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Abstract 

This study addresses 

one of the most important 

and crucial subject in Islamic 

thought and society which 

deals with the rank and rights 

of woman in Islam, 

analyzing it’s effects on the 

reputation of Islam. 

The study based on the 

assumption that Islam 

respects woman and gives 

her equal rights with man in 

social, legal and human 

fields. 

The study also analyzes 

the content of suspicions of 

Islam opponents and 

confutes all these suspicions. 

The study divided into 

three topics as well as the 

introduction and conclusion. 

The first concerned 

with the rights of woman 

before Islamic Era. 

The second focused on 

the rights of woman in Islam 

analyzing the content of 

these rights in social, 

political and legal fields. 

The last topic dealt 

with the content of 

suspicions of Islam 

opponents and confuted 

them. 

Finally, the conclusion which 

contains the most important 

findings and conclusions of 

the study. 

ماٌؼدعة

ؼعدمعقضقعمحؼققماإلغلان مححادمحػاؿمممم

وححاادمحػااؿماظلااؿناماٌؿقااعصمظع اااغنماينضااامم

عشاااانشؾموحػؿؿنعااااناماٌـوؿااااناماظدوظقااااةممم

وايؽقعااانامواٌااطاااعماظؾقـقاااةموع دلاااناممم

اجملؿؿعماٌدغل.مويفمحرنرماهلقؿـةماظغابقةمسؾاكمم

ودنئؾماألت ان مواٌعؾقعاناموانو ماظغاا مح ممممم

ؼؼدممحننزاتفمايضنرؼةميفمػاااماجملان مسؾاكمممم
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اغفنماض كمعنموصؾتمإظقفماظؾشاؼةمعاـمتؼادمميفممم

محؼققماألغلن موطااعؿف.مذبن مإحرتام

ويفمخضؿمػااماٌلعكماحملؿاقممداعتممم

األودااانطماظغابقاااةموتلاااعكما مايااا معاااـمممم

األننزاامايضنرؼةمواظـؼنصقةمظألعؿمواظشاعق مم

األخاا مظضاؿن ماهلقؿـاةماظـؼنصقاةموعاـمبعاادػنمممممم

األضؿ ندؼةمواظلقندقةمسؾكمسان ماظقاقممبعادما مممم

وصؾتمضانراصماظؿانرؼاما مغفنؼؿفانموصاؼمتعاؾ مممممم

ااغلقسمصقطنؼنعنمو متؾؼاكمإ مبعااماظعقائاؼممممص

اظاايفميفمعؼاادعؿفنماألدااذمم.مظاااامرطااعماظغااا مم

ػفقعفمسؾكماإلدذممعـمخذ محثانرصماظشاؾفناممم

محق ماظدؼـمواظػؽاماألدذعل.

وظعؾمعاـماػاؿمجؾفانامػااعماٌعاطاةمممممم

اظـؼنصقااةمػاالمجؾفااةمحؼااققماٌاااحصماظاايفمحثاانرمم

ؽاـ مماٌؿشاضق مبنألعسموؼـ مححػاندػؿماظقاقمماظمم

عااـماظشااؾفنامواظؾغاا محااق ماعؿفاان ماٌلااؾؿ م

واألدااذمميؼااققماٌاااحصمبغقااةماظالعااـمبنألدااذمم

مواي معـمذأغفم.

ويفمحرااانرمػااااعمايؿؾاااةماحملؿقعاااةمم

واٌلؿؿاصماصالػتمحضذممربلقبةمسؾاكماإلداذمممم

ظؾرتوؼجمظؿؾؽماظشؾفنامبداصعما غؾفنرمحبضانرصمم

وضقؿماظغا ماومغؿقفاةماىفاؾمحبؼقؼاةمماظادؼـممممم

دااذعلماوماألثااـ مععاانل.مويفماٌؼنبااؾمحغاا اماإل

اضذممزبؾ ةمظؾدصنعمساـمغوانمما داذمموضقؿاةممممم

موبقن محؼقؼةمعؽن ماٌاحصمعـماظدؼـما دذعل.

ودـقنو ميفمػاعماظدرادةمبقن محؼاققمم

اٌاحصمعـمخذ ماظؽشاػمساـمحؼقؼاةماظشاؾفناممممم

اظيفمتـنرموع ندرمتؾؽماظشؾفنامبغقةماداؿفذ مم

صميفما دااذمموضاادموزسااتممحؼقؼااةمعؽنغااةماٌاااحم

م-اظدرادةمسؾكمثذثةمعؾنحث:

 املبحث االول: حقوق  املرأة قبل االسالم.

املبحث الثاني:: حقاوق املارأة ال االساالم: ال     

 إفراط وال تفريط.

املبحااث الثنلااث: ةنالااه الواابدن  والاار      

معللدن.

ماٌؾقثما و 

محؼققماٌاحصمضؾؾما دذم

سؾاكمممتشؿؾماٌاحؾةماظؿأرخيقةماظلنبؼة

ا داذممسادصماراقارمعاـماظؿانرؼامحقاثمػـان مممممممم

عاحؾةمعنمضؾاؾماظؿانرؼامااماٌادصماظلانبؼةمسؾاكمممممم

ق.م(مثااؿم0033زفااقرماظؽؿنبااةمحباادودمساانمم مم

اظع قرماظؼدميةمثؿمجع المعاـماظع اقرماظقداقالةمممم

محؿكمزفقرما دذم.

واظقاضعماغفم مرنئؾمعـماٌؾقثمطاـ المم

رمطؿانمميفمس قرمعنمضؾؾماظؿأرؼاممأل مػاعماألراقام

ؼا ماحادماظؾانحـ مذاؾقفةمبانألرقارماظذحؼاةمممممم

بفااانمصااانٌاحصمزؾاااتمتنبعاااةمظؾاجاااؾموزؾاااتمم

اجملؿؿعناماغااا مذطقرؼاةمسؾاكماظعؿاقممؼؼاق مممممم

صاانحكمطؿاان ملحصااق ما صؽاانرما خذضقااةممممم

وتالقراتفاانل:م ا ماٌاااحصميفماظلااذ اماٌؿكؾػااةم
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سؾااكماظعؿااقممتعااقلميفمحنظااةمتعقؼااؾمسؾااكمممممم

م.(1 ش ػن(

ا ماٌاااحصمطنغااتممموػااقمعاانمؼشاا ما مم

خنضااعةمظؾاجااؾامطؿاانمذاانعمدغاااا متعااددمممممم

اظعوجاانامو متؽااـمظؾؿاااحصماامحؼااققمدقندااقةم

م.(0 حقثمطنغتماظعسنعةمظؾاجؾ

اعانمعاطاعماٌااحصمبا ماعاؿمايضاانراامممممم

اظؼدميةمصؼدمارتؼاكمعاـمغوانمماظؼؾقؾاةما مغوانممممممم

اظدوظااةموتعااددامدرجنتاافمسؾااكمحلااكماظاادو م

ػااعمممواظشعق اموأل ماٌؼانممؼضاقؼمساـمح اامممم

ايضنرااممجقعنل.مدـؼؿ امسؾكماػؿفنمٌنمصقافمم

عـمد ظاةمواصقاةمسؾاكمدانئامايضانرااماظايفممممممم

مساصتمضؾؾما دذم.

 اللوينن والروةنن: -أواًل

ؼش ماظشاقاماباقما سؾاكماٌاقدوداميفممممم

طؿنباافم ايفاان (ما ما ماظاجااقعما ماعااةمعااـم

ا عؿمسـدعنمدباجمعـمزؾؿناماىفؾمواهلؿفقةم

دا ماٌدغقةموايضنرصمتـوامبلاؾؾقةمموتؿؼدمما معق

ا ماٌاحصمحقثمتااصؼمرجنهلانمغلانمػؿمطنًادممممم

واإلعن امو مؼعقضفنمذظؽمسـماظاضلمواظؿؼادممعاـممم

حؾؾةماظؿؿاد ميفماو ما عاامٌانمصقفانمعاـمضاق ممممممم

اظؾداوصمواظػالاؼاةماظػعنظاةمظؽـفانمتشاعامبعادما مممممم

تؼالعمعاحؾةمعـماظاضالماغفانم مميؽـفانماظؿؼادمممممم

الامطنعؾمعـمطقنغفنم اٌااحص(ميفمعـاؾممما ماعنمموذ

ػااااما سبالاانطمصؿشااعامبنينجااةما ما ػؿؿاانممم

بنظـلن موظؽـفنمتؿفانوزميفمذظاؽمايادودمحؿاكممممم

وامحاؼاةماٌااحصما ماغفقانرما دااصماظااامػاقممممممم

ادنسماظؿؿد موؼـػفامباطن ماظػقشان مواظػفاقرممم

وا خؿذطموتؽاندماًذساةموا داؿفؿنرمؼأتقان ممممم

م.(0 لمعـماظؼقاسدبـقن ما عةماًؾؼ

ػاعماٌذحوةماظدضقؼةمظؾؿقدودامتـالؾؼم

يفماظقاضعمسؾكمطـ معاـمايضانرااموظعاؾمعاـممممم

ضؿـفنمايضنرصماظغابقةمايدؼـةمظؽـفنماطـامعانمم

تـالؾؼمسؾاكمايضانرت ماظققغنغقاةمواظاوعنغقاةاممممم

صنظققغن مسؾكموصاصمغ قؾفؿمعـماظػؾلػةمواظػـم م

عـعظةماًندعةممؼاتػعقامبنٌاحصما معـعظةماسؾكمعـ

اومعدباصماظؾقتماومع ادرماظؾااصموؼا ثامرجانهلؿممممم

ع اانحؾةماظغنغقااناما جـؾقاانامسؾااكمع اانحؾةم

زوجنتفؿماظشاسقناامصؼدمضن مخالقؾفؿماٌشفقرم

دميقدؿ م  اغـنمغؿكاماظعنػااامظؾااصاموغؿكااممم

اًؾااقذامظؾعـنؼااةمب ااقةماجلاانعـنماظققعقااةام

م.(4 وغؿكاماظعوجنامظقؾد ما بـن ماظشاسق ((

وسـااادعنمبؾغاااتمايضااانرصماظققغنغقاااةم

اوجفاانمعااـماظاضاالمتؾاااظتماٌاااحصمواخؿؾالااتمممم

بنظاجاان ميفما غدؼااةموا جؿؿنساانامصشاانستممممم

اظػنحشةمحؿكماصؾحماظعغنماعاالمش معـؽاموحؿكم

اشاادامدورماظؾغنؼاانمعااطااعمظؾلقندااةموا دا مممم

وباااظؽمساصااتمدؼاانغؿفؿمبنظعذضااةما  ااةمباا مم

م.(5 اظاجؾمواٌاحص

وعن مصؾؿمتؽـماٌااحصماحلاـممماعنمسـدماظا

حونلمعـمعـقؾؿفنمسـدماظققغن مصؾؿمؼؽـمهلنماػؾقةم

عنظقةميفماظؿؿؾؽموطن ما  مؼؼقممبؿعوؼجماظؾـانامم
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دو مارادتفـموطنغاتماٌااحصماذامتعوجاتمرجاذممممم

اباعااتمععاافمسؼاادالمؼلااؿكماتػاانقماظلااقندصمااممم

دااقندصماظااعوجمسؾقفاانامواسؿاا اماٌاااحصميفمرحام

اظاااؼـموفااامسؾااقفـممصؼفاان ماظاوعاان ميفمسااداد

م.(6 بلؾكمرقلمسؼؾفن

بؾمطان ماظعؾؿان مواظػذداػةمؼؿفاندظق ممممم

يفماعاػنمػاؾمهلانمرواماممظاقسمهلانمرواذمواذاممممم

طنغااتمهلاانمروامصفااؾمػاالمرواماغلاانغقةمامممممم

حققاغقةاموسؾكمصااضماغفانمذاامرواماغلانغقةمممم

صفااؾموضااعفنما جؿؿاانسلموا غلاانغلمبنظـلااؾةمم

ضؾاقذلمممظؾاجؾمػقموضعمرضقؼماممػاقمذال مارصاعممم

م.(7 عـماظاضقؼ

وحؿكميفماظػرتااماظيفمادؿؿؿعتمصقفنم

اٌاحصممباطعماجؿؿنسلمعاعققمصؾؿمؼؽـم ةمععؼاةمم

ظؾؿاااحصمطفااـسمواااانمطاان مظـلاان مععاادوداامممم

ب ػؿفـماظشك قةماومظـلن ماظعنصاؿةمبقصاػفـممم

زؼـةماجملنظسمواداصمعاـمادوااماظارتوموظؽـفانمممم

 متؽااـمضاا معقضااعماحاارتاممحؼقؼاالمطؿكؾااققمم

لمجدؼامبااتفما مؼؽق مظفمطااعاةمب ااوممماغلنغ

م.(8 اظـوامسـماظشفقااماظيفمهؾؾفمظؾاجؾ

ظاامطن ماظؼنغق ماظاوعنغلمؼعؿ ما غقثةم

دؾؾنلمعـمادؾن ماغعدامما ػؾقاةمطقداثاةماظلاـمممم

م.(9 واىـق 

 احلضنرا  الورقله: -ثنيلًن

صنذاماغؿؼؾـنمعـماظغا ما ماظشااقمنادممم

قكمعااـموضاانرما ماٌاااحصماظ ااقـقةمطاان مهلاانمغ اا

ا عقعةم ذؿفنرماظ  ماظؼدمياةمبؿاقض ما دااصمممم

وحقنصماظؾقتموبعدمػاامميؽـمايؽؿمسؾكمعاطاعمم

اٌاحصماظ قـقةمبؿؾؽماظعندصماظؼنداقةماظايفمبؼقاتمممم

ا مدوائااؾماظؼااا ماظعشاااؼـموػاالمسااندصماياااا م

ايدؼدا*ماظااامتقجؾافمددا ماظعؼـاةمإلرضان ممممم

م.م(13 اظاجن 

احصماهلـدؼاةمموميؽـمايؽؿمسؾكمعاطعماٌ

بعندصماضلكمعـمػاعماظعندصماظ قـقةموػالمساندصممم

اظيفمتؼضلمبنحااقماظعوجاةمسـادموصانصمزوجفانممممم

طنااانمػاالموجااقدمعؾقااؼمباافم مؼلااؿؼقؾمسااـمم

.موتالنظعـنم(11 وجقدعماثـن مايقنصمو مبعدماٌؿنا

ادنر م عنغق(ماومتشااؼعنتفماظايفمؼؼاق مصقفان:ممممم

م– ا ماظعوجةماظقصقةمؼـؾغالما مدبادممداقدػنمممم

طؿنمظقمطن مدهلنل(موطنغتماٌاحصم متأطؾمم-زوجفن

م(10 ععمزوجفنمبؾمتأطؾمممنمتؾؼكمعـمرعنعف.

 الدينيتني اللدو يه واملسلحله: -ثنلثًن

طنغتماٌاحصمسـدمبعاماظالقائػماظقفقدم

تعدمعـمعاتؾاةماًادممو متؽاـمتاا ما ماذام ممممم

.موؼعادماظقفاقدممم(10 ؼؽـمألبقفنمذرؼةمعاـماظؾاـ مم

غفنماشقامددممسؾقفماظلذممبن طاؾمماٌاحصمظعـةم 

عـماظشافاصماحملاعاةمحقاثموردميفماظؿاقراصما ممممم

حقا مػلماظايفماشاقامددممبن طاؾمعاـمذافاصمممممم

اٌعاصةما عاماظاامتاتكمسؾقفمخاوجمبينماظؾشام

م.(14 عـماىـةما مدارماظشؼن مواظعـن 

وضدماغؿؼؾتمػااعماظـوااصماظلاؾؾقةمعاـممممم

احصمع ادرمماظقفقدؼةما ماٌلقققةمحقثمزؾتماٌ
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ا ثاانممواظاذؼؾااةمواٌلاا وظةمسااـماًالقؽااةما و م

ظؾؾشاؼةمودوغؽمعنمضنظفم تاتقظقن (ماحدماضالان مم

اٌلقققةما و موحئؿؿفنمعؾقـانلمغواؼاةماٌلاقققةمممم

يفماٌاااحص:م  اغفاانمعاادخؾماظشااقالن ما مغػااسممم

ا غلن مواغفنمداصعةماٌاا ما ماظشافاصماٌؿـقساةمممم

اام-اشممغنضضااةمظؼاانغق ماشموعشااقػةمظ ااقرصمم

.مظاامنادما معانموضاعميفماظعان ممممم(15 ((-اظاجؾ

اظغابلمبؿأث ماظشاؼعةماٌلقققةمعـماظؼاقاغ م مم

م(16 خيؾقمعـماً نئصما تقة:

جعؾتماٌاحصمهتمدؾالةماظاجؾماظؽنعؾةمعـم-1

اظقجفااةما ضؿ ااندؼةموسااندامحؼقضفاانميفمم

ا ر مرباادودصمواعاانمحؼقضفاانميفماٌؾؽقااةممم

عنمسـادػنموهلانممممصؽنغتماغع مواضؾمبؾمطن 

معؾؽنلمظؾعوج.

اظالذقمواًؾعم مؼؽقغنمعؾنح ميفماامحن م-0

معـما حقا .

وطاظؽمطن معـماضؾحماظعنرما مؼؿاعوجماظاجاؾممم-0

اوماٌاااحصمثنغقااةماذامتااقصكمسااـماحاادػؿنممممم

مزوجفامبؾمػقمسـدػؿمعـمطؾنئاما ثؿ.

 ةكنيه  املرأة ال العصر اجلنال:: -رابعًن

احصميفمتؾنؼـااتما را محااق موضااعماٌاامم

عـوقرماظعا ميفماظع ااماىانػؾلمحقاثمؼاا ممممم

اظؾعاما مسا ماىنػؾقةمرصعقامعـمعؽنغةماٌاحصم

حقااثمغنظااتمبعاااماظـلاان معؽنغااةمداانعقةمممممم

طكدجيةمبـتمخقؼؾدموػـدمبـتمسؿؾةميفمحا مم

اغؽامصاؼاؼمدخاامذظاؽموؼاا ما ماٌااحصميفمذظاؽممممممم

م.(17 اظع امطنغتمعغؾقبةمسؾكماعاػن

 و معاـمموععمعنموؿؾافمرحاماظػاؼاؼمامم

وجنػااةمصنغـاانمناادما ماياان اماٌاااطقرصميفمممم

اظغنظااكمادااؿــن موحاان امصادؼااةماعاانماينظااةممم

ماظغنظؾةمصؿدسؿمرااماظػاؼؼماظـنغل.

حقثماغـنمندمدـدالمهلااماظاااامصقؿانممم

طن مدنئدامعـمزجيناميفماظع اماىنػؾلامصؼادمم

اضاماجملؿؿعماىنػؾلما مجنغكماظاعواجماغقاسانممم

دااؿؿؿنعماومظذدؿؾضاانعمعااـما غؽقااةمتالؾااكمظذ

وتـؿمسـماحؿؼنرمجبلادما غـاكمعاـمحقاثمػاقمممممم

ع درماٌؿعةموبضنسةمتؼؿـكماومتـفاكماومتا جاممم

اومتؼاانؼاماوم عؾؽقااة(مضنبؾااةمظذغؿؼاان موا ر مم

وسددمػاعما غؽقةماظيفمتـنضؾفنموذاحؿفنمطؿكم

ا خؾنرمواظػؼفمسشاصموػلما دؿؾضنعمواٌضانعدصمم

 مواظشغنرموتؾند مواٌكندغةمواظؾغن موغؽناماظض 

اظعوجاااناموغؽاااناماٌلاااؾقنامواظعغاااكموزواجمم

م.(18 اٌؿعة

سؾكما ماظدظقؾما ضق مسؾاكمدساؿمرحاممم

ػااماظػاؼؼمػقمعنموردميفماظؼاد ماظؽاؼؿمعـمبقان مم

ٌوؾقعقااةماٌاااحصميفماىنػؾقااةمامصؿـاااميوااةممممم

و دتفنمطن معقذدػانمؼعادمطنبقدانلموضادمدافؾمممممم

چ  چ     ڦ  چچ  اظؼاد مذظاؽميفمضقظافمتعان :ممم

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  

ڌ   ڌ  ڈ   ڈ  ڍ    ڎچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ

چڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڇڍ  ڇ
(19). 
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و مؼؽـمظؾؿااحصميفماىنػؾقاةماياؼميفمممم

اخؿقنرمزوجفنمصنذامعنامزوجفانموظافماو دمعاـمممم

زوجةماخا امطن ماظقظادما طا ماحاؼمبعوجاةممممم

قةمحعاقا محبقافامممابقفمعـمش عموؼعؿ ػنمارثنلمطؾؼ

ل ماااااااوضااادمحاااامماظؼااااد مذظاااؽمبعااادمذبمم

ڦ  ڦ  چ  چ  چ  ذمميفمضقظاافمتعاان :ااااااااا د

چ      چ  ڇ    چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

چڇ    ڇ  ڇ  ڎ  
(20). 

و مؼؽااـمظؾالااذقميفماىنػؾقااةمسااددممم

ربدودمو مظؿعددماظعوجنامحادمععا موطنغاتمممم

ا ماٌاحصمهامممعـماٌ ا م غفم مؼؽاـمؼعالاكممم

م.(01 ٌـمضنتؾمسؾكمزفاماًقؾموحنزماظغـقؿة

ماٌؾقثماظـنغل

محؼققماٌاحصميفما دذم:م محصااطمو متػاؼ 

عـمخذ ماظعاضماظلنبؼماٌقجعمظقاضاعمم

وحؼققماٌااحصمسا ماظع اقرماظؿنرخيقاةماظلانبؼةمممممم

سؾكمصفاماظادنظةماحملؿدؼةامتؾ مظـنما معؽنغةم

اظؿػااؼ مماٌاحصميفمتؾؽماظع قرمضدمتااوحاتمبا ممم

مواظػااط.

اظؿػاؼ ماظاامؼرتتكمسؾقفمواؼدماٌاحصم

عـمضقؿؿفنما غلنغقةموهقؼؾفنما مذباادمذال ممم

صنضدمظؽؾمضقؿةماغلنغقةاموا صااطماظااامضاندما ممم

هقؼؾماٌاحصما مع درمادؿـؿنرموظاصماومدعكما م

عـقفنمعـمايؼققمعنمؼلانواماظاجاؾمطؿانمػاقممممم

ؿـانضامعاعمممحن مايضنرصماظغابقةماظقاقممممانمؼمم

معؼؿضقناماظػالاصماظيفمصالاماشمماظـنسمسؾقفنم.

اعنما دذممصؼادمغوااما محؼاققماٌااحصممممم

غواااصمواضعقااةمتـلاافؿمعااعمعؼؿضااقناماظػالاااصممم

واًؾاااؼموتؿـااانشؿمعاااعمعـففااافميفماظقداااالقةم

وا سؿدا مدو ماصااطماومتػاؼ اموػاقمعانمؼؿضاحمممم

ظـنمب قرصمجؾقةمعـمخذ مادؿعااضماػؿمحؼققم

م-ذم:اٌاحصميفما د

 املسنواة  ال القلمه االيسنيله : -أواًل

او معاانمؼالنظعـاانمعااـمجقاغااكمػاااعممممم

اٌلنواصما ماظؼااد محقـؿانمهاد مساـما صاؾمممممم

اظاامتػاعمعـفما غلن مجعؾماٌاحصمذاؼؽةمصقافمم

ظؾاجاااؾموعاااـمذبؿقسفؿااانمتعااادداماظؼؾنئاااؾمم

واظشااعق مواغؿلااكما صاااادمباانظؾـقصمظؽااؾمعااـمم

تػنضاؾمبقـفؿانمممماظاجؾمواٌاحصموععـكمػااماغفم 

عـمجنغكما غلنغقةموا ماظؿػنضؾماانمؼؽق ممبنم

ؼؽؿلااؾفما غلاان معااـماًااذ ماظاايفمتاضااكمممممم

م.(00 بن غلنغقةما ماٌلؿق ماظػنضؾ

وناادمػااااماٌعـااكمذنخ اانلميفمضقظاافممم

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  چ   ن :اااااتع

ٿ    ٿٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ

ڤ  ڤ        ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

چڦ   
چ  ڃ  ڃ     چ ، وقولهههها ى:هههه ل   (23)

ڇ    ڎ  ڎ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

چڈ  ڍ   ڍ  ڇ    ڈڌ  ڌ
(24). 

و مؼؼؿ ااااما داااذممسؾاااكماٌلااانواصمم

ا غلنغقةمب ماظاجؾمواٌااحصمباؾمنادعماحقنغانلممممم

خيصماٌاحصميفمبعاماٌقارـمبنظاسنؼاةمواظعـنؼاةممم

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   ڃ چ  ن :اااااااااضاان متع
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ     ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  

چ
(25). 

وضدمتاتكمسؾكماصؾماٌلنواصما غلنغقةم

مب ماظاجؾمواٌاحصمضنبال معفؿ :مم

ا و :مػاااقماٌلااانواصميفماٌالنظؾاااةمبنظؿؽااانظقػمم

اظشاسقةموصقؿنمؼرتتكمسؾقفنمعـمثقا موسؼن ام

وػقمتؽؾقاػمعؿلانوامظؽاؾمعانمؼؿ اؾمبشا و ممممممم

ہ      ھ  ھ  چ   واظاادغقنامضاان متعاان :اظاادؼـم

  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۈ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

چۆ     ۆ  ٴۇ  ۋ  ٴۇ   ۋ
. وقولهههههههههههههههههههههههههههههها (26)

ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  چى:هههههههههههههه ل   

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ
(27). 

وباا ما دااذمما مدرجااناما رتؼاان مممم

اظاوحااالماظااايفمؼلاااؿالقعما مؼـنهلااانماظاجاااؾم

بن مياان مواظعؿااؾماظ اانفمػاالمغػلاافنمعقلااقرصم

احصماؼضنلمواذامطن ماظاجؾمؼلؿالقعما مؼاتؼالممظؾؿ

ا معؼنمم ابااػقؿمباـمادػاؿ(امصاذمذال مميـاعمممممم

اٌاحصما متؾؾغميفماظؽؿن ماظاوحالمعؾؾاغم رابعاةمممم

امطؿنمدانو ما داذممبا ماظاجاؾممممم(08 اظؾ اؼة(

ڤ  ڤ  چ  واٌاحصميفمذبن ماظعؼقبةمضقظافمتعان :مم

ڤ    ٹڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

چڤ    ڤ
 ويفمحاادماظعغاانمضقظاافمتعاان :مممم،(29)

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ       ڤ    ڤ  ڤ    چ

چٿٿ
و مؼؽؿػما داذممبنغؼانذماٌااحصممممم،(30)

عـمسندصموحدماظؾـنامبؾمغفامبنٌاحصمعاـمضااارصممم

اظا مواظعانرمورصعفانما معؼانمماظعاعموػاقماظاااممممممم

حاامسؾاكمتابقااةماظؾـانامواذ مظؾقاظادؼـمبااأ ممممم

تابقؿفانممموجقدما بـةمظقسمبعنرماومزبعاصمبؾما 

اظ نيةمػلماظلؾقؾما ماىـاةمضان مصاؾكماشمممم

سؾقفموداؾؿم:م  عاـمابؿؾالمعاـماظؾـانامبشال ممممممم

م.(01 صنحلـماظقفـمامطـمظفمدرتالمعـماظـنر((

وا دااذممػااقماظاااامسؾااؿماظااعوجما مممم

ماظعوجةماظ نيةمعاـماطا مغعاؿماشمسؾقافمضان مممممم

صؾكماشمسؾقفمودؾؿم:م  اظدغقنمعؿنعموخ معؿنعم

م.(00 احصماظ نية((اظدغقنماٌ

اعاانماظضاانب ماظـاانغلماظاااامؼرتتااكمسؾااكماصااؾمم

اٌلنواصما غلنغقةميفما دذممصفقمضنب ماٌلانواصمم

يفما ػؾقااةمباا ماظاجااؾمواٌاااحصموػااقمعقضااقعممم

ماحملقرماظؿنظل.

 املسنواة ال االالله: -ثنيلًن

ا ممتؿااعماٌاااحصميفما دااذممبن ػؾقااةممم

عانماضااعمممماٌدغقةمواظؼنغقغقةمػقماثامعرتتاكمسؾاكمم

ا دذممعـمعلنواصميفما غلنغقةمويفماصؾماًؾؼم

وصااؼمعاانمبقـاانعميفماظػؼاااصماظلاانبؼةمصاانٌاحصمذاامم

ذك قةمضنغقغقةمعلؿؼؾةمسـماظاجؾمعاـمحقاثممم

علاا مظقؿفنمسااـمغػلاافنموسااـمسؾندتفاانموسااـمممم

ممجنسؿفن.

وػلمعـمغنحقةمثنغقاةماػاؾم طؿلان مممم

ايؼااققماٌدغقااةمطشك ااقةمضنغقغقااةمعلااؿؼؾةمممم

فنميفماظؿؿؾؽموا حؿػنزمبنمسفنموادؿمصؾؾؿاحصمحؼ

اداتفنموش ػنمعـمايؼققماٌدغقاةمطؿانمظؾاجاؾمممم

وعـما دظاةمسؾاكمتلانواماٌااحصمعاعماظاجاؾميفممممممم
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حؼقضفنماٌدغقةماغفنماسالقتمحؼماظؿؿؾؽمعلؿؼذلم

م.م(00 سـمش ػن

وايؼما ممجقعماظؼقاغ ميفماظعان معانممم

خااذما دااذممضاادماضااعػتماٌاااحصمعااـماىفااةمم

ؼةموضدمطان مػاااماظعفاعميفماٌااحصمعاـمممممما ضؿ ند

اط مادؾن مسؾقدؼؿفنماماعنما دذممصؼادمخاق ممم

اٌاحصمحؼققموادعةميفماٌ ا مصفلمتاا مدبنػانممم

وزوجفنمواو دػنموش ػؿمعـما ضنر مثاؿمجعاؾممم

هلنما متنخامعـمزوجفنماٌفاموضدمعـقفنمحؼققم

م.(04 اٌؾؽقةمواظؼؾامواظ او

اعقاهلنموصققمذظؽماغفنماطؿلؾتمبؿـؿ م

بنظؿفاانرصماومجبفاادػنموسؿؾاافنماظشك االمصفاالم

عنظؽةمهلنماؼضنلمعـمطؾماظقجقعموعاعمذظاؽمطؾافمممم

جيكمسؾكمزوجفانما مؼا دامإظقفانمغػؼؿفانميفممممم

طؾمحن موعفؿنمطنغتماظعوجةمعـماظغـكمواظـاوصم

صاا  مذظااؽم مؼاا امزوجفاانمعااـمحدا مغػؼؿفاانامم

وػؽاااامضاادمححؽؿااتمحنظااةماٌاااحصميفماإلدااذمممم

ؽااق مباافمحصااؾحمحاان لمعااـمممممححؽنعاانلمرمباانمتم

م(05 اظاجؾ.

طؿنمعـحماإلداذمماٌااحصمحػؾقاةمعؾنذااصممممم

اظعؼقدماٌدغقةمعـمبقعموذاا موحبنامهلنمح ممتؾؽم

وح متؿ اومصقؿنممتؾؽموحبنامهلنمتقطقؾمش ػانمم

ممانم متاؼادمعؾنذاااتفمبـػلافناموحبانامهلاانمح ممممم

تضؿـمش ػنموح مؼضؿـفنمش ػن.مو مغعؾؿمححدالم

 ماظـ قصماظقاردصميفمعؾنذااصممعـماظػؼفن مرح مح

م(06 اظؿ اصناماٌنظقةمخنصةمبنظاجؾمدو ماٌاحص.

ويفمإراانرمسؼاادماظااعواجمجعااؾما دااذمم

ظؾؿاحصمطاؾماياؼم غؿكان مزوجفانمو مجياقزمممممم

ألحادمح مؼـؽقفانمبغا مرضانػناموضادمصاقتممممممم

احندؼثمطاـ صميفموجاق ماداؿؽاا ماٌااحصمساـمممممم

زواجفناموضن مصؾكماشمسؾقفموداؾؿ:م  اظـقاكممم

ححااؼمبـػلاافنمعااـموظقفاانامواظؾؽااامتلااؿأذ ميفمم

م.(07 غػلفنموحذغفنمصؿنتفن((

ؼؼااق ماظشااقامربؿااقدمذااؾؿقامب ااددم

عؾنذاصماٌاحصمسؼدماظعواجمبـػلفنمبعدمح مؼؿلنئؾم

سـمطقػقةمعـحما دذمماٌاحصمحػؾقاةماظؿ ااوميفممم

دنئاماظعؼقدماٌدغقةاموطقػمهاممحطـاماٌااػكم

لفن:م  وظاقسمما دذعقةمعؾنذاصمحؼماظعواجمظـػ

عـماٌعؼق مو ماٌعفقدمح مؼعؿ مرضانماغلان ميفممم

صقةمت ااوامثاؿموؽاؿمبؾالذغافمإذامبنذااعمممممم

بـػلفامص قةماظؿ اصنام متلؿدسلمحطـامعاـمم

حػؾقةماظؿ اصنااموعنمداعاتماظؾؽاامطنظـقاكميفمممم

اظعؼؾمواظؾؾقغامص غانم مغؽاندمغػفاؿماغفانموا مممممم

سؾااكمسؼاادماظااعواجممبااـم مهااكمحومإغفاانمإذاممم

م.(08 ذاامسؼدماظعواجمؼؽق مبنرذل((بن

طؿنمحسالكما دذممظؾؿاحصمحؼمايضنغةم

سؾكمحو دػانماظ اغنرمإذاموضعاتماظػاضاةمبقـفانمممممم

م.(09 وب مزوجفن.

 حق التعلم والعمل: -ثنلثًن

حثما داذممطاذلمعاـماظاجاؾمواٌااحصمممممم

سؾكمرؾكماظعؾؿموضادمطنغاتماظـلان مسؾاكمسفادمممممم

دؼـماظااـصمصااؾكماشمسؾقاافمودااؾؿمؼااؿعؾؿـماظااممم
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وا خذقمطنظاجان موطنغاتمازواجافماظالانػاااممممم

و مدااقؿنممدااقدتـنمسنئشااةمرضاالماشمسـفاانممممم

ععؾؿنامؼنخامسـفـماظاجان معاـمورا محفان مممم

طؿنمتنخاماظـلن موطان مطؾانرماظ اقنبةمؼؿؾؼاق ممممم

مم(43 سـفـمايدؼثمواظػؼفمواظؿػل م.

ا مسؾكماٌاحصميفما دذممادقصمبنظاجاؾمم

ؿمارطان ما ميان مممصاضنلم مبدمعـافموػاقما متاؿعؾممم

واصق مادا ماظػاائاماظدؼـقاةموعانمهؿانجماظقافممممم

ظؾؼقنممبقاجؾنتفنموا متعاومحادودمعانماعااماشمممم

وعنمحؾافموعانمحاعافموتعااومداـةمرداق ماشممممممم

صؾكماشمسؾقفمودؾؿمدقا مطن مذظؽماظؿعؾؿمذاتقنلم

بنىفدماظشك لموعداوعةماظؼااا صماومبنٌشانرطةممم

م.(41 اظعؾؿن يفمذبنظسماظعؾؿموا دؿؿنعما م

ػاامصقؿنمخياصماظعؾاقمماظدؼـقاةامحعانممممم

صقؿنمؼؿعؾؼمبانظعؾقمماظدغققؼاةمصان معاـماظػااوضمممممم

اظؽػنئقةمح مؼقجدميفماجملؿؿاعما داذعلمغلان مممم

عؿك  ااناميفمصاااوعماظالااكماٌكؿؾػااةماظاايفمممم

هؿنجفنماظـلان محؿاكمؼلاؿغـ مساـمعااجعاةمممممم

ا رؾاان موطشااػمسااقراتفـمباانظػقصمواظعااذجام

ؿماظالاكم اصاق ماظؿقظقاد(مممموعـمػاعماظػااوعمظعؾامم

واظعؿؾقناماىااحقاةمظؾـلان موجياقزماومؼـاد ممممم

تعؾقؿماٌاحصمعانمتلاؿالقعما رتاعاقمبافمبنظؽلاكمممممم

ايذ مسـمراؼؼفم  ماٌااحصمشا مممـقساةمعاـممممم

م.(40 اظعؿؾمايذ مبنظؽقػقةماٌشاوسةمهلن

وؼؿضحمعـمذظؽما ماظؿعؾقؿمواظرتبقاةميفمم

ٌاااحصمذاتافم مميقااعمباافما داذممباا ماظاجااؾموامم

وظؽـفم مرؼكمؼػاقمبقـفؿنميفمغقسقؿفامصانظؿعؾقؿمم

ػقماظاامجيعؾماٌاحصمزوجةمعـنظقاةمواعانلمرموعانلمممم

وربةمبقتمعدباصمظاامؼػضؾما متؿعؾؿمتؾؽماظعؾاقممم

اظيفمتػقادػنميفمدؼـفانمودغقنػانامثاؿماذامطنغاتمممممم

اٌاحصمضدماتنػنماشمبعدمذظؽمسؼذلمخ ؾنلموصؽااالامم

عـماظعؾقممواظػـاق مممصأراداما متؿعؾؿمعنمسدمذظؽ

صن دااذمم مؼعاارتضمدااؾقؾفنامعاانمداعااتم مممم

تؿعااد ماياادودماظاايفموصااػفنماظشاااعمظؾـااناممم

م.(40 جـلفن

وبن غؿؼاان ما محااؼماظعؿااؾمناادما مممم

سؾؿن ماظشاؼعةماتػؼقامسؾكمجقازمسؿؾماٌااحصممبانممم

ؼؿـندااكموصالاتفاانمعؼقاادالمضااؿـمحعراااماظشاااعمممم

وحدودعامصقنجاةماجملؿؿعاناما مسؿاؾماٌااحصممممم

 صمطؿاانميفمتالؾققااكماظـلاان موتعؾااقؿماظؾـاانامطااؾ

وش مذظؽمعـما عقرماظايفمتـنداكمرؾقعؿفانمامممم

ويفمارنرماظضاورصماؼضانلمجياقزمظؾؿااحصما متعؿاؾممممم

م.(44 ظلدمرعؼفنمبؼدرماظضاورصمدو مونوزماومتعد

وتش ماٌ ندرماظؿنرخيقاةمبؽاؾموضاقامممم

ا متـاقعماياااومواٌفااـماظايفممتنرداافنماٌاااحصممم

دذعقةماٌكؿؾػةاموضدمتـقساتممخذ ماظع قرما 

اياااوماظاايفمعنردااؿفنماظـلاان ميفمذباان امممم

اظـؼنصااةمواظػؽااامواظالااكمواظؿعؾااقؿمواظؿؿاااؼامممممم

واظؿقظقدمامصؽن مظؾؿاحصمعلنػؿنتفنماسؾكميفمبـان مم

م.(45 صاامايضنرصما دذعقة

واذامعنمطن ماظعؿؾمعؾنحانلمظؾؿااحصمسـادمممم

اظضاااورصمصاان معااـماٌلؿقلااـما مؼؽااق ماظعؿااؾم
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ععمرؾقعةماٌااحصمواغقثؿفانمصاذمولاـما مممممعؿػؼنلم

تعؿااؾميفماسؿاان ماظؾـاان ماوماياادادصماومضقااندصمممم

اٌاطؾناموعنمذنطؾمعـماسؿن متؿالؾكمضقصموذدصم

م.م(46 تؿـنصكمععماعؽنغناماٌاحص

وعـمخذ معنمتؼادممميؽاـماجيانزماػاؿممممم

ربااادداامحاااؼماظعؿاااؾمظؾؿااااحصميفما داااذمممم

م-بن تل:

ا م تؽااق ماظقزقػااةمععالؾااةمظعؿااؾمم-1

ا مميفمبقؿفااانموا ذاااااومسؾاااكم

مابـنئفن.

ا مؼؽق ماظعؿؾمعـندؾنلمظالؾقعةماٌاحصم-0

عـااااؾماظعؿااااؾميفماٌلؿشااااػقنام

مواظؿدرؼس.

ا مؼؽاااق مسؿؾااافنمبعقااادالما مجاااقم-0

ا خااؿذطموعاانمؼرتتااكمسؾقاافمعااـم

ماصاازااموغؿنئجم.

 احلقوق السلنسله للمرأة: -رابعًن

ايؼققماظلقنداقةمػالمايؼاققماظايفممممم

دمبنسؿؾنرعمسضقامميفمػقؽةمدقندقةمؼؽؿلؾفنماظػا

 ااميفمدوظة(مطقؼمتقظلماظقزنئػماظعنعةموحاؼمم

ا غؿكن موحؼماظرتذاقحماومػالمايؼاققماظايفممممم

ؼلنػؿماظػادمبقادالؿفنميفمادارصمذ و ماظاؾذدماومم

يفمحؽؿفنموميؽـما مغعاصفنمبنغفنمايؼققماظايفمم

ؼؽؿلؾفنماظػادمبنسؿؾنرعمعـؿلؾنلما مدوظاةمععقـاةممم

ؼلانػؿميفمادارصمذا و مػااعماظدوظاةممممموبقادالؿفنم

م.(47 وحؽؿفن

وتعاادمايؼااققماظلقندااقةمعااـماحااد م

ايؼققماظيفمح ؾتمسؾقفانماٌااحصمبعادمععنغانصممممم

رقؼؾةميفماظؾؾدا ماظغابقةامصنظدميؼاارقةميفماثـقانمم

 متلااؿحمظؾؿاااحصممبؿنردااةمحؼفاانماظاادميؼاارلمم

صػاغلنم متعارتومبانيؼماظلقندالمظؾؿااحصما ممممم

قةماظـنغقاةمواظق ؼاناماٌؿقادصممممبعدمايا ماظعنٌ

واغؽؾرتاماسرتصؿانمبانيؼماظلقندالمظؾؿااحصمسانممممممم

م(48 .1908وسنممم1903

وبن ضااانصةما مطقغفااانمعاااـماحاااد مم

ايؼققماظيفمح ؾتمسؾقفانماٌااحصمصنغفانماؼضانلممممم

عـماطـاػانمخذصقاةميفماظقدا ماظادؼينمواظـؼانيفمممممم

اظعابلموا دذعل.موتـؼلؿمػاعمايؼاققمبشاؽؾممم

م-:سنمما مضلؿ 

ما و :محؼمتقظلماظقزنئػماظعنعة.

اظـاانغل:محااؼماظرتذااقحموا غؿكاان مممم

مظؿقظلمبعاماٌااطعميفماظدوظة.

وبنظـلااؾةما ماظؼلااؿما و مصؼاادماضااامممم

اظػؼفاان مظؾؿاااحصمتااقظلماظقزاانئػماظعنعااةماظاايفمممم

تـندااؾفنميفمدارما دااذم.مصؼاادماجاانزمايـػقااةمم

ظؾؿاحصما متؿق موزقػاةماظؼضان ميفمشا مايادودممممم

وذػكمابـمجاؼااماظالا اما مجاقازمممممواظؼ نص

تقظقفنموزقػةماظؼضن معالؾؼانلمدو متؼققادػنمبغا مممم

ايدودمواظؼ نصمطؿنمضان مايـػقاةاموحفؿافمممم

يفمذظؽما موزقػاةماظؼضان معـاؾموزقػافما صؿان مممممم

م.(49 وا صؿن م مؼشرتطماظاطقرصمصؽااماظؼضن 
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اعاانمخب ااقصمتااقظلماٌاااحصمظؾؿـنصااكم

اغؿكان معاـممماظلقندقةماوماظلاقندؼةموحؼفانميفممم

ؼؿااق ما عنعااةماظعوؿااكمحوماًذصااةمصاان مػااااممم

اجملن مؼشؽؾماطـاماجملن امخذصقةميفمعقدا م

اظػؽاماظلقندلما داذعل.مصؼادمامجاعماظػؼفان ممممم

ا ضدعق مسؾكمسدممجقازمتقظلماٌااحصمظؾؿـنصاكممم

اظلقندصممبنمصقفنمعـ صماظق ؼةماظعنعةمواظاقزارصمم

 -علؿدظ مباظؽمبعددمعـماألدظةموعـفن:
متعن :م -1 ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ضقظف

ڦ  پ  پ  پ    پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

چ
(50). 
ڳ  ڳ  ڱ    چ ضقظاافمتعاان :م -2

چں  ں  ڻ    ڱڱ  ڱ
(51). 

ڃ   ڃ  ڃ  چ مضقظاافمتعاان :م -3

چڃ  چ  چ  چ  چ
(52). 

ضقظفمصاؾكماشمسؾقافموداؾؿ:مممم -4

   ظـمؼػؾحمضقمموظقاماعاػؿماعاحص((.

اظلقابؼماظؿنرخيقاةمزعاـماظاداق مممم -5

 ودؾؿم.صؾكماشمسؾقفم

ػا(مرمحفم456ضن ما عنممابـمحعمم ا

اشم  ومجقعمصاقماظؼؾؾةمظقسمصقفؿماحدمجيقاعمم

اعنعةمإعاحص((موضن ماىقؼينم  وامجعقامسؾاكما مم

م.(50 اٌاحصم مجيقزما متؽق ماعنعنل((

اعنميفماظقضتماينضااموبااشؿما وانعمممم

اظغنظكما مسدممادـندمرئندةماظدوظةماظعؾقنمظؾؿاحصم

ق مجاقازمتاقظلماٌااحصمظؾؿـنصاكمممممصن ماظـؼنشمح

اظلقندقةموحؼفنميفماظرتذاقحمضادممتكاصمسـافممممم

م-اونػن م:

ميـعمو ؼةماٌاحصموؼلـدمرحؼفممبانمذطااعممماالول: 

اظلااؾػميفمت ؼااااتفؿمهلااااماٌـااعموطاااظؽممباانمم

ذػؾتماظقفمىـةماظػؿق ميفما زػامبعدمماحؼقاةمم

اٌاحصميفما ذارتا ميفماغؿكان ماسضان ماظلاؾالةممممم

اومش ػنم غفماذامصحمهلنمػااماياؼممماظؿشاؼعقة

صلقرتتكمسؾقفمإبنحةمسضقؼؿفنموتقظقفنمرئنداةمم

اظدوظةمسؿذمبنٌؾادحماٌؼاارميفماظشااؼعةمواظؼانغق ممممم

م.(54 عـما مودقؾةماظشل متنخامحؽؿف

اعنمممـؾالماظؿقانرماظـانغلممماـمدرجاقامممممممالثني::

سؾااكمععنرضااةماظاااااماٌاانغعمظق ؼااةماٌاااحصمصؼاادم

ا و موطااظؽمعانمداؾؼما مممممغنضشقامحفجماظؿقانرم

ضاان مباافمسؾؿاان ماظػؿااق ميفما زػاااموردوامسؾقفاانم

تػ قذمدقا متؾؽماظيفموردامعلؿـدصما ماظؼاد م

حوما حندؼثمحوماظلقابؼماظعؿؾقةمحوماظؿأرخيقاةامم

وضدمضقؾمبشن مدؼةماظؼقاعةماغفانمخنصاةمبؼقاعاةمممم

اظاجااؾمسؾااكماٌاااحصميفمحاادودماٌـااع اماعاانمممممم

صاان ما دااذمم ممخب ااقصماظلااقابؼماظؿنرخيقااة

ميـااعماٌاااحصمعااـماٌشاانرطةمباانظاحاميفماظشاا و مم

اظعنعةمو متؼؿ اماظشقر مسؾاكماظاجان مضنغقغانلمممم

وا مطااندامتؼؿ ااامسؾااقفؿمدو ماظـلاان محبؽااؿمم

اظؾقؽةمواظؿؼنظقدامصفاااماظقضاعماظاقاضعلم مؼؼاؿممممم

سؾكمعؾدحمذاسلماومضنغقغلمبؾماظعؽسمعـمذظاؽمم

ظـلان معاـمممطن ماٌؾدحمػقما بنحةمبدظقؾما معـما

دنػؿـميفمصدرما دذممبـ قكمطؾ يفماظشا و مم
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اظعنعااةم عقضااػمسنئشااةمرضاالماشمسـفاانمعااـممم

خذصااةمسـؿاان موخاوجفاانمسؾااكمسؾاالمطااامماشم

وجفف(مظاامصن ما داذممؼؾاقحما متشاغؾماٌااحصممممم

عـنصااااكماظلقندااااةماذامتفقااااأاما وضاااانعمم

م.(55 ا جؿؿنسقةمظاظؽ

وؼؾدوما ما وانعماظـانغلمػاقما وانعممممم

ق موا طـامضؾقظقةميفماجملؿؿعناما داذعقةمما ض

صؾندؿــن مبعاماظؽؿنباناماظايفممتـاؾما وانعممممم

ا و مصااان معشااانرطةماٌااااحصميفما غؿكنبااانامممم

واظرتذقحموتقظلماٌـنصاكماظلقنداقةممبانمصقفانممممم

عـ اااكمرئاااقسماظاااقزرا ميفمبعااااماظؾؾااادا ممم

ا دااذعقةمواظعابقااةم مؼعاادمؼااـ ماظؽااـ معااـممم

ماًذومواىد .

صةمصا  ما داذمماسالاكمظؾؿااحصمممممواًذ

عـمايؼققمعنمؼـلافؿمعاعمتؽقؼـفانمورؾقعؿفانممممم

وسنرػؿفاانموحبلااكمعؼاادارمهؿؾاافنماٌلاا وظقةمم

وظؽـمععمعلنواتفنمظؾاجؾميفما غلنغقةموا ػؾقةم

واظؽااعةموممنردةمذ و مايقانصمواسؿنهلانامااممم

يفماىقاغكما غلنغقةموا جؿؿنسقةموايؼقضقاةامم

ظقداللماظاام ماصاااطممومبنمؼـلفؿمععمعـفففما

 صقفمو متػاؼ .
ماٌؾقثماظـنظث

معنػقةماظشؾفنامواظادمسؾقفن

باانظاشؿمعااـماٌؽنغااةماظلاانعقةمواٌـعظااةمم

اظاصقعةماظايفمخاصمبفانما داذمماٌااحصمواظايفممممممم

وجدامولقدػنماظػعؾلميفمرزعاةمعاـمايؼاققمممم

اظيفمطشػـنمسـمعضانعقـفنميفماحملاقرماظلانبؼ.مممم

حثانرمساددمعاـمممممغؼق مبنظاشؿمعـمذظاؽمطؾافمصؼادممم

اظؾاانحـ ماظغااابق مسااددالمعااـماظشااؾفناماظاايفم

تفدوما ماظالعـميفما دذمماوماي معاـمذاأغفممم

يفمذباان مهؼقااؼماظعداظااةمواٌلاانواصموحؼااققمممم

ا غلن موازفنرعممبوفاماظدؼـماظاامؼـؼصمعاـمم

طااعةماٌاحصموجيعاؾمعـفانمعقارـانلمعاـماظدرجاةمممممم

 ماظـنغقةاموضدمدنؼاػؿمسددمعـماظؽؿان ماٌلاؾؿمم

مواظعا ماٌغرتب .

واظقاضعما ماظػنحصماٌادضؼميفمصقاق ممم

تؾااؽماظالاوحاانامجياادماغفاانمتـؾااعمعااـماحاادممم

ع درؼـم مثنظثمهلؿناماعنمايؼدمسؾكما داذممم

اوماىفؾممبضنع ما دذممايؼقؼقاةموعلانؼاصممم

اضااقا موعااـفجماينضاادؼـمسؾااكما دااذممدو مممم

متققصماومدراؼةامودـقنو ميفمػااماحملقرما م

ضماػؿمتؾؽماظشؾفنامواظادودماظقاصقةمهلنمغلؿعا

عـمعضنع ماظػؽاما داذعلموؼـنبقعافما صاؾقةممممم

م-عقزس مإؼنػنمسؾكمذبؿقسؿ معـماظشؾفنا:

شاااابدن  عاااادم املساااانواة ال القلمااااه  -اواًل

 االيسنيله:

ؼالااماظؾعامسددمعـماظشاؾفناماظايفممم

تؿؿققرمحق ما دسن مبن ما دذممو معـمذأ م

اٌاااحصموؼعؾاالمعااـمعؽنغااةماظاجااؾمبن دااؿـندما م

بعاما دسن ااماوماظـ قصماٌؼددةماظيفمدان مم

مصفؿفن.
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ويفمعؼدعةمعنمؼالااماظؼق مبن ما داذممم

 ؼلنوامبشؽؾمعالؾؼمبا ماظاجاؾمواٌااحصمطؿانممممم

بقااةامواظقاضااعما ما دااذممتػعااؾمايضاانرصماظغا

ؼـوامٌلأظةماٌلنواصماظؿنعاةمبا ماظاجاؾمواٌااحصممممم

واظيفمتادسقفنمايضانرصماظغابقاةمغوااصمواضعقاةمممممم

عـلفؿةمععمدواسلماظػالاصمواًؾاؼموعؼؿضاقناممم

حػااكمطقاان ماجملؿؿااعمورضقاافمامصنٌلاانواصمعااـمم

اظـنحقةماظػؽاؼةم متعينمدائؿنلماظعداظةمواانمضادمم

 مويفماحقاان ماخااا ممتعااينماظعداظااةميفماحقاانمم

تؿؼنرعماظعداظةمععماٌلنواصامصؾقسمعاـماظعداظاةممم

عاـذلما متلاانوامبا مشاا ماٌؿلانوؼ .مبااؾما مممم

علااانواصماٌااااحصمبنظاجاااؾميفممجقاااعمايؼاااققمم

واظقاجؾنامضدموؿاؾماظؽاـ معاـماظوؾاؿمظؾؿااحصمممممم

ووؿؾاافنماطـاااممماانمتالقااؼامصاانٌاحصمتؿؿقااعمسااـم

ةموػالمماظاجؾميفمتاطقؾؿفنماظػلققظقجقةمواظـػلق

عفقاأصمألدا معفؿاةمدبؿؾااػمساـمعفؿاةماظاجااؾممممم

وطٌؾمعفقاأمٌانمخؾاؼمظافامؼؼاق ماظشاقامربؿادمممممممم

عؿااقظلماظشااعااوامرمحاافماش:م  اذاماردغاانما مم

غدرسماظعؿؾقةماظؿؽقؼـقةامندما ماظاجؾمؼؿؿقعم

بنظ ااعةموععـكماظ ااعةما مرنضةماظعؼؾمتؿقؽؿم

يفمت اصنتفامورنضةماظعنرػاةمتؽاندمتؽاق مسؾاكممممم

فمواٌاحصمتؿعاضمٌفؿةمتؿالؾكماظعنرػاةممضدرػنمصق

ضؾؾماظعؼؾمواظاجؾمؼؿعاضمٌفؿةمتؿالؾكماظعؼاؾمم

.موعـمب مابازمعنمؼؼدممطأدظاةمم(56 ضؾؾماظعنرػة((

سؾكمػاعماٌؽنغةماظؼق مبن ما دذممؼؼ ااماٌااحصممم

سؾااكماسؿاان ماظؾقااتامضقظاافمتعاان :م وضااا ميفممم

م.(57 بققتؽـ(

واظقاضااعما مض اااماٌاااحصمسؾااكماسؿاان ممم

 مؼؿـنضاموعؾدحماٌلنواصمب ما صااادمو مماظؾقتم

ؼـنػضاافمواااانمػااقمتالؾقااؼمظاافمعااـموجاافمدخااام

وبنظؿاانظلم مسذضااةمهلااااما خااؿذومبؽؿاان ممممم

ا غلن ماومغؼ افاموااانمؼؿعؾاؼمذظاؽمبؿقجقافمممممم

ا غلااان ماظؼااانئؿمسؾاااكماداااؿعدادعماظػالااااامممم

وعلاا وظقؿفما جؿؿنسقااةامصؾؼاادمجاااامبداػااةممم

ا معانمؼؿقجافمممماظؿنرؼامسؾاكما ماٌااحصم تؿقجافممم

اظقفماظاجؾمحؿاكموظاقمطنغاتمضاندرصمسؾقافموا مممممم

اظاجؾم مؼؿقجفمإ معنمتؿقجافماظقافماٌااحصموظاقممممم

طن معؿؿؽـنلمعـفاموعاعمذظاؽمصان ماٌااحصمسـادعنمممممم

تؼقممبشا و مبقؿفانمهلانمبعادمذظاؽما متشانر ممممممم

م.(58 اظاجؾميفممجقعماٌقندؼـ

وظعؾماػؿمعانمؼاادمسؾاكماظلاـةمػا   مممممم

محعداال همصفؿفاانمػااقماظػاؼااؼمعااـماظـ ااقصماظاايف

وصػماٌااحصمبنظضاؾعما ساقجماوموصاػماظـلان مممممم

بنظـنض نامسؼؾمودؼـمواظؾاؼـمورداميفماحندؼاثمم

اظـصمصؾكماشمسؾقفمودؾؿامصؼدمضان مصاؾكماشممم

سؾقفمودؾؿم  ادؿقصقامبنظـلن مصنغفـمخؾؼـمعاـمم

ضؾعموا ماسقجمذل ميفماظضؾعماسذعمص  ماردام

ساااقجماضنعؿااافمطلااااتفموا متاطؿااافم مؼاااع مام

م.م(59 صندؿقصقامبنظـلن مخ ال((

واظقاضعما ماظؼق مخبؾؼماٌاحصمعـمضاؾعمم

اسقجم مؼؾدحمععما دذمامبؾماو معـمضان مبافممم
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اظدؼنغةماظقفقدؼةامصؼدمورداميفماظؿقراصمويفمدػام

اظؿؽقؼـماذنرصمواضقةما مذظؽ:م  صنوضعماظاا مم

اإلظفمدؾنتنلمسؾاكمددممصـانمامصنخاامواحادصمعاـمممممم

غاافميااؿنموبـااكماظااا ما ظاافماضااذسفموعااألمعؽن

اظضؾعماظيفماخاػنمعـمادمامإعاحصمواحضااػنما مم

ددمامصؼن مددممػاعما  مسوؿمعـمسونعلموياؿمم

عـميؿلمػااعمتادسكمإعااحصمعاـماعاا تماخاااممممممم

ظاظؽمؼرت ماظاجؾمابانعمواعافموؼؾؿ اؼمبأعااتافممممم

م.(63 وؼؽقغن مجلدالمواحدال((

وضدموردماظؼق مخبؾاؼماٌااحصمعاـمضاؾعممممم

امطؿااكماظؿػلاا معـااؾمتػلاا ممماسااقجميفمبعاام

.مويفمػاااماظلاقنقمؼشا مممم(61 اظؼارصموابـمطاـ م

اظال امبأ مخؾؼماٌاحصمعاـمضاؾعمددممػق  صقؿانمممم

بؾغـاانمسااـماػااؾماظؽؿاان معااـماػااؾماظؿااقراصمممممم

م.(60 وش ػؿ((

ودقا مطنغتماظػؽاصمعاأخقذصمعاـماػاؾمممم

اظؽؿن ماوماغفنمصؽاصماصاؾقةميفما داذممؼشاؽؾمممم

ألصاانظؿفنمصقاافمصاان موردوػاانميفماظؿااقارصمع ااداضنلم

ا ذاانرصما مخؾااؼماٌاااحصمعااـمضااؾعماسااقجميفممممم

اياادؼثماظشاااؼػم ؼشااؽؾماغؿؼنصاانلمإلغلاانغقةم

اٌاحصمطؿنموانو ما مؼشا ماظاؾعاامحقاثما ممممم

عااـمطؿاان موزقػااةماظضااؾعماسقجنجاافمظقاا دامممم

اظقزقػةماظيفمخؾاؼمعاـماجؾافنمظااامصان ماساقجممممممم

اظضؾعماصضاؾفمصؾاقمطان ماظضاؾعمشا مععاقجمااممممممم

 مؼـػعمٌفؿةم  ماشمجعؾفمػؽاااممعلؿؼقؿمصنغفم

ظق ق ماظ ادرمواظائاةمواظؼؾاكموش ػانامطااظؽمممممم

عفؿةماٌااحصماظايفمخؾؼاتم جؾافنمصفالمعفؿاةممممممم

م.(60 حـنئقةمهنصكموهؿلما داصموتاسنػن

وعااـما حندؼااثماظاايفماداال مصفؿفاانمم

وجااا مخ ااقمما دااذمموبعاااماٌغرتباا معااـم

ابـان عمسؾاكما دؿشافندمبفانمحادؼثمغنض اناممممممم

ؼااـماظاااامؼؼااق مصقاافمصااؾكماشمسؾقاافمسؼااؾمود

ودااؾؿ:م  ؼاانمععشاااماظـلاان م...معاانمرحؼااتمعااـم

غنض نامسؼؾمودؼـمحذػكمظؾكماظاجاؾمايانزمممم

م.(64 عـماحداطـ((

واظقاضااعما ماظااـصماٌؿؼاادمموؿاانجما مم

درادةموتأعؾمدقا معـمغنحقةماٌـندؾةماظيفمضقؾم

صقفنماومعـمغنحقةمعـمُوجِّفمإظاقفـماًالان محوممم

شةماظايفمصاقغمبفانماًالان امممممعـمحقثماظ قن

صنيدؼثمؼش ما محؼقؼاةمصالاؼاةميفماظرتطقاكمممم

اظؾققظقجلمظؾؿاحصميفمعاحؾةمعنمبعدماظؾؾقغمبؿأث م

اظؿالااقرااماٌؿعؾؼااةمبنسضاان ماىااـسميفمعاحؾااةم

اظااعواجموا عقعااةموعاانمؼـااؿجمسـفؿاانمعااـممحااؾمم

وو دصموارضنعاموعنمؼ طدعماظعؾاؿمايادؼثمعاـمممم

ظؾققظقجقاةمغؿقفاةمممتأثاماٌااحصمبفااعماظعاقارضماممم

اظرتاب مب مايقنصماظؾققظقجقةموا جؿؿنسقةمعاـمم

م.م(65 غنحقةموايقنصماظعؼؾقةمعـمغنحقةماخا 

وعـمغنحقةمصقنشةماظـصمصنغـنمندما م

صقغةمايدؼثمظقلتمصقغةمتؼاؼامضنسدصمسنعاةمم

اومحؽؿمسنمامواانمػالماضاا ما ماظؿعاؾ مساـممممم

تعفااكماظادااق مصااؾكماشمسؾقاافمودااؾؿمعااـمممم

اماظؼنئؿميفمزانػاصمتغؾاكماظـلان موصاقفـممممماظؿـنض
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ضعػمسؾكماظاجن مذواماياعمامااماظؿعفاكممم

عـمحؽؿةماشامطقػموضعماظؼاقصمحقاثمعوـاةمممم

اظضعػم اٌاحص(مواخاجماظضعػمعـمعوـاةماظؼاقصممم

 اظاجاؾ(مظااظؽمغؿلاأ :مػاؾمهؿاؾماظ اقنشةممممممم

ععـكمعاـمععانغلماٌذحواةماظعنعاةمظؾـلان معاـممممممم

فقدالمظالقػانلممخذ ماظعوةماظـؾقؼةذموػؾمهؿؾممت

ظػؼاصمعاـمصؼااااماظعواةموطنغفانمتؼاق :محؼؿفانممممممم

اظـلاان ماذامطاان ماشمضاادمعااـقؽـماظؼاادرصمسؾااكمم

اظاااػن مبؾااكماظاجااؾماياانزممباااشؿمضااعػؽـمم

صاااانتؼ ماشمو متلااااؿعؿؾـفنمإ ميفماًااااا ممم

م.(66 واٌعاوو

 شبدن  عدم املسنواة ال االالله: -ثنيلًن

بقـنميفمربقرمدانبؼمطقاػما ما داذممممم

كمحاؼماألػؾقاةماظؼنغقغقاةمواٌنظقاةمواٌدغقاةممممممحسال

ظؾؿاحصمعـمحقثمإسالنئفنمذعةمعنظقةمعلؿؼؾةموح م

ت ؾحمراصنلميفماظعؼاقدماٌنظقاةمواٌدغقاةاموطااظؽممممم

حؼفنميفمسؼدماظعواجمواٌشنرطةميفمايقنصماظعنعة.م

وععمذظؽمص  مػـن معـمؼـؾاعماإلداذممبلاق ميفمممم

ػااماجملان مصا  مح ماإلداذممؼـاؿؼصمحػؾقاةمممممم

اٌاحصماظؼنغقغقةمواٌدغقةمواٌنظقةمبنظؼق مح محػؾقاةمم

اٌاحصمحضؾمحومسؾكماظـ اػمعاـمحػؾقاةماظاجاؾاممممم

وػـنمؼؿؿما دؿشافندممبقاضاقعمودؼاناماٌا ا ممممم

واظشفندصمواظؼقاعةامبن ضنصةما معنمؼالاامبشأ م

حؼققماٌااحصميفماظاعواجمواظؿعاددموإؼؼانعماظالاذقمممممم

ؿنموحؼفاانميفمتااقظلماٌـنصااكماظلااقندؼةم دااقممم

معـ كمرئندةماظدوظة.

 چ صػقؿنمؼؿعؾؼمبنٌ ا محضااماإلداذم:مم

چڱ  ڱ  ڳ   ڳ
وػاااقمعااانمحعدباااامم  (67)

دظقذلمعـمػ   مسـمإغؿؼنصمحػؾقةماٌاحصاموايؼم

ح محؽؿماٌاحصميفماٌا ا مظاقسمعؾـقانلمسؾاكما ممممم

إغلنغقؿفنمحضؾمعـمإغلنغقةماظاجؾاموإانمعاؾينمم

مسؾااكمحداانسمدخااامضضااتمباافمرؾقعااةماٌاااحصميفم

ايقنصماظعنعاةاموطان معاـمعؼؿضانعمح مؼؿقؿاؾمممممم

اظاجؾمغػؼناماألدااصموح مؼؿقؿاؾماٌفااماظاااممممم

ؼؼدعفمظؾؿاحصموحوجاكمسؾقافمغػؼؿفانموطلاقتفناممممم

طؿاانمحوجااكمهلاانمإذامعاانمرعؾؼااتمغػؼااةماظعاادصامم

وحوجكمهلنم اٌؿعة(موػلمعنمؼؾاظفماظاجاؾمبعادممم

رذضفنمش مغػؼاةماظعادصمويفمزاؾمػاااماألدانسمممممم

مغ ااقكماظاجااؾمواٌاااحصمإ مغااا مبنٌقازغااةمباا 

م(68 اٌاحصمحدعدمحونلمعـماظاجؾميفمػااماٌؼنم.

وؼفؿـنميفمػااماظؿقؾقؾمح مغؿقضػمسـدم

د ظااةم اٌعـااك(ماظاااامادااؿـؾالفماظشااقاما عاانممم

ربؿاادمسؾاادعمححاادمروادماإلصااذاميفماظع اااممممم

  ڳ   ڳ چمايدؼثامععـكمح ماظؼاد ميفمسؾانرصم
جعااؾمإر ماألغـااكممبـنبااةماألصااؾم چڱ  ڱ

ٌؼارماٌعاووماظااموؿؾمسؾقفمغ اقكماظااطاممما

وؼعاومبن ضنصةمإظقفمحامجعؾافمػاقماألصاؾميفمممم

اظؿشاااؼعاموجعااؾمإر ماظاااطامربؿااق لمسؾقاافام

ؼعاومبن ضنصةمإظقفاموظق مذظؽمظؼان متعان م:ممم

م.(69   ظألغـكمغ ػمحكماظاطا((

ظاامص  مػـن معـمؼا مبأ ماظػفؿماظاام

ؾؼاكممؼـ كمسؾكما مغ قكماألغـاكمجياكمح مؼمم
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يفمإرنرماظـ ػمعـمغ قكماظااطامخيانظػمطاذلمممم

عـمد ظيفماٌعـكمواٌغع مسؾكماظلاقا امحقاثممم

ا ماظلقنقماظؿنرخيلمبن ضنصةما مد ظيفماٌعـاكمم

واٌغع مؼؾ مح ماهلدوماظؼادغلميفماظؿشاؼعمػقم

هدؼدم غ قكماظاطا(ماظاامطن مو اؾمسؾاكممم

طؾمذل مضؾاؾماإلداذممبقضاعمحادمحض اكمٌانممممممم

 ؾمسؾقفم مؼؿفنوزمضعػمغ اقكممميؽـمح مو

األغـكامػاامععمصاضمغ اقكمظألغـاكماظايفم مممم

تؽـمه ؾمسؾكمحامذل محبادمحدغاكم مؼؼاؾمممم

م(73 سـمغ ػمغ قكماظاطا.

ثؿمعهـمضن مح مغ قكماٌاحصمعـماٌ ا م

ػقمسؾكماظـ ػمعـماظاجؾميفممجقعماين اام

بؾميفمحنظةمواحدصمػلماألخقص.مصػالمطاـ معاـمممم

أخاماٌااحصمعـاؾماظاجاؾمطانألممممممحن اماٌ ا مت

تأخامعـؾماأل مواألخاقاامعـاؾماألممؼأخاا امممم

وؼنخاماظاطامححقنغنلمحخا معـؾماألغـاكممتنعانلاممم

ظؽـماٌلأظةمدبؿؾػميفماألخمواألختمصؼا امأل مم

اإلدااذمم حااكماٌؼقاانسما ضؿ اانداموعلاا وظقةم

م(71 اظاجؾميفما غػنق.

حعنمعنمؼؿعؾؼمبأػؾقاةماٌااحصميفماظشافندصمممم

ظاؾعامؼلؿشافدمبن ؼاةماظؼادغقاةميفمضقظافممممممص  ما

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   چ عن :اااااااات

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڑڍ  ڇ   ڇ  ڑ ...  ٹٹ

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

چڱ  ڱ
(72). 

وذظؽمظؾقن مح محػؾقةماٌاحصميفماظشافندصمم

سؾااكماظـ ااػمعااـماظاجااؾامواظقاضااعمح ماٌؾاادحمم

ا سارتاومبأػؾقاةمممماإلدذعلمضنئؿميفماألصؾمسؾك

اٌاحصمظؾشفندصمعـمحقثماظعؿقممطأػؾقةماظاجاؾامم

إ مإ ما خؿذوميفمذاوطماظشفقدموعقاصاػنتفؿمم

حبلكمغقعماظؼضقةمػقمحعام مخيؾقمعـافمضانغق ممم

عؿؿااد محومحؽااؿمسااند موظااقسمعااـماٌعؼااق مح مم

وؽااؿمحامضاانغق معؿؿااد مسؾااكماظشاافقدمحؽؿاانلم

جيعؾاافؿمسؾااكمغلااؼمواحااداموإ مٌاانمسنرضااتمم

دصمذفندصمحخا مو مرجحمذنػدمسؾكمذنػدمذفن

م(70 يفمضضقةامممنم مميؽـمح مؼؽق مسؼذل.

ظاااامصػاالمعؼاانمماظشاافندصميفمعقضااقعمممم

اظعؼااقدماٌدغقااةمواظاادهؼـموػاالمحعااقرمبعقاادصمسااـم

اػؿؿنمماظـلن مإذرتطماعاحتن موػقمحعاام مؼؿعؾاؼممم

بنألغقثةمواظاطقرصاموإانمبـقعمايؼماظااامؼااادممم

ظدضةمواظعد اموظقسمػاامإثؾنتفمسؾكمحدنسمعـما

وضػنلمسؾكماظـلان مصؼا اموإاانمعاـمايؼاققمعانممممممم

ؼؿػنوامإثؾنتفمعـماظاجن محغػلافؿمساقدالامصا  مممم

إثؾناماظلااضةمؼاؿؿمبشانػدؼـمرجؾا موجامياةمممممم

اظعغنمتؿالؾكمإثؾانامحربعاةمذافقدمعاـماظاجان مممممم

هلنامو مؼؼؾمضنئؾمح ماألربعةمحضؾماغلنغقةمعاـمم

ؼااادمإثؾنتافمممما ثـ اموإانمرؾقعةماياؼماظااامم

مم(74 وعنمؼؾعممظفمعـمحقالةموادؿؼ ن .

وػااماظاـفجمػاقماظااامجعاؾما داذممممممم

ؼؼؾؾمذفندصماظـلن معؿػاداامصقؿنمهلاـماٌااحصممم

اظشفندصمسؾقافمممانمػاقميفمذبنهلانامصؼادمغاصممممممم
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اظػؼفن مسؾكما معـماظؼضنؼنمعنمتؼؾؾمصقفمذافندصمم

اٌاحصموحدػناموػلماظؼضنؼنماظيفم موِاماظعاندصمم

اظاجاان مسؾااكمعقضااقسنتفنمطاانظق دصممممباانرذعم

م(75 واظؾؽنرصموسقق ماظـلن مواظؼضنؼنماظؾنرـقة.

حعاانمعلااأظةماظؼقاعااةمواظاايفمورداميفممم

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ماظؼاد ماظؽاؼؿميفمضقظافمتعان :مم

ڤ     ڤڦ  پ  پ  پ    پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

   ڃ    ڃڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڦڤ  ڦ     ڦ

چڃ  چ چ  چ
(76)

امصؼدمصفؿاتمبأغفانمتعاينمممم

عل وظقةماظاجؾمسـماٌاحصمبؽؾمعنمؼرتتاكمسؾاكممم

اٌلاا وظقةمعااـمدااؾالةمسؼاان ممينرداافنماظاجااؾم

متأدؼؾنلمظؾؿاحص.

واظقاضعمح مععـكماظؼقاعةمظقسماظلاؾالةمم

اظعؿقن ممبعـكماظؿقؽؿموا دؿؽـنرمبلاؾالةمادبانذممم

اظؼاارمعـمجنغكماظاجؾمووجق ماظالنسةماٌالؾؼةم

عااـمجنغااكماٌاااحص.ما مععـااكمم-عؿقاان محؼضاانلاظ-

 اظؼقاعة(ماظؼقانممبؿقؿاؾماٌلا وظقةما ضؿ اندؼةممممم

وا جؿؿنسقااةماظااقسماشمدااؾقنغفمػااقم اياالممم

اظؼققم(اممبعـكماظؼقانممحبػاكماظقجاقدمورسنؼؿافممممم

وػااقماظؼاانئؿمبنظؼلاا مااماظعااد .مواظؼقاعااةماذ مم

عل وظقةمؼؿقؿؾفنمعاـمؼلاؿالقعمعاـماظالااص اممممم

حومؼؿشاانرطن مصقفاانمحبلااكمماظاجااؾمحوماٌاااحصمم

اظواوو.موظعؾمممنمظافمد ظاةما ماظؼااد مجعاؾممممم

سؾااةماظؼقاعااةمحعاااؼـ:ما صضااؾقةمواظؼاادرصمسؾااكمم

ـ مممم ا غػنقمظؽـم موددمبشؽؾمضانرعماصضاؾقةمعها

ـ موتاطفنمعاـمدو متعاق اما عااماظاااممممم سؾكمعه

م.(77 ؼعينمتداو ماظؼقاعةماوماٌشنرطةمصقفن

مماعنمب ددمعقضقعماظؿعددمصقالاامخ ق

ا دذممدسق ما ما دذمم مؼلنوامب ماظاجؾم

واٌاحصمصفقم جيعؾمظؾؿااحصمحاؼما غػااادمبانطـاممممم

عـمرجؾمبقـؿنمجيعؾماظاجاؾمعـػاادالمبانعاحصماومممم

اعاات ماومثذثةماوماربعاة.موضادمت اد ماظشاقاممممم

ربؿدمعؿاقظلماظشاعااوامرمحافماشمظؾاادمسؾاكمممممم

ػاعماظشؾفةموتقصؾما ما مػاعماظؼضقةمسقىتم

ؿنسقنلموسقىتماضؿ اندؼنلموسقىاتمصاققنلمممماجؿ

و مؼؽااـمهلاانمحااؾمعاضاالما معاانمضضااكمباافمممم

ما دذم.

صفلمتعنجلمعشؽؾةماظػنئامعاـماظـلان ممم

وػااالمعلااانظةمعقجاااقدصميفمطاااؾما جـااانسمممم

واٌكؾقضنامصنظاطقرمععدودو مداقا ميفماظـكقاؾممم

اومايققاغااانااموطااااظؽمايااان مبنظـلاااؾةما م

ؼالااحمسؾاكمممما غلن امػااماذامصاصـنماظـوااممبانمم

جـسماظاطقرمعـماظؿعاضمظؾققاد مواظ ادعنامم

.موعـماظـنحقةماظ ققةمصن ما عاااضمم(78 واظؼؿن 

وا وبؽةماًؾقـةموطؿانماثؾاتماظعؾاؿم متـشاأما ممممم

عـمتعددمعن ماظاجن ميفماحملؾماظقاحاد.محعانما ممم

ؼقجدمربؾمواحدمظاجؾمواحادمٌان مواحادمصاذممممم

.موؼضانوما مػاااممم(79 خالامعـافمٌااضمخؾقاثممم

 ما ماظؿعددمظقسمصاضنلمسؾكماٌلؾؿمو مؼاأثؿمموذا

اٌلؾؿماذام مؼنخامبفمباؾمػاقمرخ اةمٌعنىاةممممم
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حن اماجؿؿنسقةمواضؿ اندؼةمععقـاةم داقؿنميفمممم

ماوضناماياو موا زعناما ضؿ ندؼة.

اعنمخب قصماظالاذقمصؾاقسمصاقققنلمممم

ا ماظالذقميفما دذممػقمعـمحؼماظاجؾموحادعمم

سؾكماظلقا امو ممواانمػقمعـمحؼماٌاحصمواظاجؾ

ؼاا ثامسؾااكمػاااامايااؼماخااؿذوماىـلاا ميفمم

ا دؾق معاـمحقاثماظػااقميفماؼؼنسافماومرؾاكمممممم

اؼؼنسفامصنذامطن مظؾاجؾما مؼقضعافمصان مظؾؿااحصمممم

رؾكماؼؼنسفموا ماخؿؾػمادؾق ماظقضاقعامسؾاكممم

ا معااـماظالااذقمعاانمتقضعاافماٌاااحصمبؾػوفاانمدو ممم

اينجةمإ مرؾكماؼؼنسفموػقمعنمؼلؿكميفماظػؼافمم

ا دذعلم رذقماظؿػقؼا(موا مظؽؾماعاحصمايؼم

يفما م متؿااعوجممبااـمؼاؼاادماظااعواجمعـفاانما ماذام

طنغتمهلنماظ ذحقةميفما متالؾؼمغػلفنمبؾػوفانمم

م.(83 عؿكمذن ا

اعنمبشأ ماػؾقاةماٌااحصماظلقنداقةمصان ممممم

اظػؼفن م مواعقاماٌاحصمعاـمحؼقضفانماظلقنداقةمممم

ؾؿةمتؿؾا اممبشؽؾمطنعؾموندماظققمما ماٌاحصماٌلام

ارصعماٌـنصكميفماظدوظةما مجنغكمحؼماظرتذقحم

وا غؿكن اماعنمعنمؼادمعـمهػكمبشأ معـ اكمم

اظق ؼةماظعوؿكماومرئندةماظدوظاةموػاقماعاامؼااادممممم

عـفمسادمماضقانمماٌااحصميفمذبان مشا مذبنهلانممممممم

ا صؾلامصن ماعؽنغقةمزفقرماجؿفانداامصؽاؼاةممم

جدؼاادصميفماجملؿؿااعما دااذعلمػاالماعؽنغقااةمممم

ؽـةموعؿنحةميفمذبؿؿعمؼؼاقممسؾاكما جؿفاندمممممم

 واظؿفدؼد.

ماًنمتة

عااـمخااذ مادااؿعااضمعؽنغااةماٌاااحصمممم

وحؼقضفنميفماجملؿؿعاناموايضانرااماألخاا مممم

عـامصفاماظؿنرؼامحؿكماظققمامنادمح معؽنغؿفانممم

وحؼقضفاانمضاادمتااوحااتمباا محااداماظؿػاااؼ مممم

موا صااط.مم

حدماظؿػاؼ ماظاامو معـمعؽنغةماٌاحصم

طؾمضقؿةماغلنغقةمحومحػؾقةمضنغقغقاةممموجيادػنمعـ

حومعنظقاااةاموػاااقماألعااااماظااااامميقاااعمشنظؾقاااةم

ايضنراامواجملؿؿعاناميفماألراقارماظؿنرخيقاةمممم

اظلنبؼةمسؾكمزفقرما دذممحؿكموصؾماألعااميفمم

اظغااا مدغاااا ما ماظؾقااثميفمعلااأظةمػااؾمإ ممم

مظؾؿاحصمروامحممظقسمهلنمروا.

وحاادماإلصااااطما مدرجااةماظلااعلما مممم

نماظؽنعؾةمبنظاجؾموػقمعنمميقعمايضانرصممعلنواتف

اظغابقةماظققمامععمعنميفمذظؽمعاـمإدان صمظؾؿااحصمممم

واغؿفاان مظالؾقعؿفاانما غـقؼااةموصالاتفاانماظلااؾقؿةم

حؿكمبؿـنمغشنػدماظققممإضقانمماٌااحصميفمعقاندؼـمممم

بعقاادصمسااـموزقػؿفاانماظاايفمخؾؼفاانماشموػقأػاانم

صلااققظقجقنلموغػلااقنلمألدائفاانمطؿقاادا ماألسؿاان مم

بناماٌنظقااةموعقاادا ماظاؼنضااناماظعـقػااةمواٌضاانر

طنٌذطؿااةمواٌ اانرسةمورصااعماألثؼاان موطؿاان ممممم

األجلاانمامعااعما مطؿاان مجلااؿماٌاااحصمػااقميفممم

ضعػفنموحـقػنمورضؿفنموذظؽمجملاادمح مؼـؾاتممم

اظغا مظؾعان محغافمؼلانوامبا ماظاجاؾمواٌااحصممممممم

بشؽؾمطنعؾمععمعنميفمذظؽمعاـمذبنصانصمظؼقاسادمممم
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عنموصؾتمإظقفماٌاحصماظػالاصموعـمونػؾميؼقؼةم

يفماظغااا محؿااكمبنتااتمطنظلااؾعةماظاايفمتؾاانعمممم

وتشرت موتؽلدمحقـؿنمؼااوامذاؾنبفنموروغؼفانمممم

وتغنصؾمسؿنموصؾتماظقافما دااصميفماظغاا معاـممممم

تػؽؽمواغفقنرماخامؼأتلمسؾكمعؼقعنامايضانرصمم

واظؿؿااد موؼػاشفاانمعااـمعاتؽعاتفاانماظاوحقااةممممم

موا جؿؿنسقة.

ؼضؿـماٌؽنغةمموحدعماٌـفجما دذعلمادؿالنعما 

اظاصقعااةمظؾؿاااحصمبعقاادامسااـمعلاانوا ماٌنضاالمممم

وسقااق ماينضااامبااذماصااااطماومتػاااؼ مومباانممممم

ؼؿـندااكمعااعماظػالاااصماظلااؾقؿةماظاايفمصالاااماشمم

اظـنسمسؾقفنم غفمعـفجمربنغلمعـمصاـعمخانظؼممم

اظؾشاااموعاادباماعااقرػؿ.مصاانسالكماٌاااحصمحؼقضفاانمم

ودنواػنمبأخقفنماظاجاؾميفماىقاغاكماظاـذ :مممم

 غلاانغلمعااعمعاانمؼرتتااكمسؾقاافمعااـمماىنغااكما

علاااانواصميفماظـااااقا مواظعؼاااان امواىنغااااكم

ا جؿؿنسلمعـمخذ ماسالنئفانمحؼفانميفماظعؿاؾمممم

واظؿعؾقؿموارذقمضدراتفنممبنمؼؿـنداكمورؾقعؿفانممم

امواىنغكماظؼنغقغلممبـقفنما ػؾقاةماظؼنغقغقاةممم

واٌنظقةمواٌدغقةموععمسوؿمػاااماٌاـفجموواضعقؿافمممم

بان عسموا ودانطماظغابقاةممممصؼدمحثنرماٌلؿشاضق م

اظققمموؼـ و ماظؽـ معـماظشؾفنامبفدوماي م

عـمعؽنغةما دذمموازفنرعممبوفامسادمماٌلانواصممم

واظؿؿققعمب ماظاجاؾمواٌااحصماومغؿقفاةماىفاؾممممم

حبؼقؼةمػااماظدؼـاموضدمدانؼامػا   مساددمعاـممممم

احمللقب مسؾاكما داذماموضادمتاؾ مظـانمعاـممممممم

فنام مت اؿدممدقنقماظؾقثما مطاؾمتؾاؽماظشاؾممم

اعنمماظؾقثماظعؾؿلماظلؾقؿموػالماسفاعمعاـما مممم

 تلدمغقرماظشؿسمػااماٌـفجماظابنغلماظؼقؼؿ.
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ماٌ ندرمواٌااجع

ماظؼاد ماظؽاؼؿم. -1

 اظؽؿن ماٌؼدساماظعفدماظؼدؼؿمواىدؼدامدارماظؽؿن ماٌؼدسميفماظشاقما ود . -0
 .ابقما سؾكماٌقدوداامايفن امع دلةماظادنظةمامب واامد.ام -0
 ابقمسؾدماشمربؿدمبـمامحدماظؼارصامتػل ماظؼارصامدارماظشعكاماظؼنػاصامد.ا. -4
مامب واام -5 ماٌعاصة مدار ماظؾنراامهؼقؼ:مربلماظدؼـماًالقكا مصؿح ماظعلؼذغلا مبـمسؾلمبـمحفا امحد

 د.ا.
ام001ابلاماظعددممس مسؾدماظامحـماظشؿ اام  اٌاحصموا غؿكنبناماظ ٌنغقةماظقؿقـقة((امذبؾةماٌلؿؼؾؾماظع -6

 .0335ام0ب واماما
ماظادنظةم -7 مذبؾة ما دذعقة((ا مايضنرص مبـن  ميف موعلنػؿنتفن ماٌلؾؿة م  اٌاحص ماظعؾقداا محل  مصذا د.

 .1990امحعؼاا م054ا دذعقةاماظعدد
 .1973سؾنسمربؿقدماظعؼندماماٌاحصمذظؽماظؾغعمامدارماظؽؿن ماظعابلمامب واام -8
امهاؼاماٌاحصميفمس اماظادنظةمامععن مذك قةماٌاحصماٌلؾؿةمامدارماظؼؾؿمظؾـشامسؾدمايؾقؿمربؿدمابقمذؼةم -9

 .1993واظؿقزؼعاماظؽقؼتمام
ام83د.مسؾدماظلذمماظرتعنغقيناماظعواجمسـدماظعا ميفماىنػؾقةموا دذم:مدرادةمعؼنرغةامدؾلؾةمسن ماٌعاصة; -13

 .1984اجملؾسماظقرينمظؾـؼنصةموا دا ماماظؽقؼتمام
دماظعن مدن معؽاماماظػؽاما دذعلمب ماظعؼؾمواظقحلمواثاعميفمعلؿؼؾؾما دذممامدارماظؾش مامسؿن مامد.مسؾ -11

1990. 
 .0336د.مسؾدماظؽاؼؿمزؼدا اماصق ماظدسقصامع دلةماظادنظةمامب وامام -10
 .0334د.مسؾدماظؽاؼؿمزؼدا امحؼققموواجؾناماٌاحصميفما دذمامع دلةماظادنظةمامب وامام -10
 .م07مربؿدمصنفام  حؼققماٌاحصميفما دذم((امذبؾةمطؾقةماظعؾقمماظلقندقةماماظعددد.مشنٍ -14
ربؿدمبـمامسنسقؾمابقمسؾدماشماظؾكنراامصققحماظؾكنرامامهؼقؼ:مد.مع الػكمدؼكماظؾغنامدارمطـ مام -15

 .1987ب واام
 ػا.1435ربؿدمبـمجاؼاماظال اامتػل ماظال اامدارماظػؽاامب واام -16
ربؿدمسؿنرصاماٌ دلةماظعابقةمظؾدرادناممد. سؿن ماظؽنعؾةمظذعنممربؿدمسؾدعاممجعموهؼقؼ:ربؿدمسؾدعاما -17

 .1987واظـشاامب واا
 ربؿدمسقضماهلعاميةمودخاو اماظـوؿما دذعقةامدارمسؿنرمامدعشؼامد.ا. -18
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 .1990ربؿدمضالكمامذؾفنامحق ما دذممامدارماظشاوقاماظؼنػاصام -19
 اظاجؾموخ قمما دذمامدارماظـدوصماما دؽـدرؼةامد.ما.ربؿدمعؿقظلماظشعااوااماٌاحصمو -03
ماظؼندرم -01 مسؾد موتاتقك: مواسداد ممجع مسؾقفنا مواظاد ما دذم مخ قم موابنرقؾ مذؾفنا ماظشعااواا معؿقظل ربؿد

 امحدمسالنامعؽؿؾةماظرتا ما دذعلاماظؼنػاصمامد.ما.
 .0334وحلماظؼؾؿامب واامربؿدمعاػػمحل ماددامتأعذاميفماٌاحصمب ما صنظةمواٌعنصاصامدارم -00
 .0337ربؿقدمذؾؿقااما دذممسؼقدصموذاؼعةامدارماظشاوقاماظؼنػاصام -00
ذبؿقسةمبنحـ مامحؼققما غلن ميفماظػؽاماظعابل:مدرادناميفماظـ قصامعاطعمدرادناماظقحدصماظعابقةمام -04

 .0330ب وامام
ماظرتا ماظعابلامعلؾؿمبـمايفنجماظـقلنبقراامصققحمعلؾؿامهؼقؼ:مربؿدمص ادمسؾدماظؾن -05 ضلامدارماحقن 

 ب واامد.ا.
 .0337ع الػكمايؿ لاماظؾققاماظلعقدصامدارما عنمماظغعاظلامدعشؼام -06
 .0336د.مع الػكمدؼكماظؾغنامغونمما دذمميفماظعؼقدصموا خذقمواظؿشاؼعامدارماٌ الػكامدعشؼام -07
 .0335وػؾةماظعحقؾلامحؼماياؼةميفماظعن امدارماظػؽاماٌعنصاامب واام -08

 االيرتيلت: 
 سؾدماظامحـمبـمدعدماظشـااام  اٌاحصمواظق ؼناماظلقندؼة((. -09

 د.ممس مبقراسام  اظعؾؿماظقؼ ميفمذاامحدؼثمغنض نامسؼؾمودؼـ((.
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 اهلواةش 

_________________________ 
م.8-7امصمص1973غؼذمسـمسؾنسمربؿقدماظعؼندماماٌاحصمذظؽماظؾغعامدارماظؽؿن ماظعابلامب واام (1 
م.8غػسماٌ درامصم(0 
  .11ابقما سؾكماٌقدوداامايفن مامع دلةماظادنظةمامب واامد.اامص (1 

ام1990د.مسؾدماظعن مدن معؽاماماظػؽاما دذعلمب ماظعؼؾمواظقحلمواثاعميفمعلؿؼؾؾما دذمامدارماظؾش امسؿن مم(0 

  .85ص

م.140ربؿدمسقضماهلعاميةمودخاو اماظـوؿما دذعقةامدارمسؿنرامدعشؼامد.اامصم (5 
م.144-140غػسماٌ درامصمصم (6 
م.136امص1990ام01اظشاوقاماظؼنػاصمامطمربؿدمضالكمامذؾفنامحق ما دذممامدارم (7 
م.137غػسماٌ درمامصم (8 
م.85د.مسؾدماظعن مدن معؽاممامع درمدنبؼامصم (9 
م.م10-11سؾنسمربؿقدماظعؼندمامع درمدنبؼامصمص (13 

*معـماظعندااماظيفمطنغتمدنئدصميفماظ  مػلما مو ماظؾـتموػلمصغ صمسؾكمارتدا محاا محدؼدام متـعسفموذظاؽمم

متؾؼكمضدعفنمصغ صمورضقؼةمطؿوفامعـمعونػاماىؿن موػلمسندصمزؾتمدنئدصمظقضتمظقسمبؾعقد.مظؽل
م.10غػسماٌ درامصم (11 
م.85د.مسؾدماظعن معؽامامع درمدنبؼامصم (10 
م.144ربؿدمسقضماهلعاميةمودخاو امع درمدنبؼامصم (10 
م.0ا0ود امدػاماظؿؽقؼـ:ما صقناماظؽؿن ماٌؼدس:ماظعفدماظؼدؼؿامدارماظؽؿن ماٌؼدسميفماظشاقما م (14 
م.00ابقما سؾكماٌقدوداامع درمدنبؼامصم (15 
م.04-00غػسماٌ درامصمصم (16 
م.14امص07د.مشنٍمربؿدمصنفمام  حؼققماٌاحصميفما دذم((امذبؾةمطؾقةماظعؾقمماظلقندقةماماظعددمم (17 
ظرتعنغقيناماظعواجمسـدماظعا ميفماىنػؾقةموا داذم:ممٌعؼدمعـماظؿػنصقؾمحق مػاعما غقاعمؼـوا:مد.مسؾدماظلذممام (18 

-17امصمص1984اماجملؾسماظاقرينمظؾـؼنصاةمواظػـاق موا دا اماظؽقؼاتاممممم83درادةمعؼنرغةامدؾلؾةمسن ماٌعاصةا

م.05
م.59-58دقرصماظـقؾاما ؼة:مم (19 
م.00دقرصماظـلن اما ؼة:مم (03 
م.146ربؿدمسقضماهلعاميةمودخاو امع درمدنبؼامصم (01 
م.034-030اصمص09امط0337ا عنمما ط مربؿقدمذؾؿقااما دذم:سؼقدصموذاؼعةامدارماظشاوقاماظؼنػاصام (00 
م.1دقرصماظـلن ماما ؼة:مم (00 
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م.10ايفاااماما ؼة:مم (04 
م.14دقرصمظؼؿن ماما ؼةم:مم (05 
م.00دقرصماظـلن اما ؼة:م (06 
م.97دقرصماظـقؾاما ؼة:مم (07 
م.046ٌقدودامامع درمدنبؼمامابقما سؾكمام (08 
م.08دقرصماٌنئدصاما ؼةم:مم (09 
م.05دقرصماظـقرماما ؼة:مم (03 
ربؿدمامسنسقؾماباقمسؾادماشماظؾكانرامامصاققحماظؾكانرامامهؼقاؼ:مد.مع االػكمادؼاكماظؾغانامدارمطاـ مامممممممممممم (01 

م.514امص1امج1987ب واام
ربؿادمصا ادمسؾادماظؾانضلامدارماحقان ماظارتا ماظعابالاممممممممعلؾؿمبـمايفنجماظـقلنبقراامصققحمعلؾؿمامهؼقؼ:مم (00 

م.1393امص0ب واامد.اامج
ذبؿقسةمبنحـ امحؼققما غلن ميفماظػؽاماظعابالم:مدراداناميفمغ اقصمامعاطاعمدراداناماظقحادصماظعابقاةماممممممممم (00 

م.87امص0330ب واام
م.114-110ربؿدمضالكامع درمدنبؼامصمصم (04 
م.م040نبؼامصحبقماألسؾكماٌقدودامامع درمدم (05 
م.064امصم0336د.مع الػكمدؼكماظؾغنامغونمما دذمميفماظعؼقدصموا خذقمواظؿشاؼعامدارماٌ الػكامدعشؼامم (06 
م.010اظشقامربؿقدمذؾؿقاامع درمدنبؼامصم (07 
م.014غػسماٌ دراممص (08 
م.م101امصم0336اظدطؿقرمسؾدماظؽاؼؿمزؼدا امحصق ماظدسقصمامع دلةماظادنظةامب واام (09 
م.03امص0337ع الػكمايؿ لاماظؾققاماظلعقدصمامدارما عنمماظغعاظلامدعشؼامم (43 
م.01اٌ درماظلنبؼمامصم (41 
مام0334د.مسؾاادماظؽاااؼؿمزؼاادا مامحؼااققموواجؾااناماٌاااحصميفما دااذممامعقمدلااةماظاداانظةمامباا واماممممممممم (40 

م.117-116صمصم
م.044ابقما سؾكماٌقدودامامع درمدنبؼامصم (40 
دمعاػػمحل ماددامتنعذاميفماٌااحصمامبا ما صانظةمواٌعنػادصمامدارموحالماظؼؾاؿمظؾؿػضاقؾمامبا واامممممممممربؿم (44 

م.130امص0334
ظؾؿػ قؾمؼـوا:مد.مصذامحلا ماظعؾقاداام  ماٌااحصماظعابقاةماٌلاؾؿةموعلانػؿؿفنميفمبـان مايضانرصم((مامذبؾاةمممممممممم (45 

م.60-63امصمصم1990امحعؼاا ام05اماظلـةم054اظادنظةما دذعقةماماظعددم
م.05ع الػكمايؿ لمامع درمدنبؼامصم (46 
م.160د.مسؾدماظؽاؼؿمزؼدا امحؼققموواجؾناماٌاحصميفما دذممامع درمدنبؼامص (47 



   الرابعالعدد                            مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                

 

 

 

 - 351 - 

 
ام001مس مسؾدماظامحـماظشؿ اام  اٌاحصموا غؿكنبناماظ ٌنغقاةماظقؿـقاةم((امذبؾاةماٌلاؿؼؾؾماظعابالاماظعاددممممممم (48 

م.م90-90امصمصم0335ب واامتشاؼـمثنغلمام
م.165د.مسؾدماظؽاؼؿمزؼدا مامحؼققموواجؾناماٌاحصميفما دذممامع درمدنبؼامصم (49 
م.04اظـلن اما ؼة:مم (53 
م.008اظؾؼاصاما ؼة:مم (51 
م.00ا حعا اما ؼة:مم (50 
مغقت.ظؾؿػ قؾمؼـوا:مسؾدماظامحـمبـمدعدماظشـااا  ماٌاحصمواظق ؼناماظلقندؼة((ممعؿنامسؾكما غرتم (50 
م.18-17د.مشنٍمربؿدمصنفمامع درمدنبؼامصمصم (54 
م.03-19ظؾؿػ قؾمؼـوا:ماٌ درماظلنبؼامصمصمم (55 
اظشقامربؿدمعؿقظلماظشعااوامامذؾفناموابنرقؾمخ قمما داذمممواظاادمسؾقفانماممجاعمواسادادموتاتقاكامسؾادمممممممم (56 

م.55اظؼندرمامحدمسالنمامعؽؿؾةماظرتا ما دذعلماماظؼنػاصامد.اامص
م.00ا حعا اما ؼة:مم (57 
م.01د.مشنٍمربؿدمصنفامع درمدنبؼامصم (58 
امحدمبـمسؾلمبـمحفاماظعلؼذغلامصؿحماظؾنراامهؼقؼ:مربلماظدؼـماًالقاكامدارماٌعاصاةامبا واامد.ماامممم (59 

م.050امص9ج
م.05-01اظؽؿن ماٌؼدس:ماظعفدماظؼدؼؿامدػاماظؿؽقؼـاما صقناماظـنغل:م (63 
م.0امص5اشمربؿدمبـمامحدماظؼارصمامتػل ماظؼارصامدارماظشعكاماظؼنػاصامد.ماامجمؼـوا:مابقمسؾد (61 
م.005-004امصمصم4ػاامج1435ربؿدمبـمجاؼاماظال اامتػل ماظال اامدارماظػؽاامب واام (60 
م.65اظشقامربؿدمعؿقظلماظشعاواااماٌاحصمواظاجؾموخ قمما دذممامدارماظـدوصماا دؽـدرؼةامد.اامصم (60 
م.116امص1ربؿدمبـمامسنسقؾماظؾكنراامع درمدنبؼامجم (64 
ظؾؿػ قؾمؼـوا:ماظادطؿقرممسا مباقراسام  اظعؾاؿماظاقؼ ميفمذااامحادؼثمغنض انامسؼاؾمودؼاـ((معؿنحاةمسؾاكمممممممممممممم (65 

ما غرتغقت.
ؾاؿمظؾـشاامممامععن مذك قةماٌاحصماٌلؾؿةمامدارماظؼ1سؾدمايؾقؿمربؿدمابقمذؼةامهاؼاماٌاحصميفمس اماظادنظةم:مجم (66 

م.076م-075امصمصمم1امط1993واظؿقزؼعماماظؽقؼتمام
م.11دقرصماظـلن اما ؼة:مم (67 
.موطاظؽمد.موػؾةماظعحقؾلامحؼماياؼةميفماظعن ام018-017ا عنمماألط مربؿقدمذؾؿقاامع درمدنبؼامصمصم (68 

م.016امص0335دارماظػؽاماٌعنصاامب واام
نممربؿدمسؾدعاممجعموهؼقؼ:مد.مربؿدمسؿانرصاماٌ دلاةماظعابقاةمظؾدرادانامممممربؿدمسؾدعاماألسؿن ماظؽنعؾةمظذعم (69 

م.177امص5امج1970واظـشاامب واام
م.م045-044ذبؿقسةمبنحـ مامع درمدنبؼامصمصم (73 
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م.131اظشقامربؿدمعؿقظلماظشعااوااماٌاحصمواظاجؾموخ قمماإلدذمامع درمدنبؼامصم (71 
م.080دقرصماظؾؼاصاما ؼة:مم (70 
م.م00-00.مشنٍمربؿدمصنفامع درمدنبؼامصمصدم (70 
م.م00اٌ درماظلنبؼامصم (74 
م.003-019ا عنمماألط مربؿقدمذؾؿقاامع درمدنبؼامصمصم (75 
م.04دقرصماظـلن اما ؼة:مم (76 
م.000ذبؿقسةمبنحـ امع درمدنبؼامصم (77 
م.04-00امصمصاظشقامربؿدمعؿقظلماظشعااوااماٌاحصمواظاجؾموخ قمما دذمامع درمدنبؼ (78 
م.40غػسماٌ درامصم (79 
م.00د.مشنٍمربؿدمصنفامع درمدنبؼامصم (83 


