


 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 خدمة املجتمع .. نحو مفهوم أشمل ومسؤولية أوسع

 : عبد اهلل بن عمر الدميجي أ.د  بقلم                                                    

 رئيس جملس إدارة مجعية حتفيظ القرآن الكريم باخلرمة                                                                  

 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                                                      

ومن بسنته احلمد هلل وكفى ، والصالة والسالم عىل رسوله املصطفى ، وعىل آله وصحبه 

 ..اقتدى

 أما بعد : 

فقد ترددت كثريا يف اختيار موضوع يناسب باكورة اإلنتاج الثقايف التوعوي ملجلس 

وتركوا  ،بلدي ) حمافظة اخلرمة ( بعد أن كلفني اإلخوة باملشاركة بمقالة يف جملة املجلس الغراء

 اختيار املوضوع لكاتب املقال إحسانا منهم الظن بأخيهم.

 نأل ؛يف الذهن مبارشة "خدمة املجتمع"وحني يرد ذكر املجلس البلدي فإنه ينقدح 

القيام بوظيفة "املحامي" عن أهل البلد  ية بأعضائه املنتخبني واملعينني همهمة املجلس الرئيس

ومساعدة اجلهات  ،و "الوكيل" عنهم يف حتقيق طموحاهتم وحقوقهم املتعلقة باخلدمات العامة

ووضع اخلطط  ،ومتابعتهم املسؤولة املكلفة بتأمني تلك اخلدمات والتنسيق معهم

االسرتاتيجيات بعيدة املدى يف استثامر املوارد لتحقيق الصالح العام وتطلعات املجتمع و

 الطموح.

لكن "خدمة املجتمع" ليست قارصة عىل اخلدمات العامة التي هي من اختصاص 

 ،املجلس البلدي ومتابعته ، بل هناك من الرضوريات ما تفوق يف األمهية هذه اخلدمات
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وعواقب التفريط فيها أشد رضرًا من نقص تلك اخلدمات ، فمن املسؤول عنها؟ ومن املحامي 

ده نفسهعن البلد وأهله لتحقيقها؟ إهنا مسؤولية املجتمع نفسه عن  ، ومسؤولية املجتمع عن أفرا

مسؤولية األفراد عن جمتمعهم ؟ ثم ما هو هذا املجتمع الذي نتحدث عنه؟ هل املجتمع إال أنا و

  .وأنت! وهل املسؤول إال أنا وأنت ! وهل اخلادم إال أنا وأنت! وهل املخدوم إال أنا وأنت!؟

د ، لكنها ختتلف ا ومؤسسات حكومية وتطوعية وأهليةإهنا مسؤولية اجلميع أفرا

، وال يعذر أحد من حتمله ت والصالحيات والقدرات واملؤهالتباختالف التخصصا

 املسؤولية بقدر طاقته ووسعه.

إن من خصائص املجتمع املسلم أنه "جمتمع مسؤول" فاملجتمع بكايناته ومؤسساته 

 .احلكومية واخلريية والتطوعية واألهلية مسؤول عن أفراده وما يصلحهم

د الذين هم لبنات هذا املجتمع الشامخ مسؤولون ومؤمتنون عىل جمتمعهم كام قال   كام أن األفرا

بل قال اهلل تعاىل قبل ذلك :  (وكلكم مسؤول عن رعيته( ) كلكم راع)صىل اهلل عليه وسلم : 

 .[93-92عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون{]احلِجر:* }فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْن

ده  كون هلم رسالة تحتمل املسؤولية يفقد قيمة احلياة، وحني ال واملجتمع الذي يفقد أفرا

ئز وتظهر الفردية واملصالح ومسؤولية يشغل اهلوى قلوهبم ومتتد الش هوات وتستعيل الغرا

الشخصية والالمباالة عىل قاعدة املثل اجلاهيل: ) أنا وبعدي للطوفان( واملثل العامي"اجلاهيل" 

 أيضا "يف جنب غريي كأهنا يف الطني" ...... وأمثاهلا.

نفسه ( لكن ديننا احلنيف أرشدنا إىل أنه : ) ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب ل

وإىل أن : ) املسلم للمسلم كالبنيان؛ يشد بعضه بعضا( وشبك صىل اهلل عليه وسلم بني أصابعه 
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بل  (له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(ى الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع )كاجلسد)، وقال : 

)تبسمك يف وجه أخيك )و ()إماطة األذى عن الطريق شعبة من شعب اإليامن()جعل 

 (.صدقة(

}لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء ل املسؤولية حد مهام قلت قدراته وإمكاناته معذور عن حتم  أوليس هناك  

الْمُحْسِننِيَ مِن  واَلَ عَلَى الْمَرْضَى واَلَ عَلَى الَّذِينَ الَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى

وقال صىل اهلل عليه وسلم أليب ذر ملا قال: يا رسول اهلل  [91فُورٌ رَّحِيم{]التوبة:سَبِيلٍ وَاللّهُ غَ 

 .() تكف رشك عن الناس فإهنا صدقة منك عىل نفسك()أرأيت إن ضعفت عن العمل؟ قال: 

، فإن ترك ركاهبا م املثل للمجتمع املسلم بالسفينةورضب صىل اهلل عليه وسل

، وإن أخذوا تهم خرقوا السفينة فغرقوا مجيعاً لسفهائهم حري مسؤوليتهم جتاه سفينتهم وتركوا 

 عىل أيدهيم نجوا مجيعا.

} وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الرْبِّ وَالتَّقْوَى واَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ : فكان شعار املجتمع املسلم 

خري ))وميزاهنم [10}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {]احلُجُرات: :ودثارهم [2ة:اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب{]املائد

 . ((نفعهم للناسأالناس 

ا مسؤوليته جتاه اآلخر بعد حتقيق القاعدة األساسية ل كل واحد من  ق هذا يف املجتمع وحتم  إذا حتق  

وهي القيام بمسؤوليته أمام خالقه ومواله من اإليامن باهلل تعاىل وتوحيده حتقق موعود اهلل هلم بـ 

}مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى  ، قال تعاىل:واجلزاء األوىف يف اآلخرة ،"احلياة الطيبة" يف الدنيا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 قال تعاىل:و[97وَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون{]النحل:وَهُ 

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ }وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي األَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ 

 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي الَ 

 .[55بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون{]النور:

د واملجتمعات املحافظة عىل ومن املقوما ت األساسية هلذه احلياة الطيبة املوعودة لألفرا

ئع ال ،الرضورات اخلمس التي جاء الدين اإلسالمي بحاميتها  ،السابقة سامويةبل ومجيع الرشا

ئع دين والنفس والعقل والنسل واملالوهي حفظ ال ، ورشع اإلسالم لكل واحدة منها من الرشا

 يها مما هو مبسوط يف غري هذا املوضع.ما حيافظ عليها وحيم

دًا ومجاعات، ما دورنا نحن أبن :والسؤال الذي يطرح نفسه اء هذه املحافظة أفرا

، وماذا قدمنا للمحافظة عىل هذه الرضورات اخلمس التي أمرنا اهلل تعاىل مؤسسات وهيئات

 .بحفظها ليتحقق لنا وملجتمعنا "احلياة الطيبة"؟

إن املتأمل بعني البصرية لواقع املجتمع يرى بعض اهلنات واألخطاء والتقصري الذي  

وأن يتعاونوا فيام بينهم لتسلم هلم  ،الغيورون عىل دينهم ووطنهم إىل معاجلتها يستدعي أن هيب  

سفينتهم من بعض اخلروقات التي حيدثها بعض السفهاء والتي قد تكون سببا لغرق سفينة 

 ته ال قدر اهلل .املجتمع بكلي

أما بخصوص األساس األول: وهو املحافظة عىل الدين فيكون بتعاون مجيع اجلهات كل 

هلل العاصم بإذن ا هفيام خيصه بتعظيم الدين يف النفوس وتبيني مغبة التساهل يف التمسك به، فإن

 عىل بصرية ، وكذلك االهتامم بالتعليم الرشعي والدعوة إىل اهلل ، من الفتن الداخلية واخلارجية
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ووقاية املجتمع من البدع املحدثة واألفكار اهلدامة ، وعوامل الفرقة واالختالف ، ومحايته من 

الوافدة التي تزعزع الثقة بالدين، وهتون التحلل من تعاليمه، بل وتنفر من علامئه الشبهات 

 ، أو تؤدي إىل الغلو فيه وجتاوز املرشوع تعلياًم وتطبيقًا.عاتهدو

من الشباب فيها عىل دينهم أملحاضن الشبابية املنضبطة التي ينبغي التوسع يف إجياد اكام ي

 وتشغلهم بام ينفعهم ويصلحهم ليكونوا لبنات صاحلة يف بناء أنفسهم وجمتمعاهتم .

من الوقوع يف  -فيام نحسب –ه وفضله أبناء هذا البلد املبارك وقد حفظ اهلل تعاىل بمن  

ويض قلترصفات الرعناء التي تؤدي إىل توالتلطخ بالدماء الربيئة وا ،يشء من األفكار املنحرفة

األمن وترويع اآلمنني وذلك بفضل اهلل عز وجل ثم بجهود القائمني عىل شؤون الشباب من 

 حافظة وأبناؤها.، وإهنا ملفخرة تعتز هبا هذه امللامء والدعاة واملعلمني واملربنيالع

أما املحافظة عىل األساس الثاين وهو حفظ النفس: فذلك االهتامم ببيان حرمة دم املسلم 

إضافة إىل وقاية املجتمع  ،ومنزلتها عند اهلل ، وسوء مآل املستحلني للدماء املعصومة بغري حق

، ات اجلاهليةبيات القبلية، والثارمن األسباب الدافعة إىل إراقة الدماء املعصومة كالعص

ورضورة األخذ عىل أيدي السفهاء وأطرهم عىل احلق أطرا ، وعدم الشفاعة يف املعتدين حلدود 

وإشهاره يف   وتعاون املجتمع مع املسؤولني يف منع استعامل السالح ،اهلل املتساهلني يف الدماء 

رصاصة ، وعدم التهاون يف ذلك ، فكم من نفس أزهقت ظلام بسبب املناسبات واألفراح

 جاهل. طائشة من غر  

كان سببا يف إغالق آخر يف غاية األمهية ، حيث  نسى يف هذا املقام االهتامم بجانبوال ن

م أرس وأطفال وحرماهنم من عائلهم ، وكم من زهور شابة غالية راحت بيوت بأكملها وتيت  
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حصائيات إلغت تفحيط ولعب بالسيارات التي بضحية لترصفات محقى ، أو رسعة جنونية ، أو 

 ، ناهيك عن اإلعاقات املستديمة واألموال املهدرة.ببها ما مل تبلغه احلروب الطاحنةالوفيات بس

األساس أما املحافظة عىل النسل واألعراض فببيان أحكام الرشيعة يف محاية هذا العنرص 

عىل احلشمة واحلياء واحلجاب، وعدم  ، والتمسك بأحكامه واحلث  من حياة املسلمني

ايتهم من وسائل الرذيلة ، ومحية بذلك يف أوساط نسائنا وبناتنا، وتكثيف التوعاالختالط

، والتعاون مع اجلهات الذين يتالعبون بأعراض املسلمني ، واألخذ عىل أيدي املفسدينودعاهتا

ويدخل يف ذلك  ،املعنية من اهليئات والرشط يف حراسة الفضيلة ، ومحاية املجتمع من الرذيلة

تسهيل أمور الزواج وختفيف املهور ومساعدة الشباب والشابات عىل إعفافهم وحتصينهم 

 ومحاية األرسة من التفكك ووسائله وإصالح ذات بينهم .

فتلك النعمة العظيمة التي أنعم اهلل هبا علينا وميزنا هبا  ،أما األساس الرابع وهو العقل

تمعنا من مظاهر اللعب بعقول املسلمني وأبنائهم ، وتدمريها عن سائر احليوان فنحن نرى يف جم

، ومعنويًا بوسائل االتصال طريق املخدرات واملسكرات واخلمورحسيًا ومعنويًا؛ حسيًا عن 

وكم من  ،احلديثة التي عصفت بعقول كثري من أبنائنا ، فأصبحوا أجساما مهرتئة بال عقول

 وال بسبب أم اخلبائث املغيبة للعقول.االعتداءات عىل األنفس واألعراض واألم

 طرق فذلك بتسهيل ،وأما األساس اخلامس وهو حفظ املال الذي هو عصب احلياة 

، وتوفري جماالت العمل املنتج والتشجيع عليه مع محاية أموال املسلمني من الكسب احلالل

ق واملجرمنيالس   شع واخلديعة والربا ، ومحاية املسلمني يف أمواهلم من الغش واجلواملفسدين ا

 والبيوع املحرمة ، ومحايتهم من أساليب النصب واالحتيال بألواهنا اخلادعة املعارصة . 
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هذه خواطر أحببت املشاركة يف طرحها الستكامل دراستها ووضع السبل الكفيلة لتنفيذ 

ليه إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإ ردتوما أ ،الصالح منها

 أنيب.
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