Ikaw ang komunidad

Ang tao ay likas na isang katauhan sa panlipunan, hindi maaaring mabuhay
sa paghihiwalay mula sa iba, siya ay nangangailangan ng isang lipunan, at
mayroon siyang mga pangangailangan at hinihingi, mayroon din siyang mga
karapatan at tungkulin, at nakikilahok sa mga miyembro ng komunidad.
Ang pamilya ay bahagi ng lipunan. Ang yugto ng pagbuo ng kultura ay
nagsisimula sa pamilya, at dito magsisimula ang proseso ng pagtatag ng mga
halagang prinsipyo, Ang pagsisikap ng indibidwal ay pananagutan para sa
pagtagumpay ng lipunan.
Ang espirituwal ay mahalaga sa indibidwal upang maireporma ang kanyang
sarili sa pamamagitan ng kaalaman, at pag-aalaga sa kanyang katawan at
kalusugan.
Sinabi ng Allah sa banal na Quran: “Itataas ni Allah ang posisyon ng
mananampalataya at ng mga taong nakatanggap ng kaalaman”. (al
Hujurat:11) .
Ang antas ng kultura sa antas ng indibidwal

ay ang kamalayan

at

pangangalaga ng trabaho at ambisyon para sa pag-unlad ng buhay sa
panlipunan.
Ang magulang ay may responsibilidad na pangalagaan ang indibidwal upang
lumikha ng isang matatag na tao, na maging mapagmamahal, maykababaangloob, pagpaparaya, paniniwala, pagkakapantay-pantay, katarungan, katapatan
at iba pang mga mahahalaga sa relihiyong Islam. kapag ginagawa ng
indibiduwal ang mga halaga na ito ay may malakas na positibong
impluwensya sa kanyang kultura at komunidad.

Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng indibidwal at lipunan ay integridad na
kaugnayan, at ito ay magiging sentro ng lakas ng indibidwal at panlipunan.
Kaya magsikap ang indibidwal na tao para tuparin ang tungkulin ng kanyang
mga pangarap at responsibilidad para sa pag-unlad ng kanyang lipunan sa
pamamagitan ng pagkamit ng kanyang mga layunin.
Ang responsibilidad sa panlipunan ay obligasyon ng indibidwal upang sundin
ang mga batas ng kanyang bansa at ang mga tradisyon ng kanyang lipunan.
nahahati sa relihiyon, panlipunan at moral, responsibilidad sa relihiyon ay ang
pagsunod sa mga utos ng Diyos at iwasan ang mga hangarin. Ang pagsunod
sa mga batas ng kanyang bansa at sa mga tradisyon ng kanyang komunidad.
Ang moral ng indibidwal ay bunga ng kanyang mga pagkilos na naguugnay
sa responsibilidad sa relihiyon. Ang moralidad ng tao ay isa sa mga
pinakamahalagang layunin ng relihiyong Islamiko.
Samakatuwid, ang responsibilidad ay isang tungkulin na kinakailangan sa
buhay sa lipunan, at bawat indibidwal ay bahagi sa responsibilidad ng
sistemang panlipunan, na maaaring magtagumpay sa pakikipagtulungan sa
lahat ng mga miyembro nito, upang bumuo ng isang lakas na nagpapatibay sa
lipunan, para sa kinabukasan nang indibidwal, at malaman ang kanilang mga
responsibiladad, malaman ang kanyang pangarap, at maaaring dalhin ito sa
pandaigdigang.

