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 مقدمة
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 مبذاقه يتميز وهو القدم، منذ بكثرة ةاملستخدم اخلضروات من البصل يعترب
 الحتوائه جدا   مفيد أنّه كما الرتبة، سطح حتت قواعده وتنبت القويّة، ورائحته الالذع
 يف تتمثل واليت للجسم، ضروريّة غذائّية وعناصر الكربيتّية، املواد من كبرية كمّية على

 من العديد إعداد يف يدخل كما األلياف، من والعديد والفيتامينات، الصوديوم،
 ولكن عدة فوائد للثوم وكذلك ينء، وهو األطباق بعض جبانب تناوله يتم أو األطعمة،
 ومن اآلخرين، شعور حيرتم رجال املسلم من جيعل أن الرسول جعلت كريهةال رائحتهما

 وذلك ، املساجد يقرب أن بصال   أو ثوما   أكل من وسلم عليه هللا صلى الرسول هنى هنا
 .واملصلني املالئكة ؤذيي ال حىت
 من خيرج الذى النفس ىف حىت اآلخرين، شعور على حيافظ دائما فإلسالم   

 حيافظ أن املسلم على فيجب اجلمال حيب مجيل هللا ألن اآلخرين، به يتأذى ال اإلنسان،
 ، داخله من خيرج الذى اهلواء وحىت واخلارج، الداخل وىف واهليئة الصورة ىف نفسه على

 . اآلخرين شعور على حفاظا
 وهى واملراجع ابملصادر وقائمة وخامتة، مباحث، وثالثة مقدمة إىل حبثى قسمت ولقد   

 :كالتاىل
  والبصل الثوم أكل ىف الواردة األحاديث: األول املبحث
 َواْلُكرَّاث   َواْلَبَصل   الثُّوم   َأْكل   ُحْكمُ : الثاىن املبحث
 عـاصرةم فقهـية تطبيـقـات: الثالث املبحث
 اخلامتة

  واملراجع املصادر
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 والبصل الثوم أكل ىف الواردة األحاديث: األول املبحث
 البصـــل أكـــل ىف( وســـلم عليـــه هللا صـــلى) النـــى عـــن الكثـــرية األحاديـــث وردت

 .وغريهم والفجل الكرات:  مثل شاهبهم وما ، والثوم
 :ذكرها وأسباب وشرحها األحاديث

 والبصل الثوم أكل من: ) قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن: جابر وعن
 .(1)(آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى املالئكة فإن، مسجدان يقربن فال والكراث
 :احلديث مفردات

 اأَلْرض يف   َولــــه، ذ رَاع إ ىَل  يســــمو الزنبقيــــة الفصــــيلة مــــن عشــــب: الثــــوم: الثــــوم
 .(2) والطب الطََّعام يف   يْستَـْعمل الرَّائ َحة قوي، احلرافة َشد يد َكث ريَة فصوص

، َكر يـهُ ، الّرائ َحـة   َخب يــثُ ، معـروف   بـَْقـل  :  وَكتَّــان   َكُرّمـان   الكـرَّاثُ : الكـراث  الَعــرق 
 .(3) َواْلَفْتح ابلتَّخف يف الَكَراُث،: أَيضا   ف يه   َويـَُقال
 :للحديث اإلمجاىل املعىن

 احلــديث هــذا يف ىهنـ  وســلم عليـه هللا صــلى النــيب أن: للحـديث اإلمجــاي املعـىن
 مـن: ) وسـلم عليـه هللا صـلى فقـال كريهـة رائحـة لـه مـا كـل عن املسجد حضور أراد ملن
، برائحتهـا النـا  أذيّـة مـن ذلـك يف ملـا( مسـجدان يقـربن فـال والكراث والبصل الثوم أكل

                                 
 والكـراث، والبصـل الـءء الثـوم يف جـاء مـا ابب الصـالة، صـفة كتـاب يف(، 855: )برقم البخاري أخرجه( 1)

 .كراث   أو بصال   أو ثوما   أكل من هني ابب املساجد، كتاب يف( 564: )برقم ومسلم
، َأوْ  ثُوم ا َأَكلَ  َمنْ : )اريالبخ ولفظ َدانَ  فـَْليَـْعَتز لْ : قَالَ  َأوْ  - فـَْليَـْعَتز ْلَنا َبَصال   (.بـَْيت ه   يف   َوْليَـْقُعدْ  - َمْسج 
ــنْ  َأَكــلَ  َمــنْ : )مســلم ولفــظ ــَجَرة   َهــذ ه   م  َداَن، يـَْقــَرَبنَّ  فَــاَل  اْلُمْنت َنــة ، الشَّ ْنــهُ  يـَتَــَأذَّى امم َّــ َتََذَّى، اْلَماَلئ َكــةَ  فَــإ نَّ  َمْســج   م 

ْنسُ    (.اإْل 

 (.1/103: )الوسيط واملعجم، 1085: صـ آابدي للفريز احمليط القامو  انظر( 2)

ـــري املصـــبا  انظـــر( 3) : الزبيـــدي ملرتضـــى العـــرو  واتج(، 2/530: )للفيـــومي الكبـــري الشـــر  غريـــب يف املن
(5/332.) 
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: بقوله وسلم عليه هللا صلى ذلك بنيَّ  وقد، الرائحة كريه عن املساجد تنزيه من جيب وملا
 (. آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى املالئكة إنف)

 :احلديث ورود سبب
 أكــل عــن هنــى كــان  وســلم عليــه هللا صــلى النــيب أن: احلــديث هــذا ورود ســبب

 اجلــوع، مــن فأكلوهــا البصــل زراعــة يف فوقعــوا خبيــرب جماعــة النــا  فأصــابت والبصــل الثــوم
ــنْ  َأَكــلَ  َمــنْ : )وســلم عليــه هللا صــلى النــيب فقــال ــَجَرة   هــذ ه   م  َدانَ  يـَْقــَربْ  فــال الشَّ (، َمَســاج 
 هللا صــلى فقــام ، وســلم عليــه هللا صــلى النــيبّ   ذلــك فبلــ  حرمــت، حرمــت: النــا  فقــال
 َشـَجَرة   َوَلك نـََّهـا هللا َأَحلَّ  َما حَتْر يُ  ي   لَْيسَ  النَّا ُ  أيُـَّها يَ : )فقال النا  فخطب وسلم عليه
 . (1)(ر حَيَها َأْكَرهُ 

 :احلديث ملفردات األصولية تالدالال
 .العموم يفيد، مبتدأ موصول اسم: من: قوله• 
 . اإلطالق يفيد مثبت ماض فعل: أكل: قوله• 
 ابب مـن األشـياء هـذه وختصـي ، للعموم والالم األلف: والكراث والبصل الثوم: قوله• 

ي    مثل، اللقب مفهوم تَّة   اأْلَْشَياء   خَتْص   .(2)الرّ ابَ  ْحر ي  ب تَ  الذّ ْكر   يف   السّ 
، الفعــل عــن الكــف طلــب تفيــد الــيت الناهيــة بــال جمــزوم مضــارع فعــل: يقــربن فــال: قولــه• 

 .التحري: النهي ومقتضى، العموم يفيد النفي سياق يف فعل(: يقربن)و
 .ونصب توكيد حرف: إ ن: فإن: قوله• 
 .اإلطالق يفيد مثبت ماض فعل: تتأذى: قوله• 

 :احلديث جبمل ملتعلقةا األصولية القواعد
 .غريه إىل له صارفة قرينة َتت مل ما، التحري يقتضي النهي أن -1

                                 
: رقم، حنوها أو كراث أو بصال أو ثوما أكل من هني ابب، الصالة ومواضع املساجد كتاب، مسلم أخرجه( 1)

(565.) 

 (.3/70: )لآلمدي األحكام أصول يف اإلحكام انظر( 2)
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 .التحري تعليل يف الفاء داللة -2
 : النصوص من وغريه احلديث هذا بني العالقة

 َعــــن   نـََهــــى َوَســـلَّمَ  َعَلْيــــه   هللاُ  َصــــلَّى هللا   َرُســـولَ  َأنَّ : اخْلُــــْدر يّ   َســــع يد   َأب  : حـــديث
،الْ  ، ُكرَّاث  ، َواْلَبَصل   َعَلْيـه   هللاُ  َصـلَّى هللا   َرُسـولَ  َوَلك ـنَّ . اَل : قَـالَ  ُهـَو  َأَحـَرام  : فـَُقْلنَـا َوالثُـّوم 

 .التنزيه أو للكراهة هو وإمنا، للتحري ليس هنا النهي أن يفيد. (1) َعْنهُ  نـََهى َوَسلَّمَ 
َّ  َأنَّ  زََعمَ  اَّللَّ ، َعْبد   ْبنَ  َجاب رَ : حديث  َأَكـلَ  َمـنْ : )قَـالَ  وسـلم عليـه هللا صـلى النَّيب 

ــا ، َأوْ  ثُوم  ــا َبَصــال  ْليَـْعَتز ْلَن ــالَ  َأوْ  - فـَ ــز لْ : َق ْليَـْعَت َدانَ  فـَ ــدْ  - َمْســج  َّ  َوَأنَّ (. بـَْيت ــه   يف   َوْليَـْقُع  النَّــيب 
َ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى َرات   ف يه   ب ق ْدر   ُأت  َـا فَـُأْخرب َ  َفَسـَألَ  ر حي ـا، هَلَـا فـََوَجـدَ  ،بـُُقـول   م ـنْ  َخض   مب 
ــنَ  ف يَهــا ، م  ــا َمَعــُه، َكــانَ  َأْصــَحاب ه   بـَْعــض   إ ىَل ( قـَرّ بُوَهــا: )فـََقــالَ  البُـُقــول   َأْكَلَهــا، َكــر هَ  رَآهُ  فـََلمَّ
ي فَإ يّن   ُكلْ : )قَالَ  ي الَ  َمنْ  ُأاَنج   :يفيد.(2) (تـَُناج 

 ذلــك أدى ولـو، املســلمني ألذى جتنبـا، النـا  اعــةومج املسـاجد عــن النهـي عمـوم: أ
 .احلديث يف كما اجلماعة عن لتخلفه

 .وبصل ثوم غري كان ولو، كريهة رائحة ذي كل يشمل النهي عموم: ب
ُّ  قَالَ : قَالَ  اَّللَّ ، َعْبد   ْبن َجاب ر َحديث  م ـنْ  َأَكـلَ  َمـنْ : )وسـلم عليـه هللا صلى النَّيب 

د انَ  يف   يـَْغَشاانَ  َفالَ  - الثُّومَ  ر يدُ يُ  - الشََّجَرة   َهذ ه    ُأرَاهُ  َمـا: قَـالَ  بـ ه   يـَْعـء   َمـا: قـُْلتُ ( َمَساج 
، اْبن   َعنْ : يَز يدَ  ْبنُ  ََمَْلدُ  َوقَالَ  ن يَئُه، إ الَّ  يـَْعء   َنهُ  إ الَّ ) ُجَرْيج   هو عنه املنهي أن يفيد. (3) (نـَتـْ
 ابـن أنَّ : احلـديث يف كمـا عنـه هنـي فـال املطبـو  أمـا، كريهـة رائحـة له كانت ما أو، الءء
 .مطبوخا أيكله كان عمر

 

                                 
 (.11805: )رقم(، 18/326: )أمحد مسند(.1)

 .والكراث والبصل الءء الثوم يف جاء ما ابب الصالة، صفة كتاب يف(، 855: )برقم البخاري أخرجه( 2)

، والكـراث والبصـل الـءء الثـوم يف جـاء مـا ابب الصـالة، صـفة كتـاب يف(، 854: )رقمب البخاري أخرجه( 3)
: رقـــم، كـــراث أو بصـــال أو ثومـــا أكـــل مـــن هنـــي ابب، الصـــالة ومواضـــع املســـاجد كتـــاب يف ومســـلم

(564.) 
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 َواْلُكرَّاث   َواْلَبَصل   الثُّوم   َأْكل   ُحْكمُ : الثاىن املبحث
َهــا َأَكــلَ  َمــنْ  َأنَّ  إالَّ ، َحــاَلل  : َواْلُكــرَّاثُ  َواْلَبَصــُل، الثُـّـوُم،   نـْ ئ ا م   َأنْ  َعَلْيــه   حيــرم َشــيـْ

، يف   اجْلُلُــو ُ  املســجد ومثــل، الرَّائ َحــةُ  تَــْذَهبَ  َحــىتَّ  دَ اْلَمْســج   يَــْدُخلَ   َواجْلََماَعــات   اأْلَْســَواق 
 .(1)ألذيتهم جتنبا النا  جمامع من وغريها َواأْلَْعَرا   

 الثُـّوم   َأْكـلَ  َأنَّ  اْلف ْقـه   م ـنَ  أَْيض ـا احْلَـد يث   َهـَذا َويف  : )التمهيد يف الرب عبد ابن قال
ُحَ  لَْيسَ  َنَّ  رَّم  مب  َنَّ ، غَـرْي ه   ل َشـْيء   َكـَذا يـَْفَعلُ  فال فـََعَلهُ  َمنْ : ف يه   يـَُقالُ  ال احْلََرامَ  أل   َلْفـظُ  َهـَذا أل 
ــنْ  َهــَذا َوَلــْيسَ ، َمْنــع   َلْفــظُ  اَل  إ اَبَحــة    فـَْلُيَشــقّ     اخْلَْمــرَ  َشــر بَ  َمــنْ ×: ) َعْنــهُ  ُرو يَ  َمــا اَبب   م 
َنَّ  َشْيء   يف  ( اخْلََناز يرَ   .(2)(ُُمَرَّم   ك اَلُُهَا اخْلََناز ير   َوَتْشق ي َ  اخْلَْمر   ُشْربَ  أل 
 :اجلماعة  صالة عن التخلف يبيح هل الثوم أكل

 رائحــة ذي أكــل: اجلماعــة صــالة عــن التخلــف تبــيح الــيت اخلاصــة األعــذار مــن
 :كريهة

 يبـيح عـذر ذلـك فـإن رائحتـه، زوال تعـذر إذا وفجل وكراث وثوم كبصل وذلك
 هــذه مــن أكــل مــن: )حلــديث واملالئكــة  النـا  بــه يتــأذى ال حــىت اجلماعــة، عــن التخلـف
 مســجدان  يقــربن فــال - والكــراث والثــوم البصــل أكــل مــن: )مــرة وقــال -( الثــوم: البقلــة
 يف ويـدخل نيئـة، األشـياء هـذه أكـل واملـراد(، آدم بنـو منـه يتـأذى ممـا تتأذى املالئكة فإن
 مــن ذلــك ومثــل. ذلــك وحنــو والــزيت كــاجلزار مؤذيــة، ائحــةر  هلــا حرفتــه كانــت مــن ذلــك
 عـــن التخلـــف يبـــا  ذلـــك كـــل ففـــي وبـــرص، كجـــذام النـــا ، بـــه يتـــأذى مـــرض بـــه كـــان

 .(3)اجلماعة
 يف اجلماعة عن التخلف يف للرجال العذر ومن: مسألة: )احمللى يف حزم ابن قال

 وخـوف األكـل، حضورو  املال، ضياع وخوف والربد، واملطر، واخلوف، املرض،: املسجد
                                 

 (.119/ 6: )حزم البن ابآلثر احمللى انظر( 1)

 (.415/ 6: )واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد انظر( 2)

 واملوســوعة 498 - 497/  1 القنــاع وكشــاف ،389/  1 والدســوقي ،236/  1 احملتــاج مغــء انظــر(. 3)
 (.186/ 27) الكويتية الفقهية
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 البصـل، أو الثـوم، وأكـل خلفـه، مبـن يضـر حـىت اإلمـام وتطويـل امليت، أو املريض، ضياع
 إبخـراجهم ويـؤمر املسـجد، حضور من آكلوها ومينع ابقية، الرائحة دامت ما الكراث أو
 ذو وال أخبـر، وال جمـذوم، ال هـؤالء، غـري أحـد املسـاجد مـن مينـع أن جيوز وال بد، وال منه
 .(1)(معها بصغري امرأة وال ة،عاه
 :   اجلماعة صالة عن للتخلف الثوم أكل جيوز هل

 للتخلـف ذريعـة ذلـك ليتخذ الثوم من أيكل أن ألحد حيل ال أنه فيه شك ال مما
 ليتخــذ منهــا أيكــل أن ألحــد حيــل وال: )العثيمــني ابــن العالمــة يقــول اجلماعــة، صــالة عــن
 أن أجــل مــن رمضــان يف الســفر حيــل ال مــاك اجلماعــة، صــالة عــن للتخلــف ذريعــة ذلــك
 .(2)(يسقطها ال الواجبات إسقاط على التحيل ألن يفطر 

 الرتجـيح
ــراجح ــوم أكــل أن ال ــه، حــالل والكــراث والبصــل الث  دخــول آلكلهــا جيــوز ال وأن

 يقـول، (3)للمسـلمني أذى فيهـا كريهـة رائحـة ذي كل مثل، رائحتها تذهب حىت املسجد
 ولــيس، حـالل الثـوم: الشـجرة هــذه أن هبـذا فتبـني: )تعـاىل هللا رمحــه العثيمـني ابـن العالمـة
 زالـت رحيهـا يزيـل مـا أكـل فـإذا رحيهـا، جهـة مـن مكروهـة هـي ولكن مكروها ، وال، حراما  

 .(4)(وغريه النبوي للمسجد شامل والنهي، الكراهة
 هذا ويف : املعىن هذا يف الوارد احلديث على معلقا التمهيد يف الرب عبد ابن قال    

 كان ما فرضا كان لو ألنه   بفرض ليس اجلماعة حضور أن أيضا الفقه من احلديث
 شهود عن التأخر الثوم آلكل السنة أابحت وقد الفرض، عن حيبسه ما له ليبا  أحد

 أن ترى أال عصمتنا، وابهلل وصفنا ما على ذلك ،فدل مبا  أكله أن بينا وقد اجلماعة،

                                 
 .(118/ 3) ابآلثر احمللى انظر(. 1)

 .(303/ 13) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع انظر( 2)

 .املتقدمة املراجع انظر( 3)

 (.303/ 13) العثيمني ورسائل ىفتاو  جمموع انظر( 4)
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 وصالة ورقاد وقعود بيع من عنها حيبس ما كل املسلمني على محر  هلا نودي إذا اجلمعة
 له عذر ال فيه حاضرا( املصر أهل من) كان من وكذلك عنها، املرء به يشتغل ما وكل ،
 كانت فلو عنها، حيبسه ما نفسه على يدخل أن له حيل ال أنه اجلمعة عن التخلف يف

 ذلك فدل إابحته ثبتت وقد راما،ح الصالة وقت حني يف الثوم أكل لكان فرضا اجلماعة
 (1) .بر وعمل وفضيلة سنة حضورها وإمنا ، بفرض ليس اجلماعة حضور أن على
 ذي وكل والفجل والكراث والثوم  البصل أكل ويكره  :املغء يف قدامة ابن وقال    
 هللا صلى النيب ألن   يرد مل أو املسجد دخول أراد سواء،  رائحته أجل من كريهة رائحة
 من يقرب مل أكله وإن النا ، منه يتأذى مما تتأذى املالئكة إن:   قال وسلم عليه

 يقربن فال،  الشجرتني هاتني من أكل من: )  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول   املسجد
 أبو روى ملا   ُمرما أكلها وليس. (2) (مساجدان يف يقربنا فال: ) رواية ويف( .  مصالان
 عليه هللا صلى النيب منه أيكل مل بطعام إليه بعث وسلم عليه هللا لىص النيب أن)  أيوب
 رسول ي:  فقال.  الثوم فيه:  وسلم عليه هللا صلى النيب فقال،  له ذلك فذكر وسلم
 النيب أن روي وقد. (3) ( . رحيه أجل من أكرهه ولكنء،  ال:  قال   هو أحرام،  هللا

 منع وإمنا  ،( ألكلته أيتيء امللك أن فلوال،  لثوما كل) لعلي قال وسلم عليه هللا صلى
 املساجد أتى فإن،  املساجد قرابن عن هني ولذلك   برائحته النا  يؤذي لئال أكلها
 وأتيت،  ثوما أكلت: )  قال شعبة بن املغرية روى ملا   عليه حيرم ومل،  ذلك له كره

 وجد،  املسجد دخلت فلما ، بركعة سبقت وقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مصلى
 هذه من أكل من:  قال،  صالته قضى فلما،  الثوم ريح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

.  يدك لتعطء:  هللا رسول ي:  فقلت،  فجئت.  رحيها يذهب حىت يقربنا فال،  الشجرة
 إن:  فقال،  الصدر معصوب أان فإذا،  صدري إىل قميصي كم يف يده فأدخلت:  قال

                                 
 .247/ 2 ج التمهيد:   الرب عبد ابن(1)

 .صحيح حسن حديث:   الرتمذي رواه (2)

 .صحيح حسن حديث:  الرتمذي رواه (3)
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 أذى وألن،  التحري النهي ظاهر ألن   أيمث أنه،  أمحد عن روي وقد. ( .1)(  عذرا لك
 (2)أذاهم فيه وهذا حرام، املسلمني

 اجلمعة يوم -وحنوه الثوم أي- أكله وحرم :خليل ملختصر شرحه يف الدردير وقال   
  شر  يف احملتاج حتفة على حاشيته يف الشافعي قاسم ابن وقال ،. تلزمه من على

 اجلماعة، يف يعء هنا له كره اإلسقاط بقصد -وحنوه الثوم يعء- أكله من :املنهاج
 (3) . .تسقط ومل اجلمعة يف عليه وحرم
 أو بصال أو ثوما أكل ملن املسجد حضور يكره :اإلنصاف يف احلنبلي املرداوي وقال
 تكن مل ولو اجلماعة حضور واملراد. املذهب من الصحيح على رحيه يذهب حىت فجال

 (4) .مبسجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .صحيح حسن حديث.: داود أبو رواه( 1)

 .187 ص ، 1ج ، املغء:  قدامة ابن(2)

  .247 ، 1ج املنهاج، شر  يف اجاحملت حتفة على قاسم ابن حاشية: الشافعي قاسم ابن(3)

 .504 ص اإلنصاف،: احلنبلي املرداوي(4)
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 معـاصرة فقهـية تطبيـقـات: الثالث املبحث
 :مسائل وفيه، الدخان أحكام

 :والنجاسة الطهارة حيث من التب  حكم: األوىل املسألة
ـــدخان بطهـــارة والشـــافعية املالكيـــة صـــر   اجلمـــاد،: والطـــاهر: الـــدردير قـــال، ال

 قــال احملتــاج هنايــة ويف. (2)الــدخان ذلــك ومــن: الصــاوي قــال. (1)أبنواعــه النبــات ويشــمل
. (3)بـه منتفـع طـاهر ألنـه زماننـا  يف املعـروف الـدخان بيـع يصـح: احلاشـية يف الشرباملسي

 .(4)القليوب وحاشية الشرواين وحاشية اجلمل حاشية يف ذلك مثل وورد
 الــدخان أن علــى تــدل قواعــدهم أن إال احلنفيــة، مــذهب يف نــ  علــى نعثــر ومل

 قــــال أحــــدا نــــر مل واألفيــــون كــــالبنج اجلامــــدة األشــــربة: عابــــدين ابــــن قــــال فقــــد طــــاهر،
 . (5)طاهر أنه مع حرام فإنه القاتل، كالسم جناسته، احلرمة من يلزم وال بنجاستها،

ـــى نعثـــر مل كـــذلك ـــة، مـــذهب يف نـــ  عل : املـــ رب نيـــل يف جـــاء أنـــه إال احلنابل
 .(6)طاهر املائع غري املسكر

 التب  تعمالاس حكم:الثانية املسألة
: حـدود يف اإلسـالم بـالد يف – للتبـ  املشهور االسم وهو - الدخان ظهور منذ

 مـن الضـرر حتقـ  يف االخـتالف بسـبب اسـتعماله، حكـم يف خيتلفون والفقهاء( م1590)
 فقــال، شــأنه يف نــ  ال إذ غــريه، علــى قياســا عليــه، تنطبــ  الــيت األدلــة ويف ،(7)اســتعماله

                                 
 (.49/ 1) الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبري الشر  انظر( 1)

 (.46/ 1) الصغري الشر  على الصاوي حاشية انظر( 2)

 (.395/ 3) املنهاج شر  إىل احملتاج هناية انظر( 3)

/  1 القليـوب وحاشية ،237/  4 ،289 ،288/  1 الشرواين اشيةوح ،170/  1 اجلمل حاشية انظر( 4)
69. 

 .293/  5 عابدين ابن انظر (5)

 .100/  1 الطالب دليل بشر  امل رب نيل انظر (6)

 .132: ص اإلسالمي الفقهي اجملمع جملة انظر(. 7)
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 مـن حكـم وبكـل. مكـروه إنـه: غـريهم وقـال مبـا ، إنـه: آخـرون وقـال حرام، إنه: بعضهم
 :يلي فيما ذلك وبيان مذهب، كل من فري  أفىت األحكام هذه
 :وأدلتهم بتحرميه القائلون: أوال
، والشــافعية، واملالكيــة، احلنفيــة مجهــور الــدخان شــرب بتحــري القــول إىل ذهــب  

 :أيت مبا للحرمة مستدلني، (1)واحلنابلة
 كل يف يزال ال مث اتمة، بغيبة سريعا إسكارا تعاطيه ابتداء يف يسكر انالدخ أن  -1

 جيــد لكنــه بــه، حيــس ال فيصــري جــدا، األمــد يطــول حــىت فشــيئا شــيئا يــنق  مــرة
 املغطــي مطلــ : ابإلســكار املــراد أن أو، الســكر مــن عنــده أحســن وطــراب نشــوة
 أول يتعاطــاه نملــ حاصــلة أهنــا ريــب وال املطربــة، الشــدة معــه يكــن مل وإن للعقــل
 .والكثري القليل منه وحيرم شاربه، وحيد جنسا، يكون هذا على وهو، مرة

 اخلمـر أوليـة فيشـارك لشـاربه، وخـدرا تفتـريا حيـدث فهـو يسكر، ال إنه: قيل إن  -2
 هللا صــلى هللا رســول هنــى: عنهــا تعــاىل هللا رضــي ســلمة أم قالــت وقــد نشـوته، يف

 الفتــور حيــدث مــا: املفــرت: العلمــاء لقــا،  (2)ومفــرت مســكر كــل عــن وســلم عليــه
 ســـلمة أم حـــديث ويكفـــي وانكســـار، وهـــن إىل وصـــريور ا األطـــراف يف واخلـــدر
 .حترميه على ودليال حجة،

                                 
 ،216/  1 الفـروق هبـام  الفـروق و ـذيب ،296 ،295/  5 عابـدين ابـن وحاشـية املختار الدر انظر( 1)

 املسرتشــدين وبغيــة للحلــيب، األخــرية الطبعــة ،190 ،189 ،118/  1 املالــك العلــي وفــتح ،217
ـــــوب وحاشـــــية ،260 ص /  4 الشـــــرواين وحاشـــــية ،170/  1 اجلمـــــل( 1)وحاشـــــية ،69/  1 القلي

 ،78/  2 املفيـــدة املســائل يف العديــدة والفواكـــه ،219 إىل 217/  6 النهــى أوي ومطالــب ،237
 سـنة إحيـاء يف السـلفية الرسـائل جمموعـة مـن ،51 ،50 ص املسـائل دالئـل إىل السـائل إرشـاد ورسالة
 .العلمية الكتب دار ط للشوكاين الربية خري

 .ضعف سنده ويف املسكر، عن النهي ابب األشربة، كتاب يف( 3686: )برقم داود أبو رواه (2)
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 خشـية كـالكثري منه القليل وحيرم شاربه، حيد وال جنسا يكون ال هذا على ولكنه
ـــأثري، يف الوقـــوع ـــات مـــن العقـــول وحفـــظ منهـــا، شـــيء أبدىن وقوعـــه الغالـــب إذ الت  الكلي
 .(1) امللل أهل عند عليها اجملمع اخلمس
 القلـــب، يفســـد فهـــو واملـــال، والعقـــل البـــدن يف الضـــرر شـــربه علـــى يرتتـــب أنـــه  -3

ــد ابلصــفرة، اللــون ويغــري القــوى، ويضــعف ــه تكــاثف مــن ويتول  اجلــوف يف دخان
 بــه، يتعلـ  مـا يســود وتكـراره السـل، ملـرض املــؤدي كالسـعال والعلـل، األمـراض
 تقتلــوا وال: }تعــاىل قولــه فيشــمله مهلكــا، مزمنــا داء فتكــون احلــرارة، منــه وتتولــد

" العروق، جماري يسد وهو{ أنفسكم              "(2 )فيتعطل 

 (.3)فجأة مستعمله فيموت البدن، أعماق إىل منها الغذاء وصول
 بعـــض خـــربأ: علـــي  الشـــيخ قـــال مضـــر، أنـــه علـــى جممعـــون واألطبـــاء: قـــالوا مث

 مـنعهم علـى أطبـائهم إمجـاع بعد إال اإلسالم لبالد الدخان جلبوا ما أهنم اإلنكليز َمالطي
 ابحرتاق مات رجال لتشرحيهم يضر، ال الذي اليسري على ابالقتصار وأمرهم مالزمته، من

 مثــل وقلبــه عظامــه، مــخ ومســودا وعصــبه، عروقــه يف ســاري فوجــدوه مالزمــه، وهــو كبــده
 .إلضرارهم للمسلمني ببيعه وأمروهم مداومته، من فمنعوهم يبسة، إسفنجة

 .(4)اجتنابه على للعقل ابعثا لكان هذا إال فيه يكن مل فلو: علي  الشيخ قال 
 الفقهـاء سـئل لـو: علي  الشيخ قال للمال، وضياع وتبذير إسراف التدخني يف -4

 - واتوالشــه اللــذات يف املــال تبــذير للحجــر املوجــب الســفه: قــالوا الــذين -

                                 
 ،/ 2 املفيـدة املسـائل يف العديـدة والفواكـه ،218 ،217/  1 الفـروق و ـذيب ،296/  5 عابدين ابن (1)

80، 81. 

 .29: النساء (.2)

 ،276/  4 اخلطيـب علـى والبجريمـي ،69/  1 قليـوب وحاشـية ،123 ،118/  1 املالـك العلـي فـتح (.3)
 .81/  2 املفيدة املسائل يف العديدة والفواكه

 .81/  2 العديدة والفواكه ،122/  1 املالك العلي فتح (.4)
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 إىل وانظر وسفهه، عليه احلجر وجوب يف توقفوا ملا الدخان استعمال مالزم عن
ـــب مـــا ـــى يرتت ـــى التضـــيي  مـــن فيـــه األمـــوال إضـــاعة عل  واملســـاكني، الفقـــراء عل

 بـــه، املرتفهـــني علـــى الـــدخان أفســـده ممـــا بشـــيء علـــيهم الصـــدقة مـــن وحرمـــاهنم
 هبــا اإلعانــة مــن ومنعهــا ،الــدين أعــداء احملــاربني للكفــار بــدفعها أنفســهم ومساحــة
 .(1)احملتاجني خلة وسد املسلمني مصاحل على

 مـن أشـد والـدخان ممنوعـة، فهـي مؤذيـة رائحـة وكـل مؤذيـة، منتنـة الدخان رائحة -5
 وفـرق املسـجد، دخـول مـن تناوهلمـا من منع ورد وقد الرائحة، يف والثوم البصل
 منتنـا، ولـيس مكروه رحيهما والثوم والبصل الكريهة، والرائحة املنتنة الرائحة بني

 .(2)مننت رحيه والدخان
 .حرام النار وأكل النار من مولد وهو، البدن يف الدخان إدخال فيه أن -6
 .احملرمات على كاجتماعهم الفساق عليه جيتمع مما أنه -7
 عبـث اسـتعماله فـإن وابلتـاي، يتغـذى وال بـه يتـداوى ممـا ليس الدخان شرب أن -8

 .حرام والعبث
ــه حيصــل ممــا أنــه -9 ــه ويتــأذى، حــرام فهــو كــذلك كــان ومــا، اإليــذاء ب  املالئكــة من

"تعاىل قال وقد، له اجملاورون واملؤمنون               

                                       

   "(3) (4) (النار يف مؤذ كل) :وسلم عليه هللا صلى وقال. 

 :وأدلتهم إبابحته القائلون: ثنيا

                                 
 .218 ،217/  1 الفروق و ذيب ،189 ،122/  1 املالك العلي فتح (.1)

 .121 ،120/  1 املالك العلي فتح (2)

 .58: األحزاب(. 3)

 .140: ص اإلسالمي القفهي اجملمع جملة انظر(. 4)
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، والشافعية، املالكية و، احلنفية من بعض الدخان شرب إبابحة القول إىل ذهب
 :أيت مبا إلابحته استدلوا وقد: (1)واحلنابلة
 وقــد( الــرأي هــذا أصــحاب عنــد) إضــراره وال ختــديره، وال إســكاره يثبــت مل أنــه  -1

 غـري خيـدر أو يسـكر أنـه فـدعوى بـه، النا  ومعرفة هاره،اشت بعد ذلك عرف
 غيبوبـة والتخـدير األعضـاء، حركـة مـع العقـل غيبوبـة اإلسـكار فـإن صحيحة،

 . (2)لشاربه حيصل ال وكالُها األعضاء، فتور مع العقل
 مباحـا، ذاتـه حـد يف فيكـون ابلتحـري، ن  يرد حىت اإلابحة األشياء يف األصل  -2

 غـري حـادث كـان حيـث حتتهـا ينـدرج الـيت وعموماتـه، عالشر  قواعد على جري
 القـرآن يف نـ  فيه يرد ومل خبصوصه، ن  فيه يوجد ومل الشارع، زمن موجود

 .(3)عنه هللا عفا مما فهو السنة، أو
 يضـره مـن علـى وحيرم لذاته، ال عارض أمر فهو النا  لبعض إضراره فرض إن - 3

 النــا ، بعــض يضــر العســل فــإن أحــد، كــل علــى حترميــه يلــزم وال غــريه، دون
 .(4)القطعي ابلن  شفاء أنه مع أمرضهم، ورمبا

                                 
ــدين ابــن انظــر (1) ــة والفتــاوى ،296 ،295/  5 عاب  ،98/  1 األشــباه علــى واحلمــوي ،298/  5 املهدي

 ،50/  1 والدسـوقي ،219 - 217/  1 الفـروق و ـذيب ،190 ،189/  1 املالك العلي وفتح
/  1 اجلمــــل وحاشــــية ،309/  8 احملتــــاج حتفــــة علــــى والشــــرواين 323 ،19/  1 الصــــغري والشــــر 
 ورسـالة ،81 ،80/  2 املفيدة املسائل يف العديدة والفواكه ،217/  6 النهى أوي ومطالب ،170
 .51 ،50 ص للشوكاين ئلالسا إرشاد

/  1 الفــــروق و ــــذيب ،296/  5 عابــــدين وابــــن ،217/  6 النهــــى أوي مطالــــب علــــى احلاشــــية انظــــر (2)
 .217 ـ.219

 ،218 ،217/  6 النهــــى أوي ومطالــــب ،217/  1 الفــــروق و ــــذيب ،296/  5 عابــــدين انظــــرابن (3)
 .24/  3 اجلمل وحاشية ،84/  2 العديدة والفواكه

 ،50 ص للشــوكاين الســائل إرشــاد ورســالة ،218/  1 الفــروق و ــذيب ،296/  5 عابــدين ابــن انظــر( 4)
 .84/  2 العديدة والفواكه ،51
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ــيس الوجــه هــذا علــى املباحــات يف املــال صــرف - 4  هــو اإلســراف ألن بســرف  ل
 .(1)حقه غري يف املال إنفاق أبنه التبذير مسعود ابن وفسر التبذير،

 لـيس إذ ابطـل، شـرعي مسـتند بـال والـرأي العقـل حتكـيم أن على احملققون اتف  - 5
 بـال الـواردة لألحكـام ابالتباع احملافظة والدين الصال  وإمنا بتحرميه، الصال 
 واحلكـم والدين، اإلميان أهل من النا  أكثر يف الطعن وهل تبديل، وال تغيري

 األمــة هــذه مــن العامــة ويف الــدخان، شــرهبم بســبب والطغيــان ابلفســ  علــيهم
  (2)فساد أم صال  اخلاصة، عن فضال

 فتـواهم ألن الـدخان  شـرب حبرمـة أفىت من تقليد جيب ال أنه عابدين ابن حرر - 6
 االجتهـاد، شـروط تـوافر لعدم بثابت، ليس فاجتهادهم اجتهاد عن كانت إن
 يـدل مـا ينقـل مل ألنـه كـذلك بثابـت فليس آخر، جملتهد تقليد عن كانت وإن
  (3)تقليدهم جيب وكيف الفتوى هلم ساغ فكيف ذلك، على

 :وأدلتهم ابلكراهة القائلون: لثاث
، والشـافعية، واملالكيـة، احلنفية من بعض الدخان شرب بكراهة القول إىل ذهب

 :أيت مبا مستدلني، (4)واحلنابلة
 .وحنوها والكراث والثوم الءء البصل على قياسا فيكره رائحته، كراهة  -1
 الشــك، ردمبجــ شــيء حيــرم وال الشــك، تــورث فهــي التحــري، أدلــة ثبــوت عــدم  -2

 .ابحلرمة القائلون أورده ملا الكراهة على فيقتصر
 
 

                                 
 .217/  6 النهى أوي ومطالب ،218/  1 الفروق  ذيب انظر (1)

 .218/  6 النهى أوي مطالب انظر (2)

 .366 ،365/  2 احلامدية الفتاوى وتنقيح ،220/  1 الفروق  ذيب انظر (3)

 ،237/  4 احملتـــاج حتفـــة علـــى والشـــرواين ،219/  1 الفـــروق و ـــذيب ،296/  5 عابـــدين ابـــن انظـــر (4)
 .80/  2 العديدة والفواكه ،219 - 217/  6 النهى أوي ومطالب
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 الثالثة املسألة
 واحملافل والعلم القرآن وجمالس املساجد يف الدخان شرب حكم

 أو، كراهتـه أو، إبابحتـه: قلنـا سـواء ابتفـاق، املسـاجد يف الدخان شرب جيوز ال
 دخـــول مـــن آكلهمـــا عومنـــ املســـاجد، يف والبصـــل الثـــوم أكـــل منـــع علـــى قياســـا حترميـــه،
 املالئكــة فيتــأذى والبصــل، الثــوم رائحــة لكراهــة وذلــك فمــه، رائحــة تــزول حــىت املســاجد
 هللا، لعبـادة بنيـت إمنـا واملسـاجد - رائحتـه لكراهـة هبمـا الـدخان ويلحـ  منهـا، واملصلون
 صـلى النـيب أن عنـه هللا رضـي جـابر فعـن - الكريهة والروائح املستقذرات جتنيبها فيجب

 املالئكـة فـإن مسجدان، يقربن فال والكراث والثوم البصل أكل من: )قال وسلم عليه هللا
 .(2) ،(1)(آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى

 الرتجيــح
 ونتيجـة: )البار علي ُممد الدكتور قال، املضرة من فيه ملا الدخان حتري الراجح

 أمجــع العــامل ودول بــل، يــةالعامل الطبيــة واهليئــات األطبــاء وإمجــاع، املعلومــات هــذه تضــافر
 عــامل يف واحــد رقــم القاتــل وأنــه...  األمــراض أســباب أهــم مــن التبــ  اســتخدام أن علــى
 . (3)(حترميه على أيضا جيمعون الفقهاء فإن، اليوم

 الباب حبديث املتعلقة الفقهية والضوابط القواعد
 (4)حقيقته مقام تقوم الشيء مظنة: قاعدة. 

 ملظنـة املسـجد مـن االقرتاب عن الثوم آكل وسلم عليه هللا صلى هنيه: العالقة ووجه
 منهـا يتأذى وحبضوره الكريهة الرائحة تصحبه عادة آكله ألن، للمسلمني الضرر حصول

 . واملالئكة املسلمون

                                 
 .خترجيه تقدم (1)

 يةوحاشــــ ،191 ،189/  1 املالــــك العلــــي وفــــتح ،297 ،296/  5 ،444/  1 عابــــدين ابــــن انظــــر (2)
 .365/  2 و 497/  1 القناع وكشاف ،276 ،275/  2 احملتاج حتفة على الشرواين

 .134: ص اإلسالمي الفقهي اجملمع جملة انظر (3)

 .424: صـ والنظائر الوجوه علم يف النواظر األعني ونزهة، 187: صـ املستصفى انظر (4)
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 (1)اخْلَاصَّة   اْلَمْصَلَحة   َعَلى ُمَقدََّمة   اْلَعامَّةَ  اْلَمْصَلَحةَ : قاعدة. 
 مـــن االقـــرتاب عـــن الثـــوم آكـــل هنـــى وســـلم عليـــه هللا صـــلى أنـــه: العالقـــة ووجـــه

ـــؤذي ال حـــىت املســـجد ـــى العامـــة للمصـــلحة تقـــدميا املســـلمني ي  حبضـــوره إذ، اخلاصـــة عل
 .مجاعته بغياب املسجد فيتعطل املسجد عن للتخلف اضطروا ورمبا، يتأذون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(89/ 3) للشاطيب املوافقات انظر (1)
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 اخلامتة
 جند ال فإننا ، والبصل الثوم أكل حكم عن السابقة األحاديث خالل من

 جيب ولكن املساجد، إىل الذهاب مبنعه والقول األشياء هذه صالة حكم ىف تعارض
 .الكريهة الرائحة زوال إىل تؤدى أطعمة بتناول االحرتاز

 فهو األشياء هذه مثل يتناول وهو ، املسجد إىل الذهاب أن ىف العلماء واتف     
 مقبولة فهى صالته حكم نع أما ،( وسلم عليه هللا صلى)  النى ألوامر َمالف

 .ابطلة وغري وصحيحة
 هذه من أكل من هني يف صريح هو: قالوا العلماء مجاعة أن لنا وضح سب  مما    

 النيب مبسجد خاص   أنه بعضهم عن ع ياض حكاه ما إالَّ  املسجد، َيدخل أن الشجرة
 أبهنا الظاهر هلأ عن بعُضهم حكاه شيئ ا إالَّ  إبمجاع، َحالل وهي وسلم، عليه هللا صلى
 به ويلح : القاضي قال عندهم، عني فرض وهي اجلماعة، حضور من متنع ألهنا حرام 
 قياسه إىل بنا حاجة فال مرفوع، حديث   يف الفجل ذ كر أسلفنا قد انتهى، الف ْجل، أكل
 قال كريهة، رائحة جلرحه والذي األخبر، أيض ا به ويلح  : املراب ابن وقال غريه، على

 أنه املسجد يف بلسانه ويؤذيهم النا ، يف يتكلم من أن على بعُضهم استدلَّ : القرطيب
 .عنه ويبعد منه، خيرج

 ، الصالة قبل أكله عن االبتعاد واألوىل الكراهة مع مبا  وحنوه الثوم أكل
 يف اجلماعة صالة حضور عن التخلف ذلك على ترتب ولو عليه إمث فال قبلها أكله ومن

 .عنها التخلف حلرمة هلا النداء بعد أكله تعمد جيوز فال اجلمعة صالة أما املسجد،
 أم املسجد دخول الشخ  أراد سواء الكراهة مع جائز والبصل الثوم فأكل

 رائحة هلما بصال وال ثوما يتناول أال الصالة وقت حيضره من ح  يف األوىل لكن ال 
 يف اجلماعة صالة عن التخلف عليه ترتب ولو عليه إمث فال ذلك فعل وإن مؤذية،
 فال وابلتاي عنها، حيبس عذر تعمد هلا النداء بعد جيوز فال للجمعة وابلنسبة .املسجد
 الكالم ىف وغريه الرب عبد ابن ذكر كما عنها التخلف ألجل وحنوه الثوم أكل تعمد جيوز

 .الساب 
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 واملراجع املصادر
 املصادر:  أوال
 .الكري القرآن -1
 .البخارى -2
 .لممس -3
 .أمحد اإلمام مسند -4
 . الرتمذي -5
 .داود أبو مسند -6

 . مالك اإلمام مسند -7
 املراجع: ثنيا
 .م1998 بريوت، ، العلمية الكتب دار ،1 ج احمليط القامو :  آابدي الفريز -8
 .م2009 القاهرة، ، العرىب الكتاب دار طبعة1: الوسيط املعجم -9

 .2ج للفيومي الكبري الشر  غريب يف املنري املصبا : الفيومى -10
 . ت. د القاهرة، النهضة، دار ، 5 ج العرو ، اتج: الزبيدي مرتضى -11
 ..ت. د القاهرة، ، الصال  دار ،3 ، األحكام أصول يف اإلحكام:  اآلمدى -12

 .م2008 ، بريوت ، للماليني العلم دار ، 6 ج ،  ابآلثر احمللى:  حزم ابن – 13

 .الكويتية األوقاف وزارة ، الكويت دولة ،27 ج الكويتية فقهيةال املوسوعة -14

 السـعودية، األوقاف وزارة ،13 ،ج العثيمني ورسائل فتاوى جمموع:  عثيميني ابن -15
 .الريض

 .ت. د القاهرة، العربية، النهضة دار ،2 ج التمهيد: الرب عبد ابن -16

 .م1999 بريوت، ، نيللمالي العلم دار ، 1ج ، املغء:  قدامة ابن -17

 ، 1ج املنهـاج، شـر  يف احملتـاج حتفـة علـى قاسـم ابـن حاشـية: الشـافعي قاسم ابن -18
 . ت. د القاهرة، العربية، النهضة دار

 .بريوت ، للماليني العلم دار ، ،اإلنصاف: احلنبلي املرداوي -19
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 ..ت. د القاهرة، ، الصال  دار  الكبري، الشر : الدردير الشيخ -20
 بريوت ، للماليني العلم دار ، ، الدسوقي حاشية: الدسوقى -21

  ، 1ج ، الصغري الشر  على حاشية:  الصاوي -22

 بريوت ، للماليني العلم دار ، . 1 القليوب حاشية: القليوىب -23

 ..ت. د القاهرة، ، الصال  دار. عابدين ابن حاشية: 5 عابدين ابن -24

 .ت. د القاهرة، اإلسالمية، البحوث جممع:  مياإلسال الفقهي اجملمع جملة -25

 .51 ،4 ج ، احملتاج حتفة على الشرواين حاشية: الشرواىن -26
 الكتــب دار ط  ، الربيــة خــري ســنة إحيــاء يف الســلفية الرســائل جمموعــة: الشــوكاىن -27

 .بريوت العلمية،

 ...ت. د القاهرة، ، الصال  دار ،السائل إرشاد رسالة: الشوكاىن -28

 .بريوت ، للماليني العلم دار ،3 ج ، للشاطيب املوافقات: الشاطى – 29
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