
 والواجب احلق

 التي العادلة ادبادئ أهم أحد ، الواجب مؼابل احلق أو ، والواجب احلق مبدأ أن شك ال       

 وبني اآلباء واألبـاء، بني ادتبادلة والواجبات احلؼوق ففـاك ، ادجتؿع إصالح يف تسفم

 وبني ، والدولة ادواصن وبني ، الرشكاء وبني ، األصدقاء وبني ، اجلران وبني ، زوا األ

  . وادتعؾم ادعؾم وبني العؿل ، وأرباب العامل

 الوفاء رضورة وإىل ، التبادلقة هذه إىل والـبوية الؼرآكقة الـصوص بعض أشارت وقد    

 مم ام ": الزوجني بني العالقة يف سبحاكه احلق يؼول حقث ، معا والواجبات باحلؼوق

 َأَكا َثاَلَثةٌ  ": الؼدد احلديث يف سبحاكه ويؼول ،( 223:  البؼرة) "  ننمن زن رن

ا َباعَ  َوَرُجٌل  ، َغَدرَ  ُثم   ِب  َأْعَطى َرُجٌل  ، اْلِؼَقاَمةِ  َيْومَ  َخْصُؿُفمْ   اْسَتْلَجرَ  َوَرُجٌل  ، َثَؿـَهُ  َفَلَكَل  ُحرًّ

ْ  ِمـْهُ  َفاْسَتْوَف  َأِجًرا  .( صحقح البخاري) "  َأْجَرهُ  ُيْعطِ  َوَل

ُكـُْت ِرْدَف الـ بِيِّ )صذ اهلل عؾقه وسؾم(  "وَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل )ريض اهلل عـه( َقاَل: 

ْحلِ  َرة الر   ،َل اهلل َوَسْعَدْيَك َفَؼاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل ُقْؾُت: َلب قَْك َرُسو َلْقَس َبْقـِي َوَبقْـَُه إاِل  ُمَمخِّ

ُقْؾُت : َلب قَْك َرُسوَل اهلل َوَسْعَدْيَك . ُثم  َساَر َساَعَة ،  ،ُثم  َساَر َساَعًة ُثم  َقاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل 

َما َحقُّ اهلل ُثم  َقاَل: )َيا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل( ، ُقْؾُت َلب ْقَك َرُسوَل اهلل َوَسْعَدْيَك. َقاَل: َهْل َتْدِرى 

َوالَ َعَذ اْلِعبَاِد ؟ . َقاَل : ُقْؾُت : اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَؾُم. َقاَل: َفنِن  َحق  اهلل َعَذ اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه 

ُكوا بِِه َشقًْئا(. ُثم  َساَر َساَعًة ،  ُثم  َقاَل: َيا ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل ، ُقْؾُت: َلب قَْك َرُس  وَل اهلل ُيرْشِ

َوَسْعَدْيَك ، َقاَل: َهْل َتْدِرى َما َحقُّ اْلِعبَاِد َعَذ اهلل إَِذا َفَعُؾوا َذلَِك؟. َقاَل: ُقْؾُت اهلل َوَرُسوُلُه 

ََبُمْ  "َأْعَؾُم. َقاَل:   )متػق عؾقه( . "َأْن الَ ُيَعذِّ

اأَ ": بصػني خطبفا له خطبة يف قال أكه( عـه اهلل ريض) عيل سقدكا وعن      َجَعَل  َفَؼدْ  َبْعدُ  م 

ا َعَؾْقُؽمْ  ِل  ُسبَْحاَكهُ  اهلل  َوَاحْلَقُّ  َعَؾقُْؽْم ، ِل  َال ِذي ِمثُْل  َاحْلَقِّ  ِمنَ  َعيَل   َوَلُؽمْ  َأْمِرُكْم ، بِِوالََيةِ  َحؼًّ

  َأْوَسعُ 
ِ
 َوالَ  ، َعَؾقْهِ  َجَرى إاِل   َحدٍ أِلَ  ََيِْري الَ  َالت ـَاُصِف ، يِف  َوَأْضقَُؼَفا َالت َواُصِف  يِف  َاأْلَْشقَاء



 هلل َخالِصاً  َذلَِك  َلَؽانَ  َعَؾقْهِ  ََيِْرَي  َوالَ  َلهُ  ََيِْرَي  َأنْ  أِلََحدٍ  َكانَ  َوَلوْ  َلُه ، َجَرى إاِل   َعَؾْقهِ  ََيِْري

 ."ُسبَْحاَكُه 

 ، حقاته يف ثامرها من شقئًا َيـي أن يـتظر ال كخؾة يزرع مسـًّا رجال الـاس بعض ورأي   

 ، فحصدكا قبؾـا من زرع:  الرجل فؼال ثامرها؟ من رء جـي تدرك أن تـتظر وهل:  له فؼقل

 . "تدان تدين كام شئت ما  افعل " ، بعدكا من لقحصد كزرع وكحن

والؼاعدة : أن من أخذ األجر حاسبه اهلل عذ العؿل ، وأن العؼد ذيعة ادتعاقدين ، وقد    

)ادائدة "يقىق يف ىف يث ىث"فاء بالعؼود ، فؼال سبحاكه : أمركا رب العزة بالو

 جي "ال تعاىل : ـل أو يف غره ، فؼـاكة األماكات يف العؿـاكه من خقـذركا سبحـ(، وح1:
( ، 22)األكػال :  "    ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

َعِؿَل َأَحُدُكْم  إِن  اهلل ُُيِبُّ إَِذا "وحثـا كبقـا )صذ اهلل عؾقه وسؾم( عذ إتؼان العؿل ، فؼال :

 )شعب اإليامن لؾبقفؼي( . " َعَؿال َأْن ُيتِْؼـَهُ 

ر والعؾن قبل ـوديــا قائم عذ اإلتؼان ، واإلحسان ، ومراقبة اهلل )عز وجل( يف الس      

مراقبة اخلؾق ، ألن اخلؾق إن غػؾوا عن ادراقبة أو ادتابعة ، ففـاك من ال يغػل وال تلخذه سـة 

 هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي "ث يؼول سبحاكه : وال كوم ، حق

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن "( ، ويؼول )عز وجل( 222)البؼرة :  "

 زب رب يئ  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

 جع مظ ": ( ، ويؼول سبحاكه2)ادجادلة :  " مت زت رت يب ىب نبمب

 مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع

( 24)األكعام :  "ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل

  مب خب حب جب هئ مئ خئ ":، ويؼول عذ لسان لؼامن )عؾقه السالم( خماصًبا ولده 

  خس حس جسمخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب



 ( . 11)لؼامن :  "  حص مس

فام أحوجـا إىل ترسقخ مبدأ احلق مؼابل الواجب يف كل جماالت حقاتـا وعالقاتـا ،      

ؽن لؾحقاة وال العالقات أن تستؼقم من جاكب واحد ، وبخاصة يف جمال العؿل ، إذ ال يؿ

فقؽون أحد الشؼني معتدال واآلخر مائال ، إكام تستؼقم األمور باستواء اجلاكبني معا ، والوفاء 

 باحلؼوق والواجبات معا ، كمدي الذي عؾقـا حتى يبارك اهلل )عز وجل( يف الذي لـا .

 

*       *       * 

  



 


