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Abstract :

A summary of the search for recalcitrance of the wife 
The study showed that the jurists used the verbal 
commonality in weighting the rulings of women. It also 
showed that the verbal participant played an important role in 
the difference of jurists regarding the rulings of women, as 
well as the issue of the waiting period for a divorced 
menstruating woman and the issue of intercourse with the 
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wife without the vagina  

The study suggested that it is not permissible for the wife to 
come until after the blood and washing has ceased, and that 
the mother is forbidden by the marriage contract on her 
daughter. The Qur’anic endowment for his saying [and the 
mothers of your women] and the appeal by saying [and your 
dependents who are in your lounges] a prominent role in this 
weighting, especially that the permissibility of appeal (in Waw) 
is mentioned in Many verses in the Noble Qur’an, such as the 
Almighty’s saying: Beware of God, and God will teach you The 
study proved that the verbal joint played an important role in 
the occurrence of the difference between the jurists regarding 
the meaning of (menstruation), as it is used in the language 
and is intended to be the same, its time or place 

ت:ادلقذي
ۚ

ۗ
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 خطت انذراست:

 ادلبحث األٔل
 ياٍْت ادلشرتك انهفظً يف انقرآٌ انكرٌى
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 ادلبحث انثاًَ
 ادلشرتك انهفظً يف يباشرة ادلرأة بني انسرة ٔانركبتأثر 

 أٔال : انقرآٌ انكرٌى :
ۖ
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ۖۖ

 ثاٍَا : انسُت انُبٌٕت : فقذ ٔردث أحادٌث كثرة يُٓا : 




 ثانثا : يٍ ادلعقٕل :

 أدنت انفرٌق انثاًَ :
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 أٔال : انقرآ، انكرٌى :

ۖۖ

ۖ

 ٍَا : يٍ انسُت :ثا
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 ثانثا : يٍ ادلعقٕل :

 انرأي انراجح :
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 ادلبحث انثانث
 أثر ادلشرتك انهفظً يف َكاح انٍتًٍت

ۖ
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 ادلبحث انرابع
 ادلشرتك انهفظً ٔأثرِ يف حريت ادلصاْرة بادلسٍَت

ۚ
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 انرأي انراجح :

 اخلامتت
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 ادلصادر ٔادلراجع
 أٔال : انتفسري ٔعهٕو انقرآٌ : 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثىن  ابع

                                                                 

   

الترجيح في المشترك اللفظي وأثره في 

 أحكام المرأة دراسة فقهية مقارنة

 

 ثاٍَا : كتب احلذٌث : 
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 ثانثا : كتب انفقّ : 
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 رابعا : أصٕل انفقّ :
 

 
 

 خايسا : يراجع حذٌثت : 

 سادسا: يراجع انهغت:
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