
  

ْعِطْيِل والجعد بن درهم 3تابع )   ( َمَقاَلُة اْلت َّ

  

  

ابن بطة العكربي.    االبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة. 
 الناشر: دار الراية.

البن القيم اجلوزية.  اجتماع اجليوش االسالمية على غزو املعطلة اجلهمية،
 الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.

م. 1906، تأليف حممد بن أمحد املقدسي: الطبعة األوىل، التقاسيم حسنأ
 ليدن 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية. حتقيق د/حممد رشاد سامل. ط: جامعة  االستقامة 
 اإلمام حممد ابن سعود، الطبعة األوىل. 

 للبيهقي. الناشر: دار الكتب العلمية.  األمساء والصفات

تأليف كمال الدين أمحد البياضي،  إشارات املرام من عبارات اإلمام،
 احلنفي، حتقيق: يوسف عبد الرزاق، ط: مصطفى البايب احلليب، الطبعة األوىل.

 للشاطيب. الناشر: دار املعرفة؛ للطباعة والنشر، بريوت، لبنان. االعتصام 

م، دار العلم  1984خري الدين الزركلي. الطبعة السادسة،  األعالم،
 للماليني، بريوت. 

البن القيم. الناشر: مكتبة املعارف  اللهفان من مصائد الشيطان،إغاثة 
 بالرياض.

 البن تيمية. ط: املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة. كتاب اإلميان

تأليف: حسني بن حممد الدياربكري.  تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس 
 ط: مصورة، مؤسسة شعبان بريوت. 
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ين القامسي. الطبعة الثانية؛ مؤسسة جلمال الد تاريخ اجلهمية واملعتزلة 
 هـ.1401الرسالة، بريوت  

 البن عساكر، خمطوط. تاريخ دمشق

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الرابعة، دار املعارف.  تاريخ الطربي 
 القاهرة.

 للزبيدي، املطبعة اخلريية القاهرة.  العروس تاج

للقاين. الناشر: دار الكتب ،  إلبراهيم احتفة املريد بشرح جوهرة التوحيد
 العلمية، لبنان. 

تأليف: فاحل بن مهدي آل مهدي، ط:   التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية 
 اجلامعة اإلسالمية.

للسيوطي. الناشر: دار الكتب  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي،
 هـ. 1385احلديثة، القاهرة، ط: الثانية 

، الطبعة الرابعة، دائرة  املعارف العثمانية حيدر  لإلمام الذهيب تذكرة  احلفاظ،
 هـ. 1388أباد، اهلند 

 للدكتور مصطفى حلمي، الناشر: مكتبة ابن تيمية.التصوف وابن تيمية.

)جامع البيان عن تأويل آي القرآن( حممد بن جرير الطربي،  تفسري الطربي 
 الناشر: مكتبة احلليب، ط: الثالثة.

لعسقالين، الناشر: دار نشر الكتب البن حجر ا تقريب التهذيب 
 اإلسالمية، كوجرانوله باكستان. الطبعة األوىل. 

 البن اجلوزي، الناشر: مكتبة املدين. تلبيس إبليس

 بتحقيق اخلضريي وأبو ريده  التمهيد للباقالين 

أليب احلسني حممد بن أمحد امللطي، ط: مكتبة املثين، بغداد   التنبيه والرد
 هـ.1388
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للحافظ ابن حجر العسقالين، دائرة املعارف النظامية،  يبهتذيب التهذ
 حيدر أباد، اهلند.

لألزهري، بتحقيق عبد السالم هارون، الناشر: املؤسسة املصرية  هتذيب اللغة 
 للتأليف والرتمجة.

أليب منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي،  كتاب التوحيد 
 ر: املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا.بتحقيق: د/فتح اهلل خليف، الناش

تأليف    توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم،
 أمحد بن إبراهيم بن عيسى، حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي.

أمحد ضياء  جامع املتون يف حق أنواع الصفات اإلهلية والعقائد املاتريدية 
صطفى، الطبعة األوىل على احلجر، دار الطباعة العامرة، االستانة الدين بن م

 هـ.1273

تأليف: خالد العلى، الناشر:  اجلهم بن صفوان ومكانته يف الفكر اإلسالمي
 املكتبة األهلية، بغداد. 

البن القيم، دار الكتب العلمية،  اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف 
 بريوت، لبنان. 

تأليف: شيخ اإلسالم ابن تيمية، بتحقيق د/حممد مجيل  يئة احلسنة والس
 غازي، الناشر: مكتبة املدين ومطبعتها. جدة. 

 طبعة بوالق. اخلطط للمقريزي 

لإلمام البخاري،  أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل. خلق
 .طالعه وترجم للمؤلف عبد احلق اهلامشي، ط: مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د/حممد رشاد  درء تعارض العقل والنقل
 سامل، ط:جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية.
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للذهيب. بتحقيق الشيخ محاد بن حممد األنصاري،  ديوان الضعفاء واملرتوكني 
 الناشر: مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة.

   ذم الكالم للهروي 

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط: الدار العلمية، اهلند. كري.الرد على الب

 للدارمي، حتقيق: زهري الشاويش، ط: املكتب اإلسالمي. الرد على اجلهمية 

لإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق: على سامي النشار واجلهمية  الزنادقة  على  الرد
 وعمار الطاليب، الناشر: منشأة املعارف باالسكندرية.

للسجزي، بتحقيق د/حممد باكرمي، ط:   ر احلرف والصوتالرد على من أنك
 احلامعة اإلسالمية.

لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الناشر: إدارة ترمجان السنة،  الرد على املنطقيني 
 الهور، باكستان.

تأليف:   رفع االشتباه عن حديث من صلى يف مسجدي أربعني صالة. 
 دار.الشيخ محاد بن حممد األنصاري، الناشر: مكتبة ال

تأليف مجال الدين بن نباته املصري،  سرح العيون يف شرح رسالة ابن زيدون 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة  

 هـ.1383

بتحقيق: د/حممد بن سعيد   السنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل
 هـ.1406لدمام  القحطاين، الطبعة األوىل، دار ابن القيم، ا

 لإلمام الذهيب، الناشر: مؤسسة الرسالة. سري أعالم  النبالء

البن العماد، الناشر: دار إحياء الرتاث  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
 العريب، بريوت. 

لاللكائي، بتحقيق: د/أمحد بن    شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
 سعد  الغامدي، الناشر: دار طيبة.
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لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الناشر: دار الكتب  يدة األصفهانية شرح العق
 اإلسالمية.

 للقاضي عبد اجلبار املعتزيل، الناشر: مكتبة وهبة.  شرح األصول اخلمسة 

 للهراس، الناشر: دار الكتب العلمية.  شرح القصيدة النونية 

 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
 مكتبة الدار باملدينة.للشيخ: عبد اهلل الغنيمان، الناشر: 

تأليف حممد بن احلسني اآلجري: الناشر: حديث اكادميي،  الشريعة 
 باكستان.

الشيخ حممد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية وثناء  
تأليف: أمحد بن حجر آل بوطامي، من مطبوعات الرئاسة العامة  العلماء عليه

 لدعوة واإلرشاد.إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء وا

 البن حجر، الناشر: دار الفكر. صحيح البخاري مع فتح الباري 

 ط: دار املعرفة.  صحيح مسلم

تأليف: حممد بن جرير  الطربي، حتقيق: بدر بن يوسف   صريح السنة 
 املعتوق، الناشر: دار اخللفاء، ط: األوىل.

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. كتاب الصفدية 

البن القيم اجلوزية، بتحقيق د/علي بن حممد الدخيل اهلل،   الصواعق املرسلة 
 الناشر: دار العاصمة.

أليب حممد اليمين، حتقيق د/حممد بن زربان،  عقائد الثالث والسبعني فرقة 
 الناشر: مكتبة العلوم واحلكم. 

تأليف: عبد اهلل بن يوسف  اجلديع، ط:   لسلفية يف كالم رب الربية العقيدة ا 
 مطابع دار السياسة، الكويت.
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لإلمام الذهيب، الطبعة الثانية، املكتبة السلفية، املدينة  العلو للعلي الغفار
 هـ. 1388املنورة 

البن حجر العسقالين، الناشر: دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري 
 الفكر.

 البن عريب، ط: دار صادر، بريوت. ملكية الفتوحات ا

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط: دار فجر للرتاث.  الفتوى احلموية الكربى 

تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي، حتقيق حممد حمي  الفرق بني الفرق
 الدين عبد احلميد. الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان.

حزم الظاهري، الناشر: مكتبة  البن الفصل يف امللل واألهواء والنحل
 اخلاجني، مصر. 

البن عريب، حتقيق: حممود حممود غراب، ط: مطبعة زيد بن   فصوص احلكم
 هـ. 1405ثابت 

 أليب الفرج حممد بن أيب يعقوب املعروف بالوراق، ط: إيران.   الفهرست

 تأليف مشهور بن حسن، الناشر: دار الصميعي. قصص ال تثبت

 بن األثري، الناشر: دار بريوت، الطبعة األوىل. ال الكامل يف التاريخ

تأليف الشيخ عبد العزيز بن حممد   الكواشف اجللية عن معاين الواسطية 
 السلمان، ط: مطابع اجملد.

تأليف: يوسف بن   لباب العقول يف الرد على الفالسفة يف علم األصول
 ة، الطبعة األوىل.حممد املكاليت، حتقيق فوقية حممد، الناشر: دار األنصار، القاهر 

البن حجر العسقالين، طبعة مصورة عن طبعة دائرة املعارف  امليزان  لسان
 باهلند. 

 البن األثري، ط: دار صادر بريوت. األنساب هتذيب يف  اللباب

 تأليف: حممد بن أمحد السفاريين، الناشر: مطبعة املدين.  لوامع األنوار البهية 
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فخر الدين الرازي، راجعه  والصفات  لوامع البينات شرح أمساء اهلل تعاىل
وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت،  

 ط: األوىل. 

ألمحد بن حيي بن املرتضى،   كتاب باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل 
 اعتىن بتصحيحه توما أرنلد، الناشر: دار صادر، بريوت. 

املطهر بن طاهر املقدسي، بعناية: هوار، باريس   تأليف البدء والتاريخ
 م. 1899

 البن كثري، مكتبة املعارف، بريوت. البداية والنهاية 

لعبد اهلل اجلميلي، الناشر:  بذل اجملهود يف اثبات مشاهبة الرافضة لليهود
 مكتبة الغرباء

القائلني  بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من 
تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د/موسى بن سليمان   باحللول واالحتاد.

 الدويش، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم. 

تأليف حممد بن احلسن الديلمي، عىن   كتاب بيان مذهب الباطنية وبطالنه
هـ، الناشر: املكتبة االمدادية، مكة 1402شدوطمان، الطبعة الثانية -بتصحيحه ر

 ملكرمة.ا

 للقلقشندي، ط: الكويت. مآثر األنافة يف معامل اخلالفة 

تأليف: أمحد بن عوض اهلل احلريب، الناشر: دار  املاتريدية دراسة وتقومي
 العاصمة.

 تأليف: د/مشس األفغاين  املاتريدية وموقفهم من توحيد األمساء والصفات

ر: دار الوعي  البن حبان، حتقيق حممود إبراهيم زايد، الناش اجملر وحني
 حبلب.
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لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم   جمموع الفتاوى 
 وابنه حممد. 

تأليف: اإلمام حممد بن مكرم املعروف بابن منظور، دار  خمتصر تاريخ دمشق
 الفكر، دمشق.

للذهيب، اختصره  الشيخ حممد بن ناصر الدين األلباين، ط:   خمتصر العلو
 المي. املكتب اإلس

البن القيم اجلوزية، اختصره   خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية املعطلة 
 حممد  املوصلي، الناشر: دار الفكر.

للمسعودي، حتقيق حممد حمي الدين عبد   مروج الذهب ومعادن اجلوهر
 احلميد، ط: دار املعرفة، بريوت. 

 البن اهلمام، ط: مطبعة السعادة، مبصر. املسايرة

تأليف: عبد اهلل بن  عواد املعتق، الناشر: دار   أصوهلم اخلمسة املعتزلة و 
 العاصمة.

 تأليف ياقوت بن عبد اهلل احلموي، ط: دار صادر، بريوت. معجم البلدان

تأليف: أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون،  معجم مقاييس اللغة 
 الناشر: مكتبة مصطفى البايب احلليب. 

تأليف: عبد اهلل بن عبد العزيز  البالد واملواضع معجم ما استعجم من أمساء 
 البكري، حتقيق: مصطفى السقا، ط:  الثالثة، عامل الكتب، بريوت. 

ْغِرب يف ترتيب املعرب
ُ
تأليف: أيب الفتح ناصر الدين املطرزي، الناشر:  امل

 مكتبة أسامة بن زيد.

ب   تأليف: طاش كربى زادة، دار الكت مفتاح السعادة ومصباح السيادة
 العلمية، بريوت.

 أليب احلسن األشعري، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب. مقاالت اإلسالميني 
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مجع عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، الناشر:  مقاالت املذاهب والفرق
 دار الوطن. 

 بتحقيق مصطفى حممد، الناشر: دار الفكر، بريوت.  مقدمة ابن خلدون

 ناشر: دار الكتب العلمية.للشهرستاين، ال امللل والنحل

 البن اجلوزي، ط: دار صادر، بريوت. املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك

لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية 
 ط: جامعة اإلمام حممد بن سعود.

ن  تأليف: خالد ب منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل
 عبد اللطيف، الناشر: مكتبة الغرباء.

للشيخ حممد األمني الشنقيطي،  منهج ودراسات آليات األمساء والصفات
 ط: اجلامعة اإلسالمية.

تأليف: د/عبد الرمحن بن صاحل احملمود،  موقف ابن تيمية من األشاعرة
 الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.

البجاوي، ط: دار املعرفة، لإلمام الذهيب، حتقيق: على  ميزان االعتدال 
 بريوت. 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، ط: دار الكتب، بريوت.  النبوات 

 البن تغري بردي، الطبعة األوىل، القاهرة. النجوم الزاهرة

د/ جالل موسى، الطبعة األوىل، دار الكتاب  نشأة األشعرية وتطورها 
 هـ.1395اللبناين، بريوت 

تأليف: د/علي سامي النشار، الطبعة  نشأة الفكر اإلسالمي يف اإلسالم
 الثامنة، دار املعارف، القاهرة.

عبد الرحيم بن علي شيخ زادة، الطبعة األوىل،   نظم الفرائد ومجع الفوائد
 هـ.1317املطبعة األدبية، القاهرة  

This file was downloaded from QuranicThought.com



تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية، تصحيح حممد بن   نقض تأسيس اجلهمية 
 حلكومة، مكة املكرمة.عبد الرمحن بن قاسم، ط: مطبعة ا

تأليف: عبد اهلل حممد الغريب، الناشر: دار اجليل للطباعة،  وجاء دور اجملوس
 مصر.

للسيوطي، حتقيق: أيب هاجر حممد السعيد  الوسائل إىل معرفة األوائل
 زغلول، ط: األوىل، دار  الكتب العلمية، بريوت.
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