
 في التدخين فتاوى وأقوال سيدنا المسيح الموعود 
:  الوعظ لترك شرب النرجيلة وغيرها

 ال ما ترُكو ادلرء إسالم ُحسن ِمن"ورد يف احلديث : قال ادلسيح ادلوعود عليو السالم
.  والنرجيلة والتبغ واألفيون وغريىا1"البان"ويدخل يف ىذه األشياء ".. يعنيو

جتنُُّب ادلرء ىذه األشياء جيعل حياتو بسيطة جًدا، وحىت لو افًتضنا جداًل أهنا عددية 
الضرر، إال أن من أضرارىا أهنا تُلقي اإلنسان يف اختبار شديد ومشاكل مجّة، فمثال لو 

ُسجن وَجد اخلبز يف السجن، ولكنو لن جيد ولن يُعَطى البنج وال األفيون وال ما 
.  شاهبهما، أو لو ذىب يف مكان يكون مثل السجن فأيضا يعاين عناء كبريا

.  على ادلرء أال يدّمر صحتو من أجل متعة تافهة
ما أروَع ما حكمْت بو الشريعة حيث اعتربت ىذه األشياء الضارّة مضرًّة لإلديان أيًضا، 

ال جرم أن ىناك عداًء بني ادلسكرات والتقوى، وِمن أكربىا ضررًا . وعلى رأسها اخلمر
ىو األفيون، حيث إن ضرره أشّد من ضرر اخلمر طبًيا، إذ يدّمر كل القوى اليت قد 

( 3 ص 10/7/1902، "بدر"جريدة ). ُخلق هبا اإلنسان
:  التبغ

حنن ال نعّده يف ادلسكرات، لكنو شربو عمل لغو، : قال ادلسيح ادلوعود عليو السالم
غري . (4 ادلؤمنون )ُمْعِرُضونَ  اللَّلْغوِ  َعنِ  ُى ْ  َوالَّلِذينَ : وقد قال اهلل تعاىل عن ادلؤمنني

أن الطبيب لو وصفو عالًجا ألحد فال مانع من استعمالو، أما شربو ىكذا فلغٌو 
                                                           

 يلّفون يف ورقها بعض البهارات مثل اذليل ،يف األصل اس  شجرة يف اذلند" البان" 1
، وغريه مع حلويات معطرة، ويضعوهنا يف الف ، فتنظف الف  وتعطره، كما تفرّح القلب

ادلشار إليو ىنا ىو " البان"وبعضه  يضعون فيها التبغ وأشياء أخرى ضارة بالصحة، و
 (ادلًتج ) .النوع الثاين الذي يكون فيو التبغ وغريه



. ولو كان يف زمن الرسول صلى اهلل عليو وسل  لكرىو ودلا أحّبو ألصحابو. وتبذير
( 7 ص 24/3/1903" احلك "جريدة )

قُرئ يف رللس ادلسيح ادلوعود عليو السالم منشور باإلجنليزية عن أضرار التبغ، حيث 
ورد فيو أن استعمال التبغ سبُب كل األمراض، وكانت ىناك مبالغات يف ذّم التبغ، 

انظروا الفرق الشاسع بني قول اهلل وقول ادلخلوق، : فقال ادلسيح ادلوعود عليو السالم
فإن اهلل تعاىل حني بنّي أضرار شيء ذَكر معو منافعو أيضا، إذ ليس ىناك شيء إال 
ويوجد فيو بعض ادلنافع أيضا، ولكن انظروا إىل علوم الناس، حيث يبالغون يف بيان 

.  أضرار بعض األشياء حبيث مل يذكروا أي نفع للتبغ
ال شك أن الشرع مل يذكر شيًئا عن التبغ، ولكننا نعّد استعمالو مكروًىا، إذ لو كان يف 

( 24/7/1903جريدة بدر، ). زمن الرسول صلى اهلل عليو وسل  دلنع من استعمالو
إنو ليس مثل اخلمر، حيث ال يدفع : وقال ادلسيح ادلوعود عليو السالم عن التبغ

اإلنسان إىل الفسق والفجور، ولكن من مقتضى التقوى أن يكرىو ادلرء ويتجنبو، إذ 
خترج من ف  شاربو رائحة كريهة، كما أن إدخال الدخان وإخراجو من الف  منظر 

إنو عمل . لو كان التبغ يف زمن الرسول صلى اهلل عليو وسل  دلا مسح باستعمالو. بغيض
سخيف وال فائدة منو، غري أننا ال نُْدِخلو يف ادلسكرات، ولو اسُتخدم على سبيل 

إمنا صاحب الصحة اجليدة . أما غري ذلك فهو تبذير للمال. العالج فال مننع من ذلك
( 83 ص 3/4/1903" بدر"جريدة ). َمن ال يركن يف حياتو على شيء كهذا

النرجيلة 
. ديكن أن يًتك اإلنسان ما اعتاده إذا كان مؤمنا حقا: قال ادلسيح ادلوعود عليو السالم

ىناك بعض الناس الذين ظلوا . ىناك كثريون يف العامل الذين تركوا عاداهت  القددية
يشربون اخلمر طوال احلياة، ولكنه  تركوه يف شيخوخته  دفعة واحدة مع أن ترك أي 
عادة يف الشيخوخة يسبب األمراض، ولكنه  ُشفوا أيضا بعد أن مرضوا قليال بسبب 



إنو . إنين أمنع من شرب النرجيلة وأعتربىا غري جائزة، إال إذا كان ىناك اضطرار. تركها
( 10، ص 28/2/1907بدر، ). عمل لغو جيب أن يتجنو اإلنسان

بلغتين شكوى :  نشر ادلسيح ادلوعود عليو السالم إعالنا ملخصو29/5/1898يف 
ضد بعض أبناء مجاعيت الذين كانوا ال حيضرون الصلوات اخلمس، وبعضه  كانوا يأتون 
يف رلالسه  أعمااًل منكرة كاالستهزاء والسخرية وشرب النرجيلة ولغو الكالم، وُشكَّل 
يف بعضه  أهن  غري ملتزمني بادلبادئ ادلقدسة للصالح والورع، ولذلك قد طردهُت  من 

إن ترك شرب النرجيلة عمل زلمود، . قاديان بال تردد، لكي ال يسببوا العثار لآلخرين
كان والدنا ادلرحوم يردد بيت شعر كان قد . ألن شارهبا خيرج من فمو رائحة كريهة

( 59، ص2الفتاوى األمحدية، رللد ). قَرضو يف بيان ضرر شرهبا
 : التدخين للتداوي
مسعنا أنك حرمَت شرب النرجيلة، فقال ادلسيح ادلوعود عليو : سأل شخص قائال

حنن مل نصدر أي حك  بأّن التدخني حرام كحرمة أكل حل  اخلنـزير وشرب : السالم
أما الذي يشربو مضطراً كعالج طيب . اخلمر، غري أنو عمل لغو جيب على ادلؤمن جتّنبو

( 88، ص 23/7/1903، و82، ص 2/4/1903جريدة بدر ). فال حرج عليو

: الخمر

. من اخلطأ القول أن الكفار يتمتعون بالراحة احلقيقية: قال ادلسيح ادلوعود عليو السالم
إن القائلني بذلك ال يعرفون كيف أّن ىؤالء القوم قد أصبحوا عبيدا للخمر وما شاهبها 

لو كانت عندى  طمأنينة وسكينة فلماذا . من ادلسكرات، وك  ى  ضعيفو اذلم 
ادلشهور  عن اخلمر وغريىا من ادلسكرات أهنا . ينتحرون؟ إن ادلؤمن ال ينتحر أبدا

تقضي على اذلموم يف الظاىر، ولكن أكرب ما يقضي على اذلموم ويهب الراحة 



 رَبِّبوِ  َمَقامَ  َخااَ  َوِلَمنْ : وادلؤمن ىو الذي قال اهلل فيو. والسكينة ىو اإلديان الصادق
( 6، ص17/8/1902احلك  ). َجنَّلَتانِ 

 والجرس واألفيون وغيرها من العادات السيئة، 2ضرورة الكّف عن تعاطي البنج
 والوفاء بعهد البيعة والثبات عليه 

كثري من الناس ال يعرفون حقيقة البيعة، فَتذكَّلروا أنك  : قال ادلسيح ادلوعود عليو السالم
قد تُبت  اليوم مقرّين أمام اهلل تعاىل بذنوبك  السابقة، وعاىددتوه على أنك  لن تأتوا أي 

ىذا ىو العهد واإلقرار الذي عاىدمت اهلل على يدي، . صغرية وال كبرية يف ادلستقبل
لذلك جيب عليك  أن تتجنبوا ىذه الذنوب قدر وسعك  وعقلك  حبسب إقرارك  

ذلك أن ىذا اإلقرار لو تأثريان، فمن يعمل بو، يورْثو اهلل أفضالو يف احلياة، . وعهدك 
ويُنزل اهلل عليو رمحتو حسب وعده، وأما من ينكث ىذا العهد وينقض ىذا اإلقرار 

فيستحق عذاب اهلل، ألن نقضو عهده وإقراره مع اهلل تعاىل يعين أنو يسيء إليو سبحانو 
وترون يف الدنيا أن من نقض عهده أُدين جبردية نقض العهد وعوقَب، كذلك . وتعاىل

فإقرارك  يف ىذا اليوم . من عاىد اهلل عهًدا مث نقضو أصبح رلرًما عنده تعاىل وعوقب
إذا ترك شخص . يوم اجلمعة بتجنب اآلثام عهد عظي ، ألنو أساس الرمحة أو العذاب

لوجو اهلل تعاىل كل ىذه األمور اليت اعتادىا واليت تؤدي إىل عصيانو وسخطو، استحق 
.  رمحة عظيمة
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  (المترجم). البنج والجرس واألفيون أنواع من المسكرات 



إن  إصالح العادات أمر صعب جدا، كما يصعب على متعاطي األفيون واخلمر 
. ىذا األمر ليس سهال إال دلن مشلو فضل اهلل تعاىل. والكذب وغري ذلك من العادات

كذلك من اعتاد ارتكاب معصية مدة طويلة من عمره، صعب عليو جًدا تركها مثل 
وال ديكن أن يًتك ادلرء عادتو . صعوبة ترك األفيون واجلرس والبنج وغريىا دلن يتعاطاىا

مث إن ىناك . من دون أن يتأذى، ولكنو لو حتمل األذى دتّكَن ِمن تركها ونال الراحة
مشكلة أخرى، بأن من يتعاطى األفيون أو اخلمر أو غريمها من ادلسكرات ال حيّبو أىلو، 

ويريدون منو أن يًتكها، ألنو كلما تعاطى ىذه ادلسكرات غفل عن كسب معاشو 
. وتكاسل عنو، فيسخط عليو أىلو وأوالده وآباؤه ويسعون جاىدين لكي يًتكها

( 61-59، ص2الفتاوى األمحدية، رللد )
 الحّث على تجنب كل نوع من المسكرات

أيها العقالء، الدنيا ليست خالدة، فانتِبهوا وعودوا إىل الصواب، واتركوا كل طريق 
ليست اخلمر وحدىا تدّمر اإلنسان، بل إن األفيون والغنجا . أعوج، واتركوا كل مسكر

كلها ختّرب العقل وتّدمره .. واجلرس والبنج والتاري وما شاهبها من مسكرات يعتادىا
.  يف النهاية، فاجتنِبوىا

إين ال أفه  دلاذا تتعاطون ىذه األشياء اليت تتسبب سنويًا يف موت آالا الذين 
إن األضرار اليت أحلقْتها اخلمر بأىل أوروبا، إمنا سببها أن عيسى عليو . يتعاطوهنا مثلك 

السالم كان يشرهبا، رمبا دلرض مزمن أو بسبب عادة قددية، أما أنت  أيها ادلسلمون، 
فَمن . فكان نبيك  مصونا ومعصوما من كل مسكر، كما كان نفسو معصوما يف الواقع

ذا الذي تّتبعونو وأنت  تسّمون أنفسك  مسلمني؟ القرآن ال حيّل اخلمر كاإلجنيل، فبأّي 
( 71 ص2الفتاوى األمحدية، رللد ). وجٍو حُتلِّبون تعاطيها؟ ىل تظنون أنك  لن دتوتوا


