
 احليــاء خيــر كلــه
 

احلقاء خؾق ، احلقاء شؾوك ، احلقاء خر كؾه ، احلقاء صعبة من صعب اإليامن ، حقث        

اإِلياَمُن بِْضٌع َوَشْبُعوَن ، َأْو بِْضٌع َوِشتُّوَن ُصْعبًَة ، َفَلْفَضُؾَفا  "يؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( :

ٓا اهلل، َوَأدْ  َٓ إَِلَه إِ ِريِق ، َواحْلََقاُء ُصْعبٌَة ِمَن اإِلياَمنِ َقْوُل :  )رواه  "َكاَها إَِماَضُة إََذى َعِن الطا

ِة إُوََل : إَِذا ََلْ  "مسؾم( ، ويؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( :  إِنا ِِماا َأْدَرَك الـااُس ِمْن َكالِم الـُُّبوا

اْشَتْحُقوا ِمَن اهلل "صّذ اهللّ عؾقه وشّؾم( : ، ويؼول ) )متػق عؾقه( "َتْستَح َفاْصـَْع َما ِصئَْت 

 
ِ
َلقَْس َذاَك َوَلؽِنا "َقاَل : ُقْؾـَا : َيا َرُشوَل اهلل ، إِكاا َلـَْستَْحقِي َواحْلَْؿُد هلل، َقاَل :  "َحقا احْلَقَاء

ْأَس َوَما َوَعى ، وَ  َػَظ الرا  َأْن ََتْ
ِ
ْشتِْحقَاَء ِمَن اهلل َحقا احْلَقَاء

ِٓ َر ا َػَظ اْلَبْطَن َوَما َحَوى ، َوَتتََذكا ََتْ

ْكقَا ، َفَؿْن َفَعَل َذلَِك َفَؼِد اْشتَْحقَا ِمَن اهلل  ِخَرَة َتَرَك ِزيـََة الدُّ ْٔ َحقا ادَْْوَت َواْلبَِذ، َوَمْن َأَراَد ا

 
ِ
َيا  ":  ُجاًل َقاَل )شـن السمذي( ، وعن شعقد بن زيد إكصارّي )ريض اهللّ عـه( َأنا رَ "احْلَقَاء

ُأوِصقَك َأْن َتْسَتْحِقَي ِمَن اهلل َعزا َوَجلا َكاَم َتْسَتْحقِي َرُجاًل ِمْن  "، َأْوِصـِي ، َقاَل :  اهللَرُشوَل 

ي َقْوِمَك  )َصذا  اهلل)ادعجم الؽبر(، وعن أصّج عبد الؼقس أّكه قال: َقاَل ِِل َرُشوُل  " َصاحِلِ

ا؟ َقاَل:  " إِنا فِقَك َخؾاتَْْيِ ُُيِبُُّفاَم اهللُ  "َم(: اهللُ َعَؾقِْه َوَشؾا  ْؾُم، َواحْلَقَاُء "ُقْؾُت: َما ُُهَ ُقْؾُت  "احْلِ

َتْْيِ  "َبْل َقِدياًم  "ا َكاَن ِِفا َأْم َحِديثًا؟ َقاَل: ـ: َأَقِديؿً  ُقْؾُت : احْلَْؿُد هلل الاِذي َجبََؾـِي َعَذ َخؾا

)َصذا اهللُ َعَؾْقِه  اهلل: َقاَل َرُشوُل  ، وعن أكس )ريض اهللّ عـه( َقاَل  ـد أمحد(.)مس ُُيِبُُّفاَم 

ْشاَلِم احْلَقَاءُ  ":  َوَشؾاَم( ، وَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  )شـن ابن ماجه( " إِنا لُِؽلِّ ِديٍن ُخُؾًؼا ، َوُخُؾُق اإْلِ

ياَمُن "هللُ َعَؾقِْه َوَشؾاَم( : )َصذا ا اهلل)ريض اهللّ عـه( َقاَل: َقاَل َرُشوُل  ياَمِن ، َواإْلِ احْلَقَاُء ِمَن اإْلِ

، َواْْلََػاُء ِِف الـاارِ 
ِ
)مسـد أمحد(، ويؼول )صّذ اهللّ عؾقه وشّؾم(  "ِِف اْْلَـاِة ، َواْلبََذاُء ِمَن اْْلََػاء

َٓ َكا ":  ٓا َصاَكُه ، َو  َقطُّ إِ
ٍ
ء ٓا َزاَكهُ َما َكاَن اْلُػْحُش ِِف ََشْ  َقطُّ إِ

ٍ
ء )مسـد  " َن احْلَقَاُء ِِف ََشْ

 .أمحد( 

َمْن َقلا َحَقاُؤُه َقلا َوَرُعُه، َوَمْن  "َعَؾقِْه( يؼول:  اهللوكان شقدكا ُعَؿَر ْبَن اْْلَطااِب )ِرْضَواُن     

َيْستَْحقِي ِمَن الـااِس  َمْن َٓ ": ن ابن مسعود )ريض اهلل عـه( يؼول، وكا"َقلا َوَرُعُه َماَت َقْؾُبُه 

َة ، َقاَل : ُكـاا ِعـَْد ُعَؿَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز  ْبن ُمَعاِوَيَة ْبنِ  ، وعن إَِياس" اهلل، َٓ َيْستَْحِقي ِمَن  ُقرا

يِن ، ُم احْلَ  "وكان احْلََسَن البرصي َيُؼوُل: َفُذكَِر ِعـَْدُه احْلَقَاُء ، َفَؼاَل: احْلَقَاُء ِمَن الدِّ قَاُء َوالتاَؽرُّ

ٓا َرَفَعُه  ، َوَقاَل َُيْقَى ْبُن ُمَعاٍذ "َعزا َوَجلا ِِباَِم  اهللَخْصَؾَتاِن ِمْن ِخَصاِل اْْلَْرِ ََلْ َيُؽوَكا ِِف َعْبٍد إِ



شقدكا  ، وذكر ابن عبد الّز عن"مِن اْشتَْحقَا ِمَن اهلل ُمطِقًعا اْشتَْحقَا اهلل ِمـُْه َوُهَو ُمْذكٌِب ": 

، فإذا اكحّل الـّظام ذهب ما فقه ، ه كان يؼول: احلقاء كظام اإليامنشؾقامن )عؾقه الّسالم( أك

،  (62)إعراف: " زت رت يب ىب"وعن معبد اْلفـّي أكه قال ِف قوله تعاَل : 

، وقال احلسن : أربع من كّن فقه كان كامال ، ومن تعّؾق بواحدة : لباس الّتؼوى احلقاءقال

من صاحلي قومه : دين يرصده ، وعؼل يسّدده ، وحسب يصوكه ، وحقاء يؼوده ،  مـفّن كان

ا يؼول : من كساه احلقاء ثوبه َل ير الـّاس عقبه ، وعن عائشة وقال إصؿعّي : شؿعت أعرابق  

ٌة : ِصْدُق احْلَِديِث ، َوِصْدُق اْلبَ  ")ريض اهللّ عـفا( قالت : َْخاَلِق َعََشَ ْٕ ْلِس ِِف إِنا َمَؽاِرَم ا

مُ  ََماَكِة ، َوالتاَذمُّ ْٕ ِحِم ، َوَأَداُء ا ـِقِع، َوِصَؾُة الرا ِل، َوُمَؽاَفَلُة الصا
ائِ لِْؾَجاِر  َضاَعِة اهلل ، َوإِْعَطاُء السا

قِْف ، َوَرْأُشُفنا احْلَقَاُء  اِحِب، َوِقَرى الضا ُم لِؾصا  . "، َوالتاَذمُّ

  وكان الشافعي )رمحه اهلل( يؼول :

 ـيـالـالّؾقَ  ـــةَ عاقبَ  إذا َل ختـَش 

 ـاءـــع ما تَش ـتِح فاصـَ سـْ وَل تَ 

 رـخقْ  ــشِ قْ ـي العَ فال واهللّ ما فِ 

 ـاءـــاحلقَ  ــَب وٓ الّدكقا إذا ذهَ 

 رــقْ خَ ــا بِ قَ ما اشتحْ  ادرءُ  قُش عِ يَ 

 ـاءحَ الؾِّ  ــَي ؼِ مـا بَ  ودُ ى العُ بؼَ ويَ 

 ض العرب كان يؼول :: أّن بع وعن ابن إعراِبّ 

 ه لَ  اءَ ــــقَ ن ٓ َح ى مَ رَ إّّن كلّّن أَ 

 ـاـاكـريَ عُ  مِ والؼَ  ـطَ وْش  ةَ اكَ وٓ أمَ 

 ويؼول أخر : 

 قلا ماُء الوجِه قـلا حقـــاؤهإذا 

 ـاؤهــفال خَر ِف وجٍه إذا قلا مـ

 حقاَءك فاحػْظـه عؾقــك فإكاؿـا



 اؤهـــيدلُّ عذ فضِل الؽريِم حق

وٓ يـزع من َشء إٓ  فام أحوجـا إَل التخؾق ِبذا اْلؾق الذي ٓ يؽون ِف َشء إٓ زاكه ،    

من اهلل تعاَل باتباع أوامره واجتـاب كواهقه ، وحقاء من رشول اهلل )صذ اهلل  صاكه ، حقاء

، أو عؾقه وشؾم( باتباع شـته ، وحقاء من اْلؾق بلٓ يظفر اإلكسان أمامفم صغًرا ِف أعقـفم 

يـتزع ما ِف أيدهيم بسقف احلقاء ، وقد قالوا : ما أخذ بسقف احلقاء ففو حرام ، وحقاء من 

 وكػفا عام يشْي . ، الـػس بحؿؾفا عذ ما يزين 

 

     *       *       * 



 


