
 ) المكلف وشروطه وما يتعلق به (
 تعريف التكليف : -

التكليف لغة هو : المشقة ، ويطلق على األمر بما يشق عليك ، فهو إذًا : األمرر بمرا 
 فيه كلفة .

 نهي .التكليف اصطالحًا هو : الخطاب بأمر أو 
 شروط المكلف : يشترط في المكلف أن يكون بالغًا ، عاقاًل، فاهمًا للخطاب . -

 فخرج بشرط البلوغ : الصبي ، وإن كان عاقاًل فاهمًا للخطاب ، فإنه ال يمكن تكليفه.
 وخرج بشرط العقل : المجنون وإن كان بالغًا ، فإنه ال يمكن تكليفه .

 -دم الفهرم والساهي، فإنه ال يمكن تكليف هرالال  لعروخرج بشرط الفهم : النائم والغافل 
  -وهم في حالتهم تلك 

ريررر مكلررف، لعرردم  -الصرربي ريررر المميررا شررين األشرريا  وهررو مررا  ون  ررب   ررنوا   -
فهمه للخطاب الوار  من الشارع وإ راكره لمقتارا، ، فرال يمكرن أن يعمرل عمراًل وهرم لرم 

 نه ، فال يقبل أي عمل إال شنية .يعرف المرا  منه ، ولعدم صحة النية والقصد م
ريرر مكلرف،  -الصبي المميا شين األشيا  وهو من تجاوز  رن السرابعة مرن عمرر،  -

ألن هرر ا وإن كرران مميرراًا شررين حقررائق األمررور إلررى أنرره ال يمكررن تكليفرره  ألننررا ال نعرررف 
لرى متى ميا ، ومتى فهم الخطاب  ألن الفهم يتاايد تاايدًا ريرر واحرحًا . وأنره يقرف ع

أول وقررف فهررم خطرراب الشررارع ، وعرررف المر ررل ، والغرررل مررن الر ررل ، ولرر لك حرر  
عنرره التكليررف  لعرردم االناررباط فرري ذلررك ، فوحرر  الشررارع حررابطا ياررب  الحررد الرر ي 

 تتكامل فيه شنيته وعقله وهو: " البلوغ "، وله ا فإن أكثر األحكام تتعلق به .
 -، و وا  كان مطبقرًا أو ريرر مطبرق  وا  كان جنونه أصليًا أو طارئاً  -المجنون  -

ريرررر مكلرررف   لعررردم فهمررره للخطررراب الررروار  مرررن الشرررارع ، وعررردم إ راكررره وعلمررره للفعرررل 
 المكلف به، وطريقة امتثاله ، وعدم وجو  النية والقصد منه .

ريررر مكلرررف   -وهررو مخررتل  الكرررالم بسررب  مررا يعرررل للعقرررل مررن خلررل  -المعتررو،  -
رير المميا ، فكمرا أن المجنرون والصربي ريرر المميرا قيا ًا على المجنون ، والصبي 

ريررر مكلفررين ، فكرر لك المعتررو، وال فرررع ، والجررام  : حررعف العقررل عررن إ را  حقررائق 
 األمور ، وعن فهم خطابا  الشارع على ما هي عليه .



النا رري والسرراهي والغافررل والنررائم والمغمرري عليرره ريررر مكلفررين وهررم فرري حالررة السررهو  -
لة والنوم واإلرما  ، ألن هالال  وهم في حرالتهم تلرك قرد فقردوا شررطًا مرن والنسيان والغف

معنرى الخطراب  -وهرم فري تلرك الحالرة  -شروط التكليف ، وهو : "الفهم" ، فهرم كلفروا 
 ، فلو كلفوا وهم في تلك الحال لكان تكليفًا بما ال يطاع ، وهو ال يجوز .

الرة  ركر، ال يفهرم الخطراب فكيرف السكران ريرر مكلرف مطلقرًا : ألن السركران فري ح -
 -يتوجه إليه خطاب ال يفهم المرا  منه ؟! فلو طل  منره امتثرال مرا يقتاريه الخطراب 

 لكان تكليفًا بما ال يطاع ، وهو ال يجوز . -وهو في حالته تلك 
وهو : من حمرل علرى أمرر يكرهره وال يرحرا، ، وال يتعلرق بره قدرتره  -المكر، الُمْلَجأ  -

ريرر مكلرف اتفاقرًا   ألنره مسرلوب  -من ألقي من شاهق علرى مسرلم فقتلره واختيار، ، ك
 القدرة رير مختار كاآللة .

وهو : من ُحمل علرى أمرر يكرهره ، وال يرحرا، ، ولكرن تتعلرق  -المكر، رير الملجأ  -
هر ا مكلرف  -به قدرته واختيار، وإرا ته ، كمن قيل له : اقتل أخا  المسلم وإال قتلنرا  

قررد ترروفر  فيرره ، فررال يوجررد  -وهرري : البلرروغ ، والعقررل والفهررم  -التكليررف   ألن شررروط 
مرررران  مررررن تكليفرررره ، فهررررو شهرررر ا كغيررررر المكررررر، بجررررام  : ترررروفر جميرررر  شررررروط التكليررررف 
باإلحررافة إلررى ترروفر القرردرة ، وكمررال البرردن وال مررة ، ومجررر  اإلكرررا، لرري   ررببًا إل ررقاط 

 الخطاب عن المكر، بأي حال .
 المكلف ما يلي : يشترط في الفعل -

الشرط األول : أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلف بره، وذلرك مكرن أجرل أن يتصرور 
هرر ا الفعررل المررأمور برره، إذ ال يعقررل أن يكلررف بشرري  مجهررول، فيجرر  أن يعلررم طريقررة 
الصالة وشروطها، وأركانها وواجباتها ونحو ذلرك ممرا يتعلرق شهرا، فلرو لرم يعلرم ذلرك لرم 

 يصح منه الفعل .
الشرط الثاني : أن يعلم المكلف أن ه ا الفعل مأمور به من ِقبرل   تعرالى   ألنره إذا 
علرم ذلررك تصررور مننرره قصرد الطاعررة واالمتثررال بفعلرره   أمررا إذا لرم يعلررم ذلررك فررال يكفرري 
مجرر  حصرول الفعرل منره مرن ريرر قصررد وال نيرة المتثرال أمرر   تعرالى ، لقولره عليرره 

 نية"السالم : "ال عمل إال ش



الشرررط الثالررأ : أن يكررون حاصرراًل بكسرر  ، فررال يصررح تكليررف المسررلم بكسرر  ريررر،   
لقوله تعالى : } وال تار وازرة وزر أخرى { ، وقوله: } وأن لي  لإلنسان إال مرا  رعى 

. } 
الشرط الراب  : أن يكون الفعل ال ي طل  من المكلف فعله معردومًا ، أي : لرم يوجرد، 

قبرررل الررراوال ، فهنرررا أمرررر شهرررا قبرررل وجو هرررا ،  -مرررثال  -ظهرررر فيررالمر المسرررلم بصرررالة ال
 ويالمر اإلنسان بخياطة ثوب معدوم

وقلنررا ذلررك   ألن إيجررا  الشرري  الموجررو  تحصرريل حاصررل ال يررر  برره الشرررع ، وألنرره ال 
 يحسن عقاًل أن يالمر من هو قائم بالقيام ، ومن هو يكت  بالكتابة .

للمكلف ، أي : يستطي  المكلف فعلره والقردرة  الشرط الخام  : أن يكون الفعل مقدوراً 
عليه ، فال يجوز تكليفه بما ال يطاع كالجم  شين الادين ، وقلر  األجنرا، ، وإيجرا  
الموجو    لقوله تعالى : } ال يكلرف   نفسرًا إال و رعها { ، وقولره : } ال تكلرف نفر  

اًل مررن أعمررال القلرر  أو إال و ررعها {   حيررأ شررين   تعررالى : أنرره ال يكلررف العبررا  عمرر
 الجوارح إال وهي في و   المكلف ، ومقتاى إ راكه .

ولقوله تعالى : } وما جعل عليكم من الدين من حررج { ، وأي حررج فروع التكليرف لمرا 
 ال يطاع ، قال بعض العلما  : وال حرج أشد من التكليف بما ال يطاع .

ن شي  فاجتنبو، ، وإذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما : "فإذا نهيتكم ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولقوله 
 ا تطعتم"، فكلف النا، بما يستطيعون من الفعل .


