
تکلیف الهی 

شناخت تکلیف 

تکلیف در لغت 
به کلفت انداختن 

به تالش واداشتن 

تکلیف با زحمت مالزمت دارد 

 برخی زحمات در راستاي رشد و 
تکامل انسان است 

 برخی زحمات کمکی به رشد انسان 
نمی کند 

تکلیف در اصطالح شرعی   تالشی که انسان را به تکامل 
می رساند 

 انواع تکلیف براساس تمایل 
انسان 

تکالیف مطبوع   تکالیف موافق با طبع و میل 
انسان 

تکالیف نامطبوع   تکالیفی که انسان تمایلی به 
انجام آن ندارد 

قانون تکلیف 

 هر خیري انسان کسب کند خودش 
براي خودش کسب کرده 

 هر شري انسان کسب کند خودش 
براي خودش کسب کرده است 

 انواع تکلیف بر اساس 
جایگاه تربیتی 

 تکالیف ابتدائی: تکالیفی که 
 هر انسان براي زندگی به آن نیاز 

دارد به عنوان راهنما و مسیر زندگی 
از جنس تکالیف مطبوع 

 تکالیف جریمه اي: تکالیفی که 
 پس از سرپیچی از تکالیف 

 ابتدائی خداوند به گردن انسان 
می نهند 

از جنس تکالیف نا مطبوع 

 روایات ذیل آیات آخر سوره 
بقره 

 روایت رفع القلم از پیامبر اکرم صلی 
اهللا علیه و ءاله 

 برنامه مدیریت جامعه تشکیل یک کلیت سوره بقره 
نهضت و تمدن 

تعریف مسلمان 

شیوه برخورد با خطا کار 

در اسالم 

قاصر 
 یعنی شخصی که فراموش کرده 

 است یا غیر عامدانه خطایی مرتکب 
شده است 

 :در برخی موارد مجازات می شود. مانند 
قتل انسان 

 :در برخی موارد مجازات نمی شود مانند 
افطار عمدي روزه 

 یعنی شخصی که از روي آگاهی و مقصر 
در هر صورت مجازات می شود عامدانه خطایی را مرتکب شده است 

 برخورد با شخص خطاکار باید بر در روانشناسی و حقوق 
اساس شرایط او باشد و نه خود خطا 

 از اسالم همچین مطلبی را نمی توان 
 برداشت کرد البته مناسبات 

 اجتماعی با مناسبات فردي بین 
شخص و خداي او فرق دارد 

 انواع تکلیف بر اساس 
توانایی انسان 

 تتکالیفی که خارج از توانایی ها و تکالیف غیر مقدور 
استعدادهاي انسان هستند 

تکالیف مقدور 

تکالیف مقدور طاقت فرسا 
 یعنی تکالیفی که انسان هرچند 

 توانایی انجام ان را دارد اما به دلیل 
سختی تمایلی به انجام آنها ندارد 

تکالیف مقدور غیر طاقت فرسا 
 تکالیفی که انسان هم توانایی 

 انجام آن را دارد و هم تمایل به آنجام 
آن 

 همه ي تکالیف الهی از این دست است 
 چون هدف از تکلیف به کار انداختن 

توانایی هاست 

قانون ال یتغّیر الهی در تکلیف 

 در شریعت از هر دو نوع تکلیف وجود دارد 
 و قوم بنی اسرائیل به تکاالیف 
جریمه اي بیشتر دچار می شدند 

 مسلمان انسانی است متعهد نه   
 ،فقط براي سالم زیستن خودش 
 بلکه براي سالم زیستن همه و 
 براي بهداشت محیط و پاك 

نگهداشتن محیط 


