
 المراجع

 المراجع بالعربية:

 القرأن الكرمي

 مـ. 9191. مليزيا: مكتبة ومطبعة سليمان مرعى، فجر اإلسالمأمٌن، أمحد. 

 مـ. 4009هـ/ 9249بًنوت: دار الفكر، أعيان الشيعة. أمٌن، حمسن. 

 ـ.م 9119ادلنار، . القاهرة: دار إبن جرير ومنهجه ىف التفسًنإمساعيل، حممد بكر. 

 مـ. 9111هـ/ 9291)بًنوت: دار الصدر، مقاالت اإلسالميٌن. األشعري، أبو احلسن علي بن إمساعيل. 

 9241بًنوت: دار الكتب العلمية،  صحيح البخاري.البخاري، أبو عبد اهلل إمساعيل بن إبراهيم. 

 مـ. 4002هـ/

 مـ. 9118.جنف: دون ادلطبعة، ادلقاالتأوائل البغدادي، عبد اهلل حممد بن حممد بن نعمان. 

 هـ. 9292. قم: دون ادلطبعة، مسألة ىف البداءالبالغي، حممد جواد. 

 مـ. 9194/هـ 9914. سوريا: مكتبة الفارايب، من روائع القرأنالبوطي، حممد سعيد رمضان. 

 الرتاث، دون السنة. . القاهرة: دارالفرق بٌن الفرقالتميمي، عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي. 

 . سورابايا: مكتبة احلكمة، دون السنة.خالصة نور اليقٌناجلبار، عمر عبد. 

9249بًنوت: دار الكتب العلمية، الكامل ىف التاريخ. اجلزاري، علي بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين. 

 مـ. 4009هـ/ 

إيران: مطبعة الصدوق، -. قمطالبعمدة الطالب ىف أنساب آل أيب احلسيين، أمحد بن علي بن حسٌن. 

 هـ. 9201



. مصر: غاية اإلختصار ىف أخبار بيوتات العلوية احملفوظة من الغباراحلسيين، سيد تاج الدين بن محزة. 

 مـ. 4001هـ/ 9249الرضوان،  مكتبة

 ـ.م 9189/هـ 9209. جدة: دار الشروق، زبدة اإلتقان يف علوم القرأناحلسين، حممد بن علوي ادلالكي. 

تفسًن الفخر الرازي ادلشتهر بالتفسًن اخلطيب، اإلمام حممد الرازي فخر الدين إبن العالمة ضياء الدين عمر. 

 ـ.م 9189هـ/ 9209بًنوت: دار الفكر، ومهاتيح الغيب.  الكبًن

 مـ. 9119/هـ 9298. مصر: دار الشعب، شبهات الشيعية والرد عليهااخلميس، عثمان بن حممد. 

 إيران:-. قمنرباس الضيآء وتسوآء السوآء ىف شرح باب البداء وإثبات جدوى الدعآءالدماد، حممد باقر. 

 مكتبة ادلهدي، دون السنة.

بًنوت: دار الكتب العلمية، البداية والنهاية. الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القراشي. 

 مـ. 4009هـ/ 9249

 9242. دون ادلدينة: مكتبة مصعب إبن عمر اإلسالمية، ًن و ادلفسرونالتفسالذهيب، حممد حسٌن، 

 مـ. 4002هـ/

. رياض: مكتبة التوبة،حبوث ىف أصول التفسًن ومناهجهالرومي، الدكتور فهد بن عبد الرمحن بن سليمان. 

 هـ. 9291 

القاهرة: تاج العروس ىف شرح القاموس. أبو الفيض حممد بن حممد بن حممد عبدالرزاق احلسيين.  الزبيدي،

 البيان، دون السنة. دار

 مـ. 4009/هـ 9244. بًنوت: دار الكتب العلمية، إحتاف السادة ادلتقٌنالزبيدي، السيد مرتضى. 

 هـ. 9911. بًنوت: دار العلم، الشيعة ىف التاريخالزين، حممد حسٌن. 



. دون ادلدينة: مؤسسة العروة الوثقى، دون يدة لفهمهانظرية البداء: حماولة جدالساتر، الشيخ حسن عبد. 

 السنة.

. طهران: معاونية العالقات الدولية ىف البداء ىف ضوء الكتاب والسنةالسبحاين، األستاذ الشيخ جعفر. 

 مـ. 9189هـ/ 9209األعالم اإلسالمي،  منظمة

 هـ. 9299بيت، . طهران، إيران: مؤسسة آل مث إهتديتالسماوي، السيد حممد التيجاين. 

. طهران: ادلكتبة العلميةالتفسًنالسمرقندي، احملدث اجلليل أبو النضر حممد بن مسعود بن عياش السلمي. 

 اإلسالمية، دون السنة. 

. بًنوت: دار الكتب العلمية، اإلتقان ىف علوم القرأنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر. 

 مـ. 4094هـ/ 9299

 9249. بًنوت: دار الفكر، ادللل والنحلالشهرستاين، أبو الفتح حممد عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد. 

 مـ. 4000/هـ

 إيران: ديوان احلسٌن، دون السنة.ناسخ التوارخ. الشيعي، ادلرزة تقي خان. 

 .مـ 9181/هـ 9201. بًنوت، عامل الكتب، التبيان ىف علوم القرأنالصابوين، حممد علي. 

 ـ.م 4009هـ/ 9249بًنوت: دار الفكر، صفوة التفاسًن. الصابوين، حممد علي. 

بًنوت: منشورات مؤسسة األعلمي ادليزان ىف تفسًن القرأن. الطباطبائ، العالمة السيد حممد حسٌن. 

 مـ. 9119هـ/ 9299 للمطبوعات،

بًنوت: دار الكتبتفسًن الطربي ادلسمى جامع البيان ىف تأويل القرأن. الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير. 

 ـ.م 4001العلمية،  



 ـ.م 9189. بًنوت: مؤسسة أهل البيت، الغيبةالطوسي، أبو جعفر حممد بن حسن بن علي. 

 هـ. 9299. دون ادلدينة: نشر الفقاهات، الفهرستالطوسي، حممد بن حسن. 

 مـ. 9992طهران: دار الكتاب اإلسالمية، . هتذيب األحكامــــــ. 

 .قم: مطبعة ادلصطفوي، دون السنةعدة األصول. ــــــ. 

 . بًنوت، لبنان: دار الفكر،الفصل ىف ادللل والنحلالظاهري، إبن حممد بن علي بن أمحد بن حزم. 

 هـ. 9240 

 ـ.ه 9209. قم: نشر اإلسراء، مشس الوحي التربيزيالعاملي، آية اهلل جوادي. 

 قم: مكتبة الزهراء، دون السنة.وسائل الشيعة. العاملي، حممد بن احلسن احلور. 

. بًنوت: دار الفكر،فتح البارئ شرح صحيح البخاريالعسقالين، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر. 

 .مـ 9110هـ/ 9299 

 . جنف: مكتبة ادلرعاشي، دون السنة.البداءالعسكري، السيد مرتضى. 

 ـ.م 4000هـ/ 9240. بًنوت: دار الكتب العلمية، الدين واإلسالمد حسٌن علي كاشف. الغطاء، حمم

9292. بًنوت: دار الكتب العلمية، الرسالة القشًنيةاإلمام أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن.  القشًني،

 مـ. 4099هـ/ 

دون ادلدينة: دار الرضا، . أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية. القفاري، ناصر بن عبد اهلل بن علي

 مـ. 9111هـ/ 9291

إيران: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، دون -قمتفسًن القمي. القمي، أبو احلسن علي بن إبراهيم. 

 .السنة



 9119مكتبة احليدري،  . طهران:اإلعتقادات ىف دين اإلماميةالقمي، أبو جعفر حممد بن علي بن بابويه. 

 مـ.

 ـ.م 9112. دون ادلدينة: مكتبة التجارة، التوحيدــــــ. 

 دون ادلدينة: مطبعة حممودي، دون السنة.سفينة البحار. . الشيخ عباس بن حممد رضاالقمي، 

 طهران، مكتبة الكوثر، دون السنة.الكىن واأللقاب. القمي، شيخ احملدث عباس. 

 هـ. 9944. إيران: دون ادلطبعة، كنز جامع الفوائدبن عثمان. الكراجكي، حممد بن علي 

 مـ. 9111طهران: مكتبة احليدري، الكايف. الكليين، العالمة احملدث حممد بن يعقوب. 

 مـ. 9191. بًنوت: مكتبة اإلسالمية، كتاب التوحيدادلاتريدي، أبو منصور حممد بن حممد بن حممود. 

إيران: حبار األنوار ىف أحاديث النيب واألئمة األطهار. اجمللسي، شيخ اإلسالم حممد باقر بن حممد تقي. 

 السبطٌن، دون السنة. مكتبة

9209. بًنوت: مؤسسة األعلى ادلطبوعات، حبث حول لبداءاحملرقي، عبداهلل حسن ادلوسوي البحراين. 

 مـ. 9189هـ/ 

 .هـ 9989. القاهرة: مكتبة النجاح، ةعقائد اإلماميادلظفر، حممد رضا. 

 ـ.م 9111هـ/ 9241. جنف: دار القلم، الشيعة والتصحيحادلوسوي، الدكتور موسى. 

 هـ. 9299. طهران: مكتبة آل بيت، هلل مث للتاريخادلوسوي، سيد حسٌن. 

 هـ. 9299. كربال: جامعة مدرسٌن، أمساء ادلصنف الشيعةالنجاشي، أمحد بن علي. 

 . كربال: مكتبة سفينة النجاة، دون السنة.فرق الشيعةالنوخبيت، احلسن بن موسى. 

 ـ.م 9119. القاهرة: دار ادلنار، إبن جرير ومنهجه ىف التفسًنإمساعيل، حممد بكر. 



 مـ. 9182. دون ادلدينة: دار العلم للماليٌن، مذهب اإلسالميٌنبدوي، عبد الرمحن. 

 . بًنوت: دار التعارف، دون السنة.والتشيع بٌن التصوفحسن، هاشم معروف. 

 مـ. 4090. القاهرة: دار الكتب احلديثية، العقائد اإلسالميةالسيد.  سابق،

 هـ. 9999. قم: دون ادلطبعة، سعد السعودسيد، علي بن موسى. 

 مـ. 9119. دار العلم للماليٌن: بًنوت، مباحث ىف علوم القرأنصاحل، صبحي. 

 هـ. 9202باكستان: إدارة ترمجان السنة، -. الهورالشيعة والتشيع: فرق وتاريخظهًن، إحسان إذلي. 

 ـ.م 9119. بًنوت: دار الشروق، تيارات الفكر اإلسالميعمارة، الشيخ حممد. 

 مـ. 9199. القاهرة: اذليئة العامة للشئؤن ادلطابع األمًنية، أبو احلسن األشعريغرابة، مّحودة. 

 مـ. 9111. طهران: مكتبة احليدري، يعةعقيدة الشغفاري، سلمان. 

 مـ. 9199. مصر: دار ادلعارف، دراسة ىف الفلسفة اإلسالميةقاسم، حممود. 

 9911. جنف: منشورات جامعة النجف الدينية، البداء عند الشيعة اإلماميةكلنرت، السيد حممد سلطان. 

 هـ.

 شباب اجلمعية، دون السنة.. إسكندرية: مكتبة التاريخ القرأن الكرميحمسن، حممد سامل. 

 هـ. 9209. قم: نشر متهيد، تفسًن ومفسرونمعرفة، آية اهلل حممد هادي. 

 مـ. 9119. سورابايا: فوستاكا فروغريسيف، قاموس ادلنورمنور، حممد ورسون. 

 مـ. 9119. بًنوت: دار الكتب اللبناين، نشأة األشعرية وتطورهاموسى، جالل حممد. 
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