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 :تــــــاملقذم

بن الخاحت الى الفله ختى ًؼلم ولمخه امام حؿائالث اإلالغفُت      

ظٍ الىكفت  الىثحرة التي جؼغح ،ليي ٌلؼي مىكفه ؤػاء ول واكلت َو

 ليل ػمان حاءث مً ػبُلت ؤلاؾالم اللاصع كلى ؤن 
ً
ًيىن هـاما

فمً صالر الللم ؤن  وميان وليل الىكاجم التي جىاحه ؤلاوؿان،

ى الفله، فال ًجىػ جغن   للاهىن ٌؿُؼغ كلُه ؤال َو
ً
ًيىن زاطلا

الللم مؼلم اللىان ًخماصي في ػغُاهه ًظم ما ٌشاء، فالللم 

واإلالغفت بط اهؼالكا مً صون كاهىن ًدىمه فةن الضماع ال ًفاعكه، 

ملاٌ ما مً صىله الجهل وكضم الاَخمام بملغفت  وزحر

الظىابؽ الصخُدت لؤلخيام الشغكُت التي حؿبب في جفغكت 

واهدالٌ بحن ؤفغاص ألاؾغة الىاخضة وإولياؽ طلً كلى ؤفغاص 

 املجخمم الىاخض.

ومً َظٍ الدؿائالث اإلالغفُت هي مؿإلت إلااطا خغمت الجمم بحن     

ىاٌ الفلهاء فيها بذججهم وبُان امغؤجحن؟ ؤخيامها ؤؾبابها، وؤك

فجاءث الخاحت الى هخابت بدث ًدىاٌو ؤؾـ بُان  الغاجر منها،

ؿخىحب البدث الخؼت آلاجُت:  -ؤخيام الخغمت ،َو

 اإلالضمت

 ٌ  خغمت الجمم بحن ألازخحن. -اإلاؼلب ألاو

 خغمت الجمم بحن ألام وؤبىتها. -اإلاؼلب الثاوي

 وكمتها وزالتها.خغمت الجمم بحن اإلاغؤة  -اإلاؼلب الثالث

 خغمت الجمم بحن اإلاغؤة وحضتها. -اإلاؼلب الغابم

 الىخاثج

 أهميت البحث

جخجلى ؤَمُت بدث خغمت الجمم بحن امغؤجحن في بُان آزٍغ في      

كبىله والىهي كىه في صلت التراخم والبر والخلىي وبحن كؼم الغخم 

والخباغع والخباكض بحن ؤفغاص ألاؾغة الىاخضة الصغحرة وامخضاص 

طلً بحن ؤفغاص ألاؾغة الىبحرة املجخمم وؤزغ طلً في عؾم زؼت 

 في الفقه الاسالميحكم الجمع بين امرأجين 

 *سكيىت حسين كاظم

 علىم القران/ قسم للعلىم الاوساهيت  التربيت املثنى/كليت جامعت

 امللخص  معلىماث املقالت

: جاريخ املقالت كض جفغص ؤلاؾالم صون غحٍر بةخاػخه لجمُم ما ًدخاحه ؤلاوؿان،وؤلاؾالم بىصفه صؾخىع الضهُا وألازغة الى       

كالج اإلاشىالث مً ػواًاَا الؼبُلُت املخخلفت التي ال ًيىن اللالج ؤلا منها، فيان بىاءٍ كلى ًىم الخؿاب فلض 

 الى ؤفم الىماٌ والخل الصخُذ الؿلُم ،لظا حلل ؤلاؾالم ليل حاهب 
ً
ت بلُضة كً الثغغاث وصىال صكاثم كٍى

 في ؤصق اللالكاث ومً َظٍ اللالكاث التي اكخنى بها 
ً
 مً حىاهب الخُاة ؤخياما

ً
 مخمحزا

ً
الشاعق اإلالضؽ اكخىاءا

 ً  الضكت والىطىح هي اللالكاث التي جغعى وجدمي البظعة ألاولى في اؾخمغاع الخغر واليؿل ؤال وهي جيٍى
ً
فاكا

ألاؾغة في ؤخؿً وؤصق ؤؾاؽ بىاءَا وهي خغمت الجمم بحن امغؤجحن فيان الخاحت ملخت في بُان  ؤخيام َظٍ 

      وبُان الغاجر منها.الخغمت وػغح آعاء الفلهاء فيها 

ش الاؾخالم:   16/6/2022 جاٍع

ش الخلضًل :   -------- جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــشــ   16/6/2022 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ كلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

الاخيام   الجمم بحن امغاجحن،

 .الفلهُت الضكُلت ، الضًً الاؾالمي
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ا مً كالماث البىاء والاؾخمغاع ه دى الاؾخلغاع والخؼىع وغحَر

اللىة والثباث والىصٌى الى مجخمم بوؿاوي وإهه بيُان مغصىص 

ت الخفغكت  بخماؾىه وشضة زباجه،ؤو زؼت الهضم والؿلىغ في َاٍو

ا مً كالماث الظلف والاهدالٌ وبالخالي  والخسلف وغحَر

 الىصٌى الى مجخمم حاَل باإلالاوي ؤلاوؿاهُت.

 البحث:إشكاليت 

ىت خغمت الجمم بحن      اشيالُت البدث جضوع في مؼلب مبَر

م والؿىت  امغؤجحن وبُان ػغق صالئها وازباتها مً اللغآن الىٍغ

اإلاؼهغة، وؤزٍغ في ؤمان واؾخلغاع ألاؾغة بشيل زاص واملجخمم 

 بشيل كام. 

 (1املطلب ألاول: الجمع بين ألاختين)

مم بحن ول امغؤجحن في كلض ؤحمم الفلهاء كلى كضم الجىاػ الج    

هياح واخض، وهظلً ال ًجىػ الجمم بُنهما في الىغء، وبملً 

ى كٌى كام (2)" وؤن ججملىا بحن ألازخحن"-الُمحن للىله حلالى: ،َو

م الجمم بُنهما في كلض واخض كلى الخغاثغ  صاٌ كلى خىم الخدٍغ

م جيىن  (3)ا() ملسو هلآو هيلع هللا ىلص() ال حؿإٌ اإلاغؤة ػالق ؤزته-للىله: صاللخه الخدٍغ

 -واآلحي:

ى ؤبلم في الىهي -1 م بصُغت الخبر َو ،وصُغت الخبر (4)حاء الخدٍغ

ى صاصق في ؤزباٍع ؛ألهه ؤصل كىض ؤلاميان  جدمل كلى ألازباع َو

فُدمله كلُه، وألامغ بصُغت الخبر هثحر الىـحر في اللغآن 

م إلاىطىق، ،وؤبلغ في البُان واصالح للفف والخإهُض كلى ا(5)الىٍغ

وهظلً الخمحز بحن زؼاب هللا حلالى وزؼابه) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(لهم بإن ٌلبر 

كً زؼاب هللا حلالى بصُغت الخبر التي هي ؤحل وؤوكغ للمساػب 

 -:(6)مً صُغت ألامغ ولصُغت الخبر فىاثض هي

ؤن الخىم املخبر به ًاطن باؾخلغاع ألامغ وزبىجه كلى خضوزه  - ؤ

 فاطا ؤمغ بالص يء  وججضصٍ فةن ألامغ
ً
 خاصزا

ً
ال ًدمل ؤلا فلال

لخفف الخبر آطن ـى مىافلت طلً َظا اإلاؼلىب في وحىب 

فلله،وفغطه بمجزله ما كض خصل وجدلم فُيىن طلً ألافظل 

ألحل ألامخثاٌ، ألن صُغت ألامغ وؤن صلذ كلى ألاًجاب فلض 

ًدخمل الىضب فاطا وعص الص يء بصُغت الخبر كلم ؤهه زبر ماهض 

 لغ واهخفى اخخماٌ الىضب.ومؿخ

" اإلاؼللاث -الخبر الظي َى مجاػ كً ألامغ للىله حلالى: - ب

 -ًتربصً"، وفُه ؤكىاٌ:

:  صُغت الخبر هي مجمىق اإلابخضؤ والخبر. -ألاٌو

صُغت الخبر هي زبر اإلابخضؤ وخضٍ ؛ ألن زبر اإلابخضؤ حملت  -الثاوي:

 اوشاثُت.

 بها ألامغ.اإلاشهىع حىاػ وعوص صُغت الخبر واإلالصىص  -ج

ل بؿبب -2  -:(7)ًدمل ؤهثر مً جإٍو

جيىها ؤزخحن في الضًً جدذ عحل واخض بإن جؼلب ؤخضاًَ وال  - ؤ

لىليها ؤن ٌشترغ في كلض هياخه ػالق ؤزتها لخيىن لها بيل ما 

ظا ألامغ ًدغم؛ألن)ؤْن( مم صلتها في خىم اإلاصضع ما  كىضٍ َو

م الجمم بحن ألازخحن في الللض كلى الخغا ثغ ٌؿخىحب جدٍغ

م الجمم بُنهما في الىغء بملً الُمحن فةطا وغء ؤخضاَما،  وجدٍغ

ى ما طَب بلُه  فلض خغمذ الثاهُت ختى جسغج مً ملىه ألاولى، َو

ً والفلهاء، وهظلً َى ؤمغ مىهي كىه ؛ ألهه  هثحر مً اإلافؿٍغ

" وال جداؾضوا وال -بؿبب الفغكت والخباغع للىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:

 (.8)جباغظىا"

بإن جؼلب ؤزذ الؼوحت مً الغحل   (9)جيىها ؤزخحن في وؿب - ب

ى ما ٌؿبب بحن ألاعخام كؼُلت والخفغكه  ػالق ؤزتها لُتزوحها َو

ت  ، وؤن زالف وحمم بحن ؤزخحن بللض واخض هياخهما اطا ال ألاولٍى

ألخضاَما كً ألازغي، فالللض كلى ألاولى صخُذ، وكلى الثاهُت 

ظا وان كلى كلم بدغمت الجمم بحن  باػل؛ ألن الجمم خصل به، َو

ألازخحن، ؤو كىض كضم كلمه فالللض وامل باػل) ألاٌو 

والثاوي(،وكىض وكىكه في ألاشدباٍ بحن ملغفخه ؤو كضمها وحب 

كلُه الخىكف كً الللض مثل كلض هياح الىلُحن مً ؤزىحن، فةن 

 بالخىم اؾخدب ؤن ال ًؼإ ختى جيخهي كضة 
ً
وػئ الثاهُت حاَال

" اطا -اة ،فهى هظلً مىهى كىه للىله )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:اإلاىػ

،وهظان طهغ كلماء الخفؿحر في ؤًت الجمم بحن ألازخحن (10)فللخم"

 -:(11)كىلحن
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: " خغمذ كلُىم -ؤنها ؤًت مجملت للىله حلالى: -اللٌى ألاٌو

( وطلً ؤن اإلافهىم مىه ألاول، والبُم صون الىـغ اليها 12اإلاُخت....")

عميها وما حغي مجغاَا، وللضم الخللم بـاَغ فهى ًدخاج الى  ؤو

ى مسخلف؛ ألن  بُان  الخصغف املخغم صون الخصغف اإلاباح َو

ألاكُان ال جدغم وال جدمل،واهما ًخللم بإفلاٌ اإلايلف،زم جسخلف 

بةزخالف  ما ؤطُف الُه،فاإلاغاص الللض،فالخلضًغ خغم كلُىم 

 الجمم بحن ألازخحن.

ى اللٌى ألاكىي ؛ألن ًفهم مً  اللٌى الثاوي: لِؿذ مجملت َو

ى  ما مً ألافلاٌ،َو ا خغمً الللض والىغءكليهً صون غحَر ؿاََغ

 كً طلً ملاعطت كمىم َظٍ آلاًت 
ً
إلاا ال ًدخاج الى بُان، فظال

( مً وحه صون 13" ؤو ما ملىذ ؤًماهىم")-للمىم كىله حلالى:

كً الؼوج ؤو آلازغ،فالغغض بهظٍ آلاًت مضح مً ًدفف فغحه الا 

ما ملىذ ألاًمان، وألن ؤخضاَما ًلؼم جدلُل الجمم بحن ألازخحن 

اإلاملىهخحن صون الشلُلخحن، وآلازغ ًلؼم مىله، ؤي ؤن َىان 

 -ؤخخمالحن:

 ٌ  ًغاص بأًت الجمم ما كضا اإلامالًُ. -ألاو

ا في  -الثاوي ًغاص بأًت الجمم اإلامالًُ صون الشلُلخحن،وبهظا اؾخٍى

الاؾخلماٌ كلى واخض،وكلُه فلىض اللمل الخلاعض وفي صخت 

 بإخضاَما ًجب الغحىق الى صلُل ًغجر ؤخضاَما كلى آلازغ.

والضلُل آلازغ فُه عواًخحن .الغواًت ألاولى كٌى كلي) كلُه  -3

( فهظا الخبر مً 14" ؤخلتها آًت وخغمتها ؤزغي")-الؿالم( :

الىاضر ،ؿاٍَغ ٌؿخىحب الخلاعض وؤهه كمل بإخضاَما لللمه 

ى الخم للىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:بظل م َو ى الىاحب الخدٍغ " الخم مم -ً َو

 (، وألن الخدلُل مسصىصه في غحر طلً ألحل الخلُت.15كلي")

 صاللت الخضًث:بإن الخلُت جيىن اإلالً صون الىغء.

والخغمت جيىن في الىغء صون اإلالً، ومً اإلامىً ؤن ًغاص بـ ) وؤها 

نهما في اإلالً إلاا ؾإله ؤبا ببغاَُم )كلُه ؤههى( بىغاَت الجمم بُ

الؿالم( كً ؤزخحن مملىهخحن وحملهما كاٌ: حؿخلُم وال ؤخبه 

لً،وؾإلخه كً ألام والبيذ اإلاملىهخحن كاٌ:َى ؤشضَما وال ؤخبه 

.
ً
 لً ،جخدمل الثاوي خمله َظا ؤوال

 الغص كلى َظا الضلُل.

ظًب خضًث مفتري كً الامام كلي) كلُه الؿالم( وطلً لخى -1

الامام )كلُه الؿالم( هفؿه له لغواًت ؤًاؽ بً كامغ ؤهه كاٌ لللي 

" ؤهً جلٌى ؤخلتها آًت وخغمتها آًت"ألن اإلاغاص مً -)كلُه الؿالم( :

" ؤخلتهما آًت اإلالً صون الىغء" ، وكىله ) -كىله )كلُه الؿالم( :

كلُه الؿالم(" وخغمتهما آًت" مغاصَا َى الىغء صون اإلالً،وكلُه 

جىافي بحن آلاًخحن وال اللىلحن؛ألن اإلاغاص مً كىله)وؤها ؤههى( فال 

فُجىػ ؤن ًيىن اإلاغاص مىه الىغء كلى حهت الخـغ،وهظلً ًجىػ 

ى ما ؤهضٍ كٌى  ؤن ًيىن مغاصٍ مً اإلالً َى هىق مً الىغاَت،َو

) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فلاٌ: " هظبىا مً وان ًامً... فال ًجملً ماٍئ في -الغؾٌى

 .(16)ؤزخحن" عخم

م والخدلُل؛ألهه ال  -2 خحن في ؤًجاب الخدٍغ آلاًخحن غحر مدؿاٍو

ًجىػ ؤن ًيىن بُنهما ملاعطت وطلً ألن ول واخضة منهما وعصث 

 بؿبب غحر ألازغي.

م هلىله حلالى:     " وخالثل -فلض وعصث في خىم الخدٍغ

،ؤي وكلذ في آًت اليؿاء املخغماث ألابضًت كلى (17)ؤبىاثىم"

مه، وآًت الخدلُل وعصث في  ظا صلُل كلى شضة جدٍغ الغحل،َو

 كً طلً بإن 
ً
ؤباخت اإلاؿببت التي لها ػوج في صاع الخغب، فظال

 .(18)صلُل الخـغ ملضم صلُل ألاباخت

م  الغواًت الثاهُت: كً كثمان ؤهه كاٌ ؤخلتها،والغاجر لضًه الخدٍغ

حن في ولىً ؤَل الـاَغ حىػوا الجمم بحن ألازخحن بملً الُم

الىغء،وهظلً ًجىػ الجمم بُنهما في اإلالً وكض اخخجىا بدضًث 

كثمان الظي ؤحاب الؿاثل بلضم ؤمٍغ ؤو نهُه في الجمم بُنهما 

ولىىه ًغجر الخلُت ألنها ألاصل،بِىما وان حىاب الامام)كلُه 

الؿالم(للؿاثل بالىهي في الجمم بُنهما ألن ألازظ بما ًدغم ؤولى 

،بِىما َىان
ً
مً ًغي بإخلُتهما في الجمم واخخجىا بلىله  ؤخخُاػا

ى كٌى ؤَل الللم 19" وؤخل لىم")-حلالى: ل َو ظا زالف الخإٍو ( َو

 وال زالف بحن ؤَل الللم في الجمم بُنهما في اإلالً.

الضلُل الثالثت:كٌى الامام كلي) كلُه الؿالم()فاطا احخملذ 

بحن ألازخحن ،وكلُه ًيىن الجمم (20)البرهت والشفاء والنهئ،واإلاغت(
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في اإلالً حاثؼ والجمم بُنهما في الىغء غحر حاثؼ،فمتى ؾبم 

 .(21)الىغء الى ؤخضاَما خغمذ ألازغي 

م ولخاَما صالت كلى  الغص كلُه: ؿاَغ آلاًت الخلُت وآًت الخدٍغ

مه،وكلُه ال ًيىن الجزاق الا في خىم  خىم الخلُت في الىغء وجدٍغ

يؿل،فُفهم مً آًت الىغء ألزٍغ وشضة وكىكه في الخغر وال

ى كٌى الامام كلي)  الخدلُل الضاللت كلى حىاػ ملً ألازخحن َو

كلُه الؿالم(وعجخه اللاض ي مً حمهىع الفلهاء،وطلً ألن آًت 

الخدلُل مسصىصت في غحر طلً،وكىضثظ ًيىن كىله ؤخلتها آًت 

(" ألهخفاء مً كاٌ 22اإلالصىص منها كىله حلالى" ؤو ما ملىذ)

ىان مً ًغي ؤو فغغ بالجىاػ،ألنها ميؿ م َو ىزت بأًت الخدٍغ

 باللٌى فلم ًجىػوا الجمم بُنهما بملً الُمحن.

 املطلب الثاوي: الجمع بين ألام وأبىتها.

 
ً
ى كٌى  -ؤوال جدغم ألام كلى ػوج ؤبىتها بمجغص الللض كلى البيذ  َو

 (.23ؤحمم كلُه فلهاء اإلاظاَب ؤلاؾالمُت)

 حجتهم:

 
ً
 ؤحماكهم كلى طلً.-ؤوال

 
ً
كىله ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(" مً جؼوج امغؤة زم ػللها كبل ؤن ًضزل بها -زاهُا

، وعوي كً (24)خغمذ كلُه ؤمها، ولم جدغم كلُه بىتها"

مجاَض،وابً الؼبحر ؤهه ال جيشإ الخغمت بُنهما ؤلا بلض 

م ؤمهاث اليؿاء  ،واكخمضوا في طلً كلى الشغغ في الخدٍغ الضزٌى

، و  َظا الشغغ ال صلُل كلُه، وال زالف في والغباثب الضزٌى

 كً طلً لآلبهام في جفؿحر كىله 
ً
عحىق الشغغ في الغباثب، فظال

(" فةن بُان الىص ؤما ؤن 25" خغمذ كلُىم ؤمهاجىم)-حلالى:

 فاألزظ به واحب،وؤما ؤن ًيىن جفؿحر مً كبل 
ً
ًيىن جىفُلا

ى ما ال ًسالفه مسالف.  اإلافؿغ َو

 
ً
ض -زالثا م ألام بالضزٌى وباإلاىثب*َىان عؤي لٍؼ ،للىله (26)خدٍغ

،وطلً ألن اللؼف بالىاو ٌؿخىحب (27)" وؤمهاث وؿاءهم"-حلالى:

غي بإن اإلاىث ًلىم ملام  ً في الخىم والشغغ واللؼف،ٍو الدشٍغ

الضزٌى وكلُه ًجب ؤن ًخم اإلاهغ واللضة وطلً ألن اإلالؼىف 

كلُه ال ٌشاعن اإلالؼىف في حمُم ألاخيام، مم وىن شغغ 

ضزٌى في الغباثب زاصت، ألن ألامهاث لِـ مً الغباثب بل ال

 (" .28" وؿاثىم الالحي)-بىاتهً منهً للىله حلالى:

 الغص كلُه: كىله طلُف لؤلحي:

اإلاؿاواة اإلاىث للضزٌى في ألامغ ال ٌؿخىحب الخلمُم، وطلً  - ؤ

 ألن اإلاىث ال ًدصل به الاخالٌ والاخصان وال ًىحب كضة ألاكغاء.

" ألام -ماص كً الامام الصاصق) كلُه الؿالم(:عواًت حمُل وخ - ب

،ؤي اطا جؼوج ألام زم ػللها كبل الضزٌى فله (29)والبيذ ؾىاء..."

 ؤن ًتزوج بىتها.

 اكتراض الغواًت لآلحي:

م ولؤلزباع املخالف ال  -1 الغواًت مسالفت لـاَغ اللغآن الىٍغ

 ًجىػ اللمل به.

ما جاعة الغواًت مظؼغب ألاؾىاص وطلً ألن حمُل وخماص َو -2

ان كً الامام الصاصق) كلُه الؿالم(بال واؾؼت وؤزغي  ًغٍو

اهه كً الخلبي كً الامام الصاصق) كلُه الؿالم(،وهظلً  ًغٍو

ظا ؤطلف الاخخجاج   كً بلع الغواة َو
ً
ه مغة حمُل مغؾال ًغٍو

" وؿاثىم -ملان بً كباؽ للىله في جفؿحر كىله حلالى :

ال فغق بحن الضزٌى بها ("،كمىم خىمها في ول خالت و 30الالحي)

ا.  وبحن غحَر

 ،(31)" الغباثب كلُىم خغام"-كٌى الامام كلي) كلُه الؿالم(: -3

م  فاملخغماث باإلاصاَغة بيذ الؼوحت جيىن خغام ػوج ألام جدٍغ

حمم فاطا صزل باألم خغمذ البيذ كلى الخإًُض وؾىاء في طلً 

بل بيذ اإلاغؤة خلُلُت وهي اإلاىلىصة منها بغحر واؾؼت فىلضث ك

 وهي اإلاىلىصة منها بىاؾؼت هبيذ بىتها، 
ً
الىياح ؤو جإزغث ومجاػا

 كً طلً اللغب في الصفت التي ًإحي بلض الجمل 
ً
فظال

اإلاخلضصة،وؤن هؼلذ وبيذ ؤبنها وؾىاء ؤواهذ بيذ وؿب ؤم عطاق 

( 32" وعباثبىم..")-وؾىاء ؤواهذ واعزت ؤم غحر واعزت للىله حلالى:

هذ في حجٍغ ؤم لم جىً في حجٍغ كىض وكلُه جدغم البيذ ؾىاء ؤوا

 حمُم الللماء.

الغص كلُه: ال جؼلم الغباثب كلى بىاث الؼوحت ؤلا بلض الضزٌى بها، 

وآًت الضزٌى حاءث جإهُض والخإهُض مغحىح باليؿبت الى 
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 فُسغج الخلُُض كً مسغج 
ً
الخإؾِـ، وبهظا ال ًيىن بُاها

لىاخضة ال جدمل ألاغلبُت،واإلالغوف كىض ؤَل اللغت بإن اليلمت ا

كلى ملىُحن فمً اطا حلللذ بالغباثب واهذ ابخضاثُت،واطا حلللذ 

 لهما،ؤما 
ً
ظا ألابضاٌ طلُف وىهه بُاها باألمهاث واهذ بُاهُت َو

م لؤلمهاث وللٌى  ألاخاصًث فخدمل كلى الخلُت،وللمىم جدٍغ

 وان ًلٌى غي آلاًت ابهمىا ما -الصاصكحن)كليهما الؿالم(:
ً
" ؤن كلُا

 .(33)هللا"ؤبهم 

 املطلب الثالث: الجمع بين ألام وأبىتها في حال الشرك.

 
ً
كىض كلض عحل كلى ألام وؤبىتها في خاٌ الشغن بلفف واخض  -ؤوال

 -:(34)زم اؾلم فُه ؤكىاٌ

فاعق ألازغي ؤن لم ًىً  : ًمؿً مً ٌشاء منهً ٍو اللٌى ألاٌو

" ال -الؿالم(:صزل بىاخضة منهما إلاا عوي كً الامام الغطا ) كلُه 

ج الىصغاهُت كلى اإلاؿلمت"  .(35)ًجىػ جؼٍو

ترن هياح ألام وألافظل له  له ؤن ًثبذ هياح البيذ ٍو

ألازُاع،فخدغم ألام كلى الخإًُض ألنها مً ؤمهاث وؿاثه،وكىض 

ى كلض  ازخُاٍع لؤلم ًىٍغ الللض كليها مم الؿلت لىياح الخغر،َو

،وكىض كضم الؿلت فال بإؽ ماٍض لىىه كض جغن ألافظل الى  اإلاىٍغ

م حمم، وججىػ له  بالللض كلى ألام وخغمذ البيذ كلُه، جدٍغ

البيذ كىض ػالق ألام،بل ال ًجىػ ؤزخُاع ألام والللض كليها واطا 

" وال جىىدىا -كلض فهى غحر ماٍض للمىم كىله حلالى:

مها مىاهدت حمُم الىفاع36اإلاشغواث")  .(37)(،لخدٍغ

 البيذ اللٌى الثاوي: كى
ً
ض اؾالمه بلض الضزٌى باألم فخدغما ملا

وألام ،وؤن لم ًىً صزل باألم لم جدغم البيذ بل ألام زاصت 

 (.38" وؤمهاث وؿاثىم")-للمىم كىله حلالى:

 
ً
 .(39الجمم كىض اإلاشغن بللض وبلفف واخض) -زاهُا

ال ًجىػ الجمم بحن ألام وؤبىتها في هياح كبل وبلض الضزٌى  - ؤ

صخت الىياح مً ًىـم الازخُاع الى كلضَا،ألهه وطلً ألهه ًدىم ب

اطا وان كض كلض كلى ؤهثر مً ؤعبم وؿاء واؾلم فُدىم بصخت 

 ألن هياخهً 
ً
اث وكم باػال وكىق كلض هياح ؤعبم فلؽ وهياح آلازٍغ

ًؼوٌ وال ًجب كلُه هصف اإلاهغ،ألهه حمم بحن ما ال ًجىػ الجمم 

للض؛ وطلً ألهه ال بُنهما واؾلم وازخاع ليان ازخُاٍع لؤلٌو ال

ًجىػ ؤن ًسخاع ؤلا مً ًجىػ الاؾخمغاع بىياخها خحن ألازخُاع 

بملنى ؤهه ؤزخُاع ليل واخضة مً ألاعبم كلى كلض حضًض،وكلُه 

ًجب ؤن ًيىن له ؤزخُاع ول واخضة منهما ) ألام، البيذ(،وبه كاٌ 

ى الغاجر كىضٍ.  الشافعي َو

ى الغؤي الثاوي ل - ب ترن ألام َو  لشافعي.ًمؿً البيذ ٍو

ىا ال (40)الغص كليها : ًيىن َظا الخل في صىعة ألازخُاع إلاؿلم َو

ًمىً الازخُاع في خاٌ ؤلاؾالم ،ألن ألام جدغم بمجغص الللض كلى 

 البيذ.

 املطلب الثالث: الجمع بين املرأة وعمتها وخاالتها.

 ٌ ى ما طَب  -اللٌى ألاو ًجىػ الجمم بحن اإلاغؤة وكمتها وزاالتها َو

 .(41)امُتالُه الام

 حجتهم:

( صاللت آلاًت :ؤخل هللا حلالى 42" وؤخل لىم...")-كىله حلالى: - ؤ

هياح اليؿاء ما وعاء املخاعم صون الخمـ ؤو ملً الُمحن مً صون 

م بحن الخالثل باؾخلماٌ امىالىم كلى وحه الىياح واللمل  جفٍغ

والخللم فخدمل آلاًت كلى اللمىم،وللغحل ؤن ٌللض كلى اللمت 

ذ ؤزيها مً غحر اؾدئظانها،ولىً ًجب كلُه ؤن وكىضٍ بي

اؾدئظان واعطاء اللمت كىض ػكمه هياح بيذ ؤزيها،وهظلً ًجىػ 

له ؤن ٌللض كلى الخالت وكىضٍ بيذ ؤزتها مً غحر ؤطن وعطا بيذ 

ألازذ،لغفم الخغج كىىم مسالؼت الُخامى مسافت الا حلضلىا ألن 

لىالة، ألن الجامم اليؿاء في حجىع ألاػواج، والُخامى في حجىع ا

بُنهما الدجغ فاللغض مً الخللُل مً الجمم بحن اليؿاء ألحل 

ً لظلً وصل  الخمىحن مً اللضٌ بُنهً لُخامى مً اليؿاء وغحَر

الىياح بالخىف،ألنهم واهىا ًتزوج وؿاء هثر مً صون اللضالت 

ا،فظهغ هللا حلالى اللضص املخصىص الى ؤن  بُنهً باإلالاٌشت وغحَر

طهغ الىاخضة والى الاكخصاع كلى ملً الُمحن صون اهخهى الى 

 .**الخغاثغ واإلاهاًغ
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(،صاللت آلاًت : اهىدىا 43" فاهىدىا ما ػاب...")-كىله حلالى: - ب

الؼُب مً اليؿاء ؤي الخالٌ مثنى وزالر وعباق مً صون جفصُل 

 بحن ؤهىاق الخالثل.

) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(: - ث اإلاغؤة كلى كمتها " لِـ للغحل ؤن ًىىذ -كٌى الغؾٌى

وزالتها ؤلا بإطن اللمت ؤو الخالت وفُه جلُُض لخصىص،الخبر 

( كلى 44" ال جىىذ اإلاغؤة كمتها وزالتها")-الىاعص كً الىبي ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:

فغض صخخه وزبىجه فخسصُص الـاَغ ال ًضٌ كلى عفم الخبر 

ت بل ال ًيىن َىان مىافاة لخىمه في ول خاٌ،وفُه صالل

ظا ال ًضٌ كلى  لت بىثرة،َو ى الىاعص في الشَغ جسصُص اللمىم َو

ههي هياخها كلى الاػالق،فهظا الخبر مسصىصه الخضًث ،لى زبذ 

فُيىن جلضًغ طلً ال جىىذ اإلاغؤة كمتها وزالتها بغحر ازخُاع منهما، 

ظا صلُل كلى كضم اإلاغاص مىه الىهي،وفي ول خاٌ،واطا جم الللض  َو

مً صون كلم اللمت والخالت ومىافلتهما فلهما صون الىغء بُنهما 

 الازخُاع في جمام الللض ؤو فسخه، ولهً مفاعكت اطا ؤعصن طلً.

) صلى  ى ما صٌ كلُه اللغف ألن كٌى الغؾٌى الضلُل اإلاىؼلي: َو

" -هللا كلُه وآله وؾلم( ًجب ؤن ًؼاق ال مدالت للىله حلالى:

(" مغ ألازغ ؤن هياح (، وألا 45وؤػُلىا هللا ... وؤػُلىا الغؾٌى

ى  اإلاغؤة الثاهُت ال ًخىكف غلى كبٌى ألاولى ؤو كضمه وصخخه و َو

ما ؤعاصٍ الشاعق اإلالضؽ لخىمه ؤو فيها مصلخت اللباص َى 

.  ؾبداهه ٌللمها ال غحٍر

ى ما  اللٌى الثاوي: ال ًجىػ  الجمم بحن اإلاغؤة وكمتها وزالتها َو

 .(46)طَب بلُه حمهىع الفلهاء

 حجتهم.

 
ً
ؼ هلىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(: -ؤوال " ال جىىذ اإلاغؤة -كُاؽ الؿىت بالىخاب اللٍؼ

 .(47)كمتها وزالتها"

 ًدغم كلُه ؤن ًىىذ    
ً
صاللت الخضًث: ؤهه لى واهذ اللمت عحال

بيذ ؤزُه ؤو واهذ الخالت طهغ الخغم كلُه هياح بيذ ؤزُه 

م بحن ألازخحن ألهه لى واهذ ؤخضي ألازخحن   لخغم والخدٍغ
ً
طهغا

لظا خغم الجمم بُنهما في الىياح، وهظلً  كلُه وػئ ؤزخه بالشغق،

 َى خىم اإلاغؤة وكمتها وزالتها.

 (48)الغص كلُه

 
ً
" لِـ للغحل -الخبر اإلاغوي كً ؤَل البِذ) كليهم الؿالم(: -ؤوال

ؤن ًىىذ اإلاغؤة كلى كمتها وزالتها ؤلا بإطن اللمت 

ى فُض لخصىصُت الخ49والخالت") ضًث لى زبذ فُيىن (،َو

جلضًغ طلً ال جىىذ اإلاغؤة كلى كمتها و زالتها بغحر ازخُاع 

ظا صلُل كلى كضم اإلاغاص مىه الىهي وفي ول خاٌ، وألنهما  منهما،َو

فؿض  والضجان )اللمت،الخالت( والجمم بُنهما بؿبب الىغاَت ٍو

الىصل والّىص فهما لِؿا وإبىتي اللم ؤو الخاٌ اللخحن ش يء لىاخضة 

ا كلى ألازغي فةطا واهخا عاطِخحن بظلً فال ًفؿض الجمم منهم

 بُنهما.

 
ً
ى مً ؤزباع  -زاهُا لغت الخضًث لغت اللماء ؤي الـاللت َو

غة الغوس ي اإلالغوف كىه   كً طلً ألاصل فُه ؤبى ٍَغ
ً
آلاخاص،فظال

) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(،وكض نهاٍ الخلُفت الثاوي كمغ  الىظب والافتراء كلى الغؾٌى

الخؼاب كً طلً بل طغبه بالضعة لُىف كً عواًت َظا  بً

غة 50الخضًث،إلاا عوي الامام كلي) كلُه الؿالم( كىله) ( في ؤبى ٍَغ

غة -الضوس ي*** " ؤلا ؤن ؤهظب الىاؽ كلى عؾٌى هللا) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ؤبى ٍَغ

) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بافت ذ كاجشت ػوج الغؾٌى راثه كلى الضوس ي"،وهظلً جصٍغ

 الغؾٌى   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بإخاصًث كضة لِـ فلؽ َظا الخضًث.

 
ً
الاحماق وطلً ألن َظٍ الغواًت مً الغواًاث اإلافغصة التي  -زاهُا

" ؤلا ما ملىذ -جللاَا الىاؽ باللبٌى لخسصُص كىله حلالى:

بإزباع آلاخاص التي ججغي مجغي ألازباع اإلاخىاجغة وهي (51)بًماهىم"

 -لتي جىحب الللم مً وحهخحن:ا

كبٌى َظٍ ألازباع واؾخلمالها مً كبل الؿلف مم ازخالفهم  - ؤ

م الاحتهاص في كبىلها وعصَا،صلُل  في شغاثؽ كبٌى ألازباع وحشَغ

اجفاكهم كلى كبٌى جلً ألازباع واؾخلمالها هضالثل لللمهم 

ظا ًىحب الللم بصخت الىلل.  بصختها واؾخلامتها َو

ي احماكهم كلُه، والاحماق ملضم كلى زبر الاجفاق كلى ؤمغ ؤ - ب

آلاخاص وؤولى مىه ،ألن الاحماق بغص الخبر الىاخض وال ًغص الاحماق 

 ؤو 
ً
بالخبر الىاخض،وؤن زالف الاحماق بلظهم، ٌلض َظا شاطا
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ظا صلُل صخت الاحماق وحىاػ جسصُص الـاَغ وكلُه  ،َو
ً
فؿاصا

م بالؿىت اإلاؼهغة.  ما حاػ جسصُص اللغآن الىٍغ

 .(52)ص كلُهالغ 

 
ً
ى ؤخض -ؤوال الاحماق باػل وطلً ألن كثمان البتي ؤباح الجمم َو

 كلمائهم.

 
ً
صلُل اللغآن والؿىت: اطا وان ههى كً هياح اإلاغؤة كلى كمتها  -زاهُا

 -وزالتها مسالف لللغآن،فهى باػل ـى زؼإ في مىطلحن:

لى زبذ حىاػ مسالفت الؿىت لللغآن لثبذ بها الُمحن مم  - ؤ

 ل ؤن عؾٌى هللا ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(كض ى بالُمحن مم الشاَض.الشاَض بضلُ

اطا وان خضًث ههي الجمم لِـ بدضًث، والاخخماالث واعصة  - ب

م، وكٌى ؤصخاب الغؾٌى ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(،واحماق ؤَل  في اللغآن الىٍغ

 -الللم ًضٌ كلى بلع صون بلع، ما َى الغص كلى طلً:

) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  (َم ؤَل اإلالغفت والللم بىخاب هللا حلالى.ؤصخاب الغؾٌى

 
ً
ؼ،واطا لم ًىً  -زالثا  للىخاب اللٍؼ

ً
كٌى الصخابت ال ًيىن مسالفا

في ألامغ الىاعص كىه ؾىت، وال كٌى فُه لصخابت وال احماق ًضٌ 

مىه مما بلع ملاهُه صون بلظهم،وفي َظٍ الخالت البض مً 

 ه فهى ال ًسص ش يء صون ش يء.خمل ألامغ كلى ؿاٍَغ وكام

 .(53)الغص كلُه

اصكاء مسالفت الؿىت لللغآن اصكاء هابم مً حهل وكضم اإلالغفت  - ؤ

ؼ والؿىت اإلاؼهغة.  بالىخاب اللٍؼ

اطا وان َىان ازخالف بحن صخابت عؾٌى هللا ) صلى هللا كلُه  - ب

وآله وؾلم(في ؤمغ ما فُىػق طلً الى ألاشدباٍ لضيهم بـاَغ 

ل.  الخجًز

 
ً
 :(54)صلُل الخغمت -عابلا

حاء الىهي في كىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(بصُغت صالت كلى الاصالح ؤو الخحر  -1

ألن فلل الىهي َى ما وطم للضاللت كلى ػلب كضم اللُام بالفلل 

ى صلُل كلى ؤن َىان ههي  مً خُث  وؿبت بِىه وبحن اإلاخيلم،َو

ى هىق مً عفم  اإلاشاخىاث كً ألامغ بضافم اإلاصلخت بحن اللباص َو

 والخىافغ بحن ألاعخام.

وعص ؤمغ الىهي بصُغت ألازباع وىعوص بلع ألازباع بظلً  -2

( وبما ؤن الىهي 55" واإلاؼللاث ًتربصً...")-هلىله حلالى:

م مً حهخحن في الخضًث.  ٌؿخىحب الخدٍغ

م لىعوصَا بصُغت الىهي وألازباع. - ؤ  للمبالغت في بُان الخدٍغ

بُان ألامغ اإلاىهي كىه كً غحٍر ألػالت ألاشياٌ لضي اللباص بال - ب

بصُغخه اإلالغوفت مم ؤن َىان ٌللض بلضم حىاػ هياح بيذ ألار 

كلى اللمت وحىاػ هياح اللمت كلى بيذ ألار للُمت اللمت ؤؾىة 

 بلضم حىاػ هياح ألامت كلى الخغة وحىاػ هياح الخغة كلى ألامت،

(بىفؿه) صلى هللا فلظلً ؤوضر بُان طلً ؾُض اإلاغؾلحن ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 كلُه وآله وؾلم(.

" ال جىىذ اإلاغؤة" ملىاٍ ال جفلل طلً ألن كلى اإلاغؤة -كىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(: -3

ؤن جلخىم بغػكها وهصُبها وجىفغ خصتها الى هفؿها ألن الشاعق 

ظا صلُل كلى ؤن الخضًث صاٌ كلى  اإلالضؽ َى الغاػق اإلالؼي، َو

 ض كً الخىافغ واللؼُلت بحن ألاعخام.الىكف والخلغب والخباك

ؤن ؾبب كٌى كثمان بالجىاػ ألن الخضًث هاسخ هما كىله  -4

ظا اليسخ ال ًجىػ لىىه خضًث 56" وؤخل لىم" )-حلالى: (َو

صخُذ ملبٌى مشهىع فُجىػ فُه وسخ الىخاب به ألن الخضًث 

م للىله حلالى: " لخبحن للىاؽ ما هٌؼ اليهم" -مبحن للىخاب الىٍغ

(.57) 

ي الخضًث ؤكغاع للخغمت في حمم ألازخحن إلاا ٌؿببه مً كؼم ف -5

بحن ألاعخام،فُجب الىصل في ول ألاعخام ولِـ فلؽ بحن 

ألازخحن،وكىض اعجياب الخغمت بالجمم بحن اإلاغؤة وكمتها وزالتها 

ظا صلُل الخغمت.  كلُه الخىفحر باللخم َو

 .(58)الغص كلُه

م) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص     ()لِـ للغحل( ؤلا بإطن الخبر الىاعص كً الغؾٌى الىٍغ

" ال جىىذ اإلاغؤة..." ولى زبذ كىه -اللمت بلُض زصىص كىله) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(:

يىن جلضًغ طلً: ال جىىذ اإلاغؤة كلى كمتها وزالتها... بغحر ازخُاع  ٍو

منهما، وال ًيىن اإلالصىص فُه الىهي كً هياخها كلى الاػالق وفي 

ؿاَغ اللغآن ًبُذ الللض كلى اليؿاء باإلػالق و  ول خاٌ،

ج اإلاغؤة كلى كمتها وزالتها ألهه كام وشامل  فِؿخىحب اباخت جؼٍو
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وال ًسغج مىه الا ما ازغحه صلُل بحّن وكاػم لىهي كً حمم اإلاغؤة 

 كً طلً زبر:
ً
" ال -كمتها وزالتها اطن لم ًىً منها اطن، فظال

ألهه زبر واخض وملاعض  جىىذ اإلاغؤة..." مسالف لـاَغ اللغآن

بإزباع حؿخىحب ؤلاباخت مم الاؾدئظان ومدمٌى لى ؾلم مً 

 طلً وله كلى مم وحىص ؤلاطن، فال ًمىً الاكخماص كلُه.

الجمم بحن اإلاغؤة وحضتها: ال ًجىػ الجمم بحن اإلاغؤة  -اإلاؼلب الغابم

ى ما ؤحمم كلُه فلهاء اإلاؿلمحن  .(59)وحضتها َو

 حجتهم:

( الجضة بمجزلت ألام وؤن 60غمذ كلُىم ؤمهاجىم")" خ-كىله حلالى:

 ،
ً
، جدغم حملا

ً
كلمذ، وخغمتها خغمت ؤبضًت، وول مً خغمذ كُىا

 ؤلا الغبِبت، فالغبِبت جدغم 
ً
، ال جدغم كُىا

ً
وول مً خغمذ حملا

 ؤزغي، فالغحل كىض كلضٍ كلى اإلاغؤة خغم كلُه 
ً
 مغة وحملا

ً
كُىا

وكىض ػلله لها ًدل له هياح بىتها كبل الضزٌى مً خُث الجمم 

م ألابضي  هياح الغبِبت، واطا جم الضزٌى بها كىض طلً ًيىن الخدٍغ

 بِىه وبحن الغبِبت.

 الىتائج

ؤحمم الفلهاء اإلاؿلمحن كلى خغمت الجمم بحن امغؤجحن في كلض  -1

واخض ؾىاء ؤواهخا خغاثغ ؤم ؤماء ؤم ملً ًمحن، ؤم مشغواث، وؤن 

 زالفه وكلض الىياح فهى باػل.

ى  خغمت -2 الجمم بحن ألام وؤبىتها بمجغص الللض كلى البيذ َو

 كٌى كلُه ؤهثر الفلهاء.

شغغ الشافعي لخغمت الجمم بحن ألام وؤبىتها الضزٌى صون  -3

ض بً زابذ،  الللض، في خحن ؤهفغص ٍػ

بدغمت الجمم بُنهً بالضزٌى واإلاىث، ؾىاء ؤواهذ ؤبىتها خلُلُت 

 في حجغ الؼوج ؤم لم جىً في 
ً
.ؤم مجاػا  حجٍغ

م الجمم بحن اإلاغؤة اإلاؿلمت واإلاغؤة الىخابُت بللض واخض. -4  جدٍغ

ؤهفغصث الامامُت بالجمم بحن اإلاغؤة وكمتها وزالتها بإطن اللمت 

ى الخىم الظي ال ًجىٍػ حمهىع الفلهاء.  والخالت،َو

 

 

 الهــىامش

،اإلاضوهت الىبري: 5-3\5، هخاب ألام:77اإلاؿاثل الصاغاثُت: -1

 .230\7،اإلاغنى:195\4للؿغزؿس ي:،اإلابؿىغ 39\3

 .23ؾىعة اليؿاء:  -2

ت:  -3  .30ح \53املجاػاث الىبٍى

،مجمم 95\106،5\4،بضاجم الظاجم:389\1عؾاثل اإلاغجض ى: -4

 .106\1،مغنى اللبِب:7\4البُان:

 .2، ؾىعة املجاصلت:228ؾىعة البلغة: -5

 .105\2،البدغ املخُؽ في ؤصٌى الفله:459\1ؤخيام الجصاص: -6

 .203\5مىاَب الجلُل:،56\3مجمم البُان: -7

 .2957ح \194\1حامم ؤخاصًث الشُلت: -8

، 487-485\7، الشغح الىبحر:224-223\16،املجمىق: 302\4الخالف: -9

 .522-521\9املخلى: ،202-201\4اإلابؿىغ للؿغزؿس ي:

 .267\11اإلاعجم الىبحر الؼبراوي: -10

، 522\9،املخلى: 493\7،اإلاغنى:130\22ؤخيام اللغآن للجصاص: -11

 .264\2الصىاجم:بضاجم 

 3ؾىعة اإلااثضة: -12

 .3ؾىعة اليؿاء:  -13

 .6ح\496\2حامم ؤخاصًث الشُلت:  -14

 .192\1حامم ؤخاصًث الشُلت:  -15

 .319\3هصب الغاًت: -16

 .3ؾىعة اليؿاء:  -17

 .247مؼاعح ألاهـاع:  -18

 24ؾىعة اليؿاء: -19

 .19ح \366\23حامم ؤخاصًث الشُلت:  -20

 .511ػبضة البُان:  -21

 3ؾىعة اليؿاء: -22

، اإلابؿىغ 69\4ؤخيام اللغآن للجصاص: ، 303-302\4الخالف:  -23

 .342، بضاًت املجتهض: 272\7، اإلاغنى: 217\6، املجمىق: 199\4للؿغزؿس ي: 

 .5ح \429\4حامم ؤخاصًث الشُلت:  -24

 .23ؾىعة اليؿاء:  -25

ض بً زابذ بً الطخان الخؼعجي الىجاعي،اإلالغيء الفغض ي  ض :َى ٍػ *ٍػ

 1/30،واجب وحي الىبي:ؤهـغ:جظهغة الخفاؾ:
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، ؤخيام اللغآن للجصاص: 529\9،املخلى:630\2جظهغة الفلهاء:  -26

3\356-357. 

 .23ؾىعة اليؿاء:  -27

 .23ؾىعة اليؿاء: -28

 .13ح\432\20حامم ؤخاصًث الشُلت: -29

 .23ؾىعة اليؿاء: -30

 .1ح\428\20حامم ؤخاصًث الشُلت:  -31

 .23ؾىعة اليؿاء: -32

 .3ح \429\20حامم ؤخاصًث الشُلت: -33

 .247\2، الؿغاثغ: 311\4الخالف: -34

 .10ح \531\20حامم ؤخاصًث الشُلت: -35

 .221ؾىعة البلغة: -36

 .217\2، الخبُان:312-311\4الخالف: -37

 .23ؾىعة اليؿاء: -38

 .74\8، اإلاغنى:362 \16، املجمىق: 390 \4الخالف: -39

 .70\7مسخلف الشُلت:  -40

 .77اإلاؿاثل الصاغاثُت:  -41

 .24ؾىعة اليؿاء:  -42

اإلاهغ، ؤهـغ: معجم  **اإلاهاًحر: هي حمم مهحرة وهي الخغة مً اليؿاء الغالُت

ت:  .413الفاؾ الفله الجلفٍغ

 .23_ؾىعة اليؿاء:43

 .320_هصب الغاًت: 44

 .59_ؾىعة اليؿاء: 45

، اإلابؿىغ للؿغزؿس ي: 166\2، اإلاضوهت الىبري: 146 \16_املجمىق: 46

 .359\7، اإلاغنى: 194\4

 .320_هصب الغاًت: 47

 .78_اإلاؿاثل الصاغاثُت: 48

 .4ح \499\20 _حامم ؤخاصًث الشُلت:49

 .238\1، عؾاثل الشٍغف اإلاغجض ى: 526\2_الؿغاثغ: 50

غة الضوس ي الُماوي الخافف     ٍغ غة الضوس ي:َى ابَى ***:ؤبى ٍَغ

 .1/32الفلُه:ؤهـغ:جظهغة الخفاؾ:

 .23_ؾىعة اليؿاء:51

 .93\2، فله اللغآن: 167\3_الخبُان: 52

، املخلى: 493\7اإلاغنى: ، 95\4، اإلابؿىغ للؿغزؿس ي: 23\7_هخاب ألام: 53

9\ 524. 

 .63 -61\7، مسخلف الشُلت: 296\4_الخالف: 54

 .228_ؾىعة البلغة:55

 .24_ؾىعة اليؿاء:56

 .44_ؾىعة الىدل:57

 .234 \18، املجمىق: 521\2_الؿغاثغ: 58

 .18/234،املجمىق:628_2/627_جظهغة الفلهاء:59

 .23_ؾىعة اليؿاء:60
 

 املصــــــــــــادر

 الكريم. القرآن

_ؤخيام اللغآن،اإلاالف: ؤبي بىغ ؤخمض بً كلي الغاػي  1

 ، بحروث.1ٌ(،الىاشغ: صاع الىخب الللمُت،غ370الجصاص)ث:

_ألاهصاف فُما جظمىه الىشاف،اإلاالف ؤخمض بً دمحم 2

 مصؼفى الُابي،مصغ. ٌ(،الىاشغ:683الاؾىىضعي اإلااليي)ث:

بضع الضًً دمحم _البدغ املخُؽ في ؤصٌى الفله،اإلاالف الامام 3

ٌ(، الىاشغ: صاع الىخب 794بً بهاصع بً كبض هللا الؼعهص ي)ث:

 الللمُت، بحروث.

_بضاًت املجتهض ونهاًت اإلالخصض،اإلاالف:    الامام اللاض ي ؤبى 4

 ٌ(،595)ث الىلُض دمحم اللاملي بً ؤخمض بً دمحم بً ؤخمض

 بًغان.-كم م،صاع الفىغ،1995-1415ٌاللؼاع،ػبم: جىلُذ:زالض

_الخبُان في جفؿحر اللغآن اإلاالف شُش الؼاثفت ؤبي حلفغ دمحم  5

َـ(، جدلُم:ؤخمض خبِب كُصغ  460بً الخؿً الؼىس ي)ث:

 .1اللاملي،مؼبلت: مؼبلت مىخب الاكالم ؤلاؾالمي،غ

_جظهغة الخفاؾ_اإلاالف: الامام ؤبى كبضهللا شمـ الضًً 6

 ٌ(_الىاشغ: صاع اخُاء الترار_بحروث.748الظَبي)ث:

ظهغة الفلهاء،اإلاالف :اللالمت حمان الضًً الخؿً بً _ج7

ٌ(،الىاشغ:ميشىعاث 726ًىؾف بً كلي بً مؼهغ الخلي)ث:

 اإلاىخبت اإلاغجظىي.
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 _جفؿحر الؿمغكىضي، اإلاالف: ؤبى اللُث الؿمغكىضي8

 جدلُم:ص. مدمىص مؼغجي، مؼبلت:صاع الفىغ ٌ(،383)ث:

 ،بحروث.

ا خؿحن الؼباػباجي _حامم ؤخاصًث الشُلت،اإلاالف: الخاج ؤك9

 اإلاؼبلت الللمُت،كم. -ٌ(،ػباكت1383البرحغصي)

_الخالف،اإلاالف: شُش الؼاثفت ؤبي حلفغ دمحم بً الخؿً 10

 َـ(،ماؾؿت اليشغ ؤلاؾالمي،كم. 460الؼىس ي)ث:

ض،اإلاالف: الشُش صالر كبض الؿمُم آلابي 11 _عؾالت ابً ؤبي ٍػ

غي)ث:  روث.ٌ(،الىاشغ: اإلاىخبت الثلافُت،بح389ألاَػ

ٌ(،جدلُم: الؿُض 436_عؾاثل، عؾاثل الشٍغف اإلاغجض ى)ث:12

 ؤخمض الخؿني،مؼبلت: مؼبلت ؾُض الشهضاء،كم،غ.

_ػبضة البُان،اإلاالف: الفلُه ؤخمض بً دمحم الشهحر اإلالضؽ 13

ٌ(،جدلُم:دمحم الباكغ البهُىصي، الىاشغ: اإلاىخبت 993ألاعصبُلي)ث:

ت،تهغان.  الغطٍى

الشُش ؤبي حلفغ دمحم بً مىصىع بً ؤخمض _الؿغاثغ، اإلاالف: 14

ٌ(، اإلاؼبلت: مؼبلت ماؾؿت اليشغ 598بً اصَعـ الخلي) 

 ، الىاشغ: ماؾؿت اليشغ ؤلاؾالمي،كم.2ؤلاؾالمي،غ

_الشغح الىبحر،اإلاالف: الامام شمـ الضًً ؤبي الفغج كبض 15

الغخمً بً ؤبي كمغ بً دمحم بً ؤخمض بً كضامت اإلالضس ي)ث: 

 اع الىخاب اللغبي.ٌ(،الىاشغ:ص682

 ٌ(،مؼبلت:230اإلاالف: دمحم بً ؾلض )ث: _الؼبلاث الىبري،16

 صاع صاصع،لبىان.

اإلاالف:  الامام ؤبي كبض هللا بً بصَعـ  _هخاب ألام،17

 .1م،صاع الفىغ،غ1983-1403ٌ(،ػبم:204-150الشافعي)

_اإلابؿىغ، اإلاالف:   شمـ الضًً الؿغزس ي، صاع الىخب 18

 بحروث. الللمُت،

ت،اإلاالف الشٍغف الغض ي)ث:19 -406ٌ_املجاػاث الىبٍى

ني،الىاشغ:مىخبت الصحروي،كم.1015  م(،جدلُم:ػه دمحم الٍؼ

_مجمم البُان في جفؿحر اللغآن،اإلاالف: ؤمحن ؤلاؾالم ؤبى 20

ٌ(،جدلُم:لجىت مً 548الفظل ؤبي الخؿً الؼبرس ي)ث:

 بحروث. -الىاشغ:ماؾؿت ألاكلمي للمؼبىكاث،لبىان الللماء،

 ٌ(،5676)ث: _املجمىق،اإلاالف: محي الضًً بً شغف الىىصي21

 صاع الفىغ.

_املخلى،اإلاالف: ؤبي دمحم كلي بً ؤخمض بً ؾلُض بً خؼم)ث: 22

 ٌ(، صاع الفىغ.456

ٌ(،مؼبلت 179_اإلاضوهت الىبري،اإلاالف:   الامام مالً)ث:23

 الؿلاصة بجىاع مدافـت مصغ.

 .1(،غ1281ألاهصاعي)ث:_مؼاعح ألاهـاع،اإلاالف الشُش 24

_اإلاؿاثل الصاغاهُت،اإلاالف: الشُش اإلافُض دمحم بً دمحم بً 25

 .1ٌ(،جدلُم:الؿُض دمحم اللاض ي،،غ413-336الىلمان اللىحري)

_اإلاعجم الىبحر،اإلاالف: للخافف ؤبي اللاؾم ؾلُمان بً 26

 .2ٌ(،غ360-260ٌؤخمض الؼبراوي)

خمض فخذ هللا، _معجم الفاؾ الفله الجلفغي،اإلاالف: ص. ؤ27

،غ  ، الضمام.1مؼبلت: مؼابم اإلاضزٌى

ب،اإلاالف الامام ؤبي دمحم كبض 28 _مغني اللبِب كً هخب ألاكاٍع

هللا حماٌ الضًً بً ًىؾف ابً ؤخمض بً كبض هللا بً َشام 

 ٌ(،جدلُم:دمحم محي الضًً كبض الخمُض،761الاهصاعي)ث:

 الىاشغ: مىخبت اإلاضكص ي،كم.

 دمحم كبض هللا بً ؤخمض بً دمحم بً كضامت _اإلاغنى،اإلاالف:  ؤبي29

 صاع الفىغ اللغبي،اليشغ،بحروث. ٌ(،621)ث:

_مىاَب الجلُل بشغح مسخصغ زلُل، اإلاالف: ؤبي كبض هللا 30

ٌ(،الىاشغ: صاع 954دمحم بً دمحم بً كبض الغخمً اإلالغفي)ث: 

 الىخب الللمُت، بحروث.

ل31  ٌ(،762)ث: عي_هصب الغاًت،اإلاالف:اللالمت حماٌ الضًىالٍؼ

 .1اللاَغة،غ الخضًث_ صاع الىاشغ: جذ: ؤًمً صالر شلبان،
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Abstract: 

Education according to the principles of the 

true religion has the first effect on 

psychological reassurance due to its 

attachment to human life, and building a 

future that guarantees him to live in safety and 

peace, physically and psychologically. Most 

of the Muslim religious scholars emphasized 

the activation and continuation of religious 

education with the aim of self-satisfaction and 

reassurance 

Keyword :  sanctity of combining two women 

is one of the precise jurisprudential rulings 

that are proven by conclusive evidence and 

show the extent of the Islamic religion’s 

interest in preserving and protecting the 

family from discrimination and diaspora 

 


