احلق
ؿل احلق وفو ـان ُم ًّرا ،وامحل رايته وفو ــت وحدك

ً
أول :معـى اسم اهلل احلق:
ـؾؿة احلق تشر إػ اـتامل افصػات ادطؾوبة يف افقء فقؽون كاؾعا تاما ظذ افوجه األـؿل بغر ظقب وال كؼصان ِ
واألح ُّق
(احل ُّق
َ
ً ًّ
من اإلبل -ثوب ُُم َّؼق  -ضعـة ُمؼؼة -مؼاتل ُُمت َُّق).
وهلل ادثل األظذ ،ؾفو (احلق) شبحاكه افذي فه صػات افربوبقة افؽامؾة (اخلؾق– افرزق – افعؾم  -احلؽؿة  -افؼدرة  -احلػظ)،
وهو ادـزَّ ه ظن افـؼص وافعقب وادثقل.

معناه يف حق اهلل:
احلق فه معـقان:

األول :افوجود افثابت.
وافثاين :ادؼصود افـاؾع.
أيضا:
وافباضل كوظان ً
أحدمها :ادعدوم.
افثاين :ما فقس بـاؾع وال مػقد.
يؼول افشقخ افسعدي:
«( احلق) يف ذاته وصػاته ،ؾفو واجب افوجود ،ـامل افصػات وافـعوت ،وجوده من فوازم ذاته ،وال وجود فقء من

األصقاء إال به ،ؾفو افذي مل يزل وال يزال باجلالل واجلامل وافؽامل موصو ًؾا»(.)1
و أصل معـي احلق  :افثابت افذي ال يتغر ..
ؼارن ادتغر بافثابت ،وافـوازل احلديثة باحلق افؼديم.
وفذفك ُتؼاس ظؾقه األصقاء ،ؾدوما ُي َ

غره رء ،ؾافزم احلق ألكه افثابت ،وما دوكه ؾفو باضل
ومن أشامء اهلل شبحاكه (احلق) افذي ال باضل يلتقه ،وهو افباؿي افذي ال ُي ر
وزائف.
غر كػسه ويدور يف مدار (احلق) إن أراد
ؾاحلق ال يتغر فقتواءم مع من حوفه أو افظروف افتي حتقط به ،بل ظذ ـل من حوفه أن ُي ر
أن يستؼقم أمره ويعؾو صلكه ،وإال خاب وخرس ،و بذفك كـفل من معغ هذه اآلية بشؽل أؾضل ( :إِ َّن اهللََّ ال ُي َغ ر ُر َما بِ َؼ ْو ٍم َحتَّى
ُي َغ ر ُروا َما بِ َلك ُػ ِس ِفم).
وادطؾوب:
ً
مستحقال!
شقغر ما كزل بك ،وفو ـان
ؽر كػسك فتؼسب من مراد (احلق) وما جيب أن تؽون ظؾقه ،وظـدها يتدخل (احلق)
ر
ر
(  )1تػسر افسعدي 492/5

ثاك ًقا :تعرف عذ احلق هبذا الدعاء
صح أن افـبي ^ ـان
ومن افدظاء باشم اهلل (احلق) ما يغرس يف افـػس اإليامن بؽل ما يستوجبه هذا االشم ،ؾؼد َّ
إذا ؿام من افؾقل يتفجد ؿال:
ِ
ِ
احلؿدُ َ
ومن فِقفنَ ،
الؾفم َ
ومن فِقفن،
الس ََموات واألرض َ
لك مؾك َّ
ولك ْ
الس ََموات واألرض َ
احلؿدُ أكت ققِّم َّ
لك ْ
( َّ
ِ
وقولك حقَ ،
َ
الس ََموات واألرضَ ،
َ
واجلـة
ووعدُ َك احلق ،ولؼاؤُ َك حق،
احلؿدُ  ،أكت احلقْ ،
ولك ْ
كور َّ
احلؿدُ أكت ُ
ولك ْ

أسؾؿت َ
لؾفم َ
وبك َآمـت ،وعؾ ْق َك توكَّؾت،
لك
والـار حق ،والـبقون حق،
حق،
ْ
والساعة حق ،ا َّ
وحمؿدٌ ^ حقَّ ،
َّ
ُ
ِ
وإل ْق َك أك ْبتَ ،
أعؾـت ،أكت ادؼدِّ م
وما ْ
وبك َ
أرسرت َ
وما أخرتَ ،
قدمت َ
خاص ْؿت ،وإل ْق َك حاك َْؿت ،فاغػر يل َما ْ
وما َ

خر ،ل إل َه إل أكت) ( .)2
وأكت َ
ادم ُ

(أكت احلق) :أي ادتحؼق افوجود افثابت بال صك ؾقه .ؿال افؼرضبي :هذا افوصف فه شبحاكه وتعاػ باحلؼقؼة خاص به ال

يـبغي فغره إذ وجوده فـػسه ،ؾؾم يسبؼه ظدم وال يؾحؼه ظدم بخالف ؽره ،فال يلحقه زوال أو فناء ،وكل أوصاف احلق كاملة
جامعة للكمال واجلمال والعظمة واجلالل.

(ووعدك احلق) :أي افثابت ادتح رؼق ،ؾال يعسيه ُخ ْؾف ،وال ذرة صك يف وؿوظه.

(ولؼاؤك حق) :و ؾقه اإلؿرار بافبعث بعد ادوت ،وهو مآل ـل اخلؾق يف افدار اآلخرة فؾجزاء ظذ أظامهلم ،وفؼاؤه يتضؿن
رؤيته  ،وافوؿوف بغ يديه ،ؾؾؼاؤه ؽر وظده.
(وقولك حق) :أي مدفوفه ثابت ألن ؿوفه ؿديم وفقس بؿخؾوق ؾقبقد ،ؾؽالمه حؼائق مطؾؼة ال تتغر بتغر افزمان وادؽان
واألصخاص ،وأؿوافه ؿواكغ راشخة تسر أحداث افؽون ـؾه ِوؾؼفا.
(واجلـة حق والـار حق) :يف هذا إصارة إػ أهنام موجودتان اآلن تتج َّفزان وتـتظران افسؽـى من أهل افـعقم وأصحاب اجلحقم.
(والـبقون حق) :وإن مل كرهم فؽــا كممن هبم ـام أخز بذفك (احلق) يف ـتابه.
تعظقام فه ،وظ َط َػه ظذ افـبقغ إيذا ًكا بلكه يػوؿفم باألوصاف افتي اختصه هبا اهلل.
خصه بافذـر
(وحمؿد ^ حق)َّ :
ً
ظز ظن حتؿقة هذا افقوم يف افؼرآن بؼوفه( :ربـا إكك جامع الـاس لقو ٍم ل
(والساعة حق) :أي يوم افؼقامة ؿادم ال ُمافة ،وؿد َّ
ريب فقه).
وإضالق اشم (احلق) ظذ ما شبق معـاه أكه ال بد من ـوهنا ،وأهنا مما جيب أن يصدر ؿه ادممن ويوؿن به ،وتؽرار فػظ (حق)
فؾؿبافغة يف تلـقدها ،ؾؿن أكؽر صقئًا من ذفك ،ؾام ظرف ر َّبه (احلق) متام ادعرؾة.

ً
وعؿل
ثال ًثا :فادعوه هبا عبادة
(أين أكت من احلق؟)
(  )2صحقح افبخاري رؿم1069 :و ختريج افؽؾم افطقب ص 85

 اعرف احلق
من ظرف (احلق) ؾؼد ظرف ـل رء ،ومن ؾاته معرؾة (احلق) ؾؼد ـل رء  ،ومن مجقل دظاء أيب بؽر افصديق  افذي رؾع ؾقه
راية ؾؼره وأظذ به رصخة اشتغاثته إػ ربه:
«افؾفم ِأركا احلق ح ًّؼا ؾـتبعه ،وافباضل ً
باضال ؾـجتـبه ،وال جتعل ذفك ظؾقـا متشا ًهبا ،ؾـتبع اهلوى» ( .)3
و إن معرؾة احلق حتتاج إػ جفد ومشؼة ،واكظر ما بذل شؾامن افػارد  يف شبقل افبحث ظن (احلق) ،واكظر ما
يبذفه افذين يدخؾون يف اإلش الم من جفد وبحث فؾتعرف ظذ احلق.
فؽن معرؾة احلق فقست هناية ادطاف ،بل البد بعدها من اتباع احلق ،ؾؼد ُيصاب افؼؾب بافؽِز وهو َب َطر احلق،
ؾرؾض اتباظه ،وافعؼوبة ظـدها هائؾة من اهلل :ال يدخل اجلـة من ـان يف ؿؾبه ذرة من ـز  ..كعم ذرة!
وآؾة أخرى وهي..

 ل يؾتبِس عؾقك احلق
ـثرا من افـاس افقوم ،ومما شاظد ظذ هذا:
إن أظظم اخلذالن أن تظن كػسك ظذ احلق وأكت ظذ افباضل ،وهذا افذي أهؾك ً
تؾبقس وشا ئل اإلظالم اداـرة ادضؾؾة افتي ف َّب َست ظذ افـاس ديـفم ،وخؾطت احلق بافباضل ،وؿؾبت احلؼائق،
ؾلطفرت احلق يف صورة افباضل ،وافباضل يف هقئة احلق ،ومن ثم تشوهيه وتشويه محؾته وافداظغ إفقه.
وشاظد ظذ هذا افتؾبقس :شؽوت ـثر من افعؾامء ظن افـطق بؽؾؿة احلق ،وخاصة يف كوازل األمة وما َّ
حل هبا،
وحغ شؽتت األشود ظدَ ت افذئاب ظذ افغـم ،ؾاؾسشوا إيامن افعوام ،وتؽؾم افرويبضات يف أمر افعامة ،واألدهى واأل َم ُّر أن
َّ
شؿى األمور بغر أشامئفا ،وأكزل افـوازل ؽر مـازهلاَّ ،
وبرر فؾظامل
ؾضل
وأضلَّ ،
من أهل افعؾم من شاهم يف هذا افتؾبقس حغ َّ
((وإِ َذا ؿِ َقل َهل ُ ْم ال ُت ْػ ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
طؾؿه ،وفؾؿػسد ؾساده ،وصارـه ؾقه ،ؾنذا ظوتب يف ذفك اكتك فـػسه وأرؽد وأزبد! َ
ون َو َفؽِ ْن ال َي ْش ُع ُر َ
ونَ ،أال إِ َّهن ُ ْم ُه ُم ادُْ ْػ ِسدُ َ
َؿا ُفوا إِك ََّام ك َْح ُن ُم ْصؾِ ُح َ
ون)) [افبؼرة 12 ، 11 :

ظرف ربه احلق من ظرف احلق ؾؾزمه ،ودظا اهلل أن ُيث ربته ويتوؾاه ظؾقه.
ما ظرف ربه احلق من افتبس ظؾقه احلق ،ؾافتزم افباضل وهو يظن أكه احلق.

تؼِّص يف العؿل باحلق
 ل ِّ
أو األخذ بعضه دون بعضه .ؿال ابن الؼ ِّقم:
وـثرا ما يسـفا بعد افعؾم هبا
مؼكا ىف افعؾم،
ً
ـثرا ما يسك واجبات ال يعؾم هبا ،وال بوجوهبا ،ؾقؽون ر ً
(إن افعبد ً
وبوجوهبا ،إما ً
ـسال وهتاو ًكا ،وإما فـوع ت لويل باضل ،أو تؼؾقد ،أو فظـه أكه مشتغل بام هو أوجب مـفا ،أو فغر ذفك ،ؾواجبات
افؼؾوب أصد وجو ًبا من واجبات األبدان ،وآـد مـفا.
(  )3ؿوت افؼؾوب 142/ 1

ؾساه يتحرج من ترك ؾرض أو من ترك واجب من واجبات افبدن ،وؿد ترك ما هو أهم من واجبات افؼؾوب وأؾرضفا،
إثام.
ويتحرج من ؾعل أدكى ادحرمات وؿد ارتؽب من ُمرمات افؼؾوب ما هو أصد
حتريام وأظظم ً
ً
بل ما أـثر من يتعبد هلل ظز وجل بسك ما أوجب ظؾقه ،ؾقتخذ ويـؼطع ظن األمر بادعروف وافـفى ظن ادـؽر ،مع
ؿدرته ظؾقه ،وبزظم أكه متؼرب إػ اهلل تعاػ بذفك ،جمتؿع ظذ ربه ،تارك ما ال يعـقه ،ؾفذا من أمؼت اخلؾق إػ اهلل تعاػ،
وأبغضفم فه ،مع طـه أكه ؿائم بحؼائق اإليامن وذائع اإلشالم وأكه من خواص أوفقائه وحزبه ) ( .)4

 الزم أهل احلق
ومن ظالمات اتباع احلق :اتباع أهؾه وـراهقة أظدائه.
ؿال ابن ظؼقل:
(إذا أردت أن تعؾم ُمل اإلشالم من أهل افزمان ؾال تـظر إػ زحامفم يف أبواب اجلوامع ،وال ضجقجفم يف ادوؿف بؾبقك،
وإكام اكظر إػ مواضلهتم أظداء افؼيعة) ( .)5

وؽروه.
وافصحبة ُتعدي ،وفذفك َّؿل أن جتد صاحلًا وشط أهل ؽػؾة إال َّ
ظرف ربه احلق من أحب أهل احلق ووالهم ؾقه.
ما ظرف ربه احلق من جػا أهل احلق وخاصؿفم وظاداهم.
ظرف ربه احلق من ظادى أهل افباضل وـرهفم دا هم ؾقه.
َ
ظرف ربه احلق من واػ أهل افباضل ورـن إفقفم.
ما َ

 اثبت عذ احلق
رشول اهلل ^:
أخرجه مسؾم من حديث ثوبان ؿال :ؿال ُ
تزال ََاِِ َػ ٌة ِم ْن ُأ َّم ِتي ااهرين عذ َْ
«ل ُ
يُ ُهم من خذهم حتَّى يلْ ِِت أمر اهلل وهم كذلك ».
احل ِّق ل ُ ه
طاهرين ظذ احلق أي أهنم ؽافبون فه ومستؿسؽون به.
إن ادواجفة بغ احلق وافباضل دائؿة ال تتوؿف حلظة ،وفن هتدأ أبدً ا ما دام افؾقل وافـفار ،وشـة اهلل يف هذا افكاع
وحسؿه موجزة يف ؿوفه( :بل كؼذف باحلق ظذ افباضل ؾقدمغه ).
متسك أهل احلق باحلق دمغوا افباضل وؽؾبوا أهؾه ،ؾنن صاب حؼفم بعض افباضل ضعف تلثره م ،ؾعال ظؾقفم
ؾنذا َّ
افباضل ،وإن من صػات افباضل افثابتة أكه زهوق ،ؾنذا ؽؾب ،ؾام هذا فؼوته بل فعقب يف محؾة احلق افذين يواجفوكه.

 اكطق بؽؾؿة احلق
أجرا يف احلاالت افتافقة:
ويؽون ذفك أوجب وأظظم ً

(  )4إؽاثة افؾفػان 181- 180/2
(  )5اآلداب افؼظقة وادـح ادرظقة 237/1



قول احلق ولو رأيت فقه اهلك

ؿال اجلـقد:

«حؼقؼة افصدق َأن تصدق ِيف مواضن ال يـجقك مـفا إال افؽذب»(.)6
اش َؿ ُف َام إِ رين َف ُؽ َام دَِ َن
وما أخرج آدم وحواء من اجلـة إال افؽذب ،ـذب إبؾقس .ؿال شبحاكه ظن إبؾقسَ { :و َؿ َ
افـ ِ
َّاص ِحغَ } [األظراف.] 21 :
ظرف ربه احلق من كطق بؽؾؿة احلق وفو ظذ كػسه وافوافدين واألؿربغ.
ما ظرف ربه احلق من شؽت ظن افـطق بؽؾؿة احلق خو ًؾا أو ضؿ ًعا.


يف وجه الظادني إلافار احلق..

فإن أفضل اجلهاد كلمة حق يف وجه سلطان جائر ،وسيد الشهداء محزة ،ورجل قام إىل إمام جائر فأمره
وهناه فقتله..

إن ـؾؿة احلق يف وجه افطغاة ُم ًّرة  ..ال يؼوى ظذ ؿوهلا إال افؼؾة ،ؾؾم خيش ؿائؾوها افسقوف ادس َّؾطة ،وال ادصر

ادظؾم ،وال افسجون ادـتظرة ،وال افسقاط ادؾتفبة ،بل كظروا ؾحسب إػ احلق افذي رؾعوه؛ وفذا ـاكت ـؾؿتفم أؾضل اجلفاد.
وهي وصقة افـبي أليب ذر  حقث ؿال:
ِ
وأمرين أن أقول بِ َْ
لومة لِم» ( .)7
وأمرين أن ل أخاف يف اهللِ ْ
احل ِّق وإن كان ُم ًّراَ ،
«أمرين خؾقِل ^ بِ َس ْب ٍعَ ،... :
ومن ؾوائد ادجاهرة بؽؾؿة احلق وظدم إرسارها أن يثق افـاس بافعامل وظؾؿه ،ؾال يؼوفون :داهن أو كاؾق أو شؽت
ظن احلق ،بل يعرؾون أكه ؿال بؿلء ؾقه ما يؿؾقه ظؾقه ديـه.
ـثرا من افـاس يؼوفون :إن شؽت
يشجع ؽره ظذ اإلكؽار إن رأى
ً
ومن ؾوائد اجلفر بؽؾؿة احلق أن ر
اظوجاجا ،ؾنن ً
افعامل ؾؾقسؽت ؽره من باب ْأوػ.
ومن ؾوائد اجلفر بؽؾؿة احلق أن يزداد وظي األمة ،وتصبح ؿوة ممثرة ؾعافة ،وف ؽل ؾرد مـفا ؿقؿته ،ومؽاكته ورأيه ،وفقسوا
جمرد أصػار ال يشارـون بافرأي وادشورة.

ومرضته.
ظرف ربه من كطق بؽؾؿة احلق وفو ـان يف طاهرها إيذاؤه
َّ
ما ظرف ربه من شؽت ظن افـطق بؽؾؿة احلق ،ؾصار صقطا ًكا أخرس.


كؾؿة احلق يف الغضب

يف افدظاء افـبوي:
الر َضا والغضب».
«وأسللُك كؾؿ َة ِّ
احلق يف ِّ
(  )6افرشافة افؼشرية 365/2
(  )7صحيح :مسند أحمد رقم  51412وأخرجه الطبراني والبيهقي.

وؿؾقل من يػعؾه! ؾؼول احلق يف افـاس حال افغضب ظزيز؛ َّ
ٌ
خالف احلق ويػعل ؽر
َ
افغضب حيؿل صاحبه ظذ أن يؼول
ألن
َ
باحلق يف حافتي افغضب وافرضا ،ؾفو دفقل صدة إيامكه باهلل (احلق) ،ؾقعؾو مؼامه بغ اخلؾق.
افعدل ،و َمن كطق َّ


أثرا
كؾؿة احلق وإن مل تر ها ً

ـل ـؾؿة ٍ
أثرا بسق ًطا ال تراه ،ؾقتؽؾم ؽرك بؽؾؿة أخرى ،ؾتـضم
حق مم رث َرة ،فؽن ال يؾزم أن يظفر أثرها ظذ افػور ،ؾؼد تمثر ً
ـثرا من افـاس هيتدي فطريق احلق ؾجلة دون
إػ ـؾؿتك ،وتتواػ ادم رثرات حتى تلخذ بقد افعبد إػ صاضئ اهلداية ،وفذفك جتد ً
ٍ
شبب طاهر ،وما هذا إال ألن افؼوم تلثروا بؿجؿوظة ممثرات :شؿعوا كصقحة هـا ،ثم تؾتفا أخرى ،ثم حرضوا ُمارضة ،ثم
ؿرأوا ـتا ًبا ،أو ظايـوا جـازة ،وهؽذا تتابعت َض َرؿات أبواب افؼؾوب حتى ؾتح اهلل مغافقق افؼؾوب فؾحق ،ؾارتووا من هنر
اهلداية.
وظذ من وثق بوظد اهلل (احلق) أن ال يسدد يو ًما وال يتلخر أبدً ا ظن افـطق بؽؾؿة (احلق) ،بل يثق أن ثؿرهتا شتـؿو بػضل
رهبا ،وإن مل ير ذفك بعقـي رأشه ،فؽن ظقـي ؿؾبه تبكان!

 ا ِ
عدل ول تظؾم
افعدل هو إؿامة احلق ،وادممن أظدل افـاس ،وـقف ال؟! وإن شورة ـامؾة يف افؼرآن ـان من أهم مؼاصدها إؿامة افعدل ،وتربقة
شؿقت هذه افسورة بسورة افضعػاء وهي شورة افـساء؛ ألهنا جاءت حلػظ حؼوق افـساء واألبـاء وأهل
ادممـغ ظؾقه ،و ر
افؽتاب  ،وأداء هذه احلؼوق (وفو ظذ أكػسؽم أو افوافدين واألؿربغ)؛ وفذا تضؿـت أحؽام ادواريث..
ـان ظبد اهلل بن رواحة يؼول خماضبًا افقفود راؾ ًعا راية افعدل افذي ؿامت به افساموات واألرض:
«يا معؼ افقفود ،واهلل إكؽم دن أبغض خؾق اهلل إي ،وما ذاك ِ
حيؿ ُؾـي أن أحقف ظؾقؽم ،ؿافواِ :هبذا ؿامت افسؿوات
َّ
واألرض» ( .)8

 تواصوا باحلق واصربوا عؾقه
ـؿل ؿوته افعؾؿقة باإليامن باهلل ،وؿوته افعؿؾقة بطاظة اهلل ،ؾبفذين ـامل كػسه ،ثم مل يؽتف
ـل افـاس ىف خرس ،إال من َّ
بـػسه حتى شعى يف ـامل ؽره بتوصقته بذفك (وتواصوا باحلق).
وألن افـػس مؾوفة ؿد تتخذ ظن احلق بعد أن تصل إفقه ،ؾؼد جاء األمر بافصز (وتواصوا بافصز).
وؿد مجع اهلل بقـفام يف ؿوفه:
افص ْ ِز} [افعك.]3 :
اص ْوا بِ َّ
احل رق َوت ََو َ
{ َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
إن افتوايص باحلق هو افؽػقل بغرس افقؼغ يف افؼؾب ودؾع (افشبفات) ،وافتوايص بافصز هو افؽػقل بغرس افعزيؿة ودؾع
(افشفوات) ،وبافصز وافقؼغ ُتـال اإلمامة ىف افدين ـام أخز بذفك رب افعادغ:
(وجعؾـا مـفم أِؿة هيدون بلمركا دا صربوا وكاكوا بآياتـا يوقـون).

(  )8مغازي افواؿدي 691/2

 ثق يف وعد احلق
تعامؾك مع وظود (احلق) البد أن يؽون ب افؼبول افتام وافتصديق افذي ال خيافطه أدكى ريبة أو صك يف ـل ما أخز به من
يثا [ افـساء.]87 :
افغقبقات؛ ألهنا حق وصدقَ  :و َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن اهللَِّ َح ِد ً ً
﴿وـ َ
َك ادُْمْ ِمـِغَ ا[افروم.47:
ؾاهلل وظده حق ،وفن خيؾف وظده ،ومما وظد به وـتبه ظذ كػسهَ :
َان َح ًّؼا َظ َؾقْـَا ك ْ ُ

 إياك والوهم
ومما يضاد احلق :افوهم ،ومن حؽم ابن ظطاء اهلل افسؽـدري:
«ما ؿادك مثل افوهم».
ؽؿرت أـثر افـاس افقوم ،ؾقُخ َّقل إفقفم ظؽس احلق ،ويظـون أن من حوهلم يؿؾك رضهم وكػعفم ،وأن
وهذه األوهام َ
ِ
تؼك األجل ،وأن افزمن
األشباب افتي يستعؿؾوهنا ذات ؿقؿة وؾاظؾقة حؼقؼقة ،وأن اجلود مػؼر ،وأن ـؾؿة احلق متـع افرزق و ر
زمان ؾتن وافدين يرس ؾال ماكع من ؾتح بوابة احلرام ً
ؿؾقال ،وأن احلجاب افؼظي يض رقع ؾرص إؿبال اخلاضبغ ،وؽر ذفك من
األوهام افتي تغشى ؿؾوب من ال يعرؾون (احلق).

 تواضع لؾحق مع الكؼقاد له
متؽز طامل فـػسه.
ألن اخلر ـؾه يف احلق ،وفقس بعد احلق إال افضالل ،ومن ر َّد احلق بعد بقاكه ؾفو ر ٌ
ؿال رشول اهلل ^:

(افؽز بطر احلق وؽؿط افـاس)(.)9
تؽز ظن اتباع احلق:
يبغ إذالل اهلل دن َّ
يؼول اإلمام ابن افؼقم وهو ر
تؽز ظن االكؼقاد
«ـام أن من َ
تؽز ظن االكؼقاد فؾحق أذفه اهلل ووضعه وص َّغره وح َّؼره ،ومن َّ
تواضع هلل رؾعه ،ؾؽذفك من َّ
فؾحق  -وفو جاء ظذ يد صغر ،أو من يبغضه أو يعاديه  -ؾنكام تؽزه ظذ اهلل ،ؾنن اهلل هو (احلق) ،وـالمه حق؛ وديـه حق،

وتؽز ظؾقه» (.)10
واحلق صػته ومـه وفه ،ؾنذا ر َّده افعبد ،وتؽز ظن ؿبوفه ،ؾنكام ر َّد ظذ اهلل،
َّ
 اصدق التوكل عذ (احلق)
احل ِّق ادُْبِ ِ
َّك َع َذ َْ
واالرتباط جد وثقق بغ (احلق) وبغ افتوـل ظذ اهلل .ؿال اهلل ظز وجلَ  :فت ََوك َّْل َع َذ اهللَِّ إِك َ
ني[افـؿل] 79 :
احلق ر ِ
رصيح فؾت ِ
ٌ
افبغ  ،وـل من ـان ظذ احلق
َّوـل ظذ اهلل بؽوكه ظؾقه افصالة وافسالم ظذ ر
تعؾقل
{إِك ََّك ظ ََذ احلق ادبغ}
ٌ
ِ
ِ
وتليقده ال ُمافة( ،ؾنن اهلل هو (احلق) ،وهو وي احلق ،وكارصه ،ومم ريده ،وـايف
بحػظ اهلل وـػايته و ُككتِه
ؾقجب ظؾقه افوثوق
من ؿام به ،ؾام فصاحب احلق أال يتوـل ظؾقه؟!
وـقف خياف من ـان ظذ احلق؟!

(  )9صحقح :رواه مسؾم ـام يف خمتك مسؾم رؿم54 :
(  )10مدارج افسافؽغ 333/2

ـام ؿافت افرشل فؼومفمَ  :و َما لَـَا َأ َّل َكت ََوك ََّل َع َذ اهللَِّ َو َقدْ َه َداكَا ُسبُ َؾـَا َولَـ َْص ِ َربنَّ َع َذ َما آ َذ ْيت ُُؿوكَا َو َع َذ اهللَِّ َف ْؾقَت ََوك َِّل
ا ُْدت ََو ِّك ُؾونَ [ إبراهقم.]12 :

 ثق أن احلق يـِّص أولقاءه
ثق أن احلق مـتك مفام ضافت ؾسة افكاع بغ احلق وافباضل ،ومفام افتبس ظذ افؽثرين أو خذفه مجفور ادستغ َػؾغ ،ؾنن
(احلق) يـك أهل احلق ،ومن رؾع فواء احلق.
س باكتػاش افباضل وزبده يف وؿت من األوؿات ؾنكه ذاهب ،وفؽن اهلل ظز وجل يبتع به افعباد فقعؾم ادممن افصادق
وال تغ َّ
من ادـاؾق أو ضعقف اإليامن افذين يبفرهم زبد افباضل ،ؾرتابون يف وظد اهلل وككته ألوفقائه.

 استؿتع بالقؼني
فو ـاكت كسبة تؽذيب اخلز ظـدك أـز من كسبة افتصديق ،ؾفذا هو افوهم.
تساوت كسبة افتؽذيب مع كسبة افتصديق ،ؾفذه مرتبة افشك.
وإذا َ
وإن ـاكت كسبة افتصديق يف افؼؾب أـز من كسبة افتؽذيب ،ؾفذا هو افظن.
وأظذ ادراتب مرتبة افقؼغ وافتي يؽون ؾقه افؼؾب مشب ًعا بافتصديق ،ؾال وهم وال صك وال طن ،وهذا ظغ (احلق) ،و ُيس َّؿى يف افؼرآن
واألحاديث بعؾم افقؼغ.

ومن هذا افقؼغ :إيامكك باجلـة وافـار واحلساب ،ؾالبد أن يؽون ؿطعقًّا ال ومهقًّا وال ص رؽقًّا وال طـقًّا.
ؿال تعاػ﴿ :إِك ََّام ادُْمْ ِمـُ َ
ون ا َّف ِذي َن َآ َمـُوا بِاهللَِّ َو َر ُشوف ِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا ..ا

رابعا :فادعوه هبا مسألة وطلبا
أشلفك باشؿك احلق..
أركا احلق ح ًّؼا وارزؿـا اتباظه ،وأركا افباضل ً
باضال وارزؿـا اجتـابه.
أشلفك باشؿك احلق..
اجعؾـا من أهل احلق ،وظوكا ألهل احلق ،و ال جتعؾـا ظذ افباضل ،واجعؾـا أظدا ًء ألهل افباضل.
أشلفك باشؿك احلق..
ارزؿـا ـؾؿة احلق وفو ـان ُم ًّرا  ،وفو ظذ افوافدين أو األؿربغ.
أشلفك باشؿك احلق..
ارزؿـا مودة أهل احلق وظوهنم وكصحفم ومواالهتم.
أشلفك باشؿك احلق..
ارزؿـا اخلضوع فؾحق وإكػاذه وفو ـان ظذ حساب كػوشـا ومصؾحتـا.
أشلفك باشؿك احلق..
ارزؿـا افقؼغ بوظدك احلق إكك أكت احلق.

أشلفك باشؿك احلق..
ارزؿـا ـؾؿة احلق يف افغضب وافرضا ،مع من كحب ومن كبغض.

خامسا :حاسب كػسك تعرف ر َّبك
ً


هل تدظو اهلل أن ي ِ
رصدك إػ احلق إذا افتبس ظؾقك؟
ُ



هل تراجع كػسك يف افتزام احلق بؽل أوامره ،وترك افباضل بؽل جواكبه؟

