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F 

 دقمةْامل
احلمددم ا ايددنِ  علددا باَصددط اطيتددماو املالددودقَا ًايتدد ّ ًايالدد   باددٓ      
ايددميَإ ييَددى ذلمددم رددَم املمرددا  ًباددٓ ايددى ردداإ احلدد  ايددنٍ  بدد  احلدد          

 ٍلميٌن.

 ًالم:

ملالدام  ًبدم  فريفد     فوني ذلطًيْ ي روفطدّ ة  كوطب اا ايلزٍز يٌذمّ ا
الضوا يالض، ًذيد  نن رداإ املدنيةص  ةولدمدّ فاريدإ ةدنية  رداَإ ي  اا        
فلط  ٍدقماى ييَى فوصطك راَإ انامار، ًراَإ املدودق ، ًرداَإ املدادو ، ًرداَإ     
ايزاهددمٍ ، ًردداَإ ايتددطامٍ ، ًتَلوددط فتدد  مل ايتددماو املالددودقَا، فريددإ     

نا ايالاَإ هٌ انكمإ ًانفضإ مل قمادى ي   ةالاا اختن ةنهاًط ةلَّصًط ٍلودقم اأن ه
ايتماو املالودقَا، ًين  صرطب راإ احل  ٍلودقمًن  ّن كإ ةنية  اطا ًايَدٌ   

 اآلخم فوٌ ة   صرطب اجلصْ ً  طلام مل ايصطر ي َّ املشمكٌن امللطعمًن.

ًنهمَْ ايتماو املالودقَا فدقم فريدمر يفدا ايتدماو مل ردٌرّ ايفطلدْ ايد        
ص ّ ةمف  يذ   صد ّ ي َّ افطلدْ ايريودطب، ًقدم ادَّ  اا فلدط        عدقمؤهط مل كإ 

ايتددماو املالددودقَا اصفالددى نن صددما ًط ٍريددٌن ةاددم ي ةدد  اا فلددط  ًةصووددطي ييَددى  
كَددمي نريدد  ًصددفىق فدد  ٍدقددمر املداددٌَّ  ن ٍتددفى ي َّ بددط ًصددفى اخلددطي  ادقددٌ    
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فمدد  ٍدقددمر  ن ضلددما هددني ايصلمددْ    زصِرراطَ َلَنِررَِأٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعلشاجلددطةيف مل قٌيددى: 

ايلظمٓ اي  هُ  جإ ةٌاهد  اا فلدط  مل ايدمعَط ًاآلخدمّ. ًبدط  ن ا عالدطن       
ضلوطد ي   ن نّثإ يى بتماَّ مل ايٌاقيف ٍدقومِ ادى، ًهدٌ املتدماَّ ي  ايتدماو     
املالودقَا املوحاّلم فَى  ااًط ياوماٍْ ي  ايتماو املالودقَا، فدقدم ذدمدا ايمًاٍدطا    

 ْ املتماَّ ايلماُ ياتماو املالودقَا.ايشمٍف
ًقم فصطًيت مل حبثُ فلمٍمي ايتماو ًايالاَإ يغْ ًبصدم املفالدمٍ  ًةلصدٓ    
ا رودقطةْ، ثدا فرّمقدت ي  ركدل ايتدماو املالدودقَا ةد  بادا ًبمدإ ًةمافد           

ًممَزافى ًايفمَّ اَصى ًا  ايالاَإ ًاحلطجْ ييَى، ثا  ًضرت ختدطٖ    ًجٌدي
سلدماع بد  ايتدماو املالدودقَا. ًمل خودط  حبثدُ        صرطب ايتماو املالودقَا ًا 

 فريامت ب  ةتطدٍ  ايتماو املالودقَا.

 رأ  اا فلط   ن ٍريٌن هنا ايلمإ ذخمًا يُ مل ٌٍ    ٍصفديف فَدى ةدط ال ً     
 اصٌن  عى ًيُ ايوٌفَ .

 تعريف الصراط لغح:

هٌ ايرمٍ  املالدودقَا. ًايتدطد فَدى ةصدقاادْ بد  ايالد  ًقصاادت  صدطدًا نجدإ          
كريودطب   ٍوم ًهُ اياغْ ايفتدرٓ يغدْ قدمٍو، ًصلمديف مل ايريثدمّ بادٓ ص د        ايرطٕ

َٕ  َوَمَرد    ة د  ّصطَد. فطيالدماو اطيالد  اجلَّد   ٌوم ًكو  ًمل ايدقاْ قَطردى  ص د   يذا  ايشدُ
رداريٌي ةدأخٌذ ةد  ردم ت ردم ًط يذا االدت االدًط،         اااوالى نعى ٍالمو املطرّ يذ

ٍددمبوا طلمجددٌا بصددى، ً   ًرددمو ايرلددط  يذا ااوالوددى، ًكأعددى ٍاادديف رددطيريَى فدد 
ٍددمفلوا بدد  ارصددى. ًٍالددوٌِ فَددى املددنكم ًاملنيعددب كددطيرمٍ  ًايالدداَإ. قددط            

، ًهدٌ ةدط ٍوٌّصدإ ادى اطيالد       (1)اجلٌهمِ: ايتماو ًايالماو ًايزراو: ايرمٍد  
ي  املدقتٌد. ًقم ٍريٌن غ  ذالُ فَدقط : ا ذوَطو  مٍ  ايصحدطّ، ًي طبدْ اا   

غ  احلالُ، يةط يلمدٌ  امللصدٓ اياغدٌِ ًيةدط      مٍ  اجلصْ. ًي  قى بآ ايرمٍ  
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 ة  اطب ايوشاَى ًا رولطرّ.
 تعريف السثيل لغح:

ايرمٍد  ايدنِ فَدى ردوٌيْ، ٍدنكم ًٍنيعدب ًايوأعَدب فَودط  غاد ،           ايالاَإ:

برلب الل] ًتلى راإ، قط  اا فلط : نَ طصبرُّووََ بىعلهطرٍعللل] ، ًقدط  فلدط :  (1)[وطعََْ طررًاَلوُط

 اى  مٍ  احل . نن ارا اجلص  يذا   ا  طلدو  بدط هدٌ احلد      ٍلل ( )[َنسَّرلِ مِل

ًمل ايصزٍإ ايلزٍز كإ رداَإ  رٍدم    ( )[ثُىَّلَنسَّلِ مَلأطسَّاطهب] ًبآ ذي  قٌيى فلط :

 اى اا بزا ًجإ ًهٌ امُّ فوٌ داخإ مل راَإ اا.
ًقَإ يالطي  ايالداَإ: ردطاإ ًتلدى ردطااْ، ًااد  ايالداَإ املالدطفم ايالَدم         

ةصزيددْ ً  صلددم ةددط ٍواادد  اددى فاددى ةدد  ايتددمقطا عتددَ  ًعالدد  ي  ايالدداَإ بدد  
 ملمطرروى يٍطي.

 ًٍالولمإ ايالاَإ يريإ ةط ٍوٌصإ ادى ي  يدُٕ خد ًا كدطن  ً يدمًا، كدقٌيدى      

. ًيذا عالد   (5). ًراإ ايال    ِ  مٍ  اجلصْ(4)زوطنِتَسعتَلِنيطلُطلِ مُلَنًْبجعاِيِنيط] فلط :

فَمدط ا   ( )[وطفِر لُطرلِ مِلَنهِر ِللل]ي   طبودى. كدقٌيدى فلدط      ايالاَإ ي  اا فوٌ  مٍ 

 فَى  طبوى.

 الصراط عىد المفسريه:

هٌ ايتماو اينِ ٍتإ االطيريى ي  ايصلَا انامِ ًي  رضٌان اا، ًهٌ 
 ن ٍرَيف املدادٌَّ خطيدقدى ً  ٍلتدَى مل يدُٕ ةد   ًاةدمي ًعٌاهَدى ً ن   ٍلادم         

                                                           
 

 .15اٍْ:  ،رٌرّ ايصرإ (1)
 

.37اٍْ:  ،رٌرّ ايزخمع (2)
 

 .20اٍْ: ، رٌرّ با ( 3)
 

 .55اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (4)
 

 .327، املفمداا: 91 /2يالطن ايلمب (5)
 

 .60اٍْ: ، رٌرّ ايوٌاْ (6)
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وطإَِِرَطلنَتَ عرُِّإلإِنَرِلصِراطَ  للللل]َدى. قدط  اا فلدط :    غ ي، ًهٌ ايتماو ايدنِ   بدٌد ف  

إٌَِّلَنهِررر طلًطُسررر لل] ،( )[وطهطرررَََلصِررراطَ ُلًطُسرررَطليبسعرررتَمِ ًارلل]، ًقٌيدددى فلدددط :  (1)زيبسعرررتَمِ ىٍ

ََلصِاطَ ٌليبسعتَمِ ىٌ  .( )[وطًطُوكُىعلفَرهعلبُّبوهبلهَط

 عى ايتماو ايدنِ   ، ثا ا اط رودقطةًًْصمي اا فلط  ايتماو املالودقَا 
ٍالاريى اينٍ   علا اا فلط  باَوا. فطيتماو ايدنِ ةد  يدأعى ذيد  هدٌ ايدنِ       
رددٗإ ااماٍددْ ييَددى ًهددٌ بلصددٓ ايغطٍددْ يالاددطدّ  ِ:  ن ايلاددم ٍالددأ  راددى  ن فدقدديف  

ز. قدط  ايرياد :   َهعََُِّرلَنصساطَ َلَنًْبسعرتَمِ ىطل]باطدفى اخلطيتْ مل هنا ايتماو ادقٌيى: 

ٍ  ايدقطٖا ًهٌ ا ر  ، ًقدط  ةدقطفدإ: اهدمعط ي  دٍد  ا رد  ،      اهمعط ي  ايرم
 ًقط  اا  ةاللٌد اهمعط ي  كوطب اا، ًقط  ايضّرطك اهمعط ي   مٍ  اجلصْ.

ًفاّلم ايتماو املالودقَا امٍ  ا ر   اينِ   ٍدقادإ اا ةد  ايلادطد غد ي،     
مدط  ن ايتدماو   ٍالداريى ي  اجلصدْ، ك     َمد ا منط مسُ ايمٍ  صدما ًط نعدى ٍدنيدِ    ًي

ََلصِاطَ ٌلهطهَ َّليبسعتَمِ ىٌ] ٍالاريى ي  ةدقتمي. قط  فلط :   َما ٍنيدِ   ِ  مٍد    [هَط

ُا  ن  رابَى  .(4)ذ  با
ً ًضس صطذ  رًح امللطعُ  ن ايتماو املالدودقَا هدٌ ايٌردني اد   دممل      

 ، ً ٍكَم ذي  مل قٌيدى فلدط :  (5)ا فماو ًايوفمٍني مل كإ ة  انخ َّ ًانبمط 

طرر طرلوط] ًقددم ادد  ايدقددمان ايريددمٍا ةلصددٓ ايتددماو    ( )[كَررََنَِطلعطتطهْاطررركُىعلعُيَّررَطلوُط

                                                           
 

 .52اٍْ: ، رٌرّ ايشٌرٔ (1)
 

 .126اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (2)
 

 .51اٍْ: ، رٌرّ ا  بممان (3)
 

 ذمع ايرطٕ ةط  ًيى صطد.،  . راَيف انذزان (4)
 

 .92 /1 رًح امللطعُ (5)
 

 .143اٍْ: ، رٌرّ ايادقمّ (6)
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 املالودقَا اينِ ٍرااى ا عالطن مل بمّ اٍطا كمنْ ةصوط:
ًاررللللللل] دد قٌيى فلط :1 ُسر لِإنَرِلصِراطَ  ليبسعرَتِم ىٍلاِأااررلِق ط ًط فحلدإ ايدمٍ  هدٌ     (1)زقُْملإَِِاِ لهطرُّطََِ ل

 ايتماو املالودقَا.

هددٌ  f . فحلددإ  فاددطن ايددص (2)زوطَتِلِتبررَِِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌ]قٌيددى فلددط : دددد 2

وطإَِِرَطلنَتَرُّعهبِهبىعلإِنَرِلصِراطَ  ليبسعرتَمِ ىٍلوطإٌَِّلللللل] ايتماو املالودقَا، ًكني  قٌيى فلط :

علَنصساطَ ِلنَاطركِلبٌِط  .( )[َنَِِأٍطلالَلأبؤعيِابٌِطلُِرآلخِاطةِلهٍط

اآلٍطا املاطركْ اَدطن نةدم ًاذدم ًهدٌ ايدمٍ  ايدنِ  رادي اا        ًتَيف هني
 .(4)فلط  خلادقى ًبّام بصى اطيصٌر مل اآلٍطا ايريث ّ

 السثيل عىد المفسريه:

هٌ ايرمٍ  املٌصإ ي  ايتماو، ًاخدو ع ايالداإ   ٌٍجد  اخدو ع مل     
ط  صدإ ايتددماو، فمثددإ ايتددماو املالددودقَا ًايالدداإ املنيدٍددْ ييَددى ةثددإ ايارددم ًةدد 

ٍوفددمن بصددى ةدد  اجلددماً ، فددطيارم ٍفددَض باددٓ ايريددإ، ًايريددإ ةالددوفَض ةدد      
ْ ايارم، ًكادوط ةٌصدٌفْ    ًايميدطد ًازااٖودط ا بٌجدطد ًا سلدماع،      اط ردودقطة

  ِ (5)زوطالَلتَتِلِتبرَِلَنسورلبمَلل] ًايالاإ املصرمفْ املوفمقْ هُ راإ ايشَرطن. قط  فلط :

 .(6)اندٍطن املدوافْ ًايرمَّ ايوطالْ ياؤٌ

 معىى االستقامح:

ا رددوٌإ  ً ا بوددما  مل ةدقطاددإ ا سلددماع ًا بٌجددطد،  ُهدد ا رددودقطةْ:
                                                           

 

 .161 :اٍْ ،انعلط رٌرّ  (1)
 

 .61 :اٍْ، رٌرّ ايزخمع (2)
 

 .74 :اٍْ ،رٌرّ املنيةصٌن (3)
 

 .42 /1ةٌاه  ايممح   ;356َصْ ايماغ : رف ;518اياَطن  (4)
 

 .153اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (5)
 

 .42 /1ةٌاه  ايممح   ;518 اياَطن (6)
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ًين ا رودقطةْ فلا ا بودقطد ًاملاريطا ًاخلٌا م ايصفالطعَْ ً بمط  اجلٌارح ةد   
ايلاطداا ًامللطة ا ًاجملطة ا فزعوط ين  طادقدت ةديف رضدطٕ اا فادطرك ًفلدط       

 مفْ.كطعت ةالودقَمْ ًي َّ فوُ ةصر

علأتعتَصِىعلُِرنهِ ِلفَمَُّعلهبُِّإطلإِنَِلصِاطَ  ليبسعرتَمِ ىٍل: ]قط  اا فلط  . فط ردودقطةْ  (1)زوطيٍط

  لتددإ مل تَدديف املٌجددٌداا ي َّ يذا  طادقددت ةدديف ةددط جلاددى اا فلددط  اددط مل  
 .(2)ايصظط  انذال  ًي َّ خمجت ب  ا رودقطةْ

 ركىا الصراط المستقيم:

 ركصطن: ياتماو املالودقَا

ا بودقددطد ايتددرَس  ِ ا نددطن ايتددرَس ً  ٍددوا ي َّ اددطيلاا، فطيددنٍ        انً :
  خاٌا اط بودقطداا ايترَرْ ها ة   هإ ايامن ًايريفم ًها ايضطيٌن.

 ايلمإ اطيشمٍلْ، فطينٍ   خاٌا اطيشمٍلْ ها املغضٌب باَوا. ايثطعُ:

ا ًايلمددإ  ين ايدقددمان ايريددمٍا اددَّ  ركددل ايتددماو املالددودقَا ًهمددط ايلادد       
ًبحمٌبومددط ٍريددٌن ايتددماو املالددودقَا، ً ّةددط يذا ن صلومدديف هددنان ايمكصددطن اددإ 
كطن  ذمهمط  ً ك همط ٍشٌاومط عدق  كطن هنا رداَ . ًين كدإ رداَإ بدقدمار     
ةط ٍوضمصى ة  باا ًبمإ ضلمد قماى ة  ايتماو املالودقَا. فريامدط كدطن ايالداَإ    

 و املالودقَا ًايلري  اطيلري .ٍوضّم   كثم بامًط ًبمً  كطن  قمب ي  ايتما

فطملنية  ٍرا  ااماٍْ ي  ايتماو املالدودقَا ًذيد  اماٍودى ةد  رداَإ ي       
ردداَإ  باددٓ ً قددمب ي  ايتددماو املالددودقَا عظدد  ايلددطن ايددنِ ٍرادد  ةدد  اا   

( ةديف  عدى بدطن نن بادا اا   ةصوودٓ      ربِّ ادعدُ بامدطً  ةزٍمًا ة  ايلاا ادقٌيى )
إ ٍرا  ااماٍْ ي  رداَإ اخدم  كمدإ ً قدمب ي      يى. فريني  كإ رطٖم مل راَ

                                                           
 

 .101اٍْ: ، رٌرّ ا  بممان (1)
 

 .518اياَطن  ;42 /1ةٌاه  ايممح   (2)
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 .(1)ايتماو املالودقَا

 مراتة وجود الصراط المستقيم:

 ياتماو املالودقَا ةماف  ة  ايٌجٌد:

ةمفاددْ اياَددطن ًياددط  احلحددْ ًهددُ ةدد  اا فاددطرك ًفلددط  ً عاَطٖددى     انً :
ايلظددط  ً ًصددَطٖى باددَوا  فضددإ ايتدد ّ ًايالدد  ، ًٍددمخإ مل ذيدد  تَدديف      

 ماٖيف ا اَْ ًايمرط ا ايالمطًٍْ.ايش

 ةمفاْ ا بودقطد. ايثطعَْ:

 ةمفاْ ايلمإ. ايثطيثْ:

 ًاملمفاوطن ايثطعَْ ًايثطيثْ ة  ًظطٖمي ايلام ي َّ  ن ايثطعَْ  يدقومط باَى.

ةمفاْ ظوٌر ايتماو مل ايصشأّ اآلخدمّ، ًهدني املمفادْ ياتدماو مل      ايماالْ:
ى ياٌصددٌ  ي  ذلددإ اخلاددٌد، فددطيلاٌر  ٍددٌ  ايدقَطةددْ ايددنِ  اددم ةدد  ايلاددٌر باَدد 

ًضددلُ    ن ٍريددٌن فرياَفَددًط يذ   فرياَددمي مل ٍددٌ  ايدقَطةددْ ًين اخواددمي اةددطن      
 .(2)ايلاٌر ًكَفَوى فالًط  خو ع درجطا ايلطامٍ  ًةلصٌٍطفوا

 مميزاخ الصراط المستقيم:

َهعرررََُِّرلَنصسررراطَ َلل] ددددد ًصدددمي اا فلدددط  ايتدددماو اط ردددودقطةْ غطيادددًط ادقٌيدددى:      1

. ًقدددم  ضدددَمي (4)زوطعٌَعلَهعلبرررُّبوَِ لهطرررَََلصِررراطَ ٌليبسعرررتَمِ ىٌ]، ًقٌيدددى (3)زنًْبسعرررتَمِ ىطَ

وطهطرررَََلصِررراطَ ُلًطُسرررَطلل]ايتدددماو ييَدددى فلدددط  اأسلدددطٕ ا ضدددطفْ كدقٌيدددى فلدددط :     

                                                           
 

 .356رفَصْ ايماغ   (1)
 

 .48 /1ةٌاه  ايممح   (2)
 

 .6اٍْ: ، رٌرّ ايفطلْ (3)
 

 .61اٍْ:  ، ٍرٌرّ  (4)
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إِنَرِلصِراطَ ِلَنْتطيِأريِلللل: ]، ًقٌيدى فلدط   (2)زصِراطَ ِلَنهِر ِلل]، ًقٌيى فلط : (1)زيبسعرتَمِ ًارل

. ًن ٍضمي ايتدماو ي  غد  اا فلدط  ي َّ عدطدرًا اد ع ايالداَإ       (3)زَُِّنْحطًِ رل

 فزعى  صضَمي ي  غ ي فلط  كث ًا.
دد ان ايتماو   ٍالاريى ي َّ ايدنٍ   علدا اا فلدط  بادَوا اطاماٍدْ، فودٌ غطٍدْ        2

صِراطَ َلل] ايلاطدّ، فزن باطدّ ايلام فدقيف خطيتْ يذا را  ايتماو. قط  فلدط : 

باددَوا اصلمددْ هددُ  االَلص ، فأصددرطب ايتددماو املالددودقَا ة دد(4)زٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعَنِرَِأل

 رفيف ايصلا قمرًا، فوا رٍكاٌا صماو   ٍدقديف فَدى يدمك ً  ظادا اياودْ، كمدط         
ٍدقدديف فَددى ضدد   اياوددْ   مل اددط   اجلصددطن ةدد  كفددم  ً خرددٌر   ٍمضددٓ اددى        

لتددَْ  ً قتددٌر مل  ايددممح ، ً  مل ظددطهم اجلددٌارح ًانركددطن ةدد  فلددإ ة    
  طبْ. ًهنا هٌ ايوٌذَم احل  بامًط ًبمً    ثطيب امط.

دد ايتماو املالودقَا هٌ ايرمٍد  ي  ايدمرجطا ايلطيَدْ  ِ ي  ايلادٌ، قدط  اا      3

، اَددددصمط (5)زأطاعفَررراعلَنهِررر بلَنِرررَِأٍطلِيطابرررَِليِررراعكُىعلوطَنِرررَِأٍطلعُوتُرررَِلَنْتِهْرررىطلاطًطعطرررر  للللل] فلدددط :

وطيطرٍعلأطحعهِرمْلهطهَ عر ِلَََِرلِ لفَمَرُّعلللللل]باَوا  مٍدقوا ي  ايالفإ. قدط  فلدط :    ايدمغدضٌب

 ًااٌِ هٌ ايالدقٌو ي  انرفإ. .(6)زهطِطى

دد ايتماو املالودقَا ةط   ٍودٍامي ذريمى مل هماٍوى ًيٍتط  رطيريَى ي  غدطٍووا  4

ًبَِلُِر ِلفَسطر بُّعخِهُ بىعلفِر لًطَعًطرَ ليِاعر بللللللفَأَيَّرلَنِرَِأٍطلِيطابرَِلُِرنهِر ِلوطَهعتَصطرلللل] ًةدقتمها، قط  فلط :
                                                           

 

 .126اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (1)
 

 .53اٍْ:  ،رٌرّ ايشٌرٔ (2)
 

 .1اٍْ: ، رٌرّ ااماهَا (3)
 

 .7اٍْ: ، رٌرّ ايفطلْ (4)
 

 .11اٍْ ، رٌرّ اجملطديْ (5)
 

 .81اٍْ: ، رٌرّ  ى (6)
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 ،  ِ   ٍودامي  ةم هني ااماٍْ.(1)زوطفَِْمٍلوطأط عُِّأ ِىعلإِنَ ع ِلصِاطَططرليبسعتَمِ ًار

ٌعلأبِِرِه بلأطجعتطررمْلللللللللللًقدط  فلدط : ش   ٍعلأبراِاعلَع ُعر طوِلوطيطر ًطهبلنِِم ٌعلأط ُِّأطر بلأطحعراطدعلصطرُّع ٍعلأبراِاعلَنهِر بلَع ًطر َف

ٌِطلُّعًطهبلضَ سمطرلَطاطعارلكَأًََِطرلأطصَّتَُّّبلفِ لَنسًَّطرءِلكَََنَِطلأطجعتطمُلَنهِ بلَناسععسطلهطهَرِلَنِرَِأٍطلالَلأبؤعيِابرلللصط

.  ِ ايرمٍدقددْ ايدد    ختواددمي ً  فودٍاددمي. قددط   (2)زوطهطررَََلصِرراطَ ُلًطُسررَطليبسعررتَمِ ًار

 ىٌلإٌَِّلهِلطراِإلنَ عسطلنََطلهطهَ ع ِىعلُبرهْ َرٌٌلإاِلِليطرٍعلَتِلطتطرَطللللقَرلَلهطَََلصاطَ ٌلهطهَ َّليبسعتَمِفلط : ش

 ،  ِ هني رص  ً مٍدق  داٖمًط ة  غ  فغَ .(3)زيٍِعلَنْغَروِأٍط

صِراطَ َلَنِرَِأٍطلعََْتطًعرَطلهطهَر ع ِىعللللل] دد ايتماو املالوددقَدا   صلطةدديف ايضد  . قدط  فلددط :    5

 فلددط : ، اَصمددط ا نددطن صلددطةيف ايضدد   ادقٌيددى (4)ز ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطَنًْطغُِْررِ ِلهطهَررلََ عرراِل

هددٌ  ، فددا   ن ةدد  ايشددمك  (5)زوطيطرررلأبررؤعيٍِبلعَكْهَررابهبىعلُِرنهِرر ِلإِالِلوطهبررىعليبحعرراِكٌُِطلللل]

 .(6)ايض   ةط صلوميف ةيف ا نطن

6  ْ ْ  دد ين ااماٍْ ي  ايتماو املالودقَا علمْ   فلرٓ يريإ  ذم فودُ برَد  خطصد
ة  اا فلط . ًملط كدطن ايتدماو املالدودقَا هدٌ  قدمب ايردمَّ املٌصداْ ي  اا        
فلط  فريامدط قدمب ا عالدطن ةد  ايتدماو املالدودقَا ٍالدمٌ ًٍلادٌ ذودٓ ٍتداس           
 فضإ ة  املا  املدقدّمب، ًقدم ٍتدإ ي  ةدقدط    ٍتداى ذودٓ املاد  املدقدّمب،         

وٌاعَْ ًايضد   ذودٓ   ًكامط ااولم ب  ايتماو املالودقَا فالدطفإ مل ايدقدٌّ ايشد   
                                                           

 

 .175اٍْ: ، رٌرّ ايصالطٕ (1)
 

 .126، 125اٍْ: ، انعلط رٌرّ  (2)
 

 .42 اٍْ:، رٌرّ احلحم (3)
 

 .7اٍْ: ، رٌرّ ايفطلْ (4)
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 قم ٍتاس  رٌ  ة  يااَ .
دد يدقم  علا اا فلط  بادٓ انةدا ايالدطادقْ اطيتدماو املالدودقَا ًذيد  ممدط ٍدم          7

 [.صِاطَ َلَنَِِأٍطلعََْتطًعَطلهطهَ ع ِىع]باَى قٌيى فلط : 

دددد ين ايتددماو جددطٕ اافددا ا فددماد مل ايدقددمان ايريددمٍا اَصمددط جددطٕ يفددا ايالدداَإ 8
اد فزن باطدّ اا   فصرتم مل عٌن ةل  اإ فلدا  فلدط  اجلطسلدْ    اطجلميف ًا فم

ً فلط  اجلطرذْ  بآ كثمفوط فدقم ٍ ذا امللصدٓ ايلدط  ايشدطةإ ادني انفلدط       
كاددوط فَلّاددم بصددى اددطيافا املفددمد كطيتددماو املالددودقَا ًايتددماو ايالددٌِ، ًقددم    

، ًة  ايتدد ّ  ف ذا انعٌان بآ كثمفوط ة  ا نطن اطا ًادمرٌيى ًاطمللدطد

أ عرُِّإلُِر ِللل] ًايتَدط  ًاحلدخ ًةدط ردٌٔ ذي  فَلّام بصدوط اطجلميف، كدقٌيى فلدط : 

ََ بلُبلبمَلَنسَّ طوِ علَتِلطاطلًِضَِْط ََرلل] ، ًقٌيى فلط :(1)زَنهِ بليٍط وطيطرلنَاطرلعَالِلََتَِطكِمَلهطهَِلَنهِ ِلوطقَُّعلهطرَُّط

ََرلُبلبهَاطر  .(3)زَِأٍطلعطرهطُّبوَلفِ اطرلنَاط عُِّأطاَّ بىعلُبلبهَاطروطَنِ] ، ًقٌيى فلط :(2)زهطَُّط

دددد ين ايتددماو املالددودقَا  صددإ ايريمددط ا، ًٍصالددب ةصددى رددطٖم ايريمددط ا مل    9
املداٌقددطا، فدد  ٍددمرك بظموددى ً  ٍوتددٌر فَددى عدقدد ، ًٍصرددٌِ فَددى تَدديف    
امللددطرع ا اَددْ، ًةددط ٍوتددٌر فَددى ا يددوماد ًايضددلمي يمنددط هددٌ ةدد  عطذَددْ      

 فطيتماو املالودقَا ذدقَدقودى ًاذدمّ كدطيصٌر ًيدى ةمافد  ًختوادمي اثدطري        املولا .
 بآ ةولادقى ة  ذَب املماف .

دد ان ايتماو املالودقَا ةوَم  بآ تَديف ايالداإ فريدني   صدرطاى ةوَمصدٌن      10
 بآ  صرطب ايالاإ.

دد ين كإ راَإ قمٍ  ي  احل  بدقمار ةدط ٍوضدمصى ةد  ممَدزاا ًختٌصدَطا      11
                                                           

 

 .16اٍْ: ، رٌرّ املطٖمّ (1)
 

 .12اٍْ: ، رٌرّ ياماهَا (2)
 

  .69اٍْ: ، رٌرّ ايلصرياٌا (3)
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يالاَإ ةٌصإ ي  احل  ادقَم ًيمو ةط فضمصى ة  علدٌا  ايتماو املالودقَا، فط
ًختٌصَطا ايتماو املالودقَا، اَصمط ايتماو املالودقَا ةٌصإ ي  احل  ةد   
دًن قَددم  ً يددمو، فطيتددماو املالددودقَا غطٍوددى ةٌصدداْ ي  ةاَدد  ةدقوددمر  ِ    
ايدقمب ا ادُ، اَصمدط ايالداَإ  مٍد  ةٌصدإ غطٍودى ي  ايالدلطدّ انامٍدْ هدُ          

 ْ ادقَم ًيمو ًجٌد صفطا ايتماو املالودقَا فَى.ايمخٌ  ي  اجلص
 الفرق تيه الصراط والسثيل في القرآن الكريم:

دد ين ايدقمان ايريمٍا  فمد ايتدماو املالدودقَا اد ع ايالداَإ، فدقدم ًرد ادطجلميف       1
ًاملفددمد، فطيتددماو ًاذددم ًايالدداَإ ةولددمد. ًين صدد ًرّ ايتددماو املالددودقَا   

اا فلدددط ، ًاحلمكدددْ فَودددط ةادددم   نن ا عالدددطن ةوردددمك ًردددطٖم ي    ًاًاذدددم
ًةصووٓ، ً قمب ايرمَّ ا  املادم  ًاملصوودٓ هدٌ اخلدني املالدودقَا ًهدٌ ايتدماو        
املالودقَا ًهدٌ  قدمب ايردمَّ ي  اا فلدط ، ً قدمب ايردمَّ   ٍولدمد ادإ هدٌ          

 اٍم ة  صدماو ًاذدم.    ى ال ْفَعي  فلط  ًَ ى رطَعا ر  ااص   ال ص  مٍ  ًاذم فاا ٍَ
 ةولمدّ ًيَالت هُ  قمب ايرمَّ ي  اا فلط . اَصمط ايالاإ

دد ين اا رارطعى ًفلط  ن ٍصال  ايتماو املالودقَا ي  غ ي ي َّ مل هدني اآلٍدْ   2

ًهدنا ا ردوثصطٕ بادٓ سلدٌ ايودتدَ   ً       زصِاطَ َلَنَِِأٍطلعََْتطًعرَطلهطهَر ع ِىعللشايريمنْ 

صدما طن صدماو اا    ، كمدط يدَ  هصدط   ً ت د واايودت ، فط روثصطٕ هصط يَ  ة 
ًصماو اينٍ   علمت باَوا، اإ هٌ صماو ًاذم يري  هصط ياَطن املولاد   ِ  

 صماو اا هٌ صماو اينٍ   علمت باَوا.
اَصمددط بددما اا رددارطعى ًفلددط  يصفالددى ردداً  كددث ّ فدقددط  بددزا ةدد  قطٖددإ:      

الد  ايالداَإ ي  غد ي ةد  خادقدى،      كمدط ع  ،(1)زوطَنَِِأٍطلعطرهطُّبوَلفِ اطرلنَاط عُِّأطاَّ بىعلُبرلبهَاطرل]

ُطلِ مَليطرٍعلعَََرر طلللًقط  فلط : ش ،(2)زقُمْلهطَِهِلُطلِ هِ لعَاعهبِلإِنَِلَنهِ ِلهطهَِلُطصِريطة ]فدقط  فلط : 
                                                           

 

 .69اٍْ: ، رٌرّ ايلصرياٌا (1)
 

 .108اٍْ: ، رٌرّ ٌٍرمي (2)
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 .(2)زُطلِ مِلَنًْبؤعيِاِنيط، ًقط  فلط : ش(1)زإِنَ َّ

قدم فدنيدِ   دد ين ايتماو املالودقَا ةدقتمي احل  ًٍنيدِ ي  اجلصْ، اَصمط ايالاإ 3

نَاط عرررُِّأطاَّ بىعل]ي  اجلصدددْ فَمدددط يذا صدددات مل ايتدددماو املالدددودقَا، قٌيدددى فلدددط :     

، ًقم فنيدِ ي  اجلرَا فَمط يٌ كطعت   فت  مل ايتماو املالودقَا (3)زُبرلبهَاطرل

علُطلِ هِ ِقٌيى فلط : ش فطيتماو ًايالداَإ يدَ     .(4)زالَلتَتِلِتبَِلَنسولبمَلفَتَفَاَّقَلُِكُىعلهٍط

ةصومط مل قاط  اآلخدم ادإ هصطيد  سلدٌ ب قدْ ًارفادطو. ًهدني ايل قدْ ادط           كإ
 اذومط ن:

ايتماو املالدودقَا هدٌ ايرمٍد  ايٌارديف ايريدا  ًرداإ احلد  هدُ ايردمَّ           انً :
ايفمبَْ املنيدٍْ ي  ايرمٍ  املالودقَا، ًذي  ة  خ   افتط  الضدوط ي  الدض   

 ًالطدهط فَى.

عف  رداإ احلد  ايريدث ّ. ًهدنا ةدط ذهد  ييَدى        ين ايتماو املالودقَا هٌ  ايثطعُ:
 ، ًةلصدٓ هدنا  ن ايتدماو املالدودقَا ةٌجدٌد مل     (5)ايل ةْ ايراط ادطُٖ مل ةَزاعدى  

كإ راإ احل ، ًيري  امرجطا رلوافْ، ًةثطيى كطيلطن اريإ ايلاٌ  ٍودمد ةصدى  
ايفدقوددطٕ ًايصرٌٍددٌن ًان ادددطٕ ًايف رددفْ ًغ هددا، فطيلدددطن ةثددط  ايتدددماو      

ودمجٌن ة  ف ةنفى هُ ايالاإ فريإ راَإ نثإ ايتدماو املالدودقَا   املالودقَا ًامل
مل صفوى كمط  ن ايفَاالٌع نثإ ايلطن مل فاالفوى ًايصرٌِ نثإ ايلطن مل سلدٌي  

 ًهرينا.
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دد ايتماو املالدودقَا   ٍشدٌاى ظادا  ً ضد    ً يدمك ًهدٌ ايرمٍد  اخلدطي          4
لاددطدّ صددما ًط ةالددودقَمًط املصددّزي بامددًط ًبمددً  ي  اا رددارطعى ًفلددط  فالددمٓ اي 

، ًمسددُ ايددمٍ  صددما ًط   (1)زوطعٌَعلَهعلبررُّبوَِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌلليدقٌيددى فلددط : ش 

قُمْلإَِِاِ لهطُّطََِ لًطُس لإِنَِلصِراطَ  ليبسعرتَمِ ىٍلاِأااررلقِ طًاررليِهِرََلإُِعراطَهِ ىطللللللللشةالودقَمط يدقٌيى فلط : 

اا  ً يدمك  ً ضد  ،  ً صلدطةيف يدًَٗط     ، اَصمط كإ ايالاإ ٍشٌاوط ظ(2)زََطاِ فا

وطيطرررررلأبررررؤعيٍِبلعَكْهَررررابهبىعلُِرنهِرررر ِلإِالِلوطهبررررىعللللشةدددد  ايددددصدق   ً افددددْ يدقٌيددددى فلددددط :    

ينا هُ فلمد حبالد  ايدمرجطا فدزذا  راد ا عالدطن  ن ٍلادا       ،(3)[يبحعاِكٌُِط

كا درجْ هٌ قمٍ  ة  ايتماو املالودقَا ف ام  ن ٍصظدم ي  رداَاى، فااالداَإ    
   كث ّ ة  جوْ خاٌصى ًيٌاى ًقماى ًالمي ة  ايتماو املالودقَا.ةماف

 الحاجح إلى الصراط المستقيم:

باَددى، ًين اخل ٖدد  كاددوط    ّ ين ايتددماو   ٍريددٌن صددما ًط ي َّ بددمًر املددطرا   
سلٌ ةالا  انراطب، ًمل هدني   ًٍَّْاا ج وًط غمٍزًٍط ًذمكْ جٌَُّةوٌجوْ يرم احل  َف

ٌر مل ذدقوددا ايضدد   ًا سلددماع بّمددط بددَّ  اا يريددإ    احلمكددْ اجلااَددْ   ٍوتدد 

يطررليِرٍعلاطََُّرَ لإِالِلهبرِطلِخِرٌَلُِاطرصِر طتِ طرلإٌَِّلللللللاصطصَووا كمدط قدط  اا فلدط : ش    نالخ اةصوا، ًاا 

 .  (4)زًطُس لهطهَِلصِاطَ  ليبسعتَمِ ىٍ

فريددإ دااددْ  خددن اا بددزا ًجددإ اصطصددَووط ًباَددى راقوددط ًٍلاددا ةالددودقمهط      

يطرليٍِعلاطَََُّ لفِ لَألًَعضِلإِالِلهطهَِلَنهِر ِلًِْْقُ طررلوطأطتعهَرىبليبسعرتَمَاَّهطرلللللشوٌدبوط كمط قط  فلط : ًةال
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فوريددٌن ةفردددٌرّ باددٓ املشددُ باددٓ عودددخ      (1)زوطيبسعررتَِعاطهط طرلكُررميلفِرر لكِتَررر ٍليبررلِني للللل

 ا رودقطةْ ة  غ  ض  .

ًاحلمكدددْ ةددد   ً ّةدددط ةالدددمٓ ا عالدددطن فالدددصذ ًجدددٌد ةوردددمك   ردددطك ، 

أطرعَأو طررلََِِسطررٌبلإَِِرَطللللختطٖتوط فَودط ةادم  ًفَودط ةصوودٓ كمدط ًصدفى ايدقدمان اجملَدم: ش        

 ِ ةالطفم،  ِ  ام ة  ًجٌد ةام  ًةصوودٓ،   (2)زكَراِدٌلإِنَِلًطُسَطلكَُّعَارلفًَب طقِ ر ِل

ف ام ة  هنا ايالفم ة  صماو ٍام  اى ذمكوى ًٍصووُ اى، فطيتماو املطدِ ٍادم   
اصرفْ ثا بادقْ ثا  عشأه ا خادقًط اخم ة  ص  ثا ممَدز ثدا ادطي  ةريادمي ثدا هدم        
ثا  رذ  ايلمم ًهرينا ي  ةصووطي املٌا ثا احلشم ثدا ايالدب، ًهدنا هدٌ ايالدفم      

 املطدِ.

ً ّةط رفمي امللصٌِ ًهٌ ي  اا فلط  ٍتإ اى كمط ًصإ رردٌيصط انبظدا   
هنا ايالفم ضلوطد ي  صدماو،  ي  قطب قٌر   ً  دعٓ، ثا درجطا درجطا. ً

فددطملنية  ٍالددا  هددنا ايتددماو فَ قددُ راددى مل اجلصددْ. يددنا جلددإ ايدقددمان ايريددمٍا  
 فضإ ايرمَّ ياٌصٌ  ي  اا فلط  هدٌ ايرمٍد  املالدودقَا ًهدٌ   ٍودادمي ً       
طلواددددمي  ِ   ٍددددوغ   ةددددمي ًيددددأعى ًذريمددددى مل هماٍددددْ رددددطيريَى ي  غددددطٍووا 

 ًةدقطصمها.

ًملط كطن يإلعالطن ا خوَطر املدطيمي يارايف فَدى، ًةزامحدْ قدٌّ ايدٌها ايد       
فلرتٍددى ٍوتددٌر مل ذدقددى ايضدد   ًايغٌاٍددْ ًايصريددط  ًايغاددطًّ ةدد  جوددْ ذمكطفددى  
 ا خوَطرٍددْ املٌرًثددْ يددى قماددًط  ً الددمًا ةدد  اا املثمددمّ يددى رددلطدّ  ً يدددقطًّ مل      

لوددم ايدقددمٍا ًٍثاوددى باددٓ   ايددمار اآلخددمّ. فَروددطد ي  ةدد  ٍومٍددى ًٍددنكم يددى اي    
ايتماو املالودقَا فطادطدِ هدٌ اا اطحلدقَدقدْ اٌاردرْ ايريودطب ايلزٍدز ًايمردٌ         
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f     ّ ، فَددو  ا عالدطن ةد  اد  ردطٖم      e ًة  ٍدقٌ  ةدقطةدى ةد  انٖمدْ اادما
صَددْ ًايٌضددلَْ ةدد  جوددْ ذمكوَددى    ٍريٌواملداٌقددطا اددأن هددماي اا اطاددماٍو  اي  

ى ا  ايمبٌف  ايلطةْ ًاخلطصدْ، ًيدمن   ا ضرمارٍْ ًا خوَطرٍْ، ًتيف نجا
يى ايشمٍلو ، ًرطرى اطيالَطرو  املراٌبدْ ًاجمللٌيدْ، ً ًجد  باَدى احلريمد       

 ايوريٌٍل ًايومًٍل ًذي   يومطيى بآ ةام  احلمكو  اينافَْ ًا رادٍْ.

ًاحلمكْ ا رادٍْ يإلعالطن ي  اا فوُ ذمكْ مل ايريَمي ايصفالطعُ ةلدمّ يدى   
رٌَّ يدى ي  اا ةد  جودْ اردوريمط  كد  جزَٖدى ايلمادُ ًايلامدُ         مل رمبْ ايا

اٌاررْ انفريطر ًانذكدطر املارفدْ يدى ًانبمدط  ًانفلدط  املدقمادْ يٍدطي ي  اا،        
ًجص  هني احلمكْ ممط ٍورمَّ فَدى ايتدٌاب ًاخلردأ ًا ردودقطةْ بادٓ ايتدماو       

وددْ يددرم ًايضدد  ، ًهددنا ادد ع احلمكددْ انً  يريٌعوددط جٌهمٍددْ ذافَددْ ةوٌج
كلاْ احل    ٍوتٌر فَودط اخلردأ ًا سلدماع ً  ٍريدٌن ي َّ بادٓ ًجدى ايتدٌاب        

ييدطرّ ي  احلمكدْ اينافَدْ     (1)زوطنِكُمٍّلوِعع طٌَلهبِطليبِطن   طرلفَرُعرتَلِمَُِلَنََْ عراطَ ِللشًا رودقطةْ 

 [اطَ ِفَرُعررتَلِمَُِلَنََْ عرر]ايغمٍزٍددْ ايشددٌقَْ املفرددٌرّ باَوددط ايريطٖصددطا، ًقٌيددى فلددط   

ييدددطرّ ي  احلمكدددْ ا خوَطرٍدددْ ا رادٍدددْ يإلعالدددطن ايددد  اودددط ٍدقددديف ا ردددواطَّ     
 .(2)ياد اا

فطحلطصددإ  نا اجلمَدديف رددطٖمًن ي  اا رددارطعى ًفلددط ، ثددا ين ايرمٍدد   ً 
ايالاَإ يَ  راًَ  ًاذمًا ذا علت ًاذم اإ هٌ ةصشل  ي  يلاو  ةصدقالدا ي   

 طُّعلإِنَ عكُىعلأطرُطاِ لِاطوطلعٌَعلالَلتَتعلبُّبوَلَنحَّ ع َرٌطلإَِِ بلنَكُىعلهطرُّبو للعَنَىعلعَهع]فلط :   مٍدق ، فدقط 

فٌصددمي اا فلددط  ايددنٍ    ٍنيةصددٌن    ( )[يبررلِنيٌللوطعٌَعلَهعلبررُّبوَِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌللل
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ٌطليٍِعلعُوعنَئَِطلأباطراطوع]رااوا الَمّ ب  اا فلط  ًب  ايتماو املالودقَا، فدقط  فلط : 

، ً ّةط اينٍ  اةصٌا اطا ًركاٌا ايرمٍد  املالدودقَا فدزن اا قمٍد      (1)زيطكَرٌٍلُطتِ ُّ 

فَهْ طسعتَجِ لبَِلنِ لوطنْ بؤعيِابَِلُِ لنَتطهِ برىعلل فَئَِ  لقَاِأبٌلعُعِ ببلاطهعِطةطلَنََُّّهِ لإِذََلاطهطرَِ ]ةصوا قط  فلط : 

 .( )[أطاعشبُّبوٌط

 المستقيم:خصائص أصحاب الصراط 

دددد ين  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ةٌذددمًن ذدد  ايوٌذَددم بامددًط ًبمددً       1
 ٍشٌب اط صوا ًظطهمها يمك ًض   ًظاا.

ددددد ينا  صدددرطب ايتدددماو املالدددودقَا ةددد  ايصادددَ  ًايتدددمٍدق  ًايشدددومإ        2
ًايتطحل  ين فالطًًا مل ايلمإ فوا طلوافٌن مل املماف  حبالد  ايلادا كمدط    

 ْ.فش  اآلٍطا ايريمن
دددد ين  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ٍرتكددٌن امللطصددُ نن امللتددَْ   فٌافدد     3

 الوا فوا ٍلامٌن اط   ا ثا ًظدطهمي، ًكدني  ايلمدإ ايٌاجد  ةٌافد       
 ي   الوا فطيوريطيَمي ن فري  ةشدقْ باَوا.

دددد ينا  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ةوَمصددٌن باددٓ  صددرطب ايالدداإ كمددط  ن    4
 ايالاإ.ايتماو املالودقَا ةوَم  بآ 

دد  صرطب ايتماو املالودقَا ها ايريطةاٌن احملدقٌن املداتدٌن، ًهدا ايدنٍ     5
 .(3)تلٌا ا  ةلمفْ احل  ينافى ًاخل  نجإ ايلمإ اى

 االوحراف عه الصراط المستقيم:

ا سلماع بد  ايتدماو املالدودقَا ًقدٌن مل ايظامدطا ايد  ادط  عدٌان كدث ّ          
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ًذكددم فلددط    ،(1)زَنًْطغُِْررِ ِلهطهَرر ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطللهطهَرر ع ِىعلََ عرراِلشصلملوددط قٌيددى فلددط :  

املغضٌب باَوا ًايضطي  الصٌان اجلميف ييدطرّ ي  ايولدمد ًا خدو ع ًبدم      
 ايٌذددمّ فَددى، ادد ع ايتددماو املالددودقَا فزعددى ًاذددم   فلددمد فَددى اٌجددى، ًهددٌ    

ل عررُِّإلَ ُلنِابررًِِهِللأط] ايصددٌر ايددنِ ن ٍالددولمإ مل ايدقددمان ي َّ ةفددمدًا. كدقٌيددى فلددط :     

لَنهِرر بلوطنِرر ولَنِررَِأٍطلِيطابررَِلأبَْرراِعب بىعش. ادد ع ايظامددطا اددطجلميف قددط  فلددط : (2)زيطرٍعلأطحطرررءبل

ٍعلَناورررًِِلإِنَرررِللللللللل َُِ بلأبَْاِعبرررََِ بىعليِررر ْبهبىعلَن ِرررر ٍطلكَفَرررابوَلَعوعِن طرررر نِرررَِأ ًطرررر ِلإِنَرررِلَناورررًِِلوَط ُمُه ٍعلَن يِررر

 .(3)زَنُمهًُطر ِ

فطيصٌر ًايتماو املالودقَا   ٍلدقإ ايولمد فَى نن ةام ي ةصى فلدط ، كمدط  نا   
ادقددطٕي اددى ًةصووددطي ييَددى، ادد ع ايظامددطا فزعوددط رلوافددْ ذالدد  ا بودقددطداا          

ًبسعرتَِم ىطللثُرىَّلللللللل] ًانهٌإ اياط اْ، قط  فلط : َطلَْن َط ٌَّلنَ برىعلصِراَط ِطأعتَِا لأَلْقتبرُّط ًطررلعََْر قَرَللفَِل

ًطرِدهِ ِىعلوطالَلَتجِررُّبلَعكْهَرراطهبىعللللللللللآلتِ طرر ٍعلشطرر ًطرررَِ ِىعلوطهطرر ٍعلعَأع ٍعلخطهْفِ ِررىعلوطهطرر ِلعَأعررُِّأ ِىعلوطيِرر ُطرر ٍع ٍعل اَّ بىعليِرر

، ًقددم اسلمفددت ايَوددٌد بدد  ايتددماو املالددودقَا ًذيدد  ةدد  خدد    (4)زشطررركِاِأٍط

لمٍم  الطد ايتماو املالدودقَا ادنكم ث ثدْ  الدطد ًذدمًد يدى مل ردٌرّ ايفطلدْ،         

صِراطَ َلل] ة  خ اط نري   ن عفوا ةلصٓ ايتماو ةتدماقًط، ففدُ قٌيدى فلدط :    ً

ز فطنالددطد هددُ ايصلمددْ، ًغدد    َنِررَِأٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعلََ عرراِلَنًْطغُِْررِ ِلهطهَرر ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطللل

 املغضٌب باَوا، ً  ايضطي .

  ا اُ بآ ًادقمٍصْ الض اآلٍطا ايدقماعَْ اي  فورمث ب  عزً  ايغض
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ٍعلَنهِر ِللللللل] ايَوٌد ةثإ قٌيى فلط : َُِغَِربٍليِر ُطررءبوَل ًطسعركَاطَُلوط ْن َ نِرَُلوَط َعلهطهَر ع ِىعلَن ُط ، (1)زوطضُِا

ً ضطع ييَوا الض املشدمك  ًاملصدطفدق  ادني ايدقمٍصدْ ذَدب ًردا مل ايدقدمان       
 ايريدددمٍا ا يدددطرّ ي  عدددزً  ايغضددد  بادددٓ املصدددطفدق  ًاملشدددمك   ٍضدددًط، ةثدددإ 

نًْباطرفِمَرررر ِلوطَنًْبحعررراِكِنيطلوطَنًْبحعررراِكَر ِلَنُِررررَ نيطلللش فلدددط : قٌيدددى لللُِرنهِررر ِللوطأبتطرررَ  طلَنًْباطررررفِمِنيطلوَط

طررررءط عللللظَرررٍَّ َنسَّرررِعءِلهطهَررر ع ِىعلاطَدِررراطةبلَنسَّرررِعءِلوطََِِررربطلَنهِررر بلهطهَررر ع ِىعلوطنَتطررراط بىعلوطعَهطرررَُّّلنَ برررىعلعط طررراَّىطلوُط

 .( )[يطصِرياَ

 مصاديك الصراط المستقيم:

 ينا ايتماو املالودقَا يى بمّ ًجٌداا:

 أواًل: الوجود اللفظي للصراط المستقيم:

 ين ايلمددددإ اطيشددددمٍلْ ا ردددد ةَْ هددددٌ ايالدددداٌك مل ايتددددماو املالددددودقَا     
ايافظددُ، فطيتددماو املالدددودقَا دٍصددًط قَمدددًط، فطيددمٍ  ايٌجدددٌد ايافظددُ ياتدددماو      

ُٖ ياتماو املالودقَا ايمعٌَِ ففُ ففال  ايفماا املالودقَا. ًهنا هٌ امللصٓ ايمًا

َهعرررََُِّرلَنصسررراطَ َلل] قدددط  مل قٌيدددى بدددزا ًجدددإ   f ايريدددٌمل رًِ بددد  رردددٌ  اا 

باددٓ ذلمددم ادد  باددم اا    _ )دٍدد  اا ايددنِ عددز  اددى ج اَٖددإ    ز:َنًْبسعررتَمِ ىط

f
. ًقط  صطذ  جٌاةيف اجلطةيف: )ًمسدُ ايدمٍ  صدما ًط نعدى ٍدنيدِ بد        (3)

 .(4)جلصْ، كمط  نا ايتماو ٍنيدِ ب  ٍالاريى ي  ةدقتمي(ٍالاريى ي  ا

وطعٌَعلَهعلبرُّبوَِ لهطرَََلصِراطَ ٌلللل] ًقَإ ةلصٓ ايتماو املالودقَا ايلاطدّ يدقٌيدى فلدط :  
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ً ًضس صمر املودأا  ادأن ايتدماو     .(1)ز، ًايدقمان ٍفاّلم الضى الضًطيبسعرتَمِ ىٌل

ري املمثدإ ملدصوخ ا ردودقطةْ    ، اطبوادط (2)املالودقَا هٌ ايرمٍ  احل  ة  ةاْ ا رد   
 اريإ ةلطعَى.

 ن ايتدددماو ًااددد  ةالدددلٌد: ) _ًا ةدددط  بادددُ  fًرًِ بددد  ايدددص  
( ًهدٌ املدمًِ بد  جدطام ًااد       يعدى ا رد    (، ًقَدإ: ) املالودقَا هدٌ كودطب اا  

( ًهدٌ املدمًِ بد  ذلمدم اد       يعدى دٍد  اا ايدنِ   ٍدقادإ غد ي     بادط،، ًقَدإ )  
 .(3)احلصفَْ

تدٌد ادى هدٌ كدإ ةدط ٌٍصدإ ي  اا، ًٍريدٌن  مٍدقدًط         ًقط  الضوا اأن املدق
ًهطدٍددًط ييَددى، فددزذا فاّلددمعط ا ردد   اوددنا فَريددٌن املدقتددٌد هددٌ، ًيذا  رٍددم ةدد      
ا ر    ضَ  ة  هنا فرَصٍٗن  ام  ن ٍتمَّ ايتماو املالدودقَا بادٓ ا رد      

 .(4)ًغ ي

 ثاويًا: الوجود العملي للصراط المستقيم:

ًا دراك ملفوددٌ  ايفضددَاْ ًاخلدد   ن نثددإ يددى     اددم يإلعالددطن مل ا بودقددطد 
بتماَّ مل ايٌاقيف ٍدقومِ اى، فمط هٌ املتماَّ ياتدماو املالدودقَا املوحاّلدم فَدىق     
فزّةددط يذا كددطن ايتددماو املالددودقَا يددَ  يددى ةتددماَّ  صدداس ةدد  ايدقضددَْ اخلَطيَددْ   
فَريٌن ايمبٌّ ييَى بادب. ًقدم  ًضدرت ايمًاٍدطا ايشدمٍفْ املتدماَّ ايلمادُ        

 eًانٖمددْ امللتددٌةٌن ايدقددطٖمٌن ةدقطةددى    fالددودقَا ًهددٌ ايددص    ياتددماو امل
ًذيدد  نن ايتددماو املالددودقَا   ٍالددطشلى ظاددا ً  يددمك ً  ضدد   ًيددَ  يددى    

 ًفش  ايمًاٍطا ي  ذي : eةتماَّ ي َّ ايلتمْ ة   هإ اَت ايصاٌّ 
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َهعررََُِّرل] قددط : _دددد بدد  داًد ادد  فمقددم بدد  ا ةددط   اددُ باددم اا ايتددطدَّ   1

_ٍلل  ة  املنيةص  باُ ا   اُ  طي   ز َلَنًْبسعتَمِ ىطَنصساطَ
(1). 

بد    _دد ًرًٔ املفضإ ا  بمم قط : رأيت ا ةدط   ادط بادم اا ايتدطدَّ     2
هٌ ايرمٍ  ي  ةلمفْ اا بزا ًجإ ًهمط صما طن: صماو ايتماو فدقط : )

ض ايمعَط ًصماو اآلخمّ، فأةط ايتماو اينِ مل ايدمعَط فودٌ ا ةدط  املفدرت    
ايرطبْ فَم  بمفى مل ايمعَط ًاقومٔ اى ةدما بادٓ ايتدماو ايدنِ هدٌ جالدم       
جوصا مل اآلخمّ ًة  ن ٍلمفى مل ايمعَط اٍيت قمةى بآ ايتماو مل اآلخمّ 

ايتماو املالدودقَا هدٌ ذلمدم    (، ملط رًِ بصى  ٍضًط قط : )فرتدٔ مل عطر جوصا
 .e)(2)ً هإ اَوى 

ً هدإ   fا هٌ ذد  ذلمدم   ًرًِ ب  اا  باط، اأن ايتماو املالودقَ
e اَوى

(3). 
ً هدإ   fًرًِ ه  اا  باط، اأن ايتماو املالودقَا هٌ ذد  ذلمدم   

 .eاَوى 

سلد   ادٌاب   قدط : )  _دد ًرًِ ب  ا ةط  رَم ايلطامٍ  باُ اد  احلالد    3
 (.اجلصْ ًسل  ايتماو املالودقَا

علأطًعحِ ليبكِقط : قات: ش _دد ًرًِ ب  ا ةط   اُ احلال  ايمضط 4 لًّرلهطهَِلعَفًٍَط

علأطًعحِ لُطِِأًّرلهطهَِلصِاطَ  ليبسعتَمِ ىٍ ين ا ضمب ةثإ ةد   . قط : )(4)زوطعع ِ ِلعَهعُّطىلعَيٍَّ

كمثإ ة  نشُ بآ ًجوى   ٍوومِ نةمي ًجلإ  _ذطد ب  ً ٍْ باُ 
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ة  فالى رًٌٍط بآ ايتماو املالودقَا، ًايتماو املالودقَا  ة  املنيةص  باُ 
_ ا   اُ  طي 

 (1). 

مل  _د رًٔ مل ففال  ايدقمُ ب  محطد بد  ا ةدط   ادُ بادم اا ايتدطدَّ      5
هٌ  ة  املنيةص  ًةلمفوى، ًايميَإ بآ  عى قٌيى: )ايتماو املالودقَا( قط : )

ًهدٌ  ةد     زوطإَِِ بلفِ لعُوسلَنْكِتَرر ِلنَرُّطأعاطرلنَتطهِر  لَطكِر ىٌللللش ة  املنيةص  قٌيى فلط : 

 .(2)(طب ًمل قٌيى ايتماو املالودقَامل    ايريو _املنيةص  
ًذكم صطذ  رًح امللطعُ  ن املمًِ ة  ةتطدٍ  ايتماو املالدودقَا هدٌ   

_ٍلالٌب ايمٍ   ة  املنيةص  باُ ا   اُ  طي  
(3). 

فزذا قاصط )اهمعط ايتماو املالودقَا( ًكطن ايتماو املالودقَا هٌ ا ةدط  بادُ   
ايريمدط ا، فطاماٍدْ هصدط     فَلل اهمعط ياريمدط ا املٌجدٌدّ فَدى نعدى دلمديف      _

يددَ  اصرددٌ املٌضددٌبَْ اددإ اصرددٌ ايرمٍدقَددْ، فلصددمعط ايتددماو املالددودقَا ةفوٌةددًط   
ًةتدددماقًط، ًهدددنا املتدددماَّ   ٍشّدتدددى ي َّ ايدددٌذُ، ًذيددد  نعصدددط   عدقدددمر     
ايوشدددَ  بامددًط ًين  قاصددط اطرددورطبوصط ايوشدددَ  بمددً  بددط  ن ركصددط ايتددماو   

اٌ  ن ٍمن  ذم  عى ةتماَّ ياتماو املالدودقَا  املالودقَا ايلاا ًايلمإ. ًة  املل
صددطدَّ مل دبددٌاي.   _، ًا ةددط  باددُ  _ي َّ انةددط  باددُ ادد   اددُ  طيدد      

 _فوالورَيف  ن فدقَ  بام  ًبما  بدقمار ةط  عدَت ةودقدمب ي  ا ةدط  بادُ     
بامدددًط ًبمدددً  فريدددٌن  عدددَت ةودقدددّمب ي  ايتدددماو املالدددودقَا، فلصدددمةط فٌصدددمي   

  هدٌ ايتدماو املالدودقَا  ً هدٌ ةَدزان انبمدط   ِ       ايمًاٍطا ايشمٍفْ اأن ا ةدط 
فدزن كدطن هدٌ هدٌ، فأعدت       _بدقطٍالْ بامد  ًبماد  ي  بادا ًبمدإ انةدط       

باددٓ ايتددماو املالددودقَا ًين ن ٍريدد  هددٌ هددٌ، فأعددت ةصرددمع بدد  ايتددماو       
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ثددا ين امللصددٓ ايمًاٖددُ ياتددماو املالددودقَا هددٌ ةدد  ايولددا  بدد  ايرياددُ   املالددودقَا.
دٍ   ً  ظودم املتدطدٍ ، ًهدنا كدث  ةٌجدٌد مل ايدقدمان       اطيفمد ًاَطن  ذم املتدط 

تددَلوا ةتددطدٍ  ياتددماو  eايلظددَا ًايالددصْ ايشددمٍفْ ًي َّ فددزّن امللتددٌة  
املالودقَا ًايٌظَفْ انرطرَْ نصدرطب ايتدماو املالدودقَا هدُ هماٍدْ  صدرطب       

 ايالاإ ًهني ايٌظَفْ فريٌٍصَْ اا.

 ثالثًا: وجود الصراط المستقيم في اآلخرج:

اينِ فالا  باَى ًثّات اا  قماة  باَدى ٌٍصدا     ِاًََمخ يتماو انصين ا
ي  اجلصْ ًهٌ ةطدِ، ًهنا ايتماو عشأفى ًصصلوى ة  هدماٍو  يصفالد  مل دار   
ايمعَط ًبط هماك اا ة  انبمط  ايدقااَْ ًايامعَْ. ًقم ةدما هدنا ايتدماو جالدمًا     

 صْ.ذلالٌرًط بآ ةنت  ًيى مل املٌقمي ًاخمي بآ اطب اجل
ًكإ ة  ٍشطهمي ٍلدمع  عدى َصدصلو  ًاصدطؤك. ًملدط كدطن ايتدماو مل ايصدطر         

وطإٌِعليِراعكُىعلإِالِلوطًَِابهطررلكَررٌطلهطهَرِلللللًةط ثاا   مٍ  ي  اجلصْ ي َّ باَى. قط  فلط : ش

ًَََبلَنُِرنًِِنيطلفِ  طرلعِ  .(1)زهِ ًّرًطُسَطلَطتًْارليطمِِْ ًّرلثُىَّلَُاطجس لَنَِِأٍطلَتِمَِعَلوَط

ين ا عالطن ة  خ   بامى ًبماى ٌٍجم ايتدماو، ًهدنا امللصدٓ ةٌجدٌد     
مل ايمًاٍطا ايشمٍفْ فزن ة  نم بآ ايتماو املالودقَا ٌٍ  ايدقَطةْ ةدصوا كامدس   
اياتم، ًةصوا ة  ضلاٌ باَى، ًةصوا ة  ٍدمكض. رًِ بد  ردلمان اد  ةالداا      

: هدٌ  _ايتدماو فدقدط     رأيوى ب قط : ) _ب  ا ةط   اُ بام اا ايتطدَّ 
 دَّ ة  ايشلم ً ذم ة  ايالَمي فمصوا ة  نم باَى ةثإ اي َّ، ًةصوا ة  نم 
باَى ةثإ بمً ايفم،، ًةصوا ة  نم باَى ةطيًَط، ًةصوا ة  نم باَدى ذادًٌا،   

، ًةلاٌ   ن (2)(ًةصوا ة  نم باَى ةولادقًط فوأخن ايصطر ةصى يًَٗط ًفرتك ةصى يًَٗط
ن ًبماى ٌٍ  ايدقَطةْ ة  خ   جتالم انبمط  ًالدطد ايلمدإ   ايماارْ ا  ا عالط
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ًايلطةإ ةثإ احلمٍمّ اي  فدقيف مل ايصطر ي   ن فتاس هدُ عدطرًا، فامدقدمار بمادى     
 فظوم اثطر دلطًافى ياتماو املالودقَا.

ثددا ينا ظوددٌر ايتددماو املالددودقَا مل اآلخددمّ  ادد  ً ًضددس ةدد  ظوددٌري مل     
ذالدُ ي َّ ملد  دبدط ي  اا بادٓ اتد ّ كمدط       ايمعَط نن مل اآلخمّ ظوٌري ظوٌر 

علَتِلطتطاِ ]قط  فلط :  . ًقم جدطٕ مل اخلد    (1)زقُمْلهطَِهِلُطلِ هِ لعَاعهبَِلإِنَِلَنهِ ِلهطهَِلُطصِريطة لعَََرلوطيٍط

 َ ٍ اخل   ٍضًط  ن ايتدماو ٍظودم ٍدٌ  ايدقَطةدْ ةصدى ي اتدطر بادٓ قدمر عدٌر املدطرَّ          
ًبمٍضًط مل ذ  اخمٍ ، ٍتمَّ هنا اخل  قٌيدى   باَى فَريٌن دقَدقًط مل ذ  الض

طلعَأعُِّأ ِىعلوطُِأَأعًطرَِ ِىع]فلط :   ، ًاياللُ املشُ، ًةط ثاا  مٍد  ي  (2)زًَُِبهبىعلأطسعتطِلُط ٍع

مطعوا نن املنية  مل اآلخمّ   مشط  يى، كمط  ن ٍ أاا ي  ايتماو، ًيمنط قط : ا
 .(3)ايريطفم   ن  يى
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 دمدْاخلددطف
ًمل اخلوط   قٌ  ٍط ياُ ًٍدط ردَمِ اهدمعط ايتدماو املالدودقَا ي  ذدقَدقود        
ًعفال  فطهمعط رٌإ ايالاَإ ي  رمحو  ًر فو ، ًثاوصط بآ ايرمٍدقْ املٌصداْ  
ييَ  ًي   عال  ًيدقطَٖ . فدزعُ ًين  كد  صدفم ايَدم، ًمل انغد   ًايالدحٌن       

ةصودط، ً بشد  ايٌصدٌ      ايظامطعَْ ًايشوٌٍْ ايشَرطعَْ. ًيريصل  ذ  ايودٍا 
ي  ذضددمف  اماٌاَودد  ةدد  غدد  جددم ًاجووددطد، ختددَ   ن رمحودد  ًر فودد       
فأخدنعُ، ًظصدًط ادَ  ًحبالد  بشدمف  اصدط ًياداد   تلد ، فدزن ةد  ًظددطٖمي           

 .ايلاٌدٍْ ذال  ايظ  اطا ايلظَا، فزن اهومٍصط فاوماٍو 

 ًاحلمم ا  ًً  ًاخمًا
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 طدرددددتدامل
ُ دد اياَطن مل 1  /هدد( 1413 )ا ففال  ايدقمان/ ايالَم  اٌ ايدقطرا املٌرٌِ اخلدٌٖ

  .1966هد دد 1385ةرالْ اآلداب/ ايصحمي انيمع/  ايرالْ ايثطعَْ/

 ة  ايمٍ   ادٌ بادُ ايفضدإ اد  احلالد  اير ردُ        دد ففال  جٌاةيف اجلطةيف/2
 هد.1412 ايرالْ ايثطيثْ/ ةنيرالْ ايصشم ًايرايف/  ومان/ هد(/548 )ا

صددمر املوددأا  ذلمددم ادد  ياددماهَا صددمر ايددمٍ     صددمر املوددأا / دددد ففالدد 3
 هد.1366 ايرالْ ايثطعَْ/ قا/ هد(/1050ايش ااِ )ا 

ةنيرالدْ    اٌ ايدقطردا اد  يادماهَا اد  فدماا ايريدٌمل/       دد ففال  فماا ايريٌمل/4
 هد.1410 ايرالْ انً /  ومان/ ايراطبْ ًايصشم/

باُ ا  ياماهَا اد  هطيدا    ايدقمُ(/دد ففال  باُ ا  ااماهَا ايدقمُ )ففال  5
 ايرالْ ايثطيثْ. قا/ ةنيرالْ دار ايريوطب ياراطبْ ًايصشم/ ايدقمُ/

 ادددٌ ايصضدددم ذلمدددم اددد  ةالدددلٌد اددد  بَدددط  ايالدددامُ   ددددد ففالددد  ايلَطيدددُ/6
املريوادددْ ايلامَدددْ   ودددمان/ هدددد(/340 ايالدددممقصمِ امللدددمًع اطيلَطيدددُ )ا

 ا ر ةَْ.

/ _ذلمدم احلالد  اد  بادُ ايلالدريمِ      دد ايوفالد  املصالدٌب ي  ا ةدط   ادُ     7
ةصالٌب ي  ا ةدط   ادُ ذلمدم احلالد       /_ففال  ا ةط  احلال  ايلالريمِ 

ةنيرالدْ املودمِ )بحدإ اا فمجى(/ايرالدْ      قدا/  /_ا  بادُ ايلالدريمِ   
 هد.1410 انً /

دد راَيف انذزان املٌضس يريامطا ايدقمان/ ايشَذ فدم ايمٍ  اد  ذلمدم بادُ    8
رددصْ ايصالددذ  غَددطث ايددمٍ  ذلمددم ف ٍددزِ/ ايصطرددذ  محددم  ددمٍس ايصحفددُ/

 هد، رلرٌ ْ.1123
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 ُيال ةْ انيٌرُ  اد  يالايف املثطعُ/دد رًح امللطعُ مل ففال  ايدقمان ايلظَا ًا9
دار  /(هدد 1270 ا)ايفضإ يوطب ايمٍ  ايالَم ذلمدٌد انيٌردُ اياغدمادِ    

 يذَطٕ ايرتاث ايلماُ/ا ًا.

 املرالددْ اخلمٌٍٍددْ/   اطيددط/ذلمددم راغدد ددد رددفَصْ ايماغدد  ًدفَصددْ املرطيدد /10
 هد.1282 ةتم/ اٌ َّ/

 اا  عظٌر. دد يالطن ايلمب/11

لدقَد : دكودٌر ذلمدم     ايماغد  انصدفوطعُ/   دد املفدمداا مل غمٍد  ايدقدمان/   12
 ةريواْ انزلاٌ ةتمٍْ.  محم خامي اا/

 ايالددَم باددم انباددٓ ايالددازًارِ/   ددد ةٌاهدد  ايددممح  مل ففالدد  ايدقددمان/  13
 هد.1404 انيمع/ ايصحمي ةرالْ اآلداب/

ايرالدْ   د املَزان مل ففالد  ايدقمان/ايل ةدْ ايالدَم ذلمدم ذالد  ايراط ادطُٖ/      14
 ا ًا.  /1973هد دد 1393 ةنيرالْ انبامُ يامراٌبطا/ ايثطيثْ/

ةنيرالدْ   ايشدَاطعُ/  ذلمم ا  احلالد   كشمي ةلطعُ ايدقمان/ د عوخ اياَطن ب 15
 هد.1413 /ايرالْ انً   ومان/ داٖمّ امللطرع ا ر ةَْ/

 


