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عناصر المحاضرة

االرشاد الديني
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:اإلرشاد الديني

فات فأعلت اهتمت بعض الفلسفات بالفرد أكثر من اهتمامها بالمجتمع، ومن ناحية أخرى غالت بعض الفلس

بالفرد فقط، من شأن المجتمع على حساب الفرد، ووقف القرآن الكريم موقفاً وسطاً فلم يقتصر اهتمامه على

امل للمجتمع، فالفرد بل اهتم أيضاً بالمجتمع فقد أكد الكيان المستقل للفرد، وفي الوقت نفسه أكد الكيان المتك

، واإلنسان [10: الحجرات]إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  :يرتبط مع سائر األفراد برباط المحبة واألخوة قال تعالى

، والفرد كل نفس بما كسبت رهينةفي اإلسالم مسؤول عن عمله فرداً أو جماعة وال يؤخذ بجريرة غيره 

ه وحده ال الذي خلقه هللا ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في األرض وكرمه بالفطرة الطيبة وأمره بعبادت

، واإلسالم ينظر إلى اإلنسان [56: الجن]َوَما َخلَْقُت اْلِجنه َواإِلْنَس إِال ِليَْعبُدُونِ : شريك له، فقد قال تعالى

يس له الحق بوصفه فرداً من جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه وله حقوق عليها، كما عليه واجبات تجاهها، فل

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم "--أن يطلب شيئاً من الجماعة لقاء واجب يؤديه لها قال 

تفكير والقرآن الكريم يقرر ال" كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

وجود الجماعي بدل التفكير الفردي إذ يتضمن توجيهات في المصلحة العامة، وقد أقرت هذه التوجيهات

.عملية تأثير متبادل بين األفراد والجماعة بشأن أي ظاهرة اجتماعية
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والقيم وقد أعد اإلسالم للمجتمع اإلسالمي منهجاً واضحاً من حيث المبادئ واألهداف والعالقات االجتماعية

:والمثل، وإن هذا المنهج اإلسالمي ينطلق من جملة من الحقائق أهمها

وحدة األصل ألن البشر جميعاً من أب واحد وهو آدم وأم واحدة هي حواء وعلى الرغم من اختالف : أوالً 

ألرض، ألوانهم وأجناسهم ومواطنهم فهم ال يختلفون فيما تقتضيه حكمة هللا سبحانه وتعالى وهي عمارة ا

اُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَيَاأَيَُّها النهاُس إِنها َخلَْقنَاُكمْ : والتعارف بينهم والتعارف على الخير قال سبحانه وتعالى

ِ أَتْقَ  َ َعِليم  َخبِير  ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنه أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاه [.13: الحجرات]اُكْم إِنه َّللاه

.فال تفاخر بالحسب والنسب وإنما الفخر بالتقوى هذه هي الحقيقة األولى

 ً ِ اإِلْسالمُ وحدة العقيدة اإلسالمية أي الدين الواحد : ثانيا يَن ِعْندَ َّللاه [.19: آل عمران]إِنه الد ِ

.االعتقاد والتوحيد والنبوة والمعاد، عدها القرآن الكريم أصول الدين اإلسالمي

شريفة وهذان إن مصادر اإلرشاد السماوي في العقيدة اإلسالمية هي القرآن الكريم فضالً عن السنة النبوية ال

ون وخلقه المصدران هما اللذان يحددان للمسلمين أوالً نظام المعتقدات والقضايا الفلسفية عن طبيعة الك

.وطبيعة اإلنسان وعالقته بالبيئة الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها
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 ً نظيمات االجتماعية، نظام للقيم والتعاليم التي تبين الخير والشر والفضيلة في حياة األفراد وفي الت: ثالثا

م فالمعرفة اإلسالمية تدور حول هذه النظم في العقائد واألحكام وتتضمن جميع المعارف في العلو

اإلرشاد في واإلنسانيات واألدب، والتي يمكن أن تعين المسلمين على معرفة ُمثلهم وأهدافهم ويتلخص منهج

شك والتقليد القرآن الكريم والسنة النبوية بتخليص اإلنسان من كل ما يعطل المعرفة وفسادها مثل الظن وال

ِ َشْيئًاَوَما يَتهبُِع أَْكثَُرُهْم إِال َظنًّا إِنه الظهنه : والسحر ونحو ذلك قال هللا تعالى [  36: يونس]ال يُْغنِي ِمَن اْلَحق 

لحق إياكم والظن فإن الظن ال يُغني عن ا"من سوء الظن إذ قال صلى هللا عليه وسلم --كما حذر الرسول 

 ً ".  شيئا

ويهدف منهج اإلرشاد في اإلسالم إلى بناء نظام اجتماعي قائم على مبادئ الوحدة والمساواة واإلخاء 

ترام المعاهدات والتعاون والمشاورة ورفض الدكتاتورية وتثبيت نظام العائلة على أسس قوية كما يوصى باح

في الوحدة والعقود ويدعو إلى استعمال العقل والحرية الفكرية والتطور مع توكيد المسؤولية االجتماعية ف

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاعْ : االجتماعية قال تعالى تُُكْم أُمه وفي االتحاد والتضامن [ 92: األنبياء]بُدُونِ إِنه َهِذِه أُمه

قُوا ِ َجِميعًا َوال تَفَره ْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمْن َءايَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم مِ [ 103: آل عمران]َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

[.21: الروم]ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم َمَودهةً َوَرْحَمةً 

دينية وعن إن أُسس منهج اإلرشاد في اإلسالم هو معرفة هللا تعالى وجعل االعتقاد بوحدانيته، أول األصول ال

إحسانه والمسيء طريق معرفة هللا تعالى يتم التوصل إلى االعتقاد بيوم القيامة الذي يجازي فيه المحسن على

وصل إلى على إساءته وهذا هو األصل الثاني، أما األصل الثالث فيأتي عن طريق االعتقاد والمعاد ويتم الت

.المعرفة والطاعة والمعصية والحسن والسيء، وهذه ال تأتي إال عن طريق الوحي والنبوة
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عائر هذه األصول الثالثة التي احتواها اإلسالم دين الشمول في مبادئه ونظمه وهو لم يكن مجرد طقوس أو ش

ِكنه بََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَ لَْيَس اْلبِره أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِ : تنزوي بعيداً عن معترك الحياة إذ قال هللا تعالى

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَ  ِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى ِه ذَ اِب َوالنهبِي ِيَن َوَءاتَى اْلَماَل َعلَى ُحب ِ اْلبِره َمْن َءاَمَن بِاَّلله

قَاِب َوأَقَ  َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَهْ َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السهبِيِل َوالسهائِِليَن َوفِي الر ِ اَلةَ َوَءاتَى الزه ِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا اَم الصه

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئِكَ  ره ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضه [.177: البقرة] الهِذيَن َصدَقُوا َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمتهقُونَ َوالصه

سعادة الفرد إن القرآن الكريم هو حصن األخالق وميزان القيم، فاألخالق الفاضلة وسيلته وغايته في تحقيق

.والمجتمع وتقوية العالقة بين الفرد وربه

يم وأكد القرآن الكريم على أربع قيم أساسية هي العلم، والعمل، والتقوى، والعدل، إذ شاد القرآن الكر

ُموَن َوالهِذيَن ال قُْل َهْل يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَ : واألحاديث الشريفة بأهمية العلم ومنزلة العلماء قال هللا تعالى

ِ ِزْدنِي ِعْلًما[   9من اآلية: الزمر]يَْعلَُمونَ  أقرب الناس في "--وقال [ 114من اآلية : طه]َوقُْل َرب 

لم واإلسالم يحث على العمل الصالح الذي هو ثمرة اإليمان واألخالق والع" درجة النبوة أهل العلم والجهاد

ختلف فال فائدة من اإليمان واألخالق والعلم إذ لم يدعم كل ذلك بالعمل، والعمل في القرآن الكريم نشاط م

يه فائدة للفرد األوجه فقد يكون ذهنياً وقد يكون حركياً وقد يقوم به فرد أو جماعة، والعمل واجب وتكليف وف

:  حياة قال هللا تعالىوالمجتمع، والقرآن الكريم فيه كثير من اآليات البينات التي تبرز قيمة العمل ومكانته في ال

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ  [.105: التوبة]َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

إن ال يراك "اء وقيمة التقوى تمثل ركيزة أساسية لقيمة العمل وهي أميز ما يتصف به المسلم وقد عرفها العلم

".والعلناتقاء عذاب هللا بصالح األعمال والخشية منه في السر"أو " هللا حيث نهاك، وال يفقدك حيث أمرك
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:والتقوى في النص القرآني ترتكز على ثالث دعائم

.اإليمان بالغيب-1

.إقامة الصالة-2

.اإلنفاق مما رزق هللا-3

اَلةَ َوِممه : قال هللا تعالى ، والعدالة في [3: البقرة]ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ الهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصه

اإلنسان من القرآن الكريم هي نظرية االستخالف بمعنى أن الملكية لألشياء هي هلل سبحانه وتعالى فما عند

العدل في مال وثروة هو هلل وإن اإلنسان مستخلف عليها وعليه القيام بواجب االستخالف خير قيام وقد ورده

[.58: النساء]ُموا بِاْلعَْدلِ َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النهاِس أَْن تَْحكُ : القرآن الكريم بشكل صريح حيث قال هللا تعالى

يمان، يتميز الدين اإلسالمي بتعدد مستوياته حسب درجة إيمان الفرد وهذه المستويات هي اإلسالم، واإل

وائر، دائرة واإلحسان ويعتمد فهم الفرد للدين على درجة إشباع معارفه ونشاطاته التي تنحصر في ثالث د

(.اإلرادة والفعل)دائرة السلوك ( االنفعال)المعرفة، دائرة العاطفة 

:الحياةولما كان فهم الفرد للدين يرتبط بأفكاره ومشاعره لذا يمكن أن نورد نماذج مختلفة للتدين في

ه ولكن هذا ينحصر في دائرة المعرفة، وفيه يهتم الفرد بمعرفة أحكام الدين ومفاهيم: التدين المعرفي-1

الء األشخاص ومثل هؤ( السلوك)األحكام بالمعرفة يتوقف عند الجانب العقالني وال يتعدى إلى دائرة العاطفة 

.يةيكونون بارعين في الحديث عن الدين أو الكتابة فيه دون االلتزام بتعاليمه في حياتهم اليوم
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هو يهتم وفيه نجد الشخص ملتزم بالكثير من مظاهر الدين، ف(: المصلحي)التدين المرتبط بالمنفعة -2

موزه بالمظهر للوصول إلى مكانة اجتماعية دنيوية وهؤالء األشخاص يستغلون احترام الناس للدين ور

ي الوقت فيحاولون كسب ثقتهم ومودتهم في التظاهر بالتدين وهم في هذه الحالة يسخرون الدين لخدمتهم ف

الذي يتوجب عليهم هم أن يكونوا في خدمة الدين، لذا يكون أماكن تواجدهم عند المكاسب والمصالح 

.الشخصية

ن دون وفيه يكون الشخص مندفع بعاطفة جارفة وحماس كبير نحو الدي(: الحماس)التدين العاطفي -3

ر في أوساط المعرفة به، مما يؤدي به إلى عدم االتزان وربما يقع في فخ التطرف السلوكي وهذا النوع ينتش

ب السلوكي حتى الشباب حديثي التدين لذا يجب الحرص على تزويد الشباب بالمعرفة الفقهية وربطها بالجان

.تتجنب الطيش أو التطرف

ا وأحكامها وبدون وفيه نجد الشخص يقوم بأداء العبادات الدينية دون معرفة كافية بحكمته: التدين السلوكي-4

ليها وهذا عاطفة دينية تعطي لهذه العبادات معناها الروحي وفيه يكون أداء الفرائض كعادة اجتماعية تعود ع

.النوع يمكن أن يكتمل بإضافة الجانب المعرفي إلحياء الجانب الروحي

ح والبعد عن وفي هذا النوع نجد األشخاص الذين قضوا حياتهم في اللهو والمر(: التفاعلي)تدين رد الفعل -5

االلتزام الدين منغمسين في ملذات الدنيا وال يهتمون بما هو حالل أو حرام، وفجأة نجدهم قد تغيروا، فيبدأ

الجوانب عليهم في الكثير من مظاهر الدين ويتسم تدينهم بالعاطفة القوية والحماس الزائد الذي تنقصه

لى توازنهم المعرفية والروحية العميقة، وفي بعض األحيان يتطرفون في التمسك بمظاهر الدين حفاظاً ع

ليرشدهم النفسي واالجتماعي، يعتمد صالح هؤالء األشخاص على مدى تقبل المجتمع لهم والمرشد المتفهم

.إلى طريق السالكين األتقياء برؤية واضحة
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عور بالذنب أو وفيه يلجأ الشخص إلى التدين ليخفف من مشاعر القلق والش(: العصابي)التدين الدفاعي -6

رد بالدين تأنيب الضمير وكلما زادت هذه المشاعر قوة كان  اتجاه الفرد نحو الدين أقوى ويعتبر تمسك الف

ذا لمواجهة هذه المشاعر من األمور المهمة للتخلص منها إذا تمسك بالجوانب الروحية واألخالقية، ويحدث ه

نجد الشخص النوع لدى األشخاص الذين يشعرون بالعجز في مواجهة المتطلبات االجتماعية إيثاراً للراحة ف

جهداً أو مشقة قد أهمل دراسته ومسؤولياته في سبيل يتفرغ لممارسة بعض المشاعر الدينية التي ال تتطلب

.وهدفه من ذلك هو تغطية قصوره وعجزه والهرب من المواجهة الحقيقية مع الواقع

لجأ يظهر هذا التدين لدى األشخاص الذين يعانون من مرض الذهان حيث ي(: الذهاني)التدين المرضي -7

ينية فيعتقد أنه الشخص إلى التدين محاولة منه للتخفيف من األعراض المرضية متشبثاً ببعض المفاهيم الد

خلص الناس ولي من أولياء هللا الصالحين، أو أنه المهدي المنتظر جاء لهداية الناس، إن للدين أثر كبير في ت

:   سبحانه وتعالىلكثير من األمراض شرطاً أن يكون الجوء إليه بقناعه ويقين بأنه الشافي الكافي حيث قال هللا

ُل ِمَن اْلقُْرَءاِن َما ُهَو ِشفَاء  َوَرْحَمة  ِلْلُمْؤِمنِيَن وَ  ال َخَساًراَونُنَز ِ ََ [.82اآلية : اإلسراء]ال يَِزيدُ الظهاِلِميَن إِ

وفون في اإلسالم وهو تجربة ذاتية تدفع بصاحبها باالبتعاد عن الحياة الزائفة والجارفة فالمتص: التصوف-8

لناس حتى قاوموا اغراءات الحياة بطريقة إيجابية وسلبية فقهروا سلطة النفس بالطاعة والمجاهدة واعتزال ا

ها قليل من حل النظام الروحي الداخلي بديالً عنها األمر الذي يبث في النفس األمن واآلمان وهي تجربة يمر ب

ديدة الناس لهم تركيب اجتماعي وروحي خاص، ومن سمات مرحلة التصوف مرور الشخص بفترة معاناة ش

بشكل ثم فجأة يحس بأن هناك شيء هائالً قد حصل وكأنه ولد من جديد فأصبح يرى نفسه ويرى الكون

حد مع مختلف ويشعر أن كثيراً من صراعاته قد هدأ وأن كثير من الحجب واألقنعة قد كشفت وأنه قد تو

ة في حين الكون ومن محاذيرهذه التجربة اقترانها بالوساوس فيرى البعض أشياء يعتقدونها الهامات روحاني

.ربما تكون وساوس شيطانية
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والموجه والسلوكية والمعرفية مما يدفع الفرد إلى أن يحب دينه ويخلص لـه حيث يكون الدين هو المحرك

خر نفسه لخدمة لكل نشاطات اإلنسان فيصبح قوله متفقاً مع عمله وظاهره متفقاً مع باطنه في انسجام تام مس

وازن رابط دينه، وعندما يصل اإلنسان إلى هذه المرحلة فإنه يشعر باألمن والطمأنينة والسكينة مما يجعله مت

.الجأش في مواجهة المحن والشدائد ومن سماته التوازن والهدوء متسامح سهل المعاملة


