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 أوالً : المصادر.....
 مؤلفات اإلمام أبو حامد الغزالى  

 م 1998القاهرة   –إحياء علوم الدين، دار مصر للطباعة  : الغزالى  

 هـ 1327االقتصاد فى االعتقاد. طبعة القاهرة  : الغزالى 

 هـ1327التبر المسبوك فى نصيحة الملوك، طبعة القاهرة   : الغزالى 
 هـ1322لقاهرة فاتحة العلوم، طبعة ا : الغزالى 
فضائح الباطنية، حققه وقدم له عبد الرحمن بدوى، طبعة القاهرة   : الغزالى 

 م  1964
 –مكتبة الجندى  –القصور العوالى من رسائل اإلمام الغزالى  : الغزالى 

 القاهرة  
المطبعة األميرية، بوالق  –المستصفى فى علم أصول الفقه  : الغزالى 

 هـ1322
طبعة مكتبة  –تحقيق نخبة من العلماء  –من الضالل  المنقذ : الغزالى 

 الفجر الجديد القاهرة 
القاهرة   –الطبعة الثانية  –المطبعة العربية  –ميزان العمل  : الغزالى 

 هـ 1342

 ثانياً : المصادر التراثية
 هـ  1311طبعة القاهرة   –المقدمة  : ابن خلدون 

 م  1928العقد الفريد، طبعة القاهرة  : ابن عبد ربه 

 هـ 1322اإلمامة والسياسة، طبعة القاهرة  : ابن قتيبة 
 هـ1327األحكام السلطانية، طبعة القاهرة  : الماوردى 
أدب الدنيا والدين حققه وعلق عليه مصطفى  : الماوردى 

 م  1950السقا، طبعة القاهرة 
 م  1970السياسة الشرعية طبعة دار الشعب  : ة ابن تيمي 
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 م 1972الفرق بين الفرق، طبعة بيروت  : البغدادى"عبد القاهر"
 م 1959فجر اإلسالم، طبعة القاهرة  : أحمد أمين 

تاريخ الخلفاء وأمراء المؤمنين، طبعة القاهرة  : السيوطى "جالل الدين "
 هـ 1251

 هـ 1324التفسير الكبير، طبعة القاهرة  : الرازى " فخر الدين " 
 تار على الدر المختار، طبعة القاهرة  رد المخ  : بن عابدين " محمد أمين "

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل لجنة التأليف  : عبد الجبار"القاضى أبو حسين"
 والترجمة القاهرة 

هـ، تحقيق 1401الطبعة الثانية  –غياث األمم  : الجوينى " إمام الحرمين"
 د. عبد العظيم الديب 

سالميين واختالف المصلين تحقيق مقاالت اإل : األشعرى " أبو الحسن "
محمد محى الدين عبد الحميد مكتبة النهضة 

 م 1970المصرية، القاهرة 
 خطط المقريزى، طبعة دار التحرير القاهرة   : بن على "تقى الدين أحمد"

مكتبة  –تحقيق هانى الحاج  –كتاب االعتصام  : أبى إسحاق " الشاطبى "
 التوفيقية القاهرة.

رسائل الجاحظ تحقيق ونشر عبد السالم هارون،  : الجاحظ 
 طبعة القاهرة  

الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق د. أبو اليزيد  : الراغب األصفهانى 
 العجمى، دار الصحوة، القاهرة  

كتاب تلخيص الشافى، تحقيق السيد حسين بحر  : الطوسى "أبو جعفر" 
 ـ ه1384 -هـ 1383العلوم، طبعة النجف سنة 

نهاية اإلقدام فى علم الكالم، تحقيق الفريد جيوم  : الشهرستانى "عبد الكريم "
 طبعة بدون تاريخ وبدون تحديد مكان الطبع 

كتاب شرح العقائد النسفية ، طبعة القاهرة  : التفتازانى " سعد الدين "
 م 1913
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، فرق الشيعة، تعليق محمد صادق آل بحر العلوم : النوبختى "أبو محمد الحسن بن موسى" 
 م.1959 -هـ 1379المطبعة الحيدرية النجف 

ضمن كتاب  –منهاج الكرام فى معرفة اإلمامة  : الحلى " ابن مطهر"
 منهاج السنة النبوية البن تيمية 

 –القسم الثالث  –الزينة فى الكلمات اإلسالمية  : الرازى "أبو حاتم " 
 الطبعة الثانية  –تحقيق عبد اهلل سلوم 

 –تقديم د. طه حسين  –رسائل اخوان الصفا  : الزركلى " خير الدين " 
 أربعة أجزاء  –المكتبة التجارية الكبرى 

الجزء الثانى من كتاب اإلشارات  –إلهيات الشفاء  : ابن سينا 
والتنبيهات تحقيق د. محمد يوسف موسى الهيئة 

 المصرية للكتاب 
تلخيص حاتم بن إبراهيم،  –يدية المجالس المؤ  : الشيرازى "المؤيد فى الدين"

 –تحقيق د. محمد عبد القادر عبد الناصر 
 م 1975–دار الثقافة  –الطبعة األولى 

تثبيت دالئل النبوة تحقيق د. عبد الكريم عثمان  : القاضى عبد الجبار "أبو حسين األسد أبارى" 
 م 1966طبعة بيروت  –

تحقيق عبد  –مسلمين والمشركين اعتقاد فرق ال : الرازى " فخر الدين "
مكتبة الكليات  –الرؤوف سعد ومصطفى الهوارى 

 م 1978األزهرية الطبعة األولى 
الطبعة  –اليمن  –كتاب الكشف نشر ستروطمان  : بن منصور "جعفر"

 دار الفكر العربى. –األولى 
المقاالت والفرق، تصحيح وتعليق د. محمد جواد  : القمى "سعد بن عبد اهلل"

 م الطبعة األولى. 1963المطبعة الحيدرية  –غنية م
الهور  –الشيعة والسنة، إدارة ترجمان السنة  : ظهير "إحسان الهى" 

 م 1984الطبعة الثانية والعشرون 
دافع الباخل وحتف المناضل تقديم وتحقيق د.  : الوليد "على بن"
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الطبعة األولى دار  –بيروت  –مصطفى غالب 
 م 1982عز العرب 

 –دار الكتب العلمية  –منهاج السنة النبوية  : ابن تيمية 
 الطبعة األولى 

التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة  : الباقالنى "أبى بكر محمد بن الطيب"
دار الفكر العربى الطبعة  –والخوارج والمعتزلة 

 م1947األولى 
 م 1928تنبول تركيا أصول الدين طبعة اس : البغدادى "أبو منصور عبد القاهر"

صحيح مسلم وبهامشه شرح النووى، بيروت، دار  : مسلم "اإلمام أبو الحسين"
 هـ 1418المعرفة 

 بن الجوزى "أبو الفرج عبد الرحمن ابن
 على بن محمد"

مناقب عمر بن الخطاب "تحقيق د. على محمد  :
 هـ 1417عمر مكتبة الخانجى، الطبعة األولى 

كتاب فتح البارى، طبعة دار الريان األولى  : العسقالنى "أحمد بن على بن حجر"
 هـ1407

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل، الدار المصرية  : عبد الجبار "القاضى أبو حسين"
 للتأليف والترجمة 

تحقيق الشيخ محمد حامد  –األحكام السلطانية  : القاضى الحنبلى "أبو يعلى "
 م1966الفقى القاهرة طبعة 

حاشية ابن عابدين، طبعة الحلبى القاهرة  : بن عابدين "الشيخ محمد أمين "
 هـ 1386

البخارى "أبى عبد اهلل محمد بن 
 إسماعيل "

 هـ 1407صحيح البخارى، طبعة الريان  :

   
تاريخ األمم والملوك تحقيق محمد أبو الفضل  : الطبرى 

الطبعة الرابعة  –لقاهرة ا –إبراهيم دار المعارف 
 م.1979
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أبى بكر الهيثمى" الحافظ نور الدين 
 على"

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر العربى،  :
 م.  1967الطبعة الثانية بيروت

تقديم وتحقيق وتعليق د.  –كتاب توفيق التطبيق  : الجيالنى " على بن الفضل "
م 1954الطبعة األولى  –محمد مصطفى حلمى 

 العربية عيسى الحلبى وشركاه. دار إحياء الكتب
الطبعة األولى  –الجديد فى تفسير القرآن العظيم  : البزاوى " الشيخ محمد "

 القاهرة.  –دار التراث  –
دار  –تحقيق أحمد شاكر  –كتاب المحلى  : ابن حزم " أبى محمد على بن أحمد"

 القاهرة   –التراث 
عبد البر النمرى "أبى عمر يوسف بن 

 عبد اهلل محمد "
مطبعة  –ب فى معرفة األصحاب كتاب االستيعا :

القاهرة على هامش كتاب اإلصابة فى  –النهضة 
 تمييز الصحابة البن حجر العسقالنى.

بن شهاب الرملى "شمس الدين محمد 
 بن أبى العباس أحمد بن حمزة "

 كتاب نهاية المحتاج فى شرح المنهاج  :

 ب المواقف كتا : اإليجى "عضد الدين" 
 كتاب المسامرة  : الكمال بن أبى شريف

كتاب الفقه األكبر. إعداد د. محمد محمود  : اإلمام الشافعى 
 هـ1406فرغلى سنة 

كتاب اإلنصاف تحقييق محمد زاهد الكوثرى  : ب"الباقالنى "القاضى أبى بكر بن الطي 
 هـ 1382الطبعة الثانية مؤسسة الخانجى 

العراق  –طبعة النجف  –كتاب عقائد اإلمامية  : المظفر " محمد رضا"
 دار النعمان للطباعة والنشر.

تصحيح وتعليق على أكبر  –أصول الكافى  : الكلينى "أبو جعفر محمد بن يعقوب"
 م.1985الغفارى دار األضواء بيروت 

 أحكام القرآن طبعة دار الفكر : زى" الجصاص "أبى بكر أحمد الرا
كتاب فتح القدير بين فنى الرواية والدراية من علم  : الشوكانى" محمد بن على بن محمد"
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الطبعة  –بيروت  –التفسير طبعة دار المعرفة 
 هـ 1416الثانية 

مؤسسة مناهل العرفان  –الجامع ألحكام القرآن  : القرطبى "أبىعبداهلل محمدبن أحمد األنصارى"
 بيروت 

جمع وترتيب عبد  –اإلسالم مجموع فتاوى شيخ  : ابن تيمية 
 بدون تاريخ  –الرحمن قاسم 

 هـ 1409مكتبة مصر  –تفسير القرآن العظيم  : بن كثير "الحافظ أبى الفداء إسماعيل"
تحرير األحكام فى تدبير أهل اإلسالم، طبع على  : جماعة "بدر الدين"ابن 

مطبعة دار الفتوح  –هامش كتاب إخوان الصفا 
 بدون تاريخ –القاهرة 

 الفصل فى الملل واألهواء والنحل طبعة القاهرة   : ابن حزم "أبى محمد على بن أحمد"
الطبعة  –الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية  : الجوزية "ابن القيم"

 هـ طبعة بوالق.1317األولى 
تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى أخالق الملك  : الماوردى "أبو الحسن " 

ار العلوم العربية تحقيق ودراسة رضوان السيد، د
 بيروت  -

 القاهرة.  –مكتبة الصفا  –كتاب الموطأ  : بن أنس "اإلمام مالك"

 ثالثا : المراجع 
 م 1959طبعة القاهرة  –تاريخ اإلسالم السياسى والدينى  : حسن "إبراهيم حسن"

 م 1961النظم اإلسالمية طبعة القاهرة  : حسن"حسن "إبراهيم 
 الخالفة أو اإلمامة العظمى طبعة القاهرة. : رضا "محمد رشيد"

 م 1984نظام الحكم فى اإلسالم مكتبة وهبه القاهرة  : الجبرى " عبد المتعال"
 هـ1370السياسة الشرعية طبعة دار األنصار القاهرة  : خالف" الشيخ عبد الوهاب"
الجامعية تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم دار المعرفة  : د. أبو ريان " محمد على"

 اإلسكندرية.
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المنقذ من الضالل لحجة اإلسالم الغزالى دار الكتب  : د. محمود "عبد الحليم" 
 الحديثة القاهرة.

 فلسفة السياسة عند الغزالى، مهرجان الغزالى دمشق  : د. نصر "محمد عبد المعز"
دار  –ليد مقدمة دافع الباطل وحتف المناضل لعلى بن الو  : غالب "مصطفى"

 بيروت. –عز الدين 
 -السلطة السياسية عند الغزالى، وكالة الصحافة االعربية  : د. على "محمد آيت"

 القاهرة  
 –الفكر السياسى فى اإلسالم. دار المعرفة الجامعية  : د. محمد" على عبد المعطى"

 اإلسكندرية 
 –لجامعية الفكر السياسى فى اإلسالم. دار المعرفة ا : د. شرف "جالل "

 اإلسكندرية 
 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم "دار الحديث القاهرة  : عبد الباقى" محمد فوائد"

 الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبده  : د. حورية توفيق 
 القاهرة  –تاريخ المذاهب اإلسالمية دار الفكر العربى  : مد"أبو زهرة "اإلمام مح 
المؤسسة العربية للدراسات  –المعتزلة وأصول الحكم  : د. عمارة " محمد " 

 لبنان. –والنشر بيروت 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة  –كتاب أصول الدعوة  : د. زيدان "عبد الكريم" 

 الثانية 
الرسالة بيروت  –دراسة فى منهاج اإلسالم السياسى  : "سعدى" أبو حبيب

 هـ1406الطبعة األولى 
 م 1970طبعة القاهرة  –الشيخان  : حسين "د. طه"

طبعة دار الكتاب  –رياسة الدولة فى الفقه اإلسالمى  : د. عثمان "محمد رأفت"
 الجامعى 

طبعة القاهرة  –نظرية اإلمامة لدى الشيعة االثنى عشرية  : د. صبحى "أحمد محمود"
 م.1969

 –يوسف موسى نظرية الحكم فى اإلسالم مراجعة حسين  : د. موسى "محمد يوسف"
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 دار الفكر العربى بدون تاريخ 
 تدوين الدستور اإلسالمى  : المودودى" أبو األعلى"

 المرأة بين طغيان النظام الغربى ولطائف التشريع الربانى. : د. البوطى "محمد سعيد"
 عبقرية اإلسالم فى أصول الحكم مطبعة النضال دمشق  : منير"د. العجالنى "

كتاب دولة القرآن والمكتبة العلمية القاهرة الطبعة الثالثة  : سرور "طه عبد الباقى"
 م 1961

الوجيز فى فقه الخالفة دار اإلعالم العربى القاهرة الطبعة  : د. الصاوى "صالح" 
 هـ 1414الثانية 

طى "محمد األمين بن الشنقي 
 محمد المختار"

دار الفكر بيروت  –أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن :
 هـ1415

 –منتجات اإلسماعيلية تحقيق وتقديم الطبعة األولى  : العوا " د. عادل"
 مطبعة الجامعة السورية دمشق  

دراسة مقارنة القاهرة   –الدولة والسيادة فى الفقه اإلسالمى  : عبد الكريم " د. فتحى"
 م 1977

 م 1990لكتاب تفسير المنار الهيئة المصرية العامة ل : رضا "اإلمام محمد رشيد" 
الطبعة األولى دار  –الدولة الحديثة بين الحقيقة والتزييف  : عويس " د. عبد الحليم"

 م 1994الصحوة 
معهد البحوث  –النموذج اإلسرائيلى للممارسة السياسية  : ربيع " د. حامد"

 م 1975والدراسات العربية 
 فى مجلد مهرجان الغزالى فلسفة السياسة عند الغزالى  : أبو المعز نصر " د. محمد"

خصائص التشريع اإلسالمى فى السياسة والحكم الطبعة  : الدرينى" د. فتحى"
 الرسالة بيروت  –م 1982األولى 

الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبده الطبعة  : توفييق "د. حورية"
 م مكتبة األنجلو 1986األولى 

 لسياسة الطبعة األولى اإلسالم وا : النجار "د.حسين فوزى" 
السياسة والحكم فى ضوء الدساتير المقارنة الطبعة األولى  : العمرى "د. أحمد سويلم"

This file was downloaded from QuranicThought.com



 184 المصادر والمراجع 

 مكتبة األنجلو المصرية.
 ترجمة محمد العزب موسى  –الحشاشون فررقة ثورية  : لويس "برنارد"
لطبعة ترجمة السيد محمد بدوى ا –التربية األخالقية  : دوركايم "أميل"

 بدون تاريخ  –األولى بمصر 
رسالة ماجستير بآداب القاهرة  –فلسفة الفارابى السياسية  : شاهين "د. مصطفى السيد"

 م 1976تحت إشراف د. عاطف العراقى 
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