
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

التعاون بني اخللق رضورة بحاجة إىل من يعاونه ويسانده، ألن  اً كل حي من املخلوقات صغريًا كان أو كبري 

، ليصبح بعدها  {وتعاونوا عىل الرب والتقوى}وأرشد إليها ربنا سبحانه وتعاىل بقوله:  حياتية، وفطرة ربانية،  

 عنوان الرقي والتقدم، ودليل الوعي والتكامل. وهو  ، املسلمنيمبدأ من مبادئ  التعاون 

مرصوص   بنيان  عىل   دليل  األمة  أفراد  بني  لبناته  فالتعاون  ترتاص  حني  إال  يثبت  وال  يقوم  ال  والبنيان   ،

ُبنمَياِن َيُشدُّ َبعم وتسد كل لبنة ثغرهتا ِمِن َكالم ِمُن لِلمُمؤم ًضا((، َقاَل عليه الصالة والسالم : ))املمُؤم  . ُضُه َبعم

 الناس للناس من بدٍو وحارضٍة. . . بعٌض لبعٍض وإن مل يشعروا خدم 

تنظيم للوقت ، وفيه  تبادل للخربات والتجارب، وإظهار للقوة والتامسك  فيام بني املسلمني فيه  التعاون   -

،  ء األشداء وتوفري للجهد، وتسهيل للعمل، وتقاسم للحمل وختفيف للعبء، فالتعاون حيتاج إليه األقويا 

َما  }فهذا ذو القرنني الذي آتاه اهلل من كل يشء سببا يقول حني أراد بناء السد العظيم:    كام حيتاجه الضعفاء

ةٍ  ٌ َفَأِعينُوِِن بُِقوَّ نِّي فِيِه َرِّبِّ َخريم  . رقاب القوم خف عىل الرقاب إذا العبء الثقيل توزعته   {َمكَّ

بفرح اآلخرين ويتأمل فيه ألملهم، ملا خيش   اإلنسان الذي يشعر فيه  اإلنسانية ألرقى معاِن يف التعاون جتسيد و

نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل نفسه يف أول نزول الوحي قالت له زوجه خدجيه ريض اهلل عنها : ))َكالَّ 

الَكلَّ  وََتِمُل  ِحَم،  الرَّ َلَتِصُل  إِنََّك  َأَبدًا،  اهللُ  ُُيمِزيَك  الَ  ِعيف  َأي  -واهللِ  وَتقري   -الضَّ املَعدوَم،  ِسُب  وَتكم

 )) يَف، وُتِعنُي َعىَل َنوائِِب احلَقِّ  الضَّ

جاء يف التعاون َتصيل لرضا اهلل وحمبته وتأييده وإعانته واجلزاء من جنس العمل فمن أعان أخاه أعانه اهلل،  

َعبمُد يِف َعوم يف الصحيح: )) َعبمِد َما َكاَن الم ِن الم ويكفي التعاون فضاًل أنه سبيل لتحصيل   ((،ِن َأِخيهِ َواهللَُّ يِف َعوم

وَمن   َغزا،  فقد  اهلل  سبيِل  يف  غازيًا  َجًهَز  فَمن  أجره،  مثل  فله  خري  عىل  غريه  أعان  من  فكل  العاملني  أجر 

َخَلَف غازيًا يف سبيِل اهلل بخرٍي فقد َغزا، ومن فطر صائام  أو أعان عىل معروف فله مثل أجر فاعله، فالدال  

  اخلري كفاعله. عىل

 :  وأوجه التعاون بني الناس كثرية ال َترص، وهذه بعضها



 

 

 

َما َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليمِه َوَسلََّم  )) ئلت َعائَِشة:  التعاون بني أفراد األرسة، بني الزوجني واألبناء، وقد ُس   -

يِف   َيُكوُن  َكاَن   : َقاَلتم َبيمتِِه؟  يِف  نَُع  لِِه  َيصم َأهم نَِة  َأهله    -َمهم خدَمة  نِي  إِىَل   -َتعم خرج  اَلة  الصَّ حرضت  َفإِذا 

اَلة  .  ((الصَّ

ُددم }والتعاون بني أفراد العائلة فهذا موسى عليه السالم يقول:  - ِِل َهاُروَن َأِخي اشم نم َأهم َعل ِّلِّ َوِزيًرا مِّ َواجم

ِري ُه يِف َأمم كم ِ ِري َوَأْشم                   . {بِِه َأزم

احلي    -  أو  العائلة  أو  القبيلة  أفراد  بني  الصحيح،  التعاون  يف  جاء  واخلري،  احلق  عليه   عىل  اهلل  صىل  قوله 

َمُلوا  :وسلم يف مدح األشعريني  َأرم إَِذا  نَي  َعِريِّ األَشم الطعام    -))إِنَّ  الزاد وقلة  َطَعاُم   -فناء  َقلَّ  َأوم  ِو،  الَغزم يِف 

مم بِاملمَِدينَةِ 
ِة، َفُهمم مِ   ِعَياِِلِ ِويَّ  َواِحٍد بِالسَّ

ٍ
َتَسُموُه َبيمنَُهمم يِف إَِناء ٍب َواِحٍد، ُثمَّ اقم نِّي َوَأَنا ََجَُعوا َما َكاَن ِعنمَدُهمم يِف َثوم

 ،))   والتشاور يف أمر املسلمني لتقاربلواليوم ولكل عرص ما يناسبه يمكن التعاون يف تنظيم اللقاءات  ِمنمُهمم

    البالد.يف هده  ال سيام

 ومن التعاون نرصة املظلومني واملعرسين والعاجزين واملهمومني والغرباء والالجئني املعوزين.  

والسالم:   - الصالة  عليه  قال  حمرم،  إىل  وسيلة  تكن  مل  إذا  احلاجة  لذوي  احلسنة  الشفاعة  التعاون  ومن 

َجُروا((.  َفُعوا ُتؤم  ))اشم

املشاريع    - إقامة  التعاون  وبناء  ومن  اخلريية،  املشاريع  وإقامة  الناس،  التي حيتاجها  واإلصالحية  اخلدمية 

والعلم   الدعوة  بنرش  تعنى  التي  املؤسسات  ودعم  النافعة،  العلمية واالجتامعية  واملراكز  واملعاهد  املساجد 

 . وَتفيظ القرآن، وَجعيات اإلغاثة واإلصالح

ون ما ال حيققه أصحاب األموال ، فهو وإن مل جيد ماالً لكنه  واملسلم ولو مل يكن معه املال فلعله حيقق بالتعا 

 كام قال الشاعر:   يملك نفسًا تواقة إىل اخلري َتبه وتعني عليه،

 لوال التعاون بني الناس ما ْشفت. . . نفس وال ازدهرت أرض بعمران  

والذي يكره التعاون لسان حاله يقول نفيس نفيس، وما عاش إنسان لنفسه إال ندم، ومنطق احلكمة يقول  

اإلنسان قليل بنفسه كثري بإخوانه، من كره التعاون صادم الفطرة، وعارض الرشيعة، أو هو كسول مل يوفق  

َكعُ }للخري والتقوى يقول اهلل تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا ارم َا الَّ َلَعلَُّكمم َيا َأُّيُّ  َ رَيم َعُلوا اخلم ُبُدوا َربَُّكمم َوافم ُجُدوا َواعم وا َواسم

لُِحونَ   . [ 77]احلج/ {ُتفم



 

 

 

وَجعية السالم تدعو يوم األحد بعد صالة العشاء كل أخ حيب أن يساعد أو يساهم أو عنده فكرة تساهم  

 بيوت اهلل تعاىل.    يف دعم املسجد فجزى اهلل خريا كل من ساهم أو يساهم يف بناء وعامرة ودعم

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


