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Abstract. 

In Sura al-Fatiha there are many secrets, and therefore the mother of the Book, and in each verse 

of it, may not show many people the streptococcal benefits in his saying: "We have given us the 

straight path" and here lies the problem of research, which aims to trace the meanings of the sardar. 

The research concluded that the stability of the path is connected to the reward as it means a 

conductor to the The aid that a servant needs from his Lord, and the three basic elements of 

unification are the message of all the apostles and prophets. 

Keywords: Guidance, Monotheism, Forensic science ،Mattresses of guidance ،straight path. 

 

 ملخص البحث

يف سورة الفاحتة أسرار عديدة؛ ولذا مسيت أم الكتاب، ويف كل آية منها مكنوانت حتتاج لالستثارة واالستفادة، 
وقد ال يظهر لكثري من الناس الفوائد العقدية يف قوله تعاىل: )اهدان الصراط املستقيم(، وهنا تكمن مشكلة البحث، 

العقدية، ومراتب تتبع معاين الصراط  يتتبع اآلايت والذي يهدف إىل  التحليلي والذي  املنهج  البحث على  ه، وقد قام 
الثبات  واألحاديث اليت ورد فيها لفظ الصراط وتصنيفها، مث استخراج اجلوانب العقدية منها، وقد استنتج البحث أن  

، كما أن العناصر الثالثة  على الصراط موصل اىل الثواب كما أن معناه موصل اىل املعونة اليت حيتاجها العبد من ربه سبحانه وتعاىل
 األساسية للتوحيد إمنا هي رسالة مجيع الرسل واألنبياء. 

 اهلداية، التوحيد، العلم الشرعي، مراتب اهلداية، الصراط املستقيم.  :الكلمات املفتاحية
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 . املقدمة
بتمامها،الفاحتة  سورة نزلت  اهلجرة، وهي سبع آايت،  قبل  نزلت مبكة  القرآن  ،  أول  الفاحتة ألهنا  ترتيب   ومسيت  يف 

 .املصحف، فهى فاحتته

تشتمل على مقاصد القرآن بشكل امجايل، بل اهنا استوعبت لعظيم املقاصد  - مع قلة آايهتا وإجيازها   - وهذه السورة 
 واملعاين يف السبع املثاين. 

جليلة، وحلثهم على محده وعبادته، وإثبات يوم فالقرآن نزل لتعريف الناس برب العاملني، وما يتصف به من صفات  
تعاىل يف هذا اليوم، وأنه جيب توحيده ابلعبادة دون شريك، واالستعانة به تعاىل يف مجيع الشؤون،  اجلزاء، وأن امللك له 

يتم إال مبعونته يوجد شيء وال  يهديهم  ،  (1)إذ ال  به يف أمرهم كله، وأن  يستعينوا  العباد أن  الطريق   وهلذا يطلب من 
املستقيم، وأن يكفيهم شر طريق املغضوب عليهم والضالني، وقد اشتملت الفاحتة على هذا كله ىف إجياز، فال غرابة يف 

لوهية، ة والسورة مشتملة على توحيد الربوبية واألالكتاب، وأن يفتتح هبا القرآن الكرمي، وأن تفرض يف الصال  أن تسمى أُم
إليه    مقصد و  والتوّسل  تعاىل،  والتمجيد هلل  والثناء  احلمد  من  تقّدم  بعدما  العبد  وهي مقصود  تعاىل،  ومسألة هلل  دعاء  اآلية  هذه 

إبخالص العبادة واالستعانة له، وما يتضّمن هذا اإلخالص من الرباءة من الشرك وما يقدح يف إخالص العبادة هلل تعاىل، والرباءة من  
هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعاىل:    أيبكما يف حديث  ،  تعاىله  باحلول والقّوة إال  

 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل  ني عليهم وال الضال  اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب":فإذا قال

 هلذه األّمة ورضيه هلا، وفرضه عليها؛ أعظم الدعاء وأنفعه، وأحّبه إىل هللا، وقد وعدها  وهذا الدعاء الذي اصطفاه هللا تعاىل،  (2)
وإذا حصلت  ،  اإلجابة عليه؛ فمن أحسن اإلتيان مبا دلَّ عليه أّول هذه السورة كان أسعد إبعطاء مسألته، وإجابة دعوته يف آخرها

العاقبة  أنواع الفضائل والربكات، وما تطلبه النفس من أحوال السعادة، ومن  اهلداية حصل ما يرتتب عليها من النصر والرزق والتوفيق و 
  ة. احلسنة يف الدنيا واآلخر 

رااطا ﴿  هم معانيها العقدية وهي قوله:أ   ية واحدة ألتناوهلا يف هذا البحث واقف علىوقد اجتزأت من هذه السورة العظيمة آ  اْهِدانا الصِّ

 . (3)﴾اْلُمْستاِقيما 

 املبحث األول: تعريف الصراط املستقيم لغة واصطالحا وصفة اهلداية ومراتبها وانواعها 
 املطلب االول: تعريف الصراط

 تعريف الصراط لغة: 
نِي، واُهوا  قال ابن فارس: )  اِل، واقاْد ذُِكرا يف السِّ ْبدا ِب اإْلِ ( الصَّاُد واالرَّاُء واالطَّاُء واُهوا ِمْن ابا أاُكرُّ عالاى احْلاُرورِيِّنيا ُمْهرِي  :  الطَّرِيُق. قاالصاراطا

رااط  ُلُهْم عالاى واضاِح الصِّ  .(5)  (4) ... واأامحِْ
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الزبيدي  تعاىل:" وقال  قوله  فسر  وبه  الواضح،  السبيل  اْلُمْستاِقيما ﴿: السراط ابلكسر:  رااطا  الصِّ املنهاج  ، (6)﴾اْهِدانا  ثبتنا على  أي 
 .(7) األزهريالواضح كما قاله  

الفريوز أابدي        الطويل  وقال  السيف    :   الصراط  (8)   : )الصراط ابلكسر: الطريق، وجسر ممدود على منت جهنم. وابلضم 
لفظ الصراط ابلصاد والسني، والصراط من السبيل: ما ال التواء فيه وال اعوجاج وقد يقال إنه ال يكاد يراد   والصاد أعلى، وقد قرىء 

 .(10) (9)  : ولقد يرجح هذا ما ىف القرآن:مستقيم "إىل صراط   به اخلري إال مقرتان بوصف أو إضافة ختلصه لذلك، كما ىف القرآن:
 لغة:  املستقيمتعريف  

العادل الذى ال ميل فيه عن احلق. يقال:  ، أو هو  املستقيم: املستوى القومي الذى ال اعوجاج فيه وال التواء يقال: طريق مستقيم  - أ  
 .(11) الطريق املستوى الذى ال اعوجاج فيه، واملراد طريق احلق واخلري ، أو ميزان مستقيم

  تعريف صراط اصطالحا:
الطريق املستقيم وأيضاً يطلق على ِجسر جهنم: هو على منت جهنم أدقُّ من الشعر وأحادُّ من  الصراط  :  (12) قال الراغب   

 . .(13)  السيف 
 :(14)   الصراط على وجهني : وقال حيىي بن سالم

قوله   -1  تـاْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرااٍط تُوِعُدونا واتاُصدُّونا عاْن ساِبيِل اَّللَِّ ماْن آمانا بِِه واتـابـُْغوهنااا ِعواًجا ﴿  : الطريق، وذلك يف  واالا 
اْلُمْفِسِدينا  عااِقباُة  كاانا  كاْيفا  وااْنظُُروا  فاكاثَـّراُكْم  قاِلياًل  ُتْم  ُكنـْ ِإْذ  طريق   (15)  ﴾وااذُْكُروا  كل     .يعين 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  : وذلك يف قوله  الدين    -2  .،يعين الدين املستقيم(16) َّ  ﴾اْهِدانا الصِّ

 : الصراط  املستقيم اصطالحاتعريف 
أن جيمع بني أداء الطاعة واجتناب املعاصي، وقيل: االستقامة ضد االعوجاج، وهي مرور العبد يف طريق العبودية  االستقامة:      

 .(17) إبرشاد الشرع والعقل.
 تعريف اهلداية لغة : 

ُر بـاْعثاةُ  ُم ِلْْلِْرشااِد، وااآْلخا ِن ]أاحاُدُهُاا[ التـَّقادُّ اُل وااحْلاْرُف اْلُمْعتالُّ: أاْصالا ( اهْلااُء واالدَّ اياًة،  ،     لاطافٍ )هادايا يـُْتُه الطَّرِيقا ِهدا فااأْلاوَُّل قـاْوهُلُْم: هادا
ْمُتُه أِلُْرِشداُه. واُكلُّ ُمتـاقادٍِّم ِلذاِلكا   : أاْي تـاقادَّ  هااٍد. قاالا

 .(19()18)  ِإذاا كاانا هااِدي اْلفاَتا يف اْلِبالا ... ِد صاْدُر اْلقانااِة أاطااعا اأْلاِمرياا 
 تعريف اهلداية اصطالحا: 

اية: إراءُة الطريق املوِصل إىل املطلوب أو الداللُة املوصلُة إىل املطلوب        ومعناه طلب  ،  ، أو التوفيق أو الداللةاإلرشاد، وهي  (20) اهِلدا
 . (21) أى وقفنا للثبات على الطريق الواضح الذى ال اعوجاج فيه وهو اإلسالم ، الزايدة من اهلداية
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 .املطلب الثاين: صفة اهلداية

    ووصفته وصفاً جلياً فينبغي على املسلم أن يعرف هذه الصفات ويستشعرها  ،وردت يف السنة أحاديث صحيحة يف صفة الصراط
 واجتناب سخطه وغضبه، وهذه الصفات هي:  ،يف فؤاده حَت ينجو من عذاب اجلبار سبحانه وتعاىل وذلك ابلوقوف عند أوامره 

مدحضة  "  قال: هللا الصراط زلق: وذلك من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: قلنا ما اجلسر اي رسول   -1
 . (23) قال أبو إسحاق احلريب: اجِلسار واجِلسر: ما عرب عليه من قنطرة وحنوها؛  (22)"مزلة 
مدحضة من دحضت رجله دحضاً زلقت، ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت، ودحضت  وقال العيين:  -2

 . حجته بطلت 
، وقال الفيومي:   (25)  قال ابن اجلوزي، دحض: زلق  ،(24)  مزلة: من زلت األقدام سقطت، وقال الكرماين: بكسر الزاي وفتحها 

 .(26) دحض الرجل: زلق
)حيمل الناس على   وسلم قال:وله جنبتان أو حافتان: كما يف حديث أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه   -3

 .(27) هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار(   فتتقادعالصراط يوم القيامة 
أي تسقطهم فيها بعضهم فوق   "فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار"   قال ابن األثري يف قوله:  -4

 .(28)  بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض( 

هللا عنهما عند مسلم عن النيب صلى  وحلافيت الصراط كالليب: وذلك من حديث أيب هريرة وحذيفة رضي   -5
ومن حديث أيب سعيد اخلدري  ،  (29)  " ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت به"  هللا عليه وسلم:
خطاطيف، وكالليب، وحسكة مفلطحة هلا    )قلنا اي رسول هللا ما اجلسر؟ قال: مدخضة مزلة، عليه رضي هللا عنه:

عن رسول هللا صلى هللا عليه  ومن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  ، (30) شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا السعدان( 
شوك   وسلم: مثل  فإهنا  قال:  رسول هللا  اي  بلى  قالوا:  السعدان؟  شوك  رأيتم  أما  السعدان  شوك  مثل  )وبه كالليب 

 .(31)  ال يعلم قدر عظمهاإالهللا(السعدان، غري أن  

املوسى أو حد السيف: قلت: كما يف حديث سلمان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  والصراط مثل حد   -6
الصراط مثل حد املوسى، فتقول املالئكة: من جييز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي:    ع ويوض"   عليه وسلم:

 .  (32)  "فيقولون: ما عبدانك حق عبادتك 
 املطلب الثالث: مراتب اهلداية. 

 ّن الصراط املستقيم له ثالث مراتب : أ  - أ 

مرتبة عاّمة شاملة وهي االستقامة  وهي  ،  نالعلم ابحلّق، والبصرية يف الدي   :مثرهتا هداية الداللة واإلرشاد، وهي هداية علمية،   :املرتبة األوىل
 .  (33) املطلقة 
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  .إرادة احلّق والعمل به :مثرهتا واإلهلام، وهي هداية عملية،هداية التوفيق  :املرتبة الثانية
وهي مرتبة الشرائع احلّقة الرابنّية املختّصة  الثانية رتبة  امل و   ،وال تتحّقق اهلداية إال ابجلمع بني املعنيني؛ وهو مقتضى اجلمع بني العلم والعمل

 .(34)  آلهابألمم السالفة من لدن آدم إىل بعثة حمّمد صّلى اَّلّل عليه و 

 مرتبة شريعتنا احملّمديّة اجلامعة املستوعبة ، وهي على قسمني:    وهي:   واملرتبة الثالثة
 ما انفرد به واختّص دون األنبياء.    األول:القسم 

ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن  و ﴿قال تعاىل:   ما قّرر يف شرعه من أحكام الشرائع الغابرة  الثاين:  والقسم   يـْ أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ماا كاذاِلكا أاْوحا
اإْلِمياانُ  واالا  ُمْستاِقيمٍ   اْلِكتااُب  ِصرااٍط  ِإىلا  لاتـاْهِدي  واِإنَّكا  ِعبااِدانا  ِمْن  ناشااُء  ماْن  بِِه  هناِْدي  نُورًا  جاعاْلنااُه   . (35)   ﴾والاِكْن 

تكن مل  لكن  عرفه  ومن  إليه،  يهتدي  ال  احلّق  يعرف  مل  من  فإن  غري   ولذلك  فهو  له  صحيحة  إرادة  قلبه    .مهتدٍ يف 

  ﴾واأاْهِدياكا ِإىلا رابِّكا فـاتاْخشاى  ﴿  :قوله تعاىل  ويطلق لفظ "اهلدى" وما تصّرف منه يف النصوص مراداً به املعىن األول اترة كما يف 

هتاِْدي ماْن أاْحبـاْبتا والاِكنَّ اَّللَّا يـاْهِدي ماْن ياشااُء ِإنَّكا الا  ﴿: وأييت اترة مراداً به املعىن الثاين كما يف قوله تعاىل ،  (37)   : وقوله  .(36)
اُهمُ ﴿  :   وقوله تعاىل (38) ﴾واُهوا أاْعلاُم اِبْلُمْهتاِدينا  ُ فاِبُهدا اقْـتاِدْه ُقْل الا أاْسأاُلُكْم عالاْيِه أاْجرًا ِإْن ُهوا ِإالَّ   أُولاِئكا الَِّذينا هاداى اَّللَّ

 .(40)  أي بعملهم الصاحل وسريهتم احلسنة: (39)  ﴾ذِْكراى لِْلعاالاِمني
 اهلداية. أنواع   - ب
أي  :  (41) قاالا رابُـّناا الَِّذي أاْعطاى ُكلَّ شاْيٍء خاْلقاُه مُثَّ هاداى  ﴿ :اهلداية العامة املشرتكة بني اخللق املذكورة يف قوله تعاىلالنوع أول: 

أعطى كل شيء صورته اليت ال يشتبه فيها بغريه وأعطى كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود خلقه املختص به مث هداه إىل ما  
 . (42خلقه له من األعمال) 

البيان والداللة والتعريف   الثاين: هداية  لنجدي اخلري والشر وطريقي النجاة واهلالك وهذه اهلداية ال تستلزم اهلدى التام فإهنا  النوع 
ٍم :  كقوله تعاىل   ، (43سبب وشرط ال موجب وهلذا ينبغي اهلدى معها)  ماْن عاِملا صااحِلًا فاِلنـاْفِسِه واماْن أاسااءا فـاعالايـْهاا واماا رابُّكا ِبظاالَّ

ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ﴿:  أرشدانهم ودللناهم فلم يهتدوا ومنها قوله أي بينا هلم و   :(44) ﴾لِْلعاِبيدِ  يـْ واكاذاِلكا أاْوحا
ميااُن والاِكْن جاعاْلنااُه نُورًا هناِْدي بِِه ماْن ناشااُء ِمْن ِعبااِدانا واِإنَّكا لاتـاْهِدي إِ   .(45)  ﴾ِصرااٍط ُمْستاِقيمٍ ىلا ماا اْلِكتااُب واالا اإْلِ

أافاماْن زُيِّنا لاُه ُسوُء    ﴿: وهي املذكورة يف قوله   هتداء فال يتخلف عنهاالنوع الثالث: هداية التوفيق واإلهلام وهي اهلداية املستلزمة لال 
ِلِه فـاراآُه حاساًنا فاِإنَّ اَّللَّا ُيِضلُّ ماْن ياشااُء وايـاْهِدي ماْن ياشااُء فاالا تاذْ    ،(46)   ﴾ن نـاْفُسكا عالاْيِهْم حاسارااٍت ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم مباا ياْصنـاُعو   هابْ عاما

ِصرِينا   ﴿ : ويف قوله ُْم ِمْن انا اُهْم فاِإنَّ اَّللَّا الا يـاْهِدي ماْن ُيِضلُّ واماا هلا  . (47)  ﴾ِإْن حتاِْرْص عالاى ُهدا
اهلداية وهي الرابع: غاية هذه  تعاىل   النوع  قال  إليهما  والنار إذا سيق أهلهما  اجلنة  اللَُّهمَّ دا ﴿: اهلداية إىل  ِفيهاا ُسْبحااناكا  ْعوااُهْم 

ٌم واآِخُر داْعوااُهْم أاِن احلْاْمُد َّللَِِّ رابِّ اْلعاالاِمنيا  يـَّتـُُهْم ِفيهاا ساالا وانـازاْعناا ماا يف ﴿  وقال تعاىل:ا   وقال أهل اجلنة فيه . (48)  ﴾واحتِا
ُ لاقاْد جااءاْت ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتاْرِي ِمْن حتاِْتِهُم اأْلاهْنااُر واقااُلوا احلْاْمُد َّللَِِّ   ا واماا ُكنَّا لِنـاْهتاِديا لاْوالا أاْن هادااانا اَّللَّ اانا هِلاذا الَِّذي هادا
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ُتْم تـاْعماُلونا  الَِّذينا ظالاُموا اْحُشُروا   ﴿: وقال تعاىل عن أهل النار، (49)   ﴾ُرُسُل رابِّناا اِبحلْاقِّ وانُوُدوا أاْن تِْلُكُم اجلْانَُّة أُورِثـُْتُموهاا مباا ُكنـْ
 . ( 50)   ﴾ واأاْزوااجاُهْم واماا كاانُوا يـاْعُبُدونا 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  : قولهو   . تتناول املرتبة الثانية والثالثة خاصة؛ فهي طلب التعريف والبيان واإلرشاد والتوفيق واإلهلام  إمنا ،"  اْهِدانا الصِّ

 مساء والصفات. لق اهلداية ابلعقيدة وتعلقها ابألاملبحث الثاين : تع 
 فعال العباد(. أالول : تعلق اهلداية ابلعقيدة )املطلب ا 

قال بعض الناس العبادة مقصد ابعتبار احلكم الشرعي واالستعانة مقصد ابعتبار نية املكلف يف طلبه ألنه )أخرب( أنه إمنا يعبد هللا  
 .(51) وتكون بثالثة أوجه   ال غريه، مث أخرب أنه ال يستعني على تلك العبادة إال ابهلل 

 .   (52) ال يكون إال بعد معرفته ومعرفته هو التوحيد )وهي( العبادة  األول: طلب املعونة من هللا
 توحيد هللا تعاىل  الثاين: حيتمل أن ترجع )العبادة( لتوحيد هللا واالستعانة طلب معونته على حوائج الدنيا واالخرة وأول السورة يف

قسمت الّصالة بيين وبني عبدي   عليه وسلم _ " ، كما يف حديث ايب هريرة )رضي هللا عنه( قال رسول هللا _صلى هللا وآخرها للعبد
 .قدم العبادة ليكون ما هو هلل إبزاء ما هو هلل، وما هو للعبد إبزاء ما هو للعبد  .(53)   "نصفني 

 املعونة عبادة خاصة وإايك نعبد عامة، والعام مقدم على اخلاص   الثالث: طلب  

رااطا  ﴿:  قوله تعاىل   .   ﴾اْلُمْستاِقيما اْهِدانا الصِّ

سؤال عند املنطقيني ودعاء عند النحويني. ومنهم من قال: إن كان هلل تعاىل فهو دعاء،    قال ابن عرفة: الطّلب من األدىن لألعلى 
)وإن كان( لغريه )فهو( أمر. واهلداية )هلا معنيان خاص وعام( )فاألعم( اإلرشاد سواء كان للخري أو للشر، واألخص اإلرشاد إىل  

 .يق اخلري واملراد هنا األخص طر 

 .  (54) والصراط قيل: هنا الطريق وقيل: الطريق املوصلة لآلمر
فبهداية الداللة واإلرشاد يُبصر املرُء احلّق ويتبنّي حقيقته وعالماته، ويبصر الباطل ويتبنّي حقيقتاه وعالماته؛ فيمّيز   •

من   والطّيب  الضالل،  من  واهلدى  الباطل،  من  منهاحلقَّ  يباعد  مما  هللا  إىل  يقّرب  وما   ،اخلبيث، 

 . وهذه اهلداية يتفاضل فيها املهتدون تفاضاًل كبرياً 

فمنهم من يزيده هللا هدى وبصرية حَت يكون من املوقنني أوىل البصائر واأللباب، وجيعل هللا له نوراً ميشي به،   •
 . وفرقاان يفرق له بني احلّق والباطل

هللا تعاىل يف هذه اآلية هي من اهلداية اليت يهدي هبا من يشاء من عباده؛ وهي دالة على  وهذه البصرية اليت أنزهلا   •
أن املؤمن كلما كان أقوى إمياانً وأتقى هلل تعاىل كان نصيبه من هذا الفرقان أعظم، وكلما ضعف إميانه ونقص تقواه ضعفت  

  .بصريته
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اإلسالم، ويعرف هبا كثرياً من حدود هللا تعاىل كفرائض    ومنهم من يكون له أصل اهلداية اليت ميّيز هبا الكفر من •
الدين وكبائر الذنوب، لكن يكون يف بصريته ضعٌف عن معرفة إدراك كثري من شعائر اإلسالم، ومقاصد الدين؛ فيكون له  

  .نصيب من هذه اهلداية بقدر ما معه من الفقه يف الدين

ع هدى هللا تعاىل، وامتثال أمره، واجتناب هنيه، وتصديق خربه، فيحبِّب  وهبداية التوفيق واإلهلام يٌوفَّق املرء التّبا  •
حقاً  مهتدايً  فيكون  عبادته،  وحسن  وشكره  ذكره  على  ويعينه  قلبه،  يف  ويزيّنه  الصاحلا  والعمل  اإلميانا  إليه    .هللا 

ا؛ فيكون جامعاً بني العلم النافع  وهذه اهلداية هي أصل الفالح والفوز، وهي ال تتحقق للعبد إال بتحّقق املرتبة اليت قبله 
 .والعمل الصاحل

رااطا اْلُمْستاِقيما  ﴿   :تعاىل  السعدي: "قال  قال  ، وهو الطريق الواضح  للصراط املستقيم أي: ُدلَّنا وأرشدان، ووفِّقنا   ، ﴾اْهِدانا الصِّ
وهو معرفة احلق والعمل به، فاهدان إىل الصراط، واهدان يف الصراط؛ فاهلداية إىل الصراط: لزوم دين    املوصل إىل هللا، وإىل جنته،  

هلداية يف الصراط، تشمل اهلداية جلميع التفاصيل الدينية علًما وعماًل؛ فهذا الدعاء من  اإلسالم، وترك ما سواه من األداين، وا
  . (55) أمجع األدعية وأنفعها للعبد؛ وهلذا وجب على اإلنسان أن يدعوا هللا به يف كل ركعة من صالته؛ لضرورته إىل ذلك"؛ 

رااطا اْلُمْستاِقيما    ﴿  :  ويف قوله تعاىل   القيموقال ابن   يتضمَّن بيان أن العبد ال سبيلا له إىل سعادته إال ابستقامته  ،  ﴾اْهِدانا الصِّ
االستقامة إال هبداية ربه له، كما ال سبيل له إىل عبادتالصراط املستقيم على  وأنه ال سبيل له إىل  ه مبعونته، فال سبيل له إىل  ، 

 .االستقامة على الصراط إال هبدايته 

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿ :وقوله ، وأن االحنراف إىل أحد الطرفني احنراٌف  الصراط املستقيم يتضمَّن بيان طريف االحنراف عن  ﴾  اْهِدانا الصِّ
 .(56) "إىل الضالل الذي هو فساد العلم واالعتقاد، واالحنراف إىل الطرف اآلخر احنراٌف إىل الغضب الذي سبُبه فساد القصد والعمل 

رااطا اْلُمْستاِقيما اْهِدانا    . (57)  أي الذي ال اعوجاج فيه﴾   اْلُمْستاِقيما  صاحلاً؛ و﴿ تسأل هللا تعاىل علماً انفعاً، وعماًل  ،  الصِّ

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿  قال تعاىل    :وقال ابن ابز رمحه هللا    لنبيه    - تعاىل - واملستقيم الذي ليس فيه عوج، قال هللا  ،    اْهِدانا الصِّ
ميااُن والاِكْن جاعاْلنااهُ ﴿  : لمهللا عليه وس صلى  -  ناا إِلاْيكا ُروًحا ِمْن أاْمرانا ماا ُكْنتا تاْدرِي ماا اْلِكتااُب واالا اإْلِ يـْ  نُورًا واكاذاِلكا أاْوحا

 الَِّذي لاُه ماا يف السَّمااوااِت واماا يف ( ِصرااِط اَّللَِّ 52)  ﴾  هناِْدي بِِه ماْن ناشااُء ِمْن ِعبااِدانا واِإنَّكا لاتـاْهِدي ِإىلا ِصرااٍط ُمْستاِقيمٍ 
بعثه هللا ليهديا إىل صراط مستقيم، وهكذا    - صلى هللا عليه وسلم - ؛ فالرسول    (58)   (53) ﴾  اأْلاْرِض أاالا ِإىلا اَّللَِّ تاِصرُي اأْلُُمورُ 

املستقيم يعين: يدعون   املستقيم وهو توحيد هللا وطاعة أوامره وترك  الرسل مجيًعا، كلهم بعثوا ليهدوا إىل الصراط  الصراط  الناس إىل 
 . نواهيه

رااطا اْلُمْستاِقيما ﴿:  ويف قوله تعاىل  إشارة إىل التوجيه السماوي الذي أكرم هللا به املؤمنني والقانون اإلهلي ،  ﴾اْهِدانا الصِّ
الذي شرعه خلريهم ونفعهم، ضبطا للصلة القائمة بني املخلوق واخلالق، وتنظيما للعالقة القائمة بني اإلنسان وأخيه 

 .(59) اإلنسان 

http://www.alukah.net/sharia/0/65934
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/52378
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
http://www.alukah.net/sharia/0/21838
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 : األمساء والصفات. املطلب الثاين
إن القوم إمنا سألوا اهلداية من احلرية اليت قدرت عليهم من أمساء  صفات األزلية "قال اجلنيد:    :  اهدان الصراط املستقيم

ِصرااطا الَِّذينا أانـْعاْمتا ﴿:  قوله تعاىل .  (60)   " ، فسألوا اهلداية إىل أوصاف العبودية لياًل ؛ ليستغرقوا يف رؤية صفات  األزلية
 ﴾ عالاْيِهمْ 

ابلعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما جيب على املكلف من أمر دينه يف عبادته ومعامالته، والعلم واملراد  "وقال ابن حجر:  
 (61)  "ابهلل وصفاته، وما جيب له من القيام أبمره، وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسري واحلديث والفقه

  وترتسخ ثالثة عناصر التوحيد يف سورة الفاحتة 
كا ناْستاِعنيُ   ﴿  :وقوله تعاىل هي رمزية الصفات وطلب االميان هبا، الرمحن الرحيمفقوله تعاىل ..   كا نـاْعُبُد واِإايَّ . هي داللة توحيد  ﴾ِإايَّ

هي داللة توحيد الربوبية    املستقيم،   اهدان الصراط  ،  مالك يوم الدين،    " االلوهية فإايك تعين ال غريك اله وهي ترمجة لــ " ال إله إال هللا 
 . (62) وبذلك َتتمع كل العناصر مكتملة يف سورة الفاحتة للتوحيد،   لب االشياء يكون من الرب وامللك والقدرة من صفات الربفط

 اخلامتة 
 كان هذا العمل خمتصرا يف اببه أال أنه مهم للغاية وقد عرضته مقتصراً على اآلية ومن خالل هذا العرض تبني يل ما أييت: 

 بيان معىن الصراط مع وصفه ابالحاديث الصحيحة .  -1

 توصلت من  معنا هذا اآلية بيان مراتب الصراط املستقيم وكذلك وصف الذي جاء ابألخبار الصحيحة.  -2

 الوقوف على معىن اهلداية وأنواعها وأثرها يف االعتقاد .  -3

 عالقة اهلداية ابألمساء والصفات مع افراد الذات ابلطلب .  -4

 جها العبد من ربه سبحانه وتعاىل  الثبات على الصراط موصل اىل الثواب كما أن معناه موصل اىل املعونة اليت حيتا  -5

يتجلى عناصر التوحيد االساسية اليت جاء هبا سيد اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم وهي    ،اىل التفسري البسيط    ونظرا   -6
  والتوحيد ثالث ، رسالة كل االنبياء من قبله وهي رسالة التوحيد 

ن ال مستحق  أ  ة:  توحيد األلوهي  -  وهو ان تؤمن أنه ال خالق وال مصور وال رازق للكون كله غري هللا  : توحيد الربوبية  -7
دون تشبيه أو تعطيل .. هو سبحانه كما وصف  -   ادة والطاعة واالستعانة والتوكل والرجاء غري هللا مقدم ابحلب واخلوف عن غريهللعب 

 .. نفسه جل وعال 
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