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 المحاضرة الثانٌة

 أهم األحكام العملٌة 

 أحكام العبادات  .1

ووظٌفتها تموٌة الصلة بٌن العبد وربه الكتساب طالة روحٌة ترالب العامل فً 

معمله , والزارع فً مزرعته , والمعلم فً مدرسته , والموظف فً ممر عمله , 

ممارسة مسؤولٌتها والجندي فً ساحة المعركة , واألم فً بٌتها , والسلطة حٌن 

. 

 أحكام األسرة  .2

وهً وجوب ما للفرد وما علٌه من الحموق وااللتزامات باعتبار مركزه فً 

أسرته منذ أن كان جنٌناً إلى وفته , من رضاع وحضانة ووالٌة وتربٌة ونفمة 

وتعلٌم وزواج ومعاشرة وطالق وعدة ووصٌة وتركة . ولد تناول المرآن هذه 

 صٌل ألهمٌتها وخطوتها فً حٌاة الفرد والمجتمع . األحكام بشًء من التف

 أحكام المعامالت المالٌة  .3

وهً وجوب رعاٌة األسباب الشرعٌة لكسب الملكٌة واألخذ باألسس المواعد 

التً تترتب على توفرها شرعٌة انتمال الحموق من شخص إلى آخر , حتى ال 

 خر . ٌكتسب أحد حماً أكثر من التزامه وال ٌطغى حك فرد على آ

ولد التصر المرآن على العناصر واألسس واألحكام التً ال تتغٌر بتغٌر 

الزمان والمكان وتطور الحٌاة االلتصادٌة ومنها : التراضً فً عمود 

المعاوضات وطٌبة النفس فً التبرعات , والتوازن بٌن العوضٌن فً العمود 

صرفات , وأداء الملزمة للجانبٌن , والوفاء بااللتزامات المترتبة على الت

المدٌن لألمانات , وتوثٌك العمود ضماناً للحموق وحذراً من الخصومات 

وترن المرآن بمٌة عناصر العمود وأحكامها وأسس االلتزامات المالٌة 

وأحكامها وتطوٌر العاللات االلتصادٌة واتجاهاتها للعمول البشرٌة فً ضوء 

ن ذلن ضمن اإلطار متطلبات المعٌشة فً كل زمان ومكان شرٌطة أن ٌكو

األخاللً الذي صنعه هللا لإلنسان لٌتحرن فً داخله وال ٌتجاوز حدوده 

 )ومن ٌتعد حدود ...( 

 األحكام الدستورٌة  .4
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لم ٌتطرق المرآن لبٌان طبٌعة الحكم وال لطرق انتخاب ولً األمر )رئٌس 

هل الدولة( وال للشروط التً ٌجب أن تتوفر فً الرئٌس , وال لكٌفٌة انتخاب أ

الشورى )أو أهل العمد والحل( وال لكل ما ٌتغٌر بتغٌر الحٌاة فٌما ٌتعلك بالنظام 

الدستوري وعاللة الحاكم بالمحكوم والحموق والواجبات بٌن الراعً والرعٌة 

 ولكن أمر بوجوب توافر أربعة أسس رئٌسة :

األساس األول : هو العمل بمبدأ الشورى فً صنع كل لرار ٌتعلك بالمصالح 

 لعلٌا لألمة ا

األساس الثانً : رعاٌة العدل والعدالة فً كل حكم لضائً وإداري وغٌرهما من 

 كل ما ٌمس حٌاة وكرامة الفرد .

 األساس الثالث : توزٌع الحموق والواجبات وااللتزامات بمٌزان 

المواساة بحٌث ال ٌأخذ أحد حماً أكثر من التزامه على حساب اآلخرٌن , وال 

 ـ بدون رضاه ـ ال ٌمابله حك .ٌكلف بالتزام 

األساس الرابع : وجوب إطاعة ولً األمر فٌما ال توجد فٌه معصٌة هللا , ألنه 

 ٌمثل النظام , واإلخالل بالتزام الطاعة إخالل بالنظام . 

 ـ أحكام العاللات الدولٌة 5

دستورنا المرآن الكرٌم بنى تنظٌم عاللة الدولة اإلسالمٌة مع غٌرها وعاللات 

لشعوب واأللوام واألمم على أساس األخوة البشرٌة , وكونهم من أب واحد وأم ا

واحدة , وشٌمة األخوة هً التعاون والتضامن والتحابب والتوادد واستبعاد كل ما 

ٌعتبر من باب عدوان بعضهم على بعض , وعلى هذا األساس المرآن على أن 

ناء ال ٌجوز اللجوء إلٌها األصل فً هذه العاللات هو السلم , وأن الحرب استث

إال فً حاالت الدفاع الشرعً عن العمٌدة واإلٌمان وعن الحٌاة والعرض والمال 

والعمل , تلن المصالح الضرورٌة التً رعاٌتها والمحافظة علٌها تعد من صمٌم 

مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة . وفً حالة الدفاع الشرعً أٌضاً أمر سبحانه وتعالى 

 لسلم كلما دعا المعتدي إلى ذلن بعد كفه عن االعتداء . باالنصراف إلى ا

 ـ أحكام المالٌة العامة 6
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أوالً : الملكة فً اإلسالم تختلف عن الملكٌة فً النظامٌن الرأسمالً والشٌوعً , 

ففً النظام الرأسمالً ملكٌة الفرد ممدسة غٌر محددة , وغٌر خاضعة للمٌود , 

ج ملن للدولة ,  وفً الشرٌعة اإلسالمٌة وفً النظام الشٌوعً عناصر االنتا

الملكٌة هلل تعالى , واإلنسان خلٌفة ووكٌل , فعلٌه ان ٌستثمر ملكه استثماراً ٌفٌد 

نفسه ومجتمعه , وأن ٌنفك ما ٌزٌد حاجته فً سبٌل هللا وفً سبٌل المصلحة 

 العامة . 

ا وفً الملن ثانٌاً : جمٌع المعادن الفلزٌة والالفلزٌة فً باطن األرض وظاهره

الخاص والملن العام تعتبر من األموال العامة ومن موارد الدولة , كما أجمع 

على ذلن فمهاء المالكٌة , وعللوا ذلن بأن استثمارها من لبل اإلفراد ٌخلك الفتن 

 والحمد والبغضاء .

ثالثاً : أموال الولف من األموال العامة , ٌصرف رٌعها على المولوف علٌه , 

 رض تصرفه الدولة فً سبٌل المصالح الخٌرٌة العامة . فإذا انم

رابعاً : الزكاة : موارد زكاة النمود , والمحصوالت الزراعٌة , والحٌوانات وكل 

 مال معد للربح والتجارة تعتبر من األموال العامة أو حموق هللا المحضة . 

ٌادة عن خامساً الضرائب : للدولة فرض الضرائب على دخل األغنٌاء وأخذ الز

حاجتهم كلها أو بعضها كلما دعت حاجة األمة أو المصلحة العامة , ألن الزٌادة 

 تعتبر من األنفال . 

سادساً : أرض العراق مولوفة على المصالح العلٌا ألهل العراق منذ الفتح 

 اإلسالمً باتفاق كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب )رض( .

 ـ أحكام الجرائم والعموبات 7

الجرٌمة عبارة عن ارتكاب فعل محرم ثابت تحرٌمه بالنص أو اإلجماع , أو 

ترن فعل واجب ثابت وجوبه بالنص أو اإلجماع , والجرٌمة فً الحالة األولى 

 إٌجابٌة وفً الحالة الثانٌة سلبٌة . 

 الثة ألسام رئٌسة : لسم فمهاء الشرٌعة الجرائم باعتبار خطورتها وعموبتها إلى ث

 المسم األول : جرائم الحدود 
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وهً جرائم االعتداء على المصالح الضرورٌة لحٌاة اإلنسان , لذلن حدد 

التحرٌم بالنص والعماب بالنص , وتتمٌز عموبات جرائم الحدود بأنها حموق هللا 

المحضة )حموق عامة( , ولذلن ال تمبل التخفٌف والتشدٌد والعفو والصلح 

 بدٌل والتعدٌل , ومنها جرٌمة الزنا والمذف والسرلة والردة . والت

 المسم الثانً : جرائم المصاص والدٌة 

وهً جرائم االعتداء على حٌاة اإلنسان أو على سالمته , فكل من التحرٌم 

والعماب فً هذا المسم أٌضاً ثابت بالنص إال أن عماب المصاص والدٌة حك 

المجتمع وبٌن المجنى علٌه )حال حٌاته( وورثته مشترن بٌن الدولة التً تمثل 

)بعد وفاته( والحك الخاص هو الغالب ألن ضرر المجنً علٌه وأسرته أكثر من 

ضرر المجتمع . والماعدة الشرعٌة والمانونٌة تمضً بأن )الغنم بالغرم( لذلن 

ٌجوز فً الشرٌعة اإلسالمٌة العدول من المصاص إلى الدٌة أو العفو إذا كانت 

 لجرٌمة للمرة األولى من الماتل نفسه .ا

 المسم الثالث : جرائم التعزٌر 

وهً الجرائم التً ترن تحدٌد عموبتها لولً األمر )رئٌس الدولة( بتعاون مع 

 أهل الشورى أو )أهل العمد والحل( وهً ثالثة أنواع :

 النوع األول : جرائم الحدود الممترنة بالشبهة : كل جرٌمة حدٌة حصلت فٌها

شبهة من حٌث اإلثبات أو من حٌث التنفٌذ تتحول تلمائٌاً إلى جرٌمة تعزٌزٌة 

ٌعالب الجانً بعموبة تحددها السلطة التشرٌعٌة الزمنٌة إذا لم تصل الشبهة إلى 

درجة إعفائه من العماب , ومن تطبٌمات تحول جرٌمة الحد إلى الجرٌمة 

 التعزٌزٌة .

د , أو كانت فً زواج فاسد ألن نصاب جرٌمة الزنا إذا لم تثبت بأربعة شهو . أ

 الشهادة فً الزنا أربعة فما فوق .

جرٌمة السرلة بٌن الزوجٌن , أو بٌن األصول والفروع , أو بٌن الشرٌكٌن   . ب

, أو فً حالة الحاجة والفمر , فال ٌعالب السارق بالعموبة المحددة لجرٌمة 

 السرلة .

وهً جرائم ثبت تحرٌمها بالنصص النوع الثانً : جرائم بال تحدٌد العموبة :  . ت

وترن تحدٌد العموبة للسلطة التشرٌعٌة الزمنٌة كالتجسس , والغضب , 

 والرشوة , وخٌانة األمانة .
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النوع الثالث : الجرائم المستحدثة : الشرٌعة اإلسالمٌة والشرائع اإللهٌة السابمة 

و دفع مضرة والموانٌن الوضعٌة كلها تستهدف مصلحة اإلنسان بجلب منفعة له أ

عنه , لكن تزٌد الشرٌعة على المانون برعاٌة المصلح األخروٌة لإلنسان . وبناء 

على هذه الحمٌمة لال فمهاء الشرٌعة ٌجوز لولً األمر بالتعاون مع أهل العمد والحل 

أن ٌعتبر كل فعل مضر بالمصالح الضرورٌة لإلنسان كمصلحة الدٌن والحٌاة 

ٌعالب علٌها بعموبة تتالءم مع حجم الجرٌمة  والعرض والمال والعمل جرٌمة

 وخطورة المجرم .     


