
التكليف
:تعريف التكليف

كفينا أن ، وهو بحث ال نفع فيه، وي(التكليف)ذكر العلماء عدة تعاريف لبيان معنى 
جل نعرف ان التكليف يعني ذلك االمر الذي يضعه المشرع في عهدة المكلف أل

.االتيان به سواء كان فعالً او تركاً 

:لماذا تم اقحامه مع المباحث العقائدية

بحثه ال ربط له بالبحوث العقائدية وعادة ما ي( التكليف وشروطه)ان البحث هذا 
ولو بنحو وبالتالي فهو موضوع تبعي ولكن الن له ارتباط. العلماء في اصول الفقه

ما بالعدل االلهي بنظر الشيخ المظفر قام بذكره هنا

:والشرائط التي ذكرها هي

.القدرة على الفعل-

.العلم بالتكليف وقيام الحجة عليه-



تقسيم التكليف
الجاهل القاصر والمقصر

قصر الجاهل الذي بوسعه التعلم والمعرفة ولكنه ي: يقصد بالجاهل المقصر
في تعلمه فيخالف التكاليف، 

ان : واوقال. بخالف الثاني فهو جاهل بالتكاليف ولكنه ال عن تعمد وتقصير
المسؤولية والحساب يلحق الجاهل المقصر دون القاصر فهو معذور وال 

:وذكروا لذلك ادلة . يحاسب على مخالفته

ان العقل ال يعذر الجاهل في عدم : العقل، بتصوير: ومنها. االجماع: منها
ملمعرفته بالتكاليف الدينية ان كان قادرا على التعلم ولكنه قصر وأه





فقول الحق في تقسيم التكلي

 وبغض النظر االن عن الحساب التي يتعامل معه علماء العقائد
والشريعة على حد سواء واعتبارهم مسالة الجنان والنيران غاية 

فهمهم وحركتهم، بغض النظر عن هذا فالحق ان الجهل سواء كان عن 
لك قصور او تقصير محكوم على صاحبه بالخسارة الواضحة، يتضح ذ
بمعرفتنا ان الغاية االساسية التي خلق االنسان من اجلها هي 
نبغي المعرفة، هذه المعرفة ال يناسبها جهل االنسان بالحقيقة التي ي
قة للعبد االيمان بها والعمل على طبقها، مع اعتقادنا ان جهل الحقي

ة، ذلك ان العقائدية خسارتها أكبر بكثير من خسارة الجهل بقضية فقهي
دونه ال العقيدة هي البناء االساس الذي ترتكز عليه عبادات االنسان وب

.تبقى قيمة ألي بناء ال يستند الى اساس وعقيدة حقة





قعلة التشريع لدى علماء العقائدي ووفق قول الح

رائع، وما فيه أنّه تعالى البدَّ أن يكلِّّف عباده، ويسنَّ لهم الش: ونعتقد: )) يقول المظفر
صالحهم وخيرهم؛ ليدلّهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه

الصالح، ويزجرهم عّما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنّهم ال
((.يطيعونه؛ الَّن ذلك لطف ورحمة بعباده 

لعلماء المسلمين أقوال ومذاهب في بيان علة التشريع، أهمها:

لهي ، ما بينه الشيخ المظفر من أن علة التكليف وسن التشريعات هي اللطف اإل: األول
ة بعد جهلهم بطرق الخير والسعادة من جه–بمعنى ان مقتضى لطفه ورحمته بعباده 

أن يشرع لهم ما يقربهم من االول –وجهلهم بما يسبب سوء عاقبتهم من جهة أخرى 
.ويبعدهم عن الثاني

ير وليس اّن العلة من التشريعات والتكاليف االلهية هي إرادة هللا ومشيئته ال غ: الثاني
.بالضرورة ان يكون وراءها حكمة او علة تقف وراءها ، كما قالت بذلك المجبرة

 تشريعات ان علة التشريع تتضح بمعرفتنا علة بعث االنبياء والرسل ؛ ذلك ان ال: الثالث
. سجامالتي ياتون بها اكيد انها تحفظ الغاية والهدف من بعثتهم وتنسجم معها غاية االن

بَ : والهدف بكلمة واحدة هو قطع عذر المعتذرين امام ربهم، قال تعالى رِّيَن ﴿رُُّسالً مُّ ّشِّ
ٌة بَْعَد الرُّسُ  رِّيَن لَِّئالَّ يَُكوَن لِّلنَّاسِّ َعلَى ّللّاِّ ُحجَّ : لِّ َوَكاَن ّللّاُ َعزِّيزاً َحكِّيماً﴾ النساء َوُمنذِّ

.وسيأتي توضيحه بشكل مفصل في بحوث النبوة ان شاء هللا تعالى. 165




