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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهمـــا تغّيرت الظـــروف فـــاإّن الفكر الأ�سيـــل يبقى على 

اأ�سالته، ومهما تبّدلت الأحوال فاإّن الكالم المحكم بالدليل 

يبقـــى علـــى اإحكامـــه، فالأ�سالة والإحـــكام اأ�سا�ـــس الثبات 

والـــدوام، ومـــن هنا نجـــد الإمـــام الخمينـــّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد قائـــد الثورة الإ�سالمّية �سماحة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخامنئـــّي { ي�سفـــه باأّنـــه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���طاّ �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

مرت�سى  لل�سهيد  محا�سرة  من  ماأخوذ  البحث  هذا 

�لإ�ض�مياّة  �لنظرة  في  »�لإن�ضان  عنوان  تحت  مطّهري 

للعالم« راجع كتاب »�لإن�ضان في �لقر�آن« دار التّيار الجديد 

الطبعة الثانية 1993.





 الإن�سان 

ة والتكليف
ّ
بين الحري

حرّية  من  تحّد  اّلتي  العوامل  هي  ما   -1

الإن�سان؟

2- كيف يتغّلب الإن�سان على العامل الوراثّي اأو 

الجغرافّي؟

3- كيف نف�ّسر الق�ساء والقدر في �سوء حرّية 

الإن�سان؟

4- ما هي �سروط التكليف العاّمة؟

5- ما هي �سروط �سّحة التكليف؟

6- ما معنى قبح العقاب بال بيان؟
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ميدان حرّية اإلنسان وإرادته

حّريته  اإّن  بل  كثيرة،  حدودًا  لالإن�سان  اأّن  الوا�سح  من 

ن�سبّيٌة، ومع ذلك هو قادٌر على اختيار م�ستقبله  في ذاتها 

ال�سعيد اأو ال�سقي في �سمن تلك الدائرة من الحرّية.

محدودّيات حرّية اإلنسان

1- �لور�ثة

اأبويه  لأّن  وذلك  اإن�سانًا،  بالجبر  يولد  الإن�سان  اإّن 

الموروثة  �سفاتهما  من  عددًا  فيه  يودعان  وهما  اإن�سانان، 

جبرًا اأي�سًا، من قبيل لون الب�سرة والعينين، فهو لم يختر 

�سيئًا من ذلك.

2- �لظروف �لجتماعياّة

لغًة  تفر�س عليه  كثيرًا ما  الإن�سان الجتماعّية  بيئة  اإّن 
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ًة، فالبيئة  ًا ونظامًا واآدابًا وتقاليد خا�سّ ًة ودينًا خا�سّ خا�سّ

تلعب دورًا كبيرًا في بناء �سخ�سّية الإن�سان.

3- �لظروف �لطبيعياّة و�لجغر�فياّة

ت�سفي على اأع�ساء الإن�سان الج�سمّية والنف�سّية وب�سكل 

وخ�سونة  الب�سرة  ك�سمرة  ًا،  وطابعًا خا�سّ لونًا  اأي�سًا  جبرّي 

الطبع في المناطق ال�سحرواّية مثاًل، بخالفه في المناطق 

المعتدلة.

4- �لتاريخ و�لعو�مل �لزمنياّة

ل �سّك اأّن الإن�سان يتاأّثر بالحا�سر وما يجري من حوله، 

كما يتاأّثر بالما�سي والحوادث الواقعة فيه، فما وقع في غابر 

وم�ستقبل  حا�سر  على  جبرّية  وب�سورة  اأثره  يترك  الزمان 

الإن�سان، فالما�سي والم�ستقبل مترابطان ترابطًا وثيقًا، بل 

اإّن الما�سي ي�سّكل نطفة الم�ستقبل ونواته.

تمّرد اإلنسان على الحدود

على الرغم من اأّن الإن�سان لم ينُج من تاأثير ما مّر من 

عوامل ومحدودّيات، لكن ل يلجئه ذلك اإلى حّد الجبر، بل 
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يبقى قادرًا على محو الكثير من اآثارها والتمّرد على عدٍد 

كبيٍر من تلك الحدود نف�سها، فهو بمعونة قّوة العلم والعقل 

من جهة، وقدرة الإرادة والإيمان من جهة اأخرى ي�ستطيع 

رغباته،  مع  يتالءم  ما  بح�سب  جذرّية  تغييرات  يوجد  اأن 

ر لم�سيره وم�ستقبله.  وبالتالي يكون هو المقرِّ

القضاء والقدر اإللهّيين

المحّددة  العوامل  من  والقدر  الق�ساء  يذكر  لم  لماذا 

لحرّية الإن�سان كما يعتقد الكثير من النا�س؟

لحرّية  المحّددة  العوامل  من  لي�سا  اإّنهما  والجواب: 

الإلهّي  الحكم  عن  عبارة  الإلهّي  الق�ساء  لأّن  الإن�سان، 

تلك  قيا�س  عن  عبارة  والقدر  الحوادث.  حول  القطعّي 

الحوادث.

الإلهّي  الق�ساء  اأّن  الإلهّية  العلوم  في  به  الم�سلَّم  ومن 

بها  تعّلقه  يكون  بل  مبا�سرٍة،  ب�سورٍة  حادثة  باأّية  يتعّلق  ل 

بالوا�سطة، واإّنما كّل حادثٍة توجبها علُلها واأ�سباُبها فقط، اأّما 

الق�ساء فاإّنه يحكم باأن يكون النظام الحاكم للعالم نظام 

الأ�سباب والم�سّببات والِعلل والمعلولت. والحرّية الإن�سانّية 
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كانت بحكم الق�ساء الإلهّي، كما اأّنه خ�سع لحكم الق�ساء 

اأن يكون الإن�سان مّزودًا  بالعقل والعلم والقّوة والإرادة، تلك 

الجهات اّلتي تجعله ي�سيطر على الرغبات والميول والظروف 

وكّل العوامل الموؤّثرة في تحديد م�ستقبله، ويخ�سعها كّلها 

بح�سب ميوله ورغباته، لي�سنع م�ستقبله بيده دون اأن يخرج 

ذلك عن الق�ساء الإلهّي اّلذي يحكم النظام العام للكون.

اإلنسان والتكليف

يعي�س  اأن  الموجودات  من  غيره  دون  الإن�سان  ي�ستطيع 

والقوانين،  الأنظمة  من  مجموعة  بها  تحيط  دائرة  �سمن 

وما  ذاك،  اأو  القانون  بهذا  نف�سه  اإلزام  على  قادر  فهو 

ذلك اإّل لوجود القابلّية والإمكانّية والقدرة عنده لاللتزام 

بالقانون. 

ول يخلو اللتزام بالقانون من نوٍع من اأنواع الم�سّقة، وهو 

ما يعّبر عنه بالتكليف. والم�سّرع قبل اأن يلقي على الإن�سان 

ُيعّبر  اأن يراعي عددًا من ال�سروط  م�سوؤولّية التكليف عليه 

عنها بـ:
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الشروط العاّمة للتكليف

لم  �سرط  يتوّفر هكذا  لم  اإذا  اأّنه  بمعنى  العام  ال�سرط 

يكن هناك تكليف وواجب، وهي:

1- �لبلوغ

لجميع  دقيقة  ب�سورة  تحديده  يمكن  ل  منه  الطبيعي 

الأفراد، لأّن ممّيزات الأفراد الفردّية والمحيطة لها تاأثير 

في �سرعة البلوغ وتاأخيره، لكن ما هو متيّقن اأّن البلوغ عند 

جن�س المراأة قبله عند الرجل.

ول بّد من تحديد عمر معّين يعتبر ال�سّن المتو�ّسط للجميع 

ليكون  الإ�سالمي  الفقه  في  الر�سد  �سرط  اإلى  بالإ�سافة 

�سابطًا لجميع الأفراد، وقد حّدد البلوغ القانوني وفقًا لراأي 

ع�سرة  الخام�سة  باإتمام  الرجل  عند  ال�سيعة  علماء  اأكثرّية 

قمرّية، وعند المراأة باإكمالها التا�سعة ودخولها بالعا�سرة.

البلوغ  مرحلة  اإلى  ي�سل  لم  ما  مكّلف  غير  والإن�سان 

البلوغ  مرحلة  اإلى  و�سل  اأّنه  بالدليل  يثبت  اأن  اإّل  القانوني 

الطبيعي قبل البلوغ القانوني.
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2- �لعقل

ال�سبي  مع  وُيتعامل  الجنون،  حال  يكّلف  ل  فالمجنون 

توّجه  المجنون من ناحية عدم  يتعامل مع  البالغ كما  غير 

اأفاق  اأو  كبر  فلو  اأو حال جنونه،  �سغره  اإليه حال  التكليف 

وهو  اأو  �سغير  وهو  فاته  ما  بق�ساء  ُيطالب  فال  من جنونه 

مجنون.

3- �لإط�ع و�لوعي

»بقبح  الأ�سول  علماء  عليه  ا�سطلح  عقلّي  اأ�سل  وهو 

�لعقاب ب� بيان«، بمعنى اأّن معاقبة من ل يعلم بالتكليف 

رًا في ك�سب الطالع قبيح عقاًل. لكّن الإن�سان  ولم يكن مق�سِّ

وفقًا  ن�ساطه  ممار�سة  ثّم  والطالع  العلم  بتح�سيل  مكّلف 

المولى  اأمام  والتذّرع  الجهل  باب  ي�سّد  ما  وهذا  لطالعه، 

بعدم العلم.

4- �لقدرة و�لتمكاّن

اأن  بّد  فال  وعليه  محدودة،  الإن�سان  قدرات  اأّن  ريب  ل 

تكون التكاليف بحدود القدرة، ومن هنا عّبر علم الأ�سول 
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عن هذا ال�سرط »باأناّ �لتكليف بما ل يطاق قبيح عقً�«، 

على  يقبح  الإن�سان  عليه  يقدر  ل  اّلذي  الأمر  اأّن  بمعنى 

الم�سّرع اأن يكّلفه به، لأّنه خالف حكمته وعدله:

.
(1(

{ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}
الم�سروط  كالتكليف  بالقدرة  الم�سروط  والتكليف 

القدرة،  ل  يح�سّ اأن  الإن�سان  على  يجب  حيث  بالطالع 

ويعاقب على تق�سيره بتح�سيلها كما يعاقب على تق�سيره 

عدم  على  الأّمة  تعاقب  ل  قد  هنا  ومن  المعرفة،  بطلب 

مواجهتها العدّو الظالم القوّي ولكّنها تعاقب لأّنها لم تعّد 

له العّدة من قبل، وقد قال تعالى:

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

.
(2(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې}
وعليه ل يعّد العجز عذرًا دائمًا.

5- �لحرياّة و�لختيار

اأو م�سطّرًا عندما  الإن�سان مجبرًا  يكون  اأن  ينبغي  فال 

)1) �سورة البقرة، الآية: 233.

)2) �سورة الأنفال، الآية: 60.



18

اإلنسان  بني احلرّية والتكليف

يكون مكّلفًا باإنجاز التكليف، فالجائع الم�سرف على الموت 

حرمة  تكليف  عنه  ي�سقط  الميتة  غير  اأمامه  يجد  ل  اّلذي 

اأكل الميتة، وال�سائم اّلذي فوقه جّبار يهّدده بالقتل ي�سقط 

اإّل لهذا ال�سرط الداّل عليه  عنه وجوب ال�سوم، وما ذلك 

الحديث النبوّي:

تي ت�ضعة: �لخطاأ، و�لن�ضيان، وما �أكرهو�  »رفع عن �أماّ

و� �إليه،  عليه، وما ل يعلمون، وما ل يطيقون، وما ��ضطراّ

�لو�ضو�ضة في �لخلق ما  ر في  و�لح�ضد، و�لطيرة، و�لتفكاّ

.
(1(

لم ينطق ب�َضَفة«

فرق اإلجبار عن االضطرار

والإجبار  الإكراه  في  بينما  ال�سطرار،  مع  تهديد  ل   -1

هناك تهديد من قّوة اأعلى.

لرفع  �سبيل  عن  ال�سطرار  مورد  في  الإن�سان  يبحث   -2

الظروف القاهرة بعد تحّققها، بينما في مورد الإجبار 

يبحث عن �سبيل لدفعها قبل تحّققها.

)1) جامع اأحاديث ال�سيعة، اأبواب املقدمات، الباب الثامن، احلديث 3.



19

اإلنسان  بني احلرّية والتكليف

الإجبار  اعتبار  يمكن  ل  اأّنه  اإلى  التنّبه  ينبغي  اأّنه  كما 

العاّمة،  التكليف  �سروط  من  ال�سطرار  وكذلك  والكراه 

لأّنها:

ًل: لها �سلة بمقدار ال�سرر اّلذي يجب رفعه اأو دفعه. �أواّ

الإن�سان  يريد  اّلذي  التكليف  باأهمّية  �سلة  لها  وثانياً: 

�سبيل  في  الأذى  تحّمل  توجب  التكاليف  فبع�س  اإنجازه، 

بحّجة  الآخرين  اأرواح  اإزهاق  يجوز  ل  اأّنه  كما  اإنجازها، 

ال�سطرار اأو الإكراه.

شروط صّحة التكليف

لم  ال�سرط  يتوّفر  لم  اإذا  اأّنه  ال�سّحة هو  �سرط  ومعنى 

خاليًا  به  قام  ما  واأّن  �سحيٍح،  ب�سكٍل  تكليفه  المكّلف  يوؤدِّ 

من ال�سرط يعتبر باطاًل، وهي كثيرة، والمالحظ اأّن بع�س 

�سروط ال�سّحة هي �سروط تكليف وبع�س �سروط التكليف 

من  وخ�سو�س  عموم  بينهما  فالن�سبة  �سّحة،  �سروط  هي 

وجه كما في ا�سطالح المناطقة.

ولما كانت اأعماُل الإن�سان عبادّيًة ومعامالتّية، كان من 



20

اإلنسان  بني احلرّية والتكليف

ق�سمين،  اإلى  والتكليف  ال�سّحة  �سروط  انق�سام  الطبيعي 

هما:

�أ- �ضروط �لعبادة.

2- �ضروط �لمعاملة.

وقد تكون بع�س ال�سروط �سرطًا م�ستركًا ل�سّحة كّل من 

العبادة والمعاملة معًا:

1- �لعقل

�سرط للتكليف و�سرط لل�سّحة اأي�سًا، فالمجنون كما اأّنه 

ل تكليف في حّقه، كذلك ل ت�سّح منه فيما لو �سدرت منه 

اتفاقًا.

2- �لقدرة

اأّن المكره ل تكليف في  �سرط للتكليف وال�سّحة، فكما 

حّقه، كذلك لو �سدر منه الزواج مثاًل يعتبر باطاًل.

3- �لبلوغ

�سرٌط للتكليف ولي�س �سرطًا لل�سّحة، فالطفل غير مكّلٍف 
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لكّنه لو �سار ممّيزًا كالبالغ وتمّكن من اإنجاز العمل ب�سورة 

�سحيحة فيعتبر العمل منه �سحيحًا، لذا يتمّكن من النيابة 

عن الآخرين، نعم يعتقد بع�س العلماء اأّن البلوغ �سرط في 

اأو  لنف�سه  اإجراء عقود  المعامالت لذا ل ي�سّح منه  �سّحة 

عن غيره واإن تمّكن.

�ع و�لوعي وعدم �ل�ضطر�ر 4- �لطاّ

كّل  تحّققت  لو  ولذا  التكليف،  ل  ال�سّحة  �سروط  من 

يكن  لم  اّلذي  المكّلف  من  ال�سادر  العمل  في  ال�سروط 

عالمًا بالتكليف �سّح منه، وكذا لو ا�سطّر لبيع داره مع عدم 

رغبته في البيع فالعقد �سحيح، نعم المعاملة الجبرّية غير 

�سحيحة بخالف ال�سطرارّية.

5- �لر�ضد

�سرط لل�سّحة ل للتكليف، وهو بمعنى اللياقة والقابلّية 

لإدارة العمل اّلذي يريد القيام به، فلو تحّققت كّل ال�سروط 

دون الر�سد لم تكن المعاملة �سحيحًة كالت�سّرف بالمال اأو 

الزواج، والولية تبقى للولّي حّتى يبلغ الر�سد قال تعالى:
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ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  {ې 

 .
(1(

{ ۇئ ۇئ  وئ  وئ 
اأين  من  ذاته،  يدرك  اأن  عليه  ناحيته  من  والإن�سان 

اأمين  واأّنه  منزلته  يعرفه  وعندها  اأين،  واإلى  اأين  وفي 

اهلل في الأر�س واأّنه يملك القابلّية لأن ي�سبح اأف�سل من 

المالئكة، وما ذلك اإّل لوجود قابلّيات فيه ــ دون غيره من 

المخلوقات ــ لم يتركها اهلل دون رعاية، فقد �سرع له ما 

ينّمي قابلّيته الج�سمّية والروحّية بال�سكل اّلذي يو�سله اإلى 

الهدف ال�سامي وهو ال�سعادة الأبدّية.

ومن هنا كان لالإن�سان الدور الأ�سا�س في بناء م�ستقبله، 

وظروف  وراثة  من  حرّيته  محّددات  ببع�س  تاأّثر  واإن  وهو 

القدرة  يملك  ذلك  مع  لكّنه  وزمنّية،  وجغرافّية  اجتماعّية 

للتغّلب على كّل هذه المحّددات وقولبة نف�سه بالطباع اّلتي 

يريدها ويختارها لنف�سه.

)1) �سورة الن�ساء، الآية: 6.
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 الخالصة 

من  والحيوان  الإن�سان  بين  ال�سا�سع  الفرق  وجود  بعد 

قدرات واإمكانّيات وحرّية واختيار �سّح اأن يلقى على عاتقه 

ن من ناحيته يالحظ �سروطًا في المكّلف  التكليف، والمقنِّ

والتكليف ول ُيلقي اأّي تكليف على المكّلف من دون مراعات 

العاّمة  بال�سروط  عنه  يعّبر  ما  وهذا  وقدرته  وظرفه  حاله 

ل�سّحة  �سروطًا  هناك  اأّن  كما  البلوغ،  ك�سرط  للتكليف 

للتكليف  �سروط  اأي�سا  وهناك  والطالع،  كالر�سد  التكليف 

ولل�سّحة معًا كالعقل والقدرة.

وبعد مراعات هذه ال�سروط ي�ستطيع المكّلف اأن يو�سل 

وعندها  وفعلّيتها،  كمالها  اإلى  فيه  المودعة  القابلّيات  كّل 

ي�سل اإلى ال�سعادة الأبدّية فال جبر ول اإكراه في كّل ذلك 

واإّنما هو اّلذي ي�سنع م�ستقبله ونهايته بيده.
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