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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وأصحابه المنتجبين.وآله الطاهرين  ادق األمينوالسالم على نبينا الصالحمد هلل رب العالمين والصالة       

؛كونه ة الموضوعتتناسب مع حيوي أهمية   {اإلسالميبحث عن }حقوق المرأة في الفقه لل فإن   ..وبعد     

ينظم و،الجسديةتها الروحية واحيمساحة  بما يغطي الفقهيةواستحقاقاتها لمرأة اأحكام ب لتعريف  افل تكي

ن ععرف تت مل لبعض الرؤى التي؛تأصيال  للحقائق،وتصحيحا  ذلكفكان البد من التذكير  باتية،يتها الحاعالق

العامة في  سائلمتفهرس الو جيةهالمن عدواقلاؤشر تمالمح بيان ب ك،على أْن يتم ذلكم الحقائقلقرب على ت

فإن  األمة بحاجة ؛تخصصيةال المصادر ىال جزئيات الوتفاصيل ال ،وإحالة معرفةذا المجال البحثي الخصبه

من دالالت ذلك على سبقه في هذا المضمار  واإلفادة  ،اإلسالمالمعطيات الحقوقية في يعزز ا م الى استحضار  

ثير من لكعدم التزام القيم الدينية لمما يؤدي الى ا ،ليتضح أن  وسمو ما يهدف اليه من رفعة االنسان الملتزم

 .داسدلا تعالى من هللاواء واألخطار،خطال

 

قد للقرآن الكريم كأحد ركائزه األساس بل هو أولها،ويستند في معطياته الداللية  اإلسالميالفقه  ن  إ       

التي احتوت مشكالت الحياة وتفاصيل ما يطرأ على الفرد مما يحتاج فيه الى بشموليته  -القرآن-امتاز

ْن أراد مواكبة المجتمع اإزاءه،فع -فقهيا  أو أخالقيا  -رفة الحكم الشرعيعم لجها مهيئا  بذلك فرصة مهمة لم 

في أبعاد الزمكان المختلفة،بدون أْن ينأى عن البنية العامة؛بعدما كانت حرية الممارسة العقيدية مكفولة 

 .والتطبيقات متاحة

ة   ْحم  ر  هُدى  و  ْيٍء و  ل ْيك  اْلك ت اب  ت ْبي انا  ل ُكلِّ ش  ْلن ا ع  ن ز  ( )و  ين  ى ل ْلُمْسل م  بُْشر  و 
1 

رقيبال تمييز جنسي أو طبقي عامة  المسلمين فيوهو بذلك يستوعب مكل          لداللة الجمع المحلى ؛أو ع 

للياقتهما ؛في موقف المسئوليةالذكور واإلناث  ،فيتساوىشروط التكليف ي  فمستو  على استيعاب أفراده 

قا  لمالك التكليف؛حيث ألزمنا العقل  بشكر وف ئيداتفاعله األ،واستيفاء كل منهما موقعه ةقتضيمالقانونية ال

                                                 
 92النحل: من اآلية -1
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التوازن  لرجل؛إذ يعسر تثبيت دعائماترق فيه المرأة عن فبما ال ت،لحتممالولو المنعم،وتفادي الضرر 

ا  ة المحققة للغاية الساميةلورة الحالة الصالحبركا في تمالم يش الوظيفي م  ْنس  إ ال  )و  اأْل  ن  و  ل ْقُت اْلج  خ 

) ل ي ْعبُُدون 
؛حيث يتسامى الفرد في حال عبادته وترقى روحه معنويا  فيبتعد عن المساوئ وينسجم مع 1

ن يعام بلتآلف التوصال  ل عجتممال تلمشترك بين طبقايش امي يؤسس للتعاالتزاٍم قي  المحاسن وما تعنيه من 

 إفرازدما يستشعروا التوحد ضمن المشتركات فيعرفوا أن  التعدد المسئول المجتمعات اإلنسانية كافة،عن

    .طبيعي لتنوع المجتمع،وال يعني شذوذا  مطلقا  

سعة أظهرت واحة سام يفالذكر واألنثى العدالة التشريعية بين م وهل مفيصأتمالمح  يا  قهفت برزوقد        

 ميعجواقعا  يتالحم فيه ال كيبل يح،لتنفيذيبعض مواقع العمل ا في قفتراال يلغي اال تكليفيال االشتراك  ن  أ

نُوا(في ما يقرب من تسعين آيةمعا  خوطبا  ىحت ين  آم  ،مما يعطينا استواءهما كريمة بـقوله تعالى)ي ا أ يُّه ا ال ذ 

التكليفية متوجهة  ،فكانت األحكام الخمسةا  نهيا  وأمرفي األهلية القانونية الباعثة على توجيه األحكام 

ْن  لكٍل ثوابه أو عقابه اليهما سواء،و ال حا  م  ل  ص  م  ْن ع  م  ْثل ه ا و  ى إ ال  م  يِّئ ة  ف ال يُْجز  ل  س  م  ْن ع  حسب عمله)م 

اٍب( س  قُون  ف يه ا ب غ ْير  ح  ن ة  يُْرز  ٌن ف أُول ئ ك  ي ْدُخلُون  اْلج  هُو  ُمْؤم  ٍر أ ْو أُْنث ى و  ك  ذ 
تثقيف األمة الذي دعا لاألمر ،2

كانت مضطهدة اجتماعيا  وتعاني التهميش واإلقصاء في بعد أْن  األنثىضرورة التعامل المتوازن مع على 

 مع ،أو مشتركة4مستقلة بالخطاب خوطبت قرآنيا  في شئونها المختلفة،فكان أْن 3مواقع زمكانية كثيرة

 7واالقتران 6في أحكام الطهارة األنثوي بوضعهاكما خوطب الرجل ببعض األحكام ذات الصلة ، 5الذكر

ريعات توفر لها أداءا  مستقرة من خالل تقنين تش؛مما يؤسس لكينونة أنثوية 9والميراث8الطالقو

ام البعض به،حتى أوهمها زتعدم اللزعة سابقا  بسبب إنعدام التشريع،والحقا  تنالمتحفظ حقوقها كما صالحا ،

                                                 
 65الذاريات: -1
 00غافر: -1
  .119-5/29و0/155و1/111و191-111-1/11ظ/قصة الحضارة  -1

نَااااتم )كماااا فاااي قولاااه تعاااال  - 0 اااَن النَِساااارم الاَلتماااي ا يَِرُ اااوَن نمَ احاااا  11( )الناااور:َوقُاااِل لمِلُمِؤمم اااُد مم ِم لَاااِيهمَن ُ نَاااا    (وقولاااه تعاااال  )َواِلقََوا َِ ( فَلَاااِيَع 

  (11( )األحزاب:يَا نمَساَر النَبميِ (وقوله تعال  )50)النور:
اااَن الَصاااالمَحاتم -6 اااِن َذَكااار  أَِو أُِنثَااا  ( )النساااار: كماااا فاااي قولاااه تعاااال )َوَمِن يَِعَماااِل مم اااِن َذَكااار  أَِو أُِنثَااا ( 110مم اااَل َصاااالمحا  مم مم َِ (وقولاااه تعاااال  )َماااِن 

نَااتم َواِلقَاانمتميَن َواِلقَانمتَااتم َوالَصا21)النحل: نميَن َواِلُمِؤمم يَن َواِلُمِسالمَماتم َواِلُماِؤمم قَا(وقولاه تعاال  )نمَن اِلُمِسالممم قميَن َوالَصاادم تم َوالَصاابمرميَن َوالَصاابمَراتم ادم

يَن فُُرو يَن َوالَصائمَماتم َواِلَحافمظم َعاتم َواِلُمتََصِدقميَن َواِلُمتََصِدقَاتم َوالَصائممم يَن َواِلَخاشم عم َد هللَاُ َواِلَخاشم َِ َ هُِم َواِلَحافمظَاتم َوالَذاكمرميَن هللَاَ َكثميرا  َوالَذاكمَراتم أَ

يما ( )األحزاب:لَهُِم مَ  ظم َِ ِن َذَكر  أَِو أُِنثَ ( )غافر:16ِغفمَرة  َوأَِ را   َل َصالمحا  مم مم َِ اِن 00(وقوله تعال )َوَمِن  لَِقنَااُكِم مم َْ ُِ نمنَاا  (وقولاه تعال )يَاا أَيَهَاا النَاا

ِن َذَكر  أَِو أُِنثَ ( )آل ِمران:(وقوله تعال )فَاِستََجاَب لَهُِم َربَهُِم أَنِي ا أُ 11َذَكر  َوأُِنثَ ( )الحجرات: ِنُ ِم مم ل  مم امم َِ َمَل  َِ يُع   ( 126ضم
يضم قوله تعال :) -1 نم اِلَمحم َِ   . (111( )البقرة:َويَِسأَلونََك 
َرِضتُمِ ) قوله تعال   -1 َِ لَِيُ ِم فميَما  َِ ِطبَةم النَِسارم  َوا ُ نَاَ   ْم ِن  لَا  اِلُمِقتمارم قَاَدُرَُ (وقوله تعاال  ) 116( )البقرة:بمهم مم َِ اعم قَاَدُرَُ َو لَا  اِلُموسم َِ َوَمتُِعاوَُُن 

اانميَن( )البقاارة: لَاا  اِلُمِحسم َِ ااطُوا فمااي اِليَتَاااَم  فَاااِن مُحوا َماا115َمتَاِااا  بماااِلَمِعُروفم َحقعااا   ِفااتُِم أََا تُِقسم ْم ااَن النَِسااارم ( وقولااه تعااال  )َونمِن  ( ا طَاااَب لَُ ااِم مم

( )النساار:0وقوله تعال )َوآتُوا النَِساَر َصُدقَاتمهمَن نمِحلَة ( )النسار:(1)النسار: اَن النَِساارم ُكِم مم ُْ وقولاه تعاال   (11(وقوله تعاال  )َوا تَِن مُحاوا َماا نََ اَب آبَاا

َن النَِسارم )وَ    .(10( )النسار:اِلُمِحَصنَاُت مم

1
َدتمهمَن( )الطالق: (وقوله تعال 111- 111لبقرة:( )اَونمَذا طَلَِقتُُم النَِسارَ ) قوله تعال  -    . (1)يَا أَيَهَا النَبمَي نمَذا طَلَِقتُُم النَِساَر فَطَلِقُوَُُن لمعم

َل لَُ ِم أَ  -0 يَن آَمنُوا ا يَحم ً  قوله تعال  )يَا أَيَهَا الَذم   (111( )النسار:ارم )َويَِستَِفتُونََك فمي النِسَ (وقوله تعال  12( )النسار:ِن تَرمثُوا النَِساَر َكِرُا 
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توريطا  في التخلي عن مقومات األصالة اإلنسانية،وكان كان  االخروج من النفق،بينمأن  التحلل منه بداية 

ع  اإلسالمي الهمات م  ن مبعدما  كانت  ؛س حقوقها في الفقه اإلسالمياتماللحل با ضرورة على تأكيد المشرِّ

  :استشعار المكلف

 .العاقلة عالقته مع ربه تعالى؛لئال يتخلى عنها فيفقد خصوصيتهقدسية ل -أ     

يعيش حالة الود ليساويه في الواجبات واالستحقاقات، نْ م  وارتباطه بعالقته مع بقية األفراد نقاء و -ب    

ال عكسية،لتفرز لنا اضطهاد المرأة أو عردود أف فتتولد،عليه أو التواء معه تشنج بال إزاء اآلخر اإلنساني

 الروح والبدن،و متطلبات  ق بينوف  ؛حيث اإلسالمي لفقها،مما أبرز بوضوح الدور  الريادي  لاإلجحاف به

 قي د الممارسة واألنشطة الحيوية بالعبادة ،بقدر ماي كما لم،رسة الحياتيةالممالحساب العقيدة  لم يهمل

،لنجده في محور العقالئية ا ال يتنافى مع توجيهاته الشرعية أو توجهات اإلنسانبمنظ مها وهذب فعالياتها 

 :أة قدتعامله مع المر

 .فها عباديا  كل   .1

 .حرية التملك بأسبابه المشروعة لها قأطلو .2

 .عما تحت يدها من أموال ةمسئولجعلها و .3

 .تاركا  لها حرية اإلبقاء للشراكة أو إنهائها تكوين األسرةمسئولية في  هاشركأو .4

ليقدم تطبيقا  ،هاطبيعة دور بحسب ما يتالءم مع تها الشخصية والقضائية والجنائيةمسئوليوأفردها ب .5

عمليا  على استعدادها الفطري و لياقتها الذاتية لتحمل المسئولية القانونية وفقا  لمعطيات دورها 

 .وماديا    حمايتها جسديا  ومعنويا  ليء المكمل لدور الرجل،بما يرسخ قيم التعاون بينهما ويه

ر   هن مرغوبةغيرومعونة -واجبة، -مع احتياجها-فكانت نفقة الزوجة والبنت واألم"أ"  الرجل إْن قد 

 .-ليهاع

ذلك فلها  يها في،ولو أُعتدي عل فال يجوز انتهاكها-المالية الخاصةاالعتبارية و ملكيتها  كانت لها"ب"و 

 .-كافة ضمانات التعويض

 .لها حرية التعلم قد كفلو "ت"

 .  -وفقا  اللتزامها الشرعي-والمشاركة السياسية"ث" 

 .-وفقا  لألحكام الفقهية-قضائيا   والدفاع عن نفسها "ج"

  .كما كان الدفاع عنها  شأنا  مقدسا  "ح"

 :كافة قد ضمن لها حقوقهابذلك يكون ف 
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والحقوق ،والمسئولية الجزائية،اإلنسانيةْلق والقيمة ساواها في الخ  بعد أْن اإلنسانية والمدنية؛ .1

 .والرعاية وعدم التعدي عليها،والواجبات

-ْسموالنفقة والق   وملكية المهر ها في اختيار الزوجضمن لها حق  بعد أْن ؛والزوجيةواالجتماعية  .2

شتراط عدم الزواج عليها أو إبقائها في بلدها أو كونها ها في اوحق  ،  سواء للمضاجعة أو المواقعة

م حالال  أو أحل  حراما  -وكيلة في طالق نفسها  .و الخلع الحضانة حقها فيو -إال شرطا  حر 

وفق الضوابط االقتصادية  هاأهليتُ  والعمل  كان لها حقُ بعد أْن ؛والمالية واالقتصادية .3

 ن لهاابعدما كلتستقل في مصادر التمويل وكيفية االدخار ومنافذ التوزيع واإلنفاق،وأيضا ،الشرعية

 .طبقيا  ها المتأخر حتى لو انفردت في طبقة ميراٍث متقدمة لحازته وحجبت غير  -ها في الميراثحقُ 

وتمنح هي بل يمنع الرجل أحيانا  -بالشهادة؛فهي مؤهلة للتكليف واإلدالء  والمعنوية دينيا  وسياسيا   .4

 دورنه من مثالبما ي-هوبومنع االختالط المشة بتشريع الحجاب صونمهي ،و-الشهادة دونه حق  

ها ل وأيضاعلى أعمالها المقبولة، -أخرويا  -،وهي مأجورةلمحاربة االنحراف وانهيار المبادئ وقائي

المفضلة في النهوض هي كانت لقد ،حتى المشاركة في االنتخابات واألدوار الوظيفية المالئمة حقُ 

 .ببعض األدوار التربوية أو اإلنتاجية

،ويدلل على ضرورة استجالء الحقيقة وعدم الخلط -كما الرجل-وليؤكد بذلك كله على صيانة المرأة 

 اإلنسانبين ُحسن التشريع وسوء التطبيق،فإن  النظام الفقهي ملتزم بتأمين ضمانات كافية لحقوق 

الميراث  استنكار بعض األحكام كتنصيف   إلىملتزميه نجد خلال  كبيرا  يؤدي  قه بعضُ إذا ما طب  عامة،ولكن 

 الحجاب،وتعدد   ،وفرض  -سب والوكالةوالطالق ورؤية الهالل والن   في الحدود-تها قبول شهاد أحيانا ،وعدم  

أو غير ذلك،مما أثار حفيظة البعض وعد ه من دمة قتولي مناصب إدارية مت ،وعدم  والقيمومة الزوجات

التخلف أو القمع،مع أن  لتنصيف ميراثها عند اجتماعها مع الذكر في طبقتها،بُعدا  اقتصاديا  التعسف بل 

دائما  لتراكم الوارد مع الصادر؛إذ لو تساويا يتناسب  لتعزيز الموازنة بين دالت ي  الدخل واإلنفاق،مهما  في 

إعالتها،فتطفو سلبيات كثيرة لها المال عندها مع كونها المكفولة ماديا ،وينحسر لدى المسئول عن 

مما قد تنتهي بالجريمة أحيانا ،لعنف الجسدي أو االنهيار األُسري،ولمرأة شخصيا  كالة مؤلمارتداداتها ال

يقلل من فرص حدوث  ابم حلول السليمة على المستويين االقتصادي واالجتماعيلبإيجاد اها تأوجب حماي

 األزمات.

،بعد أْن لم تكن ما يوضح عدم نضوج اإلشكالية أصال  ليراث وطبقاته،وإن  معرفة طريقة تقسيم الم

كانت المستوعبة أحيانا  فرضا  وردا ،أو المشاركة وفقا  لقانون  ،بلفي جميع الفروض األقل نصيبا  األنثى 
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 ه شأن غيره من القوانينال يعترض عليه،شأنقانوني اعتبار  تاذتوزيع الميراث،بما يجعله حالة متأصلة 

،والسيما أن  عدم االهتداء لمغزى الحكم ووجه الحكمة فيه ال يُفقده صفته التشريعية ا  ئيعقالتنفيذ الملزمة ال

 المحترمة في األعراف كافة. 

،فلخضوعه لمقاييس تشريعية بعيدة عن الطعن بوضعها تقدم عدم االستماع لشهادتها في ما كما  أن  

في الوصية لنسائية الخاصة؟أو منضمة للرجل ي الحاالت ااألنثوي،وإال فكيف يستمع لها منفردة ف

وتحصينها من )ب(تأمينها جسديا  ضد حوادث القمع أو التصفية، )أ(والملفات الجنائية؟،بما ينطوي على

كما ال يخلو ذلك من )ت(أو تستهدف بحجج مختلفةبمغريات متنوعة،مؤثرات الوعد والوعيد لئال تستمال 

من تورط الرجل بذلك،لكن  القضاء من مكدرات صفوه،وهو وإْن لم نجزم بخلوصهمحاولة جادة لتنزيه 

 ومقاومة التهديد أكثر توقعا  منه،وهي وإْن سعت لذلك،فال نضمن نتائج سعيها. الصالبة

 ختزنة في وجدانمللحشمة والعفة ال ا  تكريس ؛كونهبط بفئة معينةتال ير فطري هووأما الحجاب ف

يجوز  لها فولذا ،والتسويق رفضها االبتذال،بل ينسجم مع خصوصيتهاالفطري ب هامسكتدم اال يص،واألنثى

،وإْن كان بشرط العفة ةمختلط  مواقع عمل فيسعها االشتراك في  لياتلباإثارة،وإبداء الوجه والكفين بدون 

ها فيحولها الى جوزة الرجال خصوصيت   على حساب مشاعرها الخاصة؛حيث يقتحم بعضُ  -أحيانا  -اختالطها

     ا جوهرة.هع أنم

في االستقرار  تكافؤ الجنسين فهو من فرص -وليس اإللزام به-هتعدد الزوجات وإباحتُ  ما تشريعُ أو

بعدما زادت نسبة  -،كما يحقق موازنات اجتماعية-بعضهما روإْن قص  -النفسي والتنفيس الغريزي

 .-سواهااإلناث،وقل ت نسبة الذكور لعوامل طبيعية أو 

وال تعني قصور المرأة والقيمومة  منصب خدمي أكثر منه سياديا ؛كونه مسئولية أمنية ومالية،

ذا جاز لها التصرف بأموالها،حتى وجب عليها الحج بشروطه لو استطاعت لالمطبق في جميع الفعاليات،

الوفاء بالتزاماتها المالية كما عليها ،قلخال؛إذ ال طاعة لمخلوق في معصية االرجلمنعها  نْ اليه سبيال  وإ

 .األخرى الشرعية

ه،وإال فقد ال تُجيد م اإلداري؛كونها تملك ذلك لو استوفت شروطوبالتالي يسعها االشتراك في النظا

        .القيام فتتعثر وتنشط  خاليا الفساد اإلداري أو  المالي

حقوق المرأة في اإلسالم؛بعدما كانت قاعدة االشتراك ثابتة  إن  من نافلة القول التأكيد على صيانةو

فالخطاب القرآني شامل للذكور  إال بقدر ما تمليه طبيعة المكلف،و إالبين المسلمين،بل ال مبرر للتمييز 

حاثا  لهم على ترسيخ األصالة الفكرية  و،عليهاتعالى التي فطرهم  اإلنسانيةث،داعيا  الى تفعيل القيم واإلنا
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 هصوصياتخممارساتهم؛لئال يتحول الفرد سلعة بيد غيره،فيضطهد باسم  االنفتاح،أو يالحق في  في

نصل عن مسئولية عليه بمسوغ قانوني يُراد منه الت يعتديالحرية الشخصية،أو  أنها علىالجسدية 

جسديا  أو ابتزازها ب لقواعد التعامل المتحضر،حتى أسفنا لشيوع انتهاك حقوق المرأة  الجريمة،مع منافاته

ال يعاقب  الجاني؛كونه تحت تأثير المسكر أو المخدر،مما أهدر ويستهان بوجودها،ماليا  أو اعتباريا ،ف

 اإلسالميحقوق المرأة وأضاعها،و أنجى المعتدي  من نيل جزائه القانوني؛األمر الذي يبرز دور الفقه 

ٍد ألداء ر  كمُ   فر علىالتوا أتاح،مما بين العقل والغريزة زنبدأ التواوفقا  لمالحياتية  هاتيلاعف مظن،ياإلنسانشِّ

 .استجابة للذة عابرة،أو تحٍد قاسراإلنسانية وعدم التفريط فيها رتكاز الخصوصية ال  ،وهيأمتطلباتهما

ل توصي ب،و1تحث على برِّ األم يفه،س الخطاب القرآني في نصوص السنة المباركةد انعكقو تحم 

 سوء ُخلُق 

معاملة البنت  ذلك،وك3مبينة أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة و ىلحسناب تهامعاملتؤكد على ،بل 2الزوجة

-6ع العيالعن تضيي تنهو،5الدين الزواج وأنه نصفُ  إلىت عدكما ،4وتفضيلها لو تعددت على الذكور

،بل كان من الدين  7وغير ذلك من تجليات رعاية المرأة في األحاديث الشريفة-والمرأة عنصر فاعل فيهم

 .8اإلحسان الى النساء

مع -ةشتركأو م 9المرأة في كتب مستقلة  إفرادهم  أحكام  هتمام الفقهاء والوعندها فال نستغرب 

 اإللهيريم كامتيازات التجميع  اقهاقحستالاالستداللية؛ وأالمصادر والمراجع الفقهية العملية  من-الرجل

ْلن اهُمْ  ف ض  ن  الط يِّب ات  و  ْقن اهُْم م  ز  ر  اْلب ْحر  و  ْلن اهُْم ف ي اْلب رِّ و  م  ح  م  و  ْمن ا ب ن ي آد  ر  ل ق ْد ك  ل ْقن ا  )و  ْن خ  م  ث يٍر م  ل ى ك  ع 

يال ( الستجالء الحقيقة عامة؛ اإلنسانفي قضايا المرأة بل  ،مما يدعو للمزيد من البحث الموضوعي10ت ْفض 

تعبر عن صيانة حقوق المرأة في الفقه ل،التي حالت ممارسات البعض دون بلورتها وبروزها ناصعة

العيش في ظل اإلغراء الفقر أو الجهل أو  االستعباد أو خطر نم إلنقاذها؛بتشريع األحكام الكفيلة اإلسالمي

 .وتنحسر فيه القيممقاييس اله من ابتذال تضيع عنده وما يستجر   الغريزي

                                                 
 .1/111مسندأحمد -2 1/162ظ:ال افي  - 1
 .1 112ظ:ثواب األِمال - 1
 .5 6/611ال افي  -1
 .1 5/5و ال افي 15/001ظ:كنز العمال  - 0
 .15/111ظ:كنز العمال  - 6
 .0/600و مستدرك الحاكم  2 0/11ظ:ال افي  - 5
 .5/111ظ: السنن ال برى للبيهقي  -1
 .160ظ:أمالي الصدوق  -9
 002-0/000-1/101ظ: الذريعة ال  تصانيف الشيعة  -2
 .10:اإلسرار - 10
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 اهلويتواصل من خالالجهد المثمر  مستديتة ريمقاربة فكهذه المالمح كون تن ألمل وطيد بأوا

مليء بقيم النبل والعزة تراثها الفكري البألمة ل فا  يرتعو،اإلسالم؛تأصيال  لسمو بموضوعيةن باحثولا

 .  هللا تعالى الموفقبال مائز انتمائي آخر و لإلنسان
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