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عنوان اخلطبة

اقتلوه قبل أن يقتلكم

عناصر اخلطبة

/1شريعة اإلسالم حتل الطيبات وحترم اخلبائث
/2خبث التدخني وأضراره /3واجب اجملتمع يف
مكافحة التدخني /4احلكم الشرعي يف التدخني

الشيخ

عبدالعزيز بن محود التوجيري

عدد الصفحات 8
ُوَل:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هلل بيده اخلري وىو على كل شيء قدير ،أمحده -سبحانو -وأشكره،
أعطى اجلزيل ومنح الوفري ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،
زلمدا عبد اهلل ورسولو،
تنزه عن الشبيو والنظري ،وأشهد أن سيدنا ونبينا ً
البشري النذير ،والسراج ادلنري ،صلى اهلل وسلم وبارك عليو وعلى آلو
وم ْن تبعهم بإحسان ،وسلم التسليم الكثري.
وأصحابو َ
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أما بعد :السعادة دلن تدبر ،والسالمة دلن تفكر ،والفوز دلن اعترب وتبصر:
ت ِمن س ٍ
ِ
(يَ ْوَم تَ ِج ُد ُك ُّل نَ ْف ٍ
وء
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخ ْي ٍر ُم ْح َ
ض ًرا َوَما َعملَ ْ ْ ُ
ِ
َّ
تَ َو ُّد لَ ْو أ َّ
وف
سوُ َواللَّوُ َرءُ ٌ
َن بَ ْي نَ َها َوبَ ْي نَوُ أ ََم ًدا بَعي ًدا َويُ َح ِّذ ُرُك ُم اللوُ نَ ْف َ
بِال ِْعب ِ
اد)[آل عمران.]33 :
َ
شريعة اإلسالم كاملة بححكامها ،متناسقة يف تشريعااها ،عالية يف
أخالقيااها ،ال خري إال يف ثنايا مطلوبااها ومباحااها ،وال شر وال ضر إال يف
ُح َّل لَهم قُل أ ِ
ك ماذَا أ ِ
ُح َّل لَ ُك ُم
نواىيها وممنوعااها؛ (يَ ْسأَلُونَ َ َ
ُْ ْ
ات)[ادلائدة.]4 :
الطَّيِّبَ ُ
ومن أخص أوصاف نبينا زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -وأظهر نعوتو:
ِ
اىم َع ِن الْم ْن َك ِر وي ِح ُّل لَ ُهم الطَّيِّب ِ
ات َويُ َح ِّرُم
ُ َ
َُ
(يَأ ُْم ُرُى ْم بِال َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ُ ْ
ُ
ث)[األعراف.]157 :
َعلَْي ِه ُم الْ َخبَائِ َ
لقد ابتليت البشرية ببلوى جلبتها ألنفسها ،وأنفقت عليها كرائم أمواذلا،
الغين أسري إذا وجل بابو ،والفقري سخيو عليو ،ليس يف الوجود عامل ىدم
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لصحة األبناء والبنات ،ولكفاءااهم وأخالقهم مثل ىذا البالء؛ بل ال نظن
أن اجلنس البشري منذ بدء اخلليقة ضعف واستكان أمام عدو من أعدائو؛
كما فعل أمام ىذه البلية ،لقد أسرتو وأذلتو وحطمتو؛ بل لقد قتلتو
وأىلكتو!.
إهنا ادلدمر لصحة األفراد ،وسالمة األطفال ،وشقاء األسر ،ومصاحل
اجملتمع ،وسعادة األمم ،واقتصاد الدول ،السفاح القاتل ،مهلك احلرث
والنسل!؛ ذلكم ىو آفة التدخني ،وبالء التبغ والدخان ،أجارنا اهلل وإياكم
وأحبابنا وذرياتنا من وبائو وبالئو.
التدخني مغنب غرار ،وعدو مكار ،عدو اإلنسانية ،وعامل ىدمها وكياهنا،
وضررا!.
الدخان أشد األوبئة
خطرا ،وأعظمها بالءً ً
ً
انتشارا ،وأكثرىا ً
ال يسًتيب عاقل -مدخن وغري مدخن -أن الدخان خبيث ال طيب فيو،
ممرض ال صحة فيو ،خسارةٌ ال كسب فيو ،ليس بغذاء
ٌّ
مضر ال نفع فيوٌ ،
وال دواء ،ال يسمن وال يغين من جو ،،ال جيين ادلدخن ادلسكني سوى ىذه
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األخبرة ادلتصاعدة يدخلها يف جوفو؛ لتسري يف مجيع أجزاء جسمو ،ويبقى
رمادا بني أصابعو؛ لتفسد وال تصلح ،واهدم وال تبين.
آخرىا ً
التدخني مرض وىالك ،وضيا ،مال ،وحتطيم أسر؛ بل ضيا ،أمم ،يفسد
وال يصلح ،يهدم وال يبين.
ىذه وربكم ليست مبالغات وال مزايدات؛ بل ىو مفتاح ادلخدرات ،وسوء
األخالق ،وادليل إَل الكذب والنفاق والسرقة.
يدمر اقتصاد الفرد واألسرة ،ويحيت على ما بقي من مال الشخص ،إن مل
يكن أخذ أساسو ،وأبقى لألسرة واحلياة فتاتو.
الشعب ِ
غاشيا
ىذا بالء ُُيطر َّ
الشر منذراً *** وىذا وباءٌ َجيرف َ
إن من ادلضحك ادلبكي أن استهالك الدخان يزيد يف الفجوة بني األغنياء
والفقراء؛ فكثري ممن أبلوا انفسهم فيو زلرومون من الضروريات األساسية،
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حىت إن اإلنفاق السنوي على التدخني ُيثل ستة أضعاف ادلن َفق على
ُ
الصحة ،وضعف ادلنفق على التعليم! ،وكفى بادلرء والدولة إمثًا أن يضيعوا
من يقودون.
ال يبالغ إن قيل :إن أىل األرض قد أصاهبم من ضرره ،وغشاىم من
دخانو ،فما ذنب األسوياء؟! وما جرُية ادلتنزىني من ىذا القذر؛ أن تنفث
مسومو يف وجوىهم ،أو تلوث طرقااهم بحخبراهم ،أو تصبغ أثاثهم بنتنو؟؛ بل
ما جرم األطفال والنساء يف البيوت والطرقات وادلتنزىات أن تستمرأ أعينهم
من منظره ،أو يعايش نتنو جوارحهم حىت تحلفو نفوسهم؟.
كيف نشح ىذا الوباء العفن واستقتو رلتمعات تدعي الرقي واحلضارة،
واستساغتو أفئدة تتسم بالنظافة والنزاىة؟!.
إذا كان األمر كذلك فيجب على اجلميع مكافحة جتارة ادلوت ،وصناعة
اذلالك واإلىالك ،اقتلوه قبل أن يقتلكم ،واىربوا منو قبل أن يلتف عليكم
حببالو فيوثقكم ،امحوا أنفسكم وأطفالكم وأىليكم ،واحفظوا أموالكم؛ فـ
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ِ ِ
ِ ِ
ٍ
يما أَفْ نَاهُ؟،
"لن تَ ُزوال قَ َد َما َع ْبد يَ ْوَم القيَ َامة َحتَّى يُ ْسأ ََل َع ْن :عُ ُم ِره ف َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يم أَنْ َف َقوُ؟َ ،و َع ْن
سبَوُ؟ َوف َ
يم فَ َع َل؟َ ،و َع ْن َمالو م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َ
َو َع ْن علْمو ف َ
ِجس ِم ِو فِ
يم أَبْالَهُ؟" ،وىذا الوباء داخل يف ادلسائلة يوم القيامة كلها؛ يُفين
ْ
َ
ُ
العمر من غري مكسب ،وينفق ادلال يف غري مربح ،ويبلي اجلسم يف سم
وننت ،وحجة على من علم ضرره وحترُيو فحصر عليو.
إذا عُلم ىذا فيحرم بيعو واالجتار بو ،وجيب إصدار األنظمة والقوانني
والتعليمات الصارمة دلنع التدخني عن األفراد وادلؤسسات ،يف كل ادلنتديات
والتجمعات ،جيب حبزم منع الًتويج لو أو الدعاية ،جيب إصدار التعليمات
متاما
احلازمة اليت حتفظ صحة الناس وأمواذلم ،وتؤمن أماكن نظيفة خالية ً
من ىذا الوباء الفتاك وآثاره؛ ( َوأَنْ ِف ُقوا فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو َوَال تُ ْل ُقوا بِأَيْ ِدي ُك ْم
إِلَى الت ْ ِ
ِِ
ين)[البقرة.]195 :
َح ِسنُوا إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
َّهلُ َكة َوأ ْ
ب ال ُْم ْحسن َ
أستغفر اهلل و  ولكم ،ولسائر ادلسلمني من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه
إنو ىو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا ،وعلى آلو وأصحابو والتابعني
كثريا.
َ
وم ْن تبعهم بإحسان ،وسلم ً
تسليما ً
أما بعد :التدخني عبث باألبيض واألسود ،واحلاضر والبادي ،وادلتعلم
واألمي ،والشريف والوضيع.
ونفسا مضطربًا ،وذىنا كليالً ،وأعصابًا
ادلدخن ال يربح إال قلبًا ً
سقيماً ،
ثائرةً مهتاجةً ،وحيويةً مهدمةً ،وحياةً قصريةً مرىقةً.
اطف
إن من اليقني وادلعلوم أن ادلبتلني هبذه اآلفة ُيلكون قلوبًا طيبةً ،وعو َ
قوية جياشة حنو أسرىم وأىليهم ودينهم ،إال إهنم بلوا هبذا البالء ادلدمر،
وىم ال يكابرون يف االعًتاف بحضراره؛ بل لعلهم ال يشكون يف حرمتو
مجيعا حق
واإلمث يف تعاطيو ،ويؤملون ويتمنون تركو واإلقال ،عنو ،فلهؤالء ً
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على إخواهنم أن يعينوىم ،ويحخذوا بحيديهم ،ويشجعوىم ،ويبذلوا الوسائل
ِ
ِِ
ِ
آمنُوا َو َعلَى َربِّ ِه ْم
ين َ
إلنقاذىم؛ ( َوَما ع ْن َد اللَّو َخ ْي ٌر َوأَبْ َقى للَّذ َ
يَتَ َوَّكلُو َن)[الشورى.]36 :

مجيعا :نزىوا أنفسكم
يا أيها الشباب ،واألبناء ،والبنات ،ويا أيها الناس ً
عن الوقو ،يف ىذه اآلفة اليت اهلك النفس ،وتفسد الصحة ،وتضعف
القوة ،وتذىب بالنضارة ،وتضيع ادلال.
وحذاري أن تسقط يف الوىم -أيها الشاب-؛ فتتخيل أهنا عالمات رجولة،
أو استقالل شخصية.
فاتقوا اهلل -أيها ادلؤمنون -مجيعا ،وقوا أنفسكم وأىليكم ،وحافظوا على
أموالكم وثرواتكم.

