
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 خالصه فصل دوم  

 موضوع تکلیف الهی 

 42تا  29صفحه: 

 ******************* 

إِّاله ُوْسَعها»فرماید:  خداوند در آخرین آیه از سوره مبارکه بقره می ✓ نَ ْفساً   ُ یعنی:    «ال ُيَكل ُِّف اَّلله

 «. کنداش تكليف نمىخدا هيچ کس را جز به اندازه توانایى »

در لغت یعنی »به کلفت انداختن« یا »به تالش وا داشتن« و هر تالشی لزوما برای انسان   تكليف ✓

 زحمت بار است. 

نا مطبوع و برخی از آنها برای انسان  مطبوع  برخی از زحمات برای انسان    در یک تقسيم بندی  ✓

وع انسان هستند. تكاليفی که انسان را به رشد برساند و برای رشد او الزم باشد عموما مطباست.  

اما باید توجه داشت که خداوند هيچ گاه تكاليفش خارج از   از این جنس است.تكاليف الهی  و  

نيست. انسان  تكليف  چون    توانایی  تواناییهدف  انداختن  کار  نمیبه  بر هاست پس  زاید  تواند 

 توانایی باشد.  

هر کس عمل یعنی: »«  َعَلْيها َما اْكَتَسَبتََلا ما َكَسَبْت َو فرماید: »سپس خداوند در این آیه می ✓

 « اى انجام داده به سود اوست، و هر کس مرتكب کار زشتى شده به زیان اوست.شایسته

 است.  قانون و ناموس ال یتغيّر تكليف الهی این آیه بيانگر   ✓

ارند  دتكاليف حالت ابتدائی  ند. برخی از  گيرطبق تقسيم بندی دیگر، تكاليف در دوسته قرار می ✓

آید برای رشد و تكامل به راهنمایی نياز دارد و تكاليفی که این یعنی همين که انسان به دنيا می

دارند و ای و کيفری  تكاليف حالت جریمهاند. اما برخی  کنند در یک دستهنياز او را تأمين می

انجام داده و ست که انسان  این تكاليف نيز هرچند در راستای تكامل هستند اما برای اشتباهاتی

 و عموم جرائم از جنس تكاليف نا مطبوع هستند.   هيچ کس دنبال جریمه شدن نيست.



 

 

شدند. میای  تكاليف جریمههایی که داشتند خيلی دچار  به خاطر سر پيچیقوم بنی اسرائيل   ✓

 مثال حيوانات دارای ناخن برای آنها حرام بود. 

انسان هستند و یا مقدور انسان اما های  در یک تقسيم بندی دیگر تكاليف یا خارج از توانایی ✓

در غير از موارد استثنائی زندگی طبيعی فطرت انسان  طاقت فرسا و یا مقدور و غير طاقت فرسا.  

انسان، زندگی فطری انسان، اگر انسان بخواهد با همان آهنگ فطرت و طبيعتش زندگی کند، 

مقدور غير دارد هميشه یک برنامه کاری داشته باشد که جان او را به لبش نرساند. یعنی  دوست  

 باشد. طاقت فرسا  

شود. شریعت اسالم در مقابل سرپيچی خطایی را مرتكب میسهو و فراموشی  گاهی انسان از روی   ✓

خی دو رویكرد مختلف را اتخاذ کرده است: در براز روی فراموشی نسبت به موضوعات مختلف  

گيرد و او ای برای او در نظر نمیو جریمهکند  مؤاخذه نمیموارد خداوند شخص فراموش کار را  

کند. اما در برخی موارد خداوند برای تنبه و اهميت مسئله حتی شخص فراموش کار را عفو می

 کشد.. مانند کسی که به صورت غير عمد کسی را میکندمؤاخذه میو غير عامد را نيز  

 شود خطا کار. اگر انسان نداسته کاری را انجام بدهد می  ت؟ چيسخطا   ✓

او سنجيد و خطا   شرایطشود خطاکار بودن انسان را باید بر اساس  میگفته    روانشناسیگاهی در   ✓

یک موارد صفر و صدی ندارد. البته در متون اسالمی تا به حال همچين چيزی برای ما اثبات 

فرق دارد. و در مناسبات دنيایی و جامعه   کيفر اخرویبا    کيفر و جریمه دنياییالبته  نشده است.  

 ها پر نكند. اسالمی برای مدیریت جامعه الجرم باید تدابيری أخذ شود که جامعه را از خطا

بلکه مسلمان انسانی  دهد و  انسان مسلمان فقط کسی نيست که خودش تكاليفش را انجام می ✓

نه فقط برای سالم زیستن خودش، بلکه برای سالم زیستن همه و برای    است متعهد 

انسان  و پاک نگهداشتن محیط؛ بهدشت محیط   های سالم. و زمانی این محيط برای رشد 

ان عمل کننده به ایمان و اهل ایمان و عمل، قدرت را در دست بگيرند و شود که مؤمنجاد مییا

 بر کافران ناسپاس حق ناشناس حق کش پيروز شوند.  

و در ذیل این آیه یک روایتی از آیات آخر سوره مبارکه بقره در روایات ارزش بسياری دارند.   ✓

نه تكليف از امت من برداشته شده پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وءاله آمده است به این مضمون که  

 ه است. است. و برخی از آنها در این آیه مطرح شد



 

 

بخش زیادی از سوره مبارکه بقره در دو سال اول هجرت نازل شده است و خداوند در این سوره  ✓

 . نهضت و یک تمدنکند به سوی تشكيل یک  مسلمانان را رهبری می


