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 اإلرشاد فً الفكر اإلسالمً المحاضرة األولى: 

رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وآله الطٌبٌن الطاهرٌن وأصحابه الحمد هلل     

 . الغر المٌامٌن، ومن سار على دربهم الى ٌوم الدٌن

 "الحسنة والموعظة بالحكمة رّبك سبٌل إلى أدع:"تعالى هللا قال

ٌعد اإلرشاد الغرض األساس والهدف األسمى من بعثة األنبٌاء والرسل كافة،غاٌتها إصالح      

شإون المجتمع واالرتقاء به إلى أعلى مستوٌات الخٌر والفضٌلة ولما كان القران الكرٌم الكتاب 

خالل اإلرشادي األول للمسلمٌن كان من الجدٌر بنا إن نبحث به عن المعنى اإلرشادي فٌه ومن 

( مرة ومنها قوله ٖٔبحثنا فً القران الكرٌم وجدنا إن كلمة )رشد( وردت فً القران الكرٌم )

ٌُإْ  ٍة الَّ  ٌَ َرْوْا ُكلَّ آ ٌَ ِر اْلَحقِّ َوإِن  ٌْ َتَكبَُّروَن ِفً األَْرِض بَِغ ٌَ ًَ الَِّذٌَن  اتِ ٌَ ِمُنوْا تعالى : }َسؤَْصِرُف َعْن آ

َرْوْا َسِبٌَل الر   ٌَ ُبواْ ِبَها َوإِن  ُهْم َكذَّ ِخُذوهُ َسِبٌالً َذلَِك ِبؤَنَّ تَّ ٌَ  ًِّ َرْوْا َسِبٌَل اْلَغ ٌَ تَِّخُذوهُ َسبٌِالً َوإِن  ٌَ ْشِد الَ 

اتَِنا َوَكاُنوْا َعْنَها َغاِفلٌَِن {األعراف/ ٌَ وقد جاءت كلمة الرشد على معان عدة وهً  ِٙٗٔبآ

 )الهداٌة،والصواب، والخٌر(. 

 ( مرات فً القران الكرٌم ومنه قوله تعالى:ٖ( )وقد وردت كلمة )رشٌد

ْفَعَل ِفً أَْمَوالَِنا َما نَ  ْعُبُد آَباُإَنا أَْو أَن نَّ ٌَ ْتُرَك َما  ُب أََصالَُتَك َتؤُْمُرَك أَن نَّ ٌْ ا ُشَع ٌَ َشاء إِنََّك أَلَنَت }َقالُوْا 

ِشٌُد {هود ورة صحٌحة بعٌدا عن ، وقد جاءت هنا بمعنى استعمال العقل بص87اْلَحلٌُِم الرَّ

 الضاللة. 

زٌادة على انها من اسماء هللا سبحانه الحسنى الرشٌُد: هو الذي أَْرَشد الـخـلق إِلـى مصالـحهم أَي 

هداهم ودلـهم علـٌها، َفِعٌل بمعنى ُمْفِعل؛ وقـٌل: هو الذي تنساق تدبـٌراته إِلـى غاٌاتها علـى 

د.سبـٌل السداد من غٌر إِشارة مشٌر وال َتسْ   دٌد ُمَسدِّ

ٌُِطٌُعُكْم  ِ لَْو  اما كلمة )راشد( فقد وردت مرة واحدة فً قوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ ِفٌُكْم َرُسوَل هللاَّ

هَ  َنُه فًِ قُلُوِبُكْم َوَكرَّ ٌَّ ُكُم اإْلٌَِماَن َوَز ٌْ َ َحبََّب إِلَ ْم َولَِكنَّ هللاَّ َن اأْلَْمِر لََعنِت  ُكُم اْلُكْفَر  إِلَ ِفً َكثٌٍِر مِّ ٌْ

اِشُدوَن {الحجرات/ اَن أُْولَئَِك ُهُم الرَّ ٌَ   7َواْلفُُسوَق َواْلِعْص

 ولكم اعزائً الطلبة ان تحددوا من خالل هذه اآلٌة المباركة من هو الراشد من الناس 

اِت  ٌَ فً حٌن ان كلمة )مرشد( وردت فً القران الكرٌم مرة واحدة فً قوله تعالى : }َذلَِك ِمْن آ

ْرِشداً {الكهف ٌّاً م  ٌُْضلِْل َفلَن َتِجَد لَُه َولِ ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن  ْهِد هللاَّ ٌَ ِ َمن   7ٔهللاَّ

فالمرشد األول لنا هللا سبحانه وتعالى اذا ما توفرت لدٌنا النٌة الخالص واالٌمان الحقٌقً ولما 

ان فقد هٌؤ هللا سبحانه لنا كان االنسان محاطا بسور من الشهوات وهوى النفس وتؤثٌر الشٌط

مرشدٌن على مدى االزمنة وهم االنبٌاء والرسل عٌهم السالم وقد تجلى االرشاد الدٌنً 

 والتربوي بؤسمى 

معانٌه ومبادئه فً الرسالة اإلسالمٌة المحمدٌة األصٌلة. فقد بعث هللا تعالى نبٌنا محمداً )صلى 

 هللا علٌه وآله وسلّم( رحمة للعالمٌن جمٌعاً قال تعالى: }َوَما أَْرَسْلَناَك 



فكٌف ٌمكن ،ولكم أعزائً الطلبة أن تفكروا فً كلمة )رحمة( 7ٓٔإاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِمٌَن {األنبٌاء

لبشٍر ممن خلقهم هللا ان ٌكون رحمة للعالمٌن ؟ وقد تمثلت هذه الرحمة بإرشاد الناس ودعوتهم 

وعنصراً مهماً من عناصر الدعوة  فإّن اإلرشاد ٌعد هدفاً أساساً  إلى الخٌر والصالح ولذا

اتِِه اإلسالمٌة، قال تعالى: }لََقْد َمنَّ هللّاُ َعلَى اْلُمإِمنٌَِن إِْذ َبَعَث  ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ْن أَنفُِسِهْم  ِفٌِهْم َرُسوالً مِّ

ِبٌٍن {آل عمران ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل لَِفً َضالٍل م  ٌِهْم َو ٌَُزكِّ  . َٗٙٔو

من الشر والغواٌة. فكان النبً )صلى هللا علٌه وآله وسلّم(هادٌاً للناس من الضاللة، ومرشداً لهم 

ومزكٌاً ألنفسهم من األمراض النفسٌة التً عادة ما ٌبتلى بها الناس وقد تدرج الخطاب القرانً 

مع االنسان حول قضٌة اإلرشاد فً مراحل ثالث: إذ أمره أوال أن ٌصلح نفسه وٌعتنً بهداٌتها 

ُكْم أَنفَُسكُ  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا َعلَ  ٌ ا أَ ٌَ ُتْم إِلَى هللّاِ َمْرِجُعُكْم فقال تعالى : " ٌْ ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اْهَتَد ٌَُضر  ْم الَ 

ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُوَن "المائدة ٌَُنبِّ ،وفً المرحلة الثانٌة امره بعد اصالح نفسه ان َ٘ٓٔجِمٌعاً َف

َها الَِّذٌَن آَمُنوا قُوا أَنفَُسُكْم وأه  ٌ ا أَ ٌَ لٌكم َناراً َوقُوُدَها النَّاُس ٌصلح اهله فقال تعالى : "

َواْلِحَجاَرة"ُوفً المرحلة الثالثة أي بعد ما أصلح اإلنسان نفسه و اهله أمره سبحانه بان ٌنتقل الى 

ُكْم  ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب المجتمع وٌكون مرشدا ومصلحا له فً قوله تعالى "إِنَّ

 َ  ٓٔلََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن "الحجرات َواتَّقُوا هللاَّ

ولذا جعل النبً )ص( اإلرشاد ضرورة ٌجب على كل مسلم القٌام بها، إذ قال )صلى هللا علٌه 

وآله وسلّم(: "كلكم راٍع وكلكم مسإول عن رعٌته....."ولو دققنا النظر فً مفاهٌم الفكر 

مر بالمعروف والنهً عن المنكر، اإلسالمً وفرائضه لوجدنا أّن اإلرشاد ٌتمثل فً فرٌضة األ

 وهً فرٌضة واجبة على كل مسلم ومسلمة.

بل أكثر من ذلك فقد صّرح الباري عّز وجّل فً كتابه العزٌز بؤّن األمر بالمعروف والنهً عن 

المنكر هو العامل األساس الذي ٌمكن أن ٌجعل من األمة اإلسالمٌة خٌر أمة أخرجت للناس قال 

اِس َتؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْإِمُنوَن ِباهلّلِ َولَْو تعالى: }ُكنُتْم َخٌْ  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ

ْنُهُم اْلُمْإِمُنوَن َوأَْكَثُرُهُم اْلَفاِسقُوَن {آل عمران راً لَُّهم مِّ ٌْ . ومن هذا  ٓٔٔآَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب لََكاَن َخ

ؤن وظٌفة اإلرشاد وإصالح النفس اإلنسانٌة منهج تبناه النبً)صلى هللا علٌه وآله المنطلق نجد ب

وسلّم( وأهل بٌته الطاهرون وصحابته المخلصون، وضّحوا من أجله بؤرواحهم وأهلهم وأموالهم 

إٌماناً منهم بؤهمٌة هذا األمر،وخالصة القول أّن أي مجتمع من المجتمعات التستقٌم أحواله إال 

أفراده بوظٌفة اإلرشاد وأصلح بعضهم شإون البعض اآلخر ومارسوا هذه المسإولٌة  إذا عمل

 كما ٌرٌد هللا سبحانه وتعالى.

 وٌمكننا إٌجاز أهم األسس التً أّكد علٌها اإلسالم فً عملٌة اإلرشاد بما ٌؤتً: 

النٌة  النٌة الخالصة: البـد لمن ٌقوم بوظٌفة اإلرشاد أن ٌخلص نٌته هلل تعالى، فبدون .ٔ

الخالصة الٌحصل التوفٌق من هللا سبحانه ألداء العمل. قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وآله 

 وسلّم( "إّنما األعمال بالنٌات ولكل أمريء ما نوى". 

ضرورة إمتالك العلم الكافً والمعرفة الوافٌة والخلق الرفٌع لدى المرشد. ألّنه ٌقوم  .ٕ

ِهْم  بمهمة عظٌمة تتطلب معرفة ودراٌة ٌْ َنا إِلَ ٌْ ْهُدوَن ِبؤَْمِرَنا َوأَْوَح ٌَ ًة  ِفْعَل كبٌرتٌن. }َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

َراِت{األنبٌاء ٌْ  .7ٖاْلَخ



الحفاظ على سرٌة المعلومات فً العملٌة اإلرشادٌة، حتى تحفظ كرامة المسترشد فقد  .ٖ

سراً فقد زانه، ومن نصحه ورد عن اإلمام الحسن العسكري: )علٌه السالم(: " من نصح أخاه 

 عالنٌة فقد شانه".

الكالم الطٌب والموعظة الحسنة: قال تعالى: }اْدُع إِلِى َسبٌِِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  .ٗ

ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبٌلِِه َوُهَو أَ  ْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌَن اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّتًِ ِه

 .ٕ٘ٔ{النحل

الشعور بالمسإولٌة فً القٌام بالتوجٌه واإلرشاد. قال النبً )صلى هللا علٌه وآله وسلّم(  .٘

 من أصبح ولم ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم" .

 عليه طلعت مّما خير واحداا  رجلا  هللا بك يهدي إلن علي يا(: "ص)األكرم النبًورد عن 

 "غربت وما الشمس

 


