
 اهلل در آیینه آیات و روایاتحق

 *ي گلپایگانيسعيد نخعحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

کمهال انسهان، در    1انسان است.برین اهداف خلقت عباد، و اطاعت از خداوند، از مهم

خداونهد،  »در ایهن بهارو فرمهود:     {شناخت خداوند و قر  به او اسهت. امهام حسهین   

ایهن دلیهل کهه او را بشناسهند. هنگهامی کهه او را شهناختند،         بندگان را نیافرید؛ مگر بهه 

 2«شهوند. نیهاز مهی  کنند و هنگامی که بندگی او کردند، از بندگی غیر خدا بیعبادبش می

نماید و این امر موج  سعاد، او انسان، در سایه شناخت خدا، حقوق او را رعایت می

گونه که عدم رعایت حقهوق الههی، عقوبهت را در پهی     گردد؛ همان در دنیا و مخر، می

 پردازیم.در میا، و روایا، اسالمی می« اهللحق»دارد. در این نوشتار، به ببیین موضوع 

                                                           
ُ.پژوهشگ *ُ

ُ«كهُم اُعبندتُكنند.؛ُمنُجنُوُانسُراُنينف يدم؛ُمگ ُاينوَمنُخَلَقتُُالجِنَُّوَُاالِنسَُاِالُّلِيَعبُدُو ِ»:56ُذارينت،ُآيهُُ.1

ُ.397،ُص22ُش،ُج1374ُ،ُ،ُچنپُسيزدهم:ُدارُالكتبُاالسالمية،ُتْ ا .ُر.ک:ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُتفسي ُنمونه2
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 اهللشناسي حقمفهوم

در لغت عر ، به معنای ثابت، سزاوار و منهه بر گهردن کسهی دَیهن ایجهاد     « حق»ه کلم

 2اند.بعای من را به معنای ثبو، و بوقق دانسته 1کند، ممدو است.می

هها، اصهل ریشهه    باشد که در همهه من اما حق از نظر اصطال ، دارای معانی متعددی می

ق لُجهنءَُالحَهقُُّوَُُُ»باطل است:  لغوی، یعنی ثبو، حفظ شدو است. گاهی حق، در مقابل

باشد: بگو حق فرا رسید و باطل نابود شد و گاهی حق در مقابل ضالل می 3؛لبنطِل زَهَقَُا

این است خداوند، پروردگارِ بهر حهق    4؛لضَّالل اُبْك مُُالحَقُُّفَمنذاُبَعدَُالحَقُِاِالَّفَيالِك مُُاهلل ُرَ»

« میا بعد از حق، چیزی جز گمراهی وجهود دارد؟  روشنی شناختید.شما. اکنون حق را به

شان در اموال 5؛فيُاَموالِِْمُحَقٌُلِلسّنئِلَُِوُالمَح  ومِ»گاهی هم حق، در مقابل بکلیف است: 

این نوع حق، مستوج  بکلیف است؛ یعنی این حقی « حقی است برای سائل و موروم.

انهد  ها مکلفو موقق است ومن است در اموال اهل بقوا که برای فقرا و مورومان، ثابت

 6این حق را ادا کنند.

اهلل، همه اوامهر و نهواهی و الزامها،    بوان گفت: متعلق حقبا بوجه به منهه گفته شد، می

شرعی است؛ مانند: ایمان، اطاعت از خهدا و قهرمن و رعایهت بمهام واجبها، عبهادی و       

ند است کهه حهق بهدون    مورما، شرعی. در ضمن، ناگفته نماند که بنها در مورد خداو

باشد؛ یعنی او بهر بنهدگان خهود حقهوقی دارد؛ ولهی در      بکلیف، قابل فر  و قبول می

 مقابل، به کاری که مأمور به انجام من باشد، مکلف نیست.

                                                           
 .«حق»،ُف هنگُمعين،ُذيلُواژ ُ،ُمحمد.ُمعين1

ُابنُمنظور2 ُلسن ُالع ب. ،ُ ُالت اثُالع بي، ُدارُاحينء ُبي وت: ُج1408ُ، ُچنپُاوّل، ُراغبُاصفْنني255،ُص3ُق، ،ُ؛

ُ.«حق»ش،ُذيلُواژ 1383ُالق بي،ُچنپُچْنرم،ُ،ُمف داتُالفنظُق آ ،ُانتشنراتُذ حسينُبنُمحمد

ُ.81.ُاس اء،ُآيه3ُ

ُ.32.ُيونس،ُآيه4ُ

ُ.19.ُذارينت،ُآيه5ُ

ُامهنمُخمينهيُُُ.ُر.ک:6 ُپ ورشي ُانتشنراتُمؤسسهُآموزشيُو ُقم:ُم كز ُاسالم، ُنظ يهُحقوقي ُيزد ،ُمحمدتقي، شُ،1382ُ،مصبنح

ُ.21،ُص1ُجُ
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کهه در مقابهل،   شود، مگهر ایهن  هیچ حقی برای کسی ثابت نمی»فرماید: می {امام علی

شهود،  ای بر دوش کسهی ثابهت نمهی   وظیفه شود و هیچای بر دوش او گذاشته میوظیفه

گردد. اگر بنا باشد برای کسهی حقهی ثابهت    که در مقابل، حقی برای او ثابت میمگر این

 1«ای نداشته باشد، او بنها خداوند خواهد بود.باشد که در قبال من وظیفه

بْك همُعَلهيُُُكَتَبَُرَ»دارد: البته خداوند رحمان، هیچ گاو فیض خود را از بندگان دریغ نمی

 2«.نَفسِهُِاَل َّحمَةَ

 اهلل اهمیت و گستره حق

، حقهوقی مطهر  شهدو کهه     {در روایا، اسالمی، از جمله در رساله حقوق امام سجاد

 ها، حق خداوند بر انسان است.  برین منمهم

تَبنرَکَُوَتَعنليُمِهنُحَقِههُُُِاَهللُِعَلَيكَُمَنُاَوجَبَهُُلِنَفسِهُُِحُق وقُِوَاَكبَ  »فرماید: می {امام سجاد

برین حقوق خداوند بر بو، حقی است که خداونهد  ؛ بزرد3اَلّيِ ُاَصل ُاَلحُقوُقُِوَمِن هُتَفَ َّعَ

باشد و سایر حقهوق، فهرع من   برای خود قرار دادو؛ من حقی که اصل و اساس حقوق می

 4«است.

هللُِاَكثَه  ُُْنُاَلعِبندُُوَُاِ َُّنِعَهمَُُااَعظَمُُمِنُاَ ُيَق ومَُبُِهللُِجَلَُّثَننؤ  ُاِ َُّحُق وقَُا»فرماید: می ,پیامبر

هها را  بر از من است که بنهدگان من ؛ حقوق خداوند بلندمرببه بزرد5مِنُاَ ُيُحصيْنُاَلعِبندُ

بنهابراین،  « های خدا بیشتر از من است که بنهدگان شهمارو کننهد.   به جای مورند و نعمت

بوانیم بگوییم: بدبرین ظلم از سوی بنهدو، من  فرمودو، می {انامیر مؤمنهمان گونه که 

                                                           

ُف هنگيُتحقيقيُامي المؤمنين1 ُمؤسسه ُقم: ُمحمدُدشتي، ُت جمه: ُنْجُالبالغه، ُسيدُرضي، ُچنپُسي{. ُدوم،ُُ، و

 .216،ُخطبه752ُش،ُص1384ُ

ُ.54.ُانعنم،ُآيه2ُ

ُ.444ش،ُص1385ُ،ُچنپُپنجم،ُ{،ُقم:ُانتشنراتُآلُعلي،ُحسنُبنُشعبه،ُتحفُالعقول.ُالح اني3

 .112،ُص1ُ،ُمحمدتقي،ُنظ يهُحقوقيُاسالم،ُپيشين،ُجُ.ُر.ک:ُمصبنحُيزد 4

ُالحكمة،ُمحمدشْ  محمد ُر ُ.5 ُالحديث،ُچنپُسوم،ُ،ُميزا  ُفضل؛ُطب سي1244،ُص3ُش،ُج1377ُ،ُقم:ُدار ،ُ،ُحسنُبن

ُاألخالق ُال ضي،ُچنپُششمُ،مكنرم ُالش يف ُ.365،ُص2ُق،ُج1392ُ،ُمنشورات
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گونه معروف شهدو کهه خداونهد    متأسفانه، امروزو این 1است که حقوق خداوند را منع کند.

اهلل را نادیدو راحتی حقگذرد و همین رویکرد سب  شدو است که برخی بهازحق خود می

ند کهه نتیجهه من، گسهترش گناههان در     بگیرند و مربک  برخی گناهان، مثل بر  نماز شو

باید بیشتر از حقوق دیگر رعایت شود. البته خداونهد  « اهللحق»که جامعه است؛ غافل از این

گذرد؛ اما عفو و گذشت خداوند از حقی خود، به شهرایطی خهاص وابسهته    از حق خود می

 یم.باشد؛ یکی از من شرایط، این است که بدون عذر، حقی خدا را ضایع نکنمی

 اهللاقسام حق

 اهلل را به موورهای ذیل بقسیم نمود:بوان حقبه یک اعتبار، می

باشد، ماننهد: حهق خهدا، حهق     . حقوقی که جنبه عبادی داشته و با بوبه قابل جبران می1

 و حق قرمن. [و ائمه معرومین ,پیامبر

 : حق نماز.. حقوقی که جنبه عبادی داشته و با بوبه و قاا قابل جبران است، مانند2

. حقوقی که جنبه عبادی و مالی دارد و در صور، بر ، عهالوو بهر بوبهه، بایهد من را     3

 ا،.  زکبدار  نمود، مانند: 

ایهن  . حقوقی که جنبه کیفری داشته و افزون بر اجرای مجازا،، به بوبه نیز نیهاز دارد.  4

« حهدود »فرمهودو کهه   معهیّن  قوانین، به دو شکل است؛ گاهی مجازا، من را شارع  گونه

شود، مانند: حد زنا. گاهی نیز بعیین مجازا، من، در اختیار حاکم شرع است که گفته می

 گویند.  می« بعزیرا،»به من 

 پرستش خداوندـ الف

الَكبَه ُُفَنَمهنُحَهق ُاهللُِاُُ»فرمایهد:  می {ین حق، خداپرستی و عباد، است. امام سجاداوّل

حق خداوند این است که او را پرسهتش کنهی و بهه وی     2؛کَُبِهُِشَئينًفَنِنَّكَُتَعبُدُ ُُوَُلَنت ش ِ

                                                           
اَقبَحُُاَلظُّلمُِمَنعُكَُ»:87ُ،ُص1ُش،ُج1388ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُقم:ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُسوم،1ُ

ُ«حُق وقَُاهلل.

 .448.ُح اني،ُتحفُالعقول،ُپيشين،ُص2ُ
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ههای پیهامبران، دعهو، بهه بوحیهد و دوری از شهر        اساس بمام برنامه« شر  نورزی.

خدا را عبهاد، کنیهد و بهه همهراو او چیهزی را       1؛وَُا عبُدُواُاَهللَُوَُالت ش ِك واُبِهُِشَيئنً»است: 

که طاغو، و شر  از جوامع انسانی زایل نگهردد، برنامهه   با زمانی « شریک قرار ندهید.

قید و شرط غیهر  اصالحی قابل پیادو نخواهد بود. بنابراین، بندو حق ندارد که اطاعت بی

حق خداوند  {خدا را بپذیرد؛ زیرا این کار، مساوی با پرستش غیر خداوند است. علی

نَّهُُسُبحننَهُُجَعَلَُحَقَّههُُعَلَهيُاَلعِبهندُِاَ ُُُُوَُلكِ»بر بندگان را اطاعت از او قرار دادو و فرمودو: 

رسهول  « اما خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت از خویش قرار دادو اسهت.  2؛يُطيعُوُ 

فَنِ َُّحَقَُاَهللُِعَلَيُاَلعِبندُِاَ ُيَعبُهدُواُاَهللَُوَُاليُشه ِك واُبِههُُُُِ»نیز خطا  به معاذ فرمود:  ,اکرم

 «د بر بندگان این است که او را بپرستند و به وی شر  نورزند.حق خداون 3؛شَيئنً

 اطاعت از قرآن ـ ب

، حق قرمن است؛ به این معنا که مسهلمانان بایهد نسهبت بهه بعلهیم،      «اهللحق»از مرادیق 

بوجهی بهه ایهن کتها  مسهمانی     خواندن، فهم و عمل به من، بوجه خاص نمودو و از بی

اَلق  آ  ُعَْدُُاهللُِاِليُخَلقِهُِفَقَدُيَنبَغيُلِلمَ ءُِالمُسلِمُِاَ ُيَنظ  َُ»فرمود:  {بپرهیزند. امام صادق

ای است میهان خهدا و مهردم.    قرمن، عهدنامه 4؛فيُعَْدِ ُِوَُاَ ُيَق َءَُفيُك لُِّيَومُِخَمسَينُِآيَة

سزاوار است که مسلمان هر روز این عهدنامه را مورد بوجه قهرار دادو و حهداقل پنجهاو    

هها و  ای است از طرف خداونهد و شهفای سهینه   قرمن، موعظه« از من را قرائت نماید. میه

 5مایه هدایت و رحمت بندگان است.

های باطنی است؛ ماننهد: بخهل، کینهه، حسهد،     ها، همان زدودن ملودگیمراد از شفای دل

سازد. حهق  شر  و نفاق. بنابراین، عمل به قرمن، انسان را از بمام رذایل اخالقی پا  می

                                                           
 .36.ُنسنء،ُآيه1ُ

ُ.216،ُپيشين،ُخطبهُ.ُنْجُالبالغه2

 .311،ُص1ُق،ُج1403ُ،ُعواليُاللئنلي،ُقم:ُمطبعةُسيدُالشْداء،ُچنپُاوّل،ُالدينجمْور،ُمحمدُبنُزين.ُابنُابي3

ُ.609،ُص9ُ،ُپيشين،ُجُفي.ُكليني،ُالكن4

ُ.ُهمن .5
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های من را همهوارو مهورد بوجهه    قرمن، من است که به دستورهایش عمل نمودو و مموزو

منهدی مها در دنیها و مخهر،     های قرمنی، موج  سهعاد، وزوقرار دهیم؛ زیرا عمل به مم

کنند و موج  مهجوریت این درستی ادا نمیخواهد بود. متأسفانه، برخی حق قرمن را به

خَيوُاُينُرَبُِّاِ َُّقَوميُاِتَّ»به پیشگاو خداوند عرضه داشت:  ,شوند. پیامبرکتا  الهی می

قرمنهی کهه رمهز    « قوم مهن، از قهرمن دوری جسهتند.   پروردگارا! این  1؛هياُالق  آ َُمَْجُوراً

کنهیم. بهر ایهن اسهاس اسهت کهه امیهر        حیا، و برقی بشر است، چرا به من عمهل نمهی  

خهدا را، خهدا را،    2؛اهللَُاهللَُفِيُالق  آ ُِاليَسبِق ك مُبِنلعَمَلُِبِههُِغَيه  ك مُُ»فرماید: می {مؤمنان

 «دربارو قرمن. مبادا دیگران در عمل کردن به دستورابش از شما پیشی گیرند.

 [و ائمه ,اطاعت از پیامبرـ ج

نبو، و امامت، دو نعمت بزرد الهی است که خداوند بر بنهدگان خهود منهت نههادو و     

ایشهان  کهه  جهت هدایت و بربیت انسان، اطاعت منان را حق خود دانسته است؛ چه این

ههای الههی داشهته و    نقش بزرگی در خداپرستی و بوحید و نشر فاایل انسانی و ارزش

چنانهه من بزرگواران نبودند، جاهلیهت، اجهازو رشهد فکهری و معنهوی بهه بشهریت را        

مَنُيُطِعُِاَل َّسُولَُفَقَهدُاَطهنعَُُُ»، اطاعت از خدا است: ,داد. در واقع، اطاعت از پیامبرنمی

 «ز پیامبر پیروی کند، از خدا پیروی کردو است.هر کس ا 3؛اَهلل

را در کنهار اطاعهت خهود     [در میه دیگر، خداوند اطاعت از پیامبر و ائمه معرومین

اطاعهت کنیهد خهدا را و     4؛اَالم ُِمِنك مُال َّسُولَُوَُاوُليُِاَطيعُواُاهللَُوَُاَطيعُوا»قرار دادو است: 

جا اطاعت از خدا، مقتاای خالقیت و در این« اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.

، به دلیل فرمان پروردگار است. بنابراین، ,حاکمیت ذا، اوست؛ ولی اطاعت از پیامبر
کهه مهراد از   است؛ اما در این اإلطاعه بالغیراإلطاعه بالذا، و پیامبر واج خداوند واج 

بسهیار مطهر  شهدو اسهت؛     اولوا األمر چه کسانی هستند، میان مفسران اسالمی، سخنان 
                                                           

 .30.ُف قن ،ُآيه1ُ

ُ.47.ُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُننمه2ُ

ُ.80.ُنسنء،ُآيه3ُ

 .59.ُهمن ،ُآيه4ُ
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و والیهت   1باشندمی [منهه بر من ابفاق نظر دارند، این است که مراد، امامان معروم
، اطاعهت از قهرمن و   2«ثقلهین »ها، شرط بوقق بوحید است و مطابق حهدیث شهریف   من

عتر،، موج  مرونیت انسان از گمراهی خواهد بهود؛ چهون والیهت، موهور و رکهن      

 فرمود: {که امام باقراساسی اسالم است؛ چنان

ُاَالئمَهةُِوَُُاَلنّبهيُُِة يَوَُاَلصّومُُوَُاَلحَّجُُوَُوِالُة ،ُاَلصَّلواِ َُّاَلدَعنئِمَُاَلّتيُبُنِيَُاَالسالمُُعَليْنُخَمس »

ارکانی که اسالم بر من بنا نههادو شهدو، پهنج     3؛بَعدَ ُُصَلَواتُُاَهللُِعَلَيِْمُوَُهُمُاِثننُعَشَ َُاِمنمنً

وبعد از من حار،، والیهت   ,چیز است: نماز، زکا،، روزو، حج، والیت پیامبر اکرم

 هها، من اطاعت و[ ائمه شناخت« باشد.ها دوازدو نفر میکه بعداد من [ائمه معرومین

ُههؤ الءُُِاهللُِحَقَُعَ َفَُفَقَدُحَقَُّْمُعَ َفَُمَن: »فرمایدمی {باقر امام. است امور برینمهم از

 حهق  شناخت، را هامن حق ی کهکس 4؛اَهللُِحَقَُّجَحَدَُفَقَدُُْمحَقَُّجَحَدَُمَنُوَُاَهللَُرَسُولُِعِت َة 

 در کرد، را انکار هامن حق کس هر و هستند پیامبر بیت اهل هااین شناخته است. را خدا
 «.است کردو انکار را خدا حق واقع،

 انجام فرایض الهي ـ د

انجام فرایض الهی است که در قال  بایدها ارائه شهدو اسهت. در   یکی از حقوق خداوند،
 کنیم:ها اشارو میجا به برخی از مناین

 . نماز 1

های دینهی، سهخت بهدان اهمیهت دادو     برین امور عبادی است که در مموزونماز، از مهم
است و انسان  6ازدارندو از فوشا و منکرا،معراج مؤمن، ب 5شدو است. نماز، ستون دین،

 فرماید:می {اهمیت نماز، به حدی است که امام صادق 7کند.را به خدا نزدیک می

                                                           
 .434،ُص3ُ،ُپيشين،ُجُ.ُمكنرمُشي از ،ُتفسي نمونه1

ُدارالثقنفة2 ُقم: ُاألمنلي، ُمحمدُبنُحسن، ُطوسي، .ُ ُچنپُاوّل، 162ُ،ُصق1414، :«ُ ُاَلثَّقَلَيناِنِّيُتنرِک  ُاِ ُُ...فيك مُ من
ُ«تَمَسَّكت مُبِْمنُلَنُتَضِلُّواُاَبَداً.

 .728ق،ُص1417ُالبعثة،ُچنپُاوّل،ُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُاألمنلي،ُقم:ُمؤسسة3ُ

 .396ق،ُص1414ُ.ُكوفي،ُف اتُبنُاب اهيم،ُتفسي ُف اتُكوفي،ُالتنبعةُلوزارةُالثقنفةُواإلرشندُاإلسالمي،ُچنپُاوّل،4ُ

ُ«اَلصَّلوة ُعَمُودُُاَلدّينِ.»:529ُ،ُپيشين،ُصُ،ُاألمنلي.ُطوسي5

ُ«.إِ َُّالصَّلَنةَُتَنَْْىُعَنُِالْفَحرشَنءُوَالْمُنكَ ِ»:45ُ.ُعنكبوت،ُآيه6ُ

 ُُ«ق  بن  ُك لُِّتَقي.ُة اَلصَّلو»:62ُة،ُصُةُالعلميةُالمدرسينُفيُالحوزجنمع،ُقم:ُ،ُمحمدُبنُعلي،ُالخصنل.ُصدوق7
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 1؛،ُوَُاِذاُرُدَّتُرُدَُّعَلَيهُسنئ  ُعَمَلِههُِ،ُفَنِ ُق بِلَتُق بِلَُسنئ  ُعَمَلِهِةاَوّل ُمنيُحنسَبُُبِهُِاَلعَبدُُاَلصال»

شود، نماز است؛ اگر قبول شد، سهایر  روز قیامت از بندو سؤال مینخستین چیزی که در 

 «شود و اگر رد شد، سایر اعمال هم رد خواهد شد.اعمال پذیرفته می

هها، نمهاز   دین اسالم، بر پنج چیز بنا گهذاردو شهدو کهه یکهی از من    »فرمود:  {امام باقر

بهر  که شاید گناهی بزردای نماز را بر  کند، مربک  گناو بزرگی شدو اگر بندو 2«است.

مَهنُُ»فرمود:  ,از من نباشد؛ چون بر  عمدی نماز، مساوی با کفر به خدا است. پیامبر

 3«مُتَعَمِداًُفَقَدُكَفَ َ.ُةتَ َکَُاَلصّال

 . روزه 2

روزو، از واجبابی است که در میا، و روایها، نسهبت بهه من بأکیهد شهدو اسهت. امهام        

الصَّومُِفَنَ ُتَعلَهمَُاَنَّههُُحِجهنب ُضَه َبَهُُاَهلل ُعَلهيُلِسهننِكَُوَُُُُُُُوَُاَمنُحَقُُّ»فرماید: می {سجاد

امها حهق روزو ایهن اسهت کهه       4؛سَمَعِكَُوَُبَصَ ِکَُوَُفَ جِكَُوَُبَطنِكَُلِيَست  َکَُبِهُِمِنَُالنّنرِ

بدانی روزو، حجابی است که خداوند بر زبان و گوش و چشم و شهکم و فهرج بهو زدو    

 «است با بو را از مبش جهنم بپوشاند.

 . حج 3

حج، از حقوقی است که خداوند بر بنهدگان خهویش قهرار دادو اسهت. در حهج، عهز،       

کان اسالم است. در صور، ربوبیت و ذلت عبودیت به نمایش گذاشته شدو و یکی از ار

در  ,فراهم بودن شرایط، اگر مکلف من را بر  کند، حکم کهافر را دارد. پیهامبر اکهرم   

،ُكهنفٌِ ...ُيهنُعَلهيُمَهنُُُُُينُعَليُتنرِکُُالحَّجُوَهُوَمُستَطيع »فرمود:  {وصیت به امیر مؤمنان

ای علی! کسهی کهه حهج را     5؛نًُاَوُنَص انينًسَوَّفَُالحَجَُحَتيُيَمُوتَُبَعَثَهُاهلل ُيَومَُالقينمَةُِيَُْوديّ

شود... ای علی! کسهی  ، کافر موسو  میکه بوانایی بر انجام من را داردبر  کند، با این

                                                           
ُ.22،ُص3ُ،ُجُة،ُبي وت:ُدارُاحينءُالت اثُالع بيالشيع،ُوسنئلُ.ُح ُّعنملي1
ُ.18،ُص2ُ،ُپيشين،ُجُ،ُالكنفي.ُكليني2
 .224ُ،ُص2ُ،ُپيشين،ُجُ،ُعواليُاللئنليجمْور.ُابنُابي3

ُ.452،ُپيشين،ُصُ،ُتحفُالعقول.ُالح اني4
 .21ُ،ُص8پيشين،ُجُُ،ةالشيع،ُوسنئلُ.ُح ُّعنملي5
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که از دنیا بهرود، خداونهد او را در قیامهت یههودی یها      که حج را به بأخیر بیندازد با این

 «انگیزاند.نررانی برمی

 . جهاد 4

مله باالبرین فرایض اسالم است. بهیش از سیرهد میهه در قهرمن     جهاد در راو خدا، از ج

راجع بهه بهر  جههاد و     ,کریم، دربارو جهاد و مسائل مربوط به من ممدو است. پیامبر

 پیامدهای من فرمود:

اَهللَُعَزَوَجَهلَُُُّفِيُدِينِههُِاِ َُُّمَحرقنً فَمَنُتَ َکَُاَلجَْندَُاَلبَسَهُُاَهلل ُعَزَوَجَلُذ الًُوَُفَق اًُفيُمَعِيشَتِهُِوَ»

من کس که جهاد را بر  کند، خدا بر اندام او  1؛رِمَنحَِْنُمَ َاكِزُِوَُخَيرلَِْنُبِسَنَنبِكِاَغنيُا مَتيُ

افکنهد.  پوشاند و فقر بر زندگی، و بهاریکی بهر دیهن او، سهایه شهوم مهی      لباس ذلت می

رونهد و نیهز بهه    یش مهی خداوند پیروان مرا به وسیله سُم ستورانی که به میدان جههاد په  

 «  بخشد.، عز، میهاهای نیزووسیله پیکان

 . زكات 5

زکا،، یکی از حقوقی است که خداوند بر عهدو بنهدگان قهرار دادو اسهت. ایهن بعبیهر،      

بیش از سی بار در قرمن ممدو است و یکی از عوامل مهم عدالت اجتمهاعی و مبهارزو بها    

حکومت اسالمی بودو، بهترین وسیله برای قر  بهه  فقر و مورومیت و بقویت بنیه مالی 

ُالُوَُمِنؤبِمُُهُهُهوَُُفَلَهيسَُُِاَلزّكهنُةُمِنَُقي اطنًُمَنَعَُمَن: »فرمایدمی {صادق خدا است. امام

، مسهلمان  نه و است مؤمن نه نپردازد، را زکا، از قیراط یک که کسی 2؛كَ امَةُالُوَُمُسلِم

 «ندارد. ارزشی و

 سعدی گوید: 

 ک بمغبمن  ند بیتتر رهد کنگوش    کمک ضم  به رش کا که فمله شَ  شک        

                                                           
ُ.5،ُص11ُ.ُهمن ،ُج1ُ

ُ.20،ُص6ُ.ُهمن ،ُج2ُ
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 . خمس 6

یکی از فروع دین، خمس است کهه نقهش بسهیار مهمهی در ادارو حکومهت اسهالمی و       

فرمهود:   ,استقالل شیعه دارد و بر  من، موج  عقا  الهی خواهد بود. پیهامبر اکهرم  

که حق ما را پرداخهت  مال مخمس بخرد با اینبرای احدی جایز نیست که چیزی را از »

 1«نماید.

 اجرای حدود الهيـ  ه

اگر چه اجرای حدود الهی نیز در شهمار فهرایض اسهت، امها بهه جههت اهمیهت، من را        

که باید نماییم. این نوع حقوق الهی که جنبه کیفری دارد، عالوو بر اینجداگانه بوث می

. به منظور بهبود یافتن و امنیت اجتماع، نیازمنهد  اجرا شود، مخالفت من نیز مجازا، دارد

ههای بربیتهی و   باشهیم. اسهالم بها برنامهه    بشویق نیکوکاران و بنبیه متخلفان از قانون مهی 

اخالقی از یک سو، و اصال  مویط سازندو از سوی دیگر، موجبا، جُهرم و گنهاو را از   

کهه بهه حقهوق دیگهران      کنهد و کسهانی را  گیری میبرد و از وقوع جنایا، پیشبین می

نماینهد.  کنند، افزون بر مجازا، اخروی، در دنیا با قوانین کیفری مجازا، مهی بجاوز می

 باشد:این نوع مجازا،، به یکی از چهار شکل ذیل می

. حدود: در برابر اعمال خالف عفت و اخالق و بجاوز به مال و شرف مهردم و سهایر   1

 حقوق عمومی؛

ها، بستگی بهه اهمیهت   هایی که بعیین مقدار و خروصیت منا،. بعزیر: در برابر مجاز2

 جُرم دارد؛

 کند؛. قراص: در برابر صدما، و لطما، بدنی که بزهکار بر کسی وارد می3

 2بها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند.. دیا،: دیه یا خون4

                                                           
ُ.339ُ.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.253،ُص4ُش،ُج1360ُآزارشي از ،ُعبدالك يم،ُرسنلهُنوين،ُتْ ا :ُمؤسسهُانجنمُكتنب،ُبي2ُ.
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 آثار رعایت حقوق الهي 

اوانی دارد و از طرفی چنانهه ایهن حقهوق ادا نگهردد،    ، مثار و برکا، فر«اهللحق»رعایت 

هها را بهه دو   بهوان من پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت کهه در مجمهوع، مهی   

 بخش مثار دنیوی و اخروی بقسیم نمود.

 الف ـ آثار دنیوي

 . رستگاري 1

اَهللَُوَُوَُمَهنُيُطِهعُُُِ»، موجه  رسهتگاری اسهت:    ,رعایت حقوق خداوند و رسول اکرم

را اطاعهت   ,کسانی کهه خهدا و پیهامبر    1؛رَسُولَهُُوَُيَخشَُاهللَُوَُيَتَّقهُِفَن ولئِكَُهُمُُاَلفنئِز و َ

 «اند.ها رستگارانکنند و از خدا بترسند و بقوا پیشه نمایند، من

در این میه، به چهار عامل رستگاری: اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، بقهوا و خشهیت الههی    

شدو است که سب  ممرزش گناههان و مایهه رسهتگاری اسهت. در مقابهل، نادیهدو       اشارو 

دری و سقوط جامعه است. در مجموع، برای اصال  جامعه و اهلل، نوعی پردوگرفتن حق

جلوگیری از گناو و بأمین سعاد، انسان، باید حقوق خدا را رعایت نمود؛ در غیهر ایهن   

 او نباید از مکافا، عمل غافل شد.صور،، باید منتظر عذا  الهی بود و هیچ گ

 کنی تو ضپندکش کآن بد                  کیزر فرک گرکشر ک گررکن شهم کندهر بد که ضی

 2هم  بدک ایش شک گمش             تم هر  ضمن که کق  ببیند کرک کندقرض ک   فعل

 . آبادي شهرها و طول عمر 2

و انجام دستورهای الهی هماننهد: صهله    از مرادیق مهم رعایت حقوق الهی، رعایت بقوا

باشهد کهه موجه  مبهادانی     رحم، اخالق نیکو، احسان و رعایت حقوق همسایگان، مهی 

ُبَ َكهنتٍُُعَلَيِْمُلَفَتَحننُامَن واُوَاتَقواُاَلق   ُاَهلَُوَلَوُاَ َّ» گهردد: شهرها و طوالنی شدن عمر می

 بیاورنهد  ایمان کنند،می زندگی هامبادی و شهرها در که مردمی اگر 3؛وَاألرضِالسّمنءُُمِنَ

 .«گشاییممی هابر من را زمین و مسمان برکا، کنند، پیشه بقوا و

                                                           
ُ.52.ُنور،ُآيه1ُ

 .76،ُص6ُ،ُبخش2ُ،ُسيدُهنشم،ُكيف ُگننهن ،ُقم:ُانتشنراتُكتنبخننهُصدر،ُجُرسوليُمحالتيُ.2

 .96اع اف،ُآيهُ.3ُ
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 و نیکهی  1؛اَالَعمهنرَُُفِيُيَزيدا ُِوَُاَلدّينرَُيَعمُ ا ُِالخ لقُِحُسن ُوَُاَلبِ ُّ: »فرمهود  {صادق امام

امها چنانههه    «گهردد. مهی  عمهر  شهدن  نهی  طهوال  موج  و مباد را شهرها اخالقی،خوش

هها و خرابهی شههرها فهراهم     دستورهای الهی نادیدو گرفته شود، موجبا، نابودی ملهت 

خواهد شد. قرمن دربارو کسانی که نافرمانی خدا نمودو و میها، الههی را منکهر شهدند،     

 ن را بکهذی  ها میها، پروردگارشها  من 2؛كَيَّبُواُبِآينتُِرَبِِّْمُفَنَهلَكننهُمُبِي ن وبِِْم»فرماید: می

 و سرکشهی  دلیل به ثمود قوم «نمودیم. هال  را منان شانگناهان به دلیل هم ما و کردند

ُعَلَيرِْمرُفَدَمردَمَ: »رسیدند هالکت ، به{صالح حار، پیامبرشان هشدارهای به اعتناییبی

 در هم بودند، کردو که نافرمانی و جهت گناهان به را هامن خداوند، 3؛فَسَوَّاهَنُبِيَنبِِْمرُرَبُْْم

 «و هموار نمود. را صاف شانسرزمین و کوبیدو

گوید؛ بلکه امروز هم اگر ملتی نافرمانی خهدا کنهد،   این میا،، بنها از گذشته سخن نمی

به همین سرنوشت گرفتار خواهد شد و کمترین من، مسلط شدن اشهرار و بهدکاران بهر    

های دیگر، ما را بهه  یان سرگذشت ملتهای مؤمن و نیکوکار خواهد بود. قرمن با بانسان

 نماید.  پذیری دعو، میعبر،

 گوید:مولوی می

 امقل آن بمتد که ابررک گیررر ک   
 

 4ضررری یررمشکن ک برری  ضحتررر   
 

 اس  پم  کک شک که ضم شک رش جهرمن 
 

 کرررر ایرردک ک  اررس ایتررینیمن    
 

 هرم  حرق  تم ترنیدین آن  یم ر   
 

 بررر قرررکن ضمضرریه کنرردش  رربق   
 

 بنهد کیا ض رتی ک برمر  امقل ک   ر 
 

 چون تنید کنجم  فراونمن ک ارمر  
 

 ، ریگرررکن ک  حررم  کک کشنرره بنهررد 
 ج

 5ابرترری گیرنررد ک ک  کضرری  کک   
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ُ.54انفنل،ُآيهُُ.2

ُ.14.ُشمس،ُآيه3ُ

4ُ ُچنپُشننزدهم، ُانتشنراتُامي كبي ، ُمؤسسه ُتْ ا : ُعميد، ُف هنگُفنرسي ُحسن، ُعميد، .1360ُ ُبهُ«مُحتَ ِز»ش، ،
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 . حیات فردي و اجتماعی 3

های رعایت حقوق الهی، اجرای احکام اسالمی است. اهمیت این امر، بهه  یکی از عرصه

 1«وَُيُحيهيُاَالرضَُبَعهدَُمَوتِْهنُُُ»در بفسهیر میهه:    {حدی است که امام موسی بن جعفر

ُلِإِحريَهنءُُِالْهأَررضُُُفَت حريَهُنُالْعَهدرلَُُفَيُحريُو َُرِجَنلًنُاللَّهُُيَبرعَث ُلَكِنُْوَُبِنلْقَطْ ُِيُحريِيَْنُلَيرسَ»فرمودو: 

منظهور ایهن نیسهت کهه      2؛صَبَنحنًُأَرربَعِينَُالْقَطْ ُِمِنَُالْأَررضُِفِيُأَنْفَعُُلِلَّهُِالْحَدُِّلَإِقَنمَة ُوَُالْعَدرلِ

انگیهزد کهه اصهول    کند؛ بلکه مردانی را بهر مهی  خداوند زمین را به وسیله باران زندو می

شود و بدانیهد کهه اقامهه عهدل در     و زمین با احیای عدالت، زندو می عدالت را احیا کنند

 «بر است.زمین، از چهل روز باران نافع

ُوةٌوَلَك مُفِيُالقِصهنصُِحَيهُُ»داند: اجرای احکام الهی را سب  حیا، اجتماعی میقرمن نیز 

چهون  « برای شما در قراص، حیا، و زندگی است، ای صاحبان خِرد. 3؛ينُا وليُاَالَلبنبِ

دارد و همین ، قراص را در پی دارد، از این جنایت دست بر میوقتی شخص بداند قتل

 گردد. ن میامر، موج  حیا، خود و دیگرا

 . محبوبیت مردمی 4

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند و عمل صالح انجام دهند، خداونهد  »

اِ َُّاَلهيّينَُامَن هواُوَُعَمِل هواُاَلصّهنلِحنتُِسَهيَجعَل ُلَُْهمُُُُُُُُدهد؛ ها قرار میها را در دلموبت من

ممهدو اسهت هنگهامی کهه خداونهد کسهی را        ,در حدیثی از پیامبر اکرم 4«اَل َّحمن ُوُدّاً.

گوید: من فالنی را دوست دارم؛ بو هم او را دوسهت بهدار.   دوست بدارد، به جبرئیل می

دههد کهه خهدا او را دوسهت     هها نهدا مهی   دارد و در مسمانجبرئیل هم او را دوست می

 دارد؛ شما هم او را دوست بدارید. پذیرش این امر، در زمهین ههم انعکهاس خواههد    می

گویهد: مهن از او   یافت. همهنین، هنگامی که خدا کسی را دشمن بدارد، به جبرئیل مهی 

هها نهدا   دارد و در میان اهل مسمانمتنفرم؛ او را دشمن بدار. جبرئیل هم او را دشمن می
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دهد که خدا از او متنفر است. پس، او را دشمن بدارید. بعد، این امر در زمین و بهین  می

 1پیدا خواهد کرد.بندگان نیز انعکاس 

اند که به جهت اطاعت از خدا، بهه مقهام قهر  الههی     های فراوانی ممدودر باریو، انسان

ها را در دل مردم قرارداد. در عرر ما، نمونه این موبوبیت اند وخداوند موبت منرسیدو

دار او گردیدنهد. همهه ایهن    مشاهدو کردیم که چگونه همهه دوسهت   را در امام راحل

 ها، به جهت اطاعت الهی و بر  معریت بوسط ایشان بود.موبوبیت

من شرت سال با امام زندگی کردم، ندیدم ایشهان  »نقل کردو است:  همسرموترم امام

ایشان، « کردند که سعی کنید، معریت نکنید.یک معریت بکنند. همیشه به ما بوصیه می

کروهها، را نیهز بهر     نه بنها مقید به انجام واجبا، و بهر  مورمها، بودنهد، بلکهه م    

شهد.  کردند و مقید به انجام مستوبا، نیز بودند. هیچ گاو نماز ش  ایشان بر  نمهی می

داشهتند. روزی کهه   ورزیدند و هیچ چیز را بهرمن مقهدم نمهی   به نماز جماعت اهتمام می

سران کشورهای اسالمی برای قایه صلح ایران و عهراق خهدمت ایشهان ممهدو بودنهد،      

خواهم نمهاز  اذان ظهر گفته شد و امام بلند شدند و فرمودند: من می وسط جلسه بود که

 2«بخوانم.

 ب ـ آثار اخروي

 نشینی با ابرار. هم1

رعایت حقوق الهی، نه بنها دارای مثار دنیوی است که مثار اخروی را نیز به دنبهال دارد؛  

عُِاَهللَُوَُرَسُولَهُُفَن ولئِكَُوَمَنُيُطِ»ها است: نشینی با ابرار و افزایش نعمتها، هماز جمله من

 3؛ُرَفيِقنًمَعَُاَليَّينَُاَنعَمَُاَهلل ُعَلَيِْمُمَنَُاَلنَّبيّنَُوَُاَلصِّدِّيقِينَُوَُاَلشَُّْداءَُِوُاَلصّنلِحِينَُوَُحَسُنَُا ولئِكَ

نشین کسانی خواهند بهود کهه   کسانی که خدا و پیامبر را اطاعت کنند، در روز قیامت هم
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ها ها بمام کردو؛ از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالوان، و منعمت خود را بر منخدا ن

 «های خوبی هستند.رفیق

، روزی بها  که به حار، موبت فراوانی داشهت « ثُوبان»به نام  ,یکی از صوابه پیامبر

. او در از سب  پریشهانی او سهؤال نمهود    ,حال پریشان خدمت حار، رسید، پیامبر

شوم. امروز در این فکر بودم که فهردای  زمانی که از شما دورم، ناراحت میپاسو گفت: 

قیامت اگر اهل بهشت باشم، در مقام و جایگاو شهما نخهواهم بهود و اگهر اههل بهشهت       

نباشم که بکلیفم روشن است. بنابراین، در هر دو حال، از حاور شما موهروم خهواهم   

هنگام بود که میه شریفه نازل شد و به ایهن  بود. با این حال، چرا افسردو نباشم؟ در این 

نشین پیامبران و برگزیدگان ، در بهشت همکنندگان خداگونه افراد بشار، داد که اطاعت

  1الهی خواهند بود.

 . بهشت جاودان2

مَنُيُطِعُِ»هایش، برای کسانی است که به وظایف خود عمل نمایند: بهشت با بمام نعمت

ههر کهس از خهدا و     2؛خِلهُُجَنّنتٍُتَج ِ ُمِنُتَحتَِْهنُاالَنْهنرُُخنلِهدينَُفيِْهنُُُُاهللَُوَُرَسُولَهُُيُد

سازد که نهرها از زیر درختهانش جهاری   هایی وارد میرسولش اطاعت کند، او را در باغ

 «مانند.است و جاودانه در من می

 را همهه  سهخت  گرمهای  بودم. ,پیامبر خدمت ببو  غزوو در»: گویدمی جبل معاذ بن

 بهه  همهه  از ,پیهامبر  دیدم ناگهان برد.می پناو ایگوشه به هر کس و بود کردو اراحتن

 مهن  بهه  عملی کردم: ای رسول خدا! عر  و رفتم حار، خدمت است. برنزدیک من

 بزرگی سؤال: فرمود سازد. حار، دور دوزخ مبش از و کند بهشت وارد مرا که بیاموز

: فرمهود  بعهد  نیسهت.  مشکل کردو، مسان او برای خدا که کسی برای من پاسو اما کردی؛

 و بهدو  انجهام  را واج  نمازهای ندو. قرار او شریک را چیزی و کن پرستش را خداوند

 3«بگیر. روزو را رماان ماو و کن ادا را واج  زکا،
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گذارد، وعدو عذا  و اما به کسی که از روی دشمنی و سرکشی، حکم خدا را زیر پا می

ُلَههُُُوَُفيْنُخنلِداًُننراًُيُدرخِلْهُُحُدُودَ ُُيَتَعَدَُّوَُرَسُولَهُُوَُاللَّهَُيَعرصُِمَنُْوَ»است: جهنم دادو شدو 

کسانی که نافرمانی خدا و پیامبر کنند و از مرزهای او بجاوز نماینهد، او را   1؛مُْينٌُعَياب 

ممیهزی  بهوهین  کند که جاودانه در من خواهند ماند و برای او، مجازا،در مبشی وارد می

 «است.

 . جلب رضايت خدا3

منهه در زندگی انسان اهمیت دارد، جل  رضایت خداوند اسهت و ایهن امهر، در سهایه     

...ُرَضِهيَُاَهلل ُعَهنُْمُوَرَضهوُاُُُُ»پذیر اسهت:  اطاعت و بندگی خدا و رعایت حقوق او امکان

 «ها خشنود است و هم منان از خدا خشنودند.هم خداوند از من 2؛عَنهُ

راستی، چه لذ، و نعمتی از این باالبر که اعمال انسان مورد قبول و رضهای معبهود و   به

ههای  موبوبش واقع شدو و به لقای او واصهل گهردد. مری، بهشهتِ جسهم انسهان، بهاغ      

 3جاودان من جهان است؛ ولی بهشتِ جان او، رضا و لقای موبو  است.

ضقصور ضم   رنیم ک اقبم  قم  تو         رکشند هر کس ک  تو ضرکر  ک ضفلبی        
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 .8.ُبينه،ُآيه2ُ

ُ.209ُ،ُص27ُ.ُر.ک:ُمكنرمُشي از ،ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُج3ُ


