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  ظاھرة التدخین
  
  

ًظاھرة التدخین متفشیة في المجتمع على اختالف المستویات وفي كافة الطبقات صغارا وكبارا ، رجاال ونساء ،  ً ً ً
ًشیبا وشبانا ، ولم ینج منھا إال من غلب اإلرادة على الھوى    .، والعقل على العاطفة والمصلحة على المفسدة ً

  
  :انب التالیة ھرة من الجوویتناول الباحث ھذه الظا

  
  .األضرار التي تنجم عنھا  -1
 .حكم الشرع فیھا  -2
 .كیف نعالجھا  -3

  
  :األضرار التي تنجم عن التدخین : ًأوال 

  
  :الضرر الصحي والنفسي  -1

الدخان یورث السل ، وسرطان الرئة ، ویضعف الذاكرة ، ویقلل الشھیة ویسبب اصفرار الوجھ واألسنان ، 
ً، ویحدث انحطاطا عاما في الجسم ، ویمیع الحلق ، ویحلل اإلرادة ، ویعیق التنفس ، ویھیج األعصاب  ً

  .ویعود على الكسل واالسترخاء 
  

   :)1(أضرار التدخین وتأثیره على الصحة ومن تقاریر األطباء المختصین في 
ًإن المدخنین ینتحرون ولكن انتحارا بطیئا  - ً.  
تإید  -  .بین غیر المدخنین عنھا من % 68نسبة الوفیات بین المدخنین الذكور 
منھ ، كما یحتفظ % ) 90 -% 80( الدخان ویحتفظ الجسم بـ ما یدخن شخص ما سیجارة فإنھ یبتلععند -

الذي ھو القطران الذي یتجمع في الطرق التنفسیة ، والقطران ھو نوع من عدة ببقایا احتراق التبغ 
ًنا صالحا للسل والجراثیم وتجعل الرئة موطمركبات كیماویة یستطیع بعضھا إحداث السرطان ،  ً

 وبالتالي  الممرضة الفتاكة ، والمدخنون أشد عرضة لإلصابة بالسل والسرطان من الذین ال یدخنون ،
كالتھاب القصبات الھوائیة وانتفاخ الرئة والربو : فإن عادة التدخین تسبب اآلفات الرئویة المزمنة 

 .والسل 
 

وتین یزید ضربات القلب ویصیب األوعیة الدمویة ، فكثیر من إن التدخین یھیئ ألمراض القلب ، فالنیك
  .ًالمدخنین یدفعون الثمن غالیا بتقویض حیاتھم 

  
  
  :الضرر المالي واالقتصادي  -2
  .ًالمدخن یقتطع جزءا من دخلھ لیبدده في التدخین  -
 .وھناك مبلغ آخر یصرفھ المدخن على العالج من األمراض الناتجة عن التدخین  -
لخسارة التي تلحق باقتصاد الدولة باعتبار نسبة المفقود من ساعات العمل لمجموع األفراد إلى جانب ا -

 صلى –المدخنین العاملین بأجھزة الدولة وتأثیر ذلك على اإلنتاج في مختلف القطاعات وقد نھى النبي 
 .ة المال  عن إضاع–هللا علیھ وسلم 

  
  
  :الضرر االجتماعي  -3

ً في وسط أناس غیر مدخنین فإنھ یسبب إزعاجا لھم ، مما یجعلھم یشمئزون منھ عندما یقوم المدخن بالتدخین
.  والمجتمع من موبقة التدخین ھنالك ضرر أضر على الصحة واألخالقومن سلوكھ في التدخین ، فھل 

  !! .أكثر الناس ال یعلمون ؟ – ویا لألسف –ولكن 
  
  

  
                                                

 .222- 220، مرجع سابق، ص1عبدهللا علوان، تربیة األوالد في اإلسالم ، ج )1(



 - 2 - 

  :حكم الشرع في ظاھرة تناول الدخان : ًثانیا 
  

لمجمع علیھ عند أئمة الفقھاء والمجتھدین أن ما یؤدي إلى الضرر ویوقع في المھالك ، من ا  - أ
–فاجتنابھ واجب ، وفعلھ حرام للحدیث الذي رواه اإلمام أحمد وابن ماجھ عن رسول هللا 

 . )1(" ال ضرر وال ضرار : "  أنھ قال - صلى هللا علیھ وسلم
   )2(}أیدیكم إلى التھلكة لقوا بُوال ت{ : ولعموم قولھ تبارك وتعالى 

وباعتبار أن الدخان قد ثبت ضرره . )3(}ا ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیم{ : وقولھ تعالى 
ًجسمیا ، وتحقق خطره صحیا واجتماعیا فاجتنابھ واجب ، وتناولھ حرام  ً ً.  

  
 الكریھة للفم ، وهللا الدخان یدخل في زمرة الخبائث  لضرره على الجسم ، وتسببھ الرائحة  -  ب

سبحانھ قد أحل لإلنسان الطیبات وحرم علیھ الخبائث للحفاظ على جسمھ وسالمة خلقھ 
  :وتفكیره ، وظھوره في المجتمع بمظھر محبب جمیل ، یقول هللا سبحانھ 

   )4(}وال تتبدلوا الخبیث بالطیب { 
   )5(}ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث { 
   .)6(}الخبیث والطیب ولو أعجبتك كثرة الخبیث قل ال یستوي { 
  
ر الجسم ، وھذا أمر یشعر بھ المقدم على تناولھ ، والمبتدئ بشربھ ، ِّتَُفخدر العقل ویُ إن الدخان ی- ج

 – صلى هللا علیھ وسلم –وقد نھى الرسول . والمتدرج في  االعتیاد علیھ وال سیما إذا أفرط وأكثر 
 كل مسكر ومخدر وذلك في الحدیث الذي رواه اإلمام أحمد في مسنده عن كل مفتر ، كما نھى عن

نھى رسول هللا عن كل : " ، وأبود داود في سننھ بسند صحیح عن أم سلمة رضي هللا عنھا قالت 
  . )7(أي مخدر" مسكر مفتر 

  
لغ ، فھذه النصوص بمنطوقھا ومدلولھا تؤكد أن تناول الدخان حرام ، واجتنابھ واجب ، لضرره البا

  .)8(وخبثھ الظاھر
  
  

  :عالج ظاھرة التدخین : ًثالثا 
  
تحذر . تنظیم حمالت  إعالمیة واسعة النطاق في الصحف والمجالت وفي اإلذاعة والتلفاز  -1

من الدخان وتكشف عن ضرره البالغ ، وخطره الكبیر ، وذلك باالستعانة بأھل الخبرة 
 التدخین في األماكن العامة وازدحام واالختصاص ورجال الفكر وأصحاب األقالم ، مع منع

  .الناس 
على الكبار المعتادین شرب الدخان أن یكون عندھم من المراقبة  عز وجل ، والخشیة منھ  -2

ما یردعھم عن تناول المحرمات والتي منھا الدخان ، وأن یكون عندھم كذلك من اإلرادة 
 وأن یكون عندھم من العقل والحكمة والعزم والتصمیم ما یقویھم على مغالبة النفس والھوى ،

 .ما یدفعھم على أن یسیروا في الطریق السوي الذي ال عوج فیھ وال التواء 
، واإلرادة التي تسیطر ، والعقل الذي یوجھ ، وال شك أن اإلنسان إذا تحلى باإلیمان الذي یردع 

  . فإنھ سیرفل في الحیاة الھانئة الطیبة 
التدخین بغفلة عن مراقبة أھلیھم ومربیھم ، فإھمال أمرھم خطیر أما األبناء الذین اعتادوا  -3

  . كبیر ومستطیر – إن تركوا –وشرھم على المجتمع 
فما على اآلباء والمربین ، إال أن یراقبوا أوضاع أوالدھم ویتعرفوا على سلوكھم وتحركاتھم ، 

 .سالمة ویعالجوا انحرافھم ، حتى یردوھم إلى الجادة ویصلوا بھم إلى شاطئ ال
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