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ص  

رة ل اواة ا ا م  ون اوب وام، ور دق ن ان اذي ل  إن ا

،دوا وا و ززو رص ا د ا ا ت اوا  وار ار اد أو

ام   وت ارة وأ ووظ  اء ا، وام ا م ن ى اذي ده 

ن ذا ار، ر اك  ارة ب ف ار اطر ارة ن ارام واودة واء 

ظو ار ب او، وأدى ذك إ رت اظو ار  ام ا  ال اري،

ف ان اري ، وأم دم  ول اوا، وب و ارات و  ن زز 

م اا  رين اا.  

  

 دات اارال.، اوا ،وري، ان، اا 
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Résumé : 

    La famille est le noyau fondamental qui contribue à la formation des peuples et des nations, 

Et exprime l'entité qui assure la protection des éléments de base qui fournissent à la 

communauté les caractéristiques de l'humanité et renforcent son identité nationale et religieuse. 

    le grand changement que le monde a connu a impacté nnégativement sur les composants de 

la famille, sa sécurité et sa fonction dans la construction de la communauté, le monde islamique 

n'était pas à l'abri de cette influencem , dont  la désintégration familiale a augmenté en raison de 

la faiblesse des sentiments innés exprimés par la compassion et l'affection et la disparition de la 

solidarité familiale . 

  Le système familial dans le monde islamique a été influencé par le système occidental en raison 

de la mondialisation, Cela conduit à la faiblesse de la sécurité familiale, Face à l'insuffisance des 

moyens de confrontation, des stratégies préventives efficaces doivent être développées pour 

assurer le renforcement de la sécurité familiale dans le monde musulman. 

Mots clé:   

  Stratégie, Sécurité familiale, la prévention, les moyens, les relations, la culture,  l’activation. 
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د  

 ش ط د ره ان أن طرة ن   ا ،دم د ر م ارة إن    

  ،ضد ا ق زو ا لو  رزة ار ل رذط ار  طر ر ل 

 اس َأ   " و   ر طر ارة ون  ام ث ود ارة، ء ا اواة

 ءُون اذي ا واُوا وء را ِرْ ً وث زوْ  وَق وادةَْ ٍس نََ م اذي رم اُوا

 مرَْاو ِإن ا ن مَ ورة" ( ر ،ءا 01 ا.(  

 ار ات ت و ا، وات ا وال ا  ن ر   وارة     

  سأ  طوروا ،   رار ا دةون وان وا ،رادهأ  رة 

 ا ل ر ، م ودد و و و ارد  ون  وري دور ن

واة اوا وا س اؤ مظ  ،ل ذا ت رةا  ا  ت وإذا 

 اذي ان ء  ق ا ا ل اوم ذا وارة ا، اظم رورة   أرت

 ا اد زز ل ن وأ أ  رة ا ادن ظرة ا   ،را ون

 ار وادي ا واطور او وال أن إذ ار، ات ور ادن أم  ارز

 ارة وال اوا ارة ار د  ا، ا  و ارة دور  أرت

 ل اذي اري، ان وزز اواب دة إ واروع ادن م  اظر إدة رض  وو  ادة،

 بوا ةا ا دا وواء وا ا وا وا وا ،وا  

  تط را ن ا ل رورة ثن ا راا و ، م ن نأ 

ر داوآ ر زز رة دورا و  رة و ظو .  

ذا و سطرح ا ا ا  

 مب أا وا ز از  نري اا  ما ا  ت ظلد 

ورات ار و؟ اا  

  ا اط ن ا ذه  ووف

  .اري ان دور زز ادا او اول اول اث

  .اوادة ارة دال ادوار  ام  اول اطب    

  .اوادة ارة دال ت ام  ا اطب    

  .اري ان دور زز ار او اول ا اث

  . اوو دت ارة وا ول اول اطب    

  .ا دت ارة  وا ول ا اطب    
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  اول اث

  .اري ان دور زز ادا او اول

 دا، ارة د ا ارا اول أم ر إ اطرق طب اري ان دور إراز إن   

 ق   ن وأ ل م دوارن ا رادرة أدة، اوام ات وا را ا 

 وو اري، ان زز ا ادئ ذه ل أر اذي ا ادن    ا، اك ن

   نطن اا  

  اول اطب

  .اوادة ارة دال ادوار  ام

  

 دور د د ارة   ظرا ا ،ق وا م  د رة اوظ اء إن   

 ق وازن دا ،  رار أنا   رةل ا ا زوج ا زووا 

  او اؤو ر دا، أري أن ور  ن ارة دال أ دور  م واء،

 دور  اوم ارة وارأة  ،1اوت س  ورم اطل إج  دور ل ن ارة  ارار

 ر ،ن أر ادوار ن ارب ت ر ون إذ ،2ر وال ات أل ن راوح د

 ض ط ا ا دم    و، وأم زو اددة ؤو ب وذك

 وأن  أط  اذي اوت  ر را و  ذ ا ،3وظ أو  ن اظر

ر لطا  ر وم ا د   ل بط دا را ن م طرف4ا. 

  ود وا، اق  ورم وأ زو ر ز اذي ات و ام  ال إن    

را ل ا ب ا ،وأذن إذا وأ  ت زودا ؤدي كذ  زاداء ا وا 

  د  واذا وا ارو ا اؤو ام ول  ،5وزو وأود  و

ظ  د ،وا  ط أي ؤ رة وم أن   أداء دور  لأ ،م و  

 أن إ دم ذ اطل ر ل ام وأن  ، ر ورم أط ر ذك وا ن

 ام ق  و ار ،رازه وو اطل   ل  م ر وأول ارد، ن وا

  6، ط د دث  ن ارة، راد واب وان وار ا در ل أن ذك

                                                           
 .309، ص1992ادل إ م اع،  م،  دار اروق، ن،  1

2  ،درث، ادا ب اد، اد ا ن ،رأةع ام ا1998 130، ص.  

3  م،  ا د  ،ودا را ردن وان ا ل  رأة ادى ا قوات ا ددا ،ر ر02ا ،

  .96، ص1993وس، اظ ار  واوم، 

  .213، ص1981ارة و ،ود ن،  دار ا ار ،روت،  4

  .194، ص1984ارأة وار ا ،د اري،  اح، اوت،   5

6   و  لطا ر ،روت ،رورات دار ا  ،تد ر ،رةا  دةون ا1986252، ص.  
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 اود ام د ذا وام اد، ا   ن أر وام ر إ  اطل وأن

 ؤدي وأط  ن طو ت و ط ، ار  رو وظ ؤدي  طل

وع إ ن ،لد ا رؤ  م موو ووزا  ل را ون ا ،دةورة ا 

 زوم رورة أت ارب ن رزة، ر إ ج اذي اطل ل ورا ود ازل ن ام ب

  .1 أود ر ن ود    أود ر  وإرا  ام

    ب أن - ظوا ررز دور -ا  ة ،دهأو   ن ا ردوة واوا 

طل واري، وال اط  ور إن ا ك  د ورف وإر و  ن  

دو دى ،مود او ءا  ر  ن نس اف وارط، وا ل ل رورة ر 

 ل ن اري اوازن ق ط ب اء،   وي ر ن   اء ر  اب

ا  مو رم ورم أوم ووام ود  ل ،م ونم و 

 ادة دم أوده،  ر ون أن ب ادا اري ان اب ن و اص، ادق

  .2ا او ب  أرى رة وا وارق رة وازم

 اوك د طل   ط ودوة وذ و أن اواب ن ارة دال وام اب إن   

  و ارا و ل ن ادا اري ان زز اء  ن وذا  ، اد

 رورة ارات ذه ن ون ان، إ أط ل  واد ل اوط ادوار وز ث ن

 او ،دت وإ وارام ط اراد ر  و اري، ات ذك در زم رة رس وود

 وأن وظ رة رد ا زوج إا  ما ،ذي اا  ط طري اا ا 

 اق   و ن   ا ادن   ر اود ور ،3اري ان ن

،ا و  رو تا راد ا رةن ا واد أ ذا نس ون وو 

ودي، ار اوو ا ا ووا وا  رهو ن نأ ري، ذاأ    ق 

 ل ام طرق ن ا أو اون أو ل درءا ارة رب دة ال  ادرن ارة أراد

،رو ب إذو  رةر أن ا رادن أ ن  لا 4ا، رة وا  

 ارة ظل  وارأة ارل  ووب ار، اوا طت ظل  دور وب أن ا ام

 وا  وإج ادل، رام و وام ادوار م ظل  ادل واون ار رورة

ر دوا و وا رش ا5ا، ذا و سا   ق ءا  داع روحا  مدأو 

                                                           
  .126ارأة ن ات وا، ا اول، دار اب ار، ب ت، ص   1

2   ر ور ل ،د ا نط ، رةا  بدور ا 05/09/2015أ  روا وا 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05-1.2451932  

  .1081، ص203اط او  ارة ارا ارة،  ن طم،   اذ، داد، ادد   3

  .102،ص1999ارة ا ،ف ور ؤ اغ،  ت، روت،  4

  .84، ص2011،  27، اد 04و03ا ا د اء،  وة،   دق، ادد دور اوادن  ون   5
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  ون م ا واب اول ل وزدم  ر ورم م ول أودم

د ،1اوم ودأو  ة دا ،ورم واوا ر ا  ل أن ودو دو  

  و إ رف أن وإ  ارة ت إذا او ذا زز أن  ر ر و اطرة،

 روح ورس  ان إ أء رد أن دا أري أن ق ارة  ووب ارة، و ب

 وك و او أ زز ارة  ب إذ ،2رم   ا را روح و اوى

  اد اء   اون،  ب رام ارب إ ارام دم ن   أراد

 ف رب اداد ط  ل ن ارة د وأن ، رة درة آر ن   ادرات إدن

  . 3ارام

  ار اطرف    ورؤ رك  ق ور  او ار ادوار ر ال إن   

  اذا ا ن م ودوث ا ار ارارات واذ وار اوة  دل اذ  ارة،

رن وا ط وردي اا 4وا.  

 ن دة ر ن م إذا ادا اري ان زز   اوادة ارة ن ادوار م إن    

ا ،دوب وا دد دوارا را ن ا نوص ا و ون  زز لو 

  ارة أن  اص ل ن دوره، ام  اطراف أد ر إذا  ز  اري ان

 ق  و ذك، ا  ادت إذا إ أر ن  وز و اطل و اط اوط

  وا ادو ن  ، ا ا اظروف ون اطل  ؤو اوادن

  .5رة ادا دور ل ل و أري أن ن  وأراد ارة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  وو داعد ا ،لطف ا دس، أو ر، دارن، ا200320،ص.  

  . 13و 12،ص1996ارة، ار، ار دار ، ا ن وا، وار ارة  إ وث 2 

 ا  ،وم، آق  إرام، طوش واو، ارام  ظور ن ادرات   وا اد ن ارة ر 3 

  .150و 149 ص ،2017ادس، ادد ، ازار

  ازار، ور رح دي  و، ل ارة،  اة وودة ال ول ا، اوط ا ،  ووال ارة 4 

  .07و6 ص ،2013 أرل 10و  09 اد وا، ا اوم

 19 اؤر ،39 ادد ار، اردة  2015وو  15 اؤرخ اطل  اق 12-15 رم اون ن 06و 05و 04 اواد أظر 5 

  .2015وو،
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  ا اطب

  .اوادة ارة دال ت ام

 ن ارة أ  ورا أد اف  ازن دم ذ ات د واوب ام إن   

م ام را  نواا م ا ذا ،نن ا ء ون ار ء رةا د ا 

ا ا وا  نو ،ذا اد و تظ وصا را ووا  ما ا 

 ارب، ن وات واء اء ن ا أو ازون ن ا واء دا ت وات ،1 ارة

 ار ات ذه واو، اد اوق وت اوادة ارة دال رد ل واوت اوق وت

 اول أم ن  ،2واد ت  ون اذن ارة أء ن  ا وات ات ط أدت

وا وا زز ا مت ا را ن وا نري اا دادة ام إظ سأ 

  رص اذي ا ار طق ل ن ارة، وارات ا وارع   ات

 وق أداء ازوج ق   وال، ات ل درءا و أور وط ارة ؤ ظم

،ن زووا  ر دا و " َأ نذوا اَُآ َ ل مَ وا َأنِر ءا ر َو 

نوُُ واذ ِض  نوَآ ِإ َأن نْ ََ َ نورو وفرْ نَِ نوِر َ َأن 

 ارم ارآن ن وو  ق وأن ،) 19 ا اء، ورة" ( را را  ا ول َ روا

 ق واا و  "لرا وناوَ َ ءا  لَ ا مَ َ ٍض وا وََُْأ ن 

ماوَأ تَ تَ تَظ بَْ  َظ ا او ونُ نوزُُ نُظوَ نوراو  

َِْا نوِرْاو نَِ مََأَط ََ واُ نَ ً ِإن ا ن  ار  ) "ورة ،ءا 34 ا  (، 

 وود اص أل ل أن  وب  ن ن ود، د أور ارأة م ارل  وب

إ  دا ار ،و ل و دد تزوب ا  لردل أن ا ن زو  تا 

وة وان وان وأن وا   ال درء دة راف أوا و  "ِإنو مْ َأ 

 َت  َأوَ وادًة دُوا َأْ مَِ ن ورع وَثَ  اء نَ م َطبَْ  وا اْ  ُْطوا

مَُأ كذ ََأد وا َأُو )"ورة ،ءا 03 ا .(  

   أ   ا   زوأن ا ط زو  ل رأ  دا  قا رج وأ إ 

ذ ر وأن   لل، اب واأن و را ،تووون وأن ا ط  ط و 

،زو وأن ر ن دالا و د زو ور إب ال وطرق ا ر ،روم وأن ا لرا 

 ادل ارام طرق ن ازون ن ادب ووب  ل ازو ا وي أور ك ، وف

 رة، داو ظوا  ا طن ا نزو3ا.  

                                                           
 ،2013 أرل10و 09 أم ارة  اة ول ا اوط ا وق، د ارة، دال ات ل  ودوره اري ال  1

 وما ا وا ، دي حر ر ، ورزاا.  

  .347،ص1992 ادر، ا، ار دار ث، د اع، م وس  2

 ار  ار ،ل وارو واو ار ت اون ادرا وم دا او ،د ر ار، ات  3

  . و 08ص ، 2008زة، ، واون
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 ل ن اء  او ات و ل ن ات ظم إدة ب ارة دال ات ون  

 اء ن  واد اد ود ا  ار ن ا ، اود ن واواة ادل ق

 ون وار اواة دم وأن   ، ن اء ون  ،ن م  واطف ا وزل

  ة ض راضا إذ ،1 ا   ءا  له ام ام أن آو ر طفوا 

رل واء، واووا   رة را ط داز ن نق اررام وار، واون وا ءا  

 ِإه ِإ َدوا َأَ رك و "ََو د م، وروه اذي اح ر وا أن ردون ارة ذه

 ِرَ وَ ً وُلْ ر وَ ُأفُ َ لَ ََ  َأو َأد اْرْ دكَُ ن ِإ ِإً وْوادِن

ضاو، َ حَ ِلذا ن را لُو بر ار  ا رر " )ورة ،راءن ا24و 23 ا.(  

  وت وا رب او  رادرة أك اا  م  و وده با ،وا  دوا 

 و ر و ن قف، اك واذل و وا  س وأ ا زوودة اا 

روا دا و  "نو آ َأن قَ مَ ن مَُْأ اووا َأزُ َِإ لو مَ ًةدو ًرو 

ِإن  كذ تَ ٍموَ ونرَ  ) "ورة ،روما 21 ا (،  ت إذاودة ذل ا فس اوا  وك 

  ء ا او  اوادن  ن وذا اراف، طرق إ وون  دة اذن اء

  .   اطر ل ب ن

  ادو ات ر ظل   ود ادا اري ان وزز ور ط  ارة إن  

 أم ن ن ار، ات ودر ك ا د ارب ون ا، ام  ادا اوان

 دول ظ رورة طرق ن ار، ار وا  ارة دة  ادو إراك ووب ارات

 ار دئ  ت  إ وام اد ودم اوان، ض  ا ام

،ا  رورة دو وا د ل ا زز تا را  وا را را 

 ا  اظ ب وا ار، ات ن ززع ا ادو ات أم ون ارف،

 ا ار أم ود ض ف ا "داو" ارأة د از أل   اء

ا ت ار رأةرة اوا ، لم وذه أ تا ا  ذه زم أن ا  دولا 

وا  لطإ  ما واراف واوا ز ا ن لررأة اوا   ك وم ا  

  ات ث  ارل، ون  اواة ق ارأة  او أو او وإء ،2د أس

  ا  ا رول ول اف ارع ف  وو ،3را ن وو  ءت ن و ود ازواج

 ذه ت ود ،  "4طل َ طل َ طلَ  و ِإذِن َِر ُت ارَأة َأ"  وم

                                                           
  .184ص ،1999ارة، اطوت، وز اري اب  ،د إ ،ظور ن ار ن او  ار ؤت دور  1

  "داو" ارأة د از أل   اء  ا ن 02 ادة  2

  "داو" ارأة د از أل   اء  ا ن 16 ادة  3

  وم وأد، داود وأو در  وام وادار وارذي  ن م ان أب ن  رواه ث ،  دث  4

  .ادن ن وره ا و أدم
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ك اذ  مرى أن أ ل ءم ام اا  ون مب ان ا رعا  ا 

و "مواد م و ُطَْأ دْ َا نَِ مَ واَ مءآ مُاوَِ  ِندا ماوو سَو مَ 

حَ  مَْطَأ  نَو  تد موُُ نو َا اورَُ ورة" (  ر ،زابا ت ،) 05 ادد و 

 ْ ُطوا َأْ َم وِإن  "و اف ا ارع ف  وو اواة، ب ن ازوت

ْوا اَْ  بَط مَ ن ءا َ ثَو عرو نَِ مْ َوا َأُد ًةداوَ َأو  تَ مَُأ كذ 

ََأد َوا َأُو  )"ورة ،ءا ت ،) 03 اك وذ  ءإ وا لرا  رةل، ا وو  ف 

 َأَُْوا و ٍض َ َم اََ َل  اءَ َ واون ارِل       "و أ اف ارع

ن ماوَأ تَ تَ تَظ بَْ  َظ َا َاو ونُ نوزُُ نُظوَ نوراو  

َِْا نوِرْاو نَِ مََأَط ََ واُ نَ ً ِإن َا ن  ار )"ورة ،ءا 34 ا (، 

 و إ ر زو ا د ر دون ن ذا زو ،رة  ازوج ق د  وت

 وَدوا م َأ َرمَْ وا َم رث ؤم  "و ا ارع ف  وو وارا ان

مَُْ واُاو َوا اَاو مََأ وهَُ ِرو نؤْورة" ( ا ،رةا 223ا . (  

 م ذك و اري، اك ودم واك وال وا اطق  ا ذه أن واظ    

 دامن اري ادم ارار ول ارة دادة، اواو او  دوك ا رد ا دووا 

طرم اوا ا ،ر ذاب و طط و م وا ذا رطر ام واداا  دولا 

ن ا قطر و راا  طن ا تا رل اوا  ض  ب 

 را ون  و وص و ل ن اري، اّأن روز  دان اذن وا اطق

  اظ  ارب  د ا ورو، ا ار أم ت  ادا ارة

د طرواا را ر ا زواجا  ظ رء وا رى أ.  

  ا اث

  .اري ان دور زز ار او اول

  ام ر ا ادت وا  اري ان دور زز إ ار او اول دف   

 موا ا  ،   ز دمو  لوا داا رارة ا مم أا 

 ا دت ادي  درة ارا ول  واد  ،وب ا ال ن ال

ا ون وا طر لرط ار ار وا وو طورةا وا ،ا 

 ا ا وادت اوو دت ارة وا ول إ اطرق ل ن ذك ن ووف

وا ا  رةا وأ داا  ما ،ك ان وذ نطن اا  

  اول اطب

  .اوو دت ارة وا ول

 ار ل أت م دة، ادا  ت ا ام  اوم  ارة ووو إن    

 ار ادن ار  ادث ار  ظرت وا ازوا ،رة   أو وو أرة وادن

دروز ادن وا ،رة ا ذا لوم ا ن د زوجوا دة وزوء وار وأ نزو مو 
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 وذا ،2ار واش اص أواع ن وع إ رت د ادث اوم ذا  ،1 ار  ن

 أدى  إ وا إ دال او وول اوا  طور ذين ا  لوا ر ن 

 أت وا ادة ارة  ت اذي اري ان ن وا ا، وات ار

د.  

 رت د ر، ارد ت و ا ام  ارة أن  ر ر اد ام وول   

 إذ اوادة، ارة   ارن وأدت اوال و رة ر  وم را ادن

 وى    ا ر ،ط و ود ر  ن رء ص و ل ارد ور

 ص  م ا وء أن ،إ 3ا دور ن ارم  اوو اول وذه ، أزاء

 وص ارز  وادرة ادرا وام   ء وأر اوادة، ارة دال وادوار ات

 د وا رت، اطول ادام راء از ن و  وأرم ذوم اه اط اس

 رةوار وطرق اا س، وا ؤدير و ن ود ءة إم إأ  

 ؤر  اء دا اوو اول ذه ا، ادن  ن ار ت  رم

 رةا و روظ 4ورو.  

 ام  ال اوو اطور وا طرق ن راد ارة را رض او ذه إن  

ا وارات و وا دام ا ن ا ندا ،ن ا قطر و راا 

   ق رةا وا دوم واوا ،م ا  ون ا تدا ا رز 

 وا ذا د ارة طرف ن ا اول ن ون ار، اري ان وزز اوو اول

 ب   ورام وادم ل ن طل ادة وت ظم رورة اوو، ادت ن ص

 دة ق م اوو، اول ادام ن م ح   أم وو اء اوار أوب

 ول  ادن ن أم و أو ن دة ا اوو اول وال

،ووظرا ا   ن ل  م  دم ك ريف أو  تا ،داا 

 ن ء د إم إرأ ت إرا وا   دمم و وي ام ود 

،ء ادام وت ا  زةا ووب ا واا  ن ا مأ م وا  

  ر إرو رد ت  ء ن طو ،وات أؤم   ا ار دم

 ل  اطع ل وذا ا ،ر   ا اوال وا  وار أم

 اطل ر ون ر   ،ر أم  ؤر د ا وارت وار اص

                                                           
  .34،ص2003ادر، ا ،ب ؤ  روان، اد د ن ارة، اع م  درا وا، ارة  1

  .21،ص ، 1992ر ار، دار ري، ء ارة، درا  ارة ات  2

 اون ا اوط ا  اد وف، دل وازي، طوس واء، اء ن ال  ور اد اوو ول  3

 2013 أرل 10و 09ر ازار ور رح دي  وا ا اوم  اد ارة،  اة وودة ل

  .03و02،ص

4   ترا روأ  ،با دوة و ، د ،و فو ،دا دار م، اوا ررات، ا479ص ،2006 ا.  
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 رامت اودم ادره و مف أ زةا ووا ررة و ذه أن زةت ا ل 

 اص   ر ا ا ارب ف رض إ ووء أرم،  طرة وس اة

 وو وو، ا ال  ذى روا اذن ارن رب ن أم دة ارون

 ارة، طرف ن م أر  زز اون ن رأى  ون زل م ن  اور ز

رام و  ترر ا را  واا روا ا ،و إذ   ق ندواا 

 ذا ، او ت وم ارت  م ادوث و اطر إ اطل و ذك

    أور ن دو  ول وا واوار ار أوب ر ارة  وب

  .5دم او ص ظرا او ار ارال  ورام ارت،

 وا را وادو ا  زا ن ارة  اوا اوو ادت و وظرا   

 اول أم ون ، أر ل اوو دت ووز ط  د اوو ت

ن ا ن ا طرف ا ،دووا  و وب وا  ما طر ا ا 

 تا ا،  ك ل ا  بر لم ان ا ل و ظو ا 

دم ، وار واطو رة دورا ر ا وا  نو ن ا ل د دوات راتؤو 

 اذي اواص أو دو ون او، اوو ر ظل  أم  ال ت ون رز

 رت راة ا ام  ام أزة  ال اطور وواوا طوروا أن إ وات ون

 دة ن واف ا، اوات  ا إدة  وا  و أر رام ول اب

 ون أن اوات  ورض أ ،ول واب ا   ر دو ول ا ار اوات

  كذ  ل تا ،ن ا  دوب أن ا واطرة اا  نأ 

 و و وص و ارة أن وزز ،6ذك  ل رز زا دا وا ارة

 ،7 ا ال زة اطل ال   او ارام ف ن و  م

و دا  دة  ق نري اق ارا دور رةوم أن ا ت وو طر 

ودام اوا ووا ث اوا  داما ا ، رظ ودا رة ا 

دول وا ؤ وا وا م ا   وا تدا ووا ا 

  .ا ام   اري ان وزز

 

 

 

 

                                                           
5  رق، اوس ادل وازي، طف، وو 11و 10ص.  

  .289و 288ص ،2012 ،51 ادد ا، ار  ا ، اط ،م ن ر ار، ار ودت ار ارة  6

7  ر دةر را رزان ا ذة طرفن ا ودة  ، ذةون أا دوا  دةول 02 ا  لطن ا مراا 

روا  ،رزاا وا روا https://www.mohamah.net/law  
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  ا اطب

  ا دت ارة وا ول

    زو أنري اا د ا  د ر د إ آدم أ  ما واء وأ  وسو 

 نطا  ،ن إذ ا كزو أول ذ ري  د  ع دى ارداء وار داا 

د، ررو  دا و "و مآد نا تَْأ كوزو ََْا ََ ن ث  َو رْ هذ 

  َ وَل وآ نْ  ووِري َ  دي اََطنَ َ ووس اظَن ،نَ وَ اَرَة

ر ن هذ ةرَا َِإ َأن َو ِنَ َأو َو ن ندْا ، َو ِإ َ نَ نَورة"(  ا 

 ذك وذ ا، اري ازو إ أرة أول ورض طط  إس  إذ ،)20،19،21 ان اراف،

 ا ر   اذي ار ال إ وو  إ ارة ن اري ال زو دأ اوت

 ة ر دف اذي ،8 ا اري ازو أواع أطر ن د واذي ار ،ر اروف

  د  م ن ا ادن م زا ار اة ط إ ات ل  ان

 اة  ل ل ا رم طق ن إرام ل ن ام،  اد ا ن ان

  م ام أر أو او ط ات ا ار ارة وض د  وذا ،9وام

 ار دئ رس ل ن ا ام دال دور وف ارة م ل ن ا، ام

را  وس ،نا  روا  ف رابش او  مو مم ورم وو 

  .10 ا ام ن ودوا ورم

 ادرع د ا ارة، و ا ا  رزة أم  و ارب واط ا ازو ذا إن  

 و، طس ول ا ار ت ار اد ذا و  ر ازام   وا ان

 دون وادون اد ود  م  إ را و د  ادة ا أن اوم ن

وا ،وا أ ا م ا  ن د دوا ، م و راتا ا 

 ل ا ،دت ادي ن أري أن ق ارا اع رورة ارة أزت ارة

 ء دوروا  ل أوف وأط ت اؤو دوا وا ا د  ضظرا ا 

  .وز او طورة

 ارة ون ار ا ادت وا إ اوادن أو رة ن ا اول أم ون    

راد  سا ا ط  د ل تدا ا ،را رو أ ر إ 

 من و دري اذي اده ا ض دارسا رل ام داا ،ا وو 

 ووا   وات، واع ازق   ار ارة أوال ن ار ذ  وم اطل

                                                           
8   ر ،وةدا   ودار ا، طا ،درة، ا79،ص1984ا.  

  .115ص ،1991ارة، اد، ار دار ود، ام د  ا، ا  وأره اري ازو  9

10  آ وا رو  ك رةا ،د ا  ، د ن ا ، دا  ا وطا ون ال ا 

  .09ص ،2013 أرل 10و 09ر ازار ور رح دي  وا ا اوم  اد ارة،  اة وودة
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 ن أم اه ؤوم ر اوادن و ار، ذ   دم وون  د

   إذ ا، ام  ارة أن دد وا ا ادن م ا ار ا طر

 أوام و اس  ل أم رت ل  وار ادام واو ار واب اوادن

ا رل و ،ءدم اء وا  لء راغا    رةت زق او 

 اث  اوش ار ام  إ اروع ارة  ب ارا أم ن ادة، ارف

 ا رل وال اد واوم اروج وا ن زو أزا ا ،را وء  وا 

 وان، ا ورة او، ارة  اطع ل ن ودارم رام ر اذا اد

 ،11واص ام ل  وادرة و ،رو اء ر ل  ا ذج واداء

و  رةن ا نن ا تد ا روم أن ا دور ل  ر دء ار وا 

 وده ذب  م اذي ام ن اداء ات، ود ا واو ا اط ودد

 ِْرك  َ َ ُظ ووُْ  نَ ل وِإذ "و دا وو  ن ارذ وازاع ا رس

َ ِإن كرا مُْظَ مظ  )"ورة ،ن 13 ا (، ء ورورة ا وا را دواطور وأن ا 

را  درو داد بل ا زواجده، ارص ووا  ر مم وداب أق اوا 

دق ا روا ،م وال و  د نددن ان وا رات ،دراتون وأن و ءا 

 ار وا ر اراءة  وم  أود ر م أن ارة  وب م،  دوة

ظا ل وا وا ا  مف دوا دوم ود تا دراا ا .  

 اد ذور اع  ار وال  وا ارد داء ون ارة أن  اظ إن   

 ور اروي ا اب   وو ارة ن زز إ ج ال ذا ون واراف،

 ون  ارة د ا ا ا و ادو وؤت ا د اذي وادم ادات

  د 12.  

 ن ان ذا وي  ل وأف ا رة ادا واه ن ورج طور اري ان وم إن      

 ان وت و  م  وذا رم،  ا ار رات   ات أوار رج

 ام، اظم  م واع  طط ار ا ادت  وا رورة طرق ن اري

 اروي واداد ار، ا اد زو وواز ا، طرف ن واور ا اءة  رط واذي

 ق   إذ دور، ام ن ود اذا ادرة ز   ا ؤت ل ن ء

 ا ارة د اؤارات ل ادي ل ن اري ان زز ؤو ارى  ادو ؤت

 و اوم،  ا او اول س ا ار د  وال ا اول ل

  وام ا، وات ادارس إء  او ب دا، أر ل ادارس ار ل

 أس  وم اذي ا، اروي او ل  درام  رة  ء اروي اداد

                                                           
  ا، وا ادوة  ر ر ل، ادق ل د و، و ا ارة  اري ازو أر  11

  . و 356ص ،2000ارة، ، ادن أول  ازر

  .384ص ، 1987ن، ، روت ، ول ؤ ، او ط ،-وادي ا ا – ا ام  دروس  12
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 و را  طط  د   رأن ا ا وررة ا  ط عدول اا 

 ن وذ روي ظم أي طق ودم ادرا، ارال   ا ا درس وا ء،

 ارت طورة اطن ورورة ا، ار داف ر دم ن اد د إ ر ظم

ا را رة ا  توا ا ،   بءر اا  دا 

م ا  زز داركا ورا رد وا ن ل حوس إم اوو واء إ ،لن ا 

 ا ار  ارؤ و واب ا ا ق    ادروس، وف ا طب ل

  ا اق ل طرق ن اري، ادل ودم ار ارات ل وب اذي ادث

واش، اء ات وإؤ و م  ر مع ادوا  ون ءط  رةا  ما 

13ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
13  رق، اد ا ل دقل، ا 268ص و.  
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ا   

 أدم ن و ارة، أو  اد واء ات  ا اؤت أم  ارة إن   

 ل ارة  ا اظم رض ادو، وظم ا ل ظرت ا ا ات

 ا، ام دول    ارة ك ن ارم و وا، وادو ا ظو  ؤر

رات أن إرة ار او ول ام أظ ريواء ا  وى دواروى أو ا ،تا  

  واء اري، ان دم آت وو ووب ل ن وا وب ا ادت ن ددا و رض

 وادو وا رة  و ذك وء و ، ار اوى  أو رة ادا اوى

وا تدرة، اب ا و راا ز وز نري ادا اا   ق ،و 

    رح  ارا إد  ا ول

- و ءا وظرة ا ن رة طرفا  دة ن ا دووا وا ا.  

 ازل ن رو دم ون ارأة  ارل وا و ن  رة ادي ان ور -

  دور ور ب ال إ ارأة روج  و إ  ، أ ر وال ل

 لون ا دن أور دا  ل ن رب دوارا واا  رأةا . 

 .ورة دا  اري ان زز دا أري وازن اء ن -

 .ادل رام و اوادة ارة دال ادوار م -

 وات ال ل ن واد ازون ن ار ات و ل ن ات أس ظم إدة -

ك ا ريا. 

 و  واواة ادل ور ل ن واء اء ن ار ات و ل ن ات ظم إدة -

 .واطف ا وده

 ر إ وول ورام طل ذك وم اوو ول ا اب ن ادة رورة -

 .وم وو    طور ظرا ان

 وت  ادن  أو ددة دة اوو اول ال  اء  اوت م -

را رام وأو. 

 وا ادو طرف ن أو اوء طرف ن ارة أراد و اء  اطرة اوا ل ب -

ا وو تا . 

 . ار اوات دة ن واف ا وا دة  ا ام دال رد ا إدة -

 .اطر ار ا ازو دت د  ط إ و أس  راد ارة ون -

 .اء رت ل وار ادام واو ار رورة -

- ل ا صن ا ء نن وء وط ول و ن ل تدرة اا 

ف ا نري اا. 
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- ت وطط   و ن راتا ا  ما ا  ق ن 

 .ارة

 ارت ل وا ا ار ودئ أم ن ط  و وان و رورة -

را م ا  لري اذي اف ا  رةل ام داا ا. 

 ادل ودم ار ارات ل وب اذي ادث ا ار ظل  ارؤ و رورة -

 .اش اوا  ا اق ل ل ن اري

 . ارة و  ودوره ام  ر  م و ؤت إء -

 وم إ ادا و ن رج أ  اري، ان زز وار اود ل ر رورة -

ر   طورة وا واا  نرة أا  ما ا. 

 .أراد  ن  رة و  ن -

 ا اوان  ا  وو   او اوان ن رورة -

 .رة ك ن  ار راط ازا ا ول ازو، وا رة

 ف  ار اد وا ا ام   وزز ارة ود و دور إء رورة -

 .وا ار اوان

 اول و  ون ا ام دول ف ر واطو رة أ س إء -

ا زز ا نري اا  رة داو. 
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 راا 
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 وز اري اب  ،د إ ،ظور ن ار ن او  ار ؤت دور -21 

  .1999ارة، اطوت،



 

    215 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  22- ء  اا   لز أد ا رأةداو" ا"  

 ا ،ب ؤ  روان، اد د ن ارة، اع م  درا وا، ارة  - 23 

،در2003ا.  

  . ، 1992ر ار، دار ري، ء ارة، درا  ارة ات -24  

  اد وف، دل وازي، طوس واء، اء ن ال  ور اد اوو ول - 25   
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  26-  ترا روأ  ،با دوة و ، د ،و فو ،دا دار م، اوا 

ررات، ا2006 ا .  
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