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 فهرست المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي

مكة  .ادلعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكومدون السنة.  .عبد العزيز بن باز،ا

 .مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز :ادلكرمة

 .مكتبة الرشد :الرياض .شرح البخاري . دون السنة.بطالابن 

 .مؤسسة الدرر السنية :الظهران .الواسطية العقيدة. 3311 .أمحد بن تيمية،ا

ادلطبعة  :مصر .منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدرية. 3111 .--------

 .الكربى األمريية

دار  :جدة. السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية. 3311. --------

 .عامل الفوائد

 .مؤسسة الرسالة :بريوت. ىرلموع الفتاو . 3331 .--------

: مكة ادلكرمة .السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية. 3311 .--------

 .دار عامل الفوائد

. دولة قطر: حترير األحكام يف تدبري أىل اإلسالم. 3341ابن مجاعة، بدر الدين. 

 الرئاسة احملاكمة الشرعية والشؤون الدينية.
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 . بريوت: مؤسسة الرسالة.ام أمحد بن حنبلمسند اإلمابن حنبل، أمحد. دون السنة. 

ادلملكة العربية  :الرياض .جامع بيان العلم وفضلو. 3333 .يوسف بن عبد الرب،ا

 .السعودية

 .دار الكتاب العريب :بريوت .السرية النبوية .3334. ابن ىشام

 .دار الفكر :بريوت .القاموس الفقهي .3341. سعدي أبو حبيب،

 .اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان. 3331 .بكر أبو زيد،

 .دار العاصمة :الرياض

. القاىرة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع األم. 3311إدريس الشافعي، زلمد. 

 ادلنصورة.

مطبعة مصطفى البايب احلليب  :القاىرة. الرسالة. 3111 .زلمد إدريس الشافعي،

 .وأوالده

 .إمجاع العلماء األعالم على وجوب تعظيم وتوقري احلكام. 3311. فوزي األثري،

 .مكتبة التوبة :الرياض

 .اإلجلام باألفحام إلجلام فاه من يسب وينم ويغتب احلكام. 3311. -------

 .مكتبة التوبة :الرياض
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دار  :بريوت. ادلغين يف أبواب التوحيد والعدلدون السنة.  .عبد اجلبار األسد آبادي،

 .اجليل

. الرياض: مكتبة الرشد اجلامع لشعب اإلميان. 3311البيهقي، أمحد بن احلسني. 

 للنشر والتوزيع.

 . بريوت: دار ابن حزم.سنن الدارمي. 3311الدارمي، هبرام. 

 :بريوت .مقاالت اإلسالميني واختالف ادلصلني. 3333 .أبو احلسن األشعري،

 .ادلكتبة العصرية

 . بريوت: دار الكتب العلمية.سنن أيب داود. 3331األشعث، أبو داود. 

 .دار الوطن للنشر :الرياض .معرفة الصحابة. 3331 .أبو نعيم األصبهاين،

 .دار الكتب العلمية :بريوت .حلية األولياء. 3341 .-----------

 .دار صادر :بريوت .لسان العرب . دون السنة.ابن منظور ،اإلفريقي

 . دمشق: دار الرسالة العادلية.سنن ابن ماجو. 3314ويين، ابن ماجو، القز 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها دون السنة.  .ناصر الدين األلباين،

 .مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع :الرياض. وفوائدىا

 مكتبة السالم. الفصل يف ادللل واألىواء والنحلدون السنة.  .ابن حزم األندلسي،

 .العادلية
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دار اإلفاق  :بريوت. اإلحكام يف أصول األحكامدون السنة.  .-----------

 .اجلديدة

 .إدارة الطباعة ادلنرية :دمشق. احمللى. 3111 .-----------

 .دار الوعي :القاىرة .االستذكار. 3333 .ابن عبد الرب األندلسي،

الكتاب العزيز )تفسري ابن احملرر الوجيز يف تفسري . 3311 .بن عطيةا األندلسي،

 .دار الكتب العلمية :بريوت .عطية(

 .مكتبة الغرباء األثرية :ادلدينة ادلنورة .شرح السنة. 3333. احلسن الربهباري،

. الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهمدون السنة.  .أبو منصور البغدادي،

 .مكتبة ابن سينا :القاىرة

 .ادلكتب اإلسالمي :بريوت. شرح السنة. 3341 .احلسني البغوي،

 .عامل الكتب :بريوت. كشاف القناع عن منت اإلقناع. دون السنة. منصور البهويت،

. الرياض: مكتبة ادلعارف للنشر سنن الرتمذيالرتمذي، زلمد بن عيسى. دون السنة. 

 والتوزيع.

 السالم.. الرياض: دار صحيح البخاري. 3331اجلعفي، إمساعليل البخاري. 

مكتبة مصطفى  .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .3113. ابن قيم اجلوزية،

 .البايب احلليب
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 .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةدون السنة.  .---------

 .دار عامل الفوائد :جدة

دار ابن  :الرياض .إعالم ادلوقعني عن رب العادلني. 3311 .---------

 .اجلوزي

رمادي  :ادلملكة العربية السعودية. أحكام اىل الذمة. 3331 .---------

 .للنشر

 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت. أحكام القرآن. 3331 .أبو بكر اجلصاص،

 .دار الكتب العلمية :بريوت. الدر ادلختار. 3311 .زلمد احلصكفي،

 .الكتب العلمية دار. بريوت: األحكام السلطانية. 3313 .أبو يعلى احلنبلي،

 .دار ادلشرق :بريوت. كتاب ادلعتمد يف أصول الدين. 3113 .---------

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع . 3313 .بن رجبا احلنبلي،

 .دار السالم :القاىرة. الكلم

ادلملكة العربية  .اجلامع لشعب اإلميان. 3311. أبو بكر اخلسروجردي اخلرساين،

 .مكتبة الرشد :السعودية

 .دار التقدم. بريوت: مفيد العلوم ومبيد اذلموم. 3111 .مجال الدين اخلوارزمي،

 .مؤسسة قرطبة :القاىرة. تفسري القرآن العظيم. 3313 ابن كثري. الدمشقي،
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 .مكتبة ادلعارف :بريوت .البداية والنهاية. 3334. ----------

 .مؤسسة الرسالة :بريوت. شرح العقيدة الطحاوية. 3333 .زالع وأب الدمشقي،

. الرياض: اإلمامة العظمى عند أىل السنة واجلماعةالدميجي، عبد اهلل. دون السنة.  

 دار طيبة.

. بريوت: أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب. 3645الرافعي، سامل. 

 دار ابن حزم.
 .دار الكتب العلميةبريوت:  .إىل شرح ادلنهاج هناية احملتاج. 3311 .زلمد الرملي،

 :بريوت .احتاف السادة ادلتقني بشرح إحياء علوم الدين. 3333 .زلمد الزبيدي،

 .مؤسسة التاريخ العريب

 .مطبعة اإلدارة .مجاعة ادلسلمني .3111. الزواوي

 .دار الفكر ادلعاصر :بريوت. التفسري ادلنري. 3331. وىبة الزىيلي،

 . بريوت: دار الفكر.ادلبسوط. 3313السرخسي، مشس الدين. 

 .شرح العقيدة الواسطية ويليو ملحق الواسطية. 3311. عبد القادر ،السقاف

 .الدرر السنية :ادلملكة العربية السعودية

 :ادلملكة العربية السعودية. ادلوسوعة العقديةدون السنة.  .------------

 .الدرر السنية
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دار ادلنهاج للدراسات  :دولة قطر. تاريخ اخللفاء. 3313 .جالل الدين السيوطي،

 .والتحقيق العلمي

دار  :بريوت. مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج. 3331 .زلمد الشربيين،

 .ادلعرفة

 .دار احلديث :القاىرة. اإلعتصام. 3313 .أبو إسحاق، الشاطيب

 :مكة ادلكرمة .على انكار البدع واحلوادثالباعث . 3343 .أبو شامة الشافعي،

 .مطبعة النهضة احلديثة

. الرياض: مكتبة ادللك فهد ادلسلمون يف بالد الغربة. 3311الشقاوي، أمني. 

 الوطنية.

 :ادلملكة العربية السعودية .نيل األوطار من منتقى األخبار. 3311 .زلمد ،الشوكاين

 .دار ابن اجلوزي

مكتبة  :القاىرة. هناية األقدام يف علم الكالم. 3314 .عبد الكرمي الشهرستاين،

 .الثقافة الدينية

 .دار ادلرفة :بريوت .ادللل والنحل. 3111 .-------------

، زلمد كتاب السنة ومعو ظالل اجلنة يف ختريح السنة .3344 .أبو بكر الشيباين،

 .ادلكتب اإلسالمي :بريوت. ناصر الدين األلباين
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مجاعة ادلسلمني مفهومها وكيفية لزومها يف موقعنا . 3331 .صالح الصاوي،

 .دار الصفوة :القاىرة .ادلعاصر

 .دار اإلعالم الدويل :القاىرة. الوجيز يف فقو اخلالفةدون السنة.  .---------

. الثوابت وادلتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي ادلعاصر. 3314 .---------

 .أكادميية الشريعة بأمريكا :أمريكا

دار  .الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط .3313. زلمد. الصاليب

 .التوزيع والنشر اإلسالمية

 . بريوت: اجمللس العلمي.ادلصنف. 3114الصنعاين، عبد الرزاق. 

 .مكتبة ابن تيمية :القاىرة. تفسري الطربيابن جرير. دون السنة.  الطربي،

 . جدة: دار الراية للنشر والتوزيع.ادلعجم الكبري. 3333الطرباين، أمحد. 

 .الدار ادلصرية اللبنانية :القاىرة .سراج ادللوك. 3333 .أبو بكر الطرطوشي ادلالكي،

مكتبة : جدة .مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية. 3311 .عبد الكرمي ،العبادي

 .السوادي للتوزيع

 :الرياض. معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة. 3311 .السالمعبد  العبد الكرمي،

 .مكتبة الرشد
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مدار  :الرياض. نواقض اإلميان القولية والعملية. 3311 .عبد العزيز العبد اللطيف،

 .الوطن للنشر

. بريوت: دار الكتب اإلصابة يف دتييز الصحابة. 3331العسقالين، ابن حجر. 

 العلمية.

دار  :الرياض. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 3311 .ربن حجا العسقالين،

 .طيبة

دار الكتب  :بريوت. ادلستصفى من علم األصول. 3331 .أبو حامد الغزايل،

 .العلمية

 .دار السالم :بريوت. الوسيط يف ادلذىب. 3331 .زلمد الغزايل،

 .مؤسسة الرسالة :بريوت. القاموس احمليط. 3311 .رلد الدين الفريوزآبادي،

 .مؤسسة الرسالة :بريوت. اجلامع ألحكام القرآن. 3311. زلمد القرطيب،

 . دمشق: دار الرسالة العادلية.سنن ابن ماجو. 3314القزويين، ابن ماجو. 

 . الرياض: دار السالم.  صحيح مسلم. 3313القشريي، مسلم. 

 .مطبعة البايب عيسى احلليب :سلطة عمان. ادلصنف. 3341 .أبو بكر الكندي،

 .مكتبة الشروق :مجهورية مصر العربية .ادلعجم الوسيط. 3311 .رلمع اللغة العربية،
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دار  :، اإلسكندريةشرح أصول اعتقاد أىل السنة واجلماعة . دون السنة.الاللكائي

 .البصرية

ادلملكة العربية  .الدرر السنية يف األجوبة النجدية. 3331 .عبد الرمحن النجدي،

 .الدرر السنية :السعودية

 . صحيح ابن خزمية. الرياض: ادلكتب اإلسالمي.3344النيسابوري، ابن خزمية. 

دراسات نقدية يف ادلرويات الواردة يف شخصية . 3311 .عبد السالم آل عيسى،

: ادلملكة العربية السعودية. عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو وسياستو اإلدارية

 .ورةاجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلن

 . الرياض: دار عامل الكتب.ادلغنىي. 3331ادلقدسي، ابن قدامة. 

 .مؤسسة الرسالة :بريوت .اآلداب الشرعية. 3331 .مفلحابن  ادلقدسي،

 :الكويت .األحكام السلطانية والواليات الدينية. 3341 .أبو احلسن ادلاوردي،

 .مكتبة دار ابن قتيبة

 .حسن السلوك احلافظ دولة ادللوككتاب . 3331 .زلمد ادلوصلي الشافعي،

 .دار الوطنالرياض: 

ادلطبعة ادلصرية  :القاىرة. صحيح مسلم بشرح النووي. 3131. زلي الدين النووي،

 .باألزىر
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 :بريوت. روضة الطالبني وعمدة ادلفتني وعمدة ادلفتني. 3331 .----------

 .ادلكتب اإلسالمي

ادلملكة  .)غياث األمم يف التياث الظلم(الغياثي . 3311 .أبو ادلعايل ،النيسبوري

 .دار ادلنهاج :العربية السعودية

 :بريوت. العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم. 3331 .زلمد اليماين،

 .مؤسسة الرسالة

 :بريوت. التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل. 3341 .حيىي ادلعلمي اليماين،

 .ادلكتب اإلسالمي

 .اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم ادلعاصرة. 3333 .مجال أمحد دلراكيب،جاد ا

 .جامعة القاىرةالقاىرة: 

دار الكتب . كشف اللثام عن فقو عزل اإلمام. 1431 .زلمد مجال الغموري،

 .ادلصرية

 .ادلنحة اإلذلية يف هتذيب شرح الطحاوية. 3331. عبد اآلخر محاد الغنيمي،

 .دار الصحابة :بريوت

رسالة الدكتورة.  .اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية. 3331 .زلمد خري ىيكل،

 .دار ابن حزم :بريوت
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 .دار يعرب :دمشق. مقدمة ابن خلدون. 3311 .عبد الرمحن خلدون،

 .دار الفكر: بريوت .معجم مقاييس اللغة. 3111 .أمحد كريا،ز 

مكتبة دار  :محص .عصرنا القضية الكاملة خلوارج. 3311 .إبراىيم صاحل احلميد،

 .الربازي

 :ادلملكة العربية السعودية .شرح العقيدة الواسطية. 3313 .زلمد صاحل العثيمني،

 .دار ابن اجلوزي

مدار الوطن  . الرياض:شرح رياض الصاحلني. 3311. ------------

 .للنشر

دار  :الرياض. القول ادلفيد على كتاب التوحيد. 3331. ------------

 .مةالعاص

مكتبة  :الرياض .موقف ابن تيمية من األشاعرة. 3331 .عبد الرمحن صاحل احملمود،

 .الرشد

 :الرياض. االستضعاف وأحكامو يف الفقو اإلسالمي. 3311 .زياد عابد ادلشوحي،

 .دار كنوز إشبيليا
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إعالم األنام مبيالد دولة اإلسالم حبث يف  . دون السنة.عثمان عبد الرمحن التميمي،

دولة العراق اإلسالمية ودوافع إقامتها وارتباطها مبآالت ادلسربة اجلهادية  نشأة

 .مؤسسة الفرقان لالنتاج االعالمي .وأدوارىا السياسية ادلهمة

. رسالة ظاىرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي. 3314 .سفر عبد الرمحن احلوايل،

 .دار الكلمة للنشر والتوزيع :القاىرة الدكتورة.

شرح أصول السنة إلمام أىل السنة أمحد بن . 3314 .عبد اهلل اجلربين، عبد الرمحن

 .مكتبة دار ادلسري :الرياض .حنبل

 .دار الكتب العلميةبريوت:  .العقد الفريد. 3343 .أمحد عبد ربو األندلسي،

القواعد الكربى ادلوسوم بـِ قواعد األحكام يف . 3313 .عز الدين عبد السالم،

 .دار القلم :دمشق .مصاحل الناس

 . اجلامع يف طلب العلم الشريف.1431ديسمرب  3عبد العزيز، عبد القادر. 

األسس العلمية لكتابة رسائل . 3111 .زلمدواألخرون،  عبد الغين شعراوي

 .مكتبة األجنلو ادلصرية :القاىرة .ادلاجستري والدكوراه

. رسلة السياسي اإلسالمينظرية اخلروج يف الفقو . 1443 .املك  علي إبراىيم رباع،

 .دار الكتب العلمية :بريوت ادلاجستري.

 .دار الوفاء .الطريق إىل مجاعة ادلسلمني. 3334 .حسني علي جابر،



298 

 

 

 

 .دار الفكر :بريوت .تفسري الفخر الرازي. 3343 .زلمد الرازي، فخر الدين

 .دار الوفاء. عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري. 3311 .أمحد زلمد شاكر،

 .مكتبة السنة :القاىرة. حكم اجلاىلية. 3113 .----------

 .دار الراية :الرياض .وسطية أىل السنة بني الفرق .3331. باكرمي زلمد باعبد اهلل،

: ، الرياضادلواالة وادلعاداة يف الشريعة اإلسالمية. 3341 .زلماس زلمد اجللعود،

 مكتبة ابن اجلوزي.

ادلستجدات يف مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائو بني . 3311 .وليد زلمود الروابده،

ادلعهد العادلي  :الواليات ادلتحدة األمريكية .الفقو اإلسالمي والنظم الدستورية
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