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 التعاوف عمى الخير
 

وعمى آلو ، نبينا دمحم، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف، ربِّ العالميف، الحمُد هلل
الُقُرَبات التي يتقرُب بيا فإف التََّعاُوَف عمى البر والتقوى مف أفضل ، أما بعد. وأصحابو أجمعيف
ـُ هلل تعالى خواني الكراـ بفضل التعاوف ومنزلتو في . المسم مف أجل ذلؾ أحببت أف ُأَذِكَر نفسي وا 

 . اإلسالـ
 معنى التعاوف:

 (ٓٛ٘ٔصػٕ) معجـ المغة العربية المعاصرة جػ. عمى اْلَخْيرِ  التََّعاُوُف :اْلُمَساَعَدة  
 التعاوف ضرورة اجتماعية :

ال يستطيع الناُس ، يعتبُر التََّعاُوُف عمى الخير بيف أفرد المجتمع ضرورٌة إنسانيٌة واجتماعيةٌ  
 . االستغناء عنيا

 قاؿ عبُد الرحمف بُف َخْمُدوف)رحمو هللا تعالى(:
ويعّبر الحكماُء عف ىذا بقوليـ: اإلنساُف مدنّي بالّطبع أي ال بّد ، إفَّ االجتماع اإلنسانيِّ ضروريٌ  
مف االجتماع وبيانو أّف هللا سبحانو خمق اإلنساف ورّكبو عمى صورة ال يصّح حياتيا وبقاؤىا إاّل  لو

بالغذاء وىداه إلى التماسو بفطرتو وبما رّكب فيو مف القدرة عمى تحصيمو إاّل أّف قدرة الواحد مف 
ولو فرضنا منو البشر قاصرة عف تحصيل حاجتو مف ذلؾ الغذاء غير موّفية لو بماّدة حياتو منو 

أقّل ما يمكف فرضو وىو قوت يـو واحد مف الحنطة مثال فال يحصل إاّل بعالج كثير مف الّطحف 
ـّ إاّل بصناعات  والعجف والّطبخ وكّل واحد مف ىذه األعماؿ الّثالثة يحتاج إلى مواعيف وآالت ال تت

فيو أيضا يحتاج في تحصيمو  متعّددة مف حّداد ونّجار وفاخورّي وىب أّنو يأكمو حّبا مف غير عالج
حّبا إلى أعماؿ أخرى أكثر مف ىذه الّزراعة والحصاد والّدراس اّلذي يخرج الحّب مف غالؼ الّسنبل 

ويستحيل أف ، ويحتاج كّل واحد مف ىذه إلى آالت متعّددة وصنائع كثيرة أكثر مف األولى بكثير
اع القدر الكثيرة مف أبناء جنسو ليحصل تفي بذلؾ كّمو أو ببعضو قدرة الواحد فال بّد لو مف اجتم

وكذلؾ يحتاج كّل ، القوت لو وليـ فيحصل بالّتعاوف قدر الكفاية مف الحاجة ألكثر منيـ بأضعاؼ
منيـ أيضا في الّدفاع عف نفسو إلى االستعانة بأبناء جنسو؛ ألّف هللا سبحانو لّما رّكب الّطباع في 

حظوظ كثير مف الحيوانات العجـ مف القدرة أكمل مف حّظ الحيوانات كّميا وقّسـ القدر بينيا جعل 
وكذا قدرة الحمار والّثور واألسد والفيل ، أعظـ بكثير مف قدرة اإلنساف، فقدرة الفرس مثال، اإلنساف

ولّما كاف العدواف طبيعّيا في الحيواف جعل لكّل واحد منيا عضوا يختّص . أضعاؼ مف قدرتو
فاليد ميّيأة ، وجعل لإلنساف عوضا عف ذلؾ كّمو الفكر واليد، غيره بمدافعة ما يصل إليو مف عادية

المعّدة في سائر  والّصنائع تحّصل لو اآلالت اّلتي تنوب لو عف الجوارح، لمّصنائع بخدمة الفكر
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فالواحد مف البشر ال تقاـو قدرتو قدرة واحد مف الحيوانات العجـ سّيما المفترسة . الحيوانات لمّدفاع
وال تفي قدرتو أيضا باستعماؿ اآلالت المعّدة لممدافعة ، فيو عاجز عف مدافعتيا وحده بالجممة

، وفال بّد في ذلؾ كّمو مف الّتعاوف عميو بأبناء جنس، لكثرتيا وكثرة الّصنائع والمواعيف المعّدة ليا
ـّ حياتو لما رّكبو هللا تعالى عميو مف  وما لـ يكف ذلؾ الّتعاوف فال يحصل لو قوت وال غذاء وال تت

فيكوف فريسة ، وال يحصل لو أيضا دفاع عف نفسو لفقداف الّسالح، الحاجة إلى الغذاء في حياتو
ذا كاف الّتعاوف حصَّ ، حيوانات ويعاجمو اليالؾ عف مدى حياتو ويبطل نوع البشر ل لو القوت وا 

فإذف ىذا االجتماع ضرورّي لمّنوع ، وتّمت حكمة هللا في بقائو وحفظ نوعو، لمغذاء والّسالح لمّدفاع
اّل لـ يكمل وجودىـ وما أراده هللا مف اعتمار العالـ بيـ واستخالفو إّياىـ، اإلنسانيّ  )المقدمة . وا 

 (55:54البن خمدون صـ
 التعاوف وصية رب العالميف:

ـِ َواْلُعْدَواِف َواتَُّقوا َّللاََّ ِإفَّ َّللاََّ قاؿ سب (1) ْث  َشِديُد حانو:)َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
 (ٕاْلِعَقاِب( )المائدة:

ـُ ابُف كثير)رحمو هللا(:َيْأُمُر َتَعاَلى ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنيَف ِباْلُمَعاَوَنِة عَ  ، َمى ِفْعِل اْلَخْيَراِت َوُىَو اْلَبر  قاؿ اإلما
ـِ وَ  ـْ َعِف التََّناُصِر َعَمى اْلَباِطِل َوالتََّعاُوِف َعَمى اْلَمآِث . اْلَمَحاِرـِ َوَتْرِؾ اْلُمْنِكَراِت َوُىَو التَّْقَوى َوَيْنَياُى

 (ٛٔصػ٘)تفسير ابف كثير جػ
ـُ اْبُف َجِريِر الطبري)رحمو هللا(:اإْلِ  :َقاؿ اإلما ـُ ـُ َّللاَُّ ِبِفْعِموِ  ْث َواْلُعْدَواُف: ُمجاوزُة َما َحدِّ هللُا ، َتْرُؾ َما َأَمَرُك

ـْ ِفي ِديِنُكـْ  ـْ َوِفي َغْيِرُكـْ  ،َلُك ـْ ِفي َأْنُفِسُك  (ٜٓٗصػٜ)تفسير الطبري جػ. َوَفَرَض َلُك
ـْ ِإْذ ُكْنتُ  (2) ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت َّللاَِّ َعَمْيُك ـْ َأْعَداًء وقاؿ َجلَّ شأنو:)َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَِّ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ

ـْ َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَف النَّاِر فَ  ـْ ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُت ـْ َفَأْصَبْحُت ـْ ِمْنَيا َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف َفَألََّف َبْيَف ُقُموِبُك َأْنَقَذُك
ـْ َتْيَتُدوَف( ـْ آَياِتِو َلَعمَُّك  (ٖٓٔ)آؿ عمراف: َّللاَُّ َلُك

)رحمو هللا(:َّللاََّ َتَعاَلى َيْأُمُر ِباأْلُْلَفِة َوَيْنَيى َعِف اْلُفْرَقِة َفِإفَّ اْلُفْرَقَة َىَمكَ  ـُ القرطبي  ٌة َواْلَجَماَعَة قاؿ اإلما
ـَ َّللاَُّ اْبَف اْلُمَباَرِؾ َحْيُث َقاَؿ:ِإفَّ اْلَجَماَعَة َحْبُل َّللاَِّ َفاْعَتِصُموا * ِمْنُو ِبُعْرَوِتِو اْلُوثْ  .َنَجاةٌ  . َقىَوَرِح

 (168صـ4)تفسير القرطبي جـ
 يحثنا عمى التعاوف: -ملسو هيلع هللا ىلص- نبينا

ـَ َقاَؿ: ، َعْنوُ َرِضَي َّللاَُّ ، روى الشيخاِف َعْف َأِبي ُموَسى (1) الُمْؤِمُف »َعِف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
/مسمـ حديث  ٕٙٗٗ)البخاري حديث: . َوَشبََّؾ َبْيَف َأَصاِبِعوِ « ِلْمُمْؤِمِف َكاْلُبْنَياِف َيُشد  َبْعُضُو َبْعًضا

ٕ٘ٛ٘)  
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ـَ: " َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَف َقاَؿ: َقاَؿ ، روى مسمـٌ َعِف الن ْعَماِف ْبِف َبِشيرٍ  (2) َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ِىـْ  ـْ َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد)َأْي َدَعا ، َوَتَراُحِمِيـْ ، ِفي َتَوادِّ َوَتَعاُطِفِي

َيِر َواْلُحمَّىَبْعُضُو َبْعًضا ِإَلى اْلُمَشاَرَكِة ِفي َذلِ   (ٕٙٛ٘)مسمـ حديث: . َؾ( ِبالسَّ
ـْ َعَمى َبْعٍض  ـِ ُحُقوِؽ اْلُمْسِمِميَف َبْعِضِي ـُ النووي)رحمو هللا(:َىِذا اْلَحِديُث َصِريٌح ِفي َتْعِظي قاؿ اإلما

ـٍ َواَل َمْكرُ  ـِ َواْلُماَلَطَفِة َوالتََّعاُضِد ِفي َغْيِر ِإْث ـْ َعَمى التََّراُح )مسمـ بشرح النووي . وهٍ َوَحثِِّي
 (ٖ٘ٛصػٛجػ
: ، روى مسمـٌ َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ  (3) ـَ َمْف َنفََّس َعْف ُمْؤِمٍف »َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ْنَيا ـِ اْلِقَياَمةِ ، ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب الد  َر َعَمى ُمْعِسرٍ وَ ، َنفََّس هللُا َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْو َر هللُا ، َمْف َيسَّ َيسَّ
ْنَيا َواآْلِخَرةِ  ْنَيا َواآْلِخَرةِ ، َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما، َعَمْيِو ِفي الد  َوهللُا ِفي َعْوِف اْلَعْبِد َما َكاَف ، َسَتَرُه هللُا ِفي الد 
 (ٜٜٕٙ)مسمـ حديث: . اْلَعْبُد ِفي َعْوِف َأِخيوِ 

ـَ ، َرِضَي َّللاَُّ َعْنُيَما، روى الشيخاِف َعْف َعْبِد َّللاَِّ ْبِف ُعَمرَ  (4) َأفَّ َرُسوَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ـِ اَل َيْظِمُمُو َواَل ُيْسِمُموُ »َقاَؿ:  ـُ َأُخو الُمْسِم  الُمْسِم

ـٍ ُكْرَبةً ،  ِفي َحاَجِتوِ َوَمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف َّللاَُّ ، )يتركو إلى الظمـ( َفرََّج ، َوَمْف َفرََّج َعْف ُمْسِم
ـِ الِقَياَمةِ  البخاري حديث: «). َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه َّللاَُّ َيْوـَ الِقَياَمةِ ، َّللاَُّ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكُرَباِت َيْو

 ( ٕٓٛ٘/مسمـ حديث ٕٕٗٗ
ـِّ َعطِ ( 5) ـَ ، يَّةَ روى الشيخاِف َعْف ُأ ِفي اْلِفْطِر  َأْف ُنْخِرجَ ، َقاَلْت: َأَمَرَنا َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

َفَأمَّا ، َوَذَواِت اْلُخُدورِ ، َواْلُحيََّض ، والتي لـ تتزوج(، اْلَعَواِتَق)البنت في أوؿ الحيض، َواأْلَْضَحى
اَلةَ  ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ هللِا ِإْحَداَنا اَل َيُكوُف َلَيا ، َوَدْعَوَة اْلُمْسِمِميفَ ، ْدَف اْلَخْيرَ َوَيْشيَ ، اْلُحيَُّض َفَيْعَتِزْلَف الصَّ

 (ٜٓٛ/مسمـ حديث: ٖٔ٘البخاري حديث: «)ِلُتْمِبْسَيا ُأْخُتَيا ِمْف ِجْمَباِبَيا»َقاَؿ: ، ِجْمَبابٌ 
 أقواؿ السمف في التعاوف:

ـْ َزْيٌف ِفي َقاَؿ ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب ( 1) ـْ َفِإنَُّي ْدِؽ َفِعْش ِفي َأْكَناِفِي َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو: َعَمْيَؾ ِبِإْخَواِف الصِّ
ٌة ِفي اْلَباَلءِ  َخاِء َوُعدَّ  (35رقم: 84)اإلخوان البن أبي الدنيا صـ. الرَّ

ـْ َبْعَد َثاَلٍث َفِإْف كَ ( 2) ُدوا ِإْخَواَنُك ـْ َأْو َمَشاِغيَل َقاَؿ عطاُء بُف أبي رباح: َتَفقَّ اُنوا َمْرَضى َفُعوُدوُى
ـْ َأْو كانوا نسوا فذكروىـ  (176صـ2)إحياء عموم الدين لمغزالي جـ. َفَأِعيُنوُى

: َأْوِصِني َقاَؿ: ( 3) ْنَيا َعَمْيَؾ ُمؤْ »َقاَؿ َرُجٌل ِلَداُوَد الطَّاِئيِّ ـْ َأْيَسُر َأْىِل الد  َنًة اْصَحْب َأْىَل التَّْقَوى َفِإنَُّي
ـْ َلَؾ َمُعوَنةً   (43رقم: 95)اإلخوان البن أبي الدنيا صـ «َوَأْكَثُرُى

ْيَباِنيِّ  ُسِئلَ  َقاَؿ ُيوُنُس اْلَحذَّاءُ ( 4) ْخَوافِ ، َأبا َحْمَزَة الشَّ ؟ َقاَؿ: ، َعِف اإلِْ ـْ ـُ »ِفي َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمْف ُى ُى
ـْ  ،اْلُمَتَعاِوُنوَف َعَمى َأْمِر َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ،اْلَعاِمُموَف ِبَطاَعِة َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ  َقْت ُدوُرُى ْف َتَفرَّ َواِ 

 (49رقم: 99)اإلخوان البن أبي الدنيا صـ«َوَأْبَداُنُيـْ 
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: َمْف اتََّخَذ إْخَواًنا َكاُنوا َلُو َأْعَواًنا( 5)  (161)أدب الدنيا والدين لمماوردي صـ. َقاَؿ اْبُف اْلُمْعَتزِّ
 (161)أدب الدنيا والدين لمماوردي صـ. َعُضٌد َوَساِعدٌ ، َقاَؿ َبْعُض اْلُبَمَغاِء: َصِديٌق ُمَساِعدٌ ( 6)
ِتوِ  (7) ِتِو . َفَقْد َجَعَمؾ َعِديَل َنْفِسوِ ، َقاَؿ َبْعُض اْلُحَكَماِء: َمْف َجاَد َلؾ ِبَمَودَّ ُؿ ُحُقوِقِو اْعِتَقاُد َمَودَّ َفَأوَّ

َـّ إيَناُسُو  ـٍ ُث رِّ َواْلَعاَلِنَيةِ ، ِبااِلْنِبَساِط إَلْيِو ِفي َغْيِر ُمَحرَّ َـّ ُنْصُحُو ِفي السِّ َـّ َتْخِفيُف اأْلَْثَقاِؿ َعْنوُ ، ُث َـّ ، ُث ُث
ِة ، َفِإفَّ ُمَراَقَبَتُو ِفي الظَّاِىِر ِنَفاؽٌ . َأْو َيَناُلُو ِمْف َنْكَبةٍ ، ُمَعاَوَنُتُو ِفيَما َيُنوُبُو ِمْف َحاِدَثةٍ  دَّ َوَتْرَكُو ِفي الشِّ

 (176)أدب الدنيا والدين لمماوردي صـ. ُلْؤـٌ 
ال يطيق أحدىما دوف ، َقاَؿ َبْعُض اْلُحَكَماِء:العقُل والتجربُة في التعاوف بمنزلة الماء واألرض (8)

 (ٕٖرقـ: ٘ٗٗصػٖ)ربيع األبرارػ لمزمخشري جػ.  اآلخر إنباتاً 
، وفضيمُة التجار التعاوف باألمواؿ، فضيمُة الفالحيف التعاوف باألعماؿَقاَؿ َبْعُض اْلُحَكَماِء:( 9)

والفضيمة ، وفضيمُة العمماء التعاوف بالحكـ اإلليية، وفضيمُة المموؾ التعاوف باآلراء والسياسة
)الكشكول ـ لبهاء  . المشتركة بيف األصناؼ األربعة ىي التعاوف عمى ما يصمح بو المعاش والمعاد

 (289صـ2الهمذاني ـ جـالدين 
 قاؿ أحمد شوقي:( 11)
 . ِإفَّ الَتعاُوَف ُقوٌَّة ُعْمِويٌَّة * َتبني الِرجاَؿ َوُتبِدُع اأَلشياءَ  
 (313)صيد األفكارـ لحسين المهدي ـ صـ 
َعَراِء: (11)  َقاَؿ َبْعُض الش 
ْنَيا َصدِ   ي ِمْف الد  )أدب الدنيا والدين لمماوردي . يٌق ُمَساِعدُ ُىُموـُ ِرَجاٍؿ ِفي ُأُموٍر َكِثيَرٍة * َوَىمِّ

 (161صـ
 ىو القدوة في التعاوف: -ملسو هيلع هللا ىلص-نبينا

ـِّ الُمْؤِمِنيَف َقاَلْت)وىي تتحدث عف أوؿ نزوؿ الوحي عمى النبي( 1) -روى الشيخاِف َعْف َعاِئَشَة ُأ
 وبعد عودتو مف َغاِر ِحَراٍء(: -ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ َيْرُجُف ُفَؤاُدهُ َفَرَجَع  ، َفَدَخَل َعَمى َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِمٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا، َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ُموِني»َفَقاَؿ:  ُموِني َزمِّ ْوُع)شدة الخوؼ(« َزمِّ َوَأْخَبَرَىا الَخَبَر: َفَقاَؿ ِلَخِديَجَة ، َفَزمَُّموُه َحتَّى َذَىَب َعْنُو الرَّ

ِإنََّؾ َلَتِصُل ، َفَقاَلْت َخِديَجُة: َكالَّ َوَّللاَِّ َما ُيْخِزيَؾ َّللاَُّ َأَبًدا)أْي ال يضيعؾ (« َلَقْد َخِشيُت َعَمى َنْفِسي»
ِحـَ  ـِ( ، الرَّ ِعيِف َواْلَيِتي )تت، َوَتْحِمُل الَكلَّ)أي ُتْنِفُق َعَمى الضَّ برع بالماؿ لمف ُعِدَمو َوَتْكِسُب الَمْعُدوـَ

ْيَف)أي تكرمو وتقدـ لو طعاـ وشراب(، (. وتعطي الناس ما ال يجدونو عند غيرؾ ، َوَتْقِري الضَّ
)ىي ما ينزؿ باإلنساف مف الشدائد( /مسمـ حديث: ٖ)البخاري حديث:. َوُتِعيُف َعَمى َنَواِئِب الَحقِّ

ٔٙٓ) 
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ـَ َيْصَنُع ِفي روى البخاري َعْف اأْلَْسَوِد َقاَؿ َسَألْ ( 2)  ُت َعاِئَشَة َما َكاَف النَِّبي  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
اَلةِ ، َتْعِني ِخْدَمَة َأْىِموِ ، َبْيِتِو؟ َقاَلْت: َكاَف َيُكوُف ِفي ِمْيَنِة َأْىِموِ  اَلُة َخَرَج ِإَلى الصَّ . َفِإَذا َحَضَرْت الصَّ

 ( ٙٚٙ )البخاري حديث
ـَ َيْوـَ ، َرِضَي َّللاَُّ َعْنوُ ، ِف الَبَراِء ْبِف َعاِزبعَ  روى الشيخافِ ( 3) َقاَؿ:َرَأْيُت النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

َعرِ ، الَخْنَدِؽ َوُىَو َيْنُقُل الت َراَب َحتَّى َواَرى الت َراُب َشَعَر َصْدرِهِ  أْي َوُىَو َيْرَتِجُزِبَرَجِز)، َوَكاَف َرُجاًل َكِثيَر الشَّ
 َعْبِد َّللاَِّ ْبِف َرَواَحة ": يردد شعر(

ْقَنا َواَل َصمَّْيَنا َـّ َلْواَل َأْنَت َما اْىَتَدْيَنا * َواَل َتَصدَّ  المَُّي
ـَ ِإْف اَلَقْيَنا  َفَأْنِزَلْف َسِكيَنًة َعَمْيَنا * َوَثبِِّت اأَلْقَدا

 وا ِفْتَنًة َأَبْيَناِإفَّ اأَلْعَداَء َقْد َبَغْوا َعَمْيَنا * ِإَذا َأَرادُ 
 (ٖٓٛٔ/مسمـ حديث: ٖٖٗٓ)البخاري حديث: . َيْرَفُع ِبَيا َصْوَتوُ 

ـَ ، روى مسمـٌ َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ( 4) َقاَؿ: َبْيَنَما َنْحُف ِفي َسَفٍر َمَع النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َقاَؿ: َفَجَعَل َيْصِرُؼ َبَصَرُه َيِميًنا َوِشَمااًل)َأْي ُمَتَعرًِّضا ِلَشْيٍء َيْدَفُع بو ، ِإْذ َجاَء َرُجٌل َعَمى َراِحَمٍة َلوُ 

: ، َحاَجتو( ـَ َمْف َكاَف َمَعُو َفْضُل َظْيٍر)أي زيادة ما يركب عمى »َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َفْمَيُعْد ، َوَمْف َكاَف َلُو َفْضٌل ِمْف زَادٍ ، اَل َظْيَر)أي مف ال دابة( َلوُ َفْمَيُعْد ِبِو َعَمى َمْف ، ظيره مف الدواب(

َقاَؿ: َفَذَكَر ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ َما َذَكَر َحتَّى َرَأْيَنا َأنَُّو اَل َحقَّ أِلََحٍد ِمنَّا ِفي ، « ِبِو َعَمى َمْف اَل زَاَد َلوُ 
 (ٕٛٚٔ)مسمـ حديث: . َفْضلٍ 

ْحَساِف ِإَلى  قاؿ اإلماـُ  َدَقِة َواْلُجوِد َواْلُمَواَساِة َواإلِْ النووي)رحمو هللا(:ِفي َىَذا اْلَحِديِث اْلَحث  َعَمى الصَّ
ْفَقِة َواأْلَْصَحاِب َوااِلْعِتَناِء ِبَمَصاِلِح اأْلَْصَحاِب   (ٕ٘ٚصػٙ)مسمـ بشرح النووي جػ. الر 

اَف ( 5) ـَ ِفي روى أحمٌد َعْف ُعْثَماَف ْبِف َعفَّ َقاَؿ: ِإنَّا َوهللِا َقْد َصِحْبَنا َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َفِر َواْلَحَضرِ  )حديث . َوُيَواِسيَنا ِباْلَقِميِل َواْلَكِثيرِ ، َوَيْغُزو َمَعَنا، َوَيْتَبُع َجَناِئَزَنا، فَكاَف َيُعوُد َمْرَضاَنا، السَّ

 (514 حديث:532صـ1حسن()مسند أحمد جـ
 صور مف تعاوف الصحابة:

:ِإفَّ  (1) ـَ اأْلَْشَعِريِّيَف ِإَذا َأْرَمُموا)َأْي  روى الشيخاِف َعْف َأِبي ُموَسى َقاَؿ:َقاَؿ النَِّبي  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ ِفي َثْوٍب َواِحٍد  ـْ ِباْلَمِديَنِة َجَمُعوا َما َكاَف ِعْنَدُى ـُ ِعَياِلِي ( ِفي اْلَغْزِو َأْو َقلَّ َطَعا ـْ َـّ اْقَتَسُموُه َفِنَي زَادى ُث

ـْ ِمنِّي َوَأَنا ِمنْ  ِويَِّة َفُي ـْ ِفي ِإَناٍء َواِحٍد ِبالسَّ ـْ َبْيَنُي / مسمـ حديث  ٕٙٛٗ) البخاري حديث . ُي
ٕ٘ٓٓ ) 

:ُكنَّا َنْحِمُل -ملسو هيلع هللا ىلص-( روى البخاري  َعْف َأِبي َسِعيِد الخْدِري َقاَؿ)وىو يتحدث عف ِبَناِء َمْسِجِد النبي ٕ)
ـَ َفَيْنُفُض الت َراَب َعْنوُ َفَرآُه النَِّبي  َصمَّى هللاُ ، َلِبَنًة َلِبَنًة َوَعمَّاٌر َلِبَنَتْيِف َلِبَنَتْيِف  َوَيُقوُؿ: ،  َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـْ ِإَلى الَجنَّةِ ، َتْقُتُمُو الِفَئُة الَباِغَيةُ ، َوْيَح َعمَّارٍ » َقاَؿ: َيُقوُؿ َعمَّاٌر: َأُعوُذ « َوَيْدُعوَنُو ِإَلى النَّارِ ، َيْدُعوُى
 (ِٚٗٗباَّللَِّ ِمَف الِفَتِف ")البخاري حديث: 

اَراِني   (3) َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُو َأَخَذ َأْرَبَعِماَئِة ، َأفَّ ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب ، روى أبو ُنَعْيـ َعْف َماِلٍؾ الدَّ
ـِ: اْذَىْب ِبَيا ِإَلى َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِف اْلَجرَّاحِ  َـّ َتَمبَّْث سَ ، ِديَناٍر َفَجَعَمَيا ِفي ُصرٍَّة َفَقاَؿ ِلْمُغاَل اَعًة ِفي اْلَبْيِت ُث

ـُ َفَقاَؿ: َيُقوُؿ َلَؾ َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَف: اْجَعْل َىِذِه ِفي َبْعِض ، َحتَّى َتْنُظَر َما َيْصَنعُ  َفَذَىَب ِبَيا اْلُغاَل
َـّ َقاَؿ: َتَعاَلْي َيا َجاِرَيةُ ، َفَقاَؿ: َوَصَمُو هللُا َوَرِحَموُ ، َحاَجِتؾَ  َوِبَيِذِه ، ْبَعِة ِإَلى ُفاَلفٍ اْذَىِبي ِبَيِذِه السَّ ، ُث

ـُ ِإَلى ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى . َحتَّى َأْنَفَذَىا، َوِبَيِذِه اْلَخْمَسِة ِإَلى ُفاَلفٍ ، اْلَخْمَسِة ِإَلى ُفاَلفٍ  َفَرَجَع اْلُغاَل
: اْذَىْب ِبَيا ِإَلى ُمَعاٍذ َوَتمَُّو ِفي اْلَبْيِت َساَعًة َفَقاؿَ ، َعْنُو َوَأْخَبَرُه َفَوَجَدُه َقْد َأَعدَّ ِمْثَمَيا ِلُمَعاِذ ْبِف َجَبلٍ 

، َحاَجِتؾَ َحتَّى َتْنُظَر َما َيْصَنُع َفَذَىَب ِبَيا ِإَلْيِو َفَقاَؿ: َيُقوُؿ َلَؾ َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَف: اْجَعْل َىِذِه ِفي َبْعِض 
، اْذَىِبي ِإَلى َبْيِت ُفاَلٍف ِبَكَذا، اْذَىِبي ِإَلى َبْيِت ُفاَلٍف ِبَكَذا، ةُ َتَعاَلْي َيا َجاِريَ ، َفَقاَؿ: َرِحَمُو هللُا َوَوَصَموُ 

ـْ َيْبَق ِفي اْلِخْرَقِة ِإالَّ ِديَناَراِف َفَدَحا ِبِيَما ، َفاطََّمَعِت اْمَرَأُة ُمَعاٍذ َفَقاَلْت: َوَنْحُف َوهللِا َمَساِكيٌف َفَأْعِطَنا َوَل
ـُ ِإَلى ُعَمَر َفَأْخَبَرُه َفُسرَّ ِبَذِلَؾ َوَقاَؿ: ، ِإَلْيَيا)أي أعطاىما(  ـْ ِمْف »َوَرَجَع اْلُغاَل ـْ ِإْخَوٌة َبْعُضُي ِإنَُّي

  ( ٖٕٚصػ ٔ)حمية األولياء ألبي نعيـ جػ« . َبْعضٍ 
 تعاوف عجيب :

ْحمَ  ـَ َعَمْيَنا َعْبُد الرَّ َوآَخى َرُسوُؿ َّللاَِّ ، ِف ْبُف َعْوؼٍ روى البخاري  َعْف َأَنٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َقاَؿ: َقِد
ِبيعِ  ـَ َبْيَنُو َوَبْيَف َسْعِد ْبِف الرَّ َوَكاَف َكِثيَر اْلَماِؿ َفَقاَؿ َسْعٌد: َقْد َعِمَمْت اأْلَْنَصاُر ، َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـُ َماِلي َبْيِني َوَبْيَنَؾ َشطْ  ي ِمْف َأْكَثِرَىا َمااًل َسَأْقِس َرْيِف َوِلي اْمَرَأَتاِف َفاْنُظْر َأْعَجَبُيَما ِإَلْيَؾ َفُأَطمُِّقَيا َأنِّ
ْحَمِف َباَرَؾ َّللاَُّ َلَؾ ِفي َأْىِمَؾ  ْجَتَيا َفَقاَؿ َعْبُد الرَّ  ( ٖٔٛٚ) البخاري حديث . َحتَّى ِإَذا َحمَّْت َتَزوَّ

 التعاون لدفع الشر عن الناس:
ْيِف َوَجَد ِمْف ُدوِنِيَما َقْوًما اَل َيَكاُدوَف َيْفَقُيوَف قاؿ سبحانو عف ِذي اْلَقْرَنْيِف:) دَّ َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َبْيَف السَّ

َمى َأْف َقْواًل **َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِف ِإفَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف ِفي اأْلَْرِض َفَيْل َنْجَعُل َلَؾ َخْرًجا عَ 
ـْ َرْدًما َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبيْ  ـْ َوَبْيَنُي ي ِفيِو َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُك نِّ ا * َقاَؿ َما َمكَّ ـْ َسدًّ َنُي

َدَفْيِف َقاَؿ اْنُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَمُو َناًرا َقاَؿ آُتونِ   ي ُأْفِرغْ *آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَف الصَّ
ا َجاَء َعَمْيِو ِقْطًرا * َفَما اْسَطاُعوا َأْف َيْظَيُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُو َنْقًبا * َقاَؿ َىَذا َرْحَمٌة ِمْف َربِّي َفِإذَ 

ا( )الكيف: اَء َوَكاَف َوْعُد َربِّي َحقًّ  (ٖٜ:َٜٛوْعُد َربِّي َجَعَمُو َدكَّ
والتصدي ، ى الخير ودفع الشر عف الناسفي ىذه اآليات الكريمة صورة مف صور التعاوف عم

 . لممفسديف في األرض
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 التعاوف في مجاؿ الدعوة إلى هللا:
ـِ َوَأْىِموِ  ْساَل َوُنْصَرِة َنِبيِِّو َوُمَؤاَزَرِتِو َوُمَعاَوَنِتِو َعَمى ، َحثَّ هللُا َتَعاَلى ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى ُنْصَرِة اإلِْ

يِف  ْعَوةِ ِإَقاَمِة الدِّ ـَ ، َوَنْشِر الدَّ َفَقاَؿ: )َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكوُنوا َأْنَصاَر َّللاَِّ َكَما َقاَؿ ِعيَسى اْبُف َمْرَي
ْعَوِة ِإَلى َّللاَِّ )َقاَؿ ِٗٔلْمَحَواِريِّيَف َمْف َأْنَصاِري ِإَلى َّللاَِّ( )الصف:  ( َأْي: َمْف ُيَساِعُدِني ِفي الدَّ

َفُسم وا النََّصاَرى . (َوَكاَف َذِلَؾ ِفي َقْرَيٍة ُيَقاُؿ َلَيا: النَّاِصَرةُ ٗٔوَف َنْحُف َأْنَصاُر َّللاَِّ( )الصف: اْلَحَواِري  
 (ٜٛٗصػ  ٕ)البداية والنياية البف كثير جػ  . ِبَذِلؾَ 

 التعاوف عمى إقامة العبادات:
 لبعض أصحابو:، رضي هللا عنو، قاؿ موسى األشعري 

رحمكـ َّللاَّ واعقموا وأحكموا الصالة واتقوا َّللاَّ فييا وتعاونوا عمييا وتناصحوا فييا بالتعميـ " انظروا 
فإف َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ قد أمركـ أف ، مف بعضكـ لبعض والتذكير مف بعضكـ لبعض مف الغفمة والنسياف

 ٔ)طبقات الحنابمةػ ألبي الحسيف ابف أبي يعمى جػ .والصالة أفضل البر، تعاونوا َعَمى البر والتقوى 
 ( ٖٗ٘صػ 

 التعاوف عمى قياـ الميل:
 . كاف أىُل البيت الواحد مف سمفنا الصالح يتعاونوف عمى قياـ الميل 
، ْبًعاسَ ، روى البخاري  َعْف َأِبي ُعْثَماَف النَّْيِدي َقاَؿ: َتَضيَّْفُت َأَبا ُىَرْيَرَة)أْي نزلُت ضيفًا عميو( (1)

َـّ ُيوِقُظ َىَذا، َفَكاَف ُىَو َواْمَرَأُتُو َوَخاِدُمُو َيْعَتِقُبوَف المَّْيَل َأْثاَلًثا: ُيَصمِّي َىَذا )البخاري حديث: . ُث
٘ٗٗٔ) 

وِس ْبِف َبْكِر ْبِف ُخَنْيسٍ  (2)  ،َعِمي   َوَأُخوهُ  ،َقاَؿ: َكاَف اْلَحَسُف ْبُف َصاِلحٍ ، روى أبو ُنَعْيـ َعْف َعْبِد اْلُقد 
 ،اَل َيَناُموفَ  ،َيَتَعاَوُنوَف َعَمى اْلِعَباَدِة ِبالمَّْيلِ  ،َوَكاَنا َيْقَرَأاِف اْلُقْرآَف َوُأم ُيَما ،َوَكاَف َعِمي  َيْفُضُل َعَمْيوِ 

ـِ  ،َوِبالنََّياِر اَل ُيْفِطُروفَ  َيا ـِ َوالصِّ ِيَماَفَممَّا َماَتْت ُأم ُيَما َتَعاَوَنا َعَمى اْلِقَيا َفَممَّا َماَت ، َعْنُيَما َوَعْف ُأمِّ
ـَ اْلَحَسُف َعْف َنْفِسوِ  ـُ ِبالمَّْيِل  -َوَكاَف ُيَقاُؿ ِلْمَحَسِف: َحيََّة اْلَواِدي ، َوَعْنُيَما، َعِمي  َقا . -َيْعِني اَل َيَنا

 (ٕٖٛصػ ٚ)انظر حمية األولياء جػ
 التعاوف في طمب العمـ:
َقاَؿ: ُكْنُت َأَنا َوَجاٌر ِلي ِمَف اأَلْنَصاِر ِفي َبِني ، َعْف ُعَمرَ ، َّللاَِّ ْبِف َعبَّاسٍ  روى الشيخاِف َعْف َعْبدِ 

ـَ ُأَميََّة ْبِف َزْيٍد َوِىَي ِمْف َعَواِلي الَمِديَنِة َوُكنَّا َنَتَناَوُب الن ُزوَؿ َعَمى َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعمَ  ، ْيِو َوَسمَّ
ـِ ِمَف الَوْحِي َوَغْيرِهِ ، َأْنِزُؿ َيْوًماَيْنِزُؿ َيْوًما وَ  َذا َنَزَؿ َفَعَل ِمْثَل َذِلؾَ ، َفِإَذا َنَزْلُت ِجْئُتُو ِبَخَبِر َذِلَؾ الَيْو ، َواِ 

َـّ ُىَو؟ َفَفِزْعُت َفخَ ، َفَضَرَب َباِبي َضْرًبا َشِديًدا، َفَنَزَؿ َصاِحِبي اأَلْنَصاِري  َيْوـَ َنْوَبِتوِ  ، َرْجُت ِإَلْيوِ َفَقاَؿ: َأَث
َفُقْمُت: َطمََّقُكفَّ َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى ، َقاَؿ: َفَدَخْمُت َعَمى َحْفَصَة َفِإَذا ِىَي َتْبِكي. َفَقاَؿ: َقْد َحَدَث َأْمٌر َعِظيـٌ 
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؟ َقاَلْت: اَل َأْدِري  ـَ َـّ َدَخْمُت َعَمى النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيوِ ، هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ـٌ: َأَطمَّْقَت  ُث ـَ َفُقْمُت َوَأَنا َقاِئ َوَسمَّ
 (ٜٚٗٔ/مسمـ حديث:  ٜٛ)البخاري حديث: . َّللاَُّ َأْكَبرُ  َفُقْمُت:« الَ » ِنَساَءَؾ؟ َقاَؿ:

 التعاوف بيف المسئوليف:
مف أجل انجاز ىذا العمل عمى الوجو ، ينبغي أف يتعاوف جميع األفراد الذيف يجمعيـ عمٌل واحٌد 

ـَ لُمَعاِذ ، الذي يرضي هللا تعالى، المشروع وَىذا ىو المقصود مف نصيحة النبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 . َوَأَبي ُموَسى األشعري حيف َبَعَثيما ِإَلى اْلَيَمفِ ، ْبِف َجَبٍل 

هِ ، َعْف َأِبيوِ ، روى الشيخاِف َعْف َسِعيِد ْبِف َأِبي ُبْرَدةَ  ـَ َأفَّ ، َعْف َجدِّ َبَعَث ، النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َرا»ُمَعاًذا َوَأَبا ُموَسى ِإَلى الَيَمِف َقاَؿ:  َرا َواَل ُتَعسِّ َرا َواَل ُتَنفَِّرا، َيسِّ )البخاري  «َوَتَطاَوَعا َواَل َتْخَتِمَفا، َوَبشِّ

 (ٖٖٚٔ/مسمـ حديث:  ٖٖٛٓحديث: 
 التعاوف بيف الدوؿ اإلسالمية:

 أحوج الدوؿ اإلسالمية ىذه األياـ إلى تحقيق التعاوف فيما بينيا في جميع المجاالت:ما 
، إف هللَا تعالى قد وىَب لمبالد اإلسالمية ِنَعمًا كثيرة. والعسكرية، والثقافية، والسياسية، االقتصادية

والمناخ ، العاممةواأليدي ، والمعادف، والبتروؿ، والتربة الزراعية الخصبة، الماء العذب منيا:
بانية قد ال تتوفر جميعيا في غير البالد . والموقع الجغرافي الممتاز، المتنوع وىذه الخيرات الرَّ

، ومف العجيب أف نرى بالدًا غير إسالمية قد سبقتنا إلى تحقيق التعاوف فيما بينيا. اإلسالمية
وأزالت ، ت سوقًا اقتصادية مشتركةوأقام، التي قامت بتوحيد ُعْمَمتيا المالية، كالدوؿ األوربية 

وأقامت معاىدة لمدفاع المشترؾ ضد أي اعتداء عمى أي دولة ، الحواجز الجمركية فيما بينيا
 . وقد ظير ىذا التعاوف في أماكف أخرى مف العالـ. أوربية

 وذلؾ ألف ديننا اإلسالمي يدعو، إف الدوؿ اإلسالمية أْولى مف ىذه الدوؿ بتحقيق ىذا التعاوف 
ويدعو المؤمنيف جميعًا إلى التعاوف عمى الخير في جميع مجاالت ، إلى الوحدة والمودة واإلخاء

ـِ َواْلُعْدَواِف َواتَُّقوا َّللاََّ . الحياة ْث  ِإفَّ َّللاََّ قاؿ هللا تعالى: )َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
 (ٕ)المائدة: َشِديُد اْلِعَقاِب(
 فوائد التعاوف:

 . التعاوُف يساعُد في إنجاز األعماؿ الكبيرة اّلتي ال يقدر عمييا األفراد (1)
 . عنو الشعور بالعجز التعاوُف يجعُل اإلنساف يشعر بالقّوة وينزعُ  (2)
 . التعاوُف دليُل حّب الخير لآلخريف (3)
 . التعاوُف يساعُد عمى مواجية األخطار المحيطة باإلنساف  (4)
ة لإلنساف، التعاوُف ثمرٌة مف ثمرات اإليماف (5)  . فضال عف كونو حاجة ماسَّ
 . التعاوُف أساُس الّتقّدـ واإلنتاج والّنجاح والّتفّوؽ  (6)
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 . التعاوُف مف ثمرات األخّوة اإلسالمّية (7)
 . التعاوُف يؤدي إلى الّشعور بالمساواة في اإلنسانّية (8)
 . التعاوُف ينزُع الحقد مف القموب الّضعيفة ويزيل أسباب الحسد (9)
 . التعاوُف طريٌق موّصل إلى محّبة هللا ورضاه وجّنتو (11)
 . التعاوُف سبٌب مف أىـّ أسباب األلفة والمحّبة بيف الّناس (11)
 . سّنة هللا تعالى في خمقو ويوافق طبيعة األشياءالتعاوُف يحّقُق  (12)

 (1127صـ3)موسوعة نضرة النعيم جـ
ََ لوجيو الكريـ وأف  أسأُؿ هللا تعالى بأسمائو الحسنى وصفاتو الُعال أف يجعل ىذا العمل خالصًا

 . وآخُر دعوانا أف الحمُد هلل َربِّ العالميف . ينفع بو طالب العمـ
 . ا محمٍد وعمى آلِو وصحبِو والتابعيَف ليـ بإحساٍف إلى يوـِ الديفوصمى هللُا وسمـ عمى نبين

 


