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 التعاون نضج ووعي

ومسو  النضج هو مظهر من مظاهر والنجاح يف العمل اجلمعوي، ،رينن القدرة على التعاون مع اآلخإ
  1على صعيد الفرد واجملتمع ومفتاح التقدم والنهوض، األخالق،

ويف  وتضم به الطاقات وتتضاعف فيه اإلنتاجات، ن التعاون مع اآلخرين تتسع به آفاق التفكري،إ
 1ات اإلدارية واألخالقيةوتنمية القدر  وحسن التوافق، التعاون تروض النفوس على املرونة،

وتعاونوا على " :جالله لقال ج وهو عبادة عظيمة، يف أوجه الرب، واهلل تعاىل دعا عباده اىل التعاون،
 "وال تعاونوا على اإلمث والعدوان الرب والتقوى

مام أو  هتامكاناإو  مام آفاق احلياةأفإهنا تبقى حمدودة  ي إنسان مهما عظمت كفاءته وقدرته،أن إ
 1حتديات الواقع وجماالت التطلع والطموح

 1هنا حتمل يف ثناياها معىن التعاونأيتبني له  ن املتأمل يف واقع العبادات املفروضة،إ

وصالة 1 بتحديد الزمان واملكان والنسك، جلميع احلجيج ال بشكل مجاعي،إن فريضة احلج ال تؤدى إ
 1وصيام رمضان وهكذا ووقت واحد، يف يوم واحد، ال مجاعة،إاجلمعة ال تؤدى 

 1وتربية األمة على منهج التعاون واملشاركة ن هذه التعاليم هتدف اىل بعث روح العمل اجلمعي،إ

 ن اهلل يبارك ويعني العملأي أ ن يد اهلل مع اجلماعة،أخرب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إ
 1ىل الوحدة واالنسجام إوترمز  ن فيه العقول تتالقح،أل اجلمعي،

 سوأ عوائق الوحدةأولعل  نظرة ريبة وخوف، ىل بعضها،إن من عوائق التعاون هو نظرة األطراف إ
واملشاركة  والتعاون ما يسميه البعض التزاما شرعيا مينعه من التعاون مع اآلخر املخالف له يف الرأي

بل  ومقاطعته، ن اآلخر مبتدع وضال يأمر الشرع هبجرهأته؛ مدعيا ولو يف مصلح ي مشروع،أمعه يف 



الرسول صلى اهلل  وبغض النظر عن احنرافية هذا الفكر وعدم صحته وخمالفته ملا كان عليه وحماربته،
تكون مصلحة  فإن الشرع يفسح اجملال للتحالف حىت مع غري املسلمني حينما عليه وسلم،

التحالف مع قبائل  اليت وضعها عليه السالم بداية اهلجرة على مشرتكة،كما نصت صحيفة املدينة
 1كما تعاهد صلى اهلل عليه وسلم مع قبيلة خزاعة وهي على الشرك يهود املدينة،

 تحقيقيفرض التعاون وشحذ اهلمم،ل ،ومصلحة متبادلة بني األطراف ن وجود مشروع مشرتك ،إ
قل " ن يتعاون مع غريه يف املتفق حولهأ عليه وسلم ن اهلل تعاىل يأمر نبيه حممدا صلى اهللإ، النجاح

بعضنا  ال نعبد اال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذأىل كلمة سواء بيننا وبينكم إياأهل الكتاب تعالوا 
 "بعضا أربابا من دون اهلل

أخيه؛  عونن اهلل يف عون العبد مادام العبد يف إو  ومنهج إمياين، ن التعاون بني الناس مطلب رباين،إ
خدجية  به ذكرت واإلسالم جيعل التعاون منهاجه وطريقه اىل الفالح وهو صفة نبوية وخلق رفيع،

 الرحم، نك لتصلإ ،بداأواهلل ال خيزيك اهلل : رضي اهلل عنها نبينا عليه السالم وقت بدء نزول الوحي
 1وتعني على نوائب الدهر وتكسب املعدوم، وحتمل الكل،

مطلوب  وهو وهو سبيل النجاح وإدراك الغايات السامية، الغة يف متاسك اجملتمع،ن التعاون له أمهية بإ
 1،كل يف جمال عمله واختصاصه من كل فرد من أفراد اجملتمع

يف  فكان الكل يعمل هو تلك السمة اليت ميزت اجملتمع النبوي وقت هاجر اىل املدينة، ن التعاونإ
 عليه وسلم، و يف تلقي الوحي عن الرسول صلى اهللأ ،سواء يف بناء املسجد ،إطار مشرتك مع أخيه

 1بل حىت يف إدارة املعارك والغزوات أويف الزراعة، و يف التجارة،أ

 ذ به تكون وترية العطاءإ ن العمل يف إطار فريق عمل خري منه يف إطار الفرد،أحد يف أال يشك 
رهبم  وسيق الذين اتقوا: "وحركة العمل أسرع، بل حىت اجلنة يدخلها االنسان يف إطار اجلماعة كثر،أ

 1املتعاونني على الرب اخلري، هلأجعلنا اهلل وإياكم من " اىل اجلنة زمرا

 


