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  مفعول ثاني منصوب بالفتحة الظاھرة و ھو موصوف بما بعده: الصراط 

و مستقیم أصلھ مستقوم , من استقام یستقیم باب االستفعال حروفھ األصلیة ق و م اسم الفاعل : المستقیم 
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  فوائد أخرى

 

 وإنك{: قال كما دونھا اللفظ بمجرد عنھ أخبر وھال بالالم} المستقیم الصراط {تعریف ما فائدة 
  ).52 اآلیة: الشورى سورة(} مستقیم صراط إلى لتھدي

 موصوف اسم على دخلت إذا والالم األلف أن فاعلم ھنا بالالم الصراط تعریف المسألة
: كقولك لیسً عالما أوً فقیھا جالس: قولك أن ترى أال غیره، من الصفة بتلك أحق أنھ اقتضت
 علیھ هللا صلى قولھ إلى أالترى الطیب، كقولك ًطیبا أكلت قولك وال العالم، أو الفقیھ جالس
 حق، والجنة الحق، ولقاؤك«: قال ثم. »الحق وقولك الحق، ووعدك الحق، أنت«: وسلم

 تعالى الرب اسم على وأدخلھا المحدثة األسماء على والالم األلف یدخل فلم »حق والنار
  .وكالمھ ووعده

 صراط إلى الھدایة یطلب إنما الداعي لكان ًمستقیما ًصراطا اھدنا: قال لوف ھذا عرفت فإذا
 الذي المعین الصراط إلى الھدایة المراد بل ذلك المراد ولیس اإلطالق، على مستقیم ما

 لھ دین ال الذي دینھ وھو وجنتھ، رضوانھ إلى ًطریقا وجعلھ نعمتھ ألھل تعالى هللا نصبھ
 للعھد ھنا والالم منكر، مطلق شيء ال والذھن الخارج يف معین أمر فالمطلوب سواه،



 بھ والتصدیق معرفتھ القلوب في قام قد معھود سر إلى الھدایة طلب أنھ وھو ، العلمي
  .التعریف من بد یكن فلم الضالل، طرق سائر عن وتمیزه

 سورة(} ًامستقیمً صراطا ویھدیك {وسلم علیھ هللا صلى لنبیھ قولھ فيً منكرا جاء لم: قیل فإن
) 52 اآلیة: الشورى سورة(} مستقیم صراط إلى لتھدي وإنك{: تعالى وقولھ) 2 اآلیة: الفتح
 وقولھ) 87 اآلیة: األنعام سورة(} مستقیم صراط إلى وھدیناھم واجتبیناھم{: تعالى وقولھ
  ؟)161 اآلیة: األنعام سورة(} مستقیم صراط إلى ربي ھداني إنني قل{: تعالى

 ھي وإنما والطلب، الدعاء مقام في لیست أنھا وھو واحد بجواب المواضع ذهھ عن فالجواب
 یكن ولم إلیھ، رسولھ وھدایة مستقیم صراط إلى ھدایتھ عن تعالى هللا من اإلخبار مقام في

 معروف إلى المشیرة العھد بالم ًمعرفا یجىء فلم لھم، ًمعروفا یكن ولم بھ عھد للمخاطبین
 وإنما إلیھ، معروفة الالم تكون معھود اللفظ في تقدمھ وال خلده، في قائم المخاطب ذھن في

 لفظي، ذكري أو ذھني معھود لھا یكون أن أعني الموضعین، ھذین أحد في العھد الم تأتي
 اھدنا{: قولھ بخالف وھذا األصل، ھو فالتنكیر المواضع، ھذه في منھما واحد ال وإذ

 أنبیاءه، إلیھ ھدى ًمستقیما ًصراطا  أن خاطبینالم عند تقرر لما فإنھ} المستقیم الصراط
 اھدنا{: فقال علیھ، الالم دخلت بھً عالما ھدایتھ من المسؤول سبحانھ المخاطب وكان ورسلھ

  .}المستقیم الصراط

  

  

  

  

  

 المواضع أكثر في ذكر ولم فعال، وزن على جاء ولم اشتقاقھ شيء أي ومن الصراط ما معنى 
 وإلى الحق إلى یھدي{: فقال الطریق بلفظ ذكر األحقاف سورة وفي اللفظ، بھذا القرآن في

  ).30 اآلیة: األحقاف سورة(} مستقیم طریق

 بلعتھ إذا أصرطھ الشيء صرطت من أنھ فالمشھور المستقیم، الصراط اشتقاق مسألة
  .فیھ المارة یسترط ألنھً صراطا الطریق فسمى ًسھال،ً بلعا

 ًموصال ًواسعا ًمسلوكا ًسھال ًمستقیما ًطریقا كونی أن أوصاف خمسة ماجمع والصراط
 وال المشق، الصعب وال ًصراطا، المعوج الطریق العرب تسمي فال المقصود، إلى

. ذلك لھ تبین واستعمالھم لسانھم في الصراط موارد تأمل ومن الموصل، غیر المسدود
  :جریر قال

   ممستقی الموارد اعوج إذا  ---   صراط على المؤمنین أمیر



 الشيء على الحلق اشتمال سالكھ على مشتمل ألنھ فعال، زنة على الصراط وبنوا
 والرداء والخمار كاللحاف األشیاء، على المشتمالت في كثیر الوزن وھذا المسروط،

   الباب، سائر إلى والكتاب والفراش والغطاء

  .والضراب كالقتال المصدر: أحدھا :معان لثالثة یأتيو 

  .والغراس والبناء الكتاب نحو المفعولبمعنى : والثاني

 والغطاء كالخمار بھا ویقع الفعل بھا یحصل التي اآللة قصد بھ یقصد أنھ: والثالث
 المخمر الشيء ھو والمفعول محضة آلة فھذا بھ، ویسد ویغطى بھ، یخمر لما والسداد

   ، مألوه بمعنى إلھ الثالث القسم ھذا ومن والمسدود والمغطى

 لكالم تعالى هللا حكایة فھذا خاصة، األحقاف سورة في الطریق بلفظ لھ ذكره وأما
 یدیھ بین لماً مصدقا موسى بعد من أنزلً كتابا سمعنا إنا{: لقومھم قالوا أنھم الجن مؤمني
 ھنا ھا عنھ وتعبیرھم) 30 اآلیة: األحقاف سورة(} مستقیم طریق وإلى الحق إلى یھدي

 سمعوه الذي الكتاب وأن موسى، ذكر قبلھ قدموا مأنھ وھي بدیعة، نكتة فیھ بالطریق
 هللا صلى هللا رسول عن كالنبأ فیھ فكان وغیره، موسى كتاب من یدیھ بین لما ًمصدقا

 أول أكن لم أي) 9 اآلیة: األحقاف(} الرسل منً بدعا ماكنت{: لقومھ قولھ في وسلم علیھ
ً مصدقا بعثت وإنما ألمم،ا إلى هللا من رسل تقدمت قد بل األرض أھل إلى بعث رسول

 من أنزل ًكتابا سمعنا إنا{: الجن مؤمنو فقال واإلیمان، التوحید من بھ مابعثوا بمثل لھم
: األحقاف سورة(} مستقیم طریق وإلى الحق إلى یھدي یدیھ بین لما ًمصدقا موسى بعد

 في لقا كما ببدع لیس وأنھ قبلھ، الرسل علیھ مرت قد مطروق سبیل إلى أي) 30 اآلیة
 مفعول، بمعنى فعیل ألنھ الطریق، لفظ واإلعجاز البالغة فاقتضت نفسھا، السورة أول
 بھم وآمن هللا رسل صدق من على فحقیق قبل، واألنبیاء الرسل علیھ مشت مطروق أي
 والتنبیھ الدعوة باب في أدخل ألنھ أولى، ًإذا ھاھنا الطریق فذكر ویصدقھ، بھ یؤمن أن

  .أعلم وهللا اتباعھ، تعین على

 وإنك {تعالى، قال كما) إلى (بــــ یعده ولم بنفسھ الفعل فعدى} المستقیم الصراط اھدنا{: قال لم 
 إلى وھدیناھم واجتبیناھم{: تعالى وقال) 52 اآلیة: الشورى سورة(} مستقیم صراط إلى لتھدي

 ).87 اآلیة: األنعام سورة(} مستقیم صراط

  

 تارة بنفسھ یتعدى الھدایة فعل أن فجوابھا ،)إلى (حرف ندو بنفسھ ھنا الفعل تعدیة  مسألة
: وقولھ. اآلیة ھذه بنفسھ المعدى فمن القرآن، في والثالثة تارة، وبالالم تارة) إلى (وبحرف

  ـ)2 اآلیة: الفتح سورة(} ًمستقیماً صراطا ویھدیك{

) 52 اآلیة: الشورى سورة(} مستقیم صراط إلى لتھدي وإنك{: قولھ) إلى(بــــ المعدى ومن
  ـ)161 اآلیة: األنعام سورة(} مستقیم صراط إلى ربي ھداني إنني قل{: تعالى وقولھ



) 43 اآلیة: األعراف سورة(} لھذا ھدانا الذي  الحمد{: الجنة أھل قول قولھ بالالم المعدى ومن
  ).9 اآلیة: اإلسراء سورة(} أقوم ھي للتي یھدي القرآن ھذا إن{: تعالى وقولھ

 أن وھي الفرق، إلى نشیر قاعدة نذكر ولكن العلماء، أفھام عنً جدا تدق المواضع لھذه وقوالفر
 الحرف معنى على زائد معنى حرف كل مع لھ یكون أن البد المتعددة بالحروف المعدى الفعل

 نحو الفرق، ظھر الحرفین اختالف ظھر فإن الحروف، معاني اختالف بحسب وھذا اآلخر،
 وإن وبھ، إلیھ وسعیت وعنھ، إلیھ وملت عنھ، وعدلت إلیھ وعدلت فیھ، ورغبت عنھ رغبت
 لكذا، وھدیتھ كذا إلى وھدیتھ لھ، وقصدت إلیھ قصدت نحو الفرق، عسر األدوات معنى تفاوت

 ھذه یرتضون فال العربیة أھل فقھاء وأما اآلخر، بمعنى الحرفین أحد یجعلون النحاة وظاھریة
 ومایستدعي الحرف إلى فینظرون غیره، مع ومعنى الحرف مع نىمع للفعل یجعلون بل الطریقة

 تعالى، هللا رحمھ سیبویھ الصناعة إمام طریقة ھذه معناه، بھ المتعدي الفعل فیشربون األفعال من
 قاعدة وھذه الحرف، مقام الحرف یقیمون ال الفعل معنى الفعل یضمنون أصحابھ حذاق وطریقة
 بھا یشرب عینا{: تعالى قولھ نحو وھذا الذھن، في ولطافة نةفط تستدعي المقدار جلیلة شریفة
 التي بالباء فیعدونھ یروى معنى یشرب یضمنون فإنھم) 6 اآلیة: اإلنسان سورة(} هللا عباد

 واإلشارة بالتضمن،: الثاني و .بھ بالتصریح: أحدھما الفعلین على دلیل ذلك في فیكون تطلبھا،
  .وكمالھا ومحاسنھا اللغة بدیع من وھذا االختصار، ةغای مع یقتضیھ الذي بالحرف إلیھ

 ال اإلرادة وفعل) 25 اآلیة: الحج سورة(} نذقھ بظلم بإلحاد فیھ یرد ومن{: تعالى قولھ ھذا ومن
 إشارة الباء ذكر في فكان اإلرادة، من أبلغ وھو بكذا، فیھ یھم معنى ضمن ولكن بالباء یتعدى

 الكالم لطال تتبعناه لو واسع باب وھذا جازمة، تكن لم إنو اإلرادة عند العذاب استحقاق إلى
  .المذكوران المثاالن ویكفي فیھ،

 فأتى المطلوبة الغایة إلى اإلیصال تضمن) إلى (بــــ عدي متى الھدایة ففعل ھذا عرفت فإذا
 على الدالة بالالم فأتى المطلوب بالشيء التخصیص تضمن بالالم عدي ومتى الغایة، بحرف

 ھذا، ونحو وھیأتھ، لھ وجعلتھ لھ ذكرتھ معنى فھم لكذا، ھدیتھ: قلت فإذا والتعیین، اصاالختص
  .واإللھام والبیان التعریف وھو كلھ لذلك الجامع المعنى تضمن بنفسھ تعدى وإذا

 إیاه ویلھمھ لھ ویبینھ إیاه یعرفھ أن هللا من طالب ھو المستقیم الصراط اھدنا: قال إذا فالقائل
  الحرف من الفعل فجرد علیھ، والقدرة وإرادتھ علمھ قلبھ في فیجعل ھ،علی ویقدره

  

 واإللھام؟ التوفیق ھدایة أو والبیان التعریف ھدایة ھنا الھدایة ھل  

  :أربعة الھدایة أنواع أن فاعلم الھدایات، أنواع أي من ھنا الھدایة أن ھي

 كل أعطى الذي{: تعالى قولھ في المذكورة الخلق بین المشتركة العامة الھدایة: أحدھا
 یشتبھ ال التي صورتھ شيء كل أعطى أي) 50 اآلیة: طھ سورة(} ھدى ثم خلقھ شيء
 ثم ، بھ المختص خلقھ موجود كل وأعطى وھیأتھ، شكلھ عضو كل وأعطى بغیره، فیھا
 ماینفعھ جلب إلى بإرادتھ المتحرك الحیوان ھدایة وھذه األعمال، من لھ ماخلقھ إلى ھداه



 لكل أن كما بھ، تلیق ھدایة فلھ ، لھ خلق لما المسخر الجماد وھدایة ، یضرهما ودفع
   ، وصورھا أنواعھا اختلفت وإن بھ تلیق ھدایة الحیوان من نوع

 النجاة وطریقة والشر الخیر لنجدي والتعریف والداللة البیان ھدایة: الثاني النوع
 ینبغي ولھذا موجب، ال وشرط سبب فإنھا التام، الھدى تستلزم ال الھدایة وھذه والھالك،

 سورة(} الھدى على العمى فاستحبوا فھدیناھم ثمود وأما{: تعالى كقولھ معھا الھدى
 لتھدي وإنك{: قولھ ومنھا. یھتدوا فلم ودللناھم وأرشدناھم لھم بینا أي) 41 اآلیة: فصلت

  ).93: الشورى سورة(} مستقیم صراط إلى

 عنھا، یتخلف فال لالھتداء المستلزمة الھدایة وھي ، إللھاموا التوفیق ھدایة: الثالث النوع
) 93 اآلیة :النحل سورة(} یشاء من ویھدي یشاء من یضل{: قولھ في المذكورة وھي
 اآلیة: النحل سورة(} یضل من یھدي ال هللا فإن ھداھم على تحرص إن{: قولھ وفي
 فال یضلل ومن لھ، مضل فال هللا یھدي من«: وسلم علیھ هللا صلى النبي قول وفي) 37

) 56 اآلیة: القصص سورة(} أحببت من تھدي ال إنك{: تعالى قولھ وفي ،»لھ ھادي
 صراط إلى لتھدي وإنك{: قولھ في والبیان الدعوة ھدایة لھ وأثبت الھدایة ھذه عنھ فنفى

  ـ)52 اآلیة: الشورى سورة(} مستقیم

 قال إلیھما، أھلھما سیق إذا والنار الجنة إلى الھدایة وھي الھدایة، ھذه غایة: الرابع
 تحتھم من تجري بإیمانھم ربھم یھدیھم الصالحات وعملوا آمنوا الذین إن{: تعالى

 الذي  الحمد{: فیھا الجنة أھل وقال) 9 اآلیة: یونس سورة(} النعیم جنات في األنھار
  ).43 اآلیة: األعراف سورة(} لھذا ھدانا

 دون من یعبدون وماكانوا وأزواجھم ظلموا الذین حشرواا{: النار أھل عن تعالى وقال
  ).23ــــ22 اآلیتان: الصافات سورة(} الجحیم صراط إلى فاھدوھم هللا

 الثانیة المرتبة تتناول إنما المستقیم الصراط قولھ في المسؤولة فالھدایة ھذا عرف إذا
  .لھامواإل والتوفیق واإلرشاد والبیان التعریف طلب فھي خاصة، والثالثة

  

 وال وخارجھا الصالة في لنفسھ ربھ یسأل والداعي ،}اھدنا{: في الجمع بضمیر اإلتیان فائدة ما 
  ).علي وتب لي وارحمني اغفر رب (یقول ولھذا الجمع ضمیر بھ یلیق

 جمع، ضمیر) 4 اآلیة: الفاتحة سورة(} الصراط اھدنا{: قولھ في بالضمیر اإلتیان مسألة
 ظاھرة حاسة وكل العبد أعضاء من عضو كل أن جوابھ في الناس بعض قال فقد

 أعضائھ من عضو لكل ًتنزیال الجمع بصیغة فأتى بھ، خاصة ھدایة إلى مفتقرة وباطنة
 لكل ال للجملة اسم اإلنسان نفھذا الجواب ضعیف أل ، لھداه الطالب المسترشد منزلة
 واجبرني رحمنيوا لي اغفر: قال إذا والقائل أعضائھ، من وعضو أجزائھ من جزء

 أن یحتاج فال وباطنھ، ظاھره لجملتھ یحصل ما هللا من سائل واھدني وأصلحني
  .لفظة لھا یفرد تخصھ مسألة عضو لكل یستشعر



) 5 اآلیة: الفاتحة سورة(} نستعین وإیاك نعبد إیاك{: لقولھ مطابق ھذا یقال أن فالصواب
 إلى وافتقار عبودیة مقام المقام فإن وأفخم، أحسن الموضعین في الجمع بضمیر واإلتیان

 ضمیر بصیغة بھ فأتى وھدایتھ، واستعانتھ عبودیتھ إلى بالفاقة وإقرار تعالى الرب
 المعظم للملك العبد یقول كما وھذا بالعبودیة، لك مقرون عبیدك معاشر نحن أي الجمع،

 ظموأع أحسن ھذا فیكون أمرك، نخالف وال طاعتك وتحت وممالیكك عبیدك نحن: شأنھ
 مملوكك، وحدي أنا: قال لو ولھذا ومملوكك، عبدك أنا: یقول أن من الملك عند ًموقعا

 أعظم كان لك وجند وعبیدك ممالیكك البلد في من وكل أنا: قال فإذا مقتھ، استدعى
 في مشتركون وكلنا منھم، واحد وأنا ًجدا كثیر عبیدك أن یتضمن ذلك ألن وأفخم،

 بسعة الرب على الثناء من ذلك تضمن فقد منك، الھدایة وطلب بك واالستعانة عبودیتك
 تأملت وإذا. فتأملھ اإلفراد، لفظ الیتضمنھ ما الھدایة سائلیھ وكثرة عبیده وكثرة مجده
 اآلخرة وفي حسنة الدنیا في آتنا ربنا{: نحو النمط ھذا على عامتھا رأیت القرآن أدعیة
 آل وآخر البقرة آخر دعاء ونحو) 20 اآلیة: البقرة سورة(} النار عذاب وقنا حسنة

  .القرآن أدعیة أكثر وھو وأولھا عمران


