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 احلق يف القرآن الكرين، وتطبيقاته يف حياتنا.
ََقِِّ ّاَو}:ّعزواّزاحلؿدّهللّربّالعاملدل، ّالؼمللايفّكّكًمل الّالّّّ ََقِّّّّملْل َََّّّأنَزْلـَامله َّوِ املْل َّوَمامّلَناَز

َََّلال  ّوأََذافد ّأنيّداقَدنملّّّّّوَأذفد ّأْنّاَلّإلَلِّإالَّّاهلُلّوحَده ّالّ ّ{َوَنِذوًراّم َيشًَّراِّإلََّملَّأْرَدْؾـَملَك َذارو

ََّْعاِيَعف ْمّّّّّّ ََؿًَّداَّعيد هّوردولل ّالؾَّف ميَّصيفِّّودؾِّْمّو ملِرْكّعَؾقِل ّوعَؾا ّلِلاِلّوصاَِيِل ّوَما ونيقيـملّم 

َِ ّو عد: إحِملٍنّإَل ّو ّّوِمّالدِّو

ًٌّّّّّّفؼدّ اداًؼملم ّّدلاملّلالّماَّأبارّ املرزّكّّّّّّّ؛وافًقامّلّملحتادثّالؼارلنّالؽارومّعاَّاحلاقّحادو

َيضيطّموازوـفمل ّواحلقملة ّو َّعؾ ّذلاَّّّالّأد ماَّأنّاهللّععاملمسّ ا ّ الّنػِال ّّّّّّّاإلجال

ََُّّّفًََعّا}:ّ)عزّوجايفّ(وؼوَّ ّو{قُّاحَلَّوه ّاهلَلّنيَأِ ََِّلَذ}قثّوؼوَّديَملنل:ّح ملَل ّالؾََّال ّاْلَؿِؾا

ََااقُّ ّم اله ْوَمااّ ّاهلِلَلااواِّإدُّر ّميب اا}:ّداايَملنلوؼااوَّ ّو{اْلَعااْرِ ّاْلَؽااِروِمَّلااملِّإَلااَلِّإلََّااملّه ااَوَّربُّّّاْل

)جايفّذاأنل(:ّّّ ّووؼاوَّّ{، ِيادُلّاّقُّاحَلّاَّوه ّاّاهلَلّنيَأّوَنؿ ّاَؾْعَوَو}ووؼوَّ)جيفّوعال(:ّّ ّ{قِّاحَل

ََاقِّّّّّّّ} ََاقَِّّّوْفاِدّيّالؾَّالّ ُّقايفُِّقيْفَّهيْفِّمَّذ اَرَكملِلُؽمّمياََّوْفاِديِّإَلا ّاْل َِّّلْؾ ِّإَلاّ َّوْفاِدّيَّأَفَؿا

ََقِّ َّّو ًيَيَعَّأنَّأَحقُّّاْل َُْؽؿ اونََّّكْقا ََّّلُؽامَّّْفَؿامّل و ْفاَدّىَّأنِّإلَّامّلَّوِفادِّّيّلَّامّلَّأميا  ّوكاملنّنيقـاملّّّ{َع

ََاقُّّّ)ّمل: ّووـملجيّر لّقمللًؾَجْوِفّالؾََّْقيِفكَّلِةّالصيِإَل ّوؼومّ)صؾ ّاهللّعؾقلّودؾم(ّ ََّاْل ّ َأْنا

ََقُّ ََقُّّ َوَوْعد َكّاْل ََّاْل ّ...(.َوِلَؼملؤ َكَّحقٌّّ َوَقْوُل

 فاملّالردايف ّحقاثّّّّّتاّعَّالردملالتّالا ّجامل ًّّراحلقّكّالؼرلنّالؽرومّمعيِّقدّأع ّو

ََقِّّ}وؼوَّععملمس:ّ ّ املحلقّمػارًدا؛ّ نّمصادرّّّهـاملّّ ّوجامل ّالًعاي ّّّ{َلَؼْدَّجملَ ْتّر د يف َّر ِّـَملِّ املْل

ََِّماَّرَّد اّّّّّّ}واحاد ّوجوهرهاملّواحاد ّوؼاوَّععاملمس:ّّّّّّّالردملالت ٍَِّإلََّاملَّّوَماملَّأْرَداْؾـَملِّماََّقْيِؾا و

ّ.{ملْعي د وِنل َّلملِّإَلَلِّإلََّملَّأَنملَّفن وِحيِّإَلْقِلَّأني

الذيّالّوأعقلّاليملريفّّ ملحلق ّوهوّالؼرلنّالؽروم)صؾ ّاهللّعؾقلّودؾم(ّنيقـملّوقدّجمل ّّ

ََقَِّّوَصاديَمّاْلؿ ْرَدااِؾ،َّّ})جاايفّذاأنل(:ّّ ّوؼاوَّّماَّ ا،ّودواالّوالّماَّخؾػاالّّّ  ّ{َ اايْفَّجاملَ ِّ ااملْل
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ََّلَمـ ااواّّ}ووؼااوَّداايَملنل:ّ ّ{قُّاحَلااَّوه ااَوََّم ااْوَقِّلِ ااَّبذيَكااَو}ووؼااوَّداايَملنل:ّ َفَأميااملّالَّااِذو

ََّْر ِِّفْم ََقُِّّم ّ.{َفَقْعَؾؿ وَنَّأنيل ّاْل

 ّ)عؾاقفمّالِالم(ّّّرّالؼرلنّالؽرومّ ملحلقّعَّالِؿعقملتّال ّأخربّ فملّالردايّفعييكؿملّّّّّّ

ََقِّّّّّ}وؼاوَّععاملمس:ّّّحقاثّّالذيّهاوّحاق ّّّادلوتّوعيدأّمَّ  ّ{َوَجاملَ ْتَّداْؽَرُةّاْلَؿاْوِتِّ املْل

ََّالَقْوم ّاحَلقُّ}وؼوَّععملمس:ّالّحمملل  ّّ نلّلٍتّ؛حقوومّالؼقملم ّو ََُذِّإَلا َّّّذِل َفْؿََّذملَ ّاعي

َ ْؾُؼاوَمّّّّ}ووؼاوَّدايَملنل:ّّّ ّ{َر ِِّلَّمَىملً امّل َِّاْل ـُْظار وَنّّّّ*َّفَؾْوَلاملِّإَذاَّ َؾَغا َ ّّ*َّوَأْناً ْمِّحقـَِىاٍذَّع َْا َوَن

ََّْلااملّع ْيِصاار وَنّّ ـُْؽْمَّوَلِؽاا ً ْمَّرْقااَرَّمااِدوـَِ،ّّ*َّأْقااَرب ِّإَلْقااِلِّماا ـْاا ـْااً ْمّ*َّفَؾْوَلااملِّإْنُّك َعْرِجع وَنَفااملِّإْنُّك

ََّاْلؿ َؼاريِ َ،ّّّ*َّصملِدِقَ،ّ َ َّنِعاقٍمّّّّّ*َّفَأميملِّإْنَّكملَنِّما ََاملن َّوَجـيا ٌ َّوَرْو َّّّْ*َّفاَرْو َّوَأمياملِّإْنَّكاملَنِّما

ََملِبّاْلَقِؿِ،ّ ََملِبّاْلَقِؿِ،ّ*َّأْص ََّْأْص ََِّم ََِؾملم َّل ََّاْلؿ َؽذِِّ َ،ّالضيامللَِّ،ّّ*َّف *َّوَأميملِّإْنَّكملَنِّم

 َ ََّْحِؿقٍمَّّفـ ز  َِقٍمّ*ِّم ََّاْلَعِظقِم*ِّإنيَّهَذاَّلف َوَّحقُّّاْلَقِؼِ،ّ*َّوَعْصِؾَقُ َّج َِيِّْحِّ ملْدِمَّر ِّ ّ.{َف

ََ:َّماََّقاّّ))صاؾ ّاهللّعؾقالّوداؾم(:ّّّّ ّحقاثّوؼاوَّنيقـاملّّّّالـملرّحقوحقّّاجلـ أنّّكؿملّ مل

َِا ّعياد ّّّّّّّّّّ ََؿياًداَّعْياد ه ّوَرداوُلل  ّوأنيِّعق ََّلال ّوأنيّم  أْذَفد ّأْنّالّإَلَلّإلَّملّالؾَّال ّوْحاَده ّالَّذاِرو

ّّ ٌ َ ّأَمًِااِل ّوَكِؾَؿً اال ّأْلؼملهااملّإمسَّمااْرَوَمّور و ـيااملَرَّحااقٌّ ّّّّاهلِل ّوا اا مـاال ّوأنيّاجَلـيااَ َّحااقٌّ ّوأنيّال

ّ(.أْدَخَؾل ّالؾَّل ِّمَّأيِّّأْ واِبّاجَلـيِ ّالٌيؿملِنَقِ ّذملَ 

****ّ

ّدااقدنملّوادلردااؾ، ّا نيقاامل ّخااملمّعؾاا ّوالِاالمّوالصاالةّالعااملدل، ّربّهللّاحلؿااد

ّ.أمجع،ّوصَيلّلللّوعؾ ّ (ّودؾمّعؾقلّاهللّصؾ )حمؿدّ

حقاثّّّداوا ّأكاملنّزكاملةّأمّصادق  ّّّّادلاملَ؛ّّحقّالؼرلنّالؽرومّومَّأهمّاحلؼومّكّ

ََِّفاايَّأْمااَواِلِفْمَّحااقٌّ}ؼااوَّععااملمس:ّو ِيااَّمْعُؾااوم *َّوالََّااِذو َْاار وِمِلؾ  ّووؼااوَّداايَملنل:ّ{ملِليِفَّواْلَؿ

ِيَّوِفيَّأْمَواِلِفْمَّحقٌّ} َْر وِملَِّؾ ََّّّ)ّوداؾم(ّ:ووؼوَّ)صاؾ ّاهللّعؾقالّّّ ّ{ملِليِفَّواْلَؿ وِإنيّهاذاّادلامل

ََّالِايقيِف َّّّّّّّّّّّخ ََّْأْعَطامله ّادلِاؽَ، ّوالقًاقَم ّوا ا ِضَرٌةّح ْؾَوٌة َّوِنْعاَمّصاملِح  ّادلِاِؾِمّه اَو؛ِّلَؿا
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ََّْأَخَذه ّ غاِ ّحؼِّاِل ّكاملنّكمللاذيّّّّّ ََؼِِّل َّوَوَضَعل ِّفيَّحؼِِّل َّفـِْعَمّادلعوَنُ ّه و َّوَم َّْأخَذه ِّ  فَؿ

ّ.ّْشَيع  ّووؽون ّعؾقلّذفقًداّووَمّالؼقملَمِ (َوْأُكيف َّوَلملَّو

ؾامّّ ّفعـملو ّخملص الؼرلنّالؽرومّأوالهملّال ّمَّأهمّاحلؼومّادل اثّّومحؼكؿملّأنّ

َّوؼقؿفااملَّمااَّدَعااَووحاادوًدا ّّمل ملهاا اايفّ ّملفواا كّاهللّععااملمسّ حاادّمااَّخؾؼاالّقضااق ّعؼِااقّؿ

عوعدّدايَملنلّماَّوعًاديّعؾقفاملّ املخلؾودّكّالـاملرّّّّّّّكؿملّملخلؾودّكّاجلـ ّوالػوزّالعظقم ّ 

ََّح اد ود ّالؾَّاِلَّوَماَّو ِطاِعّالؾَّاَلَّوَرد اوَلل ّو ْدِخْؾال َّجـياملٍتّّّّّّّّّ}والعذابّادلف، ّوؼوَّععملمس:ّ ِعْؾ

ََّاْلَػْوز ّاْلَعِظقم ّ*َّوَمََّوْعِصّالؾََّلَّو ََِّفقَفملَّوَذِل ًََِْفملّاْلَأْنَفملر َّخملِلِدو ٍِْريِّمََّع َرد اوَلل َّوَوًََعاديَّّّع

ّ.{ح د وَده ّو ْدِخْؾل َّنملًراَّخملِلًداِّفقَفملَّوَلل َّعَذاب ّمُِّف، 

والوفامل ّقاقّّّ ّ ّوالًواصيّ اّل ّواعيملعل ّوإحؼملقلفؿملّأحوجـملّإمسّالوعيّ أهؿق ّاحلق

لؼامل ّّّاداًعداًداّلقاومّاحلاقّواومَّّّّّ الوالدوَ ّوحقّا  ـامل  ّوحاقّاجلاوار ّودامللرّاحلؼاومّّّّّ

ِإنَّّّ*َواْلَعْصااِرّ}وؼااوَّداايَملنل:ّحقااثّ ّوهااذاّذااأنّادلاالمـ،ّالصااملدق، ّّداايَملنلّاحلااق

ٍِْرّ َِملَنَّلِػيّخ  ََملِتَّوَعَواَصْواّ*اْلِإْن ََّلَمـ واَّوَعِؿُؾواّالصَّملِل ََقِِّّإلََّملّالََِّذو ّ.ّّ{ْيِرَوَعَواَصْواِّ مللصيِّ ملْل

ا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل  نالله
ًّ
  ، وارزقنا اتننابهباطًل أرنا احلق حق


