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تلويث البيئة ببملصبدر الدخبنية الصنبعية
وأحكبمه الشرعية

م.م .محمود رلي محمود ربد الله

جامعة تكريت  /كلية التربية دامراء /قدم رلوم القرآن

مقدمة
البيئة التي يعيشيا اإلنساف ىي ميد وجوده وسر حياتو فيي تمبي مطالبو المادية وأغمب مطالبو

الروحية وحامؿ تاريخو مف نشأتو ووعاء مستقبمو إلى نياية وجوده.

إف أوؿ اىتماـ اإلنساف كاف اىتماماً عممياً تمثؿ في سعيو بما يحفظ حياتو واستمرار وجوده كغذاء

وكساء ومأوى بما ىو موجود بادي ذي بدء مف تدجيف حيوانات قريبة مف حياة اإلنساف واستزراع نباتاتيا ثـ

تصنيع ما استطاعوا تصنيعو مف آلة تحفظ لو بقاءه ،وبقى اإلنساف ميتماً اىتماماً نظرياً بالبيئة  ،واف

اختمفت حمقاتو وتطوره باختالؼ مظاىر الحياة وأطوارىا دوف أف يصبح عمماً مستقالً ولـ ييتـ اإلنساف بيذا

العمـ اىتماماً سريعاً وكامالً حتى بدء يشعر بخطر الفناء وبالرغـ مف اىتمامات األمـ كميا إال أف الثقافة

اإلسالمية كاف ليا الصدارة في االىتماـ بالبيئة اىتماماً عظيماً كريماً ما ترؾ مفصالً مف مفاصميا إالّ
وطرقو وأمعف في دراستو فيا لو مف ديف عظيـ حقاً بنبي أمي(صمى اهلل عميو وسمـ) عممو خالؽ البيئة

ومنشئيا ما يصمح لعيش اإلنساف وما ىو غير صالح فأبدع في تعاليمو بدقة أعطى الحرية  ،والرفؽ
بالحيواف واالىتماـ بالمياه وزراعة األرض البوار واماطة األذى عف الطريؽ وحدد مبدأ العقاب والثواب لمف

يرعاىا مبدأ الثواب ولمف يخالفيا مبدأ العقاب.

إف ما دعاني لبحث موضوع تموث البيئة بالمصادر الدخانية الصناعية ىو أىمية الموضوع وخطورتو

عمى البيئة فيو أصبح في ىذا العصر المموث األخطر واألكثر تمويثا لمبيئة التي بقت نقية لمالييف السينيف

.

وكاف ىنالؾ دافعا حرؾ في ذاتي رغبة البحث والتمحيص لمحاولة إيجاد حموؿ لما نعانيو ونكابده مف

أضرار ىذا التموث وتأثيره الكبير عمى الصحة العامة والخاصة .
ولعمي أكوف قد وفقت في ىذا البحث القيـ والميـ لكؿ الناس.

ومف الصعوبات التي واجيتني في ىذا الموضوع الميـ والخطير ىو تنوع المصادر والتي تعتمد في

األساس عمى عموـ منوعة في الكيمياء وعموـ الحياة وعموـ البيئة وغير ذلؾ ويضاؼ لذلؾ العموـ الشرعية
والتي ىي موضع االختصاص والتي أخذت مني جيدا ووقتا ليس باليسير فالمطمع عمى حقيقة الشريعة
يعمـ بيقيف أنو ال يمكف الفصؿ بيف العموـ المنوعة إذ أف فيـ آيات اهلل وأعاجيب خمقو يعتمد عمى فيـ

حقيقة ذلؾ الخمؽ وال يخفى أنو لما كاف البحث عمى ىذا الوصؼ مف األىمية والخطورة توجب فيو االجتياد
في مواطف كثيرة إذ فيو أمور مستحدثة فرضتيا الحضارة المعاصرة فأف وفقت في ىذه االجتيادات فمف أهلل

واف أخطأت فكؿ ابف آدـ خطاء فأرجو أف يراعي القارئ الكريـ ذلؾ.
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وقد قسمت البحث عمى أربعة مباحث:

تناولت في المبحث األوؿ تعريؼ البيئة والمصادر الدخانية الصناعية لغة واصطالحا واشتمؿ عمى

مطمبيف:

المطمب األوؿ  /تعريؼ البيئة لغة واصطالحا

المطمب الثاني  /تعريؼ المصادر الدخانية الصناعية لغة واصطالحا.

أما المبحث الثاني فقد تطرقت فيو لمحكـ الشرعي في التموث البيئي مف جراء األدخنة الخاصة

في المبحث الثالث:فقد ميدت لو بتمييد ثـ بينت الحكـ الشرعي في القتؿ بالدخاف بالمصادر العامة
وقد استمزمت منيجية البحث أف أميد لممبحث الرابع وتطرقت فيو

لمحكـ الشرعي في تمويث البيئة والجسد بدخاف السكائر

ثـ وضعت بعد ذلؾ خاتمة األىـ ما توصمت إليو وأشفعتيا ببعض التوصيات والحموؿ والتي أرى أف فييا

حال لما طرحت مف مشاكؿ وقضايا ميمة وفي الختاـ ال يسعني اال أف اعترؼ بفضؿ مف سبقي في ىذا

المجاؿ وبذلت ما بالوسع فأرجو أف يعفى عف زلة ىنا أو ىناؾ في ىذا البحث فكؿ ابف أدـ خطاء والحمد

هلل رب العالميف .

المبحث األوؿ  /تعريؼ البيئة والمصادر الدخانية الصناعية لغة واصطالحا
المطمب األوؿ  /تعريؼ البيئة لغة واصطالحا

البيئة لغة :مف باء الشيء يبوء بمعنى رجع إليو وقد أطمؽ ىذا المفظ عمى معنى المنزؿ الذي ينزؿ فيو

اإلنساف وىو معاده الذي يرجع إليو بعد كؿ غدوة في سبيؿ قضاء شؤونو .

والمنزؿ المقصود بالبيئة في ىذا اإلطالؽ المغوي أوسع مف المعنى الضيؽ الذي يطمؽ عمى

المنزؿ ( المسكف) إذف فيو يشمؿ ما حولو مف المكاف.

فبيئة القوـ الموضع الذي ينزلوه سواء في وادي أو سفح أو جبؿ  ،وقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ.

قاؿ تعالى  :والذيف تبوء الدار واإليماف .

()1

()2

أما في االصطالح  :فقد عرفو عمماء البيئة بأكثر مف تعريؼ وقد اخترت الذي أكثرىا شموالً.

فقد عرؼ العالـ (ايمتوف)البيئة عاـ 1927ـ:بأنيا العالقات المتبادلة بيف الكائنات الحية ومحيطيا كما
عرفيا العالـ اودـ عاـ 1971ـ ثـ العالـ ارنست ىيكؿ عاـ 1988ـ

غير أف التعريؼ الذي أميؿ إليو ىو تعريؼ العالـ (بمنكز)  :وىي محاولة لفيـ العالقات بيف النباتات

والحيوانات والمحيط الذي تعيش فيو.

()3

والذي يبدو أف القرآف الكريـ قد سبؽ كؿ ىؤالء في تعريؼ البيئة فقد ذكر جؿ وعال في سورة
األعراؼ قولو  :واذكروا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد ٍ
عاد وبوأكـ في األرض تتخذوف مف سيوليا
قصو ارً وتنحتوف الجباؿ بيوتا فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا في األرض مفسديف .
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إذف وضع القرآف الكريـ معالـ البيئة فأشار إلى حياة االنساف  ،وبناء البيوت  ،والنحت في الجباؿ
والزراعة في السيوؿ وطبيعة المعايشة أي بيف االنساف ومحيطو والى عدـ االضرار بالبيئة ومكونيا
والتجاوز عمييا ومف يعتدي عمييا قد وصفيـ اهلل عز وجؿ بالمفسديف وىناؾ آيات عديدة تشير إلى

جميع ما أشار إليو عمـ البيئة مف أرض وماء وشجر وحيواف وما إلى ذلؾ.
المطمب الثاني  /تعريؼ المصادر الدخانية الصناعية لغة واصطالحا.

الدخاف لغة  :ىو دخاف النار وجمعو أدخنة ودواخف و دواخيف يقاؿ دخنت النار أرتفع دخانيا ودخنت اذا

أفس دت بالقاء الحطب عمييا حتى ىاج دخانيا وقد يضع العرب الدخاف موضع الشر اذا عال فيقولوف كاف
بيننا أمر أرتفع لو دخاف .

()5

إما في االصطالح فمـ أقؼ عمى تعريؼ لو  ،ويمكف أف أعرفو:
أنو أي غاز صناعي كانت الصناعة سبب في وجوده أدى إلى تموث البيئة.

ولما ذكرنا الغاز خرج غير الغاز مف المموثات مف قيد التعريؼ إذ موضوع البحث ىو في تموث بالدخاف
والدخاف غاز ولما قمت صناعي خرج الغاز غير الصناعي والذي يكوف غير اإلنساف سببا فيو كالبراكيف

والزالزؿ وحرائؽ الغابات وغير ذلؾ.

فيو مادة ال تنسجـ مع عناصر المحيط الحيوي مما يؤدي الى حدوث تغييرات في النظاـ البيئي و

يؤدي الى ضرر او مرض او خمؿ ومف االمثمة عمى ذلؾ تموث اليواء بالدخاف عمى مختمؼ اشكالو

والغازات واالبخرة.

ولمتموث بالمصادر الدخانية أنواع عديدة أىميا :

أوال :التمويث بالدخاف الصادرة عف المصانع بمختمؼ أنواعيا.

ثانياً :التمويث بالدخاف والغازات التي تنتج عف وسائط النقؿ كالسيارات وغيرىا .

ثالثاً  :التموث بالدخاف الناتج عف انفجار اآلبار النفطية في اليابسة ومياه البحر .

رابعا  :التموث بالدخاف نتيجة لمزيادة السكانية والتضخـ الذي ينجـ عنو االنفجار السكني وما ينجـ عنو مف
زيادة استيالؾ المحروقات .

خامسا :التموث بدخاف السكائر ولما يترتب عميو ضرر عمى اإلنساف والبئية.

وليذه المموثات تأثيرات سمبية تمر عمييا وبإيجاز دوف الدخوؿ بالتفصيالت ونذكرىا بإيجاز .

 -)1لو تأثير مباشر عمى صحة اإلنساف مثؿ تأثير بعض المواد الكيماوية والغازات السامة في اليواء او
الغذاء والماء.

 -)2لو تأثير عمى نمو النبات و الحيواف والغطاء األخضر لمتربة ومصادر الماء

 -)3لو تأثير عمى جمالية الطبيعة بالدخاف واألبخرة والغبار والضوضاء والفضالت ألصمبو
ولو مخاطر أخرى ناتجة عف تأثيرات التموث بعيد المدى والتي ال يمكف مالحظتيا بمده زمنية بسيطة وتظير
آثارىا بشكؿ تراكمي مع مرور الزمف

()6

.
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وبعد ذكر المموثات الصناعية مف الدخاف عمى جميع أشكالو ومصادر التموث األخرى وتأثيراتيا السمبية

عمى وجود االنساف وصحتو البد اف نذكر شيئاً عف عناصر اليواء والموجود وتبياف نسبيا  ..وضرورة

الحفاظ عمييا كما خمقيا اهلل سبحانو وتعالى .

ويتكوف اليواء مف عناصر متعددة منيا األكسجيف في الجو وىو في حدود  %21حجما وثاني أوكسيد

الكاربوف بنسبة  %003حجما والنتروجيف بحوالي %78وغازات أخرى

()7

بسب مختمفة وأية تغييرات تحدث

في تمؾ التركيبة اليوائيو سواء بالزيادة او النقصاف في أي مف مكوناتيا سوؼ يظير اثرىا عمى االحياء

الموجوده اجالً اـ عاجالً متوقفاً عمى نوعيتو و درجتو وبعد دخوؿ عناصر جديدة في بيئة اليواء الحيوي
عمى حساب خفض في نسب عناصر أخرى تموثاً بيئياً ..

ويعتبر األوكسجيف الموجود في الجو احد األعمدة الرئيسية الستمرار الحياة و بدونو تنقطع

الحياة .

المبحث الثاني
الحكم الذرري في التلوث البيئي من جراء األدخنة الخاصة
أختمؼ الفقياء في تمويث البيئة باألدخنة الخاصة عمى مذىبيف:

المذهب األول :المنع من تمويث البيئة باألدخنة الخاصة:

والى ذلؾ ذىب الحنفية والمالكية الحنابمة بأف مف أراد إف يبني في داره تنو اًر لمخبز الدائـ كما يكوف

في الدكاكيف يمنع ألنو يضر بجيرانو ضر اًر فاحشاً ال يمكف التحرز منو اذ يأتي منو الدخاف الكثير
المقصود بالدكاكيف أي ما يشابييا في البيوت لبيع الخبز.

()8

فنفيـ مف ىذا أف مذىب المانعيف يسري عمى

كؿ دخاف فيو ضرر عمى الجار كالموالدات الكيربائية وحرؽ الفضالت في األماكف الخاصة (كإطارات

السيارات واألزباؿ وما شابو ىا).

المذهب الثاني:عدم منع األدخنة اليسيرة في األمور المعتادة:
إلى ذلؾ ذىب الشافعية و بعض أصحاب أبي حنيفة ورواية عف احمد انو ال يمنع ألنو تصرؼ في

خالص ممكو ولـ يتعمؽ بو حؽ غيره فمـ يمنع منو كما لو طبخ أو خبز في داره اما دخاف التنور المعتاد في

البيوت ودخاف الطبيخ فال خالؼ في انو
المسامحة.

()9

ال يمنع ألف ضرورة يسير وال يمكف التحرز فيو ستدخمو
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المبحث الثالث
الحكم الذرري في القتل بالدخان بالمصادر العامة
تمهيد
خمؽ اهلل تعالى الكوف سماءه وارضو بره وبحره انياره وشواطئو جبالو وسيولو في أحسف حاؿ وأبيى

جماؿ واحكاـ واتقاف فكاف االنساف االوؿ مف بيف المخموقات سعيد بنظافة البيئة مف حولو يتفيأ بظالليا
ويستعذب جماليا مستنشقا طيب ىوائيا وعذوبة ماءىا فتحقؽ لو الراحة والطمأنينة واالستقرار غير معرض

لكثير مف مشكالت الحياة المعاصرة الممموءة بالمشكالت الكثيرة في المدف األىمة بالسكاف والمزدحمة

بالبنياف فيؿ يحؽ لو االعتداء عمييا وتخريبيا بسمسمة مف االعتداءات الى حد الجور الزائد بدأ مف تموث

اليواء وانتياء بتموث الماء والتربة ولنبدأ باليواء وحؽ العباد باستخدامو ولذا نالحظ أف الفقياء قد اىتموا
أرئيـ بإيجاز تاركيف لمف يرغب بالتعمؽ الرجوع إلى أميات الكتب.
بيذا األمر وسنعرض ا
ذىب الشافعية

()10

والحنابمة

()11

والمالكية

()12

أف مف حبس شخصاً في بيت وسد منافذه فأجتمع فيو

الدخاف وضاؽ نفسو فمات ففيو القصاص إف قصد بذلؾ موتو إما إف قصد مجرد التعذيب فالدية أما
الحنفية فقواعدىـ تأبي وجوب القصاص.

إف إفراد عمماء المسمميف احكاما شرعية لمقتػؿ بالػدخاف يترتػب عميػو أحكػاـ شػرعية فػأف اليػواء الطبيعػي

عنصػ ػ اًر أساس ػػيا لحي ػػاة ك ػػال م ػػف اإلنس ػػاف والحيػ ػواف والنب ػػات وغيرى ػػا م ػػف الكائن ػػات الحي ػػة عم ػػى س ػػطح الكػ ػرة

األرضية كما انو المكوف الرئيس لمغالؼ الجػوي الػذي يحػافظ عمػى الحالػة الطبيعيػة لمكػرة األرضػية ويحمييػا
مػػف االشػػعاعات الضػػارة ومػػف التقمبػػات غيػػر المرغوبػػة فػػي درجػػات الح ػ اررة لػػذا يمنػػع األض ػرار بيػػذا العنصػػر
الحيوي لحياة جميع الكائنػات ومػف أضػر فقػد خػالؼ شػرع اهلل وسػنة رسػولو فوقػع فػي الحرمػة سػواء كانػت

ىذه المصادر ثابتة او متحركة فالمصادر الثابتة مثؿ محطات التوليد لمطاقة ومنشأت النفط والغاز ومصانع
السمنت والسماد واالصػباغ فػأف كػاف ضػررىا اكبػر مػف نفعيػا دخمػت فػي بػاب المنػع وينظػر فػي ذلػؾ اخػؼ

الضرريف اف كاف في االستغناء عنيما حرج .

()13

اما المصادر المتحركة والتي تشتمؿ وسائط النقؿ المختمفة مثؿ السيارات والمركبات والطائرات

والسفف والمصانع والمعامؿ وأماكف طمر النفايات واحراقيا وغيرىا حيث تطمؽ ىذه الوسائؿ في اليواء

المحيط العديد مف الغازات والمواد الضارة بصحة االنساف والبيئة فالغازات المنبعثة تسبب ضر اًر عاماً مؤكد

عمى صحة االنساف والحيواف والنبات فنستطيع اف نقوؿ وفؽ القاعدة الفقيية ال ضرر وال ضرار اف نضع
تحت قاعدة المنع لجميع والمصادر الذي ينبعث منيا عادـ مضر ويدخؿ في ذلؾ أيضا الوسائط ذات
المحركات المنتيية لدفع الضرر الكبير بضرر خاص لجزء مف الوسائط)14(.فاليواء ىو ممؾ مشاع لجميع
الناس فال يحؽ ألحد تمويثو او التأثير عميو وبذلؾ يصبح متجاو اًز عمى حقوؽ األخريف  ،وىذا منيي عنو.
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المبحث الرابع
الحكم الذرري في تلويث البيئية والجدد بدخان الدكائر
تمهيــــــد

لمتبغ أسماء تختمؼ مف لغة ألخرى (فيو الدخاف في المغة العربية) والتتف في المغة التركية ومعناه
الدخاف أيضا ويسميو الغربيوف (تابا كاو) (توباكو) او (نيكوتياف )وىو نبات أصمو مف أمريكا ثـ امتد إلى

أوربا ثـ إلى أسيا ثـ اشتير وأريد بنشره إنياؾ العباد والبالد في الدولة اإلسالمية .

()15

وقد ثبت مؤخ اًر أف التدخيف أكثر تمويثا لميواء مف كؿ المموثات الدخانية األخرى مثؿ عوادـ السيارت

وأفاد خبراء بأف المدخنيف يصدر عنيـ ىواء مموث أكثر مف عشرة مرات مف العوادـ الصادرة مف السيارات

ألف التبغ ينتج كميات اكبر مف المادة المسببة لمتموث واألكثر تيديداً لصحة البشر والحيواف والنبات وكذلؾ

أكد فريؽ العمماء مف المعيد الوطني االيطالي بأف التبغ وفؽ الدراسة العممية يسبب ضرر فادحاً لغير
المدخنيف والذيف يتعرضوف لدخاف السجائر .

()16

ومف الجدير بالذكر أف عممائنا العظاـ القدامى لـ يشرعوا

لمدخاف شيء لعدـ وجوده في عصرىـ ألنو لـ يعرؼ قبؿ سنة 1560ـ إال أف المتأخريف منيـ تكمموا في

حكمو وسنبيف أرائيـ وسنذكر الرأي الراجح منيا.

أختمؼ الفقياء في حكـ التدخيف عمى مذاىب:

المذهب األول:اإلباحة

والى ذلؾ ذىب الشيخ عبد الغني النابمسي مف الحنفية وقد ألؼ في إباحتو رسالة اسماىا (الصمح بيف

االخواف في أباحة شرب الدخاف) ومنيـ صاحب الدر المختار وابف عابديف والشيخ محمد العباسي الميدي

صاحب الفتاوي اليندية والحموي شارح األشباه والنظائر ومف المالكية عمي االجيوري ولو رسالة في اباحتو
سماىا (غاية البياف كؿ شرب ماال يغيب العقؿ مف الدخاف) ونقؿ منيا باإلفتاء بحمو يعتمد عميو مف أئمة

المذاىب االربعة وتابعو عمى الحؿ اكثر المتأخريف مف المالكية وميـ الدسوقي والصاوي واألمير وصاحب

تيديب الفروؽ ومف الشافعيةاؿ حفني والرشيدي والشبراممسي واليابمي وعبد القادر بف محمد بف يحيى
الحسيني

الطبري المكي ولو رسالة سماىا (رفع االشتباؾ عف تناوؿ التنباؾ) ومف الحنابمة :الكرمي

صاحب دليؿ الطالب ولو رسالة في ذلؾ سماىا (البرىاف في شأف شارب الدخاف) كذلؾ قاؿ الشوكاني

بإباحتو.

()17

واستدلوا عمى ما ذهبوا إليه بما يمي:

 -)1أنو لـ يثبت إسكاره وال تخديره وال إض ارره عند أصحاب ىذا الرأي وقد عرؼ ذلؾ بعد اشتياره ومعرفة
الناس بو فدعوى انو يسكر أو يخدر غير صحيحة فإف اإلسكار غيبوبة العقؿ مع حركة األعضاء والتخدير
غيبوبة العقؿ مع فتور األعضاء وكالىما يحصؿ لشاربو نعـ مف لـ يعتده يحصؿ لو إذا شربو نوع غثياف

وىذا ال يوجب التحريـ كذا قاؿ الشيخ حسف الشطي وغيره
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وقاؿ الشيخ عمي االجيوري  :الفتور الذي يحصؿ لمبتدئي شربو ليس مف تغيب العقؿ في شيء واف سمـ
انو مما يغيب العقؿ فميس مف المسكر قطعاً الف مع السكر نشوه وفرح والدخاف ليس كذلؾ اذف يجوز
استعمالو لمف ال يغيب عقمو وىذا يختمؼ باختالؼ األمزجة والقمة والكثرة والقابمية في التحمؿ

()19

 -)2األصؿ في األشياء االباحو حتى يرد نص بالتحريـ فيكوف في حد ذاتو مباحاً جرياً عمى قواعد الشرع التي
يندرج تحتيا حيث كاف حادثاً غير موجود في الشارع ولـ يوجد فيو نص بخصوصو ولـ يرد فيو نص في
القرآف او السنة فيو مما عفا اهلل عنو وليس االحتياط في االفتراء عمى اهلل تعالى باثبات الحرمو والكراىة

المذيف البد ليما مف دليؿ اما كراىتو فيي كراىة طبع ال شرع

()20

 -)3اف فرض إض ارره لبعض الناس فيو امر عارض ال لذاتو ويحرـ عمى مف يضره دوف غيره وال يمزـ تحريمو
عمى كؿ احد فاف العسؿ يضر بعض الناس وربما أمرضيـ مع انو شفاء بالنص القطعي (.)21

 -)4صرؼ الماؿ في المباحات عمى ىذا الوجو ليس بسرؼ الف اإلسراؼ ىو التبذير و فسر بف مسعود
التبذير بأنو انفاؽ الماؿ لغير حقو فإذا كاف اإلنفاؽ في حقو ولو مباحاً فميس بسرؼ ودعوى انو اسراؼ فيو
غير خاص بالدخاف

()22

 -)5اتفؽ المحدثوف عمى أف تحكيـ العقؿ والرأي بال مستند شرعي باطؿ اذا ليس الصالح بتحريمو وانما
الصالح والديف المحافظة باإلتباع لإلحكاـ الواردة بال تغيير وال تبديؿ وىؿ الطعف في اكثر الناس مف أىؿ

اإليماف والديف والحكـ عمييـ بالفسؽ والطغياف بسبب شربيـ الدخاف صالح أـ فساد ؟

()23

 -)6حدد ابف عابديف انو ال يجب تقميد مف أفتى بحرمة شرب الدخاف ألف فتواىـ إف كانت عف اجتياد
فاجتيادىـ ليس بثابت لعدـ توفر شروط االجتياد واف كانت مف تقميد لمجتيد آخر فميس بثابت كذلؾ النو
لـ ينقؿ ما يدؿ عف ذلؾ فكيؼ ساغ ليـ الفتوى وكيؼ يجب تقميدىـ ثـ قاؿ والحؽ في افتاء التحميؿ

والتحريـ في ىذا الزماف التمسؾ باألصميف المذيف ذكرىما البيضاوي في األصوؿ و وصفيما بأنيما نافعاف
في الشرع .

األوؿ  -:أف األصؿ في المنافع اإلباحة واآليات الدالة عمى ذلؾ كثيرة.
الثاني  -:أف األصؿ في المضار التحريـ والمنع لقوؿ النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)((ال ضرر وال ضرار))

()24

ثـ قاؿ وبالجممة إف ثبت في ىذا الدخاف اضرار في صرفو عف المنافع فيجوز اإلفتاء بتحريمو واف لـ يثبت

إضرار فاألصؿ الحؿ مع اف اإلفتاء بحمو فيو دفع الحرج عف المسمميف فاف أكثرىـ يبتموف بتناولو فتحميمو
أيسر مف تحريمو

()25

.

 -)7مف عافاه اهلل مف شربو واستعمالو بوجو مف الوجوه ال ينبغي اف يحمؿ الناس عمى مختاره فيدخؿ عمييـ
شغباً في أنفسيـ وحيرة في دينيـ إذ مف شرط التغيير ألمر ما اف يكوف متفقا عمى انكاره (.)26
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المذهب الثاني :الكراهة

 -)1ذىب الى القوؿ بكراىة شرب الدخاف مف الحنفية  :ابف عابديف وابو السعود والمكنوي ومف المالكيو الشيخ
يوسؼ الصفدي ومف الشافعية الشرواني ومف الحنابمة  .البيوتي والرحياني واحمد بف محمد المنقود

التميمي (.)27

استدلوا عمى الكراىة بما يمي:

كرىة رائحتو فيكره قياساً عمى البصؿ والثوـ والكراث.
 -)1ا

 -)2إف عدـ ثبوت ادلة التحريـ فيي تورث الشؾ وال يحرـ شيء بمجرد الشؾ فيقتصر عمى الكراىة لما اورده
القائموف بالحرمو

()28

المذهب الثالث :التحريم

ذىب مف الحنفية رحميـ اهلل تعالى .

()29

الشيخ الشرنباللي والمسيري وصاحب الدر المتقى ()30ومف

المالكية سالـ السنيوري وابراىيـ المقاني ومحمد عبد الكريـ الفكوف وخالد بف احمد وابف حمدوف وغيرىـ .

()31ومف الشافعية نجـ الديف الغزي والقميوبي وبف عالف وغيرىـ
ومف الحنابمة الشيخ احمد البيتوي

()33

()32

وبعض العمماء النجدييف .

()34

أدلة القائمون بالحرمة

إف تعاطيو في بداية انتشاره اذ لعؿ التبغ كاف مخموطاً بالمخدرات كالحشيشة وغيرىا ألنيـ قاؿ اف التبغ

مسك اًر موجب لمحد وقد عمؿ احتماؿ اختالطو بالحشيش ألننا نرى اف التدخيف ال يسكر والحؽ معيـ في
دليميـ اآلخر لمحمؿ اف الدخاف يبعث نشوة موحية لمطرب وىي مشابية لمسكر ال سيما عند مف يألفو.

()35

ثانياً :اف قيؿ ال يسكر فيو يحدث تغير وخدر لشاربو فيشارؾ أولية الخمر في نشوتو وقد قالت اـ سممة

(نيى ف كؿ رسوؿ اهلل عف كؿ مسكر ومفتر) ()36قاؿ العمماء المفتر ما يحدث الفتور والخدر في االطراؼ

وصيرورتيا الى وىف غير انو غير نجس وال يحد شاربو.

()37

ثالثا :يترتب عمى شربو الضرر في البدف والعقؿ والماؿ فيو يفسد القمب ويضعؼ القوى ويغير الموف

بالصفرة ويتولد مف جرائو اإلمراض العديدة قاؿ تعالى (وال تقتموا أنفسكـ)

()38

ثـ قالوا واالطباء يجمعوف

عمى انو مضر وقاؿ الشيخ عميش أخبر بعض مخالطي االنكميز انيـ ما جمبوا الدخاف لبالد االسالـ اال

بعد اجماع اطبائيـ عمى منعيـ مف مالزمتو وبيعو لممسمميف الضرارىـ قاؿ الشيخ عميش فمو لـ يكف فيو

إال ىذا لكاف باعثا عقمياً عمى اجتنابو.

رابعاً :التدخيف اسراؼ وتبذير وضياع لمماؿ فمو ُسئؿ العمماء الذيف قالوا بالسفو الموجب لمحجر لتبذير
()39
الماؿ في الممذات والشيوات لما توقفوا عف حجز المدخف إلسرافو وتبذيره .
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خامساً :صدر امر سمطاني مف الخميفة العثماني في وقتو بناء عمى فتاوى عمماء عصره يمنع استعماؿ

الدخاف ومعاقبة شاربيو وحرؽ ما وجد منو فيعتبر مف وجوه تحريمو الخروج عف طاعة السمطاف فأف افشاؿ

امره واجب في غير ما أجمع عمى تحريمو ومخالفتو لحرمو (.)40

سادساً :رائحة الدخاف منتنة مؤذية وكؿ رائحة مؤذية فيي ممنوعة والدخاف أشد مف البصؿ والثوـ وقد ورد
منع مف تناوليما مف دخوؿ المسجد وفرؽ بيف الرائحة المنتنة والرائحة الكريية والدخاف رائحتو نتنة.

()41

سابعاً  :مف زعـ استعمالو تداوياً لـ يستعممو استعماؿ األدوية  ،خرج بو الى حد التفكو او التمذذ ودواعي

التداوي تمبيسا وتست اًر حتى وصؿ بو الى اغراض باطنية مف العبث والميو واالسطاؿ ومذىب ابو حنيفة

حرمتو وعرفوا العبث بأنو فعؿ لغير عرض صحيح والسفو فعؿ ال غرض فيو اصالً والمعب فعؿ فيو نية

لذة وممف صرح بحرمة العبث في غير الصالة صاحب كتاب االحتساب متمسكاً بقوؿ اهلل تعالى (أفحسبتـ
انما خمقناكـ عبثاً)

()42

وصاحب الكافي متمسكاً بقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ (كؿ شي يميو بو

الرجؿ باطؿ إال رمية الرجؿ بقوسو وتاديبو فرسو ومالعبة ام أرتو فانيف مف الحؽ)

()43

أذف ىذه ىي أراء عمماء اجالء ك ٌؿ ذىب الى ما ذىب اليو مف استخالص لآلراء في الكتاب والسنة

المطيرة عمى وجو المقارنة والتأويؿ وبعضيـ رجع الى الدليؿ العقمي اخذاً بعيف االعتبار عدـ اقحاـ

الناس بالحراـ وخصوصاً ذو الشأف مف اىؿ االيماف والديف والحكـ عمييـ بالفسؽ بسبب شربيـ الدخاف و
أخي ار أقوؿ اف الرأي الذي اميؿ اليو يفرضو تقادـ الزمف واالستكشافات الجديدة اضافة الى ما طرح مف

ادلة واعتمدىا عممائنا االجالء منيا :
 -)1احداث خدر وتفتير .

 -)2احداث ضرر في البدف والعقؿ والماؿ فيو يفسد القمب ويضعؼ القوي ويغير الموف بالتصفر.
 -)3اف الدخاف لو رائحة نتنة تعافيا النفوس.

 – )4يسبب مراض في البدف كثيرة ومنوعة الحتوائو عمى أكثر مف  4000مادة سمية .
 -)5االسراؼ والتبذير وضياع الماؿ.

 -)6التدخيف اكثر تمويثاً مف كؿ المموثات الدخانية االخرى .

ضرر مف عوادـ السيارات واالكثر تسبباً لمتموث اليوائي.
 -)7التدخيف اكثر
اً

 -)8تقرير المعيد الوطني االيطالي لمسرطاف في تقرير رفعو لييئة الرقابة عمى التبغ اف نتائج الدراسة اف
تضرر رئات غير المدخنيف نصؼ ما يصيب المدخف .

 -)9معدؿ المواد المموثة الصادرة مف السجائر اكثر بمعدؿ عشر م ارت مف العادـ المبعث مف احتراؽ عوادـ
السيارات

()44

 -)10اكتشؼ العمماء اف الدخاف مف التبغ ينتج كميات اكبر مف المادة السمية لمتموث واالكثر تيديدا لصحة
االنساف مف العوادـ الناتجو عف احتراؽ الديزؿ

()45
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ٍ
لمصدر ىـ شركاء فيو
وعمى كؿ ما ورد مف مضار اظيرىا العمـ الحديث لمبيئة وتمويثيا لعموـ البشر

مع غيرىـ مف اخوتيـ بنى البشر ومف الكائنات الحية مف نبات وحيواف وىو اليواء والضرر الظاىر

الممموس لجميع الناس والمحسوس لممدخنيف وغير المدخنيف وعميو فاني اميؿ الى رأي المحرميف لمضرر
العاـ وفؽ االكتشافات العممية الجديدة حافظيف بذلؾ ألىؿ االيماف والديف مف العمماء العامميف واصحاب

الديف المعتبريف مكانتيـ وىيبتيـ الذيف تميؽ بيـ عرفاً وشرعاً .
والحمد هلل رب العالميف

الخاتمة
بحمد اهلل وشكره أتممت ىذا البحث والذي أرجو أف وفقت فيو وتوصمت إلى النتائج اآلتية:

 .1أف الديف اإلسالمي سبؽ غيره في الحديث عف البيئة وعف وجوب الحفاظ عمييا مما قد يؤدي بيا إلى
الضرر والدخاف واحد مف ىذه األمور المضرة.

 .2أف اليواء عنصر حياتي تتشارؾ فيو جميع المخموقات وال يجوز اإلضرار فيو بتمويثو.

 .3أف التحريـ يتوقؼ عمى المقارنة بيف نسبة الفائدة المرجاة مف اآللة وبيف الضرر المترتب عمى التمويث الذي
تسبب بو .

 .4االىتماـ بنشر الوعي البيئي بيف عامة الناس عبر وسائؿ وطرؽ عممية متقنة مع إطفاء الصبغة الشرعية .
 .5تثقيؼ الدارسيف بثقافة بيئية عف طريؽ تطعيـ المناىج الدراسية السيما الجامعية بمفردات ومواد عممية
بيئية يعدىا مختصوف في ىذا المجاؿ .

 .6االستفادة مف وسائؿ العالـ المختمفة وخطب الجمعة والمحاضرات والندوات العامة والخاصة في بث الوعي
البيئي بيف افراد المجتمع .

 .7وضع األنظمة الكفيمة التي تحمؿ اإلنساف عمى المحافظة عمى البيئة وردع كؿ مف تسوؿ لو نفسو العبث
بيا واالعتداء عمييا .
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