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 . م2005 -هـ 1425للنشر، الطبعة األولى 
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ر والتوزيع والدعاية اإلعالن، ناصر الدين األلباني، دار غراس للنش

 . م2002 -هـ  1423الكويت، الطبعة األولى 

 . كيف تقلع عن التدخين،  طلعت الوزنة
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 .هـ1417

 ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، عبد العزيز عبد اهللا بن عبدالر حمن بن باز

المملكة العرابية  ،1428دار إصداء المجتمع  ،الطبعة الرابعة

  .مكة ،السعديه

التدخين هاجس العصر، دار الفكر المعاصر، دمشق الطبعة  عبد الغني عرفة،

 . م1997 -هـ 1418األولى 

تحفة اإلخوان في تحريم الدخان، دراسة  عبد القادر الراشدي القسطنطيني،

وتحقيق الدكتور عبد اهللا حمادي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة 

 . األولى

التدخين مادته وحكمه في اإلسالم، كنوز  عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين،

 .م2005 -هـ 1426ة األولى إسبيليا للنشر والتوزيع، الطبع
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فقه األشربة وحدها، دار السالم، الطبعة  عبد الوهاب عبد السالم طويلة،

 .م1986 -هـ 1406األولى 

التدخين دراسة علمية هادفة،  والدكتور سينون حليم دوس، عز الدين الدنشاري

األستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وجامعة الملك سعود هما 

ستاذ بالمركز القومي للبحوث، القاهرة، وجامعة الملك األو بالرياض، 

 . سعود بالرياض

 ،حكم الدين في اللحية و التدخين، علي حسن علي عبد الحميد الحلبى

  .1984االردن -عمان: المكتبة اإلسالمية

 المكتبة ،دار ابن حزم ،التدخين بين الطبب والدين، غازى عبد الطيف مسى

  .1993 /1415ة الجبيبه ،اإلسالمية عما ن

  القران الكريم

مشكلة التدخين والحل، دار النهضة العربية،  لطفي عبد العزيز الشربيني،

 . م1999بيروت، الطبعة األولى 

التدخين بين الطب والقرآن والسنة، دار التوزيع والنشر  محمد السيد أرنؤوط،

 . م1998اإلسالمية 
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التدخين في ميزان اإلسالم، دار البيارق، الطبعة األولى  محمد أمين عثمان،

 . م2001 -هـ 1421

وحققه وخرج ، مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،

يحيى خالد توفيق،  تقديم عبد الوهاب فايد األستاذ بجامعة : أحاديثه

 . م1998 -هـ 1418أم القرى، مكتبة اآلداب، الطبعة األولى 

دار  ،2005/   1426 ،فتاوى ورسائل مجموع، محمد بن صالح العثيمن

  .السعودية الممكلة العربية ،عنيزة ،الثريا

حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين، المدرس ، محمد جميل زينو

في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، دار الشرق العربي، بيروت 

 . الطبعة الثالثة عشر

دائرة معارف القن العشرين، دار المعرفة، بيروت، الطبعة  وجدي،محمد فريد 

 . 526/ 4م  1971الثالثة 

التدخين اللعين آثاره الضارة على الشباب  محمد كمال عبد العزيز،

 . 13والمتزوجين، جامعة األزهر، مكتبة ابن سينا ص 
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لشر اطعارف ل مكتبة ،سلسلة االحاديث الصحيحة ،الدين األلبانى محمد ناصر

  .1415 –والتو زييع الرياض 

 .هـ1409دار المريخ الرياض ، لماذا هذه الحملة على التدخين؟ محمد نبهان،

مكتبة اإلسكندرية، : محمود زيدان، مناهج البحث الفلسفي، اإلسكندرية

1977.  

  .تفسيره لألجزاء العشرة األولى من القرأن الكريم، محمود شلتوت

. الطبعو الثالثة: مراد وهبة، الوعجم الفلسفي، دار مأمون للطباعة، القاهرة

 . 256ص . م 1966

تحقيق البرهان في شأن الدخان ، مرعى بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلي

  .هـ1461لبنان -بيروت: دار بن حزم ،الذي يشربه الناس االن

ام محمد بن سعود التدخين وأمراض الفم، جامعة اإلم مصباح أحمد قويدر،

 . اإلسالمية، الوحدة الصحية

طبعة ، 6ج ،مطالب أوهي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي

    .دمشق، المكتب اإلسالمي
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دع التدخين وابدأ الحياة، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة األولى  مهند شحادة،

 . م1999 -هـ 1419

صحيح البخاري، صحيح مسلم، : موسوعة الحديث الشريف، الكتب والسنة

جامع الترمذي، سنن أبي داوود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، طبعة 

مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس وتحفة اإلشراف، 

بإشراف : ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بفهارس لتراجم األبواب

يز آل الشيخ، دار السالم، الرياض، الطبعة الشيخ صالح بن عبد العز 

 . م2000 -هـ 1421الثالثة 

دار  ،م المطابع 1993 -هـ  1414الموسوعة الفقهية الجزء العاشر السنة 

الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بمصر وزارة االوقاف والشؤون 

  .الكويت -اإلسالمية
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  .وكتاب التدخين وسرطان الرئة
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