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الدخان

ممخص الخطبة

ٔ -بيان خبث الدخان -ٕ .ضرر الدخان عمى الفرد والمجتمع -ٖ .األضرار الدينية والصحية

لمدخان -ٗ .انتشار التدخين بين النساء -٘ .اإلشادة بجيود مكافحة التدخين.
-------------------------

الخطبة األولى

تعد وال تحصى ،وقد أغنانا
أما بعد :فعمينا أن نتقي اهلل تعالى ونشكره عمى نعمو وآالئو التي ال ّ
وحرم عمينا
سبحانو بالحالل عن الحرام ،وأباح لنا من الطيبات ما تقوم بو مصالحنا الدينية والبدنيةّ ،

الخبائث لما فييا من الضرر عمينا ،حيث التغذي بالطيبات لو أثر حميد في صحة اإلنسان وسموكو؛

ألنيا تغ ّذيو تغذية طيبة ،أما التغ ّذي بالخبائث فأثره خبيث في األبدان والسموك؛ ألنيا تغ ّذيو تغذية
خبيثة.

أال وان من الخبائث التي ابتمي بيا مجتمع المسممين اليوم الدخان الخبيث الذي انتشر شربو

واستعمالو بين الصغار والكبار وكذلك النساء ،وصار ُش ّرابو ومتعاطوه يضايقون بو الناس ،ويؤذون
بو األبرياء من غير خجل وال حياء ،حيث يمأل أحدىم فمو منو ،ثم ينفثو في وجوه الحاضرين من

تخمصا منو
غير احترام ليم وال مباالة بحقيم؛ ألنو يتضايق منو وال يستطيع استنشاقو كامالً ،فيخرجو
ً
يخيم عمى
وتضايقا ولو آذى بو اآلخرين ،يخرجو من فمو
ً
المشبو بمدخنة األفران والمحارق ،ف ّ
ّ
المموث بالريق القذر والرائحة الكريية المنتنة ،ومصدر
الحاضرين سحابة قاتمة من الدخان الخانق ّ
إنسانا
ذلك كمو فم المدخن البذيء الذي ال يراعي لمجالسيو حرمة ،وال يف ّكر في وخيم فعمو ،ولو أن
ً
تنفّس في وجو المدخن أو بصق أو امتخط أمامو فكيف يكون موقفو واستنكاره وتألّمو ليذا الفعل؟!

عمما بأنو يفعل بمن يجمس حولو في غرفتو أو مكتبو أو سيارتو أو في بيتو بين أوالده وأىمو أو مع
ً
يستح ولم ير ِ
عو ولم يكن لو من الشيامة والرجولة ما
جمسائو في أي مكان يفعل أكثر من ىذا ،ولم
ِ

يردعو عن فعمو ىذا .أقول :الشيامة والرجولة ال الوازع الديني؛ ألنو لو كان لديو ذلك الوازع النتيى
وأقمع وخاف من رب العالمين ،ولما بقي عميو لحظة واحدة؛ ألن الخوف من اهلل ومن أليم عقابو

ظا متنبيًا ،متى أراد الشيطان اإليقاع بو انتبو واستغفر ربو وأناب إليو
يجعل المسمم حي الضمير يق ً
ورجع ،فالذي يشرب الدخان وينفثو في وجوه الحاضرين قد نزع منو الحياء ،وصار صفيقًا متمبد

الشعور ،وقد قال رسول اهلل (( :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى :إذا لم تستح فاصنع ما

شئت)).
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أييا المسممون ،كم تعالت األصوات في إنكار شر الدخان ،وكم صدر من النشرات والتحذيرات
الطبية من أض ارره المتعددة ،وكم صدر من الفتاوى الشرعية بتحريمو ،وكم أُلِّف من الكتب والرسائل
مضار في أبدانيم وأرواحيم وعمى نسميم ونسائيم ،وكم
في بيان مفاسده ،وكم جنى المدخنون من
ّ
آذوا من جمسائيم في المجتمع ،وكم أفنوا من دنانير ودراىم ،وكم أضاعوا من أوقاتيم وأىدروىا

ومعيا أعمارىم وأجسادىم حيث أفنوىا فيما يحرقيا ويتمفيا.

أحدا ،وال
داعيا ،وال يصغون لناصح ،وال يحترمون ً
ومع ىذا وذاك كمو فكثير من شاربيو ال يجيبون ً
وقيدىم ،فال يستطيعون
يترفعون بأنفسيم عن تمك العادة السيئة؛ ألن الدخان قد أسرىم وأحكم أسرىم ّ

خالصا ،إال باإليمان باهلل ورسولو والتوبة الصادقة إلى اهلل عز وجل ،ولو كان شارب الدخان
منو
ً
َسر ،وينطمق من
شيما متوكالً عمى اهلل غير فاقد لذلك الستطاع أن ينف ّ
ك من ىذا األ ْ
صادق العزيمة ً

تمك القيود بإذن اهلل تعالى.

ويروجونو في أسواقيم؛ لعمميم أنو من
إن الكفار يدفعون ىذا الدخان إلى مجتمعات المسممين ّ
األسمحة القاتمة التي تيدم األجسام ،وتقضي عمى الصحة ،وتجني عمى أخالق الشباب والرجال

والنساء واألطفال ،وبالتالي يستنزفون ثروات البالد وخيراتيا ،ويبنون حياتيم االقتصادية الدنيوية،

الس ّذج من األموال الطائمة مقابل الحصول عمى
ويتقدمون في مخترعاتيم العممية بما يدفعو أولئك ُّ

أيضا من
الدخان ومشتقاتو الذي أىمكوا بو أنفسيم ،ولبئس ما اشتروا ألنفسيم ،وتستنزف األموال ً
عموما ومن الدول كذلك من حيث يشعرون أو ال يشعرون،
المدخنين أنفسيم ومن األفراد اآلخرين
ً
حيث إنفاق األموال اليائمة لعالج المتضررين من التدخين وجمب األدوية ليم واألجيزة الخاصة

انتياء ،والمسممون غافمون إال من شاء اهلل،
مادًيا
بالعالج من بالد الكفر ،فيم المستفيدون ّ
ابتداء و ً
ً
فيالّ استيقظنا وانتبينا وعرفنا مقاصد أعداء اإلسالم والمسممين في ىذا وغيره من األمور األخرى؟!
إن المجتمعات الغربية الكافرة تخصص سيارات ومراكب وأماكن خاصة ال يركبيا وال يدخميا أو

ظا عمى صحة غير المدخنين وعدم اإلساءة إلييم وأذيتيم بالروائح المنتنة
يجمس فييا المدخنون حفا ً

الصادرة من أفواىيم وسجائرىم ،فيالّ طبقيا المسممون ،واستفادوا من تجارب غيرىم ما دام المدخنون

مصرين عمى فعميم؟! وىالّ قاموا بدور محمود يعود عمى الفرد والجماعة بخير؟! إن األمل كبير في
األوبة والرجعة الصادقةَ ،و َما َذِل َك َعمَى المَّ ِو بِ َع ِز ٍ
يز [إبراىيم.]ٕٓ:
وم ْذ ِىب لمشرف والمروءة والكرامة والشيامة،
إن شرب الدخان ضار لمبدن والدين والمال والمجتمعُ ،
ونوع واحد من األضرار ٍ
كاف لتحريمو واالبتعاد عنو ،فكيف إذا اجتمعت فيو تمك المضار المتعددة
والتي منيا ما يمي عمى سبيل االختصار:

انسدادا في الشرايين الدموية،
وتشن ًجا و ً
أما ضرره عمى البدن فيو يضعفو بوجو عام ،ويحدث تصمًّبا ّ
ومسبب لمسل والسرطان والسعال الديكي والتيابات الفم والمثة والبمعوم واألنف والحنجرة ومداخل
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ويسبب
الطعام والشراب وتقرحاتيا وحرقيا حتى يجعميا كالفحم المحترق المنيار،
ويسود األسنانّ ،
ّ
بالءىا وتآكميا بالسوس بسرعة ،والتياب الحبال الصوتية والتمدد واالنتفاخ الرئوي وسرطان الرئة
َ

والغثيان مع قمة الشيية لمطعام وعسر اليضم وقرحة المعدة واإلمساك ،وما يصاحبو من صداع وآالم

مختمفة والتيابات مزمنة تؤدي إلى اضطرابات عصبية وفتور واسترخاء وسرعة تعب واجياد عند بذل

أي ُجيد عضمي ،إلى جانب قمة النوم والنسيان وارتعاش األطراف ،واصابة العينين والجياز البصري
بعدم صفاء الرؤية والشعور بالغشاوة وضعف اإلبصار.
خطر عمى صحة
عاما من اآلن أن التدخين أشد ًا
وقد أعمنت ىيئة الصحة العالمية قبل ثالثين ً
طبيا أن التدخين يسبب
اإلنسان من أمراض السل والجذام والطاعون والجدري مجتمعة ،كما ثبت ً

اإلجياض والعقم عند النساء ،ويضعف القدرة الجنسية عند الرجال ،كما يقول تقرير الصحة العالمية:

إن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى تَ َحسُّن الصحة بما ال تستطيعو جميع الوسائل الطبية مجتمعة،
فيل أدرك المدخنون ضرر التدخين عمييم في أبدانيم؟!
إن ىذا وغيره موجود ضمن كتب ورسائل ونشرات عديدة لمن أراد البحث والزيادة ،وخير دليل قائم

المدخن ىو نفسو وحالو وما ىو فيو وعميو ،خاصة المدمن عميو منذ فترة وصاحب الخدمة
عمى
ّ
الطويمة في ذلك ال يحتاج إلى إثبات ودالئل من خارج نفسو.
وأما ضرره في الدين فإنو يجعل العبادات والقيام بالطاعات ثقيمة عمى متعاطيو وخاصة الصيام

والصالة والجموس في المساجد وحضور مجالس العمم؛ ألنو ال يستطيع الصبر عنو وخاصة

شر في ذلك ،وىو يدعو متعاطيو إلى مخالطة األراذل
كره المسمم في عمل الخير فإنو ّ
المدمنين ،وما ّ
والسفياء واالبتعاد عن األخيار ،ومتى سرى تعاطيو في الشباب سقطوا بالمرة ،ودخموا في مداخل
قبيحة ،وتدىورت أخالقيم ،وتحطمت معنوياتيم ،ونشؤوا نشأة سيئة؛ ألن كل قرين بالمقارن يقتدي.

فقير ال
يضيع فيو كل يوم من الرياالت ،وقد يكون ًا
وأما ضرره عمى المال فالذي يتعاطاه يعرف كم ّ
يقدم شراء الدخان عمى شراء غيره من الضروريات ألىمو ولو ركبتو
يممك قوت يومو ،ومع ىذا ّ

الديون الكثيرة ،فيحرم نفسو وربما يحرم أوالده من التمتع بالطيبات ،ويستبدل ذلك بالتدخين الذي ال

يسمن وال يغني من جوع ،وربما يسأل ىذا وذاك سجارة وسجارتين وييرق ماء وجيو مقابل الحصول

عمى سجارة ،وربما ُيمنع من ذلك وال يُعطى ،ومع ىذا فال يخجل وال يستحيي وىذا ىو الواقع ،ولو
ٍ
شيء من الطيبات لما أقدم عمى ذلك ،ىذا حال بعض الفقراء
طَمب
ألجأتو الضرورة إلى سؤال و َ
المتعففين عن السؤال .أما الغني فيو يبذل المال في شرائو غير ٍ
مبال بما يخرج ويضيع في سبيل

الشيطان ،وىو يعمم أن المبذرين ىم إخوان الشياطين ،وأنو سوف ُيسأل عن كل درىم ودينار :فيم
يوما
أنفقو؟ ويعمم أنو لو وقف عميو فقير كل يوم لمدة شير يطمبو ثمن فطور لما أعطاه ،ولو أعطاه ً

أو يومين لمنعو ونيره وطرده وأ َْرَغى وأزبد وك ّشر في وجيو بقية الشير ،وبيذا يتبين أن الشيطان لم
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يمنعو في يوم من األيام عن شراء الدخان ،ولم يتركو يفكر في ذلك؛ ألنو إنفاق في سبيل الشيطان،

فيو يسيّل عميو طريقو ،أما اإلنفاق في سبيل الخير وطرقو لكسب الحسنات فإن الشيطان يصعِّبو،
ويوسوس لصاحبو بوساوس كثيرة تمنعو من كسبيا ،ويكفي ىذا البيان حال اإلنفاق ىل ىو في
الحالل والطيبات أم في الحرام والخبائث.

أما ضرر شرب الدخان في المجتمع فإن شاربو يسيء إلى مجتمعو والى كل من يجالسو ويصاحبو،

الجو من
ً
ابتداء من زوجتو وأوالده حيث يكتم أنفاسيم ويخنقيم ويضايقيم برائحتو الكريية حتى يفسد ّ
تضرر من المدخنين أنفسيم ،ومما
ًا
طبيا بأن الجالسين الذين يستنشقون الدخان أكثر
حوليم ،وثبت ً
صدر في آخر إحصائية حول الخسارة البشرية في المجتمعات ىو موت أكثر من عشرة ماليين
شخص في السنة الواحدة في العالم من المدخنين ،منيم سبعة ماليين من البمدان النامية ـ كما

عبرون ـ بسبب األمراض الناتجة عن التدخين ،أما بين عامة الناس المجالسين فإن المتضررين من
ُي ّ
ذلك عمى مدى األيام سوف يجنون عواقبو وان لم تصدر إحصائيات عن ذلك.

امتد أذى التدخين فصار يالحق الناس في المكاتب والمتاجر وحال ركوبيم السيارات والطائرات،
ولقد ّ
وال حياء وال خجل وال رادع يردع متعاطيو إال من شاء اهلل ،وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول

مسمما فقد آذاني ،ومن آذاني فقد آذى اهلل)).
اهلل قولو (( :ال ضرر وال ضرار))(( ،من آذى
ً
ال أو
ثوما أو بص ً
وكذلك يمحق األذى المالئكة الكرام المالزمين لو ،واذا كان الرسول نيى َمن أكل ً

ُك ّارثًا أن ال يقرب المسجد ،وليعتزل مجتمع المسممين مع وجوب صالة الجماعة عمى الرجال؛ لئال
يتأذوا من رائحتو حتى تزول مع أنيا من الطيبات ،فكيف بالخبيث الذي ىو الدخان والجراك وغيرىا

من الخبائث؟! روى اإلمام مسمم رحمو اهلل أن رسول اهلل قال(( :من أكل البصل والثوم وال ُك ّراث فال
يقربن مسجدنا؛ فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى فيو بنو آدم)).
أييا المسممون ،إذا كان شرب الدخان من الرجال منقصة ليم بين الرجال ،وييدم مروءتيم

وشيامتيم ،وييدر كرامتيم ،ويحطّ من قدرىم ،فإنو من النساء أعظم ،وما نسمع عنو من أن بعض
نساء المسممين وصل بين الحال من غير حياء وال خجل بل وبكل وقاحة يتصدرن مجالس النساء
ومحافمين واضعات السجائر في أفواىين وليات الشيشة والجراك ليخرج منين كدخان المصانع

واألفران ،وىذا االنحطاط الخمقي والدناءة التي يأنفيا كل غيور وصمت ببعض النساء إلى اصطحاب
المتن ّزىات والشواطئ ليمارسن المناظر المخزية أمام أعين الناس عامة ،فيا ليا من
الشيش إلى َ
مناظر مخزية وحاالت مستقذرة يندى ليا الجبين ،وذلك ىو طيبين وعطرىن الذي يستعممنو

ألزواجين الذين رضوا بفعمين القبيح.
قال تعالى عن رسولنا محمد  :وي ِح ُّل لَيم الطَّيِّب ِ
ث [األعراف ،]ٔ٘1:وقال
ات َوُي َح ِّرُم َعَم ْي ِي ُم اْل َخ َبائِ َ
َ
َُ
ُُ
تعالىَ :وال تُْمقُوا بِأ َْيِدي ُك ْم ِإلَى التَّ ْيمُ َك ِة [البقرة.]ٔ9٘:
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-------------------------

الخطبة الثانية

طيبا مبارًكا فيو كما يحب ربنا ويرضى ،وكما ينبغي لجالل وجيو وعظيم
حمدا ًا
الحمد هلل ً
كثير ً
سمطانو ،أحمده سبحانو وأشكره ،وأثني عميو الخير كمو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،

محمدا عبد اهلل ورسولو ،الميم ِّ
صل وسمم وبارك عمى عبدك ورسولك محمد وعمى آلو
وأشيد أن نبينا
ً
وصحبو.
َِّ ِ
قال تعالى :يا أَيُّيا الَِّذين آمنُوا ُكمُوا ِمن َ ِ
ون
ْ
طي َِّبات َما َرَزْق َنا ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لمو ِإ ْن ُكنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْع ُب ُد َ
َ َ
َ َ
ِ
[البقرة ،]ٔ1ٕ:وكما يحكم عميو المدخنون أنفسيم بأن الدخان من الخبائث فقد قال اهلل تعالىَ :وُيح ُّل
لَيم الطَّيِّب ِ
ث [األعراف ،]ٔ٘1:وقال رسول اهلل (( :إن اهلل إذا حرم عمى قوم
ات َوُي َح ِّرُم َعمَ ْي ِي ُم اْل َخ َبائِ َ
َ
ُُ
حرم عمييم ثمنو)).
أكل شيء ّ
وان مما يب ّشر بالخير ويثمج صدور المؤمنين ويغيظ المنافقين والكافرين ىو امتناع كثير من
المحالت التجارية في ىذا البمد الطيب عن بيع الدخان والجراك ،وفي مدينة واحدة مثل جدة وصل

عدد المحالت التي امتنعت عن بيع الدخان ما يقارب خمسمائة محل تجاري قبل أكثر من عشرات
سنوات ،حصمت عمى شيادات تقدير ،وىذه ظاىرة طيبة سرت في معظم مدن بالد الحرمين،

وسمعنا عن االمتناع عن الدخان وبيعو داخل مكة والمدينة ،وىذه خطوة مباركة ال شك في ىذا ،وال

غرابة في ذلك عمى أىل ىذا البمد المبارك المسارعين إلى فعل الخيرات واالستجابة لنداء الفطرة

السميمة ،خاصة عندما يأتييم من يذكرىم ويوقظيم مما ىم عميو وفيو .وما قامت بو الدولة من إنشاء

مصحات خاصة لمساعدة المدخنين عمى إقالعيم عن تمك العادة السيئة ليو عمل مشكور وجيد
مبارك ينبغي لمن ابتمي بالتدخين االستفادة منو والمسارعة إلى العالج بدون مقابل.

والحمد هلل فقد منعت الدولة منذ فترة طويمة الدعايات واإلعالنات عن الدخان وما شابيو في األسواق

والصحافة ووسائل اإلعالم األخرى ،وىذا شيء طيب وهلل الحمد والمنة تمتاز بو بين الدول من

ضمن المناقب والمفاخر األخرى التي ال توجد إال في ىذا البمد ،إلى جانب األمر السامي الذي

يقضي بمنع التدخين في اإلدارات والمؤسسات الحكومية ،واننا لنرجو أن يمقى ذلك التطبيق وااللتزام

الكامل خاصة في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية التي ىي قدوة لغيرىا من حيث العاممين

فييا ،فإذا لم يمتزم المعممون والمربون واألطباء بذلك فال فائدة مرجوة منيم حول ذلك عمى من يستفيد
منيم من الطالب والمرضى ،وىذا ال يعفي الدوائر والمؤسسات األخرى ،ولكن ىذه األماكن قبل

غيرىا.

المدعة والقات
أييا المسممون ،إن مما يمحق بشرب الدخان ويشبيو ما يسمى بالجراك أو الشيشة أو
ّ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

الشمة وكميا بنات الخمر والمخدرات ،وان كانت تفرق عنيا في سرعة المفعول وبطئو وفي الحكم
و ّ
الشرعي ،لذلك وجبت النصيحة والتذكير بين فترة وأخرى في ىذا وغيره ،واهلل من وراء كل قصد.

