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 احرتس

 التدخني يدمر الصحة، ويسبب الوفاة

 وما من كاتب إال سيفىن

 فال تكتب خبطك غري قول

 

 ويبقى الدهر ما كتبت يداه 

 يسرك يف القيامة أن تراه

 

 راغب  َحُق الن شرِّ مكُفوٌل لكل ِّ 

 ودعوٌة ُمثاَبٌة لِّكل ِّ قَادِّر

 

 



 

 إهـــــداء

)اعترب  وأمان، وأذكره قائاًل له: كل أسرٍي لعادة التدخني، فلعله يكون طوق جناة، إىل بر أمنٍ ل ذا الكتابه أهدي
 بغريك، قبل أن تكون أنت العربة لغريك، فالعاقل من يتبصر عواقب األمور فيمن حوله، ليهيئ نفسه ملواجهتها إن

 وقعت، وغريه من يعيش يف غفلة منها، فإذا فاجأته عجز عن مواجهتها حبكمة وبصرية وصرب(.
 

 ميثل ذو اللب يف نفسه
 فإن نزلت بغتًة مل ترعه
 وذو اجلهل أيمُن أايَمه

 صروُف احلياةِّ  (1)فإن بدهته
 ولـو قـد م احلـزَم من نفسه

 

 مصائبه قبل أن تنزال 
 ملا كان يف نفسه مث ال

 مصارَع من قد خال وينسى
 ببعـض مصائبَها أوعال

 رُب ُحســَن البـالَ ـلعلمـه الص
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 .أوعال: انتحب –بدهته: فاجأته  (1)

 



 

 شكـر وتقديــر
 (. يشكر الناس ال يشكر هللا من القال: )  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  عن أيب هريرة 

الية اليت لغذيت وإخواين الذين أعانوين مبؤلفاهتم القيمة ونصائحهم ااتإىل أس أتقدم ابلشكر والعرفان واالمتنانفبذلك، 
، وعلى لعطاءا ، وأجزل هلمخري اجلزاء عز وجلفجزاهم هللا  ،جيب أن تنسب إليهمدة هذا الكتيب قيمة وفائأعطت 
 رأسهم:

 /م عرتيسأمحد فهي فضيلة الشيخ. 
 فضيلة الشيخ/ عطية صقر رمحة هللا. 
  فضيلة الشيخ/ أمحد عبد هللا القحطاين. 
  د. محدى السيد، د. عبد املنعم شحاتة. 
  د. فهد صاحل العريفي. 
 د. خليل وديع شكور. 
    أ. صالح منتصر. 
  أ. عالء عبد الوهاب. 
 أ. حممود عوض. 

وإىل والدي األستاذ/ عبد الغين أمحد انجي رمحه هللا، الذي أشرق على قليب سناء ثنائه ابلدفء والضياء دافًعا على 
ثواب، ظيم الأن يثيبهم ع عز وجلاملزيد، ومصباًحا على الطريق، ولكل من شاركوا يف إخراج هذا الكتاب، أدعو هللا 

 .واحلمد هلل من قبل ومن بعد

 



 

 هللا همحد انجي رمحاجلليل/ عبد الغين أ ظ من األستاذتقري
 املوجه العام األسبق للغة العربية

هذا كتاب قيم يف جماالته، تنم كل كلمة سطرها املؤلف عن إخالص ابلغ للوصول إىل هدفه اإلنساين املنشود، وهو 
من  كماً حم املمتاز تلك العادة السيئة واملهلكة، حصاراً  هإقالع كل مدخن عن التدخني، فقد حاصر املؤلف يف كتاب

لشكيمة، ميدان صراع عدو قوي ا جندي ماهر يف همجيع اجلهات الدينية، والطبية، واالجتماعية، والرتبوية، وكأن
خر ا يف أأوال مث بقراءاته املستفيضة يف عدة مراجع سجله عز وجلواسع احليل ولكنه أي املؤلف استطاع بعون هللا 

قيمة انجعة يف هذا اجملال، أقول: استطاع أن يهزم اخلصم العنيد، والعدو اللدود، وجيعله يستسلم يف النهاية، ويلقي 
لتدخني من بصدق املؤلف وإخالصه، ورغبته األكيدة يف ختليص املنكوبني اب بقوة من يقاومه ومقتنعاً  بسالحه معرتفاً 

 .من السنوات  طريقة، واكتوي بناره ولظاه عديداً هذا الداء الوبيل، بعد أن جرب هو السري يف
فيها كل منافذه الظاهرة فقد نوع يف املراجع اليت اعتمد عليها، ف  مستوعباً جاء شامال ً  هوتطواف املؤلف يف كتاب

تعاون  اعي، يف وفيها اجلانب الصحي والرتبوي واالجتموحملاًل  وفيها اجلانب الطيب شارحاً  وابهراً  اجلانب الديين ظاهراً 
اجلهود املبذولة، بصدق وأمانة وإخالص القتالع الوابء من أساسه، بعد اقتالع اخلداع به من نفوس  بشىتوتضافر 

 صرعاه، حىت يكون الربء كالنجاح الباهر يف االمتحان بعد طول السهر واالستذكار.
رصور أو رجل ذكر )ذيل صللسأم وامللل جاء اجلانب الفكاهي أو التهكمي للتنفري عندما ي ويف ثنااي الكتاب منعاً 

 وهذا يف البالغة العربية معروف ابلغرض النفسي والرتبوي من التشبيه فقد شبه هللا تعاىل مثرة شجرةسلحفاة!!(، 
 .(1) (ش َياطِّنيِّ طَْلُعَها َكأَن ُه رُُءوُس الالزقوم يف القران الكرمي برؤوس الشياطني: )

( يف حبر وق النجاةطومل يرتك املؤلف صرعي التدخني الذين خياطبهم يف مؤلفه القيم، مل يرتكهم دون أن يلقي إليهم )
تلي األمان الذي ينشده كل إنسان مب شاطئإىل  ومرشداً  ( شافياً طوق النجاةاخلطر املتالطم األمواج فكان فصل: )

إذا قلت أن هذا الكتاب الفريد يف هذا اجملال، لو ترجم إىل لغات أجنبية، واطلعت  بداء التدخني، ولست مبالغاً 
املؤلفات العاملية فات االجتماعية الرتبوية بكل فخر،  ( ملنحته تلك اجلائزة يف الدراسنوبلعليه جلنة منح جائزة )

مذكرات يم: )نساين عن هذا املؤلف القذات اآلاثر اإلنسانية اليت حظي أصحاهبا بتلك اجلائزة، ال تزيد يف أثرها اإل
(، فهل هناك أثر إنساين رائع أفضل من إنقاذ عديد من البشر من هالك يكاد أن يقضي عليهم مث يرتك مدخن

الباقني أحياء يف ثياب أموات، يقضون حياهتم يف هتالك، وتدهور صحي شنيع أخريا أقول: هذا رأي أرتئيه وال 
 .أضيق مبن خيالفه

 محد انجيعبد الغين                     
 م     3/1/2007الفيوم يف 

                                     
 .65( الصافات:1)

 



 

 
، له من املؤلفات اإلسالمية واألدبية والفكرية العديد والفريد، وال يزال عطاؤه ينشر األستاذ/ عبد الغين أمحد انجي

امليمون، فهو على  يف عمره عز وجليف خمتلف اجملالت الدورية، ويناقش يف الكثري من الربامج اإلعالمية، ابرك هللا 
عظيم الثواب  ز وجلعمشارف التسعني، وهذا الثناء الكبري للكتاب، يسكن نياط قليب، ويقر يف عيين، فجزاه هللا 

وأهنا املستقر واملآب، وثناؤه وهللا هذا أجل يف عيين وأهنا يف قليب من جائزة نوبل، اليت متنح من أموال منابعها من 
ألن هذا الثناء جرائمه و  ( تكفريا عننوبلن ضحااي املتفجرات اليت اخرتعها صاحب اجلائزة )دماء ماليني البشر م

الطيب العطر من قلب يؤمن ابهلل العلى العظيم، وبرسوله املصطفي اهلادي األمني، مث إنه صاحب فكر سديد، 
 .وعطاء فريد

     

 



 

 مقـدمــة
 ،...وبعد املبعوث ابهلدى والرمحة،احلمد هلل على نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة، والصالة والسالم على املصطفي 

فتلك رحليت مع التدخني، وفيها ما تعلمته من ِعربر عربـْرر السنني، ومبا حتمل من لذة خادعة، أعقبتها حسرة وأنني، 
 إهنا رحلة حتمل يف طياهتا جتربة مثرية مع النفس يف، ز وجلعأهديها لكل مدخن، طوق جناة لرب أمان بعون هللا 

صراعها، بني اخلري الذي ترجوه مبيزان العقل واحلكمة، وبني الشر الذي هتواه بدواعي الشهوة والغفلة،  فكل سيجارة 
اقة الصحة، ر أشغلتها قد اشتعلت يف حلمي ودمي،  وكل بقية منها وقبل أن أطفأها، قد أطفأت يفَّ بريق النضارة وإش

 .وبعد أن خلفت يف قليب مشاعر العجز أمام سطوة دخاهنا العايت وبرغم هوانه،  وقد ضرب به املثل ابلوضاعة !!
 تواضع تكن كالنجم الح لناظر
 وال تك كالدخـان يعلــو بنفســه

 

 على صفحات املاء وهو رفيع 
 علـى طبقات اجلـو وهو وضيـع

 
الدائم أمام سيجاريت، وتلك األغالل اليت أتسرين هبا، والذي كان أشد على نفسي من ولكم كان يؤملين هذا العجز 

اوالً حم ه كم كنت أمين نفسي بيوم اخلالص،إهداري لصحيت أو مايل قرابة ربع قرن مضى، والذي على مر أايم
ين، على دي الفكاك من أسرها مرات ومرات، دون أيس عن مواصلة اجلهاد، بيقني أن هذا واجب شرعي يفرضه

 إرضاء هلل العلى الكبري.
صًدا عنهم يوم القيامة، فالكتاب ليس فقط ر  عز وجلإن صحيت ومايل ومن قبل إراديت احلرة، أمانة يسألين ريب 

لتجربيت يف النجاة من التدخني، وإمنا هو التأكيد العملي على منهج اإلسالم العظيم، يف إعالء الروح وتزكية القلب، 
ز عة على اإلنسان يف توجيه دفة حياته على دروب اخلري وسبل اإلحسان، إبرادة قوية موصولة مبدد هللا آباثره اجلليل

 واحلمد هلل الذي منَّ علينا برمحته على درب هدايته ، وجل
     

 



 

 ــــاذا تـدخـــن ؟!مل ،متهيد
سؤال ألقيته على عشرات من املدخنني فلم أمسع إجابة واحدة مقنعة، أغلبها أن يقول ال أعلم، أو يقول إمنا       

والثالث يكون جوابه الدعاء على الذي دفع به إىل هذا الطريق، فمع تلك اإلجاابت الواهية، إذا   ،هي عادة تعودهتا
 .لكة ؟!هالطريق اخلطرية عواقبه، وحنن نعلم يقينا هنايته امل كنا ال نعلم ملاذا ندخن فكيف نواصل السري يف هذا

صيحة الغالية ليتنا مسعنا الن إنه التقليد األعمى للكبار، وحنن الصغار نتوهم أن التدخني من عالمات الرجولة، واي
يلقون حتفهم سللطبيب العاملي كيث ابك الذي يقول فيها:) إن من بني كل عشرة مدخنني ثالثة أو أربعة أو مخسة 

حتًما بسبب التدخني، وإن الشاب الذي يدخن ليثبت أنه رجل، أقول له: اي بين اترك السيجارة لتثبت أنك حًقا 
رجل !!(، إن السيجارة اليت تعطي مظهًرا خداًعا للرجولة مثنها اتفه، فهي توفر على العاجزين بذل التضحيات 

 .اليت يفتقدوهنا ليكونوا رجااًل حبق!!الكبرية، ليهربوا من مواقف الشهامة واملروءة 
 قال جورج واشنطون أول رئيس للوالايت املتحدة األمريكية خماطًبا املدخنني: 

) لو أراد هللا أن يكون اإلنسان مدخًنا، جلعل فتحيت أنفه ألعلى مثل املدخنة، ال كما خلقها ألسفل(، كذلك هنري 
لعامل يقوم:) حذار أن يستقبل الشاب احلياة وهو غارق يف سحب فورد صاحب واحد من أكرب مصانع السيارات يف ا

الدخان اخلانقة، من تلك السيجارة الذميمة فإهنا ستقتله حقا(، أما العامل الفذ توماس أديسون صاحب املخرتعات 
ن أرى أ إين أؤثر أن أرى مع أي إنسان مسدًسا يسدده إىل فمه، من )الباهرة، واليت منها املصباح الكهريب، يقول:

لفافة تبغ بني شفتيه(، كما وضع امللك جيمس األول كتااًب عن أضرار التدخني، وأصدر بيااًن يقول فيه:)أليس ذلك 
قذارة وتفاهة، ملا تنفخون دخااًن قذًرا برائحة كريهة، انفثيه يف وجوه اآلخرين ملوثني اهلواء ؟!، فكم يكره هؤالء ما 

 .تفعلون بشدة ؟!(
اية انتشاره يف العامل كان سلوًكا شاًذا ومرفوًضا بشدة، ولقد أوقعت معظم حكومات العامل عقوابت إن التدخني مع بد

ابلغة على املدخنني، بل نفذ يف الوالايت املتحدة حكم اإلعدام على بعضهم، وكان السلطان العثماين مراد الرابع 
فارس يثقب  ام، وكان الشاه عباس األول يفيتعقب املدخنني ويضطهدهم، وحيكم كذلك على املتلبسني منهم ابإلعد

أنوفهم، ويضع فيها العيدان، وكان ولده الشاه صفي الدين يصب الرصاص املذاب يف أفواههم، ويف روسيا كانت 
خني اي، كما أمر القصري ميخائيل رومانوف لجلدهم، وهكذا كان التدري عقوبة املدخنني كسر أنوفهم ونفيهم إىل سيب

 .صاحبه ابالحنراف والشذوذ، ولو كان ملًكا كنابليون الثالث، الذي لقبوه برجل السيجارةفعالً فاسد يتهم 
لقد وقف رجال الدين يف أوراب من التدخني موقف االستنكار والتحرمي، فلقد حرمه اباب الفاتيكان أرخني الثالث، 

لن يف كنائس بواًي بتجرمي املدخنني، وأعوحرم على املدخنني دخول الكنائس، كذلك أصدر البااب أورابن السابع أمرًا اب
الرهبان أن التدخني هو زان الشفاه، وكذلك أطلق أحد كبار املدخنني وصًفا للسيجارة بكوهنا اإلصبع السادس يف 

 يد كل مدخن.

 



 

 ويف العامل اإلسالمي واجه العلماء التدخني مقاومة شديدة، فمنهم من حرمه وحرم االجتار فيه، ومنهم من أمر بطرد
واألئمة املدخنني من املساجد، النتفاء صفة العدل فيهم، ومنهم من وصف سلوك املدخن ابلسفه،  املؤذننيمجيع 

ُ َلُكْم قَِّياًما   :عز وجلمبا يوجب احلجر عليه لقول هللا   . (1)...َواَل تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم ال ِتِّ َجَعَل اَّلل 
واحلكومات والعلماء التدخني يف بداية انتشاره، وبرغم أن املعرفة أبخطاره مل تكن قد هكذا واجهت اجملتمعات 

اكتشفت بعد، فكيف بنا اآلن وبعد معرفة أاثره املدمرة على صحة اإلنسان واحليوان، بل وعلى سالمة البيئة كلها 
كتفي بفرض حلكومات أن تخمتلف الشعوب، وحىت اضطرت ايف والعجيب أنه برغم ذلك فقد انتشر ، من حولنا ؟!

والً يف كل مكان دخني سلوًكا مقبضرائب على املدخنني لتضيق عليهم، وسرعان ما اهنارت هذه العقوابت وأصبح الت
العمل، بل ويف  مواقعالناس ويف األماكن املغلقة، ووسائل املواصالت، و  بال حتديد أو استثناء، فرتاه يف جتمعات

ات، داخل إحدى جرة العمليبيب التخدير حبولقد شاهدت بقااي سيجارة من ط املستشفيات اليت تعج ابملرضي،
ة، ثهكذا استقبلت احلكومات والشعوب هذه العادة اخلبي!!، بعد إجراء عملية جراحية ملريضالعيادات اخلاصة، 

م على 2002اليت انتشرت بني الناس كالنار يف اهلشيم، فكيف يكون موقفنا اآلن معها بعد أن وقفنا حىت سنة 
 نتائج أكثر من مخسة وعشرين ألف حبث طيب ونفسي حيذر من آاثرها املروعة ؟!، فكم يكون عددها اآلن ؟!.

إن انتشار هذا الوابء بني خمتلف الفئات واألعمار واألجناس ال يعطينا احلق يف االنقياد واالستسالم للوقوع يف 
سماء فال ري العقل السديد والفكر الرشيد، واحملفوظ هبدي الحبائله فاحلكمة تستوجب أن حنكم أي سلوك لنا مبعاي

              نسري وراء العادات والتقاليد وكما يكون الناس نكون قبيلة غزية الذي يقول:
 وهل أان إال من غزية إن غوت

 
 غويت وإن ترشد غزية أرشد 

 
قال: )   عليه وسلمصلى هللافعن حذيفة أن النيب  صلى هللا عليه وسلمولكن علينا أن هنتدي هبدي رسولنا العظيم 

 نأإن أحسن الناس  ،مكولكن وطنوا أنفس ،وإن ظلموا ظلمنا ،ال تكنوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا
عن  وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوكيف قوله:) عز وجل(، كما حذران هللا وأن أساءوا فال تظلموا  ،حتسنوا

 .(2)( سبيل هللا إن يبتغون إال الظن وإن هم إال خيرصون 
كما جيب علينا أال نغرت بكثرة الضالني عن سواء السبيل، وأال هنزم لكوننا وحنن على احلق والرشاد قلة أمام تلك 

عز  وله تعاىلذلك يف ق صلى هللا عليه وسلموهدي ورسوله  عز وجلدمنا على هدي هللا  الكثرة فذلك لن يضران ما
ُعُكمْ  ايَ : )وجل ُتْم إََِّل اَّلل ِّ َمْرجِّ َا  جِّ  َأيُـَّها ال ذِّيَن َآَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضل  إَِّذا اْهَتَديـْ يُـنَـب ُُُِّكْم َِّ يًعا فـَ

ُتْم تـَْعَمُلونَ   .(3) (ُكنـْ
                                     

 .5( النساء: 1)
 .116األنعام: ( 2)
 .105( املائدة: 3)

 



 

 ن العاملية !!خداع ومكر شركات الدخا
ه، فشركات خطاره، ورغم ظهور نتائج مروعة عن عواقبلقد دفعنا إىل السقوط يف مستنقعات التدخني غياب الوعي أب

يمنت على مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة، كما اشرتت أبمواهلا ذمم الكثري هالدخان العاملية قد 
وزورت الكثري من نتائج البحوث الطبية والنفسية لصاحلها، لتوهم زابئنها وعشاقها اب، من األطباء والعلماء والكت  

بعدم وجود عالقة سببية بني التدخني واألمراض اخلطرية اليت بدأت تستشري بني متعاطية، كما أهنا دفعت أموااًل 
خمتلف مشاهد  ر هؤالء النجوم يفطائلة ملنتجي وخمرجي األفالم يف أوراب وأمريكا، وللمشاهري من جنوم أفالمها، ليظه

أفالمهم وهو يدخنون، من أجل ترسيخ هذه العادة اخلبيثة يف وجدان وحس املشاهدين، الذين يعتربون هؤالء مع 
 ك يف أسلوب حمكم وتدبري مقصود !!.األسف مثلهم األعلى، وذل

ة بني املاليني من البشر هذه العادة اخلبيثليتنا تتبعنا حياة هؤالء املمثلني، الذي جندهتم تلك الشركات يف ترويج  واي
يف خمتلف أحناء العامل، فاملمثل العاملي يول براينر الذي مل تفارق السيجارة شفتيه يف معظم مشاهد أفالمه سقط 
صريع سرطان الرئة، وسجل البنته كلمة فيها وصيته األخرية قائاًل:) اي بنييت ال تدخين، وهذه وصييت لك ولكل 

جوك أن تنشري عين هذه النصيحة(، وابلفعل طبعت االبنة ماليني األشرطة، حتمل هذه العبارة البسيطة إنسان، وأر 
 يف مبناها والعظيمة يف معناها.

وها هو املمثل العاملي مهفري بوجارت ميوت عن سبع ومخسني سنة بسرطان احلنجرة، وكان معروفًا يف أفالمه ابلتدخني 
 ن ضحاايه، وبنفس السبب انتهت حياة املطرب العاملي انت كيج عن مخس وأربعنيبطريقة مغرية، فقلده الكثري م

سنة، وكان معروفًا أبداء أغانيه العاطفية وهو يدخن، وليس أعجب من أن نرى أشهر ممثلي أفالم الدعاية ألكثر 
ني شفتيه، ومن شتعلة بالسجائر األمريكية رواًجا يف العامل، جرمني ميكلرين، وهو ميتطي صهوة جواده، والسيجارة م

حوله مناظر الطبيعة الساحرة، ليخدع بذلك ماليني البشر يف العامل، ويلقي هبم يف حبائل التدخني، مث هو على فراش 
 .املوت صريع سرطان الرئة يصرخ يف حرقة وندم قائاًل:) السيجارة تقتلكم، وأان الدليل، وأان الدليل!! (

جيًشا جرارًا، من القانونيني واحملامني من خالل سبعني مؤسسة حماماة للدفاع ولقد رصدت شركات الدخان العاملية 
عنها، والذين تدفع هلم مرتبات منتظمة وجمزية، ومعهم جيش آخر من املخربين السريني الذين يتجسسون على كل 

ك الشركات لمن يطالب ابلتعويض عما ابتلي به بفعل منتجاهتم املسممة، هبدف إضعاف دعاواهم، كما أصبحت ت
ترسل عمالءها إىل النوادي واملدارس واجلامعات، وترعى املناسبات يف خمتلف التجمعات، وتقوم بتوزيع عينات جمانية 
من سجائرها، كما كونت جيًشا من خرباء الدعاية واإلعالن لرتويج سلعتها اخلبيثة، خاصة بني شعوب العامل الثالث، 

لى املدخنني عامل الغريب اخنفاًضا شديًدا بسبب ارتفاع الوعي بينهم، وللتضييق عوبعد اخنفاض عدد املدخنني يف دول ال
يف خمتلف التجمعات واألماكن املغلقة، وبسبب إلغاء الدعاية للدخان يف بالدهم، وذلك مع األسف مقابل سيطرت 

الت جتارية لى معامحكومات الدول الكربى على دول العامل الثالث، بفرض منتجاهتا من الدخان شرطًا للحصول ع

 



 

لسلع أخرى ضرورية هلا، كذلك هناك السيطرة األمريكية والغربية على تلك الدول، واليت متنع تنفيذ القوانني اخلاصة 
توقيع منع ع ين احلكومة بل واملستشفيات، ممبنع التدخني يف األماكن املغلقة، واملركبات العامة، ومواقع العمل، ودواو 

تلك القوانني للمخالفني، مع عدم وجود مراقبة لنسب النيكوتني احملددة يف الدخان ا بالعقوابت املنصوص عليه
 .املنتج

واشتدت احلرب بني منظمات حقوق اإلنسان وبني شركات الدخان، فقامت هذه املنظمات بدعوي أهايل املتضررين 
يشرتكون معا بكل  ا للمحاماةمن التدخني إىل رفع قضااي تعويض حىت أصبح ف الوالايت املتحدة فقط ستون مكتب

ثقلهم يف حتريك دعاوي قضائية مجاعية نيابة عن أربعني مليون مدخن، يطالب ورثتهم مبائة بليون دوالر تعويضا عن 
أضرار الدخان اليت حلقت هبم وبذويهم وال تزال تلك الشركات تتحايل إباثرة دعاايت مضادة لتجعل هذه الدعاوي 

خذت هذه الشركات تساوم مسئويل الصحة العامة ومجعيات مكافحة التدخني ومجعيات فردية ومع اشتداد احلرب أ
حقوق اإلنسان وورثة بعض الضحااي للدخول يف صفقات مغرية حيث أبدت استعدادها لدفع ملغ ثالمثائة مليار 

 ردوال خالل مخس وعشرين سنة، لتمويل صندوق خيصص لتعويض ضحااي التدخني أو ورثتهم واشرتطت إصدا
 .تشريع حيصنها من املالحقات القضائية املرفوعة ضدها يف احملاكم !!

ومع األسف يف دول العامل الثالث تقوم احلكومات بنفسها برتويج جتارة الدخان بني مواطنيها وألسباب اقتصادية 
ا وعلى املكاسب هإال أهنا أسباب قاصرة كأن تنظر إىل ضياع فرص العمل آلالف العاملني يف صناعة الدخان من أبنائ

الكبرية اليت تعود عليها من االجتار فيه، ومن مجع الضرائب املستحقة عليه، وما قيمة هذه املكاسب التافهة إىل 
 .اخلسارة الفادحة من استشراء هذا الوابء املدمر بني املواطنني صحيا ونفسيا وماداي ؟!

 :م25/9/2002خرب جبريدة األخبار يف ومن املؤسف أن رئيس شركة الدخان الوحيدة يف مصر يقول يف 
لفنون  البحر ويغرق لعدم معرفته لهل املطلوب من شرطة خفر السواحل أن تدفع التعويضات ألي شخص يدخ)

سنة مضت  21السباحة ؟! ابلطبع ال !! كما أن التحذير من التدخني مكتوب على ظهر كل علبة دخان منذ 
 .مليون جنية(!! 86مليار جنية سنواي ومن الصادرات  4:  3 من ويدخل خزينة الدولة من بيع السجائر

نني ما وجه املقارنة بني شرطة خفر السواحل اليت تقوم إبنقاذ املواطخلرب أقول للسيد/ رئيس الدخان: )وردا على هذا ا
لعطنة لتقضي ان ايت تغرقهم يف مستنقعات الدخمن الغرق يف مياه البحر الطاهرة لتحفظ حياهتم وبني شركة الدخان ال

؟! وما قيمة هذه املكاسب اليت حصلت إىل جانب اخلسائر يف األرواح واألموال اليت ال تعوض ؟! على أرواحهم
وإن كنتم غري مسئولني عمن ألقي بنفسه يف مهاويكم فمن املسئول عن التدخني السليب مع غيبة القوانني الذي يضر 

لصحة خمتلف املواقع ؟! وهل تشرفكم منتجاتكم تلك اليت تدمر ا من سلعتكم الفاسدة يف عز وجل مبن عافاهم هللا
 .(يوم احلساب مهما حصلتم على الرباءة امللفقة اآلن ؟! عز وجل وتسبب الوفاة ؟! وما هو موقفكم بني يدي هللا

 



 

تائج ن أمام ىوبرغم احلصار اإلعالمي واإلنفاق الضخم من قبل شركات الدخان، إال أن هذا احلصار قد بدأ يتهاو 
البحوث الطبية من خمتلف أحناء العامل اليت تؤكد العالقة السببية بني التدخني وعشرات األمراض اخلطرية اليت تنتشر 
مع األايم كالوابء كأمراض السرطان املختلفة واألمراض القلبية واملخية، واألمراض الصدرية إىل غري ذلك، إال أن 

يف  مع حقوق اإلنسان !!، وأنه جرمية وظلم التدخني عمل يتناىفن التضييق على شركات الدخان بدأت تدعي أ
حق املدخنني !!، وأن هذا يسبب ارتفاع نسبة البطالة يف البالد املنتجة له، واليت توفر آالف فرص العمل ملواطنيها 

 .وتلك حجج ابطلة ال يقوم هلا أساس من عقل أو منطق !!
يف  لكربى خلطر التدخني، فضاعفت من حماربته والتوعية أبخطاره وابلتضييق على شرائه ومنع ممارستهاتنبهت الدول 

األماكن العامة واملغلقة وراقبت نسبة النيكوتني يف إنتاجه وهو املادة الفعالة املؤثرة يف االرتباط ابلتدخني مع رفع 
نسبة املدخنني  نأمن اآلاثر املدمرة له فكانت النتيجة  احلظر عن نشر مجيع نتائج البحوث الطبية والعلمية احملذرة

هي اآلن أصبحت و   ٪30م من جمموع املدخنني يف العامل أصبحت فقط 1960قبل عام  ٪70يف أوراب اليت كانت 
 .يف دول العامل الثالث 70٪

ت إىل محل اضطر وطبيعي أن تنحسر مبيعات شركات الدخان يف أوراب وأمريكا النتشار الوعي والدعاية ضدها ف
مصانعها من أوراب وأمريكا إىل تلك الدول لتحط يف أرضها، وجتثم على صدور وقلوب مواطنيها بسمومها فراجت 
منتجاهتا بدعاايهتا الذكية وحيلها الظاهرة واخلفية بني خمتلف األعمار من الذكور واإلانث، ففي إحصاء وجد أن 

تلي بخر وجد أنه يف مقابل أوريب واحد ينجو من التدخني ي  آحصاء سنواي ويف إ ٪12نسبة املدخنني يف مصر تزيد 
 به يف نفس الوقت أربعة يف مصر ابلسقوط يف هاويته.
ألف مليون دوالر لشن محالت دعائية شرسة لتتضاعف  28لقد أنفقت إحدى شركات الدخان يف بعض السنوات 

اء أخر وستني مليار سيجارة يف إحدى السنوات وإحصمبيعاهتا !! ويف بالدان إحصاء أبننا استهلكنا أكثر من مخس 
مائة مصري كما يلقي ألف ومخس  أن التدخني يسبب خسارة يف الدخل القومي تقدر بثالثة مليارات جنية سنوايً 

فردا كما أن  16بسبب التدخني، والطريق أن القاهرة وحدها يوجد هبا مليون شيشة مبعدل لكل  حتفهم سنوايً 
 .فقط وتلك أاننية!! ٪ 2، 1ومجيع ما ينفقه على كل أوجه الرتفيه  ٪2 ىالعالج ال يتعداملدخن ينفق على 

     

 



 

 اخلطـر العظـيم
 إذا كانت اليد اليت أطعمتين ذات مرة هي صناعة الدخان، فهي نفسها اليت قتلت مالين الناس، وسوف تستمر يف

 .الناس على االنتباه لسم السجائرقتل ماليني أكثر إن مل ينتبه الناس إىل خماطر السجائر، أريد مساعدة 
 ف من وريث لصاحب واحدة من أكرباج رينولدز للدخان اعرت .: ابرتيك رينولدز حفيد مؤسسة شركة رتوقيع

كانت ات طويلة من التحايل واخلداع فوأعرق شركات الدخان العاملية، واليت أهلكت املاليني من البشر خالل سنو 
 .النتيجة مليارات الدوالرات يف خزائنها وماليني الضحااي يف مقابرها

حقائق مروعة مدعمة ابإلحصاءات، تكشف عن كارثة إنسانية ابلغة يف األرواح واألموال فاقت كل تقدير، فنتائج 
ضاعت باليني  كمفللبشرية يف اترخيها الطويل،  دراسات ملنظمة الصحة العاملية أعلنت أن التدخني هو أشرس عدو

 أخري ألايم بالينيالدوالرات بسبب حرائق كبرية، كانت السيجارة هي املتهم األول يف إشعاهلا، وضاعت كذلك 
جازات مرضية بسبب التدخني، وأشد من ذلك خسارة األرواح اليت حصدهتا مسوم الدخان، فمنذ عمل مفقودة، كإ

ت السيجارة على ، ويف الصني أتإجنلرتاءات تقول إن التدخني يقتل ثالثني شخًصا يومًيا يف سنوات كانت اإلحصا
 63م فقط، وإذا كانت القنبلة الذرية اليت ألقيت على هريوشيما منذ قرابة 1990أرواح مثامنائة ألف مدخن سنة 

السنوات  لنصف مليون خاللسنة مضت، وأودت حبياة مائتني وستني ألف شخص، ومرض اإليدز الذي قتل قرابة ا
العشر املاضية، فاملؤسف أن السيجارة تقتل أضعاف هذه األعداد سنواًي، فضحااي التدخني منذ سنوات كانوا أكثر 

ثوان أي  6شخًصا كل ساعة، فأصبح اليوم ميوت شخص كل  1140من عشرة ماليني ميوتون كل سنة، أي 
  دول العامل الثالث خالل اخلمسني سنة األخرية يفوق الستنيضحية يف الساعة، كما أن ضحااي التدخني يف 3600

مليون ضحية، ولقد أعلن مؤمتر السرطان األممي أن عدد ضحااي التدخني يف العامل، أصبح أكرب من جمموع من ماتوا 
 .!!يع احلروب العاملية السابقة يف مج

م يضعون م جلنة التحقيق التابعة للحكومة، أبهنولقد اعرتف املسئولون عن شركات الدخان يف الوالايت املتحدة أما
مادة لتكوين توليفة، يف مرحلة تستغرق من سنتني إىل ثالث سنوات، يسموهنا  599مع الدخان يف براميل مغلقة 

مرحلة التعطني، يضيفون إليها العصائر املخمرة والكحول، لتسبب بزعمهم إدمان التدخني، واملؤسف أن خرباء 
لى كون تلك املواد سامة ضارة جًدا، وذلك خالف ما يتكون منه الدخان، وهو قرابة األربعة السموم يؤكدون ع

ين والزرنيخ لطولو آالف مادة سامة، منها النيكوتني وأول أكسيد الكربون والقطران والسيانيد واألمونيا واألستون وا
مادة مسببة للسرطان، وأمراض القلب والشرايني واجلهاز التنفسي، وثالثني مادة  43ية، ومعهم واملبيدات احلشر 

 مطفرة أي حتدث تغريًا يف الرتكيب الوراثي للخلية.
ني إىل الدخان يف فرتة التعطني، هو لقتل احلشرات والزواحف اليت تنتشر ب والعجيب أن إضافة املبيدات احلشرية

رابة أو دهشة أن تكون أنفاس سيجاريت مكونة من ذيل فأر أو رجل صرصور أول لسان براميل الدخان، فال غ

 



 

سحلية، مع رشة خفيفة من مبيد حشري بدياًل عن التوابل، وال خوف من احتمال أي تسمم، ألن مادة الزرنيخ 
 .السامة املضافة هلذه التوليفة الشهية ستقضي على كل السموم اليت فيها، وابهلناء والشفاء !!

إن كمية النيكوتني املوجودة يف سيجارة واحدة إذا وضعت على طرف اللسان تقتل صاحبه فورا واي ليت كل مدخن 
يتصور حجم املعاانة ملن أجري عملية جراحية لتغيري شرايني قلبه اليت أتلفتها مسوم الدخان ملا يعلم أن قفصه الصدري 

عملية وهذا خالف املعاانة الشديدة اليت يعيشها عقب تلك الينشر مبنشار كهريب لنزع هذا القلب من بني ضلوعه 
اخلطرية، وما يتبعها من قيود أليمة يف حياته منها اإلقالع عن التدخني وأشد من ذلك ما يعانيه املصاب مبختلف 

 .أنواع السرطان!!
 عرفت الشر ال للشـر لكن لتوقيـه            ومن ال يعرف الشر من الناس يقع فيه

خني سيجارة واحدة ينقص من معدل احلياة املتوقع لصاحبها مخس عشرة دقيقة ومبا يضيع من حياته عشر إن تد
 أزواجهن غري الهتا الاليتسنوات ونصف كما أن معدل احلياة املتوقع لزوجته غري املدخنة يقل أربع سنوات عن مثي

 .مدخنني
     

 



 

 رأي الطـــب
السبب الغالب يف أعظم وابء مدمر للبشرية، و  خمتلف أحناء العامل أن التدخني اتفقت مجيع نتائج البحوث الطبية يف

أنواع  جلميعب األول املسبلذحبة الصدرية، وموت الفجاءة، و اإلصابة ابجللطات القلبية واملخية، وتصلب الشرايني، وا
 .واحلنجرة والرئة مدخننيفة من املصابني بسرطان الفم والش ٪97حيث أثبتت كثري من اإلحصاءات أن ، السرطاانت

، كما أهنا تعرض نفسها لإلصابة بسرطان ٪50وأن تدخني األم احلامل يزيد من احتمال إصابة ذريتها ابلسرطان 
، وأنه حيدث طوياًل على حياة معظم املصابني يالثدي والرئتني وااللتهاابت املهبلية، كما أن مرض السرطان ال ي بق

 .!! هآالم راًب منهعة، وتشاركهم أسرهم يف تلك املعاانة، وكثريًا ما يتمىن املريض املوت هلم آالًما نفسية وجسمية مرو 
 كفى بَك داًء أْن تَرى املْوَت شافَِّيا

 
 َوَحْسُب املََنااَي أْن يُكن  أمانَِّيا 

 
طفال أ كما أثبت الدراسات أن التدخني له أتثريات ضارة على مجيع مراحل احلمل، والذي قد ينتج عنه والدة

انقصي النمو، أو قد يضطر الطبيب بسببه إىل إجراء جراحة قيصرية لتوليد أألم، أو يكون سبًبا يف نزيف دموي 
خطري هلا أثناء وبعد الوالدة، مع احتمال تعرض املولود وأمه لإلصابة أبمراض الربو، واحلساسية الصدرية، والتهاابت 

وت املفاجئ لطأطفال الرضع، مع حدوث أتخر هلم يف النمو احلركي وقد يسبب التدخني امل، األذن، وهشاشة العظام
ونقص يف الوزن والنمو، مع ارتفاع نسبة اإلجهاض يف املدخنات ثالثة أضعاف النسبة يف الاليت ال يدخن، مع 

كما ثبت أن التدخني يسبب خمتلف أمراض اجلهاز اجلنني يف بطن أمه بسبب تدخينها،   وجود احتمال موت
من املصابني هبذا املرض يدخنون، ولقد أعلن يف مؤمتر مكافحة األمراض  ٪92، ويف إحصاء ثبت أن التنفسي

الصدرية مبدينة اإلسكندرية أن انتشار هذا املرض كان بسبب تدخني الشيشة، واليت يوجد منها يف القاهرة وحدها 
هم دم لكل زبون يف غالف معقم ال يقيفرًدا، ذلك ألن تغيري مبامسها اليت تق 16، مبعدل شيشة لكل شيشة مليون

 .من اإلصابة، حيث ينتقل فريوس السل من مدخن مريض لصحيح عن طريق خراطيم الشيشة نفسها
ولقد ثبت أن التدخني يقلل من التئام الكسور، ويساعد على ظهور هشاشة العظام، واضطراب الدورة الشهرية يف 

سنوات، كما أن التدخني يسطو على مجال املرأة، فيطمس نضارة املرأة، ويعجل ببلوغها سن اليأس رمبا بثالث 
 .إىل ظهور أعراض الشيخوخة املبكرة يوجههاوجهها وحيوية جلدها، و 

كما يتسبب التدخني يف تسويد أسناهنا، وانبعاث الروائح الكريهة من فمها، ومبا ينفر منها زوجها ويضعف من 
بني املدخنني مقارنة بغريهم،  ٪53التعرض للطالق رمبا يزيد بنسبة  رغبته اجلنسية، وأكدت دراسات نفسية أن خطر

 ألن املدخن أكثر عرضة للمشاكل النفسية كاالكتئاب والقلق والتوتر، مبا يعرض العالقة الزوجية لالضطراب واالهنيار.
ن املدخنني،  من العاجزين جنسيا م ٪93كما أن التدخني يهدد احلياة اجلنسية للمدخن، ففي دراسات أتكد أن 

كما أكدت دراسة أخرى أن التدخني قد يضعف من احتمال إجناب أوالد ذكور، كما قد يؤدي يف بعض األحيان 

 



 

إىل العقم بني اجلنسني، كذلك فإن مريض السكر مهما حاول تنظيم غذائه وعالجه، إال أن تدخينه يكون له من 
قده اإلبصار، غرغرينا، وإىل إصابة شبكية عينيه مبا قد يفاآلاثر السيئة على صحته، والذي قد يؤدي إىل إصابته ابل

ورمبا يؤدي تدخينه إىل إصابته ابلفشل الكلوي، وغالًبا ما يكون التدخني هو السبب األول يف اإلصابة لجميع 
، مبا يؤدي إىل إضعاف جهاز املناعة لجسمه، فال ٪31األمراض، ألنه خيفف حمتوى فيتامني ج يف الدم بنسبة 

  .مواجهة أي مرض يصيبه يتحمل
 مما يستنشقه ٪40وال نغفل اآلاثر السيئة للتدخني السليب، الذي جيعل جليس املدخن يستنشق مرغًما حوايل 

املدخن نفسه، فتدخني سيجارة واحدة يف حجرة مغلقة يزيد نسبة السموم فيها إىل أربعة أضعاف ما كانت عليه 
من قبل، ولنعلم أن الدخان الذي ينبعث من السيجارة مباشرة ويستنشقه جليس املدخن، حيمل مسوًما أشد فتًكا 

، األول يف اإلصابة لجميع أنواع السرطانمن تلك اليت تدخل صدر املدخن نفسه، ألن هذه السموم هي السبب 
 مليون شخص يف العامل. 42، واليت ضحاايها ٪82وهي سبب اإلصابة ابلسكتة املخية بنسبة 

ولقد أثبتت التجارب النفسية على املدخنني أن التدخني يؤثر ابلسلب على كفاءة الوظائف النفسية ابلسلب،  
اء النفسي واحلركي، قياسا على غري املدخنني، والشك أن املدخن يلجأ كاالنتباه ودقة اإلدراك والذكاء وسرعة األد

إىل السيجارة ليحقق التوافق امللفق يف تنظيم مشاعره وانفعاالته أمام مشكالت حياته العملية واألسرية، وهذا ما دفع 
وانفعالًيا  جتماعياً ا ا، وغري انضجاعتبار املدخن شخصا غري سوي نفسي  أطباء النفس وأساتذة الصحة النفسية إىل 

لى حياته، من على التدخني رغم خطورته ع املصرابلقدر الكايف، كما أن اجلمعية الطبية النفسية األمريكية تعترب 
املرضى النفسيني، وأنه يهرب من حاالت االكتئاب والقلق النفسي والفشل احليايت ابلتدخني، يراه متنفًسا ملعاانة 

 .األسف من معاانة إىل معاانة أشد ، فيهرب معجنسية أو الضطراابت ذكورية
 املستجري بعمرو عـند كربـته

 
 كاملستجري من الرمضاء ابلنار 

 
واحلقيقة أنين كلما قرأت عن هذه األحباث واإلحصاءات ومبا حتمل إلينا معشر املدخنني من نذير شؤم وبالء فادح 

 أن ويتغلغل يف أعماقي، فال أجد بعجزي فكاكا منه إال يقادم ال حمالة انتابين شعور ابخلوف يسيطر على فكر 
خلف جدران احلسن، هراب من ضوضاء صراع غري حمسوم وجبهة قتال ال قبل يل يف خوض غمارها،  أدفنه سريعاً 

والطريف أن ما يعينين يف تلك اللحظات احلرجة أن أحتسس علبة سجائري يف جيب سرتيت ألشغل سيجارة أصنع 
 .من الدخان أختبئ وراءه !! هبا حجااب كثيفا

 دراسة إحصائية عن التدخني واملرض
 مـدخن نوع احلالة املرضية

٪99.5 دراسة العاملني برانور، ريتشار                      - اإلصابة بسرطان الرئة  

 



 

 ٪82.5 احتماالته عند سن اخلمسني - اإلصابة بسرطان الرئة
 ٪97 العاملني دول، هيل دراسة -اإلصابة بسرطان الرئة
 ٪98 جلنة مكافحة السرطان األمريكية  -اإلصابة بسرطان الرئة
 ٪ 97.1 ة مونبليه جامع -الشفة، اللسان، اللوزتني، البلعوم   -اإلصابة بسرطان الرئة
 ٪ 88.9 تقرير جملة املختار –اإلصابة بسرطان الرئة 

 ٪ 85.7 تقرير جملة املختار -اإلصابة بسرطان احلنجرة
 ٪ 80 تقرير جملة املختار -اإلصابة بسرطان املريء
 ٪ 90 تقرير جملة املختار -اإلصابة بسرطان الفم

 ٪ 75 تقرير جملة املختار -اإلصابة بسرطان البنكرايس
 ٪ 66.7 تقرير جملة املختار -اإلصابة بسرطان املثانة

 ٪ 75 اإلصابة بسرطان عنق الرحم عند النساء
 ٪ 90 دراسة سوفيتية -اإلصابة بسرطان الشفة واحلنجرة

 ٪ 96 دراسة جلنة مكافحة السرطان األمريكية  -املوت ابلسرطان
 ٪ 91.7 دراسة فرنسية -اإلصابة ابلسل الرئوي

 ٪ 92 اإلصابة القصبية والرئوية املزمنة 
 ٪ 75 اإلصابة يف اجليوب األنفية 

 ٪ 78 اإلصابة ابلقرحة املعدية واملعوية 
 ٪ 75 اإلصابة ابلعجز اجلنسي لضعف الدورة الدموية ابلقضيب د/ مايكل كوندرا

 ٪ 93.1 دراسة من جامعة بريتوراي جنوب أفريقيا -اإلصابة ابلعجز اجلنسي
 ٪ 87.5 م1957د/ وينياح سيبسون  -انقطاع احليض السابق ألوانه

 ٪ 75 دراسة للدكتورين بنفث، وسفن  -املفاجيءموت الرضع 
 ٪ 80 دراسة منظمة الصحة العاملية -املوت ابلسكتة القلبية

 
للشاعر األستاذ/ حييي حاج تقول على لسان  3048وتلك قصيدة طريفة نشرت يف جملة الوعي اإلسالمي العدد 

 السيجارة:

 



 

 أان علب ملونة                               
 من أسرة ُحرمتفكم 

 جبيبك يل مكاانتٌ 
 يغرك شكلي اجلذا
 أان السرطان والقار
 أان األمراض أجعها
 لقد مسمت أجواءك
 فكم آذيت أبناءك
 أان يل شهرٌة كربى
 فكم من فتية  هلكوا
 أان أغلى من الذهب
 فكم أومهت ذا هم  
 مقامي يف الشرايني
 فحتام تلوموين
 عدوي صاحب الصرب
 جنا ابلعزم واإلميان
 ُأعاديكم فتحموين
 إَل األمراض أدعوكم
 وأجعلكم مهازيالً 
 أان وصديقِت الشيشة
 وجنـعــل مـن لــه كيــفٌ 

 

 وعندي املوت أشكال 
 وهان ألجلي املال 

 ومن رئتيك أقتات 
 بـ لكين نفاايت
 أان سل وأخطار
 ومنها أنت ختتار
 وانري أصبحت داءك
 وكم أحرقت أحشاءك
 وتعرفين اجملالت

 دعاايتوأغرهتم 
 ولألعواد منتسيب
 بتدخيين لدى الغضب 
 كوسواس الشياطني
 وابلرئتني تغذوين
 ومن يقوى على قهري 
 من كدري ومن شري
 وابألموال تفدوين
 وأنتم ال تعادوين
 وأهداًفا ألدوائي
 نعكر صايف العيشة
 كطــري نتفــوا ريــشــه

 
     

 



 

 طرائف من عامل الدخان
حكاية طريفة توضح مع بداية ظهور التدخني مدى غرابته وشذوذه، ففي إجنلرتا حيث كانوا يدخلون خلسة مثل  ۞

السري والتوراين، والذي كان يوما منهمًكا يف املطالعة، فنادى خادمة وقد نسي غليونه يف فمه، فلما دخل عليه اخلادم 
رماه بقدح املاء الذي يف يده، وخرج مسرًعا يستنجد  ورأى الدخان ينتشر من حوله اراتع، وما كان منه إال أن

 !!.   يدي الذي توقد ذهنه واشتعل فكره(.. ماء إلطفاء س.صارًخا:) ماء
سباين رود ري جودي الذي رافق الرحالة كريستوفر كولومبس إىل العامل اجلديد، وأحضر معه وتلك قصة املالح اإل ۞

ود احلمر، فلما رآه الناس يدخن ظنوا أن الشيطان تقمصه بسبب تدفق الدخان الذي كان منتشًرا بني قبائل اهلن
 .الدخان من فمه وأنفه، وكان مصريه بذلك السجن !!

ويف رحلة جوية داخل الوالايت املتحدة، أصر أحد رجال األعمال على التدخني داخل الطائرة، ويف مكان غري ۞ 
راره، فما  د الطائرة إليه بنفسه ليمنعه، فضاعف من إصخمصص للتدخني، فحاولت املضيفة منعه فأصر، وذهب قائ

كان من قائد الطائرة إال أن أضطر للهبوط يف أقرب ميناء جوي، وقام بطرد هذا الراكب الذي تسبب يف تعطيل 
مسار الرحلة، وأوقع أضرارًا على شركة الطريان وعلى مجيع الركاب، فقاموا مجيًعا برفع قضااي تعويض ضده لدي 

 .، بلغت يف جمموعها أكثر من مليون جنية، هي مثن تدخينه سيجارة واحدة فوق السحاب!!احملاكم
كنا يف رحلة سفر برية إىل أحدي الدول العربية من أجل العمل، وكان معنا شاب يدخن بشراهة، فحادثته عن ۞  

البالد، هو  يف تلكطرق اإلقالع عن التدخني، فكان تعقيبه على ذلك بقوله:)إن من أهم أسباب قدومي للعمل 
ديت اآلن حماولني إقناعي ابإلقالع عن التدخني، وإن سعا اهلروب من نصائح زوجيت وأهلي الذين تكالبوا مجيًعا علي  

ال توصف ألين حتررت من حصار نصائحهم وحتذيراهتم امللحة!!(، فأصابين شعور كبري ابلدهشة، ومتالكت نفسي 
حمراهبا صحتك، وحترق مالك وختسر من دينك، أغلى عليك من نفسك  )هل سيجارتك اليت تذبح يف قائاًل له:

اليت بني جنبيك، ومن أهلك وولدك ؟!(، فلم يعقب على كالمي، وتنحى جانبيا ليشعل سيجارة، وجيعل من دخاهنا 
 .اخلبيث ستارًا بيننا !!

س داخلي إنين كلما انتابين هاجحاورت أحد كبار املدخنني عن أضرار التدخني، فأهنى كالمه معي سريًعا وقال:) ۞ 
 .وفًا من احلرمان املنتظر(شراهة خعن احتمال إصابيت مبرض مينعين فيه الطبيب من التدخني، دفعين هذا إىل التدخني ب

زارين يوًما جمموعة من األصدقاء ومعهم صديق مدخن ال أعرفه، وعلمت بعد ذلك أنه حاول أن يشغل سيجارة ۞ 
ضرره، فامتنع وقد انتابته رمته و أين ال أمسح ابلتدخني يف بييت، حلا، فمنعه رفاقه حمذرين قبيل دخويل عليهم مرحبً 

مشاعر الضيق واحلرمان، وبعد دقائق من ترحييب هبم، استأذن هذا املدخن يف دخول دورة املياه فأوصلته، واستأنفنا 
ياه ويف تلك اللحظة خرج صاحبنا من دورة املاحلوار مرة أخرى، ومع هناية الزايرة رافقتهم إىل ابب املنزل مودًعا، 

ليلحق هبم، وألودعه معهم بعد أن كدان ننساه، واملفاجأة اليت أضحكتين كثريًا بعد انصرافهم، أن الذي دعاه لدخول 

 



 

لصرب عنها، رم منها بيننا، مل حيتمل ادورة املياه واملكث فيها طوال وقت الزايرة، من أجل تدخني سيجارته اليت ح  
 .ل القعود يف دورة املياه بني النجاسات يف صحبتها، على صحبة أصدقائه يف حجرة الضيوف!!ففض
هل حيق ألي مسلم أن يؤذي زوجه وأوالده بتدخينه بينهم يف بيته ؟!، وهل حيق ملضيف يف بيته، أن أيذن : سؤال

لتدخني السليب، فيؤذيهم ابلضيفه أن يضيق على أنفاس غريه من الضيوف، ابلسماح له إبشعال سيجارة بينهم، 
ة يالذي أكدت األحباث الطبية أنه السبب األول يف اإلصابة ابلسرطان ؟!، وهل ألحٍد احلق أن يسمح ألحٍد مبعص

 .  كان ذلك يف بيته ؟!  وهللا، ول
ريدونه، ييف أحد املعتقالت يف بلد ما ظل السجانون يكيلون هلذا املعتقل خمتلف صنوف التعذيب حىت يعرتف مبا ۞ 

ولكنه ظل صامًدا صابرا مصرًا على عدم االعرتاف، فنال إعجاهبم، مث علموا أنه يدخن فحرموه من سجائره، فلم 
ميض وقت طويل حىت اهنارت عزميته، واستسلم معرتًفا بكل ما أرادوه لريدوا عليه سجائره، هان عليه جسمه أن 

ن مبادئه، حلرمان من سيجارة خبيثة، فباع قضيته وتنازل عيتعرض للتعذيب، وكرامته أن هتدر، ولكنه مل حيتمل ا
 .ليتمرغ يف أوحال دخاهنا املسموم !!

وقف الطبيب حمذرًا مريضه املصاب ابجللطة الدموية، خيريه بني اإلقالع عن التدخني فورًا، أو يستسلم لبرت ساقه ۞ 
ملؤملة، حماوالً املقارنة كر طويالً يف تلك اخليارات احفاظًا على حياته، أو فلينتظر املوت يف أيه حلظة، فأخذ املريض يف

 ليختار أقلها ضررًا على نفسه، وبعد تفكري طويل قال لطبيبه:
عجز ؟!(، واي للعجب ملن فقد الوعي واإلدراك يف ذلة ال ساقي سيكون فوق الركبة أم حتتها سيدي الطبيب قطع)

 ارته !!.وهوان االستسالم، آثر قطع ساقه على أن حيرم من سيج
وليس أعجب من طبيب رمبا حاصل على دكتوراه يف األمراض الصدرية أو يف أمراض القلب والشرايني، أو ۞ 

متخصص يف عالج األورام السرطانية، مث هو يقف حمذرًا مريضه من التدخني وبني أصابعه ميسك بسيجارة مشتعلة، 
جيب لكالم دخاهنا بينهما اترة أخرى، ال يدري ملن يستواملريض ينظر إىل حتذيره اترة وإىل سيجارته اليت يتصاعد 

 .طبيبه أم لفعله ؟!
م لجريدة األهرام، أن 12/12/1999ولعل ذلك الذي دفع الدكتور محدي السيد نقيب األطباء يف خرب نشر يف ۞ 

ه هتمة خمالفة ياألطباء إىل عقد اجتماع ملناقشة مشروع جترمي كل طبيب يدخن، وتوج ةيدعو اجلمعية العمومية لنقاب
آداب سلوك املهنة إليه، حيث إنه بتدخينه سيفقد مصداقيته جتاه مرضاه، وحىت ال يتخذ اجلهالء هذا الطبيب قدوة 
هلم، فيثبطهم عن السعي اجلاد لإلقالع عن هذه العادة الذميمة، وال نغفل أن الطبيب كأي إنسان ليس معصوًما 

 .من الضعف أمام هوى نفسه !!
ا كبريًا أو خمرتًعا عظيًما وإمنا هو أحد املتسولني يف أسبانيا، والذي  إن مكتشف ال

ً
شكل احلايل للسيجارة ليس عامل

كان يبحث يوًما عن بقااي الدخان امللقاة يف صناديق القمامة، ومل يكن لديه غليون ليدخن به، فقام بوضع هذا 

 



 

ىت راجت آلن، فقام بقية املتسولني بتقليده، حالدخان داخل لفافة ورقية جعلها على الشكل املعروف للسيجارة ا
تلك الطريقة بني الكثري منهم، فتلقفتها شركات الدخان، وطورهتا لتصبح يف النهاية على الشكل احلايل للسيجارة، 
وال عجًبا بعد ذلك أال جيد أحدان حرًجا من أن يتسول سيجارة خبيثة من غريه، وهو الذي يتعفف أن يسأله بعًضا 

 .ه أو شرابه، ما دام خمرتعها كان من كبار املتسولني !!من طعام
البالد العربية كنت يف مركبة عامة، وقد جلس يف املقعد الذي أمامي أحد اإلخوة  إحدىويف رحلة عودة من ۞ 

املدخنني، والذي مل ينفك أن يدخن السيجارة تلو األخرى يف هنم متواصل، وأان أرجوه الكف حمذرًا ومذكًرا مبختلف 
 أمل وضيق:)  يف احلجج والرباهني على حرمتها وضررها، وعلى أساليب اخلالص من شرها، فكانت النهاية أن قال يل

كفاية.... كفاية اي أستاذ، لقد جعلتين احتقر نفسي !!(، ورغم ذلك أخذ يواصل تدخينه انفثًا دخااًن كثيفا من 
 .سيجارته، رمبا ليختبئ مين ومن نفسه العاجزة وراءه !!

يف أثناء انعقاد أحد مؤمترات السرطان يف هامبورج أبملانيا، والذي شارك فيه عشرة آالف مندوب متخصصون يف  ۞
أمراض السرطان من خمتلف أحناء العامل، شوهد الكثري منهم يتسللون إىل خارج قاعة املؤمتر إلشعال سيجارة، فماذا 

 .صفوة املمثلة لبالدهم يف مؤمتر علمي ملكافحته ؟!نقول يف علماء يعرفون األضرار اجلسيمة للدخان، وهم ال
ومن املواقف املؤسفة واليت تدل على مدى مكر ودهاء القائمني على الدعاية لشركات الدخان، أن مسز اتتشر ۞ 

رئيس وزراء بريطانيا سابًقا، واليت كانت تسمى ابملرأة احلديدية، قد شنت حراًب شديدة على التدخني أثناء توليها 
سة الوزراء، وملا خرجت من منصبها تصيدها القائمون على تلك الشركات، وسخروها لتكون داعية إىل التدخني رائ

 .ومروجة له !!، وكأن املرأة احلديدية قد صدأ حديدها أمام رطوبة املال، وكما يقال كل شيء ومثنه !!
دين شركات الدخان شعارًا هلا برسم أسحدى إومن احليل الدعائية تشويًقا للمدخنني وتغريرًا هبم، أن تتخذ ۞ 

متقابلني على علبها، ومها يف حلظة انقضاض تعبريًا عن القوة واحليوية اليت متد هبا هذه السيجارة املدخنني، فكأنه 
بتدخينه هذه السيجارة يتحصل على قوة أسدين !!، واحلقيقة أهنا تدل على قوة افرتاسها هلم، بنهش حلومهم وهتشيم 

سرقت أمواهلم، وشركة أخرى تعلن عن سجائرها أبهنا خفيفة وغنية، وال ادري أين اخلفة يف سيجارة من عظامهم، و 
مكوانهتا القطران املسبب األول للسرطان، ومحض اهليدرو سيانيد املستخدم يف خنق احملكوم عليهم ابإلعدام يف 

د أكثر احهم، أما كوهنا غنية فبالتأكيد لوجو الوالايت املتحدة !!، فإن كانت خفيفة ففي سرقة أمواهلم وإزهاق أرو 
 .من أربعة آالف مادة سامة يف كل نفس من أنفاسها !!

، وهو اسم ملكة مصر منذ زمن "كليوابترا"وللمزيد من اإلغراء أن يكون اسم أحد أنواع السجائر يف مصر هو ۞ 
نهايتها معهم  لينا احلذر منها ومن كيدها، فبعيد، مجيلة اجلميالت اليت أسرت قلوب عشاقها من امللوك والقياصرة، فع

كانت مروعة، فبعد هزميتها وعشيقها مكنت من نفسها حية لدغتها فماتت بسمها، وقد حلق هبا حبيبها، وضاع 
ملكه بعد ملكها، مث جاء امسها يف زماننا ليحط لعنة ابقية من بعدها، يف علبة دخان عليها امسها، وصورة احلية اليت 

 



 

ريها ومصري عشاقها قوا نفس مص، لتغتال ماليني الضحااي بشر مسومها، ولينتحروا يف حمراب حبها، ويالأهنت حياهتا
!!. 

ال نستطيع يف بالدان حىت اآلن أن مننع التدخني يف األماكن املغلقة، وأماكن جتمعات الناس، واملركبات العامة، 
دخنني اابن خرب نشرته جريدة األهرام يتأسف على املومواقع العمل ودواوين احلكومة بل ويف املستشفيات، ومن الي

هناك، الذين رمبا لن جيدوا مع األايم مكاان ليدخنوا فيه، فبعد احلظر على التدخني يف األماكن املغلقة والعامة، فكر 
دوالر أمريكي !!،  161جملس أكرب حي جتاري يف طوكيو يف إصدار قانون بتغرمي من يدخن يف شوارعه ما يساوي 

أهدي هذا اخلرب لكل مسئول عن منع التدخني، ليس يف األماكن املغلقة والعامة، ولكن يكفيين أن أهديه إىل كل 
 .مسئول يف أي مستشفى، وهو يعلم أن التدخني ال يضر املريض فحسب، وإمنا يضر الصحيح والصغري والكبري !!

تكررة، مما لقي مرارة والتهااًب، مع نوابت سعال مكلما أصبت بنزلة برد أو أنفلونزا كان التدخني حيدث يف فمي وح
يضطرين إىل إلقاء كل سيجارة أشعلها يف ضيق وأمل من ضياع لذة االستمتاع هبا، وابلرغم من ذلك ال مير القليل من 
الوقت حىت تعاودين الرغبة يف إشعال أخرى، انسًيا أو متناسًيا ما حدث مع سابقتها، ومع األسف تكون نفس 

ويصبح مصريها إىل جوار أختها، مع تزايد شعوري ابلضيق واألمل، والعجيب أنين ال أزال أكرر احملاولة آماًل  النتيجة
 .أن أجد لذيت الضائعة وبال فائدة، وملا مين هللا عليَّ ابلشفاء، تكون سعاديت به ألين استعدت متعيت بسيجاريت !!

 قدوم اخلبري ربسنوات، وكان حديث الناس زمًنا طوياًل، إنه خليس أطرف مما نشر يف خمتلف وسائل اإلعالم منذ ۞ 
السويسري العاملي املدعي جوزيف ميشيل، صاحب القدرات اخلارقة يف عالج املدخنني من عادة التدخني، فقط 

رد اللمس أو جم ىعلى كل راغب يف اخلالص أن يدفع ورقة واحدة من فئة املائة دوالر، ليتم عالجه الذي ال يتعد
دلك لبعض أجزاء اجلسم ولدقائق معدودة، وذلك يف حجرة كشف أعدت لتناسب وتدعم اجلو النفسي لعملية ال

فواج يف العالج، وتتابعت أ هالعالج، والتف اآلالف من املدخنني حول مكان احلجز والكشف ليحصل على دور 
 .ص والنجاةلت نفسها ابخلالأم  املدخنني لتجلس بني يدي املعاجل العظيم، لتنال شرف ملساته املباركة، وقد 

ومع األايم بدأت اهلمهمات واهلمسات تسري بني هؤالء وأولئك، حول مدي جدوى العالج فقد انتكست معظم 
احلاالت اليت عوجلت، وسريًعا ما حتول األمر إىل احتجاج واستنكار، وصراخ وعويل وحسرة على األموال اليت ضاعت 

ر احبنا اخلبري العاملي حيمل فقط دبلوم متوسط يف العالج الطبيعي، ولقد أنكيف غمرة أمل كاذب وسراب خداع، فص
الكثري من األطباء معرفة هذا النوع من العالج، وأنه رمبا ليس إال نوًعا من اإلحياء، ضخمته يف نفوس هؤالء املدخنني 

قدة األسف ال نزال نعيش بعهالة إعالمية فارغة، عاجزة عن التحقق من صدق صاحبنا هذا وأمانته، مع كوننا مع 
األجنيب، الذي متتلئ قلوبنا ابهليبة واإلجالل له، انهيك عن حالة العجز واهلوان اليت أتسر كل مدخن يتلهف للنجاة 
من مستنقع التدخني، فيلجأ إىل تلك األساليب اهلشة حماوالً االنفالت من أسره أبقل تضحية، دون اللجوء إىل هللا 

 ن حتمل مرارة الصرب وأمل احلرمان.مبدد من عنده، ودو يمده لالعلى القدير 

 



 

 11415سيجارة تتمثل يف  228300سيجارة يومًيا، ومبا يساوي  25لقد دخنت على مدى ربع قرن مبعدل ۞ 
كيلو مرتًا تقريًبا، كما أن تكرار استنشاقي   23علبة سجائر، لو رصت هذه السجائر يف صف واحد لكان طوهلا = 

مليون مرة، كما ثبت طبًيا أن تدخني علبة  9130ًيا حوايل مليون مرة، وتكراره على مدى حيايت السموم منها يوم
سجائر يومًيا ميثل إجهاًدا للقلب يوازي قيادة دراجة ملدة عشر ساعات يومًيا، فأكون مدى فرتة تدخيين كأين ركبت 

يف الساعة، فأكون قد أهنكت قليب مبا  كيلو مرتًا10خالهلا دراجة لثالث عشرة سنة، وإذا كانت سرعة الدراجة 
كيلو مرتًا يومًيا، والذي ميثل مسافة مليون ومائة وأربعني ألف    125يساوي اإلجهاد املبذول يف قيادة دراجة ملسافة 

مرة !!، والفرق كبري  29كيلو مرتا على مدي سنوات تدخيين، وهو يكافئ الدوران حول حميط الكرة األرضية قرابة 
 .ام له ومدمر !!بناء ميد اجلسم ابلقوة واحليوية، وبني إهناك هد  بني إجهاد 

حاولت اإلقالع عن التدخني عشرات املرات، وحتضرين حماولة من تلك احملاوالت ففي يوم قررت اإلقالع يف صحوة 
يف محاس  ،مفاجئة خادعة، ومبا دفعين إىل متزيق علبة سجائري، واتبعت ذلك إبلقاء قداحيت الثمينة من شرفة منزيل

متوتر وعزمية مضطربة، وابلفعل مل مير على ذلك املوقف ساعة من الزمان، حىت اهنارت هذه العزمية، وانطفأ ذلك 
احلماس، فأجدين بنفس محاسة إصدار قرار اإلقالع أعلن قرار االنسحاب، وكم كان مضحًكا أن أنزل سريًعا إىل 

وطين من قداحيت الثمينة، بني نظرات اإلشفاق والريبة اليت حت قارعة الطريق ويف وقت متأخر من الليل، ألحبث عن
املارة حويل مث من ضحكات األقارب واألصدقاء مع عوديت دون قداحيت، وال يواسيين بعدها إال أن أحبث يف 

 .صندوق القمامة عن بقية من سيجارة أشعلها، ألختفي بني دخاهنا مع هزمييت !!
م، قد 1987م إىل 1962سنة من تدخيين وذلك من سنة  25على مدي لقد الحظت أن مثن علبة السجائر 

أصبح ستة أضعاف قيمتها، وحبساب متوسط ما سيهدره من سيدخن مثلي من اآلن وإىل ربع قرن قادم، على فرض 
ال، ن هذا املألف جنية، ولكين أطمئنه فلعله سيوفر الكثري م املائيتالزايدة املستمرة لثمنها، وجدت أنه سيزيد على 

 .فنهايته ابلتدخني رمبا تكون أقرب من ذلك، فال ينزعج كثريًا على أمواله الضائعة، أو يشفق على ورثته البؤساء !!
موقف يدعو إىل احلسرة واألمل على هذا العشق املدمر للسيجارة، فهذا الذي يرقد على فراش املرض يف حالة ۞ 

أشعلوا  ...يجارة أريد سالشهادة، فال جييبهم إال بقوله: )نونه احتضار يعاين من سكرات املوت، ومن حوله أهله يلق
لدخان الذي افيض روحه على أنفاس الدخان، وملا يضعونه يف مثواه األخري خيرج من جوفه بقااي ت(، مث سيجارةيل 

 .من تلك اخلامتة !! عز وجلعليه قربه، نعوذ ابهلل  امتطأ به صدره، ليملئ
 بداء التدخني كنت بطالً يف السباحة، وال أزال أذكر الكثري من البطوالت اليت حصلت تلىمنذ صغري وقبل أن أب  ۞ 

عليها، وحلظة الفوز عند خط النهاية، وفرحة األحبة واألهل من حويل وهم يهنئونين ابلفوز، وال تزال أنفاس صدري 
ة الفوز ظالحقة حلذه األنفاس املتتتواىل سريًعا من اجملهود الضخم الذي بذلته يف هناية كل مسابقة، قارنت بني ه

والسعادة تغمرين ومن حويل، وبني هذه األنفاس املتالحقة بعد سنوات طويلة بعد أن أهنكت صدري بسموم الدخان، 

 



 

ملا حاولت لعب الكرة مع بعض الصغار لبضع دقائق، لقد رأيتين ال أملك أن أتنفس وأكاد أن أقع من اإلعياء 
 األثر يف نفسي ويف دفعي إىل طريق النجاة!!. ةفكانت هذه املقارنة ابلغ

     

 



 

 ينكــم الــد ِ ح  
كم الشرعي للتدخني، أتخذ صفة االنتشار والذيوع لزمان طويل مضى، إىل أن لقد أتخر ظهور فتوى رمسية يف احل  

م، 1999بتمرب عام سعلينا بفتوى فضيلة الشيخ اجلليل/ نصر فريد واصل املفيت األسبق يف مصر يف  عز وجلمن هللا 
لكتاب والسنة أن دارسة بعض األدلة الشرعية من اولعلنا مب  بري يف دفع الكثريين إىل التوبة، واليت كان هلا األثر الك

َعْن    عليه وسلمصلى هللاهنى النيب ) قالت: رضي هللا عنهنتعرف على احلكم الشرعي يف التدخني، فعن أم سلمة 
، ومما ال شك فيه أن كل مدخن يشعر مع تدخني السيجارة األويل بعد فرتة انقطاع ابلتفتري (1)(ُكل ِّ ُمْسكِّر  َوُمَفرت ِّ  

إِّن  اَّلل َ َحر َم َعَلْيُكْم ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوالتخدير يصيب جسمه، وعن املغرية بن شعبة 
، َوَوْأَد  ًعا َوَهاتِّ ، َوَمنـْ ، َوإَِّضاَعةَ ُعُقوَق األُم َهاتِّ ، وََكرَِّه َلُكْم: قِّيَل َوقَاَل، وََكثْـَرَة السَُّؤالِّ فكم ، (2) ( املَالِّ البَـَناتِّ

 .ارة، وكم أضاع من املال ومن صحتهقال مدخن ملدخن هات سيج
القَِّياَمةِّ َحَّت  ُيْسَأَل  اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبد  يـَْومَ ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أيب برزة األسلمي 

َفَقُه، َوعَ  ْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوفِّيَم أَنـْ ْسمِّهِّ فِّيَم أَْباَلهُ نْ َعْن ُعُمرِّهِّ فِّيَما َأفْـَناُه، َوَعْن عِّْلمِّهِّ فِّيَم فـََعَل، َوَعْن َمالِّهِّ مِّ ، (3)( جِّ
 خًنا يوًما عن السيجارة: هلفأي مدخن ميلك اإلجابة عن ماله الذي أهدره ليهلك بدنه وصحته، وما سألت مد

ُم اخْلََبائِّ  يقول: عز وجلهي طيبة أم خبيثة ؟! إال أكد يل أهنا خبيثة، وهللا   ثَ َوُيِّلُّ ََلُُم الط ي َِّباتِّ َوُُيَر ُِّم َعَلْيهِّ

(4). 

ُكر اَث، َفاَل يـَْقَرَبن  َوالْ َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم )  قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب رضي هللا عنه وعن جابر 
َدانَ  ْنُه بـَُنو آَدمَ  ؛َمْسجِّ يوم  رضي هللا عنه ، ولقد خطب عمر بن اخلطاب (5)(  فَإِّن  اْلَمالَئَِّكَة تـََتَأذ ى ِمِّ ا يـََتَأذ ى مِّ

، َهَذا الثُّوَم، َوَهَذا الْ اير ) اجلمعة فقال: َبَصَل، َوَقْد ُكْنُت َأيُـَّها الن اُس! إِّن ُكْم أَتُْكُلوَن َشَجَرتـَنْيِّ َما َأرَامُهَا إِّال  َخبِّيثـَتَـنْيِّ
ْليُ  ، َوَمْن َكاَن آكَِّلُهَما فـَ ُهَما طَْبًخامِّ َأَرى الر ُجَل يُوَجُد رُُِّيُه فـَيُـْؤَخُذ بَِّيدِّهِّ، فَـُيْخَرُج بِّهِّ إََِّل اْلَبقِّيعِّ ، تتأذي (6) (تـْ

إىل البقيع،  إبخراج من وجد رحيهم منه صلى هللا عليه وسلماملالئكة من رائحة البصل والثوم والكراث، وأيمر النيب 
وهذا طعام انفع، وإن كانت رائحته كريهة، فكيف ابلدخان الذي فيه اخلسارة الفادحة مع الرائحة اخلبيثة ؟!، فماذا 

 .مع من دخل مسجده ورائحته دخان ؟! صلى هللا عليه وسلميفعل النيب 
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َنا َرُسوُل هللاِّ ) مرفوًعا: رضي هللا عنهوعن أيب أيوب األنصاري  َحب َذا »فـََقاَل:  صلى هللا عليه وسلمَخَرَج َعَليـْ
ْلُوُضوءِّ، َواْلُمَتَخل ُِّلونَ «اْلُمَتَخل ُِّلونَ  ، َأم ا ، قَاُلوا: َوَما اْلُمَتَخل ُِّلوَن اَي َرُسوَل هللاِّ؟، َقاَل: "اْلُمَتَخل ُِّلوَن ابِّ  مَِّن الط َعامِّ

ْستِّْنَشاُق، َوبـَنْيَ اأْلََصابِّعِّ  ، إِّن هُ لَْيَس َشْيٌء َأَشد  ، َوَأم ا خَتْلِّيُل الط عَ خَتْلِّيُل اْلُوُضوءِّ: فَاْلَمْضَمَضُة، َواالِّ : َفمَِّن الط َعامِّ امِّ
ًُا َوُهَو قَائٌِّم ُيَصل ِّي َما َشيـْ بِّهِّ ْن َأْن يـََراَي بـَنْيَ َأْسَنانِّ َصاحِّ ، إن رائحة طعامنا الطيب يف أفواهنا (1)( َعَلى اْلَمَلَكنْيِّ مِّ

 .ملننت املمتزجة أبنفاسنا ؟!تؤذي املالئكة، فكيف برائحة الدخان ا
لنا ما اقرتفناه يف حق أنفسنا، فكيف حبقوق اآلخرين اليت أضعناها ؟!، كيف ابألذى الذي  عز وجلوإذا غفر هللا 

ز عنوقعه عليهم ملا يدخنون رغًما عنهم معنا، ومبا وصف قبل ابلتدخني السليب الذي ثبت خطورته عليهم ؟!، وهللا 
َناتِّ بَِّغرْيِّ َما اْكَتَسُبوا فـََقدِّ اْحَتَمُلوا بـُْهَتااًن َوإِّْْثًا ُمبِّ   يقول: وجل نِّنَي َواْلُمْؤمِّ يروى ، و   (2)يًنا َوال ذِّيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤمِّ

، وعن أيب شريح (3)( من آذى مسلًما فقد آذاين، ومن آذاين فقد أذى هللا: ) مرفوعا رضي هللا عنهعن أنس 
جاره  وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، الذي ال أيمن) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنه

ُ َمْن َضار  َضار  اَّلل ُ بِّ :)صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنه(، وعن أيب صرمه بوائقه هِّ، َوَمْن َشاق  َشق  اَّلل 
 .(4)( َعَلْيهِّ 

َا َمَثُل اجْلَلِّيسِّ الص  إ:) صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أيب موسى األشعري  الِّ ِّ َواجْلَلِّيسِّ الس ْوءِّ  َّن 
ْنهُ ، َفَحامُِّل اْلمِّْسكِّ إِّم ا َأْن ُُيْذَِّيكَ  ،مِّلِّ اْلمِّْسكِّ َواَنفِّخِّ اْلكِّريِّ َكَحا َتاَع مِّ ْنُه رًُِّيا طَي َِّبةً َوإِّم ا َأْن تِّ  ،َوإِّم ا َأْن تـَبـْ  ،َد مِّ

، ويف هذا احلديث الشريف أبلغ تصوير جملالس (5)( َوإِّم ا َأْن تَِّد رًُِّيا َخبِّيَثةً  ،َواَنفُِّخ اْلكِّريِّ إِّم ا َأْن ُُيْرَِّق ثَِّياَبكَ 
ملبتلني من حوهلم، ااملدخنني الذين كم من السجائر أحرقت مالبسهم ومالبس جلسائهم، وكم تؤذي برائحتها اخلبيثة 

ولكن جيب أن ننصف انفخ الكري الذي يفيد بعمله نفسه واآلخرين، أما انفخ الدخان فال خري يف تدخينه له وال 
 .لغريه، بل الشر يلحق هبم مجيًعا

ُعوَن ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أيب هريرة  ميَاُن بِّْضٌع َوَسبـْ تُّوَن َأْو بِّْضٌع وَ  -اإْلِّ ُشْعَبًة،  -سِّ
َن اإْلِّ  ، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة مِّ ، فأقل ما جيب (6)( ميَانِّ فََأْفَضُلَها قـَْوُل اَل إَِّلَه إِّال  هللاُ، َوَأْداَنَها إَِّماَطُة اأْلََذى َعنِّ الط رِّيقِّ
عز لتقرب إىل هللا ن هبا اعلى املؤمن فعله من خري هو أن يرفع األذى عن الطريق، وأانس يفعلون أعمااًل كبرية يريدو 
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هم يف العمل الكبري، و  عز وجلولكنهم يرتفعون أن يؤدوا أقل األعمال، فهل هؤالء أخلصوا العمل هلل  ،وجل
ذر من الذي حياسب على مثاقيل ال عز وجليتقاعسون عن أداء العمل الصغري، أم أهنم استصغروه يف جنب هللا 

تنحى بعيًدا نا منلك أن نللقون األذى مثل أكياس القمامة يف الطريق، ولعاخلري والشر ؟!، بل منهم لطأسف الذين ي
عنه، ولكن األذى الذي يقع من املدخنني يف األماكن املغلقة والعامة، كيف نتجنبه ؟!، هل نكتم أنفاسنا حىت ال 

 .منطأ صدوران بسمومه الفتاكة ؟!، وهل هذا يتفق مع احلياء الذي هو من اإلميان؟!
إن من أكرب العرب أن يكتب على كل علبة دخان تنتج يف كل بقاع األرض نسبة القطران، وهو من مكوانت 
السيجارة األساسية، وهو الزفت الذي ترصف به الطرق وتدوسه األقدام والدواب، مث هو يطأ قلوب وشرايني وصدور 

ت، وهو ذه ليلة قطران أو فالن أخالقة زفاملدخنني، وهو الذي يضرب به املثل ابلسوء والفساد ذلك حني نقول: ه
سرابيل أهل النار من قطران، والسرابل هو اللباس اخلارجي الذي حييط  عز وجلآية لكل مدخن أن جيعل هللا 

نَي يـَْوَمِّذ   :عز وجلابألجسام، واملدخن يقذف ابلقطران يف جوفه ليسمم أحشاءه يقول  نَي يفِّ ُمَقر نِّ َوتـََرى اْلُمْجرِّمِّ
ُ ُكل  نـَْفس  مَ  سُوُجوَهُهُم الن ارُ  ْصَفادِّ س َسَرابِّيُلُهْم مِّْن َقطَِّران  َوتـَْغَشىاأْلَ  َ َسرِّيُع احلَِّسابِّ لَِّيْجزَِّي اَّلل  ا َكَسَبْت إِّن  اَّلل 
ٌد َولَِّيذ ك رَ  س َا ُهَو إَِّلٌه َواحِّ ، إهنا تذكرة بليغة مدخرة  (1) اأْلَْلَبابِّ  ُأوُلو َهَذا َباَلٌغ لِّلن اسِّ َولِّيُـْنَذُروا بِّهِّ َولِّيَـْعَلُموا َأَّن 

 ز وجلعلكل مدخن منذ أربعة عشر قرن من الزمان، ليسأل نفسه كيف أعذب نفسي يف الدنيا بنفس عذاب هللا 
 .للكفار يف النار ؟!

َا، تـَُقاُم يـَْوَم تـَتُ الن ائَِّحُة إَِّذا مَلْ :) صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أيب مالك األشعري  ْبَل َمْوهتِّ ْب قـَ
، َودِّرٌْع مِّْن َجَرب   ْن َقطَِّران  ْراَبٌل مِّ َها سِّ  صلى هللاابلغة أن يقرن النيب  ة، وتلك تذكرة أخرى وإهان(2)( اْلقَِّياَمةِّ َوَعَليـْ

لعة أن نشرتي س القطران الذي ندخنه ابجلرب، وهو مرض جلدي مقزز، وكذلك من االمتهان املزري عليه وسلم
يننا ها أهنا ستدمر صحتنا، بل ستقتلنا ومعها حتذير جلليسنا أن ال يقرتب منا عند تدخبيكتب منتجها على ظهر عل

 .)وبرغم ذلك كله فستشرتي منتجي صاغًرا !!( !! ، وكأن منتج هذه السيجارة خيرج لسانه لنا ويقول:
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 التدخني حالل أم مكروه أم حرام ؟!
عمنا أن التدخني حالل، فهل السيجارة تطعمين إن جعت، أو ترويين إن عطشت، وبغض النظر عن التدمري إذا ز 

الذي حتدثه يف صحة عشاقها، فليس فيها أي نفع، فعلى وهم أهنا حالل تصبح سرفًا، والسرف هو إنفاق املال 
،  (1) َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِّفوا إِّن ُه اَل ُيِّبُّ اْلُمْسرِّفِّنيَ  وَُكُلوا الكثري بال إحسان وقصد، ذلك يف قول هللا تعاىل: 

من أجل سيجارة حقرية ؟! وإن كان التدخني حراًما، فيكون اإلنفاق فيه  عز وجلفمن الذي يضحي حبب هللا 
ْيطَاُن َكانُوا إِّْخَواَن الش َياطِّنيِّ وََكاَن الش  إِّن  اْلُمَبذ ِّرِّيَن     حيذران من التبذير ذلك يف قوله تعاىل: عز وجلتبذيًرا وهللا 
لَِّرب ِّهِّ َكُفورًا

، فأي صالح يف إخوة الشياطني تغوينا على سبل الضالل ؟!، ولو اعتربان التدخني وسطًا بني احلل  (2)
دة يكرهوهنا  كلمة واحابئنا وأمهاتنا، ولو يفآواحلرمة ليأخذ حكم املكروه، فهل ميكننا أن نكاره أزواجنا أو إخواننا أو 

فس ، أبربعة آالف مادة سامة، مع ك ل نعز وجلنلقيها على مسامعهم، ولو ملرة واحدة يف كل يوم، وحنن نكاره هللا 
من السيجارة ؟!، فكم تكون  مع كل علبة...، يف ك ل يوم...، يف ك ل شهر...، يف ك ل سنة.... على مدى أعماران 

 .مرضات الناس أمجعني إىل حاجتنا إىل هللا العلي العظيم؟! الضائعة، وكم تكون حاجتنا إىل
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 رسالة إىل ابئع الدخان
سألت عشرات ممن يبيعون السجائر، هل يف بيعها مكسب ؟! فأجابوا أن بيعها ال ميثل هلم مكاسب، قياًسا للمبالغ 
املرصودة يف االجتار هبا، إال أهنا عندهم سلعة ضرورية جلذب الزابئن، فهي أول سلعة يسألون عنها، فإن مل جيدوها 

هل األرزاق اليت عن بيعها ؟! و  عز وجلزق، فهل يرضى هللا انصرفوا إىل غريهم، فالبائعون يعتربوهنا وسيلة للر 
له هو الذي فيها ؟!، وهل سعينا للرزق مهما كانت حيلتنا يف حتصي هللا يبارك ةيتحصلون عليها ببيعها أرزاق طيب

 ُكْم َوَما ُتوَعُدونَ َويفِّ الس َماءِّ رِّْزقُ وهو القائل  ،عز وجلينزهلا من السماء، أم أن األرزاق مقدرة مسبًقا يف علم هللا 
(1). 

َن اْلَمْوتِّ َلْو َأن  اْبَن آَدَم َهَرَب مِّْن رِّْزقِّهِّ َكَما يـَهْ ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن جابر  ُرُب مِّ
َرْوَح اْلُقُدسِّ  إِّن  ) :هللا عليه وسلمصلى قال النيب   رضي هللا عنه، وعن أيب أمامة (2)( أَلَْدرََكهُ رِّْزقُُه َكَما يُْدرُِّكهُ اْلَمْوتُ 

َل َأَجَلَها َوَتْستَـْوعَِّب رِّْزقـََها فََأجُِّلوا يفِّ الط لَ   َواَل َُيْمَِّلن  َأَحدَُكُم بِّ نـََفَث يفِّ ُروعَِّي َأن  نـَْفًسا َلْن ََتُوَت َحَّت  َتْسَتْكمِّ
َية  فَإِّن   َْعصِّ  .(3) (اَّلل َ اَل يـَُناُل َما عِّْنَدُه إِّال  بِّطَاَعتِّهِّ  اْستِّْبطَاُء الر ِّْزقِّ َأْن َيْطُلَبُه َِّ

ُر الص ُدوُق اأَلمِّنيُ ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهعن أيب سعيد اخلدري و   َمَع الن بِّي ِّنَي، الت اجِّ
د ِّيقِّنَي، َوالشَُّهَداءِّ  ، وليس التاجر الصدوق من يروج سلعة تقتل زابئنه، وليس التاجر املخلص يف عقيدته (4) (َوالص ِّ

ع الدخان يف يالذي بيده وحده مفاتيح األرزاق، فإىل كل من يب عز وجلمن يتوهم أن الرزق أييت مبخالفة أمر هللا 
أن يكف عن ترويج هذه السلعة املاحقة للربكة، وأن يتحرى الرزق احلالل الطيب،  عز وجلأي صوره أانشده هللا 

 .له وأهله وولده ودنياه وآخرتهبه ما عز وجلالذي يطيب هللا 
     

                                     
 .22( الذارايت :1)
ا.952(، وقو اه يف الصحيحة )5240( وحس نه األلباين يف صحيح اجلامع )7/90)( رواه أبو نعيم يف حلية األولياء 2)  ( بشاهدين ذركررمه 
 (.2086(، وصح حه األلباين يف صحيح اجلامع )26 /10( رواه أبو نعيم يف حلية األولياء )3)
 ( وحس نه.1209الرتمذي )( رواه 4)

 ال تعجـلن فليس الرزق ابلعجل     
 فلو صـربان لكـان الرزق أيتيـنا 

 

 الرزق يف اللوح مكتوب مع األجل  
 لكنـه خلـق اإلنسـان مـن عجـل 

 

 



 

 عادة أم إدمان ؟! نيالتدخ
 الفرح كبرية من حياتنا، إهنا تشاركنا يف الغضب والرضا، يفما سر سيطرة السيجارة وهيمنتها علينا واحتالهلا مساحة  

واحلزن، مع الشاي والقهوة، مع صحبة األصدقاء حني يلتقون، بعد تناول الطعام، عند تصفح اجلرائد واجملالت، يف 
عها، دحبث مشاكلنا وحل خالفاتنا، ساعة مشاهدة التلفاز، وقت ساعات العمل، أثناء الراحة قبيل النوم يف حزن نو 

وعقيب االستيقاظ يف فرح نعانقها، بل منا الذي ال يدخل دورة املياه إال بصحبتها، ولو حبثنا لوجدان أن الدافع إىل 
التدخني يكون بسبب عادات أتصلت يف نفوسنا بفعل التكرار املستمر واإللف الغيب، وأكثر بكثري من رغبة حقيقية 

 فما العالقة بني حلظة الغضب املتأجج الذي ال ينطفئ إال على لظى داخلية استدعتها احلاجة إىل السيجارة، وإال
 .نرياهنا وخبيث دخاهنا، فهل تتسع الصدور اليت ضاقت ابلغيظ وتنشرح أبنفاسها املسمومة ؟!

الغضب أنه مجرة يف قلب ابن أدم، وأنه من عمل الشيطان الذي هو خملوق  صلى هللا عليه وسلملقد وصف النيب 
تهويه الروائح الكريهة، فهل نطفئ غضبنا ابستحضار الشياطني من حولنا؟!، وهل الدخان العطن هو من انر، وتس

 .ة ؟!لنملك زمام أمران وشتات فكران يف تلك اللحظات العصيب ،عز وجلالذي مينحنا الصرب استحضارًا لثواب هللا 
قمها يف املهد، أنه حلمة الثدي اليت كنا نلتهل التدخني حالة نكوص إىل أايم الطفولة األوىل، فنتخيل فم السيجار ك

لنسرتجع هبا زمن السكينة واألمان ولذة الدفء والشبع واحلنان يف حجور أمهاتنا، هراب من حياتنا املشحونة ابملشاكل 
 والصراعات، بعيًدا عن آالم احلاضر ومهوم املستقبل ؟!.

شاعر األمل دة ارتبطت مبعظم سلوكيات حياتنا، وأن ملقد أثبتت الكثري من التجارب النفسية على كون التدخني عا
والتوتر اليت تنتابنا يف األايم األويل من اإلقالع بسبب الشعور ابحلرمان من تلك العادة، هذه األعراض تسمى آالم 

 جسمية، ال متثل حاجتنا إىل النيكوتني فيها سوى بقدر ضئيل األثر، إىل جانب معاانة الشعور ابحلرمان،  -نفس 
 .ولقد دلت على ذلك جتارب نفسية عديدة

لقد اكتشفت جمموعة من الباحثني وجود مادة النيكوتني يف دم شخص ال يدخن، يفوق الذي يف دم بعض املدخنني 
أنفسهم، بسبب إقامته شبه املستمرة مع جمموعة منهم، وبرغم ذلك فإنه إذا فارقهم لزايرة أهله لعدة أايم، ال تتولد 

 .يف التدخني، تعويًضا ملا فقده من نيكوتني !!بداخله الرغبة 
ويف جتربة أخرى أعطيت أفراد عينة االختبار سجائر ال حتتوي على نيكوتني، فكانت مرضية هلم، ومع عينة أخرى 
أعطيت أفراد عينة االختبار سجائر حتتوي على نيكوتني، فكانت مرضية هلم، ومع عينة أخرى أعطيت سجائر 

تخفيض، كذلك مل يض هذا الو يكوتني بقدر كبري جًدا، فلم تزد حاجتهم إىل التدخني لتعخفضت فيها نسبة الن
 ني، والذي ميتصصق النيكوتالل جرعات نيكوتني ابلفم، كلبان و حيدث اخنفاض ملحوظ يف معدل التدخني مع تناو 

 جللد.اب

 



 

ه وزفريه إقالعه، فيختفي من بولإن األحباث تؤكد نظافة جسم املدخن متاما من آاثر النيكوتني خالل ساعات من 
 6ساعة، كذلك ختتفي مجيع األعراض الفسيولوجية اليت تظهر بعد  30ساعة، وخيتفي من دمه خالل  12خالل 

ساعات من إقالعه، واليت تصل إىل ذروهتا خالل الثالثة أايم األول من االمتناع، واليت تظهر يف صورة اخنفاض نسبة 
اع طفيف يف الضغط، وزايدة قليلة يف معدل التنفس، مع بعض االضطراب يف النوم، األدرينالني يف الدم، وارتف

واخنفاض يف الوزن، وشيء من القصور يف التمثيل الغذائي، وتناقص الكميات املطلوبة من السعرات احلرارية، وتلك 
قريبا، فما الدافع أسبوعني تيف جمموعها ال تصل إىل أعراض نزلة برد أو أنفلونزا، هذه األعراض ختتفي متاًما خالل 

ألي مدخن بعد هذه الفرتة إىل النكوص مرة أخري والعودة إىل التدخني، وال نظن مدخًنا مات من آالم احلرمان 
 .من الدخان، بل يقيًنا مات ماليني الضحااي إبصرارهم عليه

     

 



 

 رمضان والدخان
جة مؤكدة، أن التدخني ليس إدمااًن وإمنا عادة متكنت من ماذا يفعل الصوم مع املدخنني ؟!، سؤال يقودان إىل نتي

نفوسنا، فمع مقدمه كل عام يفرح املسلمون بتنزل الرمحات، ومضاعفة الثواب يف العبادات، وبسكينة القلوب وصفاء 
ن ااألرواح مع األنس ابلصيام، ولكين ورمبا معي الكثري من املدخنني مع األسف نشعر مع قدومه مبغبة آالم احلرم

يوم بعد  ز وجلعاملنتظرة من التدخني، فأايمه األوىل عصيبة وشاقه، ومتر مبرارة نكابدها ال حمالة، ولكن بفضل هللا 
 يوم ختف املعاانة وتتالشى اآلالم.

إن قوة اإلميان يف نفوسنا ألداء ركن عظيم من أركان اإلسالم، أمسى بال شك من دواعي هوى النفس ووساوس 
ايم قليلة تسقط السيجارة من دائرة اهتماماتنا، فال نفكر فيها خالل ساعات الصوم، ولكن ما إن الشياطني، فبعد أ

ينطلق مدفع اإلفطار حىت تنطلق الرغبة العارمة إليها، ومع األسف أن الفرحة يف تلك اللحظة ليست على نعمة 
ن آاثر احلرمان من الدخان، ونظل ثواب الصوم، وال لتناول الطعام الطيب بعد ساعات احلرمان، وإمنا للفكاك م

نواصل التدخني سيجارة وراء سيجارة يف شره وهنم متواصل، فال نشبع وال نرتوي حىت يؤذن للفجر، فتضيق صدوران 
 .ومنسك عن التدخني يف حزن وأسف

وتني كالحظت بعد مرور عدة أايم من الصوم أين يف النهار ال أفكر مطلًقا يف سيجاريت، برغم خلو دمي من الني
الذي يزعمون أنه يسبب اإلدمان، ولكين بعد املغرب ورغم تدخني عشرات السجائر يف هنم للمزيد، فلماذا تنعدم 
حاجيت للتدخني وأان صائم وجسمي خال من النيكوتني، وتزيد مع الوقت لياًل برغم تشبعه به ؟!، أليس يف هذا ما 

 .ن أثر اإلدمان ؟!يؤكد أهنا حاجة نفسية بدافع العادة، وليست جسمية م
     

 



 

 األساليب العلمية يف عالج املدخنني
 لقد ثبت ابعرتاف القائمني على هذه األساليب فشلها مجيعا، ومنها على سبيل املثال:

 :( األساليب الفسيولوجية1
باسم م وتعين التحكم يف معدل النيكوتني ابلتقليل التدرجيي، بتدخني سجائر منخفضة النيكوتني، أو ابستخدام

 متفاوتة القدرة على التحكم يف معدالته اليت تصل إىل الرئتني، ومل تفلح هذه الطريقة اليت حرمت املدخن من النيكوتني
 .الذي يكسب السيجارة طعما حمبًبا

لذي ا فطور السويديون هذا األسلوب بلبان النيكوتني أو نشوقه، ولقد ثبت أن إعطاء املدخن هرمون الدوابمني
 .لبهجة اليت قد تعوضه عن السيجارةيفرزه جسمه أثناء تدخينه، يشعره اب

 :( أساليب التحكم الذايت2
وهي أن يفعل املدخن سلوًكا جديًدا غري التدخني، كأن يتعلم بعد تناول الطعام املشي، أو االسرتخاء، أو إنقاص 

يف اعة متارس نشاطات اجتماعية وثقافية ورايضية، و عدد السجائر اليت يدخنها يومًيا، أو من خالل التفاعل مع مج
 وجود القدرة الصاحلة اليت يلتمس منها العون والتشجيع.

 :( أساليب التنفري3
وتعتمد على اقرتان منبهات منفرة بعملية التدخني، مبا يضعف القيمة التدعيمية للتدخني، مثل الصدمة الكهرابئية، 

 .عة متتابعة منفرةيدخن بطريقة سريملدخن على خاطره أثناء عملية التدخني، أو أن أو التخيالت السلبية اليت ميررها ا
 :( أساليب االستبصار4

جرب هذا األسلوب يف الوالايت املتحدة كأسلوب عالجي إرشادي عن طريق الكمبيوتر، والذي يقوم بدور املعني 
له اليت قاء يومي يسجل فيه املدخن كل مشاكاملوجه للمدخن يف الفرتة األويل احلرجة لالمتناع، ويتم ذلك يف ل

 .ن اجلهاز التوجيه املدعم واملشجعصادفها يف يومه، فيتلقى م
فشلت هذه األساليب يف مساعدة املدخنني على اإلقالع، ألن أساليب التحكم يف معدل النيكوتني مؤملة، كما أن 

 تعطي أو إمداد اجلسم هبرمون الدوابمني ال أسلوب التعويض عن نيكوتني السيجارة بنيكوتني النشوق أو اللبان
التعويض املعنوي والنفسي والسلوكي املصاحب لعملية التدخني، ومل تداوي مشاعر احلرمان من السيجارة كذلك، 
فالبدائل املطروحة يف أساليب التحكم الذايت كاملشي واالسرتخاء مل تكن أقوى أثًرا على املدخن من السيجارة، كذلك 

الستبصار وطريقة اإلرشاد ابلكمبيوتر، جافة وختلو من مشاعر التدعيم احلية من خالل التفاعل اإلنساين فأساليب ا
املشجع واملباشر مع مرشد صديق، والسؤال اآلن ما هي أمثل الطرق لإلقالع عن التدخني ؟، كيف تتولد اإلرادة 

 .؟! القوية القادرة على السمو ابلنفس على شهواهتا، والنجاة من وهنها

 



 

 -1منهم حاولوا اإلقالع ) ٪80من املدخنني يرغبون يف اإلقالع ، وأن  ٪90كشفت اإلحصاءات األمريكية أن 
من املمتنعني  ٪95منهم مل يستمر امتناعهم ألكثر من أسبوعني، وتؤكد البحوث الربيطانية أن  ٪53( مرات، وأن  5

منهم تراودهم أنفسهم إبحلاح شديد ملعاودة  ٪82ادة يشعرون بسعادة ابلغة مع بداية امتناعهم، ورغم هذه السع
التدخني، وتزداد هذه الرغبة بشدة مع تواجدهم مع املدخنني، وعند تناول الطعام وشرب الشاي والقهوة، ومعظم 
هؤالء شعروا ابلذنب والندم بعودهتم إىل التدخني، وأمجعوا أن السيجارة األوىل طعمها فاسد غري ممتع، خالف ما 

 ا!!.تعودو 
ويف إحصاء طريف لدراسة حماوالت اإلقالع عن التدخني، أن مخسة آالف مدخن من بني إثين عشر ألف قد أبدوا 

منهم، ومل حيضر  ٪14,5رغبتهم يف االنضمام لربامج أعدت ملعاونتهم على اإلقالع، فلم يسجل أمساءهم سوى 
ين يف اختاذ قرار اإلقالع، أن أتصور أوالدي وإن من أكرب الدوافع اليت شجعتفقط من هؤالء،  ٪3اجللسات إال 

الصغار ملا يكربون فريونين أدخن سيكونون إما مقلد وإما معاف، فمن قلدين منهم وانزلق إىل هاوية التدخني، فتلك 
 مصيبة ال أمتناها فإن هنرته ذكرين بقول الشاعر:
ختيال    َمشى الطاووُس َيومًا ابِّ
 :فقال َعالَم خَتتالوَن، فقالوا
 فخالف مشيك املختـال واعــدلْ 
ن ا ُئ الفتيانِّ مِّ  ويَنشُأ انشِّ

 

 فـََقل َد َشَكَل َمشَيتِّهِّ بَنوهُ   &  &
 بـدْأَت بـه وََنُن ُمَقل ُِّدوهُ 
لــــــوهُ   فإان إْن َعَدْلَت ُمعدِّ 
 على ما كان َعو َدُه أَبوهُ 

 
ي، فلست يستعلوا على سقوطي ويرتفعوا على ضعفعليهم وعافاهم مما ابتالين، فمن حقهم أن  عز وجلوإن منَّ هللا 

ممن سقطوا يف براثن املخدرات كانوا مدخنني، فالتدخني  ٪90اجلدير بواليتهم وإرشادهم، واملصيبة أن أكثر من 
أكرب أبواب اإلدمان، فماذا لو قلدوين يف تدخيين، ومل يكتفوا بذلك حىت سقطوا يف هاوية املخدرات ؟!، ألست 

لتفريط ا بب تدخيين، فسهلت هلم الطريق األخطر والعاقبة األسوأ ؟!، إن الذي مل يزرع سيندم علىالذي دفعهم بس
 .عندما يرى حصاد اآلخرين

 إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصًدا
 

 ندمت على التفريط يف زمن البذر 
 

ي، فال يهون هانت علي نفسفكيف مبن بذر يف نفوس أوالده بذرة التدخني ليجين بعدها أوالًدا مدمنني ؟!، وإن 
ُكلُُّكْم رَاع  وَُكلُُّكْم )  :صلى هللا عليه وسلميقول النيب  رضي هللا عنهأوالدي أوقعهم فيه، فعن عبد هللا بن عمر  علي  

 



 

هللا  ، يقولدان بسبيبدان مبا ي  ثاب، وأ  اثب مبا ي  ، وإن ابين هو أعظم أثر يل بعد مويت أ  (1) ...(َمْسُُوٌل َعْن َرعِّي تِّهِّ 
َناُه يفِّ إَِّمام  ُمبِّني    عز وجل: ُموا َوَآََثَرُهْم وَُكل  َشْيء  أْحَصيـْ  . (2) وَنْكُتُب َما َقد 

إن خساريت ابلتدخني يف الصحة واملال عظيمة بال شك، ولكن اخلسارة األشد هي اهلزمية النفسية ابستسالمي أمام 
َوَّللِّ ِّ اْلعِّز ُة  :عز وجلتلك السيجارة بدخاهنا الذي ضرب به املثل يف الوضاعة كما ذكرت من قبل، يقول هللا 

نِّنَي َوَلكِّن  اْلُمَنافِّقِّنَي اَل يـَْعَلُمونَ  م عزهت عز وجل، فهل سأكتب يف زمرة هؤالء الذين قرن هللا  (3) َولَِّرُسولِّهِّ َولِّْلُمْؤمِّ
 .؟! صلى هللا عليه وسلمبعزته وعزة رسوله 

     

                                     
 (.1829( ومسلم )893البخاري )( رواه 1)
 .12( يس: 2)
 . 8( املنافقون: 3)

 



 

 أسلحة اإلميان - طــــوق النجـــاة
طاقات ال حدود هلا على حتمل تقلبات األايم، فكم من مرتف ينام على احلرير، أيكل ما  إن يف داخل كل إنسان

لذ وطاب من الطعام والشراب، قد زج به يف غياهب السجون يفرتش األرض ويلتحف السماء، يتجرع يف ظلمة 
ت، حماصر يف اللحظا الليل آالم احلسرة على ما فات، ويكابد النهار مقهوًرا ابلعمل الشاق يصطلي العذاب يف كل

حاضره املشئوم بني احلسرة على ذكرايت املاضي بنعيمه املفقود، وبني اليأس من مهوم املستقبل لجحيمه املوعود مع 
 .احلرمان والشجون، فهل كان هذا املسكني يظن نفسه يوما حيرم من هذا الرتف ؟!

قسوهتا  ة التكيف ملواجهة احلياة، مهما كانتلظروف العصيبة تتولد من داخل النفس إرادة التحمل وعزميايف تلك 
ز عومرارهتا إما بكبت املستسلم لواقع أمره، أو بصرب املسلم لقضاء ربه، والفرق كبري بني صرب الراضي ملا قضاه هللا 

 .يسمو به إىل اإلحسان، وبني كبت الساخط عليه، يسقطه يف حفر العجز واهلوان ،وجل
 ماهلا، فتخور اإلرادة وتنهار العزمية، ليس أجنى هلا من الضياع إال اللجوء إىل هللاوحينما تعجز النفس عن حتقيق آ

اه، ورعاه اه، ومن احتمى حبماه محالعلى القدير، فمن استعان به أعانه وهداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن دعاه لب  
، أن عقبة، والنجاة من كل سقطةواصطفاه، فال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، وإن طريق اخلالص من كل 

 .نتسلح أبسلحة اإلميان، وأن نتعلق أبطواق النجاة على نور اإلميان ودروب اإلحسان ؟!
  

 



 

 :سالح الصالة
أقواًما  عليه وسلم صلى هللاواألوىل أدائها مع اجلماعة يف املسجد، ولقد توعد النيب  عز وجلالصالة أعظيم صلة ابهلل 

يصلون يف بيوهتم أن حيرقها عليهم، ومل يعط األعمى الذي ال جيد من يقوده إىل املسجد، يف طريقه املوحش رخصة 
ْلُغُدو ِّ يفِّ بـُُيوت  َأذَِّن اَّلل ُ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر فِّيَها امْسُُه ُيَسب ُِّ  َلُه فِّ  :عز وجلبعدم أدائها مع اجلماعة، قال هللا  يَها ابِّ

َارٌَة َواَل بـَْيٌع َعْن ذِّْكرِّ اَّلل ِّ َوإَِّقامِّ الص اَلةِّ وَ  يهِّْم تِّ اءِّ الز َكاةِّ خَيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقل ُب فِّيهِّ َوإِّيتَ  اْْلََصالِّ س رَِّجاٌل اَل تـُْلهِّ
ُلوا َوَيزِّيَدُهْم مِّْن َفضْ  َساب  لِّهِّ َواَّلل ُ اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر س  لَِّيْجزِّيـَُهُم اَّلل ُ َأْحَسَن َما َعمِّ    يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِّغرْيِّ حِّ

، ففي أداء الصالة شحنة إميانية دافعة حافظة من الوقوع يف فاحشة، أو التلبس مبنكر، إهنا املصباح الذي ينري (1)
 .ة الغفلة، فيكشف له الطريق اآلمنالقلب يف ظلم

ا إِّن  َّلل ِّ تـََعاََل َمَلًكا يـَُنادِّي عِّْنَد ُكل ِّ َصالة  ُقوُمو ) : صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أنس بن مالك 
لص اَلةِّ   .أال تكفينا نريان ذنوبنا حىت نزيدها بنريان سجائران ؟! ،(2) (إََِّل نريانكم ال ِتِّ أوقدَتوها فاطفؤها ابِّ

، (3)...( يف ذِّم ةِّ اَّلل ِّ  َمْن َصل ى الصُّْبَ  فـَُهوَ :)عليه وسلمصلى هللا قال النيب  رضي هللا عنهعن جندب بن عبد هللا 
هللا  ةيمحايته وحفظه ورعايته وهديه، فمع املواظبة على بقية الصلوات نعيش يومنا وليلنا يف محا عز وجلوذمة هللا 
صلى هللا ال النيب ق عنه رضي هللارمحة ونور ومغفرة، فعن أيب هريرة  عز وجلكما أن املكث يف بيوت هللا ،  عز وجل

ُه ال ذِّي َصل ى فِّيهِّ، َما مَلْ ُُيْدِّْث تـَُقوُل: الل  ) : عليه وسلم ُهم  اْغفِّْر اْلَماَلئَِّكُة ُتَصل ِّي َعَلى َأَحدُِّكْم َما َداَم يفِّ ُمَصال 
ْن بُـ َوَما اْجتَ :)  صلى هللا عليه وسلم، وعنه أيضا قال النيب (4)( َلُه، الل ُهم  اْرمَحْهُ  ُلوَن  َمَع قـَْوٌم يف بـَْيت  مِّ ُيوتِّ اَّلل ِّ، يـَتـْ

ُهُم الر مْحَُة، َوَحف تْـ  يَـتـْ ُم الس كِّيَنُة، َوَغشِّ نَـُهْم، إِّال  نـََزَلْت َعَلْيهِّ ُ هُ كَِّتاَب اَّلل ِّ َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـْ ُم اْلَمالَئَِّكُة، َوذََكَرُهُم اَّلل 
 .(5)( فِّيَمْن عِّْنَدهُ 

ز عوصالتنا يف املسجد تضعف صالتنا فيما سواه بسبع وعشرين درجة، فتثقل موازين حسناتنا مبا يقربنا من هللا 
، ومبا ميدان بطاقة على اخلري، وعزمية على جماهدة الشر، كذلك سنجد يف املسجد من يعيننا على مدارسة كتاب وجل
 .نا ابلرمحة واملغفرة، ومع مالئكة تظلنا أبنوارها، وتدعو هللا لعز وجلهللا 

   
 
  

                                     
 .38-36( النور : 1)
 (.1958(، وضع فه األلباين يف ضعيف اجلامع )1135( والطرباين يف املعجم الصغري )2592( رواه الضياء يف املختارة )2)
 (.657مسلم )( رواه 3)
 (.445البخاري )( رواه 4)
 (.2699مسلم )( رواه 5)

 



 

 :سالح العلم
صلى النيب   قال رضي هللا عنه إن العلم هو السراج الذي ينري طريق احلياة يف ظلم الفنت وسبل الضالل، فعن أنس

َمْن قال: ) صلى هللا عليه وسلموروي عنه أيضا أن النيب  ،(1)(طََلُب اْلعِّْلمِّ َفرِّيَضٌة َعَلى ُكل ِّ ُمْسلِّم  ) :هللا عليه وسلم
عَ  ز ع، وعلى قدر ما يبذل الطالب يف حتصيل العلم ينعم هللا (2)(َخَرَج يفِّ َطَلبِّ العِّْلمِّ فـَُهَو يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ َحَّت  يـَْرجِّ

 .(3) (إَّنا خيشي هللا من عباده العلماء إن هللا عزيز غفور: ) عز وجلعليه من خشيته قال هللا  وجل
 ة                    ترع ذل اجلهل طول حياتهومن مل يذق ذل التعلم ساع
وسريته  عليه وسلم صلى هللاوبكتابه الكرمي، وهبدي رسوله  عز وجلفعلى كل مدخن أن حيصن نفسه ابلعلم ابهلل 

هلوى عليهم مجيعا، فذلك سبيل احلماية من إغواء النفس وا عز وجلالغر امليامني رضوان هللا  هالعطرة وسرية أصحاب
 .والشيطان وعلى طريق مشرق ابألمن انبض ابحلياة

 فاظفر بعلم تعش حيا به أبدا                فالناس موتى وأهل العلم أحياء
   
 

 :عز وجلذكر هللا  حسال
نُّ اْلُقُلوُب تطمُن َوَتْطَمِّنُّ قـُُلوبـُُهْم بِّذِّْكرِّ اَّلل ِّ َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّلل ِّ َتْطَمِّ ال ذِّيَن َآَمُنوا   عز وجل:ذكر هللا شفاء يقول هللا 

نِّنَي َواَل َيزِّيُد الظ الِّمِّنَي إِّال   : عز وجل، ويقول  (4)القلوب َفاءٌ َوَرمْحَةٌ لِّْلُمْؤمِّ َن اْلُقْرَآنِّ َما ُهَو شِّ    َخَسارًاَونـُنَـز ُِّل مِّ
تاج آانء الليل وأطراف النهار، لن حت عز وجل، فالنفوس اليت تعودت األنس واالنشراح والطمأنينة مع ذكر هللا (5)

يٌع َعلِّي... :عز وجلإىل سيجارة خبيثة لتأنس هبا، ويف قول هللا  ْم إِّن  َصاَلَتَك َسَكٌن ََلُْم َواَّلل ُ مسِّ  مٌ َوَصل ِّ َعَلْيهِّ
 (6)ز وجلعليصلي عليه هللا، يقول  صلى هللا عليه وسلمأن يصلي على رسول هللا  ، دعوة ملن أراد السكن:  اَي

ياًل س ُهَو ال ذِّي ُيصَ  أَيُـَّها ال ذِّيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اَّلل َ ذِّْكًرا َكثِّرًي س َوَسب ُِّحوهُ  ل ِّي َعَلْيُكْم َوَماَلئَِّكُتُه لُِّيْخرَِّجُكْم ُبْكَرًة َوَأصِّ
يًما نِّنَي رَحِّ ْلُمْؤمِّ أنه خيرجه من الظلمات  عز وجل، وتبشر اآلايت الذاكر هللا  (7)مَِّن الظُُّلَماتِّ إََِّل النُّورِّ وََكاَن ابِّ
 .ورمحة عز وجلمن أسره نور من هللا إىل النور، والتدخني ظلمة وأي ظلمة، والنجاة 

   
                                     

 إبسناٍد ضعيف، لكن ه صحيح املعىن. (224( رواه ابن ماجه )1)
 ( وقال: "هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه ".2647( رواه الرتمذي )2)
 .28( فاطر: 3)
 .28( الرعد: 4)
 .82( اإلسراء: 5)
 .103( التوبة: 6)
 .43-41( األحزاب: 7)

 



 

 :سالح الدعاء
َعاَء ُهَو اْلعَِّباَدةُ ) : صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهعن النعمان بن بشري  ، وعن علي بن (1) ( إِّن  الدُّ

، ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهأيب طالب  اَلُح اْلُمْؤمِّنِّ َعاُء سِّ ، َونُوُر الس َماَواتِّ َوعَِّماُد الالدُّ د ِّينِّ
ْن َقَدر ،) :قال صلى هللا عليه وسلمالنيب رضي هللا عنها، أن  ، وعن عائشة (2)( َواأْلَْرضِّ  َفُع  يـُْغينِّ َحَذٌر مِّ َعاُء يـَنـْ َوالدُّ

يَـتَـَلق اُه ال يَـْعَتلَِّجانِّ إََِّل يَـ ِمِّ ا نـََزَل، َوِمِّ ا ملَْ يـَْنزِّْل، َوإِّن  اْلَباَلَء لَيَـْنزُِّل فـَ َعاُء فـَ ، فعلينا معشر املدخنني (3)( ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ دُّ
ال مبدد من عنده، فنربأ إليه من ضعفنا وقلة حيلتنا، ف عز وجلأن نكثر من الدعاء يف تضرع ورجاء أن ميدان هللا 

يُب َدْعَوَة الد اعِّ َوإَِّذا َسأََلَك عَِّبادِّي   :عز وجلملجأ وال منجى منه إال إليه يقول هللا   إَِّذا َعين ِّ فَإِّين ِّ َقرِّيٌب ُأجِّ
ُنوا يبِّ َلَعل ُهْم يـَْرُشُدونَ  يُبوا يلِّ َوْليُـْؤمِّ ْلَيْسَتجِّ  . (4) َدَعانِّ فـَ

   
 :سالح االستغفار

ْستِّْغَفاَر جَ : )صلى هللا عليه وسلمقال النيب   رضي هللا عنهعن عبد هللا بن عباس  يق   َعلَ َمْن َلزَِّم االِّ ُ َلهُ مِّْن ُكل ِّ ضِّ اَّلل 
بُ  ، فال ضيق يلجئنا إىل التدخني، وال هم يدفعنا إىل (5)(  ََمَْرًجا، َومِّْن ُكل ِّ َهم   فَـَرًجا، َوَرزََقُه مِّْن َحْيُث اَل َُيَْتسِّ

نبيه  على لسان عز وجلسيجارة، بل إن االستغفار هو أمضى عالج وأشفى دواء من اهلموم واألدواء،  يقول هللا 
ةً  : عز وجلهود  لِّ الس َماَء َعَلْيُكْم مِّْدرَارًا َوَيزِّدُْكْم قـُو  إََِّل قـُو تُِّكْم َواَل  َواَي قـَْومِّ اْستَـْغفُِّروا رَب ُكْم ُثُ  ُتوبُوا إِّلَْيهِّ يـُْرسِّ

ميدان  بقوة على قوتنا، فما قدر قوتنا إىل هذه القوة اليت عز وجل، فثمرة االستغفار أن ميدان هللا  (6) تـَتَـَول ْوا جُمْرِّمِّنيَ 
هبا ؟!، وأي نوع تلك القوة ؟!، إهنا قوة يف كل نعمة أنعم هبا علينا، قوة يف اإلميان ويف أداء الطاعات،  عز وجلهللا 

يف الوعي  ةقوة يف البدن ويف السمع والبصر، قوة يف حتصيل الرزق، قوة على الصرب والشكر والذكر والدعاء، قو 
ز ععمال العقل وحتصيل العلم، قوة يف التبصر مبداواة النفس األمارة وصد مكائد الشياطني، وال هناية لعطاء هللا إو 

 .، وهو العلى القوي القديروجل
َحَ  :عز وجليقول يف كتاب هللا  عز وجلوهذا سليمان  َبغِّي ألِّ ْن بـَْعدِّي د  قَاَل َرب ِّ اْغفِّْر يلِّ َوَهْب يلِّ ُمْلًكا اَل يـَنـْ  مِّ

، قدم طلب مغفرة هللا على طلب امللك الذي ال ينبغي ألحد من بعده، مستيقًنا أن مغفرة  (7) إِّن َك أَْنَت اْلَوه ابُ 
 هي أعظم منحة من أكرب ملك يف هذه احلياة الدنيا!!. عز وجلهللا 

                                     
 (.889( وابن حبان يف صحيحه )3828)( وابن ماجه 714( والبخاري يف األدب املفرد )18352( رواه أمحد )1)
 ( وصح حه.1/669( رواه احلاكم )2)
 ( وصح ح إسنادره.1/669( رواه احلاكم )3)
 .186( البقرة :4)
 (.2/97( وضع ف األلباينُّ إسنادره يف ضعيف أيب داود )1518أبو داود )( رواه 5)
 .52( هود: 6)
 .35( ص: 7)

 



 

 :سالح الصدقة
زار وهي مفتاح الربكة يف األرزاق، وقرابن التوبة من األو  ،عز وجلالصدقة من أول العالمات على صدق اإلميان ابهلل 

َا َوَصل ِّ َعَليْ  :عز وجلوسبيل التطهري والتزكية للقلوب يقول هللا  ْم ِبِّ ُرُهْم َوتـُزَك ِّيهِّ ْن َأْمَواَلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطه ِّ ْم إِّن  ُخْذ مِّ هِّ
يٌع َعلِّيمٌ  ُ مسِّ ا تـُْنفُِّقوا َلْن تـََناُلوا اْلربِّ  َحَّت  تـُْنفُِّقوا ِمِّ ا حتِّبُّوَن َومَ  : عز وجلول هللا ، ويق (1) َصاَلَتَك َسَكٌن ََلُْم َواَّلل 

ال ق رضي هللا عنه، وإن النجاة من التدخني من أحسن سبل الرب، فعن أيب أمامة  (2)مِّْن َشْيء  فَإِّن  اَّلل َ بِّهِّ َعلِّيمٌ 
ر ِّ ُتْطفُِّئ َغضَ َصَنائُِّع ) :صلى هللا عليه وسلمالنيب  َلُة اْلَمْعُروفِّ َتقِّي َمَصارَِّع السُّوءِّ، َوَصَدَقُة الس ِّ ، َوصِّ َب الر ب ِّ

مِّ َتزِّيُد يفِّ اْلُعُمرِّ   .(3)( الر حِّ
وليس أسوا من مصارع املدخنني ابلسرطان واجللطة والذحبة والسل، فهي املصارع اليت جيب على كل مدخن أن يعترب 
لينجو منها، فلنضع مثن علبه الدخان يف حجر يتيم أو فقري أو مسكني، حىت ال يتعلق برقابنا يوم القيامة ويقول:) 

رًدا  ز وجلع(، فماذا نقول بني يدي هللا ن الطيب احلاللرب أهدر ماله يف اخلبيث احلرام، وحرمنا حاجتنا ماي 
تداركوا الغموم واَلموم ابلصدقات ،يكشف هللا ضركم وينصركم على أعدائكم، ) وي رورى:؟!،  على تلك  املظلمة 

 .(4)( ويثبت عند الشدائد أقدامكم
   
 

 :سالح الصحبة الطيبة
 فألقى له السباب فارتفعـا معــا                        وكم صاحب  قد جل عن قدر صاحبه

إن للصاحب قوة عظيمة األثر يف نفس صاحبه، فكم من صاحب كان سبًبا يف احنراف صاحبه، وكذلك كم من 
 بسببه صاحبه، وهللا تعاىل حيذران من صحبة السوء فيقول: عز وجلصاحب هدى هللا 

  َِّتين َلَتا لَيـْ َتينِّ اخت َْذُت َمَع الر ُسولِّ َسبِّياًل س  اَي َويـْ ُ َعَلى َيَدْيهِّ يـَُقوُل اَي لَيـْ  مَلْ َأخت ِّْذ ُفاَلاًن َخلِّياًل س  َويـَْوَم يـََعضُّ الظ املِّ
ْنَسانِّ َخذُ  ، وكم من صديق أعان صديقه على  (5) واًل َلَقْد َأَضل ينِّ َعنِّ الذ ِّْكرِّ بـَْعَد إِّْذ َجاَءينِّ وََكاَن الش ْيطَاُن لِّْْلِّ

 .أعانك وإن نسيته ذكرك عز وجلاملعروف، فكان له انصًحا أميًنا، إنه الذي إن ذكرت هللا 

                                     
 .105( التوبة :1)
 .92:( آل عمرن2)
 (: "إسناده حسن".115/ 3، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )(8014) املعجم الكبري (3)
 ".إسناده موضوع(: "3395مرفوًعا، وقال األلباينُّ يف الضعيفة )( رواه الديلمي يف مسند الفردوس من حديث أيب هريرة 4)
 .29: 27–( الفرقان 5)

 



 

 إن الصديق احلق من كان معك
 ومن إذا ريب الزمـان صدعك

    

 ومـن يضـر نفسـه لينفعك 
 شتـت فيـك نفسـه ليجمــــعك

 
   

 
 :سالح الصرب

 َوَما يـَُلق اَها إِّال  ال ذِّيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلق اَها إِّال  ُذو َحظ    اجلنة مقصورة على الصابرين بقوله تعاىل: عز وجلجعل هللا 
أَيُـَّها  ايَ  ، فقدم الصرب على الصالة سالًحا نستعني به، وجعل معيته مع الصابرين ذلك يف قوله تعاىل: (1)َعظِّيم  
لص رْبِّ َوالص اَلةِّ إِّن  اَّلل َ َمَع الص ابِّرِّينَ ال ذِّيَن   . (2)َآَمُنوا اْسَتعِّيُنوا ابِّ

ُر الص اَلُة نُوٌر، َوالص َدَقُة بُـ ) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهوعن أيب مالك األشعري  ْرَهاٌن، َوالص بـْ
َياءٌ  لى هللا عليه صقال: النيب  رضي هللا عنهوالضياء فيه النور، وفيه أيًضا الدفء، وعن سعد بن مالك  ،(3)( ضِّ
ُْه هللاُ، َوَما ُأعْ ) :وسلم ًرا َوَمْن َيْستَـْعفِّْف يُعِّف ُه هللاُ، َوَمْن َيْستَـْغنِّ يـُْغنِّهِّ هللاُ، َوَمْن يـََتَصبـ ْر ُيَصرب ِّ طَِّي َأَحٌد َعطَاًء َخيـْ
 .(4)(مَِّن الص رْبِّ  َوَأْوَسعَ 
 صربت على األايم حَّت تولـت 

 وما النفس إال حيث جيعلها الفِت
 

وألزمت نفسي صربها فاستمرت                    
 فـإن أطمعـت اتقت وإال تسلــت 

 
   
 

 :سالح العلم ابلدنيا
َرةِّ  :عز وجلقال هللا  َيا يفِّ اْْلَخِّ نـْ لى صقال النيب  رضي هللا عنه، وعن أيب هريرة  (5) إِّال  َقلِّيلٌ َفَما َمَتاُع احْلََياةِّ الدُّ

ٌ َأْو ُمتَـَعل ِّمٌ ) :هللا عليه وسلم َيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما فِّيَها إِّال  ذِّْكُر اَّلل ِّ َوَما َوااَلُه َوَعاملِّ نـْ  ، وأيضا قال (6) (َأاَل إِّن  الدُّ
ْجُن )صلى هللا عليه وسلم: َيا سِّ نـْ قال  رضي هللا عنه، وعن سهل بن سعد الساعدي (7)( اْلُمْؤمِّنِّ َوَجن ُة اْلَكافِّرِّ الدُّ

                                     
 .35( فصلت: 1)
 .153( البقرة: 2)
 .(223)( رواه مسلم 3)
 (.1469البخاري )( و 1053( رواه مسلم )4)
 .38(التوبة : 5)
 وقال: "حسن غريب". (2322( رواه الرتمذي )6)
 (.2956رواه مسلم )( 7)

 



 

هَ ) :صلى هللا عليه وسلمالنيب  نـْ َيا تـَْعدُِّل عِّْنَد اَّلل ِّ َجَناَح بـَُعوَضة  َما َسَقى َكافًِّرا مِّ نـْ  ،(1)( ا َشْربََة َماء  َلْو َكاَنتِّ الدُّ
لرجل واحد ما كان ِبا غنًيا، فقيل له: وملا ؟!، قال: ألنه ميت وراحل أن الدنيا كلها ملك  لو) وقال حكيم:

 .(عنها، وهي صائرة إَل فناء
 هب الدنيا تقـاد إليك عفـًوا

          
 أليس مصـري ذلك للزوال ؟! 

 
وقال اجلاحظ:) و جد مكتواب على حجر: اي ابن أدم لو رأيت يسري ما بقي من أجلك، لزهدت يف طول ما ترجو 

ولقصَّرت من حرصك وحيلك، وإمنا يلقاك غًدا ندمك، لو قد زلت بك  من أملك، ولرغبت يف الزايدة من عملك،
 قدمك، أسلمك أهلك وولدك، وتربأ منك الغريب، وانصرف عنك احلبيب(.

كن مع األسف متتلئ قلوبنا هبموم الدنيا، فتشغلنا أن نتسلح ابلعرب واملواعظ اليت تؤمننا يف حياتنا وآخرتنا، ورحم ول
إذا امتأل القلب ِبموم الدنيا، خرجت منه مهوم اْلخرة، وإذا امتأل ِبموم اْلخرة، خرجت ) القائل: عز وجلهللا 

دة ضي حياهتا تنسج كفنها، أم نصحو من سباتنا على إرادة جدي(، فهل نعيش كدودة القز اليت متمنه مهوم الدنيا
 .ق على طريق اخلري واإلحسان ؟!للنمزق هذه األكفان، وننط، عز وجلموصولة بنور هللا 

 ألـم تر أن املرء طـول حياتـــــه
 كذلك دود القـز ينسـج دائًمـًا

 

 معين أبمر ال يزال يعاجله 
 ويهلك غًما وسط ما هو انسجه

 
ْلَبُه ُحب  ) :صلى هللا عليه وسلمال النيب ق رضي هللا عنهوعن عبد هللا بن مسعود  َها َمْن َأْشَرَب قـَ نـْ َيا اْلَتاَ  مِّ نـْ  الدُّ

َيا طَالِّ  نـْ تَـَهاُه، َفالدُّ ُلُغ ُمنـْ ُلُغ غَِّناُه، َوَأَمل  اَل يـَبـْ ْرص  اَل يـَبـْ َفُد َعَناُه، َوحِّ : َشَقاء  اَل يـَنـْ ْطُلوبٌَة، َفَمْن َطَلَب ٌة َومَ بَ بَِّثاَلث 
َيا َحَّت   نـْ َرَة طََلبَـْتُه الدُّ َيْأُخَذُه، َوَمْن طََلَب اْْلخِّ َرُة َحَّت  أيَْتَِّيُه اْلَمْوُت فـَ َيا طََلبَـْتُه اْْلخِّ نـْ َها رِّْزَقهُ الدُّ نـْ َ مِّ ، (2)(  َيْستَـْويفِّ

ًدا، َهم  اْلَمَعادِّ، َكَفاُه اَّلل ُ َمْن َجَعَل ) قال: صلى هللا عليه وسلموعنه أيضا أن النيب  َياُه، َوَمْن اَْلُُموَم مَهًّا َواحِّ  َهم  ُدنـْ
َيا، مَلْ يـَُبالِّ اَّلل ُ يفِّ َأي ِّ َأْودِّيَتِّهِّ َهَلكَ  نـْ ، وقال مالك بن دينار:)الدنيا داٌر، من (3) (َتَشع َبْت بِّهِّ اَْلُُموُم يفِّ َأْحَوالِّ الدُّ

 .ها ندم، ومن افتقر فيها حزن، من استغىن فيها افتنت، حالهلا حساب، وحرامها عقاب(صح فيها سقم، ومن أمن في
 هي الدنيا تقول َلء فيها
 فال يغـرركُم مـين ابتسام

 

 حذار حذار من بطشي وفتكي 
 فقويل مضحك، والفعل مبكي

 

                                     
 (.2320مسلم )( رواه 1)
 (.6650وأورده األلباين يف الضعيفة ) (10328) ( رواه الطرباين يف املعجم الكبري2)
 األلباين. ( وحس نه4106( رواه ابن ماجه )3)

 



 

ظات، ملرت نسرتجع تلك اللح وإن العمر مهما طال جمرد حلظات نعيشها، مث متضي وال تعود، ولو أردان يف آخره أن
على خواطران يف دقائق معدودة، إهنا حلظات ثالث، حلظة مرت وانقضت وأصبحت ذكرى، وحلظة حاضرة ال نزال 

اه فيه من شر، وحنزن ننعيشها، وحلظة نتطلع إليها يف املستقبل، فأما املاضي فنحن خناف من تفريطنا فيما اقرتف
ونتحسر على ما انقضى منه يف سعادة وفرح، وأما املستقبل فمنه خناف ونتوجس، إما لشر نتوقعه وحنذره، وإما خلري 
نتلهف عليه ونرتقبه، وبني اخلوف والرجاء من توقعات املستقبل، واحلسرة واألمل من سجالت املاضي، تتبدد طاقات 

، عطائه دون كسب يزيد من رصيدان فيه، انهيك عن خسائر قد تثقل أوزاران به احلاضر الذي نعيشه، فتضيع مثرة
ذلك الذي قد يزيد من ضغط ذكرايت املاضي، وقلق التطلع إىل املستقبل مع كل حاضر يقبل، ولو علمنا أن الساعة 

أماًل يف مغفرة هللا  ياليت جيب أن تستحوذ على مجيع اهتمامنا هي الساعة احلاضرة اليت نعيشها، ابلتصاحل مع املاض
ملا تقدم فيه من أعمال، وابلتفاؤل واالستبشار يف املستقبل، أن حيقق لنا اخلري فيما بقي من أايمنا فيه،  عز وجل
لنا من استثمار هذا احلاضر يف عمل صاحل وعطاء مثمر، يبيض صفحة املاضي ابلطمأنينة والرضا،  عز وجلملكن هللا 

  .اؤل واالستبشارويزهر صفحة املستقبل ابلتف
 عـش مـا بــدا لك آمنـا
 ُيسعـى إليـك بـما اشتهيت
 فـإذا النفـوس تغـرغـرت
 فهــنـاك تعـلـم مـوقــنا

 

 فـي ظـل شاهقة القصـور 
 لــدى العشيـة والبكــور
 بزفـري حشرجـة الصـدور
 مـا كــنت إال فــي غـرور

 
   
 

  

 



 

 :سالح عالج النفس
َلَ  َمْن زَك اَها س َوَقْد َخاَب َمْن   عز وجل:يقول هللا  َونـَْفس  َوَما َسو اَها س فََأَْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها س َقْد َأفـْ
، فالنفس هي العدو األول، فمن قهر نفسه صارت أمضى سالح ينتصر به على هواه وشيطانه ودنياه،  (1)َدس اَها

قال: )من حاسب نفسه قبل أن حياسب خف يوم القيامة حسابه وحضر اإلمام الغزايل حيث  عز وجلورحم هللا 
من جعل ) دامت حسراته وطالت يف يوم احلشر وقفاته وقادته للخزي واملقت سيئاته(، وقال ابن احلجاج املهدي:

شهوته حتت قدمه فرق الشيطان من ظله(، فالنفس دائًما يف صراع بني احلق والباطل، بني هلفة الشوق ملا حتب 
 .وتتوق من لذة عاجلة، وعذاب اجملاهدة ملا ترجو يف جنة خالدة

 إذا طالبتك النفس يوًما بشهـوة فدعها
 وخالـف ما هويت فإَّنا 

 

 وكـان إليها للخـالف طريق 
 هواك عـدو واخلالف صديق

 
   
 

 :سالح النجاة من حبائل الشيطان
ْن َمْوُلود  يُوَلُد إِّال  ََنََسُه الش  ) :وسلمصلى هللا عليه قال النيب  رضي هللا عنهعن أيب هريرة  َيْسَتهِّلُّ َما مِّ ْيطَاُن، فـَ

ْن ََنَْسةِّ الش ْيطَانِّ إِّال  اْبَن َمْرََيَ َوُأم هُ   عليه صلى هللاقال النيب  رضي هللا عنه، وعن عبد هللا بن مسعود (2)( َصارًِّخا مِّ
ْن َأَحد  إِّال  ):  وسلم ْنُكْم مِّ كَ َما مِّ ْن اْلَماَلئَِّكةِّ، قَاُلوا: َوإِّاي   اَي َرُسوَل اَّلل ِّ، قَاَل: َوَقْد وُك َِّل بِّهِّ َقرِّيُنهُ مِّْن اجلِّن ِّ َوَقرِّيُنهُ مِّ

َق    َي، َوَلكِّن  اَّلل َ َأَعاَنينِّ َعَلْيهِّ، َفاَل أيَُْمُرينِّ إِّال  ِبِّ  .(3)( َوإِّاي 
ْحَتنَِّكن  اَل َأرَأَيـَْتَك َهَذا ال ذِّي َكر ْمَت َعَلي  َلِّْن َأخ ْرَتنِّ إََِّل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ أَلَ ق مبيًنا وعيد الشيطان: عز وجلويقول هللا 

ُهْم َفإِّن  َجَهن َم َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا س َوا نـْ ْب َفَمْن تَبَِّعَك مِّ ََ ُهْم تَـْفزِّْز َمنِّ اْستَ سْ ُذر ِّيـ َتهُ إِّال  َقلِّياًل س قَاَل اْذَه نـْ َطْعَت مِّ
لَِّك َوَشارِّْكُهْم يفِّ اأْلَْمَوالِّ َواأْلَْواَلدِّ َوعِّْدُهْم َوَما يَعُِّدهُ  َْيلَِّك َورَجِّ   ُم الش ْيطَاُن إِّال  ُغُرورًابَِّصْوتَِّك َوَأْجلِّْب َعَلْيهِّْم خبِّ

ده من الفرسان وحياصره لجنو ، وهذا تصوير ابلغ املهانة ملن وقع يف أسر الشيطان، أن يقوده كما تقاد البهائم، (4)
 .واملشاة، ويشاركه يف ماله فيجعله حراًما، ويف لده فيضلهم ويغويهم
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َراَطَك اْلُمْستَ  :عز وجليف قول هللا ذلك  حصار آخر حمكم من كل جانب قِّيَم قَاَل فَبَِّما َأْغَويـَْتينِّ أَلَقْـُعَدن  ََلُْم صِّ
ْن بـَنْيِّ أَْيدِّ  ْم َواَل تُِّد َأْكثـَرَ س ُثُ  َْلَتِّيَـنـ ُهْم مِّ ْم َوَعْن َأمْيَاهنِِّّْم َوَعْن ََشَائِّلِّهِّ ْن َخْلفِّهِّ ْم َومِّ ، ومع هذا (1) ُهْم َشاكِّرِّينَ يهِّ

ْن َحْيُث اَل تـََرْونـَُهْم إِّان  َجَعلْ :عز وجلاحلصار والوعيد من عدو يراان وال نراه، يف قوله  َنا إِّن ُه يـََراُكْم ُهَو َوقَبِّيُلُه مِّ
ُنوَن  ، وألن صالة الصبح هي أول أسلحة الصالة مع طلوع ك ل يوم، فمن اهنزم  (2)الش َياطِّنَي َأْولَِّياَء لِّل ذِّيَن اَل يـُْؤمِّ

صلى هللا النيب  أنه ملا ذكر عند رضي هللا عنه بن مسعود عن أدائها مكن الشيطان منه متكيًنا مشيًنا، فعن عبد هللا
عز ، وهللا (3)( - : يفِّ ُأُذنِّهِّ َأْو قَالَ  - َذاَك رَُجٌل اَبَل الش ْيطَاُن يفِّ ُأُذنـَْيهِّ )رجل انم ليله حىت أصبح قال:  عليه وسلم

 . (4)َشْيطَااًن فَـُهَو َلُه َقرِّينٌ َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِّْكرِّ الر مْحَنِّ نـَُقي ِّْض َلُه يقول: وجل
ْن ا) :صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنهاوعن صفية بنت حيي  ( ْبنِّ آَدَم جَمَْرى الد مِّ إن  الش ْيطَاَن جَيْرِّي مِّ

:  ، وعن  عبد هللا بن عباس (5) اْلَوْسَواسِّ اخْلَن اسِّ يف قـرْوِلِه تـرعراىلر
ٌ َعَلى قـَْلبِّ اْبنِّ آَدَم، ) قَاَل: (6) الش ْيطَاُن َجاُثِّ

ز ع، وملا كان إهدار املال يف التدخني حرام، فهو تبذير، وهللا (7)( فَإَِّذا َسَهى َوَغَفَل َوْسَوَس، فَإَِّذا ذََكَر اَّلل َ َخَنسَ 
، ويظل الشيطان يرتبص ببين  (8)الش ْيطَاُن لَِّرب ِّهِّ َكُفورًاإِّن  اْلُمَبذ ِّرِّيَن َكانُوا إِّْخَواَن الش َياطِّنيِّ وََكاَن  يقول: وجل

عز :أدم منذ مولده، وإىل حلظات املوت األخرية، يبحث عن فرصة ليساوم ويشكك احملتضر يف دينه، ذلك يف قوله 
 . (9) ُرونِّ َوُقْل َرب ِّ َأُعوُذ بَِّك مِّْن مَهََزاتِّ الش َياطِّنيِّ س َوَأُعوُذ بَِّك َرب ِّ َأْن َُيْضُ   وجل

َخب َطينِّ الش ْيطَاُن عِّْنَد َوَأُعوُذ بَِّك َأْن يـَتَ ) :صلى هللا عليه وسلمن دعاء النيب مِ  ه كانأن   رضي هللا عنهر سر وعن أيب الير 
َوقَاَل  :لعز وج، ويوم القيامة نرى الشيطان يتربأ ممن أغواهم، وزين هلم سوء أعماهلم، فيقول هللا (10)( اْلَمْوتِّ 

 َ َي اأْلَْمُر إِّن  اَّلل َ َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَق ِّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يلِّ َعَلْيُكْم مِّْن ُسْلطَان  إِّال  َأْن  الش ْيطَاُن َلم ا ُقضِّ
ُتْم يلِّ َفاَل تـَُلوُموينِّ َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما َأاَن َُِّْصرِّ  ُكْم َوَما أَ َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ َا َأْشرَْكُتُمونِّ خِّ ي  إِّين ِّ َكَفْرُت َِّ ُتْم َُِّْصرِّخِّ نـْ

ْن قـَْبُل إِّن  الظ الِّمِّنَي ََلُْم َعَذاٌب أَلِّيمٌ  عباده املخلصني لعبث الشياطني وإغوائهم،  عز وجلولن يرتك هللا  ،  (11) مِّ
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، فالذين آمنوا هم الذين  (1)ال ذِّيَن َآَمُنوا َوَعَلى َرِب ِِّّْم يـَتَـوَك ُلونَ إِّن ُه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى  ذلك يف قوله تعاىل:
يف  ز وجلعيف خمالفة الشيطان يف عاداته وأعماله، ويتسلحون بذكر هللا  صلى هللا عليه وسلميتبعون هدي النيب 

 .ن على رهبم يتوكلونهؤالء هم الذيومهزاته ووساوسه وتزيينه وإغوائه، و  نزغاته نم عز وجلمجيع املواطن، فيعيذهم هللا 
   
 

 :سالح تذكر املوت
 إنـ ا لنفـرح ابأليـام نقطعـها

 
 وكل يوم مضي يدين من األجل 

 
يفرح من يقوده  كيف يفرح ابلدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته هتدم عمره ؟!، كيفقيل: )
إىل أجله، وتقوده حياته إىل موته ؟!(، عندما يولد الطفل نؤذن له يف أذنه، ومهما طال عمره، سيصلى عليه عمره 

ن له، وانتهت ابلصالة عليه، فكأن عمره مهما طال، كما بني وقت األذان إىل إقامة اعند موته، بدأت حياته ابألذ
 .الصالة !!

 أذان املرء حيـن الطفل أييت
 ريٌ دليٌل أن حمياه يس

 

 وأتخري الصـالة إَل املمات 
 كما بني األذان إَل الصـالة

 
ْنُه حتِّيدُ  عز وجل:يقول هللا  حْلَق ِّ َذلَِّك َما ُكْنَت مِّ ، فكم تساوي آالم احلرمان من  (2)َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوتِّ ابِّ

ا، كل مصيبة، وال أشد من سكراتالدخان إىل آالم احملتضر عند املوت، فال أعظم من املوت مصيبة، هتون معها  
ً
ه أمل

 .يتضاءل معه كل أمل
 يـا من بدنياه انشغل  

 املـوت أيتـــي بغتـــة
 

 وغره طول األمل 
 والقــرب صنـدوق العمــل

 
 إن السعادة يف استقبال احلياة وهبجتها والتنعم بزينتها، ال تكون ابلغفلة عن املصري احملتوم، إهنا سعادة زائفة، ختفي

واإلحسان يف  ، لعز وجيف جوانبها الرهبة من القضاء املباغت واملصري احملتوم، فال طمأنينة إال مع مداومة طاعة هللا 
 .تعدين له يف مواقع حمبته ورضاه، وعلى درب طاعته وهداهكل عمل، متوقعني يف كل حلظة لقاه، مس

     

                                     
 .99( النحل: 1)
 .19( ق: 2)

 



 

 خالصـة وتذكـرة
ت هلعله أن يكون من املفيد أن نسرتجع ما سجلته من خواطر عن جتربة جنايت من أسر الدخان، مذكًرا أبهم ما نو  

عليه، فالسيجارة وكما ذكرت هي السلعة الوحيدة يف العامل كله، املكتوب على ظهر علبها أهنا تدمر الصحة وتسبب 
الوفاة، وكذلك مسجل عليها نسبة القطران، وهو الزفت، فهل من خري يف سيجارة جتعل رائحة صاحبها زفت، 

، ري يف سيجارة يعطن دخاهنا سنوات يف براميلبه الكفار يف النار ؟!، هل من خ  عز وجلوالذي  يسربل هللا 
لتضاف إليه العصائر املخمرة، والكحل ومحض اهليدروسيانيد املستخدم يف خنق احملكوم عليهم ابإلعدام يف الوالايت 

مادة حتدث  30من املواد املسببة للسرطان، و 42مادة سامة، و  599املتحدة، واملبيدات احلشرية والزرنيخ، ومعهم 
 .ا وعبثًا يف الرتكيب الكيميائي للجينات الوراثية للمدخن، فينتقل ذلك العبث إىل أبنائهم ؟!تغريً 

ويضاف ملا سبق أحشاء وأطراف بعض احلشرات، والزواحف واحليواانت اليت تعيش فيها أثناء فرتة التعطني، كالفئران 
يجارتك الف مادة سامة مع كل نفس من سوالصراصري والسحايل وغريها، لتصنع لك هذه التوليفة العجيبة أربعة آ

ألف مرة مع كل سيجارة، وقرابة املليون مرة مع كل علبة،  40احلبيبة، وليكون تكرار إدخالك السموم إىل جسمك 
ساعات وربع الساعة من عمرك املتوقع يومًيا، وعشر سنوات ونصف على مدى  6ولتكون سبًبا يف ضياع قرابة 
مر املتوقع لزوجك املسكينة اليت ال تدخن وبسبب تدخينك،  هل من خري يف سيجارة حياتك، وأربع سنوات من الع

تقتل ستة أشخاص كل اثنية ؟!، فلنحذر من سيجارة اغتالت من غنوا حببها ومثلوا ألجلها، وصنعوا الدعاايت 
  .الكاذبة هلا، مث اعرتفوا عند احتضارهم أهنا القاتل هلم  !!

حترق  ها وصحبته، فتحرق سرتته، وتفسد هواء حجرته، تضيع عمره، تذبح قلبه،ال خري يف سيجارة تشقي صاحب
رئته، تنهك جسمه، توهن عقله، تضعف نظره، تؤذي جليسه، تشوش فكره، هتدر ماله، توهن عزمه، تكدر صفوه، 

عمي ت تعجز فحولته، ومن إجنابه الذكور تضعف فرصته، حترم أسرته، تشني عبادته، تذهب نضارته، تسلب حكمته،
 .طنيمنه املالئكة، وتستحضر الشيا بصريته، متتهن إرادته، تفقده جدارته، تنتقص من قدوته، تنفر

اعلم يقينا أن الذي يشعل سيجارة ليدخنها، أشد شقاء وأطول حسرة، ممن ميسك بورقة من فئة املائة جنيه بل 
عل فيه وهو رقه قبل أن حيرقها، وتشتأضعافها ليحرقها بنفس عود الثقاب الذي أشعل به هذه السيجارة، فستح

يشعلها، فاخلسارة يف املال إن عظمت فقد تعوض، أما خسارة الصحة فلن تعوضها أموال الدنيا كلها، فال قيمة 
للمال يف يد العليل الذي ال يستشعر به لذة، أو يتنعم فيه بنعمة، وكيف نقدر اخلسارة يف اإلرادة املنهزمة والعزمية 

 املؤمنني من أصحاب العزة املوصولة بعزة هللا معسطوة دخان مهني يذل صاحبه، فيحرم أن يكون  املندحرة، أمام
 .؟! صلى هللا عليه وسلمورسوله  عز وجل

 



 

سيجارة تدين صاحبها بشهادة أطباء الصحة النفسية، أنه بسببها غري سوي نفسًيا، أو انضج اجتماعًيا، فهي هتدر 
ملكاته النفسية واالنفعالية، وتضعف من إمكانياته الدراسية، بل تدين الطبيب من قدراته اإلدراكية، وتوهن من 

 .املدخن، أبنه قد أجرم يف حق مهنته، ملا يدخن بني مرضاه!!
ب الطاعة، وهي ااحلرمان، فتفسد عليه هبجة العبادة، وتنتقص من ثو  آالمقد حترمه الفرحة بقدوم رمضان، وبسبب 

ة عقوبتها كسر أنوف املدخنني، وصب الرصاص يف أفواههم أو نفيهم، بل وحتكم اليت كان تدخينها من قبل جرمي
إبعدامهم، فال يغران استشراء الوابء، وحتكم الداء يف أصحاب الشهوات، خبدع وحصار الدعاايت، ولطأسف 

ين ملن غفل دأصبحت يف احملال التجارية أهم سلعها، ورغم ضآلة أرابحها، وكأهنا مصيدة الزابئن، وهذا صدع يف ال
أنه ليس يف الرزق حيلة، كما ليس يف املوت شفاعة، كما أهنا ليست السالح النافع يف مواجهة املشكالت، بل إهنا 
ملن أعظم هذه املشكالت، تذل صاحبها أحياان، وتضطره أن يطلبها رمبا من أي أحد، وهو الذي يقهر إحساسه 

ل ن طعامه أو شرابه، وال عجًبا بعد أن عرفنا أن خمرتعها متسو ابجلوع أو العطش، وال يسأل صاحبه احلميم شيئا م
، ٪10أسباين !! ، وبرغم ذلك فقد اهنزمت يف الغرب املتحضر، فتنخفض نسبة املدخنني هناك سنواًي أبكثر من 

 .!!٪20وتصل إىل أكثر من  ويف دول العامل الثالث الزايدة مستمرة،
ا من نقص أيتها األم احلنون سيجارتك خترب شرايني 

ً
جنينك، وتنقص من وزنه، جتعله يلهث يف رمحك متأمل

األكسجني، تؤخر منوه احلركي والنفسي، تضعف كفاءة تنفسه، وتزيد من سرعة دقات قلبه، وبعد والدته تصيبه 
ابلسعال، وأمراض القيء وضيق التنفس، وهشاشة العظام وفقدان املناعة، وتضعف قدرتك على إرضاعه، وتفسد 

ثديك، تضاعف من احتمال إصابتكما ابلسرطان، وتقلل من خصوبتك وقدرتك على اإلجناب، وتعجل  اللنب يف
ن أابنقطاع احليض، وبظهور التجاعيد بوجهك، وتسود أسنانك وهتدر نضارتك ومجالك، وتفسد رائحتك، كما 

 لكثري من هذا البالء.تدخني زوجك يصيبك وجنينك اب
ا، على عقولنا، واستقرت يف مكنون قلوبنا، وعلى ذلك استسلمت هلا نفوسنإن السيجارة ليست سوى فكرة هيمنت 

بوهم اإلدمان وإبحياءات الشيطان، فلبست علينا طريق النجاة، وكما روجت لذلك الدعاايت الكاذبة لشركات 
خني، سببها دالدخان، لتبث فينا روح العجز واالستسالم، فقد ثبت أن املعاانة النفسية اليت حتدث ابالمتناع عن الت

األول الشعور املؤمل ابحلرمان، مع الكثري من مواقف حياتنا السلوكية والعاطفية واالنفعالية والفكرية، واليت ارتبطت 
ابلسيجارة لسنوات طويلة، وهذا هو منبع األمل ومصدر الشقاء، وبرغم أن نتائج البحوث الطبية والنفسية تؤكد على 

المتناع، وأنه ال يعوضنا عنها سوى البدائل الطيبة، واإلرادة املتبصرة، واألنس مع تفاهة اآلاثر اجلسمية من جراء ا
ع ففي بيوته فيوض رمحته وأنوار هدايته وبركات طاعته، مع الصرب لننال معونته، يف دعاء املتضر  عز وجلذكر هللا ،

وه وتوبته، ومع لغموم، فندرك عفهبا ويزكينا، نتدارك هبا اهلموم وا عز وجلحنظى حبمايته، بصدقات يطهران هللا 
حصن من وقدرته، مع معرفة الدنيا وهوان شأهنا والت عز وجلاالستغفار الذي جيلب الرزق ويضاعف القوة حبول هللا 

 



 

ملهياهتا، مع تذكر النهاية ابلقرب ووحشته، والبعث وهولته، واحلشر واحلساب على مثاقيل الذر من اخلري والشر، مع 
 يطان وأعوانه، والتحصن من غوايته، مبعرفة النفس ونقائصها وثغراته، فنسد مداخل شياطني اإلنسالتبصر بعداوة الش

واجلن عليها، بتزيينها وصدها وإضالهلا، وال يكون ذلك إال بتحصيل العلم النافع الدافع على طريق اخلري واإلحسان، 
عز ها فيضاعف هللا بفقه العبادات، أن نتقن أداءفننزه، وبكتابه فنحسن تالوته، العلم  عز وجلابلعلم بتوحيد هللا 

صحابته األبرار، و  صلى هللا عليه وسلمواحلياة مع سرية النيب  ا،طالع على علم القلوب ومداواهتلنا ثواهبا، مع اال وجل
اءة كل  ر نستقي منها درر العرب، إىل غري ذلك من العلوم اليت نعرف هبا ديننا، وحنسن عليها عبادة ربنا، مع مداومة ق

كتاب يف مضار التدخني، وأساليب النجاة منه، لنظل دائًما مبشاعر مشحونة اإلرادة فال نضعف حلظة عن هدفنا، 
 .وال يردان شيء عن عزمنا، وعظيم ونبيل قصدان !!

 احذر عند توبتك من املثبطني إلرادتك املستخفني هبدفك، فإهنم أعداء أنفسهم، ال تتصور أن يكونوا سندك، اعتزل
صحبتهم وازهد يف جلستهم، وعليك ابلصديق الصادق واملخلص الويف الذي يعينك يف حمنتك، واسأله دائًما الدعاء 

فإن يد هللا  ؛لك بظاهر الغيب، ولعلك جتد من الراغبني يف التوبة من يشاركك اهلدف، فتتعاونوا على بلوغ القصد
 .مع اجلماعة عز وجل

مع االمتناع عن الدخان اخلبيث، وهذا ما يؤكد التضاد بينهما، فإايك وممارسة سوف تزيد شهيتك إىل الطعام الطيب 
أي نظام غذائي أثناء تلك الفرتة، وإن كان ذلك سيؤدي إىل زايدة وزنك، فتلك ابدرة خري وعالمة شفاء، فقط 

فتح الشهية إىل ا تاحذر اإلكثار من تناول النشوايت والربوتينات، والدهون والتوابل والبهارات واحللوى، حيث إهن
وعليك ابإلكثار من تناول اخلضروات والفواكه الطازجة واملاء بني الوجبات، مع اإلكثار من شرب العصائر،  التدخني،

خاصة عصري اجلزر واجلرجري، لتطهر جسمك من آاثر النيكوتني، وميكنك أخذ محامات دافئة يومًيا، وتناول جرعات 
كيز، خاصة فيتامني )ب ، ج( ، لتعينك على حتمل آالم احلرمان من الدخان، كذلك مناسبة من فيتامينات عالية الرت 

ميكنك تناول بعض األدوية اليت حتتوي على هرمون الدوابمني، كبديل ملا يفرزه اجلسم أثناء التدخني، والذي يكون 
 .السيجارة يغنيه عنخني، فلعله أن سبًبا يف شعور املدخن ابللذة والبهجة اليت كان يشعر هبا أثناء التد

ممارسة الرايضيات البدنية اخلفيفة، يبعث يف اجلسم النشاط واحليوية، السيما لو مارسناها يف صورة مجاعية، لتبعث 
يف النفس البهجة والسرور، وحتث على املزيد من احلركة والنشاط، الذي سوف يساعد على النوم العميق، وإذا مل 

 أقل من ممارسة رايضة املشي يومًيا قدر اإلمكان، مع عدم السهر وتنظيم عدد جتد الوقت أو الرغبة يف ذلك، فال
البدين  اعاة عدم اإلهناكساعات النوم، حبيث تكون كافية، والبعد بقدر اإلمكان عن املشاكل واالنفعاالت، مع مر 

 .والذهين
وانك وزمالئك  أسرتك وبني إخعليك اإلعالن عن موعد توبتك من التدخني، قبل أسبوع على األقل من بدايتها، يف

يف العمل، وبني جريانك يف السكن، هيئ نفسك هلذا اليوم العظيم، بعمليات شحن معنوي وفكري مثمر، ضاعف 

 



 

جهدك يف العبادة والدعاء، مع االطالع الدائم فيما سبق ذكره من كتب وموضوعات، وأكثر من املكث يف بيوت 
 فيوض رمحاته.يش يف صحبة مالئكته و لتع عز وجلهللا ،

قم إبدارة حوارات وأحاديث مستمرة مع من حولك عن أضرار التدخني، واملنافع العظيمة اليت ستتحصل عليها 
ابالمتناع عنه، مع وجوب اإلقالع هنائًيا ومرة واحدة، دون أن نتوهم العجز عن ذلك، بزعم أن التدرج أفضل، أو 

د، ريها، فتلك من حيل الشيطان الذي يعد وميين ويزين ويصبرتك السيجارة والتسري عنها ابلشيشة مثاًل أو غ
فالتدخني معصية جيب أن نتوب منها مرة واحدة، اندمني عازمني صابرين، فاخلمر رغم أن سيطرهتا عل العقل أشد، 

وهنا بنبه يف كتابه على إمثها، وأمر بعدم شرهبا عند الصالة، إال أن الكثري من املسلمني ظلوا يشر  عز وجلوأن هللا 
 !!.عز وجل  ها مرة واحدة امتثااًل ألمر هللاحىت نزل األمر بتحرميها، فأقلعوا عن

وأخريًا لعل يف أسلوب الكتاب ما يفيض أحياان ابحلرارة واالنفعال، ذلك رمبا ألين كمدخن سابق أتصور معظم 
ي أدفع إراديت على يستفز مهيت كاملدخنني مثلي، ملا كنت مغيًبا يف أسر سيجاريت، يف أشد احلاجة إىل منبه قوي ل

ا، ويف خدره اللذيذ يف ليله البارد الطويل، على فراشه الناعم 
ً
طريق التوبة من براثن الدخان، فالذي يف سباته حامل

اللني الوثري، حتت كومة من األغطية الكثيفة راقًدا، ال شك سيحتاج إىل اهلزهزة الشديدة حىت يصحو من نومه 
راشه ليفيق على واقعة املر وغده املخوف، فلعله أن يستنفر طاقاته املعطلة وقدراته املهدرة، العميق، ويقوم من ف

ليحسن تعبئتها وينظم توظيفها، جهاًدا ومثابرة أمام هواه، فأرجو أن تغفر يل أخي ما مل يتسع له صدرك، وعزاؤك 
تعجل املوت  ك، جناة من حياة هوان تستوبتك، وييسر لك أوبت عز وجليف نية صادقة ورغبة خملصة، أن حيقق هللا 

 ز وجلعكأهنا تتمناه، وفرارًا إىل رحاب رمحته، يف حياة عز تظلل صاحبها ابلصحة والسعادة والرخاء، فنعوذ ابهلل 
 .من فجأة نقمته وزوال نعمته، ونسأله رمحته ونرجوه هدايته

وبعد أن ننجو من هذا اهلالك، سنتنسم معا عبري احلرية وعطر الصحة  عز وجلوغًدا أخي املدخن قريًبا إبذن هللا 
والعافية، بقلب خيفق بقوة ونشاط وحيوية، بصدر يتنفس اهلواء النقي بال رهق وال إهناك، بسعادة مع استعادة لذة 

هلل العلي العظيم، ابتزوق الطعام والشراب ابلقوة والنشاط واحليوية تسري يف أبداننا، ومن قبل ذلك مبزيد من اإلميان 
يرقى بنا يف معارج الطاعات والعبادات على دروب اإلحسان، ولنذوق حالوة النصر على هوان النفس ولذة الفوز، 
مع سعادة القلب ابلقرب من طاعة الرب، هناك حتًما سوف ندعو غريان على دربنا، ليخطو عليه خطوان، وليجين 

 ني.حمبته ورعايته، على درب أمٍن وأمان، ورفعة وإحسان، واحلمد هلل رب العاملو  عز وجلمبثل مثاران، جتمعنا طاعة هللا 
     

 

 



 

 خـتـــــام
على نعمة التوبة من كل ذنب، والرباء من كل نقص عيب، ونعوذ به من كل خلل وذلل، نسأله  عز وجلاحلمد هلل 

تتوب، وهداها عليها ل عز وجلاتب هللا  لنفسٍ سعادة السداد هبداية الرشاد، وطمأنينة الرضا يف كل حال، فهنيًئا 
هيأ هلا أسباب ة اخلالص، رعاها فعليها مبن   لتثوب، وأنعم عليها لتؤوب، اصطفاها فعرفها سبيل اإلخالص، ومنَّ 

َيُكمْ    عز وجل:الفالح والصالح، يقول هللا  َ َلُكْم َويـَْهدِّ ْن قـَبْ  يُرِّيُد اَّلل ُ لِّيُـبَـني ِّ لُِّكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم ُسَنَن ال ذِّيَن مِّ
ُ يُرِّيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِّيُد ال ذِّيَن يـَت بُِّعوَن الش َهَواتِّ َأْن َتِّ  ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم س َواَّلل   . (1) ُلوا َمْياًل َعظِّيًمايَواَّلل 

لكة، وما تعرضت له من أحكام أهل الثقة من العلماء، وما أخي املدخن: إن حديثي عن التدخني كعادة سيئة ومه
قد توصلت إليه نتائج البحوث الطبية والنفسية، أردت به استحياء إرادتك حتقيًقا ملرادك ومنيتك، يف خالصك من 
غل عادتك وأسر سيجارتك، واألمر بيدك،... فاملال مالك والصحة هي صحتك، ولك اخليار يف عاقبة أمرك 

اعلم أن نفسك إن مل ترمحها صغريًا لن ترمحك كبريًا، وإن مل تصنها وأنت يف صحتك، فلن تعينك وأنت ووجهتك، ف
ليك مقبلة، عف علتك، فجسمك الذي حتمله ما ال يطيق، لن يقوى على محلك أبي طريق، فراجع نفسك ودنياك 

 .فهي حتًما عنك مدبرة
أخي املدخن: تلك خواطري إليك أبثها، وخالصة جتربيت لك أهديها، مع كل خفقة تنبض يف قليب، ودفقة تسري 

جز واسعة، ومغفرته عظيمة، فاحذر من جزع الع عز وجليف دمي، بلهفة أمل وليد، وومضة رجاء وضئ، فرمحة هللا 
اصرك، ، أشد خسارة وندامة، فال جتعل األوهام حتوعفوه عز وجلعن بلوغ املراد وحتقيق القصد، فاليأس من رمحة هللا 

واالضطراب ينهكك يف لوم نفسك وزجرها، لعجزك عن كبح مجاحها عن غيها، فال تيأس أن تقهرها يوًما، وال أن 
 ىُقْل اَي عَِّبادَِّي ال ذِّيَن َأْسَرُفوا َعلَ  :عز وجليغفر لك ربك دوًما، فإنه غفار الذنوب وستار العيوب، وهو القائل 

ي ْن َرمْحَةِّ اَّلل ِّ إِّن  اَّلل َ يـَْغفُِّر الذُّنُوَب جِّيًعا إِّن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر حِّ ْم اَل تـَْقَنُطوا مِّ هِّ ، وعن أنس بن مالك   (2)مُ أَنـُْفسِّ
ْوَتينِّ َغَفْرُت َلَك اَي اْبَن آَدَم إِّن َك َما َدَعْوَتينِّ َورَجَ ):عز وجلعن هللا  صلى هللا عليه وسلمقال النيب  رضي هللا عنه

، اَي اْبَن آَدَم َلْو بـََلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن الس َماءِّ ُثُ  اْستَـْغَفْرَتينِّ َغَفرْ  ، اَي َعَلى َما َكاَن فِّيَك َواَل ُأاَبيلِّ ُت َلَك، َواَل ُأاَبيلِّ
تَ  ُتَك بِّ اْبَن آَدَم إِّن َك َلْو أَتـَيـْ ًُا أَلَتـَيـْ َا َمْغفَِّرةً ينِّ بُِّقَرابِّ اأَلْرضِّ َخطَااَي ُثُ  َلقِّيَتينِّ اَل ُتْشرُِّك يبِّ َشيـْ ، ويقينا أن (3)( ُقَراِبِّ

 .أمل الندم على اقرتاف السيئات، أثقل يف امليزان من سعادة الرضا بتحصيل احلسنات، وأبرأ يف العمل من داء الرايء
عزيز أذكر ما فعلته مع آخر علبة دخان اشرتيتها، فبعد أن مزقت السجائر اليت حتتويها، وال أزال أخي القاري ال

صنعت هلا رأًسا ويدين ورجلني، مث لففت حول هذه الرأس حباًل، علقتها منه يف سقف حجريت، وكأين قد نفذت 
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ر وفرحة النجاة، سعادة النص فيها حكم اإلعدام شنًقا، ورحت أنظر إليها وهي متدلية تتأرجح مينة ويسرى، مستشعًرا
 ا:أقول فيهأردد أبيااًت ألفتها مع هناية رحليت مع سيجاريت، ألطوي هبا صفحة مظلمة من حيايت، 

 عجبا املوت يناديين
 بلفافة تبغ أهواها

 أفنيها حليظاتعرب 
 خببيث مسوم أرشفها
 تشعل يف القلب حرائقها
 وهن يتغلغل يف جسدي
 وتلوح على الوجه احلسرة

 ذلة أسر متلكينيف 
ا  وختون النفس إرادهت 
 وأظل ظنني غوايتها
 وأعيش سراب أمانيها
 والقلب ذبيح توانيها
 وسواس النفس يسربلها
 أين اإلميان لينشلين
 ما عجز يقيين ينشلين
 وبعزة ريب ليقيين
 ابلتوبة اتق هلا قليب
 وخبشية ريب أسحقها
 منات هللا ستحرقها
 ليضوع القلب أبنوار

 

 عجز ليقيينويقيين ي 
 وهوان هواها ي هويين
 ومع األايم ستفنيين
 فتشق الصدر وتكويين
 تسري بدماء شراييين
 ينضح أهات لجبيين
 والبؤس ينوح بتأبيين
 وكأين أمة تسبيين
 ووضيع اللذة يغويين
 آسي ابلدمعة وأنيين
 خبداع األمل تؤنيين

 وهوى اخلناس يعمِ يين 
 برداء اليأس ويشقيين 

 ديين؟!وليحيي نفسا تر 
 يدرأ سطوهتا ويقيين
 ابهلل القادر سيقيين
 بدعاء يهفو حبنيين

 ظمأي للتوبة يرويين 
 لتزكي القلب وهتديين
 تشــرق ابلعز على دينـي

 
 عليَّ  جلعز و هللا  نِ نر ن مِ فمِ  ،وأختم كالمي مؤكًدا على عجزي عن بلوغ الكمال، فما كان يف عملي هذا من سداد

 منه، ز وجلعفمن عجزي وقلة حيليت، واستغفر هللا  ،عليها وأشكره، وما كان فيه من عثراته، أمحده وتوفيقه ومن  
 .احلمد هلل رب العاملني آخر دعواي أنِ و 
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