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 التعاون 
  واحره يف السلم االجتماعي يف اجملتمع

 علي عبد الىهاب عبد السشاق الدزبىديأ. م . د 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 

  املقدمت

وهضٌي مً هضي الحمض هلل الظي حعل الخعاون زلم مً ازالق اللغان , وحاهب مً حىاهب الاؾالم , 

 دمحم وعلى اله واصحابه احمعين وبعض .الحبِب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص , والطالة والؿالم على ؾُضها 

ت العالكاث بين الافغاص واعاهه بعػهم لبعؼ , ًإصي الى بىاء مجخمع ؾلُم  مخماؾً فان الخعاون فُه جلٍى

ؼ عوابـ العالكاث الاحخماعُت بين الافغاص والجماعاث ,  طو وخضة وكىة , ثم ان الخعاون ًإصي الى حعٍؼ

عمل على وشغ   أهِىت والؿىُىت  فُما بُنهم املحبت والؿم أواضغَو

وكض صعذ ولُت العلىم الاؾالمُت وولُت الامام الاعظم )عخمه هللا( الجامعت , وولُت التربُت الاؾاؾُت الى 

ش (  اإلاشاعهت في اإلاإجمغ العلمي الخامـ بعىىان ) الخعاٌش الؿلمي بين الاصًان عبر الخاٍع

 ثي اإلاىؾىم ) الخعاون واثغه في الؿلم الاحخماعي في املجخمع ( صث اإلاشاعهت في اإلاإجمغ ببدصوكض و 

 وكض اكخػذ ؾبُعت البدث ان اكؿمه الى ملضمت وجمهُض وثالثت مباخث وزاجمت 

فعغفذ في الخمهُض بالخعاون في اللغت والاضؿالح وبُيذ في اإلابدث الاٌو : هماطج مً الخعاون الاًجابي في 

م لطالح املجخمع   اللغان الىٍغ

ت اإلاؿهغة   ووضحذ في اإلابدث الثاوي : هماطج وضىع للخعاون في الؿىت الىبٍى

 الىخائج التي جىضل لها الباخث وطهغث في اإلابدث الثالث آثاع الخعاون في املجخمع وعضصث في الخاجمت اهم 

 في اللغت والخفؿير والحضًث والازالق وغيرها وكض اعخمضث على عضة مطاصع 

بىىن  واؾأٌ هللا حعالى ان ًىفع ول مً كغأ البدث , وان ًيىن في ميزان خؿىاحي في ًىم ال ًىفع فُه ماٌ وال

 الا مً احى هللا بللب ؾلُم

 الخمهيد

 حالخعاون في اللغت والاصطل 
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ا
 : الخعاون في اللغت  اوال

 للض وعصث في معجى الخعاون في اللغت اإلاعاوي الاجُت 

 
ا
 ( 1)حعاون اللىم : اعان بعػهم بعػا

 (2)ن هثير اإلاعىهت للىاؽ واؾخعان به فأعاهه وعاوهه ىاوعحل مع

عىن : ول شخيء اؾخعىذ به , او اعاهً فهى عىهً , والطىم عىٌن على العباصة , وهلٌى هإالء عىهً , الظهغ 

 
ا
جمع اعىان , واعىخه اعاهت , وحعاوهىا أي اعان بعػهم بعػا  (3)والاهثى والجمُع ؾىاء , ٍو

 اعاهه 
ا
 (4)واعاهه على الشخيء ؾاعضه , وعاوهه معاوهه وعىها

 , حعاون الاهل , 
ا
 , فهى مخعاون , وحعاون الجيران جػامىىا , ؾاعض بعػهم بعػا

ا
وحعاون ًخعاون حعاوها

هلىله حعالى ) وحعاوهىا على البر ( 5)وحعاون الطضًلان في الؿغاء والػغاء , ال ٌعجؼ اللىم اطا حعاوهىا 

 6)والخلىي وال حعاوهىا على الاثم والعضوان ( 

 
ا
 الخعاون في الاضؿالح : ثاهُا

ف عضًضة ومنها :   للض عغف الخعاون في الاضؿالح بخعاٍع

الخعاون على ؾلب الحم في الضًً , ولىً له شغوؽ وعالماث , منها : ان ًيىن في ؾلب الحم هىاشض  (1

 , 
ا
 ال زطما

ا
غي عفُله معُىا غالت , ال ًفغق بين ان جظهغ الػالت على ًضه او على ًض معاوهه , ٍو

شىغه   (1)اطا عغفه الخؿأ واظهغه  َو

                                                           
جدلُم : ًىؾف الشُش دمحم , اإلاىخبت  666مسخاع الصحاح , البي عبض هللا دمحم بً ابي بىغ عبض اللاصع الغػاي ث  - 1

ت بيروث ؽ  واإلاعجم الىؾُـ , مجمع اللغت العغبُت اللاهغة مجمىعت مً الاؾاجظة  1/222م 1999 -هـ  1420,  5العطٍغ

اث , صا   2/628ع الضعىة منهم اخمض الٍؼ
 والطفدخين  ناإلاطضعان الؿابلان هفـ الجؼئُي - 2
هـ جدلُم : ص. مهضي املخؼومي ,  170العين , ألبي عبض الغخمً الخلُل بً اخمض بً عمغو بً جمُم الفغاهُضي ث  - 3

   2/253ابغاهُم الؿامغائي , صاع الهالٌ 
 2/628اإلاعجم الىؾُـ  - 4
م ,  2008هـ  1429,  1هـ , عالم الىخب ؽ  1424معجم اللغت العغبُت اإلاعاضغة , ص. اخمض مسخاع عبض الحمُض عمغ ث  - 5

2/1580  
 2آلاًت  اإلاائضةؾىعة  - 6
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ؤلاجُان بيل زطلت مً زطاٌ الشغ اإلاأمىع بفعلها , والامخىاع عً ول زطلت مً زطاٌ الشغ  (2

 (2)اإلاأمىع بترهها 

 على البر والخلىي  (3
ا
 (3)الخعاون معىاه الدؿاعض , وان ٌعين بعػهم بعػا

واعملها , الخعاون والخعاعف بين العلٌى والللىب , واؾماها  في اوؾع معاوهتالخعاون والخعاعف  (4

, وهلم وبين حمُع الفئاث مً ججاع وػعاع , وضىاع , وهخاب , وؾاؾت وخيام والافغاص والجماعاث , 

 
ا
  (4)حغا

ف ان زلم الخعاون ًدخاحه ول فئاث املجخمع بضون اؾخثىاء  والظي ًبضو لي مً زالٌ هظه الخعاٍع

مىً ان اعغف ف آلاحي  ه, ٍو ) الخعاون بين افغاص املجخمع ًدخاحه الجمُع لبىاء البلضان , بالخعٍغ

إلهجاخه بين حمُع فئاث املجخمع , واشاعخه في حمُع البلضان , ألن خاحت وحمع العلٌى والللىب 

 وغيرها .  والؿب الىاؽ جؿلبه في الخجاعة والؼعاعت والطىاعت

 املبحث الاول 

 املجخمع  لحالخعاون الاًجابي في القسان الكسيم لصهماذج من 

 وفُه 

 اإلاؿلب الاٌو  

 الخعاون على البر والخلىي  

 

 اإلاؿلب الثاوي 

 ؾلب مىسخى علُه الطالة والؿالم مً عبه العىن بىػاعة ازُه هاعون علُه الطالة والؿالم  

                                                                                                                                                                                     
  1/42هـ جدلُم : بضوي ؾباهت , مؿبعت الحلبي , اللاهغة ,  505اخُاء علىم الضًً , البي خامض الغؼالي ث   - 1
هـ , جدلُم عبض الغخمً بً  1376ٍم الغخمً في جفؿير هالم اإلاىان , عبض الغخمً بً هاضغ الؿعضي ث جِؿغ الىغ  - 2

دم , مإؾؿت الغؾالت ؽ   1/218م  2000 -هـ  1420,  1معال اللٍى
 209/207صعوؽ ابً عثُمين  - 3
م , 2009,  4هـ , صاع الهضي , الجؼائغ ؽ 1378الجؼائغ الثائغة , الفػُل الىعجالوي الجؼائغي ابغاهُم بً مطؿفى ث  - 4

1/45  



 
 
 
 

 احباث املؤمتر العلمي الدويل اخلامس املشرتك الخالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
 الخانيملحق بالعدد السابع والعشرون  اجمللد  0202حزيران 

 

82 
 

  

 اإلاؿلب الثالث 

 الخعاون على اضالح املجخمع وجغن الفؿاص 

 اإلاؿلب الغابع 

 الؼواة واثغها في الخعاون اإلاؿخمغ في املجخمع 

 

م على ؾبُل اإلاثاٌ ولِـ الحطغ التي جضٌ على  للض ازترث بعؼ الىماطج والطىعة في اللغان الىٍغ

 في 
ا
 ومخعاغضا

ا
 ومخياجفا

ا
الخعاون , مً زالٌ بعؼ اإلاىاكف التي حعين اإلاؿلم ان ٌعِش في مجخمعه مخعاوها

الخعاون على البر والخلىي , وبُان كُمت الازىة في الخعاون , وجغن الفؿاص في الاعع واهمُت الؼواة واثغها في 

الفغص بطىعة زاضت وؾأجيلم عً  وعلى الخعاون اإلاؿخمغ الظي ٌعىص هفعه على املجخمع بطىعة عامت ,

 اإلاىغىع في اإلاؿالب الاجُت 

 املطلب الاول 

 الخعاون على البر والخقىي 

للض وحه هللا حعالى الظًً امىىا الى الخعاون على البر والخلىي , وجغن الخعاون على ؤلاثم والعضوان في كىله 

وكض ( 1)حعالى ) وحعاوهىا على البر والخلىي وال حعاوهىا على الاثم والعضوان واجلىا هللا ان هللا شضًض العلاب (

مت بأكىاٌ عضًضة ومنها : جيلم اإلافؿغون عليهم عخ  مت هللا عً آلاًت الىٍغ

مت  (1 ) وحعاوهىا على البر والخلىي , ولُعً بعػىم ايها كاٌ الؿبري عً الخعاون في آلاًت الىٍغ

 على البر , وهى العمل بما أمغ هللا بالعمل به , والخلىي , وهى اجلاء ما امغ هللا 
ا
اإلاإمىىن بعػا

له حعالى ) وال حعاوهىا على الاثم والعضوان ٌعجي وال ٌعً بعػىم باجلائه واحخىابه مً معاضُه وكى 

 على الاثم , والعضوان وال ًخجاوػ 
ا
هللا لىم في صًىىم , وفغع لىم في اهفؿىم وفي  صهوا ما خض  بعػا

  (2)غيرهم 

                                                           
  2 آلاًتؾىعة اإلاائضة  - 1
ض بً هثير بً غالب , الاملي الؿبري ث  - 2 غ بً ًٍؼ ل اللغان , البي حعفغ دمحم بً حٍغ هـ , جدلُم :  310حامع البُان في جأٍو

  2/106م 2000هـ / 1420,  1مض دمحم شاهغ , مإؾؿت الغؾالت , ؽ اخ
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مىعاث واحخىاب اإلانهُاث , وكُل حعاوهىا وبين الهغوي عً آلاًت , وحعاوهىا أيها اإلاإمىىن على فعل اإلاأ (2

 على ما ًىؿب البر 
ا
على العفى وؤلاغػاء ومخابعت الامغ ومجاهبت الهىي , أي لُعً بعػىم بعػا

 . والخلىي 

 على الاثم 
ا
وال حعاوهىا على جغن اإلاأمىعاث , وعلى فعل املحظىعاث , أي ال ٌعين بعػىم بعػا

 (1)هخلام والدشفي والعضوان , وكُل : وال حعاوهىا على الا 

ووضح الؿلمي آلاًت فلاٌ : البر ما وافلً علُه العلم مً غير زالف والخلىي مسالفت الهىي ,  (3

والاثم : ؾلب الغزظ , والعضوان هى الخسؿي الى الشبهاث , وفي كٌى ازغ ) وحعاوهىا على البر 

ومً معاوهتهم نهم , والخلىي ( هى ؾاعت ألاوابغ مً الؿاصاث واإلاشاًش فال جؿُعىا خظىظىم م

, وال حعاوهىا على الاثم وهى الاشخغاٌ بالضهُا , والعضوان : هى مىافلت الىفـ على مغاصها وزضمتهم 

مت كض خثذ على الخعاون الظي فُه مطلحت للعباص ( 2)وهىاها  والظي ًبضو لي ان هظه آلاًت الىٍغ

الن بلضانهم مخعضصة الاصًان ,  مً زالٌ البر والخلىي العمل الطالح الظي ًيخفع به العباص في

إحغ علُه اهل الاًمان   عىض هللا ألن الحُاة ال حؿير ئال بعمل ضالح ًيخفع مىه الجمُع ٍو
ا
زطىضا

 هللا هاصاهم , وبلُت اهل الاصًان في ؾير خُاتهم 

 املطلب الثاوي 

 طلب مىس ى عليه الصلة والظلم من زبه العىن بىشازة اخيه هازون 

مىسخى علُه الطالة والؿالم فغعىن بيل ؾغُاهه وحبروجه , وجفنن فغعىن في الاؾخعالء  للض واحه ؾُضها

شغح ضضعه  في والخىبر والعضوان , فما وان مً ؾُضها مىسخى علُه الطالة والؿالم الا باللجىء الى هللا حعالى

 له , لشض اػعه
ا
غا , واشغاهه في امغه فلاٌ  , وجِؿغ امغه , واخالٌ لؿاهه , وفله كىله , وحعل هاعون ازُه وٍػ

ؿغ لي امغي واخلل علضة مً  حعالى على لؿان مىسخى علُه الطالة والؿالم ) كاٌ عب اشغح لي ضضعي , َو

                                                           
دان , العالمت دمحم الامين بً عبض هللا الهغوي الشافعي , صاع ؾىق الىجاة , بيروث , ؽ  - 1  1421 1جفؿير خضائم الغوح والٍغ

 2/106م , 2001هـ /
هـ ,  412ىسخى بً زالض بً ؾالم الىِؿابىعي ث بً دمحم بً مخلائم الخفؿير , البي عبض الغخمً دمحم بً الحؿين  - 2

  1/168م 2001هـ /  1421جدلُم : ؾُض عمغان , صاع الىخب العلمُت , لبىان , 
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 مً اهلي هاعون ادي اشضص به اػعي واشغهه في امغي , وي وؿبدً 
ا
غا لؿاوي ًفلهىا كىلي , واحعل لي وٍػ

 ) 
ا
 اهً هىذ بىا بطيرا

ا
 وهظهغن هثيرا

ا
 ( 1)هثيرا

 له وهى ازُه , ومنها و 
ا
 كض بين اإلافؿغون ما ؾلبه ؾُضها مىسخى علُه الطالة والؿالم ان ًيىن عىها

 مً اهلي هاعون ادي (  (1
ا
غا كاٌ الؿبري عخمه هللا عً كىله حعالى ) واحعل لي وٍػ

ًلٌى : واحعل لي ( 2)

 على الترحمت عً 
ا
 مً اهل بُتي هاعون ادي , وفي هطب هاعون , ان ًيىن هاعون مىطىبا

ا
عىها

غ , ووان هاعون اهبر مً مىسخى   ( 3)الىٍػ

غ ًدمل عً الؿلؿان , وهى الحمل ما و  ؿخاوي : اضل الىػاعة مً الىػعوكاٌ السج (2 ان الىٍػ

 (4)الثلل

      ( 5)ة ان الخعاون مهُج الغغباث , ًتزاًض به الخير و ًخياثغ وبين اللاؾمي عً آلاًاث اإلاظوىع  (3

ماث ان ؾُضها مىسخى علُه الطالة والؿالم اخخاج الى  والظي ًبضو لي مً زالٌ هظه آلاًاث الىٍغ

عُىه في جبلُغ عؾالخه الى بجي اؾغائُل فؿلب مً عبه عؼ وحل العىن بأزُه هاعون  مً ٌعاوهه َو

 مع ازُه , وما هفع ار ازاه هما هفع مىسخى هاعون عليهما الؿالم , فيافاؾخجاب هللا حعالى له 
ا
ن هبُا

ه مً زالٌ آلاًاث ان في وشغ الازىة في املجخمع فيها اهمُت الخعاون شفوالظي وؿدلخبلُغ الغؾالت 

 الدؿبُذ والعباصة الحلت  ألحلفي مجخمعىا , 

 

 

 

 
                                                           

  35 – 25ؾىعة ؾه آلاًاث  - 1
  30 – 29ؾىعة ؾه آلاًخان  - 2
  55 – 16/54حامع البُان  - 3
ؼ السجؿخاوي ث  - 4 ب اللغان , اللبي بىغ دمحم بً عٍؼ فخُه , هـ , جدلُم : دمحم اصًب عبض الىاخض حمغان , صاع  330غٍغ

  1/482م  1995 -هـ  1416
ل , دمحم حماٌ بً دمحم ؾعُض اللاؾمي ث  - 5 هـ , جدلُم : دمحم باؾل عُىن الؿىص , صاع الىخب العلمُت ,  1332مداؾً الخأٍو

  7/124هـ  1418,  1بيروث , ؽ 
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 املطلب الثالث 

 الخعاون على اصلح املجخمع بترك الفظاد 

, وال ًخدلم طلً الا ان مؿالب باضالح مجخمعه ن الاوؿان مً اعظم الخعاون على اضالح املجخمع , أل 

 
ا
 وؾمعا

ا
ان عخمذ بترن الفؿاص في مجخمعه للىله حعالى ) وال جفؿضوا في الاعع بعض اضالخها واصعىه زىفا

ب مً املحؿىين (  مت عضة اكىاٌ منها :( 1)هللا كٍغ   -وكض بين اإلافؿغون في آلاًت الىٍغ

 كاٌ اإلااوعصي في آلاًت اعبعت اكىاٌ  (1

 ال جفؿضوها بالىفغ بعض ئضالخها باألًمان  -1

 ال جفؿضوها بالظلم بعض اضالخها بالعضٌ  -2

 ال جفؿضوها باإلاعطُت بعض اضالخها بالؿاعت  -3

 ( 2)ال جفؿضوها بلخل اإلاإمً بعض اضالخها ببلائه  -4

وبين الجؼائغي خغمت الافؿاص في الاعع بالشغن واإلاعاصخي بعض ان اضلحها هللا الاعع باإلؾالم  (2
(3 ) 

 في الاعع بعض الاضالح بما بىاه اإلاغؾلىن وأجباعهم اإلاطلحىن ,  (3
ا
وكاٌ الؼخُلي : ال جفؿضوا شِئا

ت  ت وؾائل الحُاة موشُضه العلالء املخلطىن مً الىىاحي اإلااصًت واإلاعىٍى ً ػععت وضىاعت , هخلٍى

 ( 4)ًب الازالق , والحث على العضٌ والشىعي والخعاون والتراخم وججاعة وتهظ

وبين الطابىوي عً آلاًت : ال جفؿضوا في الاعع بالشغن واإلاعاصخي بعض ان اضلحها هللا ببعثت  (4

 ( 5)الغؾل 

                                                           
  56ؾىعة الاعغاف آلاًت  - 1
هـ , جدلُم الؿُض ابً  450الخىذ والعُىن , البي الحؿً علي بً دمحم بً دمحم بً خبِب البطغي البغضاصي اإلااوعصي ث   - 2

  2/231عبض اإلالطىص بً عبض الغخُم صاع الىخب العلمُت , بيروث , 
اٌؿغ الخفاؾير لىالم العلي الىبير , اللبي بىغ حابغ بً مىسخى بً عبض اللاصع الجؼائغي , مىخبت العلىم والحىم , اإلاضًىت  - 3

  2/183م  2003 -هـ  1424,  5اإلاىىعة , ؽ 
عت واإلاىهج , ص . وهبه بً مطؿفى الؼخُلي , صاع الفىغ اإلاعاضغ  - 4  1418,  2ؽ  صمشم –الخفؿير اإلاىير في العلُضة والشَغ

  8/240هـ , 
 1/418م , 1997 -هـ  1417,  1ضفىة الخفاؾير , دمحم علي الطابىوي , صاع الطابىوي للؿباعت واليشغ , اللاهغة , ؽ  - 5
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مغهم بترن الفؿاص بيافت أوالظي ًبضو لي ان هللا حعالى امغ اإلاإمىين بالخعاون في اضالح املجخمع , و 

ين عليهم الطالة والؿالم , اشياله في الاعع , الن هللا حعالى اضلح الاعع ببعثت الاهبُاء واإلاغؾل

وسخغ الاعع لجمُع الىاؽ بيافت اصًانهم مإمنهم ووافغهم للعِش بؿالم في الاعع , اما ابخغاء 

ب وكخل واعخضاء ًجعل خُاة الىاؽ في غُم وخغج وهضع .   الفؿاص في الاعع مً جضمير وجسٍغ

 املطلب السابع 

 الصكاة واثسها في الخعاون املظخمس في املجخمع 

الؼواة هي الغهً الثالث مً اعوان الاؾالم وفيها الخعاون الضائم اإلاؿخمغ , وهي حعاون احخماعي ال مظلت فُه 

 ( 1)لفلير , وال اؾخؿالت لغجي 

 وكض وعصث آًاث هثيرة جدث على الطضكت والاهفاق ومنها : 

 ( 2)وآجىا الؼواة واؾُعىا الغؾٌى لعلىم جغخمىن (  كىله حعالى ) واكُمىا الطالة

للض امغ هللا حعالى باًخاء الؼواة أي اعؿاؤها لىلي ألامغ , وهى ًطغفها في مطاعفها , وهظا ألامغ عبر هللا حعالى 

عؿيها اإلاؼوي  غم . على انها مغىم ال على انها مغعىه بلىله ) وآجىا ( صون أصوا لإلشاعة الى اهه عؿاء ٌعؿى , َو

 ( 3)وهي باب مً ابىاب الخعاون الاحخماعي اإلاؿخمغ في مجخمعاث اإلاؿلمين 

 ( 4)وامغ هللا حعالى بخلضًم الؼواة للمؿخدلين لها 

وبين الشعغاوي عخمه هللا عً آلاًت : ان واهذ الطالة كىام اللُم , فالؼواة كىام اإلااصة إلاً لِؿذ له اللضعة 

على الىؿب والعمل اطن : لضًىا كىاهين للحُاة , والؾخضامت الخالفت على الاعع كىام اللُم في الطالة , 

 ( 5)وكىام اإلااصة في الؼواة 

                                                           
 5222/  10هـ , صاع الفىغ العغبي ,  1394ػهغة الخفاؾير , دمحم بً اخمض بً مطؿفى بً اخمض اإلاعغوف بأبي ػهغة ث  - 1
  56ع آلاًت ؾىعة الىى  - 2
 5222/ 10ػهغة الخفاؾير  - 3
م , دمحم ؾُض ؾىؿاوي صاع نهػت مطغ للؿباعت , اللاهغة ؽ  - 4  10/149م 1998الخفؿير الىؾُـ لللغان الىٍغ
  17/10327م , مؿابع ازباع الُىم  1998 -هـ  1418جفؿير الشعغاوي , دمحم مخىلي الشعغاوي ث  - 5
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والظي ًبضو ان الؼواة فيها الخعاون بين افغاص املجخمع , والاؾخمغاع على صفعها مً كبل اإلاخطضكين في اشهغ 

الؿىت  ولها وال جلطغ على شهغ عحب وعمػان , واهما ٌعؿيها اإلاؿلم اإلاخطضق وفم شغؾي الؼواة الىطاب 

   لخعاون في املجخمع وصوعان الحٌى , وعىض صفعها الى مؿخدليها في ول اشهغ الؿىت ًخدلم ا

 املبحث الثاوي 

ت اإلاؿهغة لطالح املجخمع   هماطج وضىع للخعاون في الؿىت الىبٍى

 وفُه 

 اإلاؿلب الاٌو 

 حعاون اإلاإمىين مع بعػهم 

 اإلاؿلب الثاوي 

 اعاهت واغاثت اإلالهىف 

 اإلاؿلب الثالث 

 معاوهت العبض ألزُه في جىفِـ الىغوب 

 اإلاؿلب الغابع 

 الخعاون في جلضًم فػل الؼاص 

 اإلاؿلب الخامـ 

 اصزاٌ الؿغوع على ألار الخعاون في 

للض ازترث بعؼ الىماطج والطىع مً اخاصًث الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على ؾبُل اإلاثاٌ ولِـ الحطغ التي جضٌ على 

 في 
ا
 ومخعاغضا

ا
 ومخياجفا

ا
الخعاون , مً زالٌ بعؼ اإلاىاكف التي حعين اإلاؿلم ان ٌعِش في مجخمعه مخعاوها

هم , ومعاوهت العبض ألزُه في جىفِـ الىغوب والخعاون مع بعػهم , واعاهت واغاثت اإلالهىف منحعاون اإلاإمىين 

 في جلضًم فػل الؼاص , واصزاٌ الؿغوع على الار 

 وؾأجيلم عً اإلاىغىع مً زالٌ اإلاؿالب آلاجُت : 
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 املطلب الاول 

 حعاون املؤمىين مع بعضهم 

 

مىسخى هنع هللا يضر عً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ : ) اإلاإمً  للض خث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص على حعاون اإلاإمىين فُما بُنهم , إلاا عواه ابى

 ( ثم شبًللمإمً والبيُان ٌشض 
ا
 ( 1)بين اضابعه  بعػه بعػا

 ( بُان لىحه الدشبُه في والبيُان , ) ثم شبً اضابعه ( والبيُان لىحه الدشبُه أي : 
ا
) ٌشض بعػه بعػا

 مثل هظا الشض 
ا
 ( 2)شضا

 ( 3)وكاٌ اللغؾبي عً الحضًث , هظا جمثُل ًفُض الحؼ على معاوهت اإلاإمً للمإمً وهطغجه 

ًدث اإلاإمىين الى الخعاون فُما بُنهم ختى ًيىن والبيُان اإلاخماؾً الظي ٌشض   والظي ًبضو لي ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

طىع ملجخمع اإلاإمىين اهمُت الخعاون عىضما ٌشب  , ٍو
ا
 ً بين اضابعه بعػه بعػا

 املطلب الثاوي 

 اعاهت واغاثت امللهىف 

) اإلاؿهغة , للىله ملسو هيلع هللا ىلص للض خغص الىبي ملسو هيلع هللا ىلص على مؿاعضة واعاهت واغاثت طا الحاحت اإلالهىف في الؿىت الىبىٍت 

خطضق كالىا : فان لم  على ول مؿلم ضضكت , فلالىا ًا هبي هللا فمً لم ًجض كاٌ ٌعمل بُضه فُىفع هفؿه ٍو

كاٌ فلُعمل باإلاعغوف ولُمؿً عً الشغ فانها له ًجض كاٌ ٌعين طا الحاحت اإلالهىف , كالىا : فان لم ًجض 

 ( 4)ضضكت ( 

                                                           
1 -  , 

ا
وؾنن الترمظي , هخاب  6026عكم الحضًث  2/146صحُذ البساعي , هخاب آلاصاب , باب حعاون اإلاإمىين بعػهم بعػا

 وكاٌ الترمظي خضًث خؿً صحُذ  1928عكم الحضًث  2/486البر والطلت , باب ما حاء في شفلت اإلاؿلم على اإلاؿلم 
ا الاهطاعي ث مىدت الباعي بشغح صحُذ البساعي , ألبحي ًدحى ػه - 2 ا بً دمحم بً اخمض ػهٍغ هـ جدلُم : ؾلُمان بً  926ٍغ

اع ؽ  ع العاػمي , مىخبت الغشض الٍغ  9/184م  2005 -هـ  1426,  1صَع
اع الطالحين , دمحم بً دمحم بً عالن بً ابغاهُم البىغي الطضًلي الشافعي ث  - 3 هـ , اعخجى  1057صلُل الفالحين لؿغق ٍع

  3/6م  2004 -هـ  1425,  4ا , صاع اإلاعغفت , بيروث , ؽ به : زلُل مأمىن شُد
هـ , جدلُم : دمحم بً هاضغ  256صحُذ البساعي , البي عبض هللا دمحم بً اؾماعُل بً ابغاهُم بً اإلاغيرة البساعي ث  - 4

  1445ًث عكم الحض 2/115هـ , هخاب الجمعت , باب مً اهخظغ ختى جضفً  1422,  1الىاضغ , صاع ؾىق الىجاة , ؽ
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عهؼوا علُه في الخعاون فُما بُنهم وجدالفىا علُه ,  ان اغاثت اإلالهىف في الجاهلُت مً اعماٌ الخعاون الظي

مىا اًضيهم في الؿُب غجمُم احخمعىا في الجاهلُت في صاع ابً ضضعان , و و ومً طلً ان بجي هاشم وػهغة 

وحعاهضوا وحعاكضوا على اغاثت اإلالهىف وهطغ اإلاظلىم , وخػغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  وهى خين طان ؾفل فىفىا بما 

ا هللا علُه , فأثجى في هظا الخير عليهم بازباعه بأنهم مً زُاع الخلم اإلاىفين بالعهىص , والظاهغ انهم عاهضو 

 ( 1)اصعوىا البعثت واؾلمىا 

والظي ًبضو لي ان الخعاون على اغاثت اإلالهىف واعاهخه مما اجفلذ علُه العغب في الجاهلُت , وإلاا حاء 

الاؾالم فلض اهضه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في الىكىف مع اإلالهىف في جلضًم ما ًدخاحه , وهى مً باب الخعاون الظي خث 

 . , في املجخمععلُه الاؾالم 

 املطلب الثالث 

 معاوهت العبد ألخيه في جىفيع الكسوب وطتر العيىب 

 في جىفِـ الىغوب وؾتر العُىب في كىله ملسو هيلع هللا ىلص ) مً هفـ عً 
ا
 عظُما

ا
للض عؾم لىا عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص مىهجا

ر ازاه اإلاؿلم ؾتره هللا في بت مً هغب آلازغة , ومً ؾتبت مً هغب الضهُا هفـ هللا عىه هغ ازُه اإلاؿلم هغ 

 ( 2)الضهُا وآلازغة , وهللا في عىن العبض ما وان العبض في عىن ازُه ( 

وهظا الحضًث عظُم حامع ألهىاع مً العلىم واللىاعض وآلاصاب فُه فػل كػاء خىائج اإلاؿلمين وهفعهم 

بما ًخِؿغ مً علم او ماٌ او معاوهت او اشاعة او مطلحت او هطُدت وغير طلً 
(3 ) 

والظي ًبضو ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كض عهؼ في الحضًث على زلم الخعاون في مجخمعاث اإلاؿلمين , ألهه ٌعىص عليهم 

مت في جىفِـ الىغوب , وؾتر العُىب , وكػاء الحىائج , وفي ول  باألزغة في بىاء مجخمعاتهم على ازالق هٍغ

 . حت وهطُدت حشاع طلً هفع لهم بعلم ًللى , او ماٌ ٌؿضي , او مطل
                                                           

ً العابضًً  - 1 ً الضًً دمحم اإلاضعى بعبض الغؤوف بً جاج العاعفين بً علي بً ٍػ فُؼ اللضًغ في شغح الجامع الطغير , ٍػ

ت الىبري , مطغ , ؽ  1031الحضاصي اإلاىاوي اللاهغي ث    2/449هـ  1356,  1هـ , اإلاىخبت الخجاٍع
هـ , جدلُم : خؿً عبض اإلاىعم  303ؾنن اليؿائي , البي عبض الغخمً اخمض بً شعُب بً علي الخغؾاوي اليؿائي ث  - 2

عكم  6/465الغخُم , باب الترغُب في ؾترة العىعة , م , هخاب  2001 -هـ  1421,  1شلبي , مإؾؿت الغؾالت , بيروث ؽ 

  7245الحضًث 
ت , البي الفخذ , جلي الضًً دمحم بً علي بً وهب بً مؿُع اللشيري ,  - 3 ت في الاخاصًث الصحُدت الىبٍى شغح الاعبعين الىىٍو

ان ,ؽ  702اإلاعغوف بأبً صكُم العبض ث    1/119م ,  2003 -هـ  1424,  6هـ , مإؾؿت الٍغ
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 املطلب السابع 

 الخعاون في جقدًم فضل الصاد 

 مً ابىاب الخعاون في مجخمع اإلاؿلمين وهى فػل الؼاص , فلاٌ ) مً وان عىضه فػل 
ا
للض بين الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بابا

ػاص فلُأجىا به ( 
(1 )  

 فجعلىا 
ا
 خِؿا

ا
م ختى حعلىا مً طلً ؾىاصا وهظا الحضًث حعل الغحل ًجيء بفػل الخمغ وفػل الؿٍى

شغبىن مً خُاع الى حىبهم مً ماء الؿماء   ( 2)ًأولىن مً طلً الحِـ َو

عىضه ػاص , وإهما كاٌ ) مً وان عىضه فػل ػاص (  مً وانوالىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ًلل 
(3 ) 

والظي ًبضو ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كض خث اصحابه على الخعاون فُما بُنهم مً زالٌ حمع فػل الؼاص , لُخدلم 

أول ول مً لم ًجض الؿعام , وفي جىحُه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الى زلم الخعاون في مجخمع  الصحابت عضخي هللا عنهم , ٍو

ول وكذ ليشغ زلم الخعاون , وؾض خاحت الفلير واملحخاج مً  جىحُه لجمُع افغاص ألامت فيزلم الخعاون 

 اعظم ابىاب الخعاون في املجخمع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ِؿابىعي , صاع الجُل , بيروث , هخاب الىياح , صحُذ مؿلم , البي الحؿين مؿلم بً الحجاج بً مؿلم اللشيري الى - 1

  3574عكم الحضًث  4/148اعخاق امخه ثم ًتزوحها باب فػُلت 
 4/148اإلاطضع هفؿه  - 2
 108شغح صحُذ مؿلم , البي الاشباٌ خؿً الؼهيري مىكع الشبىت الاؾالمُت عكم الضعؽ  -3
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 املطلب الخامع 

 ادخال الظسوز على الاخ الخعاون في 

للض خث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص على ئشاعت زلم اصزاٌ الؿغوع على الار مً زالٌ ؾض خاحخه , واشباع حىعخه , 

وجىفِـ هغبخه , فلاٌ ملسو هيلع هللا ىلص ) مً مىحباث اإلاغفغة اصزالً الؿغوع على ازًُ اإلاؿلم , ئشباع حىعخه 

  ( 1)وجىفِـ هغبخه ( 

ى الىاؽ وول شخيء جضزل به الؿغوع على ازًُ , فاهً جدُبه عىض هللا مً باب الخعاون اصزاٌ الؿغوع عل

 ( 2)ولً فُه احغ 

التي ًيبغي ان حشاع في  ومً اعظم ألاوامغ والظي ًبضو ان اصزاٌ الؿغوع على الار واشاعخه في املجخمع

مجخمعاث اإلاؿلمين إلاا فيها مً فائضة هبيرة في كلىب مً اصزل الؿغوع في كلب ازُه اإلاؿلم , وفي طلً بىاء 

   . أبىاءهللمجخمع على املحبت بين 

 املبحث الثالث 

 فىائض وآثاع الخعاون 

 وفُه حؿعت مؿالب 

 

 : وحىب الخعاون بين الىاؽ اإلاؿلب الاٌو 

 : جىفُظ أوامغ هللا بالخعاون اإلاؿلب الثاوي 

 : اؾالُب بث عوح الخعاون اإلاؿلب الثالث 

 كىة العمل  : الخعاون فُهاإلاؿلب الغابع 

 : الخعاون في املجاالث الاحخماعُت العامت اإلاؿلب الخامـ 

 : جدلُم الخعاون في الاعخطام بدبل هللا اإلاؿلب الؿاصؽ 

 : ؾغعت ئهجاػ لعمل اإلاؿلب الؿابع 
                                                           

 1هـ , جدلُم : خمض بً عبض املجُض ؽ  360اإلاعجم الىبير , البي اللاؾم ؾلُمان بً اخمض بً اًىب اللخمي الشامي ث  - 1

  2/83م ,  1994 -هـ  1415, 
  1/19شغح هخاب الغكائم مً صحُذ البساعي , الشُش ابى عبض هللا دمحم بً ضالح العثُمين  - 2
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 : جدلُم الازىة بالخعاون اإلاؿلب الثامً 

اصة الاهخاج اإلاؿلب الخاؾع   : بالخعاون ٍػ

 للض وعصث في الخعاون فىائض واثاع هثيرة وؾأجيلم عنها في اإلاؿالب الاجُت : 

 املطلب الاول 

 وحىب الخعاون بين الىاض 

وحىب حعاونهم على البر والخلىي , وخغمت الخعاون على الظهىب ان مما جفخػُه اإلاطلحت في خُاة الىاؽ 

واإلاؿلىب مً شعىب العالم الخعاون في مسخلف اصًانهم , ألن عوح الخعاون البض ان حؿضي ( 1)واإلاعاصخي 

 (2)) الضاٌ على الخير هفاعله ( بلىله   إلصامت الحُاة التي وعِشها , وهما خثىا عبىا على الخعاون وهبِىا ملسو هيلع هللا ىلص

 املطلب الثاوي

 جىفير اوامس هللا بالخعاون 

 في الخعاون جمىين مً جىفُظ أوامغ هللا وألا 
ا
مغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ , اط بالخعاغض ًلىي بعػىا بعػا

 ألمغ الغؾٌى بالحث على الخعاون والجماعت ومعاوهت الىاؽ , للٌى الىبي 
ا
ملسو هيلع هللا ىلص ) ان الشُؿان طئب امخثاال

  ( 3)ض ( الاوؿان هظئب الغىم ًأزظ الشاعصة اللاضُت فاًاهم والشعاب وعلُىم بالجماعت والعامت واإلاسج

 املطلب الثالث 

 اطاليب بث زوح الخعاون 

  -ان لإلؾالم اؾالُب هثيرة في بث عوح الخعاون بين ابىاء املجخمع وهي هثيرة ومنها :

ً , وفي طلً بث لغوح  (1 ازغاج الاوؿان مً مىكع الاوغالق على الظاث , الى عالم الاهفخاح على الازٍغ

 الخعاون في املجخمع 

                                                           
  2/106هـ  1418,  2. وهبت بً مطؿفى الؼخُلي , صاع الفىغ اإلاعاضغ , صمشم ؽالخفؿير اإلاىير , ص  - 1
ب ,  2670, عكم الحضًث  5/41ؾنن الترمظي , هخاب العلم , باب الضاٌ على الخير هفاعله ,  - 2 وكاٌ الترمظي خضًث غٍغ

 وكاٌ الالباوي صحُذ 
الشِباوي مإؾؿت كغؾبت , اللاهغة , مؿىض الاهطاع , خضًث اخمض بً خىبل , البي عبض هللا اخمض بً خىبل  مامؾىض الا  - 3

وكاٌ شعُب ألاعهإوؽ , خؿً لغيره , وهظا الؿىض عحاله جلاث الا اهه  22082عكم الحضًث  5/232معاط بً حبل هنع هللا يضر , 

 مىلؿع 
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 بث عوح الخعاون بين الىاؽ  (2

على افغاص املجخمع الخأهُض على الخعاون الاًجابي البىاء , الظي ًىضلهم في بىاء املجخمع البىاء  (3

 الصحُذ 

 هجاح الخعاون على مىهج علمي , فُه جماؾً املجخمع , وعضم جغن الثغغاث لىفىط العضو (4

  

عؿي  هضفاعاهمُت الخىظُم في بث عوح الخعاون , الظي فُه ؤلا  (5 ض مً العمل الخعاووي , َو هدى اإلاٍؼ

 ( 1)ؾخمغاع في الخعاون البىاء بين افغاص املجخمع اللضعة على ؤلا 

والظي ًبضو لي ان الاوؿان اإلاىفخذ وفم شغع هللا حعالى , والظي ًبث عوح الخعاعف والخعاون , والظي ًخعاون 

ض  ميوفم الاًجابُت بضٌ الؿلبُت , اإلاىظم للخعاون وفم مىهج عل , ؾُضفعه الى بث عوح الخعاون وجلضًم اإلاٍؼ

مً مظاهغ الخعاون البىاء الظي ًيشضه املجخمع الطالح وفم هظه الػىابـ , إلهجاح العمل الجماعي في 

 املجخمع 

 املطلب السابع 

 ىة العمل قالخعاون فيه 

 , ً وهظا ًسخلف العمل الجماعي عً العمل الفغصي وكُام الىاخض بالعمل ًسخلف عىه اطا كام به مع آزٍغ

 مً اللىة , وزير مثاٌ ان العصخى اطا واهذ واخضة  فُه في خض طاجه
ا
ت العمل وإعؿائه هىعا فائضة في جلٍى

 ٌؿهل هؿغها , اما اطا احخمعذ  فالعجؼ في هؿغها  

 كاٌ الشاعغ       جأب 
ا
     واطا افتركذ جىؿغث آخاصا

ا
 ى الغماح اطا احخمعذ جىؿغا

                     
ا
 الىمل جبجى كغاها في جماؾىها        والىدل جججي عخُم الشهض أعىها

 املطلب الخامع 

 الخعاون في املجاالث الاحخماعيت العامت 

                                                           
 4/22شحىص علي بً هاًف الًىظغ , الحػاعة الاؾالمُت بين اضالت اإلااضخي وأماٌ اإلاؿخلبل , اعضاص  - 1
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 في هظا الىكذ ان الخعاون بين املجخمعاث مؿلىب اشاعخه بين املجخمعاث في حمُ
ا
ع الاوكاث , وزطىضا

حعِشه الان , فال بض مً اشاعخه في املجاالث الاحخماعُت العامت , والعضٌ , والؿلم , والخػامً في الظي 

مداعبت ألاوبئت الاحخماعُت واملخضعاث والىدٌى وغمان هُان ألاؾغة , ومىع الفؿاص بيافت اشياله 
(1 ) 

والظي ًبضو لي ان الخعاون بين املجخمعاث ألان مؿلىب بعض ظهىع ألاوبئت والامغاع الىثيرة , ومنها مغع 

 على ؾيان الىغة 
ا
 واضحا

ا
)وىعوها( فال بض للخعاون بين املجخمعاث لللػاء على هظا الىباء ألهه ٌشيل زؿغا

 
ا
ٌو العالم مً اؾضاء وجلضًم الضواء فال بض مً العمل اإلاشترن البىاء بين الاؾباء في صالاعغُت حمُعا

,  في حمُع البلضان والللاح غض هظا الىباء , للحض مً اهدشاع الىباء الظي اضبذ الُىم يهضص خُاة الىاؽ

 .وبشيل ملفذ لألهظاع فالخعاون الطخي هى الؿبُل الىاجح لللػاء على وباء وىعوها 

 املطلب الظادض 

 جحقيق الخعاون في الاعخصام بحبل هللا 

 وال جفغكىا ( 
ا
 ( 2)مً فىائض الخعاون , الاعخطام بدبل هللا حعالى للىله حعالى ) واعخطمىا بدبل هللا حمُعا

 املطلب الظابع 

 طسعت اهجاش الاعمال 

 عماٌ مما ٌؿاعض على الاؾخفاصة مً الىكذ , فالىكذ غاٌ في خُاة الاوؿان في الخعاون ؾغعت اهجاػ ألا 

 املطلب الثامن 

 جحقيق الاخىة بالخعاون 

 ( 3)زىة للىله حعالى ) ئهما اإلاإمىىن ئزىة ( في الخعاون جدلُم ألا 
ا
وللٌى الغؾٌى ملسو هيلع هللا ىلص ) ووىهىا عباص هللا ازىاها

 خدلم ألازىة الياملت خفُما ال ًدؿً اخضهما , فُىمل طلً الىلظ , فأي ٌعين الار ازاه  ( 4)(

 

 

                                                           
  1/267الخالضت في اضٌى الحىاع وآصاب الازخالق , حمع علي بً هاًف الشحىص  - 1
  103ؾىعة اٌ عمغان آلاًت  - 2
  10ؾىعة الحجغاث آلاًت  - 3
  6064عكم الحضًث  8/19صحُذ البساعي , هخاب الجمعت , باب مً اهخظغ ختى جضفً  - 4
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 املطلب الخاطع 

 بالخعاون شيادة الاهخاج 

ان العمل الظي فُه عوح الخعاون ًإصي الى اهخاج العمل الجُض خُث ال جبجى ضغوح املجض الا بالخعاون بين 

 ابىاء املجخمع 

  الخاجمت

 الحمض هلل عب العاإلاين والطالة والؿالم على ؾُضها وعلى اله واصحابه احمعين 

 وبعض , فهظه اهم الىخائج الظي زغج بها بدثي اإلاىؾىم ) الخعاون وأثغه في الؿلم الاحخماعي في املجخمع ( 

املجخمع الظي ٌؿىصه الخعاون على البر والخلىي وجغن الخعاون على الاثم والعضوان مجمع مثالي في  (1

 بث عوح الخعاون والخياجف 

ت  (2  ألازىة ؾىض عظُم بين ابىاء البلض في بىاء بلضهم بدؼم ووشاؽ وخٍُى

ؿاص بيل الفؿاص فُه هالن للمجخمعاث بعض اضالح الاعع , واملجخمع الطالح هى الظي ًيبظ الف (3

 اشياله 

الؼواة التي فغغها هللا حعالى على اإلاؿلمين فيها الخعاون اإلاؿخمغ في املجخمع لؿض خاحت الفلير  (4

 واملحخاج 

 اعاهت واغاثت اإلالهىف مؿلىب اشاعتها في املجخمع  (5

 كػاء خىائج الىاؽ وجىفِـ الىغوب وؾتر العُىب مؿلىب اشاعتها في املجخمع  (6

 ر باب مً ابىاب الخعاون اإلاؿلىبت اشاعت اصزاٌ الؿغوع على الا  (7

 بث عوح الخعاون في الخفنن في اؾالُب وؾغق الخير لىفع املجخمع  (8

 مغع  (9
ا
الخعاون مؿلىب بين حمُع املجخمعاث آلان الاكخطاصًت والاحخماعُت والؿبُت وزطىضا

 وىعوها الظي اهدشغ في حمُع البلضان 

  املصادز

هـ جدلُم : بضوي ؾباهت , مؿبعت الحلبي , اللاهغة ,  505خامض الغؼالي ث اخُاء علىم الضًً , البي  -1

1/42 
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اٌؿغ الخفاؾير لىالم العلي الىبير , اللبي بىغ حابغ بً مىسخى بً عبض اللاصع الجؼائغي , مىخبت  -2

 م  2003 -هـ  1424,  5العلىم والحىم , اإلاضًىت اإلاىىعة , ؽ 

م الغخمً في جفؿير هالم اإلاىان , عبض الغخمً بً هاضغ الؿعضي ث  -3 هـ , جدلُم  1376جِؿغ الىٍغ

دم , مإؾؿت الغؾالت ؽ   م  2000 -هـ  1420,  1عبض الغخمً بً معال اللٍى

دان , العالمت دمحم الامين بً عبض هللا الهغوي الشافعي , صاع ؾىق الىجاة  - -4 جفؿير خضائم الغوح والٍغ

 م2001هـ / 1421 1, ؽ , بيروث 

عت واإلاىهج , ص . وهبه بً مطؿفى الؼخُلي , صاع الفىغ اإلاعاضغ  -5  –الخفؿير اإلاىير في العلُضة والشَغ

 هـ 1418,  2صمشم ؽ 

م , دمحم ؾُض ؾىؿاوي صاع نهػت مطغ للؿباعت , اللاهغة ؽ  -6  م1998الخفؿير الىؾُـ لللغان الىٍغ

 م , مؿابع ازباع الُىم 1998 -هـ  1418ث جفؿير الشعغاوي , دمحم مخىلي الشعغاوي  -7

 هـ 1418,  2الخفؿير اإلاىير , ص . وهبت بً مطؿفى الؼخُلي , صاع الفىغ اإلاعاضغ , صمشم ؽ -8

ض بً هثير بً غالب , الاملي الؿبري ث  -9 غ بً ًٍؼ ل اللغان , البي حعفغ دمحم بً حٍغ حامع البُان في جأٍو

 م2000هـ / 1420,  1الغؾالت , ؽ  هـ , جدلُم : اخمض دمحم شاهغ , مإؾؿت 310

هـ , صاع الهضي , الجؼائغ  1378الجؼائغ الثائغة , الفػُل الىعجالوي الجؼائغي ابغاهُم بً مطؿفى ث  -10

 م2009,  4ؽ

خلائم الخفؿير , البي عبض الغخمً دمحم بً الحؿين بً دمحم بً مىسخى بً زالض بً ؾالم   -11

 م2001هـ /  1421, صاع الىخب العلمُت , لبىان , هـ , جدلُم : ؾُض عمغان  412الىِؿابىعي ث 

 الخالضت في اضٌى الحىاع وآصاب الازخالق , حمع علي بً هاًف الشحىص -12

 صعوؽ ابً عثُمين -13

اع الطالحين , دمحم بً دمحم بً عالن بً ابغاهُم البىغي الطضًلي  - -14 صلُل الفالحين لؿغق ٍع

 2004 -هـ  1425,  4, صاع اإلاعغفت , بيروث , ؽ هـ , اعخجى به : زلُل مأمىن شُدا  1057الشافعي ث 

هـ , صاع الفىغ  1394ػهغة الخفاؾير , دمحم بً اخمض بً مطؿفى بً اخمض اإلاعغوف بأبي ػهغة ث  -15

 العغبي
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وكاٌ  2670, عكم الحضًث  5/41ؾنن الترمظي , هخاب العلم , باب الضاٌ على الخير هفاعله ,  - -16

ب , وكاٌ الالباو  ي صحُذالترمظي خضًث غٍغ

هـ , جدلُم :  303ؾنن اليؿائي , البي عبض الغخمً اخمض بً شعُب بً علي الخغؾاوي اليؿائي ث  -17

م , هخاب الغخُم , باب  2001 -هـ  1421,  1خؿً عبض اإلاىعم شلبي , مإؾؿت الغؾالت , بيروث ؽ 

 الترغُب في ؾترة العىعة

الشِباوي مإؾؿت كغؾبت , اللاهغة , ؾىض الامام اخمض بً خىبل , البي عبض هللا اخمض بً خىبل  -18

مؿىض الاهطاع , خضًث معاط بً حبل هنع هللا يضر , وكاٌ شعُب ألاعهإوؽ , خؿً لغيره , وهظا الؿىض عحاله 

 جلاث الا اهه مىلؿع

ت , البي الفخذ , جلي الضًً دمحم بً علي بً وهب  -19 ت في الاخاصًث الصحُدت الىبٍى شغح الاعبعين الىىٍو

ان 702ي , اإلاعغوف بأبً صكُم العبض ث بً مؿُع اللشير   هـ , مإؾؿت الٍغ

 108شغح صحُذ مؿلم , البي الاشباٌ خؿً الؼهيري مىكع الشبىت الاؾالمُت عكم الضعؽ  -20

http://www.islamwed.net 

 الح العثُمينشغح هخاب الغكائم مً صحُذ البساعي , الشُش ابى عبض هللا دمحم بً ض -21

22-  , 
ا
 6026عكم الحضًث  2/146صحُذ البساعي , هخاب آلاصاب , باب حعاون اإلاإمىين بعػهم بعػا

عكم الحضًث  2/486وؾنن الترمظي , هخاب البر والطلت , باب ما حاء في شفلت اإلاؿلم على اإلاؿلم 

 وكاٌ الترمظي خضًث خؿً صحُذ  1928

بً مؿلم اللشيري الىِؿابىعي , صاع الجُل ,  صحُذ مؿلم , البي الحؿين مؿلم بً الحجاج -23

 بيروث , هخاب الىياح , باب فػُلت اعخاق امخه ثم ًتزوحها  عكم الحضًث

 -هـ  1417,  1ضفىة الخفاؾير , دمحم علي الطابىوي , صاع الطابىوي للؿباعت واليشغ , اللاهغة , ؽ  -24

 م , 1997

هـ جدلُم : ص.  170بً جمُم الفغاهُضي ث العين , ألبي عبض الغخمً الخلُل بً اخمض بً عمغو  -25

 مهضي املخؼومي , ابغاهُم الؿامغائي , صاع الهالٌ
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ً الضًً دمحم اإلاضعى بعبض الغؤوف بً جاج العاعفين بً علي  -26 فُؼ اللضًغ في شغح الجامع الطغير , ٍػ

ً العابضًً الحضاصي اإلاىاوي اللاهغي ث  ت الىبري , مط 1031بً ٍػ ,  1غ , ؽ هـ , اإلاىخبت الخجاٍع

 هـ 1356

ؼ السجؿخاوي ث  -27 ب اللغان , اللبي بىغ دمحم بً عٍؼ هـ , جدلُم : دمحم اصًب عبض الىاخض  330غٍغ

 م 1995 -هـ  1416حمغان , صاع فخُه , 

اث , صاع  -28 اإلاعجم الىؾُـ , مجمع اللغت العغبُت اللاهغة مجمىعت مً الاؾاجظة منهم اخمض الٍؼ

 الضعىة

جدلُم : ًىؾف الشُش  666هللا دمحم بً ابي بىغ عبض اللاصع الغػاي ث  مسخاع الصحاح , البي عبض -29

ت بيروث ؽ   م1999 -هـ  1420,  5دمحم , اإلاىخبت العطٍغ

,  1هـ , عالم الىخب ؽ  1424معجم اللغت العغبُت اإلاعاضغة , ص. اخمض مسخاع عبض الحمُض عمغ ث  -30

 2008هـ  1429

ل , دمحم حماٌ بً دمحم ؾعُض  -31 هـ , جدلُم : دمحم باؾل عُىن الؿىص ,  1332اللاؾمي ث مداؾً الخأٍو

 هـ 1418,  1صاع الىخب العلمُت , بيروث , ؽ 

هـ , جدلُم : خمض  360اإلاعجم الىبير , البي اللاؾم ؾلُمان بً اخمض بً اًىب اللخمي الشامي ث  -32

 م 1994 -هـ  1415,  1بً عبض املجُض ؽ 

ا الاهطاعي ث مىدت الباعي بشغح صحُذ البساعي , ألبح - -33 ا بً دمحم بً اخمض ػهٍغ هـ  926ي ًدحى ػهٍغ

اع ؽ  ع العاػمي , مىخبت الغشض الٍغ  م 2005 -هـ  1426,  1جدلُم : ؾلُمان بً صَع

هـ ,  450الىىذ والعُىن , البي الحؿً علي بً دمحم بً دمحم بً خبِب البطغي البغضاصي اإلااوعصي ث   -34

 لغخُم صاع الىخب العلمُت , بيروثجدلُم الؿُض ابً عبض اإلالطىص بً عبض ا

 ًىظغ , الحػاعة الاؾالمُت بين اضالت اإلااضخي وأماٌ اإلاؿخلبل , اعضاص علي بً هاًف الشحىص -35

 

 

 


