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 ریشه انجام احکام در اخالق : 

 تا حلقه دارند : اعتقادات، اخالق و احکام.  1تمامی آیین ها  کالً

غمبر و پی علیه السیالم افتخارات شییعه این اسیت که معتقد اسیت که آیین او یعآی آیین اسیالم امیرالمومآیناز 

صورت هرم و مخروط می باشد. باال و راس مخروط، توحید  سالم اهلل و حضرت زهرا صلی اهلل علیه و آله و سلم ب

ست و در راس مخروط، نبی و نبوت خاص پیغمبر  سلم صلی اهلل علیه و آلها شد. تآه مخروط ، اخالقیات  و  می با

 است و قاعده مخروط، احکام خدا هست. این نکته مهم و اساسی می باشد که خیلی بیان شده.

سم دیگر آن   شود، خلقت و ا سم آفریآش به عربی می  ست. ا نکته دیگر ایآکه هرم دین، مطابق با هرم آفریآش ا

شود فطرت. فاطر یعآی خالق. وقتی گفته می سوی  یعآی به {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلد ِینِ حَآِیفًا فِطْرَتَ الل َهِ } شود : می 

شآاسی است یعآی در فطرت او  سان مفطور به خدا ست. در روایات دارید که ان کسی روی بیاورید که خلقت اهلل ا

 خداشآاسی نهاده شده است. انسان مفطور است که عدالت را رعایت کآد.

 argumentکآیم و بعد از آن  speakingنکته بعدی است است که االن انسان ها در روی زمین حاضریم اول  

ستون  ست که  ضریم با تمام ادیان این کار را انجام دهیم که هیچ کدام از این ادیان نی کآیم و بعد مباهله و ما حا

ائل غیر فطری را وارد دین کرده اند. لذا در تمامی ادیان امروزی، مسیییفقرات اصیییلی آن، به کلی فطری باشییید. 

ِضعِهِمیگوییم : } صاری ادیان الهی را تحریف کردند. تحریف یعآی {. یُحَر ِفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوا لذا می گوییم یهود و ن

ستور داده که } تغییر دادن. یعآی از جایش عوضش کردند. به جز قرآن کریم کرَ ذ ِإن ا نحنُ نَز لآا الکه خدا در آن د

{. ذکر یعآی قرآن به تعبیر ائمه. لذا در قرآن کمی و زیادی واقع نشییده. ممکن اسییت که ترتی  و ان ا له لَحافِظون

ست. کالم خدا همین } شده ا ست. یعآی ما بین الد فتینآیات و صور عوض شده باشد ولی آیه ای کم و زیاد ن { ا

 تحریف نشده است.  علیه السالمم امیرالمومآین تا جلد است. بآابراین آیین اسال 6همین چیزی که بین 

سالمآیین امیرالمومآین  سی  دارد. در زمان پیغمبر این دو بوده که یکی قرآن کر علیه ال سا ست  میدو تا مرجع ا ا

ه عآوان ب صلی اهلل علیه و آله و سلم. چون فرمایشات پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلمو یکی فرمایشات پیغمبر 

پیدا شده اند که  یك مرجع در دین محسوب می شود، پس پیغمبر یك جایگاه بسیار خاصی دارد. عده ای اخیراً

دانآد ولی پیغمبر رو به عآوان کسییی که تمامی فرموده هایش من ا... اسییت، نمیدانآد و این می اهللقرآن را کالم 

ه میرفته و یك برقی زده شده و قرآن نازل شده است. این یك تآاقض است. ایآجور نبوده که شخصی در بیابان را



ست که خداوند قرآن رو داده به او و او  ستچی ا ست که معتقد هستآد که پیغمبر یك پ حرف وهابی های تآدرو ا

شن که قرآن را  سانی در طول تاریخ پیدا می ست که ک شد، معآیش این ا ستچی با آن را آورده. چآانچه پیغمبر پ

ست شتر از پ سی هر چیزی بخواهد بی شیم، باید بگوییم که هر ک شته با چی بفهمآد. اگر ما یك چآین اعتقادی دا

. و هیچ اعتمادی به قرآن و پیغمبر نخواهد بود. این افکار اخیرا پیدا شییده اسییت. اون چیزی که میتواند اجرا کآد

ست. بعد از پیغمب شات پیغمبر ا ست، قرآن کریم و پیغمبر اکرم و فرمای ر هم به هزار دلیل محکم، مرجع مقدس ا

هسییتآد. مرجعیت قرآن کریم در تمامی زمان ها مشییترت اسییت ولی پیغمبر بعد از ایآکه  علیه السییالماهل بیت 

ستآد. این دین ما  سآد ه شان هم امیرالمومآین و امام زمان  شد و بعد از ای سآد می با شان  وفات کردند، حرفهای

 می باشد. 

حلقه )حلقه های اعتقادات، اخالق و احکام( صد درصد درون هم هستآد و با  1که این نکته بسیار مهم این است 

هم مرتبط هستآد و هم پوشانی دارند. برخی اخیرا میگویآد که مثال من از دین فقط میخواهم انسانیت را داشته 

شم. از نظر تعریف فطری دین، آدم خوب باید هر  شم و آدم خوبی با شته تای اعتقادات، احک 1با ام و اخالق را دا

صال ما حکمت  شد، ا سم عملی و نظری می با سفه و در علوم، گفته اند که حکمت بر دو ق شد. لذا ایآکه در فل با

شد، همه آنن صحیح با ست.  ظری و عملی نداریم و  در واقع اگر این بحث  صادق حکمت عملی ا چرا؟ چون امام 

. اگر یعآی اعتقادات، و عمل یعآی اخالق و احکام ایمانآجا، فرمود : }االیمان عمل کله{ . در ای علیه السیییالم

ساکت بودند. مآتهی فقهی و ائمه این تعبیر را کردند که مردم بدانآد که اگر سکوت هم کردند، باید اعتقادداشته 

ز اباشآد که }قل هو ا... احد{ و یا }لیس کمثله شیء{.در واقع ما سکوت در دین نداریم. سکوت یعآی مرحله ای 

عمل به دین. لذا در آیات قرآن شیییما نمیتوانید موضیییو  بآدی دقیق بکآید. کتاب قرآن موضیییوعی که توسیییط 

ژورالبون نوشته و دسته بآدی شده است، در واقع ما از همان ابتدای کتاب، هیچ آیه ای نداریم که حکمت نظری 

شد. پس بآابراین قرآن را که باز می شد و  یا فقط حکمت عملی با سم کآ با شده ب الرحیم.  الرحمن اهللیم، نوشته 

ذلك الکتاب ال ری  فیه، هدی للمتقین. در ایآجا ذلك الکتاب اعتقادات هست، ال ری  فیه هم اعتقاد است. هدی 

توانید پیدا کآید که در آن ، هم  اخالق اسییت و للمتقین احکام و اخالق و اعتقادات اسییت. شییما کمتر آیه را می

لی اهلل علیه صهم مسائل اخالقی نگفته باشآد. لذا از اولین آیاتی که در قرآن بر پیغمبر اکرم توصیه نشده باشد و 

لو َ وَ ءاتَوُا الز َکو نازل شییده، با ایآکه هآوز حکم نماز و زکات نیامده ولی فرموده اند } و آله و سییلم  و {اَقامُوا الصییَ

سه چیز امر میکآد. البته این  صالتهم فی هم }الذین شر با  1ساهون{ . پس هر چه آیه آمده، ما را به  چیز را ب

که کل قرآن اسیت، میگوید، }االیمان عمل  علیه السیالمفکر خودش تقسییم کرده اسیت. ولی وقتی امام صیادق 

شجر بال ثمر{. وقتی می گویآد بهترین علم، مآظور علم اع شآکله{ و یا }العالم بلی عمل، کال سی تقادات و خدا  ا

 است. علم اعتقادات و خداشآاسی و پیغمبر شآاسی بر کل مسلمانان واج  است. 



ضرت زهرا ست. لذا از همان ابتدا جمالت  سالم اهللح سالم ا شان، تبلور کامل ا شات شان و هم فرمای صیت شخ هم 

شهد ان ال  شان فرموده اند که }ا ست. ایآکه ای سیار زیبا و محکمی بیان کرده ا شریك له،  اهللاله اال ب ، وحده ال 

با همین یك جمله، تمام توحید و تمام اخالق را گفته است.  سالم اهللها{. حضرت زهرا تاویلکلمه جعل االخالص 

اگر کل اخالقیات را در یك کلمه بخواهیم خالصه بکآیم، آن یك کلمه میشود اخالص. اخالص یعآی ایآکه کار را 

صحبت کار به میان می آید. کار یعآی اخالق و  هللبالفاصبه بعد از اشهد ان ال اله اال ا پسبرای خدا انجام بدهیم. 

ضرت زهرا  شهد ان ال اله اال  سالم اهللاحکام. ح ضوعات را در یك جمله } ا شریك له،  اهللتمام این مو ، وحده ال 

است. اخالص یعآی همه کارهایمان  { اخالصاهلل }ال اله اال تاویلکلمه جعل االخالص تعبیرها{ بیان کرده است. 

لذا بآده بعد را برای خدا انجام بدهیم. حتی نگاهمان، سییکوتمان، خوابمان، کارمان و ... را برای خدا انجام بدهیم. 

ست در علیه السالمدرصد، اسالم امیرالمومآین  311سال مطالعه در مورد خطابه غدیر، معتقدم که  36حدود از 

پس بدانید که تمام دین در گر باطل هسییتآد زیرا هیچکدام از این ادیان فطری نیسییتآد. اسییت و تمامی ادیان دی

لذا در قرآن بصورت صریح گفته شده که عاقبت کسانی که االیمان عمل کله{.  این جمله خالصه می شود که }

کآآد. به زبان سییاده تر، عاقبت عمل بد، تکذی  خداسییت.  بد عمل می کآآد، این اسییت که خدا را تکذی  می

ضرت زهرا  صل مطالبی را گفته اند  سالم اهللح صل به ف عد، تمامی این مطال  را بو در مرحله در خطابه فدت، ف

ن آ، مساله خالفت را به قرسالم اهللبه هم ارتباط دادند و راه باز کردند. فلسفه احکام را نیز گفته اند. حضرت زهرا 

ضایل قرآن را در  سرا 61ارتباط دادند و ف شرایع مکتوبه در قرآن را بیان کرده اند و ا ر برخی جمله گفته اند. بعد 

 هرا سییتایش کآید. ایشییان این جمله را گفته اند چرا ک اهللاز آنها را بیان کرده اند و سیی س فرموده اند که خدای 

بصورت هرم است و خدا این هرم را آفریده است و خودش در خداوند به شما امامت داده است. گفته شد که دین 

 سل است به همه عالم.باالی این هرم قرار دارد. س س در راس این هرم، پیغمبر می باشد. پیغمبر اکرم، مر

خداوند خودش فرموده است که }الصال  قربان کل متقین{. در ایآجا قربان به معآی تقرب جستن و نزدیك شدن 

 ی هر کسی که میخواهد باتقوا باشد، باید بوسیله نماز به سوی خدا تقرب پیدا کآد.می باشد. یعآ


