
79

المراجع
المراجع العربية:أ. 

.القرآن الكرمي
بريوت: دار صادلسان العرب،)،  1422ابن منظر، حمّمد بن مكرم بن علي (
، بريوت: دار اجليلمعجم مقاييس اللغة)، 1972أىب احلسني أمحد بن فارس بن زكريّا (

، جامعة ام القرى:حقوق الطبع معاين القرآن الكرمي)، 1989النحاس، لإلمام أىب جعفر (
حمفوظ 

مكة املكرمة: ،مكايد الشيطان والتحذير منها)،1415د منظور بن حممد حممد رمضان (ه
جامعة أم القرى

، بريوت: دار الفكراملوطأ)، ١٩٨٩مالك بن أنس(
، مكتبة تفسري القرآن العظيم)، 2000ابن كثري، عماد الّدين أىب الفداء إمساعيل ابن عمر (

اوالد الشيخ للرتاث
دار بريوت:،الدرر املنثور يف تفسري املأثور)،1414(م عبد الرمحن جالل الدين السيوطياإلما

الفكر
املدينة املنورة: دعوت احلق،تاريخ القرآن الكرمي،)ھ١٤١٤حمّمد سامل (،خمسني

القاهرة: دار الكتب ، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي)، 1364حممد فؤاد بعد الباقي (
املصرية

القاهره: مكتبة الشعراوى اإلسالمية،الشيطان واإلنسان،الشعراوى، حمّمد متوىل
، تفسري الطربى جامع البيان عن تأويل آى القرآن)، 2001الطربي، اىب جعفر حمّمد بن جرير (

القاهرة
بيت األفكار :الرياض،سنن الَنسائيالَنسائي، أيب عبد الرمحن أمحد بن ُشعيب ابن علّي، 

الدولية
:القاهرة،طبقات املفسرينم)، 1994الداودي، احلافظ مشس الّدين حمّمد بن على ابن امحد (

مكتبة وهبة
، بريوتاجلامع ألحكام القرآن)، 2006القرطيب، أيب عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن أيب بكر (
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، الطربى جامع البيان عن تأويل آى القرآنتفسري )، 2001الطربي، اىب جعفر حمّمد بن جرير (
القاهرة

، بريوت: دار العلم للمالينياألعالم قاموس تراجم)، 1085الزركلي، خري الدين (
، الدوحة: قطرتفسري ابن عطّية احملرر الوجيز)، 1671ابن عطّية، أيب حمّمد عبد احلق(

لبنان، بريوت: روح املعايناأللوسي، شهاب الدين السيد حممود، 
، دمشق: دار الفكرالتفسري املنري)، 2003وهبة الّزحيلي (

، الدار التونسية للنشرتفسري التحرير والتنوير)، 2008ابن عاشور، حمّمد الطاهر (
، السعودية العربيةتفسري القرآن العظيم)، 2008الرازي، ابن أيب حامت (

لشروق، القاهرة: دار اتفسري يف ظالل القرآن)، 2003سيد قطب (
، مكتبة تلبيس إبليس)، 2010عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي أبو الفرج (

السالمية
إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان)، 2011ابن قيم اجلوزية (

صحيح )، 1422البخاري، اإلمام أيب عبد هللا حمّمد بن إمساعيل بن ابراهيم ابن املغرية اجلعفيِّ (
بريوت: دار طوق الّنجاة، اإلمام البخاري

، الكويت: صحيح سنن أيب داود)، 2002اإلمام احملّدث الّشيخ حمّمد ناصر الدين األلباين (
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

، دار احياء الكتب العربيةصحيح مسلممسلم بن احلجاج القسريي النيسابوري، 
، فردات يف غريب القرآن الراغبامل،  )2009(الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد

مكتبة نزار مصطفى الباز
، دار الوطنتلبيس إبليس)، 2010ابن اجلوزي، عبد الرمحن علي بن حممد بن علي (

، مكتبة ابن تيميةكيد الّشيطان)، 2008ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي (
،دار َأضَواء البَـَيان)، 1393الشنقييت، الشيخ العالّمة حممد األمني بن حممد املختار اجلكين (

علم الفوائد
، غزةالّشيطان خطواته وغاياتهم)، 2005وائل عمر علي بشري (

، بريوت: دار الكتاب العريبالوابل الصيب)، 1985ابن القيم (
، القاهراةإحياء علوم الدين)، 1988اإلمام الغزايل (

، الكويت: مكتبة الفالحعامل اجلن والشياطني)، 1984عمر سليمان األشقر (
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، بريوتالعوائق)، 1978حممد أمحد الراشد (

:المراجع األجنبيةب) 
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