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 في كلمات الوحيوتجلياته "الحق"  مفهوم
عبد الكريم بنانيد.

العلم من ظلمات اجلهالة، وهدانا باالستبصار به عن الوقوع يف    احلمد هلل الذي أنقذنا بنوِر 
 داللة، وبعد،   وضَحأو  دنا وموالنا حممد أعلى علٍماللة، ونصب لنا من شريعة سيِّماية الض  َع
 ة تدبريية، ألن اهلل تعاىل بي ن يف هذه السن ة أن احلق غالب  تعاىل يف الكون، سن   اهلِل  احلق سن ة     

      ومهزوم، يقول تعاىل ) مدحور     ه الباطَليف مقابِل  وأن    ،ومنتصر

        )1والباطل كتاب اهلل القرآنقيل هنا: احلق  قد  . و ، : 

باحلق، وقيل:  2إبليس  الباطل  أراد  أنه يقذف على  اليت    :الذي أخرب  اآليات  أو  نفسه،  الرسول 
، وقيل احلق: املواعظ، وقيل: احلجة 4وقيل احلق: القرآن واإلسالم ،  3جعلها لوحدانيته أو ألوهيته

وأيا كان املراد فالشاهد أن التدافع ، واملعىن عموما متقارب،  5على الشبهة، وقيل الدليل املبطل 
 يف النهاية للحق. صَرالن    وأن   حاصْل

، توضح ية متحركة حسِّ  ة اإلهلية يف صورٍةن هذه السُّ  ومجيل، يرسم    بليغ  يف اآلية  والتعبري القرآين       
احلق على الباطل، فيصيب الرأس والدماغ يف مقتل، فإذا هو    يرمى بهلنا احلق كأنه سهم أو رمي  

 .6ك زاهق، أي هال
نة التدبريية، منها قصة موسى عليه السالم  الت هذه السُّلتمث  كثرية    ص  َقَصوقد جاء يف القرآن   

                  مع فرعون، ) 

 18األنبياء  1
 مكة املكرمة، د.ت.   -دار التربية والتراث ، 18/421جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،   2
هـ،  1/1426، حتقيق: جمدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط7/333تفسري املاتريدي، حممد أبو منصور املاتريدي،   3

2005. 
، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب،  3/685معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد احلسني بن الفراء البغوي،    4

 هـ.1/1420بريوت، ط
بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول  ، رسائل دكتوراه حمققة 1482التفاسري، أبو القاسم حممود بن محزة الكرماين، ص  ب انظر: لبا  5

 الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض. 
 ، د.ط.ت. 2/422حبر العلوم، أبو الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي، انظر:  6
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        )7 .

والباطل،   احلقِّ  حتدث القرآن يف سور عديدة عن صراع موسى وفرعون، وهو يف احلقيقة صراع  
إال   واإلميان،  الكفر  الكفر،   أن    صراع  على  ولإلميان  الباطل،  على  للحق  النهائية كانت  اجلولة 

الطغيان  على  .8وللعدل 

      ، يوم التقى اجلمعان، ) يوم بدٍر  للمؤمننيَ   اهلِل  وأورد القرآن نصَر-

               

         )9  ليحق احلق وهو اإلسالم، ويبطل .

من القرآن،   ها يف مواضَعأخرب القرآن الكرمي عن هذه املعركة ونتيجتِ رك، وقد  الباطل وهو الشِّ

              من ذلك قوله تعاىل: ) 

  )10بني    فرقاناه هذه املعركة بيوم الفرقان؛ ألهنا كانت  ، ومس ى سبحاَن

فرقانًا بني احلق والباطل على مستوى الفرد وعلى مستوى اجلماعة؛ على مستوى   ؛احلق والباطل
مي  شوكَةالفرد  قّوت  اجلماعة  مستوى  وعلى  والكافر،  املؤمن  بني  احلق.   زت  دولة 

الباطل، وإال بقي جامثا   ه، إذا التزم الناس باألمر اإلهلي يف اختاذ أسباب دحِرهذه سن ة اهلل يف كوِنف 

      ة كونية ) مع احلق، ألن  هذا التدافع أيضا سن   يف تدافعٍ 

    )11.

 يف مفهوم احلق   بعد البحثفوعميقة،    كبريًة  دالالٍت  وحيمل    ،واسعة و  متعددة    له مفاهيم    فاحلقُّ  
واحد معني، الذي يربط بني احلقيقة   احلق للداللة على معىًن  ي مل يستعمل مفهوَمأن الوَح  تبني 

 . 117األعراف   7
.19/04/2017تاريخ النشر:  ، / https://ar.islamway.netانظر: القرآن وصراع احلق والباطل، موقع:    8
 . 7األنفال   9

 ,123آل عمران   10
 . 17الرعد   11
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لبناء  تأسيسا  أو  إرشادا  أو  إخبارا  معني،  للواقع...لواقع  احلقيقة  مطابقة  أي  والواقع،  الثابتة 
يؤكدها أن كلمة احلق هكذا  جدا يف االستعمال القرآين،    كبريًة  معي ن...بل جند للحق جتلياٍت

َفَأم ا ٱل ِذيَن  من سورة البقرة )  26موضعا، بدءا من اآلية    180معر فة وردت يف القرآن الكرمي يف  
َفَيع َأن ه   ۡ  َءاَمن وْا  ر بِِّهم ۡ  ٱلَلم وَن  ِمن  ۡ  َحقُّ  باآلية   ۡ  وانتهاء  )َوَتَواَصو  3(،  العصر  ْا  ۡ  من سورة 

، يف القرآن الكرمي  مّرة  278  جذر الكلمة )ح ق ق(  ِر(، بينما وردۡ  ٱلص بْا ِبۡ  َحقِّ َوَتَواَصوۡ  ِبٱل

 .  (12) منها قوله تعاىل 

 . ملفهوم احلق خمتلفة  ويف كل هذه املواضع، جند معايَن
 مفهوم احلق يف كلمات الوحي. جتليات  عناصروسأحاول هنا، أن أقف عند بعض 

 
َّملعىنَّ"احلق"َّاللغويََّّاالستعمالال:َّأو َّ

 .املراد بإيراد املعىن اللغوي هنا، هو فهم املصطلح يف إطاره األصلي، أو يف استعماله اللغوي   
 يرد يف االستعمال اللغوي، اختصارا: فاحلق 

 .املوافقة واملطابقة اليقني، والثبات والواجب و  
وتقول: َأَحق  الرج ل  إذا قال َحّقًا واد َعى    ...َوَجَب و ج وبًاحق  الشْيء َيِحقُّ َحّقًا أي  يقال: "  

 .13"َحّقًا فَوَجَب له وَحق َق
 14أحققت ذا أي أثبته حقا، أو حكمت بكونه حقاويقال: 

 ...َوَقاَل مشر: حققت اْلَأمر وأحققته ِإذا كنت على َيِقني ِمْنه  
 .15أحققت اْلَأمر إحقاقًا ِإذا أحكمته وصححته َوي َقال  َواْلحق: اْلَيِقني بعد الش ك. 

 الثابت والواجب من كل األمور والذي جيب التمسك به وعدم  هي معاين احلق يف اللغة،    هفهذ   
 ه. ترِك

له مفهومه اخلاص عن احلق ال أن الوحي  ، نلحظ  وحيال  كالم  لكن بالنظر يف جتليات املفهوم يف

 
 . 25فصلت   12
 ، دار ومكتبة هالل، د.ت. 3/7العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي،  13
هـ،  1/1410، عامل الكتب، القاهرة، ط143، زين الدين حممد بن زين العابدين احلدادي، صمهمات التعاريف التوقيف على  14

1990. 
، دار إحياء التراث العريب،  3/243حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، هتذيب اللغة، أبو منصور   15

 .1/2001بريوت، ط
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استعملت يف غري معناها اللغوي استعماال شرعيا   يستوعبه املدخل اللغوي، وكم وجدنا من معايَن
 . خاصا هبا.

 
َّ"َّاحلق"َّيفَّاسمَّاهللَّتعاىلََّّاحلقَّمعاينياتَّثانيا:َّجتل َّ

     )، منها قول احلق سبحانه:  آيات قرآنية   عشِرورد اسم اهلل "احلق" يف     

                    )16 ،

                     )ويقول سبحانه:  

           )17  ،ويقول سبحانه(      

                   )18  ويقول ،

 .19(    )جل شأنه: 

الشيء بسبب ما   دَ وِجيقال على أوجه: األول، يقال مل  "واحلقُّ:  هـ(502يقول األصفهاين )ت
 . 20" كمة تقتضيه احِل

 وأمرنا باحلقِّ   ى نفسه احلق  ه، فقد مس بكلماِت  ي حق احلقَ    ي فاهلل )عز وجل( هو احلق، وهو الذ 
 متضمنا من خالل الدعوة إىل فهم معاين احلق وتطبيقه يف حياتنا.  ، ألمرهتعظيًما 

هـ( 310، هلذا يقول ابن جرير الطربي )تدفع الشك والريبة   فمعىن احلق يف اسم اهلل احلق،   

تفسري   ) قوِليف  تعاىل                 ه 

 
 . 6احلج   16
 . 62احلج   17
 . 62األنعام   18
 . 116املؤمنون   19
، دار القلم  246أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، صاملفردات يف غريب القرآن الكرمي،   20

 هـ. 1/412الشامية، دمشق، ط
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  21  ،:رهبم  " قال هو  الذي  اهلل  إىل  يومئٍذ  املشركون  هؤالء  ورجع 

وبطل ،  ومالكهم، احلّق ال شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أهنم هلم أرباب من اآلهلة واألنداد
أوثاهنم أهنا هلل شركاء،   الفرية والكذب على اهلل بدعواهم  وأهنا  عنهم ما كانوا يتخر صون من 

مدّبر األمور وحده، عندهم ريبة أو شك يف أّن رهبم اهلل احلق،    بقيتما   ، أي 22" تقرِّهبم منه ز ْلَفى
.أنه احلق، ال شك وال ريب فيه فعلمواال شريك وال ند  له، 

الكائنة  ألن    ،من احلقاهلل القيامة احلاّقة    ىمس  وقد ع  مدفَ وال    فيها  وال ريَبفيها    حًقا ال شك    ها 
 ولكن  وليس احلاقة،    احلقيقة القيامة بى  كان ميكن أن تسم أنه  هنا:  قيل  مجيل ما  ومن    ،لوقوعها

املد زادها يعين أن ، 23" يعطي معىن املبالغة يف الشيء(    )  يف احلاقة  املد  

 .معىن بعد الزيادة يف املبىن
س مَِّي ِباْلَحقِّ، َأْي: اْلَمْوج ود  ِلَأن  َنِقيَضه    وهو املوجود، "،  ميكن إنكاره مطلقافاحلق ما ال        

ِإْنَكار ه  َوَيْلَزم   َيَسع   َلا  َما  اْلَحقُّ  ":  هـ(403)ت  ليمي َرِحمه الل هَقاَل احل،  24"اْلَباِطل  َوه َو اْلَمْعد وم  
، ألهنا تقف على احلقائق السليمة   طر  الِف  إىل كنهه  تصل  حقٌّ  اهلِل  فوجود    ،25"ِإْثَبات ه  َواِلاْعِتَراَف ِبِه

ال حتتاج إىل تأمل وتدبر كبري، بل تقف على ما يدل على الدالة على وجوده يف األنفس والكون،  
 أن اهلل مالك هذا الكون ورّبه فتعترف وال جتحد.

فقوله حق، والبقاء، ال يلحقه زوال وال فناء،    والدواِمالتعظيم،  على    اهلل احلق، يدل    إن  اسم    
يف ذلك،  َوِلَقاؤ ه  َحقٌّ، َور س ل ه  َحقٌّ، َوك ت ب ه  َحقٌّ، َوِدين ه  ه َو احَلقٌّ، ال ينبغي أبدا الشكُّ وفعله حق، 

أن   البخاري  عليه وسلم    عند  اهلل  امَلْعَنى، النيب صلى  َهَذا  ِبِذْكِر  الل ْيِل  ِمن  َصاَلَته   َيْسَتْفِتح   َكاَن 
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا قام من الليل  رضي اهلل عنهما قال  ابن عباس مسع  طاوس عن

قال ملك   :يتهجد  لك  احلمد  ولك  فيهن  ومن  واألرض  السموات  قيم  أنت  احلمد  لك  اللهم 
ولك احلمد   لسموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ا

 
 . 30يونس   21
 ، مرجع سابق. 15/82جامع البيان،   22
 ، تاريخ النشر: د.ت. / https://kalemtayeb.comانظر مقال: اسم اهلل احلق، موقع:   23
 هـ.1/1414، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق بريوت، ط 4/21فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين،   24
العربية السعودية،  اململكة  - ، مكتبة السوادي، جدة 44/ 1األمساء والصفات للبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي،   25
 .1993هـ،1/1413ط
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 ،وقولك حق  ، ولقاؤك حق ،ووعدك احلق  ، السموات واألرض ولك احلمد أنت احلق  أنت ملك
حق حق  ،واجلنة  حق  ،والنار  والساعة   ،والنبيون  حق  وسلم  عليه  اهلل  صلى  وحممد 

 . 26" احلديث...حق
  ه واإلعراضِ وقبوِله  لإلعانة على فهم  ،تضم ن بيان معاين احلق  ه، أن فمنَّمقاصدَّاسمَّاهللَّاحلق  

يقول   الباطل،                 ﴿ تعاىل  اهلل  عن 

                   

                   

                   

﴾27. 

هم ألن يف  الناس وشؤونِ   للحق يف سائر أمورِ   االمتثاِلضرورِة  على    يِةاحلسِّ  باألمثلِة  إرشاد    ذا فه
به تضيع مقاصد الشريعة،   هبم، ألن   يلحَق  ه فساد  ويف ترِكهم، هم ومعاِدهم يف معاِشذلك صالَح

 ، ين ضاللفالباطل يف الدِّمن احلق...  ها تقوم على أساٍسألن الشرعية  فترك احلق يهدم الكليات  
 ويف النفس إذالل، ويف العقل هالك، ويف النسل إتالف ويف املال ضياع.

اهلل سبحانه وتعاىل حقٌّ ثابت يف ذاته وصفاته وأفعاله، ال يزول   أن    ومنَّمقاصدهَّيفَّالعقيدة،َََّّّ
َوَيْعَلم وَن  َوَيْعَلم وَن َأن  الل َه ه َو اْلَحقُّ اْلم ِبني  َأْي:  هـ(: "1255يقول الشوكاين )ت،  28وال يتغري 

ام َعاَيَنِتِهْم  ِعْنَد   اْلِكَتاب   ِبِه  َنَطَق  َما  َعَلى  َذاِتِه ِلَذِلَك َوو ق وِعِه  الث اِبت  ِفي  اْلَحقُّ  الل َه ه َو  َأن   ْلَعِزيز  
َحقُّ ِلَأن  ِعَباَدَته  َوِصَفاِتِه َوَأْفَعاِلِه، اْلم ِبني  اْلم ْظِهر  ِلْلَأْشَياِء َكَما ِهَي ِفي َأْنف ِسَها، َوِإن َما س مَِّي س ْبَحاَنه  اْل

صدِّق  ، ألنه ي  وتعاىل  ه فيه تعبُّد هلل سبحانهالعبد ذلك بتماْم  واعتقاد    ؛29" ِهَي اْلَحقُّ د وَن ِعَباَدِة َغْيِرِه
 أنه سيقف أمام اهلل عز وجل للحساب، وهذا حيمله على االمتثال واإلذعان واملبادرة للخريات.

 
 

   . 1069، حالبخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل  26
 . 26البقرة   27
 . / https://modoee.comموقع: ، 419موسوعة التفسري املوضوعي يف القرآن الكرمي، مفهوم احلق، ص   28
 ، مرجع سابق. 4/21فتح القدير،   29
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َّيفَّالقرآنَّالكرميََّّاستعمالَّمعاينَّاحلقياتَّجتل َّ:َّثالثا
ب قيما عظيمة، كثرية، وترتِّ  س ملفاهيمَ ، جند أهنا تؤسِّ كالم الوحيبتتبع معاين كلمة احلق يف   

...وكل األحكام الشرعية   وللداللة على والعدل والصدق    والقرآن والتوحيدمبعىن اإلسالم  فهي تأيت  
املعاين يشكل   التوسع يف   قيمة عظيمة معىن من هذه  التنوع وهذا    نفهم من خالهلا سبب هذا 

 استعمال املفهوم. 

           ، ومنه قوله تعاىل )احلق مبعىن اإلسالم-

  )30 . 

تشريعية ترتفع   وأحكاٍم  ومبادَئ  قيٍم، مبا تضمنته من  هي حقاليت    اهلل اخلامتِة  واإلسالم هو رسالة  
 ألن ه   فإىل زوال  ومستقر، أما الباطل    ثابت    ه، ألن احلق ه وأموَرح أحواَلصِل، وت  باإلنسان وترتقي به

  ه اليت جاء هبا النيب وتعاليم    اإِلسالم   حقائق    يف اآلية:  هنا   فاملراد باحلقِّ"...مستقر  وال  ثابٍتب  ليس 
 .عز  وجلصلى اهلل عليه وسلم من عند ربه 
 .31"هه وزوال  هوقه: ذهاب  بز    واملراد   .واملراد بالباطل: الشرك واملعاصي

َدَخَل :  َعْن َعْبِد الل ِه ْبِن َمْسع وٍد َرِضَي الل ه  َعْنه  َقاَل  ويف تفسري اآلية، وردت أحاديث منها، ما جاء
اْلَبْيِت ِستُّوَن َوَثَلاث  ِماَئِة ن ص ٍب َفَجَعَل َيْطع ن َها ِبع وٍد ِفي َوَحْوَل  َمك َة  َوَسل َم  َعَلْيِه  الل ه   َصل ى  الن ِبيُّ  

َما }َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطل  ِإن  اْلَباِطَل َكاَن َزه وًقا{}َجاَء اْلَحقُّ َوَما ي ْبِدئ  اْلَباِطل  َو:  َيِدِه َوَيق ول  
 .32"ي ِعيد {

إليه وبينته فااللتزام هبذه التعاليم إحقاق للحق،   الذي جاءت به رسالة اإلسالم للناس، ودعت 
 بالتشريعات واحلقائق الثابتة. 

 .33(    ) ، ومنه قوله تعاىل احلق مبعىن التوحيد-

 
 . 81اإلسراء   30
،  1القاهرة، ط – دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ، 8/414التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، حممد سيد طنطاوي،   31

 د.ت. 
 .4720البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ح  32
 . 37الصافات  33
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قال ابن عباس، يف قوله: )له دعوة احلق(    ،34  (    ومنه أيضا قوله سبحانه ) 

 .35اهلل ليست تنبغي ألحد غريهإال  إله ال  :زيدابن  قال، وقال: ال إله إال اهلل
وإمنا عىن  "  :هـ(310جرير)تابن   وقال   ،  36وقال علي بن أيب طالب: َدْعَوة  اْلَحقِّ: التوحيد 

 .37" ال إله إال اهللأن وشهادَة  اهلل  توحيد  بالدعوة احلق،  
ال أو    واالعتراف    العلم    :، فيتضمن بذلكيستحق العبادة إال اهلل سبحانه  ال معبوَدوالتوحيد معناه:   

 ه بالعبادة.ه وحَدوثانيا إفراَد ،الكمال بصفاِت د اخلالِقبتفرُّ
مقصد من مقاصد    واحتوته، وأعظم    اإلمياَن  اإلسالم، وهي كلمة مجعِت  هو عنوان    والتوحيد    

الدِّ بكلييت  ويرتبط  التوحيد،  هو  اإلسالمية  والعقل،  الشريعة  والبدع  فكّل  ين  الشرك  أنواع 
  يف يف نفس اجلانب،  ، وحفظ العقل  من جانب العدم  يندية ت دفع حفاظا على الدِّواملخالفات العَق

 محايته من الوقوع يف األهواء والضالالت اليت تناقضه وتفسده. 
التوحيد  احلقِّ  وأيضا، من مقاصد  ن داعية هواه حىت يكون عبدا هلل  عالعبد    ، إخراج  يف معىن 

 االتباع والطاعة واالمتثال، اليت مبناها معرفة    هلل اضطرارا، ويدخل هنا توحيد    اختيارا كما هو عبد  
، املعرفة اليقينية الثابتة، املعرفة احلقة، فيصري هبذه املعرفة عبدا هلل بإرادته هو، هلذا جند  38لربه   العبِد

،  اخلالدرهم وعابد الكسوة...دينار وعابد  ال  يف الوحي النبوي متييزا بني أنواع العبودية، فهناك عابد  
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة عند البخاري يف صحيحه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"

واخلميصة  ،الثوب الذي له مخل  :القطيفة هيو  .39"واخلميصة إن أعطي رضي وإن مل يعط مل يرض
 .40الكساء املربع 

شيئا   من أحب   هذا على أن كل    يف معىن احلديث: "فدل    هـ(795)تقال ابن رجب احلنبلي
ـ ه، ووالَ ه ومطلوِبقصِد  ه وكان غايَةوأطاَع ، وكان ذلك ه  فهو عبد    ،ى ألجلهه، وعاَدى ألجِلـ

 
 . 14الرعد   34
  مرجع سابق.   .16/398جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   35
، دار  3/305حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي،   36

 هـ.1/1422الكتب العلمية بريوت، ط
 ، مرجع سابق. 16/397جامع البيان،   37
، جملة القلم، العدد  472مقاصد التوحيد وعالقتها مبقاصد الشريعة: دراسة أصولية مقاصدية، علي حممد الصغري أمحد، صانظر:  38

 .2020السادس عشر، يناير مارس 
 . 6071البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقي من فتنة املال، ح 39
 هـ. 1379، دار املعرفة بريوت، 11/254فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد مب علي بن حجر العسقالين،   40
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  .41"هه وإهَلمعبوَد الشيِء
من البدع، وخال من حمدثات   من الشرك وخاٍل  على املعرفة احلقة، خاٍل  املبينُّ   فالتوحيد اخلالص    

على العبودية املطلقة اليت تعترف هلل تعاىل بربويته وبصفاته وأمسائه، ومتتثل لألوامر   األمور، ومبينٌّ 
خالص ملعىن احلق    فهم    نه من مفاسد، فهذا التوحيد  ملا تتضمنه من منافع، وجتتنب النواهي ملا تتضم  

 يف كلمات الوحي.  

القرآن- مبعىن  تعاىل    ،احلق  قوله           )ومنه 

     )42. 

هـ( يف 150مقاتل )ت قال  ،        43وقوله تعاىل)

 .45، وكذلك قال غريه 44" -َصل ى الل ه  َعَلْيِه َوَسل َم -يعين القرآن حني جاءهم به حممدتفسريه: "
احلق باتصاله باحلق وهو اهلل عزوجل،   يكتسب صفَة  ءفالقرآن الكرمي هو احلق، ألن كل شي  

ما أخرب به هو احلق، منبع كل احلقائق العلمية، ففيه هدى للناس، فهو    فالقرآن الكرمي ال ريَب
صل َوها، ما على احلقائق كل   الدال   فهو احلق...فهو املصدر   وما أنزله هو احلق، وما أمر به الناَس

، أخرب هبا  واإلنسان والوجود والطبيعة حول الكون  ومعرفية  علميةٍ   من حقائَق  اليوَم   إليه الناس  
خمربا حبقيقة العذاب يف النار وما يصيب من كفر بآياته ، يقول تعاىل  من اآلن  القرآن قبل قرون 

(                 

                 

 
اململكة العربية   - العاصمة ، دار 2/253امع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، اجل   41

 .2001هـ،1/1422السعودية، ط
 . 29الزخرف   42
 . 5األنعام   43
، حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته، دار إحياء التراث  1/549أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي، تفسري مقاتل بن سليمان،   44
 هـ.1/1423بريوت، ط  –
 ، مرجع سابق. 4/21انظر أيضا: تأويالت أهل السنة، املاتريدي،   45
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  )46  ،" :وإمنا حيرق اجللد ليصل إىل اإلنسان أمل وعند الطربي يف تفسريه

 .47"العذاب. وأما اجللد واللحم، فال يأملان
"ينبغي قراءة الكون يف ضوء قراءة   قيل هنا:هلذا    .الكرمي  يف القرآن  :فحقائق اإلنسان والكون  

 .ن"القرآن وينبغي قراءة القرآن يف ضوء قراءة الكو 

الشرع:- أحكام  مبعىن  )   احلق  تعاىل  قوله          ومنه 

)48 ( وقول احلق سبحانه ،            

  )49 أي يف أمواهلم نصيب مقرر لذوي احلاجات، وقد تكرر ذكر

ن ِروق    ، رن بالصدقاتوق  ،  بالوصية ملن ال يرث فيها  ن احلق  ِر، ق  يف مواضع  ذلك يف القرآن الكرمي 
 .50بزكاة الزروع 

يف أداء   احلق   أن    أكِلها، وبيان    م  م، وعَده  َقوالغاية من هذا االقتران إعطاء أصحاب احلقوق حقو
الناس من تكاليَف ، حفظا حلقوق العباد من الضياع، وإرشادا هلم بأن احلق  ما فرض اهلل على 

 تضمن معىن الواجب، فيه معاين املسؤولية وااللتزام...االلتزام يف أداء احلقوق وعدم التعّدي.   

العدل-  ،51(           تعاىل)، ومنه قوله  احلق مبعىن 

اْلَحقُّ اْلم ِبني  ):  "وقوله:  هـ(774)ت:ابن كثري قال َوَوِعيد ه  َوْعد ه   َأْي:    (َوَيْعَلم وَن َأن  الل َه ه َو 
 . 52"اْلَعْدل ، ال ِذي َلا َجْوَر ِفيِهه َو  َوِحَساب ه  

 
 . 56النساء   46
 ، مرجع سابق. 8/486جامع البيان،   47
 . 19الذاريات   48
 .25-24املعارج   49
 . 141األنعام  (.)وآتوا حقه يوم ِحصاده   50
 . 25النور   51
، دار طيبة للنشر والتوزيع،  6/34كثري، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن تفسري القرآن العظيم،   52
 .1999هـ،2/1420ط
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، 54هـ(: يعين بالعدل 150مقاتل )ت ، قال53(    ومنه أيضا )

 .55(: فاقض بيننا بالعدل 310وقال الطربي)ت
بغري بينة أو حجة.   رج ح أحدمها على األخِراملساواة بني اخلصوم، بأال ي  حتّري  هو  والعدل       

من الِقيم الرفيعة واألخالق احلميدة اليت اهتمت هبا الشريعة اإلسالمية وأقامت أركاهنا، والعدل  
ليدل    السبل املؤدية إليها، وذلك حلاجة الناس إليها أفرادا ومجاعات، لذلك جاء احلقُّ  وأقر ت كل  

الظلم، والرجوع إىل تطبيق العدل بني    اس إلنكاِرللن   وفيه، دعوة  العظيم،    ّييِمعلى هذا املعىن الِق
ريف بعض للعدل بني الناس، فهو ما وجب وحتقق بالعدل، هلذا يقال يف تص  اخلصوم، فاحلق نتيجة  

من باب حتقق العدل يف اخلصومة....فهو دعوة إهلية "  هحق    أخَذ"، أو  "هعاد له حق  "األحكام،  
 للناس إلعمال العدل حتقيقا ملقصد احلق باعتباره نتيجة هلذا العدل.   

هذا املنهج القيمي مع الناس مجيعا، وضرب مثال بابنته فاطمة رضي اهلل عنها،   ملسو هيلع هللا ىلصوقد متث ل النيب    
العدل مع اجلميع، فقال   اس أن اإلسالم دين  لريشد األمة بعَده إىل أمهية احلق والعدل، وليربهن للن 

البخاري من حديث عائشة رضي الشفاعة يف امرأة سرقت، كما عند  اهلل تعاىل    ملا طلب منه 
 .56"واْيم  الل ِه لو أن  َفاِطَمَة بْنَت م َحم ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعت  َيَدَها" : عنها

العدل بالنهي عن الظلم يف كل اجملاالت، ففي قوله تعاىل    طلِب  ولذلك، وجدنا يف الوحيني ارتباَط

 ﴿             

   ﴾57 َواستحضار ميزان العدل    .أي الظلم  ِسخْ ، إشارة إىل النهي عن الب

 مع الناس أمجعني.

 هـ(: "510)توي البَغ قال  .58(   )ه سبحانه  قول    ، ومنهاحلق مبعىن الصدقمث  -

 
 . جزء آية. 21ص   53
 ، مرجع سابق. 3/640تفسري مقاتل،   54
 ، مرجع سابق. 21/176جامع البيان،   55
 3288البخاري، كتاب األنبياء، باب اب: }أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم{، ح  56
 . 85هود   57
 . 73األنعام   58

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
12 

 . 59"َمَحاَلَة، ي ِريد  َأن  َما َوَعَده  َحق   َكاِئن  َلا  اْلَواِقع   الصِّْدق   َأي:  (َقْول ه  اْلَحقُّ)

) وقول   سبحانه    ،            )60ه 

أي: هـ(: "باحلق:  468، وقال الواحدي )61"أي: بالصدق هـ("باحلق:  373السمرقندي) قال
 . 62" بالصدق يف أخباره، ومجيع دالالته

  ، واحلق أعم من 63"الكالم للواقع حبسب اعتقاد املتكلم  مطابقة  "الكذب، وهو    والصدق نقيض  
 .64إخبار وغريَ  اإخبار يكون  واحلقبه، ، ألن الصدق إخبار عن الشيء على ما هو  الصدق

 65(  ،  (        الباري سبحانه )صفة  والصدق  

     )66،    عليه  ة جلي   له داللًة  فألن  ر عن احلق بالصدق،  احلق سبحانه يعبِّ  فكون ،

الصدق واحلق يف  هناك ارتباط وثيق بني  ف  ؛بات على احلق صدق، والثبات على املواقف صدقثفال

الكرمي رسوله  عن  تعاىل  يقول  الوحي،         )  كالم 

)67،   "  فبعثة النيب حممد صلى اهلل عليه  ؛  68"َأْي َصد َق َمْن َكاَن َقْبَله  ِمَن اْلم ْرَسِلنَي

قبله املرسلون  به  أخرب  عّما  الصدق  "  وسلم، عالمة  أنه يف كتبهم،  قبله  املرسلني  ألن يف كتب 

 
، دار طيبة للنشر والتوزيع،  3/157التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، حممد عبد اهلل النمر،  معامل    59
 .1997هـ،4/1417ط
 . 176البقرة   60
 ، مرجع سابق. 1/166حبر العلوم، السمرقندي،   61
( رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام  ١٥، أصل حتقيقه يف ) 5/16الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي التفسري البسيط،   62

 هـ.1/1430جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط -حممد بن سعود، عمادة البحث العلمي 
 ، دار الدعوة، د.ت. 1/511املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة،   63
، دار العلم والثقافة  48عبد اهلل بن سهل بن سعيد العسكري، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، صأبو هالل احلسن بن الفروق اللغوية،   64

 مصر، د.ت.   –للنشر والتوزيع، القاهرة  
 . 87النساء   65
 . 122النساء   66
 . 37الصافات   67
، مكتبة  10/3209أسعد حممد الطيب، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، حتقيق: تفسري القرآن العظيم،   68

 هـ. 3/1419اململكة العربية السعودية، ط - نزار مصطفى الباز 
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 .69"سيبعث بكتاب من عند اهلل، ويف ما جاء به حممد ذكر املرسلني وتصديقهم مبا أتوا به من كتب
مسعود رضي اهلل تعاىل عنه "إن  الصدق   بنوهو طريق اجلنة، عند البخاري ومسلم من حديث ا  

حىت يكون ِصدِّيًقا، وإن  الكذب   ق  يهدي إىل الربِّ، وإن  الرب  يهدي إىل اجلنة، وإن  الرجل ليصد  
ليكذب   الرجل  وإن   النار،  إىل  يهدي  الفجور  وإن   الفجور،  إىل  اهلل    يهدي  عند  يكتب  حىت 

 . 70كذ اًبا" 
وما حيققه من الكثري من الفضائل،  من أجل  األخالق ألنه منبع  قيمة اجتماعية عظيمة، والصدق 

التماسك بني الناس، فكل العالقات اليت ال تقوم    ، فهو أساس  حيصىمن أن  يف اجملتمع أكثر   أثٍر
ختم بىن على الكذب ت  األعمال اليت ت   من الصدق ال يكتب هلا النجاح، كما أن كل   على أساسٍ 
 . دقفيه على الصِّ  ه رهني بقيام األفراداجملتمع وازدهار   فتقدم  بالفشل...

 
َََّّّكلماتَّالوحيَّبعدَّالتأملَّيفََّّ"َّاحلقمعاينَّ"َََّّّمقاصدََّّجتليات ََّّ:َّرابعا

 قرآنيًة  داللًةمن خالل سرد بعض معاين احلق هنا، يتضح أن القرآن الكرمي جعل من مفهوم احلق    
، الداللة على الفرعية )التوحيد، الصدق، العدل، اإلسالم، القرآن  خاصة، جتمع العديد من املفاهيِم

املفاهيم الفرعية، "فاحلق هو مفهوم قرآين مرك ب جيمع يف تكوينه العديد من  (، األحكام الشرعية 
 ، تدفع إىل البحث لفهم سياقات هذا املركب.  71يف مجعها حكمة إميانية ما"  اليت ال بد 

هلية اخلالق غري احملدودة، من خالل بيان السنن اإل   قدرِة  ، إثبات  "اإلثبات" هو  هبذا املعىن  احلق  ف  
تدل بينات    ها آيات  الليل والنهار، الشمس والقمر والنجوم والكواكب....كل   تعاقب    ؛يف الكون

اليت تدعو الناس إىل التفكر والتأمل والتدبر، لكي يعرفوا من هو احلق، ه،  وقدرِت  اخلالِق  على إعجاِز
 . ف أمور الكونصرِّيف اخللق وكيف ي   ى قدرتهوكيف تتجل  

أنا راودته   يف كالم امرأة العزيز )اآلن حصحص احلقُّالوحي    ا عنه، عّبر  "احلقيقةَّ"هو  أيضا  احلق     
 .72ه(عن نفِس

 
اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، أبو حممد مكي بن أيب طالب، حتقيق:    69

كلية   -، جمموعة حبوث الكتاب والسنة 9/6096جامعة الشارقة،  -العلمي  جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
 .2008هـ،1/1429جامعة الشارقة، ط  - الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 . 5743باب قول اهلل تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني وما ينهى عن الكذب، حالبخاري، كتاب األدب،   70
 ، اإلتقان للترمجة والنشر والبحوث، د.ت. 6القرآن الكرمي وتأصيل فلسلفة احلق يف اإلسالم، أماين صاحل، ص   71
 . 51يوسف   72
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هناك    ، واليت توجب أن  73فيها"   ال شيء بعدها أو قبلها وال نقص"  ،احلقيقة مبفهومها املطلق   
مسيِّللكون  اخالق  هًاإال مدبِّ  ار،  حساب  ره..وألم  ا رلشؤونه،  هناك  بعد    اوبعث  اوعقاب  اوأن 

هذ....املوت العبادَة  تستوجب    احلقيقَة  ه وأن  املخلوقات   والطاعةَ   والتوحيَد  من 
 )  74ية إال أن القرآن جيعل منها حقيقة وجودية ها قضايا غيبِ ......ورغم كوِنواالمتثال

                       

)75  ،  ال تقبل أ من حقيقة الوجود  ال يتجز   جزء    ،والعقاب  والثواب    واحلساب    فالبعث

 .76(  ) وال الشك يبة الرِّ

التجل   يف بعده االرتباطي باألحكام الشرعية،   "التزاميةَّللعبدمسؤوليةََّّ"هو  ي  واحلق أيضا هبذا 
عن معىن تعبدي وتكليفي، بل جعل منه تصورا شامال ملعىن احلق والواجب،   احلق   ِلفالوحي مل يفصِ 

 ) ، جند هذا املعىن حاضرا يف قوله تعاىل  77احلق مبعىن االكتساب، والواجب مبعىن االلتزام

                 

       )78 . 

بأداء تكاليف، فهو مكلف، انطالقا   للمسؤولية، ملزم    ل  ه متحمِّأن على  فاإلسالم ينظر لإلنسان   
اخللق خلق  مقاصد  من  شرعي  واألمانة...كمقصد  االستخالف  مبدأ  تعاىل  من  يقول   ،(  

            )79  ، أي لغاية حتقيق العدل

واإلنصاف، ألنه سبحانه مل خيلق السماوات واألرض وما بينهما بالظلم، ولكنه خلقها بالعدل، 

 
 ، مرجع سابق. 7القرآن الكرمي وتأصيل فلسلفة احلق، ص  73
 ، مرجع سابق. 9انظر: القرآن الكرمي وتأصيل فلسلفة احلق، ص  74
 . 5فاطر   75
 . 8لقمان    76
 ، مرجع سابق. 27انظر ملزيد التوسع: القرآن الكرمي وتأصيل فلسلفة احلق، ص   77
 . 180البقرة   78
 . 85احلجر   79
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: وظيفية: 80وظيفية وغائية   عملية    اخللِق  مبعىن أن خلَق ليتأسس من خالهلا وظيفية تعبدية والتزامية،
، وغائية: يف التعبد وااللتزام بالواجب إثبات حقيقة القدرة اإلهلية وحقيقة الوجود كاملة   مهمتها

    وهو التكليف.
والعبادة بذلك،  فالوحي   التوحيَد  احلياة،  تستوعب جوهَر  للحق،  تناوله  عليا يف  قيمًة  لنا  يقدم 

تعّبر عن مقاصد  ها أطروحة  متماسكة منسجمة ومتناغمة فكأن  ،  واملعاملة والسلوك واألخالق  ،
، فال ميكن بأي حال من األحوال فهم احلق على أنه ضد الباطل، أو هو  اخللقخلق  شرعية من  

حتقيق معىن معني، فكلمات الوحي، جعلت منه مقصدا عظيما تتأسس منه مداخل ومفاهيم فرعية، 
 . واآلخرةكّل منها يعرب عن قيمة معينة ختدم حتقيق مصاحل اإلنسان يف الدنيا 

 واحلمد هلل رب العاملني.
 

 
 ، مرجع سابق.  50انظر: القرآن الكرمي وتأصيل فلسلفة احلق، ص  80
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