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 شرایط تکلیف

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

خاصة. بحثنا اوالً بصورة  ودببنبحث و حوار موضوعیٌّ حول الرساالت و النبوات »

تدلنا بصورة تکوینیة اجمالیة علیی  1«عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ» موضوعیة. أنّ

االصول الثالثة: التوحید و النبوة و المعیاد. ببعید داللیة اجمالییة و الداللیة االةمالییة 

اهلل تعالی عن القرآن أنه ذةیر ببعد بالوحی. وحی القرآن داللة اةمالیة و لذلک یقول 

غة اذا االنسان ال یعلیم شییا اوالً و اخییر  و اذا علهیم هی  و ال بد للذةر من سابقة ساب

ذةهر؟ ال، علهم بس. انما التذةار و الذةر لمن ةان عنده شیاٌ میا مین العلیم اجمیاالً، ثیم 

تفصیی . ییذةهر اجمیاالً النیه أن لیه الیذةهر بما عنده من العلم اجماالً، بعد ذلیک ییذةهر 

ولَ إِلَیْكُمُ نُْلقِيَ أَنْ عَلَیْنَا إِنَّمَا»جمال. اجمال، یذةر تفصیالً، تفصی  علی ضوا اال  اْلأُصیُ

و  ةالربانیی ةبحثنا حول الفطرة من ناحیتین: من الناحیة التکوینی 2«تُفَرِّعُوا أَنْ عَلَیْكُمْ وَ

من ناحیة االخری علی ضوا آیتین من القرآن الکریم: آییة الیروو و آییة االعیرای. آییة 

 لِخَْلی ِ تَبْیدی َ ال عَلَیْهیا النَّیاسَ فَطَرَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ حَنیفد لِلدِّینِ كَوَجْهَ فَأَقِمْ»الروو: 

 وابحثنیا بصیورة مفصیلة راجعی« یَعْلَمُیونَ ال النَّیاسِ أَْكثَیرَ لكِنَّ وَ اْلقَیِّمُ الدِّینُ ذلِكَ اللَّهِ

الیذر، هیذا التعبییر  ، إلی الفرقان سورة الروو. ثم آیة الذرییة، میو آییةصی لمعرض التف

ذر یعنی نملة، انسان میا ةیان نملیة و ال یکیون نملیة و ال فیی أی الغلطة من التعابیر. 
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 أَخَیذَ إِْذ وَ»وقت من االوقات. آیة الذریة، یقولون آیة الذر، غلط. فیی سیورة االعیرای: 

هِمْ ىعَلی أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَوَ بَني مِنْ رَبُّكَ تُ أَ أَْنفُسیِ  قیالُوا بِیرَبِّكُمْ لَسیْ

 آباؤُنیا أَْشرَكَ إِنَّما تَقُولُوا أَوْ  *غافِلینَ هذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِیامَةِ یَوْوَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنا بَلى

بحثنا حول الذریة علیی  1«ونَاْلمُبْطِلُ فَعَ َ بِما فَتُهْلِكُنا أَ بَعْدِهِمْ مِنْ ذُرِّیَّةً كُنَّا وَ قَبْ ُ مِنْ

فاذ  هنیا الفطیرة التیی  ]...[تفسیر  واالفرقان حتی تعرف واضوا آیة الذریة، ةذلک راجع

االصیول الیثالو و للفطیرة احکیاو  تدلهنا داللة ةونیة علی ،فطر اهلل تعالی الناس علیها

  «عدة ولکن متی تتبلور الفطرة و احکاو الحاضرة الفعلیة؟

بیرر  هسیت، بیرای  ةوچک هست، برای بچه هم هست، برای فطرت هست، برای

فعلیی ةنید؟  حکیمتوانید می دیوانه هم هسیت. چیه امیانی فطرییت دارد؟ چیه امیانی

عندما صار عاقالً صاحب الفطیرة، صیار عیاقالً، صیار بالغید فیی عقلیتیه، لن العقی ، »

الحها و العقلیییة االنسییانیة هییی التییی باالمکییان أن تأخییذ میین الفطییرة م خییذها و مصیی

چاه نفت هست، مهندس نیدارد. امیین چیاه نفیت اییاد دارد، معیادن اییاد «. أحکامها

أعمی  أعمیاا الینفس ةیذلک الفطیرة »خواهد. خواهد، مهندس میمی چیمعدندارد، 

الغرییرة العمیقیة فیی اعمی  اعمیاا الوفیرة  النبع االنسانیة عبارة عن الفطرة ولکن هذه

لهذا العم  ال بید مین اسیتخرا  و اسیتنتا . مین هیذا الیذی االنسان ال بدّ لهذا البئر و 

من هذا الذی حوّل الیه أن یأخذ احکیاو الفطیرة؟ العقی ، العقلییة  ج؟تیستخر  و یستن

کلف ببعد أن تستنتج هذه العقلیة مین الفطیرة ملالنسان ربانیة  تکوینیة االنسانیة قوة

بینهما النبوة و الرسالة. هذا مرحلة احکامها فی االصول الثالثة: توحید  و معاد  و ما 

ثیم و تحیدثنا  ]...[ثانیة فکذلک تحدثنا حول العق . تحیدثنا حیول العقی  ةونیید اوالً 

تحیدو عین العقی  اوالً و عین اآلییات التیی تحول العق  علی ضوا ةتیاب اهلل تعیالی 

 «. لکم ال یقول أ فال عقالً 2«تَعْقِلُونَ فَال أَ»التعق  ثانید 

شود، علیم هسیت، مصیری شود، پول هست، مصری نمینمی ، مصریعق  هست

بین من یکون له عق ٌ ال یعق  و بین من یکون لیه عقی ٌ یعقی ،  بونٌو هنا »شود. نمی

یصری عقله و القرآن ال یقول أ فال عق  لکم، إذا ال عق  النسان، اذا ةان مجنوند، اذا 

انمیا اهلل تعیالی  علییه تکلییف،هذا لیس  ، اذا ةان صغیر ، اذا ةان سبید،دون فکرهةان 

او الفطیرة یندد بهؤالا الذین عندهم عقول و باالمکان أن یستنبطوا بهذه العقیول احکی
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، العق : الخذ. اخیذ  الرفضعلیها ولکن ال یعقلون. العق :  التی فطر اهلل تعالی الناس

ثیم و مین العیرعة صحیحد صالحد من أین؟ من الفطرة أوالً و من الحس و من الفکیر، 

و هذه االصیول الثالثیة لهیا مراحی  ثیالو، لکی  »در عق  هم بحث ةردیم. « الربانیة

واحدٍ من هذه االصول الثالثیة: التوحیید، النبیوة، المعیاد، لکی  واحید مراحی  ثیالو. 

المرحلة االولی الفطرة االنسانیة لحد ذاتها، العقلییة االنسیانیة لحید ذاتهیا. لمیا نقیول 

أن یأخذ منها العق . هذه مرحلة اولی. یمکن ل الناضجة ةانیة نعنی الفطرالفطرة االنس

 «.امرحلة ثانیة: الفطرة و العقلیة االنسانیة المبیّنة بصورة مجملة فی ةتاب اهلل، بیّن

آیاتی ةه راجع به فطرت است، راجع به عق  است، وظایف عق ، وظیایف فطیرت 

و المرحلییة الثالثییة: اآلیییات »بییه صییورت مختصییر، بییه صییورت مجمیی  بحییث ةییردیم. 

حات، بینات، امثلیة، موضیه  ،القدسی القرآنیة التی تتحدو بصورة مفصلة مبیّنة حقائ 

مبیّنات، مرحلة ثالثة، المرحلة الثالثة عبارة عن تفصی  الکتیاب. القیرآن لیه مرحلتیان 

شیا رسول ببعد لناالتان: مرحلة االجمال و مرحلة التفصی . ناالتان للناس جمیعد، ل

تجمیی  و  ،تبییین آخییر. المرحلییة االولییی االجمالیییة اآلیییات التییی تجمیی  و تختصییر، ال

هیذه مین  1«آیاتُیهُ أُحْكِمَیْت»» قواعد بیان ةرده است.مختصرات را به صورت « تختصر

لها  . فصیه تفصیه  معانی اإلحکاو و المرحلة الثانیة المرحلة التفصیلیة، آیات مفصالتٌ

أی  2«تَیذَرُ ال وَ تُبْقیي ال»رات عدة، بنبرات عدة، بینات عیدة، بتعبیربنا سبحانه و تعالی 

ه ربیه سیبحانه و حتی یفهم هذا العاق  ما فهّم« تَذَرُ ال وَ تُبْقي ال»عاق ٍ بامکانه یعق  

عین التوحیید فیی المراحی  الثالثیة. المرحلیة تعالی. هذه مرحلیة ثالثیة. ةمیا تحیدثنا 

آیات مختصرات فیی ةتیاب لفطریة العقلیة علی ضوا الفطریة العقلیة ةونید، المرحلة ا

اهلل. المرحلة الفطریة العقلیة المبیّنة فی تفصیی  القیرآنا اآلییات المفصیالت. بحثنیا 

اآلیییات حییول مواضیییع و مواضییع میین التوحییید. مواضیییع، تختلییف عیین المییواد ببعیید، 

بحثنیا. ا موضوع، موضع، موضع: مکان، موضوع: موضوع البحث. بحثنا قدر ما استطعن

موضیوعات  ،ةعید ودبنی الربانییة فییحالید نبحث حیول الرسیاالت الربانییة و النبیوات 

الواحید: الرسیاالت  دنیبتتحید فیی متحید الطریی  و متحید الطریی  عبیارة عین  مت لفة

بحثنیا حیول الرسیاالت الربانییة بصیورة مجملیة و ذلک ةیالربانیة. الرساالت بالوحی. 

، بصیورة مجملیة مین أحکیاو الفطیرة و ةمفصیلنبحیث بصیورة  حیالی ،بصورة أجم 
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من ةتاب اهلل تعیالی  بالمرحلة االولی ةونید، بالمرحلة الثانیة اجماالًالعقلیة االنسانیة 

عیر اشیارات یالنبوة و الرسالة و المعاد حالی نبحث بصورة مفصلة ولکن بحثنا حول 

البحث هنا ةما هی  الی الصور المحکمة، الصور الجمیلة المجملة. النقطة االولی من

النقطة االولی و الخطوة االولی من البحث فی التوحید و ةذلک فی المعیاد و ةیذلک 

فی سائر االصول المذهبیة و ةیذلک فیی سیائر الفیروع االحکامییة عبیارةٌ عین محطیة 

خواهید، فقیط توحیید؟ خیدا را واحید بیدانیم ةیه چون رساالت تکلیف می«. التکلیف

است، بعید چیه؟  رسولرسالت، مکلف هستیم... و اال فالنی مکلفیم به شرایط توحید. 

 فالنی مرجع تقلید است، باید اا او تقلید ةرد. یا اینکه معاد هست، من چه؟

بیدانم، «. هنا مرحلتان اثنتان: مرحلة العلیم و العقییدة و مرحلیة التطبیی ، عملییة»

دانسیتن عمی  ةینم. معتقد شوو توحید را، نبوت را، معاد را و بعد  بب  این دانی  و 

حتی تظهر مالمح التوحید و مصیارحه فیی أعمیالی، فیی اقیوالی، فیی ةتابیاتی، فیی »

 ظُْلمد أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ»حرةاتی و سکناتی و الها فأنا ناةرٍ أو متجاه  

د الخطوة الثالثة العلم للعقیدة و العقیدة للطبی . هذه خطوات ثالو، المقصو 1«وًّالُعُ وَ

ةه قبول ةنید، برای چه قبول دانستن به تنهایی برای چه؟ «. التی هی المقصد االعلی

 ةنید؟ برای اینکه عم  ةنید. 

ة  ما ةان فیی المعرفیة و »ما در مرحله علم هستیم ةه بعد  عقیده ةه بعد  عم . 

و ةذلک مخلفات العلم و العلم بهذه االصول الثالثة اةثر فالعقیدة اةثر و انرل و اعلی 

ای ةیه در بیاب اولین نقطه« العقیدة العم  اعلی و اقوی. نتحدو حول النقطة االولی

هنیا تکیالیف »بعیود  ةارتوحید و هم نبوت و هم معاد و تکالیف فرعیه باید روی آن 

حری و فیروع أاصلیة و تکالیف فرعیة اصول الدین و فروع الیدین. االصیول الدینییة بی

هام  اصول الدین تتبنیی فیی النقطیة االولیی و الخطیوة االولیی العقلییة الدین علی 

عق  نباشد، انسان چه تکلیفی دارد؟ نه تکلیف اصلی دارد و نه تکلیف فرعی « ةالبالغ

تکالیف االصلیة و التکالیف الفرعیة، ةیان باللو أن اهلل تعالی ةلهف غیر العاقلین »دارد. 

تحی . اهلل تعالی یرحم أن یکلف ما ال یطاا. حتی تکلیفد بما ال یطاا فهو تکلیف مس

 ال وَ اْلیُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ یُریدُ»أن یکلف ما یطاا و لکنه حر  و لکنه عسیر و القرآن یقول: 

ما فیی حیر ، میا فیی عسیر.  1«حَرَ ٍ مِنْ الدِّینِ فِي عَلَیْكُمْ جَعَ َ ما وَ» 2«اْلعُسْرَ بِكُمُ یُریدُ
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ذر نفسیید باقاتک مائة بالمائة. ال، العسر فوا الحر ، یعنی أنت تنیالحر  ما یثبت ة  

االسالمیة و میا الخطوة االولی فی ة  المباحث االصلیة و الفرعیة  أو ةذا و ةذا. فإذ 

 «. سواها من شرائع الدین عبارة عن العق 

اصول معاری الهیه و هم در فروع بحث شده است، اما آنچه راجع به عق  هم در 

منیا  التکلییف »خواهیم بحث ةنیم مطلب دیگری است، راجع به اصی  عقی . می ما

دة. احیاند عق  هو مورد التکلییف، نتحیدو کن أیّ عق ٌ؟ العق  له مراح  عالعق  ول

سیاله، ساله یا هعتبچه هفت« منها، احیاند عق  یقاب  الجنون و لیس مورد التکلیف

فلیس العق  الذی هو »ی عق  تکلیف ندارد. بچگی را دارد، ول دیوانه هم نیست، عق ِ

محط التکلیف و محطة التکلیف بمعنی واحد، ال، لیس العق  مقابی  الجنیون و لییس 

 «.  االنسیان میا یتوجید الییه اصیلید و فرعییدالعق  مقابی  الصیغر، العقی  حییث یعقی

آقایان فقها ةه گفتند عقی  شیر  اسیت، بیرای گویند عق  شر  است، ةداو عق ؟ می

ساله هم عق  دارد، یعنی دیوانیه نیسیت. ساله هم عق  دارد، بچه یکچه؟ بچه هعت

اذا ارید من العق  ما یقاب  الجنون فالذی لیس مجنوند عاق  مکلیف؟ ال، بفلیک لیه »

سنة واحدة لیس مجنوند، فی بفلنته لیس مجنوند. احیاند بف  له سینة واحیدة ولکین 

ن، مجنون. شو معنی مجنون؟ یعنی لهذا الحد مجنون، ععر سنین، مجنون، خمس سنی

ةنید سیاله ةیاری نمیبچه ده« لهذا العمر تسویمن العمر ال بدّ أن تکون تصرفاته ةما 

 ةند. ساله مییک ةه بچه

 ]سؤال[ -

بیور مرةهیر بحیث نکیرده بیودیم، ةنیم، میا قیبالً اینبور مرةهر بحیث مییچون به -

فیإذ  العقلییة التیی هیی محطیة التکلییف، »ت. بور استطرادات و اشیارات بیوده اسیبه

تکالیف اصلیة أو تکالیف فرعیة لیست العقلیة التیی تقابی  الجنیون أو تقابی  الصیغر. 

الوعی الصیالح احیانید وعیی حییوانی »درست بگیرد. « العق  عبارة عن الوعی الصالح

لعق  الیذی هیو احیاند وعی انسانیٌّ بصورة بلیقة، احیاند وعی ایمانی. المقصود من ا

محط التکلیف الوعی االیمیانی، ال الیوعی االنسیانی فقیط، یمکین أن یکیون لیه وعیی 

توانید بفهمید خیدا نمی ]ولی[ است، آدو«. وعی االیمانیالانسانی ولکن ال یقدر علی 

هست، رسالت هست. با اینکه فطرت هست، ولی فطیرت محتیا  بیه عقلیی اسیت ةیه 

 مهندس نداریم.  بتواند دریافت ةند. چاه نفت هست،
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 ]سؤال[ -

ود المتعددة المتواردة بالنسبة ند من البنفاذ  نرةهر علی هذه الب»او مکلف نیست.  -

عق  حیوانی، ممکن است یک حیوانی، حییوان عیادی باشید، « العقلیةللنقطة االولی 

ممکن است حیوان دیوانه باشد. سگ دیوانیه باشید، سیگ عیادی باشید، سیگ عیادی 

دیوانیه اسیت و گاه عد سگ بودن، دیوانه است در بُعد سگ بودن. خر عاق  است در بُ

دهد. انسان در هر سنی اا نمی گیرد و درست سواریمی اندااد و گاامی مداو جفتک

سنین یا در آن سن مطاب  آن سن دریافت داردا عاقی  اسیت. اگیر مطیاب  نیسیت، ییا 

 سالگی نه ةیمیعنی به حد ده ساله یا دیوانه است،سفیه است یا مجنون است. بچه ده

 ست، عاقی  اسیت، یعنییفهمد یا خیر، سفیه نیمی فهمد نه ایاد، یا سفیه است: ةممی

سیالگی شیعور فهمد. نه صفر است، مث  مجنیون و نیه بیه حید دهمی سالگیبه حد ده

 حیید سییالگی شییعور دارد، او درعق  اسییت. امییا اگییر بییه حیید دهدارد، سییفیه و سییبک

 است. سالگی عاق  ده

العقلیة التی هی منا  التکلیف الربانی عبارة عن العقلییة التیی بامکانهیا بصیورة »

، من الناحیةمن الفطرة  و تستنبط تأخذ غیر عسیرة، بصورة مّا، بامکان هذه العقلیة أن

بید واحدة من  تعالی بصورة مفصلة. تأخذو تستنبط من شرعة اهلل سبحانه و  تأخذثم 

این حد تکلییف « بید اخری بوالً االحکاو من العرعة الربانیة خذالفطرة أحکامها و تأ

حید  فیی أن االنثیی هیی عیاریفقهائنا )رض( قیالوا ةلمیة واحیدة حسیب میا »است. 

و هیذا اور مین  و الذةر اذا بلغ خمسیة ععیر سینة سنین عةالتکلیف اذا بلغت لحد تس

الی السینة. القول، خالی العق ، خالی الحیس، خیالی الواقیع، خیالی الکتیاب، خی

ما هیم « فقه االةبر، ال فقه االصغرفقهید، ولکن ن اةو ول بصورة القویة،نبحث شیا ما 

طری  اولی و هم در فروع دیین. اصیول دانیم بمی در اصول دین منا  تکلیف را عق 

تر اا فروع است. در اصول دین باید عاق  باشد، در فروع دین هیم بایید عاقی  ةه مهم

 باشد. 

فی الذةر الحکیم تتحیدو عین منیا  التکلییف ةخطیوة اولیی. للتکلییف هنا آیة »

مراحی : احیانید یکلیف االنسیان جسیدانید لقیوة الجهیاد أو جسیدانید لقیوة النکییا  أو 

 توانید رواه بگییرد. رواهمی توانید بیرود،نمی فرا دارد، جهیاد« جسدانید لقوة الصیاو

هیذه »ةنید. می تواند اادوا  ةنید، فیرامی تواند برود،نمی تواند بگیرد، جهاد همنمی

الجسدانیة تختلف احیاند و تأتلف اخری بامکانیه  لمراح  جسدانید. المراح  الثالوا

أو بامکانییه یخییوض  ]...[ییینکح و لیییس بامکانییه یخییوض المعییارل، معییارل الکییراو 
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ه ال هیذا و ال ذال ولکین یینکح أو لییس المکانی المعارل ولکن ال یقوو ابّیه، ال یقیدر

ثم مرحلة االخیری التکلییف  هذه ثالو مراح  التکلیف.»با هم  این سه« یقدر یصوو

مالید، فالتکلیف مالید ةذلک علی نوعین: ثالو مراحی  اوالً، ثیالو مراحی  التکلییف 

اوالً. التکلیف مالید یعنی علیه أن یرةی، علیه أن یخمس، علیه أن یصدّا، علییه ةیذا و 

مگیر سیفیه نبایید خمیس و « متقییدذا اذا ةان عنده مال، مهما ةان سیفیهد أو عیاقالً ة

ی، نتکلییف اقتصیادی اواّلً و التکلییف االقتصیادی فعلیید، میو بید هیذه»اةات بدهید؟ 

التکلیف االقتصادی ثانید أن هذا االنسان سفیهٌ یجب أن یدفع من ماله خمسد و اةاتید 

فَهااَ تُؤْتُوا ال وَ»له أن یتصری فی ماله  و ةذا و ةذا، ولکن ال یجوا  الَّتیي أَمْیوالَكُمُ السیُّ

سفیه مکلف ولکن تکلیف العقی ، اذا تصیرّی فیی مالیه بیعید و  1«قِیامد لَكُمْ اللَّهُ جَعَ َ

ایین مرحلیه دانید، عقی  تجیارتی نیدارد. نمی «ینضرةذا و ةذا، هذا  شراعد و ایجار  و

 خامس.

یقدر علی ةله االمیور ولکین ال یسیتطیع أن ییذهب للحیج،  سانٌ: انسادسةمرحلة »

مال عنده و ةذا و ةذا، ة  شیا عنده، قادر علی النکا ، قادر علی الجهاد، قادر علیی 

. فیاذ  التکلییف مرضه یعفع دفع المال، ولکن مریض، ال یقدر أن یحج. ةذلک مریض،

یکلیف انسیاند اال وسیعها، تکالیف. ربنا سبحانه و تعیالی ال الدرجات، حسب درجات 

هذه مراح  اخری للتکلیف ولکن نحن یتحدو عن المرحلة االولی. المرحلة االولیی 

من التکلیف ربانید بصورة مجملة عبارة عن ماذا، نضو  المال، نضو  الجسم، نکاحد 

أو صییومد أو حجیید أو ةییذا و ةییذا، ال، العقیی . ةمییا أن العقیی  لییه  ]...[ میین معییارلأو 

عقلییة د االول لسائر التکالیف الربیانی. لیو لیم یکین االنسیان نة العلیا و هو البالمرةری

یمکن أن تکون محطة لوحی اهلل تعالی اذا ةان له اموال الیدنیا، ةیان لیه ةیذا و ةیذا، 

ةان له شهوة الدنیا، یمکن ینکح مائة میرأة، یمکین ییدفع مائیة مالئیین و ةیذا و ةیذا، 

الخطوة االولیی و النقطیة المعیترةة العلییا، اولیی و  د االول ونبلولکن لیس مکلف. فا

أن لیه ربید و معیاد و رسیالة و  ییدرلاخیر  و وسطی، عبیارة عین امکانییة الخیذ، أن 

عاقی  در « تکالیف. اذا ادرل ادراةد مّا ولو ةیان قلییالً، ولیو ةیان فیی سیفهة االدرال

 ن اخذ داشته باشد.مقاب  سفیه ةه نیست، در مقاو تکلیف، عاق  ةسی است ةه امکا

ورة النعیاو، اآلییة نا علیی النقطیة االولیی مین التکلییف، سیو هنا آیة واحدة تیدل»

 هیذَا إِلَیيَّ أُوحِيَ وَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْني شَهیدٌ اللَّهُ قُ ِ شَهادَةً أَْكبَرُ اٍشَيْ أَيُّ قُْ »التاسعة ععر: 
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آیة صریحة شاملة فی خمسین احتماالً، ذةرنا « بَلَغَ مَنْ« »بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ اْلقُرْآنُ

پنجیاه احتمیال اسیت، بعضیی « ، أنتم تراجعیونخمسین احتماالً، ولکن هنا لیس مورد

« بَلَیغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ»درست است، بعضی نادرست است، بیعتر موارد درست است. 

هیم میراد اسیت، ولیی « بلغه»ةه نیست. « همن بلغ« »بَلَغَ مَنْ« »فما هو محطة االنذار؟»

لکن االحتمال ومتعدید مبلغد الیه، احتماالت و احتماالت،  الامد« من بلغ«. »»من بلغ»

 ، محطة االنذار مین؟الذی نحن نعنیه حالید و نحتا  الیه حالید، و من بلغ هو فی نفسه

نیذار، أن مکین أن ینیذر باالال. الذی ال یمکن یأخیذ، ال ی ؟من بلغ فی نفسه، غیر البالغ

لم یعری ربه و لیم یعیری التوحیید، لمیا یعیری التوحیید، لمیا  یبعر بالتبعیر، لنه بعد

 ، ةبییر اذا ةیانحتیی یعری النبوة و المعاد، لما یعری التکالیف، لما یعری. میا یقیدر 

لیسیت لیه النقطیة االولیی مجنون ةبیر له خمسون سنة، ولکن مجنون.  المجنون،مث  

خیود  انکیار « أو احیانید نیاةر نفسیه، ةییف؟ ة التکلیف، ه  ینذر؟ ةیف ینیذر؟محط

ةند، چیرهایی ةه مربو  به خود  است و خودی اسیت، ةند، خود  فرامو  میمی

 ةند. می فرامو 

هذه اآلیة المبارةة حجة بالغة ةسائر اآلیات الیذةر الحکییم ببییان حید التکلییف »

سیؤال: مین أیین عیرفتم أن البلیو  هنیا لییس بلوغید جسیمید، « بَلَیغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ»

ا اقتصیادید للنکا ، للکذا و للکذا، و لیس بلو  صحید للصوو و ةذا و ةذا و لیس بلوغ

محطة االنذار لیس البدن، البدن ینذر؟ الجسم ینذر؟ حالة « لِأُْنذِرَكُمْ»قول لکذا و ةذا، ن

وی حالییة الجهییاد تنییذر؟ حالییة الحییج تنییذر؟ القُیی النکییا  تنییذر؟ حالییة الصییوو تنییذر؟

عقلیید، « بَلَیغَ مَینْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ»وی البدنیة تنذر؟ ال، العق  ینذر. االقتصادیة تنذر؟ القُ

لن محطة االنذار عبارة عن العق ، مهما ةبر جسم االنسیان أو صیغر، مهمیا ةثیر میال 

ة أو ال یقیدر، یینکح ابید . فیاذ  نعیری مین االنسان أو ق ، مهما قدر االنسان ینکح مائ

الامد، بلغ یستعم  « بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ اْلقُرْآنُ هذَا إِلَيَّ أُوحِيَ وَ»  ق :نفس اآلیة أنّ

فعال الامة و فی الامد أو یستعم  متعدید؟ اذا نحن راجعنا ادب القرآن نعری أن فی ا

مین »الاو، احیاند جاا متعدید. ةذلک هنیا  1«رَبُّكَ جااَ»ا نفس الوقت متعدید، مث  الجا

من » وسیطهو فی نفسه، من بلغه، هاا الضمیر الغائب مفعول متعدی به من دون « بلغ

أنیت بلغیت حید أنت بالغ فی نفسیه، الاو،  مبلغ مو مفعول،مبلغ العق ،  أنت بالغٌ« بلغ

ر التیی نحتملهیا و ال نختملهیا، مین ةذا، هذا متعیدی. مین السیو ةذا، نکاحد أو ةذا أو
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البیالغون، « ةیم» هممن بلغ نعری أنه« بِهِ لِأُْنذِرَكُمْ»السور ادبید لغوید ادبید التی نحتملها 

حکیاو الفرعییة، الفالبالغون هم المنذرون بوحی القیرآن و وحیی القیرآن ال یخیتاه با

ا الیی ذلیک. و محطیة وحی القرآن اعم من االحکاو االصلیة و االحکیاو الفرعییة و می

 فیینقطیة؟  أییتاالنذار القرآنی و هو الوحی االخیر عبیارة عین البیالغین. بیالغین فیی 

نقطة العقلیة. له عق  باالمکان أن یأخذ ولکن اذا لیه عقی ٌ لییس بامکیان أن یأخیذ، ال

مانید هذا عاق ٌ ال یقدر أن یعق ، ال حیوانید، ال انسانید، حیوانید یعق ، انسانید یعق ، ای

 « ، من وراا الغیب یقب  حکمد ال تفهمال یعق 

 ]سؤال[ -

بنااً علی ذلک اذا سبی أو سبیة لها أو لیه ععیر »خواهم همین را عرض ةنم. می -

و تلیون  سنین، بامکانه لنه هو عاشر و تربّی فی بیعة اسالمیة موحدة مؤمنیة و تصیبغ

الصیغیرة یعیری  البنتلصغیر یعری ربّه، هذا الولد ا -مثال ببعد–بهذه البیعة االیمانیة 

الرب، باالمکان أن یعری ربه، باالمکان الفعلی، باالمکان الذی لیست له صعوبة. فیرا 

عبدة االوثان، بیین عائ  بین بین هذا االنسان و بین الطف  الذی له ععر سنین ولکن 

چیه مین اا سیاله اسیت. بسیاله ییا نهبچیه ده« االمریکیین، بیین الکیذا، هیذا غییر شییا

 فهمیید،می چییون گفییتم واجییب اسییت، قبییول هییم ةییرد،خوانیید، می سییالگی نمییااهفت

بیه صیورت ةیم. حتیی  وتوانست بفهمد خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، ولیمی

نحن نقول االنسان الذی له ععرون سنة، ولکین سیفیه، هیذا مکلیف، »فهمد. می سفیه

سیاله اسیت، ده« غییر مکلیف، ةییف؟ ولکن االنسان الذی له ععر سنین و لیس سیفیهد

ساله اسیت، سیفیه ةند، اما مکلف نیست. اما بیستمی فهمد، خوب استداللمی خوب

فیاذ  نحین »شیود؟ می فهمد، اما دیوانه نیسیت، او مکلیف اسیت.نمی ، ةند است،است

عًة بین ةافة العلماا شینهدّو هذه البنایة المرفرفة المتواترة المتناقلة فی حق  التکلیف 

 «. راجعوا اآلیات بما نذةر،و سنةً، نهدّو بنا هذه اآلیة المبارةة و 

 ]سؤال[ -

ةیاری نیداریم. مرحلیه ها ةنیم. ما اصالً به رواه و اینمی مرحله اولی را عرض -

سیاله پسیر ةنیم. بچیه دهمی خواند یا نه، این را بحثمی اولیا یعنی این شخا نماا

نید بفهمید ةیه وجیود دارد و نبیوت را و معیاد را، پیس توامی فهمید ییامی ةه خیدا را

بعییدی اسییت. تکلیییف را، چییرا او نمییاا نخوانیید؟ ةییاری بییه رواه نییداریم. اییین مراحیی  

التکالیف قلنا عدة: المرحلة االولی من التکالیف التی لرامها اق  شیا الصالة عبیارة »

فهمد. می این را« لثالوعن امکانیة الوعی، توحید اهلل، رسالة و المعاد، هذه المراح  ا
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مین »ایین  .سیاله باشیدنیست؟ شاید بلو  او بیعیتر اا آن شیخا بیست« من بلغ»این 

خطیوات اخیری، خطیوات  لخطیوة االولیی مین التکلییف الصیالة ]...[و ا»اسیت. « بلغ

جسدانیة، خطوات شیهوانیة، خطیوات جهادییة، خطیوات مالییة، اقتصیادیة و میا الیی 

اسییت. شییما در ةیی  روایییاتی ةییه در بیسییت جلیید  مسییائ  دیگییریهییا این« ذلییک

الروایات حول التکلیف  وااذا رجعت»العیعة در باب تکلیف دارد، این را ببینید. وسائ 

تروا أن التکالیف مراح  عدة، درجات عدة، لیست ة  التکالیف متواردة علی شیخا 

یف الذی هو واحد أو علی ة  من بلغ خمسة ععر أو تسعة سنین، ال، فراٌ، ولکن التکل

بچیه « ییصیله الیوعی،یکلف المکلفین الولی درجة العبادة عبارةٌ عن هذا المقدار من 

سییاله، او باییید نمییاا بخوانیید، بییرای تمییرین نیسییت. حتییی در سییاله، دهسییاله، هفتش 

روایات داریم باید تمرین بدهید، در روایات داریم باید بف  را بیه نمیاا وادار ةنیید، 

 چیری ةه واجب نیست وادار ةنید؟! یعنی چه؟ باید به 

یجب علی االولیاا أن یمرنوا اوالدهم علی الصالة و علی الکذا و علیی الکیذا، اذا »

اری؟ ةند، شما او را وادار ةنید، قبول دمی او بچه است، باای« مو واجب ةیف یجب؟

ن أمیرل أنیت، یعمی  عملیید ةمیا أن الطفی  احیانید یتخلیف عی»پس این ةار را بکن. 

أو یفهیم؟ اذا ال یفهیم أنیت ال تفهیم لمیا  هأو ال؟ ال یفهیم و تؤدّبی هخالی االدب، تؤدّب

تؤدّب، اذا یفهم، فکیف؟ هو مکلف أمامک و لیس مکلف أمیاو الیرب؟ مکلیف أمامیک 

لمیاذا مکلیف أمامیک؟ لنیه یعرفیک و یعیری  خلی  اهلل ضیعای، أنت و أنت خل  من

خالفیک فأنیت تؤدّبیه، عیدالً تؤدبیه أو قدرتک و یعری علمک و یعیری أنعامیک، فیاذا 

اهلل الذی خلقه و خل  أباه  أنّ یاذا عرظلمد؟ اذا عدالً صحیح، اذا ظلمد غلط. ةذلک 

ولو و عری أن هنالک نبوة ولو بصورة اجمالیة و عری أن هنالک معاد و عری و عری 

ا وا ةی  فقهیائلیطة سیطحیة جید ، مکلیف ببعید و هنیا سیؤاالت عیدة، اسیسیبصورة ب

مین المرحلیة  ]...[االسالو سنةً و شیعة، هیذه الحیواة و غییره، فیی بیاب الصیوو میثالً 

باب الصوو. ه  جسم البنت أقوی، ببعد فی عمیرین مثی  الیبعض، میثالً فیی الاالولی 

عمر ععر سنین، البنیت التیی لهیا ععیر سینین اقیوی نوعیید أو الولید؟ أقی  شییا مثی  

 یعتر اا پسر قدرت دارد. سال بشود گفت دختر ش نمی «البعض

 معموالً رشد جسمی دختر بیعتر است. -

 ةنیم. می جسمی را ةار نداریم، قدرت را عرض -

 قدرت جسمی.  همان -

 قدرت جسمی دختر بیعتر است یا قدرت جسمی پسر؟ نوعد چگونه است؟  -
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 ]سؤال[ -

ا اگیر دختیر و خواهد ان بعود و الهیمی ةنند، چون بعدمی دختر را وادار به ةار -

البنت التی لها ععر سنین و الولید التیی لیه ععیر سینین اذا »پسر با هم ةعتی بگیرند. 

مین الغالب؟ فکیف تقولون البنت اذا مضت لها تسعة سنین تصوو ولکن الولد  تصارع،

ال، بعد ستة أعواو یعنی اذا صار خمسة ععر، یعنی ستة اعواو فص ؟ فص  من ناحییة 

 «.اا ظلمنا البنات ستة سنینهوعید هکذا؟ ال. فاذ  نحن الفققدرة الجسدانیة؟ ن

 ]سؤال[ -

 آن بحث دیگری است.  -

 ]سؤال[ -

ةاری به شهوت نداریم. در صوو قدرت جسمی شیر  اسیت، ةنیم. نمی ما خلط -

 هیم دختیر« اضیافة الیی التکلییف العقلیی ةالهمیا یعقیالن»اضافه بر تکلییف عقلیی. 

 فهمد. می سرفهمد خدایی هست، هم پمی

عالوه بر قدرت جسمی، مقاومت دختر نسبت به پسر ثابت شده به لحاظ روانی  -

 باالتر است. 

 ةنیم. می جسمد؟ ما جسمد بحث -

 . استبله، مقاومت او بیعتر  -

 بور نیست. این -

 ]سؤال[ -

ةنیم، اا نظیر قیدرت خیوردن و آشیامیدن ةیه نخیورد و نمیی اا نظر نکا  بحث -

 . نیاشامد

 ]سؤال[ -

واقعییة االمکانییة، االمکانییة »گیوییم. می ةنیم. میا واقعییت رانمی صبر را بحث -

الواقعیة من دون حر  و من دون عسر، ه  االمکیان الواقعییة بالنسیبة للولید و البنیت 

 «ولد اقوی؟لمث  البعض أو بنت أقوی أو 

سیفیهی ةیه قیوی بیور اسیت. اگر این را مبنا بگیریم، در مورد سیفیه هیم همین -

 است با ةسی ةه سفیه نیست و ضعیف است...

مرتبه تکلیف جسمی اسیت. میا مرتبه تکلیف عقلی است، یکدر مورد سفیه یک -

ةییاری بییه عقیی  نییداریم. بییا هییم مخلییو  نکنییید. ةنیم، مییی تکلیییف جسییمی را بحییث

 حییثرا بهییا این« التکییالیف احیانیید عقلیییة علمیییة عقیدیییة جسییمیة مالیییة اقتصییادیة»
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خواهید رواه بگییرد، ایین اسیتقامت می گوییم در بُعد صوو، ةسی ةهمی ةنیم. مانمی

سال جلوتر اا پسر است؟ نه، و قدرت جسمی، آیا استقامت جسمی دختر ش جسمی 

 معلوو است. حداق  مث  بعض است.

 ]سؤال[ -

و  فی الصیورة النوعییة»ةنیم. می ةنیم، ما نوع را بحثما شذوذات را بحث نمی -

 «ةثریة ه  االنثی اقوی او الذةر؟الضابطیة العادیة اال

 گوییم، آیا باقت  را دارد؟ می گوییم، ما باقت رانمی ما ةه اور بااو را -

شما فتاوی اا مغرتان بییرون « باقة االنثی اةثر أو باقة الذةر من حیث الجوع؟» -

 خودمییان بفهمیییم، خییواهیممی ةنییید. فییرض ةنییید مییا اصییالً هییین فتییاوایی نعیینیدیم،

خیواهیم بفهمییم آییا قیدرت رواه می خواهیم آنچه گفتند قبیول ةنییم. خودمیاننمی

ساله؟ یا دختر بیعتر است یا پسر بیعتر است ساله بیعتر است یا دختر دهگرفتن پسر ده

الحید االقی  أنّ »یا مساوی هستند، نوعد مساوی هستند. حداق  نوعد مساوی هستند. 

تیرل الطعیاو و العیراب علیی  علییی من ناحیة الصوو، من ناحیة تصیبّر الذةر و االنث

االق  فی االةثریة الساحقة مث  البعض. فلماذا تظلمون البنات و تقولون بصورة عامة 

 .«أن البنت تصوو ستة سنین قب  الذةر. و للبحث تتمات عدة تأتی

نَیا لِمَیا عَظِییمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُیرْانِ وَ مَعَیارِیِ اْلإِیمَمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَاوُ عَلَیْ»


