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 .عبدالوايل عبـدالرحيم علـي
 

-حقــوق الــصحابة و  اإلصــابة يف فــضائل عبــداهللا ،
  .هـ، الرياض١/١٤٢٧ط بن صاحل القصري،

حممــد بــن .، د َّعتقــاد أهــل الــسنة يف الــصحابة ا-٣
  .هـ١٤٢٦ يب، الرياض،ـعبداهللا الوهي

ّ التحــــــذير مــــــن الــــــسب يف الــــــصحابة-٤ ّ ،  سلــــــسلة
ّاملنهيات الشرعية، القسم العلمي بدار الوطن، ّ١٦.  

٥- ،  ،نظـــام الـــدين عبداحلميـــد
  ،١،٢٠٠٤ص
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ان،ّ تيـــــــسري الكـــــــرمي الـــــــرمحن -٦   ّـــــــيف تفـــــــسري كـــــــالم املن
  . ّالسعودية ّ هـ، دار السالم للنشر والتوزيع،٢/١٤٢٢ط

جلمع من العلماء، دار ابـن  ،شرح العقيدة الواسطية  -٧
  .اجلوزى، القاهرة




مد حممود حم.، د، عند املسلمني عدالة الصحابة -٩
 ،مكتبــــــة الرشــــــد ناشــــــرون هـــــــ،١/١٤٢٨ط .لطيــــــف الفهــــــداوي

  .الرياض
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