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بالصومِ واحلج  .. قالعةُ الكَيف (القات و التِّبغِ) بِالْمرة
  والعمرة

  ةيدــع ــعب السـ ــادينِالْ روادشـ   ميـ
   

ــوةَ الْ ــا إِخ ــي ينِحــد ــالمِ وال   ق واإلس
     

ي َألرـاُء بِكُـم     إِنجالر ـابـا خمـو وج  
   

ـ  أَن تقْ ــاً نصـ ــوا كَرم ــيبلُ   حي وتبيِينِ
     

غالْ  فُـلُ الْ قَد ي ـنيـرُء بـنيِ والْ مـنيِ حح  
   

  س تــزيِني الشــياطنيِ وتقْبــلُ الــنفْ 
     

ــالَتهم ــي مقَ ــي أُذْنِ فو ابــح ــالَ الص   قَ
   

  ماليِـنيِ وى الْحِ عـن شـكْ  صحت يا صـا أَفْ
     

  يــا لَيــت فتيــةَ قَــومي يعلَمــونَ فَكَــم
   

  تخفــي النعومــةُ أَنيــاب الثَّعــابِنيِ   
     

ــنٍ   مــو ي نا باهايــح ض ــم س ــاب أَني  
   

  أَنيــاب قَــات وتكْيِيــف وتــدخنيِ   
     

  ١القَــات فَــاقرةٌ كُــربى ومفْقَــرةٌ   
   

التينِ  وــاد ى املَيــت ــي ش غُ فــد ــغُ يلْ ب  
     

  القَـــات شـــوهنا والتبـــغُ توهنـــا
   

ــكِّنيِ  س ــف ــن أَلْ ــا م ننأَثْخ ــف الكَيو  
     

  والقَات حقَّاً هـو الشـيطَانُ مـن شـجرٍ    
   

  ٢قَالَ الـزبريِي هـذَا القَـولَ مـن حـنيِ     
     

  و ادالـز ـرمـلٍ   قَد دجـي عف ـادساَألج  
   

ــراطنيِ   ــلْطانَ الس س حــب ــغُ أص بالت٣و  
     

ــوتهم رِش (ــات ــق القَ ح) اتاراِإلد ــض عب  
   

ــادهم: (بِالْ آح ارــع شــرِي شت ــات   نِي)قَ
     

                                                
  فاِقَرة : مصیبة َتكِسر العُمود الِفقري . َمْفَقرة : ُمصیبة تجِلب الفقر . ١
  قال الزبیري رحمھ اهللا : القات شیطاٌن في صورة شجرة . ٢
  السراطین : جمع سَرطان . ٣



 
٢ 

  
  قَد سـرطَن التبـغُ جـوف الصـدرِ منفَـرِدا     

  
ــنٍ وقُ ــي بطْ ف طَنــر س ــات ــونوالق   ولُ

     
  هــد قْصنُّ ما اُألردــد ــئن غَ ي بــع ش  

   
ــون ــولِ والْه ــا لَلْه ي ــند السو ــد   ١واهلن

     
ـ    ـي اِإلسف اليِـنيم تاعض  ـتفَعـا نم افع  

   
ــنيِ  ــح املَاليِ يــا و يــعبِي و ش ــح يــا و ي  

     
ــولُ الْ ــدات زاد الْغُ بِيــةً م ــات غَائلَ   قَ

   
كَــم ــدفُونلَــى آثَــارِ مــنيٍ عفــن د٢م  

     
ـ     لُ الـروحِ فـي جسـد   والغولُ في القَـات مثْ

   
ـ   ال ـ قَات فـي الْ نِ املَحمي ونـن دم ون٣ز  
     

 ــه ــونَ بِ ــادوا يتحفُ مت ــود هــى الي تح  
   

ــ لَســى ف ــن أَقْص م ــات ــزارِع القَ نيِمط  
     

ـ  ةَ اَألهعيا ضالْ لِ ي ـدعـلٍ   بأَم ـنع قَـات  
   

  ٤بطَـاطنيِ في العلْمِ فـي اَألكْـلِ فـي دفِء الْ   
     

  ٥مـاَء فـي بِئْـرٍ وفـي بشـرٍ     قَد غَـور الْ 
   

  مسـاكنيِ قَـات مـن دمـعِ الْ   ثُم ارتوى الْ
     

     غَـد ـدعاَء بعـنـي صف بـرشتاذَا سم  
   

  ٦تجلُــو إىل الصــنيِ؟!عصــارةَ القَــات أَم 
     

ــنفْ ــها الْوال افَسن ا سهتــت ى فَشــأْو م  
   

  ٧فصــامِ ووســـواس التخـــازِينِ داُء الْ
     

ا    واَألرهتـاحس ـرـى ضتح ضـرلَم ي ض  
   

ــآالف الْ   ــامٍ بِ ــلِّ ع ــي كُ ينِفادــد   فَ
     

ــلَ الْ ــاَألقْ ونكَّ ــات بِ ــحاًقَ   وات مكتِس
   

ــاتنيِ  ــار البسـ ــوبِ وأَثْمـ   زرع احلبـ
     
  

                                                
  ُمْھلكة فصار یسافر للعالج إلى األردّن والھند والسند ... إلخ .شعٌب یِئن ِمن أْمراض الكْیف ال ١
  استعمال المبیدات في زراعة القات زاد القات خطورة ، دفین ، َمدُفون : مقبور . ٢
  یدات إلى الیمن . الُمِبیدات كالُغول في القات ال یْمكن التَّخّلص منھا ألنھا داخلٌة في أنسجة األوراق ، وقد صار الیھود ُیَصدِّرون الُمب ٣
  إذا وقع ربُّ اُألسرة في إْدمان القات فیا ضْیعَة أسرتھ ألنھ ال ُیْنفق علیھم . ٤
  جّفف القات میاه اآلبار ألنھ یستھلكھا في الزراعة ، كما جّفف َنضارة أجسام الُمْدمنین . ٥
، فھل سیشرب الناس بعد ذلك عصارة القات أم یھاجرون إلى الصین حیث  أصبحْت صنعاء ُمھدَّدة بالجفاف ألن حوضھا المائي ُمستنَزف في زراعة القات ٦

  المیاه الكثیرة ؟!
  والقات ال َیُضّر الجَسد فقط بل یضرُّ النفس أیضًا فیصیبھا بداء الِفصام والَوسواس . ٧



 
٣ 

  
  لطَّـاغُوت حاصـرنا  ايا لَيت شـعرِي لَـوِ   

   
  ١هل نشبِع اجلُـوع مـن تبـغٍ وتخـزِينِ!    

     
ــرى الْ ةً  تبــاح احِ شــب كَاَألش ــانِني مي  

   
ــعب الْ  ــا ش ــيكُم أَي ــي علَ فنيِلَهــام يم  

     
ىشاهوفت ـرِ الْ  دتشهِـم   بِحـي فَمف قَـات  

   
  ٢عند الصالة ..فَمـا قَـولُ  اَألسـاطنيِ؟!   

     
  فَتـوى لـأَي فَتـى   في حـنيِ تختلـف الْ  

   
قــالَ بِــالْ لَــوبزِ ال بِالْخزِينِــيخت ٣قَــات  

     
ــوالْ بخ ــه نزخي ــات ــن قَ م فــر   ز أَش
   

  ــن د ــةٌ م نيب ســم نِوالشــي   !ون تبيِ
     

ــات يقْ ــات بِالطاقَ ــك القَ فْتــم ي ــاكَ لُهت  
   

ـ   م : ـفتهغُ يبالتو  يفْـدبِ يـعنِيالُ الش  
     

ــي الْ كبــةًت ــات قائل ــلَ الق عف ــاجِد سم  
   

ـ    هجر والْالْ   ٤يجمـع جمـع القَـات يبكينِِ
     

  ناشــدكُمقَــات إِخــوانِي أُيــا زارِعــي الْ
   

ــالبِ ــا ج ــ يعونَ تا دــر ــغِ طُ بيِنيِي الت  
     

  يا إِخـوةَ الـدينِ هـل ترضـى أُخـوتكُم     
   

ــ ِإلخل ــر الض ــة ايينِ؟!بِغــد ــي ال ف انو  
     

ــوالْ ــاَألرحمـ ــعةٌد ِهللا فَـ   زاق واسـ
   

ـ    يج ـنم زقالـر قيا أَضـابِنيِ! بِ الْمغ٥م  
     

 اَألو ـوي هاضغـم   قَالُوا التلَه لَـى فَقُلـت  
   

  وتــننيِ؟! ٦كَيــف التغاضــي علَــى صــلٍّ
     

  جــلُّ العبــاد بِــأَرضِ اِهللا همــتهم   
   

ــ نــزِينِ  ع ختــغٍ و بــال ت ــا بِ يالثُّر د  
     

ــات و ال ــاربوا القَ ــد ح ــقَ أَبٍتيف د خنيد  
   

ــاروا  بــى ت ــحت ــعلَ ــنيِى أعلَ اشيى الن  
     

                                                
  لو حاصَر َبَلَدنا طاغوت الغرب فھل سَنشبع من القات والتبغ ؟  ١
 قاء ُكرة القات في الَفم أثناَء الصالة ! فما ھو قول أساِطیِن الفقھ ؟! شاھدُت من ُیفِتي بجواز إْب ٢
 في حین ال یجیز أي فقیٍھ التخزین بالُخْبز في الصالة مع أن الُخْبَز أْشرف من القات . ٣
 ھنالك من ُمْدِمني القات من َیْھجر صالة الجماعة وھنالك من َیْجمع بین الصالتین . ٤
  مغبون وھو الخاسر .الَمغاِبین : جْمع  ٥
  الصِّّل : من أْخبث الثعابین ، والتِّنِّین ثعباٌن ُخَراِفيٌّ َیِطیر .  ٦



 
٤ 

  
ــا  نتمه ــات ــالِ القَ يى خــر أَس ــن   ونح

   
ــ نــأن ن ــينا بِتدتج الْ شدت مهــنيِو ١ش  

     
ـ  الْب ـغِ حبوالت الْقَات قر ـريِ دخ ىـدونَ ه  
   

ــالَكــم يف الْ ــات بِ ــقِ طَاقَ ائرح نــو ص  
     

  ــف لْكَيــلِّ أَخٍ ل ــح كُ يــا و يهتــب غَض  
   

ــنيِ؟!    ــدارِ املَاليِ ــبت ِإله ــالَّ غَض ه  
     

  فَهــل كَفَــى إِخــوةَ اِإلميــان مــن يمــنٍ
   

  يف فـي الـدنيا وفـي الـدينِ؟!    كَما يفعلُ الْ
     

  قَــات أَوصــدنا والتبــغُ صــفَّدنا   الْ
   

ــكَوالْ ــنيِ!ي ــى ط ــاً علَ نيا طنــد مج ٢ف  
     

  حالَ لَـو كَـانَ الرسـولُ هنـا    تصوروا الْ
   

  قَات فـي النـاسِ سـلطَانُ الـدواوِينِ    والْ
     

ــتد كَالْ والْ شي ــد ــاً خ خفنتم ــالُون ب  
   

ــنيِوالْ طْحتو قــن د م ــك ــا انفَ م ــك   فَ
     

ــلَْء الْ  م فُخــن ــغُ ي بالتــةًو نخأَد ــو ج  
   

  ؟!نت تـدخلُ فـي سـلْك التخـازِينِ    هل كُ
     

  حســرتاه علَــى علْــمٍ وتزكيــة    وا
   

   فيهـا ب ـفالكَي كِّـنم ـنيِ!  لوكمت ـضع  
     

ــعٍ  ــالمِ ذَا ولَ ــي اِإلس ــةُ ف امــي اِإلم ثرت  
   

هي فَقْدف  ـبـ  الص عـي بف ـايِنيِ ر٣ضِ اَألح  
     

ــاً  لَعــاً و ولَعــا م ــ  يعم فــالْكَي   ذرةًبِ
   

  ما الشـعر إِالِّ صـدى املَأْسـاة تكْـوِينِي!    
     

ــا   هعما بِأَجنيــد ــي ال ف نيــب ــلُّ املُح   كُ
   

  ممـا جنــى القَــات فــي غَــم وتحــزِينِ 
     

ـ   هل نبلُـغُ الْ  حنلَـى وثَـلَ اَألعلَـى مع ن  
   

  

ـ كَما أَسس الْ ي ـن وم نيِ؟  فهـوتـنٍ و٤ه  
     

                                                
  الناس یحاربون القات في العالم كلھ ونحن أْسرى إْدماِنِھ ُندشُِّن األوھام . ١
  ص ِطینًا َیْقعد على ِطین .أْوَصَدنا : جَعلنا ُمْنغلقین . صّفَدنا : قّیَدنا  . ِطینًا على ِطین : جّمدنا فجَعل الشْخ ٢
  َتحسٌُّر على بعض العلماء والدُّعاة الُمْدِمنین الذین ال َیصِبرون عن كْیف القات والتبغ . ٣
 َوْھن : ضْعف ، َتوِھین : إْضعاف . ٤



 
٥ 

  
عــ د رِيــا ي ــم رِيــا ال ي   ١ب ودعب إىل م

   
حا يالْم يـنِ    رِجـي دفى وقْـوـي تَء فرم  

     
 ِــرب ــن ص ــا م أنَّ لَن ــت ــا لَي اًيدــد ا من  

   
  حتـــى نـــودع مأْســـاةَ التخـــازِينِ

     
  كَيــف ملْهــاةً وتجرِبــةً  إِيــاك و الْ

   
  مـدافنيِ! من جرب السـم أَمسـى فـي الْ   

     
ــه الْ  نمدــف ي ــا والكَي ــونُ مغتبِطً بغم  

   
  ٢باليـــا مطَايـــا للْمغـــابِنيِ   إنّ الْ

     
ــمكُم   صعــاِهللا ي ــداً بِ وا أَبــم صعفَاست  

   
ــالْ ــالَبِالصــومِ بِ ــزمٍ بِ ــي ع ف جــنيِ ح ل  

     
  يـت بِالصـومِ حـني طَغـت    كَم عادة طُوِ

   
 ونــد ــن ال ا مــر ح ترــر ح ةــر مع٣و  

     
ــحكُم اصنوا لــغ صــولِ أَن ت ــةُ القَ الصخ  

   
ــدينِ  ــالمِ وال ــق واِإلس ــوةَ احلَ ــا إِخ ي  

     
  ٤كُفُّـوا عـنِ القَـات والتـدخنيِ واخترِفُــوا    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــة فــي   اسعنيِ! إنّ التخــدتو قَــات  
     

  

                                                
  لى األقل . دْع ما َتشّك فیھ واْنتقل إلى ما ال تشكُّ فیھ كما في الحدیث ، والمقصود اجتناب الشبھات والقات شْبھةٌ ع ١
  َمطاَیا : َمراكب كاإلبل ، ِللَمغابین : جْمع َمْغُبون وھو الخاسر . ٢
النھار ، فَیْبقى على المقصود أن العبادات وسیلٌة للتَّخلُّص من العادات السیئة ومنھا عادات الكْیف ، وقد جّرب ذلك كثیرون ، فالصوم اعتزاٌل لھا َطَوال  ٣

ل فینشغل بالقیام  والنوم . والحج والعمرة ابتعاٌد عن القات ونحوه  لمدة نصف شھر أو شھر ببرامج یمكن أن َیعتِزل بھا الشخص الصائم أن یجاھد نفسھ في اللی
  عن عادات الكیف .

  اْخَتِرفوا : االْخِتَراف أْكل الفواكھ . ٤



 
٦ 

  

  )فيالكَ قالعة( قصيدةالعلى  تقريظٌ

ةيحصالن هذلَى هرياً عخ ةيدالقَص هذه ماظن ى اُهللا اَألخزج يهو ، النو ةاعةٌ بِالطِّبيردج متى يتشرِ، ح
  ظَّاهرة اآلخذَة بِالتفَشي، وباهللا التوفيق..توعيةُ الناسِ للحد من االنتشارِ لهذه ال

  . ح أستاذ جامعيحيدر الصاف/الدكتور الشيخ -١

  . يلمي أستاذ جامعيعبد الوهاب الد/الدكتور الشيخ -٢

  . أستاذ جامعيرمحه اهللا راشد عوض /الشيخ -٣

  . لي أستاذ تربوييحممد الغ/الشيخ -٤

  . داعية معروفرمحه اهللا يمي صعلي فارع الع/الشيخ -٥

  . سي سياسي معروفعبد الوهاب اآلنِ/األستاذ -٦

  . عبد اهللا صعتر داعية معروف/الشيخ -٧

  . سي داعية معروفحممد بن علي اآلنِ/الشيخ -٨

  . مراد القدسي داعية معروف/الشيخ -٩

  . علي مقبول أستاذ جامعي/الدكتور الشيخ - ١٠

  . أمني علي مقبل أستاذ جامعي/الدكتور الشيخ - ١١

  . ميي داعية معروفعبد ايد الر/الشيخ - ١٢

  . يل أستاذ جامعيعصاحل الو/الدكتور الشيخ - ١٣

  . يسي أستاذ جامعيمعبد الرمحن اخلَ/الدكتور الشيخ - ١٤

  . اين أستاذ جامعييبصاحل الظَّ/الدكتور الشيخ - ١٥

  . أستاذ جامعي يلوعميعقوب بن حسني الْ/الشيخ - ١٦

  . وى أستاذ جامعيمعاذ سعيد ح/الدكتور الشيخ - ١٧

*            *            *  


