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  مقدمة موضوع عن فوائد المبادره في الحياه والمجتمع

بسم هللا الّرحمن الرحيم، نبدأ مع فكرة من أساسيات الخلق اإللهي لإلنسان، فقد مّن هللا على اإلنسان بأن جعله من الكائنات 

االجتماعية التي ال تحيا بمعزل عن بقية البشر، وقد أثبتت الدّراسات العلمية أن العزلة ذات مخاطر كبيرة على اإلنسان،  

يُطل اإلنسان منها على مرض االكتئاب، بينما وّضحت الكثير من األرقام إقدام أعداد كبيرة من  وهي أحد أبرز النّوافذ التي 

الُمنتحرين على العزلة واالبتعاد عن الناس في آخر فتراتهم، وانطالقًا من تلك األهمية نتعّرف على الفطرة السليمة لإلنسان  

فاعل اإليجابي الذي يضمن لنا النجاة من الُهموم والفوز عبر طيّات موضوعنا الحالي، في المشاركة في المجتمع والتّ 

باإلنجازات التي تمنحنا )هرومون الدوبامين( الخاص بالسعادة، عبر تلك الفقرات المميزة في العمل الجماعي الذي نُقدّم من  

 خالله المساعدة لمن يحتاجها، فكونوا معنا. 
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وهي ما يضمن توحيد الّطاقات والقُرات من اجل البناء، فتعود تلك  تقوم المجتمعات في أساس بنيانها على فكرة الجماعة، 

المرافق العامة على الجميع بالنّفع والخدمات المهمة وها نحن اليوم نقف برفقتكم لنُشارككم احد أبرز المواضيع التي تضمن 

لبشر بأن جعلهم ذوي طبيعة  لإلنسان السعادة، ذلك الّصنف منها الذي ال يتواجد في اماكن أخرى، فقد مّن هللا على ا 

اجتماعية، وقد جعَل لهم في مساعدة اآلخرين لذّة وسعادة مميزة للغاية، تعود بالنّفع على الفرد بالثقة بالنّفس والقُدرة على  

ة التي  التحلّي بالمسؤوليّة أمام الخيارات والقرارات الُمختلفة، فالمشاركة المجتمعيّة ال تنفع المجتمع فقط، وإنّما هي المدرس

تترّوض بها النفس البشريّة عن األفكار السلبيّة ألّن الفراغ هو العدّو األول اإلنسان، وقد قال أحد الحكماء يوًما" إّن نفسك  

امانة فيك، فأن لم تشغلها بالخير، فهي من سوف تشغلك بالشر" وهو ما يجب على اإلنسان أن يكون وأعصابه، فالعمل 

االبتعاد عن كافّة السلبيات، ويضمن له التمرين الِمثالي لتولّي المسؤوليّة، باإلضافة إلى   الجماعي في المجتمع يضمن له

القدرة على القيادة والتفاعل اإليجابي مع األخرين، فاحرصوا على ذلك يا أصحابي األعزاء، فاإلسالم دين وعمل في ذات  

 الوقت.
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 مشاركة المجتمع في العَمل ومساعدة اآلخرين في امورهم ال ينفعهم وحدهم فقط، فقد أثبت العلم اّن الدّماغ البشري أحد  إنّ 

أبرز األمور التي تنمو بتلك المشاركة، فالعاملين بالمؤسسات اإلنسانيّة هم أكثر النّاس نجاًحا، باإلضافة إلى أّن أبرز 

لم هي شخصيات ذات نفوذ إنساني في مؤسسات أو برامج ومشاريع مختلفة، ألّن  الشخصيات الناجحة على مستوى العا

طاقة اإلنسان ال تنمو إال بمشاركتها مع اآلخرين، والعكس من ذلك كلّه، هو أّن العُزلة داء تمثّل الخطوة األولى نحو مرض  

ن ذلك، وهو أحّق النّاس بحكمة  االكتئاب الخطير، الذي طالما انتهت بحوادث مأساوية، فاإلنسان المسلم معصوم ع

 ............. الُمشاركة بمساعدة األخرين، والّسالم عليكم ورحمة هللا.


