريق فهو أعظم وأك

 . [من جنس دين النصارى الذين يتقربون برشب اخلمر

ابه  ـيف كت  هـ977ىف سنة  ل الفقيه حممد بن أمحد الرشبيني املتوـد نق ـوق

 . كالم ابن تيمية يف تاريخ ظهورها ويف حتريمها  "مغني املحتاج"

 : "هتذيب الفروق"وقال الشيخ حممد عيل مفتي املالكية يف كتابه 

 [. وإنام ظهرت احلشيشة يف أواخر املائة السادسة وانترشت يف دولة التتار]

بني أتباعهم جيعلون   دو أن املتصوفة كانوا يستبيحوهنا وينرشوهناـويب

األحوال   من  فيه  هم  ما  ولنسيان  مآسيهم،  عن  للتخفيف  وسيلة  ذلك 

الن ـالدنيوي يعيشه  الذي  املؤمل  الواقع  ومن  اآلونـة،  تلك  يف  الذي ـاس  ة 

باجتي التتـيتمثل  ثم  الصليبني  واسـاح  املسلمني،  بالد  بعض  ـار  تبداد 

 . ربوهتمـام وجـاحلك

ابه  ـ( يف كتهـ771السبكي )املتوىف سنة  اب  ـام عبد الوهـال اإلمـق

 : "معيد النعم"

القـفه] اختـؤالء  إذن  اخلـوم  ذريعـذوا  للبـوانق  وأكـة  الزور  ل  ـ اس 

واالهنامك عىل حطـاحلش الدنيـيش  اهلل، وفضحهم عىل  ـام  ال سرتهم  ا، 

 . [هادـرؤوس األش 

 يشة ويدعوهنم بالفقراء. ـوكانوا يعطون أتباعهم احلش
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 : الصائغقال ابن 

 الفة الصهباءـ ام سـقامت مق       قـم عاطني خرضاء كافورية

 راء ـــاألم   عىل   هــاهلتي   هــمن      يغدو الفقري إذا تناول درمها  

 خال منها عددته من الضعفاء       إذا  ـ وتراه من أقوى الورى ف

 . يشة حيدرـوكانوا يسموهنا حش

 :  "اخلطط"هـ( يف كتابه 845قال أمحد بن عيل املقريزي )املتوىف ستة 

 :  "السوانح األدبية يف مدائح القنبية"ابه  ـن بن حممد يف كتـال احلسـق]

هـ عن  558رت سنة ـسألت جعفر بن حممد الشريازي احليدري يف بلدة تس

ديه  ـوتع ة،  ـار ووصوله إىل الفقراء خاصـالسبب يف الوقوف عىل هذا العق

الع  عـإىل  أن شـوام  فذكر يل:  الشيوخ حيدرـامة  كان      ا يخه شيخ 

واملجـكث الرياضة  قليـري  للغـاهدة،  االستعامل  قـل  فـذاء،  يف  ـد  اق 

  ر  ـد اشتد احل ـالشيخ طلع ذات يوم وق  ادة. ثم إن  ـادة، وبرز يف العبـالزه

ه نشاط  ـعال وجهد  ـاد وقـبنفسه يف الصحراء، ثم ع  وقت القائلة منفردا  

ا نعهده من حاله قبل، وأذن ألصحابه يف الدخول  ـورسور بخالف ما كن

ال من املؤانسة بعد  ـا الشيخ عىل هذه احلـذ يادثهم، فلام رأينـعليه، وأخ

ألناه عن ذلك فقال: بينام ـدة الطويلة يف اخللوة والعزلة سـه تلك املـإقامت

بب خطر  إذ  خلويت  يف  إىلـأنا  اخلروج  منفردا    ايل  فخرجت،    الصحراء 

النبـفوج من  يشء  كل  ساكنا  ـدت  لع  ات  يتحرك  وش ـال  الريح  ة  ـدم  د 

بلطف،  يميس  احلال  تلك  يف  فرأيته  ورق  له  بنبات  ومررت  القيظ، 
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النش كالثمل  عنف،  غري  من  أوراقـويتحرك  منه  أقطف  فجعلت    ا  ـ وان، 

 . [اهدمتوهـآكلها، فحدث عندي من االرتياح ما ش

ذ  ـار، وأخ ـثم قال: إن الشيخ أمرنا بصيانة هذا العق  ]ي:  قال املقريز

اس، وأوصانا أن ال نخفيه عن  ـمن عوام الن   دا  ـعلينا األيامن أال نعلم به أح

ذا الورق، ليذهب بأكله  ـر هـ د خصكم بس ـال: إن اهلل تعاىل قـالفقراء. وق

فراقبوه فيام أودعكم،  و بفعله أفكاركم الرشيفة،  ـ ة، وجيل ـمهومكم الكثيف

 . [وراعوه فيام اسرتعاكم

وعاش الشيخ حيدر بعد ذلك عرش سنني وأنا يف خدمته مل ]ال:  ــوق

الغ بتقليل  يأمرنا  وكان  يوم.  كل  يف  أكلها  يقطع  هذه  ـأره  وأكل  ذاء 

.  ونقل هذا اخلرب عن املقريزي الشيخ عبد اهلل الصديق يف كتابه  [احلشيشة

 . "واضح الربهان"

نسب إظهار احلشيشة إىل الشيخ حيدر األديب حممد  ]: ملقريزي وقال ا

 : بن األعمى الدمشقي يف أبيات هي 

 دـ مغربة خرضاء مثل الزبرج در ـة حي ـدع اخلمر وارشب من مدام 

 .[دـان أملــالب  عىل غصن من يعاطيكها ظبي من الرتك أغيد يميس 

كتابه   الصديق يف  اهلل  الشيخ عبد  الربهان عىل حتريم  واضح  "ونقل 

  ا  ـوالدكتور عيل صايف حسني عن املقريزي رأي  "اخلمر واحلشيش يف القرآن
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ادة، وهو أن  الذي اكتشفها رجل متصوف هندي ـآخر يف اكتشاف هذه امل 

 . يدعى رتن

شيخ  ]فقال:    "ميزان االعتدال"ذا ذكره الذهبي يف  ـه  ( رتن) قلت: و

بعـدج   ظهر  ريب،  بال  الصحبد  ـال  فادعى  والصحـالستامئة،  ال  ـة،  ابة 

. وقد قيل  يكذبون، وهذا جريء عىل اهلل ورسوله، وقد ألفت يف أمره جزءا  

 . هـ[632إنه مات سنة 

وقد وقفت عىل هذا اجلزء الذي  ] :  "لسان امليزان"وقال ابن حجر يف  

 . ثم خلص ابن حجر ما يف هذا اجلزء   [مجعه الذهبي يف أحواله بخطه

 .  يشـأنه أول من نرش احلش ه ذكرا  ـد فيـلعته ومل أجت: طاـقل

 .رها ـة كانوا يتعاطوهنا وأهنم هم أول من نشـالصوفي  وكلام سبق ينبئ أن  

اإلسامعيلية هلم دور يف نرشها، وقد عرفوا    اك من ذهب إىل أن  ـوهن

سنة   املتوىف  الصباح  بن  احلسن  هو  الشعبة  هذه  ومؤسس  باحلشاشني، 

من  518 فارس  بالد  من  الغريب  الشامل  يف  )أملوت(  قلعة  يف  أسسها  هـ 

ل  ـنواحي قزوين، وكان أتباعها يدعون أيضا بالفدائيني، وأهم أعامهلم القت

 . واالغتيال

ة )أملوت(  ـالد املسلمني من قلعـربت إىل ب ـيشة تسـحلشا  ال: إن  ويقـ

 .واهلل أعلم    ذه.ـه
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 الظاهر بيربس .. ومنعه احلشيش

ه  انتشار  عىل  يدل  العـ ومما  السـذه  تشديد  ـادة  املسلمني  بالد  يف  يئة 

 : العقوبة عىل مرتكبها يف عهد الظاهر بيربس.  قال خليل الصفدي

الظاهر   احل  ]وكان  عىل ذلك    د  ـقد منع اخلمر واحلشيش، وجعل 

السيف، فأمسك ابن الكازروين وهو سكران فصلب ويف حلقه جرة مخر،  

 : الـفقال شمس الدين حممد بن داني

 دا ـخفيفا ألذى إذ كان يف رشعنا جل     لقد كان حد  السكر من قبل صلبه 

ا ـاوز احلـ د جـ ق  د  ـأال تب فإن احل      وب قلت لصاحبي  ـفلام بدا املصل  د 

 : وقال القايض نارص الدين ابن املنري

 أواهـ ري مـري بالد األمـغ      ع ـ دنا طمـليس إلبليس عن

 اء هو مرعاهـه مـأحرمت      منعته اخلمر واحلشيش معا 

 : وقال نارص الدين حسن بن النقيب

 فوىل  إبليس من مرص يسعى        ر لظاهر احلشيش مع اخلما منع

 رعى[ـاء ومــع فيها بمـمل أمت         أرض  ـ ب  امـقوللم  ا يلـال: مـق

 .هـ 676من املحرم سنة  28وبيربس تويف يف 
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  حكم تناول املخدرات يف الشريعة اإلسالمية

أمجع العلامء عىل أن تناوهلا حرام واستدلوا لذلك بأدلة سنورد أمهها  

 : فيام يأيت

.  « رت  ـعن كل مسكر ومف  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهلل  » :    حديث أم سلمة  -1

 ىض خترجيه.  موقد 

 : "هتذيب الفروق"قال الشيخ حممد عيل مفتي املالكية يف كتابه 

يعتد هبم،    احلشيشةوكون  ] أطبق عليه مستعملوها ممن  مما  املفرت  من 

 . د يف مثل هذا األمرـوبخربهم يعت

ورد   إذا  أنه  واألصوليني  املحدثني  عند  شيئني والقاعدة  عن  النهي 

غريها   أو  حرمة  من  أحدمها  عن  النهي  حكم  عىل  نص   ثم  مقرتنني 

 . أعطي اآلخر ذلك احلكم بدليل اقرتاهنام يف الذكر والنهي 

)املف  ذكر  املذكور،  احلديث  عندنا  رت  ـويف  وتقرر  )باملسكر(  مقرونا   )

حتريم املسكر بالكتاب والسنة واإلمجاع فيجب أن يعطى املفرت حكمه  

 . نة النهي عنهام مقرتننيبقري

وفرس غري واحد التفتري باسرتخاء األطراف وختدرها وصريورهتا إىل  

 .[وهن وانكسار. وذلك من مبادئ النشوة معروف عند أهلها

 ال: ـ( فق رت  ـوفرس اخلطايب )املف 
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ي رت  ـاملف] كل رشاب  مقدمة  ـ  وهو  األطراف  يف  واخلدر  الفتور  ورث 

 . [إىل السكر. واهلل أعلم ة  ـلئال يكون ذريعربه ـالسكر. هنى عن ش 

 :  "عون املعبود"ال صاحب ـوق

ور وهو ضعف  ـار فيه فتـب أمحى اجلسم، وص هو الذي إذا رش  رت  ـاملف]

يق  أفـوانكسار.  إذا ضعفت جفونه وانكرس  ـال  الرجل فهو مفرت:  رت 

 .[طرفه

 :  "القاموس"وجاء يف 

ار كغراب ابتداء  ـ.. والفت: النت مفاصله وضعف  فرت جسمه فتورا  ]

 . [النشوة. وطرف فاتر: ليس بحاد النظر

ابت الصحيح  ـدرات كان عن طريق إعامل النص الثـإذن فتحريم املخ

احل القيـوهو  طريق  عن  ال  السابق،  علة ـديث  بجامع  اخلمر  عىل  اس 

فحسب   َّ مي زي ري ٰى ُّٱيقول:    واهلل     .اإلسكار 

 [. 7ر: ـ احلش]

 .«اب وما يعدلهـإين أوتيت الكت »:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـويقول رس 

من مقاصد    الدليل الثاين عىل حتريم املخدرات أهنا تعارض مقصدا     -2

الرشيعة التي تسمى الرضورات اخلمس، وهي حفظ الدين والعقل  

ال والنسل، فكل ما يؤدي إىل تضييع العقل أو اإلرضار  ـوالنفس وامل

 . به فهو حرام
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مل املخدرات وكل ما يؤذي العقل من الطعام  وهذا احلكم العام يش

 .والرشاب

وفص   األصول  علامء  فيه  بحث  مهم  موضوع  الرشيعة  لوا  ومقاصد 

القول فيه. وممن بحث هذا املوضوع بأصالة واستيعاب األئمة الثالثة  

س )املتوىف  سنة  505نة  ـالغزايل  )املتوىف  واآلمدي  هـ(.  631هـ(. 

 هـ(. 790ة نوالشاطبي )املتوىف س

آنفا،     -3 ذلك  إىل  أرشنا  كام  املحقق  املخدرات  رضر  الثالث:  الدليل 

ورضرها أمر مشاهد ملموس أثره يف من يتعاطوهنا، يدركه اإلنسان  

 . األمي واملتعلم، ويكشف الطب عن أرضارها التي ال حتىص 

 : ال اإلمام الزركيشـق

 [. ودنيويةوذكر بعضهم أنه مجع فيها مائة وعرشون مرضة دينية ]

 . "الزواجر "من هذه املضار يف كتابه  وقد ذكر ابن حجر املكي كثريا  

 . «ال رضر وال رضار»: ملسو هيلع هللا ىلصوله ـويرم استعامل كل ضار لق

ع ابن  أن  ـوذكر  ت  ابدين  أهنا  اخت ـمن أرضارها  إىل  العقـؤدي  ل،  ـ الل 

 ت. وربام قتل

ابن عـونق  من مضار    ددا  ـوعن غريه ع  "تذكرة داود"ابدين عن  ـل 

 . وادـذه املـه
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عن ابن البيطار أن قبائح خصاهلا كثرية   "عون املعبود"ونقل صاحب  

 . وأن مضارها كثرية

 (1).متفق عليه. «كل مسكر حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصوله ـ الدليل الرابع: هو ق - 4

 (2).رواه مسلم.  «كل مسكر مخر وكل مخر حرام»:  ملسو هيلع هللا ىلصوله ـ وق

تيمية:   ابن  اهلل  ] قال  رسول  الكلم  ـق  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  جوامع  أعطي  د 

ق   [بخواتيمه.. مستفيضة  ] ال:  ـثم  كثرية  الباب  هذا  يف  واألحاديث 

ه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل  ـبام أوتي  ملسو هيلع هللا ىلصمجع رسول اهلل  

ن بني  يفرق  ومل  ون ـ وأسكر،  تأثـوع  وال  لكـوع،  مأكـري    أو   وال  ـ ونه 

وصها أي  ـدمون يف خصـيتكلم املتقوإنام مل  ] ال:  ـ، ثم ق[ ..روبا  ـمش

دث أكلها من قريب، يف أواخر  ـيشة، ألنه إنام حـيف خصوص احلش

ربة مسكرة  ـ د أحدثت أشـمن ذلك، كام أنه ق   ائة السادسة، أو قريبا  ـامل

النبي  ـبع داخ  ملسو هيلع هللا ىلص  د  اجلوام ـوكلها  الكلم  يف  الكتـلة  من  اب  ـع 

 . [نةـوالس

الصحيح عىل رأي الطائفتني من ة بنص احلديث  ـرمـفاملخدرات حم

أو من وصفها بأهنا مفسدة للعقل    ،واء من رأى أهنا مسكرةـالعلامء س 

 

 (. 70( ) 1733(، ومسلم ) 4343البخاري ) رواه  (  1)

 . ( 75( ) 2003مسلم ) رواه  (  2)
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  ، «كل مسكر حرام» ال إهنا مسكرة شملها حديث  ـة. فمن ق رت  ـومف

هنى رسول اهلل عن كل مسكر  »ة شملها حديث رت  ـإهنا مف  :الـومن ق 

 .  «رت  ـومف

الدليل اخلامس: إن  تعاطي املخدرات تبذير وتبديد للامل فيام ال يفيد،     -5

 .ما يكون ثمنها مرتفعا بسبب حظرها من قبل السلطات وغالبا  

الواحد من املدمنني يبيع   إن تعاطيها إنفاق للامل فيام يرض .. حتى إن  

 . كل ما يملك للحصول عىل هذا السم الزعاف

 الفصل األول حرام، دلت عىل حرمته آيات  ال كام ذكرنا يفـوتبديد امل

 .ملسو هيلع هللا ىلصح  عن رسول اهلل  ـ لكتاب، وأحاديث كثرية مما صاكثرية من 

ذاء للفرد وملن حوله  ـؤذ أعظم اإلي ـتعاطيها م  الدليل السادس: أن     -6

رة. ورسول اهلل  ـار اإلدمان عليها تضييع األسـمن األقربني، فمن آث

 (1).«ليضيع من يعوكفى باملرء إثام أن » :ولـيق ملسو هيلع هللا ىلص

 (2).«كفى باملرء إثام أن يبس عمن يملك  قوته»  :ورواه مسلم بلفظ

 

برقم:    374/ 5  " الكربى"، والنسائي يف  2/160، وأمحد  (1692)أبو داود  ( رواه  1)

 . 415/ 1، واحلاكم يف املستدرك  9176

 . ( 996)مسلم    رواه( 2)
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ار املشاهدة لتعاطي ـرة وترشيدها وتفككها من اآلثـتشتيت األس  إن  

 . املخدرات. وهذا إيذاء كبري

الدليل السابع: أن  املخدرات تصد عن الصالة وعن ذكر اهلل فيبقى    -7

متعاطيها )مسطوال(، ال يسارع إىل الصالة إن كان لديه وعي .. وإن  

وعيـفق وانتقـد  بام  ـ ه  للقيام  تضييعا  أكثر  كان  السكر  مرحلة  إىل  ل 

 . أوجب اهلل عليه

ا  يف  املذكورة  الذميمة  صفاته  يف  اخلمر  تشارك  هذا  يف  آلية  وهي 

 . الكريمة

أدلة أخرى كثرية، كلها تدل عىل حتريم    هناك  إنـف  وليس آخرا    وأخريا     -8

 .املخدرات

أن عرف   منذ  احلكم  هذا  واجلامعة عىل  السنة  أهل  علامء  اتفق  ولقد 

 . الناس هذه املواد املخدرة إىل عرصنا هذا. وهلل احلمد واملنة

*               *               * 
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  عقوبة من يتعاطى املخدرات

ل الواجب فيها  ـه يعاقب، ولكنهم اختلفوا ه ـ ل العلم عىل أن ـ ع أه ـأمج

؟ ـالتعزير أواحل  د 

 د  اخلمر.  ـعىل آكل احلشيشة ح  فذهب ابن تيمية والزركيش وغريمها إىل أن  

يشة املصنوعة من ورق القنب جيلد صاحبها كام  ـ واحلش ]  ال ابن تيمية:  ـق

 . [اخلمرجيلد شارب 

ال: ]وأما احلشيشة امللعونة املسكرة فهي بمنزلة غريها من املسكرات، ـوق

 . واملسكر منها حرام باتفاق العلامء 

كالبنج، فإن املسكر    بل كل ما يزيل العقل فإنه يرم أكله ولو مل يكن مسكرا  

 ، وغري املسكر فيه التعزير[. د  ـجيب فيه احل 

د، وما مل  ـأسكر منها كاحلشيش ففيه احلإذن فاملخدرات عند ابن تيمية ما  

أثرا   ترتك  املخدرات  أكثر  ولكن  التعزير.  ففيه  كالبنج  مشاهبا   يسكر 

 . واهلل أعلم د  ـيش فهي عنده فيها احلـللحش

كار يف ـ؟  والصواب الوجوب لإلسد  ـهل جيب فيها احل]ال الزركيش: ـق

 . [يف املسكر د  ـة احل ـدل أاوهلا ـتن

 : عىل متعاطي املخدرات التعزير اجلمهور إىل أن  وذهب 

ة  ـذه اآلفـعىل متعاطي ه  فقد ذهب الشافعية واحلنفية واملالكية إىل أن   •

 : التعزير
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 : "در املختارـال "ال اإلمام احلصكفي احلنفي يف قـ •

ح] ال  ذلك  من  شيئا  أكل  دون    د  ـفإن  بام  يعزر  بل  سكر.  وإن  عليه 

 . [د  ـاحل

  : وقال اإلمام النووي الشافعي  •

.  [ يف تناوله  د  ـما يزيل العقل من غري األرشبة كالبنج حرام ولكن ال ح]

 .أي بل فيه التعزير

النبات الذي يسكر وليس فيه شدة  ]ونقل النووي عن الروياين قوله:  

 . [ مطربة يرم أكله وال حد عىل آكله

 وقال اخلطيب الرشبيني: 

ونقل الشيخان يف باب األطعمة عن الروياين أن أكلها حرام وال حد   ]

جيب عىل آكلها التعزير والزجر    :"القواعد"ال: قال الغزايل يف  ـفيها. وق

 . [، وال تبطل بحملها الصالةد  ـدون احل 

د   ـ يشة يف املذهب املالكي ال ح ـوذكر الشيخ عبد اهلل الصديق أن احلش •

 .  عىل متعاطيها. بل يعزر

رأي • الزركيش  عق  ددا  ـمتش  ا  ـوأورد  متعـيف  احلشـوبة  يش ـاطي 

 . والتعزير  د  ـه جيب فيها احلـنأ  :للقرايف "لذخريةا"ـبه ل ـنس

و  ـذا غلـوه]ال:  ـذا الرأي فقـوقد علق الشيخ عبد اهلل الصديق عىل ه

 . [ قطاـول سـوهو ق   ،هـديد ال معنى ل ـوتش
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ه  ـ ابه ذاك، وليس رأيـذا الرأي يف كتـام القرايف ذكر ه ـاإلم دو أن  ـويب

ر رأيه يف الفروق أن  ـو، ألنـه عىل آكلها التعزير، ونفى أن تكون    ه قر 

 . يشة مسكرة بل قال: إهنا مفسدةـاحلش
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 هل يكفر من استحّلها؟

أن   إىل  العلم  أهل  بعض  فهو    ذهب  املخدرات  استعامل  استحل  من 

 . كافر يقتل

 : قال ابن تيمية •

ال يغسل    مرتدا    ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، وإال قتل كافرا  ]

وال يصىل عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني، وحكم املرتد رش من حكم  

 . [اليهودي والنرصاين

 وذكر الزركيش هذا القول عن ابن تيمية ثم قال:  

معلوما  ويف] ليس  ألن  حتريمها  نظر؛  هذا  ولو      بالرضورة،  الدين  من 

ب ال  لكان  ذلك  قطعيا    د  ـ سلمنا  اإلمجاع  دليل  يكون  أحد    أن  عىل 

 . [الوجهني

وق تيمية  ابن  عن  القول  هذا  عابدين  ابن  أه ـوأق]ال:  ـ ونقل  ل  ـره 

 .[هـمذهب

ب الزركيش له وذكر القسطالين  . قول ابن تيمية ونقل تعق 

قال اإلمام احلصكفي يف   القول.  ينفرد هبذا  تيمية مل  ابن  أن  الدر  "ويبدو 

عن  ]:  "املختار املصنف  بحأوغريه    "اجلامع"ونقل  قال  من  البنج   ل  ـ ن  
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يكفر  ـواحلش إنه  الزاهدي:  الدين  نجم  قال  بل  مبتدع،  زنديق  فهو  يشة 

 . [ويباح قتله

ع ابن  قائال:  وعلق  هذا  عىل  بعض  ]ابدين  خط  عن  املصنف  ذكره  هذا 

ه الرميل بأنه ال التفات إليه وال   بإنكار تعويل عليه، إذ الكفر    األفاضل، ورد 

 .[القطعيات. وهو ليس كذلك
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  القليل من املخدرات والكثري حرام

العلامء  هذا هو الرأي الصحيح. أما حتريم الكثري منها فقد أمجع عليه  

بعضهم.   وحرمه  بعضهم  فأباحه  القليل،  يف  واختلفوا  ورضره،  لسكره 

 ونحن نميل إىل حتريم القليل أيضا ألنه ذريعة إىل اإلدمان. 

 . والشارع احلكيم يرم اجلريمة والطرق التي تؤدي إليها

 ديث اآليت:ـأ روع احل  اـوم

السارق. يرسق  لعن اهلل  »  :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسول اهلل    :قال  عن أيب هريرة  

 .(1)«البيضة فتقطع يده. ويرسق احلبل فتقطع يده

اخلطـق أمرها] ايب:  ـال  وهتجني  الرسقة  ذم  وتأويله  احلديث  وجه    ، وإنام 

كأنه يقول: إن رسقة اليشء    ، الـوء مغبتها فيام قل وكثر من املـوحتذير س

اليسري الذي ال قيمة له كالبيضة املذرة، واحلبل اخللق الذي ال قيمة له إذا  

الع ـتعاط به  فاستمرت  فوقها  ـاه  ما  يؤديه ذلك إىل رسقة  أن  ييأس  مل  ادة 

ق يبلغ  يقـحتى  كأنه  يده.  فتقطع  اليد  فيه  تقطع  ما  هذا  ـدر  فليحذر  ول 

ادة، ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته  ـالع الفعل، وليتوقه قبل أن متلكه  

 .[ووخيم عاقبته

 

، وابن  8/65، والنسائي  253/ 2، وأمحد  ( 1687) ، ومسلم  (6783) ( رواه البخاري  1)

 . (2583)ماجه  
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أقـفالك إذا  األوىل  قـأس  املرء  عليها  االنزالق يف طريق  ـدم  إىل  ادته 

 در  ـة املخـيش األوىل أو حبـة احلش ـني، ودخينـة فيصبح من املدمنـاملعصي

 . ود إىل احلرام حرامـاألوىل هي طريق االنزالق. وما يق 

 ال ابن تيمية:  ـق

مة، وسواء أكل  ] أكل هذه احلشيشة حرام وهي من أخبث اخلبائث املحر 

 [.  ، لكن الكثري املسكر منها حرام باتفاق املسلمنيأو كثريا   منها قليال  

يشة املسكرة فحرام عند مجاهري العلامء كسائر  ـل احلشـا قليـمأو]ال:  ـوق

 . [القليل من املسكرات

تناول القليل الذي ال أثر له جائز. وهو قول  وذهب بعضهم إىل أن  

 . باطل ملا قدمنا. واهلل أعلم 

 ال ابن تيمية:  ـوق

اد هلا يصعب فطامه ـإن قليلها يدعو إىل كثريها كالرشاب املسكر، واملعت]

 .  [ عنها أكثر من اخلمر، فرضرها من بعض الوجوه أعظم من اخلمر
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 طاهرة؟هل هذه النباتات املخدرة 

والنجاسـاختل بالطهارة  النباتات  هذه  عىل  احلكم  يف  العلامء    .ة ـف 

 . ةـفذهب بعضهم إىل طهارهتا، وذهب آخرون إىل أهنا نجس

واحلق أن نجاستها معنوية ال حسية حكمية. فهي طاهرة وهذا الذي  

 .  [وال تبطل الصالة بحملها] ال: ـحيث ق "القواعد "قرره الغزايل يف 

ني كوهنا مل  بعضهم بني كوهنا مح  صت فهي عندئذ مسكرة نجسة، وبوفرق  

مص فهي عنده طاهر  . حت 

 : ال القرايفـق

ن صىل باحلش] ه: هل تبطل صالته ـيشة معـسئل بعض فقهاء العرص عم 

أم ال؟  فأفتى أنه إن صىل هبا قبل أن حتمص أو تصلق صحت صالته، أو  

بأهنا إنام تغيب العقل بعد    :تعليل الفرقال يف  ـبعد ذلك بطلت صالته. وق

فال أخرض  ورق  وهي  ذلك  قبل  أما  الصلق،  أو  رجح     [التحميص  ثم 

 . القرايف أهنا طاهرة ال تبطل الصالة بحملها 

 ه.ـ ل  ونقل الشيخ حممد عيل املالكي كالم القرايف مقرا  

 : وقد رجح ابن تيمية أهنا نجسة فقـال

ازع الفقهاء يف نجاستها  ـتن  رابا  ـست شولكن ملا كانت جامدة مطعومة لي]

 . عىل ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه
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o  .فقيـل: هي نجسة كاخلمر املرشوبة. وهذا هو االعتبار الصحيح 

o  .وقيـل: ال، جلمودها 

o وقيـل: يفرق بني جامدها ومائعها] . 

ل له قربان  ـيشة مسكرة مل يـمن سكر من رشاب مسكر، أو حش]وقـال:  

ب  ، املسجد حتى يصحو. وال تصح صالته حتى يعلم ما يقول أن    د  ـوال 

 . [ذاـذا وه ـابه يف هـه وثيـه ويدي ـيغسل فم 
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  حكم استعمال املخدرات يف التداوي

ه  للتـدرات إن اسـذه املخـإن   أن  ـداوي فالقـتعملت  الصحيح    ول 

ج ووج ـذلك  هـائز،  امل ـود  ليكون  ـذه  العمليات  واد  قبل  التخدير 

 . ادهـة بعبـة من اهلل ورمحـة نعم ـاجلراحي

يف  وبعضها  كثرية،  بعمليات جراحية  يقومون  اجلراحني  األطباء  إن  

غاية التعقيد كفتح الصدر واجلمجمة ونحو ذلك دون أن يشعر املريض  

 . ذلك نعمة من اهلل عظيمة  بيشء. وذلك بسبب استعامل البنج. إن  

 : لنوويال اإلمام اـق

يف تناوله.    د  ـما يزيل العقل من غري األرشبة، كالبنج حرام، لكن ال ح ]

وز ذلك؟  خيرج  ـد املتآكلة إىل زوال عقله، هل جي ـولو احتيج يف قطع الي

 . [عىل اخلالف يف التداوي باخلمر

بق يف )مسائل طالق السكران ومن  ـواز، وقد س ـ قلـت: األصح اجل

 . اجلزم بهزال عقله( ما يقتيض 

ج لغرض صحيح  العقل  يزيل  دواء  إىل  احتاج  قطعا  ـولو  تناوله  كام    از 

)وذلك كام يف نوبات الرمل احلادة التي ال حتتمل آالمها، يباح    اكـبق هنـس

 . (أن يعطى املريض بمشورة الطبيب ما يسكن آالمها

 : ونقل النووي عن الروياين قوله
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د  عىل آكله.  ـمطربة يرم أكله، وال حالنبات الذي يسكر وليس فيه شدة  ]

 وز استعامله يف الدواء وإن أفىض به إىل السكر إذا مل يكن منه بد. ـ وجي

دواء وغريه حرم   به يف  ينتفع  مل  إن  بنفسه  وما يسكر مع غريه وال يسكر 

 .[ ل  التداوي بهـأكله. وإن كان ينتفع به يف الدواء ح 

 وقد ذكر ابن عابدين أنه يباح استعامل هذه املخدرات للدواء.  
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  ال تقبل صالة متعاطي املخدرات حتى يتوب

الة أربعني  ـرب اخلمر مل تقبل له ص ـمن ش» : ملسو هيلع هللا ىلص  ول النبي  ـوذلك لق

الة أربعني  ـ اد فرشهبا مل تقبل له صـ، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن ع يوما  

عىل اهلل أن يسقيه   ا  ـ، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن عاد فرشهبا كان حقيوما  

 .«الـة اخلبـمن طين

 ال؟ـة اخلبـا طينـ: وملـقي

 (1).«ارـل النـ ار. أو عرق أهـل النـ عصارة أه»ال: ـق

د شديد للعصاة ـذا وعي ـة يف مفهوم املسكر. وه ـدرات داخل ـواملخ

 .املخالفني

 

 

 

 

 

 

يف  1) النسائي  رواه  و 317/ 8  "الصغرى"(  الرتمذي"،  /برقم:  2لأللباين    "صحيح 

 . 3/360، وأمحد 146/ 4و  30/ 1  "املستدرك  "، واحلاكم يف1517
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  نيـــاملدمنالج ـــع

أن   ه ـمعاقب  ال شك يف  املتع ـة  للمخ ـذا  أمـاطي  وهو    ر  ـدرات  الزم 

هـينف ويردـع  العايص،  يتطل  ع ذا  اإلق ـمن  إىل  اق ـ ع  عىل  ه ـدام  ذه  ـرتاف 

 . ةـاملعصي

بع بد من عالجـد معاقبتـولكن  بإدخـه ال  ه إىل بعض  ـال ـه، وذلك 

فيها   يكون  التي  املتخصصة،  واملستشفيات  بالطب  املصحات  خمتصون 

 . وبعلم النفس وبإصالح املنحرفني، وينبغي أن يكون هؤالء متدينني

إن الدين ذو تأثري كبري عىل النفس، وليس هناك يشء يعدل الدين يف 

 . التأثري وتغيري األوضاع

ه والظروف التي عملت عىل  ـفيتدرجون يف معاجلته، ويدرسون حالت

دة  ـالة عىل ح ـاملدمنني، وتدرس كل ح داد  ـأن يكون هذا املسكني يف ع

احلل  املناسـوتقرتح  النـه  ا.  ـبة هلـول  من  وبالنسـذا  الفردية  إىل  ـاحية  بة 

 . اجلني ـؤالء املع ـه

ال بد أن يعمل عىل استئصال األسباب التي ـامة فـاحية العـأما من الن

 .أرشنا إليها يف فصل سابق

من    ري  ـاية خ ـالج، ودرهم وقـ من الع  ري  ـخ  – كام يقولون    - اية  ـوالوق

 . الج ـ ار عـقنط
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 املؤمن الصاحل املنهج الرباني يف إعداد

مـعرضن اإلس ـا  هـ وقف  من  ال ـالم  الوبيـذا  يغـداء  الذي  زو  ـل 

ذه الفقرة  ـود يف ه ـدخني.  ونـدرات والتـالمي: داء املخـ ع اإلسـاملجتم

دة ـة فريـرد املسلم صياغـالم الفـ اغ اإلسـني  كيف صـمن البحث أن نب

ر  ـر، وينشـأى عن الشـري، وين ـل اخل ـصاحلا يعم  ا  ـمتميزة، جتعله مواطن

ويبطـاحل البـق،  ط ـ اطـل  ويوظف  ومواهبـاتـاقـل،  خـه  يف  ة  ـ دمـه 

 اآلخرين. وهو عندئذ سيكون يف منجاة من املعايص واآلفات املهلكة. 

الصياغة   تلك  عليه  تقوم  الذي  بأركاهنا  واألساس  التوحيد،  عقيدة 

والقضاء   اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  االيامن  املعروفة 

والقدر .. وتعميق هذا اإليامن وتنميته. إىل أن يبلغ الفرد منزلة اإلحسان  

 وهي أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

اقبته، فهو سبحانه سميع لقد ربى هذا الدين أتباعه عىل خمافة اهلل ومر

عليم ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء، يعلم خائنة األعني وما 

اد مسجلة  ـفى .. وأعامل العبـر  وأخ ـدور، إنه سبحانه يعلم السـختفي الص

 رت يب ىبُّٱأنه:  ـ ش  ل  ـال ج ـيف كتاب ال يغادر صغرية والكبرية ق
 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت
الكهف:  ]  َّرن   مم ام يل ملىل  يك ىك مك   اكلك يق ىق يف

49 .] 
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  جئ يي ىي ني مي ُّٱواحلساب دقيق ال تفوته ذرة من عمل اإلنسان: 
 [. 8- 7الزلزلة:  ] َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث ُّٱوالعقوبة شديدة، والعذاب أليم  
 نن  من  زن رن اممم يل  ىل  مل  يك ىك  مك  لك  اك

 [. 56لنساء:  ا] َّىن 

 مس  خس   حس  جس  مخ جخ  ُّٱ:  ال  ـوالعصاة ال يفلتون من اهلل ق
 [. 4العنكبوت : ] َّ حض  جض  مص حصخص

 لك خك حك ُّٱوما اهلل بغافل عام يعمل الظاملون قال تبارك وتعاىل:  
 حن جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك
  َّيم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

 [. 43- 42إبراهيم: ]

 حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ُّٱال عز  من قائل:  ـوق
 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت
 [. 51-48:  إبراهيم] َّحض جض مص خص  مسحص

إن اخلوف من اهلل يول بني املرء وبني املعصية. وإننا لنجد يف الكتاب  

فقل  أن ختلو سورة  من    ، الكريم والسنة املطهرة عناية بذكر اليوم اآلخر

النع أو عرض مشاهد  اآلخر  باليوم  ذاك  التذكري  العذاب يف  يم ومشاهد 

الصادقني.   املؤمنني  عىل  واليسري  والعصاة،  املخالفني  عىل  العسري  اليوم 
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استقر اإليامن يف   فإذا  اهلل سبحانه.  الزكية خمافة  النفوس  يغرس يف  وهذا 

وهذا ما قالته السيدة  ،قلب املؤمن اجتنب املعايص واملنكرات اجتنابا تاما

فقد قررت أن القرآن    ،ما رواه البخاري  عائشة الصديقة بنت الصديق يف

ار والنعيم املقيم  ـة والنـكان ينزل باملفصل من اآليات التي فيها ذكر اجلن

والعذاب األليم، حتى إذا وقر اإليامن يف القلوب نزل حتريم املحرمات. 

إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل، فيها ذكر اجلنة )  :قالت  

والنار، حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول  

ا ندع  ال  لقالوا:  اخلمر،  ترشبوا  ال  التزنوا،  يشء:  نزل:  ولو  أبدا،  خلمر 

 (1)(.لقالوا: ال ندع الزنا أبدا

ن يقدم عىل املعصية إال  أ وقد قرر الرسول الكريم أن العايص اليمكن  

 . د خف  إيامنه وضعف حتى كأنه غري موجودـوق

 يزين الزاين  ال»   :ملسو هيلع هللا ىلصال  ـد قـاكتامل اإليامن ال جيتمع مع املعصية فق  إن  

وهو   يزين  وال  حني  مؤمن،  وهو  يرشهبا  اخلمر حني  يرشب  وال  مؤمن، 

 (2).«يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن

ة اهلل يف نفس املسلم، فهو  ـوله مراقبـنة رسـاب اهلل وس ـق كتـويعم  

  ىي مي خي حي جيُّٱال تعاىل:  ـسبحانه ناظر إلينا مطلع علينا ق

 

 . ( 4993) ( رواه البخاري 1)

 . ( 104( ) 57) ، ومسلم (5578  ) ( رواه البخاري 2)
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 [. 103 نعام: األ]  ٌَّّ ٰى ٰر ييٰذ

يكون املسلم يف وسط إسالمي نظيف  وال بد بعد هذه الرتبية من أن  

اذورات. فللوسط والبيئة أثر كبري عىل معظم  ـدة عن القـة طاهرة بعيـوبيئ

اليوم يف بعض بالد املسلمني ال يساعد   التناقض الذي نجده  الناس، إن 

 .عىل حتقيق ذاك البناء املتني املتامسك لإلنسان املسلم احلق 

وإىل جانبه مخارة مفتوحة. وقد  د يف بعض الطرقات مسجدا  ـد نجـفق

الفضيلة ثم تسمع بعده أغنية  تسمع حديثا يف اإلذاعة يدعو صاحبه إىل 

 . فاجرة ماجنة تدعو إىل الرذيلة

وقد يظهر عىل شاشة التلفاز متحدث يدعو إىل التزام رشع اهلل وإىل  

وإىل   الوالدين  التمرد عىل  إىل  يدعو  يعرض مسلسل  ثم  األرسة،  متاسك 

 .ن طاعة الزوج وما إىل ذلك اخلروج ع

أو   اإلذاعة  التدخني يف  يتحدث متحدث عن خماطر  أن  ليس طبيعيا 

السكاير  من  لنوع  مغرية  دعاية  فيه  إعالن  ذلك  بعد  يعرض  ثم  التلفاز 

 .أوتعرض متثيلية يدخن فيها املمثلون واملمثالت

 : وهلل در القائل

 ك هيـدمري ـه وغ ـإذا كنت تبني  ه ـ متى يبلغ البنيان يوما متام

 م ـوألف وألف ثم ألف وأعظ  فكيف بناء خلفه ألف هادم 
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بد   فتكون    ال  كلها،  املجتمع  مؤسسات  يف  االنسجام  يتحقق  أن 

واحدة، وتكون متعاونة عىل حتقيق اهلدف املطلوب. وما ينبغي   منطلقاهتا

 . أن يكون يف واحدة منها ما هيدم ما تبنيه األخرى

تس أن  مناهـ جيب  واملـهم  التعليم  واجلامعـج  واإلذاعـدارس  ة  ـات 

ل امللتزم بالدين ـ داد اجليـة وإعـه والتوعيـة يف التوجيـاز والصحافـوالتلف

 . قـ واخلل

رجال الفكر والقلم مسؤولية كربى يف توعية الناس وتنبيههم  إن  عىل  

إىل خماطر املعايص، ومنها التدخني واملخدرات، وحتذيرهم من غضب اهلل  

وسخطه ومن املخاطر الصحية والعقلية. ومن أهم وسائل التوعية نرش  

م العرص احلارض أدوات فعالة واسعة االنتشار يف   العلم واملعرفة وقد قد 

عىل الناس كالصحف والنرشات والرشائط الصوتية والتلفزيونية،  التأثري  

 .ذه الوسائل يف خدمة التوعيةـون ه ـفيجب أن تك 

واملروجني    وإن   الفسقة  أيدي  عىل  يرضبوا  أن  األمر  أويل  عىل 

كلكم راع  »   :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـول رسـام. يق ـللمنكرات والفواحش بشكل ع 

 (1).«ومسؤول عن رعيته

 
البخاري  1) رواه  ومسلم  ( 2409) (  داود  ( 1829) ،  وأبو  يف  (2928)،  والنسائي   ،

 . 20/ 3  "املسند "، وأمحد يف (1705)والرتمذي ، 374/ 5 " الكربى"
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وليس األمر مقترصا عىل هؤالء الذين ذكرناهم، بل جيب عىل كل من  

 . استطاع أن ينكر املنكر أن ينكره حسب إمكاناته وطاقته

يستطع »  :ملسو هيلع هللا ىلصول  ـيق مل  فإن  بيده،  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  من 

 (1).«فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه. وذلك أضعف اإليامن

   جك مق حق مف خف   حف ُّٱاىل:  ـارك وتعـول اهلل تبـويق

 [. 25األنفال:  ]  َّمل خل حل جل مك خكلك حك

اد واملعايص ال يبقى أثرها مقصورا عىل املفسد والعايص بل  ـوالفس

ة الظاملني. وما ـاآلخرين، وقد حذرنا اهلل من أن تصيبنا فتنيتجاوزمها إىل  

 : أروع الصورة التي رسمها احلديث النبوي اآليت 

مثل القائم يف حدود اهلل، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا عىل سفينة  »

فكان بعضهم يف أعالها، وبعضهم يف أسفلها. وكان الذين يف أسفلها إذا  

مروا عىل من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا  اء  ـاستقوا من امل

فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا عىل  . ومل نؤذ من فوقنا 

 (2).«أيدهيم، نجوا ونجوا مجيعا

 
، وابن ماجه  111/ 8، والنسائي  (4340  - 1140) ، وأبو داود  ( 49)( رواه مسلم  1)

 ط دعاس.  (2173)  ، والرتمذي(4013)

 . (2173)  والرتمذي(،  2493) ( رواه البخاري 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 105  - 

 

اية للمجتمع من أن يستفحل فيه  ـاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وق  إن  

 .الرش فيقىض عليه

السوي يف حماربة املنكرات أن يرتك الفرد يفعل ما يشاء  وليس من النهج  

األرض   يف  يعيثون  والرش  الباطل  دعاة  يرتك  وأن  وتوجيه،  إرشاد  دون 

 . الفساد ثم بعد ذلك عند وقوع اجلريمة يعاقب املجرم

اإلسالم يعل م الناس ويبني هلم احلق ويدهلم عىل الطريق    ال.. بل إن  

ئع من الثواب، وما أعد للعايص من العقاب،  السوي ويبني ما أعد اهلل للطا

س  مبدأ  ورشع  املعايص  مقدمات  إىل  ـويمنع  يؤدي  ما  فكل  الذرائع،  د  

 . احلرام حرام

غري   واملعايص  باملعصية،  جماهرة  اإلسالمي  املجتمع  يف  ليس  ولذا 

 . معروفة، وهذا الذي جعل املعصية تدعى منكرا

  زن رن ُّٱقصة يوسف:   فاملنكر اليشء املجهول قال اهلل تعاىل يف
عرفهم    :[ أي58يوسف: ]   َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

 .وهم مل يعرفوه

الن استجاب  الدنيا واآلخرة  ـ اس هلـفإن  الرباين سعدوا يف  املنهج  ذا 

ذه مهمة احلاكم وللدولة هيبة ـبوا كانت العقوبة الرادعة، وه يوإن مل يستج

ورد:   هنا  ومن  قاهر،  وسلطان  يزع  »مرعية،  ال  ما  بالسلطان  اهلل  يزع 

 . «بالقرآن
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اس أنواع ومعادن: فمنهم من يتعظ بالقرآن واحلديث، فيمتنع ـوالن 

 . عن اقرتاف املنكرات، ويسارع إىل أداء الطاعات

لنداء الرشع ويقع يف  ومنهم من يستسلم هلواه وغريزته، فال يستجيب  

إال   له  يصلح  ال  فهذا  عليه.  اهلل  أوجب  بام  القيام  عن  ويقرص  املعايص، 

املسلم   احلاكم  كان وجود  ولذلك  األمر،  أويل  قبل  من  والتأديب  الزجر 

 . مطلبا رشعيا كام هو معلوم

وكان يف الدولة اإلسالمية مؤسسة احلسبة، ومن مهامت املحتسب أن  

 . امة فيزجر املنحرف ويؤدبهـكن العواق واألماـيراقب األس 

ئة األوالد عىل  ـدور كبري يف تنش  - رت  ـبق أن أشـكام س  -رة  ـولألس

يام األم واألخ األكرب. وينبغي أن يكون األبوان  ـ تقيم، وال سـج املسـالنه

 .د عن املحرماتـان الطاعات والبعـقدوة حسنة يف إتي

احل يف  الشفاعة  تقبل  يق ـوال  حـتشأ »  :ملسو هيلع هللا ىلصول  ـدود.  يف  من  ـفع  د 

دود اهلل .. إنام أهلك من قبلكم أهنم إذا رسق فيهم الرشيف تركوه،  ـح

أقام الضعيف  فيهم  احل ـوا عليـوإذا رسق  فاطم ـد. وأيـه  أن  لو  اهلل  ة  ـم 

 (1).متفق عليه «د رسقت لقطعت يدهاـبنت حمم 

 

،  ( 4373)داود  ، وأبو  162/ 6، وأمحد  ( 1688) ، ومسلم  (6877) ( رواه البخاري  1)

ماجه  (1430) والرتمذي   وابن  والنسائي  ( 2548  -2547) ،   ،8 /72 -75  ،

 وما بعدها. 224ص  "من هدي النبوة "، وانظر كتابنا 173/ 2والدارمي  
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ال املخدرات مراقبة الصيدليات ومنع ـومن حمارصة املنكرات يف جم

واستريادها   تصنيعها  ومنع  املخدرات،  منها  تتخذ  التي  النباتات  زراعة 

 . والتجارة فيها

ده  ـوصىل اهلل وسلم عىل عب  ..     هـا إىل ما يرضيـل اهلل أن يوفقنـأنس

   .وعىل آله وصحبه وسلم  دـوله حمم ـورس 

 . املنيـد هلل رب العـوانا أن احلم ـوآخر دع
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 واملراجع  ادرــاملص

هـ  562ت سنة    –عبد الكريم بن حممد السمعاين    –   " أدب اإلمالء واالستمالء" .1

 م. 1952هوالندا سنة   - ليدن  - مطبعة بريل 

داراملعارف مرص    – عيل صايف حسني    -   " األدب الصويف يف مرص يف القرن السابع" .2

 م. 1968سنة  

مرص سنة    –دار املعارف    – حممد زغلول سالم    –  "األدب يف العرص اململوكي " .3

 م. 1971

املخدرات" .4 رفعت    –  " إدمان  املعرفة    –حممد  ط   – دار  هـ  1409سنة    1بريوت 
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تعليق عبد الرزاق    -هـ  631ت سنة    –  عيل بن حممد اآلمدي  –  "إحكام األحكام" .5

 هـ. 1402سنة   2ط    -املكتب اإلسالمي بريوت   –عفيفي 

والتدخنيـ اإلس" .6 صقر    –  "الم  اليوسف    – عطية  روز  جملة    –مطابع  من  هدية 

 هـ. 1412مرصسنة  –األزهر

مطبعة    - هـ  852ت سنة    –أمحد بن عيل بن حجر    –  "ابةـابة يف متييز الصح ـاإلص" .7

 (. 1939هـ ) 1358مرصسنة   – مصطفى حممد  

االجتامعيةـاملخأرضار  " .8 ابراهيم    –  "درات  حممد  للخدمات    – رشيد  طويق 

 هـ.1410الرياض   - اإلعالمية 

  - املكتب اإلسالمي    – حممد بن لطفي الصباغ    –   "ةـوال مأثورة وكلامت مجيل ـأق" .9

 هـ. 1414بريوت سنة   2ط  
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  - هـ  430ت سنة    –أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهلل    –  "تاريخ أصبهان"  .10

م وطبع اجلزء الثاين سنة  1931طبع اجلزء األول منه سنة    –هوالندا    - مطبعة بريل  

 م. 1934

العصور احلديثة"  .11 العلوم    –جورج حداد وبسام كرد عيل    –  "تاريخ  نرش مكتبة 

 (. 1949هـ ) 1368واآلداب دمشق 

ه يف جريدة الرياض  مقال نرش  – عبد الرمحن العنقري    –  " التدخني آفة اجتامعية"  .12

 هـ. 1416صفر سنة   16عدد 

  5مرص ط   –مكتبة وهبه    – مصطفى حمرم    –  "التدخني: أثره يف اجلسم والعقل"  .13

 (. 1991هـ ) 1411سنة  

هـ  1408سنة    2ط  -سيف الدين شاهني    –  "التدخني: أرضاره ووسائل جتنبه"  .14

(1988 .) 

بحث مقدم إىل املؤمتر    -حممد السعيد عيل عبد ربه    -  "ل واحلرمةـالتدخني بني احلح " .15

 (. 1982هـ ) 1402العاملي ملكافحة املسكرات واملخدرات سنة  

والدين"  .16 العلم  بني  جوحلة  –  " التدخني  فخري  ملكافحة  –ممدوح  العاملي  املؤمتر 

 املسكرات واملخدرات. 

  2النفائس بريوت ط  دار   –هاين عرموش    –   "التدخني بني املؤيدين واملعارضني"  .17

 (. 1986هـ ) 1406سنة  

تقرير جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية جنيف  –  "التدخني وآثاره عىل الصحة "  .18

 م. 1981الطبعة العربية عام  

هـ  1406الدار السعودية للنرش    – حممد عيل البار    –  " التدخني وأثره عىل الصحة"  .19

 م(. 1986)
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الدار السعودية    - إبراهيم حممد عامر    -   " التدخني وأرضاره عىل اجلسم والعني" .20

 م(. 1987هـ ) 1407

جامعة اإلمام حممد بن سعود   -مصباح أمحد قويدر  - " مـالتدخني وأمراض الف " .21

 م(. 1979هـ ) 1399الوحدة الصحية  -

األخرى" .22 واألمراض  الرئة  ورسطان  الطويل    -   " التدخني    - دارالعربية    - نبيل 

 م. 1968مطابع معتوق سنة    -بريوت  

ام  التقرير السنوي عن نشاط اجلمعية ملنع املسكرات ومكافحة املخدرات خالل ع"  .23

 م. 1981مرص مايو سنة  -  " م1980

 مطبوع مع حاشية ابن عابدين احلنفي.  –حممد عيل املالكي  – " ذيب الفروقـت " .24

 : حممد بن عيسى الرتمذي. " ذيـع الرتمـجام "  .25

 املطبوع مع حتفة األحوذي يف اهلند.  •

 املطبوع جزآه األوالن بتحقيق أمحد شاكر وتتمة هذه الطبعة.  •

 الرتمذي ملحمد نارص األلباين. صحيح  •

 مصطفى البايب احللبي.  - عبد الرمحن بن ايب بكرالسيوطي  -  "اجلامع الصغي " .26

مؤسسة الرسالة    – عبد الرمحن بن أمحد .. ابن رجب    -  " جامع العلوم واحلكم"  .27

 م(. 1991هـ ) 1411

 . جريدة الرشق األوسط .28

 . جريدة الرياض  .29

ابن  ـحاش " .30 املختار    -   " عابدينية  الدر  حممد أمني بن    - واسمها: رد املحتار عىل 

 ق. بعة مصورة يف بريوت عن طبعة بوالط  -عمر املعروف بابن عابدين 
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بتقديم شيخنا العالمة    -عبد الرمحن بن نارص السعدي   - "حكم رشب الدخان" .31
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والكتاب مطبوع مع حاشية ابن    - حممد بن عيل احلصكفي    -   " ارــدر املخت ـال" .34

 عابدين.

 م. 1969بريوت   -حتقيق فوزي عطوي   -  " ديوان طرفة بن العبد"  .35

دار    - حتقيق ياسني السواس    -ابن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد    -  "كر ـذم املس "  .36

 م(. 1992هـ )  1412دمشق سنة   -البشائر  

رشف    –  " الطالبنية  ـروض" .37 بن  ييى  اإلسالمي    -النووي  سنة    - املكتب 

 هـ. 1386

العريش يف حتريم احلشيش"  .38 الوفاء    –الزركيش حممد بن عبداهلل    –  "زهر    - دار 

 م(. 1987هـ ) 1407مرصسنة    -املنصورة  

امليمنية    - ابن حجر املكي أمحد بن حممد    -   " الزواجر يف النهي عن اقرتاف الكبائر"  .39

 هـ. 1310سنة  

طبع دار الفكر    –نرش دار الثقافة بالرياض    -حممد بن نرص املروزي    -  "السـنة"  .40

 بدمشق. 

  - حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي    -حممد بن يزيد .. ابن ماجه    -  "سنن ابن ماجه" .41

 هـ. 1372دار إحياء الكتب العربية سنة  
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  - حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد    - سليامن بن األشعث    -  " نن أيب داودـس " .42

 م(. 1935هـ ) 1354مطبعة مصطفى حممد بمرص سنة  

دار املحاسن للطباعة بمرص سنة   - عيل بن عمر الدارقطني  -  "نن الدارقطني ـس " .43

 هـ. 1386

  - حتقيق حممد أمحد دمهان    - عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي    -   " نن الدارميـس " .44

 هـ. 1349مطبعة االعتدال بدمشق سنة  

 طبع اهلند.  - أمحد بن احلسني البيهقي   -   "نن الكربىـالس" .45

الصغرى ـس " .46 النسائي  النسائي    -   " نن  بن شعيب  البايب    - أمحد  مصطفى  مطبعة 

 هـ. 1383احللبي سنة 

حتقيق عبد الغفار البنداري   - أمحد بن شعيب النسائي   -   " ي الكربىنن النسائ ـس " .47

 م(. 1991هـ ) 1411بريوت سنة  - دار الكتب العلمية   - وسيد حسن 

 دار املعرفة بريوت د.ت   -أمحد بن عبد احلليم ... ابن تيمية    -  "السياسة الرشعية" .48

  – حتقيق حممد زهري النجار    -أمحد بن حممد الطحاوي    -  "ار ـرشح معاين اآلث" .49

 القاهرة.  –مطبعة األنوار املحمدية 

 : حممد بن إسامعيل –  " صحيح البخاري" .50

وخفاجة   • الفضل،  وأيب  النواوي،  حتقيق  البخاري  الفجالة    –صحيح  مطبعة 

 . هـ1376اجلديدة بمرص سنة 

 .املطبعة السلفيةصحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري طبع  •

 : مسلم بن احلجاج –  " صحيح مسلم" .51

 ط استانبول.  •

 ط حممد فؤاد عبد الباقي.  •
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إعداد اللجنة اإلعالمية للمؤمتر    –  "العالقة بني املسكر واملخدرات واألمراض " .52

مطابع اجلامعة    -هـ  1402اإلسالمي العاملي ملكافحة املسكرات واملخدرات سنة  

 اإلسالمية. 

 طبع اهلند.  -شمس احلق العظيم أبادي  -  "عون املعبود رشح سنن أيب داود" .53

حممد مجيل   حتقيق  - مرعي الكرمي  -  " غاية املنتهى يف اجلمع بني االقناع واملنتهى" .54

الشاويش   زهري  وحممد  دمشق    -الشطي  السالم  دار  مؤسسة  سنة    - منشورات 

 . هـ 1378

املطبعة    - أمحد بن عيل بن حجر العسقالين    -  "رشح صحيح البخاري   فتح الباري" .55

 هـ. 1380السلفية بمرص سنة  

  - مطابع الرياض    -حممد بن إبراهيم آل الشيخ    -  "فتوى يف حتريم أكل القات " .56

 هـ. 1376سنة  

الدخان" .57 الشيخ    –   "فتوى يف حكم رشب  آل  إبراهيم  بن  دار    – حممد  أصدرهتا 

 . هـ1383اإلفتاء سنة  

القرايف    –   "الفروق" .58 الصنهاجي  إدريس  بن  الطبعة    –أمحد  عن  مصورة  طبعة 

 املرصية يف بريوت. 

ا" .59 القدير رشح  الصغيفيض  املناوي    -   " جلامع  مطبعة مصطفى    –عبدالرؤوف 

 . هـ1356حممد بمرص سنة 

املحيط" .60 الفريوزبادي    -  " القاموس  يعقوب  بن  سنة    - حممد  الرسالة  مؤسسة 

 م(.  1993هـ ) 1413

  - تقديم وتصحيح حممد عبد الرزاق محزة    –حممد بن أمحد الذهبي    -  "ائرـالكب " .61

 هـ. 1355سنة  
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والفنون" .62 الكتب  أسامي  عن  الظنون  )حاجي    –  "كشف  عبداهلل  بن  مصطفى 

 . هـ1387سنة   -خليفة( طبعة األوفست بطهران 

سنة    الدكن  آباد  حيدر  - العسقالين    حجر  بن  عيل   بن  أمحد  -   " زانـاملي   انـلس" .63

 هـ 1329

  أخبار   مؤسسة   –  69العدد    - الوطني    اليوم   كتاب   - مدكور  خمتار  -  " تدخن  اذاـمل" .64

 . م 1987سنة   اليوم 

 . هـ 1352سنة   بمرص القديس مكتبة – اهليثمي  بكر أيب  بن عيل  –  " الزوائد جممع" .65

 . املطيعي طبعة – النووي   رشف بن ييى  –  " املجموع" .66

سنة    الرياض   مطابع  –قاسم    بن   عبدالرمحن  مجع  –   " تيمية  ابن  فتاوى   جمموع" .67

 . هـ 1381

موسى   سامل  جابر تأليف –  "العالج  –الوقاية  - املكافحة  -األخطار   املخدرات:" .68

 . عقيل  الرمحن عبد -الدنشاري الدين عز  -

 . هـ1415 - حنش  عائض  بريك - "الداهم االجتامعي اخلطر املخدرات " .69

 مطابع  - ة  ـاألم  كتاب  - اهلواري    حممد   -   " االستعباد   إىل   القلق   من  املخدرات " .70

 . قطر  - الدوحة 

  الرتبية   مكتب  -احلميد    عبد  شاكر  -  "العلمية  الناحية  من  السيئة  وآثارها  املخدرات " .71

 م(. 1993هـ )1413سنة   -  اخلليج لدول

  الكويت   السالسل  ذات  -ثابت    نارص  -  "الغازات  استنشاق  وظاهرة  املخدرات " .72

 . هـ1404سنة -

  الرياض   -للنرش    بلنسية   دار  - السدالن    صالح  -   "النفسية   والعقاقي  املخدرات " .73

 . هـ 1415ة  نس
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  مكتبة   - احلسن    إبراهيم  حممد  -   " لإلدمان  املسببة  املشاهبة  واملواد  املخدرات " .74

 م(. 1988هـ )1408سنة  الرياض  -  اخلرجيي

    سنة -  األرناؤوط   شعيب  حتقيق   - األشعث    بن  سليامن  داود   أبو   -   " يلـاملراس " .75

 م(. 1988هـ ) 1408

  -   الدكن آباد حيدر  طبع - احلاكم  اهلل  عبد بن حممد  -  "الصحيحني عىل  املستدرك " .76

 . هـ 1333سنة  

 . مرص بوالق  طبعة -الغزايل  حممد بن حممد  -  "املستصفى" .77

 هـ. 1313سنة  مرص   امليمنية املطبعة -حنبل   بن حممد بن أمحد   - " ندـاملس" .78

  الرحيباين   السيوطي  سعيد   بن  مصطفى  -  " نتهىامل  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب" .79

 م(. 1961هـ ) 1380  سنة  -  بدمشق  اإلسالمي  املكتب  -

  مطبعة   - الفقي    وحامد  شاكر  أمحد   حتقيق   - اخلطايب    حممد  بن  محد   -   " ننـالس  ال ـمع " .80

 م(. 1948هـ ) 1367بمرص   املحمدية السنة 

  مكتبة   -الطحان    حممود  حتقيق  - الطرباين    أمحد   بن  سليامن   -   "ط ـاألوس   م ـاملعج" .81

 . هـ1405  سنة الرياض املعارف

 . السلفي محدي  حتقيق  - الطرباين  أمحد بن سليامن -  "ي ـالكب  م ـاملعج" .82

 . "ر ـالعش  ات ـاملعلق" .83

  النجار   عيل   حممد  حتقيق  -السبكي    عيل   بن  الوهاب  عبد  -  "النقم   ومبيد  النعم   معيد " .84

هـ  1367سنة    بمرص  العريب   دارالكتاب  طبع  - العيون    أبو   وحممد  شلبي  زيد   وأبو

 م(. 1948)

  - الثقافية    الكتب   مؤسسة  -اجلنان    دار  -اجلارود    بن  عيل   بن  اهلل   عبد  -   "قى ـاملنت" .85

 . هـ 1408سنة   بريوت
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  عبد   حممد   حتقيق  -اهليثمي    بكر   أيب  بن  عيل   -  "حبان  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  موارد " .86

 . بمرص السلفية  املطبعة  -محزة   الرزاق

  مطبعة   -دراز    اهلل  عبد   حتقيق  -الشاطبي    موسى  بن  إبراهيم   -   "اتـاملوافق" .87

 . حممد مصطفى 

  املكتب   - الشامي    صالح  حتقيق   -  القسطالين   حممد  بن  أمحد   -  " ةـاللدني   املواهب" .88

 . هـ1412بريوت   اإلسالمي

 . "األرشبة الفقهية : جزء املوسوعة" .89

  الكتب   إحياء   دار  -الباقي    عبد  فؤاد  حممد   حتقيق  - أنس    بن  مالك  -  "أ ـوطـامل" .90

 .العربية

للنرش    السعودية  الدار  -البار    عيل   حممد  -  "والتدخني  التبغ  من  الرشعي  املوقف" .91

 م(. 1994هـ ) 1414

  دار   - البجاوي    عيل   حممد   حتقيق   - الذهبي    أمحد  بن  حممد  -   "دال ـاالعت   زانـ مي" .92

 م(. 1963هـ )1382سنة  مرص العربية  الكتب إحياء

  املأمون   دار  مطبعة    -  الزيلعي   يوسف   بن  اهلل   عبد   -   "اهلداية   ألحاديث  الراية   نصب" .93

 م(. 1938هـ ) 1357سنة  مرص  –

  حممد   بن  اهلل  عبد  -   " القرآن  يف  واحلشيش  اخلمر  حتريم  عىل  الربهان  واضح " .94

 . م1972سنة   القاهرة مكتبة-الصديق

  لينسو   جاك  حتقيق   -العارش    اجلزء  -الصفدي    أيبك  بن  خليل  -  "ات ـبالوفي  وايف ـال" .95

 م(. 1981هـ ) 1401سنة   2ط  - عامرة  وعيل  بك

    سنة   احللبي  البايب  مصطفى  -قناوي    العظيم   عبد  -   "العريب  الشعر   يف   الوصف" . 96

 . م(1949هـ ) 1368
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