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  جميع حقوق الطبع محفوظة
   إال من أراد طباعته وتوزيعه مجاناً

  
  

   األولىالطبعة 
  م٢٠١٧/هـ١٤٣٨

  
  

  هـ١٤٣٨أحمد بن عبد اهللا السلمي،       ح   
  . فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

  .عبداهللابن السلمي، أحمد 
  .هـ١٤٣٨ األحساء – عبد اهللا السلميبن أحمد /كن على وجل فاألمر جلل

  سم٢٠×١٤، ص  ٧٧
  ٩٩٦٠-٦٠٣- ٠٢-٣١٨٥- ٠: ردمك

  العنوان-أ           الحالل والحرام- ٢ التدخين والصحة             - ١
 هـ٢٠٢١/١٤٣٨                                              ٢٥٩,٣ديوي 

  هـ٢٠٢١/١٤٣٨ اإليداع رقم
 ٩٩٦٠-٦٠٣- ٠٢-٣١٨٥- ٠: ردمك
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  تقديم صاحب الفضيلة الشيخ 

-فظه اهللاحي 
  مدير مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام سابقا

  
  تقديم سعادة الدكتورو

 
  رئيس الس اإلشرايف جلمعية نقاء
   ملكافحة التدخني مبحافظة األحساء

  
  جمع وترتيب
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 كن على وجل فاألمر جلل ٥   

  صاحب  الفضيلة الشيختقدمي  

 
  حفظه اهللا وبارك يف أيامه  

  مدير مركِز الدعوِة واِإلرشادِ بالدمام سابقا
  األحساء مبحافظة الصرافية جامع وخطيب وإمام
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  تقديم سعادة الدكتور 

 
  رئيس الس اإلشرايف جلمعية نقاء
   ملكافحة التدخني مبحافظة األحساء
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   ٦٧  كن على وجل فاألمر جلل

  
  مكتبة العيادة

 حتتوي مكتبة العيادة على جمموعة قيمة من الكتب واألشرطة والنشرات وامللصقات
 دخنيواليت ستكون بإذن اهللا عوناً للمدخن على ترك الت

 

 املؤلف اسم الكتاب الرقم

 إبراهيم الثنيان ؟كيف أقلعوا عن التدخني ١

 دار طويق للنشر النفس األخري  ٢

 سيف الدين شاهني التدخني أضراره ووسائل جتنبه ٣

 عبدالعزيز راوه املصة األخرية من الدخينة ٤

 عبدالرمحن عسريي كيف تقلع عن التدخني؟ ٥

 سيف الدين شاهني ت عن التدخني واملخدراتخطب وحماضرا ٦

 دكتور سعد الدرييب التدخني وأثره على الصحة ٧

  رمحة الطيب:ترمجة اخلمسون سؤاال وجوابا ٨

 حماضرات ألقيت جبامعة امللك سعود وقفات مع نكهة املوت ٩

 لطفي الشربيين/ د مشكلة التدخني واحلل ١٠

 يهيفضيلة الشيخ صاحل البل مرض فتاك ١١

 رامي بهاين ورمي العيسى اإلقالع عن التدخني بنجاح ١٢

 غازي موسى/ د  التدخني بني الطب والدين ١٣



 كن على وجل فاألمر جلل٦٨ 

 
 الشيخ محد احلريقي التوبة من التدخني ١٤

 إصدار املؤمتر اإلقليمي ملكافحة التدخني الشرع والتدخني ١٥

 أمحد بادويالن وهكذا أطفأت السيجارة األخرية ١٦

 دكتور مهند شحادة خني وابدأ احلياةدع التد ١٧

 سلسلة أسريت السيجارة الصديقة اللدودة ١٨

 إصدار املؤمتر اإلقليمي ملكافحة التدخني الصحة والتدخني ١٩

 إصدار املؤمتر اإلقليمي ملكافحة التدخني اإلقالع عن التدخني ٢٠

 دكتور حممد نبهان ملاذا هذه احلملة على التدخني؟ ٢١

 اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني د أن تقلع عن التدخني؟هل تري ٢٢

 أبو احلسن الفقيه عن التدخني الطريق إىل اإلقالع ٢٣

 الشيخ عبداهللا اجلاراهللا بأضرار الشيشة والدخان تذكري اإلخوان ٢٤

 محلة التوعية بأضرار التدخني ال للتدخني ٢٥

 الشيخ حممد احلمد ؟ملاذا تدخن ٢٦

 احلملة التربوية ملكافحة التدخني و التدخنيحياتك أ ٢٧

 عمر بامجعان جلسات حول التدخني ٢٨

عيادة مكافحة التدخني يف حمافظة الزلفي إا حترقك كما حترق نفسها ٢٩

 الدخان فتوى يف حكم شرب ٣٠
الشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ عبد 
 الرمحن السعدي والشيخ ابن باز

 زي كنانةغا/ د حترمي التدخني ٣١

 حممد الطباع/ د معاناة أم ٣٢



   ٦٩  كن على وجل فاألمر جلل

 حممد الطباع/ د  اعترافات قاتلة ٣٣ 

 اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني اجلسم أضرار التدخني على ٣٤

 رمحة الطيب/ ترمجة من حيبك كثريا يعينك على ترك التدخني ٣٥

 طالل العتييب عفوا ممنوع التدخني ٣٦

 ياتمصطفى ح/ د  قلبك والتدخني ٣٧

 مركز مكافحة التدخني بالقصيم رسائل عن التدخني ٣٨

 ظافر القرين/ د  جتربيت مع التدخني ٣٩

 

 
 للشيخ اسم الشريط الرقم

 إبراهيم الدويش بوابة اهلالك ١
 منوع القاتل البطيء ٢
 صاحل الونيان السفــاح ٣
 سعيد مسفر قرارك بيدك ٤
 هللا احلمادعبد ا رسالة إىل مدخن ٥
 القرين سعيد مسفر وعائض كيف تترك التدخني؟ ٦
 صاحل الونيان التدخني وأضراره ٧
 حممد يعقوب حرب التدخني ٨
 خالد اجلبري أمراض القلوب ٩

 منوع بشرى إىل كل مدخن ١٠
 سعيد مسفر شرب الدخان ١١
 حممد البار/ د  سلوكنا الصحي واألخالقي كيف نساهم يف تعديل ١٢

  



 كن على وجل فاألمر جلل٧٠ 

 
 

 إعداد النشرة الرقم

 اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني مسوم قاتلة ١

التدخني؟ ماذا حيدث عندما تتوقف عن ٢  عيادة مكافحة التدخني بالزلفي

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي وتأثريه التدخني السليب ٣

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي السيجارة مكونات ٤

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي ؟أيهما رئتك ٥

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي وعالجه السيجارة السم القاتل ٦

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي التدخني ال تكن أسري ٧

التدخني تعرف على األمراض الناجتة عن ٨  عيادة مكافحة التدخني بالزلفي

 تدخني بالزلفيعيادة مكافحة ال رئتيك؟ كيف يؤثر التدخني على ٩

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي وضار الدخان خبيث ١٠

 عيادة مكافحة التدخني بالزلفي التدخني آفة ١١

 دار الوطن مضار التدخني ١٢

 عبداهللا العيادة البداية شرارة ١٣

 حممد اليامي عربات مدخن ١٤

 املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد البطىء القاتل ١٥

 اإلرشاد الطاليب ملدارس اخلري األهلية االام ارة يف قفصالسيج ١٦

١٧ 
التدخني إحراق للمال إيذاء 

 وإهالك للنفس للجار
 اللجنة اخلريية لتوعية الشباب ومحايتهم



   ٧١  كن على وجل فاألمر جلل

 دار الوطن املاليني التدخني قاتل ١٨ 

 دار القاسم التدخني رسالة خاصة عن ١٩

 الشيخ حممد احلمد ملاذا تدخن؟ ٢٠

٢١ 
وى شرعية يف حكم بيع فتا

 وتعاطيه الدخان
 اللجنة اخلريية لتوعية الشباب ومحايتهم

 اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني دع التدخني وابدأ حياتك ٢٢
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 ال كلمة ،موعظة ،الفَتوى خطورة ،الصرب :أُخرى رسائل(و) اِإلحداد (:١
 ،جربين بن اهللا عبد :الشيخ تقريظ) وأمهها ضاياالقَ أخطر يف منها بد

  .)املعارف مكتبة :ط (ه ١٤١٨ املاجد سليمان :الشيخ تقدمي
 الِفطـرِ  وزكـاة  رمضان ِبشهِر تتعلَّق باطلة واعتقادات شائعة أخطاٌء (:٢

 الـدكتور  :وتقدمي .جربين بن اهللا عبد :الشيخ بتقريض) والعيدين
  .)املعارف مكتبة :ط (ه١٤١٦ .احلسن حممد بن صاحل

 عبد الشيخ ِبتقريظ) الظّواهر بعض ومعاجلة عليها وما لَها وما أَفراحنا (:٣
  )الذخائر دار :ط (ه ١٤١٨ .البنيان احملسن

 مـع  واآلثار اَألحاديث ومخرجة ومنقَّحة مزيدة :أُخرى طبعة وللكتاب •
  .)ميةخز ابن دار :ط ( هـ١٤٢٨  وتضعيفاً تصحيحاً عليها احلكم

 مكتبـة  :ط (ه ١٤٢٠) والِعبِر الِعظاِت من فيها وما :البشِر سيِد وفاةُ (:٤
  .)املعارف

٥:) ععاِزي والقُبوِر اجلَناِئِز يف شاِئعةٌ وأَخطاٌء ِبدعبد :الشيخ تقريظ ))والت 
  ).الكفاح مطابع  :ط() صغرية رسالة) (ه ١٤١٤ جربين بن اهللا

٦:) ياِع طريِق على أخالقاجلوزي ابن دار  :ط( هـ١٤٢٤)  الض.(  
  )القاسم دار   :ط(  هـ١٤٢٣ـ) منه بد ال للذي تزود (:٧
 والعيدين الِفطِر وزكاة واالعِتكاِف الصيام يف تثبت مل حديث مخسمائة (:٨

  اجلوزي ابن دار  :ط هـ١٤٢٣) واَألضاحي



   ٧٣  كن على وجل فاألمر جلل

 ٩:) ععاِزي بوِروالقُ اجلَناِئِز يف شاِئعةٌ وأَخطاٌء ِبدعبـد  :الشيخ تقريظ) والت 
ـ ١٤٢٣  مبسوط كتاب وهو    جربين بن اهللا  مكتبـة  :ط  (هـ

  )املعارف
 ابـن  دار :ط   (هـ١٤٢٧ وعظات ووصايا  ووقفات وعرب قصص: ١٠

  .)خزمية
    جربين بن اهللا عبد :الشيخ تقريظ والشهور باأليام تتعلق وأخطاء بدع: ١١

  .)القاسم دار  :ط( هـ١٤٢٧
 احمليسن اهللا عبد الشيخ تقدمي.  النكاح عاقد حيتاجه فيما املالح إحتاف  :١٢

  .)اجلوزي ابن دار :ط(   هـ١٤٢٥
ـ ١٤٢٨  والسلوك والعبادات العقيدة يف تثبت مل أحاديث:١٣   :ط  (هـ

  .)الرشد مكتبة
 مـسائل  األنـام  خـري  على والسالم بالصالة يتعلق مبا األنام إحتاف:  ١٤

 ملحـق  ويليـه   وأحكـام  وفتاوى ومواطن  بدع وصيغ وفضائل
  )وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة يف تثبت مل أحاديث بيان(ب

  .)القاسم دار :ط   (هـ ١٤٢٨
  :العقيدة عن الدفاع يف رسائل ثالث: ١٥

  .الربدية البوصريي قصيدة يف العقدية القوادح :األوىل الرسالة )١(
  .شطحات من اخلريات دالئل يف ما على تنبيهات :الثانية الرسالة )٢(
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  حامـد  أيب علـى  الكالم خبالصة األحياء إحتاف :الثالثة الرسالة )٣( 
 عـضو  جربين بن اهللا عبد :د  الشيخ العالمة تقدمي .اإلحياء وكتابه
 عـضو  الشثري ناصر بن سعد  :د  والشيخ  سابقا الدائمة اللجنة

 مركز مدير  البنيان حممد بن احملسن عبد والشيخ  العلماء كبار هيئة
  .الرشد مكتبة :ط  هـ ١٤٢٨ سابقا بالدمام واإلرشاد الدعوة

 وجترؤ  يتوقوا كانوا السلف وأن  عليها اإلقدام وعظم  الفتوى مرتلة: ١٦
   علـم  بغـري  اهللا على  القول  من  الزمان  هذا يف الناس من كثري
 مكتبـة  ١٤٣٢ ط .اململكـة  عام مفيت :السماحة صاحب :تقدمي

  .بالرياض املعارف
. فتـاوى . فوائد مسائل .بدع .قواعد .آداب .فضائل الكرمي القرآن  :١٧

   الكرمي القرآن مع  الصاحل   لسلفنا ساطعة ومناذج ناصعة صفحات
 ط  ٠ الكـرمي  بـالقرآن  تتعلـق  تثبـت  مل أحاديث ملحق :ويليه

  .خزمية ابن دار  هـ١٤٣١
 وتنبيهـات   وخمالفـات  بدع إىل للمقابر روالزائ للموتى املشيع تنبيه  :١٨

ـ ١٤٣١ ط باملقابر تتعلق ومسائل وعظات ومالحظات  ابـن  هـ
  .خزمية

  مبولـده    قرنـت   وإرهاصات  غرائب و  أساطري و  واهية  أخبار :١٩
 مكتبة هـ١٤٣٢ متهافتة واهية شبه دحض. وسلم عليه اهللا صلى

  .بالرياض املعارف
   ؟؟؟!!!!!لـه  أعـددنا  تـرى  يا فماذا هوراء ما املوت من وأدهى   :٢٠

  .بلنسية دار هـ١٤٣١
  منتـشرة  القبور عند مشتهرة وخمالفات أخطاء ببيان  موجزة رسالة   :٢١

 مكتبـة   هـ١٤٣٢ .اململكة عام مفيت  :السماحة صاحب :تقدمي
    .بالرياض املعارف
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 ومالحظـات   خمتـصرة  تنبيهات: األوىل الرسالة :موجزتان رسالتان: ٢٢ 
 يف املختـصرة  الرسالة :الثانية الرسالة األموات بتشييع تتعلق همةم

 صـاحب  :تقدمي] مشتهرة بدع من والشهور باأليام  يتعلق ما بيان
  .بلنسية دار هـ١٤٣٢ اململكة عام مفيت  :السماحة

 الِفطـرِ  وزكاة رمضان ِبشهِر تتعلَّق باطلة واعتقادات شائعة أخطاٌء  (٢٣
  مـع   والقرقيعـان   شوال من الست ياموص واالعتكاف والعيدين

 منقحـة  مزيـدة  الثانيـة  الطبعة )ورقائق ومواعظ  وفرائد فوائد
  .املعارف مكتبة هـ١٤٣١ .مصححة

 يليهـا ] باألضـاحي  تتعلق باطلة واعتقادات شائعة وأخطاء بدع  [-٢٤
  .موعظة يليها] األضاحي يف تثبت مل أحاديث[

 قصص و  ساطعة  مناذج  مع .رايني جالله جل اهللا  :بعنوان رسالة – ٢٥
  .رائعة

 والبدع السنة بني واألموات والتعازي املصائب وأهل املرضى أحكام [:٢٦
 .بالرياض املعارف مكتبة .]واخلرافات

 وأحاديث ووفاته صلى اهللا عليه وسلم      اهللا رسول مرض :ملحق ويليه
    .بالرياض املعارف مكتبة. تثبت مل

  .الرسالة هي وهذه.  جلل  كن على وجل فاألمر- ٢٧
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  الصفـحة  وعـــــــــالموض
عبد احملسن بن حممد بن عبد العزيز البنيـان          صاحب  الفضيلة الشيخ   تقدمي  

  الصرافية جامع وخطيب وإمام مدير مركِز الدعوِة واِإلرشاِد بالدمام سابقا
  ٥...................................................األحساء مبحافظة

 رئيس الس اإلشـرايف     د بن محد البوعلي    فضيلة الشيخ الدكتور أمح    تقدمي
  ٦........................األحساءحافظة جلمعية نقاء ملكافحة التدخني مب

  ٩............................................................املقدمة
   ٩........................................هل التدخني خبيث أم طيب؟ 

   ٩................................الدخان  بتحرمي ال يقتنعون الناس بعض
  ؟  مرطبات أم عـصريات     ؟ أم خضرة  ؟ أم شراب فاكهة   ؟هل الدخان طعام  

 دخان كامسه ال يسمن وال يغين من         ال ال إنه   ؟  دواء  ؟ عالج ؟ فيتامني   ؟مغذ
  ١٢...........................................................جوع

  ١٢............................................؟هل هو لذيذُ أم كريه
  ١٢...............................................هل فيه إيذاء أم ال؟

   ١٣......................................تبذير و إضاعة املال وإفساد 
  ١٤...........................الدخان خمدر ومفتر لألعضاء واألطراف 

  ١٤....ثبت وجرب أن املدخنني أقل أعمارا وأضعف بنية وأبلد أفكارا ومزاجا 
  ١٤...................ن جهات خمتلفةأمجعت التقارير الطبية والصادرة م

  ١٧......................العظمى. ااهرة وهذه الطامة الكربى واملصيبة
   ٢٠ .....................................  العلماء عن الدخانماذا قال



   ٧٧  كن على وجل فاألمر جلل

  الصفـحة  وعـــــــــالموض 
  ٢٠......................................................مفيت مصر 
  ٢٠.....................................................مفيت األزهر

  ٢١...........................................جلنة الفتوى يف األزهر 
  ٢٢.................... واللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية

  ٢٢.............شيخ عبدالعزيز بن باز يرمحه اهللا الومفيت الديار السعودية
  ٢٢.................................ويقول الشيخ ابن عثيمني يرمحه اهللا

  ٢٤......................................ماذا قال األطباء عن التدخني
  ٢٣......... لو كان حراماً كان منعوه فكيف نرد على هؤالء؟  :يقولون

   ٢٦....................................................فوائد الدخان
  ٣٨.........................................وإليك مناذج من القصص

  ٥٢.........................قصص تدل على خطورة من جيالس املدخن
  ٥٥...................................!!وء اخلامتةالتدخني قد يسبب س
  ٦٣..............................................ولغري املدخنني مهسة

  ٦٥..........................................................مطلب
  ٦٦......................................................أهم املراجع

  ٦٧...........................................................ملحق
  ٧٢.........................................صدر للمؤلف عفا اهللا عنه

  ٧٦...............................................فهرس املوضوعات
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