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 :األسباب املعينة على ترك التدخني

ر عىل  -1 ، وأنه ضن ن المعرفة التامة بخطر التدخي 

 نفسك وأهلك ومالك. 

اإلكثار من دعاء هللا واالستعانة به، فمن طلب  -2

 بصدق أعانه هللا. االستعانة من هللا 

ي تركه.  -3
ن
 العزم الصادق والنية الجازمة ف

 االنشغال بالعلم النافع والعمل الصالح:  -4

 من قراءة ورد يومي من القرآن• 

 والمحافظة عىل األذكار• 

ي المسجد• 
ن
 وإقامة الصلوات الخمس ف

 وحضوًرا • 
ً
 وصدقة

ً
واإلكثار من النوافل؛ صالة

 لمجالس العلم. 



  
ي اإلقالع، فإنه أفضل  -5

ن
ة شهر رمضان ف استغالل فتر

فرصة لإلقالع عن الدخان، وكذلك قبله شعبان، بعده 

ن والخميس  الست من شوال ثم صيام النافلة كاإلثني 

 وثالثة أيام من كل شهر. 

ن وصحبتهم خصوًصا  -6 الحذر من مجالسة المدخني 

ن  حال تدخينهم، وعليه فابتعد من أماكن التدخي 

ن  . والمدخني 
ً
  ما استطعت لذلك سبيًل

ي تقوى الجسد تناول األغذية الصحية المقو   -7
ية التر

 وتساعده عىل دفع سموم الدخان. 

ي األوقات المستحبة  -8
ن
اإلكثار من الحجامة ال سيما ف

 واأليام الفاضلة. 

استعمال األعشاب النبوية كالحبة السوداء،  -9

 والقسط الهندي.  ،والعسل



  

ي من طبيعتها  -10
تناول األعشاب الطبيعية المفيدة التر

تنظيف الجسد، وإراحة الصدر، وإخراج الفضالت 

 كالزعتر والقرفة والبابونج والينسون والمرمية ونحوها. 

استعمال السواك فإنه مرضاة للرب مطهرة للفم،  -11

 ويشغل المدخن عن عادة إخراج السجارة ومسكها. 

امج  -12 إشغال وقت الفراغ باألعمال المفيدة والتر

النافعة من رياضة وسباحة وركوب للخيل ورماية أو 

دخول الدورات العلمية الثقافية أو عمل عىل رعاية 

ن عىل االنشغال عن  اإلبل والمزرعة أو تجارة مما يعي 

 . ن  التدخي 

ة ال تدرجي   -13 ن مباشر ؛ إذ من ا اإلقالع عن التدخي 

وط الت وبة اإلقالع عن المعصية فوًرا، ومن صدق شر

 .
ً
 العزيمة ترك المحرم حاًل

 

 



  

ن  -14 ي تجعل بعض المدخني 
عالج األمور النفسية التر

 
 
ت به كالغضب والتوتر والقلق، بالعالج يدخن إذا حل

 
ً
لها بل سبب لزيادتها،  ا الصحيح؛ إذ الدخان ليس عالج

وعليك بكظم الغيظ واالستعاذة باهلل من الشيطان، 

، -تعاىل-واالنتقال من المكان واالغتسال بالماء، وذكر هللا 

ر عليك.  واالنشغال بما ينسي ما حل    بك دون ضن

إن تركت الدخان وعدت إليه فال تيأس وحاول مراًرا  -15

 وتكراًرا، فإن رجعت فاعزم مرة أخرى ع
 
ما ىل تركه وتب كل

 رجعت إليه وأقلع. 

ي  -16
ي الدولة التر

ن
االلتحاق بمركز من المراكز المعتمدة ف

ي بعالج ظاهرة اإلدمان من الدخان. 
 تعتتن



 

ي غت  السجائر 
ن
ن ف ن ينصح باستعمال النيكوتي  بعض اإلرشاديي 

 
ً
 ا كالعلكة أو الالصق أو الحبوب والقرص المصاصي ونحوها، ثم رويد

 
ً
ك المدخن الدخان -عىل توجيهه  - ا رويد وهذه الطريقة وإن ، يتر

، إ
ً
ارا  كانت أخف من السجائر ضن

 
 ًل

 
عند من لم  ا ها ال تجدي نفعً  أن

 . ن  يعزم عىل اإلقالع عن التدخي 

ي النهاية: بدل أن يضع السم  
ن
ي تلك العلكة  وهو ف

ن
ي السجائر وضعه ف

ن
ف

 إىل سم!  فمن سم  ة أو الحب  

ن بأي صورة كانت؛  ألن السجائر والصواب: أنه ال يستخدم النيكوتي 

ن مضن   وعليه أن يستعمل أين ما وضع،  محرمة لما فيها من نيكوتي 

ي سبق ذكرها، فإن وجد صعوبة لقدم 
تلك األسباب المعينة التر

ي جسده فليستخدم بعض العالجات 
ن
ن ف تدخينه وانتشار النيكوتي 

 
 
ن أو تقل ي تحارب النيكوتي 

ل منه أو تمنع واألدوية الصناعية التر

ي هذا لألطبة انتشاره أو تسبب إخراجه من الجسد 
ن
ويرجع ف

. المت ن  خصصي 

 بالسمِّ ال تعاجل السمَّ تنبيه

 . ) بتصرف (واألسباب المعينة على تركه الدخان خطرهمن مقال:  ️✍ 
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