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طاها رستملو

امیر علی حسینی



حق یعنی چه؟
راست ، درست -

راستی ، درستی-
عدل ، انصاف -

نصیب ، بهره-
ملک و مال -

است که گاهی با مفهوم"حقوق"آن جمع 
اسم جمعی و معادل قانون و گاهی به معنای

.به کار می رود« حق»جمع 



حق در قرآن
 باره در قرآن247استفاده ی

(30: و لقمان63: حج)این واژه گاهی به عنوان صفت ذات خداوند 
( 8: روم)گاهی صفتی از صفات فعل الهی 

( 22: ص)گاهی به معنای قضا و حکم و داوری 
.آمده است



حق اهلل یعنی چه؟
.بر بندگان استخداوند حقوقحَق ُّاللّه

.برعهده بندگان گذاشته شده استفیدر برابر حقوق الهی، تکالی
مانند

که در صورت انجام ندادن این تکالیف،

یقضاوتوبه
.دمی شوواجبهاآن

نماز

روزه



توبه 
.توبه کردن کار ساده ای نیست

:می فرماید( علیه السّالم)حضرت امیرالمؤمنین در این باره 

ترک گناه»
«.آسان تر از توبه کردن است

سان  توبه یعنی این که ان
تمام وجود خویش با

.  به سوی خدا برگردد



حتوبه نصو
:می فرماید( علیه السّالم)امام علی 

بگیرد که م میتصپشیمان شود و با زبان استغفار کند و خود توبه نصوح یعنی توبه ای که گناهکار؛ در درون »
«.گناه خود را تکرار نکند

:انسان باید بکوشد که 
مرتکب گناه نگردد.
 توبه کند و امروز  فوری ؛ گناهدر صورت ارتکاب

.و فردا ننماید



هتوب
.توبه پذیرفته نمی شوداستو حق الناسبه جا آوردن حق اهللیکی از شرایط قبولی توبه
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CATEGORY 1

حق  
الناس

حق  
اهلل

نکته مهم

درباره حق الناس 
ت به سخت گیر تر است نسب

ولی این به الهی حقوق 
ش  معنای آسان گیری و بخش

او در حقوق بدون حکمت
.نیستخود 



قضا یا غذا؟
:قضا یعنی

.پایانشزمان انجام کاری بعد از 

غضای نماز،قضای روزه



نماز و قضایش
.نماز از عبادت های مسلمانان و از ارکان مهم دین اسالم است

عربی:صالة-فارسی:نماز
(  دینپنجگانه ستون های )از ارکان خمسه یکی سنت اهل 

شبانه روزدر هر برهر مسلمان واجب نمازهای .دهگانه دینیکی از فروع شیعیان        
:  نماز ها ی واجب بر هر مسلمان در هر شبانه روز

:ی نمازقضا 
،هر مقدار از نماز هایی را که انجام نداده اید 

.بخوانیدرا «قضایش»

ظهرنماز 

نماز صبح

عشانماز 

نماز عصر نمازمغرب

گناه قطع کردن واز 
سر گیری دو باره 

نماز



روزه و قضای آن
.  از باطل کننده ی روزه خودداری نمایدصبح تا اذان مغرب اذان :روزه در اسالم یا صیام 

از آداب مذهبی 

:روزهقضای 
شرطقضای روزه در ماه رمضان با سه 

:واجب است

:معتقدین وسیله ای برایبرای 
 خداوندبه تقرب
 مذهبیآمادگی برای مراسم
پاالیش بدن در راستای درک

امور معنوی
  کفّاره تخطی از مقررات

مذهبی
  عزاداری برای انسان های

درگذشته  
عقل

اسالم

غرسیدن به سن بلو



؟؟؟حق الناساست یا مهم تر حق اهلل 
حق الناسبر مبنای اعتقادات اسالم

.از حق اهلل مهم تر است
 حق الناسدقیق تر پاسخ دادن

.نسبت به حق اهلل

 



ناقض حق اهلل
چه کا رهایی؟؟؟؟؟؟؟

!!!!!!هم حق الناس هم حق اهلل

ارتداد. خارج شدن از اسالم :1

شرب خمر. الکلینوشیدن مشروبات : 2

سرقت. (دیناربیش از ربع )دزدی :3

قطع طریق. راهزنی:4



اقسام حق اهلل
:اقسام حق اهلل 

:عبادات 
:عقوبات شامل 

عقوبات

عبادات
:عبادات

و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و نماز 
امر به معروف و نهی از منکر

مجازات



زکات چیه؟
م کاال بر از واجبات مالی در دین اسالم است که بر اساس آن مسلمانان باید مقدار معینی از نه قلزکات 

:قلم کاال عبارتند از 9این . مصرف در زندگی فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند
 (  طال و نقره)نقدین
 (  گاو ؛ گوسفند وشتر)انعام ثالثه
 (  گندم ؛ جو؛ کشمش و خرما)اربعه غالت

مقدار پردا ختی هر یک از آن ها متفاوت بوده
.و در فقه معلوم شده است



چیه؟خمس 
ان بدان یکی از انواع مالیات های اسالمی است که شیعی( در زبان عربی به معنای یک پنجم: )خمس

یه مالی معتقدند و به منظور رفع مشکالت مالی امت اسالمی و توزیع عادالنه ثروت و تقویت بن
.شده استحکومت اسالمی در جهت رفع نیازهای امت اسالمی وضع 



جهاد چیست؟
فعالیتو مبارزه و کوشش «            د-ه-ج»ریشه 

می شودتوسط سیاست مداران مطرح امروزه جهاد برعکس آنچه 
اصلدر نیست بلکه تنها به معنی جنگ و خون ریزی 

.هم می تواند باشدو مبارزه کوشش 

معنی



حج چیست؟
سنت حضرت ابراهیم  ( مالقات خانه خدا)حَجّ 

یکی از مهم ترین فروع دین اسالم که مسلمانان در دهه اول ذی الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه
به  می روند  مناسک خاص را به جا می آورند هر مسلمان  دارا بودن شرایطی خاص مکلف( عربستان)

حداقل یک بار انجام  
:انواع

بلوغ، عقل، آزاد بودن و استطاعت مالیکسی که دارای : برواجب حج  

تمتع، قران و افراد

حج قران و افراد وظیفه  
. ساکنان مکه است



امر به معرروف و نهی از منکر چه هستند؟
دین اسالم  ازفروع نظر شیعیان  از عملی مسلمانان احکام به معروف و نهی از منکر امر 

امر به معروف یعنی دستور دادن یا 
ه توصیه کردن از سوی فرد مسلمان ب

دیگران به انجام آنچه از نظر عقل یا 
شرع اسالم خوب در نظر گرفته 

.می شود

کارهایواداشتن افراد به انجام واجبات     در احکام دین به تمام 
واجب و مستحب و مستحبات معروف گفته 

.امر به معروف.  می شود



امر به معروف را گفتیم نهی از منکر چیه؟

نهی از منکر  دستور دادن  
یا توصیه کردن از سوی  
فرد مسلمان به دیگران به

انجام ندادن آنچه به از نظر  
عقل یا شرع اسالم بد در  
.نظر گرفته می شود است

به معروف و نهی از منکر، امر و به تمام محرمات و مکروهات 
.کفایی استواجب منکر و بازداشتن آن ها از 

مکروهحرام و کارهای 
.است"نهی از منکر "



الناستفاوت بین حق اهلل و حق 
سخت تر از اثبات حق الناس است؛ زیرا حق اللّه با یک شاهد مرد و دو  قاضیاثبات حق اللّه نزد. 1

خی از  برولی نمی شوداثبات به تنهایی سوگند، یا شهادت زنان شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با
.حق الناس ها را می توان با این شواهد اثبات کرد



صاحب  برخالف حق الناس که به درخواستنیست به مطالبه کسی منوط حق اللّه اجرای حکم در .2
.حق نیاز دارد

الناستفاوت بین حق اهلل و حق 



.کندبرخالف حق الناس، قاضی می تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف حق اللّه در .3

الناستفاوت بین حق اهلل و حق 



اده  مسئله در ماین . استدرباره شخص غایب، قضاوت نمی شود و حضور متهم ضروری حق اللّه در . 4
.قانون آیین دادرسی کیفری ایران آمده است290

الناستفاوت بین حق اهلل و حق 

؟



که در حالینمی شود در حق اللّه رضایت فردی که جرم بر او صورت گرفته، موجب سقوط حق . 5
 .برخی از مصادیق حق الناس، قابل بخشش یا انتقال اند

الناستفاوت بین حق اهلل و حق 



. شوندنمیبا توبه ساقط حق الناس ها از حق اهلل ها با توبه ساقط می شوند، اما برخی . 6

تفاوت بین حق اهلل و حق الناس

توبه

گناه
دیوار



ت و حق اللّه مبتنی بر آسان گیری و تخفیف است ولی حق الناس مبتنی بر دق. 7
.استاحتیاط گفته شده

فقیهان، تفاوت های حق اهلل برخی 
راحق الناس در احکام قضایی با 

.می دانندناشی از همین 

تفاوت بین حق اهلل و حق الناس



نتیجه گیری از این همه حرف
می که گذاشته  در اخر نتیجه میگیریم که خداوند نفعی از این حق نمیبره و این قوانین و احکا: نتیجه 

شده به نفع انسان و جامعه انسانیست  
این به عنوان مثال وقتی در مورد استفاده از مشروبات الکلی و مست بودن مجازات در کار است

باعث  بخاطر حفظ سالمت فرد و جامعه است یا به عبارتی دیگر مست بودن در  هنگام رانندگی
.صدمه به انسان به میشود 



نوید عبد
طاها رستملو فرد
امیر علی حسینی

مابا سپاس فراوان از ش


