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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالالم علالح حبيب الا وتنالوت ا ونالدوت ا واالريو ا رنالو اهلل -صاللح اهلل علياله وهلاله وناللم-
تما بود:
مرحبا بإخواني وتخواتي وتهلالي وتحبالابي ومرحبالا بكالم مالرة تخالرع مالع المصالارع ،الليلالة دي بجالد عالاي ين ناخالد النالي ا
ال هالالارده بالض الربة القاضالالية ،عالالاي ين نجيالالس لمالالف تكتالالا

الموضالالوع خ يالالر الالدا ،ونالالدر إنالاله ييالالوي كتيالالر مالالن االالباب ا

وب ات ا علنا يقوالوا يالي المنالكلة دي ،يال هالارده ه قالو لاله ه جيبال لمالف تكتالا  ،ويالي نرالف الونالن ه بوالا رنالالة
حالس خخوان الا وتحباب الالا اللالي ونوالوا يالالي المصاليدة بتاعتالاله دي ،توالالوا ال هالارده نالدخل ولالة ديالدة مالالع النالي ا  ،توالالالوا
ندخل ال هارده صراع مع التدخين..
حقيقي نرسي كل اباب المسلمين وكل ب ات المسلمين وكالل اللالي ونوالوا يالي الرالد ده نرسالي إنهالم يوريالو إنهالا مكيالدة
كبيالالرة مالالن النالالي ا عنالالا يب لالالوا الالالدخا إ االالا اهلل ونبالالدت مالالا االالا اهلل صالالرحة ديالالدة كلهالالا اعالالة هلل ،كلهالالا اتبالالاع
لرنو اهلل صل علح حبيب -صلح اهلل عليه ونلم.-
ليه النباب بيدخن؟
لو ي ا ناللل ا كتيالر مالن النالباب بتنالرب الالدخا لياله؟ بوضالهم هيقالو لال واهلل عالادة نالي ة ادعالي لالي رب الا يتالوب علالي،
والثاني يقو ل واهلل بف تنا ع دي توتر عصبي يونا كده بلاربها تهه بال ال ِّرف عالن الهالم اللالي وايالا ،والثالالا يقالو
ل ارن ب ل لريلم يو ي بصراحة كانن السيجارة يي إيده بتلمع كدا وحا الة كالدا م الر يو الي انالتايل ،والرابالع يقالو
ل واهلل يا االيد محمالود إنالن عالار بقالح دا نضالا ونالدر يو الي ولالو رب الا يو الي عالاي ني تب الل السالجاير مالا ك الن تب لهالا
وإنن عار بقح اللي مكتوب علح الجبين الزم تنويه الوين!
تنا عالاي رنالم تربوالة دا تنالو لاله حا الة صالييرة خالال

لالو نالدر رب الا إنالي تنالا انالتلرن مالن حضالرت  5هال

ل هلديوهم ل تو النهر ،يجين تو النهر عنالا تاخالم م الي الال ال ال 5هال

ياله ونلالن

ياله تقالو لالي يالين  5هال

ياله يالا

االاليد محمالالود؟ تنالالو لال يالالا تخالالي إنالالن عالالار واهلل نضالالا ونالالدر لالالو رب الالا تراد إ تنالالا ترد لال الرلالالوت ك الالن رديتهالالا لال
وإنن عار حبيس نلبي اللي مكتوب علح الجبالين الزم تنالويه الوالين ،هترضالح بالالكالم ده؟! تنالا عالار
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هتومل إيه هتجيس لمف تكتا ! يالناهد يي الموضوع إنه ماي روش إ إح ا نحتج بالقضالا والقالدر علالح موصالية اهلل
نبحانه وتوالح.-نالالو لالالي يو الالي إنالالن يو الالي عالالاي ني تب الل دخالالا ؟ هاللنو لال هه! نالالو لالي ان و الالي ،نالالو لالالي الالالدخا حالالرام واال حالالال ؟
هلنو ل إزاي حال ؟ الدخا إ اا اهلل حرام ولكن كل الكالم هيكو بدليل من الكتاب ومن الس ة.
تدلة من القره علح تحريم التدخين:

صل علح حبيب -صلح اهلل عليه ونلم ،-تو حا الة مالن القالره  ،نالا الل وعالال" :وال تال ْقتُاللُالواْ تن ُرسال ُك ْم إَّ اللاله كالا
بَّ ُك ْم رَّحيما" ال سا  ،92:نو لي هو إيه؟ هو الدخا بيقتل الال رف؟ بوالا إنالن عالار تخويالا وحبيبالي إ اللالي بيموتالوا
بسبس الدخا يي الوالم كله ن ويا  4مليو ! حا ة صوبة هه؟

ي الس توالالا ننالالو حا الالة رانيالالة رب الالا لمالالا وصالالل حبيب الالا مالالا تصالاللي عليالاله؟ -صالاللح اهلل عليالاله ونالاللم -نالالا "ويُ َّح ال لل ل ُهال ُالم
ال يِّبال َّ
الات ويُحال ِّالرُم علال ْالي َّه ُم الِْبا َّالالا" ا عالرا  ،751:بالالاهلل عليال الالدخا يبالالات واال خبا الالا؟ ،نالالو لالالي بوالا خبا الالا

يبقح بيُحرم واال بيُحلل؟ بيُحرم صح كده؟

َّ
َّ
َّ
َّ َّ
احتملُالوا بالُ ْهتانالا
يس توا ننو حا ة رالثة نا ل وعال "والمين يالُ ْؤذُو ال ُْم ْؤمَّين وال ُْم ْؤم ات بَّي ْي َّر ما ا ْكتسبُوا يالقد ْ
وإَّرْما ُمبَّي ا" التوبالة 17:وانالن عالار يامالا ،يامالا نالات اتاللذوا بسالبس التالدخين الساللبي ،يبقالح هالو مابيالدخ ش ولكالن اللالي
به بيدخن وهو بيتلذي!

س ة علح تحريم التدخين:
تدلة من ال ل

توالالوا ننالو تدلالالة السال ة بسالالرعة كالده عنالالا إياله عالالاي ين بجالد نجيالالس لمالف تكتالالا يالي الجولالالة دي إ االا اهلل ،تدلالالة
الس ال ة ،نالالا -صالاللح اهلل عليالاله ون اللم -الحالالديا رواه تحمالالد بس ال د صالالحيح "ال ضالالرر وال َّ
ض الرار" صالالححه ا لبالالاني ،ال
تضر نرس وال تضر غيرك.
وضالح حبيبال -صالاللح اهلل علياله وناللم-كمالالا ع الد الترمالمي بإنال اد حسالن مالن منالالاهد يالوم القيامالة إ إنالالن مالش ممكالالن
هتسيس ترض المحنر إال لمالا تُسالل عالن تربالع حا الات" :ال تال و نالدما عبالد يالوم القيامالة حتالح يُسالل عالن تربالع" ،كالا
من ضم ها" ،وعن ماله من تين اكتسبه؟ وييم تنرقه؟" حس ه ا لباني
يواحد بوا مش عا به الكالم ده بيقو  :يالا االيد محمالود ده مالش كالالم يو الي إنالن بتقالو السالجاير حالرام؟! إح الا كالل
اللي عاريي ه إ السجاير مكروهة ،تنو ل

يس لو كانن مكروهة -هي بوالا حالرام -بالف لالو كانالن مكروهالة تروالل

حا ة تو تومل حا ة رب ا بيكرهها ليه؟ يبقح تنا تكيد الزم تكالو ع الدي حالس عالالي توي لرب الا لدر الة إنالي تنالا ال يمكالن
تعمالل حا الة رب الا بيكرههالالا ،ويالو دا كلاله لالالو ايترضال ا حقالا إ هالي مكروهالالة يالس مالا حبيبال -صاللح اهلل علياله ونالاللم–
نا " :يمن اتقح النبهات انتبرت لدي ه َّ
وعرضه" صحيح مسلم

صراع مع التدخين من سلسلة "المصارع"

( صفحة  2من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

نصة توبة "بنر الحايي":

هالاللنو لال نصالالة حلالالوة توي،كالالا يياله واحالالد انالالمه "بَّ ْنالالر الحالالايي" ،مالالين بنالالر الحالالايي ده؟ بنالالر الحالالايي ده كالالا مالالن

تنرا اخمام تحمد ،كا يو ي من الولما اللي عاينين يي عصر اخمام تحمد وكا نريس دا لقلس اخمام تحمالد بالن
ح بل ،يي يوم من ا يام نبالل مالا يلتال م ونبالل مالا يتالوب إلالح اهلل -نالبحانه وتوالالح -كالا عالازم بوال

تصالحابه يالي البيالن

وعمالالين بينالربوا خمالالر وبيسالمووا واحالالد بيوال  ،يواحالالد مالن الصالالحين راخ بيِالالبب علالح بابالاله ي َّ لوالن اريالالة يقالا لهالالا
صالالاحس هالالمه الالالدار عبالالد تم حالالر؟ ،يقالالالن :بالالل حالالر ،نالالا  :ت الالل صال َّ
الدنن إنالاله حالالر يلالالو كالالا عبالالدا لولَّالالم ت اهلل حالالرم هالالما
يالت م ب ومة الوبودية ،بَّ ْنر الحايي َّ
نمع الكلمة يِرج للرا ل يقا له :حضرت نلن إيه؟ ،نا له :نلالن كالما وكالما

وكما ،نا له :بل عبد هلل بل عبد هلل ،وبكح و لف علح ا رض وظل يبكي وتاب إلح اهلل ع و ل.
إنن حر واال عبد؟

يواي تنلل نؤا تخويا وحبيبي وبلنو ل تخويا وحبيبي عنالا مالاتكونش زعالال م الي ،تنالا خالايل عليال  ،تنالا مالش
بلنو ل الالدخا حالرام عنالا إنالن تَّ عالل م الي ،تنالا باللنو لال عنالا تنالا خالايل عليال  ،خالايل علالح صالحت وعلالح
دي ال وعلالالح مالال وعلالالح زو تال وعلالالح توالدك ،خالالايل عليال كلال  ،خالالايل لمالالا تقالالل بالالين إيالالدين رب الالا يسالاللل إنالالن
دخ الالن ليالاله؟ إنالالن مالالامليتش يم ال ليالاله بو الالر السالالواك الجميالالل وبالتسالالبيح والتهليالالل والتحميالالد؟ بالالد ماتنالاليل يم ال
بالسجارة التي حرمها اهلل ع و ل؟.

عالالاي تنالالو لال حا الالة صالالييرة خالالال يلالالو ك الالن نبالالل مالالا تولالع كالالل نالاليجارة تَّسالالل نرسال تنالالا حالالر واال عبالالد؟ يلالالو عبالالد
اعالالر إ رب الالا حرمهالالا عليال ولالالو حالالر اعمالالل اللالالي إنالالن عالالاي ه بالالف تالالمكر نالالو المالالولح ع ال و الالل "ومالالا كالالا لَّ ُمال ْالؤَّمن وال
م ْؤَّم ة إَّذا نضح اللهُ ورنولُهُ تمرا ت ْ ي ُكو لهم ال َّ
ِْيالرةُ َّم ْن ت ْم َّرَّه ْم" ا ح اب61:
ُ ْ
ُ
ُُ
من ا مراض التي يسببها التدخين:
تخويا وحبيبي حد ييكم يكر مرة يسل نرسه إيه كم ا مالراض اللالي ممكالن تتسالبس ييهالا الساليجارة دي؟ تمالراض كتيالرة
دا ،تنا مش عاي تزعل كتير لكن كتير دا من تنواع السر انات رب ا ينري ميع مرضالح المساللمين ،نولالوا همالين،
كلها بسبس السيجارة ،تصلس النرايين بسبس السيجارة ،تمراض القلس بسبس الساليجارة ،تو لجالل الناليِوخة بسالبس

ود ِّخالالن بيكالالو تيض الا بسالالبس السالاليجارة ،ي الس توالالالو نحالالمر خالالال
الس اليجارة ،اخ هالالاض لالالو كانالالن الم الرتة حامالالل ُ

ه الم

بيقولوا يي السيجارة مادة كل ا عاريي ها بيقولوا انمها ال يكوتين ،ال يكالوتين إنالن عالار إ االركات التالدخين بتِالدع ا
كل ا وبتضح علي ا وبالتحب نسالبة كالده مكتوبالة علالح علبالة السالجاير مالن بالره إنهالا  7مالن ا لالل تو تنالل تو تكثالر ،لكالن
هي ال سبة بتبقح كبيرة دا..
خم بال وهما مش عاي ين يقولوا عنا تدمن السيجارة وتتلذي ،وإنن عار ال يكوتين دي تصال مادة نامة ومهمالا
بلين ال سبة من الضآلة حتح لو كانن نليلة تخويا وحبيبي ،يمع تكرار ارب السيجارة بيتكو عدد كبير مالن ن الرات
ال يكوتين والكمية بت داد وت داد وتتضر وبيحصل ل مناكل..
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واللالي كتيالالر مالالن المسالاللمين حبايب الالا مالالايوريهو إ ال يكالالوتين ده تصالالال مالالادة نالالامة وكالالا بيُسالالتومل كمبيالالد حنالالري ،ولالالو

عالالاي توالالر خ الالورة الموضالالوع ،هالالات نالاليجارة ولوهالالا يالالي ميالالة مالالن بليالل للصالالبح لالالو االربن ن الالة مالالن الميالالة دي هتمالالوت،
َّ
َّ
الل مالالن خنالالا َّ
اوع الح تومالالل كالالدا نالاله ال بالالي نالالا " :دخلالالن ام الرتة ال الالار يالالي هالالرة رب ْتهالالا ،يلالالم ت و ْمهالالا ولالالم تالالد ْعها تلكال ُ
ا َّ
رض" صحيح البِاري يإوعح تومل كالده ،يالتالدخين المالوت بالالب ي تخويالا وحبيبالي ،عنالا كالده باللنو لال بلبوالا
ل رنالة حس وبلنو ل ارحم نرس واباب وصحت وب ل تدخين رب ا يبارك يي عمرك.
واهد ااهد من تهلها
عاي تنو ل حا ة صييرة خال

تحن ع وا "واهد ااهد من تهلهالا" ،يالي تحالد الكتالس نالرتت رنالالة ميلالة توي

إنه كا يياله واحالد انالمه " يالرمين مالاكالرين" الرا الل ده كالا بيومالل إعالنالات كبالر االركة نالجاير يالي الوالالم ،النالركة
دي كانوا بي لوالوه يالي اخعالال بيلالبف القبوالة كالده زي رعالاة البقالر وهالو كالا را الل يو الي وناليم و ميالل ،الرا الل ده يالي
هخر تيامه بسبس الدخا تصيس بسر ا الر ة! يبوا رنالة لكل الوالم نا لهم :التدخين يقتلكم وتنا الدليل!
واهد ااهد من تهلها.
لو نللن تخويا وحبيبي تي واحد يي الدنيا تدمن المِدرات ،نو له كانن السكة وكانن الِ وة ا ولح لي كانالن
إيالاله؟ هيقالالو لال  :هالالي السالاليجارة ،كانالالن البدايالالة السالاليجارة وكانالن ال هايالالة الهيالالروين والكوكالالايين واخدمالالا والضالالياع يالالي
الالالدنيا! رب الالا يوايي الالا ويوالالاييكم يالالا رب الوالالالمين وينالالري ميالالع مرضالالح المسالاللمين ويورالالو عالالن ميالالع المسالاللمين يالالا رب
الوالمين ويب لو كلهم الدخا إ اا اهلل.
نر خ ير يي السيجارة
تخويالالا وحبيبالالي مالالرة نالالللن نرالالف السالالؤا نلالالن هالالي السالاليجارة لمالالا واحالالد بيولوهالالا حتالالح لالالو مااالربها مجالالرد إنالاله يولوهالالا
ويسيبها بترضل والوة من تولهالا خخرهالا مالابت ريش لياله؟ مالع إنال إنالن لالو بالن ورنالة بالرده وبرمتهالا كالدا وولوتهالا بال الار
حت ري يح ناعتها علح و مادام هي مبرومة ومومولالة كالده مضاليو ة زي الساليجارة ،يسالللن عالن السالبس ،يسالللن
واحد كا ايا يي اركة دخا  ،يقا لي :هلنو ل علح نر عجيس دا ما اندر تنوله لحد نلن لاله :اترضالل،
نا لي :وإ كا بو

ال ات يوريوه لكن مش كل ال الات يوريالوه ،التبال اللالي بيجيل الا االركات الالدخا ب رضالل نانوي اله

يي الِمر لمدة تتراوخ ما بين  6اهور لال ال  1االهور لحالد لمالا التبال ده يو الي خالال

يتنالرب بالالِمر بوالد كالده ب دخلاله

مرحلة التص يع والدخا ! ولمل هو عنا التب منبع بالِمر بيرضل والع حتح لو مااربتو !
عنا كده تمكرت نو ال بي –عليه الصالة والسالم -كما ع د مسلم " :كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"
صحيح مسلم.
بال تاد من الدخا
ده ييه حا ة رانية تاد من السيجارة ،النينة ،النينة اللي ك ا زما ب رلها ن رة ني ة اخ بي روا لها ن رة
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تمد وحضارة ،إن تالني ال هارده مابقا ال بقة البسالي ة هالي اللالي بتنالرب النينالة ، ،دا ب الات الجاموالة واالباب
الجاموة بيقودوا علح المقاهي ويترالاخروا ويقالو لال  :دا تنالا بلاالرب اينالة يو الي موسالل ترالاخ وحا الات كالده وكالل دي
حا ات يو ي ما بتضر وما بتوملش حا ة! والدخا بيتكرر يي المية! ونسيوا ومِدو بالهم إ المنالكلة الكبيالرة
يي الِر وم نرسه اللي بيوصل الدخا

اللي بينرب النينة الِر وم دا كله مليا

الراريم وميكروبالات ،وبي تقالل

من يم ده لرم ده ويي ال هاية الضحية هي إنن!
تنباب ند تجول التدخين نبس لسو الِاتمة:
تخويا وحبيبي عاي تنو لال إ بكالل تنالل التالدخين باللنو "نالد" وحالب تحالن كلمالة "نالد"  7911خالب ،نالد يتسالبس
يي نو الِاتمة لسببين:
السبس ا و  :إ المدخن مصر علح الموصية خنه بينالرب السالجارة وبيركررهالا كالل يالوم  91و 41و 11مالرة وال بالي
َّ
نماع القالو َّ ويالل َّ
ولمالو " صالححه
صلح اهلل عليه ونلم -نا " :ويْلَّ
للمص ِّالرين الالمين يُصال لرو علالح مالا يولُالوا وه ْالم ي ُ
ُ
ا لباني
السالبس التالالاني :إنهالالا ييهالالا مجالالاهرة بالموصالالية وال بالالي -صاللح اهلل عليالاله ونالاللم -نالالا " :كالالل تمتالالي موالالايح إال المجالالاهرين"
صحيح البِاري ،وإنن عار ياما نات تخويا وحبيبي ماتوا والسيجارة يي إديهم!
تنا تتم ح إني تنا وإنن نموت والمصحل يي إيدي ا ،رب ا يرزن ا وإياكم حسن الِاتمة
توالالالو نكمالالل حبالالايبي وتع الاليكم رنالالالة حالالس مالالن هالالمه الحلبالالة ومالالن المكالالا ده ،وعنالالا تنالالو لكالالم واهلل الو الاليم خالالايل
علالاليكم وب اللحبكم وبالاللتم ح الِيالالر لكالالل مسالاللم ،وتتم الالح رب الالا يبوالالد ع ال كم كالالل االالر ،توالالا ننالالو اخنالالالم توهالالد بحر ال
الضروريات الِمف ،كا من مقاصد النريوة حرال الضالروريات الِمالف اللالي هالي إياله؟ حرال الال رف والوقالل والمالا
والدين والورض.
توالو ننو مونل التدخين من حر الضروريات الِمف:
 -7مونالالل التالالدخين مالالن حرال الالالدين :السالاليجارة هالالل توالالود بالالالِير لىنسالالا علالالح دي الاله؟ إزاي هتوالالود؟! إذا كالالا تصالالال
السالجارة بتناليله عالالن ذكالر اهلل وعالالن القالره ! حالد يالاليكم حبالايبي متِيالالل إناله ممكالن يكالالو واحالد مانال الساليجارة وهالالو
بيسبح؟!
حد ممكن يتِيل إ واحد مان السجاير وهو بيقالرت القالره ؟! بوالا يقي الا  ،الساليجارة ممكالن تاخالد م ال ونالن نالد
إيه؟ حوالي  5دنايق ،عار الال  5دنايق دو ممكن تومالل إياله؟ واهلل الو اليم واهلل الالمي ال إلاله غيالره ممكالن تب يلال 5
بيوت يي الج ة ،تقرت نل هو اهلل تحد  51مرة ولو نرتتها كل  71مرات يتب ي ل بيالن يالي الج الة! لالو نلالن "نالبحا
اهلل الو يم وبحمالده"  51مالرة يالي الدنيقالة يتيالرت لال  51نِلالة يالي الج الة ،لالو صاللين الضالحح  4ركوالات يتب الي لال
بين يي الج ة.
تِيل  5بيوت يتب وا ل يي الج ة و 51نِلة تت رع ل يي الج ة يي  5دنايق! يي الونن اللي انن تقضيه يي
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ارب نيجارة!
الحا ة التانية إ السيجارة ممكن تمهس بمرو ة اخنسا  ،إيه الدليل علح كده يا ماعة؟
ممكن تالني واحد بينرب يي اليوم علبتين نجاير ونايس والده من غير تكل وال ارب ،تنا تعر نات كده،
ممكالالن يقوالالد ينالالرب يالالي ا مالالاكن الوامالالة ،يالالي المواصالالالت ،ولالالو حالالد نالالا لالاله لالالو نالالمحن صالالدري توبالالا ممكالالن تب الالل
نالجاير لالو نالالمحن؟ ،يقالو لاله لالالو نالمحن إنالالن انال اركالس تاكسالالي تو لالو مالالش عا بال انال اركالالس تاكسالي ،ممكالالن
ينرب يي تماكن تانية ويؤذي ال ات يي المسا د ،يي ا ماكن الوامة ،يي نوبر ماركالن ،يالي تي حتالة ،ممكالن يسالمع
تغاني للرجر ومايقومش يصلي ولو هرن عليه نيجارة يقوم يي ع التلج ينربها ،ولو ملقا نالجاير يالي البيالن ي ال
يدور يالي النالوارع علالح نالوبر ماركالن مرتالوخ علنالا ينالتري م اله علبالة نالجاير وال يلبالي نالدا الرجالر! نالد إياله السالجاير
بتضر اخنسا يي دي ه!
 -9مونالالل التالالدخين مالالن حر ال الوالالرض :إيالاله مونالالل السالالجاير مالالن حر ال الوالالرض؟ السالالجاير بتسالالي لسالالموة اخنسالالا ،
يتقا يال ده ما اا اهلل إنسا ياضل وخلو بف عيبه إنه بينرب نجاير!
السن تقالو  :الولالد اب الي ده كالا زي الرالل وممتالاز لحالد مالا اتلالم علالح االلة علمالوه االرب السالجاير! يبتقالدخ يالي نالموة
اخنسا .
 -6مونل التدخين من حر ال رف :السجاير بتدمر ال رف وتدمر الصحة.
تخويالالا وحبيبالالي مولومالالة صالالييرة ضالالحايا اخيالالدز يالالي خالالال ال ال  71نال ين اللالالي يالالاتوا كالالا حالالوالي مليالالو ونال  ،كالالا مال هم
 611تلل واحد ماتوا ،يي كام ن ة؟ يي 71ن ين.
ضحايا التدخين كل ن ة 4مليو بيموتوا ،يو ي ضحايا التدخين تاد من ضحايا اخيدز!
 -4مونالالل التالالدخين مالالن حرال المالالا  :التالالدخين مضالاليوة للمالالا  ،تخويالالا وحبيبالالي ،رب الالا بيو يال الالالرز  ،بيو يال المالالا ،
وانن بتحر الرز ده وكل دي ييها اي من كررا ال ومة ،صح واال تنا غل ا ؟
نالالا تحالالد السالاللل" :لالالو تنرالالق الر الالل مالالاله كلالاله يالالي الحالالال مالالا كالالا ذلال تبالالميرا ،ولالالو تنرالالق مالالدا يالالي الحالالرام كالالا ذلال
تبميرا".
 -5مونالالل التالالدخين مالالن حر ال الوقالالل :الالالدخا والسالالجاير بتالالدمر خاليالالا المالالد ،يهالالل حالالد ممكالالن يتِيالالل بوالالد كالالده إ
واحالالد يصالالر علالالح السالالجاير وهالالو عالالار إ رب الالا حرمهالالا وإ نبي الالا -صالاللح اهلل علياله ونالاللم -حرمهالالا ،يالالو ده كلالاله إنالالن
بتحمل م الم.
تخويالالا وحبيبالالي واهلل ببوالالن لال رنالالالة حالالس مالالن نلبالالي خويالالا وحبيبالالي اللالالي بلحبالاله يالالي اهلل وبتم الح لالاله الِيالالر وباللتم ح إ
مريش تي ار يصيبه.
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التدخين السلبي..
إنالالن بتنالالرب وغيالالرك بيتالاللذع! إنالالن يالالي البيالالن بتنالالرب وزو ت ال ووالدك بيتالاللذوا ،يالالي المسالالجد اللالالي بيصالاللي ب ال
ملذي ،يي الومالل زمايلال ماللذيين ،يالي المواصالالت ال الات بتتاللذي ،وإنالن عمالا بتالؤذي ده وبتالؤذي ده وممكالن واحالد
يكالالو مالري

صالالدر تنالالرب بالاله تجيلالاله تزمالالة ممكالالن يمالالوت ييهالالا واال يالالروخ ييهالالا وتكالالو إنالالن السالالبس ،اوعالالح تتحمالالل

الم الم دي رب ا يحر ا ويحر كم.
عاوز تنو ل حا ة صييرة خال  ،ملحوظة بسي ة ،حديا البِاري ومساللم حبيب الا -صاللح اهلل علياله وناللم -نالا :
"من تكل روما تو بصال"  -توم تو بصل واالت ين حال  -يليوت ل ا تو ليوت مسجدنا" صحيح البِاري
خد بال يإذا كا ال بي -صلح اهلل عليه ونلم -نهح المسلم لو تكل توم تو بصل ويضلن الريحة مو ودة نهاه
إنه يروخ يصلي يي ماعة علنا ميالؤذيش المساللمين المصاللين وميالؤذيش الماليكالة ،يمالا ظ ال بالاللي بينالرب دخالا
محرم ويدخل بين رب ا؟! رب ا يحر ا ويحر كم.
هرار التدخين علح االنتصاد
توالوا ننو إيه هرار التدخين علح االنتصاد ،يي عجالة نريوة كده ،يي مصر يالا ماعالة يالي مصالر بالف بتسالتهل 8
مليار نيجارة ن ويا ،الحكومة بت رق 6مليار علح تضرار التدخين علح عالج ا مراض ال اتجة عن تضرار التدخين.
الوالم الوربي بيستهل  % 59من م تجات اركات الدخا  ،يو ي إح ا ب و ي تموال ا عدا ا وب قتل بيها تنرس ا!
تنل نؤا صيير؟ حضرت ييه نات بتدخن بقالها  41و 51ن ة ،حضرت ممكن تتِيل إ من خالال المصالاريل
تو يي خال م ات اخال اللي إنن تنرقتها علح الدخا خال  51ن ة كا ممكن تومل بيها إيه؟!
كا ممكن تجيس ييال علح ال يل وتجيس نيارة تحالد موديالل ،وتملالح بيتال ت مالل ترالا وت لالع الحالج والومالرة كالل
ن ة ،وت رالق علالح اليتالامح وكالا ممكالن تب الي مسالجد ،كالل ده بالبلالدي كالده ،كالا ممكالن تواليش ت مالل حيالاة لالو تنرقالن
الرلوت اللي صريتها  51ن ة علح الدخا لو تنرقتها يي تو ه الِير.
تخويالالا وحبيبالالي ،يالالاكر حض الرت الق بلالالة اللالالي اترمالالن علالالح هيرواالاليما ونا الالازاكي؟ يالالاكر حض الرت كالالا الضالالحايا بتوعهالالا
ومازل ا ب تكلم وب تحد عن الملناة ا خالنية اللي حصلن دي ،ند إياله كانالن ملنالاة إنسالانية كالا ضالحيتها نالد إياله؟
ربع مليو ! ومازل ا ب تكلم من الحرب الوالمية التانية لحد ال هارده ب تكلم عن ملناة هيروايما ونا ازاكي!
مع إ ضحايا التدخين كل ن ة 4مليو وال توليق!
الزم نب ل تدخين
تخويا وحبيبي ،عاي تنو ل حا ة لالو ك الن يالي يالوم مالن ا يالام االربن الالدخا علنالا بتقلالد اليالرب وظ يالن إ دي
من الحضارة ..عاوز تنو ل خبر ممكن يكو ماوصلكش ،اليرب ب لوا تدخين تو تغلس اليربيين ب لوا تدخين
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بالرول ،يالزم نب ل مش علنا اليرب ب ل ،علنا رب ا تمرنا إن ا نب ل.
الصالالين لالالم تال ه

إال لمالالا حاربالالن ا ييالالو  ،توروبالالا لالالم تصالالل إلالالح ال هضالالة اللالالي هالالي ييهالالا دي إال بوالالد مالالا نيالالدت االالرب

الِمور يي الو الت ا نبوعية يقال الالب ،إنما يي تيام النيل مم وع حد ينرب خمر.
هلنو ل علح خبر حلو توي من ن ة  7214ل ال 7288يي الرترة دي  61مليو تمريكالي ب لالوا دخالا و71مليالو
بري اني ب لوا دخا .
اليرب ب لوا تدخين إزاي؟!
توالح تنو ل يي عجالة نريوة بف تصلي علح حبيب -صلح اهلل عليه ونلم-
 -7تو حا ة م ووا إعالنات السجاير يي التلير يو وا ماكن الوامة.
 -9تل مالالوا االالركات الالالدخا إ يكتبالالوا علالالح علبالالة الالالدخا علالالح مسالالاحة  %41التالالدخين ناتالالل ،ورغالالم ذل ال ال الالات
ماب لتش!
 -6ريووا نسبة الضرايس ونور السجاير ،ورغم ذل ماب لو !
 -4يوملوا الركرة الرابوة وا خيرة وهي دي اللي نضن علح التدخين تماما ،نالالوا يالس هالو تصالال إياله المنالكلة يالي
التدخين؟ المنكلة يي التدخين منكلة نرسية إ اركات الالدخا توهمالن الر الل إناله هالو لمالا بينالرب الالدخا بيبقالح
تكتالالر اذبيالالة لل سالالا وال سالالا بتحالالس الرا الالل المالالدخن ،وتوهمالالوا المالرتة إنهالالا بتكالالو تاالالد تنورالالة و اذبيالالة للر الالل لالالو هالالي
دخ ن!
نالالالوا يالالس خالالال

إح الالا نومالالل بقالالح الوكالالف ،نومالالل حملالالة دعا يالالة ونومالالل تصالالريات ونالالوانين موي الالة تِلالالي اخنسالالا ده

ينور مش إ هو ماب ينور إ هو م بوذ من المجتمع ومحد عاوزه.
عملوا إيه؟
 -7م ووا التدخين يي ال يارات.
 -9م ووا التدخين يي الم اعم وخلوها يي دورات المياه يقب.
 -6خلوا التدخين يي المصالح الحكومية يي حمامات ضاليقة الدا لدر الة المالدخ ين بقالوا همالا نرسالهم متضالايقين مالن
بو .
 - 4م ووا التالدخين يالي كالل ا مالاكن الوامالة لدر الة إ تي واحالد عالاي ينالرب ناليجارة الزم ي لالع بالره يالي البالرد القاتالل
علنا ينرب نيجارة .
 -5يي الم ارات عملوا غر ز ا ية بحيالا لالو حالد حالس يالدخن كلهالم يجتموالوا مالع بوال

يالي غريالة ز ا يالة ويبقالوا

ير الالة للالالي رايالالح واللالالي الالاي .يحسالالوا إنهالالم م بالالوذين وبقالالح االالكلهم بنالالع الالدا ي ال ال 61مليالالو تمريك الي ب لالالوا تالالدخين
و71مليو بري اني ب لوا تدخين!
تخويا وحبيبي اليرب ب ل تدخين وإنن لسه مش ناوي تب ل؟!
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واهلل باعتهال رنالة حس وبلحب وبلنو ل واهلل الو يم باتم ح إ انن بد ما تنرب نيجارة انتومل نواك
بد ما تيضس رب ا نرب من رب ا تكتر ،بد ما تومل حا ة تيضس رب ا خلي ورا ال بح -صلح اهلل عليه ونلم-
علنا تدخل الج ة رب ا يبارك يي .
ا نباب الموي ة علح اخنالع عن التدخين؟
يي عجالة نريوة كده ،ع اصر نريوة علنا الونن:
 -7انتون باهلل ..خد بال من حا ة تنا مرة ربتها مع واحد نلن له السجاير والدخا وكده ،نا لي :واهلل عاي
تب لها بف علح يكرة تنا لو عاوز تب لها يي تي ونن إ اا اهلل هلب لها تنا ع الدي ع يمالة نويالة الدا ،نلالن لاله يبقالح

مش هتب لها ،نا لي تُما تب لها إزاي؟ نلن له :تمسكها دلونن ندامي وتق ع الولبة "مالن تقالرب م الي االبرا تقربالن
م ه ذراعا" صحيح مسلم ونو له يا رب يالا حبيبالي ملاليش غيالرك وملاليش نالدرة تب الل السالجاير إنالن اللالي نالوي ي يالا رب
و لوها من نلبي ،ن ع الولبة ومار ولها تاني ،خنه انتوا باهلل.
 -9تخل

ال ية..

تنا مش هانيس الدخا علنالا هالو بياللرر علالح صالحتي ويلونالي ،تنالا هاناليس الالدخا خ ربالي حبيبالي حرماله عليالا يالال
يمكن تارب حا ة رب ا بيحرمها تو حتح رب ا بيكرهها .
 -6ابود عن تصدنا السو  ..اللي بيوي وك علح الدخا  ،اللي نلن لهم تنالا ب لالن نالالوا لال هه يبقالح إنالن مالابقيتش
را الالل يبقالالح إنالالن كالالما يبقالالح إنالالن كالالما ،ابوالالد عال هم لحالالد تمالالا رب الالا يكرمال وتثبالالن وار الالع وادعالالوهم إلالالح اهلل علنالالا همالالا
كما يب لوا.
 -4تج س ا ماكن اللي بيجتمع ييها المدخ و  ..لي الاله؟ علنا متتلرر بريحة الدخا .
 -5ماتقود يي نرف المكا اللي ك ن بتدخن ييه ..علنا ماترتكر الدخا .
 -1يكالالر يالالي ن الالوادة زو ت ال وتوالدك ..وإن ال يام الالا تذيالالن زو تال ال بريحالالة الالالدخا ويام الالا تذي الن توالدك وت رالال ال ،
التدخين ندام ا را

ريمة ،ال رل بيتلذع وبي لع بيتنبع بحس الدخا بسبس إنه اا تبالوه ندوتاله وتنالوته -هالو

بوا تنوته وندوته ال بي صلح اهلل عليه ونلم -إنما يو ي ندوته يي الحيالاة بالرده تبالوه ،بينالرب م اله وبينالبع م اله يلمالا
اايه بيدخن لع زيه بيدخن ،يكر يي إن هتسود تنرت لما تسيس الدخا .
 -1تالالمكر إنال إنالالن ممكالالن تكالالو بتتحمالالل م الالالم كتيالرة ..بسالالبس إنال يامالالا تذيالالن نالالات يالالي المواصالالالت الوامالالة ويالالي
ا ماكن الوامة ويي المسا د ويي كل مكا  ،ابود علنا تتِل

من الم الم دي.

 -8نو لكل اللي حوالي تنا ب لن دخا  ..ناعدوني إ تنا انتمر باهلل عليكم.
 -2مالالارت رياضالالة ..علنالالا ال يكالالوتين ي لالالع مالالن سالالم وعلنالالا ترالالو وتبقالالح صالالحت حلالالوة ونرسال يبقالالح ميالالل
ووا يبقح م ور.
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 -71كالل اللالي ك الن بت رقاله علالالح التالدخين ياريالن تومالل بيالاله خيالر ..انرالق علالح اليتالامح ،االالارك يالي ب الا مسالجد ،اعمالالل
كولدير ميه ،اعمل تي خير ورب ا هيثبت بسبس الومل الصالح.
لو حبين تروخ ل بيس يساعدك برضل اهلل علح ترك التدخين ويو ي بو

ا دوية ال بلت يي هما.

الِاتمة:
وهخر حا ة عاي تنولها ل لو حاولن مرة وماويقتش ،حاولن مرة تانية وماويقتش ،اوعح تياللت ،انالتون بالاهلل وار الع
وادع وانتيرر وإ اا اهلل رب ا هيكرم وتب ل التدخين.
لرب ا ونو له يا رب مليش غيرك ونوم وصل َّ

لالو انت والالن بكالمالالي بالاهلل عليال نالالو لالي تنالالا الالددت البيوالة ال هالالارده مالالع رنالو اهلل وهالالاترك الالالدخا وتنابالل ال بالالي علالالح
الحوض وتنو له يا حبيبي يا رنو اهلل -صلح اهلل عليه ونلم ،-يي يوم من ا يام نمون المحاضالرة دي علالح ن الاة

انرت وب لن الدخا وبجدد البيوة مواك يا رنو اهلل ،رب ا يجمو ي واياكم علح الِير ،بلحبكم يي اهلل.
إح ا كده إ اا اهلل ب ا الني ا لمف تكتا وضرب اه الضربة القاضية وانتصرنا يي الجولة دي.
إ االالا اهلل كالالل اللالالي نالالمووني يب لالالوا دخالالا ورب الالا يجمو الالي وإيالالاكم علالالح الِيالالر ،واهلل كالالل اللالالي هيب الالل الالالدخا الليلالالة
دي ،واهلل دعيله إ اا اهلل يي التلن ا خير من الليل إ رب ا يجمو ي وإياه مع ال بي يي الرردوت ا علح.
رب ا يجمو ي وإياكم علح الِير دا ما.
نالالبحان اللهالالم وبحمالالدك تاالالهد ت ال إلالاله إال تنالالن تنالالتيررك وتتالالوب إلي ال  ،وصالاللح اهلل علالالح نبي الالا وحبيب الالا واالالريو ا
وتنوت ا وندوت ا رنو اهلل -صلح اهلل عليه ونلم.-
بلحبكم يي اهلل والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
ااهدوا الدرت لل نر علح ال ن يح نسم ترري الدروت يح م تديات ال ريق إلح اهلل ترضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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