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Summary
Addresses this topic principle of the right to equality in Islamic
jurisprudence and international conventions, and up to that this
right is guaranteed in the sentence between Islamic law and
international conventions, and if the right to equality in the
framework of international conventions have already been to the
West in form and formulation, but the content and what it is, but
check before that of During the texts of Islam Allowadhhoabihh,
and perhaps maligned than the right to equality in Western
thought its dependence on what is known as absolute equality, as
well as formal and distance from the de facto equality, the right to
equality in Islamic jurisprudence are pro forma her body on the
ground and worship rites of Islam.
It appears that the suspicions which objected by some that the
provisions of the Islamic Sharia without prejudice to the principle
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of equality between the sexes, this is due to the ignorance of the
circumstances of the judgment, (which is what I tried this
intervention illustrated with practical examples), and remains in
the latter emphasized the need for all stripes upgrade the
principle of equality for contribute to human civilization, and to
the west to take advantage of the existing inventory legitimate in
Islamic jurisprudence, does not have to deal with the mentality of
exclusion, and the Islamic world to look to international
conventions as a common heritage and mentality realistic.
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