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كم املنافق يف عصر احلاضر ح

امللخص

احلاضر عصر  يف  املنافقني  يف  تبحث  الرسالة  موكشف  هذه  حتليل  و اليبهموأسصفا

ساد أخالقهم مني وانتشار فسلملمن اكثري  تلقب بان أسوم.جترى عليهماليت  امحكاأل

اله هذا  اجلهل واالختالف يف معاجلة  املعاصرو  املعاصنفاق  ملنافق  املراد  من  ؟ وهل ر. 

العهد يف  لتاألحكام  صاحلة  زالت  ما  احلاضرطبيقها يف  النبوي  هذا  ؟عصر  وجلواب 

ال استخدم  ر دصاملاملصادر كون  وستستقرائيوااللي  تحليالج  نه ملباحث األسئلة 

ومن خالل  ةاألصلي يتلخصوالثانوية.  البحث  املنافقهذا  هأن  الاملعاصر  يظهر  ذو  ي 

للسان وي لقلب،  كتاإلميان  يحكم  ال يعلم نفاقه فعيه:حسب نو وحيكم عليهم الكفر 

القتل، والفضح، وغري كألحكام عليه اتب رت فاقه فيعلم ن، وُيكما كان يف زمن النيبظاهرهب

. ذلك

.املعاصر، : النفاق، املنافقئيسةر لالكلمة ا
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ABSTRAK

Thesis ini membahas tentang orang munafik kontemporer  dan menyingkap sifat,
metode mereka serta menentukan hukum yang berlaku untuk mereka. Salah satu
penyebab terbunuhnya banyak dari kaum muslimin serta menyebarnya kerusakan
moral mereka adalah ketidaktahuan dan perbedaan dalam menyikapi kemunafikan
kontemporer ini. Siapakah yang dimaksud dengan munafik kontemporer? Dan
apakah hukum-hukum dimasa Nabi untuk mereka masih relevan untuk
diberlakukan pada kondisi saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis
menggunakan metode kualitatif dengan sumber primer maupun sekunder. Dan
dari tesis ini menyimpulkan bahwa munafik kontemporer adalah orang yang
menampakkan keimanan dengan lisannya dan menyembunyikan kekafiran
didalam hatinya, dan dihukumi sesuai jenisnya: yang tidak diketahui
kemunafikannya, maka dihukumi sesuai dengan dzahirnya seperti halnya dimasa
Nabi, dan yang kedua adalah diketahui kemunafikannya, maka diberlakukan
beberapa hukum atasnya seperti eksekusi mati, dan lain-lain.

Kata kunci: kemunafikan, munafik, kontemporer.

ABSTRACT

This thesis discusses about contemporary hypocrites and reveal their qualities and
methods, as well as determining the rulings that applie to them . One of the causes
of a lot of the muslims and the spreading of their moral damage is ignorance and
distinction in addressing contemporary hypocrisy. Who is meant by contemporary
hypocrites? And was the law in the time of the prophet for them still relevant to be
enforced in current condition? To answer these questions, the author uses
qualitative methods with primary and secondary sources. This thesis concluded
that a contemporary hypocrites is the one who reveals his beliefs verbally and
hides his disbelief, and punished according to its type:. The unknown hypocrisy is
been punished the same as in the time of the prophet, and known hypocrisy was
sentenced to several sentences sush as executian etc.

Keywords: hypocrisy, hypocrites, contemporary.
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بحثلالفيةخ.1

قاطبة  لَعتط الوحدة والتآلف دون أي متت األمة اإلسالمية  تفرقإىل  ، غري زق وال 

انفكواوما  ما زالواأعداء اإلسالم  إذ كان ،املتمنونما يتمناه  األمر جيري على خالف  أن

انقطاع بال  قضائها  على  احملاولة  على  على  ،حريصني  للقضاء  الوسائل  بكل  والسعي 

ع يف كثري من البلد معظمه  وإفساد األمة على نطاق واس،  اراو الحة ليالعقيدة الصحي

م جلأوا إىل  .لمونمس اخلطة سيس حركة هدامة ختطط فيهاوكما قيل "فّرق تسد" فإ

وجها   مقاومتها  على  عاجزين  أن كانوا  بعد  اإلسالمية  األمة  مشل  فنجد  للتفريق  وجه، 

مذهلة  ظواهر  اإلسالمية  األمة  حركتهم اللإلسسبون  املنتا قام  اليتداخل  راكبني  م 

:  اهلدامة

أنهفمنهم   يزعم  امن  البيتحملمن  ألهل  هلمبني  السنة  املدافعني  أهل  ويتهم   ،

تدمري القرى واملدن السنية، أهل البيت، إال أنه هو املاكر وراء  راغبني عنواجلماعة من ال

احلجاجو  من  آالف  املقدسةقتل  األماكن  حرمة  وانتهاك  مقتل  إألمر  ال صو بل،  ىل 

.اخلليفة

اآل املتصنعخرويقوم  والتآلف فيحّرضلتظاهر  األمة  وحدة  على  املسلمني 

وحاول أن  ،  -ويطعن يف ظهرهامع أنه هو املشتت مشل األمة-واحلفاظ على مصلحتها
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على رؤوس األشهاد  ختم التطرف  وألقى  مث قرر  ينشر أفكاره اهلدامة حتت ستار القومية  

عأو هيضمعار لكل   مكد  اإلعالتهعادالى  وسائل  دموع م  عرب  عيونه  من  ذرفْت حىت 

.وكيدهكرهمل، فريوح كثري من أبناء األمة ضحيًةلتماسيحا

معوجا ُيسيل لعاب املتبعني للشهواتتفسري أحكام اإلسالم تفسريا  ويقوم اآلخر بـــ

بدينه،  وأوغر صدور،  والراكبني هواهم لاملتمسكني  يصف  مود و جلاو تخلف  مث يصفهم 

إلسالمية.فينا بني أبناء األمة اريد وراء ذلك أن يدق إسي،هننفتاح الذتباع اهلوى أ

جماٍل بفتح  اآلخر  واألحكامالنقاش  ويقوم  العقدية  عليهاالشرعيةألصول  املتفق 

إذا افتنت  ،ما عنده من األفكار الكفرية النشرسهل لهحىت تكون أمورا شخصية ي حىت 

إبعاد األممنهيدهض  نفةاألمأبناء بذلك  يبتغي  تطبيق األحكام  ،  لألمة  فلم يبق  ة عن 

إال جسم دون روح. اإلسالمية 

من   النظرإن  وأطال  احلوادثمل  هذه  الظاهرةيف  االعتبار أخذهاو أو  بعني 

ب يف ثياب محلأنسيجد لكذب من الرأس إىل أمخص القدمني،  هؤالء ذ ، متلبس 

ه  زمن النيب صلى هللا عليبل هو أخطر مما كان يف  ،  كيدوالقافنل هو امربط فرسهوأن

هو الذي بعث هؤالء األعداء إىل أن صمم وأسس والكيد  ، لدرجة أن هذا النفاق  موسل

. يها قضاءتقضي علتفتت مشل األمة و حركة منظمة 



5

بعد العهد  النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف شأن املنافقنيفها هو صاحب سر  

منهم على  نافقإن امل" :يالنبو  اليوم شٌر عليه وسلني  م، كانوا يومئذ عهد النيب صلى هللا 

م أظهروا من السر1يسرون واليوم َجيَهرون"  ما مل يظهر  رقكإيقاعهم الشر بني الِف، أي أل

مَم فإ النبوي،  العهد  يف  يصّرن كان  لكفرمل  ويسّرحوا  يستخفونه  قوهلم  بل  ال  ف ون 

شره إىليتعدى  وُيهف،  همري غم  فواههم  يلقونه  النفث  به و  بن 2عرفون  عمر  ويقول   ،

خوف ما أخاف على هذه األمة املنافق العليم، قيل: وكيف يكون طاب حمذرا: "إن أاخل

.3املنافق العليم؟ قال: عامل اللسان جاهل القلب والعمل" 

ه وسلم ر رسول هللا صلى هللا عليامع املسند الصحيح املختصر من أمو صحيح البخاري: اجل1
مهوسن حتقيق: حممد د بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري،  مهللا حم، أليب عبد  نه وأ

صر   بن  ازهري  طوق  دار  األ الناصر،  الطبعة  ج:  1422وىل  لنجاة،  رقم  12، ص:  18هــ،   ،
. 7113احلديث: 

: انظر2
عسقالين، دار املعرفةو الفضل ال ألمحد بن علي بن حجر أب،فتح الباري شرح صحيح البخاري-
ز، ج: 1379، تبريو – . 74، ص: 13، تعليق: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
ن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني يب حممد حممود ب أل ح صحيح البخاري،عمدة القاري شر -

. 210، ص: 24بريوت، ج: –ريب  دين العيين، دار إحياء الرتاث العالغيتايب احلنفي بدر ال
، أليب بكر صفة النفاق وذم املنافقنين الضبعي، انظر:  ابن سليماده حسن من أجل جعفر  إسن3

يبجعفر بن حممد بن احلسن بن   أبو عبد الرمحن املصري األثري،  حتقيق وتعليق:  ،  املستفاض الفر
. 26، رقم: 69هــ، ص: 1408ر، الطبعة األوىل مص–دار الصحابة للرتاث 
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من   ه  وجد إسكات  بعض وما  عن  شئة  إمنا  اإلسالمية  األمة  ق النفاكوارث 

ن ينتشر ويرتاكم أمره. لهماحلسوا

وهّبلكل من دّبوملحٌةماسٌةحاجٌةا استجد منه مو فمعرفة النفاق واملنافقني

تك سرته وحجابه-كاملسلمني-كي نستطيعمن املسلمني   واألهم ،  وحنذر خطرهأن 

ا هذنأل،معن خطرهًاكّفاملعاصرينى هؤالء املنافقنيإجراء األحكام علذلك هومن  

الداء قبل استفحاله، هذاسميجب أن حنفاإلسالميةق داء يعرتي على جسم األمة فاالن

املسلم اجلريء الذي  كثري من  وأننا يف حاجة إىل  ،  "رَرر الَشمعظم النار من مستصَغ"إذ  

مسائها   فوضع لومة الئمدون اخلشية يف احلق  ويَلبس لكل حالة لبوسها  يسمي األشياء 

منها. االنتهاء والتخلصهرة من أجل ا لتلك الظاقاطع ع حداضو و ى يدهروحه عل

:كثرياانقساما هذه الظاهرةيف معاجلةيف عصر احلاضر انقسمواونسلماملو 

فيظن أن وسع األفق هؤالء املنافقنيمن ال احلبلسان ينخدعيفتنت و من فمنهم-

تباعه  لزم الذي ياق هو احلويعتقد أنه  هموغزارة العلم وتنوع الثقافات مستقر في

؛ة نفاقهمقمعرفته حبقيلقلة 
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ر ويُطّبل لكل من  وال يبايل أن يركب املوجة ريحكل مع يهّبمن ومنهم- ، فيـَُزمِّ

الرتقية، و ميكن   به طمعا يف  الضياع حتقيقااالنتفاع  الدنيوية وخوفا من  أهدافه 

؛على مصاحلهم

من- لكنيعلومنهم  املعاصر  النفاق  هذا  بقضية  ويف  جلتمعايفرييتحهم  ها 

يف فُأسِقط  ويتوقف  أحكامها  أو يهافيده  فيحكم يكان،  األمر،  عليه  لتبس 

بظاهرهم مع إصرارهم على نفاقه وكفره. 

القضية  يسحب يده من منهم من  و - اختار اخلوض يف  وخيبط يف عمياء فهذه 

احبر دنيوي . ويتقلب يف ملذا

ا ظل  املسلمني  من  األحوال  هذه  احليلُةطاغيالقملنافومع كل  يسرح يف الواسُع

اإلسالما أن  تمع  دون  وميرح  أحدي  أهدافه يردعه  ليحقق  العكر  املاء  يف  ويصطاد   ،

و الدنيئة أحكامه،  على  والقضاء  اإلسالم  عرى  تفتيت  حتالل ثرواتهاستغاللوهي   ،

اللعبة خبيوط  ليمسك  تمعي  ا النظام  يف  االسرتاتيجية  واملواقع  لى عرطويسياملناصب 

الالَوْعياإلسالمي  تمعا امع  ِقبل  جنحواتمعمن  وقد  الس،  وضع  الَدَسم يف  يف  ّم

م الكفرية لشبابنا عن طريق الدعوات ووسائل اإلعالم، م إىل ثقافتهم واجتاها حىت جتذ

اهلدامة كالعلمنة واللربالية والقومية واإلحلاد. 
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مشكالت البحث.2

لتالية: البحث على التساؤالت اة هذاكتابيفثالباحفمن تلك اخللفية حيدد 

عصر احلاضر؟من هم املنافقون يف .3

عليهم  وهل جترى األحكام عاصرين؟ملا قنياملنافهلؤالء ستنبطةما هي األحكام امل.4

؟ كما كان يف العهد النبوي

أهداف البحث .5

وأما األهداف اليت يرمي إليها هذا البحث ما يلي:  

صفات  .6 املسلمني  وأسااصرينعاملفقني  املناكشف  حماربة  يف  وأفعاهلم  ليبهم 

. أو الفرقة، وحتقيق وجودها يف الفرد غالل ثروات املسلمنيواست

املعاصريامحكأبعض  رازبإ.7 من  املنافقني  العلماء  فيه  اختلف  ما  وحتليل  ن 

األحكام.

اإلطار الفكري: .8

صيل النفاق.1 ستجد  وما ايرعه الشمبعناافقنيواملنتبنت فكرة هذا البحث على 

سوف يبدأ البحث بدارسة أصل النفاق  و ،  وحتليل أحكامهنه يف صوره وأفعاهلم م
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املعىن من  ما اشتبه عليه  ماء و معناه عند العلمث يقوم الباحث بتحليل  يف الشرع،  

إلضافة إىل كثرة من أخطأ  كال الباحث  يف فهم معناه  موعّمتقية والزندقة،  فإن 

تلفة.  خمارات عتبق فام النوتقسيتفريقسيقوم ب

نعثر على  .2 أن  متوقفة على  معينة  أو طائفة  فرد  النفاق يف  معرفة وجود  وملا كان 

الباحث سيحاول يف   فإن  وأساليه  واألساليصفاته  الصفات  هذه  يف استقراء  ب 

مما يسّهل يف  القرآن واألحاديث مستعينا بتفاسري العلماء وشروحهم األحاديث،  

يف فرد أو طائفة معينة.هيق وجودقة وحتستجدامله أفعالوره و صعلى التعرف

تمعات اإلسالمية خيتلفون يف معاجلة ظاهرة النفاق.3 ن معظم ا الختالف علما 

، سيحاول الباحث يف  والتباسهم فيهارنا احلاضالعهد النبوي مع يومالظروف يف  

املشكلة   يف كليهماحتليل  لل الواردة  ما  حتليل  اوكذا  األنبوي  لعهد  م  كا حمن 

لنفاق،تعلقامل ستنتاج األحكام  ة  للعصر احلاضر وترجيح ما مث سيقوم الباحث 

األحكام،   من  فيه  اإلسالماختلف  التاريخ  بكتب  العلماء  مستعينا  وكتب  ي 

العقيدة والفقه اإلسالمي. املتبحرين يف

:نهج البحثم.9

ي: ائتقر سواالاعتمد الباحث يف هذا البحث على املنهج التحليلي
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لنفاق  ئيتقرااالسهج  املن املتعلقة  واألحاديث  الكرمي  القرآن  نصوص  ومجعت  تتبعت   :

و  احلديث،  وشروح  التفسري  بكتب  مستعينا  احلو واملنافقني  وكذا ادثمجع  واألفعال،   ،

.املعاصرالنفاق كنماذجاليت ميكن إدخاهلارة ملعاصصور اال

التحليلي:   العلماء  ن  منافقام املحكوأرةصاملعاأحلل تلك احلوادثاملنهج  أقوال  خالل 

يف كتب الرتاث للوصول إىل النتائج والفوائد.

نتائج البحث: . 10

تائج يف النقط التالية: عند الباحث من النيتلخص

لقلب، اإليظهر  اضر هو الذييف عصر احلملنافقا.1 للسان، ويكتم الكفر  ميان 

قسمان: وهو 

يُعاألول: ال  نفلمن  نفو اقه  م  وككتم  فال ر فاقه  يف  خالف  ه،  العلماء  بني 

وهو احكمه  بظاهره كبقية  حيكم  مالمنيملسأن  وأن  من كفر  أ،  بطنه 

قلبه.يفنهى عن التنقيب مافحسابه على هللا، وُي

ُيالثاين: بهمن  نفاقه وجيهر  نفا،  علم  مبعرفة صفاته وأساليبهويُعلم  ومن  قهم 

ال على  الدالة  القرائن  غو ،كفرخالل  جاهلارتكبها  أو  بري  ِممتأوله  ن  ، 

وسية  دعوة أو مه،وأحكاسالم  اإلبعض فرائضبل حيرف  يعارض  وأإىل ا
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الشريعةيسخر تطبيق  إىل  يدعون  الذين  املسلمني  بتجرميهمعلماء  والقيام 

املسلمني عن جهاد الكفار وينصرهم  ، أو يثبطواملؤامرة على القضاء عليهم

إذا تب،دًةإعلى املسلمني هد جحدوا وأنكروها ة شاشهادم بني كفرهحىت 

م" وحنوه.سالين إال اإلنا داإلسالم فقالوا: "ليس لعلىوأقروا 

فالراجح يف أحكامه: 

ة مىت ظهر منه أنه يكتم نفاقه، وال يُقتل إن ظهر  الستتابوعدم االقتل-

و أكمحلا مه وتوبته، فايدل على حسن إسالما احلاكممنه قبل رفعه إىل 

م ُيصرف إىل  األمر، وإن تعذر تنفيذ احلكذاهيتوىلالذي  و  هانطسلال

:حكامما دونه من األ

؛همراته ومعتقدفضح مؤا-

م الكاذبةرد شبهاته الباطلة ودحض حججهم- ؛واعتذارا

لوالية - ؛عدم اإلسناد ومتكينهم 

معدم تسويدهم - ؛واالستعانة 

يهم. عدم الصالة عل-
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التوصيات:. 11

الباحث مل- يتربأ و املنافقني  ت  فابعض صلبس بتن أوصى  جيتنبمن املؤمنني أن 

ملنافق،منها، لكونه ومن تشبه به وأصر على ذلك سيجعل هللا نفاقا  متشبها 

ۡمستقرا يف قلبه (( ُ َ َ ۡ َ َُ ُ
ِ  

ٗ َ
ِٰ َ إِ ۡ

ِ ِ
ُ َ ۡ َ ۡ َ ِۡم ُۥَ َ ۡ َ

أ
ٓ َ

ِ
ْ
ا

َُٱ َ
 َ

ِ َو وُه ُ َ ََ َو ْ
ُا ِ

. 1))َنۡ

من الدراسات املتخصصة  ه الرسالة ض م بتدريس هذلب العأوصى الباحث لطال-

بشكل أوسع وأشد تكامال. يف النفاق املعاصر

لقضاء على حركات النفاق  سالمي ء ورؤساء البلد اإلأوصى الباحث للحكما -

علونه  عما يفاملنافقونيكتمجرائمها ولكي  نشطتها وكف  واستئصاهلا، لتضييق أ

ملرء إال مبشيئة هللا ورمحته.يسلم منه ا ازف الأو ينتهي منه إذ النفاق داء ع

ء وإخوة املسلمني بتحصني الشباب بتعاليم اإلسالم- رخيه، أوصى الباحث آل و

ا وركبها منافقو هذالتيارات اهلدامةرفهم احىت ال جت . العصراليت كو

املصادر واملراجع سفهر . 12

مي ر لكاآنالقر 

. 77، آية: رة التوبةسو 1
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راجع من الكتب: ملا
د العظيممد مشس  حم،  يآ سنن أيب.1415.  احلق  شرح  املعبود  : تبريو .  داود عون 

. دار الكتب العلمية

ت،  . ار الدعوةد.معجم الوسيط.واآلخرونإبراهيم مصطفى، أمحد الز

العز أيب  بن ع،  ابن  الدين علي بن حممدحممد  الطحاوية.1426.  الء  العقيدة  .شرح 
. مجةلطباعة والنشر والتوزيع والرت دار السالم ل

،  دمشق.  جلامع الصحيحلشرح االتوضيح  .1429.  عمر بن علي،ابن امللقن دار سور
. النوادر

. رفةاملعدار:ريوتب. الفتاوى الكربى. 1386. بن عبد احلليمأمحد ، بن تيميةا

ض. طساإلميان األو . 1422. احلليمأمحد بن عبد بن تيمية، ا . دار طيبة للنشر:الر

تيمية احلليم،  ابن  عبد  بن  على  .أمحد  املسلول  الرسولشاالصارم  العربية  كةاململ.  مت 
. احلرس الوطين السعودي:السعودية

.الوفاءدار. اوىوع الفتجمم.1426. حلليمبن عبد اأمحدتقي الدين، ميةبن تيا

حجرا عليأمح،الينالعسقبن  بن  صحيحالبحفت .1379.د  شرح  . البخارياري 
. دار املعرفة:بريوت
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رجا الدين،ببن  بن  زين  الرمحن  واحلكم.1423.  أمحدعبد  العلوم  يف شرح  جامع 
. توزيعدار السالم للطباعة والنشر وال . مخسني حديثا من جوامع الكلم

ر اد:بريوتر.  على الدر املختارد املختار.1412.عمربن  حممد أمني  ،دينبن عابا
. الفكر

ريوتب .  التحرير والتنوير.1420.  بن حممد الطاهرحممد الطاهر بن حممد،بن عاشورا
.مؤسسة التاريخ العريب:لبنان

. ةمكتبة القاهر . املغين. 1388. املقدسيبن حممد د عبد هللا بن أمح،بن قدامةا

قيما ا.1411.  يةوز اجلمد بن أيب بكر  حم،بن  :بريوت.  عاملنيلإعالم املوقعني عن رب 
. ار الكتب العلميةد

قيم الذمأحك.  1418.  اجلوزيةبكر  حممد بن أيب  ،ابن  أهل  دار :بريوتالدمام.  ةام 
.ابن حزم

لتوزيع االنشر و دار هجر للطباعة و .  البداية والنهاية.القرشيإمساعيل بن عمر،بن كثريا
. واإلعالن

. دار طيبة للنشر والتوزيع. رآن العظيمق سري التف.1420. اعيل بن عمرإمس،بن كثريا

. دار صادر:بريوت،لسان العرب.1414.مجال الدينحممد بن مكرم، ابن منظور
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هشاما امللك  ،بن  النبوي.1375.  املعافريعبد  ومطبعة  شركة:مصرة.  السرية  مكتبة 
.وأوالدهى البايب احلليبمصطف

. دار الفكر:بريوت. يف التفسريطيالبحر احمل.1420. بن يوسفحممد،حيانوأب

. الفكردار . سنن أيب داود.ثن بن األشعسليما،أبو داود

املفضل،  هايناألصف بن  بن حممد  غريب  .1412.  حسني  بريوت.  القرآن املفردات يف 
. دار الغلم الدار الشامية:دمشق

بن خلفسليما،الباجي املوطأاملنتقى ش.  1332.  ن  طبعة  م:رافظة مصحموارج.  رح 
.السعادة

إهليإحباكستاين،  ال والتشيعالشيع.1415.  ظهريسان  إدارة  :  نكستاالهور.ة 
. ترمجان السنة

ظهري،  الباكستاين إهلي  ا.إحسان  وأهل  ترمجان :  كستانالهور.  لبيتالشيعة  إدارة 
. السنة

. ميةالإلس دار البشائر ا:بريوت. رداملفاألدب.1409. اعيلإمسحممد بن ، بخاريال

ول ر من أمور رسصامع املسند الصحيح املختاجل.  1422.حممد بن إمساعيلالبخاري،
مههللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  .طوق النجاةدار.وأ
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ال العيينديبدر  أمحد،ن  بن  ال.حممود  البخاريح صحي اري شر قعمدة  دار  :تبريو .ح 
.رتاث العريبإحياء ال

بن مسعود،  البغوي ال.1417.احلسني  القرآنمعامل  للنش.  تنزيل يف تفسري  ر  دار طيبة 
. والتوزيع

. الغلميةدار الكتب:بريوت. شعب اإلميان.1410. بن احلسنيأمحد ، هقييالب

الرتمذي.  د بن عيسىحمم،  الرتمذي الرتاث  دار إحياء  :وتبري .  اجلامع الصحيح سنن 
.العريب

.ار الكتاب العريبد:بريوت،ريفاتعالت.1405. علي بن حممد علي،اجلرجاين
حممد،اجلزري بن  املبارك  الدين  أحاديث .1392.  املوصليجمد  يف  األصول  جامع 

. بريوت. الرسول

: بريوت.  ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل.1399.ن حممدبكاملبار جمد الدين  ،ياجلزر 
.تبة العلميةاملك

.دار اجليل اجلديد:بريوت. ضحاالتفسري الو .1413. مد حممودحم، جازياحل

ضال.  لصاحلنيض اتطريز ر.1423.  فيصل بن عبد العزيز،  ياحلرميل العاصمة ار د:ر
. للنشر والتوزيع
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. ةاملعرفدار :بريوتي: األدب النبو .1423. الشاذيليزز د عبد العمحماخلويل، 

. لميةالكتب العردا.  غريب القرآن.1398. تيبةد هللا بن مسلم بن قعبري، الدنو 

دار :القاهرة.ريالفوز الكبري يف أصول التفس.  1407.  مأمحد بن عبد الرحي،  الدهلوي
.الصحوة

. شرونمكتبة لبنان :بريوت.اححخمتار الص. 1415.د بن أيب بكرحممالرازي، 

تبريو .  قيدة والشريعة واملنهجعالتفسري املنري يف ال.1418.  بة بن مصطفىوهالزحيلي،  
.دار الفكر املعاصر:دمشق

. دار الفكر:دمشق. التفسري الوسيط .1422. وهبة بن مصطفىالزحيلي، 

. ر الفكردا:سورية دمشق. لتهالفقه اإلسالمي وأد . وهبةالزحيلي، 

: اهرةالق.  على موطأ اإلمام مالكشرح الزرقاين  .1424.  يحممد بن عبد الباق،  الزرقاين
. مكتبة الثقافة الدينية

. بيكاندار العب. شرح الزركشي.1413. د بن عبد هللامحم، الزركشي

. دار العلم للماليني.األعالم.2002. لدين بن حممودخري ا،ليالزرك
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التنزيل و .اخلوارزمير  عمبن  حممود،الزخمشري عن حقائق  األقاويل يف الكشاف  عيون 
.الرتاث العريبر إحياء دا:تبريو . وجوه التأويل

سلوممرائي،  االس هللا  وا .  1981.  عبد  نية  اإلجنليزيالقاد وزارة :داد غب.  الستعمار 
. قافة واإلعالمالث

. ملعرفةدار ا.بريوت. املبسوط. 1414. حممد بن أمحدالسرخسي،

صر،لسعديا بن  الرمحن  الت.1420.  عبد  الكرمي  املنانر يسري  تفسري كالم  . محن يف 
. مؤسسة الرسالة

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح  .  1402.  دحممد بن أمح،السفاريين
.مؤسسة اخلافقني ومكتبتها:دمشق. لفرقة املرضيةضية يف عقد االدرة امل

الس الوعظية يف شرح.1425.رحممد بن عم،  يالسفري  ة صلى  يأحاديث خري الرب ا
. لكتب العلميةدار ا:لبنانوتبري ي. صحيح اإلمام البخار سلم منهللا عليه و 

. دار الفكر:بريوت. حبر العلوم.نصر بن حممد إبراهيم، قندي السمر 

ضا . تفسري القرآن.1418. املروزيمنصور بن حممد ، السمعاين . دار الوطن:لر

.ب العلميةدار الكت. ت احلفاظ للذهيبذيل طبقا.بكرعبد الرمحن بن أيبالسيوطي، 
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. للطباعة والنشر والتوزيعدار الفكر . األم.إدريسنحممد ب، الشافعي

.دار املعرفة:بريوت. امللل والنحل. 1404. ميعبد الكر مد بن حمتاين،الشهرس

:ريوتب.سابعلقرن الالبدر الطالع مبحاسن من بعد ا.1419. يحممد بن عل،الشوكاين
. رر الفكدا

حنبلأمحد  ،  الشيباين بن  حممد  أمسند .1421.  بن  باإلمام  حنبلمحد  مؤسسة  .  ن 
. الرسالة

ض الصاحلنيليل الفاحلنيد.1425.  البكريحممد علي بن حممد  ،يقيالصد . لطرق ر
. والنشر والتوزيعدار املعرفة للطباعة :لبنانبريوت

ويل آي القرآنجامع البيان ع.1422.  مد بن جريرحمالطربي،   ر للطباعة  ار هجد.  ن 
. إلعالناوالنشر والتوزيع و 

حممد،  الطحاوي بن  العلماء.1417.  أمحد  اختالف  البشائر:بريوت.  خمتصر  دار 
. اإلسالمية

سيد،  طنطاوي الكرمي.1988.  حممد  للقرآن  الوسيط  دار :القاهرةجالةالف.التفسري 
. ر والتوزيعوالنش ضة مصر للطباعة
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صيم عبد الرمحن بن  قاة عالمة الصفحات من حي.1413.  عبد هللا بن حممد،طيارلا
.ن اجلوزيدار اب:الدمام. صر السعدي

ض الصاحلني.1426. حممد بن صاحلالعثيمني، ض. شرح ر . للنشردار الوطن:الر

ساملىيحي،  العمراين بن  اخلري  أيب  اإلما.بن  مذهب  يف  الشافعيالبيان  دار :جدة.  م 
. املنهاج

عغال،  عواجي بن  معاصرة  .1422.  ليب  موقف تفرق  وبيان  اإلسالم  إىل  نتسب 
. شر والتسويقوالنتبة العصرية الذهبية للطباعةاملك:جدة. اإلسالم منها

طي يوسف،  الغر بن  واإل .1416.  حممد  ملخالتاج  خليلكليل  الكتب  .  تصر  دار 
.العلمية

اجلاإمس،الفارايب محاد  بن  الل.1407.وهريعيل  ج  العربيةالصحاح  وصحاح  .غة 
. العلم للمالينيردا:وتبري 

. دار ومكتبة اهلالل. كتاب العني.ن أمحداخلليل ب، الفراهيدي

يبا احلسن،لفر بن  حممد  بن  املنا.1408.جعفر  وذم  النفاق  دار :رمص.فقنيصفة 
. الصحابة للرتاث

فوز الفوزان،   بن  عبد هللاصاحل  بن  املستفإ.1423.ان  بشر عانة  التوحيديد  .  ح كتاب 
. ةلمؤسسة الرسا
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مكتبة  :دمشق.  القاري شرح خمتصر صحيح البخاريمنار  .1410.  محزة حممد،قاسم
. البياندار

وهفالقحطاين،   بن  علي  بن  وظلمات  ن. سعيد  اإلميان  ضالنفاق  ور  الكتاب  يف  وء 
ض. والسنة . مطبعة سفري:الر

بنلقرطيب،  ا القر .1405.  أمحدحممد  ال:لبنانبريوت.  يبطتفسري  إحياء  اث  رت دار 
.العريب

. دار الفكر. معجم مقاييس اللغة.1399.أمحد بن فارسالرازي،لقزويبا

يوسفالكرماين،   بن  شرح صح.  1356.  حممد  يف  الدراري  االكواكب  .  اريلبخيح 
.اث العريبدار إحياء الرت :لبنانبريوت

. يعري يف فقه مذهب اإلمام الشافلكبوي ااحلا. 1319. ن حممدعلي ب، املاوردي
.دار الكتب العلمية:لبنانبريوت

. دار الكتب العلمية:لبنانوتبري . النكت والعيون.علي بن حممد، املاوردي

هللا ،  املباركفوري اعبيد  عبد  حممد  املفاتم.1404.  لسالمبن  مشكاة  رعاة  شرح  يح 
.دعوة واإلفتاءإدارة البحوث العلمية وال:س اهلندبنار . يحاملصاب



22

مصطفىمحأاملراغي،   بن  املراغي.1365.  د  وم:صرم.  تفسري  مكتبة  طبعة شركة 
.أوالدهمصطفى البايب احلليب و 

الرتا.  فاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلال.  علي بن سليمان،  املرداوي ث دار إحياء 
. العرليب

.دار املعرفة:وتبري . خمتصر املزين.1410. مساعيليل بن حيىي بن إإمساعاملزين، 

.اجليلدار :وتري ب. حيح مسلماجلامع الصحيح املسمى ص . مسلم بن احلجاج،مسلم
هللا  ا،املعافري عبد  بن  حممد  بن  موطأ  .1328.  بيلياإلشلقاضي  شرح  يف  املسالك 

.الغرب اإلسالميدار . كمال

.  خنافقني يف التاريملرة النفاق وخبائث اظاه .1414.  حسن حبنكةن  عبد الرمحامليداين،  
. القلمردا:دمشق

: نانلببريوت.  اللباب يف علوم الكتاب.1419.  سراج الدين عمر بن عليالنعماين،  
. ميةعلالدار الكتب

دار :بريوت.  سلم بن احلجاجصحيح مملنهاج شرح  ا.1392.  حيىي بن شرفووي،  الن
.ث العريبرتاإحياء ال

موع شرح.حيىي بن شرفي، النوو  . دار الفكر. املهذبا

.دار إحياء الرتاث العريب:بيورت. ذيب اللغة.2001. حممد بن أمحد،اهلروي
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أمحد،الواحدي بن  البسيط .1430.  على  بن  .  التفسري  حممد  اإلمام  سعود  جامعة 
.ميلبحث العلعمادة ا:ميةاإلسال

.دار األعلمي:بريوت. ازياملغ.1409. عمرمد بنحمالواقدي، 

.دار السالسل:كويت .ويتيةاملوسوعة الفقهية الك،ةياإلسالمارة األوقاف والشؤون وز 

: يةاملرجع من الدورات العلم
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