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 ئحة المصادر والمراجع ال

 القرآن الكرمي ـ
أليب احلنــــي باــــ  نــــي الــــد نــــي ح يــــ  ال  ــــ     الد نيــــااألحكــــلس النــــاللاليا  ال   ــــل   ـ

 .1415/1994العريب نري  . ط. الثلاليا:  الكتلب هـ( الشر دا  450املل  د  ) :
شــبلب الــد ي   ت ــرتل  القل ــ   اإل ــلس. ل  ــلس األحكــلس اإلحكــلس مت يييــف الىتــل   بــي  ـ

نه ب د الىتلح أن  غـد.. الشـر  كتـ  املل  بـل   ابتىنهـ(. 684أمحد ني إد  س القرامت) :
 .1416/1995اإلسال يا. نري  . ط. الثلاليا: ال شلئراإلسال يا حبا  س   ل. ط ع دا  

ــد  ـ ــر الـ ــلس القـــرآن أليب نكـ ــلتر ) : نـــيأحكـ ــريب املعـ ــلني العـ ــد اا  املعـــر   نـ ـــ( 543ب ـ ـه
 س.1996هـ/1416دا  الكت  العاليا. نري  : الشرالد ب د القلد  بلل. حتقيق 

العشلل     ئيس اكلـا أ ـي الد لـا . ـر. الشـر  سعيداإلسالس النيلس  لالنتشل  الد  ـ
 النجلح اجلد د.. الدا  ال يضلء.  ل عا. 1991)  تم( لانشر. ط.الثلاليا:

 كــل  تر ــا د. لــ   ي مكــر    را عــا د. تراالنــ ا ن   تــيلي اإلســالس النيلســ  اــ   اجلنــ ب.  ـ
ــر  ــر حل ـــد أنـــ  م ـــد. الشـ ــا النجـــلح اجلد ـــد.  الـــدا   تلالنـــيى ال ـ ــع   ل عـ ــلل الثللـ  دا  العـ

 1994ال يضلء: 
ــي  ـ ــا. حنـ ــداإلســـالس  ال ـــرب  الع ملـ ــلب اجليـــ :أ   ـ ــاا كتـ ــف ي )سانـ ــ  ا  الـ ( ط. 6.  نشـ

 يضلء.: الدا  ال اجلد د..  ل عا النجلح 1999األ ىل: س تلرب:
 نــري شــىيق. الشــر )النلشــر لال لبــا  النشــر(  دا   لألســتل اإلســالس    ا بــا الد لــا احلد ثــا  ـ

 س.1992هـ/1412: الثللثاالرباق لانشر نت الس. ط. 
الــد نــي إســشلق الشلشــ . الشــر دا  الكتــلب العــريب:  نــيأاــ ا الشلشــ  أليب باــ  أمحــد  ـ

 هـ.1402
 تشـل د هر ـر دكلجيـلن  تر ـا  تعايـق ب ـد الـ ا   سـعيد.    تـيلي األا ليا مت العلل العريب  ـ

 س.1992هـ/1412. ط. الثللثا:   رالشر دا  ال تلء ـ املن   .  
ـــ(.  ـــ له  اـــششه األســـتل  790  ســـل الشـــلط  ) نـــيا بت ـــلس أليب إســـشلق إنـــراهيم  ـ ـه

 س.1991هـ/1411. ط. الثلاليا: نري   أمحد ب د الشلمت. دا  الكت  العاليا 
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تــــــيلي  ســــــيد اــــــد ق حنــــــي  ــــــلن القنــــــ     اإل ل ــــــايــــــا الكرا ــــــا مت نيــــــلن  قلاــــــد إكا  ـ
ــنا:1307) : ــ   سـ ـــ(  ل ـ ـــ/1411ـه ــرس. نـــال 1990ـه ــا   كـ ــع     أل   بـ ــلن لال ـ ملكـ

  نؤ لا!
ـهـ( 620بينل ني أا غ األمد  املعر   نلني املنلاـ ) نياإلجنلد مت أن اب اجلبلد حمللد  ـ

هبـــل الــدكت    لســـم بف ــف الــ ماا لنيـــا دكتــ  ا  الد لـــا مت  تقــدس)د اســا  حتقيــق(  ســـللا  ر  الــا 
اآلداب .كنـــلمل/امل رب. حتـــ  إشـــرا  الـــدكت   ب ـــد النـــالس  كايـــاالد اســـل  اإلســـال يا  ـــي  
 .1998ـ 1997هـ امل اتق لاننا امليالد ا: 1418ـ1417اهلرامل. الننا اجلل عيا: 

ــد  ـ ــا املقت ـ ــد احلىيـــدمحـــد الـــد نـــي أال ليـــد  أليبندا ـــا ادتبـــد  ملل ـ   ابتـــىن نتجـــر   نـــي  شـ
 س.1989هـ/1409أحلد ثه طه ب د الرؤ   سعد  دا  اجليا نري  . ط. أ ىل: 

 س.1986هـ/1407التل  خ الك ري ل  لس ال جل    الشر دا  الكت  العاليا نري  :  ـ
ـهـ( حتقيــق 656الـد ي الــ د نـي أمحـد الفجنــلا ) شــبلب ختـر   الىـر   باــل األاـ ا ل  ـلس  ـ

 س.1987هـ/1407نري  . ط. اخلل نا:  الرسللاالدكت   الد أد   الحل.  ؤسنا 
 ــي اهلجــر. إىل  نت ــ   التــا بثلــلن. ) ســللا  ل عيــا   ننيــاتلــ   الد لــا اإلســال يا تكــر.  ـ

العايـــل ) ل نـــتري( مت الد اســـل  اإلســـال يا  ـــي كايـــا  الد اســـل   ر  الـــا(  ـــد   لنيـــا دناـــ س 
اخلــــــــــــــــــــل س(.  ــــــــــــــــــــالا النــــــــــــــــــــنا اجلل عيــــــــــــــــــــا:  الــــــــــــــــــــداآلداب نللرنــــــــــــــــــــلط. ) ل عــــــــــــــــــــا 

ــ/1420ـ1419 . حتــ  إشـــرا  الـــدكت   نـــ ك ريس. أبـــدهل ال لحــع حنـــي 1999ـ1998ـه
 الد الر ك .

تر ــد األال ــل  . الشــر  ما . األ  ــل   الشــؤ ن تــيلي   .الدب  ــاالت حيــد  ال ســلطا مت ال نيــا  ـ
. الل عـــا 48 47عـــددان:)كتـــلب األ ـــا( القلر ـــا. ال سانـــاااإلســـال يا ند لـــا  لـــر.  ـــلي 

 س.1995هـ/1416األ ىل سنا: 
ــرآن  ـ ــا آ  القـ ــي تي  ـ ــلن بـ ــل ع ال يـ ــلس ـ ــر دا   ل  ـ ــر اللـــرب . الشـ ــد نـــي  ر ـ ــر الـ أيب  عىـ

 .1408/1988الىكر  نري  : 
  لليا الد ي  تيلي  تر د األال ل   )حت  الل ع(. ـ
 هـ.1415   ط. الثلاليا: دا  الكت  العاليا نري   دا د حلشيا اني القيم بال سني أيب  ـ
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غايــ ن. املركــف الثقــلمت العــريب الــدا  ال يضــلء/نري  .   نرهــلنحــ ا  الــد ي  الد لــا:  ــري أ ــ   ـ
 .1996ط. األ ىل: 

سنــا الرســللا. ؤ  احلكــم لاــدكت   تتشــ  الــد   .   النيلســا  ــلئا التشــر ع اإلســال   مت  ـ
 س.1982هـ/1402ط. األ ىل: 

الد نيـا لاـدكت   الـد بلـل .. دا  الشـر ق القـلهر..   النـالاالعاللاليـا  الد لا اإلسـال يا نـ  ـ
 س.1988هـ/1409ط. األ ىل:

ــلهر.. ط.  ــــلي كت   الــــد د الــــد ي  الد لــــا لاــــ  ـ . الشــــر الــــدا  العلمليــــا لاكتــــ   النشــــر. القــ
 .1998األ ىل:

( 10:(.  نشــ  ا  الىر ــلن )سانــاا احلــ ا الــد     اشــد ال ن شــ  )حــ ا ا    ــ  اــلحل  ـ
  رط ا: الدا  ال يضلء. امل رب. دا . 1993ىل نلل يضلء:  الدا  ال يضلء. ط. األ

 . حتقيق الشيخ أمحد شلكر. دا  الىكر نري  .الشلتع الرسللا ل  لس الد ني إد  س  ـ
اللار الد ي األل لا. الشر  كت ا املعر  الر لض.  الدسانا األحلد ع ال شيشا لاعال ا  ـ

 .1416/1996ط. األ ىل:
لتقـــ  الـــد ي أيب الع ـــلمل أمحـــد نـــي تيليـــا. دا    الربيـــاالنيلســـا الشـــربيا مت إاـــالح الرابـــ   ـ

 س.1991هـ/1411: الثلاليااآلتلق اجلد د.. امل رب. ط. 
سنا الرسـللا نـري  . ط. اخلل نـا: ؤ  ال . الشر   ال هلب النيلسا الشربيا لألستل  ب د  ـ

 س.1993هـ/1413
  قلاـدهل. العال ـا الـدكت     سـ  القر ـل  .  الشـر عا ء ال  ص النيلسا الشربيا مت   ـ

 س.1998هـ/1419. ر. ط. األ ىل:  املداالشر  كت ا  ه ا نللقلهر..  ل عا 
 شرح احلكم العللئيا لاشرال يب. ـ
 . دا  القام د شق.1409/1989الف  ل. ط. الثلاليا:  أمحدشرح الق ابد الىقبيا لاشيخ  ـ
( الــدا  13الــ ايب.  نشــ  ا  الىر ــلن )سانــاا احلــ ا : حنــييــا لاــدكت   الشــ     الدرقراط ـ

 . دا   رط ا: الدا  ال يضلء. امل رب.1993:يضلء نللال يضلء امل رب. ط.األ ىل 
النالس  لس . الشر  ل  بل  األتق: الدا  ال يضـلء. ط.  ب دالش     الدرقراطيا لألستل   ـ

 .1996األ ىل:
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ــل ـ ــر  م لدتـــه ع ال ـــ ري )ص.ج.ص(= اـــشيجل اجلـ ــيلي  الـــد اللاـــر الـــد ي األل ـــلا. الشـ . تـ
 س.1988هـ/1408: الثللثااملكت  اإلسال  . نري  /د شق. ط. 

تـــيلي  د. تـــؤاد مكر ـــل  الشـــر دا  التنـــ  ر  نـــري  . ط.  العقـــا ال ـــش . اإلســـال يا مت  يـــفان  ـ
 س.1985األ ىل: 

بيا ال جل  . شرح  حتقيق الشيخ  لسم الد ني إ ل اااشيجل ال جل  . ل  لس أيب ب د  ـ
 س.1987هـ/1407. ط. األ ىل: نري   الشللب  الرتلب . دا  القام 

ا. الشـر املكتـ  ل. حتقيق الد اللار الـد ي األل ـ املنذ  اشيجل ال غي   ال هي  لاشلتظ  ـ
 س.1986هـ/1406اإلسال  . نري  . ط. الثلاليا: 

ــتل   ـ ــا لألسـ ــيخاـــشيجل النـــري. الن   ـ ــع   الشـ ــر  الت م ـ ــلئس لانشـ ــر دا  النىـ ــ . الشـ ــراهيم العاـ إنـ
 س.1996هـ/1416األ دن. الل عا الثلاليا: 

نــي احلجــلج النينــلن   . حتقيــق الــد تــؤاد ب ــد   نــاماــشيجل  نــام  ل  ــلس أيب احلنــ   ـ
 س.1991هـ/1412: األ ىلال ل  . دا  احلد ع نللقلهر.. ط. 

الــــد ي أيب ب ــــد اا الــــد نــــي  ــــيم اجل م ــــا  لشــــلساللــــرق احلكليــــا مت النيلســــا الشــــربيا  ـ
 هـ( دا  إحيلء العام. نري  .751)
اـــــــــع . دا  العاـــــــــم لالال ـــــــــ  نـــــــــري  . ط.  حنـــــــــيباـــــــــم النيلســـــــــا تـــــــــيلي  الـــــــــدكت    ـ

 .1985الثل نا:
تر ــا الــد نر ــل  . )سانــاا مدا بالــل(  نشــ  ا   نر اــ باــم النيلســا  تــيلي   ل ســيا  ـ

 .1983ثللثا:ب  دا  نري   نل  س. ط. ال
( 2اإللــه ناقف ــف.  نشــ  ا  الــف ي )سانــاا كتــلب اجليــ : ب ــدالعنــ   الدرقراطيــا لألســتل   ـ

 النجلح اجلد د.: الدا  ال يضلء.  ل عا. 1999ط. األ ىل:  ل  :
لاقل ـــ  أيب نكـــر نـــي   ال ـــشلنا نعـــد  تـــل. النـــ    ا ـــ الع ااـــم  ـــي الق ااـــم مت حتقيـــق  ـ

اـ  الـد ي اخلليـ   الشـر  كت ـا أسـل ا نـي م ـد   تعايق( حتقيق هـ543العريب املعلتر  ) :
 س.1979هـ/1399نري   ل نلن: 

غيــل  األ ــم مت التيــل  الملاــم )املعــر   نلل يــلم ( إل ــلس احلــر   أيب املعــل  ب ــد املاــ  نــي  ـ
 س.1997هـ/1417هـ(. دا  الكت  العاليا نري  . ط. األ ىل:478ب د اا اجل    ) :
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. د اسا مت التداتع ا  تللب . تر د األال ل  . نلمل رب النيلس   احلركا اإلسال يا الىج    ـ
(  ل عـا النجـلح اجلد ـد.. ط. 3. )ساناا: ا    لكم   م:ال يضلء نش  ا  الىر لن الدا  

 .2000هـ/1421األ ىل: 
هــل   الــد نــي ب ــد الكــرمي الشبرســتلا.  ل ــ   باــل  الىــتجلالى ــا مت املاــا  النشــا أليب  ـ

 ني حفس المللهر . ط. الثلاليا: أ تنـ  دا  املعرتـا نـري  :   النشاالى ا مت املاا  األه اء 
 س.1975هـ/1395

ـ مت ظالا القرآن لألستل  سـيد  لـ   محـه اا. ط عـا دا  الشـر ق. نـري  . الل عـا العلشـر.: 
 .1981هـ/1401

ب  الننا. تيلي  سعيد ني با  الضالا  مت   ء الكتل  ترق ضيا التكىري ن  أها الننا  ـ
ـــ/1417األ ا   نيـــعنـــي  هـــ  القشلـــلا. ط. الثلاليـــا:  س.  ل عـــا ســـىري نللر ـــلض. 1996ـه

 امللاكا العرنيا النع د ا.
ــل ر  املتـــ  :) أليبكتـــلب اإلبـــالس .نل ـــ  اإلســـالس  ـ  ـــ( 381احلنـــي الـــد نـــي   ســـ  العـ ـه

ر دا  الكلت  العريب لال لبا  النشـر احلليد غراب. الش  ب دحتقيق  د اسا نقام الدكت   أمحد 
 س.1967هـ/1387نللقلهر.: 

ال ـلحل   الشـر   لسـم سـلئا النـ   تـيلي  نـد ع الف ـلن سـعيد الن  سـ  تر ـا إحنـلن  كايـل   ـ 
 .س 1992هـ/ امل اتق  1412. ر  2دا  ) س ملر ( لانشر  تر  القلهر. ط 

 (املكت نل .  الالعل       الكالل     الشعلبل   لقد ابتلدالل تيبل بال  ل  ا : )
 جتل   كت . حتقيق جني  ه ا   . كر لالهجماا األحكلس العدليا. الشر   ـ
ــيا لاعبـــــد  ـ ــا ال مـــــلئق النيلســـ . نـــــري  . ط. نىـــــلئس اخلالتـــــا الراشـــــد.. دا  ال الن ـــــ  جمل بـــ

 س.1987هـ/1407النلدسا: 
  ب ـد الـرمحي نـي الـد  ـع  ترتيـ  نـي تيليـا. شيخ اإلسالس اإل لس تق  الد ي جمل   تتل   ـ

 ني  لسم  اننه الد.  كت ا املعل   نللرنلط  امل رب.
النـتع  ل  ـلس انـي القـيم حتقيـق الـد حل ـد الىقـ .   إ ـلع دا ج النـللك  نـ  إ ـلع الع ـد  ـ

 ال يضلء. امل رب. الدا ت م ع دا  الرشلد احلد ثا 
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ح ال ل    نشـ  ا  ) سـلئا شرب  لادكت   اال  نمل   دا سا ح ا العلا النيلس   ي  ـ
 س.1997ال يضلء. ط. األ ىل:  الدا (  ل عا النجلح اجلد د. 1ال ش .:   م

انـي تيليـا. إبـداد  تقـدمي د. سـعد الـد ي العثلـلا.  اإلسـالساملشل كا النيلسـيا مت تقـه شـيخ  ـ
.  ل عــا  رط ــا الــدا  1418/1999. الل عــا األ ىل:29:احلــ ا  نشــ  ا  الىر ــلن  سانــاا 

 ل يضلء.ا
. ط ـــــــــــــــع دا  الشـــــــــــــــر ق نـــــــــــــــري  . ط.  لـــــــــــــــ  عـــــــــــــــلل مت اللر ـــــــــــــــق لألســـــــــــــــتل  ســـــــــــــــيد  ـ

 س.1989هـ/1399النلدسا:
ـهــ( الشــر دا  احلدامــا 771ب ــد ال هــلب النــ ك  ) : الــد ي عيــد الــنعم    يــد الــنقم  لتــلج  ـ

 .1983نري  . ط. األ ىل: 
ــد الــــرمحي  ـ ــد ن لع ــ ــا انــــي  اــ ــم نــــي قد ــ ــر دا  القاــ ــد ن. الشــ ــد نــــي  اــ . نــــري  . ط. الــ

 س.1981الرانعا:
لألســتل  ب ــد النـــالس  لســ . الشــر دا  ال شــري لاثقلتـــا   محىــلاملنبــلج الن ــ   ترنيــا  تنمليلـــل  ـ

 .1415/1995. الرانعا: ط العا س اإلسال يا.   ر. 
هـ( نشرح الشيخ ب ـد اا 790ني   سل الشلط ) : نراهيمإامل اتقل  ل  لس أيب إسشلق  ـ

 .1395/1975. ط. الثلاليا: نري   املعرتا. د ام. الشر دا  
ــل    ـ ــع.  النفبــ ــا لاجليــ ــاا املعرتــ ــ يال )سانــ ــد ســ ــدكت   الــ ــا لاــ ــ ليا  احلدامــ ــماألاــ ( 13:  ــ

 .2000 نش  ا    نيس: تربا ر/ ل مل:
آ ــا اا الـــد  بــد  نــس الــد ي. الشــر املؤسنـــا  ل  ــلسالملــلس احلكــم  اإلدا . مت اإلســالس  ـ

 س.1995هـ/1415. ط. الرانعا: نري   . الد ليا لاد اسل   النشر
النــــالس  لســــ . الشــــر دا  ال شــــري لاثقلتــــا  العاــــ س  ب ــــدالملــــرا  مت الىقــــه  التــــل  خ لألســــتل   ـ

 .1415اإلسال يا.   ر. ط. الثلاليا: 
 الدســت  . أليب األباــل املــ د د . تر ــا  ايــا   القــلال نالملر ــا اإلســالس  هد ــه مت النيلســا  ـ

 .1980هـ/1400: نري   الرسللا  حني اإلاالح .  ؤسنا
اص املنلاــــــ   ـ ــ  ــد اللللــــــ  لصف غــــ ــق   لشــــــلسالقــــ ــلحل  الد شــــ ــ ن ال ــــ ــي ط لــــ ــد نــــ ــد ي الــــ الــــ

دلــلن.   ا عــه الــفا  أنلظــا. ط ــع دا   الــدـهــ( حققــه الــد أمحــد دلــلن    للــد 953) :
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 ىل: ديب. اإل ــل ا  العرنيــا املتشــد.. ط. األ املل ــد الىكــر املعلاــر نــري  . الشــر  ركــف  عــا 
 س.1992هـ/1412

 ـــــ
 المحتويات فهرس

 :مقدمة
 : الحركة اإلسالمية والبيان الدعوي: األولالفصل 
 :  ل احلركا اإلسال يا؟األ ا امل شع
 : مت الل يعا )الدب  ا( لاشركا اإلسال يا: الثلا امل شع
 السياسية في مراتب التشريع اإلسالمي: األحكامالثاني:  الفصل
 رات  التشر ع اإلسال  ::  األ ا امل شع
 : املرت ا التشر عيا لألحكلس النيلسيا: الثلا امل شع
 السياسي اإلسالمي ونفسية الصدام لدى الحركة اإلسالمية  االجتهاد الثالث:  الفصل
 املعلار.: 
 : ا  تبلد النيلس  اإلسال  : األ ا امل شع

 النيلس  اإلسال   القدمي: الىقهـ مت 1
   اإلسال   املعلار: النيلس الىقهـ مت  2

 : احلركا اإلسال يا املعلار.  الىنيا ال داس النيلس :الثلا امل شع
 بيان )قرآني( للدعوة اإلسالمية:)لماذا؟ وكيف؟(:  نحوالرابع:   الفصل
 الرسللا القرآاليا:  نعع: األ ا امل شع
 : الدب . إىل اا؛   إىل التنمليم: الثلا امل شع
 لد     رات  األ ل  ل  الدب  ا:: التجد د االثللع امل شع
 :خاتمة
  املرا ع امل لد    ئشا
 احملت  ل   تبرمل

 ـــــــــــ ملل ا الكتلب حبلد اا  ت تيقه.
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