
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ْثمر َواْلُعْدَوانر  }القائل يف كتابه العزيز:   احلمد هلل رب العاملي   ِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعََل اإلر َوَتَعاَوُنوا َعََل اْلِبر

َقابر  يُد اْلعر ُقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َشدر ، وأشهد أن ال إله [77]احلج:{َواْفَعُلوا اْْلَْْيَ َلَعلَُّكْم ُتْفلرُحونَ }وقال:   [2] املائدة:{َواتَّ

ْم  ْم َوَتَراُُحرهر هر نرَي يفر َتَوادِّ إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله القائل: ))َمَثُل املُْْؤمر

نْ  مر اْشَتَكى  إرَذا  اْْلََسدر  َمَثُل  ْم،  هر ى((اللهمَوَتَعاُطفر َواحْلُمَّ َهرر  برالسَّ اْْلََسدر  َسائرُر  َلُه  َتَداَعى  ُعْضٌو  وسلم    ُه  صل 

 بعد: أما  وبارك عليه وعَل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ب جاء  دين  اإلسالم  ف كل  إن  الناس،  بي  واأللفة  واملحبة  املودة  حيقق  ترشيعاته  ما  إىل  تدائام  نرى  دعونا 

اتر َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأتر برُكُم اهللَُّ ََجريًعا إرنَّ اهللََّ َعََلٰ ُكلِّ }تعاىل:  املشاركة يف خدمة املجتمع، قال   َفاْسَتبرُقوا اْْلَْْيَ

يرٌ  َقدر  
ٍ
ء عنه[148البقرة]{ََشْ وثبت  وسلم  ،  عليه  اهلل  َأْنَفُعُهمْ ))  : صَل  اهللَّر  إرىَل  النَّاسر  َوَأَحبُّ   َأَحبُّ   ، لرلنَّاسر

ُف َعنُْه ُكْرَبًة، َأْو َتْطُرُد َعنُْه ُجوًعا، َأوْ  ُلُه َعََل ُمْسلرٍم، َأْو َتْكشر وٌر ُتْدخر َتْقِضر َعنُْه َدْينًا، َوألَْن    األَْعاَملر إرىَل اهللَّر ُُسُ

َأْعَتكرَف يفر  َأْن  ْن  إرَِلَّ مر َأٍخ ِلر يفر َحاَجٍة، َأَحبُّ  َ َمَع 
در    َأْمِشر ينَةر -َهَذا املَْْسجر َد املَْدر وَعْن    ((،َشْهًرا  -َيْعنري َمْسجر

يِّ َقاَل:   يٍد اْْلُْدرر َلٍة َلُه َقاَل:    ))َأِبر َسعر َبْيناََم َنْحُن يفر َسَفٍر َمَع النَّبريِّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيهر َوَسلََّم إرْذ َجاَء َرُجٌل َعََل َراحر

ُه   ُف َبَْصَ اَماًل. َفَقاَل َرُسوُل اهللَّر َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيهر َوَسلََّم: َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْد بر َفَجَعَل َيْْصر ينًا َوشر هر َيمر

َفَذَكَر مر  َلُه. َقاَل:  برهر َعََل َمْن اَل َزاَد  َفْلَيُعْد  ْن َزاٍد  َلُه َفْضٌل مر َكاَن  َلُه؛ َوَمْن  املَْالر َما  ْن  َعََل َمْن اَل َظْهَر  َأْصنَافر 

نَّا يفر َفْضلٍ  ََحٍد مر ُه اَل َحقَّ ألر  ((. َذَكَر َحتَّى َرَأْينَا َأنَّ

ومن يتأمل النداءات يف القران الكريم، جيد أن اهلل تعاىل خاطب عباده بصيغ حتثهم عَل التامسك والوحدة  

وإشارة إهلية إىل أمهية العمل   ة قرآنية يف دالل  ،{يا أهيا الناس}و {يا بني آدم}والعمل اْلامعي فيقول تعاىل:

   .اْلامعي والتعاون

ولقد ذكر لنا القران الكريم نامذج كانت حريصة عَل املشاركة يف خدمة املجتمع؛ فهذا نبي اهلل موسى عليه  

يساعد  واملساعدة؛    السالم  العون  قال في طالبي  أغنامهام،  لرعي  تستسقيان  كانتا  امرأتي  بمساعدة  تطوع 

رُم اْمَرأَتْير َتُذوَدانر }تعاىل:  ْن ُدوِنر َن النَّاسر َيْسُقوَن َوَوَجَد مر ًة مر   َقاَل َما  َوملََّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيهر ُأمَّ



 

 

 

َعا الرِّ َر  ُيْصدر َحتَّى  ي  َنْسقر اَل  َقاَلَتا  ملرَا َخْطُبُكاَم  إرِّنِّ  َربِّ  َفَقاَل  الظِّلِّ  إرىَل  َتَوىلَّ  ُثمَّ  هَلاَُم  َفَسَقى  َكبرٌْي  َشْيٌخ  َوَأُبوَنا  ُء 

ْيٌ  ْن َخْْيٍ َفقر  .[٢٣/٢٤ :القصص  ]{َأْنَزْلَت إرَِلَّ مر

ة كانة العمل اْلامعي وأثره عَل الفرد واملجتمع؛ فها هو ذو القرني مع ما أويت من قومل  كام رضب لنا مثال

نراه مل يستغن عن التعاون واالشرتاك والعمل    -إذ مكن اهلل له يف األرض وأتاه من كل َشء سببا    -وشدة  

َلَك َخْرًجا  }اْلامعي، قال تعاىل :  َنْجَعُل  َفَهْل  ُدوَن يفر اأْلَْرضر  ُمْفسر َوَمْأُجوَج  َيْأُجوَج  إرنَّ  اْلَقْرَنْير  َذا  َيا  َقاُلوا 

َعَل َبيْ  ٍة َأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم رَ َعََلٰ َأن ََتْ ينُوِّنر برُقوَّ نِّي فريهر َرِبِّ َخْْيٌ َفَأعر ا َقاَل َما َمكَّ ْدًما آُتوِّنر ُزَبَر نَنَا َوَبْينَُهْم َسدًّ

َدَفْير َقاَل انُفُخوا َحتَّٰى إرَذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتوِّنر  يدر َحتَّٰى إرَذا َساَوٰى َبْيَ الصَّ ْغ َعَلْيهر قرْطًرا َفاَم اْسَطاُعوا  احْلَدر  ُأْفرر

 .[97]الكهف:{َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا 

ابنه إسامعيل أن يساعده عَل تنفيذ هذا  و ن  مر ببناء الكعبة، طلب  ها هو سيدنا إبراهيم عليه السالم ملا أمر 

يُل إرنَّ اهللَّ َأمرِّن برَأْمٍر، َقال:  األمر اإلهلي، ويعينه يف بناء الكعبة، استجابة ألمر   اهلل تعاىل: )) فقال له َيا إرْسامعر

ينَُك، َقاَل: َفإرنَّ اهللَّ َأمرِّنر َأْن َأْبني بْيتًا هُهنَا، وأَ  ينُني، َقال: وُأعر َشار إرىل َأَكَمٍة  َفاْصنرْع َما َأمرَك ربَُّك؟ َقال: وُتعر

نْ  َفعر َحْوهلَا  َما  َعََل  عٍة  يْبني  ُمْرَتفر يُم  َوإْبراهر جاَرةر،  براحلر َيأيتر  يل  إرْسامعر َفَجَعَل   ، اْلبْيتر َن  مر َد  اْلَقَواعر َرَفَع  َذلرَك  د 

جَ  احلر ُلُه  ُينَاور يُل  وإْساَمعر يْبني  َوُهو   ، َعَلْيهر فقاَم  َلُه  َفوَضَعُه  احلجرر  َذا  ِبر َجاَء  اْلبرنَاُء  اْرَتَفَع  إرذا  َومُها  حتَّى  اَرة 

: ربَّ  يُع اْلَعلريُم((. يُقوالَنر مر نَّا إرنََّك َأْنَت السَّ  نَا َتَقبَّْل مر

كانت عالمات الرسور ظاهرة يف وجه النبي صَل اهلل عليه وسلم إذا ما  ف إن العمل اْلامعي منهج نبوي،  

 بينهم يعلون من قيمة العمل اْلامعي، فعندما جاءه قوم تظهر عليهم عالمات الفقر يشاهد الناس متعاون

َن اْلفَ  رْم مر َر َوْجُه َرُسولر اهللَّر َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيهر َوَسلََّم )أي تغْي وجهه( ملرَا َرَأى ِبر اَقةر )أي من  وشدة احلاجة ))ََتَعَّ

بر  َفَأَمَر  َخَرَج،  ُثمَّ  َفَدَخَل  َفَقاَل:  الفقر(،  َخَطَب  ُثمَّ   ، َفَصَلَّ َوَأَقاَم  َن  َفَأذَّ ي }اَلاًل  الَّذر ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا 

اهللََّ   ُقوا  َواتَّ َونرَساًء  َكثرًْيا  َجااًل  رر نُْهاَم  مر َوَبثَّ  َزْوَجَها  نَْها  مر َوَخَلَق  َدٍة  َواحر نَّْفٍس  ن  مِّ َتَساَءُلوَن  َخَلَقُكم  ي  برهر الَّذر

َرقريًبا َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  إرنَّ  :  ،{َواأْلَْرَحاَم  احْلَرْشر يفر  تري  الَّ ا }َواْْلَيَة  مَّ َنْفٌس  َوْلَتنُظْر  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  يَن  ذر الَّ َا  َأهيُّ َيا 

ُقوا اهللََّ إرنَّ اهللََّ َخبرٌْي براَم َتْعَمُلونَ  َمْت لرَغٍد َواتَّ َق {َقدَّ ْن  ، َتَصدَّ هر مر ْن َصاعر ُبرِّ ْن َثْوبرهر مر ْن درْرمَهرهر مر هر مر ْن درينَارر َرُجٌل مر

ُز   ُه َتْعجر ٍة َكاَدْت َكفُّ ُْصَّ
ْن اأْلَْنَصارر بر قِّ ََتَْرٍة ، َفَجاَء َرُجٌل مر هر ، َحتَّى َقاَل: َوَلْو برشر َعنَْها َبْل َقْد َعَجَزْت،  َصاعر ََتْرر

َح  النَّاُس  َتَتاَبَع  َوْجهَ ُثمَّ  َرَأْيُت  َحتَّى  َوثرَياٍب،  َطَعاٍم  ْن  مر َكْوَمْير  َرَأْيُت  ُه    هتَّى  َكَأنَّ َيَتَهلَُّل  َوَسلََّم  َعَلْيهر  اهللَُّ  َصَلَّ 



 

 

ْساَلمر ُسنًَّة َحَسنًَة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجرُ  َعَلْيهر َوَسلََّم: َمْن َسنَّ يفر اإْلر ْن    ُمْذَهَبٌة، َفَقاَل َصَلَّ اهللَُّ  َا َبْعَدُه مر َل ِبر َمْن َعمر

زْ  ْزُرَها َوور ْساَلمر ُسنًَّة َسيَِّئًة َكاَن َعَلْيهر ور ٌء، َوَمْن َسنَّ يفر اإْلر ْم ََشْ هر ْن ُأُجورر َينُْقَص مر ْن َغْْير َأْن  َا مر َل ِبر ُر َمْن َعمر

ٌء(( ْم ََشْ هر ْن َأْوَزارر ْن َغْْير َأْن َينُْقَص مر هر مر  . َبْعدر

ريض    الفاريس  ومن ذلك ما كان منهم يف أمر سلامن  ،النهج النبوي كان الصحابة ريض اهلل عنهم   وعَل هذا 

وسلم  عليه  اهلل  صَل  فقال  عليه،  كاتب  ما  يملك  ال  فقْيا  وكان  سيده،  كاتب  عندما  عنه  اهلل 

سلامن:  َأَخاُكْم((.يقول  ينُوا  حابة))َأعر برثَ   للصَّ ُجُل  الرَّ  ، برالنَّْخلر (،  ))َفَأَعاُنوِّنر  النخل  صغار  )أي  ًة  يَّ
َودر الثرَي 

نَْدُه، َحتَّ  ُجُل برَقْدرر َما عر ، َيْعنري الرَّ ُجُل برَعرْشٍ َة ، َوالرَّ ُجُل برَخْمَس َعرْشَ يَن ، َوالرَّ ُجُل برعررْشر ى اْجَتَمَعْت ِلر َوالرَّ

ٍة، َفَقاَل ِلر   يَّ
اَئةر َودر ْر هَلَاصَل اهلل عليه وسلم: اَثالُث مر )أي احفر هلا موضع غرسها(، َفإرَذا    ْذَهْب َيا َسْلاَمُن َفَفقِّ

نَْها مر َفَرْغُت  إرَذا  َحتَّى  َأْصَحاِبر  َوَأَعاَننري  هَلَا  ْرُت  َفَفقَّ  ، برَيَديَّ َأَضُعَها  َأَنا  َأُكوُن  َفْأترنري  ُتُه،   َفَرْغَت  َفَأْخَِبْ ْئُتُه  جر

يَّ َفَخَرَج صَل اهلل عليه وسلم َمعري إر 
ُب َلُه اْلَودر هر  َلْيَها: َفَجَعْلنَا ُنَقرِّ  .   (( َوَيَضُعُه صَل اهلل عليه وسلم برَيدر

أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل تعاىل عنه خرج يف سواد الليل فرآه طلحة، فذهب   :يف حلية األولياءجاء  و

عمر فدخل بيتًا ثم دخل آخر، فلام أصبح طلحة ذهب إىل ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال هلا:  

فقال   ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: أنه يتعاهدِّن منذ كذا وكذا يأتيني بام يصلحني، وخيرج عني األذى،

 .عمر تتبع  عثراتطلحة: ثكلتك أمك يا طلحة 

و  املجتمعات  رقى  أبواب  اجل  من  أن  فيه  شك  ال  اْلامعي  قيام  فمام  العمل  قيمة  إعالء  احلضارات؛ 

نتائجه حمدودة، وثامره معدودة،   والتعاون واملشاركة يف خدمة املجتمع؛ فالعمل الفردي مع مكانته إال أن 

ت  أن  الكون،  يف  اهلل  سنن  ففي فمن  انجازا،  الفردي  العمل  يف  كان  فان  وطاقاهتم،  الناس  قدرات  تفاوت 

العمل  يف  أن  كام  وخِبات،  أفكار  اْلامعي  ففي  فكرة،  الفردي  العمل  يف  كان  وان  انجازات،  اْلامعي 

  .اْلامعي تنظيم للوقت وتوفْي للجهد، وتسهيل للعمل، وتقاسم للحمل

العباداتو يف  عَل    الناظر  اإلسالم  حرص  شأِنا  جيد  من  فالصالة  القلوب؛  يف  اْلامعي  العمل  روح  بث 

اهلل  وجه  ابتغاء  واحدة،  قبلتهم  واحد،  إمام  خلف  واحد،  وقت  وىف  واحد،  مكان  يف  املسلمي  اجتامع 

الواحد، ومع أن صالة اْلامعة يف هيئاهتا ال ختتلف عن صالة الفرد، لكن ملا هلا من اثر يف حث القلوب عَل  

ا عظم  اْلامعي  عليه العمل  اهلل  صَل  اهلل  رسول  قال  ِبا؛  التهاون  من  وحذر  درجتها،  ورفع  أجرها                              لرشع 

ُجلر  ُجلر مع الرَّ وسلم : ))صالُة اْلاََمَعةر َأْفَضُل من َصاَلةر الَفذِّ برَسْبٍع وعررشين َدَرَجة ((، وقال: ))صالُة الرَّ



 

 

ُجلير أْزكى من صالتر  ، وما كُثَر فهو أحبُّ إىل اهللر عزَّ َأْزكى من صالتره وْحَده، وصالُته مع الرَّ ه مع الرُجلر

ترقق   إذ  الواحد،  املجتمع  إفراد  بي  واأللفة  التعاون  روح  تبث  أن  شأِنا  من  الصدقة  كذلك   ،)) وجلَّ

القلوب وتنزع منها األنانية ، وتدعو إىل التامسك والرتاحم واملودة واملحبة وال شك أن كل ذلك يبث روح 

 العمل اْلامعي. 

يف بسيط  اْلامعي    تأمل  العمل  إىل  بالدعوة  اإلسالم  اهتم  كيف  جيد  النبوية،  واألحاديث  القرآنية  اْليات 

فيه َتسيد ملبدأ األخوة واْلسد الواحد  إذ  مكانة كبْية وأثر عظيم،  من  للعمل اْلامعي    ملا  خدمة للمجتمع،

َوَسلََّم:   َعَلْيهر  اهللَُّ  َصَلَّ  َقاَل  ألملهم،  فيه  ويتأمل  اْلخرين  بفرح  اإلنسان  فيه  يشعر  يفر )) الذي  نرَي  املُْْؤمر َمَثُل 

َتدَ  نُْه ُعْضٌو  إرَذا اْشَتَكى مر ْم، َمَثُل اْْلََسدر  هر َوَتَعاُطفر ْم  َوَتَراُُحرهر ْم  هر ىَتَوادِّ َهرر َواحْلُمَّ برالسَّ َلُه َسائرُر اْْلََسدر  ((،  اَعى 

باب عظيم   وبنفس الوقتالعمل اْلامعي باب عظيم لنرش الود واملحبة واأللفة بي أفراد املجتمع؛  ألن  و

الذات األنانية واألثرة وحب  يشارك  و  ،للقضاء عَل  أن  املجتمع  تقدم  أسباب  ينادينا أن من أعظم  الواقع 

ر }مه ورفعته، قال تعاىل: اْلميع يف تقد وَن إرىَلٰ َعاملر دُّ نُوَن َوَسرُتَ ى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤمر َوُقلر اْعَمُلوا َفَسَْيَ

َهاَدةر َفُينَبُِّئُكم براَم ُكنُتْم َتْعَمُلونَ   .[77حلج:] ا{َواْفَعُلوا اْْلَْْيَ َلَعلَُّكْم ُتْفلرُحونَ }.[105التوبة:]{اْلَغْيبر َوالشَّ

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


