
 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

 

ٕٖ٘ 

 حـــقــوق املرأة يف االسالم
 م.د. نهـاد نعـمة مجـيد                                                           

 جامعة بغداد/ كمية التربية لمبنات                                                    
  المستخمص

بيػػيؿلمػػاـل لللظررػػالاشػػرلريػػرإلـلاي  ػػافمػػ الاشريػػرإلسلاي ػػممألاشمػػر ةليرة ػػالياإلػػرةلرمايػػإلالمػػسل 
بهػػػدؼل  امػػػ ل ظػػػاـلاىرمػػػامألماػػػرل  ػػػسلركػػػمفلا ػػػرررارالةشػػػـلإليرػػػؼلا  ػػػمـلب ػػػرضلمػػػةامظل

شمزمػ للاشرػأل ػ هال خم إل ل  رارلهذالاشيرةؽل لبؿلىعاهالل ةامرلريرإلعإل لمفلخمؿلاش صةصلا
ل.لشكمافلر  إلذها

 عإلؿلمياري لاشمر ةلفألخدم لاشمىرمػسلممػالرفػسلةهذالاشيرةؽلررركألرياإل اليرمإلال لشال ارالفألر
فػػاشمر ةلفػػألاي ػػمـلشإل ػػتلرابعػػ ل لفػػألدإل هػػالة لفػػأل  ػػبهال لة لفػػألللمػػفلميا رهػػال مػػّزليػػ  هال.

 هاإلرهػالة مةاشهػػال يػػدل ليرػػرلة لشزةىهػالبػػؿلهػػألاشىػػزةلاشميمػؿلشايإلػػاةلاي  ػػا إل ل لةشػػذشؾل ػػماهال
لػلةاشػػزةل جلإلريػػةفلمػػفلمػػددإلفلمر ػػاةإلإلفل لشهػػالاشيرإلػػ لاشياماػػ لماػػؿلاهلللرعػػاشرلمػػسلاشرىػػؿلجلاشػػزةج

رادرهػػػػػال لةاخرإلارارهػػػػػال لفػػػػػألىمإلػػػػػسلم اصػػػػػؿلاشيإلػػػػػاةل ػػػػػةاةلا ىرمامإلػػػػػ ل ل اشرىػػػػػؿلفػػػػػألفيرهػػػػػال لةاا
ةا  رصادإل ل لةيذشؾلاش إلا إل لل لةم اصؿلاشيإلاةلا خرىل لايػارةلاشػرل ػةؿلاشر ػةؿلىلصػارلاهللل

ل(لٜٓٔ/ٔىلاشررمذيل لى .ت(لجلجاؿل((لماإلالةاشالة اـل(لىىلاش  اةليرائؽلاشرى
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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 في الشرعلمرأة حقوق ا
 الحقوق االجتماعية  .
 أوال : حق الحياة   .

ة رصدلبهالراؾللاشيرةؽلاشرألا رهالاشيرعللشهالم ذلة درهالةيررلا رهاةلاىاهال لم هاليؽلاشيإلاةل
لاإلراعلاشر خطلمارلا  ارلمفلي فلل  لافل لإلبإلفلاي مـ لي  ها لةرفع  لبإلافلفكاها ةفألمراـ

اشص  لاشرأليا تلم ريرةلا ذاؾللإذليا ةالإلؤدةفلب ارهـلخيإل لاشعارل للاشىاهاإل لفيذرلمفلهذا
ة دل  يرلاي مـلهذالاشعادة لةصةرهالاشررآفللاشيرإلـلفأل بيسلصةرة لمفلخمؿل ةشاللرعاشرل

ل*لإَلَرَةاَرىلِمَفلاْشرَل لَةْىُهُالُمْ َةدِّالَةُهَةلَيِظإلـٌ لِباْ ُْ َارلَظؿَّ ـْ َذالُبيَِّرلَ َيُدُه لِمْفلُ ةِةلَمالُبيَِّرلِبِال}َةاِا ْةـِ
لإَلُد ُُّالِفألاشرَُّراِبلَ َ لَ اَةلَمالإَلْيُيُمةَف{لىل ةرةلاش يؿلجلآإل ل ـْ ل(ل.َٜ٘ إُلْمِ ُيُالَمَارلُهةٍفلَ 

لَذْ ٍبل لِبَ يِّ ل* لُ ِئَاْت لاْشَمْةُةةَدُة َذا ل}َةاِا لفراؿج لاشب ات  لدفف لةرعاشرلماإلهـ لاهللل بيا ا ةيذشؾل  ير
ل(ل.لٜ ةرةلاشريةإلرجلاإل لىُ ِرَاْت{ل

لاشعةزلةاش ا  لة هرلمفلذشؾل لمخاف  لاشيؽلىؿلةمملمارل ةشئؾلاشذإلفلإلرراةفل ة دهـ ةليدد
لرعاشرل لل{برةشا ليبإلرا ل فل راهـليافلخطئا إلايـ لةاا لإممؽل يفل رز هـ لخيإل  ل ة ديـ ل}ة لررراةا

ل لاإل  لج لا  راة لة اؿلمزلةىؿللٖٔى ةرة ل. ل ل{( لاشذإلفل راةا لخ ر لبغإلرلماـل د ل  ها ة دهـ
(ل.لمفلٗٔى ةرةلا  عاـلجلاإل لل}ةيرمةالمالرز هـلاهلللافرراةلمارلاهللل دلكاةالةماليا ةالمهردإلفل

هذالاآلإلاتلاشيرإلم ل  رخاصلافللدإل  الاشي إلؼل زاؿلليؿلاارلمفلاش  ةسلإلؤديلاشرلاشر رإلؽلبإلفل
لاشرعديلمار لهذالاشيؽل.لاشذيرلةا  ارلف  رلشهماليرهمالفألاشيإلاةلةيـر

 
 ثانيا :  حق التربية والرعايا الصالحة .

شـلإليرؼلا  مـلبي ظليؽلاشيإلاةلشامر ةلةريرإلـلة دهال لبؿلي ؿلشهاليرهػالفػألاشرماإلػ  لةاشيماإلػ ل
ةاشرربإل لاشصاشي لفػألىمإلػسلمرايػؿليإلارهػال لةفػأل يةاشهػالةيػؤة هال.لة ياطهػالباشيػبل لةاشريمػ ل

مفليافلشالامثلب اتلفصػبرلماػإلهف ل»رلاهلللماإلالةاشالة اـل(لممملبرةؿلاشر ةؿلاشيرإلـلىلصا
لة طعمهف لة راهفلةي اهفلمفل

ل(ل.لٕٓٔٔ صٕىلابفلماى ل ىل ل.لتل( لجلل«ُيفلشاليىاًبالمفلاش ارل–ىإلع ألماشا(لل–ىدرال
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ةىعػػؿللا  ػػمـلل يرمهػػا لةلةيػػثلماػػرلايي ػػافلإشإلهػػالليػػؽلاشمػػر ةلم ػػذلط ةشرهػػااي ػػمـلل ظػػـل
برةشالىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل(ل"لمفليافلشالاػمثلب ػاتلاشى   للاشرلـلبرربإلرهالمدخمًلا هرما

اةلاػػػػمثل خػػػػةاتلفػػػػارررلاهلللفػػػػإلهفلة  ػػػػاـلماػػػػإلهفليػػػػافلمعػػػػألفػػػػألاشى ػػػػ لهيػػػػذال لة ةمػػػػ لباش ػػػػباب ل
ل(ل.ٙٙٔ صٙ جلٜٗٛٔةاشة طرل"للىلابةلإلعاأل ل

ال لة يػػدلماػػرليماإلرهػػالبمػػالإلي ػػؿلشهػػالاشعػػإلشلمػػفل ايإلػػ لاخػػرىلا  ػػمـلبايي ػػافل شإلهػػالبامربارهػػال مػػ
بيرامػػ للفاػػنـلم زشػػ ل ر ػػاةإلهالم زشػػ ل رإلػػبل ليإلػػثل ةردلمػػفلآدابلاشرعامػػؿلمعهػػالةاشبػػرلبهػػالةاشرػػذيإلرل

ةةصػإل الا   ػافللبةاشدإلػاليمارػالامػالةه ػالل {ب كاهال لماشـلر تللباليربل ماةإل ل ابر لبرةشالرعاشرل
ةإليػةفلل(ٗٔى ػةرةلشرمػافلجلاإلػ لل }شألةشةاشدإلؾلاشػألاشمصػإلرللمارلةهفلةفصاشالفألمامإلفلافلايير

لةاشدماةلشهالل لبهالييرلا ـلببرهالةاشرفؽ
لةكػػعهالةل لفػػأليماهػػالاػـػ لماػػر ػػهرلاشبػػاشمغ رةلةاشريمػػ لفليإلػػؼل لةهػػألما ػػتلمػػالما ػػتلم ػػذل ةؿلإلػػـة

ةي ػبهالفخػرالافلل ل يػدةدلشػافهألاشرابلاشذيلإل بضلبي ػافلل لة ارهالاشدائـلماإل المارلرربإل لاط اشهال
 دمهالر ةؿلاهلللىلصارلاهلللماإلالةاشػالة ػاـل(لماػرلا بلفػألاشرماإلػ ل لاذلىػاةلاشػرلر ػةؿلاهلللإل ػ شال
لمػفل؟ل ػاؿلجل مػؾل ل ػاؿل فراؿلجلإلار ةؿلاهلللمفلايؽلاش اسلبي فلصيابرأل؟ل اؿلجل مؾل ل اؿلجلاـػ

لمػػػفل؟ل ػػػاؿلجلابػػػةؾلىلابػػػفلاشىعػػػ لمػػػفل؟ل ػػػاؿلجل مػػػؾل ل ػػػاؿلجلاػػـػ فىعػػػؿلل(.لٜٖٚ/ٖججٜٜٓٔدل جلاػػـػ
لاشيرػػةؽللفيػؽلصػيبرهالةايي ػافلإشإلهػػالمرػدمًالماػرلا بلةم كػػًملماإلػالاػػمثلمػرات. ا ـلهػػةل مظـػ

ل.لفألاشرعامؿلبإلفلاش اسلةهأل يؽلاش اسلبي فلاشصيب 
لياىرهالشارماإل لإذالكع تل ةلمركتلة للةيإلفيبرهاللفأةمفلي فلاشصيب لرماإل لا ـل

لِم ػػَدَؾلاْشِيَبػػَرلرامػػألشهػػال ل ػػاؿلرعػػاشرل ػػالإَلػػْبُاَغفَّ جل}لَةَ َكػػرلَربُّػػَؾلَ  َّلَرْعُبػػُدةْالِإ َّلِإإلَّػػااُلَةِباْشَةاِشػػَدإْلِفلِإْيَ ػػاً الِإمَّ
لةََ لرَْ َهْرُهَمالَةُ ؿلشَُّهَمالَ ْةً لَيِرإلًمال{ ل(ل.ٖٕى ةرةلاي راةلجلاإل للَ َيُدُهَمالَ ْةلِيَمُهَمالَفَملرَُرؿلشَُّهَمآلُ ؼٍّ

ليرإل لاخرإلارلاشزةجفلفملرزةجلبغإلرلإذ ها لةشهالاشخإلارلبعدلاشمر ةلللرلا  مـ مط
لاشعردلإفلابتلإيراههالماإلا لةفألذشؾل دش لياإلرة لم هالخ  اةلب تلخذاـلا  صارإل ل

جللٜٚٛٔىلاشبخػاريل للل فل باهالزةىها لةهألاإلب لفيرهػتلذشػؾ لف رػتلر ػةؿلاهلللللفػردل يايهػا
ل(ل.ٜٗٚٔ/ل٘ج

اشصػيب لاشطإلبػ لبػإلفلاشػزةجلةاشزةىػ لاشرػأللف لاشػرلمػالررػدـلفرػدلياػتلاشيػرإلع لا  ػممإل لماػراكػا
لبِػاْشَمْعُرةؼِل{ةي فللاشمعايرة لبرةشالرعاشرلررةـلمارلاشمةدةلةاشريم ل ىل ػةرةلاش  ػاةللل}َةَماِيُرةُهفَّ

لمالإلكرهفل ل اؿلرعاشرلٜٔجلآإل ل اشطػمؽلجللى ػةرةل}ة لركارةهفلشركإلرةالماإلهفلل {(ل لةيـر
ل(ل.لٙاإل ل



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الحادي عشر
 

 

 

ٕ٘ٙ 

 ةىػػبلاي ػػمـلاش  رػػ لشامػػر ةلممةمػػًالصػػإلا  لشهػػالمػػفلا كػػطرارلإشػػرلاشعمػػؿلاشػػذيل ػػدلإليػػطلمػػفلةلل
 ػدرهالة  ةارهػا لةإلعركػػهالشمبرػذاؿلةا  ػرغمؿ لاػػـلايرامػالبصػػ رهال مػًالة خرػًالةممػػ لةزةىػ لة إلػػرل

ةاىبػػ لماػػرل بإلهػػا لةلب ػػتلذشػػؾ.لةشيػػؿلامػػر ةلفػػألاي ػػمـل  رػػ لةاىبػػ لماػػرل رإلػػبل ةلزةج لف  رػػ لاش
شاذيرلمارل بإلػالإشػرل فلإلباػدليػدلاشي ػب ليإلػثللةرىبلاشةشدلاشذير للايارلمفةىةبهالمارلل يدل

ةإل  ػؽلماإلػالمػفلي ػبا.ل مػالاشب ػتلفرازمػال  ررهػال بػدًالمػاللشإلري ػبشنبليإل ئذل فلإلدفعالفػأليرفػ ل
فلشهػػالمػاؿلفر  ػػؽل ةلإل  ػػؽلاشعمػؿفلإ ل فلإليػػةللةشػػإلسلشػال فلإلىبرهػػالماػػرل لدامػتلم ػػدالةشػـلررػػزةج

  رػػ لاشزةىػػ لةاىبػػ لماػػرلزةىهػػاليرػػرلةافلل(لةلٖٚٗ/لٖجلجٕٜٛٔللاشيا ػػا أ لىلماإلهػػالمػػفلماشهػػا
فليا تل  إل  ل ةلماما لذاتلدخؿ لفملركطرلإشرلاي  اؽلمفلماشها لبؿلإل  ؽلماإلهالزةىهػا ل ةاا

لاش  إلسلاشذيلريررإلهالبماشهػالاشمر ةلبطبإلعرهالشر عدلباشإل إلراشذيلإلردمالإشإلهالزةىهال يارلمفلاشغاشأ
  شالرىؿجل"ماليػؽلاشمػر ةلماػرلاشػزةجلةاشالة اـل(صارلاهلللماإلالة اـللىةفألاشيدإلثل فلاش بأ ل

 يل لررػػؿلل–؟ل ػػاؿلجل فلرطعمهػػالإذالطعمػػتلولةري ػػةهالإذالاير ػػإلتلة لركػػربلاشةىػػالة لررػػّبال
ل(لللٖٜ٘/للٔى ل.لتجلجلابفلماى لىلة لرهىرلإ لفألاشبإلتل"ل– مر رؾل ّبيهالاهللل

فلشـلإلةىدلةايدلمفلهػذالاشمصػادر لف  ررهػاليإل ئػذلماػرلبإلػتلمػاؿلاشم ػامإلفلةاش  رػ ليػاما لشيػؿل ةاا
ل(للٖٖ/للٜجلجٖٜٛٔ  ا إلاتلاشيإلاةلمفلطعاـلةيرابلةم يفلىاشبغةيل ل

ل
 ثالثا :  حــق الـتعـميم  .

ذلشػـلإلىعػؿلاشرعاػإلـلمرصػةرالماػرلةمفلمظاهرليرةؽلاشمر ةلفػألاي ػمـلهػةلا هرمػاـلبرعاإلمهػال لإ
 لبرةشػالل إلكػااشرىؿلفرطل لفاآلإلاتلاشررآ إل لاشرأل ماتلمفلي فلاشعاـللةاشعاماةل دليػماتلاش  ػاةل

ى ػػػةرةلل}إلرفػػػسلاهلللاشػػػذإلفلام ػػػةالمػػػ يـلةاشػػػذإلفلارػػػةلاشعاػػػـلدرىػػػاتلةاهلللبمػػػالرعماػػػةفلخبإلػػػرلل{رعػػػاشرل
ل(ل.لٔٔاشمىادش لجلاإل لل

 ةرةل  ل}يلاشذإلفلإلعامةفلةاشذإلفل إلعامةفللا مالإلرذيرلاةشةالا شباب ؿلهؿلإل رةلل{ة ةشالرعاشرللل
ل(ل.للفماؿلهذالاش صةصلريمؿلاشرىؿلةاشمر ةلل.لٜاشزمرلجلاإل لل

ل
ةشـلإليرؼلا  مـلبا رارلليؽلاشرعاـلشامر ةلبؿلىعؿلرعاإلمهال ببالفألليصةؿلا ىرلةاشماةب لل

اهؿلاشيرابلامفلب بإلاللا لشهـلاىرافلجلرىؿلمفلبرةؿلر ةش الىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل(لىلام
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ٕ٘ٚ 

لادىلليؽلاهلللماإلالةيؽل مةاشإلاللةرىؿليا تلم دالامالىلللةامفلبميمدل لةاشعبدلاشمماةؾلاذا
ل.ل(لٜٕ٘/للٔجلجٕٓٓشيمإلديلا
ل

 زةاجلاش بػألرعّامػفلةمّامػف لةللماػرليػدل ػةاةليػؽلاشػرعاـلةاشرعاػإلـللاشرىػؿلةاشمػر ةلةامطرلا  مـل
لفل ييػػاـلاشػػدإلف لة امػػتلاشيىػػ لبػػ راهف لة رػػؿل إلػػرهفلمػػفلاشصػػيابإلاتفليػػ ـلمطإلػػ ة ػػدل رػػؿلمػػ ه
 امػػػتلبػػػاشياإلرلمػػػفلا ممػػػاؿلاشعظإلمػػػ لمػػػفل ىػػػؿلخدمػػػ لا  ػػػمـلةاشم ػػػامإلفل للةاشرػػػأا  صػػػارإل ل

ةيػافلشهػالاشعدإلػدلمػفل(للٖٙ٘/لٔجللجٖٜٜٔىاشيافعأل لةايرهرتلبعامهالةييمرهالةرىاي لمراها
ل ػػةاةلفػػألمىػػاؿلاشىهػػادلةاشميػػاري لفػػألاشمعػػارؾلاشع ػػيرإل للا  ػػمـلاشمةا ػػؼلاشميػػهةدةلفػػألرػػارإل 

اةلفػألمىػاؿلاشعاػـليراةإلػ لشايػدإلثلاةلاش رػالفػأليػرحلاشعدإلػدل(ٖٓٗ/للٖجلجلٖٓٗٔىاشص عا أل ل
رغ ػؿل( لاكػاف لاشػرلا هػاليا ػتل٘٘/لٔجلجلٜٜٛٔىا  صاريل ل لمفلاشم ائؿلاشمرعار لباش  اةل

ة ػاـ لطابػػالشاماةبػ لةا ىػػرلمػػفلاهلللللاماإلػالةاشػػصػػارلاهلللمػفلمػػاتلمػفلاش  ػػاةلفػألمهػػدلاشر ػةؿل
لٓٔجلجلٖٓٗٔىا زديل لهىإلمػػ لب ػػتلُيإَلػػألا ةصػػابإل  لشهػػالصػػيب ةهأل لة ـلاشػػدرداةمػػزلةىػػؿ

 للىابػػفللةيا ػػتلمػػفلفكػػمةلاش  ػػاةلةمرمئهػػف لةذةاتلاشػػر يلمػػ هفلمػػسلاشعبػػادةلةاش  ػػؾل(لٕٔٗ/
رداةلب  رإلفولةيا تلةفارهالباشياـلفػألخمفػ لرةفإلتل بؿل بألاشد(للٖٕٗ/لٔجلجلٜٜٜٔفكإلؿل ل

ةيا ػػتل ػػدلي ظػػتلمػػفلاش بػػأللةمػػفلزةىهػػالل(ٕٜٗ/للٔجلجٜ٘ٛٔىاشيػػافعأل لمامػػافلبػػفلم اف
للٔجلجلٜ٘ٛٔىاشيػػػػإلبا أل لل بػػػػألاشػػػػدرداةلمػػػػةإلمرلا  صػػػػاريلةيػػػػذشؾلَمػػػػْفلبعػػػػدهفلِمػػػػفلاشرابعإلػػػػات

ل(لل.ٖٙ/
مصادرال لاذللارألاشعاـلمفل مارافلاشصيابإلاتليفلإلرعامفللةبادلمفليرصلاشصيابإلاتلمارلر

هذالشـلرررصرللمارلل  هفليفلإلياةرفلاشر ةؿلىلصارلاهلللماإلالةاشالة اـل(لةلمماإل لاشرعاـل
شـلريفل ىإل  للبإلرهالبؿليا تللاشرارألفرطلاذليا تله اؾلاشم ا ي للةاشيةارل لةاشمر ةلاشم ام ل

ل(ل.لٛٗجلٕٓٓ للرررادلدةرلاشعاـلل لمفلاىؿللمعرف لامةرلدإل هاىاشبرهاةيل
ةةصػػؿلمػػددلاش  ػػاةلاشاػػةارألا ػػبافلماػػرلرعاػػـلاشرػػراةةلةاشيرابػػ لاشػػرل صػػؼلمػػددلاشرىػػاؿل لةايػػرهرلل

ب ػتلاشيػ اةل لماػؿللاشطػبلةاشرمػرإلضلةاش رػال للةماػةـلاشرػرآفل لةرةاإلػ لاشيػدإلث لياإلرلم هفلفأل
 لاشعرػػؿلفػألاشىاهاإلػ ل ػمملمػ هفللةهػػألممػفلمػرؼلاشعدةإلػ ل مبػدلاهلللبػفلمبػدليػمسلبػفلخاػؼل

يمػػػالمرفػػػتلبعػػػضل  ػػػرارلاشطػػػبلةاشر إلػػػ لةمػػػالل ل(لٜٕٙٔ/لٗجلجلٕٔٗٔابػػػفلمبػػػدلاشبػػػرلىلةاشػػػر ي
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ةباإلعػػتلل ل  ػػامتلةيا ػػتلمػػفلاشمهػػاىراتلا ةائػػؿل لاػػـإلرعاػػؽلبهمػػالمػػفلمعػػارؼلفػػألذشػػؾلاشعصػػر
(للٖٕ٘/للٔجلجلٕٜٛٔابػفلخإلػاطل للى لةرةتلاشيػدإلثلم ػالل(ارلاهلللماإلػالةاشػالة ػاـاش بألىص

ل.
 فيا ػػػتلإشػػػرلىا ػػػبليػػػىامرهالةي ػػػفلبمئهػػػالفػػػألاشمعػػػارؾلمػػػسلللب ػػػتلمعػػػةذلا  صػػػارإل اشربإلػػػسلةل

للةمؤرخ ل لفرإله ل لماشم  ل(لميدا لارلماإلالةاشالة اـر ةؿلاهلللىص
ليػػدإلااللٕٔى(لارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـىصػػاش بأفلفرػػدلرةتلمػػفل(لٜٕٗ/ٚججٜٜٙٔىلابػػفلا اإلػػرل 

لاشرػػأل ػػىاتلا يػػداثاشمراىػػسلاشهامػػ للةلمػػفةايػػدلةرعػػدلل (8/158:ج4141(لىلابػػفلمبػػدلاشبػػر 
ارلاهلللماإلػالةاشػالة ػاـ(لفألفىرلاي مـلةمرىعالفألبعضلا يياـلاشرألي ظرهالمفلاش بألىصػ

اشرػػػألمػػػرؼلم هػػػالل ـلمبيػػػرلا  صػػػارإل ل(ل لةللٙٚٗ/لٔجلجلٜٖٚٔابػػػفليىػػػرلاشع ػػػرم أل للىل
ةميداػػػ لايػػػرهرتلل بإل لىاإلاػػػ ل لةلصػػػيالمػػػفلاشم ػػػاماتلةاشمباإلعػػػاتلا ةائػػػؿلباشمدإل ػػػ ا هػػػاليا ػػػتل

اشيمإلػػػديل لميمػػػدلىصػػػارلاهلللماإلػػػالةاشػػػالة ػػػاـل(.لىلمػػػفلاش بػػػأاشيػػػدإلثللبعامهػػػالةفرههػػػال لةرةتل
ل(ل.لٖٙٔ/للٗجلجلٕٕٓٓ

ل
 لف لفإليػػػػدِّاةفلمػػػػ هاخػػػػذةالماػػػػةمهـلماػػػػألمػػػػددليبإلػػػػرلمػػػػفلاش  ػػػػاةلاشعاشمػػػػاتلا ئمػػػػُ لا ةائػػػػؿللاف

ايماـلابػفلم ػايرلإشػرلإيػدىلةامػا إلفلامػر ةللم هـفألم ائؿلاشعاـ للف لةإل رعإل ةفلبهفةإليداة ه
 لةيا ػتلشماشػؾلاب ػ لري ػظلمامػالل(ٓٗٔ/ل٘هػػلجلجٓٓٗٔاشيمػةيل للللىإلػا ةتل خذلم هفلاشعاـل

ةيا ػػتلررػػؼلخاػػؼلاشبػػابلفػػقذال اػػطلاشرػػارئل رػػرتلاشبػػابلفإل طػػػفلفإل ظػػرلماشػػؾلفإلػػردللإلع ػػألاشمةطػػ 
ب ُتلاش رإلالاشمػاشيألاشيبإلػرل ػي ةفللةيا تلخدإلى ُلل(ٛٔ/للٔىابفلفريةفل لىل ل.لتل(لجلجماإلال

ذاَتلفرػػٍالةماػػـٍ لةيػػافل بةهػػالإل ريػػإلرهالفػػألمهمػػاِتل مػػةرا ليرػػرلإ ػػالشمػػالُمػػرضلماإلػػالاشركػػاُةلشػػـل
ة ر لاشخطإلبلاشبغداديلصيإلالاشبخػاريلل(.ٕٖٖ/لٔجلجهػٕٓٗٔ لىيياش لإلربؿلإ لبعدل خذلر إلهال

ة ػػػرةلل(ٛٔ/للٗجلجلٓٓٗٔةي لىإلػػػا ةتلاشيمػػػلماػػػرليرإلمػػػ لب ػػػتل يمػػػدلاشمػػػرةزيلفػػػألخم ػػػ ل إلػػػاـ
ل (لةباػػدلمػػددلٕٛ/لللٔىاشغػػزيلل ىل .لتل(لججل ػػارةلب ػػتلاش ػػراجلىػػامسلاشررمػػذيلماػػراش ػػخاةيُّ
(ليػػإلخ لٚٙ(ليػػإلخ ل لةباػػدلمػػددليػػإلخاتلاشيػػافظلةاشمػػؤرخلاشميػػهةرلاش ػػمعا أللىلٕٛيػػإلخارالىل

اتل(ليػػػػإلخ ل لةيػػػػإلخٛٔ( لةمػػػػددليػػػػإلخاتلاشيػػػػافظلاشػػػػذهبألىٕٓٛ/لٗجلجلٕٜٜٔىاش ػػػػمعا أل ل
ل(ل.ٕٛٔػللٚٙٔجلللٜٕٓٓ (ليإلخ لىاشبرهاةيل ٜ٘اشعاؿلابفليىرلاشع رم ألى
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 الحــقــوق االقــتــصادية 
 اوال : حق التممك .

بػ  سلاشرػدرللبممرايارهػالريرإلعاتلاشيرػةؽلا  رصػادإل ل لشامػر ةليرهػالفػأل اشرماػؾلةاشرصػرؼلي ات
ا مػراؼلاشىاهاإلػ لاشرػألىعاػتلمػفلاشذيلا رالشارىؿلبعدلافليا تلميرةمػ لمػفلراػؾلا هاإلػ للفػأل

ةاطاؽلمارلهذالاشيؽلاشذيلةهبالا  مـلاشمر ةل داةللشم رراؿلباشمايإل لةايرثلمفلإلدلاشرلاخرىل 
شيػؿلما ػؿلبػاشدلدةفلليػؽةهػألل(٘ٚ/للٗجلجلٜٜٛٔيإلخألزادةل ىلفرهًالب هاإل لا داةلاشياما لشها

اشرصػرؼلاشيؽلفأل فلإلاألمالياةلمفلامربارلى  ا.لةرع أللذم لماشإل لم ررا  لرخةؿلصايبهال
يرػػرلا ب.لةمػػفليرهػػالافلر ػػرامرل مةاشهػػالفػػألمخراػػؼلدةفلياىػػ لشمةافرػػ لطػػرؼلآخػػرللباشمايإلػػ 

اشميػػارإلسلاشرىارإلػػ ل لةاشصػػ امإل ل لةاشزرامإلػػ ل لةل فلرعرػػدليافػػ لاشعرػػةدلاشمد إلػػ ل لمػػفلبإلػػسلةيػػراةل
 لا خرإلػػارلشمػػفلريػػاةل دارةلةاإلىػػار لةا ػػرئىارلةيػػري ل لةرهػػفل لةةصػػإل لل لذشػػؾلشهػػاليػػؽليرإلػػ

امةاشهالةر إلإلرلامماشهال لةشهػالاشيرإلػ لفػألافلر  ػؽلماػرلمػفليػاةتلمػفلامةاشهػال لف ػأليػدإلثلاـل
 ام لىلركرلاهلللم هػال(ل ةشهػالجلل"ل اػتلإلار ػةؿلاهللل شػألاىػرلافلا  ػؽلماػرلاب ػألابػأل ػام ل؟لل

اشطبرا ػػألجلاشمعىػػـلاشيبإلػػرل لىلا مػػالهػػـلب ػػأل لفرػػاؿلجلا  رػػألماػػإلهـلفاػػؾل ىػػرلمػػال   رػػتلماػػإلهـل"
ل(ل.ٖٖٛ/لٖٕج
ل

 ثانيا : حــق الــميراث 
كػػمفلا  ػػمـلشامػػر ةليرهػػالفػػألاشمإلػػراثلبعػػدلافليػػافلفػػألاشىاهاإلػػ لمررصػػرالماػػرلاشػػذيةر.لفمػػفل

لمظإلـلفكاال"مزلةىؿ"لافلبإلَّفليرهالفألاشمإلراثلةفؽلكةابطلةمعاإلإلرل
لاشاَُّالميددةلليأل لإلطمسلطامسلفألهكـليرهالاةلإلم عهال ـُ لم الفراؿلاهلللرعاشرل}إُلةِصإلُي

لِشاذََّيِرلِمْاُؿلَيظِّلاْ ُْ اإََلإْلِفلفافليفل  اةلفةؽلاا رإلإلفلفاهفلاااالماررؾلةافل ـْ لِفألَ ْةَ ِدُي
ل(ٔٔلجلاإل للاش  اة ةرةلىليا تلةايدةلفاهالاش صؼ{

مػػفلىماػػ للرير ػػبؿ لبػػؿل بػػؿلاي ػػمـ ليػػافلاشمإلػػراثلشاةشػػدلاشػػذيرلا يبػػر لة لرػػرثلاشمػػر ةلبيػػالة
مرػػاعلاشبإلػػػسلفػػألبعػػػضلا يػػػةاؿ لرػػةرثلمعػػػا.لةيػػػافلاشعربػػألإلرػػػةؿج" ل عطػػػألإ لمػػفل ارػػػؿلماػػػرل

للٔاشبغػػداديل لىل ل.لتل(لجلجىلظهػةرلاشخإلػػؿ لةطػامفلبػػاشرما لةكػاربلباش ػػإلؼ لةيػازلاشغ إلمػػ 
شربإلاػ لةاشيػػّرل يل فلاشمإلػراثلم ػدلاشعػربلفػألىػاهاإلرهـليػػافلمرربطػًالباشيماإلػ لةاشػَذّبلمػفلا(لٕٖٗ/
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ةاش ّر لةصإلا  لاش  ب لةشإلسلشامر ةلفألذشؾل صإلب لفهأل إلرل ادرةلمارلريمؿليأةلمػفلذشػؾ ل
بػػؿلهػػػألاشميراىػػػ لإشػػػرلاشيماإلػػػ لةاشصػػػإلا  لة ل ػػػإلمالفػػػألاشمىرمػػػسلاشىػػػاهاألاشعصػػػبألاشرػػػائـلماػػػرل

صػإلبلمعػإلف لةمفلإيراـلاي مـلشامر ةل فلىعؿلشهال صإلبًالمفلاشمإلراثفلفانـل لاشغاراتلةاشيرةب
ل.لكعااةشازةى ل صإلبل لةشاب تلةشنختلة يةهال صإلبلمارل يةلمالهةلُمَ صَّؿلفألمةل

اهلللصارللرةىلىابرلبفلمبدلاهلللركألاهلللم همال  الىاةتلامر ةل عدلبفلاشربإلسلإشرلر ةؿةل
رؿل بةهمالاشربإلس ل اهلللماإلالة اـلباب رإلهمالمفل عد لفراشتجل"إلالر ةؿلاهلل لهارافلاب رال عدلبفل

لة ل لماً   لإلدعلشهما لفاـ لماشهما ل خذ لة فلممهما ليهإلدًا  لفراؿلمعؾلفأل يد إل ييافلإ لبماؿ 
لشامر ةللاي مـلةخصصلاشمإلراث.."اشر ةؿلصارلاهلللماإلالة اـجلإلركألاهلللفألذشؾ لف زشتلآإل ل

ى ةرةلاش  اةلجلل} اإََلإْلفِشاذََّيِرلِمْاُؿلَيظِّلا ُل{يمالفأل ةشػالرعاشرلجللفألا رثل صؼليظلاشذير
 فل ظاـلاشمإلراثلمرربطلب ظاـلاش  راتلشذالفهأل لرياؼلباي  اؽلمارل يدلبخمؼل(لٔٔاإل ل
ذشؾلبؿللمفاشرىؿلة م رلاشمر ةلمارؽلىعؿلمبةلا  رةلةاا يائهالياالمارللافلا  مـل لاشرىؿ

لاشرىؿللـلب رًال ـل خرًالبخمؼاشمر ةلفأل اشبل يةاشهالمكمة  لاش  ر ل ةاةليا تل مًال ـلزةى ل 
بعضلاشباياإلفلرعاإلًملآخرلةهةل فللةإلذيرل.لإلريمؿلاشمهرلةرىهإلزلاشم زؿلة  راتلاشيإلاةللاشذيل

شرلاشرىؿلي  رةلمية  لمفلفردإلفلإلية افلل لاي مـل لإل ظرلإشرلاشمر ةلي رد ةشي الإل ظرلإشإلهالةاا
 همإلفلمفلمةراالفريةفلاش رإلى لاما ل  هـلفهألر خذل همًالةزةىهالإل خذللل  ةاةلاشمىرمسلاشيبإلر

شهذالا  رةلة خةهالإل خذل همإلفلمفل بإلهالةزةىرالر خذل همًالمفلمةراهالفإليةفلاشمىمةعلاما ل
ل  هـلفأل  رةل خرىلفه ال كإل لرعادشإلالةباشراشألرريرؽلاشرياماإل لفألاشمىرمسلل.

  مـلإل رصلميا  لاشمر ةلفأل ةشالةهذالردالشطع اتل مداةلاشدإلفلفأليبه لرم يةالبهالفأل فلا
ل(ل.ٔٔىل ةرةلاش  اةلجلاإل لل}ِشاذََّيِرلِمْاُؿلَيظِّلا ُ اإََلإْلفِلل{رعاشرلفألاآلإل لاشررآ إل لاشيرإلم 

إكاف لشمال بؽلفردلةكالاشعاماةلفألم ائؿلاشمإلراثليمالىاةتلفألماـلاش رائضل فله اؾلل
يا تلررثلفإلهالاشمر ةل يارلمفلاشرىؿل لليا تلررثلاشمر ةلفإلهال صؼلاشرىؿلرمامال لةاخرى

ل(.ٙٗػػللٓٔجلصللٜٜٜٔفإلهالاشرىؿلى اطافل للثةه اؾليا تلررثلفإلهالاشمر ةلة لإلرل
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ل.لرابعــا : حق العمل
للأةةردلفػػػل ةىعػػػؿلشػػػالم زشػػػ لمظمػػػرلةميا ػػػ لليبػػػرىلل لةر ػػػبلفإلػػػال لاي ػػػمـليػػػثلماػػػرلاشعمػػػؿ

لرعػاشرم هػال ةشػالآإل لرريػدثلمػفلاشعمػؿلةريػثلماإلػاللمالإلرربلمفلامامائ لة رإلفلاشيرإلـلاشررآفل
لاْ َْرَضلَذُشةً لَفاْمُيةالِفألَمَ اِيِبَهالَةُيُاةالِمفلرِّلل{ ـُ َشإْلِالاش ُُّيةُرلُهَةلاشَِّذيلَىَعَؿلَشُي ل}ْزِ ِالَةاِا
اشيرإلمػ ل يليػماتللاآلإل .لة دلىاةتلهذالاشيرةؽلبصإلغ لاشىمسلفألهذال(٘ٔىلآإل ل ةرةلاشماؾلى

لاشمػػر ةل لة شزمهػػالبعمػػؿلمظػػإلـلفػػأللرلةا  اػػرلماػػرليػػدل ػػةاةاشػػذي .ةبػػاشر ـلمػػفل فلاي ػػمـلليػػـر
لمفلاشعمػؿللخػارجل طػاؽلا  ػرةلل  هالإ بإلرها لةهةلرربإل ل ة دهال لةردبإلرليؤةفلم زشهالل شـلريـر

ل شإلهال.ايراجلمىرمعهالل ة للإشإلهاايراىتللاف
لةاشرألمفللمهالباشي اظلمارلل إلـلا  مـللفألاشعمؿلة شزللشامر ةاشمياري لل بةابفرالللفا  مـلل

ل ةاشراػب لةاشعػرضللةاشبػدفلل ةإلصػافلبػالاشػدإلف ةم رهػال لةيإلاةهػالل ري ظلبالليرامرهالافلليا ها
للة درارهال.ل ةمإلةشها ةطبإلعرهالةمةاهبهالل ةر اشرهال ةاشعرؿلولمفلخمؿلمالإل ا بلفطررها

  ػػرهفل للش  ػػاةل مػػفلباممػػاؿل إلػػرلرػػدبإلرلاشم ػػزؿلةرماإلػػ لةفػػألاشرػػارإل لا  ػػممألل مػػاذجلميػػر  ل
ىلصػػارلاهلللاهلللل ػػةؿللرل ػػزةتلمػػسللل"  هػػال اشػػتلجل(ركػػألاهلللم هػػاىم هػػالاـلمطإلػػ لا  صػػارإل ل

لل ػػبسل ػػزةاتل خا هػػـلفػػألريػػاشهـللف صػػ سلشهػػـلاشطعػػاـللماإلػػالةاشػػالة ػػاـل( ة داةيلاشىريػػرلة  ػػـة
(لاشرػػػػألركػػػػألاهلللم هػػػػالىةيػػػػذشؾلُرفإلػػػػدةلل ل(ٙ٘٘/لٙجلجلٜٜ٘ٔاشػػػػذهبأل ل ل"لىماػػػػرلاشمركػػػػر

داةاةلاشىريػػػرلفػػػأل ػػػػزةةلا يػػػزابل لةيػػػافلر ػػػػةؿلاهللللشمػػػػللةرطةمػػػتلخاصػػػ شهػػػالخإلمػػػػ لل صػػػبت
اىعاػةالفػألل" دل اؿلشرةمالجليػإلفل صػإلبل ػعدلبػفلمعػاذلفػألاشخ ػدؽلىصارلاهلللماإلالةاشالة اـل(

لزإل ػبلب ػتلىيػشلبػفلةل(لٜٜٔ/لٗجلجلٔٔٗٔابفلهياـل ل"ىلخإلم لرفإلدةليررل مةدالمفل رإلب
لٖ٘هػػلةشهػالٕٓربابلمفلب أل  دلبفلخزإلم  لةيا تل مبدلاش  اةلة مظمهفلصد   لرةفإلتل ػ  ل

ةيا ػتل ةؿل(ٕٖٛ/للٗجلجلٕٔٓٓاشرػاريل لىللدبدلاشىاػةدلأفألمماهالفلرصدؽريا تل لاشرألل   
لٕٗٓٓاشةا ػديللل.لىللصارلاهلللماإلالة اـل لةدف تلباشبرإلس- مهاتلاشمؤم إلفلةفاةلبعدلر ةؿلاهللل

ل(ل.لٖٙٙ/لٔجلج
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 الـحقــوق  الــسيــاسية .  -
اشخػرةجللهألراؾلاشيرةؽلاشرأليػرمتلمرعارػ لب ػاط لاشييػـلفػألا مػ ل لريرإلرػالشمراصػدهالةمػدـل

ماإلهػا لةياػػتلاشيػػرإلع لاي ػػممإل لا مػ لبمػػالفإلهػػالاشمػػر ةلماػػرلممار ػ لاشعمػػؿلاش إلا ػػألفػػألصػػةرال
للشالدةرالفألاشيإلاةلاش إلا إل لشنم ل.اشمرعددةل لبامربارهالطرفالفامم

 ومن حقوق المشاركة السياسية لممرأة : ل
 أوال : حق أبـداء الـرأي : 

فػػأل بػػداةلاشػػر يل لماػػرلامربػػارل  همػػالخارػػالمػػفل  ػػسلةايػػدةل لللة ػػاةىلا  ػػمـلبػػإلفلاشرىػػؿلةاشمػػر 
ر ػػػابلاشعاػػػـل لةلةإليػػػرريافلفػػػألا صػػػؿلةاشريػػػةإلفلفيمهمػػػالإلماػػػؾلاشعرػػػؿلاشػػػذيلشػػػالاشرػػػدرةلماػػػرلاي

اش يػػر لةاشرمإلإلػػزل.للةشػػـلإلرػػؼلا  ػػمـلم ػػدلهػػذالاشيػػدلبػػؿلافلاهلللرعػػاشرلرفػػسليػػ فلاشمػػر ةل لةىعاهػػال
 ػدل{مياةرةلشار ةؿلىلصارلاهلللماألةاشالة اـل(ل لةىمعهػالةاإلػاالفػألخطػابلةايػدل ل ػاؿلرعػاشرل

ىل ػػةرةلاشمىادش لجل} مال مسلاهللل ةؿلاشرألرىادشؾلفألزةىهالةر ريألاشرلاهلللةاهلللإل مسلرياةري
ل(ل.لٔاإل ل

مػػفلذشػػؾللةمػػفلصػػةرلايرػػراـلاي ػػمـلشامػػر ةللىعاهػػالريػػإلرلةر ريػػارل لدةفلافلإلرصػػدىلشهػػالايػػدل
فيرػػبلاش ػػإلرةلرزخػػرلب مااػػ لمػػفليإلػػاةلاشر ػػةؿلىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ(ل لةصػػيابرالررػػدـلفإلهػػال

ةخإلرلدشإلػؿلماػرلذشػؾلهػةلا ريػارةلاش بػألاشمر ةللر إلهالةرعبرلم الم رخدم لل ةةلاشعرؿلةايدراؾل ل
يا ػػػتلمػػػفل فرػػػال للاشمخزةمػػػألل ـل ػػػام لب ػػػتل بػػػأل مإلػػػ لللزةىرػػػاشلىصػػػارلاهلللماإلػػػالةاشػػػالة ػػػاـل(

ة مػػػػػرلل اشيدإلبإلػػػػػبعػػػػػدل فلمرػػػػػدلصػػػػػاالفل لٜٜٕ/لٔٔجلجلٜ٘ٛٔاش إل ػػػػػابةريل لىللاش  ػػػػػاةلة مراهػػػػػف
فراشػتلجلمػاللشهػـلؾلاشصاال ب ًالشم امإلفل فلإلريااةالمفلإيرامهـلفاـلإلمرااةاللظ الم هـل فلفألذشا

 مررهـل فللإل يرةالةإليارػةالةإلريااػةالفاػـلإلمرااػةال لٜه خطبؾلإلالر ةؿلاهلللل اؿلجلهاؾلاشم امةفل
 اشتلجلامذرهـللإلار ةؿلاهلللفردليماتل  ة هـل مرًالمظإلمػًالفػألاشصػاالةرىعػةالدةفلفػرالة ليػ لل

دلفر يػػرلةرياػػؽلفػػقذالر ةؾلفعاػػتلربعػػةؾلفهػػـلشػػذشؾلميرةبػػةفلةاشػػر يلل فلرخػػرجلة لراػػةيلماػػرل يػػ
ةاطم فللىصارلاهلللماإلالةاشالة اـ(فا يرحلصدرلر ةؿلاهللل(للٖٕٚ/لٔجلجلٛٓٗٔىاش ياسلل ل

ة ػػاـللةخػػرجلإشػػرلاش ػػاسلفرػػاؿل"لللٕٕٗ/لٔٔجلجلٖٜٜٔابػػفليبػػافللى ابػػالإشػػرلذشػػؾللاشػػر يلاش ػػدإلد
ةمػفلىاة ػالف ػإلىعؿلاهلللشػالفرىػًال مالمال هميـلمفلاشعهدلفقفللمفلذهبلإشإلهـلفػملياىػ لش ػالبػالل

ة مالاشبإلتلفق يـلإفلياةلاهلللمطةفػةفلبػالفػأل ابػؿلةمػالفعاػتلمػالفعاػتلمػفل مػريلةاا مػالمػفل مػرل
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اػػـلدمػػالاشيػػمؽلفياػػؽلةممػػدلإشػػرلاشبػػدفل(لٕٔػػػػلل٘ٔجلٜٔٚٔاشػػدش أل ىللi....."اهلللةهػػةل اصػػريلل
ـلفاػـلإليػفلاشم ػامةفلإلػرةفل إل لةصدؽلل(ٖٙ/لٕجلجلٜٜٙٔاشطبريل لىف يرلةرياؿلمفلا مرمار

شػػرللإلياػػؽلةإلػػذباللىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ(اش بػػأل شػػرؤةسلايرػػرلرةاابػػةالإشػػرلاشهػػديلف يػػرةالةاا
لا  دش ػألل لىلة يػرةاللةا رهػرلا مػرلفيارةالاـلرىعػةالإشػرلاشمدإل ػ لمػؤم إلفلبييمػ لربهػـ ابػفليػـز

ل.ل(لٜٗٗ/للٗجلجلٗٓٗٔ
ا ةائػؿلاشرػأللرعػدلمػفلل(ركػألاهلللم هػالىم إلفلخدإلىػ مفل رةعلاش ماذجلفػألهػذالاشمىػاؿل ـلاشمػؤلةل

 ةؿلمػػفلآمػػفلمػػفلاشرىػػاؿللفهػػألبر ػػاش لاش بػػألميمػػدلىلصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـل(لفػػألايإلمػػاف
لاشعصػػػإلب ل لا ة ػػػاتلفػػػأللآزرتل بػػػألاي ػػػمـلم ػػػذلبعارػػػاليرػػػرلةفارهػػػال لةةاش  ػػػاةلماػػػرلاش ػػػةاة

لاةلة ما رػػالماػػرلإبػػمغللاشر ػػاش لول ريماػػتلةللةةا ػػرال   ػػهالةماشهػػاول لشىهػػادللاشمػػرليػػاريرالمغػػاـر
فيا ػػتل للةآ ـللاشيصػػارلةمرامػػبلاشػػدمةةل (للٜ٘ٗ/لٔجلجلٕٓٗٔاشخطػػابألل لىليإلػػدلاشخصػػةـ

ماإلػػالصػػارلاهللللىميػػاةرةلاشر ػػةؿلرة ل   ػػل (لصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـىمػػمذالآم ػػالشر ػػةؿلاهللل
إلرعبػػدلبغػػارل(ل ػػاـلاشػػالةلاهلللماإلػػالةللصػػارلىأيػػافللاش بػػليإل مػػالل(ركػػألاهلللم هػػاىلشهػػال(ة ػػاـلاةاشػػ

 ل اشػتلشػاليامرهػال"شرػدلخيػإلتلماػرل   ػأل"يراةلةيإلفلىاةالاشَمَاُؾ لةىاةلإلرىػؼلفػؤادال ػائًملشهػاج
يػػػم لةاهللل لإلخزإلػػػؾلاهللل بػػػدًا لإ ػػػؾلشرصػػػؿلاشػػػريـ لةريمػػػؿلاشيػػػؿ لةري ػػػبلاشمعػػػدةـ ل"اشميػػػهةرةجل

إشرلابفلممهالةر ػ لل-ركألاهلللم هالل-بإلدالل.لة خذت"ةرررىلاشكإلؼ لةرعإلفلمارل ةائبلاشيؽ
بفل ةفؿ لةييرلشالماليدث لفبيرالب فلهذالهػةلاش ػامةسلىاشػةيأ(لاشػذيليػافلإلػ رألإشػرلمة ػر ل

ىصارلاهلللماإلالةاشالةبيرالب  ال إليةفل بألهذالا م  للفيافللىزاؤهالفألاي مـل"لبيارةلاش بأل
لٔجلجلٜٜٚٔابػػػفلا اإلػػػرل لىلة ل صػػػبلشهػػػالببإلػػػتلفػػػألاشى ػػػ لمػػػفل صػػػبل لخصػػػبلفإلػػػالة ػػػاـ(

ل(لٖٕٛ/
فإلمػػال ػػبؽلإلربػػإلفلش ػػالافلاشميػػةرةلةابػػداةلاشػػر يلمػػفل ػػ فلا ػػرررارلاشمىرمػػسل لةاداةلشريرإلػػؽلمراصػػدل

ل{(ل ليػػاريتلفإلهػػالاشمػػر ةلامراػػا ل مػػرلاهلللرعػػاشرلٖٓػػػػللٜٕجللٜٜٙٔاشيعيػػأل لاشيػػرعلى ـْ َةَيػػاِةْرُه
ل(لٜٓٔإل لى ػػةرةلاؿلممرافلجللا ل} ِفألاَ ْمرِل

 ثانــيـا :  حق البيعة  .
(لةلٜٕٓ/للٔججلٜٗٛٔاشبإلعػػ ليمػػالمرفهػػالابػػفلخاػػدةفلهػػألاشعهػػدلماػػرلاشطامػػ لىابػػفلخاػػدةفل ل

 برزلىةا بلاشعمؿلاش إلا ألاشذيلرمار الا م لإذلهػألاشرػألركػ ألاشيػرمإل لماػرل ظػاـللمفلرعد
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شرزامػػػالبػػػاشم ه لةاشيػػػرإلع ل لة داةلإمم ػػػالالا  ػػػممأل ةهػػػأل  ػػػاسلاشمىرمػػػسلاش إلا ػػػألفلاشييػػػـل
شرعارهػالفػألاخرإلػارللةرعدلبمااب لفاري لاشمياري لاش إلا ػإل لشامػر ةلةاشرػا ةفلاشػذيل  ػرلهػذالاشميػاري 

لا مر لةيؽلاشمباإلع للكم الاي مـلشامر ة إَلالَ إلُّهَػالل{برةشالرعاشرلللاشيايـلةمرا برالةمزشالاذالشـز
لِإَذالَىػػاةَؾلاْشُمْؤِمَ ػػاُتل إُلَباإِلْعَ ػػَؾلَماَػػرلَ فل َّلإُلْيػػِرْيَفلِباشاَّػػِالَيػػإْلًئالَةَ لإَلْ ػػِرْ َفلَةَ لإَلػػْزِ إلَفلَةَ لإَلْرػػُرْاَفلاش َّبِػػأُّ

لَةَ لإَلْعِصػإلَ َؾلِفػألَمْعػُرةٍؼل لَةَ ْرُىِاِهفَّ لَةَ لإَلْ ِرإلَفلِبُبْهَراٍفلإَلْ َرِرإلَ ُالَبإْلَفلَ إْلِدإلِهفَّ لَةاْ ػَرغْلَ ْةَ َدُهفَّ ِ ْرلَفَبػاإِلْعُهفَّ
لاشاََّالَ ُ ةٌرلرَِّيإلـٌل لاشاََّالِإفَّ ل(ٔٔٔىل ةرةلاشرةب لجلا إل لل} لَشُهفَّ

ة ػػدل ػػدتلاشمػػر ةلمػػفلخػػمؿلاشبإلعػػ لمع إلػػ ليػػرمالبيػػؿل مػػرلة هػػألإلػػ رألبػػالاشرػػرآفلاشيػػرإلـلهػػألإذفل
بإلعػ لاش  ػاةليػداالميةرإلػال للشػذشؾلمااػتإ رارليرمألبةىةبلررإلػدلاشمػر ةلبىمإلػسلا ييػاـلاشيػرمإل ل

بيػػيؿلمػػاـ لةاش ػػإلرةلاش إلا ػػإل لبيػػيؿلخػػاص لبمػػاللةاشمػػر رريػػزال لة رطػػ لريػػةؿليرإلرإلػػ لفػػأل ػػإلرةلم
باش  ػب لشاػدةرلا ىرمػامألةاش إلا ػألاشػذيل رادالاي ػمـلشامػر ةل لةبمػاللمفل يػداثلةم ػاهإلـلريماا

 كػػيتلبػػذشؾل امػػدةلفبا رمائهػػالشنصػػةؿلاشر  إل ػػإل لشا يػػرلاي ػػممألللررمرػػسلبػػالمػػفلةزفليػػرمأ
لماإلهالا يياـللرب ر

ةهألمهدلمارلاش مسلةلاشطام لشإلسلفػألاشػدإلفلفرػطلةاا مػالفػأل مػطلل لباخرمؼلا زم  لةا مي  
اشيإلػػاةلةاشرةامػػدلاشرػػألرييػػـلاشمىرمػػسلةذشػػؾل ػػابسلمػػفلاشطبإلعػػ لاشمرمإلػػزةلاشمزدةىػػ لش  ػػمـلبامربػػارال

ل.لمرإلدةلةيرإلع 
لِإَذالَىػػاةَؾلاْشُمْؤِمَ ػػاُتلل{لشرػػدلاىرمعػػتلفػػألب ػػةدلاشبإلعػػ لاشرػػألةردتلفػػألاشػػ صل شررا ػػأ إَلػػالَ إلُّهَػػالاش َّبِػػأُّ

لةَل َ لإَلػػْ ِرإلَفلِبُبْهرَػػاٍفلإُلَباإِلْعَ ػػَؾلَماَػػرلَ فل َّلإُلْيػػِرْيَفلِباشاَّػػِالَيػػإْلًئالَةَ لإَلْ ػػِرْ َفلَةَ لإَلػػْزِ إلَفلَةَ لإَلْرػػُرْاَفلَ ْةَ َدُهػػفَّ
ل لَةَ ْرُىِاِهػػفَّ لاشاَّػػَالَ  ُػػةٌرلإَلْ َرِرإلَ ػُالَبػػإْلَفلَ إْلػػِدإلِهفَّ لاشاَّػػَالِإفَّ لَةاْ ػػَرْغِ ْرلَشهُػػفَّ َةَ لإَلْعِصػػإلَ َؾلِفػػألَمْعػُرةٍؼلَفَبػػاإِلْعُهفَّ

فػألممار ػ لللبػاشمر ةلاشمرعاؽللاشعدإلدلمفلاشمعافلةاشد  تلاشرألررعاؽلباشةا سلاشيكاري ل}لرَِّيإلـٌل
لمفل همهالجيرة هالل

فػػألبداإلػػ للاؿلاشر ػػةؿلىلصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ(اشرىػػلبػػاإلسللاذل لاشم ػػاةاةلبػػإلفلاشرىػػؿلةاشمػػر ةلل
اشمر ةلفألبإلع لاشعرب لاشيبرىلةاشرأليماتلاشيػربللياريت لةلفألاشعرب لاشاا إل للا  ممإل لاشدمةة

بػإلفلاشرىػؿلةاشمػر ةللذاراإلركالمفلذشؾل فلاشرياإلؼلةل ةلاشىهاد.ةافلاشىهادلشـلإل رضلمارلاشمر ة.ل
زةىهػػػالةرماإلػػػ لاشبإلػػػتلفػػػأل إلابػػػاللشامػػػر ةلاشيػػػ ل ةلي ػػػفلربعاهػػػاإلعدشػػػالةزادلماإلػػالاشىهػػػادلشارىػػػؿلل 

فػػا خرمؼلاخػػرمؼل دةارلشيػػفلاشرإلمػػ لاي  ػػا إل لة إلمػػ لاشعمػػؿلىاةابػػا(لمر ػػاةإلاف.لةهػػذالاشم ػػاةاةل
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 رةعلا مااػػ لفػػأل لةمػػسلذشػػؾلفرػػدل ػػىاتليرػػبلاشرػػارإل لمابرػػ لفػػألمةاكػػسلمػػدةلمػػفلاشرػػرآفلةاش ػػ  
  إلب لب ػتليعػبلى ـلممػارةل(للمباإلع لاهللل لمفلهذالا ماا اشيىام لةاشركيإل لباش  سلفأل بإلؿل

بعػدلرخاػألاشرمػاةلمػفل مدائهـللشإلا لاشعرب لاشيبرىلةمة  هالفأل زةةل يدلم دلا يياؼلاشم امإلفل
ةشػػـلإلابػػتليػػةؿلر ػػةؿلاهللللةفػػرارهـ(لارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـمػػةا عهـلخمفػػال مػػرلر ػػةؿلاهلللىصػػ

 ل  رل اإلؿليا تلم هـل  إلب للركألاهلللم هالاشرألا رصػبتل ػإل هال(لإارلاهلللماإلالةاشالة اـىص
(ليررليا تلشالياشػدرعلاشةا إلػ لارلاهلللماإلالةاشالة اـلمفلاش بألىصلشاذةدةيماتل ة هالةذهبتل

لممػػالىعاػػالىصػػ (لإلرػػةؿلفإلهػػال"لةمػػفلإلطإلػػؽلمػػالرطإلرػػإلفلإلػػال ـلارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـفػػألذشػػؾلاشإلػػـة
ة اؿل إلكال"مػالاشر رػتلإلمإل ػالةيػما لإ لة  ػال راهػالررارػؿلدة ػألل(ٗٔٗل/لٛابفل عدلجلجىلممارةل"

".لةرابعتل  إلب لطرإلػؽلاشىهػادلفيػاريتلفػأل ػزةةلب ػةل رإلظػ ل لةباإلعػتلبإلعػ لاشركػةافلةخرىػتل
(لارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـ(لإشػػرلخإلبػػرل لةبعػػدلةفػػاةلاش بأىصػػارلاهلللماإلػػالةاشػػالة ػػاـمػػسلاش بأىصػػ

معريػػ لاشإلمامػػ لةياربػػتلم ػػإلام لاشيػػذابلة باػػتل ي ػػفلمػػالإليػػةفللظاػػتلماػػرلمهػػدهالفيػػاريتلفػػأ
اشبمةلة طعتلإلدهالفألاشمعري لف بررهالإشرلاشى   للةهذالميهدلمفلدةرهػالاش إلا ػألبعػدلاشبإلعػ .لل
ة  ؿلمالإلخبرلبالهػذال  هػاللركػألاهلللم هػال ػدلةفػتلبعهػدهالةبإلعرهػال لةمػ هفل إلكػال  ػماةلب ػتل

ارلاهلللاإلعػػ لشإلاػػ لاشعربػػ لمػػسل  ػػإلب ل(لفرػػدلخرىػػتلمػػسلاش بػػألىصػػىاشمبلا  صػػارإل لممػػرةلبػػفلمػػدي
 لل( 1/343: ج4144ىلابػػػػفلهيػػػػاـل (لإشػػػػرلاشيدإلبإلػػػػ لةباإلعػػػػتلبإلعػػػػ لاشركػػػػةافماإلػػػػالةاشػػػػالة ػػػػاـ
ارلاهللل(ميػرةفلامػر ةلة مطاهػالىصػارلاهلللماإلالةاشػالة اـمعالىصلفخإلبرلةياةخرىتلمعالإشرل
ياإلػػراتلممػػفلبػػاإلعفلهفل.لة إلػػرل(ٜٗٔ/للٕجلجللٕٗٓٓاشةا ػػديل ىل(لمػػفل  ائمهػػاماإلػػالةاشػػالة ػػاـ

ل.ل(لفأل بإلؿلاهللارلاهلللماإلالةاشالة اـةىاهدفلمسلر ةؿلاهلللةبعدلةفارالىص
ةفػػػألإمطػػػاةلاشعهػػػةدلل رخبػػػرلاشبإلعػػػ ل فلشامػػػر ةليامػػػؿلا هاإلػػػ لفػػػألاشرمإلإلػػػزلبػػػإلفلاشمعػػػرةؼلةاشم يػػػر

فلةهػألفػألذشػؾل لرخكػسلش ػاط لياماػ لمػفلاخرإلارارهػالة فعاشهػال اشم ػؤةشإلةريمػؿلل لةا شرزاـلبهػا
ل.ل يليخصلآخر

فطاشمال  هالإ  ػافلمياػؼل لشمر ةلارعاإلـللإفلبإلع لاش  اةلفأل يدل ةىههالدمةةلصرإلي لإشرلإشزامإل 
 لةافلللاإلهػػال فلرػػرعاـليػػؿلمػػالإلمي هػػالمػػفلاشرإلػػاـلبهػػذالاشم ػػؤةشإل لماػػرلاشةىػػالا يمػػؿفعةم ػػؤةؿل

ةاىر ػػابلمػػال هػػرلم ػػال لرػػرـلإ لإذالا بػػؿلل لاهلللبػػالاشػػدمةةلإشػػرلا  ػػررام لةا مراػػاؿلشيػػؿلمػػال مػػر
لاشدإلف ل(ل.ٜٗجلل1002،  ىلاشبرهاةيللاشمباإلسلمارل راةةلاشررآفلةاشر رالبعاـة
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شرػػػدليا ػػػتللاشبإلعػػػ للاشخطػػػةةلا ةشػػػرلشريػػػررلاشمػػػر ةلمػػػفليافػػػ لاشرإلػػػةدلةذشػػػؾلكػػػمفلريرإلػػػرلاي ػػػمـلل
هػدلبػػاشة ةلا ةؿلةاشطامػػ لشػالمػػزلةىػػؿل لشاىػ سلاشبيػػريلياػػالباشر ػاإلـلهلللةيػػدالدةفليػػرإلؾ لةاشرع

فبػػذشؾلريررػػتلاشيرإلػػ لمػػفليػػؿلمػػال ػػةاالمػػفلمخاة ػػاتل لةمػػفليػػؿل ػػاط ل خػػرى للبمػػالفإلهػػال ػػاط ل
اشمىرمػسلماػرلاشمػػر ةل.ليمػاليا ػتلاشبإلعػػ لاشرػا ةفلةاشريػػرإلسلاشصػادرلبػق رارلاشمةاط ػػ لاشياماػ لشامػػر ةلل

ل(.ٖٕػلٕٕجللٖٜٚٔاةؽل لىللىؿاشم ام لبييؿلماـلةدةرهالاش إلا ألاشم اةلشدةرلاشرل
 قائمة المصادر والمراجع 

لابةلبيرلمبدلاهلللبفلميمدلجلمص ؼلابفلابأليإلبال.لريرإلؽلل -ٔ لاشيةفأل  ابفلابأليإلب 
 .ٜٓٗٔيماؿلإلة ؼلاشيةتل لميرب لاشريد لاشرإلاضل ل

ابفلا اإلرلجلاش هاإل لفأل رإلبلا ارل.لريرإلؽلطاهرلايمدلاشزاةيلةميمةدلميمدلاشط ايأل -ٕ
ل.ٜٜٚٔاشميرب لاشعامإل ل لبإلرةتل لل 
ل.ل -ٖ لاشغاب  لا د لاشىزريلج لاشدإلفلبفلا اإلرلابألاشي فلماألبفلميمد لمز ابفلا اإلرل 

 .ٜٜٙٔريرإلؽلمادؿلايمدلاشرفامأل لدارلايإلاةلاشرراثلاشعربألل بإلرةتل لشب افل ل

ىعدل.لابفلاشىعدل لماألبفلاشىعدلبفلمبإلدلابةلاشي فلاشىةهريلاشبغداديلجلم  دلابفلاش -ٗ
 ٜٜٓٔريرإلؽلمامرلايمدليإلدرل لمؤ   ل ادرل لبإلرةتل ل

لا ارلفأل -٘ لرارإلالفهـ لاشىةزيلج لابف لاشريمف لابألاش رجلمبد لاشدإلف لىماؿ لاشىةزيل  ابف
 .لٜٜٓٚٔمإلةفلاشرارإل لةاش إلرل لدارلا ر ـلبفلابألا ر ـل لبإلرةتل ل

لاشرمإلمألاشب رأل لصيإلالابفلي -ٙ بافل.لريرإلؽلجلابفليبافل لميمدلبفليبافلبفلايمد
 لٖٜٜٔيعإلبلا ر ؤةطل لمؤ   لاشر اش ل لبإلرةتل ل

ل ل -ٚ ل( لاشه د ل  لاشمعرؼلاش ظامإل  لدائرة لريرإلؽلجى لش افلاشمإلزافل . ابفليىرلاشع رم ألج
 لٜٛٙٔمؤ   لا مامألشامطبةماتل لبإلرةتل ل

لهديلاش اريل -ٛ لبفلماألبفليىرلابةلاش كؿلاشع رم ألج لايمد ابفليىرلاشع رم أل 
فرالاشباريليرحلصيإلالاشبخاريل.لريرإلؽلجلميمدلفؤادلمبدلاشبا أل لميبلاشدإلفللمردم 

 ٜٖٚٔاشخطإلبل لدارلاشمعرف ل لبإلرةتل ل

 لل٘ابفلخادةفل لمبدلاشريمفلبفلميمدلبفلخادةفلاشيكرمأل لمردم لابفلخادةفل لط -ٜ
 لٜٗٛٔدارلاشراـل لبإلرةتل ل
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ٕٙٚ 

اشطبراتل بفلخإلاطل.لريرإلؽللابفلخإلاطل لخاإل  لبفلخإلاطلابةلممرلاشاإلاألاشعص ريلج -ٓٔ
لكإلاةلاشعمريل لدارلطإلب للاشرإلاضل ل  لٕٜٛٔايـر

لدارل -ٔٔ لاشطبراتلاشيبرىل  لاهلللاشبصريلج لبفلم إلسلابةلمبد لبفل عد لميمد ل ل  ابفل عد
 صادرل لبإلرةتلىل ل.تل(ل.

لا صيابل.ل -ٕٔ لا  رإلعابلفألمعرف  لج لميمد لبف لاهلل لمبد لإلة ؼلبف ل  لاشبر لمبد ابف
 ٕٔٗٔدلاشبىاةيل لدارلاشىإلؿل لبإلرةتل لريرإلؽلجلماألميم

ابفلفريةفل لابراهإلـلبفلماألبفلميمدلبفلفريةفلاشإلعمريلجلاشدإلباجلاشمذهبلفألمعرف ل -ٖٔ
 ماماةلامإلافلاشمذهبل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لىل ل.لتل(ل.

ابفلفكإلؿل لابةلمبدلاشريمفلميمدلبفلفكإلؿلبفل زةافلاشكبألجلاشدماةل بفلفكإلؿلل -ٗٔ
 إلؽلمبدلاشعزإلزلبفل اإلمافل لميرب لاشريدل لاشرإلاضلىل ل.لت(ل..لرير

ابفلماى ل لميمدلبفلإلزإلدلابةلمبدلاهلللاشرزةإل ألجل  فلابفلماى ل.لريرإلؽلميمدلفؤادل -٘ٔ
 مبدلاشبا أل لدارلاش يرل لبإلرةتلىل ل.لتل(ل.

ريرإلؽلابفلهياـل للابةلميمدلمبدلاشماؾلبفلهياـلبفلاإلةبلاشيمإلريلجلاش إلرةلاش بةإل ل.ل -ٙٔ
ل.لٔٔٗٔجلطالمبدلاشرةةؼل عدل لدارلاشىإلؿل لبإلرةتل ل

لاش يرل -ٚٔ لدار ل  لىابر لة مإلر لمه ا لماأ لج لريرإلؽ ل. لا  ا أ لج لا صبها أ لاش رج ابة
لشاطبام لةاش يرل لشب افل لىل ل.تل(.

لدارل -ٛٔ ل  ل  فلابألداةد لاش ى را ألا زديلج ل اإلمافلبفلا يعثلابةلداةد ل  لداةد ابة
  ل.لت(لل.اش يرل لبإلرةتل لىل

ابةلإلعاألجلايمدلبفلماألبفلاشما رلجلم  دلابألإلعاأل.لريرإلؽلي إلفل اإلـلا دل لدارل -ٜٔ
 .لٜٗٛٔاشمامةفلشارراثل لدميؽل ل

 لاشميربللٕا زديل لمعمرلبفلرايدلا زديلجلاشىامسل.لريرإلؽليبإلبلا مظمأل لط -ٕٓ
 .لٖٓٗٔا  ممأل لبإلرةتل ل

ةإلالجلرىاؿلصيإلالم اـل.لريرإلؽلجلمبدلا صبها أل لابةلبيرلايمدلبفلماألبفلم ى -ٕٔ
 لٕ لجلٚٓٗٔاهلللاشاإلاأل لدارلاشمعرف ل لبإلرةتل ل
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ٕٙٛ 

ا  دش أل لابةلاشربإلسل اإلمافلبفلمة رلاشيممألا  دش ألجلا ير اةلبمالركم المفل -ٕٕ
مغازيلر ةؿلاهللل.لريرإلؽلجلميمدليماؿلاشدإلفلمزلاشدإلفلماأل لماشـلاشيربل لبإلرةتل ل

ل.ٚٔٗٔ
لم -ٖٕ ل  ل.لا  صاري لاهلللا  صاري لمبد لبف ليدإلثلميمد لاهلللا  صاريلج لمبد لبف يمد

لٜٜٛٔريرإلؽلجلم عدلمبدلاشيمإلدلميمدلاش عد أل لاكةاةلاش اؼل لاشرإلاضل ل
اةؽل لبيرإل لاةجلجلاش  اةلاشيايماتلفألاشرارإل ل.لررىم لةرردإلـلجلابراهإلـلاشدا ة أل ل -ٕٗ

 ٖٜٚٔمطبع لاش عدةفل لبغدادل ل

لا -ٕ٘ لبف لميمد ل  لريرإلؽلاشبخاري ل. لاشبخاري لصيإلا لج لاشبخاري لاهلل لمبد لابة  مامإلؿ
 .لٜٚٛٔ لدارلابفلياإلرل لبإلرةتل للٖمصط رلدإلبلاشبغال لط

لةاشدرا اتل -ٕٙ لاشبيةث لمريز ل  لا  ممإل  لاشيكارة لفأ لاشمر ة لج لميمةد لرمد ل  اشبرهاةي
 .لٜٕٓٓا  ممإل ل بغدادلل لل

فاؽلاشىدإلدةل لبإلرةتلىل ل.لدارلا ر،  لاشميب اشبغداديل لابةلىع رلميمدلبفليبإلب -ٕٚ
لتل(.

اشبغداديل لميمدلبفليبإلبلجلاشم مؽلفألاخبارل رإلشل.لريرإلؽلخةريإلدلايمدلفارؽل ل -ٕٛ
للٜ٘ٛٔبإلرةتل لشب افل ل

لزهإلرل -ٜٕ لةميمد لا ر اؤةط ليعإلب لريرإلؽ ل. لاش    ليرح ل  لم عةد لبف لاشي ف ل  اشبغةي
 .لٖٜٛٔ للٕاشياةإلشل لط

لاشررمذيلاش  -ٖٓ لبفلمإل رل لميمد لايمدلميمدلاشررمذيل  لريرإلؽج امأل ل  فلاشررمذيل.
 يايرلةاخرةفلل لدارلايإلاةلاشرراثلشعربأل لىل ل.تل(ل.

لمراىع ل -ٖٔ لاشاعابألج لر  إلر لاشاعابألج لابراهإلـ لبف لبفلميمد لا ياؽلايمد لابة اشاعابأل 
ل.لٕٕٓٓةريرإلؽلا ماـلابألميمدلبفلمايةرلل لبإلرةتل لشب افل ل

لاشىمسلب -ٕٖ لبفلفرةحلج لريرإلؽلجلماألاشيمإلديل لميمد إلفلاشصيإليإلفلاشبخاريلةم اـل.
ل لبإلرةتل ل  .لٕٕٓٓي فلاشبةابل لدارلابفليـز

لماأل -ٖٖ لريرإلؽلج ل. لاشبخاريلةم اـ لاشصيإليإلف لبإلف لاشىمس لج لفرةح لبف لميمد اشيمإلدي 
ل لبإلرةتل ل  .لٕٕٓٓي فلاشبةابل لدارلابفليـز
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ٕٜٙ 

ابراهإلـلاشعزباةيل للاشخطابأل لايمدلبفلميمدلبفلابراهإلـلاش برأل.لريرإلؽلجلمبدلاشيرإلـ -ٖٗ
 .لٕٓٗٔىامع لاـلاشررىل لمي لاشميرم ل ل

اشدش أل لي ةفلمملرىرلجل طةرلمسل  اةلمؤم اتل لم يةراتلا مامألشامطبةماتل -ٖ٘
لٜٔٚٔ لبإلرةتل لشب افل ل

اشذهبأل ليمسلاشدإلفلميمدلبفلايمدلاشذهبألجلمإلزافلا مرداؿلفأل ردلاشرىاؿل.لريرإلؽل -ٖٙ
للٜٜ٘ٔاشمةىةدل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لماألميمةدلمعةضلةمادؿلمبدل

للاشدإلفلصمحل ل اطاف -ٖٚ ل لاشراهرةل لاش هك لدارل لاشم اةاةلة كإل لاشمر ةلمإلراثج
لٜٜٜٔ

لمامرلايمدل -ٖٛ لريرإلؽلج لاخرمؼلاشيدإلثل. لبفلادرإلسلج لاهلللميمد لابةلمبد اشيافعأل 
 .لٜ٘ٛٔيإلدرل لمؤ   لاشيربلاشارافإل ل لبإلرةتل ل

بدلاهلللميمدلبفلادرإلسلاشيافعألجلم  دلاشيافعأل لدارلاشيربلاشعامإل لاشيافعأل لابةلم -ٜٖ
 .لٖٜٜٔ لبإلرةتل ل

اشيإلبا أل لابةلمبدلاهلللايمدلبفلي بؿلجلا  امألةاشي رل.لريرإلؽلجلمبدلاهلللبفلإلة ؼل -ٓٗ
  لميرب لدارلا  صرل لاشيةإلتل.

لا  ه -ٔٗ لمىمس لاشياإلبةشألج لبفل اإلماف لاشريمفلبفلميمد لمبد ل  رلفأليرحليإلخألزادة
مارررلا بيرل.لريرإلؽللجلخاإلؿلممرافلاشم صةرل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لشب افل ل

 .للٜٜٛٔ

اشص عا أل لابةلبيرلمبدلاشرزاؽلبفلهماـلاشص عا ألجلمص ؼلللمبدلاشرزاؽل.لريرإلؽلجل -ٕٗ
 .لٖٓٗٔ لبإلرةتل للٕيبإلبلاشريمفلا مظمأل لط

لبفلمبدلاهلللبفلمي -ٖٗ لابةلىع رايمد لاشرإلاضلاش كرةل.لريرإلؽلجلاشطبريل  لاشطبريلج مد
للٜٜٙٔمإل رلمبدلاهلللميمدل لدارلاشغربلا  ممأل لبإلرةتل ل

اشطبريل لابألىع رلميمدلبفلىرإلرلاشطبريلجلرارإل لاشطبريل لدارلاشيربلاشعامإل ل لىل -ٗٗ
ل .لت(ل.ل

ىل للاشغزيل ل ىـلاشدإلفلميمدلبفلميمدلاشغزيلجلاشيةايبلاش ائرةلب مإلافلاشمئ لاشعايرةل  -٘ٗ
ل.لـل( ىل .لتل(ل.
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ٕٚٓ 

اشراريل لماألبفل اطافلميمدلجلمر اةلاشم ارإلاليرحلميياةلاشمصابإلال.لريرإلؽلىماؿل -ٙٗ
 .ٕٔٓٓمإلرا أل لدارلاشيربلاشعامإل ل لشب افل لبإلرةتل ل

اشررطبأل لابةلاشي فلماألبفلخاؼلبفلمبدلاشماؾلجليرحلصيإلالاشبخاريل بفلبطاؿل -14
  لميرب لاشريدل لاشرإلاض ىل .لت(.ٕ لطل.لريرإلؽلابةلرمإلـلإلا رلبفلابراهإلـ

اشرزةإل أل لمبدلاشيرإلـلبفلميمدلاشرافعألاشرزةإل ألجلاشردةإلفلفألاخبارل زةإلفل.لريرإلؽل -ٛٗ
ل.لٜٚٛٔمزإلزلاهلللاشعطاريلل لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل ل

لـٕٜٛٔ لٕبدائسلاشص ائس لدارلاشيرابلاشعربأ لبإلرةت لطللجلللاشيا ا أ -ٜٗ
ألبفلمبدلاشيبإلرلاشيرا ألجلفهرسلاش هارسلةا اباتلةمعىـلاشمعاىـلاشيرا أل لمبدلاشي -ٓ٘

لط لاي افلمباسل  لريرإلؽلج ل للٕةاشميإلخاتلةاشم ا متل. لدارلاشعربألا  ممأل  
 .ٕٜٛٔبإلرةتلل لشب افل ل

لهػػٕٓٗٔ للمؤ   لاشر اش ل لٗطل ممـلاش  اةل ليياش ل لممرلركال -ٔ٘
للايمدلإليرل لاشيعيأل -ٕ٘ للبإلرةتل لاشعربإل لاش هك لدارل ل  مـالفألاشمر ةلميا  ج

ل.ٜٜٙٔ
م اـ لم اـلبفلاشيىاجلابةلاشي إلفلاشريإلريلاش إل ابةريللجلصيإلالم اـل.لريرإلؽلجل -ٖ٘

لميمدلفؤادلمبدلاشبا أل لدارلايإلاةلاشرراثلاشعربأل لبإلرةتل لىل ل.تل(ل
سل لاش ياسل لايمدلبفلميمدلبفلا مامإلؿلاشمراديلاش ياسلجلاش ا  لةاشم  ةخلشا يا -ٗ٘

 ٛٓٗٔريرإلؽلميمدلمبدلاش مـلميمدل لميرب لاش محل لاشيةإلتل ل

لاش  فل -٘٘ لا ة طلفأ لاش إل ابةريلج لاشم ذر لبف لابراهإلـ لبف لميمد لبير لابأ اش إل ابةريل 
لابةليمادلصغإلرلبفلايمدل لدارلطإلب ل لاشرإلاضل ل لريرإلؽلج لةا خرمؼل. ةا ىماعل

 لٜ٘ٛٔ

لبفلممرلبفل -ٙ٘ لاهلللميمد لابةلمبد لريرإلؽلاشةا ديل  لشاةا ديلج لاشمغازيل لاشةا ديلج ةا د
للٕٗٓٓميمدلمبدلاشرادرلايمدلمطال لدارلاشيربلاشعامإل ل لبإلرةتل لشب افل ل

لهػلٓٓٗٔ لدارلاش ير لبإلرةت لٖاشيمةيلجللمعىـلا دباة لطللإلا ةت -ٚ٘
 

 
                                                           

 


