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احلمدُ هلل رب العاملني وصلى اهلل على سيدنا أبي الااسي
حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين.

توجد حاياة اجتماعية مؤسفة يف حياة البشر ،وه أنّه
كلّما أناذه اهلل تعاىل من بالءٍ معنوي أو مادي أعادوا
أنفسه إىل مثله أو أسوأ منه ولذا ورد يف األدعية التوس
إىل اهلل تعاىل بعدم الوقوع يف مث هذه احلالة (الله ال
تنزع مين صاحلا أعطيته أبداً ،وال تردن يف سوء
استناذتين منه أبداً)(.)2
فمن املعنويات نذكر مثاالً وهو أن الناس كانوا يعيشون
جاهليةً مليئة بالظل والفساد والات واالحنطاط فأناذه
()1

كلمة ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )في مجلسه العام يوم

الخميس  2112/5/11المصادف /9رجب 1311/بمناسبة اليوم العالمي
لمكافحة التدخين.
( )2بحار األنوار :ج 38ص.641
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اهلل تعاىل باإلسالم وبرسول اهلل ( )لكنّه ما لبثوا أن
انالبوا على األعااب بعد وفاته ( )ث عادوا إىل
جاهليته األوىل.

واميا علييى صييعيد الييبالء املييادي فالشييواهد كييثوة ،وهييذه
الاضيييية جتييياث إىل ييييق وجليي ي عاا يييدي اجتمييياع
سيييايكولوج مفّ،يي  ،لكيينّين ويناسيييبة الييييوم العيييامل
ملكافحة التدخني أريد أن أدخ من هذه املادمة إىل قضية
مكافحة التدخني ،فاد كاني البشيرية تعيان يف الع،يور
السييالفة ميين أمييراض فتّاكيية كان ي تييودي يييياة ا ال
وتاف عاجزة أمامها ،وقد أنايذ اهلل تعياىل البشيرية الييوم
منهييا بفض ي التا يدّم العلم ي بالطييل والعييالث ،لك ينّه
ابتدعوا التدخني حيق تايول منظمية ال،يحة العامليية إن
عدد الذين يالقون حتفه بسبل استعمال التبغ بأشيكاله
يفوق بال ريل وال أدنى شيك عيدد اليذين توتيون نتي ية
لإلصييييابة بييييأمراض الطيييياعون والكيي يولوة والتيفييييوس
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والتيفو يد والس واجلدري واجلذام جمتمعية كليها يف كي
عام.
أترى كيف عاد اإلنسان لياض على نفسه ويوجد بيديالً
فتّاكاً بعد أن جنّاهُ اهلل تعياىل مين تليك األميراض الفتّاكية،
وتاول التاارير أنّ ثالثة من ك عشرة يدخنون سييالقون
حييتفه بسييبل أمييراض ناايية عيين التييدخني وان أ لييل
الباقني سيعانون من أمراض هلا عالقية بالتيدخني ،وجياء
فيهييا إنّ كمييية النيكييوتني املوجييودة يف سييي ارة واحييدة
كفيلة بات إنسان يف أوث صحّته لو متّ حانه بالوريد.
ويف تارير هذا العام ملنظمة ال،حة العاملية ( )WHOإن
حوال ( )6ماليني شخص يلايون حيتفه سينوياً بسيبل
استهالك التبغ اليذي تيدخ يف مكوناتيه أكثير مين 0444
مادة كيميا ية ،وما يفوق الي 64منها يعترب مواداً سامة.
وقييد مت مييؤخراً اييرج السييي ارة االلكاونييية يف األسييواق
كبييدي ملنت ييات التبييغ ،والييحت تنييدرث ج ي مييا يسييمى
بالنظام اإللكاون البدي لتوصيي النيكيوتني حييق ييت
تسوياها كوسيلة مساعدة لإلقالع عن التدخني ،إالّ أنهيا
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على العكس متاماً تعم على عرقلية عمليية اإلقيالع عين
التيييدخني ،وتفيييت اديييال لإلدميييان عليهيييا حييييق تيييوفر
جرعات مستنشاة من النيكوتني.

إن ضرر التدخني ال خيتص بالر تني واجلهيا التنفسي وال
بالاليييل فايييت بي ي تتيييد إىل الكلييييتني وأعضييياء اجلسي ي
األخرى حتى النشاط اجلنس حيق ي،ياب بالعنّية لتليف
بعض الشرايني واألوردة.
وال يات،ر ضرر املدخن على نفسه ب عليى مين حوليه،
خ،وصاً األافال ،إذ ياول اخليرباء أنّ كي افي د ييدخّن
أحد والديه يف املنيزل ميا بيني عشيرة إىل عشيرين سيي ارة
يوميًا يكيون هيذا الطفي قيد دخّين ربيا هيذا العيدد ،وإ ّن
تييدخني الوالييدين يسيياعد علييى إصييابة األافييال بييأمراض
عدييييدة وأوضيييحها األميييراض التنفسيييية خاصييية الربيييو،
وأمراض أخرى قد ال يبدو هلا ارتباط بالتدخني كال،م
حيييق تاييول اإلح،ييا يات أن ثلييق حيياالت ال،ييم يف
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األافال ترجيا إىل تيدخني الواليدين أو أحيدهما ويشيرج
املخت،ون كيفية ح،ول هذا التأثو.
وال حنتياث أن نطيي يف ذكير أضيرار التيدخني عليى صيحة
الفرد وادتما فاإلعالنات عنها كثوة ومنتشرة وقد كُتل
على ك علبة سيكا ر أن التدخني سبل ر يس لسيراان
الر يية واألمييراض التنفسييية وت،ييلل الشييرايني املييؤدي إىل
اجللطة والذية ال،درية وسراان الف واحلن رة و وهيا
وحتى األجنّة يف بطون األمّهات.

وإذا انتالنا إىل األضرار األخرى كهدر األميوال الضيخمة
على نفس العمليية أو تيداعياتها كتليول البيئية أو نفايات
العييالث ميين آثارهييا واإلدمييان عليهييا أو املشيياك الناايية
بسييببها ،أو تكيياليف ت،يينيعها و وهييا كييثو ف نّنييا سييناف
أمام أرقام املليارات.
وللتدخني أضرار اجتماعيية حييق ينظير كيثوون إىل هيذه
احلاليية بييازئزا وينفييرون ميين صيياحبها ،وقييد

عنييا
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كثوين ممن يريد الزواث أنّه يشاط على الطر ا خير أن
ال يكون مدخناً.
وال نغفي عين اليناص األخالقي  ،ألنّ التيدخني يوجيل
االعتييييياد واإلدمييييان ،واخلضييييوع للعييييادة واالسييييت ابة
ملتطلباتها منا،ة أخالقية؛ خ،وصياً إذا جوّلي إىل قيوة
ضا طة ال يستطيا أن يتحرر منها ،وقد ذكرنا يف حيديق
سابق( )1شرحنا فيه قول اإلمام احلسن العسيكري ()
(ما أقب املؤمن أن تكون ليه ر بية تذليه)( )2قضيية واقعيية
كان فيها عادة التدخني سبباً إلعدام واعتايال العشيرات
من املؤمنني.

( )6سيأتي في الفصل الثالث من هذا الكتيب.

( )2تحقق العقول.161 :
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وبعييد ك ي هييذا ييق لنييا أن نسييأل املييدخنني (حتييى متييى
التيييدخني)( ، )1ونتسييياءل باسيييتغراب وشيييفاة (أ ييييأن
يدخنون أن ياتنعوا بأن التدخني عادة ضارّة جيل اإلقالع
عنهييا) ،علييى صيييغة ا ييية الشييريفة مييا الفييارق يف املييورد
(َألَ ْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَاَ قُلُوبُهُ ْ لِذِكْر اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ َولَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَ ْب ُ فَطَيالَ
عَلَيْه ُ الْأَمَ ُد َفاَسَ ْ قُلُوبُهُ ْ) (احلديد.)16/

وقييد تسييأل هنييا إذا كييان األميير كييذلك فلميياذا ال يكييون
هنيييياك جييييري صييييري وواضيي ي للفاهيييياء (أعلييييى اهلل
ماامه )؟!

( )1عنوان كتيب صدر بإشراف ومراجعة سماحة الشيخ ( )أيام النظام
المقبور ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف).
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وأقييول يف اجلييواب إنّ الفاهيياء يتبعييون الييدلي الشييرع
ويفتييون ياتضييياه ويسيييتعملون صيييَغه وتعيييابوه ،وبييييان
الشرع املادس حلك قضية معيّنة قيد يكيون ن،ياً واضيحاً
وصيير ًا كاولييه (ال،ييالة واجبيية) و(صييوم شييهر رمضييان
واجل) و (اخلمر حرام) و (الزنا حيرام) ،وقيد ال يكيون
كييذلك وإنّمييا يييذكر احلكي لعنيياوين عا ّميية ،وجيييري هييذا
احلك على ك ما انطبيق علييه هيذا العنيوان ،وهيذه مين
صيغ خلود الشريعة اإلسالمية ،أل ّن كثواً مين األميور
تكن موجودة يف ع،ر صدور الن،وص الشرعية فكييف
يييذكر أحكامهييا؟ مييثالً بعييض أنييواع املسييكرات املوجييودة
اليوم

تكن معروفية يومئيذٍ ،لكين ورد نيص عيام (كي

مُسكر حرام)( )1وهذا يكف لتطبياها على هذا النيوع مين
املسكر ونفحت يرمته.
وهناك صيغة أخرى لبيان احلك مين خيالل ذكير أسيباب
احلك وعلله فمتى وُجدت هذه العلة يف الشي ء اكتسيل
ذلك احلك  ،كما لو قال أنّ ك ش ء يضر البدن بشيك
()6

الشريعة والتدخني )00( ............................

ال يابله العاالء فهو حرام ،فمتى ميا تيوفّر هيذا امليالك –
على تعبوه

 -كان الش ء حراماً.

فحك التيدخني وإن

ييرد بالشيك األول لعيدم وجيود

موضوعه يف مان صيدور الن،يوص ،إالّ أنّيه قيد ييدخ
يف بعض العناوين األخرى ،فاد أعطينا فكرة عن
- 1

ضرره على امليدخّن نفسيه مين جهيات

عديدة ،وقد عرفنا ان ضرره أكثر مين كيثو مين
األميييييراض الفتّاكييييية حتيييييى االييييييد  ،ففييي ي
اإلح،ييا يات الدولييية أنّ الييذين ميياتوا يييرض
االيد منذ ظهيوره عيام  1891إىل عيام 1882
أي يف أكثيير ميين عشيير سيينوات أق ي ميين الييذين
توتون بسبل استعمال التبغ يف سنة واحدة.
- 2

ضرره على ا خرين وهو حمرّم.

- 3

تبذير األميوال ،وقيد قيال تعياىل (إن

الْمُبَييييييييذِّري َن كَييييييييانُوْا إخْيييييييوَانَ الشييييييييَااِني)
(اإلسييراء ،)22/واإلسييرا يف إنفاقهييا بغييو
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وجهٍ معاول ،واهلل تعاىل (الَ يُحِيل الْمُسْيرفِنيَ)
(األنعام.)101/
فالفاهاء إذن يضعون هذه احلاا ق أمام اإلنسان ويوكلون
التطبيق إليه يف هذا املورد ويف كي قضيية

تيرد بعنوانهيا

اخليياص يف الن،ييوص الشييرعية ،خ،وصيياً وان النيياس
خيتلفون فيما بينه يف قابلياته وأحواهل .

إنّ وعيي هييذه املشييكلة وااللتفييات بب،ييوة ومعرفيية إىل
آثارهييا ه ي املرحليية األوىل يف اريييق املكافحيية والعييالث
وهذه املرحلية مسيؤولية كي صينّاع اليرأي العيام والثاافية
ادتمعية كعلماء اليدين واخلطبياء واملُفكّيرين واملؤسسيات
ال،حيّة واإلعالمية ويختلف الوسا املتاحة واملؤثرة.
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ولك يتحرر املدخن مين أسير هيذه العيادة الضيارة تياث
إىل إرادة قوية وعزم وت،يمي فيتخيذ قيرار اإلقيالع عنهيا
وال ييييادد وال يايييا جي ي تيييأثو املشي يكّكني واملثيييبطني،
وحينئذٍ سي د لذة االنت،ار مضافاً إىل ما سيشيعر بيه مين
جسّن يف صحته وتذوقه لطع احلياة.
وال مانا ملن جيد صعوبة أو مانعياً مين االمتنياع الكلّي أن
يتدرّث يف التالي حتّى يتحاق االمتناع الك ّل ،وعلى مين
حوله أن يش عوه ويؤا روه على نفسه.
وحنن مابلون على شهر رمضان املبارك فليغتن املدخنون
فرصة االمتناع عن التدخني يف نهار كي أييام الشيهر أثنياء
ال،وم ليستمدوا منها الاوة والعزم لاكه نها ياً ،ف نّ علة
تشريا ال،يام ج،ي التاوى ،قال تعاىل (يَا أَيهَا الَّذِينَ
ل عَ َلييى َّال يذِي َن ِميين
ال ،ييَا ُم كَ َمييا كُِت ي َ
ل عَ َل ييْكُ ُ ِّ
آمَُنييوْا كُِت ي َ
قَبْلِكُ ْ لَعَلَّكُ ْ تَتاُونَ) (البارة )193/والتاوى ه صيفة
الاابلية على االمتناع عن ممارسة اخلطأ والوقوع فيه.
وهنا ييأت أيضياً دور املؤسسيات واجلهيات النافيذة با ياذ
التشريعات الكفيلة لتضيييق اليدا رة عليى هيذه الظياهرة،

( ............................ )04الشريعة والتدخني

ك صدار املرجعيات الدينية فتوى ينا التدخني يف املساجد
واحلسينيات والعتبات املادسة والت معيات العامية مليا فييه
من إضرار با خرين ومضاياة هل وهذا و جا ز.
وقد است اب الربملان قب عطلته الف،لية هذه وقيرر املنيا
من التيدخني يف مؤسسيات الدولية وسييارات الناي العيام
وحنوها.
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بس اهلل الرمحن الرحي
احلمد هلل كما هيو أهليه وصيلى اهلل عليى خيو
خلاه حممد وآله الطاهرين.

إنييه مليين األعييرا اإلنسييانية النبيليية تعيييني يييوم
عامل لاضايا البشرية املهمة جيتما فييه املسيؤولون وصينّاع
الارار وأه احل والعايد ملناقشية تليك الاضيايا .فللعميال
يييوم ،وللمييرأة يييوم ،وملكافحيية اإليييد آخيير ،وملكافحيية
( )1الكلمة التي أعدها سماحة آية اهلل الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
وألقاها ممثله في الندوة التي أقامتها مديرية صحة النجف على قاعة
رئاسة جامعة الكوفة يوم  1326/3/ 22المصادف 2115/5/ 11
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ،وقد اختار هذا الموضوع
بناءً على رغبة المنظمين للندوة ،واتخذها سماحته فرصة إلطالق
فتواه المباركة بحرمة بيع وشراء وتناول السكائر األمريكية
والبريطانية والفرنسية ألنها دول معادية لإلسالم والمسلمين وأخذت
الفتوى صداها الواسع في الشارع.

الشريعة والتدخني )07( ...........................

التدخني يوم ،هو هذا الذي جنتما فيه ،واملوضيوع اليذي
خنتياره هييو (الشيريعة والتييدخني) حييق يتسيياءل الكييثوون
عيين حكي التييدخني يف الشييريعة ويسييتغرب الكييثوون ميين
عدم ا اذ الفاهاء موقفاً حا ماً ضد هذه الظاهرة السيئة.

ولتحديد موقف الشريعة من التدخني ناول
إن معرفيية احلك ي الشييرع ألي موضييوع -
كالتدخني  -يكون بأحد صيغ ثالل
األوىل أن يييرد نييص صييري يف حك ي ذلييك
املوضيييوع بعنوانيييه اخلييياص كحرمييية الزنيييا وحلّيييية البييييا
ووجوب ال،الة ،حيق وردت ن،وص مباشرة فيها.
الثانييية أن يييرد نييص بيياحلك علييى املوضييوع
بعنوانه العام ويكون هذا املوضوع اخلياص أحيد م،يادياه
وتطبيااته كحرمة ك مسكر مهما ق ّ ماداره مادام الكثو
منه حرام.
ومنه نعر حرمة تناول البوة النطباق عنيوان
املسكر عليها ر

عدم وجود نص بعنوانها.
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الثالثة أن يطرأ على املوضيوع عنيوان ثيانوي
له حك معيني فيشيم ذليك املوضيوع بواسيطة اير ّو هيذا
العنوان عليه كالت،ر يف مال الغو بدون إذنيه فهيو حميرم
لكن إذا توقف إناياذه مين حرييق عليى الت،ير يف ملكيه
بدون إذنه ف نيه ي،يب واجبيًا لوجيوب إناياذ اإلنسيان مين
اهلالك.
وحينما نريد معرفة حك التدخني يف الشيريعة
ف ننييا ال جن يد حكم يًا بال،يييغة األوىل فينح،يير البحييق يف
ال،يييغتني األخييريني وحينئي ٍذ سيين د علييى صييعيد ال،يييغة
الثانية احلك باحللّية ألن األص يف األشيياء اإلباحية حتيى
يثب احلظر واملنا واملفروض عدم ثبوت مثله.
أما على صعيد ال،يغة الثالثية في ن هنياك عيدة
عنيياوين تكيين أن تكييون منش يأً للمن يا والاييول باحلرميية،
كاإلضييرار بييالنفس وتلويييق البيئيية واخلسييا ر االقت،ييادية
الفادحيييية ،وقييييد تكفّيي ي كيي ي د ها يي ي ميييين الدراسييييات
واإلح،ا يات بيان ح

هذه األضرار واخلسا ر.
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وأضيف إليها اليناص األخالقي عليى صيعيد
جهاد النفس الذي ّاه رسول اهلل (صيلى اهلل علييه وآليه
وسل ) اجلهاد األكرب ،ف ن اية ما يطم إليه األخالقيون
والعرفانيون املشتغلون بتهذيل النفس وتطهو الاليل هيو
جرير اإلنسان من سلطة وااعة أي ش ء سيوى اهلل تعياىل
والتخلّص من التعلق بأي ش ء وه تبارك وتعاىل ،فمين
هييذه الناحييية يكييون املييدخن أسييواً لسيييكارته ال يسييتطيا
مااومة هذه الر بة اجلاحمة ،وهذا ناص وتعويق يف ارييق
الكمال .وأتذكر أننيا حينميا سيألنا أسيتاذنا الشيهيد ال،يدر
الثييان (قييدس سيييره) أنييك بنعمييية اهلل مييتخلص مييين داء
التدخني قال (قدس سره) أميا يكفييين أني عبيدد للشياي
حتييى أك يون عبييداً للسيييكارة وكييان (قييدس سييره) مواظب ياً
على شرب الشاي.

وحمييي الشيييياهد أن هييييذه املخيييياار ال،ييييحية
واالقت،ادية واالجتماعية والنفسية إذا بلغي درجية تانيا
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الفايه باحلرمة ف نه سيحرم التدخني بهيذا العنيوان الثيانوي
وإالّ فال ،ومن هنا اختلف فتاوى الفاهاء بسيبل تفياوت
قناعاته .
وممييا جيييدر ذكييره أن نتي يية ال،يييغتني الثانييية
والثالثة لو تعارضتا ف ن املرج ه الثالثة كما يف املاام.
وقد ال ج،ي للفاييه الاناعية بيالتحري العيام
للتييدخني وإ ييا رّمييه يف حيياالت خاصيية ،كمييا لييو كييان
اإلنسييان م،يياباً ياليية يض يرّه فيهييا التييدخني ضييررًا بالغ ياً
ومباشراً ف نه رم على هذا الشخص خاصة.

ومن احلياالت اخلاصية للتحيري ميا أفتيي ُ بيه
عام  2442بعد أحدال احلادي عشر من أيلول (سيبتمرب)
حييييق أعلييين عيييدد مييين قيييادة اليييدول الغربيييية ب،يييراحة
وبوضوج احلرب ال،ليبية على اإلسالم فحرّم التعامي
بالسييكاير األمريكييية ألنه يا ميين مييوارد التموي ي الضييخمة
للشيييركات اليييحت تيييدع اجلهيييد املعيييادي لإلسيييالم وقيييد
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اييار السييكاير باجلمليية
اسييت اب للفتييوى عييدد كييبو ميين ّ
واملفرد مما أضرّ بهذه الشركات.

وأنا لك هذه الفارة من مذكرات

(يف يوم

 )2442 - 6 - 14جيييييياءن إىل مسيييي ي د الييييييرأس
الشريف اداور حليرم أميو امليؤمنني (علييه السيالم) اليذي
كن ي ألا ي فيييه حماضييرات العلمييية وأدييير منييه نشييااات
الفكرييية واالجتماعييية جيياءن ممّث ي شييركة اخلييو إلنتيياث
السكاير ومنها (موكيوري) وأنيواع أخيرى يف األردن بعيد
أن الب منه شركته باعتباره اجلعفري الوحيد يف وكال ها
حسبما قيال لالستفسيار مين احليو ة العلميية حيول صيحة
صدور فتيوى بتحيري السيكاير ،وقيال إن الشيركة أبلغتيه
بتكيييدس آال الكارتونيييات مييين السيييكاير ويكليييف كيي
كييارتون ( )9دوالرات ميين الرسييوم الكمركييية ،وفهم ي
منه إمكان تادي جزء من هذا املبلغ الكيبو ماابي سيحل
الفتوى ،وملا

يفل جوّل إىل التهديد فاال أن ماير فيرع

الشركة يف العراق يف تكري وأن الرسيوم تيدفا إىل عيدي
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صدام حسني وأصررت عليى الفتيوى وقلي ليه أن هيذا
املوقييف متفييق عليييه لييدى العلميياء يرميية تاوييية أعييداء
اإلسالم وأثني أمامه عليى ااعية األمية لفتياوى (احليو ة
العلمية الشريفة).
وأكيرر ا ن ما قلته يومذاك من حرمة التعام
بالسيييكاير األمريكييية والربيطانييية والفرنسييية بيع ياً وشييراء
وتناوالً.

با عل ّ أن أقيدم باخت،يار بعيض اخلطيوات
العملية الحت تساعد على ترك التدخني
- 1

يادة العل واملعرفة بسوء هذه احلالية
وأضيرارها مين عييا اجلهيات الييحت
أشيييرنا إليهيييا آنفي ياً ،وأشيييرفنا عليييى
كتييياب لبيانهيييا عنوانيييه (حتيييى متيييى
التدخني) ضمن سلسلة (حنو جمتميا
نظيف) وقد سياه يف إقنياع كيثوين
باكييه ،وكلمييا ا داد العل ي ا دادت
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الاناعيييية واالنييييدفاع حنييييو العميييي
ياتضيييى هيييذا العلييي في ي ن املعرفييية
أساس العم ويكتسل قيمته منها،
قييال أم يو املييؤمنني (عليييه السييالم)
(أول الدين معرفته)( )1وهذه وظيفية
املؤسسييييييات ال،ييييييحية والفكرييييييية
واالجتماعيييية والبيئيييية مييين خيييالل
محلة إعالمية موسعة.
 - 2تاويييية العيييزم واإلرادة وقهييير الييينفس
واالنت،ييار عليهييا وعييدم االنسييياق
ال ميييا كيييان صيييحيحاً
وراء أهوا هييا إ ّ
وحمااً ،قال تعاىل يف مدج مين تليك
مييام نفسييه و اسييبها [وَأَمييا َمينْ
س َعيين
خييا َ َم َاييامَ رَِّب يهِ وَنَ َهييى اليين ْف َ
َ
الْهَوَى ،ف ن الْ َنةَ ِه َ الْمَيأْوَى]،
وذمّ ميين يتبييا هييواه ميين دون روّييية
وتأ ّم يف عاقبة األميور [أَفَرَأَيْي َ
( )6نهج البالغة :الخطبة األولى.

( ........................... )24الشريعة والتدخني

مَن اتخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وََأضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى
عِلْ د َوخَتَ َ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ َوجَ َع َ
عَلَى بََ،يرهِ ِشَياوَةً فَمَينْ يَهْدِييهِ مِينْ
الل ي ِه أَ َفييال َت يذَكَّرُونَ] ،لييذلك
بَ ْع يدِ َّ
كييان ميين أه ي ال،ييفات يف األنبييياء
العظييام والرس ي الكييرام الييحت أشييار
إليهييا اهلل تعيياىل يف كتابييه العزيييز هييو
العييزم وقييوة اإلرادة فاييال عييز ميين
قا ي فيمييا أوصييى بييه خييامت األنبييياء
والرسيي ي (صييييلى اهلل عليييييه وآلييييه
وسل ) [فَاصْيبِرْ كَمَيا صَيبَ َر أُولُيوا
الْعَزْم مِنَ الر ُس ].
يروى أن هارون العباس كان مبتلى
بعادة سييئة ميدمناً عليهيا فطليل مين
مستشيييياريه إقناعييييه والتييييأثو عليييييه
لاكهييييا فحييييياول هييييؤالء يسيييييل
اخت،اصاته  .فاألاباء مين الناحيية
ال،يييييحية والت ّيييييار مييييين الناحيييييية
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االقت،يييادية والفاهييياء مييين الناحيييية
الشرعية ،فل يفلحيوا ثي الت يأ إىل
اإلمام الكاظ (عليه السيالم) اليذي
عييير بنيييور اهلل تعييياىل أن مشيييكلة
هيييارون تكميييين يف ضيييعف إرادتييييه
لتنفيييييذ الاناعيييية وليييييس يف أصيي ي
االقتناع فاستثار فيه هذه اهلمّة وقيال
(عليه السالم) (أين عزم امللوك)،
فتحركيي عزتتيييه واسيييت ما قوتيييه
وترك ما كان مبتلى به.
 - 3ا ييياذ خطيييوات عمليييية تدرجييييية -
وأركزّ على التدرجيية  -من خالل
سن قوانني ملزمة كاملنا من التدخني
يف املييدن املادسيية وحييافالت النايي
العيام واليدوا ر الر يية أو يف أ منية
معينة .والتدرجيية يف اقيتالع الظيواهر
السيييييئة يف ادتمييييا ميييين الييييدروس
املستفادة من سوة الايرآن الكيري يف
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ال بالنسيييبة
إصيييالج البشيييرية .فميييث ً
للخمر حييق كيان مين العسيو عليى
العييرب جييري اخلميير دفعيية واحييدة
لتفش هيذا اليداء فييه يييق يُشيار
بالبنان إىل جعفر بين أبي االيل أنيه
واحد من أربعة حرموا على أنفسه
شيييرب اخلمييير يف اجلاهليييية .فتيييدرث
الارآن يف بيان احلرمة كما أشرنا إلييه
يف كتاب (شكوى الارآن).
هذا األسلوب سيلكه الشيارع املايدس بالنسيبة
للتدخني حيق منا منه يف نهار شهر رمضان ،والشك أن
جناج اإلنسان يف ترك التدخني نهاراً كامالً على مدى شهر
كام ي يعييني املبتلييى بالتييدخني علييى تركييه ومييا عليييه إالّ
مواصييلة هييذا االنت،ييار علييى نفسييه ،وتكيين أن يتييدرث
اإلنسييييان بتحييييدي نفسييييه بتاليييي التييييدخني إىل

ييييس

سيكارات يف اليوم ميثال ثي إىل اثينني وهكيذا ،والتحيدي
يسيياعد علييى تف ييو ااقيية ال،ييرب وال،ييمود واملااوميية،
وسيشييعر عنييد االلتييزام بلييذة االنت،ييار ونشييوته وهي ميين
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أعظ اللذا ذ الحت يستشعرها اإلنسان.
إن هذه اخلطوات العملية الثالل متكاملية ميا
بعضييها فيياإلعالم املكثييف ألخطييار التييدخني علييى اليينفس
وادتما والبيئة واالقت،اد يؤدي إىل ترسخ الاناعية ،في ذا
انض إليها العزم واإلرادة الاوية للاك وا يذت خطيوات
تدرجيية للحدّ من هذه الظاهرة ف ن النتي ة سيتكون حتمياً
الن اج يف الاضاء على هذه احلالة السيئة.
حممد اليعاوب
الن ف األشر
 22ربيا الثان 1026
 31آيار 2442
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نود التعرض اليوم لااعدة من الاواعد العامة الحت جدد
كيفية إعمار املستاب املعنوي لإلنسان ،ومث هذه
الاواعد واألار تؤخذ من الارآن الكري وأحاديق
املع،ومني ( )وما رش من كلمات حكيمة عن
العلماء العارفني.
ونأخذ اليوم كلمة لإلمام احلسن العسكري ( )حيق
قال (ما أقب املؤمن أن يكون له ر بة تُذّله)(،)2
فالكالم ما املؤمن ألنه عزيز بعزة اهلل تعاىل ( َولِلَّهِ ا ْلعِزةُ
َولِرَسُولِهِ َولِلْمُؤْمِنِنيَ) (املنافاون ،)9/وال ق للمؤمن
أن يفرط بعزته وكرامته وتتهنها ،فعن اإلمام ال،ادق
(( )إنّ اهلل تبارك وتعاىل فوّض إىل املؤمن ك ش ء
()1

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )مع تجمع المهندسين

اإلسالمي فرع البصرة يوم الجمعة /1ع 1311/2الموافق .2112/2/23
( )2تحقق العقول.161 :
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إال إذالل نفسه)( ،)1أما و املؤمن فيكفيه ذلة انغماسه
يف املعاص

وانسياقه وراء شهوات النفس وااعة

الشيطان.

واحلديق الشريف

ينكر على اإلنسان أن تكون له

ر بة ،ألن الر بات من النوا ع النفسية الحت أودعها اهلل
تبارك وتعاىل لدى اإلنسان –كاخلو

 -لتدفعه إىل ما

ينفعه ويُ،ل شأنه و ميه من اخلطر والضرر ولتحفزّه
على الل الكمال ،مضافاً إىل ما يأمر به العا  ،وكأن
الاناعة الحت ج ،من النظر العال
اإلنسان ما

و كافية لدفا

تتحرك النفس بذلك االااه فانضم إليه

الر بة ،وهذا ما يوح به معناها األصل ف ن (أص
الر بة السعة يف الش ء ،ياال رَ ُلَ الش ء اتسا،
()2

والر بة والر ل السعة يف اإلرادة)
(وَيَدْعُونَنَا رَ َباً وَرَهَباً) (األنبياء.)84 /
( )1ميزان الحكمة للريشهري.331 /1 :
( )2المفردات للراغب :ص 153مادة (رغب).

قال تعاىل
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فاملشكلة ليس

إذن يف أن تكون لك ر بات ،وإ ا

املشكلة يف أن تكون للمؤمن ر بة تُذله وجت من كرامته
وتعيق سعيه حنو الكمال ،وليس املا،ود الر بة يف
املعاص واحملرمات فهذه خارجة عن نطاق احلديق
الشريف ألنها و مت،ورة يف املؤمن ،وإ ا الكالم يف
الر بات املباحة الحت تأسر صاحبها وتضغت عليه
وتشوش عليه فكره حتى ينهار ج

إحلاحها وضغطها

فوتكل ما ال يليق به.
كالشخص الذي ل أن تكون له حياة مرفهة كا خرين
من دار مزخرفة وسيارة بأحدل مودي وم،احل مالية
وحنوها ،فيكرّس تفكوه يف احل،ول عليها بغضّ النظر
عن مشروعية الوسيلة املتخذة لتحاياها ،فياا يف
احملرّمات الشرعية واملخالفات الاانونية ويتعرض خلسارة
الدنيا وا خرة والعار االجتماع  ،كهذا الفساد الذي
فاح

را حته الحت تزك األنو

إلدارة أمور العباد والبالد.

من بعض املت،دّين
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ولذا نزل ا ية الكرتة يف وق

مبكر لتحذّّر من هذه

الر بات ،قال تعاىل (وَلَا تَمُدن عَيْنَ ْيكَ إلَى مَا مَتعْنَا بِهِ
أَ ْوَاجاً مِّنْهُ ْ َهْرَةَ الْحَيَاةِ الدنيَا لَِنفْتِنَهُ ْ فِيهِ وَر ْقُ رَبِّكَ
خَيْرد وَأَْباَى) (اه )131 /فا ية الشريفة تشو إىل أن
التوسا يف الل الدنيا يكون على حساب الفو يف
ا خرة ويكون مثنه الن،ل والتعل يف الدنيا من أج
أمور ا لة.
من رر كلمات أمو املؤمنني (( )الر بة مفتاج
الن،ل) وقال (( )الر بة يف الدنيا توجل املا )
وقال (( )الرا ل دعته إىل الدنيا نفسه فأجابها،
وأمرته ب يثارها فأااعها ،فدنّس بها عرضه ،ووضا هلا
شرفه وضيا هلا آخرته) وقال (( )إن النفس الحت
تطلل الر ا ل الفانية لتهلك يف البها وتشاى يف
منالبها) وقال (( )أكرم نفسك عن ك دنيّة وإن
ساقتك إىل الر ا ل ف نك لن تعتاض عما تبذل من
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نفسك عوضاً) وقال (( )إن الدنيا كالشبكة تلتف
على من ر ل فيها)(.)1

إن الكثو من الوقا ا واحلوادل تشهد على نتي ة مفادها
أنّ من ينساق وراء ر باته بدون تعا وحكمة وحساب
للعواقل خيسر ويسات يف النهاية كبعض الطاحمني
بالشهرة الذين ياومون يغامرات ال،عود إىل هماليا أو
م،ارعة احليوانات اهلا ة أو قيادة السيارات جبنون ،أو
الافز من ارتفاع شاهق وحنوها فيُاتلون دونها ،وكالكثو
من امل،ابني جبنون العظمة الذي يريدون أن يتسيدوا على
الناس ويتسلطوا فيهلكون احلرل والنس ويهلكون
أنفسه من أج هذه النزوات احلمااء.
ما الذي دفا بأولئك املتمردين على رسول اهلل ()
حتى منعوه من كتابة وصيته يف ر ية يوم اخلميس ث
انالبوا على أعاابه بعد وفاة رسول اهلل ( )وفتحوا
( )1هذا الحديث واألحاديث التي سبقته في غرر الحكم،36 ،33 ،25 :
.191 ،179 ،112
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باب الفتنة والشااق واخلال

والتاات إىل قيام يوم

الساعة فحملوا على ظهوره ك هذه األو ار انه
االنسياق وراء الر بات املذلّة املهينة ر

خمالفتها لشريعة

اهلل تبارك وتعاىل.

وإذا أردتُ أن أذكر مثاالً على هذا احلديق الشريف فه
بعض املبتلني بالعادة املشهورة الحت جولّ

إىل ظاهرة

تسعى ك الدول إىل ج يمها والتحذير منها وه
التدخني ،يروي بعض أفاض اخلطباء والكتّاب انه يف
موس من مواس احلج املباركة حدّثه أحد املؤمنني الذين
كانوا قد عانوا آالم الس ون وحمنة التعذيل ،أن مؤمناً
كان ثابتاً على موقفه ،وواجه جالّديه بش اعة نادرة
أذهل اجلميا ،وملا تعل أحد اجلالّدين من تعذيل هذا
املؤمن ،راج ياج حناه على هذا املعذب بشرب
سيكارة ،وإذا باملعذب ينهار لرؤية الدخان ،فناداه
متوسالً ،سيدي ناولين سيكارة!! فدهش اجللّاد وقال
على أن تتكل يا تعر ! فاال أج وما ه إال
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حلظات حتى اعا

ذلك الرج على

سني مؤمناً

جاء به إىل ساحات التعذيل وأثك عوا له وسبل
األ واليت ألافاهل .

فعلينا –أيها األحبة  -أن نعرض ر باتنا على ما يريده
اهلل تبارك وتعاىل فننفذ منها ما يرضيه عز وج ونعرض
عمّا يسخطه أو يبعدنا عنه ويعرق سونا حنو تبارك
وتعاىل ،فالر بة يف الش ء بادر األعراض عن نايضه،
قال أمو املؤمنني (أص الزهد حسن الر بة فيما عند
اهلل) وقال (( )إن الزهد يف اجله بادر الر بة يف
العا ).

()1

وهذه الر ا ل احلاياية تكن نيلها بالتاوى وال،رب
والعم الدؤوب واملعرفة ،قال أمو املؤمنني (( )إن
تاوى اهلل ..بها تنال الر ا ل) وقال (( )بال،رب

( )1غرر الحكم.173 ،161 :
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تدرك الر ا ل) وقال (( )توكّلوا على اهلل عند
()1

ركعحت الف ر بعد فرا ك منها ففيها تعطى الر ا ل).

وجتاث أيضاً إىل إرادة للسيطرة على عوج الر بات،
يروى أن أحد العلماء أصيل يرض صدري فأمره
الطبيل باإلقالع عن التدخني ،فاال العا

ال أستطيا

ذلك ،فاستغرب الطبيل منه ،وقال أنت تطالبون شارب
اخلمر باكها وقد أدمن عليها وأصبح جزءاً من بدنه،
وتطالبون معاقري اللهو وادون والليال احلمراء باكها
وهو جيد لذته وأنسه فيها وأن

تاول ال استطيا،

فاستحيا العا وأصر على ترك التدخني ،ومن اهلل تعاىل
نستمد العون والتسديد والتوفيق.

( )1غرر الحكم.135 ،122 ،136 :
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إن الدين اإلسيالم ال تثي للمسيلمني ااوسياً
عبادية يؤديها الفرد يف األمكنية اخلاصية املعيدة هليا فايت،
بي ي جييييد املسيييلمون يف اإلسيييالم حضيييارته وثايييافته
وتأرخيه وأعرافه وتااليده  ،لذا في ن املسيل يعتيز بيه
وال يفييرط فيييه ويييدافا عنييه ويتمسييك بييه كمييا تتمسييك
الشعوب بهذه املعا يف حياتها وتضح من اجلها.
هلييذه األمييور و وهييا كييان للييدين تييأثو قييوي يف
نفوس الشعوب وتوجيه مشاعرها وجديد مواقفها ،وقيد
التفي العييا كلييه إىل ذلييك ميين خييالل وسييا اإلعييالم
املختلفة وشاهد تفاع هذه الشعوب ميا الشيعا ر الدينيية

( )1من الكلمة التي أُعدت ليلقيها ممثل آية اهلل الشيخ محمد اليعقوبي
في المؤتمر الثالث لمنظمة المؤتمر العالمي لألديان من أجل
السالم الذي افتتح في عمان يوم  2113/1/11ولم يتيسر له السفر
إلجراءات إدارية وفنية.
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كيياحلج إىل مكيية املكرميية و يييارة األربعييني ملرقييد اإلمييام
احلسييني (عليييه السييالم) يف كييربالء ،واسييت ابتها لييداع
الدين.
وإن كان احلالة ليس جديدة بالنسبة لنا فتياريخ
شعوب املنطاة حاف بالشواهد عليى هيذا التيأثو وكاني
ثييورات التحرييير احلاياييية الييحت شييهدها الاييرن املاض ي يف
بلدان هيذه املنطاية تسيتمد قوتهيا مين هيذا اليدين العظيي
وكان أكثر قادتها من علماء الدين كابن باديس يف اجلزا ر
وعمر املختار يف ليبيا وعبد اليرمحن الكيواكيب يف سيوريا
ومراجا الدين الشيعة يف العراق وإيران.
وألن اليدين تتليك هيذا التيأثو الايوي يف الالييوب
ف نيييه تكييين أن يوظيييف لتحاييييق الكيييثو مييين االجنيييا ات
مل،لحة الشعوب مما ال تكن جاياه بالوسيا األخيرى،
وكمثييال علييى ذلييك فيي ن مليييارات الييدوالرات أنفايي
لتغطييييية إعالنييييات حماربيييية التييييدخني وتأسيييييس املراكييييز
واجلمعيات الحت تعاجل هذه الظاهرة فل تفل يف عمليها،
لكيين اقي ميين ن،ييف سييطر قالتييه املرجعييية الدينييية حسي
األميير حينمييا أبرم ي احلكوميية الربيطانييية يف نهاييية الاييرن
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التاسييا عشيير عاييداً مييا شيياه إيييران الااجيياري اشييات
يوجبه امتيا شراء وت،دير وت،نيا التبيوغ يف إييران مليدة
سني عاماً ،فأحس املخل،ون خبطيورة هيذه االتفاقيية
على اقت،اد وسياسة إيران وانه باب جيير التبعيية والفسياد
على شعل إييران ،وأقنعيوا املرجيا األعليى السييد حمميد
حسيين الشييوا ي وكييان ماييره مدينيية سييامراء يف العييراق
بضرورة الت،دي لألمر ،فكتل يف ورقة صغوة (شيارب
الدخان حمارب إلمام الزمان) فامتنا الشعل اإليران كله
عن التدخني ،حتى أن وجة الشاه نفسه كسرت الغليون
اخلييياص بيييه ااعييية للمرجعيييية الدينيييية وفشيييل اخلطييية
الربيطانية.
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من م،اديق األمانة جسدك الذي ا تمنك اهلل
تبارك وتعاىل وصنعه لك بأحسن تاوي لتتخذه وسيلة
للكمال والوصول إىل الغاية وأمرك باالعتناء به وحفظه
وتوظيفه هلذا اهلد

السام وهو ااعة اهلل تبارك

وتعاىل وعبادته فهو وسيلة وليس اية ،ومما ورد يف
مناجاة اخلا فني لإلمام الس اد (عليه السالم) (إهل
ه تسوّدُ وجوهاً خرتْ ساجدة لعظمتك ،أو تُخرسُ
ألسنةً نطا بالثناء على جمدك وجاللتك ،أو تطبا على
قلوبٍ انطوت على حمبتك ،أو تُ ِ،أ اعاً تلذذت
بسماع ذكرك يف إرادتك ،أو تغ ّ أكفاً رفعتها ا مال
إليكَ رجاء رأفتك ،أو تعاقل أبداناً عمل
حتى حنل

بطاعتك

يف جماهدتك ،أو تعذب أرجالً سع

يف

( )1من الخطبة األولى لصالة عيد الفطر السعيد عام  1311المصادف
 ،2119/9/21وأصلها كلمة تحدث بها سماحته إلى حشد من
الزوار ليلة استشهاد أمير المؤمنين (عليه السالم) في  21رمضان
.1311

( ........................... )42الشريعة والتدخني

عبادتك)(.)1

فمن اخليانة توظيف اجلسد يف احلرام كاللوات
يتاجرن به أو الذين يستخدمون بعض جوارحه يف
احلرام ومن اخليانة إيالم اجلسد وإيذاؤه ولو يث التدخني
الضار فضالً عن احملرمات كشرب اخلمر والزنا أو إيذاؤه
ج

عناوين مبتدعة كبعض ما يأمر به أدعياء السلوك

إىل اهلل تعاىل واملعرفة ولو كان يف ما يفعلونه خواً ملا
توقف األ مة املع،ومون (عليه السالم) عن بيانه وه
ك ده (صلى اهلل عليه وآله وسل ) [بِاملُؤمِنِنيَ رَؤو د
َرحِي د] فال بسون عنه ما ينفعه  ،ومن اإليذاء ما
يفعله البعض باس

شعا ر احلسني (عليه السالم)

والتف ّا مل،ابه وه براءد منه [ ُق ْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُ ْ أَمْ
عَلَى اللَّ ِه َتفْتَرُونَ] (يونس .)28

( )6البحار :ج 16ص.648

