
 
 املراجع واملصادر

 (م5002, دار ابن حزم, لبنان, بريوت), عون املعبود على شرح سنن أيب داود, آابدي أبو عبد الرمحن
دار , مصر, قاهرة. )والسور نظم الدرر يف تناسب اآلايت, إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعي

 (. م4891, الكتاب اإلسالمي
 , (م5042, عيسى البايب احلليب, مصر), حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي ,ابراهيم بن دمحم ابجوري

 .(م5002, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان), أحكام القرآن ,ابن العريب
 (5001, دار املدينة للطباعة والنشر, مارات العربية املتحدةاإل), اإلشراف على مذاهب العلماء, ابن املنذر
 (م5002, دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت), شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي, ابن اهلمام

 (م5008, دار هجر, السعودية, جيزة), االستقامة, ابن تيمية 
 (م5002, ةدار الكتب العلمي), التفسري الكبري, ابن تيمية
 (م4884, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, السعودية), درء تعارض العقل والنقل, ابن تيمية
 (م5001, جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف, السعودية), جمموع فتاوى شيخ اإلسالم, ابن تيمية
 (4892), منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية, ابن تيمية

 (م4892, دار الكتب العلمية, لبنان, بريت ), الفتاوى الكربىابن تيمية؛ 
 (دار هجر للطباعة والنشر, تركيا), جامع البيان عن أتويل آية القرآنابن جرير الطربي؛ 

 (م4882, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية), اإلصابة يف متييز الصحابة, ابن حجر العسقالين
 (ه 1379, املطبعة السلفية, مصر, قاهرة) ,فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ابن حجر العسقالين

 (م4892,دار الفكر, سوراي, دمشق), الزواجر عن اقرتاف الكبائرابن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، 
 (م5042, دار البشائر, بريوت, لبنان), جامع العلوم واحلكم, احلنبلي ابن رجب

 (م 4882,دار الفكر, سوراي, دمشق), قاتريخ مدينة دمش, ابن عساكر
 (4882), املغين, ابن قدامة
 (م4889, املكتبة التدمرية, السعودية, املكتبة املكية), روضة الناظر وجنة املناظر, ابن قدامة

 (م4882, رمادي), أحكام أهل الذمة, ابن قيم اجلوزية
 (م4125, جممع الفقه اإلسالمي, سعوديةال, جدة), إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان, ابن قيم اجلوزية

 (ه4152, دار علم الفوائد, مكة املكرمة), الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب, ابن قيم اجلوزية  
 (م4124, جممع الفقه اإلسالمي, السعودية, جدة), روضة احملبني ونزهة املشتاقني, ابن قيم اجلوزية
 (5008, الةمؤسسة الرس), زاد املعاد, ابن قيم اجلوزية
 (م4158, جممع الفقه اإلسالمي, السعودية, جدة), عدة الصابرين وذخرية الشاكرين, ابن قيم اجلوزية
 (م5002, دار الكتاب العريب, لبنان, بريوت), مدارج السالكني, ابن قيم اجلوزية

 (م4152, دار عامل الفوائد, ةجدة السعودي) ,جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانمابن قيم اجلوزية؛ 
 (دارعلم الفوائد, جدة), كتاب الصالةابن قيم اجلوزية؛ 
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 (4888,دار طيبة, السعودية) تفسري القرآن العظيم أو تفسري ابن كثري, ابن كثري
 (م5045, دار ابن حزم, بريوت لبنان), أسد الغابة يف معرفة الصحابة, ابن األثري

 (4898,دار الشروق, جدةو السعودية) ,السرية النبوية, أبو الندوي
 (5002, مكتبة الرشد), اجلامع لشعب اإلميانأبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، 

 (م5002, دار ابن خزم, لبنان, بريوت), إحياء علوم الدينأبو حامد الغزايل؛ 
 (م4825, املطبعة العلمية, سوراي, حلب), معامل السنن, أبو سليمان اخلطايب

مكتبة املعارف , عمان), سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, بو عبد الرمحن دمحم انصر الدين األلباينأ
 (م4882

 (سلسلة دعوة احلق). اهلجوم على اإلسالم يف الرواايت األدبية. أمحد أبو زيد
ني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال تنبيه الغافل, أمحد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي حميي الدين أبو زكراي

 (4892, بريوت لبنان. )اجلاهلني
 (5001, دار الكتب العلمية), مواهب اجلليل من أدلة خليل, أمحد بن أمحد الشنقيطي

 (م4881, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, بريوت), الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف شهاب الدين
 (4892دار ابن حزم، , لبنان,بريوت)، ملسلول على شامت الرسول، الصارم ابن تيميةا

 (م ٨٠٠٢, دار التقوى, سوراي, دمشق), اإلعالم بقواطع اإلسالم, ابن حجر اهليتمي
دار , السعودية) ,الرد على اجلهمية والزاندقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأتولوه على غري أتويله ,أمحد بن حنبل

 (5002, الثبات
 (م5009, دار العلم والفوائد), طريق اهلجرتني وابب السعادتني, ابن تيمية

دار البشائر , لبنان, بريوت), اختالف العلماء تصنيف أيب جعفر الطحاويخمتصر , أمحد بن علي اجلصاص الرازي أبو بكر
 (م4882, اإلسالمية

 (م5042,دار القبس, يةالسعود, رايض), بلوغ املرام من أدلة األحكام, ابن حجر العسقالين
دار الكتب , لبنان, بريوت) ,أحكام أهل امللل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل, أمحد بن دمحم اخلالل أبو بكر

 (م4881, العلمية
 (السعودية), شرح العقيدة الطحاوية, أمحد بن دمحم الطحاوي

 (م4881, مؤسسة الرسالة, بريوت), جامع البيان عن أتويل آية القرآن, اإلمام الطربي
 (5044,دار الفكر), الدر املنثور يف التفسري املأثور, جالل الدين السيوطي
 (5005, مؤسسة الكتب الثقافية,لبنان, بريوت), لباب النقول يف أسباب النزول, جالل الدين السيوطي

دار العلم والثقافة للنشر , نصر قاهرة مدينة), الفروق اللغوية, احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد أبو هالل العسكري
 (م4882والتوزيع 

 (م 4898, دار طيبة, السعودية, رايض), معامل التنزيل أو تفسري البغوي, احلسني بن مسعود البغوي أبو دمحم 
 (4882, دار املعرفة, لبنان, بريوت) ,مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, اخلطيب الشربيين

 نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف ,بن عبد هللا الوهييبدمحم . د
 (م5002), تفسري املنار, رشيد رضا
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, السعودية, مكة املكرمة), دالئل األحكام أليب احملاسن يوسف األسدي ابن شداد, سراج بن سعيد الكناين الزهراوي
 (ه4154

 (4898, مدار السال :دمشق سوراي ), اإلسالم. سعيد حوى
, دار الصميعي, السعودية), تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد, سليمان بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوهاب

5002) 
 (م5009, دار الشروق), تفسري ظالل القران, سيد قطب 

 (4892املكتب اإلسالمي ), شرح السنة, احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي
 م5002, دار ابن حزم, لبنان, بريوت), عون املعبود على شرح سنن أيب داود, العظيم آابدي أبو عبد الرمحنشرف احلق 

 (5040,السعودية), جمموع فتاوى ورسائل, الشيخ دمحم بن إبراهيم آل الشيخ
مملكة العربية , رايض), اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد, صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان

 (ه4145, الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, السعوعية
إدارة الطباعة , مصر) ,الروضة الندية شرح الدرر البهية, صديق بن حسن بن علي احلسيىن القنوجي البخاري أبو الطيب

 (م5042, املنريية
صالح د  وم .)واملسيحية واإلسالمكيف هامجت اليهودية . خال ي ع ال ساب , (ال

(https://www.youm7.com) 
, لبنان, بريوت), (تفسري ابن عطية), احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي أبو دمحم

 (م5004,دار الكتب العلمية
 (م5042, مؤسسة قرطبة, السعودية), فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد, بن دمحم بن عبد الوهابعبد الرمحن بن حسن 

 , (م4885 دار الكتب العلمية, لبنان, بريت ), صيد اخلاطر, ابن دمحم اجلوزي
 (4282, السعودة), حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع, عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي

مكتبة دار , السعودية, رايض), تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان أو تفسري السعدي, رمحن بن انصر السعديعبد ال
 (5005, السالم

 (م4880, مكتبة العلم, مصر, القاهرة), التوقيف على مهمات التعاريف, عبد الرؤوف املناوي
 من حماضرة دمحم بن صاحل العثيمني ,اإلستهزاء ابملؤمننيالقول املبني يف حكم عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي 

 (5009دار القاسم , السعودية), جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة, عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
, دار العاصمة), اإلحتاف ىف الرد على الصحاف, عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب آل الشيخ

4882) 
 (م4895, الشؤون الدينية, قطر), زاد احملتاج إىل فهم مقاصد املنهاج, هللا بن الشيخ حسن احلسن الكوهجيعبد 

 (مكة الكرمة. حتذير املسلمني عن السخرية واالستهزاء ابلدين. 5048. عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا
 (دار احملدث, يةالسعود)، خطورة اإلستهزاء ابلدينعبد هللا بن عبد الرمحن السعد،   
 (دار القبلة, السعودية,جدة), قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد, عبد هللا بن دمحم ابقشري 

 (م4880,دار الكتاب العريب, لبنان), السرية النبوية, عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري
 ,(م4892,دار الغرب اإلسالمي, لبنان ,بريوت), التفريع, عبيد هللا بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصري 

https://www.youm7.com/
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 , (5004,دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت) ,جممع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي
 (م5044, دار الفضيلة), معجم التعريفات, علي بن دمحم السيد الشريف اجلرحاين

 (5008, هجر للطباعة والنشر, مهدسني جرية), مية يف أدب احلداثةنظرات إسال احلداثة يف ميزان اإلسالم, عوض القرين
 (املكتبة األزهرية للرتاث, سوراي, دمشق), تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري, ابن عساكر

 (.مكتبة زكراي بديوبند, اهلند), الفتاوى التااترخانية, فريد الدين عامل بن العالء
 (م4892, الرسالة, السعودية, رايض), منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري, د الرمحن بن سليمان الروميفهد بن عب

, جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي, اإلمارات العربية املتحدة), الشفا بتعريف حقوق املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص, القاضي عياض
 (م5042

, دار احلليب, حلب سوراي), النهاية يف غريب احلديث واألثر, ثري جمد الدين أبو السعاداتاملبارك بن دمحم اجلزري بن اال
 (م4822

 (م4888, دار إيالف الدولية للنشر والتوزيع,الكويت), اجلامع يف ألفاظ الكفر ,جمموعة من املصنفني
 (م5009, شر والتوزيعدار اهلدى للن, الرايض السعودية), اليهود يف القرآن والسنة, دمحم أديب الصاحل

, دار علم الفوائد), دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب, دمحم األمني بن دمحم املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي
4152) 

دار اإلمام أمحد , السعودية) , رسالة صغرية أصلها حماضرة ألقيت بعنوان حكم االستهزاء ابملؤمنني, دمحم الصاحل العثيمني
 (ه 4140)

 (5009,الدار التونسية للنشر, تونس), تفسري التحرير والتنوير, دمحم الطاهر بن عاشور
 ( ه4288, مطبعة احلكومة, مكة املكرمة), فتاوى ورسائل, دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

دار الكتب , لبنان, بريوت), اجهناية احملتاج إيل شرح املنه, دمحم بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي
 (م5044, العلمية

 (م5002, مؤسسة الرسالة, لبنان, بريوت), اجلامع ألحكام القرآن, دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرطيب
, لبنان, بريوت), البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف املسائل املستخرجة, دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب أبو الوليد

 (م4899, دار الغرب اإلسالمي
 ( م4882, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان), غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب, دمحم بن أمحد بن سامل السفاريين

 (م4895, مؤسسة الرسالة), سري أعالم النبالء, دمحم بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب
 (م5044, دار الوفاء)األم , دمحم بن إدريس الشافعي
 (م4142, دار العاصمة), القول املفيد على كتاب التوحيددمحم بن صاحل العثيمني، 
 (ه4152,دار الوطن للنشر), شرح رايض الصاحلنيدمحم بن صاحل العثيمني، 

 (4882,ابن جربين ), شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي, دمحم بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي
 (دار مسلم), نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف,  بن عبد هللا الوهييبدمحم

 (5002, دار اآلاثر, مين, صنعاء), رسالة يف الرد على الرافضة, دمحم بن عبد الوهاب
 (م5002, دار اإلميان, السعودية), كشف الشبهات, دمحم بن عبد الوهاب
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, دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت), الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة, هللا الشوكايندمحم بن علي بن دمحم بن عبد 
 (م4882

 (دار املعرفة, لبنان, بريوت), فتح القدير, دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين
 ، اجلزء الثالث، (العربيةدار إحياء الكتب ,  إندونيسيا) ، إحياء علوم الديندمحم بن دمحم الغزايل أبو حامد، 

 208ص( 5009, كويت), اتج العروس من جواهر القاموس, دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي
 (5002, دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت) ,شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, دمحم بن دمحم بن عمر قاسم خملوف

 (م5002, مؤسسة الرسالة)الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس  ,دمحم بن مفلح مشس الدين املقدسي
 (5002, دار الرسالة, السعودية), القاموس احمليط, دمحم بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين

األعلى للشئون اجمللس , مصر, قاهرة), سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ملسو هيلع هللا ىلص ,دمحم بن يوسف الصاحلي الشامي
 , اإلسالمية

 (م4822, عيسى البايب احلليب), حماسن التأويل, دمحم مجال الدين القامسي
 , (م4821, دار الفكر, مصر, قاهرة), حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي, دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري

 (4824, دار املعرفة), فيض القدير شرح اجلامع الصغري, دمحم عبد الرؤوف املناوي
 (م4824, املكتب اإلسالمي), مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى وجتريد الزوائد الغاية, مصطفى السيوطي الرحيباين

دار , سوراي, دمشق), الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي, مصطفى سعيد اخلن و مصطفى البغا و علي الشرجبي
 (م4885, القلم

 , (ه4254, دولة العربية املتحة, قطر), شرح الفقه األكرب أليب حنيفة, القارياملال على 
مكتبة ) ,شرح اإلمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر للعالمة بدر الرشيد, مال علي بن سلطان دمحم القاري اهلروي

 (هـ 4152, الرشد
 (5049, لرتكيمكتبة ا), شرح منتهى اإلرادات, منصور بن يونس بن إدريس البهويت

 (م5042,دار املعرفة, لبنان, بريوت), إلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل, موسى احلجاوي أبو النجا
 رسوم النيب دمحم جزءاً من املنهاج"ضغوط جلعل : الدمنارك. انصر السهلي

 (م5008, دار العلوم, السعودية, الرايض), أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة, نعمان عبد الرزاق السامرائي
 (املكتبة السلفية, التضامن األخوي), اجملموع شرح املهذب, النووي أبو زكراي

دار , مين, صنعاء), شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة, هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي أبو القاسم
 (5004,اآلاثر

 (4891, مكتبة الدار, ة املنورةمدين)كتاب الزهد, وكيع بن اجلراح
 (م5002, دار الفكر, دمشق سوراي), الفقه اإلسالمي وأدلته, وهبة الزحيلي

 ( م4881, مؤسسة قرطبة), املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكراي
, السعودية, رايض), الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ,يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمري القرطيب أبو عمر

 (م4829, مكتبة الرايض احلديثة
 


