
 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

 أما بعد: ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، احلمد هلل
 ، وقد كثر يف هذا الزمان تعاطي الدخان ، جاءت بتحليل ما ينفع وحترمي ما يضر ، فإن شريعة اإلسالم شريعة مسحة

فهو معروف بأنه  ، ملن يتعاطاهبرياً ضرراً كمضر  وقد أمجع العارفون بالدخان من األطباء وغري األطباء على أنه خبيث
 ت.ا العلماء وألفوا فيها املؤلفاداء السرطان وداء السكتة وأدواء أخرى معروفة ذكره ثلسبب ألمراض كثرية م

 تناوله. شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر من رمبا أفقدهالدخان صاحب  كما أن

 ، سلمون نمن يكون وجواره يف الصالة أو البي  ووحوهفيتأذى منه امل ، كريهةيرتك رائحة  فإن شرب الدخان كذلك 
 وكذلك تتأذى منه املالئكة.

بنص وما كان خبيثا فإنه حمرم تناوله يف شريعة اإلسالم  ، خبيثةفإن الدخان وفروعه ومشتقاته كلها وبناء على هذا 
 وص  الن ي حممد صلى اهلل عليه وسل:: يلحل مه: الييبات ولحرم عليه: قال اهلل تعاىل يففقد  ، اآلية الكرمية
 اخلبائث(.

 اهلل سبحانه وتعاىل: يَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ مَهُْ: ُقْل أُِحلَّ َلُكُ: اليَّيَِّبات(. وقال

سبحانه وتعاىل ،  حىت يستعني بصحته على طاعته اهللاألمراض  وجتنيبهاملعينة لتقوية بدنه املسل: يبحث عن الوسائل و 
 ، وصحتك قبل سقمك ، قال الن ي حممد صلى اهلل عليه وسل:: اغتن: مخسا قبل مخس: شبابك قبل هرمكفقد 

 .وحياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وغناك قبل فقرك
ملا  كل هذا حمرم يف دين االسالم  ووحوها ((ةمَّ ــــشَّ ييالوما يسمى املخدرات واحلشيش كومشتقاته  ن الدخان فاحلاصل أ

 .بيعه وشراؤهو  تعاطيهفيحرم  ، مضرٍة عظيمةمن  هُ ـــفُ ــلِّ ــخَ ـيُ 
اهلل وص  وقد  ، ألن شرب الدخان من األمور املنكرة ، وعلى املسل: أن ينصح أخيه املسل: إذا رآه يشرب الدخان

يوالعصر * إن اإلنسان لفي تعاىل قال  ، ات وترك املنكراتري بأهن: يتواصون على فعل اخلاملؤمنني يف سورة العصر 
 .وتواصوا بالصرب( وتواصوا باحلقخسر * إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

وقال تعاىل يواملؤمنون واملؤمنات بعضه: من بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 
 ك سريمحه: اهلل إن اهلل عزيز حكي:(.ويييعون اهلل ورسوله أولئ

 وقال تعاىل يولتكن منك: أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك ه: املفلحون(.

 واهلل أعل:.


