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 املراجع
 املراجع العربية: أوالً 

  حممد بن عبداهللا،ابن العريب
 حممد بن أىب بكر الزرعي،ابن القيم


 ابن رشد، حممد بن أمحد

    أمحد تيمية، ابن
  نزيه،محاد

 السويلم، سامي
 

السويلم، سامي      م
١٠ 

، مجال،عطية
 

  أمحد،النجار
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