


  فقهيةدراسات 
  ١    

  
  
  
  
  

Àòîz—Ûa@òßýÛa@éÔÏ@@ @
@ @

  - التدخين نموذجاً - 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

  حسني أحمد اخلشن
  
  
  



  
  
  



  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 هللا، والــــــــــصالة والــــــــــسالم علــــــــــى رســــــــــول   احلمــــــــــد

اهللا، وعلــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــاهرين، وصــــــــــــــــــحبه   
  .املنتجبني

للتنميــــــــــــة ) ابــــــــــــن إدريــــــــــــس احللــــــــــــي (يــــــــــــسر مركــــــــــــز  
الفقهيـــــة أن يقــــــدم بــــــاكورة نـــــشاطاته العلميــــــة عــــــرب   

  .سلسة من األحباث والدراسات الفقهية
يت أعـــــدها   نقـــــدِّم الدراســـــة الـــــ  ويف هـــــذا اإلطـــــار 

ن، وهــــــــــو مساحــــــــــة الـــــــــــشيخ   أحــــــــــد البــــــــــاحثني املميَّـــــــــــزي  
الـــــــــــذي تنــــــــــــاول فيهـــــــــــا أحـــــــــــد أهــــــــــــم    حـــــــــــسني اخلـــــــــــشن،   

الظـــــــــواهر االجتماعيـــــــــة ذات األثـــــــــر الـــــــــصحي علـــــــــى    
نــــــاً املوقــــــف الفقهــــــي   حيــــــاة اإلنــــــسان واجملتمــــــع، مبيِّ  

  .منها
  .آملني أن تكون موضع قبول ورضا
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مـــــــا تـــــــزال االكتـــــــشافات الطبيـــــــة تطالعنـــــــا كـــــــل يـــــــوم جبديـــــــد حـــــــول أضـــــــرار    
التـــــــــدخني وتأثرياتـــــــــه الـــــــــسلبية علـــــــــى صـــــــــحة اإلنـــــــــسان، ومـــــــــا انفكـــــــــت وســـــــــائل        
اإلعــالم تنبئنــا مبزيــد مــن التــشدد القــانوين إزاء التــدخني واملــدخنني، وقــد   

< حتــــرمي> هامـــة علـــى صـــعيد    قطعـــت احملافـــل التـــشريعية الوضـــعية أشـــواطاً     
  . واقتصادياً، وإعالمياً، وحماصرته قانونياً،التدخني

يف املقابــل ال تــزال لغــة األرقــام واإلحــصاءات حتــدثنا عــن ازديــاد عديــد    
 وما يعـرف بالبلـدان الناميـة    ،املدخنني يف العامل، السّيما العامل اإلسالمي    

وتعاطيـــــه، وال يـــــزال الـــــيت تـــــشهد مزيـــــداً مـــــن اإلقبـــــال علـــــى اســـــتهالك التبـــــغ   
 هــــــــو الفتــــــــوى  – الــــــــشيعية حتديــــــــداً  –الــــــــسائد يف بعــــــــض األوســــــــاط الفقهيــــــــة    

  .حبلية التدخني
 – وإن مل يكــن مــربراً  –وإذا كــان االنتــشار املتزايــد هلــذه العــادة مفهومــاً     

باعتبــــــار أنــــــه يعّبــــــر عــــــن اخنفــــــاض مــــــستوى الــــــوعي العــــــام، وانعــــــدام الثقافــــــة     
 قــد ال يكــون مفهومــاً، وال تفــسري لــه   الــصحية، فــإن اســتمرار فتــوى احلليــة 

لــــــــدى كــــــــثري مــــــــن األوســــــــاط إال اخنفـــــــــاض مــــــــستوى املعرفــــــــة بآثــــــــار التـــــــــدخني        
 –الــسلبية الـــيت تطالعنـــا هبـــا االكتــشافات العلميـــة احلديثـــة، وهـــذا التفـــسري    

 ميلـــك حظـــاً مـــن الـــصدقية، لكنـــه –وإن مل يكـــن هـــو الوحيـــد لفتـــوى احلليـــة 
 الفقــــــــه اإلســــــــالمي معنيــــــــة مبواكبــــــــة    لــــــــيس مقنعــــــــاً وال مقبــــــــوالً، ألن حركــــــــة   

املــــستجدات يف شــــىت امليــــادين واحلقــــول العلميــــة، ملــــا هلــــا مــــن تــــأثري مباشــــر    
علـــــــــى النتـــــــــائج الفقهيـــــــــة، لـــــــــذا فمـــــــــن غـــــــــري املنطقـــــــــي تـــــــــذرع الفقيـــــــــه باجلهـــــــــل    



  ٦  ..المقدمة       
 وال مــــــن وظيفتــــــه،  ،باملوضــــــوع، أو أن معرفــــــة املوضــــــوعات لــــــيس مــــــن شــــــأنه   

 أو ،ميه بفقـــه االفتراضـــاتألن هـــذا املنطـــق قـــد أســـهم يف إنتـــاج مـــا قـــد نـــس 
 وطــــــــــــــــــــــرح ،الفقــــــــــــــــــــــه التجريــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــذي يغــــــــــــــــــــــوص يف تكــــــــــــــــــــــثري االحتمــــــــــــــــــــــاالت   

االفتراضات، ما يوقع املكلفني يف حرية وارتباك، بسبب الفتـاوى املعلقـة          
: واالفتراضـــية، كمـــا هـــو احلـــال يف الفتـــوى الـــشائعة حـــول التـــدخني القائلـــة   

جـــــــل إذا كانـــــــت   أو غريهـــــــا مـــــــن الفتـــــــاوى، أ  ،<إن ثبـــــــت ضـــــــرره البـــــــالغ حيـــــــرم   >
 وال تـزال ختـضع جلـدل علمـي عنـد       ، وغري واضـحة   ،حدود املوضوع غائمة  

 فمــــــــن الطبيعــــــــي أن تــــــــأيت الفتــــــــوى معلقــــــــة، أمــــــــا املوضــــــــوعات      ،أهــــــــل اخلــــــــربة 
 اإذ>: احملــــسومة علميــــاً فــــال معــــىن لتعليــــق الفتــــوى فيهــــا، كــــالفتوى القائلــــة        

، <د عليـــهكـــان قـــول الفلكـــي مفيـــداً للـــيقني يف التولـــد الفلكـــي جـــاز االعتمـــا    
 ، للـــــيقني باتـــــت مـــــن املـــــسلمات العلميـــــة – أعـــــين قـــــول الفلكـــــي  –فـــــإن إفادتـــــه 

  .فال معىن للتعليق فيها
مـــاً ِلإن مـــا تقـــدم ال يـــشكل دعـــوة إىل جتـــاوز الفقيـــه لتخصـــصه ليكـــون مُ  

 الســــــيما يف ظــــــل تــــــشعب  ، وال متيــــــسراً،بكــــــل العلــــــوم، فهــــــذا لــــــيس منطقيــــــاً 
 وظائفهـــــا، حبيـــــث تفـــــرع عـــــن العلـــــم الواحـــــد عـــــدة     وتعـــــدد، وتنوعهـــــا،العلـــــوم

ختصـــــصات، كمـــــا هـــــو احلـــــال يف علـــــم الطـــــب وغـــــريه، وإمنـــــا هـــــو دعـــــوة إىل          
امـــــتالك الفقيـــــه ثقافـــــة يف موضـــــوعات األحكـــــام ذات الطـــــابع العلمـــــي، مـــــن       

 واالعتمــــــــــاد علــــــــــى آرائهــــــــــم، ألن اجلهــــــــــل   ،خــــــــــالل الرجــــــــــوع إىل أهــــــــــل اخلــــــــــربة  
  .جمتزئة و،باملوضوع سيؤدي إىل استنتاجات خاطئة

إذا كان املطلوب من غري املتخـصص يف الـشؤون الفقيهـة الرجـوع إىل       
 وتقليـــــده يف اجملـــــال الـــــشرعي، فـــــإن املطلـــــوب مـــــن الفقيـــــه الرجـــــوع   ،الفقيـــــه

  . وتقليده فيها،إىل املتخصص يف امليادين العلمية
 يف هــذا –وإدراكــاً مّنــا ألمهيــة الرجــوع إىل أهــل اخلــربة، فقــد اســتبقنا       

ث الفقهــــي حـــــول حرمــــة التـــــدخني حبــــديث مـــــستفيض عـــــن     البحـــــ–الكتــــاب  
 واالقتـــــــصادية اعتمـــــــاداً علـــــــى آراء املتخصـــــــصني، وألقينـــــــا  ،أضـــــــراره الطبيـــــــة



.. السالمة الصحية من فقه                                                                ٧ 

 وطـرق اسـتهالكه، ومـا قالـه     ، وآالتـه ،قبل ذلك نظرة حول تـاريخ التـدخني     
  . أو ذماً،الشعراء يف وصفه مدحاً

 يف طيـــــــــــــات هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب استعراضـــــــــــــاً   إىل ذلـــــــــــــك كلـــــــــــــه ســـــــــــــيجد القـــــــــــــارئ  
ستفيضاً آلراء الفقهاء علـى اخـتالف مذاهبـهم الفقهيـة، مث نعـرض يف             م

 ،الفــــــصل األخــــــري منـــــــه للبحــــــث الفقهـــــــي بطريقــــــة اســـــــتداللية تطــــــرح األدلـــــــة     
ص ل وحتاكمهــــا وفــــق معــــايري البحــــث الفقهــــي التخصــــصي، لــــنخ    ،وتناقــــشها

  . وهي حرمة التدخني،يف هناية املطاف إىل نتيجة فقهية حمددة
  :ة اإلشارة إىل أمرينوهتمين يف هذه املقدم

 إن مــــسودة هــــذا البحــــث تعــــود إىل مرحلــــة منتــــصف التــــسعينات مــــن   -١
القــــــــرن املــــــــيالدي املنــــــــصرم، أي مــــــــا يقــــــــرب مــــــــن عــــــــشر ســــــــنوات، ولــــــــذا فــــــــإن        
شــهادات بعــض أهــل اخلــربة حــول أضــرار التــدخني تعــود إىل تلــك املرحلــة،      

لطبيــــــــة وهــــــــذا األمــــــــر ال يقلــــــــل مــــــــن أمهيتــــــــها شــــــــيئاً، ألن التقــــــــارير العلميــــــــة ا      
 وال تنـــــــــــسخها بـــــــــــل تـــــــــــشري إىل تــــــــــــضاعف    ،الالحقـــــــــــة تؤكـــــــــــد تلـــــــــــك الـــــــــــشهادات    

  . وزيادة املخاطر،األضرار
 نأســـــــــف لعـــــــــدم متكننـــــــــا مـــــــــن إدراج فهـــــــــرس تفـــــــــصيلي حـــــــــول مـــــــــصادر       -٢

الكتاب ومراجعه، لسبب قهري، وهو تلف املكتبة الشخصية لكاتـب هـذه     
 صــيف الــسطور بفعــل احلــرب اإلســرائيلية األخــرية املــدمرة علــى لبنــان يف     

  .م٢٠٠٦
   وهو حسبنا ونعم الوكيل،واهللا ويل التوفيق

  
  حسني أحمد اخلشن

  هـ١٤٢٨ محرم ٢٥بيروت في 
  
  
  



  ٨  ..المقدمة       
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 ، تعريف الدخان*
  . وأنواعه،وأمساء التبغ

 ، فصيلته النباتية*
  .وتركيبه الكيماوي

 ، طرق استعماله*
  .وآالته

 ودخوله ه تاريخ ظهور*
  .البلدان اإلسالمّية
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  : وأنواعه، وأسماء التبغ،تعريف الدخان │

   . على وزان علّم يعلَّم،نمصدر دّخن يدخِّ: التدخني لغة
  .استنشاق دخان التبغ بعد حرقه: واصطالحاً

  :أمساء التبغ
  :لمادة اليت يستنشقها املدخنون أمساء عديدةل
 وهــــــي اســــــم   )تابــــــاغو (ن أشــــــهرها، مــــــأخوذ مــــــن لفظــــــة    وهــــــو مــــــ  :  التبــــــغ-١

  . )١(يف خليج املكسيك وجد فيها ونقل منها، فالكلمة معرّبةجزيرة 
خـــــــــــوان يف  حتفـــــــــــة اإل (يف ) هــــــــــــ ١١٩٤ت (ولكـــــــــــن عبـــــــــــد القـــــــــــادر الراشـــــــــــدي     

احملرَّفـــــــة هـــــــي   )طبـــــــق(فـــــــت مـــــــن  حرِّ) تبـــــــغ(يـــــــذكر أن كلمـــــــة   )حتـــــــرمي الـــــــدخان 
  .)٢()الطباق: ( من االسم العريباألخرى

عربّيــــة منــــذ زمــــن    وهــــو اســــم شــــائع وُمنتــــشر يف األقطــــار ال     :  الــــدخان-٢ 
العــرب اآلن والــشائع يف لغــة >: )خــوانحتفــة اإل(قــدمي، يقــول الراشــدي يف  

،  )بالــــــدخانيات(، والفــــــرس أيــــــضاً يــــــسمونه   )٣(<"الــــــدخان" الغلبــــــة علــــــى وجــــــه 
 وإمنـا اسـتعمل فيهـا    ،ولكن ال ذكر للدخان هبذا املعىن يف املعـاجم اللغويـة   
ال لفـــــائف التبــــــغ يــــــؤدي  مبعنـــــاه اللغــــــوي، والوجــــــه يف هـــــذه التــــــسمية أن إشــــــع  

 ،، وهــــو مـــا جيذبــــه املـــدخن إىل جوفــــه   وخـــروج الــــدخان منـــها  ،إىل احتراقهـــا 
  . وهي التبغ،فأطلق لفظ الدخان على مادة التدخني نفسها

                                                            
  .٢٧، املوقف الشرعي من التبغ والدخان ١/٧٣: املنجد يف اللغة، أقرب املوارد) ١(
 .١٠٤: حتفة اإلخوان يف حترمي الدخان) ٢(
 .ن. م) ٣(



 ١٢  ..الفصل األول       

 ويكثــــــر اســــــتعمال هــــــذه   ،)دوتــــــن(وهــــــي لفظــــــة تركيــــــة معرّبــــــة   :  الــــــتنت-٣
ن أعــــــن بعــــــضهم والكلمــــــة يف الــــــبالد الــــــشامية مــــــضافاً إىل الــــــبالد التركيــــــة،   

  .)١( تتناً الدخانالروم أيضاً يسمون
 أن األطبــــــــاء )منــــــــهاج األدويــــــــة (نقــــــــل املريدامــــــــاد عــــــــن كتــــــــاب   :  الطــــــــابق-٤

لكــــــــــن حيتمــــــــــل نظــــــــــر األطبــــــــــاء إىل    ، و)٢(بالطــــــــــابق< التبــــــــــغ>حشيــــــــــشة يــــــــــسمون 
  . ال التبغ،اق اآليتالطبَّ
 أن بعـــــــضهم يـــــــسميه  )خـــــــوانحتفـــــــة اإل(يـــــــذكر الراشـــــــدي يف :  الطبـــــــق-٥

  .)٣()الطّباق(ن االسم العريب  ع حتريفاً<الطبق>
، ويـذكر الراشـدي   )٤(وهذا االسم يطلقه عليـه أهـل احلجـاز    :  الطابة -٦

  .)٥(هذا كله يف اللغة الرببرية:  ويضيف<طاب>أن بعضهم يقول له 
الـــدخان وهـــو  : الطّبـــاق:  مـــا يلـــي )املعجـــم الوســـيط (جـــاء يف :  الطّبـــاق-٧

دخن ورقـــــه  ُيـــــ،ة الزهـــــرنبـــــات عـــــشيب معّمـــــر مـــــن فـــــصيلة املركبـــــات األنبوبيـــــ     
 أو ملفوفــــــاً ويــــــستعمل يف بعــــــض أحنــــــاء الــــــشام يف تزبيــــــب العنــــــب   ،مفرومــــــاً

 وكـذا يظهـر مـن بعـض     ،، ويظهر منه مرادفة الطباق للتبغ)٦(لصد الزنابري 
  .)٧(املؤلفني املعاصرين

) التــدواي باألعــشاب  ( ولكــن الــدكتور أمــني روحيــة أنكــر يف كتابــه       ،هــذا 
 الطبــاق غلــط  – أي التبــغ –تــسميته >:  وقــال،علــى مــن ّمســى التبــغ الطبــاق  

                                                            
، ٢٧: ، املوقـــــــــف الـــــــــشرعي ٤/٤٣٦:  إىل تـــــــــصانيف الـــــــــشيعة ، الذريعـــــــــة١/٧٣: أقـــــــــرب املـــــــــوارد ) ١(

 . يف تصويب اجملتهدين وختطئة اإلخبارينياحلق املبنيو، ٤/٣٨٦: ضات اجلناترو
  .٤/٤٣٦: ، والذريعة٤/٣٨٦: روضات اجلنات) ٢(
 .١٠٤: حتفة اإلخوان) ٣(
  .٤/٤٣٦: ، الذريعة٤/٣٨٦: روضات اجلنات) ٤(
  .١٠٤: حتفة اإلخوان) ٥(
   .٢/٥٥٧: املعجم الوسيط) ٦(
  . سلسلة عامل املعرفة٥٧املخدرات واجملتمع ) ٧(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ١٣ 

 ، ومـــن نفـــس فـــصيلته النباتيـــة   ،، لكنـــه شـــبيه بـــه  )١(<فـــإن الطبـــاق نبـــات آخـــر   
  .وإن اختلف عنه يف بعض اخلصائص

والطبـــاق هبـــذا املعـــىن معـــروف عنـــد العـــرب منـــذ زمـــن قـــدمي وهـــو شـــجر     
منابتـــــــــه جبـــــــــال مكـــــــــة وقـــــــــد ورد امســـــــــه يف املعـــــــــاجم اللغويـــــــــة وكتـــــــــب األدويـــــــــة   

  .باتات اليت ألفها العربوالن
 الطّبــــاق  :)٢(نبــــت أو شــــجر، قــــال أبــــو حنيفــــة    :  الطّبــــاق :قــــال ابــــن منظــــور  

 ولــه ، ال يكــاد يــرى منــه واحــدة منفــردة  ،اً ينبــت متجــاور، القامــةحنــور شــج
أصـــــفر جمتمـــــع، ) زهـــــر(ورق طـــــوال دقـــــاق خـــــضر تتلـــــّزج إذا غُمـــــر، ولـــــه نـــــور  

  :قال تأبط شراً
 كأمنـــــــــــــــــــــــا حثحثـــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــــصَّاً قوادمـــــــــــــــــــــــه 

 )٣(أو أّم ِخـــــــــــــــــْشفٍ بـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــن وطبـــــــــــــــــاق       .
.  
 ،شجر منابته جبـال مكـة  : طّباق: وعن القاموس احمليط للفريوزآبادي 

 ومــــــن اجلــــــرب واحلكــــــة واحلميَّــــــات العتيقــــــة،   ،نــــــافع للــــــسموم شــــــرباً وضــــــماداً 
  .)٤( وُسدد الكبد، شديد اإلسخان، والريقان،واملغص

 يف نطــــــــــــــاكيداوود بــــــــــــــن عمــــــــــــــر األ  و،)الــــــــــــــصحاح(وذكــــــــــــــره اجلــــــــــــــوهري يف  
  . وغريمها،)التذكرة(

  . والتمباك،التنبك:  ويقال له،وهو لفظ فارسي:  التنباك-٨
، تؤكـــــد )٥(وبينمــــا يظهـــــر مـــــن عـــــدة مـــــصادر مرادفـــــة كلمـــــة التنبـــــاك للتبـــــغ  

 مـن نبـات التبـغ لـه طعـم       خاصمصادر أخرى أن التنباك هو نوع أو صنف   
  .)٦(رجيلةبالن - غالباً –يدخن ورقه خاص، 

                                                            
 .٣١ص :املوقف الشرعي من التبغ والتدخني: نقالً عن) ١(
  .يريد به أبو حنيفة الدينوري صاحب كتاب النبات وغريه) ٢(
 .٨/١٢٤: لسان العرب) ٣(
 .٢٨املوقف الشرعي ) ٤(
: ، مـــصطلحات الفقـــه ٢٧: ، املوقـــف الـــشرعي٤/٤٣٦: ، الذريعـــة٤/٣٨٦: روضـــات اجلنـــات) ٥(

  .ها، وغري١٢٦
  .١٧٧: ، املخدرات امرباطورية الشيطان٦٦: املنجد) ٦(



 ١٤  ..الفصل األول       

نــــــــــواع التنبــــــــــاك جيلــــــــــب مــــــــــن مــــــــــزارع يف أطــــــــــراف    وكيــــــــــف كــــــــــان فأفــــــــــضل أ 
  .)١(شرياز

  : أنواعه
 وهــــــي ختتلــــــف فيمــــــا بينــــــها اختالفــــــاً   ، نوعــــــاً مــــــن التبــــــغ ٦٠رصــــــد العلمــــــاء 

 : ولــــــيس مجيعهــــــا علــــــى نفــــــس األمهّيــــــة، أشــــــهرها النباتــــــان املــــــسميان        ،بّينــــــاً 
)Nicotina rustica(و ،)Nicotianatiabacum()٢(.  

 بـــــــل هـــــــو مـــــــن أجودهـــــــا     ،اع التبـــــــغ وقـــــــد عرفـــــــت أنّ التنبـــــــاك هـــــــو أحـــــــد أنـــــــو     
رجيلـــــة، وإن  ولـــــه طريقـــــة خاصـــــة يف التـــــدخني بواســـــطة الن ،وأغالهـــــا قيمـــــة

  .كان استعماله يف كلمات العلماء جاء مرادفاً للتبغ ومبعناه
 *  * *  

  
  :فصيلته النباتية وتركيبه الكيماوي │

التبـــغ نبـــات مـــن الفـــصيلة الباذجنانيـــة الـــسامة مـــّر الطعـــم خمـــدر ومنبـــه،       
حويل ينمو وميوت كـل عـام، يـصل طـول النبتـة اجليـدة املزروعـة يف             وهو  

 وأوراقـــــــــه ،أرضٍ مناســـــــــبة حـــــــــوايل املتـــــــــرين تقريبـــــــــاً، أزهـــــــــاره محـــــــــراء مجيلـــــــــة  
 تنبعــث ،خـضراء كـبرية بيـضاوية الـشكل حـادة ضـيقة القاعـدة لزجـة قلـيالً         

 وتــــــستعمل ،منـــــه رائحــــــة كريهـــــة، وأوراقــــــه هــــــي الـــــيت تــــــستعمل لـــــصنع التبــــــغ    
  .)٣(تبغ للزينةبعض أنواع ال

أن نبتـــــــــــــة التبـــــــــــــغ تبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن متـــــــــــــر إىل متـــــــــــــر وســـــــــــــتني      >:ويـــــــــــــذكر الـــــــــــــبعض 
 ولكنها تنجـب يف الـبالد   ،سنتيمتراً وهي تنبت يف مجيع البلدان املعتدلة       

  .)٤(<ل يف الطول إىل حنو مخسة أمتارص وت،احلارة
                                                            

  .٣٨نفحات الروضات، املقدمة ) ١(
 .١١٠، املخدرات االهنيار ١٧٥املخدرات امرباطورية الشيطان ) ٢(
، فقـــــــــــــــــــه ١/٨١: ، املعجـــــــــــــــــــم الوســـــــــــــــــــيط ١٧٥، املخـــــــــــــــــــدرات امرباطوريـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــشيطان  ٥٩املنجـــــــــــــــــــد ) ٣(

  .٤٣٥: األشربة
  .٢/٥٢٦: لعشريندائرة معارف القرن ا) ٤(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ١٥ 

  :ماذا حيوي دخان التبغ
ة حيــــــــــوي دخــــــــــان التبــــــــــغ مركبــــــــــات كــــــــــثرية جــــــــــداً تقــــــــــدر حبــــــــــوايل مخــــــــــسمائ       

 وغـــــــــــــــاز أول أكـــــــــــــــسيد  ، والنيكـــــــــــــــوتني، القطـــــــــــــــران: أكثرهـــــــــــــــا أمهيـــــــــــــــة ،مركـــــــــــــــب
  :الكربون
  : Nicotine النيكوتني -١

وهــــو مــــادة كيمائيــــة شــــبه قلويــــة توجــــد يف أوراق التبــــغ علــــى شــــكل مــــائع  
، إذ يكفــي  وهـي شــديدة الــسمّية علـى مجيــع املخلوقــات  ،زيـيت عــدمي اللــون 

مساهــا أ ولــذا ،فــوراًغــرم منــها علــى لــسان إنــسان لتقتلــه     مل١٠٠ -٥٠وضــع 
  .بعضهم سم التبغ

 أي أن كـــــل لفافـــــة  ،فقـــــط) ســـــيكارتان(وهـــــذه الكميـــــة حتتويهـــــا لفافتـــــان    
ن النيكـــــــوتني، إالّ أن معظمـــــــه غـــــــرام مـــــــ مل٢٥ -٢٠حتـــــــوي حـــــــوايل ) ةســـــــيكار(

 أثنــــــــــاء التــــــــــدخني ويتبعثــــــــــر جــــــــــزء منــــــــــه مــــــــــع دخــــــــــان التبــــــــــغ املتــــــــــصاعد      حيتــــــــــرق
يــــة ال ميــــتص املــــدخن أكثــــر   ئوالــــضائع يف اهلــــواء، ومــــن حيــــث النتيجــــة النها   

 ٤٠ فــــــإذا اســــــتهلك اإلنــــــسان   ،لــــــدى تــــــدخني ســــــيكارة واحــــــدة  ) غــــــراممل١(مــــــن 
دة قــــد تكــــون مميتــــة ســــيكارة أثنــــاء النــــهار فإنــــه يتعــــرض حلالــــة تــــسمم شــــدي 

   وهذا األمر يقود إىل تساؤل هام يطرح نفسه؟.يف بعض األحيان
  ملاذا ال يصاب املدخن بالتسمم املميت؟

لتــــــساؤل فقــــــد أجريــــــت دراســــــات عديــــــدة متعمقــــــة     وللجــــــواب علــــــى هــــــذا ا 
حـــــول مـــــصري النيكـــــوتني داخـــــل اجلـــــسم، ونـــــستطيع أن نـــــوجز خالصـــــة تلـــــك   

  :األحباث على الشكل التايل
يبــــدأ جــــسم املــــدخن ســــريعاً بتحطــــيم وطــــرح النيكــــوتني مبجــــرد وصــــوله        

 حبيـــث ال يـــسمح لـــه بـــالتراكم بكميـــات كـــبرية، فيفـــرز قـــسماً منـــه   ،إىل الـــدم
اً مـــــع العـــــرق، كمـــــا يطـــــرح بعـــــضاً منـــــه مـــــع الغـــــائط وحيلـــــل         وقـــــسم،مـــــع البـــــول 

  .القسم الباقي وحيوله إىل موادٍ غري ضارة باإلنسان
 حبيــث يــستطيع ،مــن ناحيــة أخــرى يعتــاد جــسم املــدخن علــى النيكــوتني  



 ١٦  ..الفصل األول       

 حبيـــــث يـــــؤدي ذلـــــك مـــــع تكـــــرار     ،حتمـــــل كمّيـــــات أكـــــرب مـــــع تكـــــرار االســـــتعمال     
 دون ،جلـسم لتلـك الكميـات   التدخني واإلدمـان علـى النيكـوتني إىل حتمـل ا      

أن يــــصاب املــــدمن بالتــــسمم املميــــت، لكــــن بطبيعــــة احلــــال فــــإن كــــل أعــــضاء       
  .اجلسم تتعرض حلالة من التسمم املزمن والبسيط

  :آثار النيكوتني
للنيكــوتني آثــار ســلبّية علــى املــدخن، فهنــاك اآلثــار الــسلبّية علــى جــسم        

و يزيـد مـن التــصاق    والـدم فهـ  ، وجهـاز الــدوران ، كالكليـة ،املـدخن وأعـضائه  
ن معظــــــــم التــــــــأثريات  إصــــــــفائح الــــــــدم املــــــــسؤولة عــــــــن التخثــــــــر والــــــــتجلط، بــــــــل      

املباشـــــرة علـــــى أعـــــضاء اجلـــــسم ناجتـــــة عنـــــه، كمـــــا أن هنـــــاك آثـــــار ســـــلبّية لـــــه       
 ومثـــــــبط فيمـــــــا  ، إذ هـــــــو منـــــــشط يف البـــــــدء ، وهـــــــي معقـــــــدة ،علـــــــى األعـــــــصاب 

 أيـضاً فهـي    وهلـا تـأثري منّبـه   ،بعد، ألن هذه املادة هتدئ املـخ عنـد االنفعـال    
 – أي األعــــــــصاب الطرفّيــــــــة والعــــــــضالت  –تنبــــــــه اجلهــــــــاز العــــــــصيب احمليطــــــــي  

  .)١( مث يعقب ذلك مهود ومخول،أول األمر
  :TARالقطران  -٢

 ،وهــو املــادة اللزجــة الــصفراء الــيت تــؤدي إىل اصــفرار األســنان وخنرهــا  
 وأ، والقطـــــران )الفلتـــــر(اة اللفافـــــة  ومنـــــها تتلـــــون مـــــصف  ،وإىل التـــــهاب اللثـــــة 

 ،لقـــــار مـــــن أخطـــــر حمتويـــــات الـــــدخان علـــــى صـــــحة املـــــدخن وأشـــــدها ضـــــرراً         ا
كمـا أثبتـت التجـارب، فهــو حيتـوي علـى كميـة مــن املـواد املـسببة للــسرطان         

  .)٢( حلدوثهةفِّزأو احمل
  :CO) الفحم( أول أكسيد الكربون -٣

وهــو غــاز ينــتج عــن احتــراق الفحــم إذا كانــت كمّيــة األوكــسجني قليلــة          
 وُيعـــــّد ، وهـــــو معـــــروف بتـــــأثريه الـــــسام–راق غـــــري كامـــــل  أي إذا كـــــان االحتـــــ–

                                                            
: <قــــــل يل>، املوســــــوعة العلميــــــة  ٤٤٠، فقــــــه األشــــــربة  ١٧٧املخــــــدرات امرباطوريــــــة الــــــشيطان   ) ١(

٥/١٧٢.  
 .٤٤١: فقه األشربة) ٢(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ١٧ 

  .)١(من املكونات اخلطرية للدخان
 وهنــــاك عناصــــر  ، أخطــــر العناصــــر الــــيت حيتويهــــا دخــــان التبــــغ    ي هــــتلــــك

   :أخرى سامة حيتويها
 ، احلـــــشراتإلبـــــادة وهـــــو الـــــذي يـــــستعمل يف رش التبـــــغ  ،الـــــزرنيخ: منـــــها

  .خل الرئتنيمن هذه املادة مع الدخان الذي يد% ١٠ تسربوي
 وهــــــــو ثقيــــــــل ســــــــام يتجمــــــــع يف اجلــــــــسم فــــــــال   ،عنــــــــصر الرصــــــــاص: ومنــــــــها

  . باإلضافة إىل كربيتات الرصاص،يستطيع إفرازه
ك تــــــــف، وي ويتركــــــــز يف رئــــــــة املــــــــدخن  ،عنــــــــصر البلونيــــــــوم املــــــــشع  :  ومنــــــــها

  .)٢(هبا
* *  *   

  
  :طرق استعماله وآالته │

  :هناك أربعة طرق رئيسية الستعمال التبغ
  :، وذلك من خاللتصاص دخانه بالفمام:  األوىل-
 وهـــذه الطريقـــة هـــي األوســـع واألكثـــر انتـــشاراً     ،)الـــسجائر( اللفافـــات -١

 لدرجــــــــــــــة أن اإلحــــــــــــــصاءات تــــــــــــــشري إىل أن تــــــــــــــسعة أعــــــــــــــشار التبــــــــــــــغ  ،يف العــــــــــــــامل
   .تستهلك هبذه الطريقة

 ولــه ،ف بــأوراق التبــغ نفــسها ار وهــو اللفافــة الكــبرية، وهــو ُيلــ  الــسيج-٢
مـــــــــــن الـــــــــــسجائر   مثنـــــــــــاً يفه وتـــــــــــصنيعه، وهـــــــــــو أغلـــــــــــى   طـــــــــــرق خاصـــــــــــة يف تـــــــــــصن  

   .العادية
   . وله صنف خاص من التبغ،)البايب( الغليون -٣
 بتوســـطها قـــد النرجيلـــة وهـــي معروفـــة، والتبـــغ الـــذي يـــستهلك منـــها  -٤

 يــــــضاف إليــــــه عــــــصري   وقــــــد  ، أو التنبــــــاك اخلــــــالص ، العــــــادي يكــــــون مــــــن التبــــــغ  
                                                            

 .٤٤٠: راجع فقه األشربة) ١(
  .٤٤٢: فقه األشربة) ٢(



 ١٨  ..الفصل األول       

  . وغريمها،<دبسامل> و ،<املعسل> ومنه ، أو غريها،بعض الفواكه
 ، اجلـــــوزة وهـــــي تـــــشبه النرجيلـــــة نوعـــــاً مـــــا لكنـــــها أصـــــغر منـــــها حجمـــــاً   -٥

  .وهلا أيضاً تبغ خاص هبا
 مث ،ولــــــــه تبـــــــغ ُيحــــــــضَّر بطــــــــرق خاصــــــــة ): النــــــــشوق( الـــــــسعوط  : الثانيــــــــة-

 وعنــــد االســــتعمال يؤخــــذ قليــــل    ،ضاف إليــــه بعــــض املــــواد املنبهــــة   تــــيطحــــن و
  .األنفخالل  وُيستنشق من ،منه بني اإلهبام والسبابة

  وال، وكـــــان كـــــثري مـــــن النـــــاس يف املاضـــــي  ،احلقـــــن الـــــشرجي:  الثالثـــــة-
 لعــــــالج بعــــــض  ةقــــــن شــــــرجي زال بعــــــضهم إىل اآلن يــــــستعمل التبــــــغ بــــــشكل حُ  

  . مث يصفّى ويستعمل، إذ ينقع التبغ باملاء،األمراض
املــــضغ كمــــا ميــــضغ القــــات، وكــــان مــــضغ التبــــغ منتــــشراً جــــداً    : الرابعــــة -

 ، املاضــــي وحــــىت أوائــــل القــــرن ،التاســــع عــــشر  القــــرن بــــني النــــاس خاصــــة يف 
 فيهـــــــــا لفظوكـــــــــان أصـــــــــحاب املطـــــــــاعم يف أمريكـــــــــا يـــــــــضعون ُعلبـــــــــاً خاصـــــــــة لـــــــــي  

ماضـــــــــغو التبـــــــــغ مـــــــــضغاهتم، ومل تتوقـــــــــف هـــــــــذه العـــــــــادة إالّ يف مطلـــــــــع القـــــــــرن      
العــــــــــشرين، واملــــــــــضغة هــــــــــي كميــــــــــة مــــــــــن التبــــــــــغ توضــــــــــع بــــــــــني اخلــــــــــد واألســــــــــنان        

وتتـرك هنـاك   ن األماميـة الـسفلّية،   العلوية، أو بني الشفة السفلى واألسنا     
  .فترة من الزمن مث ترمى

وجتــــدر اإلشــــارة إىل أن املــــضغ هــــو مــــن أقــــبح اســــتعماالت التبــــغ وأشــــدها   
 ، ألن نـسبة املـواد الـضارة فيـه تكـون أكثـر بكـثري منـها بعـد تـصنيعه             ،ضرراً
  .)١( مواده السامة تسري بسرعة يف األمعاء وحتدث تأثرياً قوياً أنكما

ــ أنـــــــــــه وإزاء التقياآلونـــــــــــة األخـــــــــــريةيف ويالحـــــــــــظ  دات احلكوميـــــــــــة علـــــــــــى يـــــــــ
شــــــــركات التبــــــــغ أخــــــــذت هــــــــذه الــــــــشركات تعمــــــــل علــــــــى تطــــــــوير منتجــــــــات تبــــــــغٍ  

ن، ويقــــدر بــــأن أكثــــر   دخَّجديــــدة جلــــذب الزبــــائن، كإنتــــاج منتجــــات تبــــغ ال تــــُ    
التبــــــغ  ماليــــــني شــــــخص يف الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة يــــــستهلكون   ٧مــــــن 

 حيـــــث ، التبـــــغ املطحـــــونهـــــذه املنتجـــــاتلـــــة علـــــى هبـــــذا األســـــلوب، ومـــــن األمث
                                                            

  .٤٣٧: ، فقه األشربة١٧٧: املخدرات امرباطورية الشيطان) ١(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ١٩ 

 وهـــــو  ،تـــــستهلك بواســـــطة االمتـــــصاص عـــــن طريـــــق الفـــــم      مث ،تقطـــــع أوراقـــــه 
 أظهـــــــرت بـــــــأن شـــــــركات    م١٩٩٤ت تقـــــــارير يف العـــــــام  َرِشونــــــُـ . األكثـــــــر شـــــــهرة 

 ،السجائر تعمل على إنتاج منتجات مـن هـذا النـوع مـضافاً إليهـا النيكـوتني          
 ، يف الواقـــع يـــدعو إىل املخـــاوفحبيـــث يـــتمكن الفـــم مـــن امتـــصاصها، وهـــذا 

حيــث تظهــر اإلحــصائيات بــأن املتعــاطني ملثــل هــذه املنتجــات بينــهم صــغار         
 ســـــنوات، ووجـــــد بـــــأن هلـــــذه املنتجـــــات مـــــذاقاً لطيفـــــاً       ٩تجـــــاوز أعمـــــارهم  تال 

 ألن النيكـــــــوتني ميـــــــتص مـــــــن قبـــــــل الفـــــــم بـــــــشكل      ،حبيـــــــث جتـــــــذب املـــــــراهقني  
ان علــــى التبــــغ بــــشكل   وهــــذه الطريقــــة قــــد تــــدعو إىل اإلدمــــ   ،ســــريع ومباشــــر 

  .)١(كبري
  :آالته

 عديـــدة لالســـتفادة مـــن التبـــغ واســـتهالكه،   آالت وجـــود ســـلفتبـــّين ممـــا 
  :نشري إىل بعضها بشكل موجز، ملا يف ذلك من فوائد لغوية وتارخيّية

وقـــــــد عرفـــــــت آنفـــــــاً أن التبـــــــغ الـــــــذي ُيـــــــستعمل يف     ): البايـــــــب( الغليـــــــون -١
أنبـــــــوب قـــــــصري  :  غاليـــــــنيُهالغليـــــــون حيـــــــضر بطـــــــرقٍ خاصـــــــة، والغليـــــــون مجعــــــُـ   

ف حيـرق فيـه التبـغ عنـد شـربه ويـسمى        لـه رأس جمـوَّ  ،علـى شـكل معـروف   
   .)٢(السبيل
ــ-٢  ،وهـــــي آلـــــة ُيـــــدخَّن هبـــــا التنبـــــك، والعامـــــة تـــــسميها أركيلـــــة    : ة النرجيلـــ

 ويف بعــــــــــــــــض البلـــــــــــــــــدان العربيـــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــرف  ،)الغرشـــــــــــــــــه(ويف العــــــــــــــــراق تـــــــــــــــــسمى  
 ،)بالقـــاف ( أو القليـــان ،)بـــالغني(بالشيـــشة، بينمـــا الفـــرس يـــسموهنا الغليـــان     

ن كـــــــثرياً مـــــــن ، حــــــىت أ )٣(وقــــــد ورد االســـــــم األخــــــري يف كلمـــــــات العلمــــــاء كـــــــثرياً   
 كمـــــا ســـــيأيت، ، يف عنواهنـــــا لفــــظ الغليـــــان ورد حـــــول التبـــــغ املؤلفـــــةالرســــائل  

                                                            
  .م١٩٩٥ل العامل، تشرين األوجملة ) ١(
  .١/٥٥٨: ، املنجد٧/٣٨٠: أعيان الشيعة) ٢(
 مــن العــروة الــوثقى للــسيد    املــسألة العاشــرة مــن أحكــام األواين    - علــى ســبيل املثــال   -راجــع ) ٣(

  .اليزدي



 ٢٠  ..الفصل األول       

 أي جـــــوز اهلنـــــد،   )نارجيـــــل (خوذ مـــــن الكلمـــــة الفارســـــّية    النرجيلـــــة مـــــأ  لفـــــظو
 - الســــــــــــيما يف األســــــــــــفار -  هــــــــــــو أن املــــــــــــدخنني كــــــــــــانواالتــــــــــــسميةوالوجــــــــــــه يف 

 اهلند الفارغة كظرفٍ يوضع فيه ماء النرجيلـة بـدالً     ةيستفيدون من جوز  
   .)١(مجعها اسم النرجيلةأ على اآللة بعن الزجاج ، وهبذه املناسبة أطلق

 والظــــــاهر ،فهــــــي لفظــــــة فارســــــية أيــــــضاً وتعــــــين الزجاجــــــة : وأمــــــا الشيــــــشة
 كمـا يف  –زء وإرادة الكـل  من باب إطالق اجل) النرجيلة(أهنا أُطلقت على  

 ألن الظــــــــرف الــــــــذي يوضــــــــع فيــــــــه ماؤهــــــــا يكــــــــون يف الغالــــــــب مــــــــن     –النرجيلــــــــة 
  .الزجاج

وهــــــي الكلمــــــة الــــــشائعة يف بــــــالد العجــــــم علــــــى هــــــذه اآللــــــة    : وأمــــــا القليــــــان
، والوجـه  )لـى غ(مـن مـادة   فمن احملتمل قوياً أّنها مأخوذة من اللغة العربيـة       

 الزجاجـــــة يبـــــدو للنـــــاظر كأنـــــه يغلـــــي   يف ذلـــــك أن مـــــاء النرجيلـــــة املوجـــــود يف  
  .)٢(عند امتصاص املدخن وجذبه للدخان

 نيرســـي فالفظـــنيوالطريـــف يف هـــذا البـــاب أنـــه شـــاع بـــني العـــرب إطـــالق  
 بينمــا الــشائع عنــد الفــرس   ،)النرجيلــة( و) الشيــشة( ومهــا ،علــى هــذه اآللــة 

  .الغليان وهو ،إطالق اسم عريب عليها
 هـــــــم اإليرانيـــــــون أواســـــــط القـــــــرن    )ةالنرجيلـــــــ(وُيعتقـــــــد أن أول مـــــــن صـــــــنع   

احلــــــــادي عــــــــشر هجــــــــري، ومــــــــن إيــــــــران انتقلــــــــت إىل تركيــــــــا واهلنــــــــد والعــــــــراق     
وســــــائر البلــــــدان العربيــــــة وغريهــــــا، ويــــــشهد لــــــذلك أن األوربــــــيني ال يعرفــــــون    

 - ومهـــــا النرجيلـــــة والشيـــــشة  - وامساهـــــا الفارســـــيان شـــــيئاً عـــــن هـــــذه اآللـــــة،  
   .)٣(آللة العجيبة على أن اإليرانيني هم من اخترع هذه اشاهد
 أو الــــــــــــــــــسجاير، ويقــــــــــــــــــال هلــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــضاً   ، ســــــــــــــــــجائرهــــــــــــــــــامجع:  الــــــــــــــــــسيجارة-٣

  .)٤(وهي لفظة إسبانية معربة ويراد هبا اللفافة من التبغ: السيكارة
                                                            

  .٨٠٠: ، املنجد يف اللغة٣٥: مقدمة نفحات الروضات) ١(
 .٣٦املقدمة، ص : نفحات الروضاتراجع ) ٢(
 .٣٧ :مقدمة نفحات الروضات) ٣(
 .٦٨٨: الروسمعجم ، ٩٤٣: املنجد) ٤(
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ــ م ١٨٨١، ويف العـــــــام م١٨٣٠وير الـــــــسيجارة يف أوائـــــــل عـــــــام  وقـــــــد مت تطـــــ
 ويف العـــــــــام ، وتبعهـــــــــا تطـــــــــوير عـــــــــود الثقـــــــــاب   ،طـــــــــورت مكـــــــــائن لـــــــــف الـــــــــسجائر  

م حلــت الــسجائر احلديثــة حمــل مجيــع األشــكال األخــرى الســتهالك        ١٩٤٥
  .)١(التبغ سابقاً من املضغ واالمتصاص والغليون والسيجار

* *  *   
  

  :تاريخ ظهوره │
تكــــــاد املــــــصادر جتمــــــع علــــــى أن أصــــــل نبتــــــة التبــــــغ أو شــــــجرته هــــــو القــــــارة      
األمريكيـــــــة، فعنـــــــد وصـــــــول املكتـــــــشفني األوربـــــــيني إىل تلـــــــك القـــــــارة وجــــــــدوا        

 -  الـــــــــسكان األصـــــــــليني لتلـــــــــك القـــــــــارة   - ض القبائـــــــــل مـــــــــن اهلنـــــــــود احلمـــــــــر   بعـــــــــ
جيففـــــــــون أوراق التبـــــــــغ ويــــــــــشعلوهنا ويستنـــــــــشقون دخاهنــــــــــا، أو يلفـــــــــون تلــــــــــك     

 أو ، أو يلفوهنــــــا بــــــأوراق عــــــرانيس الــــــذرة الداخليــــــة ،األوراق بعــــــضها بــــــبعض
حيــــــــــــشوهنا يف ســــــــــــعف النخيــــــــــــل ويــــــــــــضعون أحــــــــــــد طــــــــــــريف اللفافــــــــــــة يف الفــــــــــــم        

 فيتــــصاعد دخــــان التبــــغ، وتــــشري تلــــك     ،ويــــدخنونويــــشعلون الطــــرف اآلخــــر   
املــــصادر إىل أن كريــــستوف كوملبــــوس ومــــن معــــه مــــن البحــــارة اإلســــبان هــــم     
الــــــذين شــــــاهدوا الــــــسكان األصــــــليني يف جزيــــــرة تابــــــاغو يف خلــــــيج املكــــــسيك     

 ومسوهــــــــــــــــــا ، فقلــــــــــــــــــدوهم،يــــــــــــــــــدخنون أوراق التبــــــــــــــــــغ املزروعــــــــــــــــــة يف مدينتــــــــــــــــــهم  
يــــــــث نقلــــــــوا بــــــــذور نبــــــــات التبــــــــغ   ح،بــــــــاو وأتــــــــوا هبــــــــذه العــــــــادة إىل أور،بــــــــامسهم
ســـبان يزرعـــون تلـــك النبتـــة يف حـــدائق   وبـــدأ األثريـــاء اإل،إســـبانيا معهـــم إىل

منـــــــــازهلم للزينـــــــــة، ويف مرحلـــــــــة الحقـــــــــة أخـــــــــذوا يـــــــــستعملوهنا لعـــــــــالج بعـــــــــض       
 وغريمهـــــــــــــا، ومـــــــــــــن مث بـــــــــــــدأوا بتدخينـــــــــــــها   ، والزكـــــــــــــام، كالـــــــــــــصداع،األمـــــــــــــراض

 ومنــــــها انتقلــــــت إىل ،فانتــــــشرت عــــــادة التــــــدخني انتــــــشاراً واســــــعاً يف إســــــبانيا 
 وذلـــــــك يف هنايـــــــة  ، وغريهـــــــا،بيـــــــةو وكامـــــــل البلـــــــدان األور ، وإنكلتـــــــرا،فرنـــــــسا

  .القرن السادس عشر للميالد
                                                            

  .م١٤/٤/٩٧م، النهار ١٩٩٥العامل، تشرين أول ) ١(



 ٢٢  ..الفصل األول       

وتـــشري بعـــض دراســـات اآلثـــار يف املكـــسيك إىل أن قـــدماء املكـــسيك قـــد     
 وإهنــم كــانوا يــستخدمونه بواســطة ، ســنة٢٥٠٠عرفــوا التبــغ منــذ أكثــر مــن  
ه انتقـــــل مـــــن هـــــؤالء إىل اهلنـــــود احلمـــــر ســـــكان  تـــــدخني الغليـــــون، وُيعتقـــــد أنـــــ

 وجـــــــــــــــزر البحـــــــــــــــر الكـــــــــــــــارييب الـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــستخدمونه يف      ،األمـــــــــــــــريكيتني
   .)١( وينسبون له خصائص طبّية وروحية،االحتفاالت الدينّية

  :دخوله البالد اإلسالمية
تؤكـــد املــــصادر اإلســــالمية أن ظهــــور التبــــغ يف بلــــدان املــــسلمني كــــان يف   

أي هنايــة القـرن الـسادس عــشر مـيالدي وهـو التــاريخ     حـدود األلـف هجريـة    
  .بيةوالذي انتشر فيه يف البلدان األور

إن بـــالء اســـتعمال شـــرب  ): هــــ١١١٢ت(قـــال الـــسيد نعمـــة اهللا اجلزائـــري   
، وعـــــن بعـــــض آخـــــر مـــــن العلمـــــاء إن شـــــيوع     )٢(هــــــ١٠١٠الـــــتنت كـــــان يف حـــــدود   

ان ســـنة إن حدوثـــه بدمـــشق كـــ: ، وقـــال ثالـــث)٣(هــــ١٠١٢شـــربه كـــان يف ســـنة 
، وعـــن بعـــضهم أن شـــيوعه كـــان يف أوائـــل القـــرن احلـــادي عـــشر        )٤(هــــ١٠١٥
 مـن دون حتديـد دقيـق للـسنة، قـال الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم يف              )٥(هجري

 وأول خروجـــــه ،)هجريـــــة(فتـــــواه عـــــن التبـــــغ وكـــــان حدوثـــــه يف حـــــدود األلـــــف  
بــــأرض اليهــــود والنــــصارى واجملــــوس، وأتــــى بــــه رجــــل يــــزعم أّنــــه حكــــيم إىل          

أي (بــــــــه إىل الــــــــرب الرومــــــــي   ل ودعــــــــا النــــــــاس إليــــــــه، وأول مــــــــن ج   ،غــــــــربأرض امل
رجــــل إنكليــــزي مــــن النــــصارى، وأول مــــن أخرجــــه بــــبالد الــــسودان،  ) التركــــي

  .)٦(اجملوس مث جلبه إىل مصر واحلجاز وسائر األقطار
                                                            

، ٢/٥٢٦: ، دائــــــــــــرة معــــــــــــاف القــــــــــــرن العــــــــــــشرين   ٢٥: املوقــــــــــــف الــــــــــــشرعي مــــــــــــن التبــــــــــــغ والتــــــــــــدخني    ) ١(
  .١١٠: ، املخدرات االهنيار٤٣٦: ، فقه األشربة١٧٥: املخدرات امرباطورية الشيطان

  .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٥٤: األنوار النعمانية) ٢(
  .٤/٤٣٦: الذريعة) ٣(
  .٧/١٦: الدر املختار) ٤(
  .٧١جمموعة رسائل ) ٥(
 .٥٩: املوقف الشرعي من التبغ) ٦(
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مبـــــايل < تنبكــــت >أن ظهـــــوره يف : )خــــوان حتفـــــة اإل(وذكــــر الراشــــدي يف   
  . )١(هـ١٠٠٥سنة 

 ،ي عـــــن وقـــــت حدوثـــــه ودخولـــــه إىل بـــــالد املـــــسلمني   وســـــئل الـــــسيد البكـــــر 
  :فقال

 يـــــــــــــــــــا خليـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدخان أجـــــــــــــــــــبين     
 مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرط الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــشيء  : قلــــــــــــــــت

.  
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف كتابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

 مث أرخــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــــــــــــأيت الــــــــــــــــــــــــــــــــسماء 
.  

: لـدخان ا/[}َيْوَم َتأْتِي الـسََّماء بِـُدَخانٍ مُّـبِنيٍ     {: يشري إىل قوله تعـاىل    
  .)٢()١٥٩٠(، هـ٩٩٩ مل، فإن حساهبا حبروف اجل]١٠

  :ورد البيتان السابقان على الشكل التايل )٣(املؤلفاتويف بعض 
 ســـــــــــــــــــــــألوين عـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدخان، فقـــــــــــــــــــــــالوا  

 مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرط الكتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــشيء  : قلــــــــــــــــت
.  

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكم إميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     
 مث أرخــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــــــــــــأيت الــــــــــــــــــــــــــــــــسماء 

.  
 ويف الـشام سـنة   ،)م١٥٩٦(هــ  ١٠٠٥نه ظهر يف السودان سـنة       إ: ويقال

 وأول مــــــــن ،)م١٦٠١(هــــــــ  ١٠١٠ مـــــــصر ســــــــنة   ودخــــــــل إىل،)م١٦٠٦(هــــــــ  ١٠١٥
  . )٤(أدخله إىل مصر أمحد بن عبد اهللا اخلارجي

 أثنـــاء حديثـــه عـــن أحـــداث  )تـــاريخ مكـــة (ويقـــول أمحـــد الـــسباعي صـــاحب  
 ظهـر شـرب الـدخان    )عهد الشريف سعد (ويف هذا العهد     >:هـ١٠٤٠العام  

  مث مـــــا،هــــــ١١١٢نـــــه انتقـــــل إليهـــــا مـــــن مـــــصر يف عـــــام    إ : وقـــــد قيـــــل ،يف مكـــــة
 واملعـــــروف عـــــن بعـــــض املـــــؤرخني أن شـــــجرة    ،لبـــــث أن ظهـــــر شـــــرب التنبـــــاك   

  .)٥(<هـ٩٩٩الدخان ظهرت أول ما ظهرت يف عام 
تــاريخ انتــشاره تعــيني  بـني األقــوال املتقدمــة حـول    أنــه ال تنــايفوالـراجح 

يف البلــــــــدان اإلســــــــالمية، ألن كــــــــل قــــــــول نــــــــاظر إىل بلــــــــد معــــــــني، ولكــــــــن مثــــــــة        
                                                            

  .١٤٠: حتفة اإلخوان) ١(
  .٦٠: املوقف الشرعي) ٢(
  .٣٣٢نابغة فقه وحديث ) ٣(
 .٦٠: املوقف الشرعي) ٤(
 .٢/٥٢: تاريخ مكة) ٥(



 ٢٤  ..الفصل األول       

لــــــــــى أن ظهـــــــــوره كـــــــــان يف حـــــــــدود األلــــــــــف    إمجـــــــــاع بـــــــــني العلمـــــــــاء واملـــــــــؤرخني ع    
  .للهجرة

 أهنـــم وجـــدوا  )األنـــوار النعمانيـــة( يف ذكـــرولكـــن الـــسيد اجلزائـــري  >هـــذا 
بيتـــــــــــاً أثريـــــــــــاً فيـــــــــــه الكـــــــــــثري مـــــــــــن الوســـــــــــائل القدميـــــــــــة، وكـــــــــــان فيـــــــــــه أيـــــــــــضاً آالت       

  .)١(< وهذا يدل على أن الغليان قدمي العهد،النرجيلة
 * * *   

  
  :قصص وعبر │

الطرائـــــــــــف  وأ ،كر بعـــــــــــض القـــــــــــصص املعـــــــــــربة  وخنـــــــــــتم الفـــــــــــصل األول بـــــــــــذ  
  :التدخنيو قة والظريفة املرتبطة بالتبغالشي

  : ثورة التنباك
 أعطــــــــــــــى الــــــــــــــشاه ناصــــــــــــــر الــــــــــــــدين  ،هـــــــــــــــ١٣٠٩ أو ســــــــــــــنة ،هـــــــــــــــ١٣١٢يف ســــــــــــــنة 

 فـــــــصار هلـــــــذه   ،القاجـــــــاري امتيـــــــاز حـــــــصر الـــــــتنت والتنبـــــــاك لـــــــشركة إنكليزيـــــــة       
ه وتــــصديره ملــــدة  الــــشركة االحتكاريــــة امتيــــازاً بزراعــــة التبــــغ اإليــــراين وبيعــــ      

مخــــسني عامــــاً، فأصــــدر الــــسيد حــــسن الــــشريازي الــــشهري بــــاملريزا الــــشريازي     
 ،فتوى مبقاطعة استعمال التبغ بكل أشكال االسـتعمال      ) هـ١٣١٢ -١٢٣٠(

اســتعمال التنبــاك والــتنت  : بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم >: وهــذا نــص الفتــوى 
هللا تعــــاىل حــــرام بــــأي حنــــو كــــان، ومــــن اســــتعمله كمــــن حــــارب اإلمــــام عجــــل ا   

  .< الشريازي التوقيع حممد حسن احلسيين،فرجه
بـــني النـــاس حـــىت تـــرك مجيـــع أهـــايل   املـــذكورة ومـــا أن شـــاع أمـــر الفتـــوى  

 حــىت أن ، أو آلــة تــستعمل للتــدخني  ،نرجيلــة وكــّسروا كــل  ،إيــران التــدخني 
 يف القـــصر، والـــشاه ال يعلـــم بـــذلك،    نرجيلـــةنـــساء قـــصر الـــشاه كـــسروا كـــل    

  وعـــــــاد ه فـــــــذهب خادمـــــــ ،تيـــــــان هبـــــــا  واإل،نرجيلـــــــة د فطلـــــــب مـــــــن خادمـــــــه إعـــــــدا   
 حــىت ، فــذهب وعــاد بــدوهنا ، فــأمره بإحــضارها ثانيــة ،وأبطــأ يف إحــضارها 

                                                            
 . الطبعة املعربة١٦٦قصص العلماء ص) ١(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ٢٥ 

 فأجابـــــــــــه ، ويف الثالثـــــــــــة غـــــــــــضب الـــــــــــشاه وانتـــــــــــهره،فعـــــــــــل ذلـــــــــــك ثـــــــــــالث مـــــــــــرات
ا هتكــــــــسر قــــــــد  وكلــــــــها ، واحــــــــدةنرجيلــــــــة عفــــــــواً مل يبــــــــق يف القــــــــصر    :اخلــــــــادم

م التـــــدخني، حـــــىت أن  لـــــشريازي حـــــرَّ ن املـــــريزا اإ : وقلـــــن،)النـــــساء(اخلامنـــــات 
 ملــا مسعــوا أن املــريزا   نــرجيالهتمبعــض الفــسقة كــانوا يف املقهــى فكــسروا     

 وال ، أنــتم ترتكبــون كــل منكــر : فقــال هلــم بعــض اجلالــسني ،حــرم التــدخني
م  وتفعلـــــــــــون هـــــــــــذا ألنكـــــــــــم مسعـــــــــــتم أن املـــــــــــريزا حـــــــــــرَّ     ،تتورعـــــــــــون عـــــــــــن حمـــــــــــرم  

أمــــــل بالرســــــول وآل بيتــــــه أن   ولنــــــا ،ننــــــا نفعــــــل املعاصــــــي إ : فقــــــالوا!التــــــدخني
 وحــامي ،يــشفعوا لنــا إىل اهللا يف غفــران ذنوبنــا، واملــريزا اليــوم هــو نائبــهم     

 فـــــــإذا ، فـــــــنحن نأمـــــــل أن يـــــــشفع لنـــــــا عنـــــــدهم   ، ومؤديـــــــه إىل النـــــــاس ،شـــــــرعهم
أغــــــضبناه فمــــــن الــــــذي يــــــشفع لنــــــا، وهكــــــذا تــــــرك عــــــشرون مليونــــــاً يف إيــــــران     

 انتفاضــة عارمــة عرفــت   التــدخني، عمــالً بــأمر املــريزا الــشريازي ممــا شــكل    
 وبالنتيجـــــة اضـــــطر الـــــشاه مرغمـــــاً    ،)قـــــضية تنبـــــاكو (، أو بالقـــــضية الدخانيـــــة 

 والرضـــــوخ إلدارة العلمـــــاء والـــــشعب،   ،إىل فـــــسخ امتيـــــاز الـــــشركة اإلنكليزيـــــة   
 – يف إيـــــران والعـــــراق  –وقـــــد أطلقـــــت هـــــذه االنتفاضـــــة العارمـــــة وعيـــــاً عامـــــاً      

  .)١(مني يف بالد املسلغلهمعادياً للغرب وملظاهر تغل
  :بني اجمللسي واملال خليل القزويين

 ،حكـــــى لنـــــا ســـــيدنا الـــــسمي املرحـــــوم    > :يقـــــول صـــــاحب روضـــــات اجلنـــــات   
 والــذي كــان مــن   ، ونائــب املعــصوم أنّ املــوىل خليــل القــزويين   ،وبقّــار العلــوم 

 وقــد كتــب يف ذلــك رســالة مل يــأل جهــداً يف   ، لــشرب الــتنت غايتــه احملــرِّمني
تمها أخرجهـــا يف نـــسخة جيـــدة جملـــدة جبلـــدٍ    فلمـــا اســـت ،إجادهتـــا وتنقيحهـــا

 وأرســــلها إىل حــــضرة موالنــــا ، وغلّفهــــا أيــــضاً بنفــــيسٍ مــــن القمــــاش ،ظريــــفٍ
رمحـــــــة اهللا ) أيب حممـــــــد بـــــــاقر اجمللـــــــسي صـــــــاحب البحـــــــار  (اجمللـــــــسي الـــــــسمي  

 ألنـه كــان مفرطــاً فيــه  ،عليـه بأصــبهان لعلــه يتـرك مبطالعتــه تنــاول الغليــان  
) الرســـــالة( علــــى املنـــــابر، فلمــــا وصــــلت     حبيــــث نقــــل أنـــــه كــــان يــــشربه    ،غايتــــه 

                                                            
 .١٢٨: ، تاريخ احلركة اإلسالمية يف العراق٥/٥٠٦: أعيان الشيعة) ١(



 ٢٦  ..الفصل األول       

 جعـــــل يف غالفهـــــا ، واطلّـــــع علـــــى مـــــضموهنا ،إىل اجمللـــــسي رمحـــــة اهللا عليـــــه 
لعنــــا طَّإنــــا قــــد ا :  وردهــــا إىل مــــصنفها مؤديــــاً إليــــه   ،املوصــــوف تنباكــــاً نفيــــساً  

كــــان ملــــا ) يقــــصد الغــــالف( إالّ أن وعائهــــا ،علــــى الرســــالة فلــــم أجــــدها بــــشيء 
 وبعثتــــــه إىل جنابــــــك جــــــزاًء مبــــــا أتعبــــــت  ،ه منــــــهتــــــصــــــاحلاً ملكــــــان التنبــــــاك مأل
  .)١(<جّدك يف تنقيح هذا املرام

ويبــــــدو أن العالمــــــة حممــــــد بــــــاقر اجمللــــــسي قــــــد حــــــذا حــــــذو أبيــــــه العالمــــــة      
 حـــىت ،نـــه أيـــضاً كـــان مـــن املبـــالغني يف حليـــة الـــتنت إ ف،حممـــد تقـــي اجمللـــسي

 ويتـــرك اســـتعماله يف الـــصوم الواجــــب    ،كـــان يـــشربه يف صـــوم التطـــوع    >أنـــه  
  .)٢(<...ذراً من كالم العوام ح

  :احلر العاملي واالحتياط يف التدخني
مـــن املمتـــنعني  كـــان  – وخالفـــاً للمجلـــسيني  –  ولكـــن احلـــر العـــاملي  ،هـــذا

 وقـــــــــد حـــــــــصلت معـــــــــه يف هـــــــــذا الـــــــــصدد حادثـــــــــة ظريفـــــــــة،     ،عـــــــــن تنـــــــــاول الـــــــــتنت 
وقــد ســألين امللــك األعظــم أشــرف ملــوك العــامل أيــده      >: حيــدثنا عنــها قــائالً 

 عـــــن ســــــبب عـــــدم شــــــريب القهــــــوة   –يـــــد بــــــه الـــــشاه حــــــسني الــــــصفوي    ير–اهللا 
  ؟والتنت

 طبــــــــــيعيت، كراهــــــــــة   وال يالئمــــــــــان،هنمــــــــــا ال يوافقــــــــــان مزاجــــــــــي إ :فأجبتــــــــــه
   .لشرعية اليت ليست هلا أدلة واضحةللبحث واخلوض يف املسائل ا

   . وحتتاط يف تركهما، قد بلغين أنك تستشكلهما:فقال
 ،م بــــــــالتحرمي وال بالكراهــــــــة  لكــــــــين ال أجــــــــز ، نعــــــــم األمــــــــر كــــــــذلك  :فقلــــــــت

 وال يف زمـــــن  ،)ص( إذ مل يكونـــــا يف زمـــــن الـــــنيب   ،لعـــــدم دليـــــل واضـــــح أيـــــضاً   
 ، والعمومـــات متعارضـــة ،ا نـــص خـــاص مـــاألئمـــة علـــيهم الـــسالم، فلـــيس فيه   

  .وأرى االحتياط أوىل
   أو مستحب؟ ،هذا االحتياط واجب: فقال

                                                            
  .١٧٣: ، الفوائد الرضوية٣/٢٧١: روضات اجلنات) ١(
 .٤/٥٥: األنوار النعمانية) ٢(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ٢٧ 

 رجحــــــــــان التوقــــــــــف علــــــــــى هــــــــــذه املــــــــــسألة خالفّيــــــــــة، قــــــــــد أمجعــــــــــوا    : فقلــــــــــت
 فاستحـــــــــــــسن .احـــــــــــــة والتحـــــــــــــرمي يف مثلـــــــــــــه وعـــــــــــــدم اجلـــــــــــــزم باإلب،واالحتيـــــــــــــاط

  .)١( واستصوب االحتياط،اجلواب
  :من أخالق السيد حبر العلوم 

حيكــى عــن أخــالق الــسيد حممــد مهــدي حبــر العلــوم أنــه وقــف ذات يــوم   
 وإذا بـشخص قـد   ، وأتى باإلقامة كلها وأراد ذكـر تكـبرية اإلحـرام    ،للصالة

 مث ، فجلـس الـسيد تاركـاً الـصالة ودخـن النرجيلـة      ،هاجاءه بنرجيلـة ليدخنـ   
 فهــــــذا يوجــــــب انكــــــسار ، بـــــأين إذا مل أدخــــــن :قـــــام فــــــصلى، ووجَّــــــَه فعلــــــه هــــــذا 

  .)٢(قلب إنسان مؤمن
  :نرجيلة اإلخباري

 يومـــــاً لرؤيـــــة الـــــسيد  ، وهـــــو مـــــن حكمـــــاء زمانـــــه ، املـــــال علـــــي النـــــوري توجـــــه
 بينمــا كـــان  ،لـــة ومل يكـــن الــسيد معتـــاداً علــى النرجي  ،حب الريــاض اعلــي صـــ 

 لكنــــــها كانــــــت ذات منافــــــذ  ، فــــــأتوا بواحــــــدة للمــــــال علــــــي ،املــــــال معتــــــاداً عليهــــــا 
 حبيــــث مهمـــا دخــــن املـــال مل يكــــن مرتاحـــاً، فقــــال    ، ومل تكــــن حمكمـــة ،كـــثرية 

 ال ،هنـا حـرام  إ :هذه النرجيلة هي اليت يقـول عنـها اإلخبـاري    : املال للسّيد 
  .)٣( له بنرجيلة أخرى وأمر أن يأتوا،النرجيالت األخرى، فضحك السّيد

ومــــــا حـــــــصل مــــــع املـــــــال علــــــي النـــــــوري حـــــــصل مــــــع عـــــــامل آخــــــر، فقـــــــد ذكـــــــر       
 أنــــــه جــــــاء إىل حجرتــــــه    )قــــــصص العلمــــــاء (املــــــريزا حممــــــد التنكــــــابين صــــــاحب    

 وكــان  ،يف ذلــك الزمــان ) ع(يومــاً املــال قربــان علــي أحــد شــعراء أهــل البيــت       
أس، اليــــوم جئــــت فقــــط لتــــدخني نرجيلــــة الكــــ   :  وقــــال لــــه ،<بيــــدل> يــــسمى بـــــ 

فــــأمر املــــريزا بعــــض تالمذتــــه األتــــراك أن يهيــــئ لــــه نرجيلــــة، ومل يكــــن هــــذا        
                                                            

  .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ١(
ســـــنة   ترمجـــــة الـــــشيخ مالـــــك وهـــــيب، ط بـــــريوت، دار احملجـــــة البيـــــضاء        ١٨٩: قـــــصص العلمـــــاء ) ٢(

  .م١٩٩٢
  .١٦٥: املصدر السابق) ٣(



 ٢٨  ..الفصل األول       

< بيــدل> ومهمــا دخــن  ، فلــم تكــن صــحيحة ،التلميــذ علــى خــربة يف إعــدادها 
  : فأنشد هذا البيت،مل يستأنس

 دركــــــــــــــــــش ميكــــــــــــــــــشم أزايــــــــــــــــــن دوحالــــــــــــــــــت  
 )١(قليــــــــــــــــــــــــــــــــــان بكــــــــــــــــــــــــــــــــــشيم يــــــــــــــــــــــــــــــــــا خجالــــــــــــــــــــــــــــــــــت      .

.  
  

  :التدخني والصوم
 احلـــــاج الكلباســـــي  ة وهـــــو مـــــن تالمـــــذ  - كـــــان املـــــريزا حممـــــد تقـــــي النـــــوري    

 يــــــــــرى أن شــــــــــرب الــــــــــدخان غــــــــــري مفطــــــــــر     - والــــــــــسيد علــــــــــي صــــــــــاحب الريــــــــــاض   
 فلـــــم يكـــــن  ،للـــــصائم، وكـــــان يـــــشرب النرجيلـــــة يف شـــــهر رمـــــضان علـــــى املنـــــرب    

 –دم  كمــا تقــ  – كمــا كــان حــال اجمللــسي األول     ،حيــذرهم  وأ ،يتــهيب العــوام 
  .سلطان ذلك الزمان العلماء ووقد أثار فعله هذا حفيظة

 فــإن الــشيخ حــسن  ،قــد علّــق التنكــابين علــى رأيــه بأنــه مل يكــن جديــداً   و
 )املــــــــــدارك( وكــــــــــذا صــــــــــاحب ،ابــــــــــن الــــــــــشيخ جعفــــــــــر كاشــــــــــف الغطــــــــــاء النجفــــــــــي 

 كمــــــا أن القاعــــــدة ،فتــــــوا بعـــــدم مفطريــــــة الــــــدخان أومجـــــع آخــــــر مــــــن العلمــــــاء  
 والتمـــسك باألولويــــة ال خيلــــو عـــن صــــعوبة، لكــــن   ،تقتـــضي عــــدم مفطريتــــه 

دخني عالنيــــــــــــة خــــــــــــالف طريقــــــــــــة الفقهــــــــــــاء، كمــــــــــــا أن   إعطــــــــــــاء الفتــــــــــــوى والتــــــــــــ 
ســـــــلطان ذلـــــــك الوقـــــــت فـــــــتح علـــــــي شـــــــاه أحـــــــضره إىل طهـــــــران بـــــــسبب فتـــــــواه  

 وقــــــال للمــــــريزا كالمــــــاً غــــــري   ، فــــــدخل معــــــه يف االحتجــــــاج ،هــــــذه لكــــــي يؤدبــــــه 
 الــشفيتأرســلْ إىل أعلــم علمــائكم الــسيد حممــد بــاقر   : الئــق، فقــال املــريزا 

أمــر النرجيلــة،  ان وحيــاورين يفاملعــروف حبجــة اإلســالم، ليــأيت إىل طهــر
كيــف يــأيت حممــد بــاقر الكــذائي مــن      ! مــصروع أنــت؟ أ :فقــال لــه الــسلطان  

أصـــفهان مـــن أجلـــي وأجلـــك، مث توســـط لـــه بعـــض األعيـــان عنـــد الـــسلطان          
  .)٢(فتجاوز عنه

                                                            
  .١٦٢ وترمجته العربية ص،١٤٧: قصص العلماء) ١(
 .١٦٠ص: من النسخة املعرَّبةقصص العلماء ) ٢(



.. فقه السالمة الصحية                                          في             ٢٩ 

  :التدخني والعزاء
مــــــــن العــــــــادات املنتــــــــشرة يف بعــــــــض بــــــــالد املــــــــسلمني تقــــــــدمي الــــــــسكائر يف   

 وغريهــا، وهــذه   ، كمجــالس العــزاء  ،الجتماعيــة العامــة  املناســبات الدينيــة وا  
 كاملـسجد  –قداسـة املكـان    و ومسيئة جلو املناسـبة قبيحة،العادة رغم أهنا  

 مـــن مـــستحكمة، وتعـــد  ومؤذيـــة للكـــثري مـــن حـــضار اجمللـــس فإهنـــا ال تـــزال      –
 يقــــــــول الــــــــشيخ ! بــــــــل رمبــــــــا كــــــــان تركهــــــــا مبعثــــــــاً لالنتقــــــــاد ،مكمــــــــالت اجمللــــــــس

وي وقــــــــد تعــــــــارف يف بالدنــــــــا املــــــــشهد الغــــــــر   >: صــــــــاحب اجلــــــــواهر رمحــــــــه اهللا 
 وصـــرف -  يقـــصد التعزيـــة–اجللـــوس لـــذلك علـــى مـــشرفه أفـــضل الـــسالم، 

بــــــــذل  ي وبــــــــذل الطعــــــــام بالنــــــــسبة إىل بعــــــــض النــــــــاس، وآخــــــــر      ،القهــــــــوة والــــــــتنت 
بعــــــضه، كـــــــل علـــــــى مرتبتــــــه، حـــــــىت صـــــــار تاركــــــه مّعرضـــــــاً نفـــــــسه لالغتيـــــــاب،     

ممـــــن يرجـــــى منـــــه     كـــــان وأشـــــد منـــــه اجلـــــالس التـــــارك لبـــــذل تلـــــك األمـــــور إذا      
  .)١(<ك احلرمةذلك، وقد يصل إىل هت

                                                            
 .٤/٣٣٠: جواهر الكالم) ١(
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التـــــــــــــــشريعات التبـــــــــــــــغ و *
  .القانونية

  .التبغ والشعراء *
التبـــــــــــــــــــــــــــــغ وعلمـــــــــــــــــــــــــــــاء    *

األضــــــــــــــــــرار  (،االقتــــــــــــــــــصاد
  ).االقتصاديةو املالية

 ،طــــــــــــــــــــــــــــبالتبــــــــــــــــــــــــــــغ وال *
  ). الصحيةاألضرار(

  



 

 

 

 

 

  



  
  
  
  
  
  :التبغ والتشريعات القانونية │

التــــدخني، وانقـــسم احلكــــام،  إزاء تفاوتـــت النظـــرة القانونيــــة التـــشريعية    
كـــــــسائر الـــــــشرائح االجتماعيـــــــة، بـــــــني رافـــــــض هلـــــــذه العـــــــادة ومعاقـــــــب عليهـــــــا،  

  .، أو ساكت عنها هلامؤيدووبني مشجع 
، مـــن أنـــصار التبـــغ ) م١٦٠٣(ففـــي بريطانيـــا كانـــت امللكـــة إليزابـــث األوىل  

 والقرصــــــان فرانــــــسيس القرصــــــان والتــــــر راليــــــه : رغبــــــة عــــــشيقيها بــــــه بــــــسبب 
 علــــــى وجــــــه اخلــــــصوص ميلــــــك    مــــــن نفــــــوذ لــــــديها، وكــــــان والتــــــر راليــــــه    دريــــــك،

مــــــــــزارع للتبـــــــــــغ يف فرجينيــــــــــا، فنـــــــــــشر تــــــــــدخني الغليـــــــــــون يف الــــــــــبالط امللكـــــــــــي،     
  .والطبقة العليا يف بريطانيا، ومنها انتقل إىل بقية أفراد اجملتمع

لكـة إليزابـث وظهـور امللـك جـيمس كملـك علـى إنكلتـرا قـام              وبعد وفاة امل  
م، جــــــاء ١٦٠٤حبملــــــة شــــــديدة ضــــــد التبــــــغ، وأصــــــدر منــــــشوراً ضــــــد التبــــــغ ســــــنة     

إنـــــه بغـــــيض املنظـــــر للعـــــني، كريـــــه لألنـــــف، ضـــــار للـــــدماغ، خطـــــري علـــــى     >: فيـــــه
، وبقــى امللــك <الــرئتني، ودخانــه األســود يــشبه دخــان جهــنم الــيت ال قــرار هلــا  

اً للتبـــغ طــــوال مـــدة حكمـــه، إال أن مـــصاحل رجـــال الــــبالط      جـــيمس عـــدواً لـــدود   
  .يف جتارة التبغ جعلت جهوده تذهب أدراج الرياح، السيما بعد وفاته

 القيـــــــــــصر مايكــــــــــــل فيـــــــــــدروفيتش رومــــــــــــانوف قانونــــــــــــاً   صــــــــــــدرويف روســـــــــــيا أ 
ع أنــــــف كــــــل مــــــن يتعامــــــل بــــــالتبغ بيعــــــاً وشــــــراًء وتــــــدخيناً مث  ديقــــــضي بــــــأن جيــــــ

القـــــــــــانون يقـــــــــــضي بنفـــــــــــي املـــــــــــدخن إىل   م، وكـــــــــــان ١٦٣٤جيلـــــــــــد، وذلـــــــــــك عـــــــــــام  
جماهــــــــل ســــــــيربيا إذا أعــــــــاد الكــــــــرة، ويف أحيـــــــــان كــــــــثرية كــــــــان املــــــــدخن، ومـــــــــن        
يتعــاطى بيــع التبــغ وشــرائه يواجهــون حكــم اإلعــدام إذا تكــررت منــهم هــذه         

  .اجلرمية



 ٣٤  ..الفصل الثاني       

م يقــضي حبــبس ومــصادرة أمــالك  ١٦١٦ويف اليابــان صــدر قــانون عــام  
  .املدخنني واملتاجرين بالتبغ

ج أصـــــــدر اإلمرباطـــــــور حكمـــــــاً يقـــــــضي جبلـــــــد املـــــــدخن واملـــــــروِّ    ويف الـــــــصني 
  .وبائع التبغ، وإذا تكرر ذلك تصل العقوبة إىل اإلعدام

وطـــــوال القــــــرن الــــــسابع عــــــشر املــــــيالدي كانــــــت احلمــــــالت ضــــــد التــــــدخني   
والتبـــــغ قويـــــة، فقـــــد صـــــدرت تـــــشريعات يف الـــــدامنارك والـــــسويد، وهولنـــــدا،    

بعقوبــــــــات خمتلفــــــــة، وقــــــــد وصــــــــقلية، والنمــــــــسا، وهنغاريــــــــا، وكانــــــــت تقــــــــضي 
حاولـــــــت هـــــــذه الـــــــدول وضـــــــع ضـــــــريبة عاليـــــــة علـــــــى التبـــــــغ، ولكـــــــن ســـــــرعان مـــــــا      
أصــبح التبــغ مــصدر دخــل هــام خلزينــة الدولــة ممــا جعــل أصــوات املعارضــة         
ختفــــــــت رويــــــــداً رويــــــــداً، مــــــــع ازديــــــــاد املــــــــصاحل وتــــــــشابكها، ووجــــــــود عــــــــدد مــــــــن       

ى مــــستوى هــــذا علــــ . األطبــــاء واألدبــــاء الــــذين قــــادوا محلــــة الــــدفاع عــــن التبــــغ    
  .البلدان الغربية واألوربية

وأما على مستوى البلدان اإلسـالمية، فالـسلطان مـراد الرابـع العثمـاين             
كـــــــــان شــــــــــديداًً جـــــــــداً يف حماربتــــــــــه للتـــــــــدخني، فقــــــــــد حكــــــــــم    ) م١٦٤٠ -١٦٢٣(

باإلعــــــدام علــــــى املــــــروجني واملــــــدخنني، حــــــىت أنــــــه كــــــان يبحــــــث بنفــــــسه عــــــن         
  .)١( أثناء قتاله للصفوينياملدخنني من جنوده وأُسرائه ويقتلهم وذلك

ويف إيران فإن السلطان الشاه عباس الـصفوي فـرض عقوبـات قاسـية        
جــــــر بــــــه، فكــــــان النــــــاس حيفــــــرون   أحــــــرق مــــــن يتَّ>حبــــــق املــــــدخنني، حــــــىت أنــــــه  

حتت األرض مثل السراديب، ويذهبون إليها ويـشربونه هنـاك، ويف ذلـك           
شتبه احلــــــــال حيرقــــــــون اخلــــــــرق بقــــــــرهبم حــــــــىت ال ختــــــــرج رائحتــــــــه، وحــــــــىت تــــــــ     

برائحتـــــــها، وكـــــــانوا يـــــــشترونه يف ذلـــــــك الوقـــــــت بـــــــوزن الـــــــدراهم، بـــــــل وأغلـــــــى   
ال ينفـــــع قـــــّرر عليـــــه مـــــن    ) املنـــــع(منـــــها، فلمـــــا رأى الـــــسلطان أن ذلـــــك احلـــــرج    

قــصد بــه تعجيــز   ) أي فــرض ضــريبة ماليــة عليــه   (مــال اخلــراج مــاالً عظيمــاً    
رامـــــة، النـــــاس عـــــن التجـــــارة بـــــه وعـــــن اســـــتعماله، فمـــــا ازدادوا لـــــه إالّ حّبـــــاً وك     

                                                            
  .٥٧ -٥٤:  من التبغ والتدخنيراجع املوقف الشرعي) ١(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٣٥ 

  .)١(<دئواألغلب يف جتارته األرباح والفوا
ولــــــــيعلم أن >: وقــــــــال التنكــــــــابين بــــــــشأن الــــــــضريبة اجلمركيــــــــة علــــــــى التبــــــــغ 

النرجيلــــة قــــد أُحــــدثت يف أواســــط زمــــان املــــال حممــــد بــــاقر اجمللــــسي، ومنــــع    
منـــها الــــسلطان فلــــم ميتنــــع النــــاس، فكــــانوا يــــدخنوهنا يف الــــسَّر والــــسراديب   

طان علـــــــى ذلـــــــك، فـــــــضّيق كـــــــثرياً علـــــــى إخـــــــراج   وحتـــــــت األرض، فـــــــاطلع الـــــــسل
التنبــــاك لعــــل النــــاس تتركهــــا فلــــم ينفــــع، فجعــــل مجركــــاً كــــثرياً علــــى تنبــــاك      

  .)٢(<شرياز
إن الـــــــــشاه عبـــــــــاس املـــــــــذكور كـــــــــان يعاقـــــــــب املـــــــــدخن بثقـــــــــب أنفـــــــــه      : ويقـــــــــال

ووضع عود فيه، وعندما تـوىل العـرش بعـده ابنـه الـشاه صـفي الـدين شـدد                
، ومــع تـــويل  )٣(صب الرصــاص يف أفـــواههم احلملــة علــى املـــدخنني، وكــان يـــ   

الــــــشاه حــــــسني الــــــصفوي احلكــــــم تبــــــدل املوقــــــف مــــــن التبــــــغ، واختلــــــف كليــــــاً،          
وشـــاع اســـتهالكه يف األوســـاط املختلفـــة الســـيما العلمّيـــة منـــها، وهلـــذا نـــراه       

يـــــسأل الـــــشيخ احلـــــر العـــــاملي عـــــن ســـــبب عـــــدم شـــــربه للـــــتنت       ) الـــــشاه حـــــسني (
 يستـشكل يف شـرهبما وحيتـاط    والقهوة، ويستفـسر عمـا بلغـه عنـه مـن أنـه           

  ؟ )٤(يف تركهما
  :القوانني والتشريعات احلديثة ضد التبغ

 ويف العـــــــصر احلـــــــديث ورغـــــــم شـــــــيوع التـــــــدخني بكـــــــل أشـــــــكاله، وانتـــــــشار    
زراعـــــــة التبـــــــغ انتـــــــشاراً واســـــــعاً، حبيـــــــث غـــــــدا آفـــــــة العـــــــصر الرئيـــــــسية، ورغـــــــم         

ار عـــالم، بـــل ومواقـــع القـــر   ســـيطرة شـــركات التبـــغ علـــى كـــثري مـــن وســـائل اإل     
يف بعـــــــض أحنـــــــاء العـــــــامل مـــــــن خـــــــالل الرشـــــــوة واإلغـــــــراء، وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن          

 علــــى التبـــــغ  – كالواليــــات املتحــــدة   –اعتمــــاد اقتــــصاديات بعــــض دول العــــامل     
                                                            

 .٤/٥٦: األنوار النعمانية) ١(
  . من النسخة املعرَّبة١٦٥قصص العلماء ص) ٢(
 .٥٦ص:  من التبغ والتدخنياملوقف الشرعي) ٣(
  .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ٤(



 ٣٦  ..الفصل الثاني       

بـــــــشكل رئيـــــــسي، بـــــــسبب األربـــــــاح الطائلـــــــة الـــــــيت يـــــــدرها عليهـــــــا ممـــــــا يوجـــــــب         
ختفيـــف احلملـــة عليـــه، والتغاضـــي عـــن خمـــاطره، والوقـــوف بوجـــه شـــركات    

ك كلــــــــــه فقــــــــــد ارتفعــــــــــت األصــــــــــوات عاليــــــــــاً بوجــــــــــه مــــــــــصّنعي      التبــــــــــغ، رغــــــــــم ذلــــــــــ  
ت التــــــــــــشريعات والقــــــــــــوانني  نَّجــــــــــــي ومــــــــــــستهلكي التبــــــــــــغ، وُســــــــــــ   ومنتجــــــــــــي ومروِّ

فت املتعـــــددة الـــــيت حتـــــّد مـــــن تنـــــامي وانتـــــشار عـــــادة التـــــدخني، بعـــــد أن تكـــــشَّ  
أضـــــــــراره وتأثرياتـــــــــه الـــــــــسلبية علـــــــــى الـــــــــصحة والبيئـــــــــة، بفـــــــــضل االكتـــــــــشافات      

  .العلمية احلديثة
عــــن التروجييــــة  اإلعالنــــات حاصــــرةمــــت كــــثري مــــن الــــدول مبومــــن هنــــا قا

ملــن ه التبــغ وأنواعــه، أو منعهــا كليــاً، وصــدرت قــوانني صــارمة متنــع مــن بيعــ  
وتتالـــــــــــــت القــــــــــــرارات والتــــــــــــشريعات الــــــــــــيت حتظـــــــــــــر    . هــــــــــــو دون ســــــــــــن التكليــــــــــــف   

اســــــــــــــــــــتعماله يف أمــــــــــــــــــــاكن معينــــــــــــــــــــة، كاملطــــــــــــــــــــارات، والطــــــــــــــــــــائرات، واملــــــــــــــــــــدارس،     
واملنتزهــــــــــات، واحلــــــــــدائق  احلكوميــــــــــة، واجلامعــــــــــات، واملؤســــــــــسات الرمسيــــــــــة 

 كمــــــــــــا وقامــــــــــــت العــــــــــــشرات، بــــــــــــل املئــــــــــــات مــــــــــــن املؤســــــــــــسات الــــــــــــصحية        .العامــــــــــــة
واإلنــــسانية يف العــــامل جبهــــود كــــبرية للتحــــذير مــــن خمــــاطره وأضــــراره، مــــن        
خــــــــــــــالل النــــــــــــــدوات واحملاضــــــــــــــرات، واملــــــــــــــؤمترات، واملنــــــــــــــشورات، واملؤلفــــــــــــــات،    

ملرئيــــــــــــــة واملــــــــــــــسموعة  والــــــــــــــربامج العديــــــــــــــدة يف وســــــــــــــائل األعــــــــــــــالم املختلفــــــــــــــة، ا   
  .واملقروءة

وممـــــــــا يـــــــــدعو إىل األســـــــــف واألســـــــــى أن الـــــــــدول اإلســـــــــالمية هـــــــــي األكثـــــــــر        
ختلفــــاً يف هــــذا املــــضمار، ففــــي الوقـــــت الــــذي أخــــذت الــــدول الغربيــــة تعمـــــل         

 التـــــــــشريعات جاهـــــــــدة للـــــــــتخلص مـــــــــن هـــــــــذه اآلفـــــــــة، وحماصـــــــــرهتا مـــــــــن خـــــــــالل     
دان اإلسـالمية   من آثارهـا الـسلبية، فـإن البلـ       الصارمة بغية احلد  والقوانني  

ال تـــــــــــزال متــــــــــــأخرة جــــــــــــداً يف هــــــــــــذا اجملـــــــــــال، وإذا أصــــــــــــدرت بعــــــــــــض القــــــــــــوانني    
ال جتـــــــــد إىل أرض  - أعـــــــــين القـــــــــوانني – فإهنـــــــــا ،اخلجولـــــــــة يف هـــــــــذا الـــــــــصدد 

  .سبيالًيف الواقع التطبيق 
لقـــــــد جاءتنـــــــا هـــــــذه اآلفـــــــة يف بدايـــــــة األمـــــــر مـــــــن الغـــــــرب، وهـــــــا هـــــــو الغـــــــرب           



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٣٧ 

 والـــــــــتخلص ،ى حماصـــــــــرهتاعلـــــــــيتخلـــــــــى عنـــــــــها ويلفظهـــــــــا، فمـــــــــىت نعمـــــــــل جبـــــــــدٍ  
   منها؟

وتــــــشري املعلومــــــات إىل أن شــــــركات صــــــناعة الــــــسجائر األمريكيــــــة تواجــــــه  
أزمـــــــــــة يف تـــــــــــسويق منتجاهتـــــــــــا، بـــــــــــسبب ضـــــــــــيق اخلنـــــــــــاق عليهـــــــــــا مـــــــــــن نـــــــــــواحي       
متعـــــــددة، أبرزهـــــــا القـــــــوانني اجلديـــــــدة املتعلقـــــــة بالـــــــضرائب، واحلملـــــــة الـــــــيت       

  . يشنها دعاة االهتمام بالصحة، وكشف مضار التدخني
 هـــــــذه الـــــــشركات للبحـــــــث عـــــــن مواقـــــــع أخـــــــرى يف العـــــــامل    تجتهـــــــك الولـــــــذ

ميكنـــها إقامـــة مـــصانعها فيهـــا بكلفـــة أقـــل، ويف ظـــل قـــوانني أخـــف تـــشدداً،     
حيـــث ال تواجههـــا مـــصاعب حـــادة، ويبـــدو أن املنطقـــة املرشـــحة لـــذلك هـــي     

ولعــــــــــــــل الــــــــــــــسوق الكــــــــــــــبرية الــــــــــــــيت تطمــــــــــــــح الــــــــــــــشركات    ) شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا (منطقــــــــــــــة 
 بـــــني خمتلـــــف دول شـــــرق آســـــيا، وذلـــــك   األمريكيـــــة بغزوهـــــا هـــــي الـــــصني مـــــن  

  . مليون مدخن٣٠٠ أكثر من تضم مليار نسمة ١,٢ألن الصني اليت تعد 
إىل حــــــد % ٧ويتزايــــــد اســــــتهالك الــــــسجائر ســــــنوياً بــــــني الــــــشباب بنــــــسبة      

  . )١( سيجارة ُتستهلك يف الصني كل عامتريليون ١,٣
  :مناذج من القوانني املناهضة للتدخني

ديــدة ضــد التــدخني يف العديــد مــن بلــدان     صــدرت تــشريعات وقــوانني ع  
العــــامل، وكانـــــت النـــــرويج أول دولـــــة تـــــصدر تـــــشريعاً مينـــــع تـــــدخني األطفـــــال،   

وقامـــــــــت . م١٨٩٩وبيـــــــــع التبـــــــــغ ملـــــــــن هـــــــــو دون الـــــــــسادسة عـــــــــشر، وذلـــــــــك عـــــــــام    
بإصــــــــدار قــــــــرار مماثــــــــل لقــــــــرار النــــــــرويج،  ) م١٩٠٠(اليابــــــــان يف العــــــــام التــــــــايل 
  .م١٩٣٣نيا عام م، وبريطا١٩٠٨وتبعتها اسكوتلندة عام 

وقامــــــــــت ايطاليــــــــــا بتحديــــــــــد اإلعالنــــــــــات عــــــــــن التبــــــــــغ والتــــــــــدخني، وإصــــــــــدار   
م الـــــــيت منعـــــــت  ١٩٦٤م، وتبعتـــــــها بريطانيـــــــا عـــــــام  ١٩٦٢تـــــــشريع بـــــــذلك عـــــــام  

اإلعــــــــالن عنــــــــه يف اإلذاعــــــــة والتلفزيــــــــون، كمــــــــا وضــــــــعت عالمــــــــات حتذيريــــــــة  
علـــــــــى علـــــــــب الـــــــــسجائر نفـــــــــسها، واختـــــــــذت الواليـــــــــات املتحـــــــــدة قـــــــــراراً بوضـــــــــع      

                                                            
  .م١٢/٦/١٩٩٤: الكفاح العريب) ١(



 ٣٨  ..الفصل الثاني       

م قامــــت منظمــــة الــــصحة   ١٩٧٠م، ويف عــــام ١٩٦٥حتذيريــــة عــــام  عالمــــات 
  .العاملية حبملة منظمة ضد التدخني، واعتباره الوباء األول للبشرية

وتتالـــــت التنظيمـــــات والقـــــرارات والتـــــشريعات بعـــــد ذلـــــك حـــــىت أن كـــــثرياً   
  . من الدول منعت التدخني منعاً باتاً على منت الطائرات والقطارات

ربيــــــة واإلســــــالمية، ودول العــــــامل الثالــــــث عمومــــــاً    ويالحــــــظ أن الــــــدول الع 
ســــــــارت علــــــــى هــــــــدي الــــــــدول الغربيــــــــة فأخــــــــذت تــــــــصدر القــــــــوانني الــــــــيت متنــــــــع    
اإلعــــــــــالن عــــــــــن أصــــــــــناف التبــــــــــغ، ومتنــــــــــع مــــــــــن اســــــــــتعماله يف بعــــــــــض األمــــــــــاكن     

  . العامة
م قـــــانون خــــاص أقـــــّره  ١٩٩٥ كـــــانون الثــــاين  ١٧ويف لبنــــان صـــــدر بتــــاريخ   

  : القانونوهذه بعض مواد، جملس النواب حيذر من مضار التدخني
مينـــــــــــع اســـــــــــترياد وتـــــــــــصنيع وبيـــــــــــع مجيـــــــــــع أنـــــــــــواع الـــــــــــسجائر،  : املــــــــــادة األوىل 

والــــسيجار، والتبــــغ، وتبــــغ الغليــــون والتبــــغ املوضــــب، كعبــــوات، والتنبــــاك مــــا        
فراديـــة العبـــارة املدرجـــة يف املـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا  مل يكتـــب علـــى علبـــها اإل

  .ل قراءهتا بالعني اجملردةالقانون على أن تكون بأحرف واضحة يسه
خيــضع اإلعــالن عــن مــواد التــدخني إىل شــرط تــضمينه،      : املــادة الثانيــة 

: وزارة الـــــــــــــصحة حتـــــــــــــذر : أيـــــــــــــاً كانـــــــــــــت الوســـــــــــــيلة اإلعالنيـــــــــــــة، العبـــــــــــــارة اآلتيـــــــــــــة    
علــــــى أن خيــــــصص هلــــــا يف   . التــــــدخني يــــــؤدي إىل أمــــــراض خطــــــرية ومميتــــــة   

يــــــــــــة العاديــــــــــــة  اإلعــــــــــــالن املكتــــــــــــوب يف الــــــــــــصحافة، أو علــــــــــــى اللوحــــــــــــات اإلعالن   
% ١٥واملــــــضاءة يف أعلــــــى، أو أســــــفل اإلعــــــالن، مــــــساحة منفــــــردة، تــــــساوي     

مـــــــــــن جممـــــــــــل مـــــــــــساحة اإلعـــــــــــالن، وبـــــــــــأحرف بـــــــــــارزة    ) مخـــــــــــسة عـــــــــــشر باملائـــــــــــة (
  .ومقروءة عن بعد

فيخـــصص حقـــل خـــاص   ) التلفزيـــون والـــسينما (أمـــا يف اإلعـــالن املرئـــي   
طيلـــة للعبـــارة التحذيريـــة، وبـــاألحرف الواضـــحة واملقـــروءة يـــستمر عرضـــها  

  . فترة اإلعالن
مينــــــع منعــــــاً باتــــــاً توزيــــــع العينــــــات اجملانيــــــة مــــــن مــــــواد التــــــدخني، أو املــــــواد         



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٣٩ 

فــالت  احلالدعائيــة ملــواد التــدخني ملــن هــم دون مثانيــة عــشر عامــاً، إن يف        
واملهرجانـــــات االجتماعيــــــة، أو خـــــالل النــــــشاطات الرياضـــــية، أو البيئيــــــة، أو    

  .العلمية، أو أي مكان آخر
إن كـــــــــل خمالفـــــــــة ألحكـــــــــام هـــــــــذا القـــــــــانون يعاقـــــــــب عليهـــــــــا     : ثـــــــــةاملـــــــــادة الثال

  .باحلبس من أسبوع إىل شهر، وبالغرامة خبمسة ماليني لرية لبنانية
ويف حـــــــال التكــــــــرار ترفـــــــع عقوبــــــــة احلـــــــبس مــــــــن شـــــــهر إىل ســــــــتة أشــــــــهر،     

  .وتصبح الغرامة مخسة عشر مليون لرية لبنانية
  :وجتدر اإلشارة هنا إىل

  .)١(العاملية حملاربة التدخني السنة م١٩٩٥اعتربت سنة  -١
 أيــار اليـوم العــاملي لالمتنـاع عــن التـدخني مــن قبـل منظمــة     ٣١يعتـرب   -٢

  .الصحة العاملية
هـــــــــــــــــــ، ١٤٠٢ مجــــــــــــــــــادى ٣٠-٢٧ انعقــــــــــــــــــد يف املدينــــــــــــــــــة املنــــــــــــــــــورة بتــــــــــــــــــاريخ  -٣

  . )٢(م مؤمتر عاملي إسالمي ملكافحة املخدرات واملسكرات٢/٥/١٩٨٢
 *  * *  

  
  :التبغ والشعراء │

ق دخــــــــــول شــــــــــتلة التبــــــــــغ إىل ســـــــــوق االســــــــــتهالك يف العــــــــــامل العــــــــــريب   ترافـــــــــ 
 بعـــــــضالـــــــشعري، فاســـــــتعذب وواإلســـــــالمي مـــــــع دخوهلـــــــا إىل امليـــــــدان األديب  

 ونظمــــوا يف ،وها أشــــعارهم، فــــضمَّنوالنرجيلــــةالــــشعراء واألدبــــاء الــــسيكارة   
 –  أيـــضاً -وذمهـــا آخـــرون، وحتـــدثوا عـــن مـــساوئها، وعـــين الـــشعر       مـــدحيها، 

مزاياهـــــا وخصائـــــصها بلغـــــة الظرافـــــة والطرافـــــة،     وبيـــــان  بوصـــــف الـــــسيكارة،  
كمـــــا تناوهلـــــا الفقهـــــاء باحلـــــديث بلغـــــة الـــــشعر الفقهـــــي الـــــذي يهـــــتم باحلليـــــة        

  .واحلرمة
                                                            

  .م١٥/٨/١٩٩٥ر النها) ١(
  .١٣١: راجع املوقف الشرعي) ٢(



 ٤٠  ..الفصل الثاني       

  :وفيما يلي نسرد بعض القصائد واألبيات الشعرية من كال الصنفني
يف وصـــف ) هــــ١٣٧٤ - ١٣٠٢( قــال الـــشيخ علـــي مهـــدي مشــس الـــدين   -

 ،حـــل الـــيت متـــر هبـــا قبـــل صـــريورهتا ســـيكارة بيـــضاء  ، وبيـــان املراشـــتلة التبـــغ
  :تسر الناظرين، وتؤذي الشاربني

 وبيــــــــــــــــضاء مل تبلــــــــــــــــغ ســــــــــــــــوى قيــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبع  
  فلــــــــــــــــــــــــــــم أر راحــــــــــــــــــــــــــــة  يتعــــــــــــــــــــــــــــشقتها دهــــــــــــــــــــــــــــر  

 هـــوًى قـــد دعـــا جـــسمي حنـــيالً كجـــسمها  
 مــضى نــصف قــرن وهــي عنــدي وحيــدة  
 وكانــــــــــــــت حبجــــــــــــــم الرمــــــــــــــل أو هــــــــــــــي دونــــــــــــــه 

 هــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــــرى وســــــــــــــــــــــقيتها  فأودعُت
 رى وهـــــــــــــــــي حتتـــــــــــــــــه زال يهتـــــــــــــــــز الثـــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــا

 إىل أن بــــــــــــــدت للعــــــــــــــني يف ميعــــــــــــــة الــــــــــــــصبا  
 وملــــــــا اكتــــــــست أســـــــــىن الغالئــــــــل وازدهـــــــــت   
ــا اصــــــــــــفرار كاصــــــــــــفراري وبــــــــــــّدلت     عالهــــــــــ

  صــــــــــــــــــــنعهاهــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــها وأحكمــــــــــــــــــــتُ  فجردُت
 هــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــريح والــــــــــــــــــشمس فــــــــــــــــــانزوىلُتوحوَّ

 ها بعــــــــــــــــــــــــــــد اجلفــــــــــــــــــــــــــــاف لزاجــــــــــــــــــــــــــــر مُتوســــــــــــــــــــــــــــلَّ
ــا واحنــــــــــــــــىن فــــــــــــــــوق جــــــــــــــــسمها      فقــــــــــــــــام إليهــــــــــــــ

 ها مـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــاين لـــــــــــــــــــــشدِّ بـــــــــــــــــــــستٍوقمـــــــــــــــــــــُت
 رب علــــــــــــــــــــى عزلــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــأبيض مل جتــــــــــــــــــــ 

ــا     ولـــــــــــــــــــــــــست جموســـــــــــــــــــــــــياً وِدنـــــــــــــــــــــــــت حبرقهـــــــــــــــــــــــ
  يف لذيــــــــــــــــــــــــذ دخاهنــــــــــــــــــــــــا  يلتــــــــــــــــــــــــأنس نفــــــــــــــــــــــــس  

 ســــــــــــــيجمعنا احلــــــــــــــشر الــــــــــــــذي هــــــــــــــو جــــــــــــــامع    
 أشـــــــــــــــــــــــكو وتــــــــــــــــــــــــشكو واحلــــــــــــــــــــــــوادث مجــــــــــــــــــــــــة و

 ظاملــــــــــــاً لقــــــــــــد أودعـــــــــــتين احلتــــــــــــف : تقـــــــــــول 
 كــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد لقيتــــــــــــــــــها: فقلــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــا

  ورعــشيت ، ضــيق صــدري  ، ضــعفي ،ســعايل 

  أطالـــــــــــــت تـــــــــــــسهدي مـــــــــــــن الطـــــــــــــول لكـــــــــــــن قـــــــــــــد    
 ومل يــــــــــــــــك عنــــــــــــــــها الــــــــــــــــصرب يومــــــــــــــــاً مبقعــــــــــــــــدي   
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرد 
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــسكنها جـــــــــــــــــــــــــــــــــييب وملعبـــــــــــــــــــــــــــــــــها يـــــــــــــــــــــــــــــــــدي  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرد 
 ميــــــــــــــــــــــاه احليــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــساء ويف الغــــــــــــــــــــــد 
 ويربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، وأريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح وتغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 علـــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــره تزهـــــــــــــــــــــو بلـــــــــــــــــــــون زبرجـــــــــــــــــــــدي 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــي املنـــــــــــــــــــــــــــــــضد  نبتـــــــــــــــــــــــــــــــاجٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــدر ال   
 مالبـــــــــــــــــــــــسها اخلـــــــــــــــــــــــضراء بـــــــــــــــــــــــألوان عـــــــــــــــــــــــسجد  
 بأســـــــــــــــــــــالك قـــــــــــــــــــــد نيطـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــسهم حمـــــــــــــــــــــدد   
 إىل اليـــــــــــــــبس منـــــــــــــــها ذلـــــــــــــــك النـــــــــــــــاعم النـــــــــــــــدي 
 لـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــطوة البـــــــــــــــــــــــــــــازي وحـــــــــــــــــــــــــــــّد املهنـــــــــــــــــــــــــــــد    
 دبــــــــــــــــــــــــــسيفٍ علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــز الرقــــــــــــــــــــــــــاب معــــــــــــــــــــــــــوَّ    

 بــــــــــــــــــــربد رقيــــــــــــــــــــق اجلــــــــــــــــــــسم حيكــــــــــــــــــــي جتلــــــــــــــــــــدي    
 وال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجته كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد    

 ها يف راحـــــــــــــــــــــــــتني عـــــــــــــــــــــــــن تعمـــــــــــــــــــــــــد  فأضـــــــــــــــــــــــــرمُت
 كمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــست عــــــــــــــــيين، ويف ملــــــــــــــــسها يــــــــــــــــدي   
 وتنـــــــــــــــــــــــــصفنا عـــــــــــــــــــــــــن يومنـــــــــــــــــــــــــا وقفـــــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــد   

ــ  ذرٍ يـــــــــــــــــــــــــــروح ويغتـــــــــــــــــــــــــــديوكـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــ
 بــــــــــــــــــــــــــــــصنعك فأرضــــــــــــــــــــــــــــــخ للعــــــــــــــــــــــــــــــذاب املؤبــــــــــــــــــــــــــــــد   
 بأنفاســـــــــــــــــك احلـــــــــــــــــرى فقـــــــــــــــــّري أو اجحـــــــــــــــــدي  
 خفــــــــــــــوق فــــــــــــــؤداي، طــــــــــــــول ليلــــــــــــــي، تــــــــــــــسهدي 



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٤١ 
 مـــــن اجلـــــاين علـــــى نفـــــسه فقـــــل   : فقالـــــت

 )١(فأنــــــــــــــت يل املــــــــــــــردي بــــــــــــــال شــــــــــــــك والــــــــــــــردي   .
. 

يف ) هــــــــــ١٣٣٣ -١٢٦٦(وقــــــــال الـــــــــسيد حممـــــــــد ســـــــــعيد احلبـــــــــويب النجفـــــــــي  
  :النرجيلة

  هتـــــــــــــــــــــــــــــدى بكـــــــــــــــــــــــــــــف رشـــــــــــــــــــــــــــــا نرجيلـــــــــــــــــــــــــــــةو
 ظلّــــــــــــــــــــت تعربــــــــــــــــــــد يف كفّيــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــاربةً   

  هبــــــــــاد يل فيهــــــــــا بثثــــــــــتُ حــــــــــىت إذا جــــــــــا 
 حيث الـدخان إذا مـا جـال يف كبـدي        
 جـــــــــــــــاءت تـــــــــــــــزر فريـــــــــــــــق املـــــــــــــــاء مئزرهـــــــــــــــا  
 أعــــــــــــــــد بثهــــــــــــــــا داء برحــــــــــــــــائي معاكــــــــــــــــسة 

. 

 حلـــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــدالل رشـــــــــــــــــــــــــــــــيق القـــــــــــــــــــــــــــــــد ميـــــــــــــــــــــــــــــــاس    
 مـــــــــــــــــن ريقـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــذب ال مـــــــــــــــــن هنلـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــاس     
 وجـــــــــــــــــــــــــــــــدي عيانـــــــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــــــــراه أعـــــــــــــــــــــــــــــــني النـــــــــــــــــــــــــــــــاس  

  تــــــــــــــــــــــــــــــصعيد أنفاســــــــــــــــــــــــــــــيهموهـــــــــــــــــــــــــــــت يف نفخــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مفرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألالء مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  

 )٢(ا والنــــــــــــــــــــــار يف الــــــــــــــــــــــراس  فالــــــــــــــــــــــدمع يف قلبــــــــــــــــــــــه  
. 

وقـــــــــال الـــــــــشيخ حممـــــــــد امللقـــــــــب بـــــــــشرع اإلســـــــــالم النجفـــــــــي عنـــــــــدما جاءتـــــــــه   
مألتــه تتنــاً وشــربت  ) غليــون(صــبّية تــسمى جنمــة، ويقــال هلــا جنــوم بــسبيل   

  :منه ومسحته خبدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين كنــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيالً>ليـــــ  <ســـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكٍ مألتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومبــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ملاهــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــ  وخبمــــــــــــــــــــــ
 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصن البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمتين    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبكــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربتين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولفيهــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرتينحــــــ   أســـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ أتــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــ  ارتياحــــــــــــــــــــــ

. 
  :إىل أن يقول

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتين احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهللا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلي>قلــــــــــ  <ســـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنت إين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري أّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هنيئــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب اليــــــــــ  فأشــــــــــ

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيل قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــــ
 <تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين>أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن < تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين>أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مألتــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مليـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــ  )٣(إهنــــــــــــــ
. 

يـــــــــة كتابـــــــــاً للـــــــــشيخ حـــــــــسني جنـــــــــف الكـــــــــبري،     وكتـــــــــب بعـــــــــض علمـــــــــاء اإلخبار  

                                                            
 .٢٥٤: ، شاعر من جبل عامل٨/٢٣٢: أعيان الشيعة) ١(
 .٩/٣٤٥:  الشيعةأعيان) ٢(
 .٩/٣٦٣: ن. م) ٣(



 ٤٢  ..الفصل الثاني       

  :ضمَّنه قوله
  الـــــتنت شـــــيء عبـــــث فيـــــه كـــــثري مفـــــسدة    

 فمـــــــــــن رأى حتليلـــــــــــه عليـــــــــــه نـــــــــــار مؤصـــــــــــدة     .
. 

  :على الفور) هـ١٢٥١ -١١٥٩(فأجابه الشيخ حسني جنف 
 الــــتنت شــــيء حــــسن فيــــه كــــثري منفعــــه 

. 
 )١(فمـــــن رأى حترميـــــه شـــــدوا عليـــــه برذعـــــه    

. 
  ):هـ١١٥٥، أو ١١٥٣ت (الشهيد وقال السيد نصر اهللا احلائري 

 إن جـــــــــــــــــاءك األضـــــــــــــــــياف فأحفـــــــــــــــــل هبـــــــــــــــــم 
 كلـــــــــــــــــــــــوا وأشـــــــــــــــــــــــربوا : وبعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا تتلـــــــــــــــــــــــو 

. 

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيما إن أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتاء  
 فاتــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــــــأيت الـــــــــــــــــــــــسماء  

. 
ال  َوواُْبَرْشـــــــا َوواْلُــــــ كَُو{: إىل قولــــــه تعــــــاىل  ) كلــــــوا وأشــــــربوا  (أشــــــار بقولــــــه   

: الــــسماء إىل قولــــه تعــــاىل ، وبقولــــه يــــوم تــــأيت  ]١٥٤: األعــــراف/[}وافُرِْسُتــــ
  .]١٠: الدخان/[}َيْوَم َتأْتِي السََّماء بُِدَخانٍ مُّبِنيٍفَاْرَتقِْب {

  : مقتبساًالنرجيلة وله يف -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً>أنكـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً < تتنـــــــــــــ  نتنـــــــــــــ

 يقـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــن ميـــــــــــــــــــــــتص مـــــــــــــــــــــــن أنبوبـــــــــــــــــــــــه   
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يقــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينكــــــــــــــــــــــ  ول مـــــــــــــــــــــ

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العطـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــ  دخانــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواظها قـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أيب هلـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــ  )٢(تبـــــــــــ
. 

الـــــــشاطري، وهـــــــو مـــــــن حـــــــضرموت مـــــــن قـــــــصيدة     وقـــــــال الـــــــسيد عبـــــــد اهللا   
  :وجهها إىل أحد السادة العلويني الذي ابتلى بالدخان

 مـــــــــــــــــــــــن أعماكـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا تائهـــــــــــــــــــــــاً يف الغـــــــــــــــــــــــي  
 تستحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن التمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك يف فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
 والــــــــــــــــــــــــــــشرع مث الطــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــــد هنياكــــــــــــــــــــــــــــا   
 لــــــــــــو كنــــــــــــت تعكــــــــــــس يف القــــــــــــضية كــــــــــــان   

 ك حاضـــــــــــــــــــــــــــــرأتـــــــــــــــــــــــــــــراك تفعلـــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــدُّ
 مـــــــــا ينبغـــــــــي لـــــــــك يـــــــــا ابـــــــــن طـــــــــه ترتـــــــــضي      

 لـــــــــــــــت، ذاوخلعـــــــــــــــت جلبـــــــــــــــاب احليـــــــــــــــاء وق 
. 

 وحبـــــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــــــــن أغراكـــــــــــــــــــــــــا   
 وتـــــــــــــــــــــــــــــــستحي أن تـــــــــــــــــــــــــــــــستعمل املـــــــــــــــــــــــــــــــسواكا  
 عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا األذى وبفـــــــــــــــضل ذا أمراكـــــــــــــــا  
 أوىل منـــــــــــــــــــــك ، لكـــــــــــــــــــــن اللعـــــــــــــــــــــني أغراكـــــــــــــــــــــا   
 ال والــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــواكا   
 خلـــــــــــــــــــــــــــــــــق اللئـــــــــــــــــــــــــــــــــام وشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمها يغـــــــــــــــــــــــــــــــــشاكا   

 )٣(أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت يف مرماكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. حرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. 

                                                            
  .قطعة توضع على ظهر احلمار: الربذعة، و٦/١٦٧: أعيان الشيعة) ١(
  .١٠/٢١٩: أعيان الشيعة: وله أشعار أخرى يف النرجيلة والغليون، فراجع) ٢(
 .١٠٩: املوقف الشرعي من التبغ والتدخني) ٣(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٤٣ 

 قــــــــــصيدة مساهــــــــــا نــــــــــصيحة  يونظــــــــــم الــــــــــشيخ حــــــــــافظ بــــــــــن أمحــــــــــد احلكمــــــــــ  
  :تعاطي القات والدخاناألخوان عن 

 كـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــدخان بـــــــــــــــــــــأنواع لـــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــرت    
 داء عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضال ووهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى   
 ســــــــــــــــــــــألتهم أحــــــــــــــــــــــالل ذا الــــــــــــــــــــــشرب لكــــــــــــــــــــــم   
 أجــــــــابين القــــــــوم مــــــــا حلّــــــــت وال حرمــــــــت     
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع أم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــضر؟ بّينــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
 قلنــــــــــــــــا فــــــــــــــــال شــــــــــــــــك أن األصــــــــــــــــل مطّــــــــــــــــرد  

  مزدجـــــــــــــر)١(ألـــــــــــــيس يف آيـــــــــــــة األعـــــــــــــراف 
. 

 وغــــــــــــــــــــــري ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــواع الــــــــــــــــــــــدنيئات  
 بـــــــــــــــــاملروءاتوهلــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــح كريـــــــــــــــــه منحـــــــــــــــــل  

 مـــــــــــــــــــــــــــن طيبـــــــــــــــــــــــــــات أُحلـــــــــــــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــــــــــــدالالت؟
 البـــــــــــــــد مـــــــــــــــن إحـــــــــــــــدى العبـــــــــــــــارات   : فقلـــــــــــــــت
 مـــــــــــــــــــــــــــــــضر يقينـــــــــــــــــــــــــــــــاً ال ممـــــــــــــــــــــــــــــــاراة : قـــــــــــــــــــــــــــــــالوا

 بأنــــــــــــــــــــــــــــه احلظــــــــــــــــــــــــــــر يف كــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــضرات 
 )٢(لطالــــــــــــب احلـــــــــــــق عــــــــــــن كـــــــــــــل اخلبيثـــــــــــــات  

. 
  :وقال الشيخ حممد اجملذوب

 يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن يريــــــــــــــــــد دمــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــحته ويهـــــــــــــــــــ   
 يأســـــــــــــــــــــــــــــــــّن فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــك واجـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  ال ت

 وبفـــــضل جهلـــــك قـــــد غـــــدوت لـــــصانعي    
 م املــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــواله مل  حتبــــــــــــــــــــــــــــوه

 وختـــــــــــــون حـــــــــــــق اهللا يف اجلـــــــــــــسد الـــــــــــــذي  
 فاهنـــــــــــــــــأ مبـــــــــــــــــا حققـــــــــــــــــت لألعـــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــن   
 مــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان إبلــــــــــــــــــــــــيس ليــــــــــــــــــــــــدرك غايــــــــــــــــــــــــة   
 ومبــــــــــــــــن ينــــــــــــــــال منـــــــــــــــــاه إن هــــــــــــــــو مل جيـــــــــــــــــد   

. 

 ــــــــــــــــــــــــوى املــــــــــــــــــــــــوت منتحــــــــــــــــــــــــراً بــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــكني  
 كـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذي يرجـــــــــــــــــــــــــــوه يف التــــــــــــــــــــــــــــدخني  
 تلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــسموم الــــــــــــــــــــسود خــــــــــــــــــــري معـــــــــــــــــــــني    
 جيــــــــــــــــــدوا الــــــــــــــــــسبيل لكيـــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدين   

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤنال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستبيح أذاه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــصر وللــــــــــــــــــــــــــــــــــشيطان مــــــــــــــــــــــــــــــــــن متكــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال غبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوة حزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفون  

 )٣(عونـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــضلل مفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــون  
. 

  :ويقول شاعر مدِّخن
 لقــــــــــــــــد عّنفونــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــدخان وشــــــــــــــــربه 
 أال إن شــــــــــــــــــــيطان اهلمــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــصدورنا 

. 

 فقلنــــــا دعــــــوا التعنيــــــف فــــــاألمر أحرجــــــا     
 )٤(مقــــــــــــــــــــــــــيم فــــــــــــــــــــــــــدخَّنا عليــــــــــــــــــــــــــه ليخرجــــــــــــــــــــــــــا 

. 
  :وقال الشيخ عبد الغين النابلسي الشامي

                                                            
 ].١٥٧: األعراف[/}وحيرم عليهم اخلبائث{: ه تعاىلإشارة إىل قول) ١(
  .١٢٥ -١٢٤ص: املوقف الشرعي من التبغ والتدخني) ٢(
، وقـــــــــد أورد يف هـــــــــذا الكتـــــــــاب الكـــــــــثري مـــــــــن األشـــــــــعار الوعظيـــــــــة يف التـــــــــدخني،      ١٧٩ص: ن.  م)٣(

 .١٧٧، ١٧٦ص: فراجع
  .١٧٩: ن. م) ٤(



 ٤٤  ..الفصل الثاني       

 ال عـــــــــــن مــــــــــــودة ) الــــــــــــتنت(شـــــــــــربنا دخـــــــــــان   
 ولكــــــــــــــــــــــن عفريــــــــــــــــــــــت اهلمــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــصدرنا

. 

 ولكنـــــــــــــــه املمقـــــــــــــــوت عنـــــــــــــــد ذوي احلجـــــــــــــــى 
 )١(عــــــــــــــــــــــصانا، فــــــــــــــــــــــدخنا عليــــــــــــــــــــــه ليخرجــــــــــــــــــــــا 

. 
  :وقال بعضهم متهكماً مبن حيرم الدخان

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء يف نــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصري املـ  ُيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد للحــــ  ومل يـــ

. 

 ال، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه : فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 صاحةوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٢(واألصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه اإلباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
. 

ويقــــول الــــشيخ حممــــد اخلرشــــي، وهــــو مــــن تالمــــذة الــــشيخ علــــي األجهــــوري          
  :رضاً بأصحاهبا خالفاً لشيخهمع) هـ١٠٦٦املتوىف (املالكي 

 يف النـــاس قـــوم ســـخاف ال عقـــول هلـــم 
 أنبوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار داخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
 لـــــــــــو كـــــــــــان ذلـــــــــــك ذكـــــــــــر اهللا مـــــــــــا وصـــــــــــلت  

. 

 خانــــــــــــــــــــــااســـــــــــــــــــــتبدلوا عــــــــــــــــــــــوض التــــــــــــــــــــــسبيح د  
 جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف دخانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ونريانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 )٣(إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــار إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــالالً ملوالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
. 

  :وقال ابن اجلزير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان غليونـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دخــــــــ  كأمنـــــــ
 غـــــــــــــــــــــــــــــيٌم نـــــــــــــــــــــــــــــشأ مـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــفق أمحـــــــــــــــــــــــــــــد  

. 

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري     
 )٤(مرتفعـــــــــــــــــــــــــــــــــا غطـــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــىن البـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

. 
  : وُسئل الشهاب القيلويب-

 مــــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــــول اإلمــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــامل العلــــــــــــــــــــم  
 بـــــــــــــــــــــــه؟ وهـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــرام أم يبـــــــــــــــــــــــاح هلـــــــــــــــــــــــم     

. 

  شـــــرب قـــــوم دخانــــــاً هـــــل مهـــــو أمثــــــوا    يف 
 مــــــــــــا احلكــــــــــــم فيــــــــــــه؟ أفيــــــــــــدونا فترمحــــــــــــوا  

. 
  :فأجاب نظماً

 امســــــــــــع جوابــــــــــــك يــــــــــــا مــــــــــــن جــــــــــــاء يــــــــــــسألنا     
 فيحـــــــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــــــشرب للـــــــــــــــــــــدخان أمجعـــــــــــــــــــــه 
 فيــــــــــشغل القلــــــــــب عــــــــــن تــــــــــسبيح خالقنــــــــــا  
 يـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــح شــــــــــــــــــاربه يـــــــــــــــــوم احلــــــــــــــــــساب إذا   

 عــــــــن شــــــــرب نــــــــار غــــــــدا يف النــــــــار يقــــــــتحم    
 خـــــــــــــــــــــــــصال كلـــــــــــــــــــــــــها نقـــــــــــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــــــــــضاً وفيـــــــــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــــــــــــــــــسوَّد الـــــــــــــــــــــــــــدمع واألمـــــــــــــــــــــــــــوال تنـــــــــــــــــــــــــــصرم  
 جـــــــــــــــــــــــــــــاءت صـــــــــــــــــــــــــــــحائفه مـــــــــــــــــــــــــــــسوَّدة عـــــــــــــــــــــــــــــدم   

                                                            
  .٥٨ص: حتفة األخوان يف حترمي الدخان) ١(
  .٦٢: حتفة األخوان يف حترمي الدخان) ٢(
  .٦٣: ن. م) ٣(
 .١٩٠: ن. م) ٤(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٤٥ 
 فنــــــــــــــــــــــسأل اهللا رب العــــــــــــــــــــــرش موجــــــــــــــــــــــدنا  

 )١(بــــــــــــــــــــاخلري يبــــــــــــــــــــدي وباإلميــــــــــــــــــــان خيتــــــــــــــــــــتم   .
. 

  : وقال بعضهم-
 أرى شــــــــــارب التنبــــــــــاك يف ســــــــــوء حمنــــــــــة  
 وإن الرســــــــول املــــــــصطفى ســــــــيد الــــــــورى 

. 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــالزم الـــــــــــــــــــــــــــــــنريان يف كـــــــــــــــــــــــــــــــل حلظـــــــــــــــــــــــــــــــة   
 )٢(تـــــــــــــــــــــــــــربأ منـــــــــــــــــــــــــــه آهٍ مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــوء فعلـــــــــــــــــــــــــــةٍ 

. 
  : وقال بعضهم-

  حمكـــــــــــــــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــــــــــــــاداتٍ كـــــــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــــــن آدم
 إن الــــــــــــــــــــــــــــــــدخان لثــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ يف الــــــــــــــــــــــــــــــــبالء إذا  

. 

 هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ينقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد يف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلرادات    
 )٣(مــــــــــــا ُعــــــــــــدَّت اخلمــــــــــــر أوىل يف البليــــــــــــات  

. 
شــــــرب الــــــدخان ) هـــــــ١٠٦٩ -٩٧٩(ن شــــــهاب الــــــدين اخلفــــــاجي أ وحكــــــي -

  :، فاعترض عليه شيخه، فكتب له الشهابهو ومجاعة
 علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــدخان فــــــــــــــــــــال تلمنــــــــــــــــــــا    
 هتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذباً ال عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 

 وجــــــــــــــــــــــــــــْد بــــــــــــــــــــــــــــالعفو يــــــــــــــــــــــــــــا روض األمــــــــــــــــــــــــــــاين  
 وهـــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــود يفـــــــــــــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــــــــــــال دخـــــــــــــــــــــــــــــان     

. 
  :فأجابه شيخه

 إذا شـــــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــــــدخان فـــــــــــــــــــــــــــال تلمْنـــــــــــــــــــــــــــي 
 أريـــــــــــــــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــــــــــــــذباً مـــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــري ذنـــــــــــــــــــــــــــــب    

. 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ألنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     
 )٤(كــــــــــــــــــــــريح املــــــــــــــــــــــسك فــــــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــــــال دخــــــــــــــــــــــان 

. 
  :النرجيلة وقال السيد صاحل القزويين يف مدح -

 إذا يف جملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء غّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 واس اخلمــــــــــــس شــــــــــــوقاًَمتيــــــــــــل هلــــــــــــا احلــــــــــــ

. 

 وأطــــــــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــــــــــــل ذي شــــــــــــــــــــــــــــغف غناهــــــــــــــــــــــــــــا  
 )٥(فكــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــشتهي تقبيــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

. 
  : وقال إلياس صاحل-

 عــــــــــــــــــــــــــــــذل التــــــــــــــــــــــــــــــدخني قــــــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــــــد رأوا 
 دعهــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــاقع   : قــــــــــــــــــــــــــــال

 إن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإين حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  
 وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلوا أو فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشقها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكارة أعـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ســــ  بيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: قلـــــــــــــــــــــ  ال واهللا ال أعتقهـــــــــــــــــــــ
 ها بالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إذ أحرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر

 فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالني ال أطلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                                                                                           
  . ١٠٤ص:  املوقف الشرعي من التبغ والدخان)١(
 ٧٢ص: جمموعة رسائل) ٢(
 .٦٢ص: املوقف الشرعي) ٣(
  .هـ١٤٢٦لطبعة الثانية، بريوت،  ا–كشكول اهلجري للشيخ حممد باقر بو مخسني ) ٤(
  .٥٠ص: ن. م) ٥(



 ٤٦  ..الفصل الثاني       

 إن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالً أو حرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهبا  
 )١(فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــصب الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــــــــــــــــشقها  .

. 
 وقـــال الـــشيخ أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن يـــونس بـــن راضـــي بـــن شـــويهي بــــن            -

  :الظويهري احلميدي الربعي يف أرجوزته التتنّية
 أنــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــىت ابــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــونس الفقــــــــــــــــــــــــري 
 أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالح  
 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك باألصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  

 ي األصــــــــــــــــــــــــفرافبلّــــــــــــــــــــــــلْ الــــــــــــــــــــــــشطب ونــــــــــــــــــــــــدّ 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطان  
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــروط  

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعري    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث والـ  وقوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنت اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف واملــ  والـ
 عليهمـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــاحيب اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــادي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معتـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ورد لـــــــ  مبــــــــ
 تبليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشطب ومجرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 )٢(ثالثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط  
. 

  ):هـ١٣٢٤املتوىف (ويقول السيد أمحد القزويين 
 اوســــــــــــــــــــــــيكارة نعــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــسلي بــــــــــــــــــــــــشرهب   
 هحكـــــــــــــــت نظــــــــــــــــرةً خــــــــــــــــدَّ احلبيــــــــــــــــب وقــــــــــــــــدَّ 

. 

 ملــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــات يف أســــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــرام مقيَّــــــــــــــــــــدا    
 )٣( املــــــــــــــــــــستهام توقــــــــــــــــــــدا باعتــــــــــــــــــــداالً وقلــــــــــــــــــــ 

. 
  .)٤(إىل غري ذلك مما قيل نظماً وشعراً ورجزاً

*  *  *  
  

  ): املالية واالقتصاديةضراراأل(لتبغ وعلماء االقتصاد ا │
 يــــــــدّر أرباحــــــــاً  ، وهــــــــو   أهــــــــم الــــــــسلع التجاريــــــــة   تؤكــــــــد األرقــــــــام أن التبــــــــغ مــــــــن   

ر مبليـــــارات الـــــدوالرات، وقـــــد غـــــدت شـــــركات التبـــــغ مـــــن أقـــــوى         خيالّيـــــة تقـــــدَّ  
املواقــــــــع االقتــــــــصادية يف العــــــــامل، ويقــــــــع حتــــــــت تأثريهــــــــا ونفوذهــــــــا كــــــــثري مــــــــن      
احلكــــام، والـــــسياسيني، واإلعالمـــــيني، وبـــــإزاء األربـــــاح املـــــذكورة فـــــإن هنـــــاك   

رة، هـــــــذا نظـــــــرة اقتـــــــصادية معمقـــــــة تتحـــــــدث عـــــــن أضـــــــرار بالغـــــــة هلـــــــذه التجـــــــا  
للمـــسألة، هـــذه النظـــرة الـــيت تعتمـــد   األخالقيـــة فـــضالً عـــن النظـــرة القيميـــة  

                                                                                                                           
 .١٨٨ ص:روةم تأليف علي ،طرائف الشعراء واألدباء) ١(
 .٣١٩ ص ٧مستدركات أعيان الشيعة ج) ٢(
 .٧٠كتاب النوادر ص ) ٣(
: ، وأعيان الشيعة٨/٢٢٥: ، وجملة تراثنا، العدد٢/٣٠٦: راجع مستدركات أعيان الشيعة) ٤(

 .١٧٧ - ١٧٦ص:  واملوقف الشرعي من التبغ والتدخني،٤/١٧٣، و ٤٥١، ٧/٣٨٠



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٤٧ 

يف تقيــــــــيم اخلـــــــــسارة والــــــــربح علـــــــــى مقـــــــــدار مــــــــا تقدمـــــــــه الــــــــسلعة مـــــــــن منـــــــــافع      
وخـــــــــــــدمات لإلنـــــــــــــسان، وحيـــــــــــــث أن أضـــــــــــــرار التـــــــــــــدخني علـــــــــــــى الـــــــــــــصحة بالغـــــــــــــة    
اخلطــــــورة، كمــــــا ســــــيأيت، فالتجــــــارة فيــــــه عمــــــل غــــــري أخالقــــــي، وأمــــــا املنــــــافع        

 لـشركات التبـغ فليـست هـي إال كاملنـافع الـيت جينيهـا جتـار املـوت               املزعومة
وجمرمـــــــــي احلـــــــــروب وســـــــــفاكي الـــــــــدماء، منـــــــــافع تقـــــــــوم علـــــــــى حـــــــــساب حيـــــــــاة         
اآلخـــــــرين وأرواحهـــــــم وأمـــــــواهلم، وهكـــــــذا منـــــــافع وأربـــــــاح ال ميكـــــــن أن تكـــــــون        
مــــربرة بكــــل املعــــايري واملقــــاييس، ومــــن هنــــا ســــنتحدث بــــشيء مــــن التفــــصيل     

ة للتــدخني، ألمهيــة ذلــك بالنــسبة للبحــث الفقهــي  عــن األضــرار االقتــصادي
  .اآليت

  :طريقتان للتقدير
  :يف كيفية تقدير األضرار املالية للتدخني ُتتَّبع طريقتان

والـــــــيت تعتمـــــــد علـــــــى حجـــــــم    ) الناميـــــــة( الطريقـــــــة املعتمـــــــدة يف الـــــــدول   -١
اإلنفــــــــــاق غــــــــــري اجملــــــــــدي النــــــــــاتج عــــــــــن التــــــــــدخني، أي أّنهــــــــــا حتــــــــــدد مثــــــــــن التبــــــــــغ    

 -  أيـــــــضاً -وتأخـــــــذ باحلـــــــسبان  نـــــــه،  عضـــــــرار الـــــــصحية الناجتـــــــة   احملـــــــروق واأل
األضــــــرار األخــــــرى الــــــيت تــــــسببها الــــــسيجارة، كــــــاحلرائق، واليــــــد العاملــــــة يف     
حقـل زراعـة التبـغ وتـصنيعه، أضـف إىل ذلـك أّنهـا تقـدر الوقـت النـاتج عـن            

  . غياب املدخنني عن العمل، بسبب األمراض السنوّية
ن البنــك الــدويل، الــيت حتــدد اخلــسارة      الطريقــة الغربّيــة املعتمــدة مــ   -٢

بالقيمــــــــــــة االقتــــــــــــصادية للــــــــــــسنوات الــــــــــــيت خيــــــــــــسرها املــــــــــــريض بــــــــــــسبب وفاتــــــــــــه     
 مـــن عمـــره، كـــان يـــستطيع أن ينـــتج     عـــشر ســـنوات املبكـــرة، فاملـــدمن خيـــسر   

فيهــــــا، ووفاتــــــه املبكــــــرة تــــــسبب خــــــسارة قومّيــــــة، وهــــــذه الطريقــــــة هلــــــا قيمــــــة          
ة الكاملــــة لتجــــارة التبــــغ علمّيــــة، ألهنــــا تــــدخل يف حــــساب الــــدورة االقتــــصادي 

  .)١(وزراعته وصناعته
  :دول وأرقام

                                                            

 .عصمت عويضة. م د١٥/٨/١٩٩٥النهار ) ١(



 ٤٨  ..الفصل الثاني       

  : يفوهذه بعض األرقام حول األضرار املالية للتدخني
  . مليار دوالر يدفعها اللبناين سنوياً: لبنان -١

إعــــــــــــداد مجاعــــــــــــة مــــــــــــن   ) وبــــــــــــاء التــــــــــــدخني وقــــــــــــائع وأرقــــــــــــام   (جــــــــــــاء يف كتــــــــــــاب  
الر أمريكـــــــــــي إن الـــــــــــشعب اللبنـــــــــــاين يتكبـــــــــــد ســـــــــــنوياً مليـــــــــــار دو : املتخصـــــــــــصني
  : موزعة كاآليت

  . مليون دوالر مثن ما حيرقون من تبغ٤٠٠
 مليـــــون دوالر تكـــــاليف املعاجلــــــة الناجتـــــة عـــــن التــــــدخني، وقـــــد أكــــــد      ٤٠٠

  .)١(هذا الرقم وزير الصحة اللبناين كرم كرم
 مليــــــــون دوالر أجــــــــور يــــــــد عاملــــــــة مــــــــشغولة بــــــــسبب التبــــــــغ، وتعطيــــــــل    ٢٠٠

  . أرض زراعية لزراعة هذا الوباء
وســـــــيفاجأ القـــــــارئ إذا علـــــــم أن خطـــــــة اإلمنـــــــاء   : يف معـــــــدُّو الكتـــــــابويـــــــض

واإلعمـــــــار يف لبنـــــــان جلميـــــــع القطاعـــــــات، كهربـــــــاء، مـــــــاء، صـــــــحة، طرقـــــــات،        
أشـــغال عامـــة، تعلـــيم، وســـياحة، تبلـــغ أيـــضاً مليـــار دوالر ســـنوياً ملـــدة عـــشرة       

، هـــــذا مـــــع العلـــــم أن املبـــــالغ الـــــيت دفعهـــــا اللبنـــــاين يف نفـــــس العـــــام       )٢(ســـــنوات
  .)٣( مليون دوالر٣٨ر فيه هذا الكتاب تقدر بـ الذي صد

  : مليون جنيه يوميا٢٢ً مصر حترق -٢
أكدت الدارسات اإلحصائية لوزارة الصحة املصرية أن عـدد املـدخنني        

 ألــــف طفــــل أقــــل مــــن  ٤٣٩يف مــــصر يبلــــغ ســــتة ماليــــني مــــواطن، مــــن بينــــهم    
 وزيـــر الــــصحة  وســـيأيت نقـــالً عـــن    . ألـــف طفـــل دون العاشـــرة   ٧٤ ســـنة، و ١٥

  .املصري أن عدد األطفال املدخنني يف مصر يبلغ مليون طفل
وأوضــــــحت إحــــــصائية للجهــــــاز املركــــــزي للتعبئــــــة واإلحــــــصاء املــــــصري أن    

، %٤٥أكثـــر الفئـــات املهنّيـــة اســـتهالكاً للـــسجائر هـــم رجـــال التعلـــيم بنـــسبة       

                                                            

  .م١٥/٤/١٩٩٩: الوفاق بتاريخ) ١(
  .م١٩/١/١٩٩٥: نداء الوطن) ٢(
 .م٢٣/١/١٩٩٦: ن. م) ٣(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٤٩ 

  .)١(%٤٢يليهم األطباء بنسبة 
  : إهدار املليارات على التدخني:  يف إيران-٣

م عــــــــن ٦/١٢/١٩٩٨يف عــــــــددها الــــــــصادر يف ) الوفــــــــاق(يفة نقلــــــــت صــــــــح
ن أ :املتحـــــــــــــــــدث باســـــــــــــــــم احلكومـــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــالمية يف إيـــــــــــــــــران حـــــــــــــــــسن قـــــــــــــــــديري    

اإلحـــــــــــصاءات األخـــــــــــرية الـــــــــــيت أجريـــــــــــت يف الـــــــــــبالد تـــــــــــشري إىل أن اإليـــــــــــرانيني       
.  مليــــــار تومــــــان ســــــنوياً علــــــى تــــــدخني الــــــسجائر ٧٠٠ -٤٠٠يهــــــدرون مــــــا بــــــني 

 طنـــاً مـــن الـــذهب، وميكـــن   ١٨٠ -١٠٠إن هـــذا املبلـــغ يعـــادل قيمـــة   : وأضـــاف
للحكومـــــــــــة مبثـــــــــــل هـــــــــــذا املبلـــــــــــغ أن تـــــــــــوفر مئـــــــــــة ألـــــــــــف فرصـــــــــــة عمـــــــــــل جديـــــــــــدة         

  .للعاطلني عن العمل
إن معـــــدل اســـــتخراج الـــــذهب مـــــن تـــــصفية املعـــــادن   : وتـــــابع قـــــديري قـــــائالً 

 كيلـــــو غـــــرام ســـــنوياً، وبـــــإجراء مقارنـــــة     ٨٠٠ -٦٠٠األخـــــرى يف الـــــبالد يبلـــــغ   
ف علــــــــــى شــــــــــراء الــــــــــسجائر يف العــــــــــام بــــــــــسيطة يظهــــــــــر أن املبــــــــــالغ الــــــــــيت تــــــــــصر 

  . عاماً الستخراج الذهب باملعدل املذكور١٢٥الواحد تعادل 
  : هناكسيجارة من كل ثالث تدخن :  الصني-٤
أمــــــــــــــــا البلــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يبــــــــــــــــدو اآلن مبثابــــــــــــــــة األرض املوعــــــــــــــــودة للـــــــــــــــــسيجارة       >

األمريكيـــة فهـــو الـــصني الـــيت ال تـــزال عـــذراء مـــن هـــذه الناحيـــة، فـــاملنتجون        
ال يــــــــــــصدرون حــــــــــــىت اآلن كــــــــــــبري شــــــــــــيء إىل هــــــــــــذا البلــــــــــــد الــــــــــــذي  األمريكيــــــــــــون 

، أي مــــــــــــــا يقــــــــــــــرب مــــــــــــــن ثلــــــــــــــث  )٢( مليــــــــــــــار ســــــــــــــيجارة يف العــــــــــــــام ١٧٠٠يــــــــــــــستهلك 
االســـتهالك العـــاملي يف هـــذا اجملـــال، فعـــدد املـــدخنني يف الـــصني يزيـــد عـــن         

ومنـــــــذ ). مليـــــــون مـــــــدخن٣٠٠(جممـــــــوع ســـــــكان الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة 
 ٣٥، كمـــا أن  %٥ارتفاعـــاً ســـنوياً بنـــسبة    الثمانينـــات يـــسجل التـــدخني فيهـــا     

                                                            
 .م٣١/٥/١٩٩٩بتاريخ ، ٥٣١:  العدد،الوفاق) ١(
: الكفـــــاح العـــــريب . ليـــــون ســـــيجارة ي تر١،٣ويف دراســـــة أخـــــرى أن الـــــصني تـــــستهلك كـــــل عـــــام     ) ٢(

 .م١٢/٦/١٩٩٤



 ٥٠  ..الفصل الثاني       

عامـــــــــاً و ١٢يف املئـــــــــة مـــــــــن األوالد الـــــــــصينيني الـــــــــذين تتـــــــــراوح أعمـــــــــارهم بـــــــــني  
 يف املئـــــــة مـــــــن األوالد الـــــــذين ١٠عامـــــــاً هـــــــم مـــــــن املـــــــدخنني، شـــــــأهنم شـــــــأن  ١٥

عامـاً، وكـان اسـتهالك التبـغ يف الـصني      ١٢ أعـوام و  ٩تتراوح أعمـارهم بـني      
م ١٩٩٢ و،م١٩٧٢رة املمتـــــــدة بـــــــني  قـــــــد تـــــــضاعف ثـــــــالث مـــــــرات خـــــــالل الفتـــــــ   

  .)١( سيجارة للشخص الواحد١٩٠٠ إىل ٧٣٠منتقالً من 
 مليــــــــــون مــــــــــدخن،  ٣٢٠وتفيــــــــــد إحــــــــــصاءات رمسّيــــــــــة أن يف الــــــــــصني حنــــــــــو     

 ســيجارة يف ١٥منــهم أكثــر مــن   واحــد  مليــون رجــل يــدخن كــل   ٣٠٠ بينــهم
  .اليوم

 مليــــــار  ٤١م بلغــــــت عائــــــدات الــــــضرائب علــــــى الــــــسجائر      ١٩٩٣ويف العــــــام 
، لكـــن النفقـــات يف القطـــاع الـــصحي علـــى معاجلـــة    ) مليـــار دوالر٩،٤(ن يـــوا

 مليــــــــــار يــــــــــوان يف العــــــــــام  ٦٥األمــــــــــراض النامجــــــــــة عــــــــــن التــــــــــدخني وصــــــــــلت إىل  
  . )٢(ذاته
  : طرق أخرى لتشخيص األضرار االقتصادية 

وباإلمكان معرفة حجم اخلسائر املاليـة واألضـرار االقتـصادية النامجـة        
  :من خالل الطرق التاليةعن التدخني، وما يرتبط به 

  : مالحظة األرباح الطائلة اليت حتصدها شركات التبغ ومروجوه-١ 
فالواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة الـــــيت حتتكـــــر معظـــــم شـــــركات التبـــــغ تبلـــــغ   

 مليــــــارات دوالر، يــــــضاف  ٥قيمــــــة صــــــادراهتا الــــــسنوية مــــــن الــــــسجائر حــــــوايل    
كل أساســــــي إىل ر بــــــش مليــــــار دوالر مــــــن التبــــــغ اخلــــــام الــــــذي يــــــصدَّ    ١،٤إليهــــــا 

االحتــــــــــاد األوريب واليابــــــــــان، وبــــــــــذلك تكــــــــــون الواليــــــــــات املتحــــــــــدة أول مــــــــــصدر  
 يف املئـــة مـــن الـــصادرات العاملّيـــة   ٢٥للتبـــغ يف العـــامل، إذ أهنـــا تـــسيطر علـــى    

  . )٣(يف هذا اجملال
                                                            

 .م١٩٩٧هـ، نقالً عن لوموند ديبلوماتيك أيار ١٤١٨ /١ ربيع٦العهد ) ١(
  .م٢٥/٨/١٩٩٧السفري ) ٢(
  .هـ١/١٤١٨ ربيع٦العهد ) ٣(
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وتظهــــــر اإلحــــــصائيات بــــــأن شــــــركات الــــــسجائر األمريكّيــــــة تتــــــزعم العــــــامل   
خـــــــــرى، واســـــــــتولت علـــــــــى معظـــــــــم   يف تـــــــــصدير الـــــــــسجائر ومنتجـــــــــات التبـــــــــغ األ  

ويوجـــــــد ســـــــت شـــــــركات كـــــــربى لتـــــــصنيع     . أســـــــواق البلـــــــدان الفقـــــــرية والناميـــــــة   
الــــــــسجائر يف العــــــــامل، ثــــــــالث منــــــــها أمريكيــــــــة، واألخــــــــرى بريطانيــــــــة، وتــــــــشري   

% ٨التقــــارير إىل أن تـــــصدير الـــــسجائر إىل البلـــــدان الناميــــة قـــــد ارتفـــــع مـــــن    
  .)١(م١٩٩١يف العام % ٣٠م إىل ١٩٨١يف العام 

  :حظة مقدار السجائر اليت تنتجها مصانع التبغ مال-٢
يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن البيانــــــــــــــات احلديثــــــــــــــة أن إنتــــــــــــــاج الــــــــــــــسجائر خــــــــــــــالل العقــــــــــــــدين   

كـــــــل عــــــام، حبيـــــــث فــــــاق النمـــــــو الـــــــسكاين   % ٢،٢املاضــــــيني قـــــــد ازداد بنــــــسبة   
، والــــدالئل احلاليــــة تــــشري إىل   %١،٧الــــسنوي العــــاملي والــــذي يقــــدر حبــــدود    

كــــــــــــــــل عــــــــــــــــام يف فتــــــــــــــــرة % ٢،٦أن إنتــــــــــــــــاج الــــــــــــــــسجائر ســــــــــــــــوف يرتفــــــــــــــــع بنــــــــــــــــسبة  
التـــسعينات، وذلـــك بـــسبب ارتفـــاع اســـتهالك الـــسجائر يف البلـــدان الناميـــة،     

 بأن تـدخني الـسجائر يف   – استناداً إىل تقارير حديثة     –ويعتقد املراقبون   
  .)٢(كل عام% ٣البلدان النامية سريتفع مبقدار 

 مليـــار ٢،٥ويف مقاطعـــة فوجـــان األمريكيـــة وحـــدها ينـــتج أحـــد املـــصانع    
  .)٣(سيجارة سنوياً

ويف إحــــــــــــــصاء الحــــــــــــــق ذكــــــــــــــرت منظمــــــــــــــة الــــــــــــــصحة العاملّيــــــــــــــة يف تقريرهــــــــــــــا   
م بــــــــــــأن أرقــــــــــــام املبيعــــــــــــات الــــــــــــسنوية    ١١/٥/١٩٩٩الــــــــــــسنوي الــــــــــــصادر بتــــــــــــاريخ   

 ٢٠ مليــار دوالر ســنوياً، وحتقــق أرباحــاً قــدرها   ٣٠٠للــسجائر بــاملفرَّق تبلــغ  
ف مليـــار مليـــار دوالر، ويـــضيف التقريـــر إنـــه يـــتم ســـنوياً اســـتهالك ســـتة آال      

ســيجارة ســنوياً يف العــامل، حــىت لــو حــصل تراجــع مــشجع يف معظــم الــدول    

                                                            
 .م١٩٩٥العامل تشرين األول ) ١(
  . ن.م )٢(
  .هـ١/١٤١٨ ربيع٦العهد ) ٣(



 ٥٢  ..الفصل الثاني       

  .)١(...األوربية، ولكن الدول النامية تبقى هدفاً مثالياً لشركات التبغ
  : مالحظة جداول مبيعات السجائر-٣
 إليــــك اجلــــدول التــــايل حــــول مبيعــــات الــــسجائر األمريكيــــة خــــارج هــــذه       -

مــدير أحــد مراكــز أحبــاث   ) هــال كــان (م، وهــو مــن إعــداد  ١٩٩٤الــسوق عــام 
  ):سان فرانسيسكو(البيئة يف 

 عدد السجائر باملليارات  الشركة املنتجة  الصنف
  ٢٦٠  فيليب موريس  مارلبورو

  ١٢٧  جابان توباكو  سفن مايلد
  ٥٤  جي رينولدز آر  ونستون

  ٤٠  فيليب موريس  إم. إل
  ٣٦  جي رينولدز آر  كاميل
  ٣١  سايتا  غولواز

  ٢٧  فيليب موريس  ستريت بوند
  ٢٥ بريتش أمريكان توباكو  ٥٥٥أى . أس

  ٢٥  فيليب موريس  فيليب موريس
  

أن : يف مقالـــــــه) هـــــــال كــــــان (وعــــــن أمــــــاكن تـــــــصدير هــــــذه الـــــــسجائر يــــــذكر     
لــــة الثانيــــة بعــــد جنــــوب شــــرق آســــيا يف جمــــال   االحتــــاد األوريب يــــأيت يف املرت

م ١٩٩٠اســـــــترياد الـــــــسجائر األمريكيـــــــة، غـــــــري أن الفتـــــــرة املمتـــــــدة بـــــــني العـــــــام   
م مل تـــــسجل حتـــــسناً ملموســـــاً علـــــى مـــــستوى الـــــسوق اآلســـــيوية  ١٩٩٥والعـــــام 

، يف )م١٩٩٥ عــام  ة مليــار ســيجار  ٨٦،٦م و ١٩٩٠ عــام  ة مليــار ســيجار  ٧٧(
 مليـــــــــــــار ٥٣مــــــــــــن  (ستوى األوريب حــــــــــــني أن التوســــــــــــع كــــــــــــان صــــــــــــاعقاً علــــــــــــى املــــــــــــ      

 مليـــــــــــــــــاراً عـــــــــــــــــام ٨٥م و ١٩٩٤ مليـــــــــــــــــاراً عـــــــــــــــــام ٧٧م إىل ١٩٩٣ عـــــــــــــــــام ةســـــــــــــــــيجار
رون صـــــــــــــــحيح أن األمـــــــــــــــريكيني هـــــــــــــــم املـــــــــــــــصدِّ   : ، ويـــــــــــــــضيف التقريـــــــــــــــر )م١٩٩٥

، )م١٩٩٦ يف العـــــــــام ةمليـــــــــار ســـــــــيجار ٢٣٥(الرئيـــــــــسيون للـــــــــسجائر يف العـــــــــامل   
                                                            

  .٥١٨الوفاق العدد ) ١(
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مليــار ) ٨٥(يل ولكنــهم ليــسوا املــصدرين الوحيــدين، فقــد باعــت أملانيــا حــوا      
) ٧٣(مليــــــــاراً، مث بريطانيــــــــا ) ٨٢(ســـــــيجارة يف العــــــــام نفـــــــسه وتلتــــــــها هولنـــــــدا    

مليــــــــــــــــاراً، وهونــــــــــــــــغ كونــــــــــــــــغ ) ٦٥(مليــــــــــــــــاراً، والربازيــــــــــــــــل ) ٦٦(مليــــــــــــــــاراً، والــــــــــــــــصني 
  .)١( مليار لكل منها٥٠وسنغافورة، وبلغاريا 

  : معرفة عدد مستهلكي التبغ يف العامل-٤
عـدد املـدخنني يف العـامل يبلـغ     ة أن  يف تقديرات منظمـة الـصحة العامليـّ       

  . )٢( مليون امرأة٢٠٠ملياراً ومئة مليون إنسان، منهم 
 مليــون مــدخن يــستهلكون ٣٠٠وقــد تقــدم أن يف الــصني وحــدها يوجــد  

  . )٣( سيجارةتريليون ١،٣كل عام 
ويف لبنــــــان تؤكــــــد إحــــــصاءات أوليــــــة لــــــوزارة الــــــصحة أن نــــــسبة املــــــدخنني     

 ٣٠ و ١٨واح أعمـــار غالبيـــة املـــدخنني بـــني  وتتـــر% ٧٠و % ٦٠تتـــرواح بـــني 
  .عاماً

 مليــــون مــــدخن مــــن أصــــل عــــدد الــــسكان البــــالغ    ٢،٤ويف سويــــسرا يوجــــد 
  .)٤(سبعة ماليني نسمة

ويف مـــصر تفيـــد آخـــر اإلحـــصائيات أهنـــا تـــضم ســـتة ماليـــني مـــدخن مـــن      
متـــــوز ٢٣بينـــــهم مليـــــون طفـــــل، كمـــــا أعلـــــن ذلـــــك وزيـــــر الـــــصحة املـــــصرية يف   

أن اإلحــــــصائيات تفيــــــد بــــــأن مــــــصر تــــــستهلك ســــــتني    م، والــــــذي أفــــــاد بــــــ ١٩٩٩
 مليــــاراً يف العــــام  ٨٥مليــــار ســــيجارة يف الــــسنة، وأن هــــذا الــــرقم يرتفــــع إىل      

  .)٥(ألفني
  : مالحظة األموال اليت هتدر على اإلعالنات املروجة للتدخني-٥

أكــرب عــدد  املوجــه جلــذب  التروجيــي تركــز شــركات التبــغ علــى اإلعــالن     
                                                            

  .هـ١/١٤١٨بيع ر٦العهد ) ١(
 .ن. م) ٢(
  .م١٣/٦/١٩٩٤الكفاح العريب ) ٣(
  م٢/٦/١٩٩٧األنوار ) ٤(
  .م١٩٩٩متوز ٢٤السفري ) ٥(



 ٥٤  ..الفصل الثاني       

حبائلــــها، وأكثــــر مــــن يقــــع فيهــــا هــــم املراهقــــون،       وإيقــــاعهم يف ،النــــاسمــــن 
، خــصوصاً مبالحظــة املاليــني مــن الــدوالرات هلــذه الغايــة مئــات  وهــي تــدفع 

زيـــــــادة وارتفـــــــاع الـــــــضرائب احلكوميـــــــة علـــــــى تلـــــــك اإلعالنـــــــات، إن مالحظـــــــة       
األرقـــام اآلتيــــة حــــول حجــــم املبــــالغ الــــيت تــــصرف علــــى إعالنــــات التبــــغ تــــدلل   

  . هذه الشركاتعلى حجم األرباح اليت جتنيها
م صـــــرفت ١٩٨٩ومـــــن هـــــذه األرقـــــام مـــــا ذكرتـــــه التقـــــارير بأنـــــه يف العـــــام      

مــــــــا قيمتــــــــه مليــــــــار   ) فيليــــــــب مــــــــوريس (حــــــــدى شــــــــركات الــــــــسجائر األمريكيــــــــة   إ
دوالر علـــــــــى اإلعالنـــــــــات أكثـــــــــر مـــــــــن أي شـــــــــركة أمريكيـــــــــة أخـــــــــرى، وتـــــــــضيف        
التقــــــــــــــارير بــــــــــــــأن شــــــــــــــركات الــــــــــــــسجائر األمريكيــــــــــــــة زادت مــــــــــــــن إنفاقهــــــــــــــا علــــــــــــــى      

 ٥م إىل أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ١٩٧٥ مليــــــــــــــــون دوالر يف العـــــــــــــــام  ٥٠٠ اإلعالنـــــــــــــــات مــــــــــــــــن 
  .)١(م، حيث يبلغ مقدار الزيادة أربع مرات١٩٩٢مليارات دوالر يف العام 
 مليــــــــــــــــون دوالر ٢٠األمريكيــــــــــــــــة ) فيليــــــــــــــــب مــــــــــــــــوريس(وختــــــــــــــــصص شــــــــــــــــركة 

  . ألعمال الدعاية يف الصني فقط
*  *  *  

  
  ):األضرار الصحية(التبغ والطب  │

 وأ ، ويف ظـــل مـــا ميكـــن أن نـــسميه باإلمجـــاع  -مل يعـــد خافيـــاً علـــى أحـــد   
 أن تنــــــاول التبــــــغ بكــــــل أشــــــكاله وأصــــــنافه مــــــضر بالــــــصحة،     -التــــــواتر الطــــــيب  

 ومـــسبب لكـــثري مـــن األمـــراض الـــصعبة واملميتـــة، ودراســـة هـــذا اجلانـــب   
 البحــث الفقهــي اآليت، األمــر   ذات أمهيــة وتــأثري بــالَغني علــى    – كــسابقه –

علـــى  وتــسليط الـــضوء  ،اجلانـــب هــذا  حـــولاحلـــديث تفــصيل  الــذي يفـــرض  
  .أبعاد الضرر وحجمه وتأثرياته
  : مضاره على أجهزة البدن

 إن جهـــــــاز التـــــــنفس هـــــــو خـــــــط الـــــــدفاع األول ضـــــــد  : جهـــــــاز التـــــــنفس-١
                                                            

 .٥٣٥ العدد ، تشرين األول،العاملجملة ) ١(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٥٥ 

الـــضحية املباشـــرة لـــه، فـــاملواد الـــسامة يف الـــدخان تـــدخل   كمـــا أنـــه الـــدخان، 
ئيـــــة،  إىل اجلـــــسم عـــــرب الفـــــم واألنـــــف، فـــــالبلعوم واحلنجـــــرة، فالقـــــصبة اهلوا     

فالشعب اهلوائية، فاحلويصالت اهلوائيـة، ومنـها بعـد ذلـك إىل الـدم الـذي         
  . يوزع السموم على سائر أحناء اجلسم

 بأغـــــــشية خماطيـــــــة مـــــــن البلعـــــــوم حـــــــىت الـــــــشعب     ٌنوجهـــــــاز التـــــــنفس مـــــــبطَّ  
لألغــشية اهلوائيـة الــصغرية، والتبـغ حيتــوي علـى العديــد مـن املــواد املهيجـة      

  .املخاطية واملخرشة هلا
 وأهــــم األمــــراض الــــيت تنــــتج عــــن ختــــرش اجللــــد املخــــاطي والتــــهاب      هــــذا

  :جهاز التنفس ما يلي
 التــــــهاب أغــــــشية األنــــــف احلــــــساسة واجليــــــوب األنفيــــــة، وهــــــو مــــــرض        -١

  .يكثر عند املدخنني
  .ضعاف حاسة الشم، وذلك لتخرش اجللد املخاطي يف األنفإ -٢
  الرشــــــــــح والزكــــــــــام مــــــــــع الــــــــــسعال الــــــــــشديد الناشــــــــــف املــــــــــصحوب بقــــــــــشع  -٣

خمـــــاطي وبلغـــــم، وســـــبب ذلـــــك إثـــــارة دائمـــــة يف القـــــصبات ناجتـــــة عـــــن زيـــــادة      
  .إفراز الغدد

 إصــــــابة احلبــــــال الــــــصوتية يف احلنجــــــرة، ومنعهــــــا مــــــن أداء وظيفتــــــها    -٤
  .وإصابة الصوت ببحة

 االلتــهابات ، بيــد أن ســرطان احلنجــرة والتــهاباهتا، وااللتــهاب أخــف  -٥
  . املزمنة قد تسبب السرطان

فعنــــد مـــــرور الــــدخان يف الرئـــــة   : ت اهلوائيـــــة والرئــــة  ســــرطان القــــصبا  -٦
تترســب املــواد الــضارة علــى األغــشية الرئويــة، والســّيما علــى املنــاطق الــيت      
تنقــسم فيهــا القــصبات اهلوائيــة إىل صــغرية وكــبرية، وهــي املنطقــة نفــسها   

  .اليت يبدأ فيها غالباً السرطان الرئوي
  .ل الرئوي، وغريه زيادة أمراض اجلهاز التنفسي بأكمله، كالس-٧

كمــــــــا أن هنــــــــاك أمراضــــــــاً تــــــــزداد مــــــــضاعفاهتا بــــــــسبب التــــــــدخني، ويعــــــــاين   



 ٥٦  ..الفصل الثاني       

، والتـهابات  الربـو : ه، فمرضـى احلـساسية، مثـل   منها املدخن أكثر من غري   
اجللــــــــــــــد، وأمــــــــــــــراض األنــــــــــــــف، واحلنجــــــــــــــرة تــــــــــــــزداد حالتــــــــــــــهم ســــــــــــــوًء مبمارســــــــــــــة  

  .)١(التدخني
  : جهاز اهلضم-٢

ولكـــــن جيــــــب أن يهــــــضم أوالً،  إن الطعـــــام هــــــو قــــــوام اجلـــــسم و بــــــه ينمــــــو،   
وعمليـــــة اهلــــــضم وإعــــــداد املـــــواد املغذيــــــة ألنــــــسجة اجلـــــسم يتمَّــــــان يف القنــــــاة     
اهلــــــــضمية، بيــــــــد أن التبــــــــغ يتلــــــــف هــــــــذه القنــــــــاة، ويعطــــــــل وظيفتــــــــها، وتكــــــــون     
النتيجــــة هــــي إصــــابة اجلهــــاز اهلــــضمي للمــــدخن بالعديــــد مــــن األمــــراض، إذ       

فــة احلركّيــة للمعــدة   تــضطرب الوظيفــة اإلفرازيــة للغــدد اهلاضــمة، والوظي    
واألمعاء، فيصاب املدخن باإلمـساك، وقـد يتعـرض حلـاالت مـن اإلسـهال،              
وتنقص عنده الشهّية للطعام بـشكل واضـح، وللتـدخني عالقـة بالقرحـات         
فهو يساعد على حدوثها، كما أنه سيء جـداً للمقـروحني، ومبـا أن الكبـد        

معـــــرض  يقـــــوم بـــــشكل مـــــستمر بطـــــرح وحتطـــــيم كميـــــة مـــــن النيكـــــوتني فهـــــو         
لإلصـــــــــابة باألضـــــــــرار والتلـــــــــف، بـــــــــسبب هـــــــــذا الـــــــــتالمس املـــــــــستمر، والتعامـــــــــل    

  .الدائم مع النيكوتني السام
هـــــــــــذا، وهنـــــــــــاك أمـــــــــــراض عديـــــــــــدة يـــــــــــسببها التـــــــــــدخني املـــــــــــزمن يف جهـــــــــــاز      
اهلــضم، فهــو يفــسد اللعــاب، ويــثري الغثيــان، ويفــسد الــذوق، ويــسبب عــسر     

رث اهلــزال وضــعف  اهلــضم، ويزيــد يف عمليــة احتــراق املــواد الغذائيــة، ويــو     
  .)٢(القوى، ويشوه الوجه

  :اجلهاز العصيب -٣
يـــــــــــؤدي االســـــــــــتمرار يف تـــــــــــدخني التبـــــــــــغ إىل اخـــــــــــتالل واضـــــــــــح يف اجلهـــــــــــاز      
العــصيب، كاإلصــابة بالــصداع، والــّدوار، وضــعف الــذاكرة، والتــوتر، واألرق   
  .الشديدين، وسرعة الغضب، ونقصٍ يف حواس الشم والذوق، وغريمها

                                                            
  .٤٥٤ -٤٥٢:  وحدُّهافقه األشربة) ١(
 .١٨٢: ، واملخدرات إمرباطورية الشيطان٤٥١ -٤٥٠: ن.  م)٢(
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ثـــــاراً واضـــــطرابات نفـــــسية حبكـــــم التعـــــود عليـــــه،      كمـــــا ويتـــــرك التـــــدخني آ  
  .وهي عوامل عاطفية أكثر منها عضوية

واملـــــــشتغلون يف مــــــــصانع التبــــــــغ كــــــــثرياً مـــــــا يــــــــشكون يف بــــــــدء شــــــــغلهم مــــــــن    
  .)١(صداع، وإغماء وأرق، وفقد الشهية

  :جهاز الدوران -٤
إن تــأثري الــدخان علـــى اجلهــاز الــدوري يرجـــع إىل تــأثري مــادتني هـــامتني       

  .كوتني، وأول أكسيد الفحمالني: مها
  :أما تأثري النيكوتني على القلب واجلهاز الدوري فيتركز فيما يلي

 انقبــاض الــشرايني عمومــاً وتــصلبها، وأخطرهــا شــرايني القلــب، مث     -١
  .شرايني املخ

  . زيادة التصاق صفائح الدم املسؤولة عن تكّون اجللطات-٢
 الـــــــــدم، وعلـــــــــى  يــــــــساعد علـــــــــى زيــــــــادة تركيـــــــــز األمحـــــــــاض الدهنيــــــــة يف   -٣

تغلـــيظ األقـــراص الدمويـــة، وهـــذه تكـــون عوامـــل مـــساعدة حلـــدوث تـــصلب          
  .الشرايني، واجللطة الدموية

  . يؤثر على ضغط الدم ويرفعه-٤
 زيــــــــادة ضــــــــربات القلــــــــب وزيــــــــادة عملــــــــه، والســــــــيما عنــــــــد الــــــــركض، أو     -٥

املسري السريع، أو صعود السالمل وحنو ذلك، كما أن َنفَـَس املـدخن يكـون           
 األمــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــؤدي إىل التعــــــــــــــــب واإلجهــــــــــــــــاد، ولــــــــــــــــذلك جيتنــــــــــــــــب     قــــــــــــــــصرياً،

  .الرياضيون التدخني
وأمــــا تــــأثري أول أكــــسيد الفحــــم فتــــأيت خطورتــــه مــــن أنــــه شــــديد القابليــــة     
لالحتـــاد خبـــضاب الـــدم، فهـــو يـــؤثر علـــى تركيـــب الـــدم، وحيـــدث فيـــه تغـــرياً،    

 بقدرتـه علـى نقـل األوكـسجني، أضـف إىل ذلـك أن       ويفسد كرياته، وخيـلُّ  
 أثـــــــــــــــــراً آخـــــــــــــــــر يف إحـــــــــــــــــداث اجللطـــــــــــــــــات، ألنـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــساعد علـــــــــــــــــى ترســــــــــــــــــيب        لـــــــــــــــــه 

  .الكوليسترول يف جدار األوعية، األمر الذي يؤدي إىل تصلب الشرايني
                                                            

  .١٨٢: ، واملخدرات إمرباطورية الشيطان٤٥٧:  وحدُّهافقه األشربة) ١(



 ٥٨  ..الفصل الثاني       

وإذا أضــــــيف تــــــأثريه إىل تــــــأثري النيكــــــوتني، وخباصــــــة عنــــــد مــــــن يــــــدخنون      
بكثـــــــــرة ومنـــــــــذ الـــــــــصغر فـــــــــإن ذلـــــــــك يـــــــــؤدي إىل حـــــــــدوث الـــــــــذحبات الـــــــــصدرية،      

  .)١(كثري من األحيانوجلطات األوعية املختلفة يف 
  : اجلهاز البويل-٦

الحــــــــظ البــــــــاحثون أن أورام املثانــــــــة احلميــــــــدة والــــــــسرطانية تــــــــزداد لــــــــدى       
املــــــــــــــدخنني، والســــــــــــــيما مــــــــــــــن يــــــــــــــدخن منــــــــــــــهم بــــــــــــــشراهة، فــــــــــــــاملواد الــــــــــــــسرطانية    

. املوجودة يف الدخان يفرزها الدم إىل الكلى، ومنـها مـع البـول إىل املثانـة       
يـــــــــــوم عـــــــــــدة ســـــــــــاعات يـــــــــــصيب جـــــــــــدارها   وبقـــــــــــاء هـــــــــــذه املـــــــــــواد يف املثانـــــــــــة كـــــــــــل   

بالــــــــسرطان إذا اســــــــتمر ذلــــــــك عــــــــشرين ســــــــنة فــــــــأكثر، وتكــــــــون نــــــــسبة إصــــــــابة       
، كمـــــا الحظـــــوا  ٢/١لـــــه معدَّمـــــا املـــــدخنني بـــــسرطان املثانـــــة وإصـــــابة غريهـــــم    

وختتفــــــي . أيــــــضاً أن ســــــرطان الكلــــــى زاد لــــــدى املــــــدخنني أكثــــــر مــــــن غريهــــــم     
  . )٢(رك التدخنياحملفزات السرطانية املوجودة يف املسالك البولية بت

  : التدخني واجلنس
مل يعـــد خافيـــاً اليـــوم أن التـــدخني يـــؤثر ســـلباً علـــى األداء اجلنـــسي عنـــد         

 فقـــــــد أثبتـــــــت الدراســـــــات أن دخـــــــان التبــــــــغ     ،الرجـــــــل واملـــــــرأة علـــــــى حـــــــد ســـــــواء     
يــــــــــــــضعف املقــــــــــــــدرة اجلنــــــــــــــسية عنــــــــــــــد الرجــــــــــــــل، ويــــــــــــــؤثر مباشــــــــــــــرة يف مراكــــــــــــــز      

املـــــــــذكّر، وعـــــــــدم  االنتـــــــــصاب ويـــــــــضعفها، حبيـــــــــث يـــــــــؤدي إىل ارختـــــــــاء العـــــــــضو    
متكــــن بعــــض املــــدخنني مــــن ممارســــة العمليــــة اجلنــــسية بــــشكلها الطبيعــــي،     
كما يؤثر دخان التبغ على الرغبـة اجلنـسية عنـد املـرأة، فيخففهـا لدرجـةٍ              
قــــد ينعـــــدم فيهـــــا تفاعـــــل املدخنـــــة كليـــــاً مـــــع األداء اجلنـــــسي، لـــــذلك جنـــــد أن   

ن معاجلـــة  فئـــةً مـــن األطبـــاء املختـــصني بعـــالج مـــشاكل اجلـــنس ميتنعـــون عـــ       
مرضـــــاهم مـــــن املـــــدخنني إذا مل يتوقفـــــوا هنائيـــــاً عـــــن التـــــدخني، وميكننـــــا أن       
نضيف إىل ذلك أن التدخني يـؤثر علـى وظيفـة الغـدد التناسـلية، وخيفـف           

                                                            
 .٤٥٦ -٤٥٥:  وحدُّهافقه األشربة) ١(
  .٤٥٨: ن. م) ٢(
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مــــن إنتاجهــــا، ويــــضر مبركــــز النــــشاط العــــصيب اجلنــــسي، حبيــــث قــــد يــــؤدي   
  . )١(باملدخن املفرط إىل العجز اجلنسي التام بعد عدة سنني

  : املرأة والتدخني
باإلضـــــافة إىل اإلســـــاءة الكـــــبرية الـــــيت يـــــسببها التـــــدخني للمـــــرأة ومجاهلـــــا       
وأنوثتــــــها، ومــــــا خيلفــــــه مــــــن روائــــــح منفــــــرة تتــــــصاعد منــــــها، فتــــــؤذي الــــــشعور     

 فإنـــــــــــه يـــــــــــؤدي يف كـــــــــــثري مـــــــــــن األحيـــــــــــان إىل اضـــــــــــطراب دورهتـــــــــــا  ،واإلحـــــــــــساس
 الــشهرية، حبيــث قــد تتباعــد املــدة بــني طمــثني متتــاليني، أو تقــصر بــشكل       
 ،ملحـــوظ، أو قـــد ينقطـــع الطمـــث هنائيـــاً، أو قـــد حيـــدث نـــزف دمـــوي غزيـــر      

  .باإلضافة إىل اآلالم التشنجية املربحة اليت قد حتدث أحياناً
ومن ناحية أخرى بّينت الدراسـات أنّ النـساء املـدخِّنات يـصلن إىل سـن         
اليــــأس قبــــل وصــــول مثــــيالهتن مــــن غــــري املــــدخنات بفتــــرة زمنيــــة قــــد تــــصل          

أحيانـــــاً عنــــد اللــــوايت ابتـــــدأن بالتــــدخني بــــاكراً، واســـــتمرين     إىل عــــشر ســــنني   
 ســـــنة، وتتناســـــب هـــــذه املـــــدة عـــــادة مـــــع  ٤٥علـــــى ذلـــــك حـــــىت وصـــــوهلن لعمـــــر  

عـــدد اللفـــائف املـــستهلكة يوميــــاً، ومـــع الفتـــرة الزمنّيــــة الـــيت اســـتمرت فيهــــا        
  . )٢(املرأة على التدخني، ومع طريقة التدخني

والدة فهـــــــــــو أمـــــــــــر يف غايـــــــــــة  أمـــــــــــا أثـــــــــــر التـــــــــــدخني ســـــــــــلباً علـــــــــــى احلمـــــــــــل والـــــــــــ   
األمهية، فمن الثابت أنّ فرصة محل املرأة املدخنـة أقـل مـن فرصـة محـل       
املـــــــــرأة غـــــــــري املدخنـــــــــة، وفرصـــــــــة إســـــــــقاطها حلملـــــــــها أكـــــــــرب مـــــــــن فرصـــــــــة غـــــــــري         
املدخنــــــــــة، باإلضـــــــــــافة إىل ذلــــــــــك فـــــــــــإن معانــــــــــاة املـــــــــــرأة املدخنــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــشاكل     

  .)٣(وعوارض احلمل تكون أشد مما تعانيه غري املدخنة
  :راض يسببها التدخنيأم

 مرضــــــاً  ٢٥تــــــشري الدراســــــات الطبيــــــة إىل أنّ التــــــدخني يتــــــسّبب حبــــــدوث      
                                                            

 .١٨٣: املخدرات إمرباطورية الشيطان) ١(
  .١٨٤: املخدرات إمرباطورية الشيطان )٢(
 .١٨٤: يطانمرباطورية الشإاملخدرات ) ٣(



 ٦٠  ..الفصل الثاني       

  .)١(مميتاً
وأخطرهـــا مـــرض الـــسرطان الـــذي أمجـــع األطبـــاء أن أحـــد أســـبابه   : منـــها

، وقــد تأكــد أنــه يف البلــدان الــيت ظــل التــدخني      )٢(الرئيــسية إدمــان التــدخني  
 باملئــــــة مــــــن حــــــاالت  ٩٥ إىل ٩٠منتــــــشراً فيهــــــا علــــــى مــــــدى عــــــدة عقــــــود فــــــإن   

 باملئـــــة مـــــن حـــــاالت االلتـــــهاب الـــــشعيب املـــــزمن    ٨٥ إىل ٨٠ســـــرطان الرئـــــة، و  
  . )٣(سببها التدخني) التهاب القصبات(

وقد اكتشف باحثون أمريكيون أن مـادة كيميائيـة يف دخـان الـسيجارة         
ميكـــــــــــــــن أن تـــــــــــــــسبب اإلصـــــــــــــــابة بـــــــــــــــأورام ســـــــــــــــرطانية يف الكليـــــــــــــــة، كمـــــــــــــــا أوردت    

  .)٤(<جورنال أون ناشيونال>
، وتــــذكر اإلحــــصاءات أن  )٥(أمــــراض القلــــب والــــصدر والــــشرايني   : ومنــــها

 باملئـــة مـــن الوفيـــات بـــأمراض القلـــب والـــسكتة الدماغيـــة  ٢٥ إىل ٢٠مـــا بـــني 
  .)٦(سببها التدخني

التــــأثري علــــى نعمــــة البــــصر، فقــــد جــــاء يف دراســــتني قامــــت هبمــــا   : ومنــــها
ثـــــر مـــــن غــــــريه   بعـــــض اجلمعيـــــات الطبيــــــة األمريكيـــــة أن املـــــدخن يتعــــــرض أك    
  .)٧(مبرتني خلطر فقد البصر، نتيجة مرض يصيب الشبكية

تــــأثريه علــــى التجاعيــــد، فقــــد أوضــــحت دراســــة طبيــــة بريطانيــــة    : ومنــــها
أن التــــدخني يزيــــد يف ســــرعة ظهــــور التجاعيــــد يف ســــن مبكــــر، ألنــــه جيعــــل  

 زوجــــاً مــــن  ٥٠اجللــــد أرق وأقــــل ليونــــة، جــــاء ذلــــك بعــــد إجــــراء اختبــــار علــــى        

                                                            

  .م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ١(
 . م١٤/٤/١٩٩٧النهار ) ٢(
 . م٣١/٥/١٩٩٥السفري ) ٣(
  .م٢١/١١/١٩٩٨الوفاق ) ٤(
 .م١٤/٤/١٩٩٧، النهار بتاريخ ٥٣٥العامل العدد ) ٥(
  .م، والعامل العدد السابق٣١/٥/١٩٩٥السفري ) ٦(
 .٣٨٠٤: كيهان العريب) ٧(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٦١ 

  .)١(من غري املدخنني، ونصفهم اآلخر من املدخننيالتوائم نصفهم 
  :أساليب غري جمدية

أشــــارت دراســـــة قامـــــت هبـــــا اجلمعيــــة األمريكيـــــة للـــــسرطان أن اســـــتخدام    
الفلتـــــرات والتبـــــغ اخلفيـــــف يف صـــــنع الـــــسجائر هبـــــدف احلـــــد مـــــن اإلصـــــابات    
بــــــسرطانات رئويــــــة أّدى يف الواقــــــع إىل زيــــــادة نــــــسبة اإلصــــــابات بأحــــــد أنــــــواع    

  .)٢()ادينو كارسينوم(ان املعروف باسم هذا السرط
  :التدخني انتحار

الـسجائر ومنتجـات أخـرى مـن التبـغ      >أكدت منظمة الصحة العامليـة أن   
تتـــــــسبب بوفـــــــاة شـــــــخص كـــــــل عـــــــشر ثـــــــوان يف العـــــــامل، يف حـــــــني أن صـــــــناعة        
التـــــــــــــــدخني حتـــــــــــــــاول أن ختفـــــــــــــــي مـــــــــــــــضاره، وأضـــــــــــــــافت املنظمـــــــــــــــة أن التـــــــــــــــدخني   

 أقـــل مـــن جيـــل، واعتـــربت أن   سيتـــسبب بوفيـــات أكثـــر مـــن أي مـــرض خـــالل  
 ١،١ عامـــــاً يـــــدخنون، أي  ١٥ثلـــــث ســـــكان العـــــامل ممـــــن تزيـــــد أعمـــــارهم عـــــن      

مليــــار شــــخص، وهــــؤالء ميــــوت منــــهم ثالثــــة ماليــــني شــــخص ســــنوياً بــــسبب       
  .)٣(<التدخني

وحذرت املنظمة املذكورة التابعة لألمـم املتحـدة مـن أنـه يف حـال عـدم         
خــــــالل الــــــثالثني عامــــــاً   اختــــــاذ تــــــدابري حازمــــــة يف هــــــذا اخلــــــصوص سيــــــسجل     

  . باملئة يف الدول النامية٧٠عشرة ماليني وفاة سنوياً بينها 
وأعربـــــــــــت عـــــــــــن أســـــــــــفها لكـــــــــــون التبـــــــــــغ ميـــــــــــتص مليـــــــــــارات الـــــــــــدوالرات ســـــــــــنوياً          
ملعاجلـة األمـراض املتـصلة بـه، وتوقعـت املنظمـة أن تتجـاوز الوفيـات املتــصلة         

ر، وخـــــــالل م الوفيـــــــات النامجـــــــة عـــــــن أي مـــــــرض آخـــــــ   ٢٠٢٠بالتـــــــدخني يف العـــــــام  
 قــــضى التــــدخني – والكــــالم للمنظمــــة املــــذكورة –الـــسنوات اخلمــــسني املاضــــية  

                                                            
  .م٢٢/١/١٩٩٧ بتاريخ ٣٨٦٢ :ن. م) ١(
  .م٢٧/١/١٩٩٧ بتاريخ ٤١٢٥كيهان العريب ) ٢(
م، ٢/٩/١٩٩٤م، والـــــسفري الــــــصادرة بتــــــاريخ  ٢/٦/١٩٩٧انيــــــة الـــــصادرة بتــــــاريخ  األنـــــوار اللبن ) ٣(

  .م١٥/٨/١٩٩٥م، والنهار الصادرة بتاريخ ٣١/٥/١٩٩٥وبتاريخ 



 ٦٢  ..الفصل الثاني       

 مليـــون شـــخص يف الـــدول الناميـــة فقـــط، وحبـــسب االجتـــاه  ٦٠علـــى أكثـــر مـــن 
الـــــــسائد حاليـــــــاً فـــــــإن حـــــــاالت الوفـــــــاة الناجتـــــــة عـــــــن التـــــــدخني ستـــــــصل إىل عـــــــشرة     

  .)١(م٢٠٣٠م و ٢٠٢٠ماليني حالة سنوياً حىت فترة ما بني العام 
زالـــــــوا اآلن  ويتوقـــــــع أن ميـــــــوت بـــــــسبب آثـــــــار التـــــــدخني مليـــــــار شـــــــخص مـــــــا     

  . )٢(على قيد احلياة
بتــــاريخ ) النــــهار(ويــــذكر الــــدكتور زيــــدان كــــرم يف مقابلــــة لــــه مــــع جريــــدة   

م أحـــــصت الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة  ١٩٩٠م أنـــــه يف عـــــام ١٤/٤/١٩٩٧
فـــــــــاة  حالـــــــــة و١٨٠,٠٠٠ حالـــــــــة وفـــــــــاة نتيجـــــــــة التـــــــــدخني مـــــــــن بينـــــــــها  ٤١٨,٦٩٠

وإذا أخـذنا بعـني االعتبـار معـدل     : نامجة عن إصابة يف القلب، يقـول كـرم      
 ســنة حيــاة فعليــة  ٥,٠٤٨,٧٧٠احليــاة يف الواليــات املتحــدة يتبــّين لنــا هــدر   

 حالــة وفــاة ســنوياً علــى عــاتق    ٥٠,٠٠٠بــسبب هــذه الوفيــات املبكــرة، وتقــع    
  .ظاهرة التدخني غري الفاعل
م ٢٣/١/١٩٩٦الــــــصادرة بتــــــاريخ  ) نــــــداء الــــــوطن (ويف حتقيــــــق لــــــصحيفة  

أكـــــد مـــــا تقـــــدم نقلـــــه عـــــن تقريـــــر منظمـــــة الـــــصحة العامليـــــة مـــــن أن التـــــدخني          
يهــدد حيــاة ثالثــة ماليــني شــخص ســنوياً يف العــامل، وأضــاف أنــه كــل عــشر   
ثــوان يتوفـــى إنــسان يف مكــان مــن العــامل نتيجــة التــدخني، وأنــه مــن املتوقــع       

رة ماليــني شـــخص بعـــد  أن يــصل عـــدد الوفيــات مـــن جرائـــه إىل حــوايل عـــش   
  .ثالثني سنة منهم سبعة ماليني يف البلدان النامية

وجـــــــــاء يف التحقيـــــــــق أن اإلحــــــــــصاءات يف الواليـــــــــات املتحـــــــــدة األمريكيــــــــــة     
:  ألـــــف أمريكـــــي كـــــل ســـــنة، وأضـــــاف  ٤٢٠أثبتـــــت أن الـــــسجائر تقتـــــل حـــــوايل  

أنــــــــه يف بريطانيـــــــــا ميـــــــــوت ســـــــــنوياً نتيجـــــــــة التـــــــــدخني مئـــــــــة ألـــــــــف إنـــــــــسان، ويف   
 ألـــف إنـــسان، وأمـــا يف لبنـــان فتقـــول   ٦٠نوياً للـــسبب عينـــه فرنـــسا ميـــوت ســـ 

                                                            
م، والنـــــــــــهار بتـــــــــــاريخ   ١٣/٦/١٩٩٤م، والكفـــــــــــاح العـــــــــــريب بتـــــــــــاريخ   ٢/٦/١٩٩٧األنـــــــــــوار بتـــــــــــاريخ  ) ١(

 .م١٥/٨/١٩٩٥
  .م٢/٦/١٩٩٧  بتاريخاألنوار )٢(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٦٣ 

إحــــــصاءات مركــــــز الــــــشبيبة للتوعيــــــة مــــــن أخطــــــار املخــــــدرات الــــــذي خــــــصص   
أن الــضحايا باملئــات، وأمــا إحــصاءات وزارة    : هــذه الــسنة ملكافحــة التــدخني   

 شــــخص ســــنوياً بــــسبب النيكــــوتني، وتؤكــــد     ١٥٠٠الــــصحة فتــــشري إىل وفــــاة   
مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــدخلون إىل  % ٣٠ل هـــــــــــــــــــذه اإلحـــــــــــــــــــصاءات أن ســـــــــــــــــــبب دخـــــــــــــــــــو  

  .املستشفيات يعود إىل التدخني
م، وأمــا يف ١٩٩٦وهــذه األرقــام عــن عــدد ضــحايا التبــغ هــي أرقــام ســنة   

م فقـد أعلــن وزيـر الــصحة العامـة يف لبنـان كــرم كـرم يف كلمــة      ١٩٩٩سـنة  
لبنـــاين ) ٣٥٠٠(لـــه يف نـــدوة طبيـــة حـــول األمـــراض الـــصدرية يف بـــريوت أن   

  .)١(راض التدخنيميوتون سنوياً بأم
الــــــــــذي ينقــــــــــل عــــــــــن خــــــــــرباء   ) نــــــــــداء الــــــــــوطن (ونعــــــــــود إىل حتقيــــــــــق صــــــــــحيفة  

أن نــــــسبة األمــــــراض الــــــيت يــــــسببها التــــــدخني    >الــــــصحة يف دول شــــــرق آســــــيا   
ســـتفوق يف عـــدد إصـــاباهتا اإلصـــابات النامجـــة عـــن أمـــراض الـــسل واملالريـــا       

 :واإليـــدز املنتـــشرة بنـــسبة ال بـــأس هبـــا يف تلـــك الـــدول، ويكفـــي هنـــا القـــول       
 مليـــون فـــًىت يف الـــصني يعـــانون أمراضـــاً مرتبطـــة بالتـــدخني، وميكـــن  ٥٠إن 

  . <أن ميوتوا نتيجة هلا
وقــد أكــدت منظمــة الــصحة العامليــة يف تقريرهــا الــسنوي الــذي قدمتــه       

م يف جنيـــــــــــف أن اإلدمـــــــــــان علـــــــــــى التـــــــــــدخني    ١١/٥/١٩٩٩يـــــــــــوم الثالثـــــــــــاء يف  
  ).م١٩٩٨(ساهم يف وفاة أربعة ماليني شخص يف العام املاضي أي 

إن نصف املدخنني املنتظمني سـوف ميوتـون    : وتقول دراسة بريطانية  
  . )٢(بسبب التدخني

  :تأثري التدخني على عمر اإلنسان
 :وخالصــــة القـــــول بعــــد التجربـــــة واخلـــــربة  >: يقــــول الـــــدكتور زيــــدان كـــــرم  

إن التـــــــــــدخني يـــــــــــأيت يف رأس قائمـــــــــــة عوامـــــــــــل اخلطـــــــــــر الـــــــــــيت تـــــــــــسبب الوفـــــــــــاة    

                                                            
  .م١٥/٤/١٩٩٩رانية الوفاق اإلي) ١(
  .٥٣٥جملة العامل األسبوعية الصادرة يف لندن العدد ) ٢(



 ٦٤  ..الفصل الثاني       

 ٦٥ و ٤٥ســــــــيما لــــــــدى مــــــــن يــــــــرواح عمــــــــره بــــــــني      املفاجئــــــــة لــــــــدى الــــــــشباب، وال  
عامـــــــاً، ومـــــــن املؤكـــــــد أن األشـــــــخاص الـــــــذين ال يتعـــــــاطون التـــــــدخني هـــــــم أقـــــــل       
عرضـــة للوفـــاة املفاجئـــة، وخـــصوصاً إذا كـــانوا يف مرحلـــة الـــشباب، وهكـــذا        

 ســيجارة يوميــاً يف ســن اخلامــسة والــثالثني يعــيش أقــل       ٤٠فــإن مــن يــدخن   
  .)١(<تدخنيعشر سنني من الشخص الذي ال يتعاطى ال

 ٥،٥وتـــــــــشري دراســـــــــة بريطانيـــــــــة إىل أن كـــــــــل ســـــــــيجارة تـــــــــسلب املـــــــــدخنني      
  .)٢(دقيقة من عمرهم

غروهــــارمل >وتقــــول املــــديرة العامــــة ملنظمــــة الــــصحة العامليــــة النروجييــــة      
إن األحبـــــــاث العلميـــــــة بـــــــدّدت أي شـــــــك حـــــــول دور االســـــــتهالك     : <برونتالنـــــــد

  .)٣(املستدمي للتبغ يف الوفاة املبكرة
  :ة اجلسم لألمراضضعف مقاوم

يــــــضّم جــــــسم اإلنــــــسان جهــــــازاً للوقايــــــة مــــــن األمــــــراض، وهــــــو مؤلــــــف ممــــــا     
  :يلي
  . خاليا الدم البيضاء، وأمهها اخلاليا اللمفاوية-١
  . مضادات األجسام الغريبة-٢

والتـــــدخني يـــــضعف جهـــــاز املقاومـــــة هـــــذا، كاملـــــسكرات، ومـــــن مث ترتفـــــع        
 إىل أمــراضٍ نــادرة،  امليكروبــات وتنمــو وتترعــرع، وهــذا الــضعف قــد يــؤدي      

  .إلتهاب عصب اإلبصار، والعمى: مثل
  :ومما يساعد على زيادة أثر التدخني ومضاعفة األمراض

فالـــذين يبـــدأون التـــدخني يف ســـن مبكـــرة      : التـــدخني يف ســـن مبكـــرة  -١
  .يكونون أكثر تعرضاً للمخاطر من الذين يبدأون يف سن العشرين مثالً

                                                            
 .م١٤/٤/١٩٩٧النهار ) ١(
  .٥٣٥العامل األسبوعية ) ٢(
  .م١٦/٥/١٩٩٩الوفاق اإليرانية ) ٣(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٦٥ 

يــــــــــــة زادت اخلطــــــــــــورة، كمــــــــــــا إذا   فكلمــــــــــــا زادت الكم : كثــــــــــــرة التــــــــــــدخني -٢
  .زادت املدة اليت يدخن فيها

 إن املدخن الـذي يستنـشق الـدخان يواجـه خطـراً          : طريقة التدخني  -٣
خيفـــف إىل ) الفلتـــر(أكـــرب مـــن الـــذي يـــنفخ الـــدخان، كمـــا إن وجـــود املـــصفاة   

  .حدٍ ما من تسرب املواد السامة إىل اجلسم
دف احلــد مــن اإلصــابة   هــذا، ولكــن قــد تقــدم أن اســتخدام الفلتــرات هبــ    

  .بسرطان الرئة، يؤدي إىل زيادة نسبة اإلصابة بأحد أنواع السرطان
 خيفــف مــن كميــة الغــاز والنيكــوتني إىل حــد   النرجيلــةورغــم أن تــدخني 

مــا بترســبها علــى جــدران األنبــوب املــرن، ومبــرور الــدخان بــني املــاء، إال أن   
ريين منـــهم، يـــضاف االلتـــهابات الـــشعبية ُتلحـــظ متكـــررة ومزمنـــة لـــدى الكـــث  

  .إىل ذلك خطر انتقال العدوى بني من يتداولون األنبوب نفسه
ختتلــــــف أنــــــواع الــــــدخان يف كميــــــة املــــــواد الــــــسامة تبعــــــاً      : نــــــوع الــــــدخان -٤

  .لنوع التبغ ووقت حصاده، وموقع التبغ من الشجرة
فالـــــذين يـــــدخنون تبغـــــاً مـــــن النـــــوع القـــــوي أكثـــــر تعرضـــــاً لألمـــــراض ممـــــن       

  .)١(يدخن النوع الضعيف
  : التدخني السليب 

لــــو أن ضــــرر التــــدخني اقتــــصر علــــى املــــدخن نفــــسه هلــــان األمــــر إىل حــــد    
مــــــــــا، رغــــــــــم صــــــــــعوبته وخطورتــــــــــه، وبقيــــــــــت املــــــــــشكلة يف إطــــــــــار معــــــــــني، لكــــــــــن       
مـــــــــــساحة الـــــــــــضرر واســـــــــــعة، واملخـــــــــــاطر هتـــــــــــدد كـــــــــــل الـــــــــــذين جيلـــــــــــسون بقـــــــــــرب         
املــــــــدخن، ويتنــــــــشقون مــــــــن دخــــــــان ســــــــيجارته، وهبــــــــذا تكــــــــون الكارثــــــــة كــــــــبرية         

  .ة مضاعفةواجلرمي
فقــد أظهــرت الدراســات املخربيــة أن نــسبة النيكــوتني يف الريــق والبــول       

                                                            
 .٤٦١ :فقه األشربة وحدها) ١(



 ٦٦  ..الفصل الثاني       

هـــي عنـــد املـــدخن هـــي عينـــها عنـــد الـــشخص الـــذي يتنـــشق الـــدخان بـــشكل           
، وأكثــــــــــــر مــــــــــــن يتــــــــــــضرر   )١(ســــــــــــليب لتواجــــــــــــده يف املكــــــــــــان نفــــــــــــسه مــــــــــــع املــــــــــــدخن     

  .بالتدخني السليب هم األجنة، مث األطفال، مث الكبار
  :أما اجلنني

 هــــــــو األكثــــــــر تــــــــأثراً - اجلــــــــنني –طبــــــــاء والبــــــــاحثون أن الطفــــــــل يقــــــــول األ>
بالتـــدخني عـــرب والدتـــه ووالـــده وحميطـــه، ويف هـــذا اخلـــصوص أكـــدت عـــدة         
دراســــــــــــات أن النيكــــــــــــوتني يــــــــــــصل إىل اجلــــــــــــنني، ويــــــــــــؤدي إىل ضــــــــــــعف الــــــــــــدورة    
الدمويـــة، األمـــر الـــذي يـــؤدي بـــالطبع إىل نقـــص حـــاد يف األوكـــسجني، وهـــو   

اجلــــــنني كمــــــا أن النيكــــــوتني يتغلغــــــل يف صــــــدر   يــــــشكل املــــــادة احليويــــــة لنمــــــو  
اجلـــــــــــنني، ويف جهـــــــــــازه العــــــــــــصيب ممـــــــــــا يعــــــــــــين التـــــــــــأثري املباشــــــــــــر علـــــــــــى حالــــــــــــه      

فاحلمـــــــــل قـــــــــد يتوقـــــــــف مـــــــــساره بـــــــــسبب     ... الـــــــــصحية وعلـــــــــى حالتـــــــــه الحقـــــــــاً    
التـــــــــــدخني، وهـــــــــــذا يـــــــــــؤدي إىل الـــــــــــوالدة املبكـــــــــــرة، أو اإلجهـــــــــــاض، واألطفـــــــــــال       

 غـــري تامــــة تـــستلزم تكــــاليف   ُيــــشكلون حالـــة بــــشرية  )الــــوالدة املبكـــرة (اخلـــدج  
باهظـــــة للعـــــودة إىل طبيعتـــــها الـــــسوية، أمــــــا اجلـــــنني املـــــدخن الـــــذي سيــــــصبح        
طفالً فإن منوه معرض للتباطؤ، وذلك وفق املعايري العلمّية الـيت صـدرت        
عــن أكثـــر مـــن مرجـــع طـــيب، والــيت تـــذكر أن الـــوزن وتـــدويرة الـــرأس وطولـــه    

ري املــــــــدخن، ومثــــــــة  هــــــــي أقــــــــل بكــــــــثري مــــــــن تلــــــــك الــــــــيت يتمتــــــــع هبــــــــا اجلــــــــنني غــــــــ        
مـؤثرات ســلبّية يتــأثر هبـا اجلــنني املــدخن بــالوالدة تظهـر الحقــاً حــىت عمــر     

  :السنوات اخلمس، وُتختصر هذه التأثريات باآليت
  . املوت املفاجئ يف السنة األوىل-١
  . التعرض الدائم لألمراض الصدرية وااللتهابات-٢
  . البطء يف النمو، وخصوصاً النمو العقلي-٣

ملــؤثرات تتــضاعف أيـضاً بــالوالدة إذا مــا اسـتمر احملــيط العــائلي     وهـذه ا 
  .يف التدخني

                                                            
  .م٨/٤/١٩٩٧النهار ) ١(



.. فقه السالمة الصحية                                                      في ٦٧ 

ة يف ويف أخــــــر دراســــــة علميــــــة أجريــــــت يف الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــ      
 – مل يكــــــن عــــــضوياً  إن –ا تبــــــّين أن التخلــــــف العقلــــــي عنــــــد األطفــــــال    أطلنطــــــ

فأساســـــه األول هـــــو التـــــدخني يف فتـــــرة احلمـــــل، كـــــذلك أثبتـــــت الدراســـــة أن   
راهة يف التــدخني عنــد األم احلامــل تــؤثر بقــوة علــى التخلــف العقلــي،    الــش

ناهيــــــــــــك عــــــــــــن االنعكاســــــــــــات األخــــــــــــرى املتعلقــــــــــــة بفتــــــــــــرة الرضــــــــــــاعة ذلــــــــــــك أن       
  .)١(احلليب يشح عند األم املدخنة

وقــــــــــــال بــــــــــــاحثون آخــــــــــــرون أن التــــــــــــدخني الــــــــــــسليب يعــــــــــــرض األجنــــــــــــة ملــــــــــــواد        
 اجلـــنني، كيميائيـــة ميكـــن أن تتـــسبب بإصـــابتهم بالـــسرطان، بـــل إن تعـــرض  

أو الطفـــــل للتـــــدخني ميكـــــن أن يكـــــون أكثـــــر ضـــــرراً مـــــن تعـــــرض الناضـــــج لـــــه،   
للـــــــسرطان يف ) أندرســـــــون. دي. أم(قـــــــال الـــــــدكتور أدي جـــــــازدار مـــــــن مركـــــــز 

هيوســــنت التـــــابع جلامعـــــة تكـــــساس خـــــالل مـــــؤمتر صـــــحفي أنـــــه وزمـــــالَءه قـــــد   
رصـــدوا ارتفـــاع مـــستوى العناصـــر املـــسببة للـــسرطان عنـــد احلوامـــل الالئــــي         

 لــــدخان الــــسجائر، وأيــــضاً يف احلبــــل الــــسري لألجنــــة، ممــــا ُيــــشري        يتعرضــــن
  .)٢(إىل وصول تلك العناصر إىل األجنة نفسها

  :وأما الطفل
مـــــــــن إعـــــــــداد مجـــــــــع مـــــــــن   ) وبـــــــــاء التـــــــــدخني وقـــــــــائع وأرقـــــــــام (جـــــــــاء يف كتيـــــــــب 

األطبــــــــــــاء واملتخصــــــــــــصني يف طــــــــــــرابلس أن آثــــــــــــار التــــــــــــدخني مــــــــــــدمرة خاصــــــــــــة     
عنــدما يكـــون  ) ذات الرئــة (ون بـــ  مــن األطفــال يـــصاب  %  ٧لألطفــال، فهنــاك   

كمــا أن معــدل استئــصال اللــوزتني عنــد األطفــال عنــدما       . األبــوان مــدخنني 
  .)٣( % ٥٢يكون األبوان مدخنني هو 

م صــــدر عــــن احملفــــل امللكــــي ألطبــــاء األطفــــال بــــإنكلترا    ١٩٩٢ويف العــــام 
توصــــــيات حتــــــرم التــــــدخني يف أوســــــاط األطفــــــال، ألن ذلــــــك ُيــــــشكل الوقايــــــة      

                                                            
 األطفـــــــال الـــــــدكتور جـــــــوزف م، مقـــــــال لطبيـــــــب٨/٤/١٩٩٧ أيـــــــضاًم، و٣/٤/١٩٩٧  يفالنــــــهار ) ١(

  .٤٥٩ -٤٥٨: حداد، وكتاب فقه األشربة وحدها
  .م١٥/٤/١٩٩٩الوفاق ) ٢(
 .م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ٣(



 ٦٨  ..الفصل الثاني       

خـــــــــــــــرية ألمـــــــــــــــراض الطفولـــــــــــــــة الـــــــــــــــصغرية، ويف دراســـــــــــــــة أمرييكيـــــــــــــــة    األوىل واأل
 طفــــل ميوتــــون كــــل ســــنة بــــسبب التــــدخني إلصــــابتهم    ٣٠٠جديــــدة تبــــّين أن  

  . )١(بالتهابات صدرية حادة
  :وأما الكبري

فــــــــإن الدراســــــــات العلميــــــــة املتخصــــــــصة تؤكــــــــد أن املكــــــــوث يف جــــــــو يعبــــــــق        
  ســـــــــــــيجارة يف كــــــــــــل ســـــــــــــاعة مــــــــــــن تواجـــــــــــــد  ١٥بــــــــــــدخان التبــــــــــــغ يعـــــــــــــادل تــــــــــــدخني    

الـــشخص يف مكـــان التـــدخني، كمـــا أن نـــسبة اإلصـــابة بـــسرطان الرئـــة لـــدى        
عـــــــن اللـــــــوايت  % ٥٠النـــــــساء غـــــــري املـــــــدخنات ألزواج مـــــــدخنني تـــــــزداد بنـــــــسبة      

  . )٢(أزواجهن غري مدخنني
إال أن دراســــــة أخــــــرى أعــــــدهتا اجلمعيــــــة األمريكيــــــة ألمــــــراض الــــــسرطان     

بــــــــاحثني ، وأفــــــــادت دراســــــــتان ل)٣(%٥٠بــــــــدالً مــــــــن % ٢٠جتعــــــــل النــــــــسبة هــــــــي 
لندنيني وردتـا يف النـشرة الطبّيـة الربيطانيـة أنّ القـرب اليـومي مـن مـدخن            

% ٢٣احتمــــــــــاالت اإلصــــــــــابة بــــــــــسرطان الرئــــــــــة، وبنــــــــــسبة  % ٢٦يزيــــــــــد بنــــــــــسبة 
، وأثبــــت فريــــق ثالــــث يف لنــــدن أن  )٤(احتمــــاالت اإلصــــابة مبــــرض يف القلــــب 

احتمــــــــــاالت اإلصــــــــــابة الرئويــــــــــة الــــــــــيت  % ٧٣التــــــــــدخني الــــــــــسليب يزيــــــــــد بنــــــــــسبة  
  . )٥(عرض هلا األطفال الرضعيت

                                                            
  .م٨/٤/١٩٩٧م، والنهار ٣/٤/١٩٩٧الديار ) ١(
  ).وباء التدخني وقائع وأرقام(نقالً عن . م١٩/١/١٩٩٥نداء الوطن ) ٢(
  .م٢٢/١/١٩٩٧كيهان العريب ) ٣(
  .م١٨/١١/١٩٩٩ :ن. م) ٤(
  .ن. م) ٥(
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  . املؤلفات حول التبغ*
آراء العلمــــــــــــــــاء حــــــــــــــــول   *

  .التدخني
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  
  
  
  
  

  :املؤلفات حول التبغ: ًأوال
منــذ أن دخلــت نبتــة التبــغ إىل البلــدان اإلســالمية وانتــشرت فيهــا وهــي        

وقـــــــــد تنوعـــــــــت اآلراء   . تـــــــــثري لغطـــــــــاً واســـــــــعاً يف األوســـــــــاط الفقهيـــــــــة والطبّيـــــــــة     
حوهلــــــــا وتعــــــــددت، وكتبــــــــت عــــــــشرات الكتــــــــب والرســــــــائل واملقــــــــاالت يف هــــــــذا  

، وبعــــضهم يف إباحتــــها، الــــصدد، فبعــــضهم كتــــب يف حترميهــــا واملنــــع منــــها 
  .وبعضهم يف فوائدها الصحّية، وبعضهم يف مضارها

وفيمــــــا يلــــــي نــــــستعرض أهــــــم املؤلفــــــات الــــــيت كتبــــــت حوهلــــــا مــــــع التركيــــــز      
علـــــــــــــى املؤلفـــــــــــــات الفقهيـــــــــــــة، والـــــــــــــيت تتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن التـــــــــــــدخني مـــــــــــــن املنظـــــــــــــار         
اإلســــــــــالمي، أّمــــــــــا مــــــــــا يركــــــــــز علــــــــــى اجلوانــــــــــب الــــــــــصحية، أو االقتــــــــــصادية، أو    

ثري جــــداً حيتــــاج إحــــصاؤه إىل دراســــة مــــستقلة، ولــــذا ال    االجتماعيــــة فهــــو كــــ 
  .نعرض له إال يسرياً

  .ونبدأ أوالً مبا ألفه علماء الشيعة، مث نتبعه مبا ألفه علماء السنة
  : املؤلفات الشيعية-١

 ٣٧حبـــــسب تتبعنـــــا فقـــــد بلغـــــت مؤلفـــــات علمـــــاء الـــــشيعة حـــــول التـــــدخني      
  :رسالة، وهي على ثالثة أقسام

يت تتجـــــــــــه حنـــــــــــو إثبـــــــــــات احلرمـــــــــــة، أو التحـــــــــــذير مـــــــــــن      الرســـــــــــائل الـــــــــــ :األول
  .خماطر التدخني الصحية

 الرســـــــائل الـــــــيت اجتهـــــــت حنـــــــو القـــــــول باحلليـــــــة، واحلـــــــديث عـــــــن      :الثـــــــاين
  .منافع التبغ
 الرســـــــــائل الـــــــــيت اختـــــــــار مؤلفوهـــــــــا جريـــــــــان األحكـــــــــام التكليفيـــــــــة  :الثالـــــــــث



 ٧٦   ..لثالفصل الثا      

اخلمـــــــسة يف مـــــــسألة التـــــــدخني، أو أوردوا املنـــــــافع واملـــــــضار دون أن نـــــــتمكن      
  .ن معرفة رأيهم يف املسألةم

  
  :القسم األول

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-١
الـــــــــــسّيد جعفـــــــــــر الـــــــــــسبزواري املـــــــــــشهدي، معاصـــــــــــر حممـــــــــــد شـــــــــــاه    : تـــــــــــأليف

أهنـــــــــا عنـــــــــده، وذكرهـــــــــا يف ) فـــــــــردوس التــــــــواريخ (اخلواجــــــــه قاجـــــــــار، ذكـــــــــر يف  
  .)١()مطلع الشمسني(

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٢
اجلزائري األوايل البحـريين، املعاصـر   الشيخ داوود بن احلسن  : تأليف

إهنـا غـري حمكمـة األدلـة، وأكثـر      : ، وقيـل )هــ ١١٠٤ ت(للشيخ احلر العاملي    
  . )٢(استداللته باملنامات

  . رسالة يف حرمة التنت والتنباك-٣
، )طيـــــــــف اخليـــــــــال(الـــــــــشيخ عبـــــــــد الكـــــــــرمي الـــــــــشريازي، ذكـــــــــره يف  : تـــــــــأليف

اج الــدين، فأعطـاه مــاالً أدى  إن املؤلــف أهـداها جلــده األمـي احلــاج تـ   : وقـال 
  .)٣(به ديونه واستطاع للحج

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٤
، بـــــــــذل )هــــــــــ١٠٨٩ -١٠٠١(تـــــــــأليف املـــــــــوىل خليـــــــــل بـــــــــن الغـــــــــازي القـــــــــزويين   

جهــده يف إجادهتــا وتنقيحهـــا، وأهــداها للعالمــة اجمللـــسي، وحــصل بينـــهما      
  .)٤(إثر ذلك قصة ظريفة مّرت اإلشارة هلا

  . شرب التنت رسالة يف حرمة-٥
الـــــــشيخ زيـــــــن الـــــــدين علـــــــي بـــــــن ســـــــليمان بـــــــن درويـــــــش ابـــــــن هاشـــــــم   : تـــــــأليف

                                                            
 .١١/١٧٣: ىل تصانيف الشيعةالذريعة إ) ١(
 . ١٢/٢٤٨، طبقات أعالم الشيعة ٦/١٣١: روضات اجلناتو .ن. م) ٢(
  .١٢/٤٤٥الطبقات ق و .ن. م) ٣(
 .١١/١٧٣ : إىل تصانيف الشيعة، الذريعة٣/٢٧١: روضات اجلنات) ٤(
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  .)١(ذكره يف الروضات) هـ١٠٦٤ت ) (أم احلديث(البحراين 
  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٦

الــشيخ الــشاعر علــي نقــي بــن حممــد هاشــم الــشريازي الكمرئــي      : تــأليف
ويف القاضــــــــــــي بــــــــــــشرياز، ومــــــــــــن مث صــــــــــــار شــــــــــــيخ اإلســــــــــــالم يف أصــــــــــــفهان، وتـــــــــــــ       

هـــ، ورســالته هــذه كــبرية ومبــسوطة أقــام فيهــا اثــين عــشر دلــيالً علــى  ١٠٦٠
احلرمـــــــة، كمـــــــا ذكـــــــر صـــــــاحب الريـــــــاض، وأضـــــــاف أن بعـــــــض املعاصـــــــرين لـــــــه         

  .)٢(خلّصها
  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٧

املـــــوىل عمـــــاد املازنـــــدراين الكلبـــــاري، معاصـــــر للمـــــريزا عبـــــد اهللا     : تـــــأليف
  .)٣()هـ١٢ق(األفندي صاحب الرياض 

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٨
، ذكــر فيهــا )هـــ١٠٨٥ت (الــشيخ فخــر الــدين الطرحيــي النجفــي  : تــأليف

وهـــو يــأمره بتركــه، وجعـــل برهــان صـــدق    ) ع(منامــاً رأى فيــه أمـــري املــؤمنني    
  . )٤(املنام الشفاء من الربص

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-٩
لوســـــــــائل الـــــــــشيخ حممـــــــــد بـــــــــن احلـــــــــسن احلـــــــــر العـــــــــاملي صـــــــــاحب ا     : تـــــــــأليف

مــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــد  ) ٥١(، وهــــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــــالة هــــــــــــــــــي الفائــــــــــــــــــدة  )هـــــــــــــــــــ١١٠٤ -١٠٣٣(
) مـــــــــرياث إســـــــــالمي (املطبـــــــــوع، ونـــــــــشرت أخـــــــــرياً ضـــــــــمن جمموعـــــــــة   . الطوســـــــــّية

وقــــد  . املعَّــــدة مــــن قبــــل مكتبــــة آيــــة اهللا املرعــــشي النجفــــي يف قــــم املقدســــة        
، ونقلــــــــها الــــــــسيد نعمــــــــة اهللا  )٥()قــــــــده(ذكرهــــــــا كــــــــل مــــــــن تــــــــرجم للــــــــشيخ احلــــــــر  

  .يف زهر الربيعاجلزائري 
                                                            

 . ن. الذريعة م) ١(
  . ٢/٢٠٨: ، أمل اآلمل١١/١٧٤: الذريعة) ٢(
  .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٢٩٨: رياض العلماء) ٣(
 .١١/١٧٤: الذريعة) ٤(
 .١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٣٨٥: ، روضات اجلنات٤/٧٣: رياض العلماء) ٥(



 ٧٨   ..لثالفصل الثا      

  . رسالة يف حرمة شرب التنت-١٠
استـــــــشهد بعـــــــد   (الـــــــسيد نـــــــصر اهللا احلـــــــائري املوســـــــوي الـــــــشهيد      : تـــــــأليف

  .)١()هـ١١٥٣
  . نشوة اإلخوان يف مسألة الغليان-١١

، وهــــــي )هـــــــ١٢٣٢ت (امليــــــزرا حممــــــد بــــــن عبــــــد الــــــنيب اإلخبــــــاري   : تــــــأليف
ين، كمـا ذكـر ذلـك    رسالة كتبها إجابة للشيخ اجلليـل الربـاين فـاخر البحـرا        

  .)٢(يف مقدمة رسالته الثانية اآلتية
  . حتفة احلبيب يف حرمة مص الغليان-١٢

املـريزا حممـد بـن عبـد الـنيب اإلخبـاري املتقـدم، فارسـية كتبــها         : تـأليف 
يف قــــــــــم ) جمموعــــــــــة رســــــــــائل (إجابــــــــــة للمــــــــــريزا حممــــــــــد علــــــــــي، طبعــــــــــت ضــــــــــمن      

  .هـ املطبعة العلمّية١٤١١املقدسة سنة 
  . التنباكية-١٣

املــريزا املتقــدم، ذكـــر ذلــك حفيــده املـــريزا حممــد تقــي املعاصـــر       : تــأليف 
  .)٣(لصاحب الذريعة، وهذه الرسالة كسابقتها يف حترمي شرب التنت

  . حتفة اخلاقان يف حرمة شرب الغليان-١٤
  .)٤(املريزا املتقدم: تأليف
  . كّشاف دخان مبني-١٥

  .)٥(املريزا املتقدم: تأليف
  .لقهوة حرمة التنباك وا-١٦

 –املـــــــريزا املتقـــــــدم، مجـــــــع فيـــــــه جمموعـــــــة مـــــــن األحاديـــــــث الدالـــــــة   : تـــــــأليف
  .)٦( على حرمة التنباك والقهوة مع حذف األسانيد–برأيه 

                                                            
 .١١/١٧٤: ، الذريعة٨٥ :، اإلجازة الكبرية١٠/٢١٥: أعيان الشيعة) ١(
 . ٢٤/١٦٠: ، الذريعة٤٨ :جمموعة رسائل) ٢(
 .٤/٤٣٧: الذريعة) ٣(
 .مةجمموعة رسائل ص ز من املقد) ٤(
 . ن. م) ٥(
 .٢/٣٩٨: التراث العريب يف مكتبة املرعشي) ٦(



   .. الصحية فقه السالمةفي                                                      ٧٩ 

فظهــــــــر أنّ للمــــــــريزا اإلخبــــــــاري املــــــــذكور ســــــــت رســــــــائل يف مــــــــسألة شــــــــرب      
الـــتنت والغليـــان، وإن كـــان حيتمـــل احتـــاد أكثرهـــا مـــع اآلخـــر، ورجوعـــه إليـــه،   

 منـــــها، والظـــــاهر أن رســـــائله كلـــــها يف إثبـــــات احلرمـــــة، ألن    الســـــيما األخـــــرية 
املـــــــريزا املـــــــذكور مـــــــن املتـــــــشددين يف حتـــــــرمي التبـــــــغ، كمـــــــا يظهـــــــر مـــــــن بعـــــــض     

  .رسائله املطبوعة املتقدمة
  . شرب الدخان من نزعات الشيطان-١٧

ت (السيد شّبر بن حممد ثنوان املوسوي املشعـشعي احلـويزي        : تأليف
  .)١()هـ١١٨٦بعد 

  . التدخني، أو شرب الدخان يف نظر الطب والدين أضرار-١٨
الــــــسيد حممــــــد علــــــي احلــــــسيين الــــــشهرستاين، الــــــشهري بالــــــسيد      : تــــــأليف

  .)٢(هـ١٣٤٣هبة الدين الشهرستاين، طبع يف بغداد سنة 
  . حرمة التنباك-١٩

ملؤلـــــف جمهـــــول، وهـــــو حبـــــث اســـــتداليل حـــــول حرمـــــة اســـــتعمال التنبـــــاك       
  .)٣(...قيق وإيضاح والدخان، وقد اشتملت على تنبيه وحت

  . حكم التدخني-٢٠
الــــــشيخ حممــــــد بــــــاقر حكمــــــت نيــــــا، وهــــــي رســــــالة صــــــغرية خيتــــــار          : تــــــأليف 

  .فيها النهي عن التدخني، وقد طبعت يف لبنان للمرة السابعة
  .الدخان والصحة: ، أي)دخانيات از نظر هبداشت (-٢١

  .)٤(حسني عبد اللهي: تأليف
الــــــــــــدخان : أي) اه إســــــــــــالمدخانيــــــــــــات از ديــــــــــــدكَ( ســــــــــــيكار وتندرســــــــــــيت -٢٢

  .وهو فارسي. بنظر اإلسالم
                                                            

  . ١٢/٣٣٦، الطبقات ق ١٣/٥٣:الذريعة) ١(
 . ٢/٢١٤: ن. م) ٢(
  .٢/٣٩٧: التراث العريب يف مكتبة املرعشي) ٣(
  .٨/٥٠: الذريعة) ٤(



 ٨٠   ..لثالفصل الثا      

هــــ ش،  ١٣٧٦الـــدكتور أمحـــد صـــبور أردوبـــادي، طبـــع يف إيـــران      : تـــأليف
  .انتشارات ظفر: الناشر
  .فارسية:  رسالة يف الغليان-٢٣

املـــــــــــوىل حممــــــــــــد علـــــــــــي القــــــــــــزويين، نقـــــــــــل عنــــــــــــها املـــــــــــريزا حممــــــــــــد     : تـــــــــــأليف 
  .)١(اإلخباري مجلة من مفاسد الغليان وشرب دخانه

  
  :القسم الثاين

  . إقامة الربهان على حلية القهوة والقليان-١
الــــــــــــسيد أيب احلــــــــــــسن علــــــــــــي بــــــــــــن النقــــــــــــي الرضــــــــــــوي اللكهنــــــــــــوي،     : تــــــــــــأليف

  .)٢(املعاصر لصاحب الذريعة
  .مطبوع.  فصل اخلطاب يف حلية شرب التنت-٢

  .)٣()هـ١٣١٢ت (السيد علي حممد اللكهنوي : تأليف
  . اخلطاب الفاصل-٣

علـــــــــــــي حممـــــــــــــد اللكهنـــــــــــــوي، صـــــــــــــاحب فـــــــــــــصل اخلطـــــــــــــاب      الـــــــــــــسيد : تـــــــــــــأليف
  .)٤(املتقدم، وهو ترمجة لكتابه اآلنف

  . القول الفيصل-٤
الــــــسيد اللكهنــــــوي اآلنــــــف الــــــذكر، وهــــــو منازعــــــة بــــــني اثــــــنني يف       : تــــــأليف

  .)٥(حكم التدخني
  : رسالة يف حلية التنت والقهوة-٥

  ).هـ١١٠١ت (الشيخ سليمان بن علي بن سليمان الشاخوري : تأليف
فيهــا علــى بعــض اإلخبــاريني احملــّرمني هلــا، ذكرهــا الــشيخ عبــد اهللا     رد 

                                                            

  .١٦/٥٩: الذريعة) ١(
 .٢/٢٦٣: ن.  م)٢(
  . ١٦/٢٢٩: ن.  م)٣(
  .٧/١٨١: ن.  م)٤(
 .١٧/٢١٣ :ن.  م)٥(
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، ولـدينا صـورة عـن نـسخة     )١(السماهيجي يف إجازته، وكذا صاحب اللؤلؤة 
خمطوطـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه الرســـــــــالة مستنـــــــــسخة عـــــــــن قـــــــــرص كمبيـــــــــوتري قامـــــــــت  
بإعـــــــــــداده مؤســـــــــــسة الـــــــــــذخائر للمخطوطـــــــــــات والـــــــــــربامج الدينيـــــــــــة يف النجـــــــــــف     

  .األشرف
  :ل التنت والقهوة رسالة يف حتلي-٦

  .الشيخ أمحد بن الشيخ حممد بن يوسف البحراين: تأليف
  .)٢(رداً على بعض علماء العجم القائلني بتحرميها

  : كتاب حتليل التنت-٧
  .)٣(الشيخ علي الدمستاين البحراين: تأليف

  : اُألرجوزة التتنّية-٨
الـــــشيخ حممـــــد بـــــن يـــــونس احلميـــــدي الربعـــــي، يقـــــول يف بعـــــض      : تـــــأليف

  :هتا اليت نقلناها سابقاًأبيا
 أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالح   

 )٤(والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنت اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف واملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاح   .
. 

  : التدخني مضاره والتخلص منه-٩
، ٨ و ٧مقــــــال للــــــدكتور أمحــــــد ســــــليمان نــــــشر يف جملــــــة العرفــــــان العــــــدد       

  .م١٩٩٥ بتاريخ ٧٩اجمللد 
  :القسم الثالث

  . رسالة شرب التنت-١
لــــــــــــسبزواري صــــــــــــاحب الــــــــــــذخريه  املــــــــــــريزا فيــــــــــــاض أخــــــــــــو احملقــــــــــــق ا  : تــــــــــــأليف

، وهـــــــــي رســـــــــالة فارســـــــــية كتبـــــــــها علـــــــــى طريـــــــــق الظرافـــــــــة،    )هــــــــــ١٠٩٠ -١٠١٧(
وجعـــل شـــربه منقـــسماً علـــى األحكـــام التكليفيـــة اخلمـــسة، نظـــراً الخـــتالف      

                                                            
 . ١٣، لؤلؤة البحرين ١٤٨، أنوار البدرين ص٤/١٣: ، روضات اجلنات١١/١٤٠: الذريعة) ١(

 .١٥٢ ص٢ ج:مستدركات أعيان الشيعة) ٢(
  .١٧٤ ص٢ن ج. م) ٣(
  .٣١٩ ص٧ ج:مستدركات أعيان الشيعة) ٤(
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  . )١(األزمان واألماكن واألحوال
  .يف الترياك والشاي والتنت:  التفننات الثالثة-٢

  .)٢(بعض الفضالء: تأليف
  .، فارسية)التنباكية(افع التنت، أو  رسالة يف من-٣

املـــــــوىل حـــــــسام الـــــــدين املـــــــاجيين، املعـــــــروف بـــــــافالطون الزمـــــــان،     : تـــــــأليف
  .)٣(هـ١٠٢٠وهي يف بيان منافع شرب التنباك ومضاره، ألفها يف حدود 

  .رسالة يف منافع التنت وأولوية تركه:  التنباكية-٤
ناين، وهــــــــي املــــــــوىل احلــــــــاج عبــــــــد اهللا احلـــــــاج حــــــــسني بابــــــــا الــــــــسم  : تـــــــأليف 

ملــا كـــان  >: أوهلــا بعــد احلمــد   . تعريــب لرســالة حــسام الــدين املــاجيين اآلنفـــة     
، ومل يقتــــــصر مؤلفهــــــا علــــــى جمــــــرد الترمجــــــة   <...اســــــتعمال الطابــــــة شــــــائعاً  

للعربية، بـل زاد عليهـا فوائـد كـثرية، وقـد رآهـا العالمـة الطهـراين صـاحب              
ب الذريعــــــــــــة يف سجــــــــــــستان، وعليهــــــــــــا خــــــــــــط الــــــــــــسيد خلــــــــــــف بــــــــــــن عبــــــــــــد املطلــــــــــــ   

قـــــــــــد مسعـــــــــــت هــــــــــذه الرســـــــــــالة قـــــــــــراءة علـــــــــــّي مـــــــــــن   >املشعــــــــــشعي مبـــــــــــا صـــــــــــورته،  
  :برِّ مجلة الفوائد اليت أضافها املع، ومن<شارحها

  . بعض الفوائد الطبّية املتعلقة بالستة الضرورية-أ
  . بيان أدلة املنع من استعمال التنباك-ب
اج منـه ( ما حكاه املعرِّب عن أستاذه املريداماد فيما نقله عـن كتـاب      -ج

تـسمى يف عـرف األطبـاء بالطــابق،    ) التبــغ(مـن أن هـذه احلشيـشة    ) األدويـة 
وأهـــل احلجـــاز يـــسموهنا الطابـــة، والفـــرس التنبـــاك، والـــروم والتـــرك الـــتنت،   
وقــــــــد ردَّ فيهـــــــــا الـــــــــسمناين علـــــــــى مؤلـــــــــف األصـــــــــل املـــــــــاجيين، وعلـــــــــى احلكـــــــــيم   

  .)٤(حممد مقيم السمناين فيما ذكراه من فضل التنت ومنافعه
                                                            

 .١١/١٣٦: ، الذريعة١١/٤٤٣: ، الطبقات٣/٢١١: الرياض) ١(
 . ٢٦/٢٢٤، ١٠/٤٤: الذريعة) ٢(
 .٤/٣٨٥: ، روضات اجلنات٢٢/٣١١، ٤/٤٣٦: الذريعة) ٣(
 . ٢٢/٣١١، ٤/٤٣٦: ، الذريعة٣/٢٠٧: رياض العلماء) ٤(
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  .فارسية: كية التنبا-٥
احلكـــــــــيم حممـــــــــد مقـــــــــيم بــــــــــن حممـــــــــد حـــــــــسني الـــــــــسمناين، وهــــــــــي       : تـــــــــأليف 

بعينــــها رســــالة حــــسام الــــدين املــــاجيين املتقدمــــة، وهلــــذا أصــــّر الــــسمناين يف    
تعريبــــه اآلنــــف للرســــالة علـــــى أهنــــا منتحلــــة مـــــن رســــالة املــــاجيين، واملنتحـــــل        
هـــو احلكـــيم حممــــد مقـــيم بــــن حممـــد حــــسني الـــسمناين كمــــا حكـــاه صــــاحب       

ض عــــــن املعَّــــــرب الــــــسمناين، أو هــــــو حممــــــد حــــــسني بــــــن حممــــــد مقــــــيم،  الريــــــا
  .)١(كما ذكر السيد املرعشي عن رسالة املعَّرب اليت كانت حبوزته

  
  :مؤلفات غري مستقلة

هــــذا مــــا عثرنــــا عليــــه مــــن الرســــائل املــــستقلة الــــيت ألفــــت حــــول التــــدخني    
جــت  والتبــغ، وهنــاك أحبــاث كــثرية حولــه غــري مــستقلة بالتــدوين، وإمنــا أدر        

  :ضمن مؤلفات أخرى لعلمائنا األعالم، ومن هذه املؤلفات
  .٥٥/ ٤ األنوار النعمانية ج-١

  ).هـ١١١٢ت(السيد نعمة اهللا اجلزائري : تأليف
  .٣٠٥ص:  زهر الربيع-٢

  .املؤلف السابق
  ).خمطوط يف مكتبة املرعشي بقم( حديقة الشيعة، -٣

  . السيد عبد احلي الرضوي: تأليف
  .٢٧١/ ٤، ٢٠٧/ ٣ ج رياض العلماء-٤

  ). هـ١٢ق(املريزا عبد اهللا األفندي : تأليف
  ).خمطوط( مثار اجملالس ونثار العرائس، -٥

  .)٢(املؤلف السابق: تأليف
  . احلق املبني يف تصويب اجملتهدين وختطئة اإلخباريني-٦

                                                            
 .٢٢/٣١١، ٤/٤٣٧: ، الذريعة٣/٢٠٧: رياض العلماء) ١(
  . ٣/٢١٠: كما ذكر يف رياض العلماء) ٢(
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  .الشيخ جعفر كاشف الغطاء: تأليف
  ). التنتخصص اخلميلة السادسة للبحث حول حرمة( اخلمائل، -٧

  .)١()هـ١١٤٧ت (الشيخ يعقوب البختياري احلويزي : تأليف
  .إىل غري ذلك من املؤلفات

  
  :نوعان آخران من املؤلفات

وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن مثـــــة نـــــوعني آخـــــرين مـــــن الرســـــائل، أو املؤلفـــــات      
. حــــــــول التــــــــدخني تناولتــــــــه مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى غــــــــري جهــــــــة احللّيــــــــة أو احلرمــــــــة  

  :والنوعان مها
مــــــــــا كتــــــــــب حــــــــــول مفطريــــــــــة الــــــــــدخان ومبطليتــــــــــه للــــــــــصوم       : لالنــــــــــوع األو

وعــدمها، وقــد اختلفــت آراء الفقهــاء يف ذلــك، فبينمــا رأى بعــضهم أنــه ال      
  : يضر بالصوم، رأى البعض اآلخر أنه مضٌر به، ومما ألف حول ذلك

  . كشف األوهام يف حلية شرب الغليان يف شهر الصيام-١
ت (وري الطربســـــــــي  املـــــــــريزا حممـــــــــد تقـــــــــي بـــــــــن علـــــــــي حممـــــــــد النـــــــــ       : تـــــــــأليف

  .)٢()هـ١٢٦٣
  . درة اإلسالم يف حكم دخان التنباك، وأنه ال يضر الصيام-٢

  .)٣()هـ١٣٠٤ت(املريزا حممد بن عبد الوهاب الكاظمي : تأليف
  . رسالة يف عدم مفطرية شرب التنت للصيام-٣

الــشيخ حممــد تقــي األصــفهاين، صــاحب احلاشــية علــى املعــامل      : تــأليف
  . )٤()هـ١٢٤٨ت (

  . الدخانية يف عدم مفطرية الصوم بالدخان-٤
                                                            

  . ١/١٠٣: ، كشف األسرار٣٢٣: نابغة فقه وحديث) ١(
 . ١٨/٢٢: الذريعة) ٢(

  . ٨/٩٠: ن. م )٣(
 .١٥/٢٣٨: ن. م )٤(
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  .)١(السيد حممد علي هبة الدين الشهرستاين: تأليف
  . رسالة يف تفطري شرب التنت للصيام-٥

  .)٢(الشيخ حممد إبراهيم األصفهاين: تأليف
مـــــــا يـــــــرتبط بقـــــــضية حتـــــــرمي التنبـــــــاك مـــــــن قبـــــــل املـــــــريزا      : النـــــــوع الثـــــــاين 

  :تنباك، مثلالشريازي يف القضية املعروفة بثورة ال
يف تـــــــــــاريخ الدخانيـــــــــــة وحتـــــــــــرمي ) أولـــــــــــني مقاومـــــــــــت منفـــــــــــي در إيـــــــــــران (-١
  .تنباكو

  .)٣(هـ ش١٣٢٨طبع سنة . إبراهيم التيموري: تأليف
  . حترمي تنباكو-٢

  .)٤(هـ ش١٣٣٣طبع سنة . الشيخ حممد رضا الزجناين: تأليف
  . كليد استطاعت دراحنصار تنباكو ومقررات وتارخيجه آن-٣

  .)٥( هـ١٣٠٣ع الدولة هدايت، طبع بطهران سنة صني: تأليف
  
  : املؤلفات السنّية-٢

أّمـــــــــــا علمـــــــــــاء أهـــــــــــل الـــــــــــسنة فقـــــــــــد ألفـــــــــــوا يف موضـــــــــــوع التـــــــــــدخني عـــــــــــشرات     
  :الرسائل نشري إىل بعضها

  . حتفة األخوان يف حترمي الدخان-١
  ).هـ١١٩٤ت (عبد القادر الراشدي القسنطيين : تأليف

  .ب اإلسالميم، دار الغر١٩٩٧طبع يف لبنان سنة 
  . رفع االشتباك عن تناول التنباك-٢

                                                            

 . ٨/٥٠: الذريعة) ١(
 .١١/١٥٢: ن. م) ٢(
 . ٢٦/٧٢: ن. م) ٣(
  . ٢٦/١٥٦: ن. م) ٤(
 .١٨/١٣٠: ن. م) ٥(
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  .)١()هـ١٠٣٣ت (عبد القادر احملب الطربي : تأليف
  . التبيان املتني يف بيان الدخان املبني-٣

  .، وُيعتقد أنه يرتبط مبوضوعنا)٢(املؤلف السابق
  . حتقيق الربهان يف شأن الدخان-٤

  .)٣()هـ١٠٣٣ت (مرعي بن يوسف القدسي احلنبلي : تأليف
  . نصيحة األخوان باجتناب الدخان-٥

، وهـي مـن أقـدم الرسـائل     )هــ ١٠٤١ت (إبراهيم اللقاين املـالكي    : تأليف
هــــــ، ١٠٢٥ صـــــفر ١٥حـــــول هـــــذا املوضـــــوع، فقـــــد مت الفـــــراغ مـــــن كتابتـــــها يف   

وطبعـــت مـــن قبـــل دار الـــشروق يف مكـــة املكرمـــة بتحقيـــق الـــدكتور حممـــود      
  . )٤(احلاج قاسم حممد

  .خانية الرسالة الد-٦
  .)٥()هـ١٠٤٣ت (أمحد األقصاري احلنفي : تأليف

  . إعالم األخوان بتحرمي الدخان-٧
  .)٦()هـ١٠٥١ت (حممد بن عالن املكي الشافعي : تأليف

  . حتفة ذوي اإلدراك يف املنع من التنباك-٨
  .)٧(املؤلف السابق

  . غاية البيان حلل ما ُيغيب العقل من الدخان-٩
  .)٨()هـ١٠٦٦ت (ملالكي علي األجهوري ا: تأليف

                                                            

 . ١/٦٠٠: هدية العارفني) ١(
 . ن. م) ٢(
 . ١١٨ : من التبغ والتدخني، املوقف الشرعي٦/٤٢٦: هدية العارفني) ٣(
 .١١٣ : من التبغ والتدخني، املوقف الشرعي١/٣١: هدية العارفني) ٤(
 . ١/١٥١: هدية العارفني )٥(
 .١٠٤ : والتدخني، املوقف الشرعي من التبغ٥١: خوان يف حترمي الدخانمقدمة حتفة اإل) ٦(
  .ن. م) ٧(
 . ٥٢ :مقدمة حتفة األخوان) ٨(
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  . مفتاح الفالح-١٠
  .)١()هـ١٠٨٤ت(حسني اإلسكندري : تأليف
  .إخوان الدخان] أو حنور[ حمدد السنان يف غزو -١١

  ).هـ١٠٧٣ت (حممد بن عبد الكرمي الفقون، : تأليف
  .)٢(واختصره العياشي يف رحلته

  . رسالة يف دخان التنباك-١٢
  .)هـ١١٠٣ت (حممد الربزجني : تأليف
  . املسألة اإلنصافية يف حبث الدخانية-١٣

  .)٣()هـ١١١٧ت (أمحد الدوليت الرومي احلنفي : تأليف
  . منّبه الغفالن يف منع شرب الدخان-١٤

  .)٤(حممد اجلمايل املغريب املالكي: تأليف
  . رسالة يف الدخان-١٥

  ).هـ١١٣٤ت (خليل جايب احلنفي : تأليف
  .حة الدخان الصلح بني األخوان يف حكم إبا-١٦

  ).هـ١١٤٣ت (عبد الغين النابلسي : تأليف
  . جواهر احلسان يف حل شرب الدخان-١٧

  ).هـ١١٤٣ت (عيسى الصفطي احلنفي : تأليف
  . رسالة يف الدخان-١٨

  ).هـ١١٦٧ت (حممد اخلادمي احلنفي : تأليف
  . اإلدراك لضعف أدلة التنباك-١٩

  ).هـ١١٨٢ت (حممد األمري الصنعاين : تأليف
  . رسالة يف الدخان-٢٠

                                                            
 .٥٢: مقدمة حتفة األخوان) ١(
  .ن. م) ٢(
  . ن. م) ٣(
  . ١١٥ : من التبغ والدخانالشرعين، املوقف . م) ٤(
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  ).هـ١١٩٠ت (عثمان الرومي احلنفي : تأليف
  . هدية األخوان يف شرب الدخان-٢١

  ). هـ١٢٠٥ت (مرتضى الزبيدي : تأليف
  . حتفة النّساك يف شرب التنباك-٢٢

  ).هـ١٢٥٠ت (عبد الرمحن بن مقبول اليمين : تأليف
  . ترويح اجلنان بتشريح حكم الدخان-٢٣

  .)١()هـ١٣٠٤ت ( اللكوين حممد اهلندي: تأليف
 ٩٥صـــــــفحة ) املوقـــــــف الـــــــشرعي مـــــــن التبـــــــغ والتـــــــدخني  (ولكـــــــن يف كتـــــــاب  

  .نسب الرسالة إىل الشيخ عبد احلي اللكنوي
  . تبصرة األخوان يف بيان أضرار التبغ املشهورة بالدخان-٢٤

  .حممد طرابيشي: تأليف
  . هدية األخوان يف حلية الدخان-٢٥

  ).هـ١٠٩٩ت (زقاين الشيخ عبد الباقي الر: تأليف
  . رسالة يف حترمي الدخان-٢٦

  ).هـ١٣١٥ت (حممد أبو القاسم اهلاملي : تأليف
  . رسالة يف حترمي الدخان-٢٧

  ).هـ١٣٣٢ت (حممد بن يوسف أطفيش : تأليف
  . اإلعالن بعدم حترمي الدخان-٢٨

  . الشيخ سالمة حسن الراضي الشاذيل: تأليف
  . تائية اإلعالن-٢٩

شيخ ســـــالمة صـــــاحب الرســـــالة الـــــسابقة، يـــــرد فيهـــــا علـــــى  ابـــــن الـــــ: تـــــأليف
  .)٢(من رد رسالة والده

 إعـــــــــالن احلجـــــــــة وإقامـــــــــة الربهـــــــــان علـــــــــى منـــــــــع مـــــــــا عـــــــــمَّ وفـــــــــشى مـــــــــن          -٣٠
                                                            

  .١١٥ :املوقف الشرعي )١(
 .ن. م )٢(
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  .استعمال عشبة الدخان
الـــشيخ حممـــد بـــن جعفـــر الكتـــاين، طبـــع يف دمـــشق الـــشام ســـنة        : تـــأليف

  .)١(هـ مكتبة الغزايل١٤١١
  .للدخان زجر أرباب الرّيان عن الشرب -٣١

  .)٢(الشيخ عبد احلي اللكنوي احلنفي: تأليف
  . فيض الرحيم الرمحان يف حترمي شرب الدخان-٣٢

  .)٣(الشيخ صاحل احلفين الزفزايف: تأليف
 إقامـــــــــــة الــــــــــــدليل والربهــــــــــــان علــــــــــــى تقبـــــــــــيح البدعــــــــــــة املــــــــــــسماة بــــــــــــشرب    -٣٣
  .الدخان

  .)٤(الشيخ حممد بن الصديق احلنفي اليمين: تأليف
  .صم عن الدخان احلسام القا-٣٤

  .)٥(حممد بن عبد الباقي املكي احلنفي: تأليف
  . الدالئل الواضحات على حترمي املسكرات واملفترات-٣٥

  .)٦(الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري: تأليف
  . احلجة والربهان يف حترمي الدخان-٣٦

  .)٧(السيد صبغة اهللا الربوجي احلسيين: تأليف
  .دخان كتابني يف حترمي ال-٣٨ -٣٧

  .)٨(الشيخ حممد احلامي الزبيدي: تأليف
                                                            

 .٧/٥٥٠٦: الفقه اإلسالمي وأدلته) ١(
 .٩٥ص : املوقف الشرعي) ٢(
 .٩٩: ن. م) ٣(
  .١٠٠: ن. م) ٤(
 .ن. م )٥(
 .١٤١  و١٠١: ن. م) ٦(
 .١٠١: ن. م )٧(
  .١٠١: املوقف الشرعي) ٨(



 ٩٠   ..لثالفصل الثا      

) فيهـا شـيء مـن األفيـون    (ك والكفتـه  ا قمع الشهوة عن تناول التنب     -٣٩
  .والقات والقهوة

  .)١()١٠٨٠ت (السيد علوي بن أمحد السقاف املكي : تأليف
  . حتذير األخوان عن شرب الدخان-٤٠

  .)٢(أبو بكر األهدل الشافعي: تأليف
  .البيان يف حترمي شرب الدخان غاية الكشف و-٤١

  .)٣(حممد الوايل الفاليت السوداين املالكي: تأليف
  ).هـ١٣٠٥متت يف سنة ( رسالة يف حترمي الدخان، -٤٢

  .)٤(الشيخ عبد امللك العصامي املالكي: تأليف
  . رسالة يف إباحة القهوة والدخان-٤٣

  .)٥(الشيخ زين الدين عبد القادر احلريري احلنبلي: تأليف
  . رسالة يف حترمي التدخني-٤٤

  .)٦(ناصر بن علي العريين احلنبلي: تأليف
  . رسالة يف حترمي الدخان-٤٥

  .)٧(الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت اململكة السعودية السابق: تأليف
  . احلكم الشرعي يف التدخني-٤٦

عـــــشرة مـــــن علمـــــاء مـــــصر، إصـــــدار منظمـــــة الـــــصحة العامليـــــة يف       : تـــــأليف
  .)٨(م١٩٨٨ سنة االسكندرية مبصر

                                                            
  .٥٢: ن، مقدمة حتفة األخوان. م) ١(
 .١١١ص: ن. م) ٢(
 .١١٥: ن. م) ٣(
  .ن. م) ٤(
  .١١٩: ن. م) ٥(
  .١٢٤: ن. م )٦(
 .١٢٦: ن. م )٧(
  .١٢٦: املوقف الشرعي) ٨(



   .. الصحية فقه السالمةفي                                                      ٩١ 

  . التدخني بني العلم والدين-٤٧
الـــدكتور ممـــدوح جوحلـــة، وهـــو حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر املـــسكرات     : تـــأليف

  .)١(هـ١٤٠٢ مجادى ٢٧واملخدرات الذي انعقد يف املدينة املنورة يف 
  . التدخني وأثره على الصحة-٤٨

الــــــــــــدار الــــــــــــسعودية يف : الناشــــــــــــر. الــــــــــــدكتور حممــــــــــــد علــــــــــــي البــــــــــــار : تــــــــــــأليف
  .)٢(جدة

  . املوقف الشرعي من التبغ والتدخني-٤٩
  .هـ١٤١٤املؤلف السابق، طبع يف السعودية 

  ).مطبوع( تذكري النفوس النبيلة بأضرار النارجيلة -٥٠
  .)٣(عبد اهللا بن جار اهللا: تأليف
  . التدخني مادةً وحكماً-٥١

  .)٤(أبو بكر اجلزائري: تأليف
  . ملاذا التدخني-٥٢

م احلمــــــــــد، وهــــــــــي رســــــــــالة خمتــــــــــصرة توجِّــــــــــه  حممــــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهي: تــــــــــأليف
 - أيـــــضاً – ضـــــرراً منـــــها، وحتـــــذره ٢٠املـــــدخن إىل مـــــضار التـــــدخني، وتـــــذكر 

مـــن مغبـــة االســـتمرار يف التـــدخني، وتـــذكره بـــبعض املـــواعظ الدينيـــة الـــيت       
  .هـ١٤٢٠/ ٩/ ٤تعينه على اإلقالع عنه، طبع الرياض بتاريخ 

  . اإلدمان يضعف اجلسد واإلميان-٥٣
ــ: تــــــــــــأليف م، ١٩٩٨دكتور صــــــــــــالح اإلجــــــــــــاوي، طبــــــــــــع يف بــــــــــــريوت ســــــــــــنة    الــــــــــ

  .مؤسسة الرحاب احلديثة بريوت، لبنان: الناشر
وهو رسالة خمتصرة تبلغ سبعني صفحة من القطـع املتوسـط يتحـدث         

                                                            
  .٩٤: ن. م) ١(
 .١٢٠: ن. م) ٢(
  .١٣٤: ن. م) ٣(
  .١٤٠: ن. م) ٤(



 ٩٢   ..لثالفصل الثا      

فيهـا املؤلــف عــن أضــرار اخلمــور واملخــدرات والتــدخني، وتأثرياهتــا الــسلبية   
  .على الصحة والدين

ل والبحــــوث الــــيت كتبــــت حــــول التبــــغ    إىل غــــري ذلــــك مــــن الكتــــب والرســــائ   
مــــــــن علمــــــــاء الــــــــشيعة والــــــــسنة، ويــــــــضاف إىل ذلــــــــك آالف الدراســــــــات الطبّيــــــــة      
والعلميــــــــــة الــــــــــيت تتحــــــــــدث عــــــــــن أضــــــــــرار الــــــــــدخان علــــــــــى الــــــــــصحة واالقتــــــــــصاد        
العـــــاملي، وأحـــــصيت األحبـــــاث العامليـــــة حـــــول أضـــــرار التـــــدخني فبلغـــــت أكثـــــر        

، <أفريــــــت>مــــــن مخــــــسني ألــــــف حبــــــث، كمــــــا يقــــــول وزيــــــر الــــــصحة األمريكــــــي     
  .)١(م، ويضاف إليها أكثر من ألفي حبث كل عام١٩٨٥وذلك حىت العام 

/ ٥/ ١١ويف تقريـــــــــــر جديـــــــــــد ملنظمـــــــــــة الـــــــــــصحة العامليـــــــــــة صـــــــــــدر بتـــــــــــاريخ       
ألـــف حبــــث علمــــي عـــن التــــدخني قــــد كتــــب   ) ٧٠(م أن مـــا ال يقــــل عــــن  ١٩٩٩

  .)٢(م١٩٥٠منذ العام 
* *  *   

  
  :آراء العلماء حول التدخني: ًثانيا

ء الفقهــــــــــــاء يف قــــــــــــضية التــــــــــــدخني فمنــــــــــــهم مــــــــــــن رأى حليـــــــــــــة      اختلفــــــــــــت آرا 
تعاطيــــه، ومنــــهم مــــن رأى احلرمــــة، ومنــــهم مــــن توقــــف يف املــــسألة، ومنــــهم   
مـــن رأى أهنـــا جمـــرى األحكـــام التكليفيـــة اخلمـــسة تبعـــاً الخـــتالف الظـــروف   

 مـــن رآه واألحـــوال، ومنـــهم مـــن علّـــق حترميـــه علـــى حـــصول الـــضرر، ومنـــهم  
  .مسكراً فأفىت بتحرميه

  :يلي نعرض هلذه األقوال على حنو التفصيلوفيما 
  :أعالم الشيعة) ١(
  : احملرَّمون–أ 

                                                            
  .١٣١: املوقف الشرعي) ١(
 .م١٦/٥/١٩٩٩الوفاق ) ٢(



   .. الصحية فقه السالمةفي                                                      ٩٣ 

  .)٢()هـ١٠٨٩ -١٠٠١()١( املوىل خليل بن الغازي القزويين-١
  .)٣( السيد جعفر السبزواري املشهدي-٢
  .)٤( الشيخ داوود بن احلسن اجلزائري األوايل البحريين-٣
  .)٥( الشيخ عبد الكرمي الشريازي-٤
ــ-٥ شيخ زيـــــــــــن الـــــــــــدين علـــــــــــي بـــــــــــن ســـــــــــليمان البحـــــــــــراين، املعـــــــــــروف بـــــــــــأم       الـــــــــ

  .)٧()١٠٦٤ت ()٦(احلديث
  .)٩()هـ١٠٦٠ت ()٨( الشيخ علي نقي الشريازي الكمرئي-٦
  .)١١()هـ١٠٨٥ت  ()١٠( الشيخ فخر الدين الطرحيي-٧
الــــــــــــــــشهيد بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــام   (، )١٢( الــــــــــــــــسيد نــــــــــــــــصر اهللا احلــــــــــــــــائري املوســــــــــــــــوي   -٨

                                                            
فاضـــل عـــامل عالمـــة حكـــيم مـــتكلم حمقـــق      : ٢/١١٢قـــال عنـــه احلـــر العـــاملي يف أمـــل اآلمـــل      ) ١(

  .مدقق فقيه حمدث ثقة جامع للفضائل ماهر معاصر
 .٣٣٩، الفوائد الرضوية ٤/٣٨٥:  اجلناتت، روضا١١/١٧٣: الذريعة) ٢(
  .١١/١٧٣:ن. م) ٣(
صـــــــــاحل خّيـــــــــر  : قيـــــــــل فيـــــــــه  .٥٨: ، جمموعـــــــــة رســـــــــائل ١١/١٧٣: ، الذريعـــــــــة٦/١٣١: الروضـــــــــات )٤(

  .١٢/٤٤٥: ، الطبقات١٦/١٣١: روضات اجلنات.  قوة االستدالل إال أنه ليس لهأديب
 .١٢/٤٤٥: طبقات. الفاضل العالمة األوحد: يل فيهق، ١١/١٧٣: الذريعة )٥(
الفوائـــد  . ديث، وأول مـــن نـــشره يف البحـــرين  فقيـــه جليـــل القـــدر وعـــرف بـــأم احلـــ    : قيـــل فيـــه ) ٦(

   ١١/٠١٧٣: ، الذريعة٣٠٢: الرضوية
، كـــــــــــشف ٣٣٩: ، الفوائـــــــــــد الرضـــــــــــوية٤/٣٨٥: ، روضـــــــــــات اجلنـــــــــــات٤/٥٤ :األنـــــــــــوار النعمانيـــــــــــة) ٧(

  .١/١٠٣: األسرار
 .كان فاضالً فقيهاً جليالً معاصراً: ٢/٢٠٨قال يف أمل اآلمل ) ٨(
، الفوائــــــــــــــــــــد  ٤/٥٤: ، األنــــــــــــــــــــوار النعمانيــــــــــــــــــــة  ٤/٣٨٥: ، روضــــــــــــــــــــات اجلنــــــــــــــــــــات  ١١/١٧٤: الذريعــــــــــــــــــــة) ٩(

  .٣٣٩: الرضوية
هـــــد ورع فقيـــــه شـــــاعر جليـــــل القـــــدر لـــــه كتـــــب منـــــها       فاضـــــل زا : ٢/٢١٤قـــــال يف أمـــــل اآلمـــــل   ) ١٠(

 .جممع البحرين
: ، الذريعـة ٣٣٩: ، والفوائـد الرضـوية  ٤/٣٨٥: ، روضـات اجلنـات   ٤/٥٤: األنوار النعمانيـة  ) ١١(

 .٥٨: ، جمموعة رسائل١١/١٧٤
عـــــــــامل جليـــــــــل حمـــــــــدث أديـــــــــب شـــــــــاعر خطيـــــــــب كـــــــــان مـــــــــن     : ١٠/٢١٥قـــــــــال يف أعيـــــــــان الـــــــــشيعة  ) ١٢(

 .أفاضل أهل العلم باحلديث



 ٩٤   ..لثالفصل الثا      

  .)١()هـ١١٥٣
  .)٢(راين املوىل عماد املازند-٩
  ).هـ١٢٣٢قتل  ()٣( املريزا عبد النيب اإلخباري-١٠
  .)٤( الشيخ صاحل البحراين الشريازي-١١
  .)٥()هـ١١٤٧ت ( الشيخ يعقوب البختياري احلويزي -١٢
  .)٦( الشيخ حسني مطر-١٣
 -١٠٠٧ ()٧( الشيخ حممد بن مرتضى املعروف بـالفيض الكاشـاين         -١٤
  .)٨()هـ١٠٩١
  .)٩( حسن بن حممد رضا الشريازي املوىل تاج الدين-١٥
  . )١٠()هـ١١٠٨كان حياً سنة ( حممد أمني بن رضا قلي، -١٦
 املـــــوىل عبـــــد اهللا بـــــن احلـــــاج حـــــسني الـــــسمناين، يظهـــــر مـــــن تعريبـــــه    -١٧

                                                            
  .٥٨: ، جمموعة رسائل١١/١٧٤: ، الذريعة٤/٣٨٥: روضات اجلنات) ١(
  .١١/١٧٤: الذريعة) ٢(
، ولشدة تـشدده يف املنـع مـن التـدخني، فقـد      ٢/٢٠٢: راجع حول ترمجته روضات اجلنات   ) ٣(

تـــرك الغليـــان  >: األدعيـــة الـــيت ألفهـــا أن مـــن شـــرائط اســـتجابة الـــدعاء     كتـــب ذكـــر يف بعـــض  
 .)٣٣٤: نابغة فقه وحديث(. <نفإنه من هواجس الشيطا

  .١/١٠٣: كشف األسرار يف شرح االستبصار) ٤(
  .ن. م) ٥(
  .ن. م) ٦(
كــــــان فاضــــــالً عاملــــــاً مــــــاهراً حكيمـــــــاً     : ٢/٣٠٥ف قــــــال عنــــــه يف أمـــــــل اآلمــــــل    أشــــــهر مــــــن أن يعــــــرَّ   ) ٧(

  .متكلماً حمدثاً فقيهاً شاعراً أديباً حسن التصنيف، من املعاصرين
  .٣٤: نفحات الروضات) ٨(
  ).٤٤٥ و ١٢/١١٢الطبقات (عامل حمدث ورع إخباري املسلك : قيل يف وصفه) ٩(
يف عــدم جــواز : ، وخامتــة هــذا الكتــاب<كــشف األذهــان يف تأديــب اإلخــوان >مؤلـف كتــاب  ) ١٠(

 إنــه ذهــب إىل االحتيــاط فيمــا ال    ١٨/٩ويف الذريعــة ). ١٢/٧٨الطبقــات ق . (شــرب الــتنت 
  .نص فيه مثل شرب التنت
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، وإن ذكــــــر يف )١(لرســــــالة املــــــاجيين املتقدمــــــة اختيــــــاره حرمــــــة تعــــــاطي التبــــــغ   
  .)٢(الروضات أنه كتب يف أولوية تركه

ت  ()٣( بـــــــــــــن حممـــــــــــــد بـــــــــــــن ثنـــــــــــــوان املوســـــــــــــوي احلـــــــــــــويزي    الـــــــــــــسيد شـــــــــــــَبر-١٨
شــــــــرب >، الظــــــــاهر أنــــــــه مــــــــن احملــــــــرَّمني، ألنــــــــه ألــــــــف رســــــــالة مساهــــــــا   )هـــــــــ١١٨٦

  .)٤(، كما تقدم<الدخان من نزعات الشيطان
أضــرار ( الــسيد هبــة الــدين الــشهرستاين، تقــدم أن لــه كتابــاً أمســاه  -١٩

  .احملرَّمني، فيعتقد أنه من )٥(ـهـ١٣٤٣وطبع يف بغداد سنة ) التدخني
  .، حرَّم االعتياد عليه مع كثرة الشرب)٦( الشيخ علي املشكيين-٢٠
، وقــــــــــد حّرمــــــــــه مطلقــــــــــاً علــــــــــى   )٧( الــــــــــسيد حممــــــــــد حــــــــــسني فــــــــــضل اهللا  -٢١

  .املبتدئني وغريهم
  .)٨( الشيخ ناصر مكارم الشريازي-٢٢
  .)٩( الشيخ حممد مهدي مشس الدين-٢٣

الســيما اإلخبــاريني،  وهنــاك علمــاء آخــرون ذهبــوا إىل حتــرمي التــدخني      
                                                            

  .٤/٤٣٦: الذريعة) ١(
  .٤/٣٨٥: الروضات) ٢(
 .عامل فاضل حمدث معروف) ٣(
  .١٣/٥٣: الذريعة) ٤(
 .٢/٢١٤: ن. م) ٥(
اء يف اجلمهوريــة اإلســالمية يف  ربعــامل جماهــد فقيــه معــروف معاصــر، رئــيس جملــس اخلــ      ) ٦(

  ).١٢٨: مصطلحات الفقه. (إيران
، دنيـــــــــا ١/٢٩٧: ةاملـــــــــسائل الفقهّيـــــــــ. (عـــــــــامل جماهـــــــــد فقيـــــــــه مفـــــــــسر وداعيـــــــــة ومفكـــــــــر معاصـــــــــر  ) ٧(

  ).١٠٩: ، فقه احلياة٧/٦٩١: ، الندوة٢١٤الشباب 
 علـــــــى فــــــــرض حكــــــــم أهــــــــل اخلــــــــربة   كـــــــان يعلِّــــــــق القــــــــول باحلرمــــــــة عـــــــامل فقيــــــــه مفــــــــسر معاصــــــــر،  ) ٨(

، مث أطلـــــق احلرمـــــة يف فتـــــوى   )٢٦٧، زبـــــدة األحكـــــام  ٥٠٨توضـــــيح املـــــسائل  (بـــــضرره املهـــــم،  
 .متأخرة له

حيـــــرم علـــــى غـــــري املــــــدخنني    >: بأنــــــه) نـــــداء الـــــوطن  (عـــــامل فقيـــــه مفكـــــر، نقلـــــت عنــــــه صـــــحيفة      ) ٩(
نــــــــداء (، <التـــــــدخني، وعـــــــادة توزيــــــــع الـــــــدخان يف البيـــــــوت عــــــــادة قبيحـــــــة نطلـــــــب العــــــــدول عنـــــــها       

  ).م١/٧/١٩٩٥الوطن 



 ٩٦   ..لثالفصل الثا      

وبعـــــــض فـــــــضالء البحـــــــرين وتـــــــابعهم بعـــــــض املـــــــتفقهني، كمـــــــا يقـــــــول الـــــــسيد         
، وُنــــــــــــــــسب التحــــــــــــــــرمي إىل الــــــــــــــــشيخ احلــــــــــــــــر صــــــــــــــــاحب   )١(نعمــــــــــــــــة اهللا اجلزائــــــــــــــــري

، ولكــــــن الظــــــاهر أن نــــــسبة التحــــــرمي  )٢(الوســــــائل، وكــــــثري مــــــن إخباريــــــة زمانــــــه  
 - )٣( وإن وردت علـــى أكثـــر مـــن لـــسان، ويف أكثـــر مـــن كتـــاب    -للـــشيخ احلـــر  

مـــــــن ) ٥١(غـــــــري دقيقـــــــة، وخمالفـــــــة لـــــــصريح كالمـــــــه الـــــــوارد يف آخـــــــر الفائـــــــدة  
، هـــــــذه الفائـــــــدة الـــــــيت أورد فيهـــــــا رســـــــالة لـــــــبعض      )الفوائـــــــد الطوســـــــية (كتابـــــــه 

وال خيفـــى أنــــه  >: العلمـــاء حـــول حرمـــة التـــدخني، وقــــال يف أخرهـــا مـــا نـــصه       
إىل مــع تعــارض األدلــة، أو عــدم الــدليل بالكلّيــة، ال طريــق أســلم وال أقــرب         

النجــاة مــن التوقــف، واالحتيــاط يقتــضي التــرك مــع عــدم اجلــزم بــالتحرمي    
وبالكراهــــــة، الحتمــــــال حتــــــرمي اجلــــــزم بــــــذلك، بــــــل قيــــــام الــــــدليل علــــــى عــــــدم       
جـــواز القـــول بغـــري علـــم، وكـــذا ال ينبغـــي اجلـــزم باإلباحـــة، وال جيـــوز النـــهي        
عــن مثــل ذلــك، وال احلكــم بفــسق فاعلــه، الحتمــال كونــه غــافالً عــن ذلــك،   

 يكــــــون مكلفــــــاً بــــــه بداللــــــة العقــــــل والنقــــــل، والحتمــــــال كونــــــه قــــــد عــــــرف       فــــــال
  .)٤(<اإلباحة بدليلٍ تام

ويف موضــع آخــر مــن الكتــاب املــذكور صــرَّح بــأن شــرب الــتنت داخــل يف          
  .)٥(الشبهات اليت ورد األمر باجتناهبا

  : احملتاطون–ب 
، وقــــــد )هـــــــ١١٠٤ -١٠٣٣( الــــــشيخ حممــــــد بــــــن احلــــــسن احلــــــر العــــــاملي   -١

  .المه أعالهتقدم ك

                                                            
 . ٤/٥٥: األنوار النعمانية) ١(
  .٤/٣٨٥: الروضات) ٢(
، وغريهــــــــــــــا مــــــــــــــن  ١/١٠٣: ، كــــــــــــــشف األســــــــــــــرار ٣٣٩: ، الفوائــــــــــــــد الرضــــــــــــــوية ٤/٣٨٥: الروضــــــــــــــات) ٣(

 .املصادر
 .٢٣٠: الفوائد الطوسية) ٤(
 .٥١٨: الفوائد الطوسية) ٥(
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، قــــــال يف إجابتــــــه علــــــى اســــــتفتاء وجهنــــــاه      )١( الــــــسيد كــــــاظم احلــــــائري  -٢
االحـــوط وجوبـــاً تركـــه لغـــري املتعـــوَّد عليـــه، لقـــوة احتمـــال دخولـــه يف         >: إليـــه

  .<أدلة حرمة ما يضّر بالنفس
  : القائلون جبريان األحكام اخلمسة–ج 

 يــــــــــرى بعــــــــــض الفقهــــــــــاء أن التــــــــــدخني جتــــــــــري عليــــــــــه األحكــــــــــام التكليفيــــــــــة      
فمــن كــان يــضره   . اخلمــسة، وذلــك حبــسب اخــتالف الظــروف واألشــخاص     

تعاطيه ضـرراً بالغـاً فيحـرم عليـه تناولـه، وإن مل يكـن الـضرر بالغـاً فيكـره،              
وإن كـــان عالجـــاً لـــصاحبه يتوقـــف عالجـــه عليـــه، أو يتـــضرر بتركـــه فيجـــب     
عليــــــــــــه تناولــــــــــــه، وإال إن مل يتــــــــــــضرر بتركــــــــــــه، وكــــــــــــان نافعــــــــــــاً ملزاجــــــــــــه فيكــــــــــــون    

  . وإن كان تعاطيه ليس فيه شيء من ذلك فيكون مباحاًمستحباً،
  :وقد ذهب إىل هذا التفصيل بعض األعالم منهم

فتَّـــــــــــاح اجملـــــــــــامع مبفـــــــــــاتيح   ( الفاضـــــــــــل املـــــــــــوىل حممـــــــــــد علـــــــــــي، صـــــــــــاحب     -١
  .)٢()الشرايع
و ) الكفايـــــــــــــــة ( املـــــــــــــــريزا فيـــــــــــــــاض أخـــــــــــــــو احملقـــــــــــــــق الـــــــــــــــسبزواري صـــــــــــــــاحب      -٢

  .)٣()الذخرية(
ريـــــــــــــــاض (اختــــــــــــــار ذلــــــــــــــك يف   ) هــــــــــــــــ١٢ت ( املــــــــــــــريزا عبــــــــــــــد اهللا األفنــــــــــــــدي    -٣

  .)٤()العلماء
  : احمللِّلون–د 

ذهــب الكــثري مــن الفقهــاء إىل القــول باحلليــة، وفيمــا يلــي نقتــصر علــى       
  :إيراد أمساء بعضهم

وقـــد ) هــــ١٠٧٠ت ( العالمـــة حممـــد تقـــي بـــن مقـــصود اجمللـــسي األول  -١
                                                            

 ).قده(فقيه معاصر من تالمذة الشهيد الصدر ) ١(
 .٥٥ :جمموعة رسائل) ٢(
  .١١/١٣٦: ، الذريعة٣/٢١١: ، الرياض٤/٣٨٧: روضات اجلنات) ٣(
  .٣/٢١١: رياض العلماء) ٤(



 ٩٨   ..لثالفصل الثا      

  .)١(وصل به األمر إىل تناوله أثناء الصيام
  .)٢()هـ١١١٢ت (جلزائري  السيد نعمة اهللا ا-٢
  .)٣()هـ١١٠١ت ( الشيخ سليمان بن علي بن سليمان الشاخوري -٣
 الــــــــــــسيد علــــــــــــي بــــــــــــن التقــــــــــــي الرضــــــــــــوي اللكهنــــــــــــوي املعاصــــــــــــر لــــــــــــصاحب    -٤

  .)٤(الذريعة
  .)٥( الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي-٥
): إرشـــــــــاد الـــــــــسائل  (قـــــــــال كمـــــــــا يف   .  الـــــــــسيد حممـــــــــد رضـــــــــا الكلبيكَـــــــــاين   -٦

  .)٦(<عن التدخني ابتداءاألوىل االجتناب >
واحلليـــــة معروفــــة عنــــه، وكــــان بنفـــــسه    .  الــــسيد أبــــو القاســــم اخلــــوئي    -٧

 –إن كــــــــــــان معــــــــــــه  >: مــــــــــــن املــــــــــــدخنني وإن أجــــــــــــاب علــــــــــــى اســــــــــــتفتاء وجــــــــــــه إليــــــــــــه    
 ضـــــــــــرر معتـــــــــــد بـــــــــــه حـــــــــــرم ابتـــــــــــداًء واســـــــــــتدامة، ولكـــــــــــن االحتيـــــــــــاط    –التـــــــــــدخني 

  .)٧(<املستحب ثابت مع عدم اإلضرار املعتد به
  :أعالم السّنة) ٢(

كمـــــا اختلفـــــت آراء علمـــــاء الـــــشيعة يف حكـــــم التـــــدخني، كـــــذلك اختلفـــــت  
آراء علمــــــــاء الــــــــسنة، فلــــــــم جيمعــــــــوا علــــــــى رأي واحــــــــد، حــــــــىت داخــــــــل املــــــــذهب    

  .الواحد، وإن كان األكثر على التحرمي
فاألحنــــــــــاف ذهــــــــــب مجاعــــــــــة منــــــــــهم إىل القــــــــــول بكراهتــــــــــه، وآخــــــــــرون إىل      

لـــــبعض الرابـــــع  حترميـــــه ملـــــن يـــــضره تعاطيـــــه، وبعـــــضهم توقـــــف يف األمـــــر، وا     
  .)٨(إن هذا رأي أكثرهم: قال حبرمته مطلقاً، وقيل

                                                            
 . ٤/٥٥:  األنوار النعمانية)١(
  .٤/٦٠: ، األنوار النعمانية٣٠٨: زهر الربيع) ٢(
  .١١/١٤٠: ، الذريعة٤/١٣: ، الروضات١٣: لؤلؤة البحرين) ٣(
  .١٦/٢٢٩، و ٢/٢٦٣: الذريعة) ٤(
  . طبع إيران حجري٧٩ص: احلق املبني) ٥(
  .١٨٩ :إرشاد السائل) ٦(
  .١٩٤: منية السائل) ٧(
 .٩٣: ، املوقف الشرعي٤٦٥: فقه األشربة) ٨(



   .. الصحية فقه السالمةفي                                                      ٩٩ 

بتحــــــــرمي ] وقيــــــــل أكثــــــــرهم [وأمــــــــا املالكيــــــــة فقــــــــد أفــــــــىت بعــــــــض أعالمهــــــــم    
حيــــرم  : الــــدخان، وجعلــــه بعــــضهم مكروهــــاً كراهــــة ترتيهيــــة، وقــــال بعــــضهم       

علـــــى مـــــن يـــــضره فقـــــط، وأمجعـــــوا علـــــى حرمتـــــه حـــــال قـــــراءة القـــــرآن، ويف          
وأمـــــــا الــــــــدخان  >: م املالكيــــــــة يف هـــــــذا الـــــــصدد  ، يقـــــــول أحـــــــد أعـــــــال   )١(املـــــــساجد 

املعــــروف عنــــد أهــــل زماننــــا بالتنبــــاك فقــــد اختلــــف فيــــه أهــــل مــــذهبنا علــــى         
أقـــوال، وأمـــا اســـتفاف الـــدخان فقـــد اختلفـــت فيـــه فتـــاوى شـــيوخنا، فمنـــهم      
من أجازه ومنهم من منعه، والظـاهر املنـع، ملـا احتـف بـه مـن املفاسـد الـيت            

أنــــــــه مبــــــــاح، وقــــــــد تعــــــــرض لــــــــه     ) بــــــــد البــــــــاقي ع(ال تعــــــــد كثــــــــرةً، وزبــــــــدة مــــــــا يف    
األحكــــــام، فيحــــــرم يف املــــــساجد، وعنــــــد قــــــراءة القــــــرآن، ويف احملافــــــل، ألن       
النـــــــاس يتـــــــأذون برائحتـــــــه، ويبـــــــاح فيمـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك، وحيـــــــرم شـــــــربه إذا منـــــــع         
احلــــــــــــاكم منــــــــــــه، ألن مــــــــــــذهب مالــــــــــــك وجــــــــــــوب إطاعــــــــــــة احلــــــــــــاكم مــــــــــــا مل يــــــــــــأمر    

  .)٢(<مبحرم
مبــــاح، ولكنــــه يقــــرب مــــن الكراهــــة     وأمــــا احلنابلــــة فــــرأي متقــــدميهم أّنــــه     

الترتيهيـــــــــــــــة، وأن تعاطيـــــــــــــــه خـــــــــــــــالف األوىل، ورأي متـــــــــــــــأخريهم هـــــــــــــــو اجلـــــــــــــــزم     
بـــــــــــالتحرمي، وقـــــــــــد حكـــــــــــم علمـــــــــــاء جنـــــــــــد قاطبـــــــــــة بتحـــــــــــرمي الـــــــــــتنت بكـــــــــــل طـــــــــــرق     
اســتعماله وتعاطيــه، واعتــربوا بيعــه وزراعتــه وتروجيــه مــن األمــور احملرمــة،    

 عبــــد الوهــــاب  وذلــــك منــــذ أن أصــــدر الــــشيخ عبــــد اهللا بــــن الــــشيخ حممــــد بــــن     
  .)٣(فتواه بتحرميه

وأما الشافعية فنسب إىل أكثرهم التحرمي، وفـيهم مـن قـال بكراهتـه،        
  .)٤(بل وإباحته

اتـضح ممــا تقــدم أن لعلمــاء الــسّنة أكثـر مــن رأي حــول التــدخني، وحنــن    
                                                            

  .١١٢ :املوقف الشرعي) ١(
  .٤٦٦: فقه األشربة وحدها) ٢(
 .١٢١، ٩٢: املوقف الشرعي) ٣(
 .١٠٢: ن. م) ٤(



 ١٠٠   ..لثالفصل الثا      

نـــشري إىل أمســـاء بعـــض احملللـــني، مث نـــستعرض بـــشكل أكثـــر تفـــصيالً آراء       
  .القائلني بالتحرمي

  : باحللية أو الكراهةالقائلون
، رأى )هـــ١٠٣٣ت ( منــهم الــشيخ مرعــي بــن يوســف الكرمــي احلنبلــي     -

  .)١(أنه يكره كراهةً ترتيهية
  .)٢( الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين احلنبلي، رأيه الكراهة-
  .)٣( الشيخ زين الدين عبد القادر احلنبلي، رأيه اإلباحة-
  .)٤(حة الشيخ حسن الشطي احلنبلي، رأيه اإلبا-
 الـــــــــــدكتور وهبـــــــــــة الزحيلـــــــــــي، يـــــــــــرى أن مرتبـــــــــــة التـــــــــــدخني ال تقـــــــــــل عـــــــــــن       -

  .)٥(...الكراهة، أو الكراهة التحرميية، وقد يصبح حراماً 
  :القائلون باحلرمة

  ).من علماء تركيا( الشيخ حممد اخلواجة احلنفي، -١
  ).من علماء تركيا( الشيخ حممد الشهاوي احلنفي، -٢
  ).من علماء مصر(بهويت احلنبلي،  الشيخ أمحد السنهوري ال-٣
  ).من علماء مصر( الشيخ إبراهيم اللقاين املالكي، -٤
  ).من علماء املغرب( الشيخ أبو الغيث القشاش املالكي، -٥
  ).من علماء املغرب( الشيخ عبد العزيز الدباغ املالكي، -٦
  ).من علماء الشام( الشيخ النجم الغزي العامري الشافعي، -٧
  ).من علماء احلرمني(بد اهللا العصامي املالكي،  الشيخ ع-٨
  . الشيخ حممد علي بن عالن البكري الصديقي الشافعي-٩
  . السيد عمر البصري-١٠

                                                            
  .١١٨: املوقف الشرعي) ١(
 .١١٩: ن. م) ٢(
 . ن.  م)٣(
 .ن. م) ٤(
 .٧/٥٥٠٦: الفقه اإلسالمي وأدلته) ٥(



   .. الصحية فقه السالمةفي                                                      ١٠١ 

  . السيد سعد البلخي-١١
  . السيد حممد الربزجني-١٢
قـــــــد  الـــــــسيد حممـــــــد املهـــــــدي صـــــــاحب ثـــــــورة املهـــــــدي يف الـــــــسودان، و   -١٣

  .اجر فيه واملت،هفرض عقوبات على متعاطيه، ومروج
  . الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي احلنبلي-١٤
  . الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بابطني احلنبلي-١٥
  . الشيخ حممد بن إبراهيم احلنبلي، املفيت السابق للمملكة-١٦
  . الشيخ عبد العزيز بن باز احلنبلي الوهايب املعاصر-١٧
  .ايب املعاصر الشيخ حممد صاحل بن عثيمني احلنبلي الوه-١٨
 الـــــــــشيخ أبـــــــــو بكـــــــــر اجلزائـــــــــري احلنبلـــــــــي املعاصـــــــــر، أصـــــــــله جزائـــــــــري         -١٩

  .وتوطن يف املدينة املنوّرة
مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــاء ( اإلمـــــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــــــد اهللا احلـــــــــــــــــــــداد العلـــــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــشافعي،  -٢٠

  ).حضرموت
مـن علمـاء   ( اإلمام احلسني بن الشيخ أيب بكر بن سامل الـشافعي،       -٢١

مي، بل اشـترى مـزارع التنبـاك    ، ومل يكتِف هذا الشيخ بالتحر   ) حضرموت
  .يف حضرموت من ماله اخلاص وأحرقها

  ).من علماء حضرموت( العالمة السيد أمحد اهلنداوي، -٢٢
  ).من علماء حضرموت( العالمة عبد باسودان الشافعي، -٢٣
  . العالمة السيد عبد اهللا الشاطري-٢٤
 الــــــــــــــسيد عبــــــــــــــد الــــــــــــــرمحن بــــــــــــــن حممــــــــــــــد املــــــــــــــشهور الــــــــــــــشافعي، مفــــــــــــــيت  -٢٥

  .ت السابقحضرمو
  . العالمة السيد علوي بن أمحد السقاف املكي-٢٦
  ).من علماء اليمن( العالمة إبراهيم بن مجعان الشافعي، -٢٧
  ).من علماء اليمن( السيد أبو بكر األهدل، -٢٨
  . الشيخ حممد السندي احلنفي-٢٩
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  . الشيخ حممد بن سعد الدين احلنفي-٣٠
  . الشيخ حممد العيين احلنفي-٣١
  .لشيخ حممد بن عبد العظيم املكي احلنفي ا-٣٢
  . الشيخ عيسى الشهاوي احلنفي-٣٣
  . الشيخ حممد حياة املدين احلنفي-٣٤
  . الشيخ العمادي احلنفي-٣٥
  . الشيخ املسريي احلنفي-٣٦
  . الشيخ حممد عالء الدين احلصكفي احلنفي-٣٧
  . العالمة عبد احلي اللكنوي احلنفي-٣٨
  .وي احلنفي املصري الشيخ حسن الشرنبال-٣٩
  . الشيخ عبد الرمحن الشهيد النقشبندي السندي احلنفي-٤٠
  .  الشيخ صاحل احلفين الزفزايف احلنفي-٤١
  . الشيخ عبد العظيم املكي احلنفي-٤٢
  . الشيخ وجيه الدين العلوي اهلندي احلنفي-٤٣
  . الشيخ عبد اللطيف اهلندي احلنفي-٤٤
  . السيد حسن احلسيين احلنفي-٤٥
  . موالنا حممد احلنفي األمحد آبادي-٤٦
  . موالنا حبيب اهللا األمحد آبادي-٤٧
  . حممد بن سعد الدين، مفيت الديار التركية-٤٨
  . أسعد أفندي بن سعد الدين-٤٩
  . الشيخ حممد بن الصديق احلنفي اليمين-٥٠
  . الشيخ حممد بن عبد الباقي املكي احلنفي-٥١
  .حلنفي الشيخ أبو احلسن املصري ا-٥٢
  . الشيخ حممد احلاصري اليمين-٥٣
  . العالمة السيد صبغة اهللا الربوجي احلسيين-٥٤
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  . السيد أسعد البلخي املكي-٥٥
  . العالمة الشيخ فروخ املكي-٥٦
  . الشيخ حممد بن فروخ املكي-٥٧
  . الشيخ حممد احلامي الزبيدي-٥٨
  . الشيخ حممد أفندي الوايف-٥٩
  .باغ الشيخ حممد أفندي الد-٦٠
  . الشيخ رجب بن أمحد احلنفي-٦١
  . الشيخ عمر بن أمحد املصري احلنفي-٦٢
  . الشيخ الشهاب أمحد القيلويب الشافعي-٦٣
  . الفقيه سليمان البجريمي الشافعي-٦٤
  . اإلمام عمر بن عبد الرحيم احلسيين الشافعي-٦٥
  . العالمة عمران بن عبد الرحيم البصري الشافعي-٦٦
  . البلقيين الشافعي الشيخ صاحل-٦٧
 الــــــشيخ علــــــي الزيــــــادي الــــــشافعي، قــــــال حبرمــــــة شــــــرب الــــــدخان ملــــــن        -٦٨

  .يغيب عقله بشربه
  . وكذلك قال الشيخ حممد الشويري الشافعي-٦٩
  . وكذلك الشيخ عبد الرؤوف املناوي الشافعي-٧٠
  . العالمة جنم الدين بن بدر الدين املغريب العامري الشافعي-٧١
  .ن الشرباوي الشافعي املصري الشيخ شرف الدي-٧٢
  . الشيخ مصطفى البوالقي املالكي-٧٣
  . الشيخ سامل السنهوري املالكي-٧٤
  . الشيخ القرشي املالكي-٧٥
  . الشيخ حسني بن علي احلسيين املالكي-٧٦
  . الشيخ أبو العباس أمحد بن ناصر املرسي املالكي-٧٧
  . الشيخ حممد بن فتح اهللا املالكي-٧٨
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  .الد بن حممد املغريب اجلعفري املالكي الشيخ خ-٧٩
  . القاضي حممد بن عبد الرمحن املالكي-٨٠
  . الشيخ حممد بن حممد املغريب املالكي-٨١
  . الشيخ حممد بن أمحد بن عبد الرمحن املالكي-٨٢
  . الشيخ حممد الوايل الفاليت السوداين املالكي-٨٣
  . الشيخ حممد اجلمايل املغريب املالكي-٨٤
  .شيخ عبد امللك العصامي املالكي ال-٨٥
  . العالمة احملدث عبد السالم اللقاين املالكي-٨٦
  . احملدث الفقيه خالد السنهوري األزهري-٨٧
  . الشيخ حممد بن عبد الوارث الصديقي املالكي-٨٨
  . الشيخ خالد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا املالكي اجلعفري-٨٩
ت (ملقدســــــــــــــــي احلنبلــــــــــــــــي   الــــــــــــــــشيخ مرعــــــــــــــــي بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف الكرمــــــــــــــــي ا   -٩٠
، حرَّمــه ملــن يــضيع بــسببه مالــه، ويــضر بعائلتــه، أو بغرميــه وفيمــا      )هـــ١٠٣٣

  .سوى ذلك رأى كراهته كراهةً ترتيهية
  . الشيخ عبد الرمحن البهويت احلنبلي-٩١
  . الشيخ حممد بن بلبان الدمشقي احلنبلي-٩٢
  . الشيخ عبد الباقي احلنبلي-٩٣
  .بلي الشيخ حيىي بن عطوي احلن-٩٤
  ).هـ١٠٥٥ت ( الشيخ منصور البهويت املصري احلنبلي، -٩٥
  . الشيخ صاحل البليهي احلنبلي-٩٦
 الـــــــــشيخ عبـــــــــد اهللا بـــــــــن الـــــــــشيخ حممـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب النجـــــــــدي         -٩٧

  .احلنبلي
  . الشيخ حسني بن حممد بن عبد الوهاب النجدي-٩٨
  . الشيخ محد بن ناصر بن معمر-٩٩
  .ين الشيخ ناصر بن علي العري-١٠٠
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  . الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي احلنبلي-١٠١
  . الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي احلنبلي-١٠٢
  . الشيخ عبد اهللا بن جاد اهللا احلنبلي-١٠٣
  . الشيخ محود التوجيري احلنبلي-١٠٤
حتفـــــــــــة  ( الـــــــــــشيخ عبـــــــــــد القـــــــــــادر الراشـــــــــــدي القـــــــــــسنطيين، صـــــــــــاحب       -١٠٥

  ).اإلخوان يف حترمي الدخان
  .)١(مد شلتوت الشيخ حم-١٠٦
  .)٢( الشيخ سيد سابق-١٠٧
  .)٣( الشيخ حممد احلامد-١٠٨
  .)٤( الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي-١٠٩
  .)٥( احملدث بدر الدين احلسيين الدمشقي-١١٠
  .)٦( الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ-١١١
  .)٧( الشيخ أمحد الشرباصي-١١٢
  .)٨( الشيخ جاد احلق علي جاد احلق-١١٣
  .)٩(شيخ الدكتور عبد اجلليل شليب ال-١١٤
 الــــــــشيخ حامــــــــد جــــــــامع، أمــــــــني اجلــــــــامع األزهــــــــر، وخــــــــبري موســــــــوعة        -١١٥

  .)١٠(الفقه اإلسالمي بالكويت
                                                            

 .١٣٦ إىل ٩٢ وردت هذه األمساء يف كتاب املوقف الشرعي من التبغ والتدخني من صفحة )١(
 .٢/٦: ، وفقه السنة١٣٧: املوقف الشرعي )٢(
  .ن. م ٣)(
 .١٤٠: احلالل واحلرام يف اإلسالم، طبع إيران) ٤(
 .١٣٨: املوقف الشرعي) ٥(
 .ن. م) ٦(
 .ن. م) ٧(
  .١٤٤: ن. م) ٨(
 .١٤٥: ن. م) ٩(
 . ١٤٧: ن.  م)١٠(



 ١٠٦   ..لثالفصل الثا      

 الــــدكتور زكريـــــا الــــربي، رئـــــيس قــــسم الـــــشريعة حبقــــوق القـــــاهرة،     -١١٦
  .)١(وعضو جلنة األزهر

 الــــــــشيخ عطيــــــــة صــــــــقر، عــــــــضو جلنــــــــة الفتــــــــوى، وجممــــــــع البحــــــــوث       -١١٧
  .)٢(ألزهراإلسالمية با

 الــشيخ مــصطفى حممــد احلديــدي الطــري، عــضو جممــع البحــوث     -١١٨
  .)٣(اإلسالمية
 الـــــــــشيخ عبـــــــــد اهللا املـــــــــشد، عـــــــــضو البحـــــــــوث اإلســـــــــالمية، ورئـــــــــيس      -١١٩

  .)٤(جلنة الفتوى باألزهر
 الــشيخ الــدكتور عمــر هاشــم، رئــيس قــسم احلــديث بكليــة أصــول    -١٢٠

  .)٥(الدين يف جامعة األزهر
  .)٦( احلسيين عبد اجمليد هاشم، وكيل األزهر الشيخ الدكتور-١٢١
  . )٧( الشيخ حممد بن جعفر الكتاين-١٢٢

إىل غــــــــــــــري ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن األعــــــــــــــالم ممــــــــــــــن تقــــــــــــــدمت أمســــــــــــــاء بعــــــــــــــضهم عنــــــــــــــد   
اســــــــــــتعراض الرســــــــــــائل املؤلفــــــــــــة حــــــــــــول التــــــــــــدخني، ومل ُنِعــــــــــــد ذكرهــــــــــــا خــــــــــــشية   

  .التكرار اململ، أو غريهم ممن مل نذكر أمساءهم
  :رجأعالم األباضية اخلوا) ٣ (

، بـــــــل ُعـــــــدَّ )٨(نقـــــــل عـــــــن األباضـــــــية حتـــــــرميهم للتبـــــــغ، لكونـــــــه مـــــــن اخلبائـــــــث  
، ويف رســـــــــالة )٩(حترميـــــــــه مـــــــــن اآلراء الـــــــــيت اشـــــــــتهرت هبـــــــــا الفرقـــــــــة األباضـــــــــية  

                                                            
 .١٥٢: املوقف الشرعي) ١(
 .١٥٥: ن.  م)٢(
  .١٥٨: ن.  م)٣(
 . ١٦١: ن.  م)٤(
 .١٦٥: ن.  م)٥(
 .١٧٠: ن. م) ٦(
  .٧/٥٥٠٦:  الفقه اإلسالمي وأدلته)٧(
   .ن. م )٨(
  .١/٦١: ن.  م)٩(
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الـــــشيخ ســـــليمان بـــــن علـــــي الـــــشاخوري ينـــــسب إىل اخلـــــوارج بـــــأهنم جممعـــــون      
علــى حتــرمي الــتنت والقهــوة، كمــا هــو العيــان والوجــدان مــن مذاهبــهم علــى          

  .ولهحدِّ ق
  : رأي الكنيسة املسيحية) ٤ (

شـــــــدد مـــــــدير املركـــــــز الكـــــــاثوليكي لإلعـــــــالم األب انطـــــــوان اجلمّيـــــــل علـــــــى   
ضـرورة حماربــة التــدخني لتــأثريه الـسليب مــن النــاحيتني الــصحية والبيئيــة،    

الكنيسة حتذر دائماً مـن أخطـار   >: ١٣٢٢٤٧العدد ) النهار(وقال لصحيفة  
وعيـــــة املـــــؤمنني، وحـــــضَّ الـــــرأي العـــــام  هـــــذه العـــــادة الـــــسيئة، ومـــــن واجباهتـــــا ت 

، وأشـار إىل أن الكنيـسة ال تنتظـر يومـاً خاصـاً      <على االمتناع عن التدخني  
حملاربــــــة التــــــدخني، وتــــــسعى باســــــتمرار إىل اإلرشــــــاد، ولكنــــــها ال تتمتــــــع بــــــأي  

  .سلطة رادعة
هــــــذا هــــــو رأي الكاثوليــــــك، وأمــــــا الطائفــــــة اإلجنيليــــــة فهــــــي أكثــــــر التزامــــــاً    

 كمـا يقـول أحـد املنـتمني إليهـا      -تـدخني، والـسبب يف ذلـك     باالمتناع عـن ال   
اإلنــسان الـذي حتــرر روحيـاً عليــه أن يتحـرر جــسدياً    >:  أن-إليـاس مسعـان   

، ونفـــــــى <مـــــــن أي عـــــــادة تكبلـــــــه، خـــــــصوصاً إذا كانـــــــت غـــــــري الئقـــــــة اجتماعيـــــــاً      
إن اإلنـسان املـؤمن   : مسعان وجود نصوص دينية متنع التدخني، لكن قال 

 حـــــــــــىت ال يـــــــــــصبح عبـــــــــــداً ألي عـــــــــــادة جـــــــــــسدية تفـــــــــــرض       عليـــــــــــه أن ال يـــــــــــدخن،  
  .)١(نفسها

  :رأي الدروز) ٥(
تـــــــــذهب الطائفـــــــــة الدرزيـــــــــة املنتـــــــــشرة يف ســـــــــوريا وفلـــــــــسطني ولبنـــــــــان إىل    
حتــــــــــرمي الــــــــــدخان علــــــــــى أتباعهــــــــــا، بــــــــــل ال يقبــــــــــل انــــــــــضمام الــــــــــدرزي إىل فئــــــــــة       

إال بعـــد إخـــضاعه لفتـــرة مـــن التجربـــة يثبـــت خالهلـــا ختليـــه عـــن        ) األجاويـــد(
، كمـــــــا أن اجلهـــــــال مـــــــن  )٢(للـــــــذات الدنيويـــــــة والتـــــــرف يف املعيـــــــشة التـــــــدخني وا

                                                            
  . ١٣٢٢٤٧النهار العدد ) ١(
  .٤٦: تاريخ املسلمني املوحدين الدروز ٢)(



 ١٠٨   ..لثالفصل الثا      

املــــدخنني، أو الــــذين يتنــــاولون املــــسكر ال يــــسمح هلــــم بالــــصالة مــــع األتقيــــاء         
قــصاصاً هلــم وعــربة، ومــن ثــابر علــى التــدخني، أو املــسكر، وارتكــب إحــدى        

  .)١(الكبائر ال يسمح له وقت الصالة بدخول اجمللس، أو اخللوة
  

                                                            
  .١٣٦:  أصل املوحدين الدروز)١(
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  :منهج البحث │

يعترب هذا الفصل من أهم فصول الكتـاب، ألنـه يعـاجل املوقـف الفقهـي       
مـــــــن مـــــــسألة التـــــــدخني ويدرســـــــها دراســـــــة اســـــــتداللية تفـــــــصيلية وفـــــــق املنـــــــهج     

  .االستداليل املعروف لدى فقهاء املسلمني
ومــــــــــن الطبيعــــــــــي أن حنــــــــــدد بدايــــــــــة األصــــــــــل العملــــــــــي يف املــــــــــسألة، ليكــــــــــون  

 متاميــــــة األدلــــــة اخلاصــــــة، وغــــــري خفــــــي أن مثــــــة      مرجعــــــاً عنــــــد الــــــشك وعــــــدم   
  .خالفاً كبرياً يف حتديد األصل املذكور

 وســــواه مـــــن  -فاملدرســــة اإلخباريــــة ارتــــأت أن األصـــــل العملــــي يف املقــــام      
 هــــو االحتيـــاط، وهــــو يقتــــضي تـــرك التــــدخني حــــىت   -الـــشبهات التحرمييــــة  

  .مع عدم متامية سائر األدلة اليت ُتساق للحرمة
 - ونظــائره -ألصــولية ارتــأت بــأن األصــل العملــي يف املقــام  لكــن املدرســة ا

هو الرباءة، واستناداً إىل ذلـك فقـد أفـىت مـشهور األصـوليني بإباحـة شـرب            
 علـــــى احلرمـــــة، وقـــــد أشـــــار بعـــــضهم إىل    - بنظـــــرهم -الـــــتنت، لعـــــدم الـــــدليل   

  :هذا املعىن، فقال ناظماً
 تعــــــــــــــــــــــــــــاطي الـــــــــــــــــــــــــــدخان قبــــــــــــــــــــــــــــيح : قـــــــــــــــــــــــــــالوا 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصري املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء يف نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاط
  يف احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ومل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 

. 

 ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
 ويعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحة  

 )١(واألصـــــــــــــــــــــــــــــــــل يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــأنه اإلباحـــــــــــــــــــــــــــــــــة  
. 

ومــــن الطبيعــــي أن خيتلــــف منــــهج البحــــث بــــني املدرســــتني، فعلــــى القــــول   
 يـــــــــتعني التفتـــــــــيش عـــــــــن دليـــــــــل مبـــــــــيح     – كمـــــــــا يـــــــــرى اإلخبـــــــــاري   –باالحتيـــــــــاط 

خبــــاري لـــيمكن رفـــع اليـــد عــــن مقتـــضى األصـــل العملــــي، وال يـــتعني علـــى اإل       
                                                            

  .٤٦٧ :راجع فقه األشربة وحدها) ١(



 ١١٢  ..لفصل الرابع       ا 

 وهــو – بنظــره –إثبــات احلرمــة بالــدليل االجتــهادي لكفايــة األصــل العملــي   
االحتيــــــــاط، نعــــــــم ال يــــــــضره قيــــــــام دليــــــــل علــــــــى احلرمــــــــة، بــــــــل إن ذلــــــــك يعــــــــزر   
موقفــــه، ويزيــــده رســــوخاً، بــــل وينفعــــه يف عمليــــة املوازنــــة مــــع دليــــل احلليــــة   

  .لو متّ
 يكــــــــــون – كمــــــــــا يــــــــــرى األصــــــــــويل  –وأّمــــــــــا علــــــــــى القــــــــــول بــــــــــالرباءة واإلباحــــــــــة   

املـــــتعني التفتـــــيش عـــــن دليـــــل علـــــى احلرمـــــة ليتـــــسىن رفـــــع اليـــــد عـــــن األصـــــل      
العملـــــــــــي، وال يـــــــــــتعني علـــــــــــى األصـــــــــــويل إثبـــــــــــات احلليـــــــــــة بالـــــــــــدليل االجتـــــــــــهادي  
لكفايـــــة األصـــــل العملـــــي بنظـــــره، وإن كـــــان قيـــــام هـــــذا الـــــدليل ال يـــــضره، بـــــل   

  .ينفعه يف عملية املوازنة وغريها كما أسلفنا
سم منـــــذ أمـــــد بعيـــــد يف البحـــــث األصـــــويل،    وحيـــــث أن هـــــذا الـــــرتاع قـــــد حـــــ   

 -وثبــــــــــــــت بالــــــــــــــدليل القــــــــــــــاطع أن األصــــــــــــــل العملــــــــــــــي يف الــــــــــــــشبهات التحرمييــــــــــــــة   
 هو الرباءة، يكـون مـن الطبيعـي أن يتجـه البحـث إىل      -كالشبهات الوجوبية  

اســــتعراض أدلــــة القــــول باحلرمــــة، فــــإن متــــت ومل يوجــــد هلــــا معــــارض، و إالّ        
  :يعين أن خطوات البحث هي التاليةكان املرجع هو أصالة الرباءة، وهذا 

  .دراسة أدلة احلرمة: أوالً
  . دراسة أدلة اإلباحة:ثانياً
  . املوازنة بني أدلة احلرمة واحللية:ثالثاًَ

والوجــــــــه يف هــــــــذا الترتيــــــــب أنــــــــه إذا مل تــــــــتم أدلــــــــة احلرمــــــــة كــــــــان املرجــــــــع         
أصـــالة الـــرباءة وينتـــهي البحـــث، ولكـــن لـــو متّـــت هـــذه األدلـــة مل ينتـــه البحـــث        

نـــــد ذاك، بـــــل ســـــيتحتم دراســـــة األدلـــــة االجتهاديـــــة علـــــى اإلباحـــــة، فـــــإن مل   ع
تـــــتم هـــــذه األدلـــــة حكمنـــــا باحلرمـــــة، و إالّ دخلنـــــا يف اخلطـــــوة الثالثـــــة، وهـــــي  

  .إجراء موازنة بينها وبني أدلة احلرمة
  :خطأ منهجي

قبــــل الــــشروع يف البحــــث وفــــق املنهجيــــة املتقدمــــة ينبغــــي التنبيــــه علــــى         
ض رموز املدرستني يف املقام، وهـو اخللـط بـني    خطأ منهجي وقع فيه بع  



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١١٣ 

مقام األصل العملي ومقام الدليل االجتهادي، فقد عمـد اإلخبـاريون إىل          
، وعمـــــــــــــــد بعـــــــــــــــض  )١(االســـــــــــــــتدالل علـــــــــــــــى احلرمـــــــــــــــة بـــــــــــــــبعض أدلـــــــــــــــة االحتيـــــــــــــــاط     

األصـــوليني إىل االســــتدالل علــــى اإلباحـــة بــــبعض أدلــــة الـــرباءة واحلليــــة، مــــع     
الء، وال مـــربر لـــه، بـــل هـــو خطـــأ منـــهجي،    أنـــه ال داعـــي ملـــا فعلـــه هـــؤالء وهـــؤ   

وخلـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــني مقـــــــــــــــــام األصـــــــــــــــــل العملـــــــــــــــــي ومقـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدليل االجتـــــــــــــــــهادي، إن         
االســـتدالالت املـــشار إليهـــا إمنـــا تطـــرح يف مقـــام البحـــث األصـــويل وتأصـــيل        
وحتديــــــد املوقــــــف العملــــــي، وال يــــــصح وضــــــعها يف عــــــرض واحــــــد مــــــع األدلــــــة        

  .االجتهادية
  :أدلة احلرمة

  :الدليل األول
تـــدخني مـــضر بـــصحة اإلنـــسان، وكـــل مـــا ثبـــت ضـــرره فهـــو حمـــرم،   إن ال 

وهـــــذا الـــــدليل هـــــو أهـــــم األدلـــــة وأقواهـــــا، وقـــــد متـــــسك احملرَّمـــــون بـــــه، بينمـــــا         
نفــــــى احملللــــــون ضــــــرر التــــــدخني علــــــى الــــــصحة، وإذا كــــــان هنــــــاك ضــــــرر فهــــــو   

  .ضرر بسيط، وغري معتد به، فال يكون موجباً للحرمة
الــــدليل ال بــــأس أن نعــــرض  وقبــــل أن نــــشرع يف حتقيــــق احلــــال يف هــــذا    

  :لبعض كلمات الذين متسكوا به أو رفضوه
                                                            

قد شربه قوم : أنه سئل عن النبيذ؟ فقال) ع(كحديث االحتجاج عن علي بن احلسن ) ١(
لذين دفعوا بشهادهتم شهواهتم أوىل أن تقبل من وحرمه قوم صاحلون، فكان شهادة ا

جمموعة (، وقد استدل به يف )٢٥/٣٥٦الوسائل ج. (الذين جروا بشهادهتم شهواهتم
إن : عن الغناء، وقلت) ع(سألت اخلراساين : وكحديث يونس قال). ٦٦رسائل ص

كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، : ص يف الغناء، فقالخالعباسي ذكر عنك أنك تر
يا فالن : فسأله عن الغناء، فقال) ع(إن رجالً آتى أبا جعفر : ألين عن الغناء، فقلتس

قد : مع الباطل، فقال: إذا مّيز اهللا بني احلق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال
إن ). ٦٦جمموعة رسائل ص(، استدل به يف )١٧/٣٠٦راجع الوسائل (حكمت، 

د على أن املستفاد منهما لزوم االجتناب عما االستدالل هبذين اخلربين وأمثاهلما يعتم
يشك يف حليته وحرمته، ومن الواضح أن هذا حتديد للموقف العملي يف املسألة 

 . دليل االحتياطيف عرضونظائرها، فال جيعل دليالً آخر 



 ١١٤  ..لفصل الرابع       ا 

نقل احلر العاملي عـن بعـض األعـالم املتـأخرين اسـتدالله علـى حرمـة               
قاعـــدة الـــضرر املنفـــي، فـــإن كـــل مـــن   >: التـــدخني بـــاثين عـــشر دلـــيالً، ثالثهـــا  

بـــــأن الـــــضرر  ) ع(أدمنـــــه خيـــــرب بـــــضرره، وكـــــذا األطبـــــاء، وقـــــد صـــــّرح الـــــصادق     
وعلــــــم مــــــا يــــــضرهم، فنــــــهاهم ... إن اهللا خلــــــق اخللــــــق:  بقولــــــهعلــــــة احلرمــــــة

  . )١(عنه، وحرمه عليهم، مث أباَحُه للمضطر بقدر البلغة، ال غري ذلك
، )٢ (إمنــــــــــا اإلســــــــــراف فيمــــــــــا أتلــــــــــف املــــــــــال، وأضــــــــــر بالبــــــــــدن       >: وقــــــــــال أيــــــــــضاً  
  . )٣(<...واإلسراف حرام

قــــد مــــادام ) الــــدخان(إن تنــــاول التبــــغ  >: وقــــال الــــشيخ يوســــف القرضــــاوي 
ثبــت أنــه يــضر مبتناولــه فهــو حــرام، وخاصــة إذا قــرر ذلــك طبيــب خمــتص        

  . )٤(<بالنسبة لشخص معني
وعلّـــــق بعـــــضهم يف حاشـــــيته علـــــى كتـــــاب القرضـــــاوي وكالمـــــه املتقـــــدم،        

فهــو وإن ثبــت أنــه مـــضر، ولكــن ضــرره لـــيس      : وأمــا اســتعمال التبـــغ  >: قــائالً 
لإلنـــــسان العـــــادي، باحلــــد الـــــذي يقتــــل أو يلقـــــي إىل التهلكــــة عرفـــــاً بالنــــسبة     

وعلى كـل  . فهو من قبيل ضرر شرب املاء البارد، أو شرب اللنب للمزكوم       
حـــــال فـــــال نـــــص علـــــى حرمـــــة التبـــــغ مـــــن القـــــرآن والـــــّسنة، ومل يثبـــــت أن كـــــل        
ضـــــرر حـــــرام كمـــــا تقـــــدم، فنبقـــــى علـــــى أكثـــــر االحتمـــــاالت نـــــشك يف حرمـــــة  

فيـــأيت اســـتعمال التبـــغ لـــضرره الـــذي لـــيس هـــو قـــتالً، وال يـــؤدي إىل القتـــل،    
  .)٥(<هنا أصل اإلباحة الذي قررناه فيقول إنه حالل

ويذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعض أدلة اإلخباريني علـى حرمـة    
 أي مـــن مجلـــة أدلتـــهم علـــى احلرمـــة     –ومنـــها >: فيقـــول  :التبـــغ ويعلـــق عليهـــا  

                                                            

 .١ من األطعمة احملرمة احلديث١الوسائل الباب ) ١(
 . ١ من أبواب النفقات احلديث٢٦ن الباب . م) ٢(

 .٢٢٤الفوائد الطوسية ) ٣(

  .١٤١: احلالل واحلرام يف اإلسالم) ٤(
  .١٤٠: ن. م) ٥(
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وهـــــــذا أعجـــــــب مـــــــن  .  أنـــــــه مـــــــن اإلســـــــراف، ألنـــــــه مـــــــن املـــــــضر باملـــــــال والبـــــــدن    –
 احلـــوامض بأســـرها، ومجيـــع األشـــياء الباعثـــة علـــى   ســـابقه، إذ يلـــزم حتـــرمي 

الـــــــضعف مــــــــن النباتــــــــات وغريهــــــــا، والفواكــــــــه وغريهــــــــا، إن كــــــــان املــــــــدار علــــــــى   
حصول الضرر، ولو ضعيفاً، أو يف بعـض األوقـات، أو مـن بعـض الوجـوه،         
وإن أُريـــد الـــضرر مـــن مجيـــع الوجـــوه، فـــذلك لـــيس جاريـــاً يف التنبـــاك، فإنـــه      

. جيـــــب لــــدفع الـــــبلغم والـــــصفراء والرطوبـــــات نــــافع مـــــن وجـــــوه متعــــددة، وقـــــد   
نعــــــم، هــــــو كغــــــريه مــــــن الطعومــــــات واملــــــشروبات حــــــرام علــــــى مــــــن حيــــــصل لــــــه       
ضـــرر معتـــرب مـــن جهـــة، كاليبوســـة الـــشديدة، وكـــذا مـــا عـــداه مـــن املـــأكوالت           

  .)١(<واملشروبات، فإهنا جتري فيها األحكام اخلمسة
تـاين يف  ومن أدلة احلرمة اليت استدل هبـا الـشيخ حممـد بـن جعفـر الك          

 الــــــــدخان مــــــــضر  -٢>: أن) التــــــــدخني عنــــــــد األئمــــــــة األربعــــــــة وغريهــــــــم   (كتابــــــــه 
باألبــــدان ضــــرراً بيّنــــاً الشــــك فيــــه، وال شــــبهة اآلن عنــــد احلكمــــاء، وهــــو مــــن    
أهـــم أســـباب ســـرطان الرئـــة والقلـــب، وغـــري ذلـــك مـــن األمـــراض اخلطـــرية أو     

 يتعاطــاه   الــدخان مــؤذٍ بدخانــه اخلبيــث، ورائحتــه املنتنــة ملــن ال      -٣. املنتنــة
  .)٢(<من زوجة أو زوج وصاحب

ويقـــــــــول الـــــــــشيخ ســـــــــليمان بـــــــــن علـــــــــي الـــــــــشاخوري يف رده علـــــــــى مـــــــــن قـــــــــال       
إذا كان فيـه ضـرر فلـَم اسـتعمله العقـالء      >: حبرمته ألجل ما فيه من ضرر    

وأّنــــــى لــــــه هبــــــذه الــــــدعوى،    ! والــــــصلحاء والفــــــضالء وأهــــــل الطبــــــاع الــــــسليمة؟    
ع عكـــس هـــذه الـــدعوى،   وهـــي أن كـــل مـــن أدمنـــه أخـــرب بـــضرره، بـــل املـــسمو       

ألنــــا وجــــدنا مــــن أدمنــــه خيــــرب بأنــــه ينــــشف الدمعــــة، وينقــــي اجلــــروح املزمنــــة     
  .<ووصفه األطباء املاهرون للعقالء املتدينون... من العفونات

  :عودة إىل االستدالل
مها اإحـــد: وبــالعودة إىل أصــل الـــدليل نالحــظ أنـــه مؤلــف مـــن مقــدمتني     

                                                            
  .٨٢: احلق املبني يف تصويب اجملتهدين وختطئة اإلخباريني) ١(
  .٧/٥٥٠٦: الفقه اإلسالمي وأدلته) ٢(
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 مــــضر، واألخــــرى كــــربى    صــــغرى يف قيــــاس االســــتدالل، وهــــي أن التــــدخني    
يف هــــذا القيــــاس، وهــــي أن مــــا يــــضر بــــصحة اإلنــــسان حــــرام يف شــــرع اهللا،   

  .ومتامية الدليل من متامية املقدمتني املذكورتني
أّمــا الــصغرى فــاملرجع فيهــا إىل أهــل اخلــربة مــن األطبــاء، وأطبــاء اليــوم          
جيمعـــــون علـــــى ضـــــرر التـــــدخني، وكونـــــه ســـــبباً رئيـــــسياً لكـــــثري مـــــن األمـــــراض    

ميتـــــة، وقـــــد تقـــــدمت كلمـــــاهتم يف الفـــــصل الثـــــاين فلتراجـــــع، ولـــــذلك فـــــال        امل
يـصغى للحـديث عـن فوائــده، أو ضـرره البـسيط غـري املعتــد بـه، ولـيس مــن         

نعــــم، مثــــة  . شــــأن الفقيــــه احلــــديث عــــن هــــذا األمــــر خلروجــــه عــــن ختصــــصه    
  .أسئلة كثرية حول هذا األمر ستأيت الحقاً

  :حتقيق الكربى
: وإثباهتــــا بالــــدليل، ويف هــــذا الــــصدد نقــــول وإمنــــا املهــــم حتقيــــق الكــــربى 

إن اإلضــــــرار بــــــالنفس إذا كــــــان مؤديــــــاً إىل إزهــــــاق الــــــروح وإلقــــــاء الــــــنفس يف  
، أو إىل حــــــد قطــــــع عــــــضو مــــــن األعــــــضاء، فــــــال ريــــــب يف حرمتــــــه،  )١(التهلكــــــة

                                                            
نسب إىل بعض الفقهاء القول بأن حرمة قتل النفس ثابتة بالدليل العقلي فقط، دون ) ١(

 غري صحيح لكثرة الروايات الدالة على احلرمة، وفيها  أن ذلكإالالشرعي، الدليل 
  :الصحيح، وإليك بعضها

من قتل نفسه >): ع(الطوسي يف الصحيح عن أيب عبد اهللا و الصدوق  الشيخان روى-
، ١٩/٣٧٨، وج٩/٢٤، الوسائل ٤/٩٥: الفقيه. (<متعمداً فهو يف نار جهنم خالداً فيها

  ).  الوصايا من أحكام٥٢الباب 
من قتل نفسه متعمداً فهو يف نار جهنم خالداً فيها، قال اهللا > ):ع(وقال الصادق : قال

ً َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدَواناً َوظُلْماً *َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً {: عز وجل
  ).٢٩/٢٤: الوسائل. (<]٣٠-٢٩: النساء/[}لَى اللِّه َيِسرياًفََسْوَف ُنْصِليِه َناراً َوكَانَ ذَِلَك َع

إنّ املؤمن يبتلى بكل بلية وميوت بكل ميتة، إالّ >: قال) ع( ويف حديث عن أيب جعفر -
  ).ن. م. (<أنه ال يقتل نفسه

) ع( روى الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي بن احلسني -
ا حىت ماتت أهي مبرتلة هبعن امرأة أسرها العدو، فأصابوا ) ص(سئل النيب >: قال

                        ).٦/١٦٨التهذيب . (<نعم إال أن تكون أعانت على نفسها: الشهيد؟ قال
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من اهنمك يف أكل الطني : قال) ع(إن علياً >): ع( وعن طلحة بن زيد عن أيب عبد اهللا - 
  ).٩/٩٠، التهذيب ٦/٢٦٥الكايف . (<فقد شرك يف دم نفسه

من أكل الطني فمات، ): ص(قال رسول اهللا >: قال) ع(وقريب منه خرب السكوين عنه 
، وهذه )ن .م(، وحنوه خرب ابن القداح )٢٤/٢٢٢الوسائل (< فقد أعان على نفسه

  .الروايات يظهر منها مفروغية حرمة قتل اإلنسان لنفسه ومركوزيته يف األذهان
من ركب زاملة مث وقع منها >:قال) ع(مر عن أيب عبد اهللا  ويف خرب املفضل بن ع-

، وقد فسر )٢٢٣ معاين األخبار ٥/٤٤٠: ، التهذيب٢/٥٢٣: الفقيه(< فمات دخل النار
 إن الناس كانوا يركبون الزوامل، فإذا أراد أحدهم الرتول>: الصدوق هذا اخلرب بالقول

وا عن ذلك لئال يسقط أحدهم  من زاملته من غري أن يتعلق بشيء من الرحل، فنهوقع
  ).٢٢٣: التوحيد. (<متعمداً فيموت، فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار

مستدرك . (<...وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام>:  ويف الفقه الرضوي-
  ).١٦/١٨٢: الوسائل

شربة إىل غري ذلك من الروايات املتفرقة يف أبواب كثرية، منها أبواب األطعمة واأل
  .من طرق الشيعةهذا ، ٥٦، والباب٦الباب

  :وأما من طرق الّسنة فهناك روايات كثرية تدل على حرمة االنتحار من ذلك
من قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده >): ص( ما رواه أبو هريرة عن رسول اهللا -

من قتل نفسه يف بطنه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً، و) أي يضرب هبا(يتوجأ هبا 
بسمٍّ، فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل 

   ).٧/٣٢: صحيح البخاري (.<فقتل نفسه، فهو متردٍ يف نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً
، فقال لرجل )ص(شهدنا مع رسول اهللا : وأخرج الشيخان عن أيب هريرة أيضاً قال

هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتاالً >: اإلسالمممن يدعي 
الذي قلت آنفاً إنه من أهل النار، قد قاتل : شديداً، فأصابه جراح، فقيل يا رسول اهللا

، فكاد بعض املسلمني أن يرتاب، فبينما <إىل النار>): ص(قتاالً شديداً وقد مات، فقال 
 ميت، ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل مل إنه مل: هم على ذلك، إذ قيل له

، فتحامل عليه فقتل نفسه، ]طرفه األعلى: أي [يصرب على اجلراح، فأخذ ذباب سيفه
اهللا أكرب أشهد أين عبد اهللا ورسوله مث أمر بالالً >: فقال) ص(فأخرب بذلك رسول اهللا 

ن اهللا ليؤيد هذا الدين إنه ال يدخل اجلنة إالّ نفس مسلمة، وإ: فنادى يف الناس
  ).١/٧٤: ، صحيح مسلم٤/٣٤: صحيح البخاري. (<بالرجل الفاجر

كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكيناً فحّز هبا >: قال) ص( وعنه -
بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه >: يده، فما رقأ الدم حىت مات، قال اهللا تعاىل
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ومل ينـــــــــــازع يف ذلـــــــــــك أحـــــــــــد، للقطـــــــــــع بعـــــــــــدم رضـــــــــــا الـــــــــــشارع بـــــــــــذلك، كمـــــــــــا أن         
حبرمتــــه، جلريــــان الــــسرية عليــــه،  اإلضــــرار هبــــا لــــو كــــان طفيفــــاً، فــــال حيكــــم   

وعـــدم انفكـــاك الكـــثري مـــن تـــصرفات اإلنـــسان عنـــه، كالـــسهر الطويـــل الـــذي    
قـد يـسبب الــصداع البـسيط، أو تنــاول بعـض املـأكوالت الــيت تـسبب بعــض       
العــــــــوارض الــــــــصحية اجلانبيــــــــة، وإمنــــــــا الكــــــــالم فيمــــــــا لــــــــو كــــــــان الــــــــضرر بليغــــــــاً     

 بتـــــــــر عـــــــــضو مـــــــــن ومعتـــــــــداً بـــــــــه مـــــــــع عـــــــــدم وصـــــــــوله إىل حـــــــــد قتـــــــــل الـــــــــنفس، أو 
  .األعضاء

وقــــــــــد اختلفــــــــــت كلمــــــــــات الفقهــــــــــاء يف هــــــــــذا الــــــــــشأن، فبينمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن   
متقـــــــــدمي األصـــــــــحاب حرمــــــــــة هـــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــن اإلضـــــــــرار، ذهــــــــــب مجـــــــــع مــــــــــن       

  .املتأخرين إىل عدم احلرمة
  :كلمات الفقهاء

وقبــــــل أن نــــــدخل يف البحــــــث االســــــتداليل نــــــرى أن املناســــــب اســــــتعراض  
دد هبـــدف إلقـــاء مزيـــد مـــن األضـــواء    كلمـــات مجـــع مـــن الفقهـــاء يف هـــذا الـــص   

  .على هذه املسألة والتبصر هبا

                                                                                                                           
                                  ).١٤٦:  البخاري، صحيح٧/١٩٨: نيل األوطار. (<اجلنة

                  
برجل قتل ) ص(أخرب النيب :  ويف رواية أيب داوود من حديث جابر ابن مسرة قال- 

  ).٢/٧٦: سنن أيب داوود. (<ال أصلي عليه>: نفسه فقال
َوالَ َتقُْتلُواْ {: هذا، وميكن االستدالل على ذلك ببعض اآليات القرآنية كقوله سبحانه

، بتقريب أن اآلية إن كانت واردة يف قتل املرء }أَنفَُسكُْم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً
، أو شاملة لذلك على األقل، ٦/٢٨٤نفسه، كما فهم بعض الفقهاء، كالشيخ الطوسي 

كما يستفاد من مرسلة الصدوق املتقدمة، ومن روايات أخرى واردة عن أئمة أهل 
فهو مطلوب، وإن كانت ناظرة حلالة ) ١/٤٧٢: راجع تفسري نور الثقلني). (ع(لبيت ا

إِنَُّه كَانَ بِكُْم {: قتل املرء لغريه فيمكن أن ُيتمسك بعموم التعليل أعين قوله
، فإن رمحته تعاىل كما تقتضي املنع من قتل الغري تقتضي ]٦٦: اإلسراء/[}َرِحيماً

                                                                                       .املنع من قتل النفس
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وأمـــــا وجـــــوب األكـــــل خوفـــــاً علـــــى    ): هــــــ٤٦٠ت ( قـــــال الـــــشيخ الطوســـــي  -١
جيـــــــب عليـــــــه، وهـــــــو الـــــــصحيح عنـــــــدنا، ألن دفـــــــع املـــــــضار       : نفـــــــسه، قـــــــال قـــــــوم  

َوالَ {: ، وقـــــــــال}َوالَ َتقُْتلُـــــــــواْ أَنفُـــــــــَسكُمْ {: واجـــــــــب عقـــــــــالً، ولقولـــــــــه تعـــــــــاىل  
      ).١(}بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِةُتلْقُواْ 
يف جوابـــه علـــى مـــسألة مـــا  ) هــــ٤٨٠ت ( وقـــال ابـــن الـــرباج الطرابلـــسي  -٢

إذا مل جيـــــــد املـــــــضطر ميتـــــــة ليأكـــــــل منـــــــها، ووجـــــــد طعامـــــــاً لغـــــــريه، ومل يقـــــــدر    
: علـــى شـــرائه، أو أىب صـــاحبه مـــن بيعـــه، فهـــل للمـــضطر قتالـــه علـــى ذلـــك؟   

  .)٢(<..ضار واجب بالعقلله قتاله على ذلك، ألن رفع امل>
الـسموم  : احلرام أصـله مخـسة أشـياء   >): هـ٥٦٠ت ( وقال ابن محزة    -٣

حــالل : واحلــالل ضــربان : إىل أن يقــول... قليلــها وكثريهــا ) هكــذا(القاتــل 
كــل مــا يكــون  : والثــاين... حالــة الــسعة واالختيــار، وحــالل حالــة االضــطرار   
م، ومـــــا هـــــو يف حكـــــم امليتـــــة   حرامـــــاً حالـــــة الـــــسعة واالختيـــــار مـــــن امليتـــــة والـــــد   

وغـــري ذلـــك، واملـــضطر مـــن خيـــاف التلـــف، أو مـــا هـــو يف حكـــم التلـــف، وهـــو         
املرض، وترك األكـل، والـضعف عـن املـشي للمـسافر ماشـياً،         : أربعة أشياء 

  . )٣(<...وعن الركوب للمسافر راكباً
حتــــل امليتـــــة وكــــل حمـــــرم   >): هـــــ ٥٧٦كـــــان حيــــاً ســـــنة  ( وقــــال الكيــــدري   -٤

لنفس، ومن هو يف معناه كمـن خيـاف املـرض إن تركهـا،      ملن خياف تلف ا   
أو كــــــــــان يف ســـــــــــفر ميــــــــــشي وعلـــــــــــم أنــــــــــه إن مل يأكلـــــــــــها ضــــــــــعف وانقطـــــــــــع عـــــــــــن     

  .٤)(<الرفقة
د أقــــــــــسام احملرمــــــــــات ، وهــــــــــو يعــــــــــدِّ)هـــــــــــ٦٧٦ت ( وقــــــــــال احملقّــــــــــق احللــــــــــي -٥

الــــــــــــسموم القاتلــــــــــــة قليلــــــــــــها وكثريهــــــــــــا، أّمــــــــــــا مــــــــــــا ال يقتــــــــــــل منــــــــــــها،      >: اجلامــــــــــــدة
                                                            

 .٦/٢٨٤: املبسوط) ١(
 .٢٠٨: جواهر الفقه) ٢(
 .٣٦٣: الوسيلة) ٣(
  .٣٨٩: إصباح الشيعة) ٤(



 ١٢٠  ..لفصل الرابع       ا 

يف تنـــاول القـــرياط والقرياطـــني إىل ربـــع الـــدينار يف     كـــاألفيون والـــسقمونيا  
مجلــــة حــــوائج املــــسهل، فهــــذا ال بــــأس بــــه لغلبــــة الظــــن بالــــسالمة، وال جيــــوز      
التخطــــي إىل موضــــع املخــــاطرة منــــه، كاملثقــــال مــــن الــــسقمونيا والكــــثري مــــن     
شــــــحم احلنظــــــل، أو الــــــشوكران فإنــــــه ال جيــــــوز ملــــــا يتــــــضمن مــــــن ثقــــــل املــــــزاج    

  .)١(<وإفساده
الــسموم القاتلــة : اخلــامس>): هـــ٧٢٦ت (العالمــة يف القواعــد  وقــال -٦

وال جيـوز اإلكثـار   ... بأس باليسري مما ال يقتل قليلـه      قليلها وكثريها، وال  
ويكــره  >: ، وقــال فيهــا )٢(<منــها، كاملثقــال، وباجلملــة مــا خيــاف معــه الــضرر      

  .)٣(<كثرة األكل ورمبا حرم مع الضرر
 قليلــــــــه جيــــــــوز تنــــــــاول مــــــــا ال ضــــــــرر   ومــــــــاال يقتــــــــل>:  وقــــــــال يف اإلرشــــــــاد-٧
  .)٤(<فيه
ولــــــو بلـــــــغ يف الكثـــــــرة  ... >): هــــــــ٧٨٦ت ( وقــــــال الـــــــشهيد يف الــــــدروس   -٨

  .)٥(<إىل ظن القتل أو ثقل املزاج وإفساده حرم الدرهم من السقمونيا
يكره كثـرة األكـل، ورمبـا حـرم إذا أدى إىل الـضرر،          >: وقال فيها أيضاً  

  .)٦(<الربصكما روي أن األكل على الشبع يورث 
يف الروضــــة البهيــــة شــــارحاً كـــــالم    ) هــــــ٩٦٦ت ( وقــــال الــــشهيد الثــــاين    -٩

جبميـــع أصـــنافه جامـــداً    ) كلـــه (بـــضم الـــسني  ) حيـــرم الـــسُّم  (>: صـــاحب اللمعـــة 
دون ) ولـــــو كـــــان كـــــثريه يقتـــــل (كـــــان، أم مائعـــــاً إن كـــــان يقتـــــل قليلـــــه وكـــــثريه،   

دون (ار الكـــــــــــــثري القاتـــــــــــــل، أو الـــــــــــــض  ) حـــــــــــــرم(قليلـــــــــــــه، كـــــــــــــاألفيون والـــــــــــــسقمونيا   
                                                            

  . ، طبع دار األضواء بريوت٣/٢٢٤: شرائع اإلسالم) ١(
  .٣/٣٢٩: قواعد األحكام) ٢(
 .٣/١١٥: ن. م) ٣(
  .٢/١١١: إرشاد األذهان) ٤(
  .٣/١٤: الدروس) ٥(
 .٣/٢٦: ن. م) ٦(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٢١ 

، هــذا إذا أخــذ منفــرداً، أمــا لــو أضــيف إىل غــريه فقــد ال يــضر منــه      )القليــل
مــــــا حيــــــصل بــــــه : الكــــــثري، كمــــــا هــــــو معــــــروف عنــــــد األطبــــــاء، وضــــــابط احملــــــّرم 

   ).١(الضرر على البدن وإفساد املزاج
نعــم  >): ال ضــرر(يف رســالته ) هـــ١٢٨١ت ( وقــال الــشيخ األنــصاري   -١٥

  .)٢(< والنقلية حترمي اإلضرار بالنفسقد استفيد من األدلة العقلية
إىل غــري ذلــك مــن كلمــاهتم الدالــة علــى حرمــة اإلضــرار بــالنفس ولــزوم         
دفــع املــضار عنـــها، ويالحــظ يف أكثـــر الكلمــات ظهورهـــا يف حتــرمي مطلـــق      
الـــــــضرر بـــــــالنفس، وبعـــــــضها صـــــــّرح حبرمـــــــة قليـــــــل الـــــــضرر وكـــــــثريه، كمـــــــا يف   

  .عبارة املسالك وغريها
  : النفسأدلة حرمة اإلضرار ب

  :ميكن االستدالل حلرمة اإلضرار بالنفس باألدلة األربعة
  :االستدالل بالكتاب

  :أّما الكتاب فيمكن االستدالل بعدة آيات، أمهها آيتان
َوالَ ُتلْقُــــــــــــــــــــــواْ بِأَْيـــــــــــــــــــــدِيكُْم إِلَــــــــــــــــــــــى  {: قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــاىل  : آليـــــــــــــــــــــة األوىل ا

 -هنــــــا أ: بتقريــــــب ، اســــــتدل هبــــــا بعــــــض الفقهــــــاء]١٩٥: البقــــــرة/[}التَّْهلُكَــــــِة
تدل على أن اإلنسان ال جيـوز لـه أن ُيقـدم     -ومع غض النظر عن السياق   

  .)٣(على ما يعود عليه بالضرر احملض
  :وقد يالحظ على االستدالل هبا عدة مالحظات

 أن مالحظــة الــسياق جيعــل معــىن اآليــة خمتلفــاً عّمــا  :املالحظــة األوىل
َوأَنفِقُـــواْ فِـــي {: حاولـــه املـــستدل، ومتـــصالً بقـــضية اإلنفـــاق، قـــال ســـبحانه 

ــَه ُيحِــــبُّ        َســــبِيلِ اللّــــهِ َوالَ ُتلْقُــــواْ بِأَْيــــدِيكُْم إِلَــــى التَّْهلُكَــــةِ َوأَْحــــسُِنَواْ إِنَّ اللّــ
، واملفهوم من جمموع اآلية أن علـى املكلـف      ]١٩٥: البقرة/[}الُْمْحسِنَِني

                                                            
  .٧/٣٢٨: الروضة البهية) ١(
 .٣/٢٧٨: رسالة يف قاعدة نفي الضرر، مطبوعة مع رسائل أخرى يف ذيل املكاسب) ٢(
  .٣٠١/ا: التفسري الكاشف) ٣(



 ١٢٢  ..لفصل الرابع       ا 

اإلنفــــاق يف ســــبيل اهللا، ألنّ تــــرك اإلنفــــاق قــــد يــــؤدي إىل اهلــــالك، ويؤيــــده     
لــــــو أن رجــــــالً أنفــــــق مــــــا يف   : قــــــال) ع(احلــــــديث املــــــروي عــــــن اإلمــــــام الــــــصادق    

يديـــــه يف ســـــبيل مـــــن ُســـــبل اهللا مـــــا كـــــان أحـــــسن وال وفِّـــــق، ألـــــيس يقـــــول اهللا   
َالَ ُتلْقُــــــــواْ بِأَْيــــــــدِيكُْم إِلَــــــــى التَّْهلُكَــــــــةِ َوأَْحــــــــسُِنَواْ إِنَّ اللّــــــــَه ُيحِــــــــبُّ   {: تعــــــــاىل

  .)١(}الُْمْحسِنَِني
لـــــــــى رفـــــــــض اختـــــــــصاصها بالنفقـــــــــة، فتكـــــــــون اآليـــــــــة    وإذا أصـــــــــر الـــــــــبعض ع 

جمملـــة، ألن األقـــوال والوجـــوه املطروحـــة يف تفـــسريها متعـــددة، وال معـــني     
  .ألحدها على اآلخر

ال :... أحـــــدها: وقيـــــل يف معـــــىن اآليـــــة وجـــــوه >: قـــــال الـــــشيخ يف التبيـــــان
: والثــاين . تلقــوا بأيــديكم إىل التهلكــة باالمتنــاع مــن اإلنفــاق يف ســبيل اهللا      

ال تقتحمـــوا احلـــرب مـــن   : الثالـــث. بـــوا املعاصـــي باليـــأس مـــن املغفـــرة    ال ترك
ال تـــــــــسرفوا يف : الرابـــــــــع. غـــــــــري نكايـــــــــة يف العـــــــــدو، وال قـــــــــدرة علـــــــــى دفـــــــــاعهم  

  .)٢(<اإلنفاق الذي يأيت على النفس
أي ال هتلكــوا أنفــسكم باإلســراف الــذي يــأيت عليهــا، أو   >: وقــال الــوجيز

أو باإلمـــــــــساك املـــــــــؤدي إىل بتــــــــرك الغـــــــــزو واإلنفـــــــــاق فيغلـــــــــب علـــــــــيكم العـــــــــدو،  
  .)٣(<اهلالك

بــــــأن اآليــــــة ليــــــست جمملــــــة وال خاصــــــة    : وباإلمكــــــان دفــــــع هــــــذه املالحظــــــة  
بالنفقـــــــــة بـــــــــل هـــــــــي مطلقـــــــــة وشـــــــــاملة لكـــــــــل مـــــــــا يوجـــــــــب اهلـــــــــالك مـــــــــن إفـــــــــراط       
وتفــــريط، وال مــــانع مــــن األخــــذ بظهورهــــا يف اإلطــــالق املقتــــضي الجتنــــاب       

جلماعيـــــة، ســـــواء مــــــن   كـــــل مـــــا يــــــؤدي إىل اهللكـــــة يف اجملـــــاالت الفرديــــــة، أو ا    
ناحيـــة اخلطـــر علـــى احليـــاة، أو مـــن ناحيـــة اخلطـــر علـــى حاجاهتـــا الطبيعيـــة     

                                                            

  .١/٤١٢: الربهان) ١(
  .٢/١٥٢: التبيان) ٢(
  .١/١٧٠: لعزيزالوجيز يف تفسري كتاب اهللا ا) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٢٣ 

  .)١(اليت قد تؤدي إىل اخلطر على احلياة يف هناية املطاف
  . وليست تفسريية،وأما الرواية فهي تطبيقية

أنــــه ال جمــــال لالعتــــراض علــــى داللتــــها بأهنــــا هنــــت    : وممــــا تقــــدم يتــــضح 
ة، وهــذا منحــصر يف الفعــل املــؤدي إىل املــوت   عــن رمــي الــنفس يف التهلكــ  

  .احملتم، وشرب الدخان ليس كذلك، ألنه ليس مميتاً بشكل مباشر
< اإللقـــــاء يف التهلكـــــة>أن مفهـــــوم : والوجــــه يف انـــــدفاع هـــــذا االعتــــراض  

أوســــــع مــــــن ذلــــــك بكــــــثري، فهــــــو مــــــن جهــــــة ال خيــــــتص بــــــاهلالك احلتمــــــي، بــــــل       
ظنـــاً، أو اطمئنانــــاً، أو  يـــشمل كــــل مـــا مــــن شـــأنه أن يعــــرض الـــنفس للــــهالك     

يقينـــاً، ومـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه ال خيـــتص بـــاهلالك الفـــردي، بـــل هـــو شـــامل        
  . )٢(للهالك اجلماعي، وما يعرض األمة، أو اجلماعة للهالك

 مـضافاً إىل قـرب ظهـور اآليـة يف     -ويشهد هلذه التوسعة مـن اجلهـتني       
  : أمران-ذلك 

، بلحـــــــاظ أن )ع(دق احلــــــديث املتقــــــدم املــــــروي عـــــــن اإلمــــــام الــــــصا     : األول
 -معـــىن أن يكـــون إنفـــاق الرجـــل ملالـــه كلـــه يف ســـبيل اهللا مـــصداقاً للتهلكـــة       

 هـــــــو عــــــــدم احنــــــــصار اآليــــــــة  -مـــــــع أن اهلــــــــالك يف هــــــــذه احلالـــــــة لــــــــيس حتميــــــــاً   
بـــــــــاهلالك احلتمـــــــــي، بـــــــــل شـــــــــاملة لكـــــــــل مـــــــــا فيـــــــــه مظنـــــــــة اهلـــــــــالك الفـــــــــردي أو           

  .اجلماعي
َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ اللّـَه  َوالَ {:  التعليل الوارد يف قوله تعاىل  :الثاين 

، فـإن رمحتـه تعـاىل كمـا تقتـضي حتـرمي        ]٢٩: النـساء /[}كَانَ بِكُْم َرِحيماً  
                                                            

  .، ومن وحي القرآن٢/١٥٢: ، والتبيان٢/٦٤: راجع امليزان) ١(
: إن من املالحظ أن العقل الفقهي الشيعي أصيب باالنكماش بفعل عدة عوامل، أمهها) ٢(

ابتعاده أو إبعاده عن احلقل االجتماعي والسياسي، ما جعل الذهنية الفردية هي 
وقد نّبه . طاقها منطلقة من هذه الذهنيةاملسيطرة، وغدت قراءة النصوص واستن

الشهيد حممد باقر الصدر إىل هذه املالحظة، وذكر بعض انعكاساهتا وتأثرياهتا 
هي اليت السلبية على احلقل الفقهي، ولعل سيطرة الذهنية الفردية على الفقيه 

  . هنياً عن العمليات االستشهادية يقرأ يف اآلية املذكورة أعاله بعضهمجعلت



 ١٢٤  ..لفصل الرابع       ا 

القتــــــل احملـــــــتم للــــــنفس تقتـــــــضي حتــــــرمي التعـــــــرض ملــــــا فيـــــــه مظنــــــة اهلـــــــالك،      
وكمـــــا تقتـــــضي املنـــــع مـــــن التعـــــرض للهلكـــــة الفرديـــــة، كـــــذلك هـــــي متنـــــع مـــــن     

  .التعرض للهالك االجتماعي
، }َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفُـَسكُمْ {: قوله>: عالمة الطبطبائي رمحه اهللا  قال ال 

مطلقـــــــة تـــــــشمل االنتحـــــــار الـــــــذي هـــــــو قتـــــــل اإلنـــــــسان نفـــــــسه، وقتـــــــل اإلنـــــــسان     
ورمبــــــا أمكــــــن أن يــــــستفاد مــــــن   >: ، وأضــــــاف رمحــــــه اهللا <غــــــريه مــــــن املــــــؤمنني 

 مــن قتـــل  ، أن املــراد }َرحِيمـــاً إِنَّ اللّــَه كَـــانَ بِكُــمْ  {: ذيــل اآليــة، أعــين قولـــه   
الــــــنفس املنــــــهي عنــــــه مــــــا يــــــشمل إلقــــــاء اإلنــــــسان نفــــــسه يف خمــــــاطرة القتــــــل        
والتــــسبب إىل هــــالك نفــــسه املــــؤدي إىل قتلــــه، وذلــــك أن تعليــــل النــــهي عــــن    

  . )١(<قتل النفس بالرمحة هبذا املعىن أوفق وأنسب، كما ال خيفى
إن مـــن احملتمـــل قويـــاً كـــون املـــراد باآليـــة النـــهي عـــن    : املالحظـــة الثانيـــة

أن املراد باأليـدي األنفـس، وإمنـا كّنـي     : لقاء اآلخرين يف التهلكة، وبيانه    إ
: عنــــــــها بــــــــذلك بلحــــــــاظ أن األيــــــــدي مظهــــــــر القــــــــوة واملنعــــــــة، والبــــــــاء يف قولــــــــه     

، إمــــــــــا زائـــــــــــدة أو ســــــــــببية، وعلـــــــــــى التقــــــــــديرين فـــــــــــاملعىن الـــــــــــذي    }بِأَْيـــــــــــدِيكُْم{
 أنفــــسكم ال تلقــــوا>احتملنـــاه وارد، أمــــا علــــى التقــــدير األول فيكـــون املعــــىن   

ال تلقـوا أنفـسكم بأيـدي    >: ، وأّما على التقدير الثـاين فيكـون   <إىل التهلكة 
ويؤيد ذلك صدر اآلية، باعتبار أن اإلنفـاق فعـل    . )٢(<أنفسكم إىل التهلكة  

يظهــــــر أثــــــره اإلجيــــــايب علــــــى اآلخــــــرين، كمــــــا أن تركــــــه يــــــؤثر علــــــيهم ســــــلبياً،      
  .أكثر من تأثريه على التارك نفسه

آليــــة علــــى خــــصوص هــــذا املعــــىن بعيــــٌد وال مــــربر لــــه،      بــــأن محــــل ا : ويــــرده
ألن املتبــــادر منــــها هــــو إمــــا خــــصوص إلقــــاء الــــشخص نفــــسه يف التهلكــــة، أو        
ذلـــك مـــع مـــا ذكـــر يف االحتمـــال، فالقـــدر املتـــيقن هـــو إلقـــاء الـــشخص نفـــسه           
يف التهلكة، وأما ما ذكر من الـشاهد فهـو ال يـصلح إلثبـات هـذا االحتمـال،        

                                                            
  .٤/٣٢٠:  تفسري امليزان)١(
  .٢/٦٤: ن. م) ٢(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٢٥ 

  .نفاق على اآلخرين هو إضرار هبم وبالنفسعلى اعتبار أن ترك اإل
إن صــــــدق إلقــــــاء الـــــــنفس يف التهلكــــــة علــــــى شـــــــرب     : املالحظــــــة الثالثـــــــة 

الـــــــتنت ال خيلـــــــو مـــــــن إشـــــــكال، بـــــــل منـــــــع، فأهـــــــل العـــــــرف ال يـــــــرون أن املـــــــدخن      
أن التـــــــــدخني لـــــــــيس مـــــــــسبَّباً   : والـــــــــسر يف ذلـــــــــك . ملقيـــــــــاً لنفـــــــــسه يف التهلكـــــــــة  

ضرر البــالغ واخلطــري، وإمنــا قــد يهيــئ  توليــدياً حتميــاً ودفعيــاً للــهالك، أو الــ 
  .ويساعد على اإلصابة ببعض األمراض اخلطرية على املدى الطويل

بــــأن العــــرف لــــيس مرجعــــاً يف املقــــام، وهــــو   : وميكــــن التعليــــق علــــى ذلــــك 
مــــصداقية شــــرب الــــتنت إللقــــاء الــــنفس يف التهلكــــة، ألنّ العــــرف مرجــــع يف   

ن تنـــــاول الـــــتنت بـــــشكل  الـــــصدق ال يف املـــــصداق، فـــــإذا شـــــهد أهـــــل اخلـــــربة بـــــأ   
عـــــــــــــام، أو خلـــــــــــــصوص بعـــــــــــــض األفـــــــــــــراد يـــــــــــــؤدي للـــــــــــــهالك والـــــــــــــضرر البـــــــــــــالغ متّ     
االســــــــتدالل باآليــــــــة، وال يــــــــصغى إىل مــــــــا يقولــــــــه أهــــــــل العــــــــرف الــــــــذين قــــــــد ال       
  .يكون ضرر التدخني حمسوساً هلم، جلهلهم ونظرهتم السطحية لألمور
يـة  نعم، مثة سؤال هام هنا، وهو أن إهالك النفس املنهي عنـه يف اآل      

هـــــــل خيــــــــتص بــــــــاإلهالك الــــــــدفعي أو يـــــــشمل اإلهــــــــالك التــــــــدرجيي احلاصــــــــل    
خـــــــــالل ســـــــــنوات عديـــــــــدة، كمـــــــــا هـــــــــو احلـــــــــال يف التـــــــــدخني؟ الظـــــــــاهر مشولـــــــــه   

  .لألمرين معاً، وسيأيت مزيد حتقيق لذلك
ــرِ َوالَْمْيـــسِرِ قُـــلْ    {: قولـــه تعـــاىل : اآليـــة الثانيـــة  َويـــْسأَلُوَنَك َعـــنِ الَْخْمـ

ــبٌِري وَ   ــٌم كَـــــــــــــــ ــا إِثْـــــــــــــــ ــُر مِـــــــــــــــــن     فِيهَِمـــــــــــــــ ــا أَكَْبـــــــــــــــ ــاِفُع لِلنَّـــــــــــــــــاسِ َوإِثُْمُهَمـــــــــــــــ َمَنـــــــــــــــ
  ].٢١٩: البقرة/[}...نَّفْعِهَِما

أن : أن املـستفاد مــن اآليـة قاعـدة عامـة وحاصــلها    : وتقريـب االسـتدالل  
، وحتـــرمي اخلمـــر وامليـــسر   )١(كـــل مـــا كـــان ضـــرره أكثـــر مـــن نفعـــه فهـــو حـــرام      

 عــــــن أيب  ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا ورد يف اخلــــــرب املــــــروي    . كــــــان علــــــى هــــــذا األســــــاس   

                                                            

، فقه ٢/٢١٣التبيان للطوسي : استفاد ذلك مجع من أعالم الفقه والتفسري، راجع) ١(
، واملسائل الفقهية للسيد ٣/٢٤و ١/٣٢٩: ، الكاشف للشيخ مغنية٢/٢٧٦: الرواندي
 .٢/٣٨٢: فقه السنةو، ١/٣٨٢: ، وبداية اجملتهد وهناية املقتصد١/٢٩٧: فضل اهللا



 ١٢٦  ..لفصل الرابع       ا 

ال تـــــدخل ألخيـــــك يف أمـــــرٍ مـــــضرته عليـــــك أعظـــــم مـــــن    >: قـــــال) ع(عبـــــد اهللا 
  :، بيد أن هذا االستدالل قد يواجه عدة مالحظات)١(<منفعته له
أن االســـــــــتدالل موقــــــــــوف علـــــــــى تفــــــــــسري اإلمث بالـــــــــضرر، مــــــــــع أنــــــــــه ال    : األوىل

، وهـذه املقابلـة كمـا    }ومنـافع للنـاس  {شاهد على ذلـك إال مقابلتـه باملنـافع          
صلح شـــاهداً للتفـــسري املـــذكور فإهنـــا تـــصلح شـــاهداً لتفـــسري اإلمث باملفـــسدة،     تـــ

، وعليـــه فتكــون القاعــدة املـــستفادة مــن اآليـــة    )٢(كمــا اختــاره مجـــع مــن األعــالم    
هــــي أن كــــل مــــا كانــــت مفــــسدته غالبــــة علــــى مــــصلحته فهــــو حــــرام، واملفـــــسدة           

نويـــاً أعـــم مـــن الـــضرر، بـــل إن الـــضرر الـــصحي يف اخلمـــر وامليـــسر قـــد يكـــون ثا       
إزاء مفاســـــــدمها األخــــــــرى النفــــــــسية واالجتماعيــــــــة واالقتــــــــصادية واألخالقيــــــــة،   

  .وما يهمنا يف املقام هو إثبات حرمة الضرر الصحي
ولـــــيس اإلمث هـــــو الـــــضرر، وجمـــــرد مقابلتـــــه     >: قـــــال العالمـــــة الطبطبـــــائي  

يف الكــــــالم مــــــع املنفعــــــة ال يــــــستدعي كونــــــه مبعــــــىن الــــــضرر املقابــــــل للنفــــــع،        
َمــن ُيــْشرِْك  ... {: مث مبعــىن الــضرر يف قولــه تعــاىل   وكيــف ميكــن أخــذ اإل  

فَإِنَّـــُه {: ، وقولـــه تعـــاىل]٤٨: النـــساء/[}بِاللّـــهِ فَقَـــدِ افَْتـــَرى إِثْمـــاً َعظِيمـــاً 
  . )٣(<، إىل غري ذلك من اآليات]٢٨٣: البقرة/[}آثٌِم قَلُْبُه

علـــى ظـــاهره، وهـــو  ) اإلمث(كمـــا أن مثـــة اجتاهـــاً ثالثـــاً يف التفـــسري أبقـــى   
قـــــــارب الـــــــذنب ومـــــــا يـــــــشبهه معـــــــىن، وهـــــــو حـــــــال يف الـــــــشيء، أو يف العقـــــــل  ي>

يبطـــــــــئ اإلنـــــــــسان عـــــــــن نيـــــــــل اخلـــــــــريات، فهـــــــــو الـــــــــذنب الـــــــــذي يـــــــــستتبع الـــــــــشقاء      
  .)٤(<..واحلرمان

                                                            

: راجع) ع(، وحنوه ما روي عن اإلمام الكاظم ١ باب يف آداب املعروف ج٤/٣٢: الكايف) ١(
، وحنوه ما روي عن ٣احلديث : ن. م: ، وحنوه ما روي عن أحدمها٢احلديث : ن. م

  .١٢/٣٦٣مستدرك الوسائل : راجع) ع(علي بن احلسني 
، تفسري الصايف ١/١٤٤ول ، القواعد والفوائد للشهيد األ٢/٣٠٧: كرت العرفان) ٢(

١/٢٤٨. 
 .٢/١٩٤: تفسري امليزان) ٣(
 .٢/١٩٢: ن. م) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٢٧ 

إمث اخلمـــــــــر مـــــــــا يـــــــــصدر عـــــــــن الـــــــــشارب مـــــــــن املخاصـــــــــمة   >: قـــــــــال القـــــــــرطيب
واملـــــشامتة وقـــــول الفحـــــش والـــــزور وزوال العقـــــل الـــــذي يعـــــرف بـــــه مـــــا جيـــــب     

  .)١(<طيل الصلوات، والتعوق عن ذكر اهللا، إىل غري ذلكخلالقه، وتع
ويف مقابـــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك ال يبقــــــــــــــــــى للمـــــــــــــــــستدل هبــــــــــــــــــذه اآليــــــــــــــــــة إال دعــــــــــــــــــوى أن   

 هــــو الــــضرر، مؤيــــداً    – بقرينــــة مقابلتــــه للنفــــع   –املــــستظهر عرفــــاً مــــن اإلمث   
ذلك باالرتكاز العقالئي على ضرورة اجتناب كـل مـا كـان ضـرره أكـرب مـن              

  .نفعه
 وهـــــــــو غـــــــــري بعيـــــــــد، فهـــــــــو يـــــــــصلح دلـــــــــيالً    – لـــــــــو مت – ولكـــــــــن هـــــــــذا االرتكـــــــــاز 

  .مستقالً بصرف النظر عن اآلية، وال يصلح دليالً لتفسريها
أنـــــــــه ال داللـــــــــة يف اآليـــــــــة علـــــــــى التحـــــــــرمي، ولـــــــــذا وقعـــــــــت حمـــــــــالً    : الثانيـــــــــة

الجتـــــهاد الـــــصحابة، فتــــــرك بعـــــضهم اخلمـــــر، وأصــــــّر آخـــــرون علـــــى شــــــرهبا،       
ــُر َوالَْمْيـــسُِر  {: اىلوطلبـــوا مـــن اهللا بيانـــاً شـــافياً، فـــرتل قولـــه تعـــ     ــا الَْخْمـ إِنََّمـ

فََهـلْ أَنـُتم     ... َواَألنَصاُب َواَألْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَملِ الـشَّْيطَانِ فَـاْجَتنُِبوهُ        
  . )٢(]٩١ -٩٠: املائدة/[}مُّنَتُهونَ

أن كلمــــة اإلمث إن محلــــت علــــى ظاهرهــــا فداللــــة اآليــــة      : ويالحــــظ عليــــه 
اآليــــة، ألن ارتكــــاب مــــا يوجــــب اإلمث   علــــى احلرمــــة واضــــحة، إمــــا مــــن نفــــس    

                                                            
 .٣/٥٥: اجلامع ألحكام القرآن) ١(
هي أول آية نازلة " فيهما إمث كبري"ذكر القائلون بتدرجيية حترمي اخلمر أن هذا اآلية ) ٢(

هذه اآلية يف هذا األمر، حىت أن الطربي ادعى تواتر األخبار وتظافرها على نزول 
ومن هذه األخبار ما رواه ). ٢/٤٩١: راجع جامع البيان. (قبل حترمي اخلمر وامليسر

َيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما {: ملا نزلت: بإسناده عن سعيد بن جبري قال
:  وشرهبا قوم، لقوله"فيهما إمث كبري"، فكرهها قوم، لقوله }إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتقَْرُبواْ الصَّالَةَ َوأَنُتْم ُسكَاَرى {: ، حىت نزلت}َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ{
فكانوا يدعوهنا يف حني الصالة، ويشربوهنا يف غري : ، قال}َحتََّى َتْعلَُمواْ َما َتقُولُونَ
ْمُر َوالَْمْيِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَملِ إِنََّما الَْخ{: الصالة، حىت نزلت
 ).٢/٤٩١جامع البيان . (لك اليوم، قرنت بامليسر :عمر ، فقال}الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه



 ١٢٨  ..لفصل الرابع       ا 

: حمـــــرم، وإمــــــا مبعونـــــة آيــــــة أخـــــرى، وهــــــي قولـــــه تعــــــاىل يف ســـــورة األعــــــراف     
َبطَـَن َواإلِثْـَم َوالَْبْغـَي       قُلْ إِنََّما َحرََّم َربَِّي الْفََواِحَش َما ظََهَر مِْنَهـا َوَمـا          {

 ، حيـــث أهنـــا صــرحية يف حتـــرمي مطلـــق ]٣٣: األعــراف /[}...بَِغْيـــرِ الَْحـــقِّ
 اعتــــــربت أن يف اخلمـــــــر  )١(اإلمث، وآيــــــة ســــــورة البقـــــــرة املتــــــأخرة عنــــــها نـــــــزوالً    

إن األمث يف القـــــــــرآن هـــــــــي >: ، وقـــــــــد ورد يف بعـــــــــض الروايـــــــــات"إمثـــــــــاً كـــــــــبرياً"
  .)٢(<اخلمر بعينها

وكــــذا لــــو فــــسرنا اإلمث مبعــــىن الــــضرر، فــــإن غلبــــة الــــضرر علــــى املنفعــــة        
جملـــــال، أي أن اآليـــــة حتـــــتم اجتنابـــــه مبقتـــــضى االرتكـــــاز العقالئـــــي يف هـــــذا ا  

  .ترشد إىل ما عليه العقالء، فتأمل
ومما يؤيد داللة اآلية علـى التحـرمي مـا جـاء يف احلـديث الـصحيح عـن            

  .)٣(<ما بعث اهللا نبياً إالّ بتحرمي اخلمر>): ع(الرضا 
  : االستدالل بالّسنة

إن االسـتدالل بالــّسنة علــى حرمــة مطلــق اإلضــرار بــالنفس ميكــن بعــدة   
                                                            

  .٢/١٩٥: امليزان) ١(
روى الكليين يف الكايف عن أيب علي األشعري، عن بعض أصحابنا، وعلي بن إبراهيم، ) ٢(

سأل >: ه مجيعاً، عن احلسن بن أيب محزة، عن أبيه، عن علي بن يقطني قالعن أبي
عن اخلمر هل هي حمرمة يف كتاب اهللا عز وجل، فإن الناس ) ع(املهدي أبا احلسن 

بل هي ): ع(إمنا يعرفون النهي عنها، وال يعرفون التحرمي هلا؟ فقال له أبو احلسن 
يف أي موضع هي حمرمة يف : نني، فقال لهحمرمة يف كتاب اهللا عز وجل يا أمري املؤم
قُلْ إِنََّما َحرََّم َربَِّي {: قول اهللا عز وجل: كتاب اهللا جل امسه يا أبا احلسن؟ فقال

وأما اإلمث فإهنا اخلمر ... }الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َواِإلثَْم َوالَْبْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ
َيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ {:  عز وجل يف موضع آخربعينها، وقد قال اهللا

، فأما اإلمث يف كتاب اهللا فهي اخلمر وامليسر وإمثهما }ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ
هذه واهللا فتوى : يا علي بن يقطني: فقال املهدي: أكرب، كما قال اهللا تعاىل، قال

صدقت واهللا يا أمري املؤمنني، احلمد اهللا الذي مل خيرج هذا :  قلت له:هامشية، قال
. <!صدقت يا رافضي: فواهللا ما صرب املهدي أن قال يل: العلم منكم أهل البيت، قال

 ).٦/٤٠٦الكايف (
  .١/٥١٩: الكايف) ٣(
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  :وجوه
) ع(ما روي يف حتف العقول عـن أيب عبـد اهللا الـصادق        : ه األول الوج

كـل  >: قال يف بيان أصناف احلبوب والثمار وغريهـا ممـا أخرجتـه األرض     
شـــــيء مـــــن احلـــــب ممـــــا يكـــــون فيـــــه غـــــذاء اإلنـــــسان يف بدنـــــه، وقوتـــــه فحـــــالل    
أكلــه، وكــل شــيء تكــون فيــه املــضرة علــى اإلنــسان يف بدنــه، فحــرام أكلــه،       

ورة، والــــــصنف الثــــــاين ممــــــا أخرجــــــت األرض مــــــن مجيــــــع   إال يف حــــــال الــــــضر
صـــنوف الثمـــار كلـــها ممـــا يكـــون فيـــه غـــذاء اإلنـــسان ومنفعـــة لـــه وقوتـــه بـــه،           
فحـــالل أكلـــه، ومـــا كـــان فيـــه املـــضرة علـــى اإلنـــسان يف أكلـــه، فحـــرام أكلـــه،     

مجيــــــع البقــــــول والنبــــــات، وكــــــل شــــــيء تنبــــــت األرض مــــــن     : والــــــصنف الثالــــــث 
نــــسان وغــــذاء لــــه، فحــــالل أكلــــه، ومــــا كــــان      البقــــول كلــــها ممــــا فيــــه منــــافع اإل   

مــــن صــــنوف البقــــول ممــــا فيــــه املــــضرة علــــى اإلنــــسان يف أكلــــه نظــــري بقــــول          
الــــــسموم القاتلــــــة، ونظــــــري الــــــدفلى، وغــــــري ذلــــــك مــــــن صــــــنوف الــــــسم القاتــــــل،          

  .)٢()ع(وحنوه خرب دعائم اإلسالم عنه . )١(<فحرام أكله
ضـــــــــــــحة، وداللــــــــــــة احلــــــــــــديث علــــــــــــى حتـــــــــــــرمي األطعمــــــــــــة املــــــــــــضرة بالبــــــــــــدن وا      

والعــــــــرف ال يــــــــرى خــــــــصوصية لكــــــــون املــــــــضر مــــــــن املــــــــأكوالت، بــــــــل يفهــــــــم أن      
املــــالك يف التحــــرمي هــــو اإلضــــرار بالبــــدن، ســــواء مت مــــن خــــالل الطعــــام، أو     

لكـــــــــــــن يبقـــــــــــــى أن احلـــــــــــــديث ضـــــــــــــعيف ســـــــــــــنداً    . غـــــــــــــريه كمـــــــــــــا يف شـــــــــــــرب الـــــــــــــتنت  
باإلرســال، مــضافاً إىل عــدم ثبــوت وثاقــة مؤلــف كتــاب الــدعائم لــدى الكــثري   

إال أن ضــعف الــسند ال مينــع مــن جعــل احلــديث مؤيــداً لــسائر  . مــن الفقهــاء
  .الروايات والوجوه
ما رواه حممـد بـن يعقـوب، عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن         : الوجه الثاين 

ســــهل بــــن زيــــاد، وعــــن علــــي بــــن إبــــراهيم، عــــن أبيــــه مجيعــــاً، عــــن عمــــرو بــــن            
                                                            

 من أبواب األطعمة ٤٢، الباب ٢٥/٨٤ج: ، وعنه وسائل الشيعة٣٣٧: حتف العقول) ١(
 .١حة احلديثاملبا

 .٦٢/١٣٧: عنه حبار األنوار) ٢(



 ١٣٠  ..لفصل الرابع       ا 

عثمـــان، عـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا، عـــن بعـــض أصـــحابنا، عـــن أيب عبـــد اهللا     
وعن عدة من أصحابنا، عن أمحـد بـن حممـد بـن خالـد، عـن حممـد         )... ع(

قلــــت >: بــــن أســــلم، عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن ســــامل، عــــن مفــــضل بــــن عمــــر قــــال  
 ِلـــــــــَم حـــــــــّرم اهللا اخلمـــــــــر  – جعلـــــــــين اهللا فـــــــــداك  –أخـــــــــربين ) ع(أليب عبـــــــــد اهللا 

إن اهللا تبــــارك وتعــــاىل مل حيــــرم ذلــــك  : وامليتــــة والــــدم وحلــــم اخلرتيــــر؟ قــــال 
 هلـم مـا سـواه مـن رغبـة منـه فيمـا حـرم علـيهم، وال زهـدٍ              على عباده وأحل  

فيمـــــــــا أحـــــــــل هلـــــــــم، ولكنـــــــــه خلـــــــــق اخللـــــــــق فعلـــــــــم مـــــــــا تقـــــــــوم بـــــــــه أبـــــــــداهنم، ومـــــــــا            
يــصلحهم فأحلــه هلــم وأباحــه، تفــضالً منــه علــيهم بــه ملــصلحتهم، وعلــم مــا     
يــــضرهم فنــــهاهم عنــــه وحّرمــــه علــــيهم، مث أباحــــه للمــــضطر، وأحلــــه لــــه يف       

إال بــه، فــأمره أن ينــال منــه بقــدر البلغــة ال غــري    الوقــت الــذي ال يقــوم بدنــه  
أّمــــــــا امليتـــــــة فإنــــــــه ال ُيدمنــــــــها أحـــــــد إال ضــــــــعف بدنــــــــه، وحنــــــــل    : ذلـــــــك، مث قــــــــال 

  . )١(<...جسمه، ووهنت قوته
  :وقد أشكل بعض الفقهاء على االستدالل بالرواية

أن املــــــــــــستفاد منــــــــــــها أن احلكمــــــــــــة يف حرمــــــــــــة عــــــــــــدة مــــــــــــن األطعمــــــــــــة  : أوالً
: ال يتعــــدى عـــــن حكمــــة التــــشريع، والوجــــه يف ذلـــــك    احملرمــــة هــــي الــــضرر، و   

أن الــــسؤال إمنــــا يكــــون عــــن وجــــه حتــــرمي اهللا تعــــاىل تلــــك األمــــور فالــــسؤال      >
إمنـــا يكـــون عـــن حكمـــة التـــشريع، وال يكـــون ســـؤاالً عـــن انطبـــاق عنـــوان عـــام      

                                                            

، واحلديث مروي يف عدة ١ من أبواب األطعمة احملرمة احلديث١الباب: وسائل الشيعة) ١(
مصادر، فمضافاً إىل رواية الكايف املذكورة أعاله، فقد رواه الصدوق بإسناده عن 

 بسندٍ ينتهي إىل ، ورواه يف األمايل أيضاً)ع(حممد بن عذافر عن أبيه عن أيب جعفر 
أيضاً، ورواه يف العلل باإلسناد إىل حممد ) ع(حممد بن عذافر عن أبيه عن أيب جعفر 

، ورواه الربقي يف احملاسن عن حممد بن )ع(بن عذافر عن بعض رجاله عن أيب جعفر 
علي عن حممد بن أسلم عن عبد الرمحن بن سامل وعن حممد بن علي عن عمرو بن 

اشي يف تفسريه عن حممد بن عبد اهللا عن بعض أصحابه عن أيب عثمان، ورواه العي
، ورواه الشيخ بإسناده عن حممد بن أمحد بن حيىي عن أيب إسحاق عن )ع(عبد اهللا 

 ).الوسائل املصدر املتقدم: راجع. (عمرو بن عثمان مثله
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حمـــــرم عليهـــــا وعدمـــــه، كمـــــا هـــــو واضـــــح، فـــــاجلواب أيـــــضاً يكـــــون نـــــاظراً إىل        
  .< عليهذلك، ولعل ما ذكرناه ال سترة

ــاً أنــــــه لــــــو كــــــان ذلــــــك علــــــة يــــــدور احلكــــــم مــــــدارها لــــــزم منــــــه عــــــدم          >: ثانيــــ
حرمـــــــــــــــــة املـــــــــــــــــذكورات إذا مل يترتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتعماهلا الـــــــــــــــــضرر، كمـــــــــــــــــا يف     
االســـــــتعمال القليــــــــل منـــــــها، أو جــــــــواز اســــــــتعمال مـــــــا ُيقطــــــــع مـــــــن امليتــــــــة بعــــــــدم      

  .<الضرر فيها كما لو ذبح إىل غري القبلة، وال يلتزم بذلك فقيه
أن مــــا ذكــــره يف وجــــه حرمــــة امليتــــة رتــــب علــــى إدماهنــــا، فلــــو   مــــع : ثالثــــاً

  .)١(<كان ذلك علة لزم منه عدم حرمة أكل امليتة مع عدم اإلدمان
  :هذا، وباإلمكان دفع إشكاالته الثالثة

فــألن مــا ذكــر مــن ظهــور الــسؤال بكونــه عــن حكمــة التــشريع       : أمــا األول
كـــــــــون بـــــــــنفس   ال علتـــــــــه غـــــــــري ظـــــــــاهر وال واضـــــــــح، فـــــــــإن الـــــــــسؤال عـــــــــن العلـــــــــة ي       

يف مقـــــــــام التعليـــــــــل قولـــــــــه يف بيـــــــــان وجـــــــــه  ) ع(اللـــــــــسان، وممـــــــــا يـــــــــشهد لكونـــــــــه 
، فــــــإن ذلــــــك <وأمــــــا اخلمــــــر فإنــــــه حرمهــــــا لفعلــــــها وفــــــسادها >: حتــــــرمي اخلمــــــر

  .ولذلك قيس عليها حترمي سائر املسكرات. علة التحرمي ال حكمته
فألنــــــه لــــــو كنــــــا حنــــــن وهــــــذه الروايــــــة فحــــــسب لكنــــــا التزمنــــــا    : وأمــــــا الثــــــاين

 التعليل الوارد فيها مبا يعين دوران التحـرمي مـدار الـضرر، بيـد أنـه           مبفاد
قــــــــد يــــــــدعى اســــــــتفادة حرمــــــــة امليتــــــــة مطلقــــــــاً قليلــــــــها وكثريهــــــــا املــــــــضر وغــــــــري       

ُحرَِّمــْت َعلَـــْيكُُم  {املــضر منــها مــن األدلــة األخــرى الــواردة يف هــذا اجملــال،         
ــدَُّم   ــةُ َوالْـ ذكورة علـــى وزان مـــا  ، فتكـــون األدلـــة املـــ  ]٣: املائـــدة/[}...الَْمْيَتـ

، مـــع أنـــه ال ريـــب أن )أن مـــا أســـكر كـــثريه فقليلـــه حـــرام (ورد يف اخلمـــر مـــن 
  .اإلسكار هو علة حترمي اخلمر

  .ومنه يتضح اندفاع ما ذكر يف االعتراض الثالث
هــــــــذا مــــــــع أنــــــــه لــــــــو ســــــــلَّمت االعتراضــــــــات املــــــــذكورة فهــــــــي إمنــــــــا تــــــــرد لــــــــو كــــــــان     

                                                            
  .١٠٠ -٢٤/٩٩: فقه الصادق) ١(



 ١٣٢  ..لفصل الرابع       ا 

 –ألربعــــــة املــــــذكورة يف الروايــــــة  االســــــتدالل مبنيــــــاً علــــــى تعليــــــل حرمــــــة األمــــــور ا 
مل يكـن بالــضرر  ) ع( مـع أن تعليلــه  -أعـين امليتـة واخلمــر والـدم وحلــم اخلرتيـر    

وحـــــــده، بـــــــل علـــــــل حرمـــــــة امليتـــــــة فقـــــــط بالـــــــضرر وغـــــــريه، وعلـــــــل حرمـــــــة األمـــــــور        
لكــن االســتدالل ميكــن تقريبــه بوجــه      . الثالثــة الباقيــة بــأمور وتعلــيالت أخــرى     

طـــــرح يف ) ع(إن اإلمـــــام : ، وذلــــك بـــــأن يقــــال  آخــــر ال عالقـــــة لــــه بالتعليـــــل أصـــــالً  
أن كــــــــل مــــــــا فيــــــــه مــــــــصلحة للعبــــــــاد فهـــــــــو      : صــــــــدر الروايــــــــة قاعــــــــدة عامــــــــة مفادهــــــــا     

يف ) ع(حـــالل، ومـــا فيـــه مـــضرة فهـــو حـــرام، وبعـــد إعطـــاء هـــذه القاعـــدة دخـــل       
أمـــــــــــــــا امليتـــــــــــــــة فإنـــــــــــــــه ال   >): ع(التفاصـــــــــــــــيل جميبـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى ســـــــــــــــؤال الـــــــــــــــسائل، فقـــــــــــــــال     

ل بتلـــــــــــــك القاعـــــــــــــدة الـــــــــــــواردة يف مقـــــــــــــام    ، وعليـــــــــــــه يكـــــــــــــون االســـــــــــــتدال  <...يدمنـــــــــــــها
وعلـــم مـــا   >: التقـــنني، والـــيت يؤكـــدها االســـتثناء الـــوارد علـــى املـــضطر يف قولـــه       
  .<يضرهم فنهاهم عنه وحّرمه عليهم، مث أباحه للمضطر وأحله له

  :لكن يبقى أمام االستدالل بالرواية ثغرتان
ال أن بعــــــــــض التعلــــــــــيالت الــــــــــواردة بــــــــــشأن حتــــــــــرمي امليتــــــــــة والــــــــــدم       : األوىل

وانقطـــــع نـــــسله، وال ميـــــوت آكـــــل امليتـــــة  >): ع(متلـــــك واقعيـــــة، كمـــــا يف قولـــــه  
إالّ فجـــــأة، وأمـــــا الـــــدم فإنـــــه يـــــورث آكلـــــه املـــــاء األصـــــفر، ويبخـــــر الفـــــم ويـــــننت         

إن الكــثري مــن  : ، فإنــه قــد يقــال  )١(<..الــريح، ويــسيء اخللــق، ويــورث الكَلَــب    
 املـذكى، كمـا    السـيما إذا فـسرناها بغـري   –النـاس الـذين يـدمنون أكـل امليتـة      

 ال يـصابون بـاألعراض املـذكورة، مـا     –هو املشهور، ال ما مات حتف أنفـه     
قــــد يبعـــــث علــــى التـــــشكيك يف الروايــــة، ويفـــــرض رد علمهــــا إىل أهلـــــها، لـــــو     

  .صّحت سنداً
وهــذا االعتــراض وإن كــان ال يطــال فقــرة االســتدالل الــواردة يف صــدر       

ها، وطــــرح مــــا ال ميكــــن   الروايــــة، مــــا يفــــتح اجملــــال أمــــام التفكيــــك يف حجيتــــ     
قبولـــــــه، واألخـــــــذ بالبـــــــاقي، بيـــــــد أن ذلـــــــك لـــــــو متّ فهـــــــو يـــــــتم بنـــــــاء علـــــــى القـــــــول  

                                                            
 .١ديث  من أبواب األطعمة، احل١الباب : وسائل الشيعة) ١(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٣٣ 

حبجيــــــة خــــــرب الثقــــــة، أمــــــا علــــــى القــــــول حبجيــــــة اخلــــــرب املوثــــــوق فــــــإن مــــــا ذكــــــر   
  .يوهن االستدالل، وُيضعف من حصول الوثوق

ضـــــــعف الـــــــسند، فـــــــإن اخلـــــــرب رغـــــــم كثـــــــرة مـــــــصادره ضـــــــعيف أو    : الثانيـــــــة
  . صاحل للتأييدنعم، هو. )١(جمهول

علــــــم يرمحــــــك اهللا أن ا>: مـــــا جــــــاء يف الفقــــــه الرضـــــوي  : الوجــــــه الثالــــــث
اهللا تبارك وتعاىل مل يبح أكالً وال شرباً إالّ ملا فيـه املنفعـة والـصالح، ومل     
ّحيرم إالّ ما فيه الضرر والتلـف والفـساد، فكـل نـافع مقـوٍ للجـسم فيـه قـوة            

 فحــــرام، مثــــل الــــسموم    للبــــدن فحــــالل، وكــــل مــــضر يــــذهب بــــالقوة أو قاتــــل      
  .)٢(<...وامليتة والدم وحلم اخلرتير

ما يف سـابقه، مـضافاً إىل عـدم ثبـوت     >وأورد على االستدالل بأن فيه  
  .)٣(<كونه كتاب رواية

إن إشـــــكاله الـــــسندي يف حملـــــه، فالكتـــــاب مل يثبـــــت كونـــــه لإلمـــــام   : أقـــــول
يـــه ، بــل جـــزم بعــضهم بنفــي ذلـــك، وأنــه مــن تـــأليف علــي بــن بابو       )ع(الرضــا  

القمــــي والـــــد الـــــشيخ الــــصدوق، واحتمـــــل آخـــــرون غــــري ذلـــــك، وحتقيـــــق ذلـــــك     
 –أّمــــــا إشــــــكاله الــــــداليل فلــــــم يتــــــضح وجهــــــه، ألن اخلــــــرب       . موكــــــول إىل حملــــــه 

 لــيس يف مقــام بيــان علــة احلكــم أو    –علــى فــرض كونــه صــادراً عــن اإلمــام     
حكمته، وإمنا هو يف مقام طرح القاعدة، وأن كل مـضر حـرام، وال جنـد      

سترســــال، ودفــــع بعــــض اإلشــــكاالت الــــيت قــــد تــــسجل علــــى هــــذا      ضــــرورة لال
  .االستدالل بعد فرض عدم ثبوت كون الكتاب كتاب رواية

: قـــــــال) ع(خـــــــرب حممـــــــد بـــــــن ســـــــنان، عـــــــن اإلمـــــــام الرضـــــــا     : الوجـــــــه الرابـــــــع 
وحّرمــت امليتــة ملــا فيهــا مــن فــساد األبــدان واآلفــة، وملــا أراد اهللا عــز وجــل    >

، وفرقــــاً بــــني احلــــالل واحلــــرام، وحـــــّرم     )٤(أن جيعــــل تــــسميته ســــبباً للتحليــــل    
                                                            

  .٣٨، وراجع كلمات سديدة يف مسائل جديدة ص٢٢/٢٩ج: راجع مرآة العقول) ١(
  .٢٥٤: الفقه الرضوي) ٢(
 .٢٤/١٠١: فقه الصادق) ٣(
  . الطريقة الشرعية غريقد يستفاد من هذا أن امليتة شاملة لغري املذكى مما ذبح على) ٤(



 ١٣٤  ..لفصل الرابع       ا 

اهللا عز وجل الدم كتحرمي امليتة، ملا فيـه مـن فـساد األبـدان، وألنـه يـورث              
املــاء األصــفر، ويبخــر الفــم، ويــننت الــريح، ويــسيء اخللــق، ويــورث القـــسوة          

  ).١(<..للقلب، وقلة الرأفة والرمحة
هـــــــا يف واإلنـــــــصاف أن االعتـــــــراض علـــــــى الـــــــداليل علـــــــى هـــــــذه الروايـــــــة بأنّ 

  .صدد بيان احلكمة ال العلة اعتراض وجيه
مــا رواه الــصدوق بإســناده إىل حممــد بــن ســنان أيــضاً   : الوجــه اخلــامس
أن اهللا مل حيــــــــــل شــــــــــيئاً ومل  "يف جــــــــــواب مــــــــــن زعــــــــــم  ) ع(عــــــــــن اإلمــــــــــام الرضــــــــــا  

إنــــا وجــــدنا كــــل مــــا أحــــل     >): ع(، قــــال "حيرمــــه لعلــــة أكثــــر مــــن التعبــــد لعبــــاده     
ح العبـــاد وبقـــاؤهم، وهلــــم إليـــه احلاجـــة الــــيت     اهللا تبـــارك وتعـــاىل ففيـــه صــــال   

ال يــــــــستغنون عنــــــــها، ووجــــــــدنا احملــــــــرم مــــــــن األشــــــــياء ال حاجــــــــة بالعبــــــــاد إليــــــــه،   
ووجــدناه مفــسداً داعيــاً للفنــاء واهلــالك، مث رأينــاه تبــارك وتعــاىل قــد أحــل        

  .)٢(<...بعض ما حرم يف وقت احلاجة
  :وتقريب االستدالل هبا بوجهني

مبفهــــــــــــوم لفــــــــــــظ  ( النراقــــــــــــي مــــــــــــن االســــــــــــتدالل    مــــــــــــا أفــــــــــــاده احملقــــــــــــق  :األول
بأنـه إذا كـان كـل مـا أحلّـه اهللا لعبـاده ففيــه       :  منـها، وميكـن تقريبـه   )٣()الكـل 

صــالحهم وبقــاؤهم وهلــم إليــه احلاجــة، فــإن مــا ال يكــون فيــه صــالحهم وال    
حاجة هلم إليه يكون حمرماً، وطبيعي أن الدخان لـيس ممـا يتوقـف عليـه         

  .صالحهم وال حاجة هلم إليه
بـــأن الكليـــة املـــذكورة غـــري مـــرادة جزمـــاً علـــى النحـــو املـــذكور يف   : ويـــرده

االســـتدالل، ألن بعـــض مـــا أحلّـــه اهللا لـــيس ممـــا يتوقـــف عليـــه بقـــاء العبـــاد،          
وال ممــــا هلــــم إليـــــه حاجــــة ماســـــة، حبيــــث ال يــــستغنون عنـــــه، كمــــا يف بعـــــض       

علــى أن الــدخان بعــد إدمانــه قــد يــصبح حاجــة      . احلــشائش والبقــول احملللــة  

                                                            
  .١/١٠١): ع(عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢/٥٩٢: ن .م) ٢(
 .١٥/١٦: مستند الشيعة) ٣(
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  .يستغىن عنهاال 
ووجــــدنا >:  االســــتدالل بــــالفقرة الثانيــــة مــــن الروايــــة وهــــي قولــــه  :الثــــاين

احملــــرم مــــن األشــــياء ال حاجــــة بالعبــــاد إليــــه، ووجــــدناه مفــــسداً داعيــــاً للفنــــاء         
  .<واهلالك
ممـــــا يقـــــرب كـــــون   . أنـــــه لـــــيس كـــــل حمـــــرم داعيـــــاً للفنـــــاء واهلـــــالك    : وفيـــــه

  .ذلك وارداً على سبيل احلكمة ال العلة
 النظـــــــــر عـــــــــن ذلـــــــــك فاحلـــــــــديث ضـــــــــعيف ســـــــــنداً، فـــــــــال يـــــــــصلح       ومـــــــــع غـــــــــض 

  .لالستدالل
مـا رواه املـشايخ الثالثـة بأسـانيدهم عـن إمساعيـل بـن                : الوجه السادس 

إن الــتمين عمــل >): ع(حممــد، عــن جــده زيــاد ابــن أيب زيــاد عــن أيب جعفــر   
الوسوســــــة، وأكثــــــر مــــــصائد الــــــشيطان أكــــــل الطــــــني، وهــــــو يــــــورث الــــــسقم يف        

ومن أكل طيناً فضعف عن قوته اليت كانـت قبـل أن     اجلسم ويهيج الداء،    
يأكله، وضعف عن العمل الـذي كـان يعملـه قبـل أن يأكلـه حوسـب علـى مـا          

  .)١(<بني قوته وضعفه وعذّب عليه
  :واالستدالل بالرواية ممكن من جهتني

مـــن أكـــل الطـــني   > وهـــي األهـــم، مـــا جـــاء يف ذيـــل الروايـــة مـــن أن      :األوىل
بــــــل األكــــــل حوســــــب علــــــى مــــــا بــــــني ضــــــعفه  فــــــضعف عــــــن قوتــــــه الــــــيت كانــــــت ق 

، فــــإن احلــــساب والعقــــاب ال يكــــون إالّ علــــى أمــــر   <وقوتــــه وعــــذّب علــــى ذلــــك 
حمــــــرم، ومـــــــن الطبيعـــــــي أنـــــــه ال خـــــــصوصية ألكـــــــل الطـــــــني، فكـــــــل مـــــــا يوجـــــــب   
ضــــعف قــــوة اإلنــــسان يكــــون حمرمــــاً، وحيــــث أن شــــرب الــــتنت يوجــــب ضــــعفاً      

مــع علــى تــأثري  يف صــحة اإلنــسان كمــا تؤكــده شــهادات أهــل اخلــربة الــيت جت  
  .الدخان سلباً على الصحة فيكون حمرماً

                                                            
: ، وراجع حبار األنوار٩/٨٩: ، التهذيب٢/٥٣٣: ، علل الشرائع٦/٢٦٦: الكايف) ١(

: ، وسائل الشيعة٢/٥٦٥: ، احملاسن٢٣/٢٤٤: ، جامع أحاديث الشيعة٥٧/١٥٤
 .٢٤/٢٢٠ج



 ١٣٦  ..لفصل الرابع       ا 

 مــا جــاء يف صــدر الروايــة مــن كــون تنــاول الطــني مورثــاً للــسقم     :الثانيــة
م ذلـك إىل الفقـرة الـسابقة عليـه، وهـي      يف اجلسد ومهيجاً للـداء، وإذا ضـُ    

أن أكـــل الطـــني مـــن مـــصائد الـــشيطان، تكـــون الروايـــة دالـــة علـــى حرمـــة كـــل        
 اجلـــسد، ألن مـــا يكـــون مـــن مـــصائد الـــشيطان ال يكـــون  مـــا يـــورث الـــسقم يف

مباحــــاً، وإن شــــرب الــــتنت ال يبتعــــد عــــن أكــــل الطــــني يف أنــــه يــــورث الــــسقم،          
ويلــــــوح مــــــن احملقــــــق النراقــــــي االعتــــــراض علــــــى ذلــــــك بــــــأن كــــــون أكــــــل الطــــــني   

وكأنـــــه يريـــــد القـــــول   . )١(يـــــورث الـــــسقم ويهـــــيج الـــــداء مل جيعـــــل علـــــة للحرمـــــة      
 علة يـدور احلكـم مـدارها وجـوداً وعـدماً،      بأن ذلك حكمة التشريع، وليس  

وإال لــــو كــــان علــــة للــــزم احلكــــم حبليــــة أكــــل الطــــني إن مل يــــورث الــــسقم ومل        
  .يهيج الداء، وهذا ما مل يقل به أحد

مث إن الروايــة ضــعيفة الــسند، لعــدم ثبــوت وثاقــة كــل مــن إمساعيــل بــن     
  .حممد، وجده زياد بن أيب زياد

فــي الــضرر املعــروف، وهــو مــا ورد  مــا جــاء يف حــديث ن: الوجــه الــسابع
، وقــد اســتدل هبــذه القاعــدة   )٢(<ال ضــرر وال ضــرار >): ص(عــن رســول اهللا  

  .)٣(يف املقام، أو نظائره مجع من الفقهاء
  :وقد يالحظ على ذلك بعدة مالحظات

 إن االســــــــــتدالل هبــــــــــذه القاعــــــــــدة ال يــــــــــتم يف املقــــــــــام،   :املالحظــــــــــة األوىل
هيــــة، كمــــا يــــرى الــــبعض، أو نافيــــة كمــــا     يف احلــــديث نا" ال"ســــواء قلنــــا بــــأن   

هـو املـشهور، أمـا بنــاء علـى النـهي، فـألن مفــاد احلـديث إذ ذاك هـو حرمــة         
مـــــــا جـــــــاء يف بعـــــــض    : اإلضـــــــرار بـــــــالغري ال الـــــــنفس كمـــــــا هـــــــو مـــــــورده، ويؤيـــــــده      

، وأمـــا بنـــاًء علـــى كوهنـــا النفـــي،    <ال ضـــرر وال ضـــرار علـــى مـــؤمن  >الروايـــات 

                                                            
  .١٥/١٧: مستند الشيعة) ١(
  .، من إحياء املوات١٣، ١٢، ٧الوسائل الباب ) ٢(
، فقه اإلمام ٢٤/٩٨: ، فقه الصادق٢٢٤ائد الطوسية للحر العاملي صراجع الفو) ٣(

 . ، وهكذا استدل به صاحب الرياض وغريه٤/٣٨٣: الصادق
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وهــــــــــــي األحكــــــــــــام اإللزاميــــــــــــة دون   فألهنــــــــــــا إمنــــــــــــا تنفــــــــــــي األحكــــــــــــام الــــــــــــضررية،    
  .الترخيصية، وحكم شرب التنت ليس هو الوجوب لتنفيه القاعدة

إن حليــــــــة شــــــــرب الــــــــتنت ليــــــــست حكمــــــــاً ضــــــــررياً لُينفــــــــى    : وبعبــــــــارة أخــــــــرى 
  .بالقاعدة، ألن الضرر ينشأ من اإللزام

إن هــــذا وإن كــــان تامـــــاً حبــــسب الدقــــة، ولكنــــه بعيـــــد      : اللــــهم إال أن يقــــال  
، فـــــــــــــإهنم ال يفّرقـــــــــــــون بـــــــــــــني األحكـــــــــــــام اإللزاميـــــــــــــة    عـــــــــــــن مـــــــــــــذاق أهـــــــــــــل العـــــــــــــرف  

والترخيـــــصية يف هـــــذا اجملـــــال، ويـــــرون أن التـــــرخيص قـــــد يوقـــــع يف الـــــضرر    
كمـــا اإللـــزام، فكمـــا أن إلـــزام املـــريض بالوضـــوء رغـــم تـــضرره مـــن اســـتعمال          
املـــــــــاء حكـــــــــم ضـــــــــرري، فـــــــــإن ترخيـــــــــصه بـــــــــذلك حكـــــــــم ضـــــــــرري أيـــــــــضاً، فريفـــــــــع        

  .)١(ل يف املقامكذلك احلا. بالقاعدة، ورفعه يعين احلرمة
إن رفـــــع اإلباحـــــة ال ُيثبـــــت احلرمـــــة، بـــــل هـــــو أعـــــم مـــــن احلرمـــــة  : ال يقـــــال
  .والكراهة

بــــــــأن الكراهــــــــة إباحــــــــة أيــــــــضاً، فنفــــــــي اإلباحــــــــة ال يلتــــــــئم مــــــــع        : ألنــــــــه يقــــــــال 
  .الكراهة واالستحباب، والوجوب غري حمتمل، فتتعني احلرمة

كـــــم إن الـــــضرر املنفـــــي عنـــــوان توليـــــدي لـــــنفس احل  : املالحظـــــة الثانيـــــة 
 –الشرعي، ويف املقام فإن اختيار املكلف يتوسط اإلباحة والـضرر، فهـو      

  . منشأ الضرر، وليست اإلباحة–أي اختيار املكلف 
وميكـــــــــــن دفعهـــــــــــا بـــــــــــأن األقـــــــــــرب يف تفـــــــــــسري احلـــــــــــديث أنـــــــــــه بـــــــــــصدد نفـــــــــــي       
التـــــــــسبيب الــــــــــشرعي إىل حتمــــــــــل الــــــــــضرر، فالـــــــــشارع ال يكــــــــــون ســــــــــبباً إليــــــــــراد    

ضرر توليـــــــــدياً للحكـــــــــم الـــــــــشرعي، أو   الـــــــــضرر علـــــــــى املكلـــــــــف، ســـــــــواء كـــــــــان الـــــــــ    
فـــاحلكم باإلباحـــة كـــان ســـبباً يف  . مـــسبباً عنـــه وقـــد توســـطه اختيـــار املكلـــف  

  .وقوع املكلف بالضرر، فتأمل
رافـع للحكـم، ولـيس مثبتـاً، فهـو إمنـا         < ال ضـرر  > إن   :املالحظة الثالثـة  
 وال يثبــت – مــع غــض النظــر عــن اإلشــكال املتقــدم     –ينفــي ويرفــع اإلباحــة   

                                                            
  .١٢٢للسيد فضل اهللا ص< ال ضرر>راجع قاعدة ) ١(
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  .احلرمة
إال أن ُيقـــــال إن هـــــذا التفكيـــــك وإن كـــــان صـــــحيحاً وفـــــق الدقـــــة العقليـــــة،  
لكنـــه بعيـــد عـــن الفهـــم العـــريف الـــذي يـــرى وجـــود مالزمـــة بـــني نفـــي اإلباحـــة   
بــــــــاملعىن األعــــــــم وثبــــــــوت اإللــــــــزام، وهــــــــو احلرمــــــــة النتفــــــــاء احتمــــــــال الوجــــــــوب       

  .حسب الفرض
< ررال ضـ > إن االستدالل مبين علـى جريـان قاعـدة       :املالحظة الرابعة 

: يف األحكـــــام العدميـــــة، كمـــــا جتـــــري يف األحكـــــام الوجوديـــــة، ليـــــصح القـــــول   
إن عــــــــدم تــــــــشريع احلرمــــــــة حكــــــــم ضــــــــرري فينفــــــــى بالقاعــــــــدة، لكــــــــن جريــــــــان         

د مـــــن القاعـــــدة يف األحكـــــام العدميـــــة حمـــــل إشـــــكال، بـــــل منـــــع مـــــن غـــــري واحـــــ    
مــــــــن أن : إشــــــــكاالت، لعــــــــل أوجههــــــــا مــــــــا قيــــــــل   األصــــــــوليني، لعــــــــدة اعتبــــــــارات و  

 ال إجيــــــــاد املــــــــانع منــــــــه، ، تــــــــسبيب الـــــــشارع إىل الــــــــضرر ظـــــــاهر احلــــــــديث نفــــــــي 
إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر علـى آخـر اسـتند إضـراره       : فمثالً

 وكـــــــــان قـــــــــادراً علـــــــــى دفعـــــــــه، ومل   ،إليـــــــــه، وأمـــــــــا إذا رأى ضـــــــــرراً متوجهـــــــــاً إليـــــــــه   
يدفعـــــه فـــــال يـــــستند الـــــضرر إليـــــه، وحيـــــث إن الـــــضرر املنفـــــي يف املقـــــام هـــــو        

ارع فيخــتص النفــي بالــضرر املترتــب علــى احلكــم       الــضرر املــستند إىل الــش  
  .الوجودي دون احلكم العدمي، ألن األول يصح إسناده إليه دون الثاين

إن مفــــــاد احلــــــديث نفــــــي األحكــــــام اجملعولــــــة املــــــستلزمة  : وبعبـــــارة أخــــــرى 
أنـــــــا مل أجعـــــــل >: قـــــــوليللــــــضرر، ال جعـــــــل مـــــــا ينفـــــــي الـــــــضرر، فكـــــــأن الـــــــشارع   

  .)١(<أنا جعلت ما ينفي الضرر>: ، وال يقول<احلكم املستلزم للضرر
بتــــــداًء ابأننــــــا يف املقــــــام ال نريــــــد : وميكـــــن التعليــــــق علــــــى هــــــذه املالحظــــــة 

 جيـري يف األحكـام   استفادة احلرمة من حديث نفي الضرر ليقـال بأنـه ال     
  .، وهو يستلزم التحرمي عرفاً، كما سلف اإلباحةيد نفيالعدمية، بل نر

ال >أن : بتقريـــــب< ال ضــــرار >وقــــد يقــــرب االســــتدالل باحلــــديث بفقــــرة      
لـــــسمرة مـــــا أراك إالّ ) ص(يـــــراد بـــــه إيـــــراد الـــــضرر، ولـــــذا قـــــال الـــــنيب  < ضـــــرار

                                                            
 .٥/٤٥٣: راجع منتقى األصول) ١(
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مــــضار، واإلضــــرار فعــــل املكلــــف، والنفــــي الــــوارد علــــى فعــــل املكلــــف ظــــاهر          
يف حترميــــــه، فيكــــــون مفــــــاد الفقــــــرة الثانيــــــة حتــــــرمي اإلضــــــرار، وهــــــو مطلــــــق    

  .)١(لف أيضاًيشمل ما إذا كان من ُيورد عليه الضرر نفس املك
أنـــه علـــى فـــرض تـــسليم تفـــسري نفـــي الـــضرار مبـــا ذكـــر       : ويالحـــظ عليـــه 

الظـــــاهر >فــــإن إطـــــالق حرمــــة اإلضـــــرار ملــــا يـــــشمل نفــــس املكلـــــف بعيــــد، بـــــل      
انـــــــــــصرافه إىل خـــــــــــصوص مـــــــــــا كـــــــــــان وارداً علـــــــــــى الغـــــــــــري، الســـــــــــيما وأن مـــــــــــورد     

ال "احلــــديث أنّ مســــرة كــــان مــــضاراً بــــالغري، ويؤيــــده مــــا جــــاء يف خــــرب زرارة      
  .)٢(<" وال ضرار على مؤمنضرر

 مــــــا دل علــــــى وجــــــوب التــــــداوي مــــــن األمــــــراض، لوجــــــود  :الوجــــــه الثــــــامن
مالزمـــــة عرفيـــــة بـــــني وجـــــوب التـــــداوي وحرمـــــة اإلضـــــرار بـــــالنفس، فإنـــــه لـــــو       
كــان اإلضـــرار بــالنفس جـــائزاً ملـــا وجــب التـــداوي، ألن الغــرض مـــن التـــداوي      

  .هو رفع الضرر
وجــــــــــوب رفــــــــــع الــــــــــضرر  إن العــــــــــرف يــــــــــستفيد مــــــــــن أدلــــــــــة  : وبعبــــــــــارة أخــــــــــرى

  .بالتداوي وجوب دفعه، إما باألولوية، أو باملساواة
  .إذا حرم إبقاء املرض والضرر حرم إجياده: وبعبارة ثالثة

  :وقد يعترض على ذلك
بعــــــــــــــدم وجــــــــــــــود دليــــــــــــــل خــــــــــــــاص علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب التــــــــــــــداوي ليتمـــــــــــــــسك        : أوالً

بإطالقــه، والروايــات الــواردة يف املقــام إمنــا هــي يف مقــام بيــان أصــل جــواز    
داواة، واألمر فيها وارد مـورد احلظـر، دفعـاً لتـوهم منافـاة املـداواة ملبـدأ          امل

التوكل على اهللا، وكونه الشايف احلقيقي، وهذه الروايات هـي مـن قبيـل       
: قيــل>: مــا رواه احلــسني بــن علــوان، عــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــابر قــال      

ل داًء إالّ نعــم، فتـداووا فــإن اهللا مل يــرت : أنتـداوى؟ قــال ) ص(يـا رســول اهللا  
  .)٣(<وقد أنزل له دواء

                                                            
 .٣٦: كلمات سديدة يف مسائل جديدة) ١(
 .٣٦ص: دة، وراجع كلمات سدي٥/٢٩٤: الكايف) ٢(
 . من بقية كتاب األطعمة واألشربة١٣٤ الباب - ١، احلديث٢٥/٢٢٣ج: وسائل الشيعة) ٣(
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ال : إن نبيـــــاً مـــــن األنبيـــــاء مـــــرض، فقـــــال  >: قـــــال): ع(وعـــــن أيب عبـــــد اهللا 
: أتـــداوى حـــىت يكـــون الـــذي أمرضـــين هـــو الـــذي يـــشفيين، فـــأوحى اهللا إليـــه    

  .)١(<ال أشفيك حىت تتداوى، فإن الشفاء مين
وميكــــــن دفــــــع هــــــذا االعتــــــراض بوجــــــود روايــــــات أخــــــرى ليــــــست واردة يف     

إن اهللا عـــز وجـــل  >): ص(ام احلظـــر، مـــن قبيـــل مـــا ورد عـــن رســـول اهللا   مقـــ
، فــــــــإن األمــــــــر فيهــــــــا ظــــــــاهر يف    )٢(<حيــــــــث خلــــــــق الــــــــداء خلــــــــق الــــــــدواء فتــــــــداووا     

  .الوجوب
إن التــارك شــفاء اجملــروح   >: كــان املــسيح يقــول  ): ع(وعــن أيب عبــد اهللا  

، فــــإن املــــستفاد منــــه حرمــــة تــــرك    )٣(<مــــن جرحــــه شــــريك جلارحــــه ال حمالــــة   
ة اجلــــــريح، وإذا كــــــان ذلــــــك حمرمــــــاً علــــــى اآلخــــــرين فهــــــو حمــــــرم علــــــى    مــــــداوا

  .نفس اجلريح أيضاً
  .بيد أن اخلربين اآلنفني ال يتمان سنداً

إن أدلـة وجـوب املـداواة لـو متـت فهـي نـاظرة إىل صـورة اخلـوف               : وثانياً
على النفس، أما فيما عدا ذلك فـال دليـل علـى الوجـوب، بـل الـدليل علـى         

امـشِ بـدائك مــا   >): ع(يف احلــديث عـن أمـري املــؤمنني   خالفـه، مثـل مـا ورد    
مـن ظهـرت صـحته    >): ع(، وروى الـسكوين عـن أيب عبـد اهللا    )٤(<مـشى بـك  

، وعنــه )٥(<علــى ســقمه فعــاجل نفــسه بــشيء فمــات، فأنــا إىل اهللا منــه بــريء   
جتنـــــــــــــــب الـــــــــــــــدواء مـــــــــــــــا احتمـــــــــــــــل بـــــــــــــــدنك الـــــــــــــــداء فـــــــــــــــإذا مل حيتمـــــــــــــــل الـــــــــــــــداء    >): ع(

  .)٦(<فالدواء
                                                            

 . من أبواب االحتضار وما يناسبه٤، باب ٧، ح٤٠٩ ص٢ج: ن. م) ١(
، وراجع مستدرك الوسائل ٢/١٤٣، وحنوه ما عن دعائم اإلسالم ٣/١٥٦: مسند أمحد) ٢(

  .٢/٢٢٣وراجع سنن أيب داوود ج، ٣٦٢، وراجع مكارم األخالق ص١٦/٤٤٠ج
 .٢ من أبواب االحتضار احلديث ٤، الباب ٢/٤٠٩ج: ، الوسائل٨/٣٤٥: الكايف) ٣(
 .١٢ من أبواب االحتضار احلديث ٣، الباب ٢/٤٠٨: ، وسائل الشيعة٤/٧: هنج البالغة) ٤(
  .٣ من أبواب االحتضار احلديث ٤، الباب ٢/٤٠٩ج: الوسائل) ٥(
  .٥ احلديث  من أبواب االحتضار٥لباب ، ا٢/٤٠٩ج: ن. م )٦(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٤١ 

ن هـــذه الروايـــات ليـــست يف مقـــام النـــهي عـــن املـــداواة      أ: ويالحـــظ عليـــه 
مــا مل يبلــغ املــرض حــد اخلــوف علــى الــنفس، وإمنــا هــي يف مقــام اإلرشــاد          
إىل ترك املسارعة واملبالغة يف اسـتعمال األدويـة والعقـاقري دون ضـوابط،       
ألن هلــــــا مــــــضاعفات وآثــــــاراً جانبيــــــة قــــــد تــــــؤثر علــــــى صــــــحة اإلنــــــسان بــــــشكل       

لــيس مــن دواء إال يهــيج  >- فيمــا ُروي عنــه –) ع(ســليب، يقــول أبــو احلــسن  
، )١(<داًء، ولـــيس مـــن شـــيء أنفـــع يف البـــدن مـــن إمـــساك إال عمـــا حيتـــاج إليـــه         

ادفعـــــــوا معاجلــــــة األطبـــــــاء مــــــا انــــــدفع الـــــــداء عــــــنكم فإنـــــــه     >): ع(وعــــــن الكــــــاظم   
  .)٢(<مبرتلة البناء قليله جير إىل كثريه

يتــــــــة، أو حلــــــــم إن مــــــــا دل علــــــــى وجــــــــوب األكــــــــل مــــــــن امل: الوجــــــــه التاســــــــع
 باملالزمـــة -اخلرتيـــر، أو غريهـــا مـــن احملرمـــات حـــال الـــضرورة يـــستفاد منـــه      

 حرمــــة اإلضــــرار بــــالنفس، وإال لــــو مل يكــــن اإلضــــرار هبــــا حمرمــــاً       -العرفيــــة 
  .ملا وجب أكل امليتة، أو اخلرتير، أو غريمها من احملرمات

  واردة يف مقـــــــام بيـــــــان - يف الغالـــــــب -أن تلـــــــك األدلـــــــة  : ويالحـــــــظ عليـــــــه 
، )٣(جــــــواز التنــــــاول ونفــــــي احلرمــــــة، كمــــــا يالحــــــظ ذلــــــك يف غالــــــب الروايــــــات       

وكـــــذلك احلـــــال يف قولـــــه تعـــــاىل الـــــوارد عقيـــــب حتـــــرمي امليتـــــة والـــــدم وحلـــــم          
ِنَّ اللّــَه غَفُــوٌر  إفََمــنِ اْضــطُرَّ غَْيــَر َبــاغٍ َوالَ َعــادٍ فَــال إِثْــَم َعلَْيــهِ     {: اخلرتيــر
أكثــر مــن اإلباحــة، وكــذلك احلــال  ، فــإن نفــي اإلمث ال يــدل علــى  )٤(}رَِّحــيٌم

  .، فإن رفع ما اضطر إليه ال يثبت سوى اإلباحة)٥(يف حديث الرفع
وأمــــا مــــا دل منــــها علــــى وجــــوب التنــــاول فهــــو ال ينفــــع، إمــــا لكونــــه نــــاظراً    
إىل صورة ما لـو كـان تـرك األكـل مؤديـاً للـهالك، كمـا يف مرسـلة الـصدوق              

                                                            
 نفسه، من الباب ٤ديث احل، ٢/٤٠٨ج: ن. م) ١(
  .نفسه من الباب ١احلديث ، ٢/٤٠٩ج: ن. م) ٢(
  . من األطعمة احملرمة٥٧ الباب ٣احلديث ، ٢٤/٢١٦ج: الوسائل) ٣(
  . ١١٥، والنمل ١٤٥، وراجع األنعام ١٧٣البقرة ) ٤(
 . من قواطع الصالة٣٧الباب  ٢، احلديث٧/٢٩٣ج: سائلوال) ٥(



 ١٤٢  ..لفصل الرابع       ا 

 وحلــــم اخلرتيــــر فلــــم يأكــــل   مــــن اضــــطر إىل امليتــــة والــــدم  >): ع(عــــن الــــصادق  
وأمــا لــضعفه ســنداً كمــا يف خــرب  . )١(<شــيئاً مــن ذلــك حــىت ميــوت فهــو كــافر 

مث أباَحــــُه للمــــضطر وأحلــــه لــــه  >: املفــــضل بــــن عمــــر املتقــــدم، وقــــد جــــاء فيــــه  
يف الوقـــت الـــذي ال يقـــوم بدنـــه إالّ بـــه، فـــأمره أن ينـــال منـــه بقـــدر البلغـــة ال       

 لكـان صـاحلاً   – كمـا أسـلفنا   –نداً ، فـإن هـذا اخلـرب لـوال ضـعفه سـ         )٢(<..غري
  .إلثبات وجوب التناول من احملرم عندما يكون قوام البدن به

مــا دل علــى وجــوب اإلفطــار علــى الــصائم الــذي يــضره    : الوجــه العاشــر
الـــــــــصوم، فـــــــــإن ذلـــــــــك دليـــــــــل واضـــــــــح علـــــــــى حرمـــــــــة اإلضـــــــــرار بـــــــــالنفس، ففـــــــــي       

: يف قـــــــول اهللا عـــــــز وجـــــــل  ) ع(صـــــــحيحة حممـــــــد بـــــــن مـــــــسلم عـــــــن أيب جعفـــــــر      
مــن  >: ، قــال]٤: اجملادلــة/[}فََمــن لَّــْم َيــْسَتِطْع فَإِطَْعــاُم سِــتَِّني مِــْسكِيناً     {

، فــــــــــإن املــــــــــستفاد مــــــــــن اآليــــــــــة وجــــــــــوب اإلطعــــــــــام علــــــــــى       )٣(<مــــــــــرضٍ أو عطــــــــــاش 
املظــــاهر إذا فــــاء مــــن ظهــــاره ومل يــــستطع صــــيام شــــهرين متتــــابعني ممــــا هــــو     

د بـــــن كفـــــارة لـــــه، وقـــــد فـــــّسر اإلمـــــام عـــــدم االســـــتطاعة بـــــاملرض، وعـــــن الوليـــــ    
محمـــت باملدينـــة يومـــاً مـــن شـــهر رمـــضان فبعـــث    >: صـــبيح يف الـــصحيح قـــال 

أفطــــْر وصــــل وأنــــت : بقــــصعة فيهــــا خــــل وزيــــت، وقــــال) ع(إيلّ أبــــو عبــــد اهللا 
  .)٤(<قاعد

 هبـذين اخلـربين علـى وجـوب اإلفطـار علـى       )٥(وقد استدل احلر العـاملي  
ختلــو الــصائم الــذي يــضره الــصوم، لكــن داللــة احلــديث األول علــى ذلــك ال       

مــن غمـــوض، فــإن غايـــة مــا يـــستفاد مــن اآليـــة ســقوط وجـــوب الــصوم عمـــن        
ال يــــستطيعه، أمــــا احلرمــــة فــــال جمــــال الســــتفادهتا، إذ رمبــــا كــــان ذلــــك مّنــــةً  

                                                            

 . نقله عن نوادر احلكمة٣/٣٤٥: من ال حيضره الفقيه) ١(
  .١ من أبواب األطعمة احملرمة احلديث١بالبا: الوسائل) ٢(
 .  من أبواب من يصح منه الصوم١٨ الباب ١ احلديث١٠/٢١٧ح: الوسائل) ٣(
 . ٢احلديث: ن. م) ٤(
  .، راجع عنوان البابن. م) ٥(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٤٣ 

نعــــم، قــــد يلتــــزم حبرمــــة الــــصوم مــــن     . وختفيفــــاً مــــن اهللا تعــــاىل علــــى العبــــاد   
جانــــــــب آخــــــــر، وهــــــــو أنــــــــه مــــــــع ســــــــقوط التكليــــــــف بــــــــه فــــــــال يبقــــــــى دليــــــــل علــــــــى           

  .ما جيعل من اإلتيان به تشريعاً حمرماًمشروعيته 
ب داللتــــه علــــى الوجــــوب بــــأن صــــيغة األمــــر     ُتقــــرَّقــــدوأمــــا اخلــــرب الثــــاين ف 

) ع(ظــــاهرة يف ذلــــك، ويؤيــــده مــــا رواه ســــليمان بــــن عمــــر عــــن أيب عبــــد اهللا    
 عينـــها يف شـــهر رمـــضان فأمرهـــا   – رمحهـــا اهللا -اشـــتكت أم ســـلمة  >: قـــال

  .)١(<اء الليل لعينك ردئعش: أن تفطر، وقال) ص(رسول اهللا 
 بــه  كلمــا أضــرَّ  : قــال عليــه الــسالم  >: ويؤيــده أيــضاً مرســلة الــصدوق قــال    

  .)٢(<الصوم فاإلفطار له واجب
ــادي عـــشر   ــه احلـ قـــائم علـــى ذم ارتكـــاب مـــا كـــان      إن بنـــاء العقـــالء : الوجـ

مــــــــضراً ضــــــــرراً بالغــــــــاً، أو مــــــــا كــــــــان ضــــــــرره البــــــــالغ أكثــــــــر مــــــــن نفعــــــــه، وتقبــــــــيح        
 لـــــــيس جديـــــــداً، بـــــــل هـــــــو مركـــــــوز يف الـــــــذهن العقالئـــــــي   فاعلـــــــه، وهـــــــذا البنـــــــاء 

  .وممتد إىل عصر املعصومني، ومل يصدر ما ينهى عنه، أو يضاده
 علـــــى ارتكـــــاب أو تنـــــاول مـــــا قـــــد يكـــــون     – أحيانـــــاً –وأمـــــا جريـــــان ســـــريهتم   

ضررُه أكثر من نفعه، كتناول بعض املـسكرات، أو األكـل علـى الـشبع، أو          
 مــــــن غفلتــــــهم وجهلــــــهم بــــــضرر مــــــا    مــــــا إىل ذلــــــك مــــــن املــــــضرات، فهــــــو ناشــــــئ    

يتناولونـــــه أو يقـــــدمون عليـــــه، وختيلـــــهم أو اعتقـــــادهم أن منفعتـــــه أكـــــرب مـــــن     
ضـــــرره، فـــــشارب اخلمـــــرة يتخيـــــل أن مـــــا فيهـــــا مـــــن اللـــــذة والنـــــشوة يعـــــادل أو     
يفــوق مــساوئها، وهكــذا مــن يرتكــب بعــض املــضرات، وطبيعــي أن املعرفــة       

لـــــــــضرر، أمــــــــــا لــــــــــو  والرغبـــــــــات واالعتقــــــــــادات تتـــــــــدخل يف تــــــــــشخيص النفــــــــــع وا  
 وجــــود الــــضرر احملــــض، أو الغالــــب يف بعــــض مــــا  – أعــــين العقــــالء –أدركــــوا 

يقـــدمون علـــى تناولـــه، كـــاخلمر، أو غـــريه الجتنبـــوه وذّمـــوا فاعلـــه، شـــريطه       
أن يكــــــــــون الــــــــــضرر بنظــــــــــرهم بالغــــــــــاً، حبيــــــــــث يعــــــــــرض الــــــــــنفس للمهالــــــــــك، أو        

                                                            
 .  من أبواب من يصح منه الصوم١٩ من الباب ٢احلديث: ن. م) ١(
  من نفس األبواب٢٠ الباب ٢احلديث: ن. م) ٢(



 ١٤٤  ..لفصل الرابع       ا 

فــإهنم املخــاطر، كمــا هــو احلــال يف شــرب الــتنت، أمــا لــو كــان ضــرراً بــسيطاً  
  .حينئذٍ ال يذمون مرتكبه، بل غايته أهنم يستحسنون تركه

إن عـــــــدم ردع الـــــــشارع عـــــــن البنـــــــاء املـــــــذكور لـــــــيس دلـــــــيالً علـــــــى        : إن قلـــــــت
حجيتــه، إذ رمبــا كــان عــدم هنيــه عنــه باعتبــار موافقتــه لالحتيــاط، وعــدم          

  .مزامحته لألغراض اللزومية للموىل
لزوميـــة فإنـــه مهـــتم  إن الـــشارع كمـــا هـــو مهـــتم حبفـــظ أغراضـــه ال :  قلـــت

حبفــظ األغــراض الترخيــصية وأن ال يقــع العبــاد يف احلــرج والعــسر، ومــن   
هنا رفع األمور التسعة الواردة يف حديث الرفع، مع أنه كـان باإلمكـان أن          

  . ال يرفع منها شيئاً حتفظاً على أغراضه اللزومية ومراعاة لالحتياط
  :االستدالل باإلمجاع

ار بـــــــــــــــالنفس باإلمجـــــــــــــــاع احملـــــــــــــــصل   وقـــــــــــــــد يـــــــــــــــستدل علـــــــــــــــى حرمـــــــــــــــة اإلضـــــــــــــــر    
، ويؤيـــــــــــده الكـــــــــــثري مـــــــــــن  )٢( وغـــــــــــريه)١(واملنقـــــــــــول، كمـــــــــــا أفـــــــــــاد احملقـــــــــــق النراقـــــــــــي  

الكلمـــات املتقدمـــة، وغريهـــا كمـــا يف تعليلـــهم حرمـــة أكـــل الطـــني بأنـــه يلـــزم     
، وهكــــــــذا فقـــــــد أفــــــــىت بعـــــــضهم حبرمــــــــة األكـــــــل علــــــــى    )٣(منـــــــه الــــــــضرر بالبـــــــدن  
  .)٤(الشبع إذا كان مضراً

 أن اإلمجـــــــاع علـــــــى فــــــرض وجـــــــوده وحتققـــــــه  :ولكــــــن يالحـــــــظ علـــــــى ذلــــــك  
أي . ليس تعبدياً، وإمنا هو إمجاع حمتمـل املدركيـة إن مل يكـن مقطوعهـا           

أن مــــــستنده األدلــــــة املتقدمــــــة أو الالحقـــــــة، وعليــــــه فتكــــــون قيمتــــــه مـــــــساوية       
  .لقيمة مدركه

  :دليل العقل

                                                            
  . طبعة حجرية٢/٤٩٦ج: املستند) ١(
 . ٤/٣٨٣): ع(، وفقه اإلمام الصادق ٢٤/٩٨: فقه الصادق) ٢(
 .٢/٢٢١: ، ومفاتيح الشرائع١١/٢٣٥: جممع الفائدة) ٣(
 .١١/٣٣٣: نراجع جممع الفائدة والربها) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٤٥ 

، )١(أن العقـــــــــــــل يـــــــــــــستقل بــــــــــــــاحلكم بقـــــــــــــبح اإلضـــــــــــــرار بــــــــــــــالنفس    : وتقريبـــــــــــــه 
ى فـــــــــــــــرض تعليقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم ورود التـــــــــــــــرخيص   وحكمـــــــــــــــه منجـــــــــــــــز، وعلـــــــــــــــ 

الــشرعي، فــإن املفــروض انتفــاء التــرخيص، وأمــا أصــالة الــرباءة، أو احلليــة  
فــــــال تــــــشكل ترخيــــــصاً رافعــــــاً ملوضــــــوع حكــــــم العقــــــل، لــــــوروده عليهــــــا ورفعــــــه         

  .ملوضوعها وهو عدم البيان
وقــــد يالحــــظ علــــى هــــذا االســــتدالل بنفــــي وجــــود حكــــمٍ للعقــــل يف هــــذا       

 وصــل إضــرار املكلــف بنفــسه إىل درجــة القتــل، كاالنتحــار  اجملــال، حــىت لــو
: مــثالً، وهــذا خبــالف قتــل الغــري، فإنــه قبــيح عقــالً، والفــارق بــني املــوردين        

أن اإلنــسان مــسلط علــى نفــسه ومالــك هلــا، ولــه كامــل احلــق يف التــصرف           
هبا كيفما شاء، أما قتل الغري فهو تصرف فيما ال ميلك، فـال يقـاس هـذا        

  .)٢(بذاك
ــ ن التأمـــــــــل يف ذلـــــــــك بلحـــــــــاظ أن مـــــــــالك حكـــــــــم العقـــــــــل بقـــــــــبح قتـــــــــل     وميكـــــــ

الــــــنفس لــــــيس هــــــو عــــــدم ملكيتــــــها، ليقــــــال بانتفــــــاء هــــــذا املــــــالك يف املقــــــام،          
 تكوينيـــة علـــى نفـــسه، وإمنـــا املـــالك هـــو نفـــس  ةباعتبـــار أن لإلنـــسان ســـلطن

القتــل وإزهــاق الــروح دون وجــه حــق، وهــذا املــالك متــوفر يف املقــام أعــين        
  . كما هو موجود يف قتله لغريهقتل اإلنسان لنفسه،
إن املـــــالك هـــــو يف صـــــدق عنـــــوان الظلـــــم علـــــى القتـــــل،   : وإن شـــــئت قلـــــت

 الـذي ُيـدعى أن   -والظلم وإن عرِّف بأنه سـلب الغـري حقـه، لكـن الغـري هنـا         
 الـــنفس ســـلبإن  مـــأخوذ بنحـــو األعـــم األغلـــب، وإال فـــ -املـــراد بـــه اآلخـــرون 

قــل، فــال فــرق بنظــر العقــل      هلــا بنظــر الع   ظلــٌم- ولــو مــن صــاحبها    -حقهــا 
  .بني قتل وقتل

بأنـــه لـــو كـــان مـــالك القـــبح هـــو عـــدم امللكيـــة النتفـــى         : ويـــشهد ملـــا نقولـــه  
لفـــرد مـــن النـــاس بلحـــاظ    ) ص(القـــبح عـــن قتـــل املـــرء لعبـــده، أو قتـــل الـــنيب      

                                                            
 ... ٢٤/٩٨): ع(، فقه الصادق ٢٣/١٥٥: راجع مهذب األحكام) ١(
 .ذكر ذلك أستاذنا السيد احلائري يف جملس املذاكرة) ٢(



 ١٤٦  ..لفصل الرابع       ا 

. علــى أمـــوال النــاس ونفوســـهم  ) ص(مالكيــة الــسيد لعبـــده، وســلطنة الـــنيب    
كيـــــــــــة فيهمـــــــــــا اعتباريـــــــــــة، وكالمنـــــــــــا يف    بـــــــــــأن املال : وقـــــــــــد ينـــــــــــاقش يف املثـــــــــــالني  

نعـــــــم، يـــــــصح الـــــــنقض باملثـــــــال الثـــــــاين بنـــــــاًء علـــــــى القـــــــول  . املالكيــــــة التكوينيـــــــة 
  .هذا أوالً). ص(بالوالية التكوينية للنيب 

إن الكــــــــــــثري مــــــــــــن اآليــــــــــــات الكرميــــــــــــة الــــــــــــواردة يف ســــــــــــياق التنديــــــــــــد      : وثانيــــــــــــاً
لمــــاً بالــــشرك، أو الفــــسق والعــــصيان عــــّدت ارتكــــاب املعاصــــي، أو الــــشرك ظ     

 واملفروغيــــــــة منــــــــه، وذلــــــــك مــــــــن   ،موحيــــــــة مبركوزيــــــــة قــــــــبح الظلــــــــم   -للــــــــنفس 
: الطـالق /[}َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّهِ فَقَْد ظَلََم َنفْـَسهُ   {: قبيل قوله تعاىل  

إِنَّ  َيـــــــا ُبَنـــــــيَّ ال ُتـــــــْشرِْك بِاللَّـــــــهِ   {: ، أو قولـــــــه تعـــــــاىل علـــــــى لـــــــسان لقمـــــــان    ]١
َالَّـذِيَن إِذَا فََعلُـواْ   {: ، أو قوله تعـاىل   ]١٣ :لقمان/[}الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيمٌ  

آل /[}..فَاحِــــَشةً أَْو ظَلَُمــــواْ أَْنفُــــَسُهْم ذَكَــــُرواْ اللّــــَه فَاْســــَتْغفَُرواْ لِــــذُُنوبِهِمْ  
  .، إىل غري ذلك من اآليات]١٣٥: عمران

  :تقييم عام لألدلة املتقدمة
تلفــــــــة، إن داللــــــــة الوجــــــــوه املتقدمــــــــة علــــــــى حرمــــــــة اإلضــــــــرار بــــــــالنفس خم     

. لو متَّ فهو يثبت احلرمـة فيمـا يعتـرب ظلمـاً للـنفس       اآلنف  فالدليل العقلي   
بينمــا األدلــة اللفظيــة مــن اآليــات   . أمــا اإلمجــاع فهــو دليــل لــيب ال إطــالق لــه   

والروايــــــات صــــــاحلة إلثبــــــات اإلطــــــالق، ولــــــو متــــــت روايــــــة زيــــــاد بــــــن أيب زيـــــــاد          
 وأوضـــــــــــحها املتقدمـــــــــــة يف الوجـــــــــــه الـــــــــــسادس لكانـــــــــــت أوســـــــــــع الوجـــــــــــوه داللـــــــــــة،     

ضـــــــابطاً، ألهنـــــــا هنـــــــت عـــــــن تنـــــــاول كـــــــل مـــــــا يـــــــؤثر ســـــــلباً علـــــــى صـــــــحة اإلنـــــــسان     
وقوتــــــــه، حبيـــــــــث يـــــــــصبح بعـــــــــد تناولـــــــــه أضــــــــعف ممـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه قبلـــــــــه، ومـــــــــن    

 الســـــــــيما بعـــــــــد -الواضــــــــح أن شـــــــــرب الــــــــتنت يـــــــــضعف قــــــــوة اإلنـــــــــسان، وجيعلــــــــه     
  . أضعف منه قبله-إدمان التدخني 

  : اعتراضات عامة
ظــــــات عامــــــة تــــــرد علــــــى أدلــــــة اإلضــــــرار     ويبقــــــى أن مثــــــة إشــــــكاالت ومالح  



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٤٧ 

  .بالنفس، مع غض النظر عن اإلشكاالت اخلاصة املتقدمة
  : الضرر والغرض العقالئي

مـــــن أن ارتكـــــاب مـــــا فيـــــه غـــــرض عقالئـــــي ال    :  مـــــا قيـــــل :اإلشـــــكال األول
، متامــــاً كمــــا قيــــل ذلــــك يف التبــــذير، أو اإلســــراف، وأن     )١(ُيعــــد ضــــرراً عرفــــاً 

ئــي ال يعــد تبــذيراً وإســرافاً، فالعمليــات   صــرف املــال فيمــا فيــه غــرض عقال 
وهكـــــذا . اًالتجميليـــــة وإنْ صـــــاَحبها األمل والوجـــــع فإهنـــــا ال تعـــــد ضـــــرراً عرفـــــ    

احلـــــــــال يف ســـــــــفر التجـــــــــارة ومـــــــــا يرافقـــــــــه مـــــــــن تعـــــــــب وإرهـــــــــاق، فـــــــــإن الفوائـــــــــد      
  .نع من صدق عنوان الضرر عليه بنظر العرفالعقالئية املتوخاة منه مت

تنت لـذة وانتعاشـاً ورغبـة عقالئيـة فـال      ويف املقام حيث أن يف شـرب الـ   
  .ينطبق عليه عنوان الضرر

  :ولنا على هذا اإلشكال مالحظتان
أن عقالئيــــــة العمــــــل ال متنــــــع مــــــن صــــــدق عنــــــوان الــــــضرر عليــــــه،    : األوىل

ألن الـــضرر أمــــر واقعــــي تكـــويين ولــــيس اعتباريــــاً، وال عالقـــة لــــه بالرغبــــات     
إن إقـدام العقـالء   : ة بـالقول وال ميكـن رد هـذه املالحظـ    . وامليول العقالئية 

علــــــى عمــــــل مــــــا هــــــو مؤشــــــر علــــــى عــــــدم الــــــضرر فيــــــه، باعتبــــــار أن العاقــــــل ال      
يرغـــب وال يقـــدم علـــى مـــا فيـــه مـــضرة، ألن هـــذا الكـــالم وإن كـــان صـــحيحاً        
يف اجلملـــة، لكنــــه مرهــــون مبـــدى انكــــشاف الــــضرر للعقـــالء فهــــم يرتكبــــون     

ضـــــررها ال يـــــوازي  الكـــــثري مـــــن األفعـــــال لتـــــومههم أنـــــه ال ضـــــرر فيهـــــا، أو أن     
  . مستوى املنفعة واملصلحة فيها

 ولعــــــــــــل هــــــــــــذا مقــــــــــــصود صــــــــــــاحب   –نعــــــــــــم، األوىل يف اإلشــــــــــــكال أن يقــــــــــــال   
إن وجود الغـرض العقالئـي يف فعـل مـا، وإن كـان ال مينـع مـن        : -اإلشكال  

كونـــــه مـــــضراً، وال مينـــــع مـــــن صـــــدق موضـــــوع الـــــضرر عليـــــه، لكنـــــه مينـــــع مـــــن     
عــن مثــل ذلــك، فهــي نــاظرة إىل  مشــول أدلــة حرمــة الــضرر لــه، النــصرافها  

                                                            
 .٧٢ : يف مسائل جديدة، وكلمات سديدة٢٤/٩٩: فقه الصادق) ١(
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  .ما ال يرغب فيه العقالء من الضرر
  : إن صحة االنصراف املذكور تتوقف على جمموع أمرين:الثانية
أن يكـــــــــــون الغـــــــــــرض نوعيـــــــــــاً عامـــــــــــاً مقـــــــــــصوداً لغالبيـــــــــــة العقـــــــــــالء أو   : األول

لـــشرحية واســـعة منـــهم، أمـــا لـــو كـــان غرضـــاً شخـــصياً لـــبعض النـــاس فهـــو ال      
، فـــضالً عـــن صـــدق املوضـــوع عليـــه، وإال مل يـــصدق    مينـــع مـــن مشـــول األدلـــة  

العنــــوان علــــى كافــــة حــــاالت اإلضــــرار بــــالنفس، ألهنــــا ال ختلــــو مــــن أغــــراض      
 يـــــرى يف – مـــــثالً –شخـــــصية بنظـــــر مرتكبيهـــــا، فمـــــن يقـــــدم علـــــى االنتحـــــار    

  !ذلك راحة وأْنساً، فهل ننفي عن فعله عنوان اإلضرار والظلم للنفس؟
بـد أن يـوازي يف أمهيتـه الـضرر ويفـوق       إن الغرض العقالئي ال   : الثاين

عليــه ليمنــع مــن صــدق عنــوان الــضرر موضــوعاً أو حكمــاً، و إالّ لــو انعكــس        
األمـــر بـــأن كـــان الغـــرض العقالئـــي جزئيـــاً بالقيـــاس إىل عمـــق الـــضرر وأثـــره    

  .السليب، فال يعتد هبذا الغرض
إن األمــــــــــــر األول إن كـــــــــــــان متـــــــــــــوافراً يف املقـــــــــــــام  : وباتــــــــــــضاح ذلـــــــــــــك نقـــــــــــــول 

ر أن شـــــــرب الـــــــتنت مرغـــــــوب لـــــــدى طائفـــــــة كـــــــبرية مـــــــن العقـــــــالء، فـــــــإن         باعتبـــــــا
األمر الثاين غري متوفر حتماً، وذلـك ألنّ األحبـاث العلميـة وشـهادات أهـل           
اخلـــــربة أكـــــدت مبـــــا ال يـــــدع جمـــــاالً للـــــشك بـــــان ضـــــرر الـــــتنت كـــــبري، وأنّ اللـــــذة    

. املــــذكورة يف شــــربه لــــذة موهومــــة متخيلــــة، فهــــي أشــــبه بلــــذة حلــــس املــــربد   
إنـــه لـــيس يف شـــرب الـــتنت أيـــة منفعـــة واقعيـــة، أو غـــرض       : القـــولوخالصـــة 

عقالئــي حقيقــي جيــرب، أو يــوازي ضــرر شــربه، مــا جيعلــه مــصداقاً للــضرر           
  .عرفاً ومشموالً ألدلته

  : اإلطالق وختصيص األكثر
بــأن االلتــزام بــاإلطالق يف األدلــة املتقدمــة  : أن يقــال: اإلشــكال الثــاين

 ألن الزم اإلطـالق القــول حبرمـة مطلــق   متعـسر إن مل يكــن متعـذراً، وذلــك  
 مبـــا عـــدا هـــذه املـــوارد اإلطـــالقالـــضرر، ولـــو كـــان ضـــئيالً وطفيفـــاً، وتقييـــد  

ال ميكــــــــــــــــــن االلتــــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــه، وإالّ لــــــــــــــــــزم ختــــــــــــــــــصيص األكثــــــــــــــــــر، فــــــــــــــــــإن األفعــــــــــــــــــال       
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والتــصرفات الــيت ال ختلــو مــن ضــرر طفيــف كــثرية جــداً، مــن قبيــل الـــسهر           
، وغري ذلك، فإخراجها مـن حتـت   يف الليايل، أو العمل املتواصل واملضين    

  . مستلزم لتقييد األكثر، وهو قبيحاإلطالق
إن األدلــة املتقدمــة منــصرفة عــن األضــرار الطفيفــة الــيت ال    : واجلــواب

يعتــــــــد هبــــــــا عرفــــــــاً وعقالئيــــــــاً، والــــــــيت ال تنفــــــــك غالــــــــب التــــــــصرفات واألفعــــــــال   
عنـــها، فهـــذا النـــوع مـــن الـــضرر خـــارج ختصـــصاً ال ختصيـــصاً، يقـــول احملقـــق  

مــا حيـصل بــه الـضرر، والــضرر املوجــب   : والــضابط يف التحـرمي >: لنراقـي ا
للتحــــرمي يعــــم اهلالكــــة وفــــساد املــــزاج والعقــــل والقــــوة، وحــــصول املــــرض أو       

أن ضـرر الـدخان   >مـن  : ، ومنه يتبّين الـوهن فيمـا قيـل    )١(<الضرر يف عضو  
ضــعيف، فــال ميكــن احلكــم حبرمتــه، و إالّ لــزم حتــرمي احلــوامض بأســرها          

ألشـــياء الباعثـــة علـــى الـــضعف مـــن النباتـــات والفواكـــه وغريهـــا، إذا       ومجيـــع ا
كان املدار على حصول الـضرر ولـو ضـعيفاً، أو يف بعـض األوقـات، أو مـن           
ــاًَ يف        بعـــض الوجـــوه، وإن أريـــد الـــضرر مـــن مجيـــع الوجـــوه فـــذلك لـــيس جاريـ

  .)٢(<..التنباك، فإنه نافع من بعض الوجوه
ن شـــهادة أهـــل اخلـــربة بـــشكل  والوجـــه يف ضـــعفه ووهنـــه هـــو مـــا تقـــدم مـــ 

جــــازم بــــأن ضــــرر التــــدخني لــــيس طفيفــــاً، أو ضــــئيالً، بــــل إنــــه يــــورث الكــــثري        
  .من األمراض اخلطرية واملميتة

  :الضرر الدفعي أو التدرجيي
أن مـا دل علـى حرمـة    : وقد يسجل إشكال ثالـث يف املقـام، وحاصـله      

ن مـا كـان   اإلضرار بالنفس ظاهر يف حترمي ما كان ضـرره دفعيـاً آنيـاً، دو       
ضــــرره تــــدرجيياً حيــــصل شــــيئاً فــــشيئاً، ومــــن الواضــــح أن التــــدخني ال يتــــرك       
أثـــــــراً مباشـــــــراً وفوريـــــــاً، بـــــــل إن ضـــــــرره يظهـــــــر بالتـــــــدريج ومـــــــع األيـــــــام، ورمبـــــــا       

                                                            

  .١٥/١٧: املستند) ١(
 .٨٢: املبني يف تصويب اجملتهدين وختطئة اإلخبارينياحلق ) ٢(
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  .استغرق ظهوره سنوات وسنوات
أن األدلــــــة املـــــــذكورة مطلقـــــــة وشــــــاملة للـــــــضرر الـــــــدفعي   : ويالحــــــظ عليـــــــه 

الــوارد ) إلقــاء اليــد يف التهلكــة  (ن والتــدرجيي، فكالمهــا يــصدق عليــه عنــوا    
املـــستفاد مـــن دليـــل العقـــل، أو  ) ظلـــم الـــنفس(يف اآليـــة الكرميـــة، أو عنـــوان  

غـــــــــــريه مـــــــــــن العنـــــــــــاوين الـــــــــــواردة يف    ، أو الـــــــــــضرر، أو)إذهـــــــــــاب القـــــــــــوة (عنـــــــــــوان 
الروايــــــات، بـــــــل إن مـــــــورد بعــــــض الروايـــــــات هـــــــو الــــــضرر التـــــــدرجيي، كمـــــــا يف     

، فــــإن مــــن املعلــــوم أن  <هــــيج الــــداء يــــورث الــــسقم وي >روايــــة أكــــل الطــــني وأنــــه   
أكله إمنا يورث املرض، أو السقم بـشكل تـدرجيي، ال فـوري، وعلـى ضـوء         
ذلــــــــك فالتفرقــــــــة بــــــــني الــــــــضرر الــــــــدفعي والتــــــــدرجيي يف غــــــــري حملــــــــها، وهــــــــل       
ميكـــــن التفرقـــــة بـــــني مـــــن يقـــــدم علـــــى شـــــرب جرعـــــة كـــــبرية مـــــن الـــــسم تـــــودي    

أو أســــــابيع، أو  حبياتــــــه فــــــوراً، وبــــــني مــــــن يقــــــّسط هــــــذه اجلرعــــــة علــــــى أيــــــام،         
إن املـــدخن يقــوم بعمليــة انتحـــار   ! شــهور، ليلقــى حتفـــه يف هنايــة املطــاف؟    

  .بطيء، واالنتحار حمّرم سريعاً كان أو بطيئاً
  : الضرر الشخصي أو النوعي

أن يقـال بظهـور األدلـة يف حتـرمي مـا كـان       : واإلشكال الرابع يف املقـام   
، وضـرر التـدخني لــيس   ضـرره حمققـاً وحتميـاً دون مـا كــان حمـتمالً وظنيـاً      

حمققــاً، فلــيس كــل مــدخن يــصاب بــاملرض، بــل إنــك تــرى بعــض املــدخنني   
يف صــــحة تامــــة رغــــم مــــرور الــــسنني علــــى إدمــــاهنم شــــرب الــــتنت، حــــىت إنــــك   
جتـــــد بعـــــض املعمـــــرين قـــــد أدمنـــــوا التـــــدخني منـــــذ شـــــباهبم، دون أن يـــــصابوا         

لتفـصيل  باألمراض، أو يدخلوا عيادات األطباء، األمـر الـذي حيـتم علينـا ا           
 مـن تلقــاء  –يف املـسألة، وااللتـزام حبرمــة التـدخني يف حــق كـل مـن يعــرف      

 بتـضرره ضـرراً بالغـاً مـن شـربه،      –نفسه أو اعتماداً على شـهادات األطبـاء          
  . وأما من ال يعلم ذلك فال حيرم عليه

إن الــضرر أمــر شخــصي، فكــل مــن أضــّره أمــٌر مــا حــرم     : وبعبــارة أخــرى 



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٥١ 

 أو مل يـضرهم، ومـن مل يـضره ذلـك األمـر فـال       ،عليه، سواًء أضـر اآلخـرين     
  .حيرم عليه، حىت لو كان مضراً بالغري

بـــــأن ظــــــاهر غــــــري واحـــــد مــــــن النــــــصوص الــــــشرعية   : ويالحـــــظ علــــــى ذلــــــك 
حرمـــــــــة كـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان ارتكابـــــــــه مظنـــــــــة للـــــــــضرر ومعرضـــــــــاً للـــــــــنفس للمهالــــــــــك          
واملخــاطر، فـــال ينــاط التحـــرمي بــالعلم، بـــل يكفــي غلبـــة الظــن، كمـــا اختـــاره       

وال تلقـــوا {، وهـــذا هـــو املـــستفاد مـــن اآليـــة الـــشريفة  )١(الـــسبزوارياحملقـــق 
 كمــــا أســــلفنا لــــدى احلــــديث عنــــها، وهــــو املــــستفاد   }بأيــــديكم إىل التهلكــــة

 حمـــرم شـــرعاً، مـــع   – مـــثالً –مـــن الروايـــات واألدلـــة املختلفـــة، فـــشرب الـــسم    
أن شـــاربه ال جيـــزم دائمـــاً بأنـــه ســـَيلْقى حتفـــه نتيجـــة لـــشربه، وإمنـــا حيتمـــل      

 احتمــــاالً عقالئيــــاً، ومعتــــداً بــــه، وتنــــاول الطــــني حمــــرم مطلقــــاً، مــــع أن       ذلــــك
متناولــــه ال جيــــزم بتــــضرره، وإمنــــا يــــضع نفــــسه بتناولــــه يف معــــرض الــــضرر     

  .واخلطر
ويف املقــــــــام فــــــــإن شــــــــرب الــــــــتنت هــــــــو مظنــــــــة وقــــــــوع املــــــــرء يف الــــــــضرر، وال   
يستطيع أحد اجلزم بعـدم ضـرر التـدخني علـى صـحته، السـيما مبالحظـة          

األمـــــــــراض الـــــــــيت يتركهـــــــــا، واآلثـــــــــار الــــــــسلبية الـــــــــيت تنـــــــــتج عـــــــــن شـــــــــربه،   أنــــــــواع  
ومـــــــن الناحيـــــــة الطبيـــــــة ال أحـــــــد حمـــــــصن ضـــــــد   . وأحيانـــــــاً بـــــــشكل غـــــــري متوقـــــــع 

  .أضرار التدخني
ولكــــــن لــــــو فرضــــــنا جــــــدالً بــــــأن الــــــبعض جــــــزم بعــــــدم تــــــضرره مــــــن شـــــــربه،           
خلـــصوصية يف جـــسم هـــذا الـــشخص، أو يف نوعيـــة التبـــغ الـــذي يـــستهلكه،     

و كـــان يتناولـــه بـــشكل متقطـــع، بـــأن يـــشرب يف كـــل أســـبوع      أو كميتـــه كمـــا لـــ  
 مـــثالً، فحينئـــذٍ ال ميكـــن االلتـــزام باحلرمـــة يف حقـــه، مـــا دام أن    <ســـيكارة>

 – كمـــا قلنـــا  –ضـــرره غـــري معتـــد بـــه يف نظـــر أهـــل اخلـــربة، لكـــن هـــذا الفـــرد        
  .نادر الوجود

                                                            
  .٢٥١: راجع كفاية األحكام) ١(



 ١٥٢  ..لفصل الرابع       ا 

إن احلكـــم حبرمـــة التـــدخني يف املقـــام مبـــالك الـــضرر،   : وبعبـــارة أخـــرى
احلرمـــة مـــدار صـــدق الـــضرر وحتققـــه، وهـــذا خبـــالف حتـــرمي ســـائر         فتـــدور 

 فإنـــــــــــه ال يفـــــــــــّرق بـــــــــــني قليلـــــــــــه وكـــــــــــثريه، ضـــــــــــاره  - مـــــــــــثالً –احملرمـــــــــــات، كالـــــــــــدم 
قــــــال احملقــــــق . ونافعــــــه، ألن حرمتــــــه ذاتيــــــة، والعنــــــوان صــــــادق علــــــى اجلميــــــع  

يعــــــّم التحــــــرمي القليــــــل منــــــه والكــــــثري، إذا كــــــان قليلــــــه      >: النراقــــــي رمحــــــه اهللا 
فـاحملرم منـه مـا بلـغ احلـد      ...  وأّما ما يضره كثريه دون قليلـه  مضراً أيضاً، 

دون غـريه، وكـذا مـا يـضر منفــرداً، دون مـا إذا أضـيف إىل غـريه، ولـو كــان         
كثرياً ال حيرم الكثري املضاف إليه أيضاً، ومـا يـضر تكريـره دون أكلـه مـرة           

  .)١(<حيرم التكرير خاصة
عليــه القــوم مــن أن أدلــة    وهــذا كلــه مــع األخــذ بنظــر االعتبــار مــا تــسامل        

 – )٢(حتـــــــــرمي اإلضـــــــــرار بـــــــــالنفس نـــــــــاظرة إىل الـــــــــضرر الشخـــــــــصي ال النـــــــــوعي      
 مبعــىن أن املــدار علــى حالـــة كــل مكلــف، فــإذا كــان الطعـــام        –كأدلــة احلــرج   

أو غــريه مــضراً بــه حــرم عليــه، ولــو كــان مفيــداً لآلخــرين، وأمــا إذا مل يكــن          
  . بعامة الناسمضراً به شخصياً فال حيرم عليه، ولو كان مضراً

 جمــــــال - بــــــل يف هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــتفكري  -لكــــــن للتأمــــــل فيمــــــا أفــــــادوه  
واســــــــع كونـــــــــه يتحـــــــــرك يف إطـــــــــار ذهنيـــــــــة الفقــــــــه الفـــــــــردي الـــــــــيت تتعامـــــــــل مـــــــــع    
الــــــــــــشريعة مبــــــــــــا هــــــــــــي نــــــــــــصوص تقــــــــــــدم عالجــــــــــــات وحلــــــــــــوالً ملــــــــــــشاكل األفــــــــــــراد  
فحـــــــسب، دون االلتفـــــــات إىل أهنـــــــا تريـــــــد صـــــــياغة فقـــــــه للحيـــــــاة االجتماعيـــــــة  

ة برمتــــــها، إن التعامــــــل مــــــع النــــــصوص الــــــشرعية مــــــن خــــــالل هــــــذا      واإلنــــــساني
املنظــــــــــار الواســــــــــع حيــــــــــتم علينــــــــــا إعــــــــــادة النظــــــــــر يف منــــــــــهج قــــــــــراءة النــــــــــصوص         

وعلـــــــى ضـــــــوء ذلـــــــك ميكننـــــــا التأمـــــــل يف إحـــــــدى نتـــــــائج       . واســـــــتنباط األحكـــــــام 
أن الطعـــــــام أو الـــــــشيء الفـــــــالين إذا مل   >: ذهنيـــــــة الفقـــــــه الفـــــــردي، ومفادهـــــــا  

فــــال حيــــرم علــــيهم، ولــــو كــــان بطبيعتــــه مــــضراً        يكــــن مــــضراً بــــبعض األفــــراد    
                                                            

 .١٥/١٧: مستند الشيعة) ١(
  .٥/٤٥٤: راجع منتقى األصول) ٢(
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، فـــإن هـــذه النتيجـــة خـــالف مـــا عليـــه العقـــالء يف قوانينـــهم    <بغالبيـــة النـــاس
 يراعـــــــون ويالحظـــــــون يف عمليـــــــة   – أقـــــــصد العقـــــــالء  –وتـــــــشريعاهتم، ألهنـــــــم  

دون مالحظـــة احلـــاالت   التـــشريع والتقـــنني مـــصاحل ومفاســـد عامـــة النـــاس،      
يـــرون أن مـــا فيـــه ضـــرر عـــام حمـــرم علـــى        كاســـتثناء، ولـــذا فهـــم   النـــادرة، إال

كــل النــاس، ويــصدر قــانون مينــع كافــة املكلفــني منــه حــىت لــو كــان الــبعض           
النـــــــــادر ال يتـــــــــضرر منـــــــــه، وهـــــــــذا التعمـــــــــيم خيـــــــــضع لعـــــــــدة اعتبـــــــــارات، أمههـــــــــا         
اجلانـــــــــــب التنظيمـــــــــــي منعـــــــــــاً لاللتبـــــــــــاس وســـــــــــوء التقـــــــــــدير وحمـــــــــــاوالت التـــــــــــذرع  

  .انونباألعذار املختلفة بغية التهرب من تنفيذ الق
وبالتأمـــــل واالســـــتقراء نالحـــــظ أن الـــــشارع املقـــــدس مل يبتعـــــد عـــــن هـــــذا        
اخلــــط يف تــــشريعاته، فهــــو علــــى ســــبيل املثــــال حيــــرم الــــصوم علــــى املــــسافر     

َوَمــن كَــانَ َمرِيــضاً أَْو َعلَــى َســفَرٍ فَِعــدَّةٌ مِّــْن أَيَّــامٍ      {رفعــاً للحــرج واملــشقة،  
، وهـو  ]١٨٥: البقـرة /[} ُيرِيـُد بِكُـُم الُْعـْسرَ   أَُخَر ُيرِيـُد اللّـُه بِكُـُم الُْيـْسَر َوالَ        

 أن الـــــــــسفر - حبـــــــــق –قـــــــــد الحـــــــــظ يف هـــــــــذا احلكـــــــــم غالبيـــــــــة األفـــــــــراد وقـــــــــدَّر     
احلــرج واملــشقة، مــع العلــم أن بعــض النــاس ال يقــع يف  يف يوجـب وقــوعهم  

احلــــرج واملــــشقة إذا صــــام يف الــــسفر، وهكــــذا عنــــدما نالحــــظ حتــــرمي أكــــل      
ص أن حترميــه كــان مبــالك الــضرر، وقــد   الطــني، فــإن املــستفاد مــن النــصو  

وهكــــــذا احلــــــال يف ... جــــــاء التحــــــرمي عامــــــاً، مــــــع أن الــــــبعض ال يــــــضره أكلــــــه  
الكــــــثري مــــــن املــــــوارد، ومنــــــها تــــــرخيص الــــــشيخ والــــــشيخة باإلفطــــــار يف شــــــهر    
رمــضان، ومنــها كــل املــوارد الــيت يــنص فيهــا علــى حكمــة احلكــم ال علتــه،           

ى حيـــث أن وجـــوده يف األفـــراد   فـــإن احلكمـــة تعـــين أن هـــذا املعـــىن أو املغـــز     
غــــاليب فإنــــه اقتــــضى التعمــــيم يف احلكــــم، حــــىت لألفــــراد الــــيت خيلــــو منــــها،       
ولـــــــــــــيس لـــــــــــــذلك مـــــــــــــن تفـــــــــــــسري ســـــــــــــوى أن الـــــــــــــشارع ينـــــــــــــيط أحكامـــــــــــــه باملـــــــــــــصاحل   

وبنـــــاء علـــــى عقالئيـــــة هـــــذا املنحـــــى يف التـــــشريع ســـــيكون    . واملفاســـــد العامـــــة
 حلــــاالت  التعامــــل مــــع النــــصوص مبنطــــق احلكمــــة الــــيت تعمــــم احلكــــم حــــىت        

فقدها هـو األسـاس، بينمـا العلـة الـيت ختـصص احلكـم وترفعـه يف حـاالت             



 ١٥٤  ..لفصل الرابع       ا 

  .فقدها هي استثناء ال يصار إليها إال بدليل واضح
وبنــاًء علــى ذلــك فــسوف نــستفيد قاعــدة عامــة جتعــل املــدار علــى النــوع     
ال الفــــرد، وســــتكون نتيجــــة ذلــــك يف املقــــام أن تنــــاول مــــا كــــان ضــــرره عامــــاً         

 بلحاظ من ال يتضرر به، دون أن ينفـي ذلـك احلرمـة      وغالبياً حمرم حىت  
  . يف موارد الضرر الشخصي

وهــــذا املعــــىن ســــوف تترتــــب عليــــه نتــــائج كــــثرية، فــــاملريض الــــذي يــــضره     
الــــــــصوم، أو اســــــــتعمال املــــــــاء للوضــــــــوء ال ينظــــــــر إليــــــــه كفــــــــرد، بــــــــل ينظــــــــر إىل          

 – كجــــــنس ال كفــــــرد  -جــــــنس املــــــريض، فــــــإن كــــــان مــــــريض الــــــسكري مــــــثالً     
 ســـــــــقط عنـــــــــه، مـــــــــع غـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذا الفـــــــــرد أو ذاك،  يـــــــــضره الـــــــــصوم

  .وهكذا احلال يف سائر املوارد
وطبيعــــــــي أنــــــــه لــــــــو كــــــــان لــــــــدينا يف املقــــــــام نــــــــص حيــــــــرم التــــــــدخني مبــــــــالك     
الــــــضرر، ألمكــــــن القــــــول أن الــــــضرر حكمــــــة، فيلتــــــزم بتعمــــــيم احلرمــــــة حــــــىت   

  .حلاالت عدم الضرر، لكن النص حسب الفرض مفقود ومعدوم
اإلمكان أن نستفيد مـن عقالئيـة منطـق احلكمـة      هل ب : ويبقى السؤال 

الــــذي يكــــون املــــدار فيــــه علــــى النــــوع ال الفــــرد، ومــــن جريــــان الــــشارع وفــــق          -
  قاعدة عامة نطبقها يف املقام؟ -هذا املنطق يف الكثري من تشريعاته 

 املوافقـــــة علـــــى ذلـــــك وفـــــق املنـــــهج    ال يبعـــــد ذلـــــك، وإن كـــــان مـــــن الـــــصعب   
بــــل قــــد يتـــــهم   ، وص واســــتنباط األحكـــــام املدرســــي املــــألوف يف قـــــراءة النــــص   

  .هذا املنحى من التفكري بأنه استحساين حمض
مــــــع غــــــض النظــــــر عــــــن استحــــــسانية هــــــذا الــــــنمط مــــــن الــــــتفكري      : ال يقــــــال

أنــــه : فإنـــه لــــيس باإلمكــــان املوافقـــة عليــــه، ملــــا لـــه مــــن لــــوازم باطلـــة، وأمههــــا     
 مـــن إذا كـــان املـــدار علـــى النـــوع دون الـــشخص فالزمـــه أنـــه لـــو كـــان مثـــة نـــوع   

الطعــــــام أو غـــــــريه مفيـــــــداً للنـــــــوع لكنـــــــه مــــــضراً بـــــــبعض األفـــــــراد ضـــــــرراً بالغـــــــاً،    
فعلينـــا أن حنكــــم باحلليـــة املطلقــــة، حـــىت بلحــــاظ هـــؤالء األفــــراد، وهـــذا مــــا      

  .ال ميكن االلتزام به
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هـــــــــذا الكـــــــــالم صـــــــــحيح لـــــــــو مل تكـــــــــن أدلـــــــــة حليـــــــــة الطعـــــــــام، أو  : ألنــــــــه يقـــــــــال 
 مـــــــا جيعـــــــل مـــــــن أدلـــــــة  الـــــــشراب، أو غـــــــريه مقيـــــــدة بعـــــــدم ترتـــــــب الـــــــضرر عليـــــــه 

  .الضرر مقدمة على تلك األدلة
  :الدليل الثاين

أّنــــــــه إســــــــراف وتبــــــــذير، وذلــــــــك  : ممــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى حرمــــــــة التــــــــدخني  
  . )١(حمرم بال ريب

وتوضـــــــــــــيحاً وحتقيقــــــــــــــاً هلــــــــــــــذا الــــــــــــــدليل ينبغـــــــــــــي عقــــــــــــــد البحــــــــــــــث يف ثالثــــــــــــــة    
  :مقامات
  .يف معىن التبذير واإلسراف، والفرق بينهما: األول
  .إثبات حرمة اإلسراف والتبذير: قيق الكربى، أعينيف حت: الثاين
إثبــــات أن مـــــا حنــــن فيــــه مـــــصداق    : يف حتقيــــق الـــــصغرى، أعــــين  : الثالــــث 

  .لإلسراف والتبذير
  :املقام األول

الظــــاهر أن التبــــذير واإلســــراف خيتلفــــان مفهومــــاً، وإن التقيــــا مــــصداقاً    
  :وتصادقا حكماً، وبيان ذلك

  :املعىن اللغوي
الـــسني والـــراء والفـــاء، أصـــل واحـــد يـــدل علـــى تعـــدي  >: يقـــول ابـــن فـــارس

جمـــــــــاوزة : يف األمـــــــــر ســـــــــرف، أي: احلـــــــــّد، واإلغفـــــــــال أيـــــــــضاً للـــــــــشيء، تقـــــــــول 
الثالثــــــــــــــــــة يف الوضــــــــــــــــــوء شــــــــــــــــــرف، والرابعــــــــــــــــــة  >: القــــــــــــــــــدر، وجــــــــــــــــــاء يف احلــــــــــــــــــديث

مــــــــــررت بكــــــــــم فــــــــــسرفتكم، أي   : ، وأمــــــــــا اإلغفــــــــــال، فقــــــــــول القائــــــــــل   )٢(<ســــــــــرف

                                                            
، ٢١، التدخني عند املذاهب ٢/٧، فقه الّسنة ٦٧، جمموعة رسائل ٨١ص: احلق املبني) ١(

  .٧/٥٥٠٧، الفقه اإلسالمي وأدلته ٤٧٤فقه األشربة 
: راجع الوايف (.لثة يف الوضوء بدعةأن الثا) ع( الوارد يف روايات أهل البيت :أقول) ٢(

٦/٣٢٠.( 



 ١٥٦  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<..أغفلتكم
 واإلســــراف جمــــاوزة القــــصد، وأســــرف يف   الــــسَّرف>: وقــــال ابــــن منظــــور  

مالــه عّجــل مــن غــري قــصد، وأمــا الــسَّرف الــذي هنــى اهللا عنــه فهــو مــا أنفــق    
يف غـــري طاعـــة اهللا قلـــيالً أو كـــثرياً، واإلســـراف يف النفقـــة التبـــذير، وقولـــه   

: قـــال ســـفيان، }..َوالَّـــذِيَن إِذَا أَنفَقُـــوا لَـــْم ُيـــْسرِفُوا َولَـــْم َيقُْتـــُروا {: تعـــاىل
ــ سرفوا، أي مل يــــضعوه يف غــــري موضــــعه، ومل يقتــــروا، مل يقــــصروا بــــه    مل يــ

اإلســــــراف كــــــل مــــــا أنفــــــق يف غــــــري طاعــــــة  " وال تــــــسرفوا: "عــــــن حقــــــه، وقولــــــه
  .)٢(<...اإلسراف ما قصر به عن حق اهللا: اهللا، وقال إياس بن معاوية

 ضــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــصد، – بفتحــــــــــــــــــــتني –الــــــــــــــــــــسَّرف >): خمتــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــصحاح(ويف 
ديث إن ِللّحـــــم ســـــرفاً كـــــسرف اخلمـــــر وقيـــــل     الـــــضراوة، ويف احلـــــ : والـــــّسرف

  .)٣(<...هو من اإلسراف واإلسراف يف النفقة التبذير
ال {: يف مادة سرف من جممع البحرين، قولـه تعـاىل       : وقال الطرحيي 

اإلســــراف أكــــل مــــا ال حيــــل، وقيــــل جمــــاوزة القــــصد يف األكــــل،    } >تــــسرفوا
  .<..وقيل ما أنفق يف غري طاعة اهللا

جـــــاز القـــــصد،  : أســـــرف إســـــرافاً >): املـــــصباح املـــــنري (يف : وقـــــال الفيـــــومي 
جهـل، أو غفـل   : والسرف بفتحتني اسم منه، وَسرِف سرفاً من باب تعـب     

  .)٤(<..فهو سرٌف، وطلبتهم فسرفتهم مبعىن أخطأت، أو جهلت
  :وتعليقاً على كلمات اللغويني نقول

 إن املتحـــــــــــصل مـــــــــــن كلمـــــــــــاهتم أن اإلســـــــــــراف مبعـــــــــــىن جتـــــــــــاوز احلـــــــــــد     :أوالً
لقــــصد، وأمــــا اإلغفــــال فهــــو ال يبتعــــد عــــن جتــــاوز احلــــد كــــثرياً، ألن       وتــــرك ا

جتـاوٌز للحـد معهـم،    : غفلـتكم أمررت بكم فسرفتكم، أي : يف قول القائل 
                                                            

 .٣/١٥٣: معجم مقاييس اللغة) ١(
 .٦/٢٢٣: لسان العرب) ٢(
  .١٢٥ص: خمتار الصحاح) ٣(
  .٢٧٤ص: املصباح املنري) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٥٧ 

  .ولو من جهة نظرهم
 إن اإلســــراف ال خيــــتص باملــــال، بـــــل يــــشمل كــــل شــــيء وضـــــع يف       :ثانيــــاً 

غـــــــــــري موضـــــــــــعه الالئـــــــــــق بـــــــــــه، فمجـــــــــــاوزة احلـــــــــــد يف الطعـــــــــــام، أو الـــــــــــشراب، أو       
للبـــــــاس، أو أدوات الزينــــــــة، وغريهـــــــا مــــــــن األمـــــــوال إســــــــراف، وكـــــــذا جمــــــــاوزة     ا

احلـــد يف الطاعــــات البـــشرية الــــيت أعطاهــــا اهللا لإلنـــسان إســــراف، أال تــــرى    
أن اهللا ســــــــــبحانه وصــــــــــف قــــــــــوم لــــــــــوط باإلســــــــــراف لوضــــــــــعهم البــــــــــذر يف غــــــــــري       

ء َبـــلْ أَنـــُتْم إِنَّكُـــْم لََتـــأُْتونَ الرَِّجـــالَ َشـــْهَوةً مِّـــن ُدونِ النِّـــَسا {: احملـــرث فقـــال
  .)١(}<قَْوٌم مُّْسرِفُونَ

يأكــل مــا لــيس لـــه،    : للمــسرف ثــالث عالمـــات  >: ويف احلــديث الــشريف  
ويــشتري مــا لــيس لــه، ويلــبس مــا لــيس لــه، واملعــىن يأكــل مــا ال يليــق حبالــه        

  .)٢(<أكله، ويشتري ما ال يليق حباله، ويلبس ما ال يليق حباله لبسه
، <أكــــل مــــا ال حيــــل أكلــــه >، أو <ة اهللامــــا أنفــــق يف غــــري طاعــــ > إن :ثالثــــاً

قــــــد ال تكــــــون معــــــاين لغويــــــة لإلســــــراف، لكنــــــها مــــــصاديق شــــــرعية لــــــه، فهــــــي   
تلتقـــي مـــع الـــسرف يف جمـــاوزة احلـــد الـــشرعي، ألن األكـــل مـــن احملرمـــات،      
أو اإلنفــــاق يف معــــصية اهللا ســــبحانه يعتــــرب جتــــاوزاً حلــــدوده تعــــاىل، وعليــــه        

عــــاين اإلســــراف أكــــل احلــــرام، أو    يف م– مــــن اللغــــويني  –فــــإن كــــل َمــــْن ذكــــر   
اإلنفـــــــــــــاق يف معـــــــــــــصية اهللا، فقـــــــــــــد خلـــــــــــــط بـــــــــــــني املعـــــــــــــىن اللغـــــــــــــوي واملـــــــــــــصداق   
الــــــــــشرعي، وهــــــــــذا اخللــــــــــط ملحــــــــــوظ يف كلمــــــــــاهتم يف مــــــــــوارد شــــــــــىت، حيــــــــــث   
تــــــنعكس آراؤهــــــم املذهبّيــــــة علــــــى البحــــــث اللغــــــوي، فيفــــــسر اللغــــــوي اللفظــــــة   

ل اخللـط  بتفسري مذهيب، وهـذا خطـأ بـّين، ألنـه ال يـصح حبـال مـن األحـوا             
  .بني املقامني

  .هذا ما يتعلق باإلسراف
البــــــاء والــــــذال والــــــراء، أصــــــل واحــــــد،    >: يقــــــول ابــــــن فــــــارس : وأمــــــا التبــــــذير 

                                                            
 .٤٥: فروق اللغات) ١(
  . مادة سرف:جممع البحرين) ٢(



 ١٥٨  ..لفصل الرابع       ا 

بـــذرت البــــذر أبــــذره بــــذراً، وبــــذرت املــــال  : وهـــو نثــــر الــــشيء وتفريقــــه، يقــــال 
  .)١(<..أبذره تبذيراً

بـــــذرت احلـــــب مـــــن بـــــاب قتـــــل إذا ألقيتـــــه يف األرض     >: ويقـــــول الفيـــــومي 
الَبـــذْر يف احلبـــوب كاحلنطـــة والـــشعري، واِلبـــْزر     : وقـــال بعـــضهم ... للزراعـــة

وبــذَرت الكـــالم فّرقتــه، وبذّرتــه بالتثقيــل مبالغـــةٌ     ... يف الريــاحني والبقــول  
وتكــــــثري فتبــــــذّر هــــــو، ومنــــــه اشــــــتق التبــــــذير يف املــــــال، ألنــــــه تفريــــــق يف غــــــري          

  .)٢(<القصد
بَّ بــــــــذرت الــــــــشيء واحلــــــــ : بــــــــذر: ويقــــــــول اخلليــــــــل بــــــــن أمحــــــــد الفراهيــــــــدي  

والبـذر  . هـؤالء بـذر سـوء   : البـذر، يقـال  : بذراً، مبعىن نثرت، ويقـال للنـسل    
اســــم جــــامع ملــــا بــــذرت مــــن احلــــّب، والبــــذير مــــن ال يــــستطيع أن ميــــسك ســــر           

مــذاييع، والفعــل واملــصدر   : مــذياع، وقــوٌم ُبــذُرٌ  : ورجــل بــذير وبــذور  . نفــسه
 ويقـــــال ،<ليـــــسوا باملـــــسابيح البـــــذر >: يف القيـــــاس بـــــذر بـــــذارة، ويف احلـــــديث 

 جـــــــل –إفــــــساد املـــــــال وإنفاقـــــــه يف الــــــسرف، قـــــــال اهللا   : بــــــذر بـــــــذراً، والتبـــــــذير 
إنفــــاق املــــال يف املعاصــــي، : التبــــذير: ، وقيــــل}ُتَبــــذِّْر َتْبــــذِيراً َوالَ {-وعـــز  
هــــــــــو أن يبــــــــــسط يــــــــــده يف إنفاقــــــــــه حــــــــــىت ال يبقــــــــــى منــــــــــه مــــــــــا يقتاتــــــــــه،  : وقيـــــــــل 

 الَْبــــــْسطِ فََتقُْعــــــَد َوالَ َتْبــــــُسطَْها كُــــــلَّ... {- عـــــز وجــــــل  -واعتبـــــاره بقولــــــه  
  .)٣(]٢٩: اإلسراء/[}َملُوماً مَّْحُسوراً

زرعتـه، وَبـذََرت األرض تبـذراً     : وبذرت البـذر  ... >: ويقول ابن منظور  
هــــو أن يظهــــر نبتــــها متفرقــــاً، وَبــــذَرها     : بــــذراً خــــرج بــــذرها، قــــال األصــــمعي    

خللـــق  فّرقـــه، وبـــذر اهللا ا : وبـــذر الـــشيء بـــذْراً  ... كالمهـــا زرعهـــا  : وبـــذّرمها
أي يف كـل وجـه   : بذراً بثهم وفّرقهم، وتفرق القوم َشـذََر َبـذََر و ِشـذَر بِـذرَ        

وبــــذّر مالــــه أفــــسده وأنفقــــه يف الــــسرف، وكــــل مــــا      ... وتفرقــــت إبلــــه كــــذلك  
                                                            

  .١/٢١٦: معجم مقاييس اللغة) ١(
  .٤٠: املصباح املنري) ٢(
  .٧٤: ب كتاب العنيترتي) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٥٩ 

وتبــــــــذير املــــــــال تفريقــــــــه إســــــــرافاً، ورجــــــــل    ... فرقتــــــــه وأفــــــــسدته فقــــــــد بذّرتــــــــه  
نفاقـــــــــه يف إفـــــــــساد املـــــــــال وإ : تبـــــــــذارة للـــــــــذي يبـــــــــذر مالـــــــــه ويفـــــــــسده، والتبـــــــــذير    

التبـــــذير أن : ، وقيـــــل}ُتَبـــــذِّْر َتْبـــــذِيراً  َوالَ{: الــــسرف، قـــــال اهللا عـــــز وجـــــل 
هــــــو أن يبـــــــسط يــــــده يف إنفاقـــــــه حـــــــىت ال   : ينفــــــق املـــــــال يف املعاصــــــي، وقيـــــــل  

ــلَّ الَْبــــــــْسطِ   {: يبقــــــــى منــــــــه مــــــــا يقتاتــــــــه، واعتبــــــــاره بقولــــــــه     ــُسطَْها كُــــــ َوالَ َتْبــــــ
  . )١(}<...فََتقُْعَد َملُوماً مَّْحُسوراً

  :تعليقاً على هذه الكلمات نقولو
 إن املتحــــــــصل منــــــــها أن معــــــــىن التبــــــــذير هــــــــو تفريــــــــق مــــــــا ال ينبغــــــــي        :أوالً

تفريقــــه، وتبــــذير املــــال تفريقــــه علــــى وجــــه الــــسرف واإلفــــساد، أي تفريقــــه    
  .يف غري الوجه الذي ينبغي تفريقه فيه

 ال خيــــــــتص باملــــــــال، بــــــــل يــــــــشمل  – كمــــــــا اإلســــــــراف – إن التبــــــــذير :ثانيــــــــاً
ريه ممــــــــا ال ينبغـــــــي تفريقــــــــه عبثـــــــاً وفـــــــساداً، ومــــــــن هنـــــــا جــــــــاء يف     الكـــــــالم وغـــــــ  

، كمـــا ُنقـــل  <ليـــسوا باملـــذاييع الُبـــذَّر  >: احلـــديث الـــشريف يف وصـــف األوليـــاء  
) العـــــــــــني(، كمـــــــــــا يف <ليـــــــــــسوا باملـــــــــــسابيح الُبـــــــــــذَّر  >: ، أو)جممـــــــــــع البحـــــــــــرين (يف 

أن األوليـــاء ليـــسوا بالـــذين يفـــشون األخبـــار، : للفراهيــدي، ومعـــىن احلـــديث 
  .يعون األسرارويذ

 إن تعريـــــــــــــف بعـــــــــــــض اللغـــــــــــــويني للتبـــــــــــــذير بأنـــــــــــــه إنفـــــــــــــاق املـــــــــــــال يف    :ثالثـــــــــــــاً
املعاصــــي، هــــو خلــــط بــــني املعــــىن اللغــــوي واملــــصطلح الــــشرعي، كمــــا ذكرنــــا          
يف اإلســـراف، والـــصحيح أن إنفـــاق املـــال يف املعاصـــي هـــو مـــصداق ّشـــرعي   

نبغـي  للتبذير اعتربه الشارع كذلك، ألنه بنظره تفريق للمـال يف غـري مـا ي        
  .تفريقه فيه

  :الفرق بني اإلسراف والتبذير
بعد ما عرفت أن اإلسـراف والتبـذير أصـالن مـستقالن يف لغـة العـرب         

                                                            
  .١/٣٥١: لسان العرب) ١(



 ١٦٠  ..لفصل الرابع       ا 

يقــع الكــالم يف أهنمــا مترادفــان، كمــا رمبــا ُتومهــه بعــض الكلمــات الــسابقة    
  . أم ال؟ الصحيح عدم ترادفهما

ــ: التبـــــــذير>: والفـــــــرق بينـــــــهما كمـــــــا ذكـــــــر بعـــــــض األعـــــــالم أن  ال إنفـــــــاق املـــــ
: وبعبــارة أخــرى. صــرفه زيــادة علــى مــا ينبغــي : فيمــا ال ينبغــي، واإلســراف

إتالفــــــــــــه يف غــــــــــــري  : جتــــــــــــاوز احلــــــــــــد يف صــــــــــــرف املــــــــــــال، والتبــــــــــــذير    : اإلســــــــــــراف
إِنَّ الُْمَبـــــــذِّرِيَن {: موضـــــــعه، فهـــــــو أعظـــــــم مـــــــن اإلســـــــراف، ولـــــــذا قـــــــال تعـــــــاىل     

  .)١(<}..كَاُنواْ إِْخَوانَ الشََّياِطنيِ
  :املعىن الشرعي

 املــشرَّع اإلســالمي املعــىن اللغــوي للتبــذير واإلســراف، ومل يــأِت  مل يغّيــر
، <جمـــــــــاوزة احلـــــــــد>: مبعـــــــــىن جديـــــــــد، فاإلســـــــــراف عنـــــــــده كمـــــــــا عنـــــــــد اللغـــــــــوي  

، غايــة مــا   <تفريــق املــال يف غــري وجهــه    >: والتبــذير عنــده كمــا عنــد اللغــوي     
هناك أنه تصرف يف مصاديق اإلسـراف والتبـذير توسـعة وتـضييقاً، فمـن             

املــــــأخوذين يف املعــــــىن اللغــــــوي  < والوجــــــه>، <احلــــــد>ائــــــريت جهــــــة وّســــــع مــــــن د 
الـــــذي ال يـــــصح جتـــــاوزه يف اإلســـــراف لـــــيس    < فاحلـــــد>لإلســـــراف والتبـــــذير،  

هــو فقــط مــا يــراه العــرف، أو يرســم اللغــوي حــدوده، بــل إن مــا ُيعــد جتــاوزاً    
الـــــذي ال يـــــصح تفريـــــق املـــــال يف < والوجـــــه>حلـــــدود اهللا هـــــو إســـــراف أيـــــضاً، 

، بـل  <وجهـاً >لـيس هـو فقـط مـا يـراه أهـل العـرف واللغـة            – التبذير   –غريه  
ومـــن هنـــا . ال ينبغـــي تفريـــق املـــال يف غـــريه < وجهـــاً>يـــشمل مـــا يـــراه الـــشارع  

يـــــــدخل يف اإلســـــــراف والتبـــــــذير صـــــــرف املـــــــال يف املعاصـــــــي، مـــــــع أنـــــــه قـــــــد ال      
  .يكون بنظر العرف إسرافاً

< والوجـــــــه>، <احلـــــــد>ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فقـــــــد ضـــــــّيق الـــــــشارع مـــــــن دائـــــــرة    
عترب أن بـــذل املـــال يف بعــض الوجـــوه لـــيس إســرافاً وال تبـــذيراً، وإن كـــان    فــا 

بنظــــر العــــرف ومبقتــــضى املفهــــوم اللغــــوي جتــــاوزاً للحــــد، أو تفريقــــاً للمــــال      

                                                            
  . ٤٤/٤٥: فروق اللغات للجزائري) ١(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٦١ 

ال إســـــــــراف فيمـــــــــا ُيـــــــــْصِلح  >فيمـــــــــا ال ينبغـــــــــي، ومـــــــــن هنـــــــــا جـــــــــاء يف النـــــــــصوص    
  .)١(<البدن

 اإلســـــــــــــــــــــــراف، إالّ يف احلـــــــــــــــــــــــج  – اهللا –ويـــــــــــــــــــــــبغض >: ويف حـــــــــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــــــــر 
  .)٢(<عمرةوال

  .)٣(<إن يف كل شيء إسرافاً إال النساء>: ويف حديث آخر
إن اإلســــراف والتبـــذير عنــــد الـــشارع مهــــا مهـــا عنــــد    : وبعبـــارة خمتـــصرة  

العـــــــــــــــــــــــرف، إالّ أن الـــــــــــــــــــــــشارع تـــــــــــــــــــــــصرف فيهمـــــــــــــــــــــــا باحلكومـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــضيقية، أو  
ال ربــــا بــــني الوالــــد  >: التوســــيعية، كمــــا هــــو شــــأنه يف كــــثري مــــن املــــوارد، مثــــل  

  .، وحنوها<لصالة يف البيت طوافا>، أو <وولده
ال ريــــــــب يف : يف حتقيــــــــق الكــــــــربى واالســــــــتدالل عليهــــــــا : املقــــــــام الثــــــــاين

حرمـــــــة اإلســـــــراف والتبـــــــذير يف اجلملـــــــة، والـــــــضرورة الفقهيـــــــة قائمـــــــة علـــــــى      
  .ذلك وتدل عليه اآليات والروايات

  :أما اآليات
ــْسرِفُواْ إِ  {:  فمنــــــها قولــــــه تعــــــاىل  -١ ــَرُبواْ َوالَ ُتــــ ــواْ َواْشــــ ــُه الَ ُيحِــــــبُّ  كُلُــــ نَّــــ

  .، فإن ظاهر النهي احلرمة]٣١: األعراف/[}الُْمْسرِِفَني
  : إنّ يف اآلية قرينتني على كون النهي للكراهة ال احلرمة:  إن قيل
، الـــذي هـــو }إِنَّـــُه الَ ُيحِـــبُّ الُْمـــْسرِِفَني{:  تعقيـــب النـــهي بقولـــه:األوىل

  .من ألسنة الكراهة
 أيــــــــضاً علــــــــى عــــــــدم إرادة احلرمــــــــة،  نــــــــه يــــــــشهد إ ف، صــــــــدر اآليــــــــة:الثانيــــــــة

َيـــا َبنِـــي آَدَم ُخـــذُواْ زِيَنـــَتكُْم عِنـــَد كُـــلِّ َمـــْسجِدٍ  {: والـــصدر هـــو قولـــه تعـــاىل
، فإن أخذ الزينة عند املساجد حكـم اسـتحبايب، كمـا أن       }وكُلُواْ َواْشَرُبواْ 

عنونـــــا بعنـــــاوين  تاألكـــــل والـــــشرب ليـــــسا واجـــــبني، بـــــل وال مـــــستحبني، إال إذا    
                                                            

 .١ من أبواب النفقات احلديث٢٦ ب٢١/٥٥٥ج: الوسائل) ١(
 . من أبواب وجوب احلج وشرائطه٥٥ الباب ١ ح١١/١٤٩س ج. م) ٢(
 .٥٣٨: الفصول املهمة للحر العاملي) ٣(



 ١٦٢  ..لفصل الرابع       ا 

 احليـــاة مـــن اهلـــالك، أو نيـــة التقـــوَّي علـــى العبـــادات، أو مـــا     أخـــرى، كحفـــظ 
علـــــى عـــــن اإلســـــراف وعليـــــه فبقرينـــــة وحـــــدة الـــــسياق حيمـــــل النـــــهي   . شـــــاكل

  .الكراهة
إِنَّــــــُه الَ ُيحِــــــبُّ {:  أمــــــا القرينــــــة األوىل، فيــــــدفعها أن قولــــــه تعــــــاىل :قلــــــت

كمـــــــــا يلتـــــــــئم مـــــــــع الكراهـــــــــة فهـــــــــو يلتـــــــــئم مـــــــــع احلرمـــــــــة، وعليـــــــــه      } الُْمـــــــــْسرِِفَني
قرينة صارفة للنهي عن ظهـوره يف احلرمـة، كيـف وقـد       ليس  التعبري به   ف

رأينـــا أن القـــرآن الكـــرمي اســـتعمل هـــذا التعـــبري كـــثرياً يف مـــوارد احملرمـــات،         
: البقـــرة/[}َوالَ َتْعَتـــُدواْ إِنَّ اللّـــَه الَ ُيحِـــبِّ الُْمْعَتـــدِينَ {: مثـــل قولـــه تعـــاىل 

ــُه الَ ُيحِـــــــــــــــــــــبُّ  َوُيْهلِـــــــــــــــــــــَك الَْحـــــــــــــــــــــْرثَ َوالنَّـــــــــــــــــــــسْ {:، وقولـــــــــــــــــــــه]١٩٠ لَ َواللّـــــــــــــــــــ
َيْمَحــُق اللّــُه الْرَِّبــا َوُيْربِــي الــصََّدقَاتِ  { :، وقولــه]٢٠٥: البقــرة/[}الفَــَساَد

ــارٍ أَثِـــيمٍ   ــُه الَ ُيحِـــبُّ كُـــلَّ كَفَّـ ــَه الَ  {: ، وقولـــه]٢٧٦: البقـــرة/[}َواللّـ فَـــإِنَّ اللّـ
حِـــــــــــــــبُّ َواللّـــــــــــــــُه الَ ُي{: ، وقولـــــــــــــــه]٣٢: آل عمـــــــــــــــران/[}ُيحِـــــــــــــــبُّ الْكَـــــــــــــــافِرِيَن

ــالِِمَني ــانَ    إ{:، وقولــــــــه]٥٧: آل عمــــــــران/[}الظَّــــــ ــَه الَ ُيحِــــــــبُّ َمــــــــن كَــــــ ِنَّ اللّــــــ
  .، إىل غري ذلك من اآليات الشريفة]٣٦: النساء/[}ُمْخَتاالً فَُخوراً

إنـــــــــه إذا جـــــــــاء هـــــــــذا التعـــــــــبري يف القـــــــــرآن فيـــــــــستفاد منـــــــــه   : ميكـــــــــن القـــــــــولو
ه ممـــــــا ال حيبـــــــه  فـــــــإن املكـــــــرو،حـــــــرامفهـــــــو احلرمـــــــة، ال ألن مـــــــا ال حيبـــــــه اهللا  

هـــــو  هـــــذا الظهـــــور  منـــــشأاهللا، بـــــل ألن هنـــــاك ظهـــــوراً قرآنيـــــاً يف احلرمـــــة، و   
، وحنــــــــــوه إال يف }ال حيــــــــــب اهللا{عــــــــــدم اســــــــــتعمال القــــــــــرآن هلــــــــــذه الــــــــــصيغة  

} حيــب{احملرمــات أو مــا هــو فوقهــا كــالكفر وحنــوه، وهــذا خبــالف صــيغة   
: هنــــا اســــتعملت يف األعــــم مــــن الواجــــب واملــــستحب، كمــــا يف قولــــه تعــــاىل       إف
  ].١٩٥: البقرة/[}الُْمْحسِنَِني إِنَّ اللَّه ُيحِبُّ{

، مــع  }ال حيــب املــسرفني  { ويــشهد ملــا قلنــاه مــن عــدم منافــاة التعــبري بـــ        
يف حـــــــديث ) ع(حرمـــــــة اإلســـــــراف، مـــــــا جـــــــاء يف اخلـــــــرب عـــــــن إمامنـــــــا الـــــــصادق      

} إِنَّــــــُه الَ ُيحِــــــبُّ الُْمــــــْسرِِفَني{ويف غــــــري آيــــــة مــــــن كتــــــاب اهللا  >: طويــــــل قــــــال



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٦٣ 

  .)١(<م عن اإلسراففنهاه
وأمــا القرينــة الثانيــة، فريدهــا أن التفكيــك يف الــسياق الواحــد شــائع يف    

لـو  : وثانيـاً . هـذا أوالً . النصوص، وال استهجان فيه بعد قيام الـدليل عليـه      
ســـلمنا أن وحـــدة الـــسّياق قرينـــة علـــى وحـــدة ســـنخ احلكـــم فإمنـــا نـــسلَِّم ذلـــك     

ر فقـط، أو علـى عـدة نـواهي     فيما لو كـان الـسياق مـشتمالً علـى عـدة أوامـ        
فقــــط، وأّمــــا لــــو اشــــتمل يف آنٍ واحــــدٍ علــــى أوامــــر ونــــواهي فــــال حمــــذور يف      
كـــون األوامــــر اســـتحبابية والنــــواهي حترمييـــة، والســــيما إذا كانـــت النــــواهي     

: من قبيل الغاية أو الشرط لألوامر، كمـا فيمـا حنـن فيـه، فـإن معـىن اآليـة            
  .كلوا واشربوا شرط أن ال تسرفوا

  .أن داللة اآلية على احلرمة تامةفتحصل 
َوآُتــواْ َحقَّــُه َيــْوَم َحــَصادِهِ َوالَ ُتــْسرِفُواْ إِنَّــُه الَ   {:  ومنــها قولــه تعــاىل -٢

، وتقريـــب االســـتدالل هبـــا مـــع دفـــع مـــا     ]١٤١: األنعـــام/[}لُْمـــْسرِِفَنياُيحِـــبُّ 
  .قد يرد عليه، اتضح من خالل ما تقدم

أَنََّمـا َتـْدُعوَننِي إِلَْيـهِ لَـْيَس لَـُه َدْعـَوةٌ       ال َجـَرَم  {:  ومنها قولـه تعـاىل    -٣
ــْسرِِفَني ُهـــــْم         ــهِ َوأَنَّ الُْمـــ ــا إِلَـــــى اللَّـــ ــَرةِ َوأَنَّ َمَردََّنـــ ــدُّْنَيا َوال فِـــــي اآلخِـــ فِـــــي الـــ

، بيـــــد أن ، وداللتـــــها علـــــى احلرمـــــة واضـــــحة ]٤٣: غـــــافر/[}أَْصـــــَحاُب النَّـــــارِ
هــــــــم املــــــــسرفون بالــــــــضاللة     ذكــــــــروا أن املــــــــراد باملــــــــسرفني فيهــــــــا    )٢(املفــــــــسرين

د تنـــــــدِّل ذلـــــــك بلحـــــــاظ الـــــــسياق، فـــــــإن اآليـــــــة   والطغيـــــــان وســـــــفك الـــــــدماء، ولعـــــــ  
إن املـــورد ال خيـــتص الـــوارد، والعـــربة بعمـــوم    : بفرعـــون ومـــأله، إالّ أن يقـــال 
  .اللفظ ال خبصوص السبب

َوآتِ ذَا الْقُْرَبـــــــــى َحقَّـــــــــُه َوالْمِـــــــــْسِكَني َواْبـــــــــَن {:  ومنــــــــها قولـــــــــه تعــــــــاىل  -٤
إِنَّ الُْمَبـــــــــــــــــــذِّرِيَن كَـــــــــــــــــــاُنواْ إِْخـــــــــــــــــــَوانَ  *  َوالَ ُتَبـــــــــــــــــــذِّْر َتْبـــــــــــــــــــذِيراً الـــــــــــــــــــسَّبِيلِ

                                                            

  .لتجارة من مقدمات ا٦ ح٥ ب١٧/٢٦: الوسائل) ١(
 .، الطبعة الثانية٢٠/٤٧ ،، من وحي القرآن١١/٣٨٨: كرت الدقائق) ٢(



 ١٦٤  ..لفصل الرابع       ا 

 التبـــــــــــــذير وداللتـــــــــــــها علـــــــــــــى حرمـــــــــــــة ، ]٢٧-٢٦: اإلســـــــــــــراء/[}...الـــــــــــــشََّياِطنيِ
  .واضحة

  :فهي كثرية نقتصر على أمهها: وأما الروايات
: وجـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا ) ع( روايـــــــــــــة مـــــــــــــسعدة بـــــــــــــن صـــــــــــــدقة عـــــــــــــن أيب عبـــــــــــــد اهللا    -١

 إىل أن قــــال يف حــــق رجــــل   –وهنــــاهم عــــن التقــــتري   فنــــهاهم عــــن اإلســــراف   >
 –رزقــــه اهللا عــــز وجــــل مــــاالً كــــثرياً، فأنفقــــه، مث صــــار يــــدعو اهللا أن يرزقــــه   

أمل أرزقـــــك رزقـــــاً واســـــعاً؟ فهـــــال اقتـــــصدت فيـــــه كمـــــا أمرتـــــك،      : فيقـــــول اهللا
  .)١(<ومل تسرف، وقد هنيتك عن اإلسراف

احلرمـة، وأمـا   والرواية من جهة الداللـة واضـحة، ألن النـهي ظـاهر يف         
ســـنداً فلـــيس يف ســـندها مـــن يستـــشكل فيـــه إالّ مـــسعدة بـــن صـــدقة فإنـــه مل     
يوثــــــق، وإن ذهــــــب مجــــــع مــــــن العلمــــــاء الرجــــــاليني إىل توثيقــــــه اعتمــــــاداً علــــــى          
بعــــــض القــــــرائن، كمتانــــــة مجيــــــع رواياتــــــه، وموافقتــــــها ملــــــا يرويــــــه الثقــــــاة مــــــن         

لرجــــل، ، كمــــا أن الــــسيد اخلــــوئي اســــتظهر تعــــدد ا )٢(األصــــحاب، وحنــــو ذلــــك
مــــــــسعدة بــــــــن صــــــــدقة   : أحــــــــدمها: فمــــــــسعدة بــــــــن صــــــــدقة عنــــــــده اســــــــم الثــــــــنني    
روى عــن اإلمــامني  : والثــاين). ع(العــامي البتــري، وهــو مــن أصــحاب البــاقر      

، وهــــو الــــذي يــــروي عنــــه هــــارون بــــن مــــسلم،    )ع(، وأيب احلــــسن )ع(الــــصادق 
، والظــــــــــاهر أن وثاقتــــــــــه عنــــــــــد الــــــــــسيد    )٣(وهــــــــــو الثقــــــــــة بنظــــــــــر الــــــــــسيد اخلــــــــــوئي   

، )٤(ئة عـــــن كونـــــه أحـــــد رجـــــال تفـــــسري القمـــــي وكامـــــل الزيــــــارات       اخلـــــوئي ناشـــــ  
  .وإن تراجع رمحه اهللا عن كون الثاين أمارة على الوثاقة

ومبــــا أن روايتنــــا قــــد رواهــــا هــــارون بــــن مــــسلم، عــــن مــــسعدة بــــن صــــدقة،   
فتكــون صــحيحة الــسند عنــد الــسيد اخلــوئي، ومــن يــذهب إىل هــذا الــرأي،     

                                                            
 . من مقدمات التجارة٦ ح٥ ب١٧/٢٦: الوسائل) ١(
 .٥/٢٥٢ج: ، خامتة املستدرك٦/٢٥٤ :منتهى املقال يف أحوال الرجال) ٢(
 .١٩/١٥٣: معجم رجال احلديث) ٣(
  .١٥١، ١٩/١٤٨: س. م) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٦٥ 

  . )١()قده(كاحلر العاملي 
ــ-٢ إىل املــــأمون املرويــــة يف عيــــون أخبــــار   ) ع(الة موالنــــا الرضــــا   ويف رســ

اجتنــــــــاب الكبــــــــائر، وهــــــــي قتــــــــل الــــــــنفس الــــــــيت حــــــــّرم اهللا   >: ، قــــــــال)ع(الرضــــــــا 
  . )٢(<واإلسراف والتبذير واخليانة... والزنا والسرقة و

والروايـــــة واضـــــحة الداللـــــة علـــــى حرمـــــة كـــــل مـــــن اإلســـــراف والتبـــــذير بـــــل   
َوأَنَّ { ويــشهد لــذلك أيــضاً اآليــة املتقدمــة  ،ا مــن الكبــائرمــت علــى كوهننــصَّ

، فــــإن ضــــابط الكــــبرية هــــو مــــا أوعــــد اهللا   }الُْمــــْسرِِفَني ُهــــْم أَْصــــَحاُب النَّــــارِ 
عليــــه بالنــــار، كمــــا أن الروايــــة ظــــاهرة يف مغــــايرة اإلســــراف للتبــــذير وعــــدم        

  .ترادفهما، ألن مقتضى العطف هو املغايرة
) ع( ألن رسـالة اإلمــام الرضــا  ولكـن يبقــى أن ســندها ال خيلـو مــن كــالم،  

 أمتنـــــها مــــــا جـــــاء يف عيــــــون   ،إىل املـــــأمون قــــــد رواهـــــا الــــــصدوق بعـــــدة أســــــانيد   
األخبـــار عـــن عبـــد الواحـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــدوس، عـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن    
قتيبـــة النيـــسابوري، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذان، ويف األولـــني كـــالم واخـــتالف        

  . )٣(بني الرجاليني
 )ع(ذي رواه األعمــش عــن اإلمــام الــصادق   ويف حــديث شــرائع الــدين الــ -٣
واإلســـــــــراف والتبـــــــــذير  ... والكبـــــــــائر حمرمـــــــــة وهـــــــــي الـــــــــشرك بـــــــــاهللا و   >: قـــــــــال

  . )٤(<...واخليانة
  .وهو يف الداللة، كسابقه لكنه ضعيف السند

: أنــه قــال لرجـــل  ) ع( ويف روايــة عــامر بــن جذاعــة عـــن أيب عبــد اهللا      -٤
لــــــــك قوامــــــــاً إن التبــــــــذير مــــــــن   اتــــــــق اهللا وال تــــــــسرف وال تقتَّــــــــر، ولكــــــــن بــــــــني ذ  >

                                                            

 .٦ة  الفائد٣٠ج: الوسائل) ١(

 . من أبواب جهاد النفس٤٦ من الباب ٣٣ ح١٥/٣٢٩: ن. م) ٢(

 .١٣/١٧١ و١٢/٤١: راجع معجم رجال احلديث) ٣(
 . من أبواب جهاد النفس٤٦ الباب٣٦ احلديث١٥/٣٣١ج: الوسائل) ٤(



 ١٦٦  ..لفصل الرابع       ا 

  . )١(}<ًُتَبذِّْر َتْبذِيرا َوالَ{: اإلسراف، قال اهللا تعاىل
  . )٢(ويف السند إشكال من جهة عامر بن جذاعة

إن القــــــــصد أمــــــــر >: قــــــــال) ع( وروى داوود الرقــــــــي عــــــــن أيب عبــــــــد اهللا -٥
حيبـــــــه اهللا، وإن الــــــــسرف أمــــــــر يبغــــــــضه اهللا، حـــــــىت طرحــــــــك النــــــــواة، وحــــــــىت    

  .)٣(<كصبك فضل شراب
: قــال ) ع( ويف صــحيحة عبــد اهللا ابــن أيب يعفــور عــن أيب عبــد اهللا      -٦

مـــــا مـــــن نفقـــــة أحـــــب إىل اهللا عـــــز وجـــــل مـــــن نفقـــــة      >): ص(قـــــال رســـــول اهللا  
  .)٤(<..قصد، ويبغض اإلسراف، إال يف احلج والعمرة

 يـــــــــــــدالن عليـــــــــــــه هــــــــــــــو   ويـــــــــــــرد علـــــــــــــى احلـــــــــــــديثني األخرييــــــــــــــن بـــــــــــــأن غايـــــــــــــة مــــــــــــــا     
  .، دون احلرمةاملرجوحية

عـــــــــن النفقـــــــــة علـــــــــى العيـــــــــال، ) ع( اخلــــــــرب عـــــــــن أيب احلـــــــــسن األول   ويف-٧
  . )٥(<ما بني املكروهني اإلسراف واإلقتار>: فقال

 ال يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن الكراهـــــــــــــة أيـــــــــــــضاً، ال ألن الكراهـــــــــــــة يف      وهـــــــــــــو
النصوص ظاهرة يف الكراهـة املـصطلحة فـإن هـذا غـري ثابـت، وإمنـا لعـدم          

  .ظهورها يف احلرمة
إن مــع اإلســراف قلــة   > هبــا، مثــل  )٦(ا اســتدلوهنــاك أحاديــث أخــرى رمبــ  

  . )٧(<الربكة
  .)٨(<إن اإلسراف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغىن>): ع(وقوله 

                                                            
  .٧/٣٩٣:  وعنه كرت الدقائق٣/٥٠١: الكايف) ١(
 .١٠/٢١٥: معجم رجال احلديث) ٢(

 . من أبواب النفقات٢ ح٥٢اب الب٢١/٥٥١: الوسائل) ٣(

  . من أبواب وجوب احلج٤٥ الباب١١/١٤٩: ن. م) ٤(
  .١ من النفقات ح٢٧ الباب ٢١/٥٥٥: ن. م) ٥(
 .٦١٨: عوائد األيام) ٦(
  .٢  احلديث من أبواب النفقات،٢٧، الباب ٢١/٥٥٥: الوسائل) ٧(
  .٤/٥٣: الكايف) ٨(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٦٧ 

إال أن االســــتدالل هبــــا ال يــــصح لكوهنــــا يف صــــدد بيــــان اآلثــــار الوضــــعية،      
أو التكوينيــــــــــة املترتبــــــــــة علــــــــــى اإلســــــــــراف، وليــــــــــست يف صــــــــــدد بيــــــــــان احلكــــــــــم    

  .الشرعي
نبغــــي الريــــب يف حرمــــة اإلســــراف والتبــــذير، وإن مل تــــتم       ال يوباجلملــــة

 فيكفينا القـرآن، مـضافاً إىل التـسامل الفقهـي     – سنداً أو داللة  -الروايات  
  .على احلرمة

نعــــم، قــــد يــــستثىن مــــن احلرمــــة مــــا تعــــارف بــــني النــــاس، مــــن قبيــــل إلقــــاء            
فاضـــــــــل املـــــــــاء، أو الطعـــــــــام، أو حنـــــــــو ذلـــــــــك، فإنـــــــــه ال ميكـــــــــن االلتـــــــــزام حبرمتـــــــــه     

وعه بــــــــــني املتــــــــــشرعة، فــــــــــضالً عــــــــــن غريهــــــــــم، ولعلــــــــــه لــــــــــذلك قــــــــــال بعــــــــــض  لــــــــــشي
: إن الــــذي يــــستفاد مــــن بعــــض األخبــــار أن اإلســــراف علــــى ضــــربني >: العلمــــاء

مثــــــــل إتــــــــالف مــــــــال وحنــــــــوه فيمــــــــا فــــــــوق املتعــــــــارف،   : حــــــــرام ومكــــــــروه، فــــــــاألول
إتــالف شــيء ذي نفــع بــال غــرض، ومنــه إهــراق مــا بقــي مــن شــرب          : والثــاين

  .)١(<)ع(رج املاء، وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني ماء الفرات، وحنوها خا
ويؤيده ما تقدم من جعل اإلمـام طـرح النـواة وصـب فـضل الـشراب مـن               

 مع أنـه ال ريـب يف عـدم حرمتـه، وهكـذا مـا جـاء يف بعـض أخبـار            ،السرف
بـــــسعد وهـــــو يتوضـــــأ، ) ص(مـــــّر رســـــول اهللا : العامـــــة عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــر

يف الــــــــضوء أ:  يــــــــا ســــــــعد؟ قــــــــال ســــــــعد  ال تــــــــسرف، مــــــــا هــــــــذا الــــــــسرف   >: فقــــــــال
  .)٢(<نعم، وإن كنت على هنر جار: قال! سرف؟

إن هللا ملكــــــــــاً يكتــــــــــب ســــــــــرف   >): ع(ويف احلــــــــــديث عــــــــــن اإلمــــــــــام الــــــــــصادق    
  .)٣(<الوضوء

إن خــــــــروج هــــــــذه املــــــــوارد لــــــــيس ختصيــــــــصاً يف حكــــــــم  : ولكــــــــن رمبــــــــا يقــــــــال
 عــن موضــوعه، ألن العــرف ال يــرى يف    يصاإلســراف بــل هــو خــروج ختصُّــ    

                                                            
  .٤٥: فروق اللغات للجزائري) ١(
  .٢/٢٢١: مسند أمحد )٢(
 .٢ من أبواب الوضوء احلديث٥٢ الباب ١/٣٤٠: الوسائل) ٣(



 ١٦٨  ..لفصل الرابع       ا 

ملـــاء، أو الطعــــام، أو النـــواة مــــاالً يعتـــد بــــه حـــىت يكــــون رميـــه وإلقــــاؤه      فاضـــل ا 
  .إسرافاً وإتالفاً

  .يف حتقيق الصغرى: املقام الثالث
أنّ شــــرب دخــــان التبــــغ هــــل  : وهــــو أهــــم األحبــــاث يف املــــسألة، وخالصــــته 

  هو داخل يف اإلسراف والتبذير باملعىن املتقدم هلما؟
  . كما مّر يف كلماهتماملدعى من أصحاب هذا الدليل هو ذلك،

ولكـــن لنـــا أن نـــسأهلم مبـــاذا يتحقـــق اإلســـراف أو التبـــذير؟ هـــل يتحقـــق        
بــــشراء التبــــغ وبــــذل املــــال الزائــــد؟ أم بــــشربه املــــستلزم إلحراقــــه؟ وكالمهــــا       

  . حمل تأمل
لتبــــذير متحققــــاً مبجــــرد شــــراء   وهــــو أن يكــــون اإلســــراف أو ا : أمــــا األول

لـــــشراء ليـــــست إتالفـــــاً للمـــــال أو    ، فوجـــــه التأمـــــل فيـــــه أن أصـــــل عمليـــــة ا    التبـــــغ
تــــضييعاً وتفريقــــاً لــــه يف غــــري حملــــه، بــــل هــــي عمليــــة جتاريــــة مرحبــــة، كمــــا         

 ماليـة  للتبـغ هو مشاهد بالعيـان، وال يـرى العـرف فيهـا تـضييعاً للمـال، ألن              
عنـــدهم، ومل يثبـــت حتـــرمي الـــشارع لـــه، وال إلغـــاء ماليتـــه، أو اعتبـــار الـــشراء   

أوفـــــــــــــــوا >ملـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــشمولة لعمومـــــــــــــــات   إســـــــــــــــرافاً وتبـــــــــــــــذيراً، فتكـــــــــــــــون املعا 
  .، وِحلَّ البيع وحنوها<بالعقود

بـــل حـــىت لـــو ثبـــت حترميـــه بـــدليل آخـــر فهـــو ال يعـــين إلغـــاء ماليتـــه، ألنـــه         
قـــد يفـــرض لـــه منـــافع أخـــرى معتـــد هبـــا غـــري تدخينـــه، هـــذا ناهيـــك عـــن أنـــه          

بأنــــــــه ال يــــــــشترط يف املبيــــــــع املاليــــــــة، كمــــــــا يــــــــرى الــــــــسّيد اخلــــــــوئي    : قــــــــد يقــــــــال
  . )١()قده(

إن اإلســـــراف والتبـــــذير ال يتحقـــــق، وال يـــــصدق مبجـــــرد شـــــراء  : إن قلـــــت
التبـــــغ ألجـــــل التجـــــارة، وإمنـــــا يتحقـــــق ويـــــصدق علـــــى شـــــرائه بـــــداعي شـــــربه،       
وهــــــــو األمــــــــر الــــــــشائع، فــــــــإن املنفعــــــــة الوحيــــــــدة، أو الغالبــــــــة لــــــــه هــــــــي التــــــــدخني     

  .املعروف

                                                            
  .١/٣٤: مصباح الفقاهة) ١(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٦٩ 

ه  فــإنّ الزمــ- كمـا ســيأيت يف االحتمــال الثـاين  -مــضافاً إىل منعــه : قلـت 
 فيكــون مــسرفاً، وبــني مــن  هبــدف شــراء التبــغالتفــصيل بــني مــن يبــذل املــال  

ال يــــــشتريه وال يبــــــذل املــــــال بإزائــــــه، وإمنــــــا ُيهــــــدى إليــــــه، أو يزرعــــــه ويــــــصنعَّه    
بيــده مــن دون أن يبــذل مــاالًً يف هــذا الــسبيل، فــال يكــون مــسرفاً، وبالتــايل       

  .، وال قبولهوهذا التفصيل ال ميكن املساعدة عليهليس فاعالً للحرام، 
وهـــــــو أن يكـــــــون اإلســـــــراف أو التبـــــــذير متحققـــــــاً يف نفـــــــس   : وأمـــــــا الثـــــــاين

قـــــــه، واحلـــــــرق  عمليـــــــة اســـــــتهالك التبـــــــغ وتدخينـــــــه، باعتبـــــــار اســـــــتلزامها حلر     
إمــــــا أن ُيلتــــــزم بــــــأن لــــــه ماليــــــة، أو ال يلتــــــزم      أن التبــــــغ  : إتــــــالف للمــــــال، فــــــريده  

، كمـــــا هـــــو   مل يكـــــن لـــــه ماليـــــة فـــــال يكـــــون حرقـــــه تـــــضييعاً للمـــــال     بـــــذلك، فـــــإذا 
واضـــح، وإن كـــان لـــه ماليـــة فأيـــضاً لـــن يـــصدق علـــى اســـتهالكه أو مـــا يعـــرف      

 عرفــاً –بــشربه أنــه تبــذير وإســراف، وذلــك ألن مفهــوم اإلســراف والتبــذير  
 قــــــــــــــد أخــــــــــــــذ فيهمــــــــــــــا أن ال يكــــــــــــــون يف صــــــــــــــرف املــــــــــــــال، أو تفريقــــــــــــــه غــــــــــــــرض   –

عقالئـــــي، كمـــــا هـــــو احلـــــال يف إلقـــــاء املـــــال يف البحـــــر، أو يف النـــــار، أو حنـــــو       
وأّمـــا مـــع وجـــود الغـــرض العقالئـــي، كمـــساعدة احملتـــاجني، أو إظهـــار        . لـــكذ

كرمــــه لآلخــــرين، أو بذلــــه يف حاجاتــــه اجلــــسدية، كاألكــــل والــــشرب املتنــــوع  
والفاخر، أو غري ذلـك مـن احلاجـات، ولـو كانـت كماليـة ولـيس هلـا ضـرورة                 
ماســة، فلــن يــصدق علــى هــذه التــصرفات أهنــا إســراف وتبــذير، ويف املقــام    

ه يوجــــد غــــرض عقالئــــي يف شــــرب دخــــان التبــــغ، وهــــو اللــــذة واملتعــــة    مبــــا أنــــ
الـــــــيت حتـــــــصل للـــــــشاربني فلـــــــن يـــــــصدق عليـــــــه عنـــــــوان اإلســـــــراف، وإن رافقـــــــه    

  . جسدية ملستهلكهةمضر
 حـــــىت الـــــشخص الـــــذي حيـــــرق أموالـــــه، أو يلقـــــي هبـــــا يف البحـــــر   :إن قلـــــت

قــد جيــد متعــة ولــذة يف عملــه هــذا، فهــل ميكــن أن ُيلتــزم بعــدم كــون فعلــه           
  !ا إسرافاً؟هذ

إن هـــــذا التـــــصرف ال يـــــرى فيـــــه أهـــــل العـــــرف مـــــصلحة عقالئيـــــة،    : قلـــــت
وإمنـــا يرونـــه تـــصرفاً ســـفهياً، وحمـــض تـــضييع للمـــال، فهـــو تبـــذير وإســـراف    
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  .بال ريب، وإن متتع والتذ فاعله به، وشعر باألنس والراحة
أن اســـتهالك التبـــغ وبـــذل املـــال بإزائـــه ال يقـــاس مبـــن حيـــرق     : واحلاصـــل
  .ثه، أو يلقي هبا يف البحرأمواله وأثا

أنـــّه يف اآلونـــة األخـــرية مل يعـــد هنـــاك عـــرف عـــام يـــرى        : نعـــم، قـــد يقـــال  
يف شـــــرب التبـــــغ مـــــصلحة، أو غرضـــــاً عقالئيـــــاً، فبعـــــد اتـــــضاح مـــــضاره صـــــار      

 يــدركون انتفــاء املــصلحة فيــه، وأهنــم يف   - فــضالً عــن غريهــم  -املــدخنون 
 وال يــــربطهم بـــــه  شــــرهبم لــــه وإدمــــاهنم عليـــــه كمــــن يــــشتري املـــــرض لنفــــسه،      

ســــــــــوى العــــــــــادة واإلدمــــــــــان، وعليــــــــــه يكــــــــــون اســــــــــتهالكه وحرقــــــــــه إتالفــــــــــاً للمــــــــــال  
وداخــــالً يف أفــــراد الــــسرف، وال خيرجــــه عــــن ذلــــك اعتيــــاده وكثــــرة انتــــشاره  

  .بني الناس، فإن ذلك ال يغري من واقع األمر شيئاً
إن عقالئيـــــــــة الغـــــــــرض ليـــــــــست اعتباطيـــــــــة، وإمنـــــــــا هـــــــــي  : وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى
له علــــــى خــــــصائص معينــــــة جتــــــذب العقــــــالء حنــــــوه، وهــــــذا      ناشــــــئة مــــــن اشــــــتما  

األمـــــــر مل يعـــــــد متـــــــوفراً يف شـــــــرب التبـــــــغ علـــــــى األقـــــــل يف العـــــــصر احلاضـــــــر،   
بـسبب االكتـشافات العلميـة احلديثـة الـيت أكـدت اشـتمال التبـغ علـى كميـة           
مــــن املــــواد الــــسامة واملــــسرطنة، وخلــــوه مــــن أيــــة فائــــدة صــــحية، فلــــم يبــــق إال   

ضــــــــاً عقالئيــــــــاً ليحـــــــول دون صــــــــدق اإلســــــــراف  التعـــــــود عليــــــــه، وهــــــــو لـــــــيس غر  
  .والتبذير على إحراقه واستهالكه

، <الــــــــــــسرف>جيــــــــــــري يف < الــــــــــــضرر>وبــــــــــــذلك يتــــــــــــضح أن مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه يف  
 أضـــــــــرار التـــــــــدخني حـــــــــولمبعــــــــىن أن االلتفـــــــــات إىل نتـــــــــائج األحبـــــــــاث العلميـــــــــة  

يقـــود إىل اإلقـــرار بانتفـــاء الغـــرض العقالئـــي فيـــه، مـــع فـــارق بـــني املقـــامني،      
 ال متنــــــــــع مــــــــــن صــــــــــدق الــــــــــضرر    – لــــــــــو تــــــــــوفرت  –الئيــــــــــة الغــــــــــرض  وهــــــــــو أن عق

موضوعاً، وإن منعت منه حكمـاً، لكنـها بالتأكيـد متنـع يف فـرض وجودهـا        
مـــــــن صـــــــدق اإلســـــــراف موضـــــــوعاً وحكمـــــــاً، والـــــــسر يف ذلـــــــك أن الـــــــضرر أمـــــــر       
تكــــويين واقعــــي ال تغــــّريه الرغبــــات العقالئيــــة، بينمــــا اإلســــراف هــــو مفهــــوم    

 مــــــــــــع اجلانــــــــــــب االعتبــــــــــــاري والتشخيــــــــــــصي   يتــــــــــــداخل فيــــــــــــه اجلانــــــــــــب الــــــــــــواقعي  
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العقالئــــــــــــي، كمــــــــــــا أن هنــــــــــــاك فارقــــــــــــاً آخــــــــــــر بــــــــــــني املقــــــــــــامني، وهــــــــــــو أن حرمــــــــــــة      
التــدخني مبـــالك الـــضرر ختتلــف يف نتائجهـــا عـــن حرمتــه مبـــالك الـــسرف،     

يــــــؤثر ســــــلباً  فبنــــــاًء علــــــى األول حيــــــرم التــــــدخني مبــــــا هــــــو امتــــــصاص للــــــدخان     
فـال   ابـتالع دخاهنـا،   ائر دونفلـو أحـرق اإلنـسان الـسك    ، على صحة اإلنسان 

حيــــرم عملــــه مبــــالك الــــضرر، ولكنــــه حيــــرم مبــــالك الــــسرف، وقــــد يــــنعكس       
األمــــــر، فلــــــو أن شخــــــصاً تعمــــــد اجللــــــوس يف غرفــــــة معــــــدة للتــــــدخني هبــــــدف      
تنـــشق الـــدخان املنبعـــث مـــن ســـجائر الغـــري فهنـــا حيـــرم عملـــه مبـــالك الـــضرر   

 أن  يف كـــــثري مـــــن املـــــوارد، مـــــا يعـــــين  انوقـــــد يتـــــصادق العنوانـــــ . دون الـــــسرف
  .النسبة بينهما هي العموم واخلصوص من وجه

أنـــه ال قـــصور يف مشـــول أدلـــة الـــسرف للمقـــام، إال أن   : وحاصـــل الكـــالم
 فـــــرداً خفيـــــاً – بنظـــــر أهـــــل العـــــرف –يــــدعى بانـــــصرافها عـــــن املـــــورد، لكونـــــه  

مــــــــن أفــــــــراد املوضــــــــوع، كمــــــــا يــــــــشهد اخــــــــتالفهم يف ذلــــــــك، مــــــــضافاً إىل كــــــــون     
.  يف تطبيقهــــــا علــــــى مــــــصاديقها  العــــــرف حجــــــة يف تــــــشخيص املفــــــاهيم، ال   

  . فتأمل. كما هو معروف، وإن استشكل فيه البعض
  :تضييع املال

مث إن مجعــاً مــن العلمــاء اســتدلوا علــى احلرمــة بكــون التــدخني تــضييعاً       
  .)١( أو اإلسراف،عنوان التبذيرلوا تعرضللمال، دون أن ي

  .)٢(<عن إضاعة املال) ص(هنى النيب >وقد 
 ،)ع(دل علـى ذلـك، فقـد روى الوشـاء عـن أيب احلـسن       ويف رواياتنا مـا يـ     
إن اهللا عـــــــز وجـــــــل يـــــــبغض القيـــــــل والقـــــــال، وإضـــــــاعة     >: قـــــــال مسعتـــــــه يقـــــــول  
  .)٣(<املال، وكثرة السؤال

  : يف هذا االستداللوقد يناقش
                                                            

 .١٤١: ، احلالل واحلرام يف اإلسالم٢/٧، فقه السنة ٢٢٥الفوائد الطوسية ) ١(
 .٢/١١٧: كما يف صحيح البخاري) ٢(
  .٩ من كتاب الوديعة احلديث٩ الباب ١٩/٨٨: الوسائل) ٣(



 ١٧٢  ..لفصل الرابع       ا 

بلحــــــــــاظ الــــــــــسند، فــــــــــإن الروايــــــــــة األوىل عامّيــــــــــة، والثانيــــــــــة ضــــــــــعيفة     : أوالً
مــــــضطرب : يــــــه النجاشــــــي الــــــسند بـــــــمعلى بــــــن حممــــــد البــــــصري، فقــــــد قــــــال ف   

  .)١(احلديث واملذهب
  .)٢(<يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء>: وقال ابن الغضائري

 بإمكــان حــصول الوثــوق هبــذا اخلــرب، وذلــك مــن خــالل عــدة         : ذلــكوُيــردُّ
  . قرائن، جلهة املنت والسند
  :أما يف املنت فيالحظ

عامـــــــــــل  أن ورود الروايـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرق الفـــــــــــريقني هـــــــــــو عامـــــــــــل قـــــــــــوة ال  -١
 مــن إن روايــة البخــاري تؤيــد روايــة الوشــاء، وترفــع      : ضــعف، وبعبــارة أخــرى  

  .     درجة الوثوق هبا
ن مــــضموهنا موافــــق ملــــا يف كــــثري مــــن النــــصوص والروايــــات الــــواردة   أ -٢

  .  عن املعصومني
  :أما يف السند فثمة قرائن عدة توجب الوثوق باملعلى

  .)٣( قريبةه أن النجاشي شهد بأن كتب-١
  .)٤(<جيوز أن خيرج شاهداً>: أن ابن الغضائري قال فيه -٢
  . )٥( أن الرجل قد ُعدَّ من مشايخ اإلجازة-٣

، ورجــــال )٦(بوثاقــــة املعلــــى، لكونــــه مــــن رجــــال تفــــسري القمــــي  : وقــــد يقــــال
يف ) قــــــده(، لكنــــــه غــــــري تــــــام، وإن اختــــــاره الــــــسيد اخلــــــوئي    )٧(كامــــــل الزيــــــارات 

                                                            

  .٤١٨: يرجال النجاش) ١(
 .١٩/٢٨٠: معجم رجال احلديث) ٢(

 . ن.رجال النجاشي م) ٣(
 .٢٥٩اخلالصة ) ٤(

  .٦/٢٩٩: منتهى املقال) ٥(
 .١٩/٢٧٢: معجم رجال احلديث) ٦(
 .٢٨٠ :ن. م) ٧(
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  . )١(مبناه القدمي
بأنـــــه مـــــضطرب احلـــــديث واملـــــذهب فـــــال يقـــــدح يف     وأّمـــــا قـــــول النجاشـــــي   

، وكمــــــــــــــا قــــــــــــــال التقــــــــــــــي  )٢(وثاقتــــــــــــــه، ألنــــــــــــــه مل يثبــــــــــــــت اضــــــــــــــطرابه يف احلــــــــــــــديث  
مل نطلـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى اضـــــــــــــــــطرابه يف احلـــــــــــــــــديث  >: اجمللـــــــــــــــــسي
، هــذا مــن جهـة، ومــن جهــة أخـرى فــإن اضــطرابه يف احلــديث    )٣(<واملـذهب 

 الغــضائري، وهــذا مــا ينكــر، كمــا ذكــر ابــن ه أنــه قــد يــروي مــا يعــرف، و معنــا
 كمــــــــــا يقــــــــــول الــــــــــسيد اخلــــــــــوئي الــــــــــذي أضــــــــــاف بــــــــــأن    ،أيــــــــــضاً ال ينــــــــــايف الوثاقــــــــــة 

روايتـــه عـــن الـــضعفاء علـــى مـــا ذكـــر ابـــن الغـــضائري علـــى تقـــدير ثبوهتـــا ال          >
  .)٤(<تضر بالعمل مبا يرويه عن الثقات

بلحاظ املضمون، ألن عنوان إضاعة املال لـيس عنوانـاً مغـايراً      : وثانياً
 حمــــرم باســــم التبــــذير،  – ظــــاهراً –أنــــه لــــيس يف الــــشريعة  للتبــــذير، مبعــــىن  

وآخــر باســم إضـــاعة املــال، بــل مرجـــع إضــاعة املــال إىل التبـــذير، كمــا تقـــدم        
يف تعريـــف التبـــذير، وعليـــه فـــال يكـــون هـــذا دلـــيالً مغـــايراً لـــسابقه، فيبتلـــي     

  .بنفس مالحظاته لو متت
  :إشكال مدفوع
 احلرمـــــة، مـــــن جهــــــة أن   إن احلـــــديث ال داللـــــة فيـــــه علـــــى    : وأمـــــا أن يقـــــال  

لــيس ظــاهراً يف احلرمــة، كمــا أن كثــرة الــسؤال ليــست  < يــبغض>التعــبري بـــ 
حمرمـــــــة بـــــــذاهتا، فيكـــــــون هـــــــذا شـــــــاهداً علـــــــى أن مـــــــا جـــــــاء يف نفـــــــس الـــــــسياق   
مكــــــــــــــــروه فحــــــــــــــــسب، وال ظهــــــــــــــــور يف احلرمــــــــــــــــة يــــــــــــــــضطرنا إىل التفكيــــــــــــــــك يف      

  .السياق
، < اهللا رســــــولىهنــــــ>أن بعــــــض الروايــــــات ورد فيهــــــا التعــــــبري بـــــــ     : فجوابــــــه

                                                            
  .ن. م) ١(
 .ن. م) ٢(
 .٦/٢٩٩: منتهى املقال) ٣(
  .ن. م) ٤(



 ١٧٤  ..لفصل الرابع       ا 

والنـــــــــهي ظـــــــــاهر يف احلرمـــــــــة، أضـــــــــف إىل ذلـــــــــك بأنـــــــــه بعـــــــــد اإلقـــــــــرار باحتــــــــــاد         
عنــــــــوان إضــــــــاعة املــــــــال مــــــــع عنــــــــوان التبــــــــذير يــــــــتعني االلتــــــــزام باحلرمــــــــة، ألن        

  .التبذير حمرم كما سلف
  :الدليل الثالث

أنــــــه مــــــن اخلبائــــــث الــــــيت حيــــــرم     : ممــــــا اســــــتدل بــــــه علــــــى حرمــــــة التــــــدخني     
حكـم التــدخني  ( الكتـاين يف كتابــه  تناوهلـا بــنص الكتـاب، وقــد جعـل الــشيخ   

، هــذا الــدليل أول أدلتــه الــسبعة عــشر علــى   )عنــد املــذاهب األربعــة وغريهــا 
  . )١(احلرمة

: التاســــــــع>: وقــــــــال بعــــــــض الفقهــــــــاء وهــــــــو يف مقــــــــام تعــــــــداد أدلــــــــة احلرمــــــــة   
وجــــــوب اجتنــــــاب أكــــــل الرمــــــاد فــــــإن الــــــدخان املــــــذكور ال ينفــــــك عنــــــه قطعــــــاً،       

وملــــــــا كــــــــان أكــــــــل التــــــــراب حرامــــــــاً بــــــــالنص  وإدمانــــــــه يــــــــدخل يف احللــــــــق غالبــــــــاً،  
 باحلرمـة أوىل، وحتـرمي شـرب    - لكونه خبيثـاً   -واإلمجاع كان أكل الرماد     

الـــــدخان املـــــذكور علـــــى الـــــصائم لـــــيس مـــــن بـــــاب إحلـــــاق الـــــدخان بالغبـــــار كمـــــا      
ظُن، بل من تعمد شـرب الـدخان املـشتمل علـى الرمـاد الـذي هـو يف معـىن           

  . )٢(<يف ماء الغليان وقصبتهأكل التراب احملرم، والرماد موجود 
أن الـــــدخان مـــــن : وهـــــذا الـــــدليل يـــــشتمل علـــــى صـــــغرى وكـــــربى، وصـــــغراه 

والبـــــد مـــــن إيقـــــاع البحـــــث والنظـــــر  . أن اخلبائـــــث حمرمـــــة: اخلبائـــــث، وكـــــرباه
  :يف كلتا املقدمتني

  :حرمة أكل اخلبائث
أكـــــــــــل اخلبائـــــــــــث إرســـــــــــال   فقـــــــــــد أرســـــــــــل الفقهـــــــــــاء حرمـــــــــــة    : أمـــــــــــا الكـــــــــــربى 

ســــتدلوا علــــى حرمــــة كــــثري مــــن األمــــور بكوهنــــا مــــن       نــــراهم قــــد ا املــــسلمات، و
فـــضالت اإلنـــسان الطـــاهرة، كالبـــصاق، والنخامـــة، وهكـــذا  : اخلبائـــث، مثـــل

 بأهنـــا – مــا عــدا بــول اإلبــل     –علــل الكــثريون حرمــة شــرب األبــوال الطــاهرة       
                                                            

 .٧/٥٥٠٦ج: الفقه اإلسالمي وأدلته) ١(
  .٢٢٦: يةالفوائد الطوس) ٢(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٧٥ 

، ومل جيــــــــد الــــــــشهيد الثــــــــاين دلــــــــيالً علــــــــى حرمــــــــة كــــــــثري ّممــــــــا    )١(مــــــــن اخلبائــــــــث
  .)٢( االستخباثيعرف مبحرمات الذبيحة، إال

الَّــــــذِيَن َيتَّبُِعــــــونَ الرَُّســــــولَ {: ودليـــــل حرمــــــة اخلبائــــــث هــــــو قولـــــه تعــــــاىل  
ــْوَراةِ َواإلِْنجِيــــلِ         ــَدُهْم فِــــي التَّــ ــُه َمكُْتوبــــاً عِنــ ــيَّ الَّــــذِي َيجُِدوَنــ ــيَّ اُألمِّــ النَّبِــ

يَِّبـاِت َوُيَحـرُِّم    َيأُْمُرُهم بِالَْمْعُروفِ َوَيْنَهـاُهْم َعـنِ الُْمنكَـرِ َوُيحِـلُّ لَُهـُم الطَّ            
َعلَــــــــــْيهُِم الَْخَبائِــــــــــثَ َوَيــــــــــَضُع َعــــــــــْنُهْم إِْصــــــــــَرُهْم َواَألغْــــــــــالَلَ الَّتِــــــــــي كَاَنــــــــــْت   

: ، وموضـــــــــــع الـــــــــــشاهد يف اآليـــــــــــة لـــــــــــيس قولـــــــــــه  ]١٥٧: األعـــــــــــراف/[}َعلَـــــــــــْيهِْم
ــلُّ لَُهــــُم الطَّيَِّبــــاتِ  { ، ألن ذلــــك ال يــــالزم حتــــرمي اخلبائــــث، إالّ بنــــاء     }َوُيحِــ

: اللقـــــب، وهـــــو ممـــــا مل يثبـــــت، وإمنـــــا هـــــو قولـــــه تعـــــاىل      علـــــى حجيـــــة مفهـــــوم   
، فإنــه نــص يف التحــرمي، وال جمــال للنقــاش  }َوُيَحــرُِّم َعلَــْيهُِم الَْخَباِئــثَ{

 اخلبائـــــث، بيـــــان مفهـــــوم يف والكـــــالم فيـــــه مـــــن هـــــذه اجلهـــــة، وإمنـــــا النقـــــاش    
مـــا تنفـــر منـــه الطبـــاع، كمـــا هـــو املعـــروف واملـــشهور، أم    ه وهـــل أن املـــراد منـــ 

  غريه؟
  :قيق الصغرىحت

 -، أي أن الكـــــــــــربى دخـــــــــــول يف البحـــــــــــث الـــــــــــصغرويوهـــــــــــذا يف احلقيقـــــــــــة 
ال ريـــب فيهـــا، ألهنـــا واردة يف نـــص قـــرآين، وإمنـــا       -وهـــي حرمـــة اخلبائـــث   

  :الكالم يف الصغرى وذلك من جهتني
 أنــــــــــه مــــــــــا الــــــــــدليل علــــــــــى أنّ املــــــــــراد باخلبائــــــــــث هــــــــــو مــــــــــا تــــــــــستقذره     :األوىل

  :ر وجهني للتأملالطباع، فإنّ ذلك حمل تأمل، وميكن ذك
املقـــــصود مـــــن اخلبائـــــث >مـــــن أن ) قــــده (مــــا أفـــــاده الـــــسيد اخلـــــوئي  : األول

ويـــدل علـــى  .. كـــل مـــا فيـــه مفـــسدة ورداءة، ولـــو كـــان مـــن األفعـــال املذمومـــة     
َنجَّْيَنــاُه مِــَن  َو{: ذلــك إطــالق اخلبيــث علــى العمــل القبــيح يف قولــه تعــاىل       

، ويــــساعده العــــرف واللغــــة، وإذن   }ثَالْقَْرَيــــةِ الَّتِــــي كَاَنــــت تَّْعَمــــلُ الَْخَبائــــِ    
                                                            

  .١٤/١٨ج:  املكاسب–مصنفات الشيخ األنصاري ) ١(
  .١٢/٦٢: مسالك األفهام) ٢(



 ١٧٦  ..لفصل الرابع       ا 

فاآليـــة نـــاظرة إىل حتـــرمي كـــل مـــا فيـــه مفـــسدة، ولـــو مـــن األعمـــال القبيحـــة،   
  .)١(فال تعم شرب األبوال الطاهرة، وحنوها مما تنفر عنها الطبايع

 ال ، أن كــــون املقــــصود باخلبائــــث مــــا فيــــه مفــــسدة   :ويالحــــظ علــــى ذلــــك 
خباثها جيعلـــها ذات مفـــسدة،  ألن اســـتينـــايف مشولـــه ملـــا تنفـــر منـــه الطبـــاع،    

 ال - مــــــــثالً –كمــــــــا أن إطــــــــالق اخلبيــــــــث علــــــــى األفعــــــــال املذمومــــــــة، كــــــــاللواط      
 إطــــــالق اخلبيــــــث علــــــى الفعــــــل اخلبيــــــث،    رمبــــــا كــــــان ينــــــايف ذلــــــك أيــــــضاً، بــــــل   

كــــــاللواط، ألنــــــه ممــــــا تنفــــــر منــــــه الطبــــــاع املــــــستقيمة، ألنــــــه خــــــالف الفطــــــرة          
اول الــبعض اليــوم  وإن حــالبــشرية، ولــذا يــصطلح عليــه بالــشذوذ اجلنــسي،     

أي أن اخلبيـــــــث لـــــــه معـــــــىن جـــــــامع لكـــــــل مـــــــا هـــــــو   تـــــــسميته باملثليـــــــة اجلنـــــــسية،  
رديء ومـــــــــستقذر ومكـــــــــروه عنـــــــــد عامـــــــــة البـــــــــشر، ســـــــــواًء كـــــــــان مـــــــــن األفعـــــــــال،   
كــــاللواط الــــذي مســــاه القــــرآن خبيثــــاً، أو مــــن األقــــوال، ولــــذا وصــــف القــــرآن       

  كَـَشَجَرةٍ َخبِيثَـةٍ  َوَمثلُ كَِلَمـةٍ َخبِيثَـةٍ   {: بعض الكلمات باخلبيثة يف قوله    
، ويف املقابـل  ]٢٦: إبـراهيم /[}اْجُتثَّْت مِن فَْوقِ اَألْرضِ َما لََهـا مِـن قَـَرارٍ     

ــةً طَيَِّبــــــةً     {وصــــــف الكلمــــــة احلــــــسنة بأهنــــــا طبيــــــة،      ــثَالً كَلَِمــــ ــُه َمــــ ــَرَب اللّــــ َضــــ
و ، أ]٢٤: إبـــراهيم/[}كَـــَشَجرةٍ طَيَِّبـــةٍ أَْصـــلَُها ثَابِـــٌت َوفَْرُعَهـــا فِـــي الـــسََّماء  

كــان مــن املــأكوالت، كــالثوم والبــصل وحنــوه ممــا ينفــر النــاس مــن رائحتــه،         
من أكل هـذه الـشجرة اخلبيثـة فـال يقـّربن      >ولذا ورد يف احلديث النبوي،   

 وخبثهـــــا مـــــن كراهـــــة طعمهـــــا   ،، يريـــــد الثـــــوم والبـــــصل والكـــــراث  )٢(<مـــــسجدنا
 ، كــــــــالبول،أو كــــــــان مــــــــن الفــــــــضالت الــــــــيت ختــــــــرج مــــــــن اإلنــــــــسان  . )٣(ورائحتــــــــها

 النــهي عــن مدافعــة األخبــثني يف  :وحنــوه، ولــذا ورد يف احلــديث ، غــائطوال

                                                            
  .١/٣٩: مصباح الفقاهة) ١(
من أكل هذه البقلة >:  ويف رواياتنا٢/٨٠، وصحيح مسلم ٢/٤٢٩ج: مسند أمحد) ٢(

  .٦/٣٧٥: ، الكايف<اخلبيثة فال يقرب مسجدنا
 .مادة خبث: جممع البحرين) ٣(
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أو كــــــــان مــــــــن احلــــــــشرات، يقــــــــول    . البــــــــول والغــــــــائط : ، واألخبثــــــــان)١(الــــــــصالة 
: ومــــــــن اخلبائــــــــث، وهــــــــي الـــــــيت كانــــــــت العــــــــرب تــــــــستخبثها، مثــــــــل  >: الفيـــــــومي 

َوالَ َتَيمَُّمـــــــــواْ {: ، أو كـــــــــان مـــــــــن األمــــــــوال، قـــــــــال تعـــــــــاىل )٢(<احليــــــــة والعقـــــــــرب 
، أي ال خترجــــوا يف صــــدقاتكم ]٢٦٧: البقــــرة/[}يــــثَ مِْنــــُه ُتنفِقُــــونَ الَْخبِ

 ســـــبحانه يف ق بـــــه علـــــيكم ملـــــا قبلـــــتم بـــــه، كمـــــا أشـــــار    الـــــرديء الـــــذي لـــــو ُتـــــصدَّ  
  .}َولَْسُتم بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن ُتْغِمُضواْ فِيِه{: تتمة اآلية

أن هــــــذه األمــــــور جيمعهــــــا عنــــــوان واحــــــد، وهــــــو مــــــا ال يوافــــــق    : واحلاصــــــل
، كما عّبر الراغـب األصـفهاين، وال مـانع أن تكـون اآليـة شـاملة هلـا          النفس

كلــــها، ألن املتعلــــق فيهــــا حمــــذوف، وحــــذف املتعلــــق دليــــل العمــــوم، فــــيحكم     
حبرمـة كــل مــا يــستقذره الطبــع، إال مــا قــام الــدليل علــى كراهتــه، كالبــصل   

باخلبيثـــــــــــــــة مبالغـــــــــــــــةً يف ردع ) ص(والثـــــــــــــــوم والكـــــــــــــــراث الـــــــــــــــيت مساهـــــــــــــــا الـــــــــــــــنيب  
  .ن تناوهلا قبل اجمليء إىل املسجدأصحابه ع

ا تنفــر منــه الطبــاع، بعــد كونــه املتبــادر  مبــ اخلبيــث تفــسريوال وجــه ملنــع 
عرفــاً مــن اللفــظ املــذكور، وإمكــان إرجــاع كــل املــصاديق الــشرعية للخبيــث      

  .إليه
 مـــــــــــا )٣(مـــــــــــا ذكـــــــــــره الـــــــــــسيد اإلمـــــــــــام اخلمـــــــــــيين رمحـــــــــــه اهللا إذ قـــــــــــال   : الثـــــــــــاين
ان حتــــــرمي اخلبائــــــث، بــــــل بــــــصدد بيــــــان   أن اآليــــــة ليــــــست بــــــصدد بيــــــ  : حاصــــــله

، وما يصنعه يف زمان نبوتـه بنحـو احلكايـة واإلخبـار،        )ص(أوصاف النيب   
حيــــرم علــــيهم عنــــوان اخلبائــــث إىل جانــــب ســــائر  ) ص(فلــــيس املقــــصود أنــــه 

احملرمات، بل املقصود أنه وخالل دعوته حيرم علـيهم كـل مـا كـان خبيثـاً       
رتيــــر، وحنــــو ذلــــك، فــــإذا هنــــى عــــن    باحلمــــل الــــشايع، كامليتــــة، واخلمــــر، واخل  

أكـــــــــــل امليتـــــــــــة وحلـــــــــــم اخلرتيـــــــــــر والـــــــــــدم، فقـــــــــــد هنـــــــــــى عـــــــــــن اخلبائـــــــــــث، فعنـــــــــــوان    
                                                            

 . من أبواب قواطع الصالة٨ الباب ٣، احلديث٧/٢٥٢ج: الشيعةوسائل ) ١(
  .١٦٢املصباح املنري ص) ٢(
 .هـ١٤١٠امساعيليان، قم، : ، الناشر١/٣٤: املكاسب احملرمة) ٣(



 ١٧٨  ..لفصل الرابع       ا 

اخلبائــــــــــث عنــــــــــوان يــــــــــشري إىل العنـــــــــــاوين اخلاصــــــــــة الــــــــــيت حيرمهــــــــــا بالتـــــــــــدريج،       
ويكون من قبيـل اجلمـع يف التعـبري، وكـذلك احلـال يف سـائر فقـرات اآليـة          

ــالَْمْعُروفِ  {: أعـــين قولـــه تعـــاىل   ــأُْمُرُهم بِـ ــلُّ  َيـ ــرِ َوُيحِـ ــاُهْم َعـــنِ الُْمنكَـ  َوَيْنَهـ
  . }لَُهُم الطَّيَِّباتِ

 نـاقش فيـه بـأن اخلبائـث     )١(وهو اعتراض متني رغـم أن بعـضهم     : أقول
مجــــــع حملــــــى بــــــالالم، ومفــــــاده العمــــــوم، فــــــالفقرة املــــــذكورة وإن مل تكــــــن يف     
مقــــام إنـــــشاء احلرمـــــة علـــــى عنـــــوان اخلبائـــــث جبعـــــل واحـــــد، لكنـــــها بعمومهـــــا   

شريع احلرمــة علــى كــل مــا هــو مــن مــصاديق اخلبيــث عرفــاً أو   حتكــي عــن تــ
 شرعاً، فإذا ثبت خباثة شيء، أو فعل حبكـم العـرف فـال حمالـة تـدل اآليـة        

  .على تشريع احلرمة عليه يف ظرفه
 لــو صــح تفــسري اخلبائــث مبــا تــستقذره الطبــاع، فهــل التــدخني    :الثانيــة

  من مصاديق ما ُيستقذر؟
  :وجهنيميكن أن برهن على ذلك بأحد 

 أن يفــــــرض أن نفــــــس الــــــدخان الـــــــذي جيذبــــــه املــــــدخن إىل حلقـــــــه      :األول
  .وفمه هو من اخلبائث اليت يستقذرها الناس، وتنفر منها طباعهم

 أن يفـرض أن الـدخان بنفـسه لـيس خبيثـاً ولكنـه يـشتمل علـى                  :الثاين
 كمـــا جـــاء  - غالبـــاً –اخلبيـــث، وهـــو إمـــا الرمـــاد الـــذي ال ينفـــك الـــدخان عنـــه    

الــــــيت يـــــــشتمل عليهــــــا التبـــــــغ،   ) القطـــــــران(د الطوســــــية، وإّمـــــــا مــــــادة   يف الفوائــــــ 
وهــــــي املــــــادة اللزجــــــة الــــــصفراء الــــــيت تــــــؤدي إىل اصــــــفرار األســــــنان، وكــــــذلك   

< امليــــسم>اصــــفرار القطــــن اجملعــــول مــــصفاةً يف رأس اللفافــــة، وجتتمــــع يف  
الــــــــذي يــــــــستعمله بعــــــــض املــــــــدخنني لتخفيــــــــف مــــــــاديت النيكــــــــوتني والقطــــــــران     

  .امتان يف التبغ كما أسلفناومها املادتان الس
  :ولكن الظاهر أن كال الوجهني ال يتمان

فواضــــــــح، ألن نفــــــــس الــــــــدخان لــــــــو كــــــــان مــــــــن اخلبائــــــــث الــــــــيت     :  أمــــــــا األول
                                                            

  .١/٢٢٨: دراسات يف املكاسب احملرمة آلية اهللا املنتظري) ١(
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يـــستقذرها طبـــع اإلنـــسان ملـــا أقـــدم املاليـــني مـــن عقـــالء البـــشر علـــى تنـــشقه    
إن النــــــــــاس : بــــــــــشىت األســــــــــاليب، ولــــــــــيس كالمنــــــــــا يف مطلــــــــــق الــــــــــدخان ليقــــــــــال 

فــــرون مــــن تنــــشقه، وإمنــــا كالمنــــا يف دخــــان التبــــغ الــــذي ال       يهربــــون منــــه وي 
يـــــــــــــستقذره كـــــــــــــثري مـــــــــــــن النـــــــــــــاس، حـــــــــــــىت مـــــــــــــن غـــــــــــــري املـــــــــــــدخنني، فـــــــــــــإهنم إن مل     
يستنـــــــــــــــــــــــــشقوه فلـــــــــــــــــــــــــضرره، أو لكلفتـــــــــــــــــــــــــه املاليـــــــــــــــــــــــــة، أو ألســـــــــــــــــــــــــباب أخـــــــــــــــــــــــــرى، ال    
السـتقذارهم لـه، وتنفـرهم منــه، و إالّ ملـا جالـسوا املــدخنني، مـع أنـا نــراهم        

الــــــــــــستهم فلتــــــــــــضرره بــــــــــــذلك يف غالــــــــــــب    جيالــــــــــــسوهنم، ومــــــــــــن ميتنــــــــــــع عــــــــــــن جم   
نعـم، رمبـا كــان الـشخص الـذي يـدخن ألول مـرة جيــد       . األحيـان، ال لتنفـره  

نفـــــــرة مـــــــن الـــــــدخان، ويـــــــأنف منـــــــه، ولكـــــــن ســـــــبب هـــــــذه النفـــــــرة هـــــــو اختناقـــــــه       
بالــــــــــدخان، ولــــــــــيس اســــــــــتقذاره أو اســــــــــتخباثه لــــــــــه، وعلــــــــــى فــــــــــرض أن ســــــــــببها     

ه ســـــــــــــبباً االســـــــــــــتقذار فهـــــــــــــو اســـــــــــــتقذار بـــــــــــــدوي مؤقـــــــــــــت، وال ميكـــــــــــــن أن نعتـــــــــــــرب    
للحرمــــــة، وإالّ حلرمــــــت كــــــثري مــــــن املــــــأكوالت والطيبــــــات الــــــيت يتنفــــــر منــــــها         
اإلنـــــــــسان ألول وهلـــــــــة، كمـــــــــا يف تنـــــــــاول اللحـــــــــم النيـــــــــئ، أو القهـــــــــوة املـــــــــرة، أو        

وال أقــــل مــــن الــــشك يف صــــدق عنــــوان اخلبيــــث عليــــه، األمــــر الــــذي       . غريهــــا
ملقـــــام متــــــسكاً  يف ا} َوُيَحــــــرُِّم َعلَـــــْيهُِم الَْخَبائِــــــثَ {جيعـــــل التمـــــسك بعمـــــوم    

  .بالعام يف الشبهة املصداقية
فـــــألن دخــــول أجـــــزاء مــــن الرمــــاد إىل اجلـــــوف غــــري معلـــــوم،     : وأمــــا الثــــاين  

علــــــى األقــــــل مبالحظــــــة الوســــــائل والطــــــرق احلديثــــــة للتــــــدخني الــــــيت تــــــصفّي  
  .الدخان من الرماد وحنوه

مث علــــى فــــرض أهنــــا ال متنــــع مــــن دخــــول بعــــض األجــــزاء الرماديــــة، فــــإن   
 هــــــو أجــــــزاء ضــــــئيلة جــــــداً ومــــــستهلكة، حبيــــــث ال يــــــصدق  مــــــا يــــــدخل اجلــــــوف

علـــــى املـــــدخن أنـــــه يتنـــــاول اخلبـــــث، وهـــــو الرمـــــاد، هـــــذا لـــــو ســـــلمنا أن الرمـــــاد      
إنـــــــــه حــــــــىت لـــــــــو مل تكــــــــن هـــــــــذه   : ممــــــــا يــــــــستخبثه اإلنـــــــــسان، بــــــــل ميكـــــــــن القــــــــول    

األجــــــــــزاء مــــــــــستهلكة بــــــــــشكل كلــــــــــي فلــــــــــن تــــــــــشملها أدلــــــــــة التحــــــــــرمي، بــــــــــل هــــــــــي        
 مشلتــــها تلــــك األدلــــة للــــزم احلكــــم منـــصرفة عنــــها بــــسبب ضــــآلتها، و إالّ لــــو 



 ١٨٠  ..لفصل الرابع       ا 

حبرمـــة كـــثري مـــن املـــأكوالت الـــيت ال تنفـــك عـــن وجـــود غبـــار، أو رمـــاد، كمـــا   
هـــــــــو احلـــــــــال يف الفواكـــــــــه قبـــــــــل غـــــــــسلها، وكـــــــــذلك اخلـــــــــضار وغريهـــــــــا، فإهنـــــــــا      
تــــشتمل علــــى أجــــزاء ترابيــــة، أو رماديــــة يف غالــــب األحيــــان، كمــــا أن اللحــــم   

 مينـــــع ذلـــــك مـــــن حليتـــــه،  ال ينفـــــك عـــــن وجـــــود أجـــــزاء مـــــن الـــــدم فيـــــه دون أن  
وهكـــــــــذا هـــــــــو احلـــــــــال يف مـــــــــادة القطـــــــــران، فإهنـــــــــا ال تـــــــــدخل جـــــــــوف اإلنـــــــــسان      
جمتمعــــــــة، بــــــــل مــــــــستهلكة يف الــــــــدخان، ولــــــــذا ال يظهــــــــر أثرهــــــــا يف املــــــــصفاة     

فـال إشـكال   < امليـسم >نعـم، بعـد جتمـع هـذه املـادة يف       . إال تـدرجيياً  ) الفلتر(
كــــــــــل خبيــــــــــث يف اســـــــــتقذارها فــــــــــيمكن احلكـــــــــم حبرمتــــــــــها لـــــــــو التــــــــــزم حبرمـــــــــة     

ومـــــــستقذر، إذ يكـــــــون حاهلـــــــا حينئـــــــذٍ حـــــــال الـــــــدم املتخلـــــــف يف الذبيحـــــــة يف         
أنـــــه بعــــــد خــــــروج الــــــدم املتعــــــارف مــــــن  : وبيــــــان ذلــــــك. حـــــال خروجــــــه وجتمعــــــه 

الذبيحة جيوز أكل اللحم مع العلم باشتماله على أجـزاء صـغرية مـستهلكة           
مــــــــن الــــــــدم، ولكــــــــن لــــــــو مل يبـــــــــادر الــــــــشخص إىل أكــــــــل اللحــــــــم، أو الكبــــــــد، بـــــــــل         

ه يف املــــــــربَّدة مــــــــثالً، فإنــــــــه وبعـــــــــد ســــــــاعات ســــــــيخرج مقــــــــدار مــــــــن الـــــــــدم        وضــــــــع 
ويتجمــع يف أرض الوعــاء، وهــذا الــدم ال جيــوز تناولــه بعــد خروجــه لــشمول   

  .ما دل على حرمة الدم له
  :الدليل الرابع

شــــــــر ): ص(، وقــــــــال )ص(أنــــــــه مــــــــن حمــــــــدثات األمــــــــور بعــــــــد عهــــــــد الــــــــنيب    >
] التــــــدخني[وغــــــريه فيكــــــون ، رواه الــــــصدوق يف الفقيــــــه )١(األمــــــور حمــــــدثاهتا
، )٢(<كـــــل بدعــــة ضــــاللة وكـــــل ضــــاللة ســــبيلها النـــــار    ): ص(بدعــــة، وقــــد قــــال    

  . )٣(هذا ما ذكره بعض الفقهاء الشيعة، منذ ما يقرب أربعة قرون
ونظري ذلك ذكـره بعـض فقهـاء الـّسنة املتـأخرين، فقـال يف مقـام سـرد          

                                                            
، صحيح ٣/١١: ، صحيح مسلم٤/٤٠٣: ، الفقيه٦٣٢، ٥٧٧: ، اخلصال٨/٨١: الكايف) ١(

  . ٨/١٣٩: البخاري
 . ستأيت مصادره) ٢(
 . ٢٢٦: الفوائد الطوسية) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٨١ 

قـــرون الثالثـــة  إنـــه مـــن البـــدع وحمـــدثات األمـــور بعـــد ال  -١٥>: أدلـــة التحـــرمي
املــــشهود خبريهتــــا وفــــضلها، بــــل بعــــد القــــرون العــــشرة، أخــــرج أبــــو داود مــــن          

إيــــــاكم وُمحــــــدثات األمــــــور فــــــإن كــــــل حمدثــــــة  >: حــــــديث العربــــــاض بــــــن ســــــارية 
  .)١(<بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 الروايـــات الدالـــة علـــى   ويف البدايـــة أرى مـــن املهـــم لبحثنـــا أن نـــستعرض    
  :االبتداع، وإليك بعضهاحرمة البدعة و

 احلـــــــــديث املعـــــــــروف املـــــــــروي مـــــــــن طـــــــــرق الفـــــــــريقني عـــــــــن رســـــــــول اهللا        -١
وكــــل ضــــاللة يف  >: ، ويف بعــــض طرقــــه إضــــافة  <كــــل بدعــــة ضــــاللة  >): ص(

  . )٣(، وُعدَّ من األحاديث املتواترة لفظاً ومعىن)٢(<النار
 أهــل ْن أهـل اجلماعـة، ومـَ   ْنأخــربين مـَ ): ع( وقـد سـئل أمـري املـؤمنني     -٢

وأمـا أهـل الـسنة    :...  فأجاب؟ أهل البدعةْن أهل الّسنة، ومَ   ْنلفرقة، ومَ ا
فاملتمــــــــــــــــسكون مبــــــــــــــــا ســــــــــــــــنه اهللا ورســــــــــــــــوله، وإن قلــــــــــــــــوا، وأمــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل البدعــــــــــــــــة   
فاملخــــــــــــــــــالفون ألمــــــــــــــــــر اهللا تعــــــــــــــــــاىل ولكتابــــــــــــــــــه ولرســــــــــــــــــوله، العــــــــــــــــــاملون بــــــــــــــــــرأيهم       

  . )٤(<وأهوائهم، وإن كثروا
ن احملـــرم يــــشم  قلـــت لـــه عـــ   >:  روى الـــصدوق بإســـناده عـــن حريـــز قـــال     -٣

يـــــشم الـــــصائم الغاليـــــة   : ال، قيـــــل: فالـــــصائم، قـــــال : ال، قيـــــل: الرحيـــــان؟ قـــــال 
كيـــــــــف حـــــــــلّ لـــــــــه أن يـــــــــشم الطيـــــــــب، وال يـــــــــشم    : نعـــــــــم، قيـــــــــل : والدخنـــــــــة؟ قـــــــــال

                                                            

  . نقالً عن الشيخ حممد بن جعفر الكتاين٧/٥٥٠٨: الفقه اإلسالمي وأدلته) ١(
 ٤٠، الباب ١١، ٨، ٦ احلديث ١٦/٢٧٠ج): ع(وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت ) ٢(

ديث األول عن الفقيه والثاين عن التهذيب من أبواب األمر والنهي، وقد نقل احل
: يف الوسائل) ع(واإلمام الرضا ) ع(والثالث عن الكايف، وروي عن اإلمام الصادق 

 ١٩٠، ٢٧/٦١ من أبواب صالة اجلمعة، وراجع ج٢٠ الباب ٦، ٥ احلديث ٨/٣٣٥ج
: ، مسند أمحد٦٩، ١/٤٥: ، سنن الدارمي٣/١١: وغريها، وراجع صحيح مسلم

 . ١/١٦: نن ابن ماجه، س٤/١٢٧
  .٦١: جمموعة رسائل) ٣(
  .١/٤٤٦: االحتجاج للطربسي) ٤(



 ١٨٢  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<ألن الطيب سنة، والرحيان بدعة للصائم: الرحيان؟ قال
حـــــدثت بدعـــــة إال   مـــــا أُ>: علـــــى مـــــا ُروي عنـــــه  ) ع( قـــــال أمـــــري املـــــؤمنني   -٤
هبـــــا ســـــنة، فـــــاتقوا البـــــدع والزمـــــوا املهيـــــع، إن عـــــوازم األمـــــور أفـــــضلها،    تـــــرك 

  . )٢(<وإن حمدثاهتا شرارها
بـــسنده عـــن ســـعد بـــن عبـــد اهللا عـــن اإلمـــام       ) الغيبـــة ( روى الـــشيخ يف -٥

إذا قــــام القــــائم أمــــر هبــــدم املنــــائر واملقاصــــري الــــيت    >: أنــــه قــــال) ع(العــــسكري 
:  فأقبـــــــل علـــــــّي، فقـــــــال  ألي معـــــــىن هـــــــذا؟ : يف املـــــــساجد، فقلـــــــت يف نفـــــــسي  

  .)٣(<معىن هذا أهنا حمدثة مبتدعة مل يبنها نيب وال حجة
 أنــــــــــــــه إذا كـــــــــــــان هـــــــــــــدم املنــــــــــــــارات   :وعلـــــــــــــق بعـــــــــــــضهم علــــــــــــــى هـــــــــــــذا احلـــــــــــــديث    

ي، صــنــيب وال وهبــا واملقاصــري ألهنــا بدعــة، وعلــة كوهنــا بدعــة أنــه مل يــأمر   
 مــن بــاب قيــاس  ،فيكــون األمــر يف شــرب الــتنت بالغليــان أظهــر مــن الــشمس   

  . )٤(ص العلةمنصو
أنــــه إذا قــــام القــــائم ســــار    ) ع( وروى الــــشيخ املفيــــد عــــن اإلمــــام البــــاقر     -٦

إىل الكوفـــــــة فهـــــــدم هبـــــــا أربعـــــــة مـــــــساجد، ومل يبـــــــق مـــــــسجد علـــــــى األرض لـــــــه  
ُشرف إالّ هدمها وجعلها ّمجـاء، ووّسـع الطريـق األعظـم، وكـسر كـل جنـاح            

يتــــــرك خــــــارج مــــــن الطريــــــق، وأبطــــــل الكنــــــف وامليازيــــــب إىل الطرقــــــات، فــــــال       
  . )٥(<بدعة إال أزاهلا، وال سنة إال أقامها

  . من األحاديثإىل غري ذلك
ويف مقــــــام التعليــــــق علــــــى هــــــذا االســــــتدالل البــــــد أوالً مــــــن حتديــــــد معــــــىن  

  البدعة، مث يالحظ ثانياً إذا كان ما حنن فيه مصداقاً هلا، أم ال؟

                                                            
  . من أبواب ما ميسك عنه الصائم٣٢ من الباب ١٤الوسائل كتاب الصوم احلديث ) ١(
  .٢/٢٦٤: ، وحبار األنوار١٤٥هنج البالغة اخلطبة ) ٢(
  . نقله عن الغيبة وكشف الغمة٤/٥٣٠: جامع أحاديث الشيعة) ٣(
 .٦٤: جمموعة رسائل) ٤(
  . من كتاب إحياء املوات٢٠، الباب ١ احلديث ٢٥/٤٣٦ج: الوسائل) ٥(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٨٣ 

  :البدعة لغة واصطالحاً
إحــــداث شــــيء : بدعــــة هــــيفقــــد أمجــــع اللغويــــون علــــى أن ال :  أمــــا لغــــة-١

  .مل يكن له من قبل ذكر وال وجود
إحـــداث شـــيء مل يكـــن لـــه مـــن قبـــل خلـــٌق وال ذكـــر     : البـــدع>: قـــال اخلليـــل 

  .)١(<...وال معرفة
أبـــدع الـــشيء اخترعـــه ال علـــى مثـــال، واهللا  ): خمتـــار الـــصحاح(وقـــال يف 

  . )٢(<...بديع السماوات واألرض، أي مبدعها
اخللــــــــــــق إبــــــــــــداعاً خلقهــــــــــــم ال علــــــــــــى مثــــــــــــال،  أبــــــــــــدع اهللا >: وقــــــــــــال الفّيــــــــــــومي

وأبــدعُت الــشيء وابتدعــه اســتخرجه وأحدثتــه، ومنــه قيــل للحالــة املخالفــة     
بدعـة، وهـي اسـم مـن االبتــداع، كالرفعـة مـن االرتفـاع، مث غلـب اســتعماهلا         
فيمــــا هــــو نقــــص يف الــــدين، أو زيــــادة، لكــــن قــــد يكــــون بعــــضها غــــري مكــــروه            

  . )٣(<...فيسمى بدعة مباحة
اإلبـــــــــداع إنــــــــشاء صـــــــــنعة بــــــــال احتـــــــــذاء، وال   >: اغـــــــــب األصــــــــفهاين وقــــــــال الر 

  . )٤(<اقتداء
  . إىل غري ذلك من كلمات اللغويني

، لعـــــــــل أقرهبـــــــــا إىل  فقـــــــــد ُعرفـــــــــت بعـــــــــدة تعريفـــــــــات  :  وأمـــــــــا اصـــــــــطالحاً -٢
أن البدعــة هــي أن يــدخل يف الــدين مــا لــيس منــه، أو خيــرج منــه       : الــصواب

  :لما هو منه، وإليك بعض كلماهتم يف هذا اجملا
 )ص(مـــــا اســـــتحدث بعـــــد رســـــول اهللا  : البدعـــــة>: قـــــال اخلليـــــل بـــــن أمحـــــد 

  .)٥(<من األهواء واألعمال
                                                            

 .٧٢: ترتيب العني) ١(
  .١٨: خمتار الصحاح) ٢(
 .٣٨: املصباح املنري) ٣(
  .٢٨: املفردات) ٤(
  .٧٢: اخلليل يف العني) ٥(



 ١٨٤  ..لفصل الرابع       ا 

البدعـــــة يف املـــــذهب إيـــــراد قـــــول مل يـــــسنت  >: وقـــــال الراغـــــب األصـــــفهاين
قائلـــــــــــها وفاعلـــــــــــها فيـــــــــــه بـــــــــــصاحب الـــــــــــشريعة، وأمثاهلـــــــــــا املتقدمـــــــــــة، وأصـــــــــــوهلا      

  . )١(<املتقنة
مث غلب استعماهلا فيما هو نقٌص يف الدين أو >: ويقول الفيومي

  .)٢(<زيادة
احلــــدث يف الــــدين، ومــــا لــــيس لــــه أصــــل يف      : البدعــــة>: وقــــال الطرحيــــي 

كتـــــــــــــــــاب وال ســـــــــــــــــنة، وإمنـــــــــــــــــا مسيـــــــــــــــــت بدعـــــــــــــــــة، ألن صـــــــــــــــــاحبها ابتـــــــــــــــــدعها هـــــــــــــــــو     
  . )٣(<..نفسه

البدعــــة إدخــــال مــــا علــــم أنــــه لــــيس مــــن الــــدين  >: وقــــال احملقــــق اآلشــــتياين
  . )٤(<الدين، ولكنه يفعله بأنه أمر به الشارعيف 
البدعـــــة إدخـــــال مـــــا لـــــيس مـــــن الـــــدين يف       >: قـــــال الـــــسيد حمـــــسن األمـــــني   و
  . )٥(<...الدين

هـــــــذه بعـــــــض كلمـــــــات األعـــــــالم حـــــــول حتديـــــــد املعـــــــىن الـــــــشرعي للبدعـــــــة،         
 مطلـــــــــق األمـــــــــر تواملتحـــــــــصل مـــــــــن هـــــــــذه الكلمـــــــــات وغريهـــــــــا أن البدعـــــــــة ليـــــــــس 

، بـــــــل هـــــــي األمـــــــر احلـــــــادث الـــــــذي    )ص ( بعـــــــد عهـــــــد الـــــــنيب  احلـــــــادث واملبتـــــــدع 
  :يستجمع قيدين

  . التصرف يف الدين بزيادة أو نقيصة:األول
 عـــــــــدم وجـــــــــود دليـــــــــل شـــــــــرعي يـــــــــدل علـــــــــى جـــــــــواز هـــــــــذا التـــــــــدخل        :الثـــــــــاين

واحلقيقـــــة أن القيـــــد الثـــــاين هـــــو توضـــــيح لـــــألول،      . باخلـــــصوص، أو العمـــــوم 

                                                            
 ٣٩الراغب يف املفردات ) ١(
  .٣٨املصباح املنري ص) ٢(
 . ١/١٦٤: جممع البحرين) ٣(
 .٣٠راجع البدعة للسبحاين ) ٤(
، ٢/١٨٣: ، والذكرى١/١٤٥:  وهذا املعىن سنجده يف التذكرة.١٤٣: كشف االرتياب) ٥(

  .، وغريها١/٥٨١: والروضة البهية



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٨٥ 

  .ألنه مع وجود الدليل الشرعي ال يكون ذلك تصرفاً يف الدين
  :ق بني البدعة والتشريعالفر

 - كمـــــا مـــــّر  -أن البدعـــــة >: والفـــــارق بـــــني البدعـــــة والتـــــشريع احملـــــرم هـــــو    
 وأمــــــا التــــــشريع فهــــــو أن   ُعلــــــم أنــــــه لــــــيس مــــــن الــــــدين فيــــــه،   هــــــي أن ُيــــــدخل مــــــا 

  . )١(<دث يف الدين ما مل يعلم أنه منهحي
وعليـه فتكـون البدعــة أخـص مــن التـشريع، ألن التــشريع يكفـي فيــه أن      

شرع حكماً مع شـكه يف أنـه مـشروع، بينمـا البدعـة خاصـة مبـا         يسند إىل ال  
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يف البدعــة ال . )٢(إذا نـسب إىل الــشرع مــا لــيس منــه 

جيوز اإلتيان بالعمل ولـو بعنـوان الرجـاء، ألنـه قـاطع بعـدم شـرعيته، بينمـا             
  .يف التشريع جيوز ذلك، ألنه حمتمل املشروعية

  :للبدعةالدليل على التفسري املتقدم 
أمــــــــا الــــــــدليل علــــــــى صــــــــحة التفــــــــسري املتقــــــــدم للبدعــــــــة املتقــــــــّوم بــــــــاألمرين        
املــــــذكورين، وأن ماعــــــدا ذلــــــك مــــــن األمــــــور احلادثــــــة ليــــــست بدعــــــة حمرمــــــة،       

  :فيمكن بيانه ضمن النقاط التالية
 أن مـــن يـــدرس النـــصوص الـــواردة يف البدعـــة يتـــبني لـــه أن مـــصب       :أوالً

 فـــأي تقـــّول علـــى اهللا ورســـوله   احلـــديث فيهـــا هـــو األمـــر املتـــصل بالـــشريعة،   
َوَرْهَبانِيَّــــــــــــــةً {: بــــــــــــــدون دليــــــــــــــل يكــــــــــــــون ابتــــــــــــــداعاً يف الــــــــــــــدين، فقولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل      

َرَعْوَهــا َحــقَّ   اْبَتــَدُعوَها َمــا كََتْبَناَهــا َعلَــْيهِْم إِالَّ اْبتَِغــاء رِْضــَوانِ اللَّــهِ فََمــا    
، يـــــــــــشهد بوضـــــــــــوح أن ذم الرهبانيـــــــــــة، بـــــــــــسبب     ]٢٧: احلديـــــــــــد /[}رَِعاَيتَِهـــــــــــا

اعها مــــن قبــــل الرهبــــان، ألن اهللا مل يكتبــــها علــــيهم، فهــــم ينــــسبون لــــه     ابتــــد
قُـــلْ ءاللّـــُه أَذِنَ  {مـــا مل يـــرتل بـــه ســـلطاناً، وهـــذا مـــن أكـــرب الكبـــائر عنـــد اهللا         

ََوْيـلٌ لِّلَّـذِيَن    {: ، وقـال سـبحانه    ]٥٩: يـونس /[}لَكُْم أَْم َعلَى اللّهِ َتفَْتـُرونَ     
ثُـــمَّ َيقُولُـــونَ َهــــذَا مِـــْن عِنـــدِ اللّـــهِ لَِيـــْشَتُرواْ بِـــهِ   َيكُْتُبـــونَ الْكَِتـــاَب بِأَْيـــدِيهِْم 

                                                            
  . احلاشية١/١٧٢: األنوار النعمانية) ١(
 .٣/١٣٢: كتاب الصالة تقريراً ألحباث السيد علي الفاين) ٢(



 ١٨٦  ..لفصل الرابع       ا 

ثََمنــــــــــاً قَلِــــــــــيالً فََوْيــــــــــلٌ لَُّهــــــــــم مِّمَّــــــــــا كََتَبــــــــــْت أَْيــــــــــدِيهِْم َوَوْيــــــــــلٌ لَُّهــــــــــْم مِّمَّــــــــــا   
  ].٧٩: البقرة/[}َيكِْسُبونَ

  :وهكذا احلال يف روايات البدعة
ملخــالفون ألمــر  وأمــا أهــل البدعــة فا  >: املتقــدم) ع(فقــول أمــري املــؤمنني   

  .<اهللا تعاىل ولكتابه ولرسوله، العاملون برأيهم وأهوائهم
إمنــــــا بــــــدء وقــــــوع الفــــــنت أهــــــواء تتبــــــع وأحكــــــام تبتــــــدع       >): ع(وهكــــــذا قولــــــه  

  . )١(<...خيالف فيها كتاب اهللا
رت لنــــــا  لــــــو ســــــعَّ : مــــــن أنــــــه ملــــــا قيــــــل لــــــه    ) ص(وهكــــــذا مــــــا روي عــــــن الــــــنيب    

مــــا كنــــت أللقــــى اهللا   >): ص( فــــإن األســــعار تزيــــد وتــــنقص، فأجــــاب     ،ســــعراً
  .)٢(<ببدعة مل حيدث إيلّ منها شيئاً

فهـــــذه الروايـــــات تـــــدل علـــــى أن البدعـــــة هـــــي إحـــــداث أحكـــــام مل توجـــــد يف       
مـــــا كنــــــت أللقــــــى اهللا  >): ص(، وقولــــــه )ص(كتـــــاب اهللا، وال يف ســــــنة رســـــوله   
) ص(، شاهد على أن ما يـصدر عـن الـنيب     <ببدعة مل حيدث إيلّ منها شيئاً     

ــا { مــــــن وحــــــي اهللا،  مــــــن أحكــــــام هــــــو   ــُع إِالَّ َمــــ ــيَّ  إِنْ أَتَّبِــــ ، وأنــــــه ال }ُيــــــوَحى إِلَــــ
* َولَـــْو َتقَـــوَّلَ َعلَْيَنـــا َبْعـــَض اَألقَاوِيـــلَِ  {يتقـــول علـــى اهللا مـــا مل يـــأذن لـــه بـــه  

  ]. ٤٦ -٤٤: احلاقة/[} ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوتَِني*َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيمِنيِ 
ملعــــىن الروايـــــات الـــــيت قابلــــت بـــــني الـــــسنة والبدعـــــة،   وأيــــضاً يـــــشهد هلـــــذا ا 

، أو <مــــــا أحــــــدثت بدعــــــة إال تــــــرك هبــــــا ســــــنة  >): ع(مثــــــل قــــــول أمــــــري املــــــؤمنني  
، وقـــــــد تقـــــــدما، أو قـــــــول الـــــــنيب     <الطيـــــــب ّســـــــنة والرحيـــــــان بدعـــــــة    >): ع(قولـــــــه 

يف ) ع(أو قـــول اإلمـــام  . )٣(<ة خـــري مـــن كـــثري يف بدعـــة  نَّقليـــل يف ســـُ >): ص(
ــ>: عنـــــــدما ســـــــأله عـــــــن املتعـــــــةجـــــــواب احلـــــــسن بـــــــن طريـــــــف  ة، نَّإمنـــــــا حتيـــــــي ُســـــ

                                                            
  .١/٩٩ :هنج البالغة) ١(
 .٢ من أبواب آداب التجارة احلديث٣٠الوسائل الباب ) ٢(
  . ١ من أبواب نافلة شهر رمضان احلديث ١٠الوسائل الباب ) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٨٧ 

  .)١(<ومتيت بدعة، فال بأس
فهــــذه النــــصوص ونظائرهـــــا تؤكــــد أن البدعــــة مـــــا قابــــل الــــّسنة، وليـــــست       

  .هي جمرد األمر احلادث الذي ال ربط له بالشرع
وهكـــــذا يـــــشهد هلـــــذا املعـــــىن الروايـــــات الكـــــثرية الـــــواردة يف أبـــــواب شـــــىت،   

صــــــالة >:  روايــــــة يف الــــــدين، وذلــــــك مثــــــل وتطلــــــق البدعــــــة علــــــى إحــــــداث أمــــــر  
الوضـــــوء >، أو )٣(<الوضـــــوء بعـــــد الغـــــسل بدعـــــة >: روايـــــة، و)٢(<الـــــضحى بدعـــــة

ال يــــــصلى التطــــــوع يف مجاعــــــة،   >: روايــــــة وأ، )٤(<قبــــــل الغــــــسل وبعــــــده بدعــــــة   
، أو )٦(<األذان الثالــــــث يــــــوم اجلمعــــــة بدعــــــة   >: روايــــــة، أو )٥(<ألن ذلــــــك بدعــــــة 

ــ... الوضــــوء >: قــــوهلم ، وغــــري ذلــــك مــــن  )٧(<ؤجر، والثالثــــة بدعــــةاثنتــــان ال ُيــ
الروايــــات، فإهنــــا تــــشهد لكــــون البدعــــة هــــي اإلحــــداث يف الــــدين بالزيــــادة أو       

  .النقيصة
عنــــــــــــد ظهــــــــــــوره للمنــــــــــــائر واملقاصــــــــــــري   ) عــــــــــــج(وأمــــــــــــا كــــــــــــسر اإلمــــــــــــام احلجــــــــــــة   

واألجنحــة اخلارجــة إىل الطريــق، وكــذلك امليازيــب الــيت تــضر باملــارة فعلّــة       
وال يتــرك بدعــة إال أزاهلــا،    >: خــر احلــديث ذلــك واضــحة، وقــد جــاءت يف آ   

  .<وال سنة إال أقامها
 أنـه لـو كانـت البدعـة مطلـق إحـداث مـا مل يكـن موجـوداً يف زمـن                :ثانياً

 مــــــن الــــــصناعات واالختراعــــــات، للــــــزم    - كمــــــا تــــــوهم الــــــبعض   -) ص(الــــــنيب 
جتميــــــــــد احليــــــــــاة البــــــــــشرية، وتعطيــــــــــل الطاقــــــــــات اإلنــــــــــسانية، وهــــــــــذا مقطــــــــــوع     

ة اإلســـــــــــــالمية، فإهنـــــــــــــا ال تقـــــــــــــف بوجـــــــــــــه التجديـــــــــــــد، وال    الفـــــــــــــساد يف الـــــــــــــشريع 
                                                            

 . ٤ من أبواب املتعة احلديث ٩ن الباب . م) ١(
 .٣/٤٥٣: الكايف )٢(
 .٣/٤٥: ن. م) ٣(
  .١/١٤٠: التهذيب )٤(
 .١/٦٢: ن. م) ٥(
  .٣/٤٢٢: الكايف) ٦(
  .١/٨١: تهذيبال) ٧(



 ١٨٨  ..لفصل الرابع       ا 

تــــرفض التطــــور يف كــــل جمــــاالت احليــــاة، كيــــف وقــــد حــــّضت علــــى التفكــــر   
والتأمـــــــــل، وحثّـــــــــت علـــــــــى االبتكـــــــــار واإلبـــــــــداع، ودعـــــــــت إىل اكتـــــــــشاف أســـــــــرار       
الــــــسماء واألرض اللــــــتني ســــــخرمها اهللا لإلنــــــسان وذللــــــهما لــــــه، بــــــل إن ذلــــــك      

دائمــــــــاً حنــــــــو األفــــــــضل واألحــــــــسن،     خــــــــالف الفطــــــــرة اإلنــــــــسانية الــــــــيت تــــــــسعى     
وحاشــــــا لإلســــــالم وهــــــو ديــــــن الفطــــــرة أن ينــــــهى عــــــن ذلــــــك، و إالّ لكــــــان دينــــــاً        
جامـــداً ال يـــصلح إال ألهـــل الباديـــة والـــصحراء، مـــع أنـــه بـــال ريـــب ديـــن عـــاملي   

املـــــستجدات، ال أن ، ومقتـــــضى خلـــــوده أن يواكـــــب  وخالـــــد إىل يـــــوم القيامـــــة 
  .يقف بوجه عجلة التقدم والتطور

بتالؤنــــــــا بفئـــــــة مــــــــن اجلامـــــــدين والقــــــــشريني الـــــــذين خيلطــــــــون بــــــــني    ولـــــــوال ا 
اإلبــــــــــــداع واالبتــــــــــــداع مبــــــــــــا أدى إىل شــــــــــــلل أو إعاقــــــــــــة حركــــــــــــة التطــــــــــــور والنمــــــــــــو  
اإلســـالمي، لـــوال ذلـــك لكـــان اخلـــوض يف مثـــل هـــذا البحـــث مـــضيعة للوقـــت        

  .)١(والعمر
 إن كـل مـا ورد فيـه نـص خـاص، أو كـان داخـالً يف العمومـات أو                :ثالثاً

املــــستفادة مــــن الكتــــاب والــــسنة فهــــو خــــارج عــــن نطــــاق البدعــــة،       اإلطالقــــات 
ألن نــــسبته حينــــذاك إىل الــــشارع مــــأذونٌ فيهــــا، بــــل إنــــه يكفــــي وجــــود أصــــل     

  .إلخراج األمر عن نطاق البدعة والتشريع احملرم. عملي
مــــــــا حــــــــدث بعــــــــد رســــــــول اهللا   : البدعــــــــة يف الــــــــشرع >: قــــــــال العالمــــــــة اجمللــــــــسي 

 وال يكـــــــون داخـــــــالً يف بعـــــــض  ، ومل يـــــــرد فيـــــــه نـــــــص علـــــــى اخلـــــــصوص،  )ص(
العمومـــــات، أو ورد هنـــــي عنـــــه خـــــصوصاً أو عمومـــــاً، فـــــال تـــــشمل البدعـــــة مـــــا   

بنــــاء املــــدارس، وأمثاهلـــــا الداخلــــة يف عمومـــــات    : دخــــل يف العمومــــات، مثـــــل  
إيــــــــــواء املـــــــــــؤمنني وإســـــــــــكاهنم وإعانتـــــــــــهم، وكإنـــــــــــشاء بعـــــــــــض الكتـــــــــــب العلمّيـــــــــــة،   

األلبــسة الــيت مل تكــن  والتــصانيف الــيت هلــا مــدخل يف العلــوم الــشرعية، وك 
                                                            

، فقد حتدثنا عن هذا ١٨٣-١٧٨: راجع يف هذا املوضوع كتاب اإلسالم والعنف ص) ١(
 .األمر بشيء من التفصيل
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، واألطعمــــــــــة احملدثــــــــــة فإهنــــــــــا داخلــــــــــة يف عمومــــــــــات    )ص(يف عهــــــــــد الرســــــــــول  
  .)١(<احللية، ومل يرد فيها هني
  ؟هل شرب التنت بدعة

بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذه اجلولـــــــــــــــــة يف حتقيـــــــــــــــــق معـــــــــــــــــىن البدعـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــأيت إىل البحـــــــــــــــــث    
الـــصغروي، وهـــو أن التـــدخني هـــل هـــو مـــن مـــصاديق البدعـــة احملرمـــة، كمـــا          

  ذكر يف الدليل؟
أنـــــــــه لــــــــــو أراد املـــــــــستدل أن احلكـــــــــم حبليــــــــــة شـــــــــرب الـــــــــتنت هــــــــــو      : وابواجلـــــــــ 

أن الــــذين حيكمــــون حبليتــــه يــــستندون يف ذلــــك إىل بعــــض  : البدعــــة، فــــريده
 –العمومات، كعمومـات احلـل، أو علـى األقـل يتمـسكون باألصـول العمليـة          

وأمـــــا لـــــو  .  بعـــــد عـــــدم وجـــــود دليـــــل علـــــى احلرمـــــة عنـــــدهم     –كأصـــــالة الـــــرباءة  
إن التــــدخني لــــيس بدعــــة إال بنــــاء    : ني بدعــــة، فجوابــــه أراد أن نفــــس التــــدخ 

علـــى تفـــسري البدعـــة بكـــل حـــادث وجديـــد، وأمـــا بنـــاء علـــى مـــا هـــو الـــصحيح        
 يف تفسريها من التصرف يف الدين زيـادة أو نقـصاً دون دليـل، فـال يكـون          

 بدعــــة، ألنــــه ال ُيــــؤتى بــــه بعنــــوان أنــــه جــــزء مــــن الــــدين،         - أعــــين التــــدخني  –
ان أنــــــه حــــــالل شــــــرعاً، فــــــال يكــــــون مبتــــــدعاً لقيــــــام       ولــــــو تناولــــــه الــــــبعض بعنــــــو   
  .الدليل بنظره على احللية

التـــدخني لـــيس بدعـــة، ســـواء قلنـــا حبرمتـــه أو حليتـــه، أمـــا        : وببيـــان آخـــر 
علـــــــــى احلليـــــــــة فواضـــــــــح، وأمـــــــــا علـــــــــى احلرمـــــــــة فـــــــــإن خمالفـــــــــة احلرمـــــــــة تعتـــــــــرب   
معـــــــصية كـــــــسائر املعاصـــــــي، وال تعتـــــــرب بدعــــــــة مبعـــــــىن إدخـــــــال مـــــــا لـــــــيس مــــــــن         

ال مـــــــع اقتـــــــران ارتكاهبـــــــا بنـــــــسبة احلليـــــــة إىل الـــــــشارع، فيكـــــــون     الـــــــدين فيـــــــه، إ 
ذلــــــــــك تـــــــــــشريعاًَ وابتـــــــــــداعاً ولكـــــــــــن ينـــــــــــدر وجـــــــــــود هـــــــــــذا الفـــــــــــرض، إذ ال وجـــــــــــود   

مع وجود دليل عنده عليهـا، أو مـع   إال لشخص ينسب احللية إىل الشرع،      
  .رمةوجود الدليل على احلعدم 

                                                            
 .٧٤/٢٠٢: حبار األنوار) ١(



 ١٩٠  ..لفصل الرابع       ا 

 هـــــــــــذا وإذا مـــــــــــا وجـــــــــــد فهـــــــــــو املبتـــــــــــدع واملـــــــــــشرَّع دون مـــــــــــن مل حيمـــــــــــل مثـــــــــــل      
االعتقـــاد، علـــى أن احملـــرم حينئـــذٍ هـــو نفـــس هـــذا االعتقـــاد، ولـــيس شـــرب          
الــــــتنت، وكالمنــــــا يف حكــــــم الــــــشرب، هــــــذا لــــــو كــــــان مــــــراد املــــــستدل بالبدعــــــة         

  .املعىن املصطلح
، فقـــــــد )ص(نعـــــــم، لـــــــو أراد منـــــــها الـــــــشيء احلـــــــادث بعـــــــد عـــــــصر الرســـــــول      

 عرفــت أن هــذا ممــا ال دليــل علــى حترميــه، بــل الــدليل علــى العكــس حــىت          
  .لو أمسيناه بدعة، فإن الكالم ليس يف التسميات واالصطالحات

  : الدليل اخلامس
إن اســــــتهالك الــــــتنت عــــــادة ســــــرت إىل اجملتمــــــع اإلســــــالمي مــــــن اإلفــــــرنج،   

  .فيكون تدخينه تقليداً هلم وتشبهاً هبم، والتشبه بالكفار حرام
والـــــدخان املـــــذكور إمنـــــا حـــــدث ابتـــــداء مـــــن      >: قـــــال يف الفوائـــــد الطوســـــية  

كفـــــار ومـــــشركي الفـــــرنج، مث مـــــن املخـــــالفني، مث مـــــن املستـــــضعفني الـــــذين  ال
َوالَ َتتَّبُِعـــــــواْ ُخطُـــــــَواتِ {: ، وقـــــــد قـــــــال تعـــــــاىل<أزهلـــــــم الـــــــشيطان عـــــــن قبحـــــــه

وال تـــــــــــــــسلكوا >: ، ويف احلـــــــــــــــديث القدســـــــــــــــي ]١٦٨: البقـــــــــــــــرة/[}الـــــــــــــــشَّْيطَاِن
  .)١(<مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي

وقـــــــــــد ذكـــــــــــر بعـــــــــــض    >: ول يف القواعـــــــــــد قولـــــــــــه  مث نقـــــــــــل عـــــــــــن الـــــــــــشهيد األ   
األصــحاب أنــه لـــو شــرب املبــاح متـــشبهاً بــشارب املــسكر فعـــل حرامــاً، ولعلـــه        

  . )٢(<ليس مبجرد النية، بل بانضمام فعل اجلوارح إليها
وقــــــــد ورد النــــــــهي عــــــــن جمالــــــــسة أهــــــــل  >: وأضــــــــاف يف الفوائــــــــد الطوســــــــية

ان شـــبيهاً هبـــم   املعاصـــي، ومـــصاحبة أهـــل الريـــب والبـــدع، لـــئال يـــصري اإلنـــس       
وكواحـــــــــد منـــــــــهم، ويف األحاديـــــــــث الـــــــــصحيحة داللـــــــــة علـــــــــى حتـــــــــرمي التـــــــــشبه        

  .)٣(<بفاعل احملرم
                                                            

 .٢٢٤ص: الفوائد الطوسية) ١(
 .١/١٠٧: القواعد والفوائد) ٢(
 .٢٢٥ص: الفوائد الطوسية) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٩١ 

  .)١(وقد متسك هبذا الدليل املريزا اإلخباري يف رسالته الدخانية
إن تقيـــــــيم هـــــــذا الـــــــدليل يـــــــستدعي التوقـــــــف عنـــــــد كـــــــربى املـــــــسألة      : أقـــــــول
  . وصغراها

ه بالكفــار؟ وهــذه املــسألة  أمــا كربويــاً، فهــل مــن دليــل علــى حرمــة التــشب   
يف غايـــــــــــة األمهيـــــــــــة يف عـــــــــــصرنا بـــــــــــسبب انتـــــــــــشار وبـــــــــــروز تقليـــــــــــد املـــــــــــسلمني        
للغربيني يف كـل جديـد علـى مـستوى اللبـاس والطعـام، وكـثري مـن العـادات           
والتقاليد، وقد نقل عن بعض الفقهاء إفتاؤه حبرمـة لـبس الرجـل لربطـة            

، فهـل تـتم هـذه    ، ولعل مستنده يف ذلك هو حرمـة التـشبه   )كرافت(العنق  
  الكربى؟

فالبـــد أن يالحـــظ أن تنـــاول الـــتنت تـــدخيناً أو حنـــوه هـــل       : وأمـــا صـــغروياً 
  فيه تشبه بالكفار، أم ال؟

  :أدلة حرمة التشبه
فعلـــــى مـــــستوى الكـــــربى قـــــد يـــــستدل حلرمـــــة التـــــشبه بالكفـــــار، أو مطلـــــق    

  :األعداء بعدة روايات أمهها
علــــــــــل والعيــــــــــون  احلــــــــــديث القدســــــــــي الــــــــــذي رواه الــــــــــصدوق يف الفقيــــــــــه وال  

، ففـــــــــــــي الفقيـــــــــــــه رواه بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن     )ع(بأســـــــــــــانيد خمتلفـــــــــــــة عـــــــــــــن الـــــــــــــصادق     
نـــــه أوحـــــى اهللا إىل نـــــيب مـــــن    إ>: قـــــال) ع(إمساعيـــــل بـــــن مـــــسلم عـــــن الـــــصادق    

ال تلبــــــــــسوا لبــــــــــاس أعــــــــــدائي، وال تطعمــــــــــوا مطــــــــــاعم   : أنبيائــــــــــه قــــــــــل للمــــــــــؤمنني 
. <أعدائي، وال تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعـدائي كمـا هـم أعـدائي     

رواه يف العلـــــــــل عــــــــــن حممــــــــــد بــــــــــن احلــــــــــسن عـــــــــن الــــــــــصفار عــــــــــن العبــــــــــاس بــــــــــن    و
ورواه يف العيون عـن متـيم بـن عبـد     . معروف، عن النوفلي، عن السكوين  

اهللا بــــن متــــيم القرشــــي عــــن أبيــــه عــــن أمحــــد بــــن علــــي األنــــصاري عــــن عبــــد             
قـــــال رســـــول : قـــــال) ع(عـــــن آبائـــــه ) ع(الـــــسالم بـــــن صـــــاحل اهلـــــروي عـــــن الرضـــــا   

                                                            
  .٦٣: جمموعة رسائل) ١(



 ١٩٢  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(<...اهللا
الـــــشيخ الطوســـــي بإســــــناده عـــــن الــــــصفار عـــــن إبــــــراهيم بـــــن هاشــــــم،      ورواه 

: قــــــال) ع(عـــــن النـــــوفلي، عـــــن الـــــسكوين، عـــــن جعفـــــر، عـــــن أبيـــــه، عـــــن آبائـــــه           
ال تلبسوا لبـاس أعـدائي،   : أوحى اهللا إىل نيب من األنبياء أن قل لقومك    >

وال تطعمــــــوا مطــــــاعم أعــــــدائي، وال تــــــشاكلوا مبــــــا شــــــاكل أعــــــدائي، فتكونــــــوا    
  .)٢(<دائيأعدائي كما هم أع

  .)٣(ورواه الرواندي يف لب اللباب
هـــــذه الروايـــــة ال ختلـــــو مـــــن إشـــــكال يف الـــــسند وآخـــــر يف الداللـــــة،    : أقـــــول

 – يف طريـق الفقيـه والعلـل والتهـذيب     –أّما اإلشكال السندي فهو اشـتماله   
علــــــى النــــــوفلي، وهــــــو ممــــــا ال توثيــــــق لــــــه، إال بنــــــاًء علــــــى وثاقــــــة رجــــــال كامــــــل    

، أو ألن )٤( اخلــــــوئي رمحــــــه اهللا يف مبنــــــاه القــــــدمي  ة، كمــــــا رأى الــــــسيد رالزيــــــا
 بروايـــــــــــــــات النـــــــــــــــوفلي يف خمتلـــــــــــــــف األبـــــــــــــــواب كـــــــــــــــافٍ يف     )٥(عمـــــــــــــــل األصـــــــــــــــحاب 

  .خيلو من إشكالاالعتماد واالستناد إىل رواياته، لكن ذلك ال 
والذي يهون اخلطب فيما يـرتبط باإلشـكال الـسندي أن مـضمون هـذه       

صل القطــع أو االطمئنــان الروايــة وارد يف النــصوص املتظــافرة، حبيــث حيــ 
  :بصدوره، وإليك بعض هذه الروايات الواردة يف جماالت خمتلفة

فيمـــا علّـــم  ) ع( روى الـــصدوق يف الفقيـــه مرســـالً عـــن أمـــري املـــؤمنني      -١
                                                            

 .٩صلي احلديث  من أبواب لباس امل١٩الباب ، ٤/٣٨٥: ةوسائل الشيع) ١(

  .١ من أبوب جهاد العدو احلديث٦٤الباب : ن. م) ٢(
 .٥ من أبواب أحكام املالبس احلديث٩جامع أحاديث الشيعة الباب) ٣(
لقد اعتمد السيد اخلوئي رمحه اهللا على روايات النوفلي واصفاً هلا باملعتربة، وال دليل ) ٤(

، ٦٢ص: راجع كتاب اخلمس(ثاقته، إال كونه من رجال كامل الزيارات عنده على و
، لكنه تراجع يف أواخر حياته عن هذا الرأي واختار اختصاص التوثيق )١/٨٠: واحلج

راجع مقدمة الطبعة اخلامسة من معجم رجال . (مبشايخ ابن قولويه املباشرين
 ). ١٥٥احلديث، وراجع أيضاً كتاب مشايخ الثقات ص

 ). ٣/١٢٩: دراسات يف املكاسب احملرمة(ما اختاره الشيخ املنتظري يف ك) ٥(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ١٩٣ 

، وأورد نفـــس الروايـــة   )١(<ال تلبـــسوا الـــسواد فإنـــه لبـــاس فرعـــون    >: أصـــحابه
مـد بـن حيـىي،    يف كتايب العلـل واخلـصال مـسندة بـسنده عـن أبيـه، عـن حم        

عـــن حممـــد بـــن أمحـــد، عـــن حممـــد بـــن عيـــسى، عـــن القاســـم بـــن حيـــىي، عـــن   
عــن آبائــه عــن   ) ع(جــده احلــسن بــن راشــد عــن أيب بــصري عــن أيب عبــد اهللا       

  .)٢()ع(أمري املؤمنني 
 الربقـــي يف احملاســـن عـــن أبيـــه، عـــن عبـــد اهللا بـــن املغـــرية وحممـــد بـــن     -٢

) ع(أن عليـــاً >: عـــن آبائـــه) ع(ســـنان، عـــن طلحـــة بـــن زيـــد، عـــن أيب عبـــد اهللا  
ال تـــزال هـــذه األمـــة خبـــري  : يقـــول) ع(كـــان ال ُينخـــل لـــه الـــدقيق، وكـــان علـــي   

مـــــــا مل يلبـــــــسوا لبـــــــاس العجـــــــم، ويطعمـــــــوا أطعمـــــــة العجـــــــم، فـــــــإذا فعلـــــــوا ذلـــــــك         
  .)٣(<ضرهبم اهللا بالذل

 وروى الشيخ الكلـيين يف الكـايف عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد             -٣
 بـــن إســـحاق احلـــذاء عـــن حممـــد بـــن الفـــيض       بـــن حممـــد بـــن خالـــد، عـــن داود    

جعلــــــــــت : ينــــــــــهى عــــــــــن النــــــــــرجس، فقلــــــــــت  ) ع(مسعــــــــــت أبــــــــــا عبــــــــــد اهللا  >: قــــــــــال
، ورواه الــــــــــصدوق يف )٤(<ألنــــــــــه رحيــــــــــان األعــــــــــاجم: مل ذلــــــــــك؟ فقــــــــــال: فــــــــــداك

  .)٥(الفقيه والعلل
وأخــربين بعــض أصــحابنا أن األعــاجم كانــت تــشمه إذا       >: وقــال الكلــيين 

  .)٦(<صاموا، وقالوا إنه ميسك اجلوع
إن ملــــوك الفــــرس كــــان هلــــم يــــوم يف      >: وقــــال الــــشيخ املفيــــد يف املقنعــــة    

الــــسنة يــــصومونه، فكــــانوا يف ذلــــك اليــــوم يّعــــدون النــــرجس ويكثــــرون مشــــه   
                                                            

 .١/٢٥١من ال حيضره الفقيه ج) ٣(
 .٥  من أبواب لباس املصلي احلديث١٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
  .٤  من أحكام املالبس احلديث١٤ الباب ٥/٢٧ج:  الوسائل)٣(
 . ٤/١١٢: الكايف) ٤(
  . ٢/٣٨٣: ، علل الشرائع٢/١١٤: من ال حيضره الفقيه) ٥(
 .٤/١١٣: الكايف) ٦(



 ١٩٤  ..لفصل الرابع       ا 

عــــــــن ) ع(ليـــــــذهب عنــــــــهم العطــــــــش، فـــــــصار كالــــــــسُّنة هلــــــــم، فنـــــــهى آل حممــــــــد    
  .)١(<مشه خالفاً على القوم، وإن كان مشه ال يفسد الصوم

 يف اخلـــــــصال بــــــسندين أحـــــــدمها ينتـــــــهى إىل   وروى الــــــشيخ الـــــــصدوق -٤
قــال >: قــال) ص(أيب هريــرة، واآلخــر إىل الــزبري بــن العــوام عــن رســول اهللا  

  .)٢(<غّيروا الشيب، وال تشبهوا باليهود والنصارى): ص(رسول اهللا 
أنـــه ســـئل عـــن قـــول    >كمـــا جـــاء يف هنـــج البالغـــة    ) ع(وعـــن أمـــري املـــؤمنني   

إمنــــا قــــال  : ، فقــــال<تــــشبهوا بــــاليهود غــــريوا الــــشيب وال  >): ص(رســــول اهللا 
ذلـــك والـــدين قُـــلّ، وأمـــا اآلن وقـــد اتـــسع نطاقـــه وضـــرب جبرانـــه   ) ص(الـــنيب 

  .)٣(<فامرؤ وما اختار
اتبعــــــــــــــــوا اجلنــــــــــــــــازة، وال : روي>:  قــــــــــــــــال الــــــــــــــــشيخ الــــــــــــــــصدوق يف املقنــــــــــــــــع-٥

  .)٤(<تتبعكم فإنه من فعل اجملوس
ن آبائـــه، وروى الـــشيخ بإســـناده إىل الـــسكوين، عـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه، عـــ 

اتبعـــــــــــوا اجلنـــــــــــازة، وال  : يقـــــــــــول) ص(مسعـــــــــــت الـــــــــــنيب  >: قـــــــــــال) ع(عـــــــــــن علـــــــــــي  
  .)٥(<تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب

وال تكفّــــــــر فإمنــــــــا >): ع( وورد بعــــــــدة أســــــــانيد عــــــــن أيب جعفــــــــر البــــــــاقر  -٦
  .)٦(والتكفري هو التكتف يف الصالة. <يفعل ذلك اجملوس

مخـّروا وجـوه   >: قـال ) ص(روى ابن عبـاس أن الـنيب     :  ويف اخلالف  -٧
  .)٧(<موتاكم وال تشبهوا باليهود

                                                            
  . من أبواب ما ميسك عنه الصائم٣٢ الباب ١٨ احلديث ١/٩٦ج: الوسائل) ١(
 . من أبواب آداب احلمام٤١ من الباب ٩ و ٨ح : ن. م) ٢(
  . من نفس األبواب٤٤ الباب ٢احلديث : ن. م) ٣(
  . من أبواب الدفن٥لباب  ، ا٦، احلديث ٣/١٥١: ، وعنه الوسائل٦٠: املقنع) ٤(
  . من نفس األبواب٤، الباب ٤احلديث : الوسائل) ٥(
 من أبواب ١، الباب ٦ من أبواب قواطع الصالة واحلديث ١٥ الباب ٣، ٢ن احلديث. م) ٦(

  .٥/٤٦٤ج: أفعال الصالة
، وغريها من ٣/٢٥: ، وجممع الزوائد٣/٣٩٤:  سنن البيهقيوراجع ،١/٦٩٨: اخلالف) ٧(

 . امةمصادر الع
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رآين أبـــــــو عبـــــــد >: وروى الـــــــشيخ بإســـــــناده إىل يزيـــــــد بـــــــن خليفـــــــة قـــــــال  -٨
قــــــد رأيتــــــك : اهللا أطــــــوف حــــــول الكعبــــــة وعلــــــّي برطلــــــة، فقــــــال يل بعــــــد ذلــــــك 

تطــوف حــول الكعبــة وعليــك برطلــة، ال تلبــسها حــول الكعبــة فإهنــا مــن زي     
  .)٢(هي القلنسوة - بالضم -، والربطلة )١(<اليهود
أنــــه كــــان يكــــسر احملاريــــب   >): ع( ويف خــــرب طلحــــة بــــن زيــــد عــــن علــــي    -٩

  . )٣(<إذا رآها يف املساجد، ويقول كأهنا مذابح اليهود
وذكر احلر العاملي يف ذيل احلـديث أن الـشهيد يف الـذكرى نقـل عـن          
األصـــــــحاب أن املـــــــراد هبـــــــا احملاريـــــــب الداخلـــــــة يف املـــــــساجد، ولعلـــــــهم فهمــــــــوا        

  .لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيةذلك من 
رأى مـسجداً بالكوفـة   ) ع(أن علياً >:  ويف خرب طلحة بن زيد أيضاً     -١٠

إن املـــــــــــــــساجد تـــــــــــــــبىن مجـــــــــــــــاً ال  : كأنـــــــــــــــه بيعـــــــــــــــة، وقـــــــــــــــال : وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرَّف، فقـــــــــــــــال 
  .أي جعل له شرفة: ، وشرف)٤(<ُتشّرف
: قـال ) ص( وروى الطربسي يف مكارم األخالق مرسالً عـن الـنيب          -١١

ال تقومـوا كمــا يقــوم األعــاجم بعـضهم لــبعض، وال بــأس أن يتحلحــل عــن    >
  . )٥(<مكانه
 وروى الكلــيين عــن علــي بــن إبــراهيم، عــن حممــد بــن عيــسى، عــن     -١٢

ال تقطعـــــــوا اخلبـــــــز بالـــــــسكني،   >: قـــــــال) ع(يـــــــونس، عـــــــن أيب احلـــــــسن الرضـــــــا    
  .)٦(<ولكن اكسروه باليد، خالفوا العجم

: قــال) ع(بــن يوســف عــن أيب عبــد اهللا ورواه أيـضاً بإســناده إىل إدريــس  
ورواه . <خــــــالفوا العجــــــم... ال تقطعــــــوا اخلبــــــز بالــــــسكني: قــــــال رســــــول اهللا>

                                                            

 . من أبواب الطواف٦٧ الباب ٢ احلديث ،١٣/٤٢٠: الوسائل) ١(

 ).برطل(مادة . جممع البحرين) ٢(

 . من أبواب أحكام املساجد٣١ الباب ١ احلديث ٥/٢٣٧: الوسائل) ٣(

 . من نفس األبواب١٥ الباب ٢احلديث : س. م) ٤(

  .١٢/٢٢٧ من أبواب أحكام العشرة ج١٢٨ الباب ٦احلديث : ن. م) ٥(
  . من أبواب آداب املائدة٨٤، الباب ١ احلديث ٢٤/٣٩٢الوسائل ) ٦(



 ١٩٦  ..لفصل الرابع       ا 

  .)١(الربقي يف احملاسن أيضاً
مسعـــــــت >:  وروى الكلـــــــيين بإســـــــناده إىل عبـــــــد اهللا بـــــــن املغـــــــرية قـــــــال  -١٣
جيلــــس الرجــــل علــــى بــــساط    ): ع(قــــال قائــــل أليب جعفــــر   : يقــــول ) ع(الرضــــا 

  . )٢(<األعاجم تعظمه، وأنا لنمتهنه:  فقالفيه متاثيل؟
حفــــــــــــــــــوا >): ص(قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول اهللا  :  وروى الــــــــــــــــــصدوق يف الفقيــــــــــــــــــه -١٤

  . )٣(<الشوارب واعفوا عن اللحى، وال تشبهوا باليهود
أن اجملـــــوس جـــــزوا حلـــــاهم ووفـــــروا شـــــوارهبم، وإنـــــا لنجـــــز  >): ص(وعنـــــه 

  .)٤(<الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة
الفــــرق بــــني املــــسلمني واملــــشركني   >: قولــــه): ص( وروي عــــن الــــنيب  -١٥

هـــو التحنـــك مـــأخوذ مـــن وضـــع العمامـــة حتـــت  : ، والتلحـــي<التلحـــي بالعمـــائم
  .)٥(اللحية

إىل غـــري ذلـــك مـــن النـــصوص الـــواردة يف أبـــواب شـــىت، ومبالحظتـــها ال        
" خمالفــــة األعــــداء أو األعـــــاجم  "يبقــــى مثــــة شــــك يف صــــدور هـــــذا املــــضمون      

  ).ع(عن املعصومني 
  :قى يف املقام سؤاالنلكن يب
هــل يــستفاد مــن تلــك النــصوص، الســيما الــنص املــستدل بــه يف   : األول

املقـــــام حرمـــــة التـــــشبه باألعـــــداء، أو األعـــــاجم، أو اجملـــــوس علـــــى مـــــا ورد يف    
  الروايات؟
باســـــــــــتثناء مـــــــــــوردين، ومهـــــــــــا حلـــــــــــق  -إن املـــــــــــوارد املتقدمـــــــــــة كلـــــــــــها : أقـــــــــــول

 ور الفقهـــاء بالكراهـــة، كـــم فيهـــا مـــشه  قـــد ح -اللحيـــة والـــتكفري يف الـــصالة   
فلــــــــبس الــــــــسواد، وشــــــــم النــــــــرجس للــــــــصائم، واملــــــــشي أمــــــــام اجلنــــــــازة، ولــــــــبس      

                                                            
 .٥احلديث : ن. م) ١(
  . من أبواب أحكام املساكن٤ الباب ١ احلديث ٥/٣٠٨ج: ن. م) ٢(
  . ٣٣٢ احلديث ١/٧٦: من ال حيضره الفقيه) ٣(
 .٣٣٤احلديث : ن. م) ٤(
 .١٠ و ٨ من أبواب لباس املصلي احلديث ٢٦الباب : الوسائل) ٥(
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القلنــسوة، وبنــاء احملاريــب داخــل املــساجد، أو بنــاء الــشرفات فيهــا، وهكــذا     
ســــــائر املـــــــوارد، كلــــــها مـــــــن مـــــــوارد الكراهــــــة ومـــــــصاديقها، وأمــــــا حلـــــــق اللحيـــــــة      

 بـــــل منـــــع، ولـــــذا  فاملـــــشهور فيـــــه وإن كـــــان هـــــو احلرمـــــة، لكنـــــه حمـــــل إشـــــكال،    
تـــــه للـــــصالة ذهـــــب غـــــري واحـــــد إىل عـــــدم احلرمـــــة، وأمـــــا الـــــتكفري فـــــإن مبطليَّ  

 ، وأمـــا إذا مل يقـــصد بـــه اجلزئيـــة فـــال   هـــي يف حـــال أُيت بـــه بقـــصد اجلزئيـــة   
  .تهدليل على مبطليَّ

 الفقهـاء يف شـأن داللتـها،    وأما الرواية املستدل هبـا يف املقـام فـاختلف        
حلرمـــــــة، وبعـــــــضهم امنـــــــها فهـــــــم  - )٢(ه وغـــــــري)١(كـــــــاحلر العـــــــاملي - فبعـــــــضهم

  .)٣( الكراهة، كصاحب املهذبفهم
واألقــــرب أهنــــا ال تــــدل علــــى أكثــــر مــــن الكراهــــة، وإن كــــان ظــــاهر النــــهي     

  :هو احلرمة، ويشهد للكراهة عدة قرائن داخلية وخارجية
 وأهـــــــــــم القـــــــــــرائن الداخليـــــــــــة هـــــــــــي أن أكـــــــــــل مآكـــــــــــل األعـــــــــــداء أو شـــــــــــرب       -١

م ال حيكـــــــم حبرمتـــــــه بالـــــــضرورة   ى حمـــــــرَّمـــــــشارهبم إن مل يكـــــــن مـــــــشتمالً علـــــــ   
عهـد إفتـاء فقيـه حبرمـة     الفقهية، كـذلك احلـال يف سـكن مـساكنهم، فلـم يُ          

ذلـــــك، ورمبـــــا ألجـــــل ذلـــــك فـــــسر الـــــشيخ الـــــصدوق احلـــــديث تفـــــسرياً خيرجـــــه    
عـــــن ظـــــاهره، ألنـــــه رأى أن محلـــــه علـــــى ظـــــاهره ال ميكـــــن املـــــصري إليـــــه، قـــــال  

عم األعــداء النبيــذ املــسكر،   لبــاس األعــداء هــو الــسواد، ومطــا    >: رمحــه اهللا
ومــــسالك ... ي، واملارمــــاهي، والزمــــار، والطــــايف  والفقــــاع، والطــــني، واجلــــرِّ  

مواضــــــع التهمــــــة، وجمــــــالس شــــــرب اخلمــــــر، واجملــــــالس الــــــيت فيهــــــا      : األعــــــداء
  .)٤(<...املالهي، وجمالس الذين ال يقضون باحلق

                                                            
  .، ويظهر ذلك من عنوان الباب، ألنه ميثل رأيه الفقهي٥/٢٦ و ٤/٣٨٢: الوسائل) ١(
 .٣/١٢٩: دراسات يف املكاسب احملرمة) ٢(
، فقد صرح بكراهة ألبسة الكفار وأعداء ٥/٣٥٧: مهذب األحكام للسيد السبزواري) ٣(

 .الدين يف حال الصالة وغريها
 .١/٢٦): ع(عيون أخبار الرضا ) ٤(



 ١٩٨  ..لفصل الرابع       ا 

مت نظــائر املقــام ممــا تقــد    وأمــا القــرائن اخلارجيــة فهــي مــا ورد يف    -٢
، فالنـــــــهي عـــــــن لـــــــبس الـــــــسواد ألنـــــــه لبـــــــاس فرعـــــــون هـــــــو قرينـــــــة    اإلشـــــــارة إليـــــــه

ال تـــــــــزال هـــــــــذه األمـــــــــة خبـــــــــري مـــــــــا مل تلـــــــــبس لبـــــــــاس       >وأمـــــــــا حـــــــــديث  . الكراهـــــــــة
، فهـــــــو يـــــــشري إىل األثـــــــر الوضـــــــعي يف املـــــــسألة، وهـــــــو أقـــــــرب إىل      <...العجـــــــم

رحيــــــــان >الكراهــــــــة، وهكــــــــذا فــــــــإن تعليــــــــل النــــــــهي عــــــــن شــــــــم النــــــــرجس بكونــــــــه      
، )١(د الكراهـــــــــة، كمـــــــــا ّصـــــــــرح غـــــــــري واحـــــــــد مـــــــــن الفقهـــــــــاء هـــــــــو شـــــــــاه< األعـــــــــاجم

  .وهكذا احلال يف غالب املوارد اآلنفة
وأعتقــــــــــــــــــد أن علينــــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــــــة يف قــــــــــــــــــراءة النــــــــــــــــــصوص    
واســـــتنطاقها، وهـــــي طريقـــــة تعمـــــل علـــــى اســـــتجماع كـــــل األشـــــباه والنظـــــائر،   
فـــــــضالً عـــــــن املـــــــوارد واملـــــــصاديق املتعـــــــددة للحكـــــــم، أو التعليـــــــل الواحـــــــد ممـــــــا     
يــــــسلط الــــــضوء علــــــى طبيعــــــة احلكــــــم وأبعــــــاده، خالفــــــاً للطريقــــــة التجزيئيــــــة       
الـــــيت نالحـــــظ فيهـــــا كـــــل روايـــــة يف موردهـــــا، مـــــع عـــــدم االلتفـــــات إىل وحـــــدة    

  .التعليل
خالفــة أعــداء الــدين؟ هــل يرمــز   ملإىل مــاذا يهــدف هــذا اإلرشــاد   : الثــاين

إجيــــــــاد متــــــــايز بــــــــني املـــــــسلمني وســــــــواهم علــــــــى مــــــــستوى منــــــــط   أو يهـــــــدف إىل  
القطيعـــــــــــة مـــــــــــع اآلخـــــــــــر، وبنـــــــــــاء   ش وســـــــــــلوكيات احليـــــــــــاة، أو يـــــــــــسعى إىل  العـــــــــــي

  اجلدران والسدود بيننا وبينه؟
إن املتأمــــل يف الروايــــات الــــسابقة يــــرى أهنــــا تنــــدرج يف ســــياق      : اجلــــواب

 وتأكيــــــــــــد ثقــــــــــــة املــــــــــــسلم بنفــــــــــــسه ودينــــــــــــه    عزيــــــــــــزواحــــــــــــد، وهــــــــــــو العمــــــــــــل علــــــــــــى ت  
ه أمـام  وحضارته، لتكون لـه شخـصية مـستقلة حتـول دون ذوبانـه وانـسحاق             

يف اخلــرب  ) ع(اآلخــر وانبــهاره حبــضارته، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح مــن قولــه        
األمـــة خبـــري مـــا مل يلبـــسوا لبـــاس العجـــم، ويطعمـــوا      هـــذه ال تـــزال >: املتقـــدم

، فـإن األمـة الـيت تقلـد     <أطعمـة العجـم، فـإذا فعلـوا ذلـك ضـرهبم اهللا بالـذل       

                                                            
  .٨/٩٠: ، فقه الصادق٥/٢٢٤: غنائم األيام) ١(
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اس، والطعـام،  اآلخرين، وحتاكي أفعاهلم وتقاليـدهم، وتـستورد منـهم اللبـ      
 هــي أمــة ال خــري فيهــا،   ، ممــا جيعلــها عالــة علــيهم  مــن حاجياهتــا وغــري ذلــك  

ضــــــربت عليهــــــا الذلــــــة واملهانــــــة، ولــــــن يكتــــــب هلــــــا النجــــــاح والتقــــــدم، وإال        قــــــد 
مـــا العالقـــة بـــني ذل األمـــة وبـــني لبـــسها لبـــاس العجـــم؟ لـــيس      : فإننـــا نتـــساءل 

عتمادهـــــــا علـــــــى  ا مـــــــن أن :مثـــــــة عالقـــــــة مفهومـــــــة بـــــــني األمـــــــرين إال مـــــــا قلنـــــــاه   
لبــــــاس العجــــــم وطعــــــامهم وغــــــري ذلــــــك هــــــو مؤشــــــر علــــــى ختلفهــــــا، وســــــقوطها    
احلــضاري، وحتّوهلـــا إىل أمـــة مـــستهلكة ملنتجــات اآلخـــرين، فلـــو أهنـــا كانـــت    

 مــــن - واحلــــال هــــذه  – بنفــــسها وطاقاهتــــا فــــال ضــــري   ثقــــةتــــسعى للنــــهوض وا 
م هبانفتاحهـــــــــــا علـــــــــــى اآلخـــــــــــرين، وتفاعلـــــــــــها معهـــــــــــم، واســـــــــــتفادهتا مـــــــــــن جتـــــــــــار    

هتم ومنتجـــــــاهتم، ألهنـــــــا تتفاعـــــــل وتنفـــــــتح مـــــــن موقـــــــع العـــــــارف هبويتـــــــه      وخـــــــرب
الواثــق بنفــسه، وال تنفــتح حماكــاة وتقليــداً، هــذا مــا يــستفاد مــن قــول أمــري     

الـداعي إىل تغـيري   ) ص(املتقـدم عنـدما سـئل عـن كـالم الـنيب        ) ع(املؤمنني  
ذلـك والـدين   ) ص(إمنـا قـال الـنيب    >: الشيب، وعدم التشبه بـاليهود، فقـال   

  .<ل، أما وقد اتسع نطاقه، وضرب جبرانه فامرؤ وما اختارق
وعلـــــــــى ضـــــــــوء ذلـــــــــك يتـــــــــضح أن خمالفـــــــــة األعـــــــــداء أو اجملـــــــــوس أو العجـــــــــم        
ليــــــست مطلوبــــــة بــــــذاهتا وجملــــــرد املخالفــــــة، بــــــل هــــــي مطلوبــــــة يف مقــــــام بنــــــاء    

  . الشخصية واهلوية اإلسالمية املستقلة
رمــــة مــــشاكلة  أنــــه بنــــاء علــــى مــــا ذكــــرمت البــــد أن حيكــــم حب     : ورمبــــا يقــــال 

األمــــــة ألعــــــداء الــــــدين ال كراهتــــــه، ألن الكراهــــــة مبجردهــــــا ال حتقــــــق لألمــــــة     
ولــــــــــذا محــــــــــل بعــــــــــض . شخــــــــــصيتها، وال تــــــــــبين حــــــــــضارهتا وهويتــــــــــها املتميــــــــــزة 

ال تلبــــــــــسوا >: الفقهــــــــــاء املعاصــــــــــرين النــــــــــهي يف احلــــــــــديث القدســــــــــي املتقــــــــــدم     
الظـــــاهر محـــــل النـــــهي يف هـــــذه  >: علـــــى احلرمـــــة، فقـــــال < ...لبـــــاس أعـــــدائي

 وال حمالــــة يــــراد هبــــا صــــورة    – كمــــا هــــو ظــــاهره   – علــــى احلرمــــة  )١(ايــــاتالرو

                                                            
 .يقصد الروايات الواردة يف شأن اللباس) ١(
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رفـــض املـــسلم هويـــة نفـــسه واســـتقالله، وجعـــل نفـــسه تابعـــاً حمـــضاً ألعـــداء        
اهللا، حبيـــث يعـــد مـــن مـــواليهم، ذلـــك بـــأن يكـــون هلـــم لبـــاس أو زي أو شـــكل          
أو طعــــام أو عمــــل خــــاص يعــــد مــــن خصائــــصهم وشــــعاراهتم اخلاصــــة، فــــأراد     

 التـــــــــشبه هبـــــــــم يف ذلـــــــــك، والتبعيـــــــــة احملـــــــــضة هلـــــــــم بنحـــــــــو  قـــــــــوم مـــــــــن املـــــــــسلمني
يوجـــــــــب تقويــــــــــة جبهـــــــــة الكفــــــــــر يف قبـــــــــال اإلســــــــــالم، وأمـــــــــا جمــــــــــرد االتــــــــــصاف     
بوصـــــــــــف مـــــــــــن أوصـــــــــــافهم، أو اختـــــــــــاذ زي مـــــــــــن أزيـــــــــــائهم مـــــــــــن دون أن يقـــــــــــصد      
التــــــشبه هبــــــم، أو متابعتــــــهم فــــــال جمــــــال للقــــــول حبرمتــــــه، والســــــيما إذا صــــــار      

  .)١(<..اً شائعاً بني مجيع األممالوصف، أو الزي، أو اللباس اخلاص عام
إن تبعيــــة األمــــة لآلخــــرين وصــــريورهتا عالـــة علــــيهم هــــو مــــن أكــــرب   : أقـــول 

احملرمـــــــات، بيـــــــد أن حرمـــــــة ذلـــــــك ال تـــــــالزم حرمـــــــة لـــــــبس لباســـــــهم، وكـــــــذلك       
حرمــــــــــــة ســــــــــــائر املــــــــــــوارد املتقدمــــــــــــة، ألن إخــــــــــــراج األمــــــــــــة مــــــــــــن حالــــــــــــة التبعيــــــــــــة،    

 أن يتحقـق مبجموعـة    واالنبهار، وحتقيق هويتـها، وبنـاء شخـصيتها ميكـن         
واملكروهــــــات واملــــــستحبات، فمنظومــــــة األحكــــــام    والواجبــــــات مــــــن احملرمــــــات  

والتعــــاليم اإلســــالمية كلــــها هتيــــئ األمــــة نفــــسياً وعمليــــاً للوصــــول إىل الغايــــة        
  . املنشودة

 ال دليــــــــــل علــــــــــى حرمــــــــــة  – علــــــــــى مــــــــــستوى الكــــــــــربى  –وهكــــــــــذا يتــــــــــبني أنــــــــــه  
مــــــا مل يتعنــــــون  ... هممــــــشاكلة األعــــــداء، أو لــــــبس مالبــــــسهم، أو أكــــــل مآكلــــــ     

ذلـــــك بعنـــــوان آخـــــر حمـــــرم، كمـــــا لـــــو تعنـــــون اللبـــــاس بعنـــــوان لبـــــاس الـــــشهرة،     
أن يلــبس خــالف زيــه، مــن حيــث جــنس اللبــاس، أو لونــه، أو وصــفه   >وهــي 

فحينئـــذٍ ميكـــن احلكـــم باحلرمـــة للنـــصوص الدالـــة    . )٢(<وتفـــصيله وخياطتـــه 
يـــبغض  إن اهللا >): ع(علـــى ذلـــك، كـــصحيح أيب أيـــوب اخلـــزاز عـــن الـــصادق       

الـــــــــــشهرة خريهـــــــــــا وشـــــــــــرها يف  >: ، أو مرســـــــــــل ابـــــــــــن عيـــــــــــسى <شـــــــــــهرة اللبـــــــــــاس 

                                                            
  .٣/١٣٠: دراسات يف املكاسب احملرمة) ١(
 . ٥/٣٣٢: مهذب األحكام) ٢(
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، إالّ أن احلكـــــــــــــم باحلرمـــــــــــــة حينئـــــــــــــذٍ لـــــــــــــيس لكـــــــــــــون اللبـــــــــــــاس لبـــــــــــــاس       )١(<النـــــــــــــار
األعــــــــــداء، بــــــــــل النطبــــــــــاق عنــــــــــوان آخــــــــــر عليــــــــــه، وهــــــــــو عنــــــــــوان الــــــــــشهرة وبــــــــــني    

  . العنوانني عموم وخصوص من وجه، كما ال خيفى
  :تنقيح الصغرى

 الــصغرى، فلــو قطعنــا النظــر عمــا تقــدم مــن       وأمــا البحــث علــى مــستوى   
 مــا  إشــكال، والتزمنــا حبرمــة مــشاكلة أعــداء الــدين يف اللبــاس وغــريه، لكــنَّ        

حنن فيه ال يندرج حتت هذه الكربى، ألنه وبعـد انتـشار عـادة شـرب الـتنت         
يف اجملتمـــــــع اإلســـــــالمي فـــــــال يـــــــصدق علـــــــى املـــــــدخن مـــــــن املـــــــسلمني يف هـــــــذه      

و أنـــه يـــشاكلهم يف فعلـــه هـــذا، ولـــئن صـــدق  األعـــصار أنـــه متـــشبه بالكفـــار، أ
التـــــــــشبه حبـــــــــق املـــــــــسلمني الـــــــــذين عاصـــــــــروا دخـــــــــول هـــــــــذه العـــــــــادة إىل البلـــــــــدان   
اإلســـــالمية مـــــن بلـــــدان الكفـــــر، فـــــال يـــــصدق علـــــى أهـــــل األعـــــصار املتـــــأخرة،        
الســـّيما أهـــل عـــصرنا حيـــث انتـــشرت هـــذه العـــادة بـــني املـــسلمني، وأصـــبحوا     

لتقــــارير واإلحــــصاءات تــــشري إىل ، بــــل إن اامتــــساوين مــــع غريهــــم يف إدماهنــــ 
خــــــــــــــذ يف االرتفــــــــــــــاع آأن تــــــــــــــدخني الــــــــــــــسجائر يف البلــــــــــــــدان الناميــــــــــــــة والفقــــــــــــــرية  
  .)٢(والتزايد، بينما أخذ يف اهلبوط يف البلدان الصناعية

هــــــذا كلــــــه إن مل نقــــــل بــــــأن التــــــشبه هــــــو مــــــن العنــــــاوين القــــــصدية، وإال    
يلـــــــبس فيكـــــــون انتفـــــــاء التـــــــشبه يف موردنـــــــا واضـــــــحاً، ألنـــــــه كمـــــــا أن الـــــــذي     

لبــاس األعــداء، أو يأكــل مآكلــهم ال يقــصد غالبــاً التــشبه هبــم كــذلك مــن  
  .يدخن

  :فعل املباح تشبهاً بفاعل احلرام
مــــن العنــــاوين الــــيت قيــــل بأهنــــا توجــــب تغــــري حكــــم املبــــاح هــــي مــــا لــــو فعــــل   
املباح قاصـداً التـشبه مبرتكـب احلـرام، كمـا لـو شـرب املبـاح تـشبهاً بـشارب                

                                                            

 . من أبواب أحكام املالبس١٢الباب : راجع الوسائل) ١(

 .٥٣٥ العدد جملة العامل،) ٢(



 ٢٠٢  ..لفصل الرابع       ا 

 ال جملـــــــرد النيـــــــة، بـــــــل النـــــــضمام فعـــــــل اجلـــــــوارح      املـــــــسكر فإنـــــــه يفعـــــــل حرامـــــــاً   
إليهــا، كمــا تقــدم عــن الــشهيد يف قواعــده، ولكــن هــذا العنــوان ال ينفــع يف        

  :املقام ملا يلي
 ألنـــــه ال دليـــــل علـــــى حرمتـــــه، كمـــــا اعتـــــرف بـــــذلك العالمـــــة احللـــــي         :أوالً

، حيث سئل عمـن يـشرب املـاء متـشبهاً     )أجوبة املسائل املهّنائية (يف  ) قده(
 هــــــــــــــل يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك   ،خلمــــــــــــــر، ويــــــــــــــنكح زوجتــــــــــــــه متــــــــــــــشبهاً بــــــــــــــاحلرام   بــــــــــــــشرب ا

مل أقــــــف يف ذلـــــــك علــــــى شـــــــيء، لكــــــن العقـــــــل    >): قـــــــده(؟ فأجــــــاب  ...حمرمــــــاً 
  . )١(<يقتضي كراهة التشبه باحملرمات

هاً باملــدخنني مــن إن َمــْن يــدخن مــن املــسلمني ال يفعــل ذلــك تــشبُّ    :ثانيــاً
الـدليل أخــص مــن  يكــون ، ولـذا  الكفـار، وإن وجــد ذلـك فهــو لـدى قلــة قليلــة   

  .املدعى
 إن هـــذا الــدليل ال يـــتم حــىت بلحـــاظ هــؤالء القلـــة، ألن مــا نقلـــه     :وثالثــاً 

الشهيد األول عن األصحاب يدل على حرمة تنـاول املبـاح متـشبهاً بفاعـل            
، وأمـــا  فعـــالً ثبتـــت حرمتـــه يف الـــشريعة أي مـــا ،احملـــرم يف ارتكابـــه للمحـــرم 

تناولــه للمبــاح، أو ملــا هــو حمتمــل      تنــاول املــسلم للمبــاح متــشبهاً بالكــافر يف      
احلرمــة فــال يتناولــه كــالم األصــحاب، ومــن الواضــح أن شــرب املــسلم للــتنت    

 بـــه يف ارتكـــاب احملـــرم، ألن حرمـــة  اًمتـــشبهاً بالكـــافر يف شـــربه لـــيس تـــشبه 
الــــتنت أول الكــــالم، إال أن يكــــون املقــــصود هــــو تنــــاول املــــسلم للــــتنت متــــشبهاً   

نـــــه إاحملرمـــــات، ولكـــــن هـــــذا لـــــو مت ف مـــــن وه بالكـــــافر يف تناولـــــه للمـــــسكر وحنـــــ 
يثبـــــت احلرمــــــة يف دائـــــرة صــــــغرية جـــــداً، وهــــــم الـــــذين يتــــــشبهون يف شــــــرهبم     

  .للتنت بالكافر يف شربه للحرام
  :وقفة مع احلر العاملي

) قـــــده( بقـــــي شـــــيء أخـــــري يف مناقـــــشة هـــــذا الـــــدليل، وهـــــو أن احلـــــر العـــــاملي  

                                                            
 . ٦٧: املسائل املهنائية) ١(
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ل املعاصـــــــــــي، قـــــــــــد ورد النـــــــــــهي عـــــــــــن جمالـــــــــــسة أهـــــــــــ   >: أفـــــــــــاد كمـــــــــــا تقـــــــــــدم بأنـــــــــــه  
ومــــصاحبة أهــــل الريــــب والبــــدع، لــــئال يــــصري اإلنــــسان شــــبيهاً هبــــم، وكواحــــد   

  .<...منهم
 بأنــــه ال ربــــط ملــــا ذكــــره مبــــا حنــــن فيــــه، ألن التــــشبه بأعــــداء    :ويــــرد عليــــه

مغـــــاير كليـــــاً لعنـــــوان مـــــصاحبتهم والـــــدخول      آخـــــر  اهللا أو مـــــشاكلتهم عنـــــوان   
 حتــــرمي األول، كمــــا  ال يــــستلزم– لــــو ســــلم –يف جمالــــسهم، وحتــــرمي الثــــاين 

  .ال خيفى
  : الدليل السادس

أنـــه لغـــو واملــــروة   >ممـــا اســـتدل بـــه احلـــر العـــاملي علـــى حرمـــة التـــدخني؛         
راحــــــــــــــــــــــه، واإلعــــــــــــــــــــــراض عــــــــــــــــــــــن اللغــــــــــــــــــــــو واجــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــنص   توجــــــــــــــــــــــب إلقــــــــــــــــــــــاءه واطِّ

  .)١(<...القرآن
وجــــــــــوب : والـــــــــدليل املـــــــــذكور يتــــــــــألف مـــــــــن كــــــــــربى وصـــــــــغرى، وكــــــــــرباه هـــــــــي     

. أن شــــــــرب الــــــــتنت مــــــــن اللغــــــــو : اإلعــــــــراض عــــــــن اللغــــــــو، وأّمــــــــا الــــــــصغرى فهــــــــي  
  .والظاهر عدم متاميته بلحاظ كلتا مقدمتيه

  : املناقشة يف الكربى
 فمن جهـة أنـه ومـع غـض النظـر عـن اخـتالف         ،أما عدم متامية الكربى   

الكلمـــات يف معـــىن اللغـــو، حيـــث إن بعـــضهم قـــال مبرادفتـــه للـــهو والباطـــل،      
 خـــصوص الفعـــل  وبعـــضهم أفـــاد أن املـــراد بـــه مطلـــق احلركـــات الالغيـــة، أو    

 الــــــــــيت قــــــــــد توجــــــــــب    )٢(اخلــــــــــايل مــــــــــن الغايــــــــــة إىل غــــــــــري ذلــــــــــك مــــــــــن االحتمــــــــــاالت      
اإلمجــال، لــوال إمكانيــة تــرجيح أحــدها، أو إرجاعهــا إىل معــىن جــامع، فمــع         
غــض النظــر عــن ذلــك فإننــا ال منلــك دلــيالً علــى حرمــة مطلــق اللغــو ســواء            

 يف أريـــــــــد بـــــــــه اللـــــــــهو، أو الفعـــــــــل غـــــــــري اهلـــــــــادف، أمـــــــــا علـــــــــى األول فلمـــــــــا ثبـــــــــت     

                                                            
  .٢٢٥: الفوائد الطوسية) ١(
  .١/٤٢٣: راجع مصباح الفقاهة) ٢(



 ٢٠٤  ..لفصل الرابع       ا 

 مـــــن عـــــدم حرمـــــة مطلـــــق اللـــــهو، وأمـــــا علـــــى الثـــــاين فـــــاألمر كـــــذلك،          )١(حملـــــه
وهـــــل ميكـــــن احلكـــــم حبرمـــــة اللعـــــب بالـــــسبحة أو العبـــــث باللحيـــــة، أو غريهـــــا   

  !من األفعال واحلركات غري اهلادفة؟
أما االستدالل علـى حرمـة اللغـو بالكتـاب والـسنة فهـو غـري تـام، ألن مـا               

َوإِذَا َمـــــرُّوا بِـــــاللَّْغوِ َمـــــرُّوا {: ه تعـــــاىلورد يف الكتـــــاب بـــــشأنه مـــــن قبيـــــل قولـــــ 
َوالَّــــــذِيَن ُهــــــْم َعــــــنِ اللَّْغــــــوِ   {: ، أو قولــــــه ســــــبحانه]٧٢: الفرقــــــان/[}كَِرامــــــاً

َوإِذَا َسـمُِعوا اللَّْغـَو أَْعَرُضـوا َعْنـُه        {: ، أو قوله  ]٣: املؤمنون/[}ُمْعرُِضونَ
ــالُكُْم َســـــــــــ      ــا َولَكُـــــــــــْم أَْعَمـــــــــ ــالُوا لََنـــــــــــا أَْعَمالَُنـــــــــ ــْيكُْم ال َنْبَتغِـــــــــــي  َوقَـــــــــ الٌم َعلَـــــــــ

ــاهِِلَني ، لـــــيس ظـــــاهراً يف حرمـــــة اللغـــــو، أو وجـــــوب    ]٥٥: القـــــصص/[}الَْجـــ
اإلعراض عنه، بل هو بـصدد امتـداح املـؤمنني الـذين يعرضـون عـن اللغـو،          
وســـــياق اآليـــــات شـــــاهد علــــــى ذلـــــك، فهـــــي تــــــذكر خـــــصاالً محيـــــدة يستحــــــسن        

د بيـــــان حكـــــم اللغـــــو  التحلـــــي هبـــــا، علـــــى أن اآليـــــات املـــــذكورة ليـــــست يف صـــــد    
ليتمــــسك بإطالقهــــا، وإمنــــا هــــي يف مقــــام بيــــان مــــا يترتــــب علــــى اإلعــــراض        

أْولَئِـــــَك ُيْجـــــَزْونَ   {: مـــــن ثـــــواب وأجـــــر، ولـــــذا تلـــــى اآليـــــة األوىل قولـــــه تعـــــاىل       
، ]٧٥: الفرقـــــان/[}َصــــَبُروا َوُيلَقَّـــــْونَ فِيَهـــــا َتحِيَّــــةً َوَســـــالماً   الُْغْرفَــــةَ بَِمـــــا 

الَّـذِيَن َيرِثُـونَ    * أُْولَئِـَك ُهـُم الَْوارِثُـونَ   {: سـبحانه وتلى اآلية الثانية قولـُه      
  ].١١ -١٠: املؤمنون/[}الِْفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدونَ

هـو روايـة الكـابلي عـن     : وأما الّسنة، فخري ما ميكن االسـتدالل بـه منـها        
شـــــــــــرب : والــــــــــذنوب الـــــــــــيت هتتــــــــــك العـــــــــــصم  >: قـــــــــــال) ع(اإلمــــــــــام زيـــــــــــن العابــــــــــدين   

 بالقمـــــار، وتعـــــاطي مـــــا يـــــضحك النـــــاس مـــــن اللغـــــو واملـــــزاح،        اخلمـــــر، واللعـــــب 
  .)٢(<وذكر عيوب الناس، وجمالسة أهل الريب

  :ويالحظ على ذلك

                                                            
 .راجع نفس املصدر) ١(
 . من أبواب األمر والنهي٤١ الباب ٨ احلديث ١٦/٢٨٢ج: وسائل الشيعة) ٢(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٠٥ 

 أن الروايـــة ضـــعيفة الـــسند ببكـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن حبيـــب، مـــضافاً    :أوالً
  .إىل جهالة أمحد بن احلسن القطان وغريه

مـا هـو واضـح، بـل     لـيس مطلقـاً، ك  ) ع(ن اللغو الـوارد يف كالمـه    إ :ثانياً
  :يراد صنف خاص ال خيلو من أحد أمرين ال ينفعان يف املقام

 أن يـــــــراد بــــــــه مطلــــــــق اللغــــــــو الــــــــذي يـــــــضحك النــــــــاس كمــــــــا هــــــــو الظهــــــــور    -١
األويل للروايـة سـواء كـان تعــاطي املـرء لـه مؤقتـاً أو دائميــاً، وهـذا املعـىن لــو         

نـاس مـن   وافقنا عليه فـال ينفـع يف املقـام، ألن غايتـه حتـرمي مـا يـضحك ال        
  .اللغو، وشرب التنت ليس مثاراً للضحك أو املزاح

 أن يــــــــــراد بــــــــــه خــــــــــصوص اللغــــــــــو املــــــــــضحك الــــــــــوارد يف ســــــــــياق التفكــــــــــه       -٢
وذكـــــــــــر عيـــــــــــوب  ): "ع(، فيكـــــــــــون قولـــــــــــه  )١(بـــــــــــأعراض النـــــــــــاس وذكـــــــــــر معايبـــــــــــهم   

ل عطــف يـ عقيـب ذكـره مـا يـضحك النـاس مـن اللغـو واملـزاح مـن قب         " النـاس 
ملـــزاح علـــى اللغـــو، فـــإن املـــزاح إذا مل  ويـــشهد هلـــذا املعـــىن عطـــف ا . التفـــسري

يكن يف سـياق التفكـه بـأعراض النـاس، وتنـاول كرامـاهتم ال يكـون حمرمـاً           
أنــــــــه كــــــــان ميــــــــازح صــــــــحابته   ) ص(حتمــــــــاً، كيــــــــف وقــــــــد جــــــــاء يف ســــــــرية الــــــــنيب    

: مــا مــن مــؤمن إال وفيــه دعابــة، قلــت     >): ع(ويداعبــهم، وعــن أيب عبــد اهللا   
كيـــــــف >:  أنـــــــه ســـــــأل بعـــــــض أصـــــــحابه  ، وعنـــــــه)٢(<املـــــــزاح: ومـــــــا الدعابـــــــة؟ قـــــــال 

                                                            
إن موضوع >: ١/٦٥٠ويظهر من السيد اخلوئي رمحه اهللا اختياره، قال يف املصباح ) ١(

تك عصم الناس وأعراضهم، من االستهزاء التحرمي فيها هو اللغو الذي يكون هل
 .<والسخرية والتعبري واهلجاء، وحنوها من العناوين احملرمة

مبا يوجب هتك عصم اآلخرين < هتك العصم>يبدو من كالمه رمحه اهللا تفسري : أقول
مع أنه قد يستقرب كون املراد به هتك املذنب لعصمة نفسه وحرمتها، باعتبار أن 

 احلديث من شرب اخلمر ولعب القمار وذكر عيوب الناس تؤثر الذنوب املذكورة يف
سلباً على شخصية مرتكبها، وهتتك حرمته أمام اهللا والناس، وهذا ما يشهد له قوله 

ِ نََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَن ُيوِقَع َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاء ِفي الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ {:تعاىل إ
  ].٩١: املائدة/[}ْم َعن ِذكْرِ اللِّه َوَعنِ الصَّالَِة فََهلْ أَنُتم مُّنَتُهونََوَيُصدَّكُ

  .  باب الدعابة والضحك١ ح٢/٦٦٣: الكايف) ٢(



 ٢٠٦  ..لفصل الرابع       ا 

فــإن ) هكــذا(فــال تفعلــوا  ): ع(قليــل، فقــال  : مداعبــة بعــضكم بعــضاً؟ فقــال  
املداعبــــة مــــن حــــسن اخللــــق، وإنــــك لتــــدخل هبــــا الــــسرور علــــى أخيــــك، ولقــــد    

وهــــــــذا املعــــــــىن  . )١(<يــــــــداعب الرجــــــــل يريــــــــد أن يــــــــسره  ) ص(كــــــــان رســــــــول اهللا  
  .أيضاً ال ينفع يف املقام كما هو واضح

  :يف الصغرىاملناقشة 
أن : وأمــــــا الــــــصغرى، وهــــــي أن شــــــرب الــــــتنت مــــــن مــــــصاديق اللغــــــو، فــــــريده  

ذلــــك غــــري واضــــح ســــواء فــــسرنا اللغــــو باللــــهو، أو بالفعــــل الــــذي ال هــــدف لــــه          
  .وال غاية

وقــد >: ومــن الطريــف أن الــشيخ احلــر قــال مــذيالً ومؤيــداً الــدليل اآلنــف  
وع، وفيــــه وصــــف ســــبحانه طعــــام أهــــل النــــار بأنــــه ال يــــسمن وال يغــــين مــــن جــــ  

  .)٢(<راممتأييد لل
 أن التــدخني ال يــسمن وال يغــين مــن جــوع، فيكــون حالــه      :ووجــه التأييــد 

  .حال طعام أهل النار، أو يكون لغواً

                                                            

نعم، مثة روايات هنت عن املزاح، كما يف احلديث عن .  من الباب٢احلديث : ن. م) ١(
وغريه من ). ١٥يث  احلد٢/٦٦٥: الكايف(< السباب األصغر: املزاح>): ع(الصادق 

 إىل – بقرينة اجلمع بينها وبني ما نقدم –األحاديث، وهذه على فرض صحتها ناظرة 
صنف خاص من املزاح وهو ما اشتمل على ذكر معايب الناس، أو أوجب الضغينة، أو 
اشتمل على الفحش، ويشهد هلذا اجلمع ما ورد يف غري واحد من األحاديث كقول أيب 

إياكم واملزاح فإنه جير الشتيمة ويورث الضغينة، وهو >: ورد عنهفيما ) ع(عبد اهللا 
إن اهللا > : فيما روى عنه) ع(، وقول أيب جعفر )١٢احلديث : ن. م. (<السب األصغر

ويظهر من بعض ). ٤احلديث : ن. م. (<عز وجل حيب املداعب يف اجلماع بغري رفث
ملا له من مفاسد أرشدت األحاديث، األخرى مرجوحية وكراهة اإلكثار من املزاح 

الروايات إىل بعضها، من قبيل أنه يذهب مباء الوجه وهبيبة اإلنسان، ويوجب جرأة 
  ). وما بعدها٢/٤٨٦: راجع الروايات يف الكايف. (اآلخرين عليه

، وما جعله احلر العاملي مؤيداً عّده بعضهم دليالً مستقالً، ٢٢٥: الفوائد الطوسية) ٢(
  .٢٦٧راجع جمموعة رسائل 
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وعلــى كــل تقــدير فــال وجــه هلــذا التأييــد بعــد فــرض تغــاير قــوانني عــامل   
الـدنيا عـن قـوانني عـامل اآلخــرة، مـضافاً إىل أنـه ال ميكـن للفقيـه أن يتفــوه         

مــــــــة الطعــــــــام أو الــــــــشراب الــــــــذي ال يــــــــسمن مــــــــن جــــــــوع مــــــــا دام غــــــــري ضــــــــارٍ          حبر
  .بالبدن، وال ينطبق عليه عنوان حمرم

  :الدليل السابع
كونـه قبيحـاً مـذموماً عنـد كافـة املـسلمني مـن مدمنيـه وغريهـم، حـىت           >

) ص(نظمـــــــه حكـــــــيم الـــــــشعراء، وقـــــــد نقـــــــل العالمـــــــة يف هنايـــــــة األصـــــــول عنـــــــه  
  .)١(<هو عند اهللا قبيحما رآه املسلمون قبيحاً ف>: قال

بـــــــأن تقبـــــــيح وذم املـــــــسلمني  : ويف اإلجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا االســـــــتدالل نقـــــــول 
  . مرتكزاهتم الشرعية، أو العقالئيةعلىداً تنألمرٍ ما إما أن يكون مس

أعـــين كـــون ذمهـــم وتقبـــيحهم ناشـــئاً مـــن مرتكـــزاهتم العقالئيـــة،        : األول
نطلـق مـن إدراكهـم    أن حكم العقالء بذم شيء، أو حـسنه البـد أن ي      : فريده

للمــــــــــــــصاحل أو املفاســــــــــــــد الكامنــــــــــــــة فيــــــــــــــه، أو كونــــــــــــــه يتوافــــــــــــــق مــــــــــــــع متطلبــــــــــــــاهتم    
ورغبــــاهتم الشخــــصية، وال ينطلــــق العقــــالء يف أحكــــامهم مــــن التعبــــد، إذ ال  

مــــا هــــي النكتــــة الــــيت يرتكــــز عليهــــا      : تعبــــد عنــــد العقــــل والعقــــالء، والــــسؤال    
ك هـــــي إمـــــا  العقـــــالء يف تقبـــــيحهم شـــــرب الـــــتنت؟ الظـــــاهر أن النكتـــــة يف ذلـــــ    

اســـــتخباثه أو ضـــــرره املـــــايل واجلـــــسدي، وعلـــــى التقـــــديرين فلـــــن يكـــــون هـــــذا    
: وثانيــــاً. هــــذا أوالً. دلــــيالً جديــــداً علــــى احلرمــــة، بــــل مرجعــــه إىل مــــا تقــــدم    

: وثالثـاً .  سـرية املتـشرعة  سـيأيت يف إن سرية العقـالء هـذه غـري مـسلمة، ملـا         
مفهومــة، ولكنــها  لــو ســلمنا هــذه الــسرية وســلمنا أهنــا تنطلــق مــن نكتــة غــري      

هم لـــــــيس مـــــــع ذلـــــــك لـــــــن تكـــــــون ذات قيمـــــــة تـــــــذكر، ألن بنـــــــاء العقـــــــالء وســـــــلوك  
 كـــــشفه عـــــن رأي املعـــــصوم، وهـــــذا إمنـــــا يـــــتم يف  مـــــشرعاً، وإمنـــــا حجيتـــــه يف

الــسَّري العقالئيــة املعاصــرة للمعــصوم، والــيت مل يــردع عنــها، وهــذا الــشرط        

                                                            
  .٢٢٦: الفوائد الطوسية) ١(



 ٢٠٨  ..لفصل الرابع       ا 

  .غري متوفر يف السرية اليت نتحدث عنها
 ســـــــــــــــرية املتـــــــــــــــشرعة، ودعـــــــــــــــوى تقبـــــــــــــــيح املتـــــــــــــــشرعة مرجعـــــــــــــــه إىل: الثـــــــــــــــاين

للتــــدخني مــــضافاً إىل عــــدم تــــسليمها، ألن شــــرب الــــتنت ممــــا مل جيمــــع علــــى   
قبحــه وذمــه حــىت مــسلمو عــصر واحــد، ولــذا نــرى قــسماً كــبرياً مــن عقــالء          

 يــــــــستطيبونه وُيقبلــــــــون عليــــــــه، فإهنــــــــا ال  - فــــــــضالً عــــــــن جهــــــــاهلم -املــــــــسلمني 
 – علـــــــــــى فـــــــــــرض تـــــــــــسليمها –رية تنفـــــــــــع يف إثبـــــــــــات احلرمـــــــــــة، ألن هـــــــــــذه الـــــــــــس

حادثـــــة، بـــــسبب كـــــون تنـــــاول الـــــتنت أمـــــراً حادثـــــاً بـــــني املـــــسلمني، كمـــــا مـــــّر يف   
  .البحث التارخيي

 تــــــدل علــــــى احلرمــــــة، ال   فــــــال يبقــــــى إال القــــــول إن ســــــرية املتــــــشرعة إمنــــــا     
إن ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــشروط : يقــــــــــــــــــــاللمبـــــــــــــــــــالك كاشــــــــــــــــــــفيتها عــــــــــــــــــــن رأي املعـــــــــــــــــــصوم،   

بـــــــل مبـــــــالك كوهنـــــــا دلـــــــيالً   مبعاصـــــــرهتا لـــــــه، وذلـــــــك غـــــــري حاصـــــــل يف املقـــــــام،    
شـــرعياً يف عـــرض الكتـــاب والـــسنة، وكـــأن إســـالم هـــؤالء القـــوم قـــد مـــنحهم  
عـــــصمة معينـــــة، حبيـــــث صـــــار تشخيـــــصهم لقـــــبح شـــــيء دلـــــيالً علـــــى حرمتــــــه          

  :والدليل على هذا املعىن هو بعض األحاديث. عند اهللا سبحانه
إن اهللا نظــــر يف قلــــوب العبــــاد فاختــــار حممــــد     >): ص( مــــا روي عنــــه  -١

فبعثــــــــــــه برســــــــــــالته، مث نظــــــــــــر يف قلــــــــــــوب العبــــــــــــاد فاختــــــــــــار لــــــــــــه أصــــــــــــحابه    ) ص(
فجعلــهم أنــصار دينــه ووزراء نبيــه، فمــا رآه املــسلمون حــسناً فهــو عنــد اهللا       

  . )١(<حسن، وما رآه املسلمون قبيحاً فهو عند اهللا قبيح
  . )٢(<ال جتتمع أميت على اخلطأ>:  ما روي عنه أيضاً-٢

  . )٣(< جتتمع أميت على ضاللةال>: أيضاً) ص( ما روي عنه -٣
إىل غري ذلك من األحاديث الدالـة علـى عـصمة األمـة عـن اخلطـأ، ممـا             

  .جيعل إمجاع األمة على شيء حجة شرعية ال جتوز خمالفته
                                                            

 . ٢/١٨٨: كشف اخلفاء) ١(
  .١٠/٤٢: راجع اجملموع للنووي) ٢(
 .٢/٣٥٠ و ١/٦٥: ، وكشف اخلفاء٧/٢٢١: راجع جممع الزوائد) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٠٩ 

  :ولكن يرد على ذلك
أمـــــا عنـــــد  .  إن هـــــذه الروايـــــات ال ختلـــــو مـــــن مالحظـــــات يف ســـــندها     :أوالً

سنة، فـــإن احلـــديث األول غــــري   وأّمـــا عنـــد علمـــاء الـــ    . علمـــاء الـــشيعة فواضـــح   
وقــد ورد هــذا احلــديث يف  .)١(نقـي الــسند، فهــو موقـوف علــى ابــن مـسعود   

بعض مـصادرنا يف سـياق منـاظرة بـني بعـض أهـل احلـديث واإلمـام الرضـا           
مـــــــــــــا رآه >): ص(بقـــــــــــــول الـــــــــــــنيب  ) ع(علـــــــــــــى اإلمـــــــــــــام  هـــــــــــــؤالء ، فقـــــــــــــد احـــــــــــــتج  )ع(

بيحـاً فهـو عنــد   املـسلمون حـسناً فهـو عنـد اهللا عـز وجــل حـسن، ومـا رأوه ق       
  .)٢(<اهللا تبارك وتعاىل قبيح

لكــــــــن الروايــــــــة ضــــــــعيفة الــــــــسند بــــــــصاحل بــــــــن أيب محــــــــاد الــــــــرازي الــــــــذي مل          
كـــــــان أمـــــــره ملتبـــــــساً،  >: يوثـــــــق، بـــــــل ضـــــــعفه ابـــــــن الغـــــــضائري وقـــــــال النجاشـــــــي 

وهكـــذا فـــإن إســـحاق بـــن محـــاد بـــن زيـــد مل يـــذكره علمـــاء        .)٣(<يعـــرف وينكـــر 
هـــــــو ) ص( ناقلـــــــه عـــــــن الـــــــنيب  فـــــــإنمث علـــــــى فـــــــرض صـــــــحة اخلـــــــرب، )٤(الرجـــــــال

تــصديقه، بــل يلــوح  ) ع(بعــض أهــل احلــديث مرســالً، وال يظهــر مــن اإلمــام    
الــــــــذي ســــــــنذكره فيمــــــــا يلــــــــي أنــــــــه ال يعتــــــــرف بــــــــصدور هكــــــــذا     ) ع(مــــــــن جوابــــــــه  

  . مبا يأيت) ع(، وإال ملا ناقشه )ص(حديث عن النيب 
 ، وعليـه فمـا  )٥(وأما احلديث الثاين والثالث فقد اُدعـي تواترمهـا معـىن     

أفـــاده الـــشهيد الـــصدر مـــن ضـــعف الروايـــة الثالثـــة وفـــق مـــوازين علـــم اجلـــرح        

                                                            
، وصرح القرضاوي أنه من مجلة األحاديث الواهية املوضوعة ٢/١٨٨: كشف اخلفاء) ١(

  .٥٩ل مع السنة احملمدية صكيف نتعام: اليت ال أصل هلا، راجع كتابه
  .١/٢١٠): ع(عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .١٠/٥٨: راجع معجم رجال احلديث) ٣(
 .١/٥٦١ج: مستدركات علم رجال احلديث) ٤(
، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ١٦١راجع نظم املتناثر من احلديث املتواتر ) ٥(

، وأصول الفقه اإلسالمي ٦/٣٧٥: واإلفتاء، مجع أمحد بن عبد الرزاق الدويش
  . احلاشية٥٤٣للزحيلي ص
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 ال خيلـو مـن تأمـل،    - وهو ما اعترف به بعـضهم    - )١(والتعديل عند السنة  
، الســيما أن يف بعــض رواياتنــا تــصديقاً للحــديث    )٢(لــو متــت دعــوى التــواتر  

 الثالـــث، وذلـــك فيمـــا رواه الطربســـي يف االحتجـــاج مرســـالً عـــن أيب احلـــسن   
  .)٣()ع(علي بن حممد العسكري 

  :بط بالداللة ميكن تسجيل عدة مالحظاتت فيما ير:وثانياً
بـــأن غايـــة مـــا يثبـــت هبـــذا املـــضمون حجيـــة اجملمـــوع، وهـــذا أمـــر           : ألوىلا

صــــــحيح مــــــسلم، لوجــــــود املعــــــصوم ضــــــمن اجملمــــــوع، ألن اإلمــــــام املعــــــصوم ال        
لــــــــى خيلــــــــو منــــــــه زمــــــــان، فلــــــــيس يف احلــــــــديث علــــــــى تقــــــــدير صــــــــدوره داللــــــــة ع  

  .عصمة األمة، وحجية قوهلا
بـــأن ظـــاهر احلـــديث أن موضـــوع العـــصمة    : ورّد الـــشهيد هـــذه املالحظـــة  

ومالكهــــــــا هــــــــو جممــــــــوع األمــــــــة، ال أن العــــــــصمة لوجــــــــود معــــــــصوم بــــــــني األمــــــــة      
حبيـــــــث يكـــــــون ضـــــــم ســـــــاير األفـــــــراد إليـــــــه مـــــــن قبيـــــــل ضـــــــم احلجـــــــر إىل جنـــــــب       

  . )٤(اإلنسان
علــى عــصمة األمـــة، إال   إن هــذه الروايـــات وإن دلــت   : أن يقــال : الثانيــة 

< املــسلمني>، أو <األمــة>هــو أحــد أفــراد   ) ع(أهنــا ال تفيــد شــيئاً، ألن اإلمــام   
فلـــــــــن يـــــــــصدق وجـــــــــود إمجـــــــــاع لألمـــــــــة أو املـــــــــسلمني بـــــــــدون رأيـــــــــه، وعليـــــــــه فلـــــــــو        
أحرزنـــــا دخولـــــه مـــــع اجملـــــتمعني كفـــــى ذلـــــك يف احلجيـــــة، وال داعـــــي إلثبـــــات     

ز دخولـــــــه معهـــــــم فلـــــــن   احلجيـــــــة باملعـــــــصوم الثـــــــاين وهـــــــو األمـــــــة، وإن مل ُيحـــــــر     
  .<املسلمني>، أو <األمة>يصدق أن هذا الرأي هو رأي 

فعلــــــــــــيكم >بــــــــــــأن ظــــــــــــاهر ذيــــــــــــل احلــــــــــــديث >: ورده الــــــــــــشهيد الــــــــــــصدر أيــــــــــــضاً
 ال املعــــــــىن –يريــــــــد املعــــــــىن العــــــــريف لإلمجــــــــاع  ) ص(، أنــــــــه <بالــــــــسواد األعظــــــــم

                                                            
 .٤/٣٠٨: راجع حبوث علم األصول) ١(
  .٧/١١٧: عون املعبود) ٢(
  .٤٥٨ وراجع حتف العقول ص٢/٢٥١: االحتجاج) ٣(
 .٤/٣٠٨: حبوث يف علم األصول) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢١١ 

  .)١(< وهو ال ينثلم خبروج فرد أو فردين–احلريف 
هــــاً بلحــــاظ الروايــــة الثالثــــة الــــيت ورد يف     لكــــن هــــذا الــــرد إمنــــا يكــــون وجي    

بعـــض صـــيغها الـــذيل املـــذكور وال يتوجـــه علـــى الروايـــة األوىل، خللوهـــا مـــن     
إنــــــــــه حــــــــــىت مــــــــــع عــــــــــدم وجــــــــــود  : القرينــــــــــة املــــــــــذكورة، وإن كــــــــــان ميكــــــــــن القــــــــــول 

" مــــا رآه املــــسلمون حــــسناً  "فــــإن الظــــاهر عرفــــاً مــــن فقــــرة    املــــذكورة القرينــــة 
 وإن خـــروج بعـــض األفـــراد ال يـــضر     لـــيس ســـوى مـــا يـــراه ســـوادهم األعظـــم،      

بالــــصدق العــــريف، أجــــل هنــــاك قرينــــة أخــــرى يف هــــذه الروايــــة تــــشهد لعــــدم    
إرادة حـــــــىت املعـــــــىن العـــــــريف مـــــــن املـــــــسلمني، بـــــــل إرادة خـــــــصوص الـــــــصحابة،   

مبثابـة التعليـل   و، جـاء تعقيبـاً   <...فما رآه املسلمون>): ص(وهي أن قوله  
 أصــحاباً فجعلــهم أنــصار دينــه   مث نظــر يف قلــوب العبــاد فاختــار لــه   >: قولــهل

، وحيــــــــــــــــث إن هـــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــالم نـــــــــــــــــاظر إىل خـــــــــــــــــصوص   <...ووزراء نبيــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــا 
  .الصحابة، فيكون املراد ّمما ُعقَّب عليه الصحابة أيضاً

مــــا أفــــاده الــــشهيد الــــصدر مــــن أن احلــــديث ال ينفــــع يف إثبــــات         : الثالثــــة
لـــى حجيـــة إمجـــاع األمـــة، ألن الـــوارد يف احلـــديث عنـــوان ال جتتمـــع أمـــيت ع      

ضــــــــاللة، والــــــــضاللة تــــــــستبطن اإلمث واالحنــــــــراف، وهــــــــو أخــــــــص مــــــــن اخلطــــــــأ   
وعـدم احلجيـة املبحـوث عنـها يف اإلمجـاع، فـإن خطـأ اجملمعـني يف مــسألة         

  . )٢(فرعية ال يعين ضاللتهم، كما هو واضح
ال >لو ثبت وجود حديث آخـر، أو صـيغة أخـرى للحـديث، وهـي           : أقول

ل ملالحظـــــة الـــــسيد الـــــصدر   فـــــال يبقـــــى مثـــــة جمـــــا  < جتتمـــــع أمـــــيت علـــــى خطـــــأ  
  .رمحه اهللا
 بـــأن حتـــصيل إمجـــاع األمـــة غـــري متيـــسر، ألن الكـــثري   :أن يقـــال: الرابعـــة

مـــــن املـــــسلمني مل تـــــصل إلينـــــا أفكـــــارهم وأقـــــواهلم، ولعـــــل هـــــذا هـــــو املقـــــصود  

                                                            
 .ن. م) ١(
 .ن. م) ٢(
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يف حمــاورة جــرت بينــه وبــني مجاعــة  ) ع(بــالكالم املــروي عــن اإلمــام الرضــا  
، )ع( حيـــث قـــال بعـــضهم لإلمـــام  مـــن أهـــل احلـــديث حـــول اخلالفـــة وغريهـــا،  

ما رآه املسلمون حسناً فهو عند اهللا عـز وجـل    >: قال) ص(روي أن النيب    
): ع(، فقـــــال <حـــــسن، ومـــــا رأوه قبيحـــــاً فهـــــو عنـــــد اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل قبـــــيح    

هــذا القــول البــد مــن أن يريــد بــه كــل املــؤمنني أو الــبعض؟ فــإن أراد الكــل    >
هم، وإن كــــان الــــبعض فقــــد روى  فهــــو مفقــــود، ألن الكــــل ال ميكــــن اجتمــــاع  

، وروايــة احلــشوية   )ع(كــلٌ يف صــاحبه حــسناً، مثــل روايــة الــشيعة يف علــي       
  . )١(<...يف غريه

 النظــر عمــا تقــدم مــن إشــكاالت ســندية ودالليــة،       غــضومــع : اخلامــسة
والتــــسليم بعــــصمة األمــــة اإلســــالمية فيمــــا أمجعــــت عليــــه، ولكــــن نقــــول بــــأن       

كـــــــل املـــــــسلمني، كيـــــــف واحلـــــــال أنّ  التـــــــدخني لـــــــيس ممـــــــا أمجـــــــع علـــــــى قبحـــــــه   
 يـــدمنون - فـــضالً عـــن عـــوامهم وجهلتـــهم  -كـــثرياً مـــن علمـــائهم وعقالئهـــم  

  .التدخني ويستحسنونه
نعـــــــــــم، هنـــــــــــاك اجتـــــــــــاه عـــــــــــام لـــــــــــدى العقـــــــــــالء يف زماننـــــــــــا آخـــــــــــذ يف التبلـــــــــــور         
واالتــــساع، وهــــو يقــــر بــــضرر التــــدخني وعــــدم نفعــــه، نتيجــــة لــــشهادات أهــــل       

ر التـــــــدخني بكـــــــل أشـــــــكاله، لكـــــــن هـــــــذا     اخلـــــــربة الـــــــيت تكـــــــاد جتمـــــــع علـــــــى مـــــــضا    
االجتاه مل ينطلق من املسلمني بصفتهم الدينية، لتنطبق عليـه األحاديـث        
املتقدمـــــــــة، بــــــــــل هــــــــــو ســــــــــائد لــــــــــدى اآلخــــــــــرين مــــــــــن غــــــــــري املــــــــــسلمني أكثــــــــــر منــــــــــه   

  . همعند
  : الدليل الثامن

أنــه >: مـن  علـى حرمــة التـدخني  مـا اسـتدل بـه بعــض العلمـاء اإلخبـاريني      
ون إسـكاره إمنـا يترتـب علـى كـثريه ال علـى قليلـه ال        مـسكر فهـو حـرام، وكـ    

                                                            
  .١٥ الباب ٢، احلديث ٤٩/٢٠٢: حبار األنوار) ١(
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  . )١(<يدفع احلكم بتحرميه، ملا روي من أن ما أسكر كثريه، فقليله حرام
: واســـــــــتدل بعـــــــــض علمـــــــــاء العامـــــــــة علـــــــــى حرمتـــــــــه بـــــــــنفس الـــــــــدليل، فقـــــــــال   

الـــــــدخان مـــــــع كونـــــــه مفتـــــــراً، أي خمـــــــدراً للجفـــــــون واألطـــــــراف، قـــــــد حيـــــــصل    >
عـن  ) ص(اء التعـاطي، وقـد هنـى الـنيب     اإلسكار منه لـبعض النـاس يف ابتـد        

  . )٢(<كل مسكر ومفتَّر
وهذا الدليل يف غاية الـوهن، ونكتفـي يف رده مبـا ذكـره الـشيخ كاشـف            

وهـذا خطـأ بـّين، وإمنـا نـشأ مـن عـدم الفـرق         >: الغطاء حيـث قـال رمحـه اهللا     
بــــني املــــسكر يف إســــكاره واملــــضعف يف إغمائــــه، والفــــرق بينــــهما أوضــــح مـــــن         

ن اإلغماء إمنـا يكـون بغلبـة الـضعف علـى الـنفس، والغلبـة علـى         أن يبيَّن، أل  
العقــل جتــيء بــالتبع، واملــسكر يغلــب علــى العقــل أوالً وبالــذات، ورمبــا بعــث         
علــى قــوة الــنفس، كــاخلمر مــن العنــب، والنقيــع مــن الزبيــب، والفــضيخ مــن       
الرطــــــب، واجلعــــــة مــــــن الــــــشعري، والبتــــــع مــــــن العــــــسل وحنــــــوه، واســــــتنادهم يف        

ر إىل أنـــــــــه قـــــــــد يغلـــــــــب علـــــــــى عقـــــــــل شـــــــــاربه حـــــــــىت خيـــــــــرج عـــــــــن    دعـــــــــوى اإلســـــــــكا
الــــشعور، فيقــــع يف النــــار وال حيــــس حبرارهتــــا حــــىت حيتــــرق فيهــــا، ويقــــع يف      
املـــاء حـــىت يغـــرق فـــال حيـــس بنفـــسه حـــىت ختـــرج روحـــه وحنـــو ذلـــك، وذكـــروا   

  . يف كتبهم املصنفة يف التحرمي كثرياً من هذه األمور
، بـــــل هـــــو أعـــــم منـــــه، إن ذلـــــك ال يقتـــــضي حتقـــــق وصـــــف اإلســــكار : وفيــــه 

مث إن ذلـــــــــك إمنـــــــــا حيـــــــــدث عنـــــــــد مـــــــــن تـــــــــرك      . والعـــــــــام ال يـــــــــدل علـــــــــى اخلـــــــــاص   
الشرب زماناً طويالً، فيـشرب منـه شـرباً فاحـشاً وجيذبـه جـذباً واحـداً، وال          

ولـــــــو أنـــــــه شـــــــربه تـــــــدرجياً، كمـــــــا  . يـــــــشربه شـــــــيئاً فـــــــشيئاً، فيغلـــــــب عليـــــــه لـــــــذلك 
، كمـــــــــا أن يـــــــــشربه أربـــــــــاب الـــــــــسليقة مل يغلـــــــــب عليـــــــــه، ولـــــــــو اســـــــــتمر إىل ســـــــــنة     

اجلــــــــائع إذا اشــــــــتد بــــــــه اجلــــــــوع، والعطــــــــشان إذا اشــــــــتد بــــــــه العطــــــــش، فأفرطــــــــا   

                                                            
  .٨٠ص: بنياحلق امل) ١(
  .٧/٥٥٠٧: الفقه اإلسالمي وأدلته) ٢(
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باألكـــــل والـــــشرب، وكـــــان اجلـــــوف خاليـــــاً مـــــن الـــــزاد واملـــــاء وقـــــع منـــــهما ذلـــــك،  
ولـــــــــذلك ال يكـــــــــون غالبـــــــــاً إالّ يف الفقـــــــــراء، وخـــــــــصوصاً األعـــــــــراب إلفـــــــــراطهم    

  . )١(<بالشرب عند وجدانه بعد طول فقدانه
 فلـــــم يكتفـــــوا بتحـــــرمي الـــــتنت   اجملـــــال يف هـــــذا  بعـــــض العلمـــــاء وقـــــد أفـــــرط 

إلســـــــكاره، بـــــــل ذهبـــــــوا إىل جناســـــــته لـــــــذلك، وحكمـــــــوا بـــــــأن شـــــــاربه حيـــــــد حـــــــد   
  . )٢(شارب املسكر

 جيـــــــــرون احلـــــــــد علـــــــــى شـــــــــارب   - أيـــــــــضاً -وذكـــــــــر أن علمـــــــــاء عمـــــــــان كـــــــــانوا   
  . )٣(التنت

مــا عرفــت مــن أن شــرب الــتنت ال يــسكر، فــال تترتــب عليــه    : ولكــن يــرده
ىت لـو سـلمنا بإسـكاره فـال جمـال للحكـم بنجاسـته، ألن         أحكام املـسكر، وحـ    

النجاســــــــة لــــــــو قيــــــــل هبــــــــا فإمنــــــــا هــــــــي يف خــــــــصوص املــــــــسكر املــــــــائع باألصــــــــالة،    
  .كاخلمر، دون اجلامد، كاحلشيش، أو األفيون لو كان مسكراً

  :الدليل التاسع
يقــــول الــــشيخ كاشــــف الغطــــاء يف تعــــداده ألدلــــة اإلخبــــاريني علــــى حرمــــة    

ــ>: التـــــدخني تناد إىل األطيـــــاف الـــــيت رآهـــــا مجاعـــــة مـــــن األتقيـــــاء،  منـــــها االســـ
يف املنــــــــــام فمنعــــــــــوهم عــــــــــن شــــــــــربه، وبعــــــــــضها     ) ع(ونقلــــــــــوا أهنــــــــــم رأوا األئمــــــــــة   

قـد قلـب   ) ع(مقرون باملعجز، كما نقل أنه ُرأي شخص يف حـرم احلـسني      
رأيـــــت >: وجهـــــه عـــــن حملـــــه، ودار إىل غـــــري مقـــــره، فـــــسئل عـــــن ذلـــــك، فقـــــال    

فــــــضربين بكفــــــه، وهــــــذا أثــــــر   ! ب التنبــــــاك؟ِلــــــَم تــــــشر : ، فقــــــال يل)ع(اإلمــــــام 
  . )٤(<ضربته

إن لبعض العلماء رسـالة يف حتـرمي الـتنت،      >: ويقول العالمة الطهراين  
                                                            

  .٨١، ٨٠ص: احلق املبني) ١(
 .نقل ذلك عن بعض علماء العامة. ١٢٧: مصطلحات الفقه) ٢(
 . املقدمة بقلم السيد طيب اجلزائري١/١٠٣: كشف األسرار يف شرح االستبصار) ٣(
  .٨٢ص: احلق املبني) ٤(
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 )ع(، ومبــا أنــه قــد اشــتهر عنــهم    )١(<أكثــر اســتدالالته فيهــا مبنامــات األخيــار   
، فالبــــد مــــن احلكــــم   <مــــن رآنــــا فقــــد رآنــــا حقــــاً ألن الــــشيطان ال يتمثــــل بنــــا     >

 الــــــــيت خيــــــــاطبون هبــــــــا صــــــــاحب املنــــــــام مــــــــادام مطمئنــــــــاً بــــــــأن        حبجيــــــــة أقــــــــواهلم 
، هـــــذا مـــــا وّجـــــه بـــــه الـــــشيخ حـــــسني بـــــن مطـــــر القـــــول          )ع(املرئـــــي هـــــو أحـــــدهم   

  . )٢(<باحلرمة
أن احلكــــم الــــذي حكــــم بــــه املعــــصوم     >: ونقــــل يف القــــوانني عــــن بعــــضهم   

 ملــــــــا ورد مــــــــن أن مــــــــن رآه فقــــــــد رآه، وأن الــــــــشيطان ال   ،يف الرؤيــــــــا حجــــــــة ) ع(
   .)٣(<يتمثل به

إن األحــالم >: ولكــن مــن جهــة أخــرى فقــد اشــتهر بــني األصــحاب القــول  
، وهنـــا يـــرد الـــسؤال عـــن    <ال تكـــون شـــواهد األحكـــام باتفـــاق علمـــاء اإلســـالم     

 هـــــــــذه الـــــــــشهرة بـــــــــني األعـــــــــالم، وكيفيـــــــــة التوفيـــــــــق بينـــــــــها وبـــــــــني الروايـــــــــة     ســـــــــرِّ
يف املنــــــام صــــــادقة، ألن الــــــشيطان ال  ) ع(املتقدمــــــة الدالــــــة علــــــى أن رؤيتــــــهم   

ثـــــــــــل هبـــــــــــم؟ ولعلـــــــــــه لـــــــــــذلك مل جيـــــــــــزم اجمللـــــــــــسي بعـــــــــــدم حجيـــــــــــة املنـــــــــــام يف         يتم
  . )٤(فيه إشكال: األحكام الشرعية، بل قال

والبد يف بداية األمر من ذكـر الروايـة ومالحظـة سـندها، مث مالحظـة         
إن احلـــــــديث مـــــــروي مـــــــن   : عدمـــــــه، فنقـــــــول  وأ ،داللتـــــــها وإمكـــــــان األخـــــــذ هبـــــــا  

عــدة مــن ) ص( عــن الــنيب طــرق الفــريقني، أمــا مــن طــرق الــسنة، فقــد رواه 
 هريــــــــرة، وســــــــعيد بــــــــن جــــــــبري،    ســــــــعيد اخلــــــــدري، وأيب الــــــــصحابة منــــــــهم، أيب 

، )٥( مالــك األشــجعي عــن أبيــه، وعبــد اهللا بــن مــسعود، وأنــس وغريهــم  وأيب
ونكتفــي مبــا رواه اإلمــام أمحــد بــسنده إىل أيب األحــوص عــن عبــد اهللا بــن      

                                                            
  .١٢/٢٤٩: الطبقات) ١(
 . ٣٢٣ من املقدمة، ونابغة فقه وحديث ١/١٣٠: يف شرح االستبصاركشف األسرار ) ٢(
 .٤٩٥ص: قوانني األصول) ٣(
  .٢٣٧: حبار األنوار) ٤(
  .٥٠١، ٩/٥٠٠راجع فهرس مسند اإلمام أمحد ج) ٥(



 ٢١٦  ..لفصل الرابع       ا 

قـــــد رآين فـــــإن  مـــــن رآين يف املنـــــام ف >): ص(قـــــال رســـــول اهللا  : مـــــسعود قـــــال 
  . )١(<الشيطان ال ينبغي له أن يتمثل مبثلي

وأّمـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرق الـــــــــشيعة، فقـــــــــد رواه الـــــــــصدوق يف الفقيـــــــــه، واإلكمـــــــــال      
والعيـون واألمــايل، وروي يف كتـاب ســليم بـن قــيس اهلـاليل، وجمــالس ابــن     

، ونكتفـــــــــــي هنـــــــــــا بنقـــــــــــل مـــــــــــا رواه الـــــــــــصدوق يف األمـــــــــــايل  )٢(الـــــــــــشيخ الطوســـــــــــي
رمحـــــه (حـــــدثنا حممـــــد بـــــن إبـــــراهيم    >: ، قـــــال)ع (بإســـــناده إىل اإلمـــــام الرضـــــا  

، قــــــال أخربنــــــا أمحــــــد بــــــن حممــــــد اهلمــــــداين، عــــــن علــــــي بــــــن احلــــــسن بــــــن      )اهللا
أنـه قـال لـه    ) ع(ضال، عن أبيه، عـن أيب احلـسن علـي بـن موسـى       فعلي بن   

رأيـــــــت رســـــــول اهللا يف  ) ص( يـــــــا ابـــــــن رســـــــول اهللا   :رجـــــــل مـــــــن أهـــــــل خراســـــــان   
أرضــــــكم بــــــضعيت، واســــــتحفظتم  كيــــــف أنــــــتم إذا دفــــــن يف  : املنــــــام يقــــــول يل 

أنـــــــــــا املـــــــــــدفون يف ) ع(وديعـــــــــــيت، وغُيَّـــــــــــب يف ثـــــــــــراكم جنمـــــــــــي؟ فقـــــــــــال الرضـــــــــــا  
) ع(ولقــد حــدثين أيب عــن جــدي عــن أبيــه    ... أرضــكم أنــا بــضعة مــن نبــّيكم  

مــن رآين يف منامــه فقــد رآين، ألن الــشيطان ال   : قــال) ص(أن رســول اهللا 
 يف صـــورة أحـــدٍ يتمثـــل يف صـــوريت، وال يف صـــورة أحـــد مـــن أوصـــيائي، وال 

  . )٣(< من النبوةاًشيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءمن 
  :سند احلديث

هـذا خـرب واحـد ضـعيف مـن      >: قال السيد املرتضى بشأن هذا احلـديث   
  . )٤(<أضعف أخبار اآلحاد، وال معول على مثال ذلك

ولكــــــن الظــــــاهر أن استفاضــــــة اخلــــــرب واشــــــتهاره بــــــني الفــــــريقني بلــــــغ حــــــداً      
، فــــــــال وجــــــــه لالستــــــــشكال فيــــــــه  )ص(يكــــــــاد اإلنــــــــسان يطمــــــــأن بــــــــصدوره عنــــــــه  

                                                            
 .٣٥٤٩ رقم احلديث ١/٦٢٠: مسند اإلمام أمحد) ١(

، ١/٢٨٨): ع(رضا  وعيون أخبار ال٧٠، كمال الدين ص٢/٥٨٥: من ال حيضره الفقيه) ٢(
  .٣٥٠ص: ، كتاب سليم بن قيس١٢١ص: األمايل

 .١٥، اجمللس ١٢٠األمايل ) ٣(
 .٢/١٣: رسائل الشريف املرتضى) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢١٧ 

أمــــا جعلـــهم اخلــــرب مــــن أخبـــار اآلحــــاد فإمنــــا   >: ســـنداً، قــــال احملقـــق التــــستري  
حيــــــــسن لــــــــو كــــــــان اخلــــــــرب منحــــــــصراً مبــــــــا ذكــــــــروه مــــــــن اخلــــــــرب العــــــــامي، مــــــــع أن           

، وقــــــــال الــــــــشيخ حممــــــــد حــــــــسني   )١(<األخبــــــــار بــــــــه كــــــــثرية مــــــــن طريــــــــق اخلاصــــــــة   
أمـــــــــــا صـــــــــــحة   >:  جـــــــــــواب ســـــــــــؤال عـــــــــــن صـــــــــــحة احلـــــــــــديث     يف)٢(كاشـــــــــــف الغطـــــــــــاء 

فهــــو مــــن الــــشهرة واالستفاضــــة مبكــــان، وقــــد اتفــــق علــــى روايتــــه       : احلــــديث
بعـــــض علمـــــاء العامـــــة أورده يف  إن ، بـــــل <يف اجلملـــــة رواة العامـــــة واخلاصـــــة 

  .)٣(عداد األخبار املتواترة
  :اختالف يف املنت

: وقـــــــع االخـــــــتالف يف مـــــــنت احلـــــــديث، ففـــــــي بعـــــــض املـــــــصادر ورد هكـــــــذا   
يف >: ، ويف بعـــــــــــــضهم ال يوجـــــــــــــد عبـــــــــــــارة  <مـــــــــــــن رآين يف املنـــــــــــــام فقـــــــــــــد رآين  >

فــــــــإن الــــــــشيطان ال ينبغــــــــي لــــــــه أن   >: ، ويف بعــــــــضها جــــــــاء ذيلــــــــه هكــــــــذا  <املنــــــــام
، أو <ال يتــــراءى يب>، أو <أن يثمــــل يف صــــوريت >، وبعــــضها <يتمثــــل مبثلــــي 

ال يتمثــــــــــل يف  >غــــــــــري ذلــــــــــك، ويف روايــــــــــة الــــــــــصدوق املتقدمــــــــــة جــــــــــاءت زيــــــــــادة       
يف صــــــــــــورة أحــــــــــــد مــــــــــــن أوصــــــــــــيائي، وال يف صــــــــــــورة أحــــــــــــد مــــــــــــن     صــــــــــــوريت، وال 

مــــــن رآين فقــــــد  >: ، والقــــــدر املــــــشترك بــــــني هــــــذه النقــــــوالت هــــــو  )٤(<شــــــيعتهم
وال يف صــورة أحــد   >، وأّمــا زيــادة  <رآين، فــإن الــشيطان ال يتمثــل بــصوريت   

، فلم تأِت إالّ يف روايـة الـصدوق، فـإذا مل يـتم سـندها، فقـد         <من أوصيائي 
، ويقتــصر علــى  فــضالً عــن شــيعتهم)ع(ؤيــا لألئمــة ُيستــشكل يف تعمــيم الر

نعـــــم، ميكـــــن التعمـــــيم  . رؤيـــــا الرســـــول كوهنـــــا القـــــدر املـــــشترك بـــــني الروايـــــات   
إذا صـــــــحت الروايـــــــة، وميكـــــــن تـــــــصحيحها بلحـــــــاظ أنـــــــه لـــــــيس يف   ) ع(لألئمـــــــة 

ســـــــــندها مـــــــــن يستـــــــــشكل فيـــــــــه، إال الـــــــــراوي األول وهـــــــــو حممـــــــــد بـــــــــن إبـــــــــراهيم     
                                                            

 .١٧آيات بينات ) ١(
 .٢٦١جنة املأوى ص) ٢(
 .٢١٩ص: راجع نظم املتناثر من احلديث املتواتر) ٣(
  .٥٨/٢٣٥: حبار األنوار) ٤(



 ٢١٨  ..لفصل الرابع       ا 

، )١(وقــــــــد أكثــــــــر مــــــــن الروايــــــــة عنــــــــه  الطالقــــــــاين، وهــــــــو مــــــــن مــــــــشايخ الــــــــصدوق،   
، وأمـــا )٢(وذكـــره مـــراراً يف أوائـــل املـــشيخة مقرونـــاً بالترضـــي والتـــرحم عليـــه  

أمحـــــد بـــــن حممـــــد اهلمـــــداين فهـــــو ابـــــن عقـــــدة الثقـــــة املعـــــروف، وابنـــــا فـــــضال   
معروفان بالوثاقة، فال مشكلة يف السند، إال الرجـل األول الـذي ال منلـك       

صدوق وترمحـــــه عليـــــه، وإكثـــــاره مـــــن    توثيقـــــاً لـــــه، غايـــــة مـــــا منلـــــك ترضـــــي الـــــ     
  ، فهل يكفي ذلك إلثبات الوثاقة؟الرواية عنه

وأمــــــا >: فيــــــه خــــــالف فالــــــسيد اخلــــــوئي مل يكتــــــف بــــــذلك كلــــــه حيــــــث قــــــال   
وثاقتــــــــــه فهــــــــــي مل تثبــــــــــت، ولــــــــــيس يف ترضــــــــــي الــــــــــصدوق عليــــــــــه داللــــــــــة علــــــــــى      

، وكيــف كــان فــإن اكتفــي بالترضــي إلثبــات   )٣(<احلــسن، فــضالً عــن الوثاقــة 
بواســطة الروايــة، و إالّ أمكــن   ) ع( تعمــيم الرؤيــا الــصادقة لألئمــة   الوثاقــة متّّ

) ص(أنــــــــه ال فــــــــرق بــــــــني الــــــــنيب   : التعمــــــــيم مــــــــن طريــــــــق آخــــــــر، وهــــــــو أن يقــــــــال   
) ص(مــــن هــــذه اجلهــــة، فكمــــا أن الــــشيطان ال يتمثــــل بــــصورته      ) ع(واألئمــــة 

مــــــن  ) ص(، ألن عــــــدم متثــــــل الــــــشيطان بــــــصورته    )ع(فــــــال يتمثــــــل بــــــصورهتم   
مــــا يلتقــــي فيــــه األئمــــة   ، وهــــذا  مبلغــــاً عــــن اهللا تعــــاىل جهــــة عــــصمته، وكونــــه 

ألهنـــــم معـــــصومون، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فهـــــم وإن مل يكونـــــوا     ،)ص(معـــــه ) ع(
، األمــــــــر الــــــــذي يفــــــــرض عــــــــدم تــــــــشبه   مــــــــشرِّعني لكــــــــن قــــــــوهلم وفعلــــــــهم حجــــــــة  

  .فتأملالشيطان هبم، 
  :االعتراضات على الداللة

  :وميكن أن يسجل على داللة احلديث عدة اعتراضات
 مــــــا نقلــــــه احملقــــــق الكراجكــــــي عــــــن أســــــتاذه الــــــشيخ املفيــــــد، وهــــــذا    :لاألو
يف املنـام فـإن   ) ع(، أو ألحـد األئمـة   )ص(وأّما رؤية اإلنسان للـنيب    >: لفظه

  :ذلك عندي على ثالثة أقسام
                                                            

  . ١٥/٢٣٠: معجم رجال احلديث) ١(
  .٥/٩٧: جممع الرجال) ٢(
  .١٥/٢٣١: معجم رجال احلديث) ٣(
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قــسم أقطــع علــى صــحته، وقــسم أقطــع علــى بطالنــه، وقــسم أجــّوز فيــه     
قطـع علـى صـحته    فأمـا الـذي أ  . الصحة والبطالن فال أقطع فيه على حـال      

فاعـل لطاعـة   ، وهو )ع(، أو أحد األئمة )ص(يب ي فيه النئفهو كل منام ر   
أو آمــــر هبــــا، ونــــاهٍ عــــن معــــصية أو مــــبني لقبحهــــا، وقائــــل حلــــق أو داع إليــــه،        
وزاجر عن باطـل ملـن هـو عليـه، وأمـا الـذي أقطـع علـى بطالنـه فهـو كـل مـا                  

 حــــق، وصــــاحب صـــاحبا ) ع(واإلمــــام ) ص(كـــان ضــــد ذلـــك، لعلمنــــا أن الـــنيب    
احلــق بعيــد عــن باطــل، وأمــا الــذي أجــّوز فيــه الــصحة والــبطالن فهــو املنــام         

واإلمـــام ولـــيس آمـــراً وال ناهيـــاً، وال علـــى حـــال      ) ص(الـــذي ُيـــرى فيـــه الـــنيب    
أن يــــراه راكبــــاً أو ماشــــياً أو جالــــساً أو حنــــو ذلــــك،   : خيــــتص بالــــديانات، مثــــل 

ــ>: مــــن قولــــه) ص(وأمــــا اخلــــرب الــــذي يــــروى عــــن الــــنيب    ن رآين فقــــد رآين، مــ
، فإنــــــه إذا كــــــان املــــــراد بــــــه املنــــــام حيمــــــل علــــــى    <فــــــإن الــــــشيطان ال يتــــــشبه يب 

التخـــــصيص، دون أن يكـــــون يف كـــــل حـــــال، ويكـــــون املـــــراد بـــــه القـــــسم األول   
 رمحــــــه –وقــــــد كــــــان شــــــيخي  >: ، وأضــــــاف الكراجكــــــي <مــــــن الثالثــــــة األقــــــسام 

 كفرعـــــون عي يف اليقظـــــة أنـــــه إلـــــه،  إذا جـــــاز مـــــن بـــــشر أن يـــــدَّ   :  يقـــــول–اهللا 
ومـــــن جـــــرى جمـــــراه مـــــع قلـــــة حيلـــــة البـــــشر، وزوال اللـــــبس يف اليقظـــــة، فمـــــا          

نـــــيب؟ مـــــع متكـــــن  بلـــــيس عنـــــد النـــــائم بوسوســـــة لـــــه أنـــــه   املـــــانع مـــــن أن يـــــدعي إ 
وممـا  . إبليس مما ال يتمكن منه البشر، وكثرة اللبس املعترض يف املنـام    

ول يوضـــح لـــك أن مـــن املنامـــات الـــيت يتخيـــل لإلنـــسان أنـــه قـــد رأى فيهـــا رســـ  
 ومنــــها مــــا هــــو باطــــل، أنــــك تــــرى    ، منــــها مــــا هــــو حــــق  ،)ع(واألئمــــة ) ص(اهللا 

) ع(ومعــــه أمــــري املــــؤمنني   ) ص(رأيــــت يف املنــــام رســــول اهللا   : الــــشيعي يقــــول 
علـــــي بـــــن أيب طالـــــب، وهـــــو يـــــأمرين باالقتـــــداء بـــــه دون غـــــريه، ويعلمـــــين أنـــــه     

ن  ظــاملوه وأعــداؤه، وينــهاين عــ  فــالن وفــالن وفــالن خليفتــه مــن بعــده، وأن  
مــــــــــواالهتم، ويــــــــــأمرين بــــــــــالرباءة منــــــــــهم، وحنــــــــــو ذلــــــــــك ممــــــــــا خيــــــــــتص مبــــــــــذهب   

يف النــــوم ومعــــه  ) ص(رأيــــت رســــول اهللا : الــــشيعة، مث تــــرى الناصــــيب يقــــول 
فـــــــــالن وفـــــــــالن وفـــــــــالن، وهـــــــــو يـــــــــأمرين مبحبتـــــــــهم، وينـــــــــهاين عـــــــــن بغـــــــــضهم،       



 ٢٢٠  ..لفصل الرابع       ا 

ويعلمـــــين أهنـــــم أصـــــحابه يف الـــــدنيا واآلخـــــرة، وأهنـــــم معـــــه يف اجلنـــــة، وحنـــــو  
ذهب الناصــــــبية، فــــــنعلم ال حمالــــــة أن أحــــــد املنــــــامني      ذلــــــك ممــــــا خيــــــتص مبــــــ   

حــق، واآلخــر باطــل، فــأوىل األشــياء أن يكــون احلــق منــهما مــا ثبــت الــدليل         
يف اليقظــــــة علــــــى صــــــحة مــــــا تــــــضمنه، والباطــــــل، مــــــا أوضــــــحت احلجــــــة عــــــن        

  . )١( وبطالنههفساد
 بأنــه بعــد إحــراز كــون املرئــي    ،وميكــن التعليــق علــى كــالم الــشيخ املفيــد   

فــال جمــال للتفــصيل املــذكور، بــل البــّد مــن       ) ص(هــو رســول اهللا   يف املنــام 
األخــــذ مبــــا يقولــــه، ألنــــه ال يكــــون إال حقــــاً، لفــــرض أن الــــشيطان ال يتمثــــل         

، غايتـه  )ع(أو أحـد األئمـة   ) ص(به، أما لو مل ُيحرز أن املرئـي هـو الرسـول         
أن الــشخص املرئـــي ادعــى بأنـــه الرســول أو اإلمـــام، فــال يكـــون قولــه حجـــة،      

 بعلـــــــم أو – أمـــــــر حبـــــــق أو باطـــــــل، ألن احلجيـــــــة ال تثبـــــــت إال ملـــــــا أحـــــــرز     ســـــــواء
 أنــــــه قولــــــه أو فعلــــــه أو تقريــــــره، فــــــال جمــــــال للتفــــــصيل       –اطمئنــــــان أو حجــــــة  

الثالثـــي الـــذي ذكـــره املفيـــد مـــن أنــــه إذا أمـــر حبـــق فيؤخـــذ بقولـــه، ألن هــــذا          
يكـــــــشف عـــــــن صـــــــحة دعـــــــواه يف كونـــــــه نبيـــــــاً أو إمامـــــــاً، وإن أمـــــــر بباطـــــــل فـــــــال       

، وإن  يف كونــــه نبيــــاًلــــه ألنــــه بــــذلك ينكــــشف زيــــف وكــــذب دعــــواه  يؤخــــذ بقو
أمــر بــشيء خــارج عــن دائــرة الــدين، فيتوقــف يف املنــام، وال جيــزم بــصحته       

  .أو كذبه
 مــــن – واملــــراد بــــه املفيــــد ظــــاهراً –وأمـــا مــــا نقلــــه الكراجكــــي عــــن شـــيخه   

بـــشر أن يـــدعي أنـــه إلـــه كمـــا هـــو حـــال فرعـــون، مـــع قلـــة حيلـــة      أنـــه إذا جـــاز لل 
، وعـــــدم االشـــــتباه يف حـــــاالت اليقظـــــة، فكيـــــف ال ميكـــــن إلبلـــــيس أن     البـــــشر

  ؟ )ص(يدعي للنائم بأنه رسول اهللا 
ــ أنـــه فـــرق بـــني األمـــرين، فـــدعوى احلـــي     ب: يمكن ألصـــحاب الـــدليل رده فـ

بأنـــــــــــه إلـــــــــــه فهـــــــــــي واضـــــــــــحة   - أعـــــــــــين احلـــــــــــي –قابلـــــــــــة للتكـــــــــــذيب، أمـــــــــــا دعـــــــــــواه 

                                                            
 .٢/٦٤: ، كرت الفوائد٦١/٢١٢: حبار األنوار) ١(
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خبلوهـــــا مـــــن الـــــبطالن لكـــــل ذي لـــــب، وكـــــذلك دعـــــواه النبـــــوة يـــــسهل إبطاهلـــــا  
شـــاهد يعـــضدها كـــاملعجزة، وهـــذا خبـــالف دعـــوى امليـــت، فحيـــث ال يتيـــسر    
إثبات بطالهنا بسهولة كان من لطف اهللا أنـه حـال دون تقمـص الـشيطان       

  ).ص(شخصية النيب 
وهكـــذا يتـــضح التأمـــل فيمـــا ذكـــره أخـــرياً، فـــإن دعـــوى الـــشيعي أنـــه رأى          

رباءة مــن أعــدائهم،  والــ) ع(وهــو يــأمره مبــوالة أهــل البيــت    ) ص(رســول اهللا 
وهـو يـأمره مبعـاداة أهـل البيـت      ) ص(ودعوى الناصيب أنه رأى رسول اهللا      

والتمــسك مبخـــالفيهم وأعــدائهم هـــي دعــوى صـــحيحة وواقعــة، ولكـــن هـــذا     
 أن املرئـــــــي مل يكــــــــن رســــــــول اهللا  يبطـــــــل احلــــــــديث، وإمنـــــــا يثبــــــــت ويكــــــــشف  ال 

  . عندما يأمر مبعاداة أوليائه، أو موالة أعدائه) ص(
أن احلـــــــــديث يـــــــــنص علـــــــــى أن الـــــــــشيطان ال يتمثـــــــــل بـــــــــصورة      : لواحلاصـــــــــ
يف املنـــــام، وهـــــذا ال ُيـــــنقض عليـــــه بـــــأنّ فالنـــــاً رأى رســـــول     ) ص(رســـــول اهللا 

يف املنــــــام وهــــــو يــــــأمر بباطــــــل، ألن كــــــون هــــــذا املرئــــــي هــــــو رســــــول     ) ص(اهللا 
جزمــــاً ألنــــه ال يــــأمر   ) ص( أول الكــــالم، بــــل لــــيس هــــو رســــول اهللا   ) ص(اهللا 

  .بباطل
 ويف مقــــــــام مناقــــــــشة كــــــــالم العلمــــــــني املفيــــــــد     -ق البحــــــــراين  مث إن احملقــــــــ

 ذهــــــــــــــب إىل تقييــــــــــــــد إطــــــــــــــالق احلــــــــــــــديث بوجــــــــــــــه آخــــــــــــــر، وهــــــــــــــو   -والكراجكــــــــــــــي 
فهــــــــذه الرؤيــــــــة تكــــــــون   ) ع(أو اإلمــــــــام ) ص(صه برؤيــــــــة املــــــــؤمن للــــــــنيب   يــــــــختص

البــد مــن ختـــصيص   >: صــادقة دون رؤيــة غــري املــؤمن، قــال احملقــق املــذكور       
، ملـــــا عرفـــــت آنفـــــاً مـــــن اشـــــتراط صـــــحة      اخلـــــرب املـــــذكور برؤيـــــا املـــــؤمن خاصـــــة    

  .)١(<...الرؤيا غالباً باإلميان والصالح والتقوى
بأنــــه ال وجــــه هلــــذا التخــــصيص، ألنــــه  : وتعليقــــاً علــــى هــــذا الكــــالم نقــــول 

وهـــذه صـــورته فيكـــون املنـــام صـــادقاً،   ) ص(إذا ثبـــت أن املرئـــي هـــو الرســـول  

                                                            
  .١٥٥ :الدرر النجفية) ١(



 ٢٢٢  ..لفصل الرابع       ا 

يص، وعلـــى  فهـــذا املعـــىن ال يقبـــل التخـــص   ولـــو كـــان الرائـــي لـــه غـــري مـــؤمن،      
 فإن التعليل الـوارد يف الروايـة   ، للتخصيص– يف حد ذاته –فرض قبوله   

ُعلِّــــل بـــأن الـــشيطان ال يتمثــــل   ) ص(مينـــع ذلـــك، فـــإن احلكــــم بـــصدق رؤيتـــه      
فـــــالفرار بــــصورته، وهـــــذا ال يفـــــرق فيـــــه بـــــني املــــؤمن وغـــــريه كمـــــا ال خيفـــــى،    

 نـــــاهٍ وهـــــو آمـــــر بغـــــري احلـــــق، أو) ص(مـــــن حمـــــذور رؤيـــــا غـــــري املـــــؤمن للرســـــول  
عــــن غــــري الباطـــــل ال يكــــون بــــالتزام التفـــــصيل بــــني مــــا لـــــو أمــــر حبــــق فيؤخـــــذ         

بــــأن رؤيــــا  : بقولــــه دون مــــا لــــو أمــــر بالباطــــل، كمــــا ذهــــب املفيــــد، وال بــــالقول   
ال عربة هبا ألنه من شرائط صـحة الرؤيـا كـون الرائـي        ) ص(له  غري املؤمن   

 فيهمــــــا مؤمنــــــاً، كمــــــا اختــــــار احملقــــــق البحــــــراين، ألن كــــــال هــــــذين التــــــوجيهني  
خمالفـــــة لظـــــاهر احلـــــديث، وتقييـــــد إلطالقـــــه بـــــدون موجـــــب، واألنـــــسب يف       

  .تعليقاً على كالم الشيخ املفيددفع احملذور املذكور ما ذكرناه 
 ذكــر الــشيخ جعفــر كاشــف الغطــاء يف اعتــراض علــى احلــديث      :الثــاين

مـن رآنـا فقـد رآنـا، لـيس فيـه داللـة إالّ علـى رؤيــا         ) ع(قـوهلم  >: املـذكور بـأن  
  . )١(<رئي من صورهم على ما هي عليهمن 

احلـــديث ال يــــدل إال علـــى أن هــــذه الــــصور هـــي صــــورهم، أمــــا إذا    أن أي 
أمروا بـشيء، أو هنـوا عـن شـيء فـال دليـل يف احلـديث علـى لـزوم إتبـاعهم               

  .يف ذلك
إذا ثبــــت أن هــــذه الــــصورة الــــيت رآهــــا : بأنــــههــــذا االعتــــراض يــــرد علــــى و

 فمــــا -الــــشيطان ال يتمثــــل بــــصورهم    ألن -النــــائم هــــي صــــورة واحــــدٍ منــــهم    
يــــــصدر عـــــــن صـــــــاحبها مـــــــن أقـــــــوال وأفعـــــــال تكـــــــون أقوالـــــــه وأفعالـــــــه، ألنـــــــه مـــــــن   
املــــــــــــستبعد جــــــــــــداً أن ال يتــــــــــــشبه الــــــــــــشيطان بــــــــــــصورهم، ولكنــــــــــــه ينطــــــــــــق علــــــــــــى     

إن املــــــستفاد عرفــــــاً مــــــن عــــــدم  : وبعبــــــارة أخــــــرى. ألــــــسنتهم ويقــــــوم بأفعــــــاهلم
وال واألفعــال الــيت  تــشبه الــشيطان هبــم عــدم تــشبهه هبــم يف الــصورة واألقــ     

                                                            
  .٨٣: احلق املبني) ١(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٢٣ 

  .يتلبسون هبا
لــو ســلمنا بــأن الــشيطان ال يتــشبه هبــم يف األقــوال  : لكــن يبقــى أن يقــال

واألفعــــــال، كمـــــــا ال يتـــــــشبه هبـــــــم يف الـــــــصورة، لكــــــن مـــــــا الـــــــدليل علـــــــى حجيـــــــة    
، وهــذا الكــالم  حجيتــهابإثبــات األقــوال واألفعــال؟ فــإن احلــديث ال يتكفــل     

  .وجيه
هم، وأخـــــــذ األحكـــــــام عنـــــــهم حتمـــــــل  واألدلـــــــة الدالـــــــة علـــــــى وجـــــــوب متابعتـــــــ  

علــى مــا هــو املتعــارف املتكــرر دائمــاً والــشايع، وهــو أخــذ األحكــام منــهم يف      
، ولعـــــل هـــــذا هـــــو مـــــراد     )١(حـــــال اليقظـــــة والرؤيـــــة، ال يف حـــــال النـــــوم والرؤيـــــا     

وكيف كان فهـو إشـكال مـتني، ومرجعـه إىل دعـوى         . الشيخ كاشف الغطاء  
وحجيـــة ) ع(واألئمـــة ) ص(الـــنيب انـــصراف األدلـــة الدالـــة علـــى لـــزوم متابعـــة   

أقواهلم عن مثل األوامـر والنـواهي الـيت تـصدر عنـهم يف املنـام الـذي يـراه           
  .)٢(املؤمن أو غريه

 إن الرؤيــــــــــا وإن كانــــــــــت صــــــــــادقة لكنــــــــــها قــــــــــد حتتــــــــــاج إىل تعــــــــــبري        :الثالــــــــــث
  .)٣(وتأويل، وهذا ال يعرفه إال األوحدي من الناس

. صاً يف تعــــبري الرؤيــــا واملنــــام  أننــــا قــــد جنــــد أوحــــدياً متخصــــ   : وفيــــه؛ أوالً
إن الرؤيـــا قـــد تكـــون واضـــحة جـــداً ال حتتـــاج إىل تأويـــل وتعـــبري، كمـــا  : وثانيــاً 

رأى ) ع(يف الرؤيــــــــــــا املزعومــــــــــــة الــــــــــــيت تقــــــــــــدمت يف االســــــــــــتدالل، وهــــــــــــي أنــــــــــــه      
فهـــذه رؤيـــا . شخــصاً يـــشرب التنبـــاك فـــضربه علـــى وجهــه فقلبـــه عـــن حملـــه   

  .واضحة ال حتتاج إىل تأويل

                                                            
: قد فّرق أهل العربية بني الرؤيا، والرؤية فقالوا: قال الشيخ البهائي يف كشكوله) ١(

  : طوا أبا الطيب يف قولهؤية مصدر رأت العني، وغلَّمصدر رأى احللم، والر: الرؤيا
  ضـمـغـن الـون مـيـعـي الـى فـلـاك أحـورؤي        ضي مضى الليل والفضل الذي لك ال مي

  ).٣/٢٦١: سفينة البحار(
 .١٥٦: الدرر النجفية) ٢(
  .٥٨/٢٣٨: ، حبار األنوار١٥٦: الدرر النجفية) ٣(
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 مبــــــــا تــــــــد، فــــــــال يع)١(<قــــــــد يقــــــــع االشــــــــتباه يف فهــــــــم الكــــــــالم   أنــــــــه  >:الرابــــــــع
 ال ،يــسمعه الرائــي منــه يف املنــام ممــا يتعلــق باألحكــام لعــدم ضــبط الــراوي    

  .)٢(للشك يف الرؤية
يف املنـــــــــام، يقـــــــــع  ) ع(يف نقـــــــــل كالمهـــــــــم  كمـــــــــا يقـــــــــع   االشـــــــــتباه أن: ويـــــــــرده

االشـــتباه يف نقـــل كالمهـــم حـــال اليقظـــة، ومـــا أجيـــب بـــه عـــن هـــذا اإلشـــكال    
 - أقـصد اجلـواب علـى احتمـال االشـتباه      –ناك جياب به عليه هنـا، وهـو      ه

أن أصـــــــالة عـــــــدم الغفلـــــــة وعـــــــدم االشــــــــتباه حمكمـــــــة مـــــــا مل جيـــــــزم أو ُيطمــــــــئن        
  .على أن الرائي للمنام قد جيزم بعدم االشتباه. حبصوهلا

أن األحكــام الــشرعية بنيــت علــى العلــوم الظــاهرة، ال علــى     >:اخلــامس
إمنــــــــــا حيكمــــــــــون يف الــــــــــدعاوى    ) ع(أال تــــــــــرى أهنــــــــــم  العلــــــــــم بــــــــــأي وجــــــــــه اتفــــــــــق،    

بالبينــــات واألميـــــان، ورمبـــــا عرفــــوا احملـــــق مـــــن املبطــــل واقعـــــاً، ورمبـــــا عرفـــــوا     
كفـــــــــــر املنـــــــــــافقني، وفـــــــــــسق الفاســـــــــــقني، وجناســـــــــــة بعـــــــــــض األشـــــــــــياء بعلـــــــــــومهم     
املختـــــصة هبـــــم، إالّ أن الظـــــاهر أهنـــــم ليـــــسوا مـــــأمورين بالعمـــــل بتلـــــك العلـــــوم      

ا يعملـــون علـــى ظـــاهر علـــوم الـــشريعة، وقـــد      يف األحكـــام الـــشرعية، بـــل إمنـــ   
  . )٣(<ا حنكم بالظاهر واهللا املتويل للسرائرإنَّ>): ص(روي عنه 
إمنــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــضي بيــــــــــــــــــنكم بالبينــــــــــــــــــات   >): ص(اســــــــــــــــــتناداً إىل قولــــــــــــــــــه  : أقــــــــــــــــــول
، ثبـــت أن وســـائل اإلثبـــات القـــضائي تعتمـــد علـــى الظـــاهر، فـــال     )٤(<واألميـــان

ل االتـــــــصال بـــــــاجلن، أو ميكـــــــن القـــــــضاء علـــــــى أســـــــاس املنامـــــــات، أو مـــــــن خـــــــال  
واألئمـــــة ) ص(األرواح، أو حنـــــو ذلـــــك، وثبـــــت أيـــــضاً مـــــن خـــــالل ســـــرية الـــــنيب     

أهنـــــم كـــــانوا يتعــــــاملون مـــــع النــــــاس مـــــن حــــــوهلم، ويتحركـــــون يف حيــــــاهتم      ) ع(
اخلاصــة والعامــة علــى أســاس الظــواهر، ولكــن هــل أمــر الفتــوى كــذلك؟ مل    

                                                            
 .٨٣: احلق اليقني) ١(
  .٥/٣٦١: ع للنووياجملمو) ٢(
 .١٥٦: ، الدرر النجفية٥٨/٢٣٧: حبار األنوار) ٣(
 .١ من أبواب آداب القاضي احلديث٢، الباب٢٧/٢٣٢: وسائل الشيعة) ٤(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٢٥ 

كــــــــون الفتــــــــوى يـــــــذكر احملقــــــــق البحـــــــراين يف دليلــــــــه اآلنــــــــف مـــــــا يــــــــربهن علـــــــى     
كالقـــضاء، إال أن تلحـــق بـــه بقيـــاس األولويـــة أو املـــساواة، أو يتمـــسك لـــذلك       

بـــل بالـــضرورة الفقهيـــة القائمـــة علـــى أن ديـــن اهللا ال حيـــتج فيـــه باملنامـــات،       
 إىل الكتـــــــاب والـــــــسنة، ومـــــــا ثبتـــــــت حجيتـــــــه شـــــــرعاً، ولـــــــذلك قـــــــال   يرجـــــــع فيـــــــه

ما ســــــــئل عمــــــــا  عنــــــــد ) أجوبــــــــة املــــــــسائل املهنائيــــــــة  (يف ) قــــــــده (العالمــــــــة احللــــــــي  
وهـــــــو ) ع(، أو بعـــــــض األئمـــــــة )ص(يقولـــــــه فـــــــيمن رأى يف منامـــــــه رســـــــول اهللا 

يـــــأمر بـــــشيء، أو ينـــــهى عـــــن شـــــيء هـــــل جيـــــب عليـــــه امتثـــــال مـــــا أمـــــره بـــــه، أو     
 مـع مـا صـح عـن سـيدنا رسـول اهللا       ؟اجتناب مـا هنـاه عنـه، أم ال جيـب ذلـك          

مــــــن رآين، فقـــــــد رآين فــــــإن الــــــشيطان ال يتمثــــــل يب، وغـــــــري     : أنــــــه قــــــال  ) ص(
؟ ومـــا قـــولكم لـــو كـــان مـــا أمـــر بـــه، أو   )ص(ذلـــك مـــن األحاديـــث املرويـــة عنـــه  

هنـــــى عنـــــه علـــــى خـــــالف مـــــا يف أيـــــدي النـــــاس مـــــن ظـــــاهر الـــــشريعة هـــــل بـــــني      
احلـــــــالني فــــــــرق أم ال؟ أفتنــــــــا يف ذلــــــــك مبّينــــــــاً جعــــــــل اهللا كــــــــل صــــــــعب عليــــــــك   

  هيناً؟
مـــــا خيـــــالف الظـــــاهر فـــــال ينبغـــــي املـــــصري إليـــــه، وأمـــــا مـــــا يوافـــــق       : اجلـــــواب

ال يعطــــي وجــــوب  ) ص( فــــاألوىل املتابعــــة مــــن غــــري وجــــوب، ورؤيتــــه    الظــــاهر
  .)١(إتباع املنام

األحـالم ال تكـون شـواهد األحكـام     >: وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء    
  . )٢(<باتفاق علماء أهل اإلسالم

إذن االعتـــــراض اخلـــــامس ال يكـــــون وجيهـــــاً مبجـــــرد دعـــــوى أن األحكـــــام       
دعوى مــــصادرة واضــــحة، مــــا مل   الــــشرعية ال تؤخــــذ مــــن املنامــــات، فهــــذه الــــ    

، يــــــــــدع ضــــــــــرورهتا وبداهتــــــــــها الفقهيــــــــــة، أو يــــــــــستدل عليهــــــــــا بــــــــــبعض الوجــــــــــوه     
  .كفحوى ما جاء يف القضاء

                                                            
  . ٩٨: أجوبة املسائل املهنائية) ١(
 .٨٣: احلق املبني) ٢(



 ٢٢٦  ..لفصل الرابع       ا 

فهــــــي ) ع(، وأمــــــا رؤيــــــا األنبيــــــاء   )ع(هــــــذا كلــــــه يف رؤيــــــا مــــــن عــــــدا األنبيــــــاء     
مبرتلـــــــــة الـــــــــوحي، كمـــــــــا يـــــــــشهد بـــــــــذلك القـــــــــرآن يف قولـــــــــه تعـــــــــاىل علـــــــــى لـــــــــسان   

أَنِّــــــــــــــــــي  يَّ إِنِّــــــــــــــــــي أََرى فِــــــــــــــــــي الَْمَنــــــــــــــــــامِقَــــــــــــــــــالَ َيــــــــــــــــــا ُبَنــــــــــــــــــ{): ع(إبــــــــــــــــــراهيم 
، أو قولــه تعـــاىل علــى لــسان الــنيب يوســـف     ]١٠٤: الــصافات /[}...أَذَْبُحــكَ 

 َيا أَبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحـَد َعـَشَر كَْوكَبـاً َوالـشَّْمَس َوالْقََمـَر َرأَْيـُتُهْم                 ...{): ع(
  . )١(ت، وغري ذلك من اآليات والروايا]٤: يوسف/[}لِي َساجِدِيَن
، ومــــــــــع غــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن كــــــــــل   <...مــــــــــن رآنــــــــــا>:  إن حــــــــــديث:الــــــــــسادس

اإلشكاالت السابقة الـواردة عليـه، ال جيـدي نفعـاً إال حبـق مـن عـرف صـور             
املعـــصومني احلقيقيـــة، كمـــا هـــو حـــال معاصـــريهم الـــذين رأوهـــم رأي العـــني     

مــن  >): ص(دون مــن مل يــر صــورهم ومل يعرفهــا، والــسَّر يف ذلــك أن قولــه       
ظــــاهر يف رؤيــــة صــــورهتم احلقيقيــــة، فمــــن يعــــرف الــــنيب    < رآنــــا >، أو<رآين

مث يـــــــــــراه يف النـــــــــــوم يـــــــــــصدق أنـــــــــــه رآه حقـــــــــــاً، ألن الـــــــــــشيطان ال يتمثـــــــــــل    ) ص(
بــــصورته، وأمـــــا الـــــشخص الــــذي يتخيلـــــه الرائـــــي يف املنــــام نبيـــــاً أو إمامـــــاً، أو     
خيـــربه املرئـــي بأنـــه نـــيب أو إمـــام، فهـــذا لـــيس بالـــضرورة يكـــون هـــو الـــنيب أو        

واحلـــــــديث ال يـــــــدل علـــــــى ذلـــــــك، فالبـــــــّد واحلـــــــال هـــــــذه أن يثبـــــــت يف  اإلمـــــــام، 
املرتبـــــة الـــــسابقة أنّ الـــــصورة الـــــيت يراهـــــا النـــــائم هـــــي صـــــورة معـــــصوم حـــــىت         
تثبـــت صـــحة املنـــام وصـــدق الرؤيـــا، وهـــذا ال يـــتم إال عنـــد مـــن يعـــرف صـــورة    
املعـــــصوم، وأمـــــا جمـــــرد ختّيـــــل أنـــــه املعـــــصوم، أو دعـــــواه هـــــو أنـــــه نـــــيب أو ويل  

 ألن الــــشيطان ال يتمثــــل بــــصورهم احلقيقيــــة، ال صــــورهم فهــــذا ال يكفــــي،
  .التخيلية أو املدعاة

وال نريــــــــــــد هبــــــــــــذا الكــــــــــــالم القــــــــــــول بــــــــــــأن كــــــــــــل مــــــــــــن يــــــــــــراه غــــــــــــري املعاصــــــــــــرين    
للمعصوم والذين ال يعرفون صورته هو جزماً ليس بـنيبٍ وال إمـام، فرمبـا     
كـــان كـــذلك، ولكـــن نريـــد القـــول أنـــه ال مثبـــت لكونـــه هـــو، مـــادام أنّ صـــورته     

                                                            
  . وما بعدها٥٨/١٥١: راجع حبار األنوار) ١(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٢٧ 

  .حلقيقية غري معروفةا
مث إنه وبعد تسجيلنا هلذا اإلشـكال وجـدنا أن بعـض أسـاتذتنا قـد تنّبـه              

يف زماننــــــــا ال يوجــــــــد >: لــــــــه، فأجــــــــاب عــــــــن ســــــــؤال ُوجَّــــــــه إليــــــــه حــــــــول احلــــــــديث 
مــــــصداق لــــــذلك، ألننـــــــا مل نــــــر املعــــــصوم يف اليقظـــــــة حــــــىت نعــــــرف أن الـــــــذي       

  . )١(<ة سابقاًرأيناه يف املنام كان هو املعصوم الذي رأيناه يف اليقظ
  :وقد يسجل على هذا االعتراض بعض املالحظات

يف الروايــــــة الــــــسابقة صــــــّدق منــــــام الرجــــــل  ) ع( أن اإلمــــــام الرضــــــا :األوىل
اخلراســـــــاين، مـــــــع أن هـــــــذا الرجـــــــل حبـــــــسب الظـــــــاهر مل يكـــــــن قـــــــد رأى الـــــــنيب    

، أو تعـــــــــّرف علـــــــــى صـــــــــفاته ومالحمـــــــــه، األمـــــــــر الـــــــــذي يؤشـــــــــر إىل عـــــــــدم        )ص(
، وكفايـــــــــة رؤيـــــــــاه يف املنـــــــــام، ولـــــــــو )ص( بـــــــــصفاته ضـــــــــرورة املعرفـــــــــة املـــــــــسبقة

  .للمرة األوىل
إن يف رؤيــــا اخلراســــاين الــــيت قــــصها علــــى اإلمــــام   : واجلــــواب علــــى ذلــــك 

شـــــواهد وقـــــرائن علـــــى صـــــدقها، وأن املرئـــــي حقيقـــــة هـــــو رســـــول       ) ع(الرضـــــا 
لـــــــــه بـــــــــأن  ) ص(، والقرينـــــــــة األســـــــــاس يف ذلـــــــــك هـــــــــي إخبـــــــــار الـــــــــنيب     )ص(اهللا 

 ســيدفن يف خراســان، وهــو خــرب غــييب    –) ع ( وهــي اإلمــام الرضــا  –بــضعته 
ال يعلمــــه إال رجــــل متــــصل بــــالوحي، وهــــذه القرينــــة كانــــت كافيــــة لتــــصديق        

لـــه عـــن أوصـــاف ومالمـــح الـــشخص   ) ع(الرجـــل، وعـــدم ســـؤال اإلمـــام الرضـــا   
  .الذي رآه

ــة  لــــــــــــو ســــــــــــلمنا بــــــــــــضرورة املعرفــــــــــــة املــــــــــــسبقة مبواصــــــــــــفاته، فــــــــــــإن       :الثانيــــــــــ
يــــق املعرفــــة الشخــــصية واملباشــــرة   باإلمكــــان التوصــــل إىل ذلــــك مــــن غــــري طر  

لــه، وإمنــا مــن خــالل مــا نقلــه الــرواة واملؤرخــون مــن مالمــح وصــفات دقيقــة     
 وكـــــــان رجـــــــالً   -لشخـــــــصيته، فعلـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال فـــــــإن هنـــــــد ابـــــــن أيب هالـــــــة        

                                                            
 .١٥٣ ص١ج: الفتاوى املنتخبة) ١(



 ٢٢٨  ..لفصل الرابع       ا 

، فـــإذا )١(وبيـــان مالحمـــه) ص( قـــد نقـــل أدق التفاصـــيل يف وصـــفه  -وّصـــافاً 
طيع املوازنـــــــة بينـــــــها وبـــــــني  كـــــــان صـــــــاحب الرؤيـــــــا عاملـــــــاً هبـــــــذه األوصـــــــاف يـــــــست   

  .صورة َمْن رآه يف املنام
إن األوصـــاف الـــيت تنقـــل مالمـــح األشـــخاص مهمـــا    : واجلـــواب عـــن ذلـــك 

كانـــت تفـــصيلية تبقـــى أوصـــافاً تقريبيـــة، وال تقـــدم صـــورة حقيقيـــة، وهـــذا    
قــــد يعمــــدون إىل مــــا يقــــّر بــــه خــــرباء اجلنايــــات والقــــضاة يف عــــصرنا، فــــإهنم   

هبــــــــم اعتمــــــــاداً علــــــــى قــــــــرائن ومــــــــشاهدات      مــــــــشتبه تعمــــــــيم رســــــــوم ألشــــــــخاصٍ  
قـــــــــدمت إلـــــــــيهم عـــــــــن أوصـــــــــافهم بيـــــــــد أهنـــــــــم يعترفـــــــــون بأهنـــــــــا رســـــــــوم تقريبيـــــــــة   
وليــست قطعيــة، كمــا أن روايــة هنــد املــشار إليهــا غــري نقيــة الــسند، وهكــذا     
غريهــــــا مــــــن الروايــــــات الــــــواردة يف هــــــذا اجملــــــال، مــــــضافاً إىل وجــــــود تعــــــارض    

تفاصـــــــــيل، مـــــــــع عـــــــــدم وجـــــــــود  بـــــــــني الروايـــــــــات الناقلـــــــــة لـــــــــصفاهتم يف بعـــــــــض ال 
  .تشخيص كامل لبعض املعصومني من قبل الرواة

صورته األصـلية، فلـو   ال يشترط يف رؤيـاه أن ُيـرى بـ      :  أن يقال  :الثالثة
وفــــــرق . ، كــــــان ذلــــــك كافيـــــاً للحكــــــم بــــــصحة وصــــــدق الرؤيــــــا  رئـــــي بــــــأي صــــــورةٍ 

هــــذه املالحظــــة عــــن املالحظــــة األوىل أنــــه يف األوىل كنــــا نفتــــرض ضــــرورة    
ته األصـــــلية، ولكـــــن الكـــــالم أنـــــه هـــــل تـــــشترط املعرفـــــة املـــــسبقة   رؤيـــــاه بـــــصور

بتلـــك الـــصورة أم يكفــــي رؤيـــاه ألول مــــرة، بينمـــا هنـــا ينــــاقش صـــاحب هــــذه       
املالحظــــــــــة يف ضــــــــــرورة رؤيــــــــــاه بــــــــــصورته األصــــــــــلية ويكتفــــــــــي برؤيـــــــــــاه يف أي       

                                                            
: راجع على سبيل املثال املستدرك للنيسابوري: ( حديث هند مروي عند الفريقني)١(

، ٢/٢٨٢): ع(، وراجع عيون أخبار الرضا ٧/٤١: ، والسنن الكربى للبيهقي٣/٦٤٠
: سألت) ع ( يقول، احلسن اإلمام، وينتهي سند احلديث إىل)٨٠ص: ومعاين األخبار

كان >: ، فقال)ص(وكان وّصافاً للنيب ) ص(خايل هند بن أيب هالة عن حلية رسول اهللا 
رسول اهللا فخماً مفخماً، يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع وأقصر 
من املشذب، عظيم اهلامة رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرق، وإالّ فال جياوز شعره 

  . <إخل... بنيحلاجشحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع اجلبني، أرح ا
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 رمحـــــه اهللا مـــــشرياً إىل اخلـــــالف يف هـــــذه    )١(قـــــال العالمـــــة اجمللـــــسي  . صـــــورة
يف صـــــــورهم ) ع(علمــــــاء اختلفـــــــوا يف أن املــــــراد رؤيتـــــــهم   اعلـــــــم أن ال: املــــــسألة 

) ع(األصـــــــلية، أو بـــــــأي صـــــــورة كانـــــــت، وال خيفـــــــى أن ظـــــــاهر حـــــــديث الرضـــــــا      
يف أي ) ع(، ومل يــــــــــــــسأله )ص(التعمــــــــــــــيم، ألن الرائــــــــــــــي مل يكــــــــــــــن رأى الــــــــــــــنيب    

علــم أنــه رآه بــصورته األصــلية بعيــد عــن  ) ع(ه علــى أنــه لُــه، وْمحصــورة رأيَتــ
يف املنـام مل حيــصل لـه علــم يف   ) ع(حــداً مـن األئمــة  الـسياق، فــإن مـن رأى أ  

أنــــــه رآهــــــم، وإن رأى الــــــشخص  : املنــــــام بأنــــــه رآه، ويقــــــال يف العــــــرف واللغــــــة 
رآه بـــصورة فـــالن، وال يعـــّدون هـــذا الكـــالم    : الواحـــد بـــصور خمتلفـــة فيقـــال  

  .من املتناقض
والعامــــــــة أيـــــــضاً اختلفـــــــوا يف ذلــــــــك، فمنـــــــهم مــــــــن    : مث أضـــــــاف رمحـــــــه اهللا  

د رؤيتــــه بــــصورته األصــــلية، وأيــــدوه مبــــا عــــن ابــــن ســــريين مــــن أنــــه     املــــرا: قــــال
صـف يل الـذي رأيتـه، فـإن     : ، قـال )ص(إذا قّص عليه رجـل أنـه رأى الـنيب       

وبعــضهم قــال بــالتعميم، وأيــدوه    . مل تــره: وصــف لــه صــفة ال يعرفهــا، قــال   
مــــــــــن رآين يف >): ص(قــــــــــال رســــــــــول اهللا  : مبــــــــــا رووه عــــــــــن أيب هريــــــــــرة، قــــــــــال  

  .)٢(<فإين أرى يف كل صورةاملنام فقد رآين 
أن حديث من رآين املـشهور بـني الفـريقني ظـاهر       : ويالحظ على ذلك  

فيمــــــا قلنــــــاه مــــــن رؤيتــــــه بــــــصورته األصــــــلية، وإال فــــــال يــــــصدق علــــــى مــــــن رأى    
أنــــــه رآه، وأمــــــا حــــــديث ) ص( متومهــــــاً أهنــــــا صــــــورته – مــــــثالً –صــــــورة مــــــالك 

ن اســــــتبعاد، أيب هريــــــرة فلــــــم تثبــــــت صــــــحته، بــــــل وال خيلــــــو التعمــــــيم فيــــــه مــــــ     
يف كــــل صــــورة، ولــــو كانــــت صــــورة ُمهينــــة     ) ص(فهــــل يعقــــل أن يــــرى الــــنيب   

  ! لشخصه ومقامه؟
للتعمـــيم باعتبـــار أن  ) ع(وأمـــا استـــشهاد اجمللـــسي حبـــديث اإلمـــام الرضـــا     

                                                            
  .٥٨/٢٣٥: حبار األنوار) ١(
 .١٥/٣٨٤: كرت العمال) ٢(



 ٢٣٠  ..لفصل الرابع       ا 

: تــرك اإلمــام االستفــصال عــن صــفات املرئــي دليــل العمــوم، ففيــه مــا قلنــاه    
ه هـــــــو صـــــــورة الـــــــنيب مـــــــن أن يف منـــــــام اخلراســـــــاين قرينـــــــة علـــــــى كـــــــون مـــــــن رآ 

  ).ع(احلقيقة واألصلية، وهذا هو السر يف عدم استفصال اإلمام 
 لـــــــــو غـــــــــضينا النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــل اإلشـــــــــكاالت الـــــــــسابقة، وســـــــــلمنا        :الـــــــــسابع

بتماميـــة احلـــديث ســـنداً وداللـــة، لكـــن يبقـــى أنـــه معـــارض بـــالنص الـــصحيح        
الــــــــــــدال علــــــــــــى عــــــــــــدم حجيــــــــــــة األحــــــــــــالم يف إثبــــــــــــات األحكــــــــــــام، وهــــــــــــو مــــــــــــا رواه         

عـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهيم، عـــــن أبيـــــه، عـــــن ابـــــن أيب عمـــــري، عـــــن ابـــــن        الكلـــــيين، 
مـــــــــا تــــــــروي هــــــــذه الناصـــــــــبة؟   ): ع(قــــــــال  : قــــــــال ) ع(أذينــــــــة، عــــــــن أيب عبـــــــــد اهللا   

يف أذاهنـــم وركـــوعهم وســـجودهم،   : جعلـــت فـــداك يف مـــاذا؟ فقـــال   : فقلـــت
كـــذبوا فـــإن  >: إن أيب بـــن كعـــب رآه يف النـــوم، فقـــال  : إهنـــم يقولـــون : فقلـــت

، ورواه الـــصدوق أيـــضاً بـــسند صـــحيح  <رى يف النـــومديـــن اهللا أعـــز مـــن أن يـــ
  . )١(عن ابن أذينة

هـــــــــذه الروايـــــــــة تكـــــــــذب مـــــــــا ورد يف أخبـــــــــار العامـــــــــة مـــــــــن أن ســـــــــبب       : أقـــــــــول
تـــــــــشريع األذان كـــــــــان رؤيـــــــــا رآهـــــــــا عبـــــــــد اهللا بـــــــــن زيـــــــــد األنـــــــــصاري وعمـــــــــر بـــــــــن        

فــأقره وأمــره بتعلــيم بــالل مـــا     ) ص(اخلطــاب، فجــاء عبــد اهللا وأخــرب الـــنيب     
  .)٢( يؤذن بهرآه، فصار بالل

إن ديــــن اهللا أعــــز مــــن أن يــــرى يف النــــوم يثبــــت  : يف احلــــديث) ع(وقولــــه 
عـــــدم حجيـــــة املنـــــام يف بـــــاب األحكـــــام حـــــىت لـــــو كـــــان املرئـــــي هـــــو رســـــول مـــــن      

فــــــي الروايــــــات أن عبــــــد اهللا بــــــن زيــــــد رأى     فالرســــــل، أو ملــــــك مــــــن املالئكــــــة،    
، )٣(...اهللا أكـــــــرب: رجـــــــالً عليـــــــه ثوبـــــــان أخـــــــضران علـــــــى ســـــــور املـــــــسجد يقـــــــول    

هــــذه ) ع(وكأنــــه إشــــارة إىل أحــــد املالئكــــة، ومــــع ذلــــك كــــذّب اإلمــــام الــــصادق    
  .الرواية

                                                            
 .٣/٤٨٢: الكايف) ١(

 . ٢/١٥٤:  وما بعدها، السرية النبوية٨/٣٢٩: راجع رواياهتم يف ذلك يف كرت العمال) ٢(
 .ن. م) ٣(



.. فقه السالمة الصحية في                                                     ٢٣١ 

إن ديــن اهللا أعــز مــن أن يــرى يف النــوم، فهــذا ال يــشمل   : نعــم، ملــا يقــال 
، كمـا أسـلفنا وحـي وحجـة     )ع(نفسه، فإن رؤيـا األنبيـاء      ) ص(رؤيا الرسول   

  .شرعية
مـــــــن >: ديثوهكـــــــذا تـــــــبني مـــــــن خـــــــالل مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن إشـــــــكاالت علـــــــى حـــــــ       

، أن املنــــــــام ال يكــــــــون حجــــــــة شــــــــرعية، وعليــــــــه فمــــــــا ذكــــــــر مــــــــن هنــــــــي     <...رآنــــــــا
يف املنامــات عــن شــرب الــتنت والتنبــاك ال يعــول عليــه، وال يقــام      ) ع(األئمــة 

لــه وزن، الســيما أن هــذه الــدعاوى قــد عورضــت بــدعاوى مماثلــة هلــا، كمــا       
  . )١(ذكر السيد نعمة اهللا اجلزائري

إن هــــــذه املنامــــــات معارضــــــة بأمثاهلــــــا،    >: ويقــــــول الــــــشيخ كاشــــــف الغطــــــاء   
يف ) ع(كرؤيــــــا شــــــيخنا الفّتــــــوين رمحــــــه اهللا، فقــــــد ُنقــــــل أنــــــه رأى الــــــصاحب         

جملــس وبيــده قليــان علــى حنــو مــا عنــد العجــم، فانتزعــه مــن فمــه الــشريف   
وســـلّمه إىل الــــشيخ، ورؤيــــا شــــيخنا املقـــدس الــــشيخ حــــسني احلمايــــسي فإنــــه    

: لروضــة الــشريفة احلــسينية، قــالنقــل يل أنــه رأى نفــسه يف منــام داخــل ا
فبينمــــا أنــــا واقــــف إذ رأيــــت ســــيد الــــشهداء قــــد خــــرج مــــن الــــضريح املبــــارك        >

فــأول مــا خطــر يف بــايل أن أســأله عــن شــرب دخــان التنبــاك هــل هــو حــرام            
  . )٢(<حالل، لكنا ال نشربه: أو حالل؟ فسألته، فقال يف اجلواب

* * *  
  :أدلة احللية│

 - علـى األقـل   – شرب التنت تام، وهـو  قد عرفت أن الدليل على حرمة   
  .ما دل على حرمة اإلضرار بالنفس

  فهل من معارض له يدل على احللية؟ وما هو؟
  :ما ميكن أن يذكر كدليل على احللية هو أحد أمرين

                                                            
 .٤/٥٤: األنوار النعمانية) ١(
 .٨٣: احلق املبني) ٢(



 ٢٣٢  ..لفصل الرابع       ا 

  . النص اخلاص يف املسألة-١
  .  النصوص العامة-٢

  :موثقة عمرو بن سعيد
: قــــال) ع(ن الرضــــا أمــــا الــــنص اخلــــاص فهــــو موثقــــة عمــــرو بــــن ســــعيد عــــ      

ســــــــــألته عــــــــــن الــــــــــصائم يتــــــــــدخن بعــــــــــود أو بغــــــــــري ذلــــــــــك، فتــــــــــدخل الدخنــــــــــة يف      >
وســــألته عــــن الــــصائم يــــدخل الغبــــار   : جــــائز ال بــــأس بــــه، قــــال : حلقــــه؟ فقــــال
  .)١(<ال بأس: يف حلقه؟ قال

وتقريب االستدالل هبذه الرواية اليت مل جنـد مـن تنّبـه لالسـتدالل هبـا           
ــ: يف املقــــــام أن يقــــــال أس عــــــن إدخــــــال الــــــصائم لــــــدخان العــــــود أو  إن نفــــــي البــــ

غـــريه إىل جوفـــه شـــامل ملـــا حنـــن فيـــه مـــن شـــرب الـــتنت، فيثبـــت جـــوازه لغـــري            
  .الصائم بطريق أوىل

  :ولكن ميكن أن يسجل على االستدالل هبا عدة مالحظات
 نــــــاظر إىل عــــــدم تــــــأثري الــــــدخان  – ســــــؤاالً وجوابــــــاً – أن احلــــــديث :األوىل

نظــــــــــــر إىل بيــــــــــــان احلكــــــــــــم التكليفــــــــــــي   املــــــــــــذكور علــــــــــــى الــــــــــــصيام، ولــــــــــــيس فيــــــــــــه   
للتدخني، وإال فال داعي لذكر الصائم، فالسؤال عن الـصوم ينـصرف إىل     
معرفــــــة مبطالتــــــه، وعليـــــــه فــــــال مــــــانع أن يكـــــــون التــــــدخني حمرمــــــاً يف ذاتـــــــه،       
ولكنـــــــه ال يـــــــضر الـــــــصوم كمـــــــا يف الكـــــــذب مـــــــثالً، بـــــــل واالرمتـــــــاس علـــــــى رأي   

  .البعض
نــــــــــه وإن مل تكــــــــــن هنــــــــــاك  ولكــــــــــن هــــــــــذه املالحظــــــــــة ال ختلــــــــــو مــــــــــن تأمــــــــــل، أل   

 بــــني الــــصحة واحلليــــة، لكــــن األمــــر ال خيلــــو مــــن      – حبــــسب الدقــــة  –مالزمــــة 
إشـــــعار بـــــالتالزم، بـــــل ميكـــــن القـــــول أن بينـــــهما حنـــــو مالزمـــــة عرفيـــــة، إذ لـــــو       

عليـــــــه، ألن  ) ع(ه اإلمـــــــام بِّـــــــخني حمرمـــــــاً لكـــــــان مـــــــن احلكمـــــــة أن ين   كـــــــان التـــــــد 
إىل ) ع( نظـــــــــره جوابـــــــــه بنفـــــــــي البـــــــــأس يـــــــــوهم ذلـــــــــك، هـــــــــذا مـــــــــع التـــــــــسليم بـــــــــأن  

                                                            
 . من أبواب ما ميسك عنه الصائم٢٢باب ، ال٢ احلديث ١٠/٧٠ج: الوسائل) ١(
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 ســـؤاالً –بــشمول احلــديث   : خــصوص الــصحة الوضـــعية، ألنــه ميكــن القـــول    
  . للجانبني التكليفي والوضعي–وجواباً 

 أن الروايــة غــري معمــول هبــا يف موردهــا، ألن مــشهور الفقهــاء    :الثانيــة
ذهبــــــوا إىل مفطريــــــة الــــــدخان، وكــــــذا الغبــــــار علــــــى الــــــصائم، مــــــع أن املوثقــــــة        

  .حكمت بعدم مفطريتهما
وهــــــذه املالحظــــــة أيــــــضاً غــــــري تامــــــة، وال موجــــــب لرفــــــع اليــــــد عــــــن الروايــــــة   
بعـــد صـــحتها ووضـــوح داللتـــها، وعـــدم املعـــارض هلـــا يف خـــصوص الـــدخان،       

، ومل يثبـــت إعـــراض الفقهـــاء عنـــها،   )١(عـــدا بعـــض الوجـــوه الـــضعيفة اآلتيـــة  
ليوجــــب ذلــــك وهنــــاً، لــــو ســــلمنا بــــأن إعراضــــهم عــــن اخلــــرب الــــصحيح يوجــــب         

طالقــه، وســوف يــأيت أن أكثــر مــن فقيــه مــن     إسلّم علــى وهنــه، وهــو غــري مــ  
  .السابقني والالحقني مل ير الدخان مفطراً

 أن املوثقــــــة لــــــو ســــــلم نظرهــــــا للجانــــــب التكليفــــــي فــــــال يــــــستفاد  :الثالثــــــة 
منها حلية شرب التنت بأشكاله وأنواعـه الرائجـة منـذ زمـن، ألن الـسائل ال          

ل أشـــــــــكاله يف ذلـــــــــك  نظـــــــــر لـــــــــه إطالقـــــــــاً لـــــــــذلك، لعـــــــــدم تعـــــــــارف التـــــــــدخني بكـــــــــ       
الزمـــــان، بـــــل إن الـــــتنت مل يكـــــن مكتـــــشفاً آنـــــذاك، وإمنـــــا هـــــو نـــــاظر إىل حالـــــة    
نـــادرة وهـــي استنـــشاق الـــدخان يف بعـــض احلـــاالت، ممـــا ال يـــدخل القـــضية      

  .يف خانة االعتياد واإلدمان والتكرار، الذي هو مظنة الضرر
 مــــع  –وهــــذه املالحظــــة هبــــذا البيــــان قابلــــة للــــدفع، إذ باإلمكــــان أن يقــــال       

إن الــسائل نــاظر حلالــة االعتيــاد بقرينــة قولــه     : -غــض النظــر عمــا ســيأيت    
، والفعـــــــــل املــــــــضارع ظـــــــــاهر يف املــــــــضي واالســـــــــتمرار، وأمــــــــا عـــــــــدم    <يتــــــــدخن >

أو بغــري  >: تعــارف الــتنت آنــذاك فــال يــضر بعــد كونــه مــشموالً بقــول الــسائل        
، بــل ومــع غــض النظــر عــن هــذه الفقــرة يف كــالم الــسائل فباإلمكــان    <ذلــك
مــــــــيم احلكــــــــم للــــــــتنت، رغــــــــم كونــــــــه مكتــــــــشفاً يف األزمنــــــــة الالحقــــــــة لعــــــــصر    تع

                                                            
 .سيأيت ذلك يف اخلامتة) ١(



 ٢٣٤  ..لفصل الرابع       ا 

، إذ ال فرق بني نبـت وآخـر بنظـر    <العود>النص من جهة إلغاء خصوصية  
  .العرف

حممــــــــــــــــول علــــــــــــــــى غــــــــــــــــري   < يتــــــــــــــــدخن>بــــــــــــــــأن فعــــــــــــــــل  : )١( أن يقــــــــــــــــال:الرابعــــــــــــــــة
  .االختياري، وحمل الكالم هو يف تعمد التدخني

 –لنظـــــــــــر عمـــــــــــا ســـــــــــيأيت   ومـــــــــــع غـــــــــــض ا –واإلنـــــــــــصاف أن هـــــــــــذه املالحظـــــــــــة  
خمالفــــــة للظــــــاهر جــــــداً، وال أقــــــل مــــــن أن تــــــرك االستفــــــصال دليــــــل العمــــــوم،      

علـى  < يـدخل الغبـار يف حلقـه   >: ولئن أمكن محل ذيل املوثقة، أعين قوله  
اإلدخال غري االختياري مجعاً بينـه وبـني مـا دل علـى مفطريـة الغبـار، فـال         

  .)٢()قده(وئي ميكن هذا احلمل يف الصدر، كما اعترف به السيد اخل
 وهــــــــــــي املالحظــــــــــــة التامــــــــــــة، وفيهــــــــــــا تــــــــــــصحيح للمالحظــــــــــــتني     :اخلامــــــــــــسة

أن املوثقــــــة ليـــــــست نــــــاظرة وال شـــــــاملة   : الــــــسابقتني ببيــــــان جديـــــــد، وحاصــــــله   
للتــــــــــدخني الــــــــــسائد واملتعــــــــــارف، وذلــــــــــك ألن الــــــــــسؤال فيهــــــــــا وقــــــــــع عــــــــــن حكــــــــــم        

، )٣(<ضــرب مــن الطيــب يتبخــر بــه    >وحنــوه، والعــود كمــا هــو معلــوم     < العــود>
علـــوم أن اســـتعمال العـــود والتبخـــر بـــه لـــيس بتعمـــد استنـــشاق دخانـــه     ومـــن امل

وجذبه إىل اجلوف، بل بإحراقه والتبخر به، وهذا يـشكل قرينـة علـى أن         
هـو حـصول ذلـك بغـري اختيـار، ألن تعمـد التـدخني             < يتـدخن >: املراد بقوله 

بـــــــالعود أو بغـــــــريه غـــــــري مـــــــألوف، وال معهـــــــود يف تلـــــــك األزمنـــــــة ويف ســـــــواها،     
  .ؤال عنهليقع الس

  : قاعدة حل االنتفاع مبا يف األرض
ــَو الَّـــــذِي  {: وأمـــــا األدلـــــة العامـــــة فهـــــي كـــــثرية مـــــن أمههـــــا قولـــــه تعـــــاىل        ُهـــ

                                                            
  .١٠/٧٤: مهذب األحكام) ١(
  .١/١٤٨: املستند، كتاب الصوم) ٢(
، ويف اخلرب عن أيب عبد اهللا <اخلشبة املطراة يدخن به: العود>: قال يف ترتيب العني) ٣(

 ٩٧، الباب ٢ احلديث ٢/٥٢:الوسائل. (<املسك، والعنرب والزعفران والعود: الطيب): ع(
 ).من أبواب آداب احلمام
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، حيـث اسـتفيد منـها     ]٢٩: البقـرة /[}..َخلََق لَكُم مَّا فِي اَألْرضِ َجِميعاً     
حــــــــــل االنتفــــــــــاع بكــــــــــل مــــــــــا خلــــــــــق اهللا، وبكــــــــــل وجــــــــــوه  : قاعــــــــــدة عامــــــــــة مفادهــــــــــا

فـإن الـسيكارة   >: رجه الدليل، وكمـا قـال بعـض الفقهـاء     االنتفاع، إال ما أخ   
  .)١(<هي مما خلقه اهللا لنا

  : وقد لوحظ على االستدالل املذكور عدة مالحظات
إمــــا نــــاظرة  > مــــا ذكــــره الــــسيد اخلــــوئي رمحــــه اهللا مــــن أن اآليــــة؛    :األوىل

إىل بيــــان أن الغايــــة القــــصوى مــــن خلــــق األجــــرام األرضــــية، ومــــا فيهــــا لــــيس        
بـــشر وتربيتـــه وتكرميـــه، وأمـــا غـــري البـــشر فقـــد خلقـــه اهللا تعـــاىل     إالّ خلـــق ال

تبعــــــاً خللــــــق اإلنــــــسان ومقدمــــــة لــــــه، ومــــــن البــــــديهي أن هــــــذا املعــــــىن ال ينــــــايف  
حتليـــــــــل بعـــــــــض املنـــــــــافع عليـــــــــه دون بعـــــــــض، وإمـــــــــا نـــــــــاظرة إىل أن خلـــــــــق تلـــــــــك     
األجـــــــــرام وتكوينـــــــــها علـــــــــى اهليئـــــــــات اخلاصـــــــــة واألشـــــــــكال املختلفـــــــــة واألنـــــــــواع  

بـــال واألوديــة واألشـــجار واحليوانــات علـــى أنواعهــا وأحنـــاء    املتــشتتة مــن اجل  
املخلوقـــات مـــن النـــامي وغـــريه، لبيـــان طـــرق االســـتدالل علـــى وجـــود الـــصانع     
وتوحيـــــــد ذاتـــــــه وصـــــــفاته وفعالـــــــه، وعلـــــــى إتقـــــــان فعلـــــــه وعلـــــــو صـــــــنعه وكمـــــــال     
قدرتـــــه وســـــعة علمـــــه، إذن فتكـــــون الـــــالم لالنتفـــــاع، فإنـــــه أي منفعـــــة أعظـــــم      

يـا  >: يف دعـاء الـصباح  ) ع(ل هـذا املقـصود مـن قولـه        من تكميل البشر، ولع   
  .)٢(<من دل على ذاته بذاته

 أن غايــــــة مــــــا تــــــدل عليــــــه اآليــــــة هــــــو أصــــــل جــــــواز االنتفــــــاع دون        :الثانيــــــة
كيفيتــــه، فـــــشتلة التبـــــغ كـــــسائر مـــــا خلـــــق اهللا ممـــــا جيـــــوز االنتفـــــاع هبـــــا، وأمـــــا   

أو كيفيــــــــــة االنتفــــــــــاع وأهنــــــــــا باســــــــــتخالص بعــــــــــض األدويــــــــــة والعقــــــــــاقري منــــــــــها،  
بأزهــــــــــــــــاره اجلميلــــــــــــــــة وأوراقــــــــــــــــه "باالســــــــــــــــتئناس جبماهلــــــــــــــــا، ألن التبــــــــــــــــغ يتميــــــــــــــــز 

  .، أو بشرهبا، فهذا ما ال تعرض يف اآلية له)٣("اخلضراء
                                                            

  .٥٣ص: ، وراجع جمموعة رسائل للشيخ حممد تقي الفقيهراجع حجر وطني) ١(
  . ١/٢١٢: مصباح الفقاهة) ٢(
 .١٧٥امرباطورية الشيطان : املخدرات: راجع) ٣(



 ٢٣٦  ..لفصل الرابع       ا 

إن اآليـــة واردة يف ســـياق االمتنـــان  :  مـــا ذكـــره الفاضـــل املقـــداد  :الثالثـــة
مـــا فيـــه إضـــرار، أو   >علـــى اخللـــق، واالمتنـــان ال يكـــون إال مبـــا فيـــه نفـــع ألن      

  .)١(<نفع ال يقع به امتنانخال من 
ومثـــــة مالحظـــــات أخـــــرى ميكـــــن تـــــسجيلها علـــــى االســـــتدالل باآليـــــة، بيـــــد   
أننــــا بغـــــىن عـــــن استعراضــــها وتقييمهـــــا ألننـــــا نعتقــــد أن ذلـــــك ال خيـــــدش يف     
متاميـــة قاعـــدة احلليـــة املـــشار إليـــه، فـــإن هـــذه القاعـــدة تامـــة واألدلـــة عليهـــا         

، إذ املفــــــروض أن مــــــا دل  كــــــثرية، لكــــــن متاميتــــــها لــــــن تغــــــري يف املقــــــام كــــــثرياً    
علـــــــى حرمـــــــة الـــــــتنت وهـــــــو دليـــــــل حرمـــــــة اإلضـــــــرار بـــــــالنفس أخـــــــص مـــــــن تلـــــــك  
القاعـــــدة فيتقـــــدم عليهـــــا، ولـــــوال ذلـــــك حلكمنـــــا باحلليـــــة اســـــتناداً إىل أصـــــالة  

  .الرباءة، ولو مل تتم قاعدة احللية املذكورة
ومـــــن خـــــالل ذلـــــك اتـــــضح أنـــــه ال داعـــــي لالســـــتدالل علـــــى قاعـــــدة احلليـــــة   

 والروايــــــــــــــات، فــــــــــــــإن )٢( املــــــــــــــذكورة يف كلمــــــــــــــاهتم مــــــــــــــن اآليــــــــــــــاتبــــــــــــــسائر الوجــــــــــــــوه
االســـــــتدالل بالقاعـــــــدة املـــــــذكورة ال ينفـــــــع يف املقـــــــام بعـــــــد وجـــــــود املخـــــــصص   

  .هلا
  

                                                            
 .٢/٢٩٨: كرت العرفان) ١(
ِه الَِّتَي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللّ{: كقوله تعاىل) ٢(

أَيَُّها النَّاُس كُلُواْ ِممَّا ِفي اَألْرضِ َحالَالً {: ، أو قوله تعاىل]٣٢: األعراف/[}...الرِّْزقِ
  .، أو غريها من اآليات]١٦٨: البقرة/[}...طَيِّباً
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يف ختـــــــام هــــــــذه الدراســــــــة حـــــــول احلكــــــــم التكليفــــــــي للتـــــــدخني رأيــــــــت مــــــــن     
املناســـب إحلاقهــــا بالبحـــث التــــايل حـــول حكمــــه الوضـــعي للــــصائم، فهـــل هــــو      

   أم ال؟،من املفطرات
  :ونعقد البحث يف هذه املسألة يف مقامني

 بيــــــــان آراء الفقهــــــــاء فيهــــــــا، والغــــــــرض مــــــــن ذلــــــــك تــــــــسليط الــــــــضوء     :األول
 الفقهـــي فيهـــا، خالفــاً ملـــا قـــد يتومهــه الـــبعض مـــن    علــى تنـــوع وتعـــدد الــرأي  

  .وجود إمجاع على املفطرية
  . البحث االستداليل:الثاين

  
  املقام األول

لدى مراجعـة املـصادر الفقهيـة والرسـائل العمليـة جنـد أن آراء الفقهـاء           
  .يف املسألة خمتلفة ومتنوعة

ار مــــــــن اختــــــــار أن التــــــــدخني مفطــــــــر، ملحقــــــــاً لــــــــه بالغبــــــــ    :  القــــــــول األول-
، وقــواه )١(الغلــيظ، كمــا هــو خمتــار الــسيَّد كــاظم اليــزدي يف العــروة الــوثقى   

  .، ناسباً له إىل أكثر املتأخرين)٢(يف اجلواهر
مــــن اختــــار يف املقــــام العلمــــي عــــدم مفطريــــة، ولكنــــه   : القــــول الثــــاين -

 ،)٤(، واإلمــــــــام اخلمــــــــيين)٣(احتـــــــاط يف مقــــــــام الفتــــــــوى أمثــــــــال الـــــــسيَّد اخلــــــــوئي  
                                                            

  . ٣/٥٥٤ :العروة الوثقى مع تعليقات مخسة عشر مرجعاً) ١(
  .١٦/٢٣٥ج: جواهر الكالم) ٢(
 .١/٢٦٤ :منهاج الصاحلني) ٣(
 . ١/٢٨٦ :حترير الوسيلة) ٤(



 

 

 ٢٤٢   ..خاتمة     

، وممــــــن احتــــــاط )٢( وغريهــــــم مــــــن املراجــــــع املعاصــــــرين )١(يكــــــاينوالــــــسيَّد الكلب
، وهكــــــــــــذا الــــــــــــسيَّد  )٤(، واحملقّــــــــــــق النراقــــــــــــي )٣(مــــــــــــن املتقــــــــــــدمني املــــــــــــريزا القمــــــــــــي   

، والـــــــــسيَّد أبـــــــــو احلـــــــــسن   )٦(، والـــــــــسيَّد عبـــــــــد اهلـــــــــادي الـــــــــشريازي  )٥(الربوجـــــــــردي
  .، وغريهم من األعالم)٧(األصفهاين

  :وا هذا الرأيوننقل هنا بعض كلمات األعالم الذين اختار
  :احملقق العراقي -١

 معترضـــــــاً علـــــــى إحلـــــــاق الـــــــسيَّد    –يف تعليقتـــــــه علـــــــى العـــــــروة   ) قـــــــده (قـــــــال 
يف إحلاقهمــــــا >: -اليــــــزدي للــــــدخان والبخــــــار بالغبــــــار الغلــــــيظ يف املفطريــــــة    

نظــــر، لعــــدم متاميــــة املنــــاط، خــــصوصاً مــــع ضــــعف الروايــــة يف أصــــل الغبــــار        
مثلـــــه، وإمكـــــان محلـــــه علـــــى  الغلـــــيظ، بعـــــد اجلـــــزم بعـــــدم صـــــدق األكـــــل علـــــى   

املـــــــوارد الغالبـــــــة املوجـــــــب الجتمـــــــاع أجزائـــــــه يف الفـــــــم علـــــــى وجـــــــه مـــــــالزم مـــــــع    
وصـــول الريـــق املخلـــوط بـــه املـــضاف بغـــريه إىل احللـــق املـــورث للـــبطالن مـــن          

  .)٨(<هذه اجلهة، كما ال خيفى هذا
  :السيَّد احلكيم -٢

اء ومـن ذلـك يظهـر اإلشـكال يف البنـ     >: يف مستمسك العـروة  ) قده(قال  
 بواسـطة االعتيـاد   –على مفطرية دخان التنت والترياك وحنومها، وكونـه   

 يقــــوم مقـــام القــــوت، ويكــــون أشـــد مــــن الغبــــار غـــري واضــــح، ومثلــــه     –والتلـــذذ  
                                                            

  . ١/٢٦١ : العبادهداية) ١(
، ١/٣٣١ :، وللــــــسيَّد حممــــــد ســــــعيد احلكــــــيم   ١/٣٢١: منــــــهاج الــــــصاحلني للــــــسيَّد السيــــــستاين   ) ٢(

 . ٢٨٥ :يواألحكام الشرعية للمنتظر
 .٥/١٠٤ :غنائم األيام) ٣(
 .١٠/٢٣٠ :مستند الشيعة) ٤(
  . ٣/٥٥٤: العروة الوثقى) ٥(
  .ن. م) ٦(
  .ن. م) ٧(
  .٣/٥٥٤ :ن .م) ٨(



 

 

..من فقه السالمة الصحية                                                               ٢٤٣

ما قيل من استقرار سـرية املـسلمني علـى االجتنـاب عنـه، النقطـاع الـسرية             
مــــــــن أنــــــــه مــــــــاحٍ لــــــــصورة الــــــــصوم حبــــــــسب ارتكــــــــاز  : املــــــــذكورة، وكــــــــذا مــــــــا يقــــــــال

  .)١(ملتشرعة، فإنه بنحو يكون حّجة أول الكالما
  :  السيَّد اخلوئي-٣

 أي مـــــــــــستند إحلاقـــــــــــه  –وأمـــــــــــا يف الـــــــــــدخان >: يف تقريـــــــــــرات حبثـــــــــــه : قـــــــــــال
 فهــــو دعــــوى أنــــه يــــستفاد مــــن الــــنص الــــوارد يف الغبــــار أنَّ كــــلّ مــــا         –بالغبــــار 

 - ومنـــــه الـــــدخان -يـــــدخل جـــــوف اإلنـــــسان مـــــن غـــــري اهلـــــواء الـــــذي البـــــدَّ منـــــه    
  .فطراًيكون م

ة عــــن كــــل شــــاهد، إذ ال دليــــل علــــى الــــبطالن،  يَّــــولكنــــها كمــــا تــــرى عر
بــــــــل ميكــــــــن إقامــــــــة الــــــــدليل علــــــــى العــــــــدم، وهــــــــو موثقــــــــة عمــــــــرو بــــــــن ســــــــعيد        

جـــــائز : فتـــــدخل الدخنـــــة يف حلقـــــه، فقـــــال>: املتقدمــــة، حيـــــث قـــــال فيهـــــا 
، اللَّهــــــــمَّ إالَّ أن يفــــــــرق بينــــــــه وبــــــــني مــــــــا تقدمــــــــه مــــــــن البخــــــــار،        <ال بــــــــأس بــــــــه 

ة املتــــشرعة علــــى التحــــرز عــــن الــــدخان مــــن مثــــل التنبــــاك     باســــتقرار ســــري 
والتريــــاك والــــتنت حــــال الــــصوم، حبيــــث أصــــبح الــــبطالن بــــه كــــاملرتكز يف     
أذهــــاهنم، بــــل قــــد يــــدعى بلــــوغ تناولــــه مــــن االستبــــشاع حــــداً يكــــاد يلحقــــه           
مبخالفـــــة الـــــضروري، ولكـــــن التعويـــــل علـــــى مثـــــل هـــــذه الـــــسرية واالرتكـــــاز      

، وجــــــــــواز  )ع( بــــــــــزمن املعــــــــــصومني   مــــــــــشكل جــــــــــداً، لعــــــــــدم إحــــــــــراز االتــــــــــصال    
االســـــــــــــتناد إىل فتـــــــــــــاوى الـــــــــــــسابقني، لـــــــــــــو مل يكـــــــــــــن حمـــــــــــــرز العـــــــــــــدم، كمـــــــــــــا ال   
خيفـــــــى، إذن مل يبـــــــق لـــــــدينا دليـــــــل يعتمـــــــد عليـــــــه يف احلكـــــــم بـــــــاملنع، بعـــــــد         
وضــــــوح عــــــدم صــــــدق األكــــــل والــــــشرب عليــــــه، وعليــــــه فمقتــــــضى القاعــــــدة   

عايــة هــو اجلــواز، وإن كــان االحتيــاط باالجتنــاب ممــا ال ينبغــي تركــه، ر  
  .)٢(<...للسرية املزبورة

هــــــــو قـــــــول الفقهــــــــاء الـــــــذين اختــــــــاروا عـــــــدم مفطريــــــــة    : القـــــــول الثالــــــــث  -
                                                            

 . ٨/٢٦١ :لعروةمستمسك ا) ١(
  . ١٥٢ -١/١٥١ :مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم) ٢(



 

 

 ٢٤٤   ..خاتمة     

التدخني وأفتوا بـذلك، كمـا هـو صـريح كلمـاهتم، أو ظاهرهـا، أو مل يظهـر         
منــهم االحتيــاط بــالترك، وهــم عــدد كــبري ننقــل كلمــاهتم حــىت ال يتــومهن        

  :أحد شذوذ هذا القول
  : )١(صاحب املدراك -١

بعـــــــد أن ) مـــــــدارك األحكـــــــام ( الـــــــسيَّد حممـــــــد املوســـــــوي العـــــــاملي يف     قـــــــال
وأحلــــــــق املتــــــــأخرون بالغبــــــــار الــــــــدخان  >: نــــــــاقش كــــــــون الغبــــــــار مــــــــن املفطــــــــرات 

الغلـــــــــــيظ الـــــــــــذي حيـــــــــــصل منـــــــــــه أجـــــــــــزاء ويتعـــــــــــدى إىل احللـــــــــــق، وخبـــــــــــار القـــــــــــدر     
  . )٢(<وحنومها، وهو بعيد

  :)٣(احملقّق السبزواري -٢
وأكثـر املتـأخرين أحلقـوا    >):  اإلرشـاد ذخرية املعـاد يف شـرح  (قال يف كتابه    

بالغبــــــــار الــــــــدخان الغلــــــــيظ الــــــــذي حيــــــــصل منــــــــه أجــــــــزاء ويتعــــــــدى إىل احللــــــــق،      
  .)٤(<كبخار القدر وحنو ذلك، وأنكره بعضهم، وهو حسن

  :)٥(العالّمة اجمللسي -٣
كـــــان ال يـــــرى مفطريـــــة التـــــدخني، بـــــل كـــــان نفـــــسه يـــــشرب الـــــدخان أثنـــــاء   

                                                            
هـــــو الـــــسيَّد حمّمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن احلـــــسني املوســـــوي العـــــاملي، مـــــن أجلـــــة فقهـــــاء الـــــشيعة علـــــى       ) ١(

يف شـــرح شـــرايع اإلســـالم، قـــال عنـــه احلـــّر   ) مـــدارك األحكـــام(اإلطـــالق، عـــرف باســـم كتابـــه  
 مـاهراً مـدقّقاً زاهـداً عابـداً ورعـاً فقيهـاً حمـدثاً جامعـاً          كان عاملاً فاضـالً متبحـراً     >: العاملي

 ). ١/١٦٧ :أمل اآلمل. (<...للفنون والعلوم جليل القدر عظيم املرتلة
  .٦/٥٠ :مدارك األحكام) ٢(
هــــو املــــوىل حمّمـــــد بــــاقر بـــــن حمّمــــد مـــــؤمن اخلراســــاين الـــــسبزواري مــــن فقهائنـــــا الكبــــار، قـــــال         ) ٣(

عــامل فاضــل مــاهر حمقّــق مــتكلم حكــيم فقيــه حمــدث جليــل   >: فيــه معاصــره احلــّر العــاملي 
 ).٢/٢٥٠ :أمل اآلمل. (<...القدر

  .  طبعة حجرية٢٩٩ :ذخرية املعاد) ٤(
هــــ، صـــاحب كتـــاب حبـــار األنـــوار، وهـــو أشـــهر مـــن       ١١١١العالّمـــة حممـــد بـــاقر اجمللـــسي تـــويف    ) ٥(

قّق عالّمـــــة  عـــــامل فاضـــــل مـــــاهر حمقّـــــق مـــــد     >: أن يعـــــرف، قـــــال عنـــــه معاصـــــره احلـــــّر العـــــاملي      
فّهامــــــــــــة فقيــــــــــــه مــــــــــــتكلم حمــــــــــــدث ثقــــــــــــة جــــــــــــامع للمحاســــــــــــن والفــــــــــــضائل، جليــــــــــــل القــــــــــــدر، عظــــــــــــيم     

 ). ٢/٢٤٨ :أمل اآلمل. (<...الشأن



 

 

..من فقه السالمة الصحية                                                               ٢٤٥

إن أســــــــتاذه العالمــــــــة : هللا اجلزائــــــــريالــــــــصوم، يقــــــــول تلميــــــــذه الــــــــسيد نعمــــــــة ا 
 يف صـــــوم التطـــــوع، ويتـــــرك اســـــتعماله – الـــــدخان –كـــــان يـــــشربه >اجمللــــسي،  

  .)١(<يف الصوم الواجب حذراً من كالم العوام
     : )٢( الشيخ البحراين يف احلدائق-٤

 بعـــــــــد رفـــــــــض –وقـــــــــال الفقيـــــــــه الـــــــــشيخ يوســـــــــف البحـــــــــراين يف حدائقـــــــــه  
 مجلـــــــة مـــــــن املــــــــتأخرين بالغبـــــــار،    وأحلـــــــق>: -كـــــــون الغبـــــــار مـــــــن املفطـــــــرات    

الـــــــدخان الغلـــــــيظ الـــــــذي حيـــــــصل منـــــــه أجـــــــزاء تتعـــــــدى إىل احللـــــــق، كبخـــــــار     
القــــدر وحنــــوه، وأنكــــره بعــــض، وهــــو احلــــق، ملــــا عرفــــت مــــن حــــال امللحــــق            
بــه، وعــدم الــدليل عليــه، وملــا تقــدم يف موثقــة عمــرو بــن ســعيد مــن نفــي   

  .)٣(<البأس به
  :)٤( املريزا التنكانيب-٥

 التنكــــــــانيب يف قــــــــصص العلمــــــــاء عــــــــن املــــــــريزا حمّمــــــــد تقــــــــي   ينقــــــــل املــــــــريزا
كـــان يـــشرب النرجيلـــة يف شـــهر الـــصيام علـــى املنـــرب، وال يـــرى      >النـــوري أنـــه  

، وقـــــــــــد انتقـــــــــــده التنكـــــــــــانيب علـــــــــــى فعلـــــــــــه هـــــــــــذا كونـــــــــــه ال  )٥(<الـــــــــــدخان مفطـــــــــــراً
يتناســـــــب مـــــــع طريقـــــــة الفقهـــــــاء، مـــــــع إقـــــــراره بـــــــأن رأيـــــــه بعـــــــدم املفطريـــــــة قـــــــد    

والــــــــشيخ حـــــــسن كاشـــــــف الغطــــــــاء، وأنـــــــه علــــــــى    ســـــــبقه إليـــــــه صــــــــاحب املـــــــدارك    
تقتــضي عــدم مفطريتــه، والتمــسك باألولويــة ال   >مقتــضى القاعــدة، ألهنــا  

  . )٦(<خيلو من صعوبة
                                                            

 . ٤/٥٥ :األنوار النعمانية) ١(
احلــــــــدائق (هــــــــو يف العلــــــــم والفــــــــضل والفقاهــــــــة أشــــــــهر مــــــــن أن يعــــــــرف، وُيعــــــــّد كتابــــــــه الفقهــــــــي       ) ٢(

 .هـ١١٨٦قهية، تويف سنة من خرية املوسوعات الشيعية الف) الناضرة
 . ١٣/٧٥: احلدائق الناضرة) ٣(
 . قصص العلماء: عامل جمتهد فاضل من مؤلفاته كتاب) ٤(
  .١٦٠: قصص العلماء) ٥(
  . ن. م) ٦(



 

 

 ٢٤٦   ..خاتمة     

  :)١( الشيخ حسن كاشف الغطاء-٦
وأفـــــــىت الفقيـــــــه الـــــــشيخ حـــــــسن بـــــــن الـــــــشيخ جعفـــــــر كاشـــــــف الغطـــــــاء بعـــــــدم   

ومــــــــن  >: مفطريــــــــة تــــــــدخني النرجيلــــــــة، قــــــــال التنكــــــــانيب يف قــــــــصص العلمــــــــاء       
ال بـأس  : "مجلة فتاواه عدم مفطرية تدخني النرجيلة، وهذه هـي عبارتـه     

  .)٢(<"بدخان التنباك
  :)٣(الشيخ حمّمد تقي األصفهاين -٧

وذهب احملقّق الفقيه الشيخ حمّمد تقي األصفهاين صـاحب احلاشـية      
إىل هـــذا القـــول، وألّـــف رســـالة    ) هدايـــة املـــسترشدين (املعروفـــة علـــى املعـــامل   
، رّد فيهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض   )٤(شــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــتنت للــــــــــــــــــصيام  يف عــــــــــــــــــدم مفطريــــــــــــــــــة  

  .)٥(معاصريه
  :)٦(املريزا النوري -٨

ألّـف املــريزا حمّمـد تقــي النــوري والـد صــاحب مـستدرك الوســائل رســالة      
                                                            

كـان الـشيخ حـسن فقيهـاً     >: وهـو مـن فقهائنـا الكبـار قـال عنـه التنكـانيب يف قـصص العلمـاء         ) ١(
تقادي أن فقاهته كانت أكثر مـن الـشيخ   كامالً، وقد حضرت جملس درسه مدة، ويف اع  

، <حممـــد حــــسن، بــــل كــــان الــــشيخ حميطــــاً باألصـــول وغــــريه، ولــــه بــــاع طويــــل يف علــــم الكــــالم    
وقـــــصص العلمـــــاء ترمجـــــة الـــــشيخ   . ٢٩٢: راجـــــع العبقـــــات العنربيـــــة يف الطبقـــــات اجلعفريـــــة   (

: ، وقـــــــــــــــد حتـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن فقاهتـــــــــــــــه وفـــــــــــــــضله صـــــــــــــــاحب روضـــــــــــــــات اجلنـــــــــــــــات  )٢٠١: مالــــــــــــــك وهـــــــــــــــيب 
 .٢/٣٠٦ج

  .٢٠٣: قصص العلماء) ٢(
العــــامل الفقيــــه احملقّــــق األصــــويل املــــدقّق أســــتاذ الفقهــــاء واجملتهــــدين، حتــــدث الكــــثريون عــــن           ) ٣(

 فيــــــــه الــــــــشيخ آغــــــــا بــــــــرزك    فــــــــضله وعلمــــــــه وفقاهتــــــــه، ونقتــــــــصر علــــــــى نقــــــــل مقطــــــــعٍ ممــــــــا قالــــــــه       
 الثالـــث –أحـــد رؤســـاء الطائفـــة، وحمقّقـــي اإلماميـــة املؤســـسني يف هـــذا القـــرن     >: الطهـــراين

الكــــــرام . (<فــــــاز بدرجــــــة عاليــــــة مــــــن العلــــــم والعمــــــل معقــــــوالً ومنقــــــوال فقهــــــاً وأصــــــوالً        –عــــــشر 
 .هـ١٢٤٨تويف سنة ). ٢١٥ص: الربرة

  . ١٥/٢٣٨: الذريعة إىل تصانيف الشيعة) ٤(
 . ٤٢، ص١ج: مقدمة كتابه هداية املسترشدين بقلم السيَّد أمحد احلسيينراجع ) ٥(
 .هـ١٢٦٣ويف سنة هو من العلماء الفقهاء األجالّء، ت) ٦(
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كــــــــشف األوهــــــــام يف حليــــــــة   (يف عــــــــدم مفطريــــــــة التــــــــدخني للــــــــصيام أمساهــــــــا    
  .)١(، كما ذكر صاحب الذريعة)شرب الغليان يف شهر الصيام

  ):هـ١٣٠٤(ّمد بن عبد الوهاب الكاظمي املتويف املريزا حم -٩
يف حكـــــــــم دخـــــــــان التنبـــــــــاك،  ) درة اإلســـــــــالم(ألّـــــــــف أيـــــــــضاً رســـــــــالة أمساهـــــــــا  

أثبـــــــــــت فيهـــــــــــا أنـــــــــــه ال يـــــــــــضر بالـــــــــــصيام، بـــــــــــل إنَّ نّيـــــــــــة اإلمـــــــــــساك عنـــــــــــه تفـــــــــــسد          
  .)٢(الصوم
  : السيَّد حمّمد علي هبة الدين الشهرستاين-١٠

  .)٣(تدخني للصومهو ممَّن ألّف أيضاً رسالة عدم مفطرية ال
  : الشيخ حمّمد جواد مغنّية-١١

وأحلقــــــوا ): فقــــــه اإلمــــــام جعفــــــر الــــــصادق (يف كتابــــــه ) رمحــــــه اهللا(يقــــــول 
شــــرب التبــــغ بالغبــــار الغلــــيظ، ولــــيس مــــن شــــك بــــأن التــــرك أفــــضل وأكمــــل،           
خباصــــة بعــــد أن ارتكــــز يف األفهــــام أن مــــن يــــشرب الــــدخان ال يعــــد صــــائماً،          

م الــشرعية ال تؤخــذ مــن العــرف، وال مــن    نقــول هــذا، مــع العلــم بــأن األحكــا    
طريقــة النــاس إالّ إذا أقرهــا املعــصوم، وحنــن نعلــم علــم الــيقني أن التبــغ مل  

  .يكن معروفاً، وال مألوفاً يف عهده
أن شــــرب >: وملــــن يعتمــــد علــــى االستحــــسان واألدلــــة اخلطابيــــة أن يقــــول 

ملـــساجد الــدخان يتنــاىف مـــع اآلداب، وهلــذا نتركــه عنـــد تــالوة القــرآن ويف ا      
واملـــــشاهد املـــــشرفة ويف الــــــصالة ويف حـــــضور الكبــــــار فبـــــاألوىل التــــــأدب يف     

  .)٤(<شهر اهللا املعظّم
                                                            

 . ١٨/٢٢: الذريعة إىل تصانيف الشيعة) ١(
 . ٨/٩٠: ن. م) ٢(
 .٨/٥٠: ن. م) ٣(
 .١٧، ٢/١٦: فقه اإلمام الصادق) ٤(

أكـــــرب ): رمحـــــه اهللا(يقـــــول الـــــشهيد الـــــصدر بعـــــد قراءتـــــه لكتـــــاب فقـــــه اإلمـــــام الـــــصادق للـــــشيخ   
أوسـع نظريـة   ) ع(لـصادق  الظن أهنا أول مرة أقرأ فيهـا لفقيـه إسـالمي مـن مدرسـة اإلمـام ا        



 

 

 ٢٤٨   ..خاتمة     

  :السيد فضل اهللا -١٢
: ال يفطـــر الـــصائم بارتكـــاب أمـــور وعـــّد منـــها  >: قـــال يف رســـالته العمليـــة 

  .)١(<الدخان والغبار الغليظ
  : السيَّد تقي القمي-١٣

، إىل أنَّـــــــه ال ) منـــــــهاج الـــــــصاحلني مبـــــــاين(ذهـــــــب الـــــــسيَّد تقـــــــي القمـــــــي يف   
دليـــل علـــى مفطريـــة التـــدخني، ســـيما إذا كـــان يف تركـــه عـــسٌر وحـــرج علـــى       

 بعـدم  – روايـة عمـرو بـن سـعيد     –وقـد ُصـرَّح يف الروايـة       ... >: املكلّف قـال  
البـــأس بالغبـــار، وجـــواز دخـــول الدخنـــة يف احللـــق، وممـــا ذكرنـــا ُعلـــم أنـــه ال      

  .)٢(< فكيف معهدليل على احلكم ولو مع عدم العسر
  : السيَّد مصطفى اخلميين -١٤

أنـه ال يـصدق الـشرب    : ال خيفى كما مـر معنـا إمجـاالً   >: قال رمحه اهللا 
على التدخني، واستعمال لفظ الشرب يف زماننـا هـذا يف متعـارف الـبالد       

. العربيــــة ال يكــــشف عــــن صــــحة إطــــالق هــــذا اللفــــظ، فــــإن االســــتعمال أعــــم         
ستعمالت العــــــرب العربــــــاء الفــــــصحاء يف   مــــــع أنــــــه مل يثبــــــت اســــــتعماله يف مــــــ    

أنـــــــه تـــــــدخني ولـــــــيس بـــــــشرب،  : واحلـــــــق. اســـــــتعماالهتم، إن مل يثبـــــــت خالفـــــــه 
لــــــــذلك ال يقــــــــال شــــــــرب دخــــــــان العــــــــود، أو شــــــــرب الغبــــــــار الغلــــــــيظ، أو البخــــــــار     
الغليظ، ولذلك يقوى يف النفس ادعـاء االنـصراف مـن قولـه يف صـحيحة       

الثـــــة خـــــصال أو أربـــــع  ال يـــــضر الـــــصائم مـــــا إذا اجتنـــــب ث  >: حممـــــد بـــــن مـــــسلم 
ويف إحلــــــاق . أي انــــــصراف الــــــشرب املــــــذكور فيهــــــا عــــــن التــــــدخني  . <خــــــصال

                                                                                                                           
فقــه (حـني قـرأت بعـض أجـزاء الكتـاب اجملـدد اخلالـد        ... لعنـصر الفهـم االجتمـاعي للـنص    

الذي وضعه شيخنا احلّجة الكبري الشيخ حمّمـد جـواد مغنيـة الـذي حـصل       ) اإلمام الصادق 
الفقـه اجلعفــري علــى يــده يف هــذا الكتــاب املبــدع علــى صــورة رائعــة يف األســلوب والتعــبري    

  . مركز الغدير للدراسات) ١٦٦: االجتهاد واحلياة. (إخل... انوالبي
  .١٩٩: راجع أحكام الشريعة) ١(
  .٣٩، ٦/٣٨: مباين منهاج الصاحلني) ٢(
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التـــــــدخني بإيـــــــصال الغبـــــــار إىل احللـــــــق خفـــــــاء، كمـــــــا ال خيفـــــــى، مـــــــع أنـــــــك قـــــــد    
جـــــائز ال ): ع(عرفـــــت يف موثقـــــة عمـــــرو بـــــن ســـــعيد جـــــوازه، ولعـــــل يف قولـــــه      

  .بأس به عناية، واهللا العامل
ى أنــــــه مــــــاح لــــــصورة الــــــصوم، أو  وأمــــــا اإلحلــــــاق بــــــبعض املفطــــــرات بــــــدعو  

بالـــــسرية القائمـــــة عنـــــد املتـــــشرعة يف األزمنـــــة الـــــيت تـــــداولت فيهـــــا التـــــدخني     
علـــــــى أنــــــــه يــــــــضر بالــــــــصوم، أو بأنــــــــه أقـــــــوى لــــــــبعض املعتــــــــادين لــــــــه مــــــــن األكــــــــل    
والــــشرب، فــــاملالك هــــو املــــالك، أو غــــري ذلــــك ممــــا رمبــــا يقــــال أو قيــــل، فــــال   

لــــــــذي ادعــــــــى بعــــــــض  نعــــــــم، لــــــــو ثبــــــــت األصــــــــل ا  . خيلــــــــو عــــــــن مناقــــــــشة واضــــــــحة  
العلمــــاء مــــن منــــع الــــشرع يف الــــصوم مــــن إدخــــال أي شــــيء يف اجلــــوف علــــى          

ولكــــــن . اإلطــــــالق، يــــــصح ذلــــــك بعــــــد عــــــالج معارضــــــته مــــــع املوثقــــــة املتقدمــــــة    
الـــشأن يف ثبـــوت هـــذا األصـــل واســـتخراجه مـــن األدلـــة، حبيـــث يتقـــدم علـــى       

  .املوثقة، وقد مر بعض الكالم يف أثناء البحوث املتقدمة
 مـــــن مثـــــرات هـــــذا البحـــــث أن مـــــن يعتـــــاد علـــــى التـــــدخني،    ولـــــك أن جتعـــــل

حبيــث لــواله ال يقــدر علـــى الــصوم، ومعــه يــتمكن منـــه، فــإن األظهــر صـــحة         
الصوم منه معـه، واإلفتـاء حينئـذٍ بعـدم وجـوب الـصوم علـى مثـل هـذا غـري                

ومسعــت مــن بعــض أن الــسيد اجلليــل     . صــحيح، وخــالف لالحتيــاط جزمــاً   
 يقــــــول جبــــــوازه فيــــــه ســــــراً، ولعلــــــه     - قــــــدس اهللا نفــــــسه  -حممــــــد الفــــــشاركي  

  .)١(<واهللا العامل. التزم بذلك يف جملس الدرس
  :علماء آخرون

والبــــــــــــــد أن يعلــــــــــــــم أن الفقهــــــــــــــاء الــــــــــــــذين حكمــــــــــــــوا مبفطريــــــــــــــة التــــــــــــــدخني مل   
حيكمـــــــوا بـــــــذلك اعتمـــــــاداً علـــــــى نـــــــص خـــــــاص يف املـــــــسألة، وإمنـــــــا إحلاقـــــــاً لـــــــه          

ل كـــــــــــالم بالغبــــــــــار الغلــــــــــيظ، فـــــــــــإذا علمــــــــــت أن مفطريــــــــــة الغبـــــــــــار الغلــــــــــيظ حمــــــــــ      

                                                            
مؤســــــــــسة تنظــــــــــيم ونـــــــــــشر آثــــــــــار اإلمــــــــــام اخلمــــــــــيين طبــــــــــع إيـــــــــــران       :  الناشــــــــــر ٣٨٧: كتــــــــــاب الــــــــــصوم  ) ١(

 .هـ١٤١٨



 

 

 ٢٥٠   ..خاتمة     

، فهــذا يعــين  )١(وخــالف بــني الفقهــاء، كمــا ذكــر احملقّــق احللــي يف الــشرائع    
أنّ مـــــــن خـــــــالف يف مفطريـــــــة الغبـــــــار الغلـــــــيظ ســـــــيخالف حتمـــــــاً يف مفطريـــــــة       

  .التدخني
وممَّـــــــن خـــــــالف يف مفطريـــــــة الغبـــــــار الفـــــــيض الكاشـــــــاين، حيـــــــث قـــــــال يف       

ر وهــــل جيــــب اإلمــــساك عــــن إيــــصال الغبــــار إىل احللــــق؟ املــــشهو  >: مفاتيحــــه
ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــوب القـــــــــــــــضاء والكفـــــــــــــــارة بـــــــــــــــه اســـــــــــــــتناداً إىل روايـــــــــــــــة ضـــــــــــــــعيفة    

 تـــدل علـــى وجوهبمـــا بتعمـــد املضمـــضة واالستنـــشاق أيـــضاً، مـــع       )٢(مقطوعـــة
أنـــــــه خـــــــالف اإلمجـــــــاع، ومنـــــــهم مـــــــن قّيـــــــده بـــــــالغليظ، ومنـــــــهم مـــــــن أوجـــــــب بـــــــه   

إنَّـــه لـــيس كاألكـــل  : توقـــف يف احلكـــم، وقـــال ) املعتـــرب(القـــضاء خاصـــة، ويف 
وعلــــــى قــــــول  ): املنتــــــهى(ابتالع احلــــــصى والــــــربد، وقــــــال يف  والــــــشرب، وال كــــــ 

عـــــن الــــــصائم  ... الـــــسيَّد املرتـــــضى ينبغــــــي عـــــدم اإلفـــــساد بــــــذلك ويف املوثـــــق     
، وهــــــــو مــــــــع اعتبــــــــاره صــــــــريح يف    "ال بــــــــأس: "ُيــــــــدخل الغبــــــــار يف حلقــــــــه، قــــــــال   

  .)٣(<املطلوب
* * *  

  
  املقام الثاني

 يتحــــــــدد يف بيــــــــان الــــــــدليل واملــــــــستند هلــــــــذه األقــــــــوال، وعلــــــــى ضــــــــوء ذلــــــــك      
الــــــــصحيح منــــــــها، ومبــــــــا أنَّ مقتــــــــضى القاعــــــــدة واألصــــــــل عــــــــدم مفطريــــــــة مــــــــا        
يــشك يف مفطريتــه، فالبــّد مــن البحــث بدايــة عــن دليــل املفطريــة، فــإن مل     
يــــــــتم كــــــــان ذلــــــــك كافيــــــــاً للحكــــــــم بعــــــــدم املفطريــــــــة، وال حنتــــــــاج بعــــــــده إلثبــــــــات        

 احتجنـــا إىل بيـــان دليـــل   - أقـــصد دليـــل املفطريـــة   –عـــدمها بـــدليل، وإن متَّ  

                                                            
  . ٢/١٧: راجع الشرائع بضميمة املسالك) ١(
  .واية املروزي املضمرةيقصد ر) ٢(
 .١/٢٤٨: مفاتيح الشرايع) ٣(



 

 

..من فقه السالمة الصحية                                                               ٢٥١

ا  مث مالحظـــــة النـــــسبة بـــــني الـــــدليلني، وإن كُنَّـــــ    – إن وجـــــد –عـــــدم املفطريـــــة  
  .على التقديرين سنذكر أدلّة عدم املفطرية

  :أدلة القول باملفطرية│
  :ما ميكن أن يذكر إلثبات مفطرية التدخني أمور

إذا >: املــــــــــــروزي، قــــــــــــال مسعتــــــــــــه يقــــــــــــول   ) جعفــــــــــــر(روايــــــــــــة حفــــــــــــص  : األول
استنـــــــشق متعمـــــــداً أو شـــــــّم رائحـــــــة   متـــــــضمض الـــــــصائم يف شـــــــهر رمـــــــضان أو   

غليظـــة، أو كـــنس بيتـــاً فـــدخل يف أنفـــه وحلقـــه غبـــار فعليـــه صـــيام شـــهرين        
  .)١(<األكل والشرب والنكاح: متتابعني، فإن ذلك مفطر، مثل

أن هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة وإن وردت يف الغبـــــــــــــار، لكـــــــــــــن   : وتقريـــــــــــــب االســـــــــــــتدالل 
ء الـــــذي املـــــستفاد منـــــها أن كـــــل مـــــا يـــــدخل يف جـــــوف اإلنـــــسان مـــــا عـــــدا اهلـــــوا 

  .البّد منه فهو مفطّر، وحكم الدخان كحكم الغبار، هكذا ذكر
  :ولكن هذا االستدالل غري تام، لعدة اعتبارات

 هـــذه الروايـــة ضـــعيفة الـــسند، مـــن جهـــة إضـــمارها الـــذي ال عـــالج لـــه     -١
بعــــد عــــدم كــــون املـــــضمر مــــن األجــــالء، ومــــن جهـــــة أنَّ املــــروزي إن كــــان هـــــو         

د يف الوســائل فهــو جمهــول، وال وجــود   ســليمان بــن جعفــر، كمــا هــو املوجــو   
لــــه يف كتــــب الرجــــال، وإن كــــان هــــو ســــليمان بــــن حفــــص، كمــــا هــــو موجــــود           

، واســـتظهره الـــسيَّد اخلــوئي لـــبعض القـــرائن،  )التهــذيب (يف املــصدر، وهـــو  
، وهــــو غـــــري  )كامـــــل الزيــــارات (فهــــو ال توثيــــق لــــه أيـــــضاً، إالَّ كونــــه مــــن رجــــال       

وهلـــــذا قـــــال يف . وئي عـــــن القـــــول بـــــهكـــــافٍ للوثاقـــــة، وقـــــد تراجـــــع الـــــسيَّد اخلـــــ 
: ميكـــــــــن تطـــــــــرق الطعـــــــــن إىل هـــــــــذه الروايـــــــــة مـــــــــن وجـــــــــوه، أحـــــــــدها >: احلـــــــــدائق

 -جهالــــــة الــــــسائل واملــــــسوؤل، فلعــــــلَّ املــــــسؤول غــــــري إمــــــام، وجهالــــــة املــــــسؤول      
 إمنــــا يتــــسامح هبــــا مــــع معرفــــة الــــسائل، والوثــــوق       -كمــــا يف اإلضــــمار وحنــــوه   

لى غري اإلمـام، كمـا صـّرح بـه     من كونه ال يعتمد يف أمور دينه وأحكامه ع 

                                                            
  .١ من أبواب ما ميسك عنه الصائم احلديث٢٢الباب : وسائل الشيعة) ١(



 

 

 ٢٥٢   ..خاتمة     

يف قبــــــــول املــــــــضمرات واملرســــــــالت، أمــــــــا إذا كــــــــان جمهــــــــوالً  ) رض(أصــــــــحابنا 
  .)١(<باملرة، كهذا الراوي فال

أمـا  . ودعوى أنَّ الشهرة جـابرة لـضعف الـسند مدفوعـة صـغرى وكـربى           
صــــغروياً فلعــــدم ثبــــوت كونــــه خــــرباً مــــن جهــــة اإلضــــمار، وعــــدم ثبــــوت عمــــل         

وأمـــــــا  . )٢(املـــــــشهور بـــــــه، كيـــــــف وقـــــــد خـــــــالف املرتـــــــضى والـــــــصدوق والطوســـــــي       
كربويــــــاً، فلمــــــا حقــــــق يف حملــــــه مــــــن أنَّ الــــــشهرة مل يثبــــــت أهنــــــا جتــــــرب ضــــــعف   

على القول حبجية اخلرب املوثوق، فـإن الـشهرة تـساهم يف       إال بناًء   . السند
  .حصول الوثوق

: قـال ) ع( هذه الرواية معارضة مبوثقـة عمـرو بـن سـعيد عـن الرضـا        -٢
وقــــــــد . )٣(<ال بــــــــأس: وســــــــألته عــــــــن الــــــــصائم يــــــــدخل الغبــــــــار يف حلقــــــــه؟ قــــــــال   >

حــاول مجــع مــن الفقهــاء اجلمــع بينــها وبــني روايــة املــروزي املتقدمــة مبــا ال        
 مــــــا ذكــــــر مــــــن وجــــــوه اجلمــــــع ال   مــــــع احلكــــــم مبفطريــــــة الغبــــــار، ولكــــــنَّ يتنــــــاىف

ف، علــــى أن األمــــر ال يــــصل إىل مرحلــــة اجلمــــع، بــــل املــــتعني        ختلــــو مــــن تكلُّــــ  
  .األخذ مبفاد الثانية، بسبب ضعف سند األوىل

وأضــــــــــــاف يف احلــــــــــــدائق بــــــــــــأنَّ روايــــــــــــة املــــــــــــروزي معارضــــــــــــة أيــــــــــــضاً مبوثقــــــــــــة   
ُســـــئل عـــــن الـــــذباب   ) ع(أنَّ عليـــــاً ) ع(مـــــسعدة بـــــن صـــــدقة، عـــــن أيب عبـــــد اهللا    

، وهــو )٤(<لـيس عليـه قـضاء، ألنَّـه لـيس بطعـام      >: يـدخل حلـق الـصائم؟ قـال    
  .يعين أنَّ كلّ ما يدخل احللق غري الطعام والشراب فهو غري مفطر

 وّممـــا يـــوهن روايـــة املـــروزي اشـــتماهلا علـــى مـــا ال يقـــول بـــه أحـــد مـــن        -٣
 ففــــــي صـــــحيحة ّمحــــــاد،  مفطريـــــة االستنـــــشاق واملضمــــــضة وشـــــم الريـــــاحني،    

يف الــــــصائم يستنــــــشق، ويتمــــــضمض؟   ) ع(عمَّــــــن ذكــــــره، عــــــن أيب عبــــــد اهللا   
                                                            

 . ١٣/١٧: احلدائق الناضرة) ١(
 .١/١٤٤: مستند العروة، الصوم) ٢(
  . ٢احلديث: س .م: الوسائل) ٣(
 .  من أبواب ما ميسك عنه الصائم٣٩الباب : ن. م) ٤(
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، وقــد أجيــب علــى ذلــك بــأن اشــتمال الروايــة       )١(<نعــم، ولكــن ال يبــالغ  >: قــال
علـــــى مــــــا ال ميكـــــن األخــــــذ بظهـــــوره لقرينــــــة قطيعـــــة خارجيــــــة، ال يــــــستوجب     

ه الروايـــة رفـــع اليـــد عـــن ظهـــور غـــريه يف الوجـــوب، فـــاألمر بالكفـــارة يف هـــذ     
حممـــــــــــــول علـــــــــــــى االســـــــــــــتحباب فيمـــــــــــــا عـــــــــــــدا الغبـــــــــــــار، للعلـــــــــــــم اخلـــــــــــــارجي بعـــــــــــــدم   

  .)٢(البطالن، وأّما فيه فيبقى األمر على ظاهره يف الوجوب
ولكن التفكيك هبذا الـشكل إنَّمـا يـتم بنـاًء علـى حجيـة خـرب الثقـة، وأّمـا             
 بنـــاًء علـــى أنَّ احلّجـــة هـــو اخلـــرب املوثـــوق فـــال جمـــال للتفكيـــك املـــذكور، ألن      

تــــضمن اخلــــرب علــــى مــــا ال ميكــــن األخــــذ بظــــاهره يكــــون عــــامالً ســــلبياً مانعــــاً           
  .من حصول الوثوق باخلرب

 ومـــــع قطـــــع النظـــــر عّمـــــا تقـــــدم، فـــــإنَّ املـــــستفاد مـــــن الروايـــــة مفطريـــــة        -٤
الغبار، وإحلاق الدخان به قياس واضـح، وال ميكـن إلغـاء خـصوصية الغبـار       

ان بـــه، مبالحظـــة أنَّ الغبـــار  وإحلـــاق الـــدخ- كمـــا جـــاء يف الروايـــة –الغلـــيظ 
الغلــيظ ال ينفــك عــن وجــود أجــزاء ترابيــة صــغرية تــدخل يف احللــق، وهــي         
غــري موجــودة يف التــدخني، وهلــذا فــدعوى أنَّ املــستفاد مــن الروايــة أنَّ كــل   
مــــا يــــدخل يف احللــــق غــــري اهلــــواء مفطــــر، وأن ذكــــر الغبــــار مــــن بــــاب املثــــال،      

  .به السيَّد اخلوئي وغريههي دعوى خالية عن كل شاهد، كما اعترف 
أنَّــــــــه ال ريــــــــب يف : وممَّــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى مفطريــــــــة التــــــــدخني : الثــــــــاين

  .)٣(مفطرية الشرب، وتناول الدخان يطلق عليه شرب عند العرب
ولكــن هــذا االســتدالل واه جــداً، ولــذا مل يــستدل بــه معظــم الفقهــاء، إذ       

، وإذا مــا )٤(مــن الواضــح واجللــي عــدم صــدق األكــل والــشرب علــى التــدخني      
أطلق العرب على املدخن بأنـه شـارب الـدخان، فإنـه إطـالق جمـازي ولـيس               

                                                            
  .  مما ميسك عنه الصائم٢٣الباب : ن. م) ١(
 .١/١٤٤: كتاب الصوم، مستند العروة) ٢(
  .١٠/٢٣٠: املستند للنراقي) ٣(
 .١٥٣: املصدر السابقمستند العروة، ) ٤(



 

 

 ٢٥٤   ..خاتمة     

، ويـــشهد لـــذلك أنَّ )١(حقيقيــاً، ألنَّ الـــشرب عنـــد العـــرب هــو تنـــاول املائعـــات  
العــــــرف ال يقــــــول للمــــــدخن بأنــــــه شــــــارب علــــــى حنــــــو اإلطــــــالق، بــــــل يقــــــول لــــــه      

 بأنـــه إين رأيـــت فالنـــاً يـــشرب، مث فـــّسره : شـــارب الـــدخان، ولـــو قـــال شـــخص 
رآه يـــــــــشرب الـــــــــدخان، لكـــــــــان ذلـــــــــك مثـــــــــار اســـــــــتهجان العـــــــــرف، هـــــــــذا خبـــــــــالف     
شارب املاء أو غـريه مـن املائعـات، فإنـه يقـال لـه شـارب علـى حنـو اإلطـالق،               
وعلـــى هـــذا األســـاس، فالـــشرب ال يـــشمل جـــذب الـــدخان بواســـطة الفـــم، إالَّ    

. ودبالعناية واجملازية اليت ال حتمل النـصوص عليهـا إالَّ بـدليل، وهـو مفقـ        
ومنه يتضح عدم صـدق األكـل علـى التـدخني، بـل دعـواه أوهـن مـن دعـوى            

  .صدق الشرب عليه
أنَّ ســـــرية املتـــــشرعة اســـــتقرت علـــــى التحـــــرز عـــــن دخـــــان الـــــتنت       : لثالـــــثا

  .حال الصوم، حبيث أصبحت املفطرية مرتكزة يف أذهاهنم
 ولكن هذا الـدليل لـيس تامـاً أيـضاً، ألنَّ سـرية املتـشرعة ال قيمـة ذاتيـة           
هلــا، وإمنــا قيمتــها بأنَّهــا متثــل انعكاســاً لقــول املعــصوم أو فعلــه أو تقريــره،      

، ومـن الواضـح أنَّ   )ع(وهذا يفترض اتـصال هـذه الـسرية بـزمن املعـصومني         
التــــــــدخني بغـــــــــري الــــــــتنت لـــــــــيس أمــــــــراً مألوفـــــــــاً، ليحــــــــرز اســـــــــتقرار الــــــــسرية زمـــــــــن      

صــــــــــار علــــــــــى جتنبــــــــــه أثنــــــــــاء الــــــــــصوم، والتــــــــــدخني بــــــــــالتنت وإن  ) ع(املعـــــــــصومني  
، فلــــن يكــــون  )ع(مألوفــــاً لكنــــه أمــــر حــــادث يف زمــــن متــــأخر عــــن املعــــصومني       

الســـتقرار الـــسرية علــــى جتنبـــه قيمـــة تــــذكر، ألنَّ أحكـــام الـــشريعة ال تؤخــــذ       
  .من العرف، وال من طريقة املتدينني إذا مل تكن مستمدة من الشارع

 أنَّ الــــــدخان ملــــــن اعتــــــاده وتلــــــذَّذ بــــــه يقــــــوم مقــــــام القــــــوت فيكــــــون  : الرابــــــع
  .)٢(أشدُّ حاالً من الغبار

إن قيامـــــــــه مقـــــــــام القـــــــــوت غـــــــــري واضـــــــــح، كمـــــــــا أفـــــــــاد الـــــــــسيَّد   : ويـــــــــرده؛ أوالً

                                                            
 .٣٠٨: ، املصباح املنري٢٥٧: املفردات) ١(
  . ٤/٣٢: كاشف الغطاء) ٢(
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 بــل فــرق بينــه وبــني القــوت، فــالقوت غــذاء للبــدن، وأمــا الــدخان          )١(احلكــيم
فلــــــــيس كــــــــذلك، وإن أثّــــــــر يف عــــــــدم الرغبــــــــة يف الطعــــــــام، فإحلاقــــــــه بــــــــالقوت     

و التفــــــــصيل بــــــــني حالــــــــة  إن الزم هــــــــذا القــــــــول هــــــــ : ثانيــــــــاً. قيــــــــاس مــــــــع الفــــــــارق 
االعتيـــــــاد وغريهـــــــا، ألنَّـــــــه يف حالـــــــة االعتيـــــــاد يكـــــــون الـــــــدخان موجبـــــــاً للتلـــــــذُّذ      
والقيـــــــــام مقـــــــــام القـــــــــوت، وأمـــــــــا مـــــــــع عـــــــــدمها فلـــــــــيس كـــــــــذلك مـــــــــع أنَّ القـــــــــائلني     

  .باملفطرية أطلقوا، ومل يفصلوا
أن املرتكــــــز يف ذهــــــن املتــــــشرعة مفطريــــــة التــــــدخني كــــــسائر     : اخلــــــامس

مـن شـؤون املفطـرين، ولـو     > احملقق العراقي أنـه     املفطرات، وحبسب تعبري  
، ولــذا تــراهم يقرعــون شــاربه يف  )ع( كــان تداولــه يف غــري زمــن املعــصومني  

  .<شهر الصيام
أن االرتكــــــــــاز املـــــــــــذكور حــــــــــادث، ورمبــــــــــا كـــــــــــان ناشــــــــــئاً مــــــــــن فتـــــــــــاوى      : وفيــــــــــه 

  .الفقهاء، ألن الكثري منهم إن مل حيكموا باملفطرية احتاطوا يف األمر
  .ماح لصورة الصومأنه : السادس

أن صــورة الــصوم تؤخــذ مــن الــشارع، وهــو قــد حــدد أمــوراً معينــة     : وفيــه
تــــضر بالــــصوم، ولــــيس منــــها التــــدخني، إالّ إذا متّ مــــا ذكــــره بعــــض الفقهــــاء         

لــــــــــــصوم مــــــــــــن إدخــــــــــــال أي شــــــــــــيء إىل  مــــــــــــن أن األصــــــــــــل هــــــــــــو منــــــــــــع الــــــــــــشارع يف ا 
  .اجلوف

* * *  
  
  :أدلة عدم املفطرية│

ن عـدم الـدليل علـى مفطريـة التـدخني كـافٍ       رغم أنَّ ما أسلفنا بيانـه مـ   
للحكم بعدمها، لكـن مـع ذلـك باإلمكـان ذكـر الـدليل االجتـهادي علـى عـدم                 

  : املفطرية، وهو أمران
ال >: قــــال) ع(صــــحيحة حمّمــــد بــــن مــــسلم عــــن أيب جعفــــر البــــاقر  : األول

                                                            
  . ٨/٢٦: املستمسك) ١(



 

 

 ٢٥٦   ..خاتمة     

الطعـــــــــــــام، : خـــــــــــــصال] أربعـــــــــــــة[يـــــــــــــضر الـــــــــــــصائم مـــــــــــــا صـــــــــــــنع إذا اجتنـــــــــــــب ثـــــــــــــالث   
  .)١(<الرمتاس يف املاءوالشراب، والنساء، وا

وظاهرهــــــا حــــــصر مــــــا يــــــضر بالــــــصوم يف هــــــذه األربعــــــة، والــــــدخان لــــــيس         
واحـــــــداً منـــــــها، فـــــــال يكـــــــون مفـــــــسداً للـــــــصوم، ودعـــــــوى أن ظهـــــــور الروايـــــــة يف    
احلــــصر قــــد ثبــــت بطالنــــه للعلــــم بوجــــود غــــري هــــذه األربعــــة مــــن املفطــــرات،      

 –م  باعتبــــار أنَّ مفطريــــة أكثرهــــا حمــــل كــــال  –أنــــه لــــو ثبــــت ذلــــك   : مدفوعــــة
فهـــــــــو ال يـــــــــضر، ألنَّ غايـــــــــة مـــــــــا يقتـــــــــضيه ذلـــــــــك هـــــــــو رفـــــــــع اليـــــــــد عـــــــــن الظهـــــــــور    
مبقــدار مـــا ثبـــت مفطريتــه، فـــال موجـــب لرفـــع اليــد عـــن الظهـــور مـــن رأس،     

ذلــــك مينــــع مــــن حــــصول الوثــــوق بــــالظهور، أو تــــتم أحــــد وجــــوه     : إالَّ أن يقــــال
  .املفطرية السابقة

ه عــــــــن ســـــــألت >: قـــــــال ) ع(موثقـــــــة عمـــــــرو بـــــــن ســـــــعيد عـــــــن الرضـــــــا       : الثـــــــاين 
: الــــــصائم يتــــــدخن بعـــــــود، أو بغــــــري ذلــــــك فتـــــــدخل الدخنــــــة يف حلقــــــه؟ فقـــــــال      

  .)٢(<...جائز ال بأس به
والروايـــة معتـــربة ســـنداً وواضـــحة الداللـــة علـــى عـــدم املفطريـــة، وظـــاهر         

 ال )٣(هــــــــو التعمــــــــد، فحملــــــــه علــــــــى الــــــــدخول غــــــــري االختيــــــــاري   ) يتــــــــدخن(فعــــــــل 
نــــــة الــــــيت ذكرناهــــــا   جمــــــال لــــــه، ألنَّــــــه خــــــالف الظــــــاهر، إال أن يتمــــــسك بالقري     

  .على الدخول غري االختياري< يتدخن>سابقاً حلمل فعل 
بـــــل لعـــــلّ اســــــتقرار   >:  مـــــا ذكـــــره الـــــسيَّد حمـــــسن احلكـــــيم بقولـــــه      :الثالـــــث 

سرية املسلمني على الدخول إىل احلمامات يف هنار رمضان مـن دون أقـل       
استـــــــــــــــشكال يف ذلـــــــــــــــك، دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز جـــــــــــــــذب البخـــــــــــــــار، وال فـــــــــــــــرق يف   

 لتناسـبهما جـداً   –لغليظ وغـريه، فالتعـدي منـه إىل الـدخان     ارتكازهم بني ا 
، وإن كــان هــو حيتــاط يف تــرك التــدخني، كمــا أســلفنا ســابقاً      < غــري بعيــد –

                                                            
  . ١ما ميسك عنه الصائم، احلديث  من أبواب ١الباب : الوسائل) ١(
 . ٢ من أبواب ما ميسك عنه الصائم، احلديث ٢٢الباب : الوسائل) ٢(
 .١٠/٧٤: كما فعل صاحب مهذب األحكام) ٣(



 

 

..من فقه السالمة الصحية                                                               ٢٥٧

الستبــــــــشاع التــــــــدخني مــــــــن الــــــــصائم بنظــــــــر العــــــــرف املتــــــــدين إىل حــــــــدٍ يلحقــــــــه       
  ).قده(مبخالفة الضروري، كما أفاد 

ني، فــــإن خبــــار  وقــــد يالحــــظ علــــى هــــذا الــــدليل بوجــــود فــــارق بــــني املقــــام    
، وإن ام ملرتـاد احلمَّـ  احلمامات يدخل اجلوف بـشكل قهـري وغـري مقـصود         

كــــان الــــدخول إليهــــا اختياريــــاً، خبــــالف التــــدخني فــــإن الــــدخول فيــــه تعمــــدي      
  .مقصودو

 إن أدلــــــة عــــــدم املفطريــــــة، وإن مل تكــــــن تامــــــة، لكــــــن      :وخالصــــــة القــــــول 
ة جمــال يكفــي للحكــم بعــدمها عــدم هنــوض دليــل تــام عليهــا، فــال يبقــى مثــ    

 ال -لالستــــــــــــشكال يف التــــــــــــدخني للــــــــــــصائم، إال بلحــــــــــــاظ اجلانــــــــــــب التكليفــــــــــــي     
 ال باعتبـار ضـرره فـإن ذلـك ال خيـتص بالـصائم، بـل إمـا بلحـاظ           -الوضعي  

مـــا أفـــاده الـــسيد احلكـــيم مـــن استبـــشاع التـــدخني مـــن الـــصائم بنظـــر العــــرف           
أو بلحــــــــــــــاظ أن . املتــــــــــــــدين إىل حــــــــــــــد يلحقــــــــــــــه مبخالفــــــــــــــة الــــــــــــــضروري، فتأمــــــــــــــل   

هر بــــه يعــــد بنظــــر املتــــشرعة منتــــهكاً حلرمــــة الــــشهر وحرمــــة نفــــسه،     املتجــــا
  .وواضع هلا موضع التهمة، وهذا عنوان ثانوي يقتضي التحرمي
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 ٣            كلمة املركز

  )٧ -٥(                     املقدمة
  )٢٩ -١١(                 :الفصل األول

  ١١    تعريف الدخان، وأمساء التبغ، وأنواعه
  ١٤    يفصيلته النباتية، وتركيبه الكيماو

  ١٥        ماذا حيوي دخان التبغ
  ١٦          آثار النيكوتني

  ١٧        طرق استعماله، وآالته
  ٢١          تاريخ ظهوره

  ٢٢        دخوله البالد اإلسالمية
  ٢٤          قصص وعرب
  ٢٤          ثورة التنباك

  ٢٦      بني اجمللسي واملال خليل القزويين
  ٢٦    احلر العاملي واالحتياط يف التدخني

  ٢٧      من أخالق السيد حبر العلوم
  ٢٧          نرجيلة اإلخباري
  ٢٨          التدخني والصوم
  ٢٩          التدخني والعزاء

  )٧١ -٣٣(                 :يالفصل الثان
  ٣٣      التبغ والتشريعات القانونية

  ٣٥    ني والتشريعات احلديثة ضد التبغالقوان
  ٣٧    قوانني املناهضة للتدخنيمناذج من ال



 

 

  ٤٠          التبغ والشعراء
  ٤٩        دالتبغ وعلماء االقتصا

  ٤٩          طريقتان للتقدير
  ٥٣    خرى لتشخيص األضرار االقتصاديةطرق أ

  ٥٧    )األضرار الصحية(طب، التبغ وال
  ٥٧        مضاره على أجهزة البدن

  ٥٧          لتنفسجهاز ا
  ٥٩          جهاز اهلضم

  ٥٩          اجلهاز العصيب
  ٦٠          جهاز الدوران
  ٦١          اجلهاز البويل

  ٦١        التدخني واجلنس
  ٦٢          التدخني واملرأة

  ٦٣        أمراض يسببها التدخني
  ٦٤        أساليب غري جمدية

  ٦٤          تحارالتدخني ان
  ٦٧      لألمراضضعف مقاومة اجلسم 

  ٦٨          التدخني السليب
  )١٠٨ -٧٥(                :الفصل الثالث

  ٧٥        املؤلفات حول التبغ
  ٧٥          املؤلفات الشيعية

  ٨٣        مؤلفات غري مستقلة
  ٨٤        نوعان آخران من املؤلفات

  ٨٦          املؤلفات السنية
  ٩٣      آراء العلماء حول التدخني
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  ٩٣          الم الشيعةأع
  ٩٣          احملرِّمون
  ٩٧          احملتاطون

  ٩٧      القائلون جبريان األحكام اخلمسة
  ٩٨            احمللِّلون

  ٩٩          أعالم السنة
  ١٠٠      القائلون باحللية أو الكراهة

  ١٠١          القائلون باحلرمة
  ١٠٧        )اخلوارج(أعالم األباضية 

  ١٠٧        رأي الكنيسة املسيحية
  ١٠٨          رأي الدروز

  )٢٣٥ -١١١(                 :الفصل الرابع
  ١١١          منهج البحث
  ١١٣          خطأ منهجي
  ١١٣          أدلة احلرمة

  ١١٣    التدخني مضر بالصحة: لدليل األولا
  ١١٦        عودة إىل االستدالل

  ١١٦          حتقيق الكربى
  ١١٨          كلمات الفقهاء

  ١٢٢      أدلة حرمة اإلضرار بالنفس
  ١٢٢        باالستدالل بالكتا

  ١٢٢          اآلية األوىل
  ١٢٦          اآلية الثانية

  ١٢٩          االستدالل بالسنة
  ١٤٥        االستدالل باإلمجاع



 

 

  ١٤٦          دليل العقل
  ١٤٧      تقييم عام لألدلة املتقدمة

  ١٤٨          اعتراضات عامة
  ١٤٨       والغرض العقالئيالضرر 

  ١٤٩      اإلطالق وختصيص األكثر
  ١٥٠      الضرر الدفعي أو التدرجيي
  ١٥١      الضرر الشخصي أو النوعي

  ١٥٦    التدخني إسراف وتبذير:  الثاينالدليل
  ١٥٦    معىن اإلسراف والتبذير: م األولاملقا

  ١٥٦          املعىن اللغوي
  ١٦١      لتبذيرالفرق بني اإلسراف وا

  ١٦١          املعىن الشرعي
  ١٦٢      يف حتقيق الكربى: ملقام الثاينا
  ١٦٩      يف حتقيق الصغرى: ملقام الثالثا

  ١٧٢          تضييع املال
  ١٧٤          إشكال مدفوع

  ١٧٥    التدخني من اخلبائث: يل الثالثالدل
  ١٧٥        هل الدخان من اخلبائث؟

  ١٧٧        حرمة أكل اخلبائث
  ١٨١      الدخان من احملَدثات: ل الرابعالدلي

  ١٨٥      الفرق بني البدعة والتشريع
  ١٨٦    فسري املتقدم للبدعةليل على التالد

  ١٨٩        هل شرب التنت بدعة؟
  ١٩٠    التدخني تشبُّه بالكفار: خلامسالدليل ا

  ١٩٢        أدلة حرمة التشبُّه
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  ٢٠١          ح الصغرىتنقي
  ٢٠٢      ل املباح تشبُّهاً بفاعل احلرامفع

  ٢٠٣      التدخني لَغو: الدليل السادس
  ٢٠٣        املناقشة يف الكربى
  ٢٠٦        رىاملناقشة يف الصغ

  ٢٠٧    التدخني قبيح عند املسلمني: بعالدليل السا
  ٢١٢      التدخني ُمسكر: الدليل الثامن
  ٢١٤   ما رآه بعض األتقياء يف املنام:الدليل التاسع
  ٢١٦          سند احلديث

  ٢١٧          اختالف يف املنت
  ٢١٨        االعتراضات على الداللة

  ٢٣١          أدلة احللية
  ٢٣١        موثقة عمرو بن سعيد

  ٢٣٤      اعدة حل االنتفاع مبا يف األرضق
  )٢٥٧ -٢٤١(                   :اخلامتة

  ٢٤١      الصيامحكم التدخني أثناء 
  ٢٤١    آراء الفقهاء يف املسألة: األولاملقام 

  ٢٤١      التدخني مفطِّر: القول األول
  ٢٤١    طرية مع االحتياطعدم املف: القول الثاين

  ٢٤٣    اًالتدخني ليس مفطِّر: ل الثالثالقو
  ٢٤٩          علماء آخرون
  ٢٥٠      األقوال املتقدمةأدلة : املقام الثاين

  ٢٥١        أدلة القول باملفطرية
  ٢٥٥        أدلة عدم املفطرية

  )٢٦٥ -٢٦١(                   فهرس
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