


  

  ٥  التدخني قاتل املاليني
 

  املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على إمـام األنبيـاء   

  : أما بعد.. واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
فإنَّ التدخني عادةٌ قبيحة، ووباء خطري، وشر مستطري، وهـو  

  .البداية احلقيقية إلدمان املخدرات واملُسكرات بأنواعها املختلفة
ن أنَّ عادة التدخني مل تزدد مبرور األيام والسـنني إالَّ  ومن احملز

ذيوعا وانتشارا حىت أصبح التدخني مألوفًا لدى الكثريين وكأنه من 
  !جملة الطيبات واملباحات

وال يدري املرء كيف حتكَّم هذا اخلبيث القاتـل يف عقـول   
املاليني من البشر حىت صيرهم حتت قهره وسلطانه، فغضـوا عـن   

  !ضراره الطرف، واستحسنوا تعاطيه علنا أمام املأل دون حياءأ
غري أنَّ هناك بارقة من أملٍ يف أن يعود هـؤالء إىل رشـدهم   
ويتخلَّصوا من هذا العدو القاتل؛ إذا صدقوا النية وكانت هلم مهَّـة  

  .عالية وعزمية صلبة ورغبة أكيدة يف اخلالص منه
حرصنا أن تكـون   وهذا الكتيب خطوة يف هذا الطريق، وقد

املعلومات الواردة فيه موثَّقة؛ لذلك قمنا باالتصال باجلمعية اخلريية 
السعودية ملكافحة التدخني اليت أمدتنا مشكورة بالتقـارير املهمـة   
واإلحصائيات احلديثة وغري ذلك من مطبوعاا القيمة، فشـكر اهللا  

.. القاتـل  هلم صنيعهم ، وأعاننا وإياهم على مواجهة هذا الـبالء  
  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  الناشر
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  ملاذا تدخن؟
  :أخي املدخن

إنَّ كلَّ فعلٍ يقوم به اإلنسان ال بد أن يكون له سبب مباشـر  
  .لواله ما ظهر هذا الفعل إىل الوجود

  :أضرب لك على ذلك أمثلة
.. ويشرب إذا شعر بالعطش .. اإلنسان يأكل إذا شعر باجلوع 

ويضع .. تعمل السواك أو الفرشاة لتنظيف أسنانه وترطيب فمه ويس
  .العطور الطيبة حىت ال يشتم منه أحد رائحةً كريهة

ويـذهب  .. ويصلِّي طاعة هللا وطلبا لرضاه .. ويتوضأ للصالة 
  .. وينام لرييح بدنه.. إىل عمله ألنه يتقاضى على ذلك أجرا 
ا مناسبا إىل حدوثهوهكذا؛ فإنَّ لكلِّ فعل سببا له داعي.  

وصدقين أيهـا  .. أما التدخني فليس له سبب يقتضي حدوثه 
ـ  أن تلـتمس   تاملدخن أنك ترهق نفسك دون جدوى؛ إذ حاول

  .يدعو إىل التدخني) حممودا(سببا إجيابيا 
التدخني طعاما يستفيد اإلنسان من أكله لما حيتوي عليه  فليس

اليت تغذِّي اجلسم ومتده بالطاقة، وليس  يتامينات والربوتيناتڤمن ال
التدخني شرابا يروي اإلنسان ويخلِّصه من العطش، بل إنه يزيـد  

  .جفاف الفم واحللق
وليس التدخني دواًء يساعد على الشـفاء والـتخلُّص مـن    

  .األمراض، بل هو داٌء قاتلٌ فتاك
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ة وليس التدخني عبادةً يتقرب ا إىل اهللا، بـل هـو معصـي   
وإسراف وتبذير، كما أنه ليس مظهرا من مظاهر اجلمال والقـوة  
والفتوة، بل هو على العكس من ذلك؛ دليلٌ على الضعف والعجز 

  .ودناءة اهلمة
  .إنين أدخن جماراةً لزمالئي وأصدقائي: هناك من يقول

أدخن ألنين أشاهد كـثريا مـن النجـوم    : ومنهم من يقول
  .املشهورين يدخنون

أدخن ألثبت رجوليت وأنين قد ختلَّصت مـن  : م من يقولومنه
  .مراحل الطفولة

  .أدخن ألحصل على اللذَّة واملتعة والنشوة: ومنهم من يقول
لقد جربنا ذلك من أنفسنا، : أما أغلب املدخنني فإم يقولون

أنه إذا ضاقت صدورنا وهرعنا إىل التدخني ذهب عنا ما نشعر بـه  
  .والضيق والغضب من القلق والتوتر

وقد يكون كالم هؤالء صحيحا، إالَّ أنـه يؤكـد ضـعفهم    
وعجزهم وعدم قدرم على مواجهة مشكالم واستخدام احللول 

  .املشروعة يف حلِّها
ولذلك فإم يلجئون إىل هذا املخدر القاتل الذي يذهب ـم  

فعوله بعيدا عن أسباب توترهم وقلقهم زمنا يسريا، فإذا ما انتهى م
املؤقَّت عاد القلق وعاد التوتر وعادت املشكالت كمـا هـي أو   
زادت؛ فيقومون عند ذلك باإلكثار من هذا الوباء القاتل، ويقنعون 
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ذا اهلروب الناتج عن الضعف والعجز، وجيهلون مع ذلك أـم  
أال وهـي  .. يدفعون ضريبة باهظة جدا مثنا هلذا املسكن املوضعي 

  !حيام
دت األسباب واملوت واحدتعد  

هذه تقريبا األسباب اليت حتمل على التدخني، وتلك إجابـات  
  ملاذا تدخن؟ : كلِّ من وجه إليه هذا السؤال

وإذا كان األمر كذلك فأعطين أخي املدمن بعضا من وقتـك  
ألبين لك األمر، وأُظهر لك حقيقة هذا اللعني، عسـى أن نصـل   

  .عقبها عمل جادسويا إىل نتيجة مرضية ي
  ماذا تعرف عن التبغ؟

  :الشهرة والتطور
مل تعرف أوروبا عادة التدخني إالَّ يف اية القرن اخلامس عشر 

إىل جـزر   »كريستوفر كولومبس«امليالدي، بعد وصول املكتشف 
م، وهناك ١٤٩٢الباهاما، حيث وضع قدمه على أرض أمريكا عام 

، حيث كانوا يشعلون أوراقـه  التبغ) اهلنود احلمر(قدم له سكاا 
امللفوفة ويستنشقون دخاا، وأصبح كريستوفر كولومبس من هذا 

  .العهد أول أورويب يشاهد وميارس التدخني بنفسه
ومل تأت اية القرن السادس عشر امليالدي إال وقـد عرفـت   
أوربا كلَّها التبغ واستخدمته بطرقه املختلفـة سـعوطًا ومضـغا    

  .وتدخينا



  

  ٩  التدخني قاتل املاليني
 

السجائر فلم تعرفها أوروبا إالَّ يف القرن التاسـع عشـر،   أما 
وكان أول إنتاج آيل للسجائر يف الواليات املتحدة يصل إىل إنتاج 

 ٦٠٠سيجارة يف الدقيقة، أما اآلن فإنَّ الواليات املتحدة تنتج  ٦٠٠
  !بليون سيجارة سنويا

هيم أما معرفة بالد اإلسالم للدخان فريى الشيخ حممد بن إبـرا 
، وأنه دخـل  ه١٠٠٠أنَّ دخوله بالد اإلسالم كان يف حدود سنة 

املغرب عن طريق رجل يهودي يزعم أنه حكيم، مث دعا النـاس إىل  
شربه، ودخل تركيا عن طريق رجل نصراين، ودخل السودان عـن  

  .طريق اوس، مث جلب إىل مصر واحلجاز وسائر األقطار
  مكونات السيجارة

  : اليابسة من تتألف أوراق التبغ
وهي مادة سامة جدا تنتج عن احتراق التبـغ؛  : النيكوتني -١

إذ يكفي منه جرام واحد لقتل عشرة كالب من احلجم الكبري دفعةً 
مليجرامـا مـن    ٢٠واحدة، وكلُّ جرامٍ من ورق التبغ حيـوي  

النيكوتني، وقد قدر العلماء أنَّ كمية النيكوتني املوجودة يف سيجار 
جرامات تكفي لقتل رجلَني غري مدخنني إذا أكـل   ٥نه واحد وز

كلٌّ منهما نصف السيجار؛ ألن اجلرعة املميتة لسم النيكوتني هـي  
نقط من النيكوتني الصرف علـى   ٣مليجراما، كما أن تنقيط  ٥٠

  !لسان شخص كافية لقتله
  : النورينكوتني واألناباسني وامليوزين والنيكوتريين -٢

ويات ثانوية، ال تقل مسيةً عن النيكوتني، ولذلك وهي أشباه قل
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فإا تحدث آثارا مشاة آلثار النيكوتني، مثل الـدوار والغثيـان   

  .والقيء حلديث التدخني
  : املواد املعدنية -٣

من تركيب األوراق، وهي تتحـول إىل  %  ٢٥:  ١٠تشكل 
  .رماد باالحتراق

   :املواد البكتنية -٤
تركيب األوراق، يتولَّد منها الكحـول   من%  ٦:  ٤تشكِّل 

  .أثناء االحتراق، وإليه تعزى النشوة اليت تنسب للتدخني
  : أول أكسد الفحم -٥

وهو غاز سام جدا، يؤدي إىل املوت احملتم إذا زادت نسـبته،  
  .ني الالزم للتنفسچوذلك ألنه يطرد األكس

  : األمونياك -٦
  .يه يعزى امحرار عيين املدخنوهو غاز يؤثِّر على العينني، وإل

  : سيان هيدريك -٧
وهو غاز شديد السمية، ويؤدي هذا الغاز إىل العقـم عنـد   
الرجال لتعطيله إنتاج احليوانات املنوية، وعند النساء لتعطيله عملية 

  .التبويض
وال يقف أمر التبغ عند هذا احلد؛ فهناك املواد املسـرطنة   -٨

اقه، وكلُّها تحدث أمـراض السـرطان أو   الكثرية الناجتة عن احتر
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القطـران، الفـورم   : تساعد يف حدوثها، ويف مقدمة هذه املـواد 
  .الدهيد، األكرولني، أمالح األمونياك

  !أيها املدخن
مكونات الدخان الذي تدخله يف جسمك، وهي عبـارة   هذه

عن مسوم وجراثيم وغازات ودخان وقطـران ومـواد مسـرطنة    
  .وعفونة

  !ا زلت مصرا على تناوله؟فهل م
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  الدخان واإلدمان

بعض الناس على أنَّ الدخان جمرد عادة، وال يـدخل يف   يصر
جمال اإلدمان، واحلقيقة أنَّ هناك من يتعاطى الدخان علـى سـبيل   
العادة والتقليد، وهؤالء يمكنهم التوقف عن التدخني ألي سـبب،  

 القطاع األكرب من املدخنني وصل ولكن م تعاطي الدخان إىل حد
  : مان، حبيث ال يتصورون احلياة دونه، وأذكر مثاالً على هؤالءداإل

أحد األساتذة يف جامعة القاهرة، كان يدخن يف احملاضـرة  • 
الواحدة من مثان إىل عشرة سجائر، حبيث كان يشعل السـيجارة  

الطـالب  اجلديدة من اليت أوشكت على االنتهاء، فلما كلَّمه بعض 
لقد طلبوا مين يف اجلامعة االمتناع عن التـدخني  : الغيورون قال هلم

إما أنا والسـيجارة،  : أثناء احملاضرات، فقلت هلم باحلرف الواحد
وإما ال أنا وال السيجارة، فلما رأت إدارة اجلامعة إصـراره علـى   

  !ذلك، وكان من األساتذة الكبار، وافقت على مضض
مان الذي جيعل املرء يتنازل عن كلِّ شيء يف فهذا نوع من اإلد

  !سبيل تواصله مع هذا الشيء الذي أدمنه
  إذن ما هو اإلدمان؟

  اإلدمان
الشخص حباجتـه  » إحساس«اإلدمان يف أبسط تعريفاته هو 

املاسة إىل املادة اليت تعود عليها، فال يكاد يرى أو يسمع أو يفهـم  
ادة تغير حاله وظهر عليـه  دون حصوله عليها، فإذا مل جيد هذه امل
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القلق واالضطراب، ورمبا سلك سلوكًا عدوانيا وتصرف كاانني، 
ومل يهدأ حىت حيصل على هذه املادة، والسيجارة فيها نـوع مـن   
اإلدمان، وسبب اإلدمان فيها أنَّ النيكوتني وغـريه مـن املـواد    

الدم يغذِّي  وهذا.. املوجودة يف السيجارة تدخل إىل الدم وتؤثر فيه 
ونتيجة للتدخني يتعود جسم اإلنسان علـى نسـبة   .. شرايني املخ 

معينة من النيكوتني يريد بقاءها داخل دمه بصفة مسـتمرة، فـإذا   
  ن بتلك اليد اخلفية اليت جتعله ميـداملدخ اخنفضت هذه النسبة أحس

ثبتت يده أوتوماتيكيا إىل علبة السجائر إلشعال سيجارة، ومن هنا أ
  .التدخني نوع من اإلدمانتقارير الكليات واملعاهد الطبية الغربية أنَّ 

  ممنوع التدخني؟
  : أحدهم قصته مع مدخن قائالً كتب

بعد أن أبديت لـه  .. يف مصعد كهربائي كدت أسقط خمتنقًا 
كلَّ ألوان التململ والتأفُّف، ولكن إىل أن يفهم الغيب الكالم يكون 

فمع كلِّ ما حاولت أن أبديه على وجهي .. م الذكي قد ترك املقا
من عدم الرضا إالَّ أنَّ السيجارة مل تفارق يد ذلك الرجـل الـذي   

مرة يضعها بـني أصـبعيه ليـنفخ    .. ابتليت به، فمرة يقبلها بفمه 
املشكلة األوىل أين أريد .. الدخان من أنفه وفمه وكأنه عادم سيارة 

  . الثانية فهي أنه يريد الدور الثامن الدور السابع، أما املشكلة
وأخريا محدت اهللا على أن أحياين بعدما أماتين وخرجت مـن  
املصعد بعد وصويل بالسالمة وأنا ألتقط أنفاسي وأشـتكي إىل اهللا  
حايل؛ فمن حيمي رئيت من ذلك املدخن الذي يباهي بسيجارته من 
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  .. غري تقديرٍ ملشاعر من حوله

ألنَّ جاري عندما شم رائحة الدخان كنت أحكي هذه القصة 
.. إذا كنت قد خفت على رئيتك من هذه الدقائق: يف ثيايب قال يل

فماذا أقول وأنا أعاين كلَّ يوم مثان ساعات من أولئك املدخنني يف 
  ! أثناء العمل الرمسي؟

وإذا تقدمت أنا ومثلي بالشكوى جاءت اإلجابة كإجابة جحا 
  :حلماره

أن أقنع محاري بالتوقُّف عن النهيق ألنه محـار،  أنا ال أستطيع 
  ! فحاول أنت أن تغلق نافذتك

  جملة الدعوة

  صدق أو ال تصدق
  : الدكتور حممد علي البار يقول

يبلغ معدل اإلنتاج العاملي للدخان سيجارتني لكلِّ شخص على 
ظهر األرض يوميا، وتكفي هذه الكمية من السجائر إلبادة اجلنس 

املنتجـة يف  (عن آخره، لو أخذت حمتويات هذه السجائر البشري 
  .بطريق حقنها يف الوريد) يوم واحد

ومبا أنَّ هذه الكمية اهلائلة من السجائر ال تتعاطَى إالَّ بطريـق  
التدخني، فإنَّ أضرارها على الصحة ال تأخذ شكالً فجائيا، وإمنـا  

نسان على مدى يتدرج مفعوهلا يوما بعد يوم، حىت تحطِّم صحة اإل
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ربع قرن من الزمان، ولعلَّ هذا من األسباب اليت جعلـت النـاس   
يتساهلون يف حماربة التدخني، ألم ال يشعرون مبخـاطره كمـا   
يشعرون مثالً عندما ينتشر وباء الكولريا أو احلمـى الشـوكية أو   
اجلدري أو الطاعون، مع أنَّ هيئة الصحة العاملية تقرر أنَّ الوفيـات  

لناجتة عن التدخني يف كل ِّعام هي أكثر من الوفيات الناجتة عـن  ا
  ! مجيع هذه األوبئة جمتمعة

  »التدخني وأثره على الصحة«

  أضرار التدخني
أثبتت التجارب واألحباث العلمية احلديثة مبا ال يقبل الشـك  
خطر التدخني الكبري على جسم اإلنسان بأجهزته املختلفة، وسوف 

  :نقاط التاليةنستعرض ذلك يف ال
  :ضرر التدخني على اجلهاز التنفسي -أوالً

  .اإلصابة بسرطان الرئة -١
  .اإلصابة مبرض التهاب الرئة املزمن -٢
  .اإلصابة مبرض السل الرئوي والربو املزمن -٣
  .اإلصابة بسرطان احلنجرة -٤
  .اإلصابة بضيق التنفس -٥
  .االلتهاب الشعيب املزمن -٦
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  تقارير

التقارير الطبية الصادرة عن جلنـة مكافحـة    جاء يف أحد -١
ألف حالة إصابة بسـرطان   ٦٠السرطان الطبية األمريكية أنَّ هناك 

  .منهم مدخنون%  ٩٨) وهذا العدد تضاعف اآلن(الرئة سنويا 
ألفًـا   ٢٧كما أنَّ عدد الذين ميوتون من هؤالء سنويا يبلـغ  

  %. ٩٦تقريبا، نسبة املدخنني فيهم  
لدراسات أنَّ إصابة اجلهاز التنفسي بااللتـهابات  أثبتت ا -٢

القصبية والرئوية املزمنة تكثر بشكل كبري جدا عند املدخنني، وتبين 
هلم أن هناك عالقة أكيدة بني الربو املزمن والتدخني، كمـا أكَّـد   
األطباء أنَّ حالة املصابني بالسل الرئوي تكون أسوأ بكـثري عنـد   

  .املدخنني
  :التدخني على اجلهاز العصيب ضرر: ثانيا

تتحكَّم األعصاب يف مجيع حركات اجلسم البشري اإلراديـة  
.. والالإرادية، ويؤثر التدخني بشكل سليب على هذه األعصـاب  

  :وينتج عن ذلك
األرق الطويل، فكم من مدخن يظل متـوترا مسـتيقظًا    -١

  .ممسكًا بسيجارته حىت الصباح
اب املدخن بشلل األعصـاب  ضعف األعصاب، ورمبا يص -٢

  .إذا كان من املفرطني يف التدخني
  .العصبية الزائدة وفقد السيطرة على النفس -٣



  

  ١٧  التدخني قاتل املاليني
 

  .ضعف الذاكرة ووهن النشاط الذهين -٤
  .ضعف حاسة الشم والذوق -٥
  .زيادة إفراد الدمع مع العينني مما يؤدي إىل التهاب اجلفون -٦
  .ضعف البصر نتيجة الدخان املتصاعد -٧

  :ضرر التدخني على القلب واجلهاز الدوري: ثالثًا
  .ضربة عند التدخني ١٥زيادة عدد ضربات القلب مبقدار  -١
  .تصلُّب الشرايني مبا فيها شرايني القلب -٢
  .جلطات القلب وموت الفجأة -٣
  .جلطات األوعية الدموية للمخ وما ينتج عنها من شلل -٤
  .وجلطاا اضطراب الدورة الدموية يف األطراف -٥
  .اإلصابة بالذحبة الصدرية -٦
  .ارتفاع ضغط الدم -٧
  .التهاب الشريان التاجي املغذي للقلب -٨

  تقرير
يؤكد تقرير الكلية امللكية لألطباء بلنـدن دور التـدخني يف   

إنَّ الوفيـات  : اإلصابة جبلطات القلب والشرايني األخرى، ويقول
ب التدخني تبلغ أكثر مـن  الناجتة عن أمراض القلب والشرايني بسب

  .ضعفي الوفيات الناجتة عن سرطان الرئة بسبب التدخني
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  :ضرر التدخني على اجلهاز اهلضمي: رابعا

  .اإلصابة بفقدان الشهية-١
اإلصابة باالضطرابات اهلضمية وكذلك اإلصابة باإلسهال  -٢

  .واإلمساك الشديدين
  .اإلصابة بالوهن والضعف العام -٣
  .طان الشفة واللساناإلصابة بسر -٤
  .سرطان الفم والبلعوم -٥
  .سرطان املريء -٦
  .قرحة املعدة واإلثىن عشر -٧
  .سرطان البنكرياس -٨
  .زيادة إفراز الغدد اللعابية -٩

  .دياإلصابة مبرض الضمور الكب -١٠
  :ضرر التدخني على اجلهاز البويل: خامسا

ثانة، وقناة جمـرى  يتكون اجلهاز البويل من الكلية واحلالبني وامل
  .البول، ويصيب التدخني هذه األعضاء باألمراض التالية

سرطان املثانة، وقد تبني علميا أنَّ سرطان املثانة يصـيب   -١
  .مرة ١٥املدخنني أكثر من غري املدخنني بـ 

  .قرحة املثانة -٢
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  .سرطان الكلى -٣
  .التسمم البويل -٤

  دراسات
ت املتحدة األمريكية أنَّ دخـان  أثبتت دراسة حديثة يف الواليا
، وقد قـام العلمـاء   »البولونيوم«التبغ حيمل العنصر املشع املسمى 

بقياس هذا العنصر يف جسم املدخن، فتبين أنَّ كميته تبلغ يف بـول  
املدخنني ستة أضعاف ما هي عليه عند غري املدخنني ممـا جيعلـهم   

  .عرضة لإلصابة بسرطان املثانة
  حكم التدخني

  :احلبيب أخي
يشك عاقل يف حترمي التدخني بعدما ثبت احتـواؤه علـى    هل

  مسوم وغازات ومواد قاتلة؟
وهل يوجد يف القرآن أو السنة ما يدلُّ علـى  : وقد يقول قائل

  حترمي الدخان؟
نعم، فهناك كثري من اآليات واألحاديث اليت تقضي : واجلواب

ا بأيا وشراًء واستخدامكان، ومن ذلك بتحرمي التدخني بيع وجه:  
أنَّ الدخان خبيث ال يشك يف خبثه عاقل، وقد حـرم اهللا   -١

 ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائـثَ : اخلبائث بقوله
 ولَا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيـبِ : ، وقال تعاىل]١٥٧: األعراف[
  ].٢: النساء[
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ولَـا تلْقُـوا   : تدخني إهالك للنفس وقد قال تعـاىل وال -٢

لُكَةهإِلَى الت يكُمدبِأَي ]١٩٥: البقرة.[  
ولَا تبذِّر : والتدخني إسراف وتبذير، واهللا سبحانه يقول -٣
، ٢٦: اإلسـراء [ إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ* تبذيرا 

 ولَا تسرِفُوا إِنـه لَـا يحـب الْمسـرِفني    نه وقال سبحا] ٢٧
  ].٣١: األعراف[

والدخان قتل للنفس ولو على املدى البعيد، واهللا تعـاىل   -٤
: النسـاء [ ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اَهللا كَانَ بِكُم رحيما: يقول
٢٩.[  

ـ  -٥ والَّـذين  : ولوالدخان إيذاء لعباد اهللا، واهللا تعاىل يق
يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا 

  ].٥٨: األحزاب[ وإِثْما مبِينا
 والدخان ضرر على النفس واتمع واألمـة، والـنيب    -٦

  .)١(»ال ضرر وال ضرار«: قال
  وساوس وشبهات

  : الرزاق عفيفي رمحه اهللاقال الشيخ عبد 
وليس ألحد أن يتشبث باملطالبة بذكر دليل خاص على حتـرمي  
الدخان خبصوصه غري قانع بعموم النصوص، إالَّ أن يكون قاصـر  
النظر ضعيف الفكر جاهالً مبصادر الشريعة واالستفادة منها؛ فـإنَّ  

                              
  .رواه أمحد واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب (١)
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كليـة،   األدلَّة الشرعية كما جتيء جزئية أحيانا، جتيء كثريا قواعد
يتعرف منها أحكام اجلزئيات اليت تتضمنها وتنـدرج حتتـها، وإن   
طالب احلق الباحث عنه ال يقف يف سبيله مثل هذه الشبهة، إمنـا  
يتعلَّل بذلك من غلبته نفسه، واستمكنت منه العادة؛ فكان أسـريا  

ها إىل هلا، واستهواه الشيطان فاختذه إماما له، يزين له اخلبائث ويحبب
  .هنفسه، ويزيغ قلبه مبا يلقيه من الوساوس والشبه الزائغة ا 

وقد ذهب إىل حترمي التدخني مجيع علماء هذه البالد، منـهم  
مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ومساحة الشيخ عبد الرمحن 
بن ناصر السعدي، ومساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ابن بـاز  

ا، وهلم فتاوى يف ذلكرمحهم اهللا مجيع.  
  مضار التدخني الدينية

ذكر الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي من مضار التدخني 
  .الدينية
أنه يثقل على العبد العبادات والقيام باملأمورات خصوصـا   -١
  .الصيام
أنه يدعو إىل خمالطة األرذال ويزهد يف جمالس األخيـار،   -٢

  .وهذا من أعظم النقائص
ب لسقوط الصغار والشباب إذا ابتلوا به، كما أنه أنه سب -٣

  .عنوان على سقوط أخالقهم ودخوهلم يف مداخل قبيحة
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  فتوى

سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني عن أدلَّة حتـرمي  
  .شرب الدخان أو بيعه
  : فأجاب حفظه اهللا

شرب الدخان حمرم، وكذلك بيعه وشراؤه، وتأجري احملـالت  
ه؛ ألنَّ ذلك من التعاون على اإلمث والعدوان، ودليل حترميه لمن يبيع

ولَا تؤتوا : أنه من التعاون على اإلمث والعدوان، وكذلك قوله تعاىل
  ].٥: النساء[ السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اُهللا لَكُم قياما

: النسـاء [ فُسكُمولَا تقْتلُوا أَن: ومن أدلَّة حترميه قوله تعاىل
وقد ثبت يف الطب أنَّ شـرب الـدخان سـبب ألمـراض     ] ٢٩

مستعصية تئول بصاحبها إىل املوت مثل السرطان، فيكون متناوهلـا  
  .قد أتى سببا هلالكه

وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه : ومن أدلَّة حترميه قوله تعاىل
نيرِفسالْم بحلَا ي ]٣١: عرافاأل [  

ووجه الداللة من هذه اآلية أنه إذا كان اهللا قـد ـى عـن    
اإلسراف يف املباحات، وهو جماوزة احلد فيها، فإنَّ النهي عن صرف 

  .املال يف أمر ال ينفع يكون من باب أوىل
، وتناول هذه »ال ضرر وال ضرار«: ومن أدلَّة حترميه قوله 

  .األشياء موجب للضرر
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 أن شك وال، )١(عن إضاعة املال ي النيب  رميهومن أدلة حت
  . صرف املال يف شراء هذا الدخان إضاعة له

وهناك أدلَّة أخرى، والعاقل يكفيه دليلٌ واحد من كتاب اهللا أو 
  .من سنة رسوله 

  إضاءة
  :أخي احلبيب

إنَّ احلكم بتحرمي التدخني يشمل كلَّ صور استعمال مادة التبغ 
السامة، يستوي يف ذلك استخدامها عن طريق السجائر املعروفة أو 

، أو عن طريق االستنشـاق  )اجلوزة والشيشة(عن طريق النارجيلة 
، أو )التنقيط يف األنـف (، أو عن طريق السعوط )الشم والنشوق(

فكلُّ هذه .. أو عن طريق املضغ ) وريدالعضل وال(عن طريق احلقن 
الصور حمرمة؛ ألنَّ املادة اليت من أجلها صـدر احلكـم بـالتحرمي    

  .واحدة، والضرر واقع منها مجيعا

                              
  .متفق عليه (١)
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  إحصائيات وأرقام

  :قاتل املاليني
ماليني  ٣يقتل الدخان حسب تقديرات منظَّمة الصحة العاملية 

خرى، ويعترب التـدخني  إنسان كلِّ عامٍ يف العامل، ويعطب ماليني أ
اآلن من العقاقري اليت تحدث اإلدمان، واليت تفتح أبواب االحنـراف  

  .على مصراعيها
  التدخني يف مصر

جريدة األهرام املصرية إحصاء عن التدخني يف مصـر   نشرت
  : يبين مدى السرعة اليت انتشر ا هذا الوباء اخلطري حيث تقول

أي ما يعادل !.. سيجارة سنويامليار  ٤٠إن املصريني يدخنون 
  !مليارات جنية سنويا تنفق يف التدخني ٣

  خسائر هناك وأرباح هنا
ذكرت وكاالت األنباء الغربية أنَّ شركات السجائر تعاين من 
خسائر يف أوروبا وأمريكا، ولكنها عوضت هذه اخلسائر بأضعافها 

ملسلمون أغلبيتها؛ عن طريق مبيعاا لدول العامل الثالث اليت يشكِّل ا
مـن السـكان عـام    %  ٤٠ففي أمريكا هبط عدد املدخنني من 

م، ويف بريطانيـا  ١٩٩٢من السكان عام %  ٢٥.٥م إىل  ١٩٦٥
 ٢٥م إىل ١٩٨٥: م ١٩٧٠اخنفضت نسبة التدخني ما بني عـامي  

.%  
أما اململكة العربية السعودية فقد قامت خبطوات رائدة يف جمال 
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  :مكافحة التدخني منها
ع من التبـغ  منع استرياد التبغ املستخدم يف الشم، وهو نو -١

  .وهو معروف يف امة احلجاز واليمن يستخدم عن طريق املضغ
منع اإلعالن عن التدخني يف مجيع وسائل اإلعالم املرئيـة   -٢

  .واملسموعة واملقروءة
منع التدخني يف مجيع املـدارس واجلامعـات والـدوائر     -٣

  .العملاحلكومية أثناء 
  .منع التدخني يف مجيع وسائل املواصالت -٤
  .زيادة الضرائب على استرياد التبغ، ولكنها زيادة طفيفة -٥
قامت اخلطوط اجلوية السعودية بتخصيص مقاعـد لغـري    -٦

  .املدخنني
وعلى الرغم من هذه اجلهود املشكورة إالَّ أنَّ اإلحصائيات ما 

ورد كلَّ عامٍ من التبغ والسجائر زالت تشري إىل كميات هائلة تست
  .جبميع أنواعها

وهذا اجلدول الذي نشر يف التقرير الدوري للجمعية اخلرييـة  
  :ملكافحة التدخني نقالً عن مصلحة اإلحصاءات العامة يوضح ذلك

  القيمة بالريال  الكمية املستوردة  العام
١٠٣٩٠٠٠٠  ألف طن ٣٧  م١٩٩٠

٠٠  
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١٢٩٥٠٠٠٠  ألف طن ٣٧  م١٩٩١

٠٠  
٣٧٤٠٠٠٠٠  ألف طن ٢١  م١٩٩٢

٠  
٢١٤٠٠٠٠٠  ألف طن ١٢  م١٩٩٣

٠  
٤١٠٠٠٠٠٠  آالف طن ٩  م١٩٩٤

٠  
  ٨٤٠٠٠٠٠٠  ألف طن ٢٢  م١٩٩٥
  ٦٣٠٠٠٠٠٠  ألف طن ١٩  م١٩٩٦

  التدخني يف دول العامل الثالث
م ١٩٨٥حىت عام  ١٩٧٠ازداد عدد املدخنني يف آسيا منذ عام 

  %. ٧٩بنسبة 
، وهي % ١١٦قيا يف نفس الفترة ازداد عدد املدخنني يف أفري

  !أعلى نسبة يف العامل
  التدخني واحلرائق

أظهرت إحدى الدراسات ضررا آخر للتدخني وهو تسـببه يف  
 ١٣كثريٍ من احلرائق؛ فقد أظهرت الدراسة أنَّ التدخني سـبب يف  

من حرائق املرافـق  %  ١٤.٥من حرائق املساكن واملكاتب، % 



  

  ٢٧  التدخني قاتل املاليني
 

من حرائق الغابات واألعشاب %  ٢٠م، والعامة و املسارح واملطاع
  .واحلطب؛ إذ إنَّ احلريق قد ينشأ بشرارة تسقط من السيجارة

  ملاذا ندخن؟
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  التدخني والبيئة

من أجل معاجلة أوراق التبغ حيتاج األمر إىل كمية كبرية مـن  
ـ  ١األخشاب، وتقدر الكمية الالزمة ملعاجلة   غكجم من أوراق التب

شجرة  ٥٠اخلشب، وهذا يعين حرق كجم من  ١٣٠:  ١٠٠بـ
سنة، مما يسهم إسهاما كبريا يف إتالف  ١٥متوسط عمر كلٍّ منها 

  .الغابات وإفقار التربة وغريها من األضرار
كما أنَّ املبيدات احلشرية واألمسدة اليت تستعمل لتحسني نوعية 

  .اإلنتاج تصل إىل التربة وتلوثها

  التدخني هاجس العصر

  التدخني كم تنفق على
فرضنا أنَّ رجالً بدأ التدخني من سن اخلامسة عشـرة إىل   إذا

سيجارة، فكم مـن   ٢٠سن الستني، وأنَّ متوسط تدخينه يف اليوم 
السجائر أشعلها طول عمره؟ وكم من املال أهـدره علـى هـذا    

  اخلبيث؟
  !سيجارة شهريا ٦٠٠=يوما ٣٠× سيجارة  ٢٠

  !ياسيجارة سنو ٧٢٠٠= شهرا  ١٢×  ٦٠٠
  .سيجارة يف العمر ٣٢٤٠٠٠= عاما ٤٥×  ٧٢٠٠

  :وملعرفة عدد علب السجائر املشتراة نقوم مبا يلي



  

  ٢٩  التدخني قاتل املاليني
 

  .علبة ١٦٢٠٠٠= ٢٠÷  ٣٢٤٠٠٠
  .ريال ٨١٠٠٠) = مثن العلبة(رياالت  ٥×  ١٦٢٠٠

إذن ينفق املدخن العادي واحدا ومثانني ألـف ريـال علـى    
سـيجارة يوميـا أو    ٤٠ التدخني، فكيف إذا كان ممن يدخنون

  !أكثر؟
وستتضـاعف األمـراض   .. سيتضاعف هذا املبلغ بال شـك  

  .واألوبئة اليت تصيب هذا املدخن
  التدخني والوقت

سيجارة يوميـا، وأنَّ   ٢٠لو فرضنا أنَّ متوسط تدخني الفرد 
دقائق فقط؛ لوجدنا أنه يضيع  ٦تعاطي السيجارة الواحدة يستغرق 

اهلواء، أي أنه يضيع يف الشـهر الواحـد يومـا    ساعتني يوميا يف 
فإذا وصل عمره إىل السـتني،  .. ونصف، ويف السنة شهرا كامالً 

وكان قد بدأ تدخينه يف اخلامسة عشرة يكون قد أضاع من عمره 
  !ما يقارب السنتني ليلها وارها يف التدخني

 :ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع«: قال رسول اهللا 
عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أيـن  

  » اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله

  رواه الترمذي وصححه األلباين
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  التدخني واملرأة

الباحثون الطبيون يف الواليـات املتحـدة إنَّ زوجـات     يقول
 املدخنني أكثر عرضة لإلصابة باألزمات القلبية القاتلة أكثـر مـن  

  .غريهن من النساء الاليت ال يدخن أزواجهن السجائر بثالث مرات
إنَّ : وقال الدكتور مايكل مارتن والذي شارك يف هذه الدراسة

غري املدخنني أصبحوا اآلن يف أمس احلاجة للحماية من األخطـار  
الصحية اليت قد تلحق م بسبب وجود مدخنني بينهم، سواء كانوا 

  .اء يف حميط العملأزواجا أو شرك
  رسالة إىل حواء

  التدخني وصحة املرأة
ثبت علميا أنَّ أضرار التدخني على النساء تفوق أمثاهلـا   لقد

على الرجال؛ وذلك ألنَّ جسم املرأة أقلَّ استعدادا لطـرد املـواد   
ي چالغريبة عن اجلسم، كما أنَّ طبيعـة تكـوين املـرأة البيولـو    

حتمل وتلد؛ يزيد خماطر التدخني عليها والفسيولوچي، وكوا امرأة 
وعلى اجلنني الذي ينمو يف أحشائها، وقد دلَّت الدراسات على أنَّ 
موت اجلنني أو تشوهه يصبح أكثر احتماالً عنـد األم املدخنـة،   
وتصبح صحة اجلنني سلبية جتاه السموم اليت تتعرض هلا األم نتيجـة  

 لو مل تكن هي نفسها متـارس  وجودها يف بيئة مليئة بالدخان، حىت
  . عادة التدخني

  من أجل حترير املرأة



  

  ٣١  التدخني قاتل املاليني
 

  التدخني ومجال املرأة
  .الدراسات أنَّ التدخني يسيء إىل املرأة إساءة بالغة أظهرت

فهو يشوه مجاهلا ويفقدها كثريا من حيويتـها ونضـارا    -١
  .ولون وجهها

  .ئحة كريهةكما أنه يسود أسناا ويصدر عن فمها را -٢
ومن ناحية أخرى فإنَّ التدخني يخشن صوت املرأة، ويزيد  -٣

منو الشعر غري املرغوب فيه يف جسدها، ويعمل على اضطراب إفراز 
  .اهلرمونات األنثوية عندها؛ مما يسيء إىل أنوثتها ورقَّتها

  التدخني بني املؤيدين واملعارضني

  التدخني والدورة الشهرية
 ٢٨لشهرية يف احلالة العادية للمرأة البالغة مرة كلّ تأيت الدورة ا

يوما، إالَّ أنَّ املرأة املدخنة تصاب غالبا باضطرابات خمتلفة يف دورا 
   ة بني طمث وطمث وقد تقـلُّ بدرجـةالشهرية؛ فقد تتباعد املد
ملحوظة، كما حيدث أحيانا انقطاع الطمث ملدة تسـتمر أشـهرا   

األحيان حيدث نزيف دموي غزير ومستمر، كما عديدة، ويف بعض 
قد تترافق الدورة بآالم شديدة نتيجة التسمم التبغي املزمن الـذي  

  .تعاين منه املرأة املدخنة
إحدى الدراسات أنَّ دخان التبغ يوصل املرأة إىل سن  وأثبتت

بكِّرٍ عن احلدود الطبيعية املعروفة بفترة زمنية تمرٍ مقارب اليأس يف ع
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مما يترك أثره السليب على املرأة وأنوثتها، وحيرمها !.. العشر سنوات

  .من اإلجناب يف هذا العمر املبكر 

  التدخني بني املؤيدين واملعارضني

  دراسة عن التدخني واإلجناب
  هل تريدين أن تكوين أما؟

إذا كنت تدخنني وتتمنني أن تكوين أما فإنَّ االحتمال األكـرب  
سوف حتتاجني إىل وقت طويلٍ حلدوث احلمل باملقارنة بغـري   أنك

هذا ما أظهرته دراسة حديثة قام ا الباحثون يف املعهد .. املدخنات 
  .القومي للصحة البيئية
سيدة حامالً تتراوح أعمارهن مـا بـني    ٦٧٨سأل الباحثون 

عاما عن املدة اليت استغرقها حدوث احلمل، فـأظهرت   ٣٨، ١٨
مـن غـري    أطول بكثريٍ املدخنات احتجن إىل وقت ات أنَّاإلجاب

بشراهة تصـل   ندخالاليت ي كما أظهرت الدراسة أنَّ .. املدخنات
سيجارة أو أكثر يف اليوم يواجهن صعوبة أكثر يف حدوث  ٢٠إىل 

  .احلمل 

  ٣٦١١٠عدد  – جريدة األهرام

  التدخني ووزن اجلنني
ون يف نات يقلُّدخاليد ألمهات ماملو الدراسات الطبية أنَّ أثبتت
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 م عن أمثاهلم من األمهات غري املدخنات، وقـد وـ أوزا  د أنَّجِ
ل هو مائتا جرامالنقص يف املعد.  

ويف دراسة إحصائية أخرى ملكتب اإلحصاء الطيب األمريكـي  
   !جم ٤٨٠ذكرت أن النقص يف أوزان أوالد املدخنات يصل إىل 

  ملاذا تدخن؟

  جهاضالتدخني واإل
وقد وجد  ،حاالت اإلجهاض التلقائي تزداد بني املدخنات إنَّ

دخنـها  هذه الزيادة تعتمد على كمية السجائر اليت ت الباحثون أنَّ
 .. ما زاد عدد السجائر كلما زادت حاالت اإلجهاضاحلامل، فكلَّ

من املواليد قبـل  %  ١٤ ويقول تقرير وزارة الصحة األمريكية إنَّ
د حتدث نتيجة التدخنياملوعد احملد.  

  التدخني وأثره على الصحة

  التدخني واجلنس
ف من الرغبة اجلنسـية  خفِّتدخني املرأة ي الدراسات أنَّ أثبتت

عندها بدرجة تتناسب مع عدد السجائر املستهلكة يوميـا وعـدد   
ايـة   السنني اليت مارست فيها معصية التدخني، وقد ت صـاب يف

سي الذي ميكن أن يكون سببا يف تـدمري  املطاف مبرض الربود اجلن
  .حياا الزوجية
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ف مراكـز  ضـع التدخني ي فإنَّ ؛وذلك األمر يف الرجل أيضا

. . االنتصاب العصيب عند الرجل، وخيمد الوظيفة اجلنسـية عنـده  
ـ لية، ويبوظائف الغدد التناس والتدخني خيلُّ ف مـن إنتاجهـا   خفِّ
ز النشاط العصيب اجلنسي ر كذلك يف مركها، ويؤثِّتويضعف حيوي

فيضعي بعد سنني من التدخني إىل حـدوث  فه ويؤذيه، ورمبا يؤد
  .الضعف اجلنسي الكامل

  التدخني والشباب
ة يف براثن هذا العـدو القاتـل،   من شباب األم وقع كثري لقد

عترب البداية احلقيقية لرحلة الضياع، اليت تبدأ بالتـدخني  فالتدخني ي
ين والشـرف والرجولـة،   بالـد  ةخملَّ جرمية كلِّ وتنتهي باقتراف
نا واللواط سكرات واملخدرات والزابة احلقيقية للمووالتدخني هو الب

وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية، ومنها القتل والعياذ باهللا، فاحلـدث  
املراهقة يشعر ببلوغه وكرب جسمه وزيادة قوته، فإذا كـان   يف سن

جه يف االنشغال تربية قومية وأراد اهللا به خريا اتحتت رعاية سليمة و
  .مبا جيلب عليه النفع والفائدة

وإذا كان غري ذلك انزلق إىل األفعال اخلبيثـة ومنـها عـادة    
وال يعلم املسكني أنه بـذلك   ،يثبت رجولته املزعومة ىتالتدخني ح

ا باالنتحار البطيءأصدر على نفسه حإذ يبدأ التبغ يف تسميم ؛كم 
وبسبب اختالطه مع األراذل فإنه يكتسب مـن  ..  جسده وعقله
  . صفام اخلبيثة

التدخني ويا ليت األمر يقف عند حد، ه أصدقاء السوء بل جير



  

  ٣٥  التدخني قاتل املاليني
 

وقد يسرق ويقطـع   ،إىل املسكرات واملخدرات..  إىل ما هو أشد
ا هذه البل حىت يوفالس والنهايـة  ..  وممسر األموال اليت يشتري

أو حياة ملؤهـا الشـقاء    ،أبدي مفاجئ أو سجن موت. . معلومة
  !.واألمل واالضطراب

  كيف نواجه التدخني؟
ة التدخني من خالل عدة مساراتميكن جما:  

  :على مستوى اتمع -أوالً
١- كمه الشـرعي،  نصيحة املدخنني بترك التدخني وبيان ح

  .وإشعار املدخنني بعدم رضا اتمع عن تعاطيهم للدخان
  .تاجر فيهري احملالت التجارية ملن يبيع الدخان ويجعدم تأ -٢
وعلى أصحاب األعمال أن يأمروا موظفيهم وعماهلم بترك  -٣

التدخني مع تشجعيهم على ذلك عن طريق رصد املكافآت واهلدايا 
  .ملن يقوم بترك التدخني

٤- حسنا تربيتهم، وعلى الوالدين أن يراقبا سلوك أبنائهما وي
  .حا هلم خطورة التدخني وأضرارهضووي

حبة األخيار وتـرك  بنائهما إىل صأوعلى الوالدين توجيه  -٥
صحبة األشرار، وكذلك ربط األبناء باملساجد وحلقـات حتفـيظ   

  .القرآن الكرمي
  :على املستوى الفردي: ثانيا

على الفرد أن يكون طبيب نفسه، وال ينتظـر عالجـا مـن    
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امه وبني يديه لو صدقت نيته يف اإلقـالع  العالج أم فإنَّ ؛اآلخرين

  :ميكن ذلك باتباع اخلطوات التاليةعن هذا اخلبيث القاتل، و
وأنك  ،اعرف احلكم الشرعي للتدخني، وأنه حرام شرعا -١

 عدا من اهللا تعاىل وطردا من رمحته، فـإنَّ إمثًا وب ال تزداد بشربه إالَّ
ذلك مما يزهد العقالء فيه، فأي عاقل يصعلى التـدخني بعـد    ر
  !ذلك؟
٢- فإنَّ ؛ل مضاره الكثرية أمام عينيكمثَّت ينفر  اإلنسان السوي

النافع املفيد بطبعه من الضار املؤذي، وحيب.  
٣- ي اهللا عنه  د اهللا تعاىل بتركه؛ ألنَّتعب ترك احملرم من أجل
  .عبادة

ـ أص منه، وال تيجاهد نفسك دائما للتخلُّ -٤ درتك س من قُ
  .على هزمية هذا الداء اخلبيث

٥- ا والعزمية على ترك مجيع املعاصي ومنـها  جدد التوبة دائم
الدخان، ولو عددت إليه فلتجد التوبة مرات ات حىت تنتصـر  ومر

  .على الدخان يف النهاية
  :وشروط التوبة هي

  .نيالندم على ما مضى من الذنوب واملخالفات ومنها التدخ -ا
اإلقالع الفوري عن هذه املخالفات وعدم التسـويف يف   -ب

  .ذلك
  .ذنب يف املستقبل العزمية الصادقة على عدم العودة إىل أي -ج
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نان زيأعدى أعدائك مها شيطانك وهواك، وأما ي اعلم أنَّ -٦
ن مبخالفتـهما، فـإن أطعـت    حمتضار، وأنك م خبيث لك كلَّ

ك، وأعنتـه علـى   بنفسك عدو أمشت شيطانك واتبعت هواك فقد
حرها، وهذا هو بعينه جهد البالء ودرك الشقاء وسـوء  كسرها ود

  .القضاء ومشاتة األعداء
٧- إذا كنت من متكَّممنه هذه العـادة اخلبيثـة فعليـك     نت

ايسة نفسك وجماهدا واالنتصار عليها حىت تسـتطيع كـبح   سمب
وترك خمالفته، والواجب عليك مجاحها وتعويدها طاعة را سبحانه 

مبقتضى عبوديتك هللا تعاىل ترك التدخني فورا دون تأجيل والتوبـة  
   من تعاطيه، فإذا مل تستطع فال تترك نفسك فريسـة هلـذا العـدو 

  .القاتل، وميكن االستعانة على تركه باخلطوات التالية
  .أقلل من التدخني يوما بعد يوم حىت تقطعه بالكلية -ا

  .له وأنت تارك إالَّ هد لنفسك زمنا معلوما ال تتجاوزحد -ب
ر نفسك حال تدخينك أنك على معصية، وأنك لـو  كِّذَ -ج

مت وأنت تدخعثت على احلال اليت من لبعليها ت.  
وجـب  البعد عنهم ي فإنَّ ؛ابتعد عن جمالسة شاريب الدخان -د

االمتناع منه أو يا القرب مقلل من شربه، أمـا  ذكِّنهم فإنه ير دائم
  .بتعاطيه

ال تبدأ يومك بالتدخني، وال تشغل فكرك به، بل حاول  -هـ
  .االنشغال بأمور أخرى نافعة
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ابتعد عن ااهرة بالتدخني يف الشارع واألماكن العامـة   -و

وأماكن العمل، وكذلك ال تن يف املنزل أمام الزوجة واألبنـاء  دخ
  .ل بيتك وللناس اآلخرينحىت ال تكون قدوة سيئة أله

شغل وقتك بالقراءة واالطالع، ومارس بعـض الرياضـة   ا -ز
  .النافعة كاجلري واملشي والسباحة وغريها

من أعانك على االمتناع عن  فإنَّ ؛ر من صيام النوافلكثأَ -ح
عينك على ذلك بقية اليومالتدخني بالنهار ي.  

ية التدخني حـىت  غير من العادات املصاحبة واملرتبطة بعمل -ط
لو كانت مباحة يف حد ذاا مثل اختاذ مقعدا معينا يف وقت معين، 

  .وهكذا.. أو شرب الشاي أو القهوة مع السيجارة 
٩- العاقل من تدبر عواقب األمـور   ر عواقب األمور، فإنَّتدب

  .ومل تغره ظواهرها
  : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا

صي قبيحة العواقب سيئة املنهى، وهي املعا قك اهللا أنَّاعلم وفَّ
وإن سر عاجلها ضر آجلها، ولرمبا تعجها، فمن أراد طيـب  ل ضر

ا الذنوب تنقضي لذَّ وتفكر وفقك اهللا يف أنَّ ،عيشه فليلزم التقوى
  :وتبقى تبعتها

تـ فن ـ م ةُذاذَى اللَّ مـ  ن ـ  الَن فْصوهات    
  ارالعــو مى اإلثْــقَــبيو امِراحلَــ نمــ  

بقَــتــى عواقــ بــ وٍءسفي مغبــتاه    
  ال خـ  ري ـ ف ـ  ةذَّي لَ مـ ن ب عدـ ه ا النار  



  

  ٣٩  التدخني قاتل املاليني
 

تذكَّر أنك متعرض مبعصيتك لغضب اهللا تعـاىل وألـيم    -١٠
إنَّ اهللا «: أنـه قـال   عقابه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عن النيب 

» أن يأيت املؤمن ما حرم عليـه  يغار، وإنَّ املؤمن يغار، وغرية اهللا
  .متفق عليه
مث تفكَّر يف حال السلف الذين كانوا يتركون سبعني بابا  -١١

من احلالل خشية الوقوع يف حرامٍ واحد، وأنت ال تقدر على ترك 
  !احلرام البين

ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كـثريا مـن   : قال احلسن
  .احلالل خمافة احلرام

متام التقوى أن يتقي اهللا العبد حىت يتقيه من : الدرداء وقال أبو
مثقال ذرة، وحىت يترك بعض ما يرى أنه حاللٌ خشية أن يكـون  

  .حراما حجابا بينه وبني احلرام
دع بـيين وبـني   إين ألحب أن أ: بن عمر أنه قالوروِي عن ا

  .احلرام سترة من احلالل ال أخرقها
الرجال الذين ينبغي أن نتشبّه ـم؛   هؤالء هم.. نعم يا أخي 

ألم تالميذ مدرسة النبوة، الذين استضاءوا بنور الوحي، ولوا من 
  .معني الرسالة اخلالدة

حافظ على األذكار املطلَقة واملقيدة؛ فإنَّ اهللا تعاىل أنيس  -١٢
من ذكره، وحمالٌ أن يكون اهللا أنيس عبد مث هو يستوحش ويطلب 

وإن عال قدره، فضالً عن أن يطلبه يف دخان سيجارة  األنس بغريه
  !متعفِّن



  
خني قاتل املالينيالتد

  
٤٠  

 
أَكثر من الدعاء الصادق؛ فإنه من أنفع الوسائل لـدفع   -١٣

: غـافر [ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُـم : البالء قال تعاىل
يـب  وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِوقال سبحانه ] ٦٠

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد ]١٨٦: البقرة.[  
اشغل نفسك بكتاب اهللا تعاىل تالوةً وحفظًـا وتـدبرا    -١٤

وتفسريا ومعرفة أحكام وغري ذلك؛ فإنَّ القرآن هو حبل اهللا املتني، 
  .من متسك به جنا، ومن فرط فيه هلك

ادة القوية، واعلم حتلَّ بالصرب والشجاعة وعلو اهلمة واإلر -١٥
أنَّ الشجاعة صرب ساعة، وأنَّ سلعة اهللا اجلنة، وأا ما خلقـت إالَّ  

  .ألصحاب اهلمم العالية واإلرادات القوية
  :على املستوى الرمسي -ثالثًا

  .السعي ملنع استرياد الدخان بشتى أنواعه -١
  .السعي ملنع تصنيعه حمليا -٢
بقة ممكنة اآلن فيمكن زيادة وإذا مل تكن اإلجراءات السا -٣

الضرائب بصورة كبرية على استرياد التبغ؛ ألنَّ رخـص أسـعار   
الدخان يؤدي إىل زيادة استهالكه، فاحلدث لن جيد صعوبةً يف توفري 

  .مخسة رياالت يشتري ا علبة من السجائر
إقامة محلة إعالمية يف أجهزة اإلعالم املختلفة من إذاعـة   -٤

صحافة توضح أضرار التدخني، ومنع أية برامجٍ إعالمية وتليفزيون و
  .وافدة تدعو إىل التدخني أو تحسن من صورة املدخنني



  

  ٤١  التدخني قاتل املاليني
 

إقامة محلة دينية يف املساجد تبين احلكم الشرعي للتدخني،  -٥
وتكشف للناس عن أضراره، ولو أنَّ اخلطباء تناولوا ذلـك علـى   

  .املنابر يف خطبهم لكان حسنا



  
خني قاتل املالينيالتد

  
٤٢  

 
  :صادرامل
  .البن رجب احلنبلي »جامع العلوم واحلكم« -١
  .البن اجلوزي »ذم اهلوى« -٢
للشيخ حممد بن إبراهيم  »فتوى يف حكم شرب الدخان« -٣

  .آل الشيخ
للشـيخ عبـد الـرمحن ناصـر      »حكم شرب الدخان« -٤

  .السعدي
للشيخ ابـن   »فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت« -٥
  .عثيمني
  .للدكتور حممد علي الباز » وأثره على الصحةالتدخني« -٦
  .للدكتور عبد الغين عرفة »التدخني هاجس العصر« -٧
مشكالت الشـباب اجلنسـية للـدكتور حممـد أمـري       -٨

  .العرقسوسي
  .هاين عرموش. د »التدخني بني املؤيدين واملعارضني« -٩

  .حممد رشيد العويد »رسالة إىل حواء« -١٠
  .حممد رشيد العويد »يقي للمرأةمن أجل حترير حق« -١١
  .حممد كمال عبد القادر »ملاذا تدخن؟« -١٢
للـدكتور وليـد    »الشباب ومعركة احلياة املعاصـرة « -١٣

   .طافش
 


