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جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات
المستخمص
م ػ الاشري ػرإلسلاي ػػممألاشمػػرةليرة ػػالياإل ػرةلرمايػػإلالمػػسل ظررػػالاشػػرلري ػرإلـلاي ػػافللبيػػيؿلمػػاـل ل
به ػػدؼل امػ ػ ل ظ ػػاـلاىرم ػػامألما ػػرل ػػسلرك ػػمفلا ػػرر اررالةش ػػـلإلير ػػؼلا

ػػمـلب ػػرضلمػ ػةامظل

خم إل ل رارلهذالاشيرةؽل لبؿلىعاهالل ةامرلريرإلعإل لمفلخمؿلاش صةصلاشمزمػ للاشرػأل ػ هال
شكمافلر إلذها.لل
ةهذالاشيرةؽلررركألرياإل اليرمإلال لشال ارالفألر عإلؿلمياري لاشمرةلفألخدم لاشمىرمػسلممػالرفػسل
مػػفلميا رهػػال مػ ّػزليػ هال.للفػػاشمرةلفػػألاي ػػمـلشإل ػػتلرابعػ ل لفػػألدإل هػػالة لفػػأل ػػبهال لة لفػػأل
هاإلرهػالة مةاشهػػال يػػدل ليرػػرلة لشزةىهػالبػػؿلهػػألاشىػػزةلاشميمػؿلشايإلػػاةلاي ػػا إل ل لةشػػذشؾل ػػماهال

ػزةجلإلريػػةفلمػػفلمػػددإلفلمر ػػاةإلإلفل لشهػػالاشيرإل ػ لاشياما ػ لماػػؿل
اهلللرعػػاشرلمػػسلاشرىػػؿلجلاشػػزةج لػلةاشػ ل
اشرىػ ػػؿلفػ ػػألفيرهػ ػػال ل اةارادرهػ ػػال لةاخرإلارارهػ ػػال لفػ ػػألىمإلػ ػػسلم اصػ ػػؿلاشيإلػ ػػاةل ػ ػةاةلا ىرمامإل ػ ػ ل ل
ةا رصادإل ل لةيذشؾلاش إلا إل لل لةم اصؿلاشيإلاةلا خرىل لايػارةلاشػرل ػةؿلاشر ػةؿلىلصػارلاهللل

ماإلالةاشالة اـل)لىىلاش اةليرائؽلاشرىاؿل))لىلاشررمذيل لى .ت)لجلجٜٔٔٓ/ل)ل
ل
Extraction
Islamic legislation grantect of woman rights according to Its rights of
hononning human in order to make social System depend on basics of
stability .Islamic does not impose only moral lessons , but alecares rights
by making texs to ensure implementatsioos .
comm i ssioning effected by the actitaing of woman to serie society
that raised her rank to complete humanity life as Islamic sight ,therefor
God calls her as uoife – husband contained from too equal parts as has
full free as man in thought , choices and in all parts of life ei ther in
social , economy as well as in politics en sure by saying of prophet
) Muhammad :( woman are sisters to men
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حقوق المرأة في الشرع
الحقوق االجتماعية .
أوال  :حق الحياة .
ة رصدلبهالراؾللاشيرةؽلاشرألا رهالاشيرعللشهالم ذلة درهالةيررلا رهاةلاىاهال لم هاليؽلاشيإلاةل
ل ةفأ لمراـ لبإلاف لفكاها لةرفع لي ها لإلبإلف لاي مـ لاف ل لاإلراعلاشر خط لمارلا ارلمف لي فل
اشىاهاإل لفيذرلمفلهذا لاشص لاشرأليا تلم ريرةلا ذاؾللإذليا ةالإلؤدةفلب ارهـلخيإل لاشعارل ل
ة دل يرلاي مـلهذالاشعادة لةصةرهالاشررآفللاشيرإلـلفأل بيسلصةرة لمفلخمؿل ةشاللرعاشرل
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ةيذشؾ ل ير لاهلل ل بيا ا لةرعاشر لماإلهـ لدفف لاشب ات لفراؿج َ ا
ةدةُ ل ُ ئِاَ ْ
ل{ةِا َذا لاْش َم ْة ُة َ
ت}لى ةرةلاشريةإلرجلاإل لٜل)ل.ل
ُرِاَ ْ
ة ليدد لاشيؽ لىؿ لةمم لمار ل ةشئؾ لاشذإلف لإلرراةف ل ة دهـ لمخاف لاشعةز لةاش ا لة هر لمف لذشؾل

برةشا لرعاشر ل} لة لررراةا ل ة ديـ لخيإل لإممؽ ل يف ل رز هـ ل اةاإلايـ ل ف ل راهـ لياف لخطئا ليبإل ار ل{ل

ى ةرة لا

راة لج لاإل لٖٔ ل) ل .لة اؿ لمز لةىؿ ل} ل د لخ ر لاشذإلف ل راةا ل ة دهـ ل ها لبغإلر لماـل

ةيرمةالمالرز هـلاهلللافرراةلمارلاهللل دلكاةالةماليا ةالمهردإلفل{لى ةرةلا عاـلجلاإل لٗٔ)ل.لمفل
هذالاآلإلاتلاشيرإلم ل رخاصلافللدإل الاشي إلؼل زاؿلليؿلاارلمفلاش ةسلإلؤديلاشرلاشر رإلؽلبإلفل
اشذيرلةا ارلف رلشهماليرهمالفألاشيإلاةلةيرـلاشرعديلمارلهذالاشيؽل.ل
ثانيا  :حق التربية والرعايا الصالحة .
شـلإليرؼلا

مـلبي ظليؽلاشيإلاةلشامرةلةريرإلـلة دهال لبؿلي ؿلشهاليرهػالفػألاشرماإلػ لةاشيماإلػ ل

ةاشرربإل لاشصاشي لفػألىمإلػسلم اريػؿليإلارهػال لةفػأل يةاشهػالةيػؤة هال.لة ياطهػالباشيػبل لةاشريمػ ل
ممملبرةؿلاشر ةؿلاشيرإلـلىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)ل«مفليافلشالامثلب اتلفصػبرلماػإلهف ل
ة طعمهف لة راهفلةي اهفلمفلل
فلشاليىابالمفلاش ار»للىلابفلماى ل ىل ل.لتل) لجٕ صٕٓٔٔل)ل.ل
ىدرال–لىإلع ألماشا)ل–ل ُي
ً
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ظػػـللاي ػػمـليػػؽلاشمػػرةلم ػػذلط ةشرهػػالةيػػثلماػػرلايي ػػافلإشإلهػػال لةل يرمهػػالا

ػػمـللةىعػػؿل

مًلاشرلاشى لبرةشالىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)ل"لمفليافلشالاػمثلب ػاتل
ا هرماـلبرربإلرهالمدخ ل
اةلا ػػمثل خ ػ ػةاتلف ػػارررلاهلللفػػػإلهفلة ػػاـلماػػػإلهفلي ػػافلمعػػػألف ػػألاشى ػ ػ لهي ػػذال لة ةم ػ ػ لباش ػػػباب ل

ةاشة طرل"للىلابةلإلعاأل لٜٗٔٛل ج ٙص)ٔٙٙل.ل

مػػفل ايإل ػ لاخػػرىلا ػػمـلبايي ػػافل شإلهػػالبامربارهػػال م ػال لةيػػدلماػػرليماإلرهػػالبمػػالإلي ػػؿلشهػػالاشعػػإلشل
بي ارم ػ للفاػػنـلم زش ػ ل ر ػػاةإلهالم زش ػ ل رإلػػبل ليإلػػثل ةردلمػػفلآدابلاشرعامػػؿلمعهػػالةاشبػػرلبهػػالةاشرػػذيإلرل
ب كاهال لماشـلر تللباليربل ماةإل ل ابر لبرةشالرعاشرل }لةةصػإل الا ػافللبةاشدإلػاليمارػالامػالةه ػال
مارلةهفلةفصاشالفألمامإلفلافلاييرلشألةشةاشدإلؾلاشػألاشمصػإلرل {لى ػةرةلشرمػافلجلاإلػ لٗٔ)لةإليػةفل
ييرلا ـلببرهالةاشرفؽلبهال لةاشدماةلشهالل
ػعهالةاش ػػهرلماػػرل
بػػاشمغ رةلةاشريمػ لفليإلػػؼل لةهػػألما ػػتلمػػالما ػػتلم ػػذل ةؿلإلػػةـلفػػأليماهػػالاػػـلةكػ ل
مارلرربإل لاط اشهاللة ارهالاشدائـلماإل ا للفهألاشرابلاشذيلإل بضلبي ػافل يػدةدلشػال لةي ػبهالفخػرالافل
دمهالر ةؿلاهلللىلصارلاهلللماإلالةاشػالة ػاـل)لماػرلا بلفػألاشرماإلػ ل لاذلىػاةلاشػرلر ػةؿلاهلللإل ػ شال
فراؿلجلإلار ةؿلاهلللمفلايؽلاش اسلبي فلصيابرأل؟ل اؿلجل مؾل ل اؿلجلاػـلمػفل؟ل ػاؿلجل مػؾل ل ػاؿل
جلا ػػـلم ػػفل؟ل ػػاؿلجل م ػػؾل ل ػػاؿلجلا ػػـلم ػػفل؟ل ػػاؿلجلاب ػػةؾلىلاب ػػفلاشىعػ ػدل ٜٜٓٔججٖٖٜٚ/ل).لفىع ػػؿل
صػيبرهالةايي ػافلإشإلهػػالمرػدماًلماػرلا بلةم كػمًلماإلػالاػػمثلمػرات.لفيػؽلا ـلهػػةل مظػـلاشيرػػةؽل
فألاشرعامؿلبإلفلاش اسلةهأل يؽلاش اسلبي فلاشصيب ل.ل
ةمفلي فلاشصيب لرماإل لا ـلفأليبرهالةيإلفلياىرهالشارماإل لإذالكع تل ةلمركتلة لل
ػؾلَ َّلرَعبػ ُػدةْالإِ َّلإَِّإلػػاالةبِاْشةاشِػ َػدْإل ِفلإِ ْي ػػاًالإِ َّمػػالإلػْػباُ َغ َّف ِ
لم ػ َػد َؾلاْش ِيَبػ َػرل
ػرلرُّبػ َ
َ
ُْ
جل{لةَ َ
َ
كػ َ
َُ َ
ارمػػألشهػػال ل ػػاؿلرعػػاشرل َ
َي ُدهمالَة ِ
َّ
ليمَ ُه َمالفَمَلرَُرؿلشَّهُ َمآل ٍّ
إلمال}لى ةرةلاي راةلجلاإل لٖٕ)ل.ل
الةُؿلشهُ َمال َ ْة ًل َي ِر ً
َ َُ ْ
لة َلرَْهَْرُه َم َ
ُؼ َ
مطرلا

مـللاشمرةليرإل لاخرإلارلاشزةجفلفملرزةجلبغإلرلإذ ها لةشهالاشخإلارلبعدلل

اشعردلإفلابتلإيراههالماإلا لةفألذشؾل دش لياإلرة لم هالخ اةلب تلخذاـلا صارإل لل
فل باهالزةىها لةهألاإلب لفيرهػتلذشػؾ لف رػتلر ػةؿلاهلللللفػردل يايهػاللىلاشبخػاريل لٜٔٛٚلجل
ج٘/لٗ)ٜٔٚل.ل
اكػاف لاشػرلمػالررػدـلفرػدلياػتلاشيػرإلع لا ػممإل لماػرلاشصػيب لاشطإلبػ لبػإلفلاشػزةجلةاشزةىػ لاشرػأل
ِ
ةؼ{للىل ػةرةلاش ػاةل
ةه َّفلبِػاْش َم ْع ُر ِل
ررةـلمارلاشمةدةلةاشريم لةي فللاشمعايرة لبرةشالرعاشرل} َة َماي ُر ُ
جلآإل ل)ٜٔل لةيرـلمالإلكرهفل ل اؿلرعاشرل }لة لركارةهفلشركإلرةالماإلهفل{لى ػةرةلاشطػمؽلجل
اإل لٙل)ل.ل
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للة ةىػػبلاي ػػمـلاش ر ػ لشامػػرةلممةم ػاًلصػػإلا لشهػػالمػػفلا كػػطرارلإشػػرلاشعمػػؿلاشػػذيل ػػدلإليػػطلمػػفل
ػدرهالة ةارهػا لةإلعركػػهالشمبرػذاؿلةا

ػرغمؿ لاػػـلاي ارمػالبصػ رهال مػاًلة خرػاًلةممػ لةزةىػ لة إلػػرل

ذشػػؾ.لةشيػػؿلامػػرةلفػػألاي ػػمـل رػ لةاىبػ لماػػرل رإلػػبل ةلزةج لف رػ لاشب ػػتلةاىبػ لماػػرل بإلهػػا لةل
يدللمارلةىةبهالايارلمفلاشةشدلاشذير لةرىبللشاذيرلمارل بإلػالإشػرل فلإلباػدليػدلاشي ػب ليإلػثل
شنبليإل ئذل فلإلدفعالفػأليرفػ لشإلري ػبلةإل ػؽلماإلػالمػفلي ػبا.ل مػالاشب ػتلفرازمػال ررهػال بػداًلمػال

دامػتلم ػػدالةشػـلررػػزةجل لةشػػإلسلشػال فلإلىبرهػػالماػػرلاشعمػؿفلإ ل فلإليػ لةفلشهػػالمػاؿلفر ػػؽل ةلإل ػػؽل
ماإلهػػالمػػفلماشهػػالىاشيا ػػا أ لللٕٜٔٛجلجٖل)ٖٗٚ/ل لة رػ لاشزةىػ لةاىب ػ لماػػرلزةىهػػاليرػػرلةافلل
يا تل إل ل ةلماما لذاتلدخؿ لفملركطرلإشرلاي اؽلمفلماشها لبؿلإل ؽلماإلهالزةىهػا ل اةافل

اشمرةلبطبإلعرهالشر عدلباشإل إلراشذيلإلردمالإشإلهالزةىهال يارلمفلاشغاشألاش إلسلاشذيلريررإلهالبماشهػال
لةفألاشيدإلثل فلاش بأىلصارلاهلللماإلالة اـلةاشالة اـل) شالرىؿجل"ماليػؽلاشمػرةلماػرلاشػزةجل
؟ل ػػاؿلجل فلرطعمهػػالإذالطعمػػتلولةري ػػةهالإذالاير ػػإلتلة لركػػربلاشةىػػالة لررػ ّػبال–ل يل لررػػؿل
مررؾل ّبيهالاهللل–لة لرهىرلإ لفألاشبإلتل"لىابفلماى للى ل.لتجلجٔللٜٖ٘/ل)للل

اةافلشـلإلةىدلةايدلمفلهػذالاشمصػادر لف ررهػاليإل ئػذلماػرلبإلػتلمػاؿلاشم ػامإلفلةاش رػ ليػاما لشيػؿل
ا إلاتلاشيإلاةلمفلطعاـلةيرابلةم يفلىاشبغةيل لٖٜٔٛجلجٜل/لٖٖل)لل
ل
ثالثا  :حــق الـتعـميم .
ةمفلمظاهرليرةؽلاشمرةلفػألاي ػمـلهػةلا هرمػاـلبرعاإلمهػال لإذلشػـلإلىعػؿلاشرعاػإلـلمرصػةرالماػرل
اشرىؿلفرطل لفاآلإلاتلاشررآ إل لاشرأل ماتلمفلي فلاشعاـللةاشعاماةل دليػماتلاش ػاةل إلكػال لبرةشػال
رعػػاشرل}لإلرفػػسلاهلللاشػػذإلفلام ػةالم ػ يـلةاشػػذإلفلارػػةلاشعاػػـلدرىػػاتلةاهلللبمػػالرعماػػةفلخبإلػػرل{لى ػػةرةل
اشمىادش لجلاإل للٔٔل)ل.ل
للة ةشالرعاشرل}ل ؿلهؿلإل لرةيلاشذإلفلإلعامةفلةاشذإلفل إلعامةفللا مالإلرذيرلاةشةالا شباب{ل

ةرةل

اشزمرلجلاإل للٜل)ل.للفماؿلهذالاش صةصلريمؿلاشرىؿلةاشمرةلل.ل
ل
ةشـلإليرؼلا

مـلبا رارلليؽلاشرعاـلشامرةلبؿلىعؿلرعاإلمهال ببالفألليصةؿلا ىرلةاشماةب لل

برةؿلر ةش الىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)لىلاما لشهـلاىرافلجلرىؿلمفللاهؿلاشيرابلامفلب بإلال
ٕ٘ٙ
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ةامفلبميمدل لةاشعبدلاشمماةؾلاذالادىلليؽلاهلللماإلالةيؽل لمةاشإلاللةرىؿليا تلم دالامالىلل
اشيمإلديلٕٓٓجلجٔل/لٕٜ٘ل)ل.ل
ل
ةامطرلا

مـللاشرىػؿلةاشمػرةليػؽلاشػرعاـلةاشرعاػإلـلماػرليػدل ػةاةلللة زةاجلاش بػألرعاّمػفلةماّمػف ل

ة ػػدل رػػؿلم ػ هفل ييػػاـلاشػػدإلف لة امػػتلاشيىػ لبػ راهف لة رػػؿل إلػػرهفلمػػفلاشصػػيابإلاتفليػ ـلمطإل ػ ل
ا ص ػػارإل لةاشر ػػأل ام ػػتلب ػػاشياإلرلم ػػفلا مم ػػاؿلاشعظإلمػ ػ لم ػػفل ى ػػؿلخدمػ ػ لا

ػػمـلةاشم ػػامإلفل ل

ةايرهرتلبعامهالةييمرهالةرىاي لمراهاىاشيافعأل لٖٜٜٔجللجٔلٖ٘ٙ/ل)لةيػافلشهػالاشعدإلػدلمػفل
اشمةا ػػؼلاشميػػهةدةلفػػألرػػارإل لا

ػػمـل ػةاةلفػػألمىػػاؿلاشىهػػادلةاشميػػاري لفػػألاشمعػػارؾلاشع ػػيرإل لل

ىاشص عا أل لٖٓٗٔلجلجٖلل)ٖٗٓ/اةلفػألمىػاؿلاشعاػـلي ارةإلػ لشايػدإلثلاةلاش رػالفػأليػرحلاشعدإلػدل
مفلاشم ائؿلاشمرعار لباش اةلىا صاريل ل لٜٜٔٛلجلجٔل )٘٘/لاكػاف لاشػرلا هػاليا ػتلرغ ػؿل
مػفلمػػاتلمػفلاش ػػاةلفػألمهػػدلاشر ػةؿلصػػارلاهلللماإلػالةاشػاللة ػاـ لطابػػالشاماةبػ لةا ىػػرلمػػفلاهللل
ػتلي َإلػػألا ةصػػابإل لشهػػالصػػيب ىا زديل لٖٓٗٔلجلجٓٔل
مػػزلةىػػؿ لة ـلاشػػدرداةةهألهىإلم ػ لب ػ ُ
ٕٗٔ/ل)لةيا ػػتلمػػفلفكػػمةلاش ػػاةلةمرمئهػػف لةذةاتلاشػػريلم ػ هفلمػػسلاشعبػػادةلةاش ػػؾل للىابػػفل
فكإلؿل لٜٜٜٔلجلجٔل)ٕٖٗ/للرةفإلتل بؿل بألاشدرداةلب رإلفولةيا تلةفارهالباشياـلفػألخمفػ ل
مامػػافلبػػفلم افىاشيػػافعأل لٜ٘ٔٛجلجٔل/لٕ)ٜٗلةيا ػػتل ػػدلي ظػػتلمػػفلاش بػػأللةمػػفلزةىهػػال
ِ
ػدهفلم ػػفلاشرابعإل ػػاتلىاشي ػػإلبا أل لٜ٘ٔٛلجلجٔلل
ػذشؾلم ػ ْػفلبع ػ
ب ػػألاش ػػدرداةلمػ ػةإلمرلا ص ػػاريلةي ػ
َ
)ٖٙ/لل.ل
افلاشصيابإلاتليفلإلرعامفللةبادلمفليرصلاشصيابإلاتلمارلرارألاشعاـلمفل مارلمصادرال لاذل
هفليفلإلياةرفلاشر ةؿلىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)لةلمماإل لاشرعاـل لهذالشـلرررصرللمارل
اشرارألفرطلاذليا تله اؾلاشم ا ي للةاشيةارل لةاشمرةلاشم ام ل لشـلريفل ىإل للبإلرهالبؿليا تل
رررادلدةرلاشعاـلل لمفلاىؿللمعرف لامةرلدإل هاىاشبرهاةيل للٕٓٓلجٗٛل)ل.ل
لةةصػػؿلمػػددلاش ػػاةلاشاػةارألا ػػبافلماػػرلرعاػػـلاشرػراةةلةاشيرابػ لاشػػرل صػػؼلمػػددلاشرىػػاؿل لةايػػرهرل
ياإلرلم هفلفألماػةـلاشرػرآفل لةرةاإلػ لاشيػدإلث لةلاش رػال لةلاشطػبلةاشرمػرإلضل لماػؿلاشيػ اةلب ػتل
مبػدلاهلللبػفلمبػدليػمسلبػفلخاػؼلاشعدةإلػ ل لةهػػألممػفلمػرؼلمػ هفللفػألاشىاهاإلػ ل ػمم لاشعرػػؿل
ةاشػػريلىابػػفلمبػػدلاشبػػرلٕٔٗٔلجلجٗلٕٜٔٙ/ل)ل ليمػػالمرفػػتلبعػػضل ػرارلاشطػػبلةاشر إل ػ لةمػػال
ٕ٘ٚ
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إلرعاػػؽلبهمػػالمػػفلمعػػارؼلفػػألذشػػؾلاشعصػػر لاػػـل ػػامتلةيا ػػتلمػػفلاشمهػػاىراتلا ةائػػؿل لةباإلعػػتل
اش بألىصارلاهلللماإلػالةاشػالة ػاـ)ل لةرةتلاشيػدإلثلم ػالىلابػفلخإلػاطل لٕٜٔٛلجلجٔل/لٖٕ٘ل)ل
.ل
ةلاشربإلػػسلب ػػتلمعػػةذلا صػػارإل لل فيا ػػتلإشػػرلىا ػػبليػػىامرهالةي ػػفلبمئهػػالفػػألاشمعػػارؾلمػػسل
ر ةؿلاهلللىصارلماإلالةاشالة اـ)لميدا ل لماشم ل لفرإله ل لةمؤرخ لل
ىلابػػفلا اإلػػرل ٜٜٔٙجج)ٕٜٗ/ٚلفلفرػػدلرةتلمػػفلاش بأىصػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لىٕٔليػػدإلاالل
)لىلابػػفلمبػػدلاشبػػر :4141ج )158/8لةرعػػدللةايػػدةلمػػفلاشم ارىػػسلاشهام ػ لاشرػػأل ػػىاتلا يػػداثل
فألفىرلاي مـلةمرىعالفألبعضلا يياـلاشرألي ظرهالمفلاش بألىصػارلاهلللماإلػالةاشػالة ػاـ)ل
ىللابػػفليىػػرلاشع ػػرم أل لٖٜٔٚلجلجٔلٗٚٙ/ل)ل لةل ـلمبيػػرلا صػػارإل للاشرػػألمػػرؼلم هػػال
ا هػػاليا ػػتلمػػفلاشم ػػاماتلةاشمباإلعػػاتلا ةائػػؿلباشمدإل ػ ل لةلصػػيابإل لىاإلا ػ ل لةميدا ػ لايػػرهرتل
بعامهػػالةفرههػػال لةرةتللاشيػػدإلثلمػػفلاش بػػألميمػػدلىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـل).لىاشيمإلػػديل ل
ٕٕٓٓلجلجٗل/لٖٔٙل)ل.ل
ل

افلا ئم ػ ػ ُلا ةائػ ػػؿلاخػ ػػذةالماػ ػػةمهـلماػ ػػألمػ ػػددليبإلػ ػػرلمػ ػػفلاش ػ ػػاةلاشعاشمػ ػػاتل لفإليػ ػ ِّػداةفلم ػ ػ هف ل
ةإليداة هف لةإل رعإل ةفلبهفلفألم ائؿلاشعاـ لم هـلايماـلابػفلم ػايرلإشػرلإيػدىلةامػا إلفلامػرةل
خذلم هفلاشعاـللىإلػا ةتللاشيمػةيل للٓٓٗٔهػػلجلج٘ل)ٔٗٓ/ل لةيا ػتلشماشػؾلاب ػ لري ػظلمامػال
إلع ػػألاشمةط ػ لةيا ػػتلررػػؼلخاػػؼلاشبػػابلفػػقذال اػػطلاشرػػارئل رػػرتلاشبػػابلفإل ط ػػفلفإل ظػػرلماشػػؾلفإلػػردل
تلاش رإلالاشمػاشيألاشيبإلػرل ػي ةفل
ماإلالىابفلفريةفل لىل ل.لتل)لجلجٔل/ل)ٔٛلةيا تلخدإلى لُلب ُ
ِ
َ ٍ ٍ
ػاةلشػػـل
ذاتلفرػػالةماػػـ لةيػػافل بةهػػالإل ريػػإلرهالفػػألمهمػػاتل مػػةرا ليرػػرلإ ػػالشمػ ُ
ػالمػػرضلماإلػػالاشركػ ُ
إلربؿلإ لبعدل خذلرإلهالىيياش ل لٕٓٗٔهػجلجٔل.)ٖٖٕ/لة رلاشخطإلبلاشبغداديلصيإلالاشبخػاريل
ماػػرليرإلم ػ لب ػػتل يمػػدلاشمػػرةزيلفػػألخم ػ ل إلػػاـلىإلػػا ةتلاشيم ػةي لٓٓٗٔلجلجٗل/ل)ٔٛلة ػػرةل
اش ػػخاةيُّلماػػرل ػػارةلب ػػتلاش ػراجلىػػامسلاشررمػػذيلىاشغػػزيلل ىل .لتل)لججٔلل/ل)ٕٛلةباػػدلمػػددل
يػػإلخارالىلٕ)ٛليػػإلخ ل لةباػػدلمػػددليػػإلخاتلاشيػػافظلةاشمػػؤرخلاشميػػهةرلاش ػػمعا أللىل)ٙٚليػػإلخ ل
ىاش ػ ػػمعا أل لٕٜٜٔلجلجٗل )ٕٛٓ/لةمػ ػػددليػ ػػإلخاتلاشيػ ػػافظلاشػ ػػذهبألى)ٔٛليػ ػػإلخ ل لةيػ ػػإلخاتل
اشعاؿلابفليىرلاشع رم ألى)ٜ٘ليإلخ لىاشبرهاةيل ٕٜٓٓللجلٔٙٚلػلٕ)ٔٛل.ل
ٕ٘ٛ
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الحــقــوق االقــتــصادية
اوال  :حق التممك .
ي اتلريرإلعاتلاشيرػةؽلا رصػادإل ل لشامػرةليرهػالفػأل اشرماػؾلةاشرصػرؼلبممرايارهػالبػ سلاشرػدرل
اشذيلا رالشارىؿلبعدلافليا تلميرةمػ لمػفلراػؾلا هاإلػ للفػألا مػراؼلاشىاهاإلػ لاشرػألىعاػتلمػفل
اشمرةل داةللشم رراؿلباشمايإل لةايرثلمفلإلدلاشرلاخرىل ةاطاؽلمارلهذالاشيؽلاشذيلةهبالا

مـل

شهالفرهاًلب هاإل لا داةلاشياما لىيإلخألزادةل ٜٜٔٛلجلجٗل/ل٘)ٚلةهػأليػؽلشيػؿلما ػؿلبػاشدلدةفل
امربارلى ا.لةرع أللذم لماشإل لم ررا لرخةؿلصايبهالاشيؽلفأل فلإلاألمالياةلمفلاشرصػرؼل

باشمايإل ػ لدةفلياى ػ لشمةافر ػ لطػػرؼلآخػػرليرػػرلا ب.لةمػػفليرهػػالافلر ػػرامرل مةاشهػػالفػػألمخراػػؼل
اشميػػارإلسلاشرىارإل ػ ل لةاشص ػ امإل ل لةاشزرامإل ػ ل لةل فلرعرػػدلياف ػ لاشعرػػةدلاشمد إل ػ ل لمػػفلبإلػػسلةي ػراةل
ةاإلىػػار لةا ػػرئىارلةيػػري ل لةرهػػفل لةةصػػإل لل لذشػػؾلشهػػاليػػؽليرإل ػ لا خرإلػػارلشمػػفلريػػاةل دارةل
امةاشهالةر إلإلرلامماشهال لةشهػالاشيرإلػ لفػألافلر ػؽلماػرلمػفليػاةتلمػفلامةاشهػال لف ػأليػدإلثلاـل
ام لىلركرلاهلللم هػال)ل ةشهػالجلل"ل اػتلإلار ػةؿلاهللل شػألاىػرلافلا ػؽلماػرلاب ػألابػأل ػام ل؟لل
ا مػػالهػػـلب ػػأل لفرػػاؿلجلا رػػألماػػإلهـلفاػػؾل ىػػرلمػػال رػػتلماػػإلهـل"لىاشطب ار ػػألجلاشمعىػػـلاشيبإلػػرل ل
جٖٕل)ٖٖٛ/ل.ل
ل
ثانيا  :حــق الــميراث
كػػمفلا

ػػمـلشامػػرةليرهػػالفػػألاشمإل ػراثلبعػػدلافليػػافلفػػألاشىاهاإل ػ لمررص ػرالماػػرلاشػػذيةر.لفمػػفل

مظإلـلفكاال"مزلةىؿ"لافلبإلَّفليرهالفألاشمإلراثلةفؽلكةابطلةمعاإلإلرلل

ميددةلليأل لإلطمسلطامسلفألهكـليرهالاةلإلم عهالم الفراؿلاهلللرعاشرل{إل ِ
ةصإل ُي ُـلاشاَّاُلل
ُ
لم ْا ُؿلي ِّ
ِفألَةَ ِد ُيـلشِ َّاذ َي ِر ِ
ظلا ْ ُْ اََإل ْإل ِفلفافليفل اةلفةؽلاا رإلإلفلفاهفلاااالماررؾلةافلل
َ
ْ ْ
يا تلةايدةلفاهالاش صؼ}لى ةرةلاش اةلجلاإل للٔٔ)ل
ةل بػػؿلاي ػػمـ ليػػافلاشمإل ػراثلشاةشػػدلاشػػذيرلا يبػػر لة لرػػرثلاشمػػرةلبيػػاؿ لبػػؿلرير ػػبلمػػفلىما ػ ل
مرػػاعلاشبإلػػسلفػػألبعػػضلا ي ػةاؿ لرػػةرثلمعػػا.لةيػػافلاشعربػػألإلرػػةؿج" ل عطػػألإ لمػػفل ارػػؿلماػػرل
ظهػةرلاشخإلػػؿ لةطػامفلبػػاشرما لةكػاربلباش ػػإلؼ لةيػازلاشغ إلمػ لىاشبغػػداديل لىل ل.لتل)لجلجٔلل
بلمػفلاشربإلاػ لةاشيػ ّػرل
)ٖٕٗ/ل يل فلاشمإلػراثلم ػدلاشعػربلفػألىػاهاإلرهـليػػافلمرربطػاًلباشيماإلػ لةاشػ َذ ّ
ٕٜ٘
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ةاش ّر لةصإلا لاش ب لةشإلسلشامرةلفألذشؾل صإلب لفهأل إلرل ادرةلمارلريمؿليأةلمػفلذشػؾ ل
بػػؿلهػػألاشميراى ػ لإشػػرلاشيماإل ػ لةاشصػػإلا لة ل ػػإلمالفػػألاشمىرمػػسلاشىػػاهاألاشعصػػبألاشرػػائـلماػػرل
اشغاراتلةاشيرةبلةمفلإيراـلاي مـلشامرةل فلىعؿلشهال صإلباًلمفلاشمإلراثفلفانـل صػإلبلمعػإلف ل
َّؿلفألمةاكعال.ل
ل
يةلمالهةلم َص
ةشازةى ل صإلبل لةشاب تلةشنختلة يةهال صإلبلمارل
ُ

لةرةىلىابرلبفلمبدلاهلللركألاهلللم همال الىاةتلامرةل عدلبفلاشربإلسلإشرلر ةؿ لاهلللصارل
اهلللماإلالة اـلباب رإلهمالمفل عد لفراشتجل"إلالر ةؿلاهلل لهارافلاب رال عدلبفلاشربإلس ل رؿل بةهمال
معؾ لفأ ل يد ليهإلداً لة ف لممهما ل خذ لماشهما لفاـ لإلدع لشهما لما ً لة لإل يياف لإ لبماؿ لفراؿل

اشر ةؿلصارلاهلللماإلالة اـجلإلركألاهلللفألذشؾ لف زشتلآإل لاشمإلراث"..لةخصصلاي مـلشامرةلل
ِ َّ ِ
ليظِّ لا لُ اََإل ْإلف{ لى ةرةلاش اةلجل
صؼليظلاشذير لفألا رث ليمالفأل ةشػالرعاشرلجل}شاذ َي ِر لم ْا ُؿ َ
اإل لٔٔ)ل فل ظاـلاشمإلراثلمرربطلب ظاـلاش راتلشذالفهأل لرياؼلباي اؽلمارل يدلبخمؼل
اشرىؿل لافلا

مـلىعؿلمبةلا

رةل اةا يائهالياالمارلمارؽلاشرىؿلة م رلاشمرةلمفلذشؾلبؿل

اشمرةلفأل اشبل يةاشهالمكمة لاش ر ل ةاةليا تل ماًل ـلزةى ل ـلب راًل ـل خراًلبخمؼ ل لاشرىؿل

اشذيللإلريمؿلاشمهرلةرىهإلزلاشم زؿلة راتلاشيإلاةل.للةإلذيرلبعضلاشباياإلفلرعاإلمًلآخرلةهةل فل
اي مـل لإل ظرلإشرلاشمرةلي ردل لةشي الإل ظرلإشإلهال اةاشرلاشرىؿلي رةلمية لمفلفردإلفلإلية افل
ةاةلاشمىرمسلاشيبإلر لفهألر خذل هماًلةزةىهالإل خذلل همإلفلمفلمةراالفريةفلاش رإلى لاما ل هـل

شهذالا

رةلة خةهالإل خذل همإلفلمفل بإلهالةزةىرالر خذل هماً لمفلمةراهالفإليةفلاشمىمةعلاما ل

هـلفأل رةل خرىلفه ال كإل لرعادشإلالةباشراشألرريرؽلاشرياماإل لفألاشمىرمسلل.ل

مـلإل رصلميا لاشمرةلفأل ةشال

ةهذالردالشطع اتل مداةلاشدإلفلفأليبه لرم يةالبهالفأل فلا
ِ َّ ِ
ف{لىل ةرةلاش اةلجلاإل لٔٔ)ل.ل
ليظِّلا ُ اََإل ْإل ِل
رعاشرلفألاآلإل لاشررآ إل لاشيرإلم }لشاذ َي ِرلم ْا ُؿ َ
ل إكاف لشمال بؽلفردلةكالاشعاماةلفألم ائؿلاشمإلراثليمالىاةتلفألماـلاش رائضل فله اؾل
يا تلررثلاشمرةلفإلهال صؼلاشرىؿلرمامال لةاخرى ليا تلررثلفإلهالاشمرةل يارلمفلاشرىؿل ل
لإلرثلفإلهالاشرىؿلى اطافل لٜٜٜٔلجلصلٓٔلػػل.)ٗٙل
ةه اؾليا تلررثلفإلهالاشمرةلة ل
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رابعــا  :حق العملل.ل
اي ػػمـلي ػػثلما ػػرلاشعم ػػؿل لةر ػػبلفإل ػػال لةىع ػػؿلش ػػالم زشػ ػ لمظم ػػرلةميا ػ ػ لليب ػػرىل لةةردلفػ ػألل
اشررآفللاشيرإلـلمالإلرربلمفلامامائ لة رإلفلآإل لرريػدثلمػفلاشعمػؿلةريػثلماإلػالم هػال ةشػالرعػاشرل
فلرْزِ ِا ا ِ
ِ
ِ
َِّ
ِِ
ةرل{ل
يلى َع َؿلشَ ُي ُـلا ْ َْر َ
}ل ُه َةلاشذ َ
ضل َذشُةً لفَ ْ
لةِاشَ ْإلالاشُّ ُي ُ
ام ُيةالف َ
الة ُياُةالم ِّل َ
ألم َايبهَ َ
ى ةرةلاشماؾلىلآإل ل٘ٔ).لة دلىاةتلهذالاشيرةؽلبصإلغ لاشىمسلفألهذالاآلإل لاشيرإلمػ ل يليػماتل
اشػػذيرلةا اػػرلماػػرليػػدل ػةاةل.ةبػػاشر ـلمػػفل فلاي ػػمـلليػػرـلاشمػػرةل لة شزمهػػالبعمػػؿلمظػػإلـلفػػأل
بإلرها لةهةلرربإل ل ة دهال لةردبإلرليؤةفلم زشهاللإ ل هالشـلريرـلمفلاشعمػؿللخػارجل طػاؽلا

ػرةل

افلايراىتلإشإلهال ل ةلايراجلمىرمعهال شإلهال.ل
للفا

شزمهالباشي اظلمارلل إلـلا
مـللفرال بةابلاشمياري لشامرةلة ل

مـللفألاشعمؿلللةاشرألمفل

يا هالافلري ظلبالليرامرهال لةيإلاةهػال لةم رهػال ةإلصػافلبػالاشػدإلف لةاشبػدفللةاشعػرضل لةاشراػب ل
ةاشعرؿلولمفلخمؿلمالإل ا بلفطررها لةر اشرها لةطبإلعرهالةمةاهبهال ةمإلةشها لة درارهال.لل
ةفػػألاشرػػارإل لا

ػػممألل مػػاذجلميػػر لش ػػاةل مػػفلباممػػاؿل إلػػرلرػػدبإلرلاشم ػػزؿلةرماإلػ لل ػػرهفل ل

م هػػالاـلمطإل ػ لا صػػارإل لىركػػألاهلللم هػػا)ل هػػال اشػػتلج"ل ػػزةتلمػػسلللر ػػةؿلللاهلللىلصػػارلاهللل
ماإلػػالةاشػػالة ػػاـل)ل ػػبسل ػػزةاتل خا هػػـلفػػألريػػاشهـللف ص ػ سلشهػػـلاشطعػػاـللة داةيلاشىريػػرلة ػػةـل
ػذشؾلرفإلػ ػػدةلىركػ ػػألاهلللم هػ ػػال)لاشرػ ػػأل
ماػ ػػرلاشمركػ ػػر"لىاشػ ػػذهبأل ل لٜٜ٘ٔلجلجٙل)٘٘ٙ/ل لةيػ ػ
ُ

ص ػػبتلشه ػػالخإلمػ ػ لخاصػ ػ لةرطةم ػػتللشمػ ػداةاةلاشىري ػػرلف ػػأل ػػزةةلا يػ ػزابل لةي ػػافلر ػػةؿلاهلللل

ىصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)ل دل اؿلشرةمالجليػإلفل صػإلبل ػعدلبػفلمعػاذلفػألاشخ ػدؽ"لاىعاػةالفػأل
خإلم لرفإلدةليررل مةدالمفل رإلب"ىلابفلهياـل لٔٔٗٔلجلجٗلٜٜٔ/ل)لةلزإل ػبلب ػتلىيػشلبػفل
ربابلمفلب أل دلبفلخزإلم لةيا تل مبدلاش اةلة مظمهفلصد لرةفإلتل ػ لٕٓهػػلةشهػالٖ٘ل
ل لاشرأليا تلررصدؽلفألمماهالفألدبدلاشىاػةدللىاشرػاريل لٕٔٓٓلجلجٗل/ل)ٖٕٛةيا ػتل ةؿل

مهاتلاشمؤم إلفلةفاةلبعدلر ةؿلاهللل-صارلاهلللماإلالة اـل لةدف تلباشبرإلسلل.لىلاشةا ػديللٕٗٓٓل
جلجٔلٖٙٙ/ل)ل.ل
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-

الـحقــوق الــسيــاسية .

هألراؾلاشيرةؽلاشرأليػرمتلمرعارػ لب ػاط لاشييػـلفػألا مػ ل لريرإلرػالشمراصػدهالةمػدـللاشخػرةجل
ماإلهػا لةياػػتلاشيػرإلع لاي ػػممإل لا مػ لبمػػالفإلهػػالاشمػػرةلماػػرلممار ػ لاشعمػػؿلاش إلا ػػألفػػألصػػةرال
اشمرعددةل لبامربارهالطرفالفامملشالدةرالفألاشيإلاةلاش إلا إل لشنم ل.ل
لومن حقوق المشاركة السياسية لممرأة :
أوال  :حق أبـداء الـرأي :
ػػاةىلا

ػػمـلبػػإلفلاشرىػػؿلةاشمػػرةللفػػأل بػػداةلاشػػريل لماػػرلامربػػارل همػػالخارػػالمػػفل ػػسلةايػػدةل ل

ةإليػػرريافلفػػألا ص ػػؿلةاشري ػةإلفلفيمهم ػػالإلماػػؾلاشعر ػػؿلاشػػذيلش ػػالاشرػػدرةلما ػػرلاير ػػابلاشعا ػػـل لةل
اش يػػر لةاشرمإلإلػػزل.للةشػػـلإلرػػؼلا

ػػمـلم ػػدلهػػذالاشيػػدلبػػؿلافلاهلللرعػػاشرلرفػػسليػ فلاشمػػرةل لةىعاهػػال

مياةرةلشار ةؿلىلصارلاهلللماألةاشالة اـل)ل لةىمعهػالةاإلػاالفػألخطػابلةايػدل ل ػاؿلرعػاشرل} ػدل
مسلاهللل ةؿلاشرألرىادشؾلفألزةىهالةر ريألاشرلاهلللةاهلللإل مسلرياةريمال{ ىل ػػةرةلاشمىادش لجل
اإل لٔل)ل.ل
ةمػػفلصػػةرلايرػراـلاي ػػمـلشامػػرةللىعاهػػالريػػإلرلةر ريػػارل لدةفلافلإلرصػػدىلشهػػالايػػدللمػػفلذشػػؾل
فيرػػبلاش ػػإلرةلرزخػػرلب مااػ لمػػفليإلػػاةلاشر ػػةؿلىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)ل لةصػػيابرالررػػدـلفإلهػػال
اشمرةللرإلهالةرعبرلم الم رخدم لل ةةلاشعرؿلةايدراؾل لةخإلرلدشإلػؿلماػرلذشػؾلهػةلا ريػارةلاش بػأل
ىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـل)لشزةىرػػاللل ـل ػػام لب ػػتل بػػأل مإل ػ لاشمخزةمػػألل ليا ػػتلمػػفل فرػػال
اش ػ ػػاةلة مراهػ ػػفللىاش إل ػ ػػابةريل لٜ٘ٔٛلجلجٔٔلٕٜٜ/ل لفبعػ ػػدل فلمرػ ػػدلصػ ػػاالاشيدإلبإل ػ ػ لة مػ ػػرل
اشم امإلفل فلإلريااةالمفلإيرامهـلفاـلإلمرااةاللظ الم هـل فلفألذشؾلاشصاال ب اًلشهػـللفراشػتلجلمػال
خطبؾلإلالر ةؿلاهلللل اؿلجلهاؾلاشم امةفله  ٜمررهـل فللإل يرةالةإليارػةالةإلريااػةالفاػـلإلمرااػةال ل
اشتلجلامذرهـللإلار ةؿلاهلللفردليماتل ة هـل م اًرلمظإلمػاًلفػألاشصػاالةرىعػةالدةفلفػرالة ليػ لل

فهػػـلشػػذشؾلميرةبػػةفلةاشػػريلل فلرخػػرجلة لراػػةيلماػػرل يػدلفر يػػرلةرياػػؽلفػػقذالرةؾلفعاػػتلربعػػةؾل
ىاش ياسلل لٔٗٓٛلجلجٔلٕٖٚ/ل)لفا يرحلصدرلر ةؿلاهلللىصارلاهلللماإلالةاشالة اـ)لةاطم فل

ابػػالإشػػرلذشػػؾللاشػػريلاش ػػدإلدىلابػػفليبػػافلٖٜٜٔلجلجٔٔلٕٕٗ/لة ػػاـللةخػػرجلإشػػرلاش ػػاسلفرػػاؿل"لل
مالمال هميـلمفلاشعهدلفقفللمفلذهبلإشإلهـلفػملياىػ لش ػالبػاللةمػفلىاة ػالف ػإلىعؿلاهلللشػالفرىػاًل

ة مالاشبإلتلفق يـلإفلياةلاهلللمطةفػةفلبػالفػأل ابػؿلةمػالفعاػتلمػالفعاػتلمػفل مػريل اةا مػالمػفل مػرل
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اهلللةهػػةل اصػػريللi".....للىاشػػدش أل ٜٔٔٚجل٘ٔل ػػلٕٔ)لاػػـلدمػػالاشيػػمؽلفياػػؽلةممػػدلإشػػرلاشبػػدفل
ف يرلةرياؿلمفلا مرمارىاشطبريل لٜٜٔٙلجلجٕل)ٖٙ/لةصدؽلل إل ـلفاػـلإليػفلاشم ػامةفلإلػرةفل
اش بػػألىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لإلياػػؽلةإلػػذبالليرػػرلرةااب ػةالإشػػرلاشهػػديلف يػػرةال اةاشػػرلاشػػرؤةسل
فيارةالاـلرىعػةالإشػرلاشمدإل ػ لمػؤم إلفلبييمػ لربهػـلة يػرةاللةا رهػرلا مػرلىابػفليػزـلا دش ػألل ل

ٗٓٗٔلجلجٗللٜٗٗ/ل)ل.ل
لةمفل رةعلاش ماذجلفػألهػذالاشمىػاؿل ـلاشمػ لؤم إلفلخدإلىػ ىلركػألاهلللم هػا)لاشرػأللرعػدلمػفلا ةائػؿل
فػػألايإلمػػافلبر ػػاش لاش بػػألميمػػدلىلصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـل)لفهػػأل ةؿلمػػفلآمػػفلمػػفلاشرىػػاؿل
ةاش ػػاةلما ػػرلاش ػ ػةاة لةلآزرتل ب ػػألاي ػػمـلم ػػذلبعار ػػالير ػػرلةفاره ػػالف ػػأللا ة ػػاتلاشعص ػػإلب ل ل
ة ما رػػالماػػرلإبػػمغللاشر ػػاش لول لةيػػاريرالمغػػارـلاشىهػػادللاشمػػرل لةةا ػػرال

ػػهالةماشهػػاولل لةريماػػتل

يإلػػدلاشخصػػةـلىلاشخطػػابألل ٕٓٗٔلجلجٔلٜٗ٘/ل)ل لةآ ـللاشيصػػارلةمرامػػبلاشػػدمةةل لفيا ػػتل
مػػمذالآم ػػالشر ػػةؿلاهلللىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)ل لة ل

ػرلميػػاةرةلاشر ػػةؿىلصػػارلاهلللماإلػػال

ػالةاشػػال لة ػػاـل)لإلرعبػػدلبغػػارل
ةاشػالة ػػاـ)لشهػػالىركػػألاهلللم هػػا)لليإل مػػاليػػافللاش بػأىلصػػارلاهلللماإلػ ل
ػأ" ل اشػتلشػاليامرهػال

ؾ لةىاةلإلرىػؼلفػؤادال ػائمًلشهػاج"لشرػدلخيػإلتلماػرل
ير
اةلةيإلفلىاةالاشماَ ُ
َ
اشمي ػػهةرةجل"ي ػػم لةاهللل لإلخزإل ػػؾلاهللل ب ػػداً لإ ػػؾلشرص ػػؿلاش ػػريـ لةريم ػػؿلاشي ػػؿ لةري ػػبلاشمع ػػدةـ ل
ةرررىلاشكإلؼ لةرعإلفلمارل ةائبلاشيؽ".لة خذتلبإلدال-لركألاهلللم هال-لإشرلابفلممهالةر ػ ل
بفل ةفؿ لةييرلشالماليدث لفبيرالب فلهذالهػةلاش ػامةسلىاشػةيأ)لاشػذيليػافلإلػ رألإشػرلمة ػر ل
ةبيرالب ال إليةفل بألهذالا م للفيافللىزاؤهالفألاي مـل"لبيارةلاش بألىصارلاهلللماإلالةاشال
ة ػػاـ)لشهػػالببإلػػتلفػػألاشى ػ لم ػػفل صػػبل لخصػػبلفإلػػالة ل صػػبلىابػػفلا اإل ػػرل لٜٜٔٚلجلجٔل
)ٕٖٛ/لل
فإلمػػال ػػبؽلإلربػػإلفلش ػػالافلاشميػػةرةلةابػػداةلاشػػريلمػػفل ػ فلا ػػرررارلاشمىرمػػسل لةاداةلشريرإلػػؽلمراصػػدل

اشيػػرعلىاشيعيػػأل لٜٜٔٙلجلٕٜل ػػلٖٓ)ل ليػػاريتلفإلهػػالاشمػػرةلامراػػا ل مػػرلاهلللرعػػاشرل}ة َيػ ِ
ػاةْرُه ْـل
َ
ِفألا َْم ِلر{ لى ػػةرةلاؿلممرافلجللا إل لٜٔٓل)ل
ثانــيـا  :حق البيعة .
اشبإلع ػ ليمػػالمرفهػػالابػػفلخاػػدةفلهػػألاشعهػػدلماػػرلاشطام ػ لىابػػفلخاػػدةفل لٜٗٔٛلججٔل/ل)ٕٜٓلةل
رعدلمفل برزلىةا بلاشعمؿلاش إلا ألاشذيلرمار الا م لإذلهػألاشرػألركػ ألاشيػرمإل لماػرل ظػاـل
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اشييػػـلفلةهػػأل ػػاسلاشمىرمػػسلاش إلا ػػألا

ػػممأل لة داةلإمم ػػالاشر ازمػػالبػػاشم ه لةاشيػػرإلع ل ل

ةرعدلبمااب لفاري لاشمياري لاش إلا ػإل لشامػرةلةاشرػا ةفلاشػذيل ػرلهػذالاشميػاري لشرعارهػالفػألاخرإلػارل
اشيايـلةم ار برالةمزشالاذالشزـلا مر لةيؽلاشمباإلع للكم الاي مـلشامرةللبرةشالرعاشرل}ل َإلالَإلُّهَػال
َّ
ِ َّ ِ
لإل ْرػػرُْا َفل
اشَّبِػ ُّ
ػاتل ُإل َباإلِ ْع َػ َ
الىػ َ
ػاةؾلاْش ُم ْؤ ِم َػ ُ
لة َ َ
لة َ َ
الة َ َ
لماَػػرلَفل ُ
ػؾ َ
ػألإِ َذ َ
لإلػ ْػزِ َ
إلف َ
لإل ْ ػ ِػرْ َف َ
لإل ْيػ ِػرْي َفلباشاػػال َيػ ْػإلًئ َ
ِ
افلإل ْرَِرإل َالب ْإلفل َْإلِدإل ِه َّفلةَرىاِ ِه َّفلة َ ِ
َةَ َده َّفلة َ ِ
ٍ ِ
لةا ْ ػرَ ْلغ ِ ْرل
َ َ
َُْ
إلفلبُِب ْهرَ ٍ َ
ْ ُ َ َ
َُ َ
لإل ْر َ
لإل ْعصػإل َ َؾلف َ
ػألم ْع ُػرةؼلفََبػاإل ْعهُ َّف َ
َّ
َّ
إلـل{ لىل ةرةلاشرةب لجلا إل لٔٔٔ)ل
لرِي ٌل
ةر َّ
شَهُ َّفلاشااَلإِ َّفلاشااَل َ ُ ٌ
ة ػػدل ػػدتلاشمػػرةلمػػفلخػػمؿلاشبإلع ػ لمع إل ػ ليػػرمالبيػػؿل مػػرلة هػػألإل ػ رألبػػالاشر ػرآفلاشي ػرإلـلهػػألإذفل
إ رارليرمألبةىةبلررإلػدلاشمػرةلبىمإلػسلا ييػاـلاشيػرمإل لشػذشؾلمااػتلبإلعػ لاش ػاةليػداالميةرإلػال ل
مرري ػزال لة رط ػ لريػػةؿليرإلرإل ػ لفػػأل ػػإلرةلاشمػػرةلبيػػيؿلمػػاـ لةاش ػػإلرةلاش إلا ػػإل لبيػػيؿلخػػاص لبمػػال
ريماالمفل يػداثلةم ػاهإلـلباش ػب لشاػدةرلا ىرمػامألةاش إلا ػألاشػذيل رادالاي ػمـلشامػرةل لةبمػال
ررمرػػسلبػػالمػػفلةزفليػػرمأللبا رمائهػػالشنصػػةؿلاشر إل ػػإل لشا يػػرلاي ػػممألف كػػيتلبػػذشؾل امػػدةل
رب رلماإلهالا يياـلل
باخرمؼلا زم لةا مي ل لةهألمهدلمارلاش مسلةلاشطام لشإلسلفػألاشػدإلفلفرػطل اةا مػالفػأل مػطل
اشيإلػػاةلةاشرةامػػدلاشرػػألرييػػـلاشمىرمػػسلةذشػػؾل ػػابسلمػػفلاشطبإلعػ لاشمرمإلػزةلاشمزدةىػ لش

ػػمـلبامربػػارال

مرإلدةلةيرإلع ل.ل

ػاتل
شرػػدلاىرمعػػتلفػػألب ػػةدلاشبإلعػ لاشرػػألةردتلفػػألاشػ صل شر ار ػػأل}ل َإلػػالَإلُّهَػػالاشَّبِػ ُّ
الىػ َ
ػاةؾلاْش ُم ْؤ ِم َػ ُ
ػألإِ َذ َ
َّ
لة َ ِ
ِ َّ ِ
إلفلبُِب ْهرَػ ٍ
ػافل
ُإل َباإلِ ْع َػ َ
لإل ْرػػرُْا َفل َْةَ َد ُهػ َّػف لَ َ
لة َ َ
لة َ َ
الة َ َ
لماَػػرلَفل ُ
ػؾ َ
لإل ػ ْر َ
لإلػ ْػزِ َ
إلف َ
لإل ْ ػ ِػرْ َف َ
لإل ْيػ ِػرْي َفلباشاػػال َيػ ْػإلًئ َ
ِ
ِ
إل ْرَِرإل َػالبػ ْػإلفل َْإلػ ِػدإل ِه َّفلةَرىاِ ِهػ َّػفلة َ ِ
َّ
َّ
ٍ ِ
ػةرل
َ َ
َُْ
َ
َُ َ
لةا ْ ػػرَ ْغ ْرلشَهُػ َّػفلاشاػػاَلإِ َّفلاشاػػاَل َ ُػ ٌ
لإل ْعصػػإل َ َؾلفػ َ
ػألم ْع ُػرةؼلفََبػػاإل ْعهُ َّف َ
إلـل{ لاشعدإلدلمفلاشمعافلةاشد تلاشرألررعاؽلباشةا سلاشيكاريلاشمرعاؽللبػاشمرةللفػألممار ػ ل
َّرِي ٌل
يرة هاللمفل همهالجل
للاشم ػػاةاةلبػػإلفلاشرىػػؿلةاشمػػرةل لاذلبػػاإلسللاشرىػاؿلاشر ػػةؿلىلصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لفػػألبداإلػ ل
اشدمةةلا

ممإل لفألاشعرب لاشاا إل ل لةلياريتلاشمرةلفألبإلع لاشعرب لاشيبرىلةاشرأليماتلاشيػربل

ةلاشىهاد.ةافلاشىهادلشـلإل رضلمارلاشمرة.ل لةإلركالمفلذشؾل فلاشرياإلؼلذارالبػإلفلاشرىػؿلةاشمػرةل
لةزادلماإلػػالاشىهػػادلشارىػػؿلإلعدشػػالشامػػرةلاشي ػ ل ةلي ػػفلربعاهػػالزةىهػػالةرماإل ػ لاشبإلػػتلفػػأل إلابػػال
فػػا خرمؼلاخػػرمؼل دةارلشيػػفلاشرإلم ػ لاي ػػا إل لة إلم ػ لاشعمػػؿلىاةابػػا)لمر ػػاةإلاف.لةهػػذالاشم ػػاةاةل
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مابر ػ لفػػألمةاكػػسلمػػدةلمػػفلاشر ػرآفلةاش ػ لةمػػسلذشػػؾلفرػػدل ػػىاتليرػػبلاشرػػارإل ل رةعلا ماا ػ لفػػأل
اشيىام لةاشركيإل لباش سلفأل بإلؿلاهللل لمفلهذالا ماا لمباإلع ل إلب لب ػتليعػبلى ـلممػارةل)ل
شإلا لاشعرب لاشيبرىلةمة هالفأل زةةل يدلم دلا يياؼلاشم امإلفلل مدائهـلبعػدلرخاػألاشرمػاةلمػفل
م ػةا عهـلخمفػػال مػػرلر ػػةؿلاهلللىص ػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لةف ػرارهـلةشػػـلإلابػػتليػػةؿلر ػػةؿلاهللل
ىصارلاهلللماإلالةاشالة اـ)لإ ل رل اإلؿليا تلم هـل إلب للركألاهلللم هالاشرألا رصػبتل ػإل هال
ةيماتل ة هالةذهبتلشاذةدلمفلاش بألىصارلاهلللماإلالةاشالة اـل)ليررليا تلشالياشػدرعلاشةا إلػ ل
فػػألذشػػؾلاشإلػػةـلممػػالىعاػػالىصػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لإلرػػةؿلفإلهػػال"لةمػػفلإلطإلػػؽلمػػالرطإلرػػإلفلإلػػال ـل
ممارةل"لىابفل عدلجلجٛل/لٗٔٗ)لة اؿل إلكال"مػالاشر رػتلإلمإل ػالةيػما لإ لة ػال ارهػالررارػؿلدة ػأل
".لةرابعتل إلب لطرإلػؽلاشىهػادلفيػاريتلفػأل ػزةةلب ػةل رإلظػ ل لةباإلعػتلبإلعػ لاشركػةافلةخرىػتل
مػػسلاش بأىص ػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لإشػػرلخإلبػػرل لةبعػػدلةفػػاةلاش بأىص ػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)ل
ظاػػتلماػػرلمهػػدهالفيػػاريتلفػػألمعريػ لاشإلمامػ لةياربػػتلم ػػإلام لاشيػػذابلة باػػتل ي ػػفلمػػالإليػػةفل
اشبمةلة طعتلإلدهالفألاشمعري لف بررهالإشرلاشى للةهذالميهدلمفلدةرهػالاش إلا ػألبعػدلاشبإلعػ .لل
ة ؿلمالإلخبرلبالهػذال هػاللركػألاهلللم هػال ػدلةفػتلبعهػدهالةبإلعرهػال لةمػ هفل إلكػال ػماةلب ػتل
ممػػرةلبػػفلمػػديلا صػػارإل لىاشمباإلع ػ لشإلا ػ لاشعرب ػ لمػػسل ػػإلب ل)لفرػػدلخرىػػتلمػػسلاش بػػألىص ػارلاهللل
ماإل ػػالةاش ػػالة ػػاـ)لإش ػػرلاشيدإلبإلػ ػ لةباإلع ػػتلبإلعػ ػ لاشركػ ػةافىلاب ػػفلهي ػػاـل  :4144ج) 343/1ل ل
ةخرىتلمعالإشرلخإلبرلةيافلمعالىصارلاهلللماإلالةاشػالة اـ)ميػرةفلامػرةلة مطاهػالىصػارلاهللل
ماإلػػالةاشػػالة ػػاـ)لمػػفل ائمهػػالىاشةا ػػديل ٕٗٓٓللجلجٕلل.)ٜٔٗ/لة إلػلػرهفلياإل ػراتلممػػفلبػػاإلعفل
ةىاهدفلمسلر ةؿلاهلللةبعدلةفارالىصارلاهلللماإلالةاشالة اـ)لفأل بإلؿلاهللل.ل
رخبػػرلاشبإلع ػ ل فلشامػػرةليامػػؿلا هاإل ػ لفػػألاشرمإلإلػػزلبػػإلفلاشمعػػرةؼلةاشم يػػر لةفػػألإمطػػاةلاشعهػػةدل
ةا شرزاـلبهػال لةريمػؿلاشم ػؤةشإل لياماػ لمػفلاخرإلارارهػالة فعاشهػافلةهػألفػألذشػؾل لرخكػسلش ػاط ل
يليخصلآخرل.ل
إفلبإلع لاش اةلفأل يدل ةىههالدمةةلصرإلي لإشرلإشزامإل لرعاإلـلاشمرةل لفطاشمال هالإ ػافلمياػؼل
ةم ػػؤةؿلفعاإلهػػال فلرػػرعاـليػػؿلمػػالإلمي هػػالمػػفلاشرإلػػاـلبهػػذالاشم ػػؤةشإل لماػػرلاشةىػػالا يمػػؿلل لةافل
اشػػدمةةلإشػػرلا

ػػررام لةا مراػػاؿلشيػػؿلمػػال مػػرلاهلللبػػال لةاىر ػػابلمػػال هػػرلم ػػال لرػػرـلإ لإذالا بػػؿل

اشمباإلسلمارل راةةلاشررآفلةاشر رالبعاةـلاشدإلفلىلاشبرهاةيل 1002 ،لجلٗ)ٜل.ل
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شرػػدليا ػػتللاشبإلع ػ للاشخطػػةةلا ةشػػرلشريػػررلاشمػػرةلمػػفلياف ػ لاشرإلػػةدلةذشػػؾلكػػمفلريرإلػػرلاي ػػمـلل
شاىػ سلاشبيػػريلياػػالباشر ػاإلـلهلللةيػػدالدةفليػرإلؾ لةاشرعهػدلبػػاشة ةلا ةؿلةاشطامػ لشػالمػػزلةىػػؿل ل
فبػػذشؾلريررػػتلاشيرإلػ لمػػفليػػؿلمػػال ػةاالمػػفلمخاة ػػاتل لةمػػفليػػؿل ػػاط ل خػػرى للبمػػالفإلهػػال ػػاط ل
اشمىرمػسلماػرلاشمػػرةل.ليمػاليا ػتلاشبإلعػ لاشرػا ةفلةاشريػرإلسلاشصػادرلبػق رارلاشمةاط ػ لاشياماػ لشامػػرةلل
اةلشدةرلاشرىؿلىلاةؽل لٖٜٔٚلجلٕٕػلٖٕ).ل
ل
اشم ام لبييؿلماـلةدةرهالاش إلا ألاشم
قائمة المصادر والمراجع
ٔ -ابفلابأليإلب لاشيةفأل لابة لبير لمبدلاهلل لبفلميمدلجلمص ؼلابفلابأليإلبال.لريرإلؽلل
يماؿلإلة ؼلاشيةتل لميرب لاشريد لاشرإلاضل ل.ٜٔٗٓ
ٕ -ابفلا اإلرلجلاش هاإل لفأل رإلبلا ارل.لريرإلؽلطاهرلايمدلاشزاةيلةميمةدلميمدلاشط ايأل
لاشميرب لاشعامإل ل لبإلرةتل ل.ٜٜٔٚل
ٖ -ابف لا اإلر ل لمز لاشدإلف لبف لا اإلر لابأ لاشي ف لماأ لبف لميمد لاشىزري لج لا د لاشغاب ل.ل
ريرإلؽلمادؿلايمدلاشرفامأل لدارلايإلاةلاشرراثلاشعربألل بإلرةتل لشب افل ل.ٜٜٔٙ
ٗ -ابفلاشىعدل لماألبفلاشىعدلبفلمبإلدلابةلاشي فلاشىةهريلاشبغداديلجلم دلابفلاشىعدل.ل
ريرإلؽلمامرلايمدليإلدرل لمؤ

ل ادرل لبإلرةتل لٜٜٓٔ

٘ -ابف لاشىةزي ل لىماؿ لاشدإلف لابأ لاش رج لمبد لاشريمف لابف لاشىةزي لج لرارإلا لفهـ لا ار لفأل
مإلةفلاشرارإل لةاش إلرل لدارلا ر ـلبفلابألا ر ـل لبإلرةتل لٜٜٓٔٚل.
 -ٙابفليبافل لميمدلبفليبافلبفلايمدلاشرمإلمألاشب رأل لصيإلالابفليبافل.لريرإلؽلجل
يعإلبلا ر ؤةطل لمؤ

لاشر اش ل لبإلرةتل لٖٜٜٔل

 -ٚابف ليىر لاشع رم أ لج لش اف لاشمإلزاف ل  .لريرإلؽ لجى لدائرة لاشمعرؼ لاش ظامإل ل لاشه د ل) ل ل
مؤ

لا مامألشامطبةماتل لبإلرةتل لٜٔٙٛل

 -ٛابفليىرلاشع رم أل لايمد لبف لماأ لبفليىرلابة لاش كؿلاشع رم ألج لهديلاش اريل
مردم ل فرالاشباريليرحلصيإلالاشبخاريل.لريرإلؽلجلميمدلفؤادلمبدلاشبا أل لميبلاشدإلفل
اشخطإلبل لدارلاشمعرف ل لبإلرةتل لٖٜٔٚ
 -ٜابفلخادةفل لمبدلاشريمفلبفلميمدلبفلخادةفلاشيكرمأل لمردم لابفلخادةفل لط٘ ل ل
دارلاشراـل لبإلرةتل لٜٗٔٛل
ٕٙٙ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
ٓٔ -ابفلخإلاطل لخاإل لبفلخإلاطلابةلممرلاشاإلاألاشعص ريلج لاشطبراتل بفلخإلاطل.لريرإلؽل
ايرـلكإلاةلاشعمريل لدارلطإلب للاشرإلاضل لٕٜٔٛل
ٔٔ -ابف ل عد ل ل لميمد لبف ل عد لبف لم إلس لابة لمبد لاهلل لاشبصري لج لاشطبرات لاشيبرى ل لدارل
صادرل لبإلرةتلىل ل.تل)ل.
ٕٔ -ابف لمبد لاشبر ل لإلة ؼ لبف لمبد لاهلل لبف لميمد لج لا

رإلعاب لفأ لمعرف لا صياب ل.ل

ريرإلؽلجلماألميمدلاشبىاةيل لدارلاشىإلؿل لبإلرةتل لٕٔٗٔ
ٖٔ -ابفلفريةفل لابراهإلـلبفلماألبفلميمدلبفلفريةفلاشإلعمريلجلاشدإلباجلاشمذهبلفألمعرف ل
ماماةلامإلافلاشمذهبل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لىل ل.لتل)ل.
ٗٔ -ابفلفكإلؿل لابةلمبدلاشريمفلميمدلبفلفكإلؿلبفل زةافلاشكبألجلاشدماةل بفلفكإلؿلل
.لريرإلؽلمبدلاشعزإلزلبفل اإلمافل لميرب لاشريدل لاشرإلاضلىل ل.لت)ل.
٘ٔ -ابفلماى ل لميمدلبفلإلزإلدلابةلمبدلاهلللاشرزةإل ألجل فلابفلماى ل.لريرإلؽلميمدلفؤادل
مبدلاشبا أل لدارلاش يرل لبإلرةتلىل ل.لتل)ل.
 -ٔٙابفلهياـل للابةلميمدلمبدلاشماؾلبفلهياـلبفلاإلةبلاشيمإلريلجلاش إلرةلاش بةإل ل.لريرإلؽل
جلطالمبدلاشرةةؼل عدل لدارلاشىإلؿل لبإلرةتل لٔٔٗٔل.ل
 -ٔٚابة لاش رج لا صبها أ لج لا

ا أ ل .لريرإلؽ لج لماأ لمه ا لة مإلر لىابر ل لدار لاش يرل

شاطبام لةاش يرل لشب افل لىل ل.تل).ل
 -ٔٛابة لداةد ل ل اإلماف لبف لا يعث لابة لداةد لاش ى را أ لا زدي لج ل ف لابأ لداةد ل لدارل
اش يرل لبإلرةتل لىل ل.لت)لل.
 -ٜٔابةلإلعاألجلايمدلبفلماألبفلاشما رلجلم دلابألإلعاأل.لريرإلؽلي إلفل اإلـلا دل لدارل
اشمامةفلشارراثل لدميؽل لٜٗٔٛل.
ٕٓ -ا زديل لمعمرلبفلرايدلا زديلجلاشىامسل.لريرإلؽليبإلبلا مظمأل لطٕ ل لاشميربل
ا

ممأل لبإلرةتل لٖٓٗٔل.

ٕٔ -ا صبها أل لابةلبيرلايمدلبفلماألبفلم ىةإلالجلرىاؿلصيإلالم اـل.لريرإلؽلجلمبدل
اهلللاشاإلاأل لدارلاشمعرف ل لبإلرةتل لٔٗٓٚل لجٕل

ٕٙٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
ٕٕ -ا دش أل لابةلاشربإلسل اإلمافلبفلمة رلاشيممألا دش ألجلا ير اةلبمالركم المفل
مغازيلر ةؿلاهللل.لريرإلؽلجلميمدليماؿلاشدإلفلمزلاشدإلفلماأل لماشـلاشيربل لبإلرةتل ل
.ٔٗٔٚل
ٖٕ -ا صاري ل لميمد لبف لمبد لاهلل لا صاري لج ليدإلث لميمد لبف لمبد لاهلل لا صاري ل.ل
ريرإلؽلجلم عدلمبدلاشيمإلدلميمدلاش عد أل لاكةاةلاش اؼل لاشرإلاضل لٜٜٔٛل
ٕٗ -اةؽل لبيرإل لاةجلجلاش اةلاشيايماتلفألاشرارإل ل.لررىم لةرردإلـلجلابراهإلـلاشدا ة أل ل
مطبع لاش عدةفل لبغدادل لٖٜٔٚ
ٕ٘ -اشبخاري ل لميمد لبف لا مامإلؿ لابة لمبد لاهلل لاشبخاري لج لصيإلا لاشبخاري ل .لريرإلؽل
مصط رلدإلبلاشبغال لطٖل لدارلابفلياإلرل لبإلرةتل لٜٔٛٚل.
 -ٕٙاشبرهاةي ل لرمد لميمةد لج لاشمرة لفأ لاشيكارة لا
ا

ممإل ل لمريز لاشبيةث لةاشد ار اتل

ممإل ل بغدادلل للٕٜٓٓل.

 -ٕٚاشبغداديل لابةلىع رلميمدلبفليبإلب لاشميبر ،دارلا فاؽلاشىدإلدةل لبإلرةتلىل ل.ل
تل).ل
 -ٕٛاشبغداديل لميمدلبفليبإلبلجلاشم مؽلفألاخبارل رإلشل.لريرإلؽلخةريإلدلايمدلفارؽل ل
بإلرةتل لشب افل لٜ٘ٔٛلل
 -ٕٜاشبغةي ل لاشي ف لبف لم عةد ل ليرح لاش

ل .لريرإلؽ ليعإلب لا ر اؤةط لةميمد لزهإلرل

اشياةإلشل لطٕل لٖٜٔٛل.
ٖٓ -اشررمذي ل لميمد لبف لمإل ر للاشررمذي لاش امأل ل فلاشررمذيل .لريرإلؽجلايمدلميمدل
يايرلةاخرةفلل لدارلايإلاةلاشرراثلشعربأل لىل ل.تل)ل.
ٖٔ -اشاعابأ ل لابة لا ياؽ لايمد لبف لميمد لبف لابراهإلـ لاشاعابأ لج لر إلر لاشاعابأ لج لمراىع ل
ةريرإلؽلا ماـلابألميمدلبفلمايةرلل لبإلرةتل لشب افل لٕٕٓٓل.ل
ٕٖ -اشيمإلديل لميمد لبف لفرةحلجلاشىمس لبإلف لاشصيإليإلف لاشبخاري لةم اـل .لريرإلؽلج لماأل
ي فلاشبةابل لدارلابفليزـل لبإلرةتل لٕٕٓٓل.
ٖٖ -اشيمإلدي لميمد لبف لفرةح لج لاشىمس لبإلف لاشصيإليإلف لاشبخاري لةم اـ ل .لريرإلؽ لج لماأل
ي فلاشبةابل لدارلابفليزـل لبإلرةتل لٕٕٓٓل.
ٕٙٛ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
ٖٗ -اشخطابأل لايمدلبفلميمدلبفلابراهإلـلاش برأل.لريرإلؽلجلمبدلاشيرإلـ لابراهإلـلاشعزباةيل ل
ىامع لاـلاشررىل لمي لاشميرم ل لٕٓٗٔل.
ٖ٘ -اشدش أل لي ةفلمملرىرلجل طةرلمسل اةلمؤم اتل لم يةراتلا مامألشامطبةماتل
لبإلرةتل لشب افل لٜٔٔٚل
 -ٖٙاشذهبأل ليمسلاشدإلفلميمدلبفلايمدلاشذهبألجلمإلزافلا مرداؿلفأل ردلاشرىاؿل.لريرإلؽل
ماألميمةدلمعةضلةمادؿلمبدلاشمةىةدل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لٜٜ٘ٔلل
 -ٖٚاطاف ل لصمح لاشدإلف لج لمإلراث لاشمرة لة كإل لاشم اةاة ل لدار لاش هك ل لاشراهرة ل ل
ٜٜٜٔل
 -ٖٛاشيافعأ ل لابة لمبد لاهلل لميمد لبف لادرإلس لج لاخرمؼ لاشيدإلث ل .لريرإلؽ لج لمامر لايمدل
يإلدرل لمؤ

لاشيربلاشارافإل ل لبإلرةتل لٜ٘ٔٛل.

 -ٖٜاشيافعأل لابةلمبدلاهلللميمدلبفلادرإلسلاشيافعألجلم دلاشيافعأل لدارلاشيربلاشعامإل ل
لبإلرةتل لٖٜٜٔل.
ٓٗ -اشيإلبا أل لابةلمبدلاهلللايمدلبفلي بؿلجلا

امألةاشي رل.لريرإلؽلجلمبدلاهلللبفلإلة ؼل

لميرب لدارلا صرل لاشيةإلتل.
ٔٗ -يإلخأ لزادة ل لمبد لاشريمف لبف لميمد لبف ل اإلماف لاشياإلبةشأ لج لمىمس لا هر لفأ ليرحل
مارررلا بيرل.لريرإلؽللجلخاإلؿلممرافلاشم صةرل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لشب افل ل
ٜٜٔٛل.ل
ٕٗ -اشص عا أل لابةلبيرلمبدلاشرزاؽلبفلهماـلاشص عا ألجلمص ؼلللمبدلاشرزاؽل.لريرإلؽلجل
يبإلبلاشريمفلا مظمأل لطٕل لبإلرةتل لٖٓٗٔل.
ٖٗ -اشطبريل لابةلىع رايمد لبف لمبدلاهلل لبفلميمدلاشطبريلجلاشرإلاضلاش كرةل.لريرإلؽلجل
مإل رلمبدلاهلللميمدل لدارلاشغربلا

ممأل لبإلرةتل لٜٜٔٙلل

ٗٗ -اشطبريل لابألىع رلميمدلبفلىرإلرلاشطبريلجلرارإل لاشطبريل لدارلاشيربلاشعامإل ل لىل
.لت)ل.لل
٘ٗ -اشغزيل ل ىـلاشدإلفلميمدلبفلميمدلاشغزيلجلاشيةايبلاش ائرةلب مإلافلاشمئ لاشعايرةل لىل ل
.لـل) ىل .لتل)ل.ل
ٕٜٙ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
 -ٗٙاشراريل لماألبفل اطافلميمدلجلمر اةلاشم ارإلاليرحلميياةلاشمصابإلال.لريرإلؽلىماؿل
مإلرا أل لدارلاشيربلاشعامإل ل لشب افل لبإلرةتل لٕٔٓٓ.
 -14اشررطبأل لابةلاشي فلماألبفلخاؼلبفلمبدلاشماؾلجليرحلصيإلالاشبخاريل بفلبطاؿل
.لريرإلؽلابةلرمإلـلإلا رلبفلابراهإلـل لطٕ لميرب لاشريدل لاشرإلاض ىل .لت).
 -ٗٛاشرزةإل أل لمبدلاشيرإلـلبفلميمدلاشرافعألاشرزةإل ألجلاشردةإلفلفألاخبارل زةإلفل.لريرإلؽل
مزإلزلاهلللاشعطاريلل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لٜٔٛٚل.ل
 -ٜٗاشيا ا أللجللبدائسلاشص ائس لدارلاشيرابلاشعربأ لبإلرةت لطلٕ لٕٜٔٛـل
ٓ٘ -اشيرا أل لمبدلاشيألبفلمبدلاشيبإلرلاشيرا ألجلفهرسلاش هارسلةا اباتلةمعىـلاشمعاىـل
ةاشميإلخات لةاشم ا مت ل .لريرإلؽ لج لاي اف لمباس ل لطٕ ل لدار لاشعربأ لا

ممأ ل ل ل

بإلرةتلل لشب افل لٕ.ٜٔٛ
ٔ٘ -يياش ل لممرلركالل ممـلاش اةل لطٗل لمؤ

لاشر اش ل لٕٓٗٔه ػل

ٕ٘ -لاشيعيأ ل لإلير لايمد لج لميا لاشمرة لفأ لا

مـ ل لدار لاش هك لاشعربإل ل لبإلرةتلل

.ٜٜٔٙل
ٖ٘ -م اـ لم اـلبفلاشيىاجلابةلاشي إلفلاشريإلريلاش إل ابةريللجلصيإلالم اـل.لريرإلؽلجل
ميمدلفؤادلمبدلاشبا أل لدارلايإلاةلاشرراثلاشعربأل لبإلرةتل لىل ل.تل)لل
ٗ٘ -اش ياسل لايمدلبفلميمدلبفلا مامإلؿلاشمراديلاش ياسلجلاش ا

لةاشم ةخلشا ياسل ل

ريرإلؽلميمدلمبدلاش مـلميمدل لميرب لاش محل لاشيةإلتل لٔٗٓٛ
٘٘ -اش إل ابةري ل لابأ لبير لميمد لبف لابراهإلـ لبف لاشم ذر لاش إل ابةري لج لا ة ط لفأ لاش فل
ةا ىماع ل لةا خرمؼل .لريرإلؽلجلابة ليماد لصغإلرلبفلايمدل لدارلطإلب ل لاشرإلاضل ل
ٜ٘ٔٛل
 -٘ٙاشةا دي ل لابة لمبد لاهلل لميمد لبف لممر لبف لةا د لاشةا دي لج لاشمغازي ل لشاةا ديلج لريرإلؽل
ميمدلمبدلاشرادرلايمدلمطال لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لشب افل لٕٗٓٓلل
 -٘ٚإلا ةتللاشيمةيلجللمعىـلا دباة لطٖ لدارلاش ير لبإلرةت لٓٓٗٔهػلل

ٕٓٚ

