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  اص

أط و ن اوص ار ا د ت ار ا ارة  رة؛ و

 رّت ازون  ا، ول  طر ود ،دل اوء دف إ  ن اك وادع. 

  ء.

 د ا ،زواجن ا زاعض ا ما ر ل اون اوطف وم اا  ؛

ر وال ال أد  ب وا ،  ل ن  من، وزون ا بذو ،ح

  اف ظ  ف اوب وك ارة.

ورا ن ارع ار   ار ا ،د أو أ رة  ن ل وص  

.ق ا  دةت ان ا و كذ دق. ورطا    ،رةا دو  

 واون، د  ا راء و ،دي اق ن ازون اؤدي راق. وذك ون ارع 

summary 

The Islamic law(Sharia)has devoted a great protection to the family.It provided a 

number of legal texts which aim at safeguarding the family from disintegration and collapse. 

It also encouraged couples to choose the path of conciliation and settle their disputes 

amicably instesd of having recourse to family courts. 
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Among the tools Islam has legislated to resolve marital conflicts is mediation. 

Whenever these conflicts persist and couples can not come to an agreement by themselves, 

then good and wise people should interfere to bridge the gap between the two conflicting 

parties aiming to maintain the family cohesion. 

Complying with the Islamic law (Sharia), the Moroccan legislator has given primary 

importance to conciliation through different legal texts in the family code especially in what 

concerns divorce cases. To attain this objective, the legislator has stated several enabling 

mechanisms to support achieving peace and conciliation. 

Thus, the Sharia and law have made of conciliation a preventive measure to avoid 

disputes leading to divorce. 

د  

 رت ار دا  ا  ت إو ،طرارة وك ا  ظا 

واك، ث وت ول ج  د دث ن ازون ن ت دد ارار  الازو ن 

  ارة، ون ذه اول ا ا ن ازون.

  رهن، وأزون ا ا  ظراد إودا  فرع اا  ص د ، قء ا

 و  ،رآت ان ا﴿ دار إن ن أ و ن أ  وا  ق م وإن

 إراوإن ارأة ت ن  وزا أو ﴿، وو  )1(﴾إ وق ا  إن ا ن  را

 أن  ح  وإن س ارت ار وأ وا    ن ن ا واوا و

  .) ﴾)2ون را

 ق ا ،ن ل إزا  ان ل ذه ات ار ظر  رص ارع 

  اداوة واق، وق ا ن اوب.

ن أو أزل ا ن ؛ طر وا ق د نن ا د أن ا ن ود د

اق اذي د ل ، وذه  اطر ا ،ن ازاع مّ  دا دون دل ر. أو ق 

  ل ، ن فؤ ،ث ل طرفد كرج، وذن ا طوا ن ﴿اؤن ا نوإن ط

 وا وا3(﴾ا(.  

                                                           
1 ء اورة ا 35 

2 ء اورة ا 128 

3 رات اورة ا 3.  
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 طرن وازن اطرر ا أن و ،ا طرا  ثذا ا  درا ودةا

وط ردا أو أ ددن، وون  اوط  اح ن ان د رف أب ازاع 

.  

و ا ذي أث اذا ا زرة إ ءت قطذا ا ن  ا ا  ط

ارز  اب اري، و   ارق  ن ازون. ر أ م أف  ذه ادرا ن 

أم ار ا ط؛ وإ وت  درا ض واد دو ارة ارط ووع، ون 

وا ن ا زج  ثون.ا  

ارع ار أو ا را  ن ازون ن ل دو ارة و ذا اس، د 

ا   إزا .ث أد ن ك اواد 82 ،94 ،95.. ذر  اواد  ة، ص  واد دد

  ق   ،رت ازا  ك زاع  رض ذيا ن ا لد كق، وذطا

  ارط ازو؛ ث وم راء وت  ن ازون، ود إ ادول ن ال. 

د أ ن و س   ن واب اة  اووع د أن ذا وء   ق ذره،

   ن إح ووق ناب اري، ورط ارط و وا اس، ظرا  ا، وو

ب ال   ق د ارعذك ان، وإزا   ن داوة وء، و ازون

ا ،دةودرء ا  ل ن.رة ودة او  ظا  

د رذا ات اؤطرح ا إ وح دى   لك  ورة ان ظ د  نزوا

 ا  ازت ن ازون، إزال ت واد دو ارة ار ا ث  و اري؟

ق؟ اطا  ن لا و ، وةرود ادى و و  ا لدا   ،را ا

  ق  تزارا، ل ادا ص، وأ ن ط ؤذه ا .  

.ن و م ،د ث إذا ا م م د ،و  
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   وط  ا ااث اول ا

ان، و ن ازون، ود ت   ر ا وط و ض ازات ن

ار ا ن ل ادد ن ات ارآ وادث او. ودث أر ن اووع، د ن 

 و طو ا رو ول م ،(ولب اطا) طوف ارو ف ار د وفوا

ب اطب (اطا)و ل ان وأا  رو  روط اك اد ذ رض ،(

  اث).

ب اطاطوف ارو ف ار ول  

طوا  ف ار ورة اا  

ا  ا 4(أو( م وا   ءا َ ن وذ ا  ف ول و إذا 

  اد، وا ذر وؤث. وا ء وُوح. واح د اد.

  واُ  اوم م. ووم ُوح ون.

  .)5(وء   اج ر أن ا  و" ط ازاع"

ر ترب ا  د وردو ، و و ن ا ما ا  ا" أن 

"زد ا 6(ا( .  

حطا  ا   

 ف وإزاا ر إ  رو   رك  ، فر ء اف ار

 وىق أو د ن لا ا" و ر نا ر ذازاع. وا"ووف و زاع أو ر ٍض7(و(  .

  .))8ر ار و" د ر ازاع"

"وا طزاع وا ر د" و ا ا ف ار   ل )9(و  .

  . )10(ار ا "ا د ل  ط ازاع"

                                                           
4  ،طا ر ررف، دون ذرب، دار ان ا ظور نا 4 د، صب ا ،2479 ،ن  ،حر ا رازيا   .1986 ،

  . ،229رف اد، ص 1426/2005اوس اط، ؤ ار، اط ا. ، اروز أدي154 ب اد، ص 

5 ،ا طا ،ب اج، دار اا  را 1424/2003 382، ص 4، ج. 

  .139، ص 1985 ار ب ارت،  ن، 6

 .421، ص 1993ارب ا، اط او ، ارع رح دود ان ر، دار 7

  .139 ار ب ارت، ص 8
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ر   "ا دة ول  إ اح ن أ ان دا ا د ء 

  .  )11(ان"

ف ار رة ااطو  .طوا   

ا  طوا ط. )12(أوط وول وره. ورو ء أط اوأو ،ن طر  ءط او .

  ل و ن أوط و أي رم.

ل ء أد، ووطم وط وط س وطم، وو وط م. واوط ن اس  واوط ن

 .طول ا م طون، ون ا طوا طووا .طون ا  

 را ا  طو دال، وط واوا  ول  دور ت أذه ا ن رظ

ا  د. طل و ن ن أ وض ا  دالط واو  

   اوط  اطح.

ا ب ا  رض م ونا  داولا ا و طوا ط)13( ن وردت ،

    ار ن ات ارآ، و دور ول اوط وادال. 

  و ر ن د رض  ور ن رطل ا﴿ون و م لم أم أطل أو﴾)14( .

. ول ذا ا م  )15(أوطم أم وأرم إ ار... واوط طق  ار ال

   اوض واوار.  رط اون  اوط ن ازا واد وارة 

د أ ودت ر وط ن ان  ب م  اء ول" دول طرف ن طرن 

"  وء ا ن)16(.  

 .و رع اا  طو ا رو ب اطا  

                                                                                                                                                                                                   
9 ،وا طروت، ا ،ب ار، دار ار او رح ردر اا ا 1423/2002 539، ص.  

  .382، ص 4 ار  اج، ج 10

  .5، ص 7، ج 1417/1997اب، اط ا ، ان دا ا، دار م 11

 . .692 اروز أدي اوس اط ص  ،4381/4833ب اواو، ص 6 ان ظور ن ارب د 12

ص ر  د اطر ووب اوط ا، درا ر ن ا ا واون ازاري، أطرو ادوراه، - 13

 ا ا ،  ،وم اا  ،ون36، ص 2016/2017و . 

14 -  م، اورة ا28. 

 .86ص  29، ج 1984د اطر ن ور ارر واور، ادار او ر، وس،  - 15

16 - ا  م  دق د و ر د رواس ،روت ،سدار ا ،ا طء، ا1988 501م، ص. 
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  و طو ر ا ظ لل اوا ،راد ان أ موودة وار ا

  و و دا   .ودةوا س اأ  رارن او ،رارت واا

  اداوة واء ن ان.

ار (ارة  وال  ا أ دوب، ث رّب  ارع اف ر ن اوص

.(رة اا) رة وارد و اا  ل ن   ،(وا  

 ا رو ورة ااطو رع اا   

نن ا طو ا  بّر ا رآوص اا أو  

د ،  رام إطررآن ام اد ر  رذ ،رت ان ا را   ث  

  و﴿سن ا حروف أو إ أو د رن أ م إوا ن ر  ر ﴾)17( ذه ا .

ت  أن ن أل ال ار وأ إ ا اح ن اس، وذك زا اف واق، 

ظ او.طا ودة وا  

و ذا ول ان ر واذي دي  أن ا  أر ده ر ظم، وو ا  إح ذات 

  .)18(ان

  حا ح اأ  نن أو ازن ا ح ون ،نح ذات اإ  وا

 ا   إ را روأ ن اأذ   ع ا19(وا(.  

لورة ا ط   ووا ﴿ووأ وا ا ولروا  لل ا لن ا كو

  .)20(﴾ذات م وأطوا ا ورو إن م ون

 ،ن ط نح ذات ال إ لز و ا أن ذه ا ن  ذيح اا أ  دل ذاو

 ا ب إق أون ا ،ن ور اد اس أن ا أن ا ن ا م  .ودة واق ا

  ن اراق.

 ءورة ا   و ل ن ،رآنا  ت نزون ا طو أن ا ﴿ رأةوإن ا

 وزا أو إرا  ح  أن    وا ر وأرت اس ا ت ن 

                                                           
17 ا ءورة ا 113.  

18 ،ا طروت، ا ،ب ارآن، دار ام اأ ر نا 1424/2003 626ص  1، ج  627. 

 .481ص  7، ج  ،1422/2001 ان رر اطري  ان  ول آي ارآن، دار ر، اط او19

20 ا لورة ا 1. 
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ذه ا ت  أن ا  ر، و ن . )21(﴾وإن وا ووا ن ا ن  ون را

ق ا وو  . فزول او ،و  ن ،نزوا ر داق اض ا رك 

  . )22(و د اح، ر ن طب اُر واطق

  وو﴿ ق او دا إر إن ن أ و ن أ  وا  ق م وإن

  .)﴾)23 إن ا ن  را

وأل ا، إ ار دل ن ازون  دث    و ا ار أل ار

و ر د ب)24( كو وا ا   ظق، واب اأ زا كوذ ،

  ارة.

ون، واف  ل ان ار"  ان ص ا ، وم  د ظور اق ن از

" بر  ل  واث، وإن اا  أ  ت اا ظ  و ،)25(.  

 ل ذاح؛ وق واوا وف إ رعأن ا ذه ا ن رظ ذي﴿  ق او دا إر إن

﴾)26(.  

ن و  و إن ِرد ان إ ن ارل وارأة، وق ا ن وذك ون ا اراد 

 حا   ،ن27(ا(.  

 إ  ن ل ل ن، وإا  ر  رو أن ا قذا ا  رة إا  و

 كذ س. ون ا حر واق ا ا و  ل كذن، وك اذ" س نول ا

  .)28(واواب"

   أدث ن ا او ث  اح ن اس.

                                                           
21 ء اورة ا 127. 

 .549ص  7 اطري  ان  ول آي ارآن، ج 22

23 ء اورة ا 35. 

24 ،وا طروت، ا ،را ؤ ،رآنم ا ا رطا 1420/2000 290ص  6، ج.  

 ون د كور. وذن ا  ق  نو إو ،  دل وا  أي " ق "  و   ريطل اداوة.و  

 . 716  715ص   6 ان  ول آي ارآن، ج 

 .295ص  6 ارط ا م ارآن، ج 25

 .296ص  2، ج 1410/1990اظم، دار ط، اط او  ، ان ر ر ارآن26

 . وو ول د، و د ن ر، وان س، وادي، واك. 729ص  6 اطري ادر اق، ج 27

 .730ص  6 اطري س ادر، ج 28
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ث ارول  ا  وم  ا ن ان  ار ن ادث؛ ن ذك د ن 

روح اوة م، وزع  راء، و ؤف ن وب اؤن، وظ رم اق، ون ار ا

رذ ثدك ا نداوات، ود وام ا  

 ل مو  ا  ول اده، أن ر ن ن أ زوف ا ن رو ن د ا ن ر ن

» رم  ن إن ا ز ارا لأو أ «)29( .  

   ظ نن ا  ،أ  رو ن  واز إ فو  م أو

  ا، واو ذك أن م ن ازون؛   ن ح ارة وح ا ل.

و ؤد رو ا  ا ، روى ل ن د ر ا  أن أل ُء اوا  راوا 

 ل كذ مو  ا  ول ار رُ ،رة»م   وا30(»اذ(.  

 ل مو  ا  ول ار أن  ء رآ د ذيررج اأ«وأ مرأ ل  ن در

. ول ذا ))31(«)32 ا ن د ذات ان اة واد؟ وا ، ل إح ذات ان،ام و

. ن ثد  

 ل در سن ا د، واا بن واح ذات اإ  رو  ثدا  أن ووا

  ام ام.أ ن 

 وبأ  ل مو  ا  ول اأن ر ، نب ا  ء »  كأد وب أأ أ 

 د ر ا ورو و؟ ل  ،ل  ن اس إذا دوا ورب م إذا 

  .)«)33دوا

                                                           
29 د ذير را ا  ء   ثدا ر  د ن ر د ل ،دير ا وأ د ل ،لا  ن نا

  ا ن رو ن وف از ،ن أ ن ده، أن رول ا  ا  وم ل ادث.

 ،وا طا ،رب ار، دار اا ا ذيرا 1996 ول ان ر رذ  ب ، س. جن ا ا  مو  ا 3 

 .1352دث رم  27ص 

30 ،وا طر، ا ندار ا ،   ريا رأ 1423/2002 ص .ُ  وااذ  مول ا ب ،ب ا ،658 .

  .2693دث رم 

د ا ن د د   ء ثدد ا ن أ د د  رويَد ا ن قوإ وُا د ا ن ززد ا د 

 ر ن أ زم ن ل ن د ر ا  ل ادث. 

   ا أي ا ا  أن ق، أي ك ول ادن.  ل او ار.31

   ا سن أ ك  ،روت ،رراث اء ادار إ ،وط1406/1985 م 904، صش ر7. ا.  

داء، ل  ر ادث د د، ل د أو و ،ن اش، ن رو ن رة، ن م ن أ اد، ن أم ادرداء ن أ ادر32

  ل رول ا  ا  وم ادث.

رأ   ر، صا ا  ذيرم 279اث رد ،2509 . 
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ح ار ء د  ون  ،ذا ار  ر ر ،دات وار ن ذك، وز ن أن د

 مو  ا  ولرول ا كذ و ، نو  حا  كن ذ ذي «اذاب اس ا

  .) «)34ن اس  را، أو ول را

  ر دل د ثدذه ا ك أن و.ا  وأ ا رو  

 رة الا  ا.طو  

إن ذا ام ار   ار ا ،دل  ال ارة ا ر  ارد 

 رذ ،رة واوا  

-   و قط أ  طو ل ار أد ذ رو ا﴿  ق م وإن

  ، ﴾)35(.وا  ن أ و ن أ إن ردا إ وق ا  إن ا ن  را

 ان ن أراد ا  ،د ا وط م  ق ام ا، وإ -

ا، ذك أ ل أل ازاع، وؤف ن اوب ارة، و دا  ر اوت ن 

  أد ون  اوس.

- ا إ ء أطرال ا  وا ،رت ازام ا دون وا  لن ا ،م

اوء إ اء   ل ن رص ا  ،ور ن أد ن ازن، وذا   إ ر 

 ل   ا ب رطن ا» ومن ا دث ءل ا ن ،واط  وما در

  .)36(»ان

- وة ا وى ما م إن اراض وون او ظ ا ، فو ،رق ا

ارار،     و اؤو ازو .و م أد ازون ف  ر ن وت 

                                                                                                                                                                                                   
33،ح او اأ د ،و داودأ د ،ب ن سو د ،ر ن د ا رورك، أ ن ر وأ رأ ثدرج ا   د ن

ل مو  ا  ول اوب أن رأ ن أ ،ن أ ،ز ازث. ادا  

  .  .10583دث رم 431/432ص  13 ا ا ب ان، ب  اح ن اس، ج 

   ،وا طد، ارا 1423/2003.م 

  . ،2692دث رم 658 أر اري    ب ا ،ب س اذب اذي  ن اس، ص 34

 ره أأن أرد ا ن د ب أن نن ا  ن د ن مراإ د د ا ن ززد ا د   ء ثدد ا ن

  أ أم وم ت  أر أ ت رول ا  ا  وم ول ادث.

35-  ء اورة ا35  

36-   ج رواه ا ،6  م 109صث رد ،11360 . 
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اطرف ار، أم ن  ز ر ك اوت، دى ذك إ ق وة اف ن ان، 

  ة رة ارا ن أر.وإر

ظ  اود، ون أس ذك دم رم وزم، وب ازج م  أون ات  -

.م ا   س د وا ،ردة واا زوا  

 اء،   م ازاع واق ن ازون ن طرق ا وط  ،ف بء -

  ور  اطرن اوت واد وال. 

.ن وروط ا ثب اطا  

 أ   ق ورأ   وث ادوا رآوص ال ا ن ا ردت اأ

ن ازون  و اوص. ون ا وط د ن ازات واوت، ن اس ، و

 ا دت إذي أرن اث ا ،كق ذ  دةل اوء 35اورة ا ن)37( رث أدو .

ن ذا ار، ف أو د اروط اواب ور  ان ( ارة او)، م د  ( ارة 

.(ا  

   روط ان.وارة ا 

ارط اء و ن اروط ا ب أن ور  ان،  د   اح ن 

ازون، ذر ا ا و "ون  ان ا  رط   و ن، ام، 

ادا. و ت أرى،  ن  ، أن و ن أ، وأن واوغ، وار، واذورة.. وذك 

  )39(.  ول ن أم ك اروط))38و ن"

                                                           
37 ا  طبا  ءف اا 35 نو  ،نطم وان أم ازوا  ل ،ءورة ا ن  

  و راء، وأنم وام ا طبا ء أنن ا ورا »...دا إر إن« رد ا إن ن. أيا  قو ن إ

  ا ن ازون.

. ق او ،نا  رواأ  دو ن إزورد ا أي إن نزوراد ال او   

 .538ص   .1 ان ر أم ارآن، ج 290ص  6ارط ا م ارآن، ج 

  .405ص  5 ا ا رح وط ك، ج 38

39حا  درةرط ادد، ورط ا ،رذ  ر رىأ روط ءرط اا   

  ء .دوال اواز إر و د ا دول ا ،نا  ددراط اول ا ءف اا ددرط ا  

ر  أو أ ، ا اد ن و د ردا ذرا  ذك. ول ذك ام  ادو وزون إ م واد، ن 

  .346ص  2 ان ن اح  . ادو ج 

ا  قا روط ان ا رح اا  درةرط ا ن حا  درةرط ا ل و .داف واا كن ذء، و

 . ن ود و  داء إرط او نطا رو  وويا  
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  ارط اول ون ان ن أل ازون.

  ،زول ان أ مزوج، ول ان أ م ،نزول ان أ نون ا ء أنرط اا

 را ر اظ﴿ن أ و ن أ  وا﴾.  

. وأورد ان رد )40(ور ذك و ال  ل ان ر "ال  ان أن و ن ال"

اع  ذك ث ل "أ اء  أن ان  ون إ ن أل ازون أد ن ل 

"زول ا ن رزوج، وا41(ا(.  

ول ا ن و ن أ ،ن  أن ذا ارط د  ح  ان؛ ن 

ارب  ك م أرص اس   و أرم،  أم م ادر  ل ازاع؛ ظرا 

 و رة اة ا طل و مر.فا   

ون أوال اء  ذه ا ،د ان ر اذي ول "وا  ذك أن ال أرف وال 

"  م ا ،ن إزوا ر أن رب إن، وأزو42(ا(  و رري أزن او.

ارب أرف واطن اوال، وأطب ح، وإ  اف ل "إ ن ث ان ن أ؛ ن

"رُوا ض، وإرادة اب وان ا ر   مرز إن، وزووس ا من إ)43(.  

 ،دأ ل إ نأ  إذا ظق ا " و لن ا نون ا صل او

ن أ ن" ن و ن  دل وا مو ،ظت ازا ، ن روا ، ن 44(د( .  

أ إذا م ود زون أرب، أو ود ن  طق م روط ان، ذ م ار ن 

 دة ا  ،نا »دلا ر إ لذر ا ء أو  ،»إذادن ا و ب أنو

  اران.

و ذك ول ان ر" ل ؤ ن م ن  أل، أو ن وم ن م ن  ُذك، دم 

ادا أو ر ذك ن ا ،ن ام ر ن دن ن ان... وب أن و رن، وذا 

                                                                                                                                                                                                   
 ،ا طا ،ب ان، اطا رو وويا 1412/1991 371ص  7، ج.  

رط، وذا ا  ءف اد ا ن و رط أن  ز أن أ م ن إ  ن رازيا   و م ب

.ن ا و ز أن ،نو إ  ن، وإن إ و  

 ،وا طا ،ب اذب، دار اا رازيا 1416/1995 488ص  2، ج.  

  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 40

41دن را   د، جا د وا دا3  185ص.  

  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 42

43 ،ا طن، ا روت ،رف، دار ار ا ريزود ا 1430/2009235/236ص 5م. ج .  

  .151ص  3، ج 1412/1992 اص أم ارآن، دار إء اراث ار ،روت، 44
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ان وم، واذي ت و ن أ ر، ون ا ار   ، ن ارض ن

" قن أو 45(ور(.  

  ارط ا إم ان

 اراط ام  ان،  م ر ام  ام،   ن  )46(أ اء

 ول  وا ، ءا﴿ نوا  نر ل ا نك. )47(﴾و  ل وع موا .

 رأة، أودا، أو ا نم ا إذا" ون ار نول ا كذ م ون أ ،و را أو أو 

  .)48(اون وار  زم  ف"

. وّل  طن )49(و أد ان اون  ذك  اوا و" و م ارا  طل"

وب ا ن مون ا م؛ر ا م)50( ود ا وز أن ر ، و وت اواء أ ،ما

  .))51 أم . و ذك أ ا واء واء ن اف واف

 ذا ارط،  وز أن ون أد ان ر م؛ إذا ن ازون ن، وذك إذا ن 

 ذيم اون ا أن وز أ  ، زووا  زوجا  ذ نم ا ن ؛ ن أ

ازون ، و وز أن م ر ام  ام. و ذك ول ان ام ا "و وز م 

  .)52(ار... دام أ اء ارا  ادة"

داا ثرط ا53(ا(  

 نا  رط داءاور ا دل، )54(دري ا دف كذ ا ل اّ دو ،

ور نؤ ند نوو ل ث ،مظ ض أي طرفر دم55(و(.  

                                                           
  .542ص  1 ان ر أم ارآن، ج 45

ص  7، ج  .1424/2003 ان ام رح  ادر، دار اب ا ،روت، اط او، 51ص  1 ان رون رة ام، ج 46

  .263/264ص   .6 ان  ادع، ج 265ص   .10 ان دا ا، ج 296

47  ء ا141ورة ا. 

  .51ص  1 ان رون رة ام، ج 48

  .218ص  7 ا ا، ج 49

 .216ص  7 ا ا، ج 50

51 . ر  درا ،روازل اا  نا  نر ا و وعو  وراهد أطرو ويرد طر  

  .384. ص 2019/2020داب واوم ا ،س، س،  دي د ن د ا، ا ا ا

52 ،وا طروت، ا ،ب ار، دار ادا  رح من اا 1424/2003 296ص  7، ج. 

53ن ا  ،ر اظ دق ا ون أن  داا   ،بوا را  و ،برن ا دا ،م ّو رم

  روءة   د وده.

 ،وا طت، اوا ، ندار ا  ،طم اا ورديا 1409/1989 89، ص. 
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 ل ث ،ن ن أوو  واء ،نا  رط داأن ا  دا نرح ا دذا و

ن أو و   واء""د ون إ ز أن م ،مظر ا  ن ل )56(ن، إذا وهو .

  . )57(اوردي وو دث ن رط ادا "واث أن و دن، ن ن أد ر دل م ز"

 رط ت دام، وأن اا  رط ا  رط  أن إ ب ان ذ 

و ،ل  رط ل. و ذك ول ا "وذا ادا ت رط واز اد،  رط 

  .)58(ال..."

واذي ظر ر وا أم، و اراط ادا  ان؛ ن ذك أد   ن ل 

و اور  . ذا  إ أن ذك ل ل ازون، و ؤن  ار  ، أ

  ان، ود  اح   اح ن ازون ان.

  ارط ارا ر ازون ن

  ل ن؛ا  م إب ا ودن، و نزوا راط را  ءف اا

 إذن  ر  ، مد ا م و ن  ولا  ن؟زون ا نن أو و

ن ورزول او إ م و  ،نزون ا نو  ولا و ،ر ن وزو59(ا(.  

ار ر ازون  ار ان،  ق و د دث ن ا ن ازون، د ن 

 را ت إ و ، ما" و من اا ب إذ  ذاو . وا ن إطا

. وّل ذك ان اون ول  زم ار  ام ن ازون،  م ن )60(ان"

  .)61(آدن

                                                                                                                                                                                                   
.  اووي 604ص  9، ج 1414/1994ب ا ،روت، اط او . ، اوردي اوي ار، دار ا218ص  7 ا ا، ج 54

  .488ص   .2 ارازي اذب، ج 265ص    .10 ان دا ا، ج 371ص  7رو اطن، ج 

  .406ص  5 ا ا، ج 55

  .265ص  10 ان دا ا، ج 56

  .604ص   9 اوردي اوي ار، ج57

58 ،ا طروت، ا ،ب ادار ا ،ا دا ا 1424/2003 91ص  9، ج.  

  وأف د ذك أن رط واز اد و رط واز ام، ن ام ن ان ز م ا اد.

  .93ص  9 ا س ادر، ج 

59وويا   ن، جطا 371ص  7رو.  

  .295ص  7 ان ام رح  ادر، ج 60

  .216ص  7 ا ا، ج 61
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رة اا.نا    

 ودة از  رة؛ دافق أ ،نزون ا مم اظ ا رءت ا د

ؤو ار، وج ات ن ازون ل ر اق   ر و اراق. وذا  أدت 

 رىا دوا » وإوزو زون او زوج وزون ا حن ا 62(»أراد ا(.  

 ، ةدة ا ن، واأ  نزون ا قو و ن أنا  ،كل ذن أو

ول و ري أب اف، وذك ع إ و ظر ل طرف،  و إرادة اح. و ذك 

 ﴿ ق او دا إر إن﴾ د أو ، دام ره ح إن ا نل اد و ،

 لو ر ذ نزون ا ا  نول ا أن  ء63(ا(.  

ان رق ن ازون، أ إذا م  ن اح ن ازون، د اف اء  م 

. وعو س ذاو  

و ،ود اول ن اوط و إح ذات ان، ل ا ون ارة، و ذك ول 

ادو ا" ب   ان   دإ ار أن  ن ازون ل و أ ،ل 

و ا" ن ره  و ،ر  دل وا و ن كرة، وذن ا)64(.  

  ر أن   ،زوة ارار اا  نزور اذ نا  ب كل ذن أو

  ،را ن إن  را  كوذ ،ر ها وا نزون ا ل و  رةإ 

 ان  وس ازون، وإ ذك أر ارط و" ن ودا د ا وم ط وم 

"و  راوذ ،د ا   ر65(أ(  ول وأنا  ط أن  ب  .

، ن از د ل ن ر)66( ون أرب وق ور و  ذك أد دون ار، 

   ل ازاع.

   

                                                           
62 ،وا طروت، ا ،ب ارى، دار اا دوا سن أك ا 1415/1994267ص  2، ج. 

63 نا  ،دا د وا دا دن را  ،وا طرة، ا185ص  3، ج 1415، ا.  

 .345ص  2 ادو  ادو  ارح ار، دار ار، دون ذر ر اط، ج 64

  .292ص  6 ارط ا م ارآن، ج 65

66 ، ض، طرب، ام ا ع، دارف ا وا 1423/2003 2568ص  7، ج.  



 

23 

  2020 -ا او   – اماد  

رون اا  طو ا ث اا  

واد ن ر  ا  ت د ،ا را   دون ا را)67( رز  ذاو ،

زات طرق ود   ،ن دور  اظ  ف اوب وء  ر ارع ار  ل ا

  اوس.

ون ا ا رص ارع ار   ل طرة ا ،د  ارق ن 

 ازون. ودث أر ن ذا اووع، ف د  ا  اون ار (اطب اول)، م

 ،(ب اطا ) ق ا  د طت و ررع اا در ت اؤرض ا

  رم  ر ن وت  وى اطق (اطب اث).

رون اا  ا  ولب اطا  

 رةا دو ت ،رة ورار اا  ظ  ن ددا  ،ا و راءإ

ن   ،81ث ص ارع ار  ارة او ن ادة )68(ا  ، ارق ن ازون

 أ  دوح«اا و نزوا ا د«.  

 وم ا ث ،لود أطو   ا و رار  ت دود ا ،كن ذ روا

و82 »  ون  ،ل   ال ن و. و ذك ول ارة ا ن ادة 

  دة  ل  نو وم ا لود أطوو ن ن ل«)69(.  

  ،وال اا    ا و راءإ  ،دطرة اون ا ص 

  .) )70 ا وا وازرة طل، ور ذك

 وض و ،ِودول او  ررع ام او ا ،وصذه ا ن رظ ذيوا

ازات، وذا  ل دو ارة   ط  ،و ا  ل اذ إدرس 

 دا دىإ  لوا»  ،دةدرة اا دو ءت ذا إذن ،وا روا واا 

را وو و و لدون إ ،ررة ال ادة داد  سؤ«)71(.  

                                                           
67 ررة اا دو ن واد اظر اأ 44  81  89  94  113  114  120.  

)، واطق 120)، واطق ان، وطق ا ( ادة  81ت دو ارة  إراء و ا   اطق ار ( ادة 68

رر، ول )، واطق ل اء، واطق ل أ ن اطق ق، و89)، واطق اّك زو ( ادة 114ا ( ادة 

 وادر ( اء واب، وق، ودم ازواج، وروط ا د زوج94ا  113 .(  

  دل ذك  ا ا ظ  اطل دى ارع ار ،رم ا ار ررا ن اطق.69

  ن ون اطرة اد180 . ادة 70

  كذدة ود ا ،طرة اون ا41  .ا ا  د اا  دور ص ا  

، ادوة اوط5  إدرس اول دات دو ارة  ل طرة اق ن ازون، ورات  وي إل، دد 71

 ر دةر  17/18ارا2004ط ،  ،دةور، و 2004 75، ص. 
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  ا روراءات ان ا ، وب ن أو ا  وم ذيا م اظ رن ا ،و

 ءن ا)72( ل ث ، لن أ وارل ا كدة، وذوا وول ط نطرا   ا

 ت إزا أ  تزاذه ا  لب ا  لد ذان، وزون ا قب اأ  وفوا

. تو  

 م ارة، را دو   ر د م و أ ظر أن ا ،واد ن  ظ ا

  وإ ك ط و  أو ن وب  ،وم  و  وق ن ازون.

ن ون ازات واود، د ارع ار د رف ا   1089إ أ روع إ ادة 

ن ، وذك زل ل  ر ن زء  د د ه م اطرن زا  أو و«

 أو   ط أو ،«.  

ظ ن ل ارف أن ا و و م ازاع ود دون اوء ء، وذا ق   ء 

 رت واز ط و ن ا ول ذيء اح اطا .ومن ا  

وروع إ واد دو ارة د أن ارع ار ر ا إراء إزا ور ،ب ام 

ق اطن ا وو  ل ،قطق أو اططرة ا  روعل ا )73(.  

 ا رة د ر و ،ن رف ا  دة ؤون ارة،  أ إراء إزا وم 

دوى ك اراط ازو، ودف ن   ارع  إ اح ن ازون ود إ ادول ن 

ال. د أن ا  ر إراءات ا، إ د أن دم ازون، أو أد طب اطق أو 

 ر ادء ازون، ود ور  ا ،ري ات   اطق، ود دم اطب

ر اورة، وذا اع إ زام ل ن ازون وذا اود، وإ ل ن د د  اح ن 

  .)74(رف اازون. و  ح و اح ن ازون، رر ر ذك واد  ن ط

  د إ  راءإ ل ا د ررع اأن ا ،دوواد ا ن ظر أن ا

. رازا راء وس إو  ر اظم أوى أدا د ر  

                                                           
72  برق، وطوى اد   رو راءن، إزون ا حر أن اا  ، رار  س اده اأ  كذ  ،

ا وا ذنوا ،دم ا ردار أإ   بر  ،وىدا   رأ  كت ذإ دت ار  ن ا ذاوى، ود

  دم ارام ذا اراء،  أ  ون رور، إ د م ا د ارر، ون د رت اون ورت رار ض.

ر ور أورده د اد  . رار  ،81153ف دد 19/04/1980در ر164   ار ا س ا ،رار دد 

وا وت اور ا  ورات ،وال ال ا  ون واا  ن س اف او   ،

  . 229/230، ص 2007رس  1دد 

73ق اط قا دون ا سم ان ا ولب اظر اأ  دةا ،114.  

 ن دو ارة. 82 أظر ادة 74
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  اطب ا اؤت ادة  ق ا ن ازون

ك أن ا  ،كوة و ن  ون  دارو ،رح ا  ون ا وا ا  رة

دار  ور ذا ا ن أن وارار، و اس ن ذك، إذا ت رى ارة وطرق اد 

  إ ،ن  ا  ا ره.

رة ارار ال ان أن و ح اإ  دفت، اؤ ررع اد اد ر ،ر

 طوا ؤ م ،(رة اا) س او ،(ورة اا) نا ؤ  رذ ،نزوا

.(رة اا ) ا  

  ارة او ؤ ان

دى ان إا ؤ ر ص  ،ا و راءإ  ريا د ا ت ا

 أن وم ل اراءات   اداب ان... «ن ادو82   ذك ارة ا ن ادة 

  .»ح ذات ان

دب ا  ن أ د دد ررع اص، أن ان ا وا ن حو ا ن؛

ازون، وو  م   ث ان  اطح اء اذي ول و ازون ازن 

و  لوا  ح ن أ ن75(ر(.  

و ، ان   ظ، ول إ رف،  ر، وو ن أل ال، 

 ،ذو فب ان أ ث وال ا ن نزون ا زاعء ا د ذل ك إق ذ و

رة اا رت إأ  ذاو ،طراف اظر ا تب وردة ون ا 95  و» نوم ا

  .»أو ن   ء أب اف ن ازون، وذل د ء ازاع

ر أن اظ و أن ا    ، أب ان ن ن ن زان ورن 

 ن أرب ازون، ذا  ن ان ء   ار ال وري اوو ،و  م ا

ل ن ازوج و ازو، و  وم ذان اران ر ن واوم ارأي ن ارب، و ن 

   ون  در ،نزون ا برق واوا و و  ون  مطرف ان ا عدا

اذي ، و ن ؤ ان  ظل ذا او زد  ق ازاع واف ن ازون وض 

  .))76ذو وِوه

                                                           
واوز   ،ن م ادن اوز، واط ،، أ، طرق او ، ول   وء ارآن وا. دار  ر 75

 راا طا ،ودض ار55، ص 1417ا.  

76 وريس اإدر  بر تظ ،را  رةا دو قط وان ت دوة دو ن ري، وردتا ل اا  ا وا

، 4   ،2011 اوم او واد وا  ،د اول ودة، ورات ر اث  ون ارة وارة، دد 

  .117ص 
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ودر ارة إ أن ا ت ز داب ن، و ن اء ن ذه اطرة، 

 أن  ن ذيء اا  .ن طر ا طراف إوا ا  وت  

و ،رم  ؤ ان ن أ؛ ك ر ر  اوا ل ذا اج، واء ن 

 وذه ا  ةس واط ار رن ار اد ذ ،د را ذا سم، ون ا ت أوا

 ،ا   د مو ،را  ولت ان ا  "جذا ا  ث ا  ره  ل

  .  ))77د أرًا، ل م رون إ ا  ،ب ا اروا، و  ازوا"

س ا رة اا  

إ  ررع اح اد أ ن ا و راء ،س ا تد ا 

 أن وم ل اراءات،  «ا ول  82ازون، وذا  د  طوق ارة ا ن ادة 

ن  7 . وأدت  ذك ارة ا ن ادة» اداب ن أو س ا...ح ذات ان

وم س ا م ح ذات ان، وداء رأ ،»  ث ء  )78(اروم اظم س

  .»ل    ؤون ارة

  نا ؤ ب إ  وا ت ان ا د سذا ا ر أنظوا

  ء دةدة اك اذ  ت  ،رةؤون ا دظ و251  ن ول ا ا ر 

إداث س ا ط   دة اء  ا ا ؤون ارة. ذك ب أن 

رن ا رأ  ون)79(ت وازاا ل  ريور ودور أ  ون  ، ن ظ ،ت

 دو  ءت  ق روحط  ن لن أ ،ءا  طف ا ذاو ،رة ودة او

  ارة.

  ن اطراف ا 2. 04. 88وون س ا ب ادة او ن اروم 

 ؛ر  ا  

 دم؛أو ا وم أو اب واا  

  ب زوجا  م، أوب واا  ن وي ،ررب أو ان ا ن سرم ا ءأ أر

  اوال، وإذا ذر ورم ن ان، أن و ن  وادة.

                                                           
 . أد أ د  اس اون  ل ال ن ازواج. 537ص  1ر أم ارآن، ج ان  - 77

) ن ون س ا ودد ، اردة ار دد 2004وو  14(  1425ر ار  25در  88 .04 .2  روم رم 78

5223  ر3  ودى ا1425 )21  وو2004 2671)، ص .د و 

  ن اروم أه" م س ا م ار 7 ."ص ارة او ن ادة 79
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ن وك ارس اط  ار اء اذن وون س ا، اذي رط م زو أ

  را ،م ذيا  ردا ط ولو رو أ ،روطا  رو أ ،ا  واو

،  أن رس  َر أي و ن )1(ذك در رام، ون إم وم، وم رة

  .)2(أء س ا د اء

ر أن ا ءرة ا ود إ ب روا ،واا   ودو  سذا ا و أن ظ

ارن  ،ث م اء دء اض ن أل ازون، اء اذي ول دون ق ادف 

.ن إ وا  

ا طوا ؤ رة اا  

 اذر، ك ؤ أرى ص  ارع ار، أ اد  إ اؤت ا

ا طور اذ صوأ ،رت ازاا و ،نرات اوا   را3(أ(  نو ،

طوذه ا ومو .طو أو ا ،را طو كذ)4(  رة  د ص م دأ 

رة واءة وازا از ،وظف را  إدارة اوت، دة أطراف ازاع  رب 

 راءات ان إ دا ،راق واواا  م ل ودي ،م وم، وظر تو

.داو  

و ود ،ون أي و ن دون أن ن ، طد وا  نطرق ا أن  ط

  نو ،ا  روض  زاع–  طوق  –اا ول إوا ض إراد ن

 و  ا دة وط ارة، اذي رف   ل ازاع، دون أن ون  ا

  ء ،ا طوا  ريط اور ام او .وطو را   كذ ،رارذ ا

ر اطرن، وادا     اوط ن م وؤت  و ،ؤ  اوار ن 

 رار ول إو ،لواواء اأ ن، وطرا زاعا )5( .  

                                                           
  ادد ت س ا وأ88 .04 .2  . أظر ادة ا ن روم 1

  أظر ادة ا ن س اروم.2

3- رف ا دةا  ا طوا ررع ا56-327  طرافق ا ذيد او ا طوق اا و دطرة اون ا ن

 و  ن وط ف ل إرام  ء زاع  أو د   د.

4 - طوا أو ،ا طوا إ طول اإ دل. إوزارة ا   ؤ قن طر ر، أو طو 

ت أد ا راءة  روع ون اوط  ارب، ادوة او اد ر ول ا وام واول اد ل ازا - 5

  . ،452ط ا، ارط، ص 2007ور  2و  1ن ل ادات اس ا ،ر اؤرات ون، 
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 أن ارع ار ظم ؤ اوط ا و ن اول  ون اطرة 

د1(ا(  فرا  كذ ،را ن ا ر ر د و ؤ  أ إ ،

، لا ر إا ود ، ووا    ،ءا رة إ وءن ا لد روا

  دوث زاع ن ازواج.

و اوط ار و  ور وآ، وءة  ل ازات ار رج طر اء 

ن ا ر ن  ء  ،وسا  نورث ا ءا وء إون ا ،را  و بط

  ا ري را و أ وم «إن ا دث ءل ا ن ،واط  وما در

  .)2(»ان

وز رول ان وازون ا ق ا ت ثب اطا  

إن طق إراء ا ن ازون   اطق ط  ،  ص  ذك 

  تل واران ا ددا ر ،رةا دو  واردةا وت اوا روص اا

)، اء اذي م  أرض اوا ،ول دون ق اداف اروة ن طرة ا (ارة او

.(رة اا) طرة ا ل ت اض ا م لد رعا  

  ارة او ت ق ا ن ازون   اطق

أ رم ن أ اوص او ا ؤس   ض ازاع ن ازون، إ أن 

وت ا وء ل، وذك را رات ددة،     زون، و    ب 

 رذ ،وا را  

  ت ذات ا زون –أ 

 ك ازون طق ت ازون وإرار  و ،ر آن  وزاه  -

اظ  ا ن ازون، وارار ا ازو دا ن اد وارا .ك ازون طب 

  روا ر ا إ  رك ن، وأو ا ا   ب ا ،قطا

،و  ل ك ت إذا  ق؛طوى اد  م اأ  وحن ازوا ط 

ا، وارب وار د اد ا .ذا ن ، ون  أرى، د ظ أطراف ازاع ن 

اوح ض اق، و ن ر  دون  ن ارات أء رن طرة ا  رازم، د 

 ر ل إم.اا   ن ،س ا مري أ ا ،ا  

                                                           
  .327-69إ ال  55-327ظم ون اطرة اد اوط ا ن ال  -1

 .  ،11360دث رم 109ص  6رواه ا  ، ج  -2
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اف  ازون ر اوى ا وا را  ا   ازاع أو  -

.ا و ح مأ  ون د ، ن أوزود ا ط او ،ط  

 فأن ا  طر زاعا و ن د د رىا  ،طزواج اا   نزودة ا

ود ،و وأن ا د رو ن ارآن وا ،ف ن أو  أن  ر 

  ا  ء  ادن ا ن م ووت.

ن ازواج  ون ال  ات ا دث م، ر ر اوء إ ا ار  -

 ر ن أوأو ا دور ا  ل، و  ا   ،دات زوا ا

زون ا س راما  دت د  لدذا ا ن را؛ تودا وا رون ا ،ط ن

.ا د ا ا و  حا  ب  ، ن  وإ  

  ت ذات ا ب ا وار –ب 

-  ا و راءإ ر إ ا ووص اإن ا ما   ما  دإ

 د د ،نزون اما  ن )1(ذه ا صو ا  لط  ن ذاو ،

)2( ن ؛طرة ا و    رؤ زدوج صٍض ذي ا د ا .

ا وو دد ام راء ا ،ده ف وف اد ا، إذ ب إداء و ظره د 

 ن  رذا ا ،د ز ن ا و ،وا ل دإ و  ،زاعأطراف ا ر

.ن طر تز مد ل زوج إ ت ودراول وا طرح  

دم ص اوت ا  ا ح  و ا ن ازون، د ن ص  -

ت اون ا  تورك ا  ،ما إ و ر ق اطا  رة  ن ،ذه ا 

أل ام  ن ازون؛ إذ ده  درا ذه ا د ول و وا ، ذا 

ذل ا ن  كل ذ ،ددةا ا إ .ت ا راءن إ ظروغ ا د ا  

ذك، وت ا د ن ار ارور ح  ا َ ،ف ا  أب 

  ،رأو أ  و بط د رذا ا ،ع إل ان أ ف تو ج إ ،نزون ا زاعا

 د أ. ن رب أط  

ول اوت ا ذرت، واء  ق  زون، أو  ق ب ار وا ،د 

ا وو ظر  رات ات و ،ل   ا راء  ط،  ل ن 

                                                           
1-  وادظر ارة. 94 – 89 – 82أا دو  ن ا دث ا رو  

2- و نا  ،وا وا ور ا  ورات ،را م اظا  طرة ا ح دم بأ 

  دوات28، ص 2004ا   .  
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 ؤال زون ول وف ل  ن ا، ا ا  ،ور ،ر ن   و

رو زر و د فوك ال ذ م1(و(.  

واذي ظر  ذه ارة، و ل آ ا  وى اطق؛ وذا  ؤده ات 

، إذ د  ا  طت 2013و  2006ادرة ن وزارة ادل وارت، وا م ارة ادة  ن 

 ٪14 اطق  دا ث راوح  ن ، و27 ٪و 19٪اذن د  اطق  راوح  ن 

  .)2(17٪و

  ارة ا رت وول د ح  ا ن ازون

رم إر طرة ا ا ر دو ارة   ال اراط ازو ،ن أل 

ق ا اروة  ،ب  ر ن وت، إح وذوب اف ن ازون، إ أ م 

ت ارض ا رض كوز ذو  

إء ُرف  وى ام،  ا إ اح ن ازواج ان  اطق، ون  -

  ن ذك ف ابء   ام.

- ا  ن لرورة ا فل ا  رذا ا قو  د و ، فا م وا

. ث ولا  فل ا ،نزون ا  

-  دور م ت اوا طإ  ،س ا ن وا ؤ رأ ء أب إ

   رب وت ظر ان.

رع ار و واد ون واط ظم آ اوط ار ،وم دور ب أن دل ا -

.طرق ود وت وزان ا دا  لا  

   

                                                           
 ،وف زروق طرة ا وق أم دو ارة، ر ر،  اون اص،  اوم او واد وا -1

  ،طرس، اد ا  ،دال79/80، ص 2010/2011أ.  

2 -  إ  رة. دراا دو قط ن وات ر ،قوا واري اء ا2004/2013ا رد ،تردل واوزارة ا ،

  .65/67اؤون اد، ص 
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ام ام رة، و  ن دوا اح،  ون  درة  إزا ات  طرق اظ 

راروا    ؛طو زواج ان ا زاعض ا  ا ر ل اون او .

ام اف ن ازون، وم  ن ل  ، ب دل أل ار واح ذوب 

  اف، ظ  ف اوب وك ارة.

  ث إل او دذا وأ ،  

  رّب ام  ب دور اوط  ن ان، و ازواج. -

- .و راقت ان وزون ا مد ان، إذا اطو نث ا  رعا ث  

وإ ن اق اء  أن ان، ون أد ن أل ازوج وار ن أل ازو إن أن،  -

  ر، ون ال أن و ن ادء أو اران.

-   قون، وازون ا حو ا ،نث ا ن دف اأن ا  ءن ا ف 

. ن ب ءا وء إا    ؛زوا ر ا   

- ا دو تأو ا  ا  وم زاراء إ ،ا و ما ررة ا

.زوا طراك ا ا  

ا وود راء و، إ أن ادف ا ن ذا اراء ر وود، ل أت ت  -

  ا ذ ل اواب.

-  و و ،رةا دو  ل  ا ن ،نزون ا  لد ا ،ا إ

.س ان وا ؤ ت، أؤن ا و ا  

 اب  وم اة ن ان ؤ دة  ق ا، وإ ون  -

  ت ا ط.

-  ودو ر س ا.ذ إ  م م ث ،واأرض ا   

- .را طو و رن أي إطد ا  م ررع اا  

زواجن ا ح اإ  د د ت، اون ا  رحدة أن أم ا ن لو  

-  ررع ار ا  م ،قطرة ان ظ ل رن وو ، د ءإ 

ان  ازواج؛ را ر و وا، وذك طع ل ن ازون   وق ل 

طرف، ووا اه اطرف ار.  در   در ا ،ل ذك دف ق ارار 

  دال ار.   
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- ا  مل ان أ ،ندن ان وادرن ا دة س اا  ق

أو ن راه «ن ادو ،ن ل رة  82اح ن ازواج،  وأن ذك د ده  ون ادة 

  .»ؤ ح ذات ان

واوظ واواظت  وى اء،  ات دور اد، ن ل  دور  ل  - 

  ولدم واا وء إوض ا ،كذ إ ء، وء وان ا ،زواجن ا دث ت اوا ،ا

.ظ ف بطو ،طو رق و و ،د وان ا ر ز راءاتإ  

وظف ول ام وت ا اد ،و  ا وط ،و ظ  -

  ارار ارة ا، واو ذك وء إ ل اداد اف ن ازواج.
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رادر واا   

 دن رد ،ان أ د ن دن أ د دوو اأ ،وا طرة، اا ، نا  ،دا د وا دا 1415.  

 ور نر. اور وارا رطد ا  ،سو ،ر ودار ام.1984ا  

 رن اا ،ب ادار ا ،ط درد ا د  قّو دج أرو وأ رآن، رام اأ د ا ن د ر وأ ،

  ،ا طروت، ا1424 /2003.م  

 ونر نارة ا  ن مران ادن ار ،  ، ب، طم ا م. دارا و ول اأ  م

1423/2003.م  

 دا نو،اد ا حد ا و رن اد ا ن د ا ق .ا د ن دن أ د ا ن د ،  م دار

  ،ا طب، ا1417ا/1997.م  

 ر ند اا ،وا طا ،وزر وا دار ط ، د ن  ق ،مظرآن ار ا ،ر ن لظ اا ،

 1410/1999.م  

 ن ال ان إ د ن د ق .رح ا دعا د ن د ا ن د ن مران إدن ار قو اأ ،

 ،وا طروت، ا ،ب ادار ا ،1428ا/1997م  

 ظور نارم ن د ، .طا ر ررف، دون ذرب، دار ان ا  

 من اا ،وا طروت، ا ،ب ار. دار ادا  رح دريا واد اواد ا ن د ندل ا ،

1424/2003.م 

 ا وا طروت. ا ب ادار ا ،ط ددر أد ا ق ،وطرح ا ا ف ن ن دوو اأ 

1420/1999 .م 

 ريري،اا  لن ا د د ا وأ ،   ،وا طر، ا ن1423دار ا/2002.م 

 وبو رطد ا ر ص ،وراهدا ري، أطروزاون اوا ا ن ا ر درا ،ا طوا 

 ا ا ،  ،وم اا  ،ون2016/2017و . 

 وق ا .عن ا ن عف ا سن ادر سو ن ور ، ض، طرب، ام ا د، دارد ا دم أراإ

  ،1423/2003.م  

 و ناوا وا ور ا  ورات ،را م اظا  طرة ا ح دم بأ   ،

  دوات2004ا   .  

 ا،  نن ا در أ وأ ن   ،وا طد، ارا  ،نب ا 1423ا/2003.م  

 ذيرا  ،وا طا ،رب اروف، دار ا واد ر ق ،را ا  ن د  وم.1996، أ  

 ر ادر اا نرد ا ن  ن د ن  ن د ، بم، دار ارال إ مد ا ق .رر او رح

 ،وا طروت، ا ،1423ا/2002.م 

    را،  ن، ط  .ترا  فرد ا ن 1985 .م 

 صوي، دار ا دقد ا ق ،رآنم اأ رازيا  ن در أ وأ ،  ،روت ،رراث اء اإ

1412/1992.م  

 لوس ادد إدر ،لي إو  ورات ،نزون ا قطرة ا ل  رةا دو دات 5 وطدوة اا ،

 ر دةر  17/18ارا2004  ،دةور، و ط ،2004. 

 ودا ن ادس ا ،.طا ر ردون ذ ،وزر واوا ط رر. دار ارح اا  ودا  ر د 

 رازيروت ا ،ن  ،حر ا درد ا ن ر ن أ د ،1986.م  

 عرن او اد أ ق .ر ندود ا رح ريد ا د ا وأ ، طا ،رب اوري، دار ار اطو ا

  ،وم.1993ا 

 را ،ا طا ،ب اج. دار ارح ا ج إا  د ندس ا ،1424/2003.م 

 ف زروقوا  ،صون اا  ،ر رة، را دو مق أو طرة ا  ،وا دوا ووم ا

  ،طرس، اد ا  ،دال2010/2011أ.  

 ريزود ا ،ا طن، ا روت ،رف، دار ار ا 1430/2009.م   
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 ندم ا ن  لو ، وطرق ا ،أ ، ،طوا ،وزا  ،وزر وا  دار .رآن واوء ا  

 راا طا ،ودض ار1417ا.  

 رازيا ،وا طا ،ب اذب، دار اا فو ن  ن مراق إو إ1416، أ /1995.م 

 ريطرآن،ال آي او  نا  رر ن د ر ور  ، أوا ط ر دار ،رن اد ا ن د ا ق

  ،وا طا ،وز1422وا/2001.م  

 ويرد طر  . ر  درا ،روازل اا  نا  نر ا و وعو  وراهد أطرو 

 ،وم اداب واا ا ا ،د ا ن د دي  ،س ،س2019/2020.  

  دد ا تور ا  ورات ،وال ال ا  ون واا  ن س اف او 

  . 2007رس  1او وا ،دد 

 وريس الإدرا  ا وا   تظ ،را  رةا دو قط وان ت دوة دو ن ري، وردتا ا

،  4رب  اوم او واد وا  ،د اول ودة، ورات ر اث  ون ارة وارة، دد 

 2011. 

 ون  ا روع  راءة دت أزال ا دل اوم واوا ول ا ر دا ودوة ارب، اا  طوا

  ، ط ا، ارط.2007ور  2و  1ن ل ادات اس ا ،ر اؤرات ون، 

 روزا  ق ،طوس اا وب ن د ندد ا ،ديأ ،را ؤ  راثق ا ب طا ،را ؤ

  ،1426ا/2005.م  

 رطا طروت، ا ،را ؤ ،رن اد ا ن د ا ق ،رآنم ا ا ر ن أ  دن أ د ،

 ،و1420ا/2000.م 

 ر  ،روت ،سدار ا ،ا طء، اا  م  دق د د رواس و1988.م 

 ا.راب ار  ا دا ود ن ر ن أدء ا ، بود، دار اود ا ددل أ وض و د  ق

  ،ا طروت، ا ،1424ا/2003.م  

 ك وطا مس، ان أ، ،د ا ؤاد د ق  ،روت ،رراث اء ا1406دار إ/1985.م  

 ك   ،وا طروت، ا ،ب ارى. دار اا دوا س ان أ1415/1994.م 

 ورديم اا ب د ن  نو اأ ، ، ندار ا  ،داديرك ا ن دق أ ،دت اووا طا

 ،وا طت، او1409ا /1989.م 

 ورديا ،ب اود، دار اود ا ددل أ وض و د  ق .روي اا ب ن د ن  نو اأ ،

 طروت، ا ،و1414ا/1994.م  

 ووينادة ان وطا رو رف ن  رو زن أدا  ،  ،ا طا ،ب ا1412. ا/1991.م  

 تردل واوزارة ادؤون اا رد ، رة. دراا دو قط ن وات ر ،قوا واري اء اا  

 م.2004/2013إ   

  موم رر88 .04 .2   در25  را و  14(  1425رو2004 دد ردة ارا ، ددو س ا نو ن (

5223  ر3  ودى ا1425 )21  وو2004(. 

  

  

  

 

  


