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املعامالت
األسرة
الزواج:
● الزواج مرشوع ،وهو واجب ىلع املستطيع اذلي خيىش الفتنة ،وسنة للمستطيع

اذلي ال خيشاها.

● يشرتط لصحة الزواج:
( أ ) الويل وهو أقرب اذلكور للزوجة ،بعد استئذان الزوجة ابلكر واستئمار اثليب.
(ب) الشاهدان املعروفان بالعدالة.

( ج ) صيغة العقد املأثورة ،وتصح الواكلة يف العقد ويشرتط كفاءة الزوج للزوجة.
(د ) املهر املقدم للزوجة.

● يستحب ابلعد عن املغاالة يف املهر  ،ويصح تعجيله مع العقد أو تأجيل جزء منه أو
لكه إىل أجل حمدد.

● إذا انتىه الزواج قبل ادلخول:

(أ) بالطالق يبىق للزوجة نصف املهر.

(ب) بوفاة الزوج يثبت للزوجة املهر اكمال وحقها يف املرياث.
● من آداب عقد انلاكح املسنونة:
( أ ) اخلطبة

(ب) الويلمة

( ج ) إعالن الزواج بانلغم أو الغناء املباح

(د ) ادلاعء للزوجني ،وادلاعء من الزوجني عند ادلخول.
● للزوجة أن تشرتط يف العقد رشوطا :
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( أ ) ال ختل بطبيعة الزواج

( ب ) ال حتل حراما وال حترم حالال.
● ألي من الزوجني اخليار يف فسخ الزواج أو إبقائه يف األحوال اآلتية :
( أ ) اكتشاف عيب جسيم لم يظهر قبل الزواج.
(ب ) إعسار الزوج عن دفع مقدم املهر ،أو انلفقة الواجبة للزوجة.
( ج ) غياب الزوج دون أن يرتك أو يرتب للزوجة ما تنفقه .
حقوق الزوجني
● حقوق الزوجة ىلع زوجها:

( أ ) اإلنفاق ىلع حاجاتها من طعام ورشاب وكساء وسكن مناسب وعالج وتعليم
مفروض.

(ب ) املعارشة بما جينبها الفتنة.

(ج ) أن يتلطف يف معاملتها وال يؤذيها.
(د ) أن ال يمنعها من صلة رمحها.

(ه ) أن يعدل بني الزوجات إن اكن هل أكرث من زوجة.
● حقوق الزوج ىلع زوجته:
( أ ) أن تطيعه يف غري معصية اخلالق.
( ب ) أن حتفظ ماهل وعرضه وال تغادر بيته إال بإذنه.
( ج ) أن تليب حاجته إيلها ،وال تصوم (صوم نفل) إال بإذنه.
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●

الزواج احملرم

حرم اهلل زواج أصناف معينة من النساء ،إما:
( أ ) حتريما أبديا بسبب :
 4ـ النسب  ،اكألم واجلدة وابلنت واحلفيدة وبنت االبن  ،واألخت وذريتها  ،والعمة

واخلالة وبنت األخ .

 7ـ املصاهرة؛ كأم الزوجة وجدتها ،وبنت الزوجة (بعد ادلخول
وزوجة األب ،وزوجة اجلد.

بها) وحفيدتها،

 3ـ بالرضاع؛ من اشرتكت يف الرضاعة مع الزوج ،أو مع لك من ِّ
حرمن بالنسب من

أقاربها.

(ب) حتريما مؤقتا وهن:
 4ـ أخت الزوجة وعمتها إىل أن ينفصم زواجها بالطالق وانقضاء العدة ،أو وفاتها.
 7ـ املطلقة ثالثا حىت تزتوج غريه زواجا صحيحا ثم تطلق من زوجها اثلاين وتنقيض
عدتها.

 3ـ الزانية إىل أن تتوب وتنقيض عدتها.
 7ـ املرشكة غري الكتابية حىت تسلم ،أما املرأة الكتابية فيباح تزوجها برشط أن
تكون حمصنة (عفيفة).

● انلاكح إىل أجل مسىم (نكاح املتعة) باطل  ،وكذلك نكاح الشغار (أن يزوج الويل
ويلته من رجل ويشرتط أن يزوجه هو ويلته)؛ وكذلك نكاح املحلل؛ إن اكن بغرض
اتلحليل.
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الطالق :
● يقع الطالق إما بلفظ رصيح؛ أو كناية ؛ مع انلية .
● السنة يف الطالق أن يتم والزوجة يف طهر لم تمس فيه وأن يكون طلقة واحدة ،

وإال اكن طالقا بدعيا ،والكهما طالق نافذ ،وهذا الطالق رجيع يف املرتني األوىل
واثلانية .

●

حيق للزوج مراجعة مطلقته من الطالق الرجيع قبل انقضاء عدتها وإال أصبح

الطالق بائنا؛ وال يعود إيلها إال بموافقتها وبعقد ومهر جديدين .

● ال حيق للزوج مراجعة الزوجة بعد الطلقة اثلاثلة إال بمحلل؛ أي بعد أن تزتوج بعد
انقضاء عدتها زوجا غريه زواجا طبيعيا بنية الزواج ال اتلحليل حىت يموت أو يطلقها

فيعقد عليها الزوج األول من جديد.

● جيوز أن تطلق الزوجة طالقا معلقا برشط ما.
● للزوج أن خيري زوجته يف الطالق أو استمرار الزواج ،كما جيوز الطالق باتلوكيل.
النشوز :
● إذا نزشت الزوجة نصحها الزوج باخلري؛ فإن أرصت هل أن يهجرها يف الالكم ثالثة
أيام؛ ويف الفراش إىل أن تستجيب ،وإال فله أن يرضبها رضبا هينا يف غري الوجه عىس

أن تمتثل للمعروف ،فإن لم جتد لك الوسائل سىع حكم من أهله وحكم من أهلها
للصلح  ،وإن تعذر تم طالقهما.
اخللع:
●

إن كرهت الزوجة استمرار زواجها – دون أذى من الزوج أو تعمد  -فلها حق

اخللع؛ بأن تطلب منه الطالق مقابل مال تدفعه.
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اإليالء:
● إن حلف الزوج أن ال يعارش زوجته ؛ تقويما هلا (اإليالء)؛ أكرث من أربعة أشهر :هلا
أن تطلب الطالق أو عودته إيلها  ،وللحاكم أن يطلقها عليه إذا رفض ،أما إن اعد

قبل أو بعد املدة فعليه كفارة يمني.
الظهار :
●

حلف الزوج ىلع حتريم زوجته كحرمة أمه حرام وكفارته حترير رقبة؛ وإن تعذر

(كما هو احلال ايلوم) فصوم شهرين متتابعني؛ فإن عجز فإطعام ستني مسكينا.
اللعان أو املالعنة:

● إن اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يأت بالشهود  ،فعليه أن يشهد أربع شهادات بذلك
فيقام عليها احلد  ،إال إذا شهدت أربع شهادات بكذب شهادته فيفرق بينهما إىل

األبد.

العدة:
● ىلع لك من فارقها زوجها بطالق أو وفاة أن تنتظر مدة ( عدة) ال تزتوج وال ختطب
ِّ َ
فيها ،إال من ُطلقت قبل ادلخول بها.
● عدة املطلقة ثالثة قروء؛ أي ثالث حيضات أو ثالثة أطهار؛ إن لم تكن حامال.
● عدة احلامل أن تضع محلها .
● عدة اليت ال حتيض ثالثة شهور.
النفقة:
●

نفقة الزوجة واجبة ىلع زوجها طوال الزواج وأثناء العدة  ،وقدرها حسب قدرة

الزوج وحال الزوجة.
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● ىلع الرجل نفقة وادليه إن احتاجا  ،ونفقة أبنائه إىل أن يبلغ االبن ويستقل بنفقته أو
تزتوج االبنة.

احلضانة:

ُ
● حضانة الطفل واجبة ىلع وادليه  ،فإن فقدا فعىل األقرب فاألقرب.
●

يشرتط يف احلاضن  :العقل  ،والرشد  ،واإلسالم  ،واخللو من األمراض املعدية

والقدرة ىلع راعية الطفل.

إ
● إذا انفصل األبوان بالطالق اكنت األم أحق باحلضانة ما لم تزتوج ،إإل فأمها.
●

مدة احلضانة  :حىت يبلغ الودل أو تزتوج ابلنت  ،ومدة احلضانة مع األم وغريها

سبع سنوات  ،تنتقل ابلنت بعدها إىل حضانة األب  ،بينما خيري الودل بني أيهما ؛ فإذا لم

خيرت يقرتع بينهما .

● ىلع األب يف مجيع األحوال نفقة أبنائه وأجر احلاضنة .
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املواريث

ا
● اإلرث لألقارب املسلمني واجب ،وال يمنع اإلرث إال :
( أ ) الكفر
( ب ) قتل الوارث املوروث
( ج ) الزنا.
● يدخل يف املواريث املفروضة :الزوج أو الزوجة  ،األب واألم  ،اجلد واجلدة وإن عال ،
االبن واالبنة  ،ابن وبنت االبن  ،األخ واألخت ،أبناء األخ  ،العم وابن العم.

● لذلكر ضعف نصيب األنىث ( من نفس ادلرجة).
● العاصب  :من حيوز لك اإلرث عند انفراده  ،أو ما بيق بعد الفرائض ،وحيرم إن لم
تبق الفرائض شيئا.

● العصبة أقسام :
( أ ) اعصب بنفسه  :اكألب واجلد واالبن واألخ الشقيق أو ألب أو ابن لك منهما ،

والعم الشقيق أو ألب وابن لك منهما

( ب ) اعصب بغريه  :لك أنىث عصبها ذكر يف نفس ادلرجة فورثت معه اكبلنت مع

االبن

(ج) اعصب مع غريه :لك أنىث تصري اعصبة باجتماعها مع أخرى  ،اكألخت مع ابلنت.

● احلجب :وجود بعض الوارثني حيجب غريهم :
( أ ) حجب نقصان

( ب ) حجب حرمان .
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الفروض املقدرة يف كتاب اهلل ( يف سورة النساء):
● انلصف ( :أ ) للزوج إن لم يكن للزوجة ذرية

( ب ) لألخت إذا انفردت عن أخ أو أب أو ابن أو ابن ابن.

●الربع ( :أ ) للزوج إن اكن للزوجة املوروثة ودل

( ب ) للزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج املوروث ودل أو ودل ودل.
● اثلمن :للزوجة أو الزوجات إن اكن للزوج املوروث ودل.
● اثللثان ( :أ ) للبنتني فأكرث  ،إذا انفردتا عن أخ ذكر هلما

(ب) الشقيقتان فأكرث إذا انفردتا عن األب  ،وعن ودل املوروث ؛ ذكرا اكن أو أنىث ،
وعن الشقيق

( ج ) ومثلهما األختان ألب فأكرث  ،إذا انفردتا أيضا عن األخ ألب  ،مع عدم وجود من
سبق.

● اثللث ( :أ ) األم  ،إذا لم يكن للموروث ودل  ،وال حفيد  ،ذكرا اكن أو أنىث  ،وال
اثنني أو أكرث من اإلخوة  ،ذكورا أو إناثا

( ب ) اإلخوة لألم  ،إن اكنوا اثنني أو أكرث  ،واكن املوروث الكلة  ،أي ليس هل أب وال
جد وال ودل ودل ؛ ذكرا اكن أو أنىث.

● السدس ( :أ ) األم إن اكن للموروث ودل أو ودل ودل ؛ أو اكن هل إخوة اثنني فأكرث
ذكورا أو إناثا كذلك  ،واجلدة إن لم يكن للموروث أم بنفس الرشوط

(ب) األب مطلقا سواء اكن للموروث ودل أم ال  ،وكذلك اجلد إن لم يكن للموروث
أب

(ج) أخ وحيد لألم أو أخت وحيدة لألم  ،إذا لم يكن للموروث أب أو جد أو ودل

( د ) األخت لألب يف وجود شقيقة واحدة  ،إذا لم يكن معها أخ ألب ؛ وال أم ؛
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وال جد ؛ وال ودل ؛ وال ودل ودل .
[يرجع يف اتلفاصيل للك حالة إىل جداول املواريث  ،وكتب الفقه  .وثمة برامج ىلع
احلاسبات حلساب القسمة يف لك حالة].
الوصية:
الوصية نواعن ( :أ ) الوصية بالوفاء حبق أو راعية صغار

( ب ) الوصية بمال يرصف ألشخاص أو جهات.
يشرتط يف الوصية ( :أ ) الرشد واتلميزي

( ب ) الوصية بمباح

( ج ) قبول املوىص إيله.
ـ ال جتوز الوصية ملستحق يف املرياث.
ـ جيوز الرجوع عن الوصية أو تعديلها قبل الوفاة.
ـ ال تنفذ الوصية إال بعد سداد ادليون.
ـ الوصية يف حدود اثللث  ،وإذا لم تف باملوىص به قسم بني املوىص هلم قسمة الغرماء.
الوصية الواجبة :وصية يفرضها القانون  ،وإن لم يوص بها امليت ،ألوالد االبن اذلين
مات أبوهم قبل جدهم وهلم أعمام حيجبونهم  ،فتفرض هلم وصية بما يساوي نصيب
أبيهم (لو اكن حيا) برشط أن ال تزيد ىلع ثلث الرتكة.
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االقتصاد
األموال
● حرم اهلل الربا :وهو الزيادة يف األموال بأسلوبني:
(أ) ربا الفضل؛ وهو بيع اجلنس الواحد جبنسه مع اختالف املقدار

(ب) ربا النسيئة؛ وهو ىلع وجهني :أشهرهما ربا اجلاهلية؛ وهو الزيادة يف مقدار ادلين
اليت يدفعها املدين مقابل تأخريه السداد ،واآلخر بيع اجلنس الواحد جبنس آخر

مؤجال.

● حكمة حتريم الربا :تشجيع االستثمار ،تلحقيق أرباح مقابل نشاط فعيل ،دفعا للظلم،
وجتنبا للبغضاء.

● فوائد ابلنوك وأوعية االدخار :اليت تتحدد مسبقا دون مشاركة يف الربح واخلسارة يه
نوع من الربا.

● اتلأمني :جائز رشيطة أن ال تستخدم أمواهل يف معامالت ربوية.
● تبادل العمالت :جائز؛ وهو نوع من ابليع؛ برشط أن يتم اتلبادل يدا بيد بال أجل.
● جيوز حتويل ادلين (احلوالة) من مدين إىل آخر؛ هل عنده دين مماثل ،وجيدر باملحال
عليه إن اكن قادرا أن يقبل.

●

القرض احلسن :مستحب (للراشد) القادر ىلع اإلقراض؛ ىلع أن يكون حمدد

الوصف واملقدار؛ وىلع أن ال يعود عليه بأي نفع ،إحسانا من املقرتض ،وجيوز حتديد
أجل للسداد  ،وعدم اتلحديد أفضل.

●

أوجب اهلل تعاىل كتابة ادلين ؛ أو توثيقه بشهادة شاهدين  ،وكذلك لك ما يتيرس

●

الوديعة :مرشوعة بني راشدين برضا املودع عنده ،وقبوهلا واجب إن اكن املودع

كتابته أو توثيقه من عقود ومعامالت.
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مضطرا  ،ومستحب يف غري ذلك ،إال إن اكن املودع عنده اعجزا عن املحافظة عليها

فيكره.
●

ال حيق للمودع عنده االنتفاع بالوديعة ،وال ضمان عليه إن تلفت دون قصد أو

إهمال منه  ،وللك من الطرفني رد الوديعة مىت شاء.
● العارية (االستعارة):

(أ) مرشوعة ألي يشء مباح ىلع أن ترد عند طلبها أو يف املوعد املتفق عليه
(ب) وىلع املستعري مؤونة ردها

(ج) وجيوز هل أن يعريها لطرف ثالث برضا صاحبها؛ وال جيوز تأجريها

(د) للمعري أن يشرتط ضمانا يف حالة فقدها أو تلفها؛ فإن لم يشرتط يستحب اتلعويض.

● اهلبة( :أ) جائزة ومستحبة من رشيد مالك ،وتصبح ملاك للموهوب هل برشط اإلجياب
والقبول

(ب) وحيرم الرجوع فيها
(ج) ويكره أن تكون اهلبة ابتغاء منفعة أكرب
(د) ويستحب العدل فيها إن اكنت ألبناء مثال.

َ
العمرى :ويه أن يسمح املسلم ألخيه أن ينتفع بما يملك من دار أو بستان إما :
●
( أ ) طوال حياته فتعود بعدها لصاحبها
(ب) ذلريته من بعده فتصبح هبة ال ترد.
● الرقىب :أن يعد املسلم أخاه أن يأخذ شيئا مما يملك بعد وفاته ،ويه نافذة ولكنها
مكروهة.

● الوقف :هو حبس مال ىلع منفعة أو مصلحة معينة ،فال يورث وال يوهب وال يباع،
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وهو معاملة مستحبة ،برشط أن يكون الواقف اعقال وأن يكون املوقوف حالال
ولغرض مباح.

●

اللقطة :يه ما يعرث عليه املسلم من مال أو متاع ،فعليه اإلعالن عنها بالوسائل

●

الغصب؛ وهو االستيالء بالقهر ىلع ملك الغري؛ حرام؛ وىلع املغتصب رده ورد ما

املناسبة ،فإن لم يظهر صاحبها فيه هل؛ إال لقطة احلرم.

انتفع به وإزالة ما بين أو غرس به وضمان ما أتلفه أو اعبه.

● احلجر :يرشع منع اتلرصف يف املال لسفه أو جنون أو إفالس ،ويشمل ذلك:
(أ) الصغري اذلي لم يبلغ احللم فال تصح ترصفاته إال برضا وادليه أو أوصيائه حىت يبلغ
ويتأكد رشده

(ب) السفيه ابلالغ
(ج) املجنون حىت يربأ من اجلنون
(د) املريض مرضا خطريا مقيما
(ه) املفلس ،وهو اذلي تتجاوز ديونه لك ممتلاكته؛ فيجوز احلجر عليه بطلب من
أصحاب ادليون؛ فتباع لك ممتلاكته عدا ما يلزم لطعامه ورشابه وكسائه ،فتقسم

عليهم قسمة الغرماء (إال من اكن دينه متااع حمددا باقيا بعينه فيسرتده).
● املفلس املعرس اذلي ال يملك شيئا يرجأ احلجر عليه.
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البيوع
● ابليع مرشوع بالكتاب والسنة.
● أراكن ابليع( :أ) ابلائع احلر الرشيد املالك ملا يبيع
(ب) املشرتي احلر الرشيد

(ج) املبيع املباح املعلوم دلى املشرتي
(د) صيغة العقد :اإلجياب والقبول
(ه) الرتايض.

● يصح اشرتاط مواصفات املبيع ،أو اشرتاط منافع متعلقة به.
● ال يصح اشرتاط:
(أ) ما خيل بأصل ابليع

(ب) الرشط ابلاطل؛ اكشرتاط أن يتحقق ربح من إاعدة ابليع
(ج) اجلمع بني رشطني.

● جتوز اإلقالة :أي فسخ ابليع ،إذا رغب ابلائع أو املشرتي يف ذلك وقباله معا ،ىلع أن
ترد السلعة كما يه واثلمن بال نقصان.

● للبائع أو املشرتي اخليار يف إتمام ابليع أو فسخه:
(أ) قبل أن يتفرقا

(ب) إذا اتفقا ىلع مهلة معينة للخيار
(ج) إذا ظهر غنب فاحش من أيهما
(د) إذا أخىف ابلائع عيبا يف املبيع

(ه) إذا ظهر يف املبيع عيب لم يكن معلوما وقت ابليع

(و) إذا أوهم ابلائع املشرتي بما ليس يف املبيع ترغيبا يف رشائه.
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● منع الرسول صىل اهلل عليه وسلم:
(أ) إاعدة بيع السلعة قبل تسلمها
(ب) بيع املسلم ىلع مسلم

(ج) بيع انلجش؛ أي املزايدة بدون نية رشاء للتغرير باملشرتين ورفع السعر
(د) بيع حمرم أو جنس

(ه) بيع الغرر؛ أي ما لم تتحدد معامله وصفاته بعد
(و) بيع صفقتني يف صفقة واحدة

(ز) بيع العربون ،اذلي حيتفظ فيه ابلائع بالعربون حىت ولو لم يتم ابليع
(ح) بيع ما ليس حبوزة ابلائع أو ملكه وقت ابليع

(ط) بيع ادليون
ََ
(ى) بيع العينة؛ وهو أن يعيد ابلائع رشاء ما باعه ألجل  -قبل تسليمه  -بثمن أقل
(ك) بيع احلارض للبادي (أي املقيم نيابة عن الغريب)
(ل) الرشاء من الركبان (وهو ما يناظر اتلهريب)

(م) بيع اثلنيا؛ أي استثناء يشء غري معلوم من املبيع .
● جيوز ابليع ألجل حمدد معلوم بثمن حارض؛ يتسلم املشرتي عند حلوهل سلعته( بيع
إ َ
السلم) .
●

جيوز ابليع مع تأجيل أو تقسيط اثلمن مقابل زيادة عن اثلمن الفوري (بيوع

اآلجال).

الشفعة:
● الشفعة يه أخذ الرشيك حصة رشيكه اليت باعها إىل طرف ثالث بنفس اثلمن.
●

الشفعة مرشوعة ما لم يكن الشفيع حارضا ابليع أو اعملا به يف وقته ولم يطلب

الشفعة ؛ وال جيوز هل أن يبيعها من جديد.
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● ال شفعة يف املنقول اكثلياب واملوايش.
املشاركات
● تكوين الرشاكت تلنمية األموال يف جتارة أو زراعة أو صناعة مرشوع ،وقد سن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأقر عدة صور هلا.

●

رشكة العنان :ويه اليت يساهم فيها أفراد بأسهم معينة الستثمار مال ويتقاسمون

الربح واخلسارة بنسبة أسهمهم.

● رشكة األبدان :ويه أن يشرتك أفراد يف القيام بعمل معني ويتقاسمون اعئده بنسب
يتفقون عليها.

● رشكة الوجوه :ويه املشاركة يف عمليات جتارية بيعا ورشاء ،مع املقاسمة يف الربح
واخلسارة.

● املضاربة (القراض) :أن يعطي املسلم آلخر ماال معلوما ليستثمره استثمارا مرشواع؛
ويشرتاكن يف الربح واخلسارة ىلع ما اشرتطاه.

● رشكة املفاوضة :وتشمل لك املعامالت السابقة؛ إذا فوض لك من الرشيكني صاحبه
يف القيام بأي عمليات أو صفقات ثم يشرتاكن يف حصيلة الربح أو اخلسارة.

●

املزارعة :أن يعطي املسلم أرضه ملن يزرعها نظري املشاركة يف جزء معلوم من

املحصول.

● املساقاة :يه إعطاء أشجار ملن يسقيها ويتعهدها نظري جزء معلوم من ثمرها .
● اجلعالة (اكملقاوالت) واإلجارة :أن يكلف املرء من يقوم هل بعمل حمدد نظري أجر
معلوم.

● الضمان :أن يتعهد قادر ىلع ضمان شخص آخر فيما عليه من حقوق ،إن لم يؤدها،
أما:
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● الكفالة :فتشمل أيضا إلزام الكفيل بإحضار املكفول إىل ويل األمر.

● الرهن :هو وضع يشء مادي مع دائن يلضمن سداد دينه؛ وإال فله أن ا
حيصل ادلين
عند حلول سداده من الرهن أو من ثمن بيعه.

● الواكلة (اتلوكيل) :تصح يف عقود ابليع والرشاء كما تصح يف األحوال الشخصية.
●

ملكية األرض :ملن يعمرها ،ولويل األمر أن يقطع من األرايض العامة قطعا ملن

●

إحياء املوات (أي األرض اليت ال يملكها أحد) بزراعتها أو ابلناء فوقها جائز،

يستطيع إعمارها (اإلقطاع) ،كما أن هل أن خيصص ما يراه الزما منها للمصلحة العامة؛
حل َىم.
اكملرايع والغابات ومناطق الرثوات الطبيعية– وهو ما يسىم :ا ِ
وتصبح ملاك هل ما لم تكن مرفقا اعما للمسلمني .
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األمة
السياسة الشرعية
أمة اإلسالم:
● املسلمون أمة واحدة تسىع للتوحد واتلعاون واتلضامن.
● ادلعوة إىل اإلسالم وإعالء لكمته يه الرسالة األوىل ألمة اإلسالم.
● األمر باملعروف وانليه عن املنكر فرض عني ىلع والة أمور املسلمني ،وفرض كفاية
ىلع سائرهم.

● تغيري املنكر يف املجتمع ،بايلد :واجب ىلع احلاكم؛ وهو واجب ىلع لك مسلم يف بيته
وما وىل أمره من عمل ،أما اتلغيري باللسان ثم القلب فواجب ىلع احلاكم واملحكوم.

● الرشيعة اإلسالمية يه أساس الترشيع ،وذلك بالعمل بكل ما جاء به نص رصيح
يف القرآن والسنة؛ أو أمجع عليه علماء اإلسالم املجتهدون ،وفيما عدا ذلك فلألمة أن
ترشع ما تراه متفقا مع املقاصد العامة للرشيعة ومع مصالح األمة ،حبيث ال يصادم
نصا أو حكما يف الرشيعة.

●والية أمر املسلمني ألقدرهم عليها وبرضا اغبلية املسلمني وبيعتهم احلرة.
●

الشورى مبدأ أسايس للحكم ،وعيل احلاكم أن يعمل بمقتضاها؛ عيل أن ال

تتعارض مع نص رصيح يف القرآن أو السنة.

● العدل أساس احلكم يف املجتمع اإلساليم ،ومقومات العدل:
(أ) سيادة الرشيعة ىلع اجلميع بال تفرقة

(ب) العقوبة شخصية تلحق بصاحبها فحسب

(ج) ال يطبق ترشيع بأثر رجيع.
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● طاعة ويل األمر واجبة إال يف معصية.
َُ
● مسئويلة احلكم جسيمة ي ُ ْسأل عنها احلاكم يوم القيامة ،وحتاسبه عليها األمة.
● حياسب والة األمور عن الكسب غري املرشوع.
● ىلع احلاكم اتقاء بطانة السوء.
● حرية العقيدة مكفولة للك من يعيش يف ديار املسلمني بسالم.
●األخوة اإلنسانية؛ واملساواة واتلعارف يه أساس اتلعامل مع لك شعوب األرض .
● العهود واملواثيق بني األمة املسلمة وغريها من األمم تصان وال تنتقض إال لغدر أو
خيانة.

●

ال جتوز مواالة من حيارب اإلسالم واملسلمني أو خيرجهم من ديارهم أو يؤيد أو

يساعد ىلع حربهم واإلرضار بهم.

احلدود
احلدود يف اإلسالم:
● احلد هو املنع من فعل ما حرم اهلل عز وجل بعقوبة رادعة  ،ويطبق ىلع لك مسلم

اعقل بالغ خمتار ارتكب إثما رشع اإلسالم هل عقاب.

● عقوبة شارب اخلمر؛ بعد اعرتافه أو شهادة شاهدين عدلني؛ ثمانون جدلة.
● عقوبة القذف أيضا ثمانون جدلة؛ والقذف أن يريم أحدا بارتكاب فاحشة دون
شهود ،وهو من الكبائر اليت تسقط عدالة فاعلها.

● عقوبة الزنا لغري املحصن (اذلي لم يزتوج) مائة جدلة وأن يغرب عن بدله اعما ،أما
املحصن فريجم باحلجارة حىت املوت ،ويشرتط إلقامة احلد ثبوت الزنا ثبوتا قطعيا
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باإلقرار أو شهادة أربع شهود تأكدوا من رؤية اجلريمة حبذافريها ،عقابا يتناسب مع
املجاهرة بالفاحشة.

● عقوبة اللواط للمحصن وغري املحصن :القتل.
●

عقوبة الرسقة اليت تتم بغفلة من صاحب املال :قطع الكف وتثبت اجلريمة

باالعرتاف أو شهادة شاهدين عدلني ،ويشرتط أن يكون املرسوق ذا قيمة (أكرث من

ربع دينار ،دينار اذلهب = أربعة جرامات وربع)؛ وأن يكون ماال مباحا  ،وأن ال
يكون ثمة فقر اعم أو جماعة ،وأن يكون يف بدل يقام فيه اتلاكفل اذلي رشعه

اإلسالم؛ وعماده الزاكة.

● عقوبة الرسقة باإلكراه واتلهديد (احلرابة) :القتل أو الصلب أو قطع يد ورجل من

خالف ( يسار ويمني  ،أو يمني ويسار ) أو انليف.

اجلنايات
● جزاء القتل العمد :القصاص بقتل اجلاين ،وألهل القتيل اخليار بني القصاص أو أخذ
ادلية أو العفو ،وادلية ىلع عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم ألف مثقال (مثقال اذلهب

=  7907إىل  59955جراما) ذهبا ،أو اثنا عرش ألف درهم ( درهم الفضة =  49-4مثقال).

فضة أو مائة من اإلبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة.

● جزاء القتل اخلطأ هو ادلية والكفارة ،والكفارة حترير رقبة ( أيام الرقيق ) أو صيام
شهرين متتابعني ،وال تعطى ادلية إذا اكن أهل القتيل أعداء للمسلمني ويف حالة

حرب معهم.

● جزاء القتل شبه العمد – وهو االعتداء املؤدي للقتل دون تعمده – ادلية املغلظة
والكفارة.

●

جزاء اجلناية ىلع األطراف؛ إن اكنت عمدا :القصاص ببرت مثلها أو ادلية حسب
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اختيار املجين عليه ،وللك عضو دية مقدرة.
● للك إصابة متعمدة جبرح يف أي موضع باجلسم دية ىلع اجلاين للمصاب.

اجلهاد
اجلهاد:
● رشع اجلهاد يف اإلسالم ألمرين:
(أ) نرش دعوة اإلسالم بني انلاس اكفة :باتلصدي لقوى ابليغ اليت تمنعهم قهرا من

اتلعرف ىلع رسالة اإلسالم؛ وتصدهم عن االقتناع احلر بها إن شاءوا؛ وحترمهم من
إقامة رشعه العادل

(ب) محاية املجتمع اإلساليم من لك من يعتدي عليه ويهدد أمنه ويصده عن عقيدته.

●اجلهاد أسىم مراتب اإلسالم.

● جهاد الكفار واملحاربني فرض كفاية ىلع املسلمني ،إال إذا دخل العدو بدلا فيصبح
فرض عني ىلع لك منهم ،وكذلك ىلع من جيند أو يكلف من قبل ويل األمر.
الرباط:
● الرباط؛ وهو املرابطة لدلفاع من أماكن اخلطر والرتصد ملخططات العدو ومراميه
أيضا فرض كفاية؛ ومن أفضل األعمال.

● إعداد القوة العسكرية ولك ما يؤدي إيلها من علم وتدريب وتمويل فرض كفاية ىلع
املسلمني ،وهو رضورة سابقة للجهاد.

● يشرتط للجهاد أيضا انلية الصاحلة والقيادة املسلمة وطاعة القيادة ورضا األبوين.
● يتعني ىلع املجاهد :اثلبات واالستماتة والصرب.
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● من آداب اجلهاد:
(أ) حسن اتلخطيط للمعركة
(ب) كتمان الرس

(ج) دعوة الكفار إىل اإلسالم أو االستسالم قبل مهامجتهم

(د) عدم قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان؛ ما لم يشاركوا يف القتال
(ه) عدم إحراق عدو بانلار وال اتلمثيل بالقتىل
(و) إعطاء األمان والوفاء به ملن يطلبه
(ز) ذكر اهلل وداعؤه.
●

غنائم احلرب :مخسها لويل األمر ينفقها يف مصارفها الرشعية ،وابلايق يكافأ به

●

اليفء :وهو ما بديار الاكفرين من أموال تركوها قبل هروبهم؛ ينفقها ويل األمر

●

تؤخذ اجلزية من أهل ابلالد املفتوحة باحلرب– عدا النساء واألطفال والفقراء

املجاهدون.

كخمس الغنائم.

والعاجزين عن الكسب– نظري محاية أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم ،وهم معفون من
الزاكة املفروضة ىلع املسلمني.

●

جيوز الصلح مع األعداء املحاربني – دون اتلحالف معهم – عند الرضورة أو

تلحقيق مصلحة املسلمني.
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