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البحثملخص   

هذا البحث هو دراسة إلمجاعات احلافظ ابن بطال املالكي يف فقه األسرة من خالل شرحه لصحيح 
البخاري، وهتدف هذه الرسالة ملعرفة مكانة اإلمجاع يف الشريعة اإلسالمية ومعرفة عدد اإلمجاعات اليت 

الباحثة املنهج ذكرها ابن بطال يف فقه األسرة من خالل شرحه لصحيح البخاري وقد استخدمت 
االستقرائي التحليل بتتبع إمجاعات اإلمام ابن بطال يف املسائل الفقهية ودراستها مع كتب الفقه 

وقد توصلت الباحثة لعدة نتائج لعل من  .املعتربة يف املذاهب ومعرفة مدى صحة اإلمجاع من عدمه
 بد للمجتهد من االطالع ومعرفة أمهها: إن اإلمجاع حيتل مكانة كبرية يف الشريعة اإلسالمية، وإنه ال

لإلمام ابن بطال، وعدم تعصب  اإلمام البخاريمواطن اإلمجاع، وكذلك علو مكانة شرح صحيح 
اإلمام ابن بطال، وأن أغلب نقوالت ابن بطال لإلمجاع صحيحة، عدد املسائل اليت تناوهلا هذ 

بطال اإلمجاع وكان نقله صحيحا  البحث مخسة ومثانني مسألة، وعدد املسائل اليت نقل اإلمام ابن
مثانية وسبعون مسألة، عدد املسائل اليت نقل اإلمام ابن بطال اإلمجاع وكان نقله غري صحيح سبع 

مسائل، وعدد املسائل اليت نقل اإلمام ابن بطال فيها اإلمجاع ومل خيالفه فيها أحد اثنان وأربعون 
بطال اإلمجاع ومل حيكي العلماء فيها اإلمجاع هي مسألة، وعدد املسائل اليت حكى فيها اإلمام ابن 

 .ست مسائل
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Abstract 

This research studies the unanimities of Ibn Battal al-Maliki in the jurisprudence (Fiqh) of the 

family from his explanation of Sahih Al-Bukhari. The study aims to know the status of 

unanimity in the Islamic law and check the number of unanimities Ibn Battal mentioned in the 

jurisprudence of the family through his explanation of Sahih Al-Bukhari. By adopting the 

analytical, deductive methodology, this study tracks unanimities of Ibn Battal in the 

jurisprudential issues and comparing them with the considerable books of Jurisprudence in the 

Islamic Schools of Law so that it verifies the correctness of the transmission of unanimities. 

The researcher finds out many results. First, the consensus occupies a prominent place in the 

Islamic law so the Imam Mujtahid has to know the issues that gained consensus. Second, the 

high stature of Imam Ibn Battal’s Explanation of Sahih Al-Bukhari. Third, Imam Ibn Battal 

does not enjoy favouritism and prejudice because most of his consensus quotations are 

correct. Fourth, the number of issues addressed in this research is eighty five issues. The 

number of consensus issues correctly transferred by Imam Ibn Battal is seventy eight issues 

whereas the number of consensus issues incorrectly transferred by Imam Ibn Battal is only 

seven issues. The number of issues transferred by Imam Ibn Battal that no one has disagreed 

with him about is forty two issues. The number of consensus issues which were mentioned 

only by the Imam Ibn Battal, unlike the other scholars, is six. 
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 ر ـــــر والتقديـــــــالشك

 
-صلىاللهعليهوسلم-فيالبدايةوقبلكلشيءأمحداللهسبحاهنوتعالىالذيوفقنيإلهناءهذاالبحثوعمالًبقواللرسول

" مناليشكرالناساليشكرهللا"
يطيبليفيهذااملقامأأنتقدمبجزياللشكرواالمتنانلسعادةالدكتورعليساملفرحااتملشرفعلىهذهالرسالةوالذيكانلها

ألثرالواضحفيإخراجهذهالرسالةهبذاالشكلحيثلمستمنهأرحييةفيالتعاملوكرماًوسعةصدر،وأسأالللهعزوجألني
انلكلمنمدلييدالعونفيإخراجهذاكتبلهاألجرواملثوهبوأنيجعلذلكفيميزاحنسناته،كماأتقدمبخالصالشكروالعرف

البحثفيهذهالصورهالتيأعرضها،والأنسىأأنشكرأيضاًقسمالفقهوأصوهلوجامعةالعلوماإلسالمية،وجامعةاملدين
ةالعامليةالتيأاتحتليفرصةااللتحاقبالدراسااتلعليا،فاللهأسأألنيكتبلهماألجرواملثوبةوأالحيرمنيكذلكأجرهذاالع

 .ملوأنيجعلهخالصاًلوجههالكرمي

  



 10 

 داءـــــــــــــــــهاإل

 
 ...دي يف هذا البحث املتواضع أهدي مثرة جه

وأسأل هللا تعاىل أن ميد يف أعمارها وأن يرزقين برمها وأن يرمحهما كما  –حفظهما هللا-أمي وأيب إىل 
 ربياين صغرياً.

الرتاخي  ثر يف تشجيعي ومسانديت مىت ظهر مينالذي وقف جبانيب وكان له أكرب األىل رفيق حيايت إو 
 .فجزاه هللا خري اجلزاء

وإىل أوالدي الذين أسال من هللا سبحانه وتعاىل أن ينبتهم نبااتً حسنًا وأن يستخدمهم يف طاعته وأن 
 يقر عيين بربمها.

إىل مجيع هؤالء ارجو منكم قبويل هذا اجلهد املتواضع وهللا أسأل أن حيفظكم وجيمعين بكم يف الدنيا 
 آمني.واآلخرة... اللهم 
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 املقدمة:

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات ،ونستغفره ونستهديه ،إن احلمدهلل حنمده ونستعينه
له إال هللا إ واشهد أن ال ،من يهد هللا فالمضل له ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ،أعمالنا

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما   ،وأن حممدا عبده ورسوله ،وحده الشريك له
 كثريا.

 :أمابعد

 ،يوم القيامة إىلجل أن جعل الشريعة اإلسالمية خامتة جلميع الشرائعفإن من حكمة هللا عزو 
ألن الشريعة اإلسالمية متتازابملرونة والشمول فالختلو مسألة وال حادثة يف أي مكان أو زمان إال 

 ومن هذه املصادر اإلمجاع. أبداً ويف الشريعة لنا فيها جواب ومرجعية ومصادر فال نعدل عنها 

وحق مقطوع به يف الدين  ،فهو أصل عظيم ،من أهم ااملصادر اليت نرجع اليهافاإلمجاع يعترب 
وهو املصدر الثالث من مصادر الشريعة اإلسالمية بعد كتاب هللا عزوجل وسنة  ،اإلسالمي

 رسوله.

وملاكان نظام اجلامعة يقتضي تقدم حبث لنيل درجة املاجستري كان من توفيق هللا عزوجل يل 
 ذا املوضوع.أن وقع اختياري هل
 وأسباب اختيار املوضوع: ،أوال: أمهية املوضوع

 أمهية املوضوع:

 تظهر أمهية هذا املوضوع يف النقاط التالية:

تظهر أمهية هذا البحث من خالل مكانة اإلمجاع بني األدلة الشرعية املعتربة لكونه  .1
 املصدر الثالث من مصادر الشريعةاإلسالمية فال جيوز خمالفته.
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األحكام الشرعية اجملمع عليها ابجلملة خاصة إذا كانت مستندة على دليل من  حجية  .2
 كتاب أو سنة.

اتفق األصوليون وغريهم على أن معرفة مسائل اإلمجاع يف الشريعة شرط من شروط  .3
 اإلجتهاد فليلزم اجملتهد واملفيت معرفتها 

ا يف فقه األسرة من هذا البحث جيمع املسائل الفقهية اليت حكى ابن بطال اإلمجاع فيه .4
 خالل شرحه لصحيح البخاري.

جاءت هذه الدراسة لتربز شرحا من الشروح املتقدمة للجامع الصحيح وهو شرح اإلمام  .5
ابن بطال القرطيب من علماء املالكية املشهود هلم ابملكانة العالية يف املذهب والعناية التامة 

 ابحلديث.
إن دراسة مثل هذا املوضوع تبني مدي قدرة الفقه االسالمي علي معاجلة ملشكالت  .6

 أن يرث هللا األرض ومن عليها. إىلاجملتمع علي كل املستوايت ويف كل زمان ومكان 

 :أسباب اختيار املوضوع 
فأردت أن  ،لصحيح البخاري هإمجاعات فقهية كثري من خالل شرح ن لإلمام ابن بطالإ .1

 وأبرز فيه األصل الذي استند إليه. ،أمجع تلك املسائل يف موضوع مستقل
الرغبة يف التعرف على منهجاإلمام ابن بطال يف مسائل اإلمجاع من خالل كتابه شرح صحيح  .2

 البخاري.
 التعرف على مصطلحات الفقهاء يف قضية اإلمجاع. .3
فاخرتت هذا املوضوع جلمع إمجاعات  مستقالً  أجد من خالل البحث يف هذااملوضوع حبثاً مل  .4

 لة.و اإلمام ابن بطال يف مكان واحد حىت يتمكن من الرجوع إليها بسه
مهما من مصادر الفقه املقارن إذ يذكر مذاهب  اً ر يعد كتاب اإلمام ابن بطال مصد .5

الصحابة والتابعني واألئمة األربعة مع الرتكيز على الفقه املالكي حيث يزخر بكثرة 
ويذكر أدلتهم وينافح عنها من غري  ،النقول عن اإلماممالك والرواة عنهوعنأصحابه
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مما دفعه منهجه هذا  ،ويدور مع الدليل أينما دار ،تعصب بكل ما أويت من حجة
 ملخالفة رأي املالكية يف عدد من املسائل.

إذ إن كثري من  -رمحه هللا-املكانة العظيمة لإلمجاعات اليت ذكرها اإلمام ابن بطال .6
 .العلماء واحملققني ينقلون عنه اإلمجاع

 :مشكلة البحث: ثنيا

من حتديد  ةد للباحثباإلسالمية كان الملا لإلمجاع من مكانتة عظيمة يف الشريعة 
 وذلك من خالل طرح التساوالت اآلتية:  ،مشكلة البحث

 ماهو اإلمجاعوما مكانته يف الدين اإلسالمي؟ .1
 ؟بطال يف اإلمجاعماهو منهج ابن  .2
 ملذهب األصوليني؟ هل ابن بطال اليعتد خبالف الواحدواالثنني خالفاً  .3
مع وجود  ،اإلمجاع يف املسألة ويقصد به من حيث اجلمله هل يطلق ابن بطال أحياِنً  .4

 خالف جزئي يف املسأله؟
 هل يعترب نفي العلم ابخلالف إمجاع عند ابن بطال؟ .5
 اإلمجاع ؟هل مستند اإلمجاع شرط لصحة  .6
 ماهي ألفاظ اإلمجاع املتداولة بني الفقهاء؟ .7
 وماهي األلفاظ والعبارات اليت استعملها ابن بطال عند نقل اإلمجاع؟ .8
 هل هناك فرق بني اإلمجاع واالتفاق؟ .9

 وماهي الكتب املؤلفة يف اإلمجاع قدميا وحديثا؟ .10
 وماهي مصادر ابن بطال يف نقل إمجاعاته؟ .11
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 ثلثا: أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث لتحقيق عدة أمور هي:

 معرفة اإلمجاع ومكانته يف الشريعة اإلسالمية. .1
وفيه رد على من يقول أن  ،توحيد آراء األمة املسلمة مما يضيق اخلالف يف أمهااتملسائل .2

 األمة خمتلفة يف كل شئ.
معرفة عدد اإلمجاعات اليت ذكرها ابن بطال يف فقه األسرة من خالل شرحه صحيح  .3

 لبخاري.ا
 اإلسهامبدراسة منهجية أكادمييةختدم اإلمجاعات الفقهية يف فقه اإلسرة خاصة.  .4

 : حدود البحث:رابعاً 

رمحه -يتحدد حدود هذا البحث من خالل مجع ودراسة إمجاعات اإلمام ابن بطال 
والنفقات من خالل كتابه  ،العدة،واخللع ،والرضاع ،والطالق ،يف كتاب النكاح -هللا

اجلزء السابع  ،آخر كتاب النفقات إىلالبخاري". من أول كتاب النكاح اإلمام "شرحصحيح 
الرايض ،من مطبوعات مكتبة الرشد ،م2005 ه / 1425سنة  ،من الكتاب الطبعة

 السعودية.

 :: الدراسات السابقةخامساً 

-بدارسة إمجاعات ابن بطال خيتص مستقال مل أجد من حبث هذا املوضوع حبثاً  
 واحد وهو:  البخاري( إالحبثاً اإلمام من خالل شرحه ل  ) صحيح  -رمحهاهلل

 .يب الطهارة والصالة مجعا ودراسةالبخاري يف اباإلمام مجاعات ابن بطال يف شرحه لصحيح إ

 الفهداوي إبراهيمإعداد الطالب: عدِنن اللطيف 
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 9/30/ 2012قسم الفقه وأصوله بتاريخ  ،كلية العلوم االسالمية يف الرمادي  ،جامعة األنبار

بيان مضمون  إىلانتقل ،بعد ما ذكرأمهية اإلمجاع ومكانته يف التشريع اإلسالميملخص الرسالة: 
يف ابيب  اإلمام البخاريالرسالة حيث أنه حبث يف مانقله اإلمام ابن بطال يف شرحه لصحيح 

وذكرمن وافقه  ،مث قام بنقل ألفاظ اإلمجاع عنه وتويثقه من شرحه ،الطهارة والصالة من إمجاع
 ،مث ِنقش اإلمجاع من حيث اخلالف فيه إن وجد ،ومستنده يف نقل اإلمجاع ،ومن خالفه

 وانتهي برتجيح يف قبول أو رد مانقله من إمجاع.

 :: منهج البحثسادساً 

كتاب النفقات من خالل   إىلكتاب النكاح من   ،االستقرائي التحليليسأستخدم املنهج  .1
مث حتديد موطن اإلمجاع يف املسائل الفقهية  اإلمام البخاريشرح ابن بطال لصحيح 

 ملوضوعي.
 أرتب اإلمجاعات اليت ذكرها ابن بطاحلسب ترتيب األبواب واملسائل يف كتابه. .2
أمجع  ،كقوله: )أمجع العلماء  ،اإلمجاع فيهاال أنقل من اإلمجاعات إال ما نص ابن بطال  .3

 وحنوه(.،اتفق العلماء ،وهذا جممع عليه،ابإلمجاع ،أمجعوا ،أمجعت األمة ،املسلمون
 البحث عن مدى صحة هذه اإلمجاعات يف كتب الفقه األخرى. .4
 وتوثيقها من مصادرها األصلية. ،أصحاهبا إىلنسبة اآلراء  .5
 ورقم اآلية يف اهلامش. ،بذكر السورةمواضعها  إىلعزو اآلايت القرآنية  .6
 مصادرها األصلية. إىلعزو األحاديث النبويةواآلاثر  .7
 ترمجة األعالم الواردة يف البحث. .8
 .شرح األلفاظ واملصطلحات الواردة يف البحث .9
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 : خطة البحثسابعاً 

على النحو  ،وخامتة ،وثالثة فصول ،وفصل متهيدي ،مقدمه إىللقد قسمت البحث 
 اآليت: 

 ،وأهداف البحث ،ومشكلة البحث ،وسبب االختياري له ،وتتضمن أمهية املوضوع: املقدمة
 وخطة البحث. ،ومنهجي يف البحث ،والدراسات السابقة ،وحدود البحث

 التعريف ابملؤلف ومقدمات يف اإلمجاع.:الفصل التمهيدي

 وهي كاآليت: ،وفيه ثالثة مباحث

 وهي: ،وفيه ثالثة مطالب ،ترمجة اإلمام ابن بطال:املبحث االول

 وشهرته. ،ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،امسه املطلباألول:

 وثناء العلماء عليه. ،وتالميذه ،شيوخه املطلبالثاين:

 ووفاته. ،ومولفاته ،مذهبه الفقهي املطلبالثالث:

 :نبذة خمتصرة عن اإلمجاع وفيه ستة مطالب:املبحث الثاين

 .وشرعاً ة تعريف اإلمجاع لغ املطلباألول:

 .مراتب اإلمجاعاملطلبالثاين: 

 .حجية اإلمجاع ومكانتة بني األدلة الشرعيةاملطلبالثالث: 

 .أنواعاإلمجاع:املطلب الرابع
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 .مستنداإلمجاع:املطلب اخلامس

 لفاته.ؤ مألفاظ اإلمجاع و  املطلبالسادس:

 ،وفيه ثالثة مطالب ،ومصادر إمجاعاته ،املبحث الثالث: منهج ابن بطال يف اإلمجاع
 وهي:

 منهج ابن بطال ودراسة ألفاظه. :املطلباألول

 مصادر ابن بطال يف إمجاعاته.:الثايناملطلب

 :إمجاعات ابن بطال يف كتاب النكاح و الرضاع وفيه مباحثان :الفصل األول

 :إمجاعات ابن بطال يف كتاب النكاح وفيه مخسة مطالب :املبحث األول

 .شرعاً النكاح لغة و تعريف التمهيد: 

 ابب: تزويج الصغار من الكبار. املطلب األول:

 ابب:احلرة حتت العبد.: يناملطلب الثا

 .ابب: ال يتزوجأكثر من أربع :الثالثاملطلب 

 وفيه تسعة مطالب: ،إمجاعات ابن بطال يف كتاب الرضاع :املبحث الثاين 

 .تعريف الرضاع يف اللغة والشرع متهيد:

َهاُتُكُمالالتِىَأْرَضْعَنُكمْ )  : قوله تعاىلابباألول: املطلب الرََّضاَعة   وحَيُْرممُِنَ ،( َوأُمَّ
 . َماحَيُْرمُمَِنالنََّسب،واببالرضاعةبعدحولني
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ورابئبكم (تعاىلقول هللا وابب:،وما حيرمابب:ما حيل من النساءاملطلب الثاين: 
 الاليت يف حجوركم (.

على  ،واببالتنكحاملرأة(وأنتجمعوابيناألختني) قوله تعاىل ابباملطلبالثالث:
 .عمتها

 .هلللمرأةأنتهبنفسهاألحدوابب:  ،ابب:الشغاراملطلب الرابع: 

 ابابلنهيعننكاحاملتعة،واببقوهلتعاىلاملطلب اخلامس: 
 (.والجناحعليكمفيماعرضتمبهمنخطبةالنساء)

املطلب السادس: 
 . ابمبنقالالنكاحإالبويل،وابابلسلطانويل،ابإِبَذاَزوََّجابْ نَ تَ ُهَوِهَىَكارَِهٌةفَِنَكاُحُهَمْرُدودٌ 

 ابب: حق إجابة الوليمة والدعوة.ضرابلدففيالنكاحوالوليمة،: املطلب السابع

: ابباملطلب الثامن: 
 .(وإِنمرأةخافتمنبعلهانشوزاأوعراضا:)صوماملرأةإبذنزوجهاتطوعاً،واببقوهلتعاىل

املطلب التاسع: 
التقاضياملسافرةبشيءمناألايمالتيانفردتبهافيالسفر،واببُدُخواللرَُّجِلَعَلىِنَسائِِهِفىاْليَ ْوِم،وقسمةامل

 .رأةمنزوجهافيحاملرضها

 .وجوبسرتاملرأةعورهتا:املطلبالعاشر

 إمجاعات اإلمام ابن بطال يف كتاب الطالق واخللع وفيه مباحثان: :الفصل الثاين
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 إمجاعات ابن بطال يف كتاب الطالق وفيه ستة مطالب:  :املبحث األول 

 .هيد: تعريف الطالق لغة وشرعاً التم

: )اي أيها الذين النيب إذا طلقتمالنساء فطلقوهن لعدهتن تعاىلابب: قول هللا املطلب األول: 
 العده(.وأحصوا 

 .ابب: إذا طلقت احلائض هل يعتد بذلكاملطلب الثاين: 

 ابب : من أجاز الطالق ثالاثً.:املطلب الثالث

 من طلق امرأته ثالاثً.املطلب الرابع:

 : ال طالق قبل النكاح.ابباملطلب اخلامس: 

 .نونواجل كراهالطالق يف اإل : ابباملطلب السادس: 

 املبحث الثاين: إمجاعات ابن بطال يف كتاب اخللع وفيه تسعة مطالب: 

 .تعريف اخللع يف اللغة والشرعالتمهيد: 

 .اخللع وإذا نوى ابخللع الطالقاملطلب االول: 

 .املخاطبون يف آية الشقاق وأن الطالق بيد الزوجاملطلبالثاين:

 .والخيار لزوجة العننيال يكون بيع األمة طالقاً، ابب:  املطلبالثالث:

شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم يف زوج بريرة وابب قوله تعاىل: ) وال ابب:  املطلبالرابع:
 تنكحوا املشركات(
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 .إذا أسلمت املشركة أو النصرانية حتت الذمي أو احلريبابب: املطلب اخلامس: 

 .اإليالءابب:  املطلبالسادس:

 .وكفارته، وابب يبدأ الرجل ابلتالعنظهار العبد ابب:املطلب السابع: 

 التالعن يكون عند السلطان، ومالعنة األعمى.ابب: املطلب الثامن: 

 .صداق املالعنةابب: املطلب التاسع: 

 قذف املطلقة البائنة، وإن أكذب نفسه جلد احلد وحلق به الولد.املطلب العاشر: 

 : ابب: يلحق الولد ابملالعنة.املطلب احلادي عشر

 الفصل الثالث: إمجاعات ابن بطالفي كتاب العدة والنفقات وفيهما مباحثان: 

 إمجاعات ابن بطال يف كتاب العدة وفيه مثانية مطالب:  :املبحث األول

 .تعريف العدة يف اللغة والشرعالتمهيد: 

 ابب: قوله: )والالئي يئسن من احمليض من نسائكم (.:املطلباألول

 العدة ال جيوز ويفسخ ويفرق بينهما. النكاح يفاملطلب الثاين:

 ابب: قصة فاطمة بنت قيس. املطلبالثالث:

  كل من راجع يف العدة ال يلزمه شيء غري اإلشهاد على املراجعة.املطلب الرابع: 

 ابب: حتد املتويف عنها أربعة أشهر وعشر. املطلباخلامس:
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 .املصبوغ واملعصفر للحادة منع الطيب والزينة واالمتشاط اخلضاب واللباساملطلبالسادس:

 : )والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا(.تعاىلابب:قوله املطلب السابع: 

 .ابب:مهر البغي والنكاح الفاسداملطلب الثامن:  

 :املبحث الثاين إمجاعات ابن بطال يف كتاب النفقات وفيه سبعة مطالب

    .اللغة والشرعتعريف النفقة يف التمهيد: 

 النفقة علي األهل والعيال. ابب:  املطلباألول:

 .: )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني(تعاىلابب: قوله املطلب الثاين:  

 ابب: نفقة املرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. املطلبالثالث:

 .ابب: عمل املرأة يف بيت زوجهااملطلب الرابع: 

 .ابب: كسوة املرأة ابملعروف :اخلامساملطلب

 ثمنا: اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات

 .الفهارس :اتسعا
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 .: التعريف ابملؤلف ومقدمات يف اإلمجاعالفصل التمهيدي
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 : التعريف ابملؤلف ومقدمات يف اإلمجاع.الفصل التمهيدي

والتوجيه، ويظهر ذلك شخصية علمية فذة قادرة على التمييز -رمحه هللا–إن لإلمام ابن بطال القرطيب 
واحلاجة ملحة ، نقل كثري من أهل العلم عنه قدمياً وحديثاً و  ،من خالل حكاية ملسائل اإلمجاع جلياً 

جتهادات الضعيفة،وال واالملعرفة مواطن اإلمجاع حىت ال خيوض فيها اجملتهد ابملعارضة وهو ال يعلم، 
يعتمد أصحاهبا على أقوال ضعيفة أو مهجورة. سيما أننا نعيش يف زمن كثرت فيه االجتهادات واليت 

 ومن أجل هذا كله كان هذا الفصل يشتمل على ثالثة مباحث هي كالتايل:

 : ترمجة اإلمام ابن بطال.املبحث األول

 .نبذة خمتصرة عن اإلمجاع: املبحث الثاين

 .ة إمجاعاته، ومصادر إمجاعاتهمنهج ابن بطال يف اإلمجاع، ومكاناملبحث الثالث: 
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 ترمجة ابن بطال :املبحث األول

من العلماء الذين هلم فضل ومكانه، يف الفقه اإلسالمي على وجه  -رمحه هللا-ابن بطال القرطيب 
 -تعاىلهللا  مبشيئة-العموم والفقه املالكي على وجه اخلصوص، مما يرجع ابلنفع العظيم على قارئه

عند دراسته ملسائله وإمعان النظر فيها. الباحثة مبجرد القراءة يف صفحاته فضال عما سوف جيده 
من عمل نبذة خمتصرة عنه قبل اخلوض يف البحث وعن كل األمور اليت ة ولذلك كان البد للباحث

، وتالميذه، وثناء العلماء عليه، بتفاصيل حياته، ونشأته، وطلبه للعلم، وعن أهم شيوخهتتعلق 
 حتت هذا املبحث ثالثة مطالب هي: ومذهبه الفقهي، ومؤلفاته، ووفاته، فسيكون

 .امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، وشهرتهاملطلب األول: 

 .: شيوخه، وتالميذه، وثناء العلماء عليهاملطلب الثاين

  : مذهبه الفقهي، ومولفاته، ووفاته.املطلب الثالث
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 ::امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، وشهرتهاملطلب األول

علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري، القرطيب، البلنسي، يكىن: أاب هو الشيخ العالمة 
 .1احلسن، ويعرف اببن اللجام. وشهرتة: ابن بطال

 .4ميانيونندلس . وبنو بطال يف األ3(2بلنسية إىل)أصله من قرطبة وأخرجتهم الفتنة فخرج 

 .شيوخه،وتالميذه،وثناءالعلماءعليه: املطلب الثاين

 :شيوخه: أوالً 

 لم عنهم:لقى العممن تالعلم على يد كثري من علماء عصره، و -رمحه هللا-تلقى اإلمام ابن بطال 

من  مالكي، فقيه، نصاري،لرمحن بن مروان بن عبد الرمحن األأبواملطرف القنازعيهو: عبد ا (1
 .5أهل قرطبة.تويف يف رجب سنة ثالث عشرة وأربعمائة

من أهل  بن أيب عيسى املعافري د بن عبدهللامحد بن حممأهو: احلافظ أبو عمر الطلمنكي (2
 .1ه 429تويف سنة ، و القرطبة

                                                            

 .1/132ابن بشكوال،خلف بن عبد الملك،كتاب الصلة، )مصر: الدار المصرية للترجمة والتأليف(، 1-

َخفَّفَةًوهي مدينة مشهورة في شرق  :بَلَْنِسيَة   -2 ثَنَّاِة التَّْحتِيَّة م  بفتح الباِء والالِم وكسر السيِن وفتح الياء الم 

جم مع ،هللاالحموي، ياقوت بن عبد. ينظر: ألندلساألندلس، وتعرف بمدينة التراب، وأهلها يسمون عرب ا

الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ،و490/  1البلدان، )بيرت: دار الفكر(، باب الباء والالم، 

 . 687 /1 فصل البابم(، 1983ـ  هـ1357المأمون،  )مصر: مطبعة 4ط

ريب المسالك، )المغرب: طبعة وزارة السبتي، القاضي عياض بن موسى، كتاب ترتيب المدارك وتق -3

 . 2/81األوقاف(،

 الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، كتاب تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، -4

 . 155 /33م(، 1987 -هـ 1407، )بيروت: دار الكتاب العربي،1تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط

دار العلم  :، )الناشر15الزركلي،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، كتاب األعالم، ط -5

 . 337 /3(،2002للماليين، أيار / مايو 



 35 

ألف كتب مجة تشهد  .فارالقرطيبيونس بن عبد هللا بن حممد بن مغيث بن الص:هو أبو الوليد (3
 .2ه 429، ولد سنة ه 338. تويف سنة له بعلمه وفضله

: أاب من أهل قرطبة، يكىن عبد هللا بن حممد بن ربيع بن صاحل بن مسلمة بن بنوش التميمي: (4
 .3مائةسنة مخس عشرة وأربع حممد تويف

. صّنف كتاابً يف يّةسدايألندلسيمن أهل املر املهلب بن أمحد بن أيب صفرة األهو: أبو القاسم   (5
 .4سنة مخٍس وثالثني وأربع مائةوتويف  ،يل قضاء املريّةو ،اإلمام البخاريشرح صحيح 

: قال احلميدي .كنىأاب بكر، يعبد الوارث الرازي اخلراسان حممد بن احلسن بن عبد الرمحن بن (6
 .5، ومات هنالك غرقا فيما بلغين بعد اخلمسني وأربع مائةدخل األندلس

، يكنىأاب  الوهراين، ويعرف: اببن اخلرازنعبد الرمحن بن عبد هللا بن خالد بن مسافر اهلمداين (7
 .6مثان وثالثني وثالث مائة سنةلد و ، ابملرية مائةسنة إحدى عشرة وأربع  تويف .القاسم

ن أهل قرطبة، م ،أمحد بن حممد بن عفيف بن عبد هللا بن مريول بن جراح بن حامت األموي (8
 .1سنة مثاٍن وأربعني وثالث مائة لدسنة عشرين وأربعمائة،و يتوف، و رأاب عم :يكىن

                                                                                                                                                                                          

محمد بن أحمد بن عثمان، كتاب المعين فى طبقات المحدثين، تحقيق: همام عبد الرحيم  ،الذهبىينظر: -1

 .33 / 1(، 1404 ،سعيد، )عمان: دار الفرقان

محمد بن أحمد بن عثمان، كتاب تذكرة الحفاظ، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار  ،الذهبىينظر:  -2

تحقيق: أبو  التعديل والتجريح، ، الباجي، سليمان بن خلف،199 /2م(، 1998 -هـ1419العلمية، الكتب

 .78/ 1هـ(، 1406،)الرياض: دار اللواء، 1لبابة، ط
 . 1/163، مرجع سابقصلة، ابن بشكوال، الينظر: 3-

ؤوط، )بيروت: ارنعالم النبالء، تحقيق: شعيب األأدين محمد بن أحمد بن عثمان، سيرالذهبي، شمس ال4- 

 .1/203وابن بشكوال، كتاب الصلة، مرجع سابق،  ،17/579م(،  1993-هـ  1413رسالة، مؤسسة ال

. وابن 2/216الخطيب، أحمد بن علي أبو بكر، تاريخ بغداد، ) بيروت: دار الكتب العلمية(، ينظر: 5-

 . 1/196سابق، المرجع البشكوال، الصلة، 

 .2/25القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ،و1/100، مرجع سابق، شكوالبابن ينظر: -6
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من مصنفاتة: الوليد بن الفرضي القرطيب.  عبد هللا بن حممد بن يوسف بن نصر:احلافظ أبو (9
 .2مائةسنة ثالث وأربع تويف .مشتبه النسبو  ،املؤتلف واملختلف و ،ريخ األندلسات

تالميذه:ثنيا:   

 أخذ العلم عن ابن بطال عدد من العلماء منهم:لقد 

. مائةسكندانيةوبلنسية،وتوفيسنةسٍتوتسعينوأربع.  وهوسليمانبنأبيالقامسنجاح: أبوداوداملقرئ .1
 .3مائةولدسنةثالثعشرةوأربع

يف  فقيهاًمتفنناًفيالعلوم،وليالشورىزمانه، أبوالقاسم،كامننأفضألهل: سراجبنمحمدبنسراجيكىن .2
 .4ه456 توفيعامو  قرطبةمثالقضاء،

ثفقيه،ولدعامأبوعبدهللا. :  يكىن،  حممدبنيحيىاحلذاءالتميمي .3  وتوفيعام، ه347 إمامُمحدِّ
 . 5ه416

 .6عبدالرمحنبنبشرمنمدينةسامل،وابنالسقاط،وغريهم :ومنتالميذهأيضاً  .4
 ثناء العلماء عليه:ثلثا: 

 ثناء عليه: م يف القواهلومن أ، عدد من العلماء ملكانته العلمية -رمحه هللا-أثىن على ابن بطال 

                                                                                                                                                                                          

مرجع ال،شكوالبوابن  ،2/128 م(،1993الة، ،)مؤسسة الرس1ط معجم المؤلفين،عمر رضا، ، كحالة 1-

 .1/12سابق، ال

 .1/78،مرجع سابقالصلة،بشكوال، ابن، و4/121،، مرجع سابقالزركلي،  األعالم 2-

 . 1/64 ،السابق مرجعالصلة،  ال ابنبشكوال،3- 

 . 8/142 ،مرجع سابقالسبتي، ترتيب المدارك، 4- 

: بيرت) ،1طمأمونالجنان،: ابنفرحونالمالكي،الدبياجالمذهبفيمعرفةأعيانعلماءالمذاهب،تحقيق5- 

 .33/  1 ،(م 1996 دارالكتبالعلمية،

 .(2/559)سابق،ال مرجعالصلة، ال ابنبشكوال،و ،(8/160)سابق،ال مرجع، الترتيب المداركالسبتي،6- 
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 قال القاضي عياض:  .1
كبرياً. يتنافس فيه، كثري   اإلمام البخاريكان من كبار املالكية، وألف شرحاً لكتاب 

 .1(ُلوَرَقة) .وأهّناسُتقضيبحصنوكان نبياًل جلياًل متصّرفاً ،الفائدة

 ل: اقال عنه ابُن بشكو  .2
كان من أهل العلم واملعرفة والفهم، مليح اخلط، حسن الضبط، عين ابحلديث العناية 

ما فيه، وشرح صحيح أيب عبد هللا اخلالل يف عدة جملدات، رواه الناس التامة وأتقن 
 . 2عنه

 .3 شجرة النور الزكية:احلافظ احملدث الراوية الفقيه:يفوقيل عنه .3
وقيل عنه يف الديباج املذهب: كان من بيت علم وأصالة وحسب وجاللة وكان حمداثً  .4

ذاكراً لآلداب حاشداً للغات مشرفاً راوية فقيهاً حافظاً مشاوراً ماهراً يف علم العربية 
 . 4على علم التواريخ متقدماً يف ذلك كله

  

                                                            

 .81/ 2،مرجع سابقالسبتي، ترتيب المدارك،  1-

 .233/  30 ،مرجع سابق الذهبي، تاريخ اإلسالم،2- 

 .115/  1مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية، )بيروت: دار الكتاب العربي(،  3-

 . 33/  1م(،  1996، مرجع سابقذهب، ، الدبياج المابن فرحون -4
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 .مذهبهالفقهي،ومولفاته،ووفاته: املطلبالثالث
 : مذهبه الفقهي: أوال

 . 1القاضيعياضالكبار كما ذكر  فقهاء املالكيةيعترباإلمامابن بطال من أعالم  

أّن غالب شرح ابن بطال يف فقه اإلمام  اإلمام البخاريلإلمام وقد ذكر الكرماين يف مقدمة شرحه  
 . 2مالك من غري تعرض ملا هو الكتاب مصنوع له

 مولفاتة:ثنيا: 

 سوى: علىحسبعلميالقاصرله مل يذكر املرتمجون

 . وهوموضوعبحثناً اإلمام البخاريشرح صحيح  .1
 .3كتاب الزهد والرقائق  .2
 .4كتاب االعتصام يف احلديث .3
 وفاته:ثلثا: 

عند صالة الظهر آخر يوم من صفر سنة وصلىعليهيلة األربعاء، ة لبلنسي-رمحه هللا-طال ب بناتويف  
 . واألول أصح. 6وقيل غري ذلك  أربعمائة وأربعة وأربعني،وقيل سنة 5تسع وأربعني وأربع مائة

                                                            

 . 2/827، مرجع السابقك، ترتيب المدارالسبتي،  1-

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف، اني،شمس الدينالكرمينظر: 2-

 .3 /1 ،هـ(1401،)بيرت: دار إحياء التراث العربي، 2ط

 .81/  2مرجع سابق، ترتيب المدارك، القاضي عياض،  ينظر: -3

 . 115/  1، زكيةشجرة النور المخلوف، ينظر: -4

 . 1/132، مرجع سابقبن بشكوال،الصلة، اينظر: 5-

 . 33/  1 ،مرجع سابقذهب، ، الدبياج المابن فرحون ينظر: -6
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 اإلمجاعنبذة خمتصرة عن : املبحث الثاين

راً لوحدة لك إظهاذن يف يرجع لعموم املسلمني فيكو اإلمجاع وما حيصل به من خري عظيم ونفع جليل 
كون عاملاً هد أن يجملتااملسلمني واجتماع علمائهم ومفكريهم ولذلك اشرتط أهل العلم يف الفقيه 

ان حكمه وبياع إلمجمن تعريف ا ةمبسائل اإلمجاع كي الحيكم خبالفها. ولذلك كان البد للباحث
 . وأقسامه وحجية

 :تةمطالبويشتملهذااملبحثعلىس

 .شرعاً تعريف اإلمجاع لغة و املطلب األول: 

 .مراتب اإلمجاعاملطلب الثاين:

 .حجية اإلمجاع ومكانتة بني األدلة الشرعيةاملطلب الثالث: 

 .أنواع اإلمجاعاملطلب الرابع: 

 .مستند اإلمجاعاملطلب اخلامس: 

 ومؤلفاته. ألفاظ اإلمجاعاملطلب السادس: 
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 .شرعاً اإلمجاع لغة و تعريف املطلب األول: 

وقد يتعدي بنفسهأو  ،، فهو جممع عليهاإلمجاع مصدر أمجع جيمع إمجاعاً :تعريف اإلمجاع يف اللغة
 .1وأمجعت األمر ،أمجعت على األمر:ابحلرف تقول

ُعواْ أَْمرَُكمْ ﴿ :تعاىل.ومنه قوله 2العزم التاموله معنيان:املعىن األول:   ومنه. اعزموا أمركم :أي. 3﴾ َفَأمجِْ
 .4مع الصيام من الليل فال صيام له"صلى هللا عليه وسلم"من مل جيحديث حفصة عن رسول 

5االتفاق على أمر من األمور.ومنه قوهلم "أمجع القوم على األمر" أي اتفقوا عليهاملعىن الثاين: 
 . 

 .تعريف اإلمجاع يف الشرع

هنا سأذكر ، و ققهحتوط ضوابطه، وشر  فيختالفهم العرف األصوليون اإلمجاع بتعاريف متعددة، تبعاً 
 :التعريف املختار

اتفاق جمتهدى عصر من هذه األمة بعد وفاة نبينا حممد صلى هللا : 1هو تعريف اإلمام ابن اللحام
 .2على أمر ديىن وسلمعليه 

                                                            

بيدي، ينظر: 1-  حّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مالزَّ

 .20/464،، مادة جمعمجموعة من المحققين، )دار الهداية(

 

 . 71 :سورة يونس، اآلية 3-

 .4/221/7826، ب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشربفي كتاب الصيام، با البيهقيأخرجه 4- 

.ألبى البقاء 1/41، )بيرت: دار صادر(، 1ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، طينظر: -5

)بيرت: ،الكفومي، أيوب بن موسى الحسيني،كتاب الكليات، تحقيق: عدنان دوريش ـ محمد المصري

بيدي،،و41صاأللف والجيم، فصل  م(،1998 -هـ 1419مؤسسة الرسالة، ، مرجع تاج العروسالزَّ

 .20/464،سابق
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ال فلعلماء اجملتهدين، األول: أن يصدر االتفاق عن كل ا:وقد اشتمل هذا التعريف على مخسة قيود
 يه شروطفكتمل تاتفاق بعض اجملتهدين، وكذلك اتفاق غري اجملتهدين كالعامة ومن مل يصح 

 .االجتهاد

يد و املقصود بقه، وهذا د بعدمنهم دون من مات أو مل يول اً املراد ابجملتهدين من كان موجودالثاين: 
 .اً صور" وعلى شرط انقراض العصر أيض"عصر من الع

 .ملسلمى غري األخر امن املسلمني، وال عربة إبمجاع األمم  الثالث: ال بد أن يكون اجملمعون

 .حياته ع يفوال يق -صلى هللا عليه وسلم-مجاع إمنا يكون حجة بعد وفاته الرابع: اإل

اخلامس: أن تكون املسألة اجملمع عليها من األمور الدينية، وخيرج بذلك األمور الدنيوية والعقلية 
 .3وغريها

تفاق من كل األمة، ملا يلزم عليه من عدم انعقاد اإلمجاع ألبتة. والبد يتصور االال وخالصة القول: أنه 
من تقييده مبا بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ألن اإلمجاع الينعقد يف حياته صلى هللا عليه وسلم، 

ور اللغوية قتصار على األمور الشرعية فقط ألن بقية األمقال ابنعقاده. وكذلك البد من اإل خالفا ملن
و العقلية والدنيوية ال تدخل يف املسائل اجملمع عليها؛ وذلك ألن املقصود هنا هو تعريف 

قد سلم ن تعريف اإلمام ابن اللحام إفاإلمجاعالذي هو أحد األدلة الشرعية.ومن أجل هذا كله 

                                                                                                                                                                                          

علي بن محمد بن عباس بن شيبان، أبو الحسن عالء الدين بن اللحام: فقيه جنبلي أصله من بعلبك. توفي  -1

 .5/7هـ، ومن كتبه: القواعداألصولية في الفقه. ينظر: الزركلي، األعالم، مرجع سابق، 803سنة 

ء، دمشق: دار علي بن علي البعلي، المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد مظهربقا ابن اللحام، -2

 . 1/74هـ(، 1400الفكر، 

د بْن حَسْين بن َحسْن، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط 3 ، )دار ابن 5الجيزاني،: محمَّ

 .1/156هـ(، 1427الجوزي، 
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لواجب توفرهايف ألنه قد اشتمل على القيودا لإلمجاع مانعاً  يعد تعريفا جامعاً مناالعرتاضات ولذلك 
 يف نظري. ومن مث كان هوالتعريف الراجحاإلمجاع.

 املطلب الثاين: مراتب اإلمجاع: 

 يل:يب التالرتتذكر األصوليون يف كتبهم أِنإلمجاع على مراتب من حيث القوة، وهي على ا

 مة.ني األبف فيه  خالالإمجاع املسلمني وذلك أبن ينقل الرأي عن مجيعهم أنه  املرتبة األويل:

أنه ال  أي عن مجيعهمقل الر ن ينأب -أي ابلقول- إمجاع الصحابة رضوان هللا عليهم نصاً املرتبة الثانية:
 .خالف فيه بني األمة

 .1أي ابلقول-نصاً  إمجاع أهل العلم مجعياً املرتبة الثالثة: 

 سبقهم. الف منيه خفإمجاع أهل كل عصر من بعد الصحابة على حكم مل يظهر  املرتبة الرابعة:

ن باقون عنه؛ ألسكت الهم و اإلمجاع الذي ثبت بقول بعض الصحابة رضوان هللا علي املرتبة اخلامسة:
الباقني  ة وسكوتصحابوفهم اإلمجاع من قول البعض وإن كانوا من ال ،السكوت للداللة دون النص

 من قول كل اجملتهدين.  أضعف من فهمه

 مخسة مراتب.  وهكذا فإن اإلمجاع ختتلف مراتبه من حيث القوة فهو على

 

 

 

                                                            

م(، 1983هـ ـ 1404، )دمشق، 3طالفقه اإلسالمي،  سعدي أبو جيب، موسوعة اإلجماع فيينظر: 1-

 .40ص



 43 

 .املطلب الثالث: حجية اإلمجاع ومكانتة بني األدلة الشرعية

 لقد اختلف العلماء يف حجية اإلمجاع على ثالثة أقوال هي كالتايل: 

 .1أن اإلمجاع حجة مطلقا إىلذهب مجاهري العلماء القول األول:

يف عصر الصحابة، فهو حجة شرعية جيب العملبها، أما إذا د نعقامجاع إذا ن اإل: إالقول الثاين
 .2نعقديف العصور األخري فليس حبجة وهو رواية عن اإلمام أمحد، ومذهب الظاهريةا
 .3أن اإلمجاع ليس حجة إىلذهب النظام وطوائف من الرافضة  :لقول الثالثا

 :يف حجية اإلمجاع :والقول الراجح

 .رلعصو هو قول مجاهري العلماء أبن اإلمجاع حجة شرعية يعتدهبا يف أي عصر من ا

 

 

 

 

 

                                                            

م األصول، تحقيق: الشوكاني،محمد بن علي بن محمد،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علينظر: -1

 . 197/  1م(، 1999 -هـ 1419، )بيرت: دار الكتاب العربي،1عناية، طالشيخ أحمد عزو

 . 217/  1، المرجع السابقالشوكاني، 2-

الخطيب، بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف  -3

عياض بن نامي، أصول  ،السلمي، و225/ 1هـ(، 1417بن الجوزي،، )السعودية: دار ا1طالعزازي، 

 . 91 /1 ، دار التدمرية،الفقه الذي ال يسع الفقيهَ جهل ه
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أنواع اإلمجاع:املطلب الرابع:   

 قسمني: صريح وسكويت.  إىلقسم معظم أهل األصول اإلمجاع 

أو أفعاهلم يف عصر  ،اجملتهدين أبقواهلموهو اتفاق مجيع األول: اإلمجاع الصريح،أوالقويل،أوالنطقي: 
 .1من العصور على حكم مسألة معينة

املسلمني على أن اإلمجاع حجة، وأنه دليل من أدلة الشريعة  أكثراتفق حجية اإلمجاع الصريح: 
اإلسالمية، وإن كانوا اختلفوا يف أنواعه وطبيعته وشروطه، وخالف يف ذلك النظَّام وبعض الشيعة 

 .2أن اإلمجاع ليس حبجة أصال إىلذهبوا واخلوارج، و 

م تالفهم يف حكخ البعاً تكويت اختلف األصوليون يف تعبريات اإلمجاع الس : لثاين: اإلمجاع السكويتا
 :وسأذكرهناالتعريفاملختار, هذا اإلمجاع والقيود املعتربة فيه

لة اجتهادية أ)قول جمتهد واحد يف مس :حيث عرفه بقوله-رمحه هللا-3هو تعريف ابن النجار  و
ومل  ،وجترد قوله عن قرينة رضى وسخط ،ومضت مدة ينظر فيها ذلك القول ،تكليفية إن انتشر قوله

 ذكر أكثر القيود املعتربة يف اإلمجاع -رمحه هللا-نه .وذلك أل4ينكر، وكان ذلك قبل استقرار املذهب(
 السكويت. 

                                                            

 )الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث الوثائق(،تلخيص األصول،حافظ ثناء هللا، لزاهدي، ا1-

1/29. 

، والسبكي، على بن عبد 75/ 1ط )بيروت: دار الكتب العلمية(، ابن حزم ، اإلحكام في أصول القران، -2

 .2/353،)بيروت: دار الكتب العلمية(، 1الكافي، اإلبهاج، تحقيق: جماعة من العلماء، ط

محمد بن أحمد بن عبد العزيز تقي الدين ابن رشيد الفتوحي المصري أبوبكر شهاب الدين الفقيه  3-

هـ، وإليه انتهي المذهب بعد والده، من مؤلفاته: شرح الكوكب 972هـ، وتوفي سنة 898الحنبلي ولد سنة 

خبار من ذهب، العكري،عبد الحي بن أحمد بن محمد،شذرات الذهب في أينظر:  المنير في أصول الفقه.

 .8/390هـ(، 1406ؤوط، )دمشق: دار بن كثير،اؤوط، محموداألرناتحقيق: عبد القادر األرن

تحقيق: شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، بن النجار، تقي الدينا 4-

 . 254 ـ253 /2م(، 1997 -هـ 1418لعبيكان،، )مكتبة ا2طمحمد الزحيلي و نزيه حماد، 



 45 

املذاهب  إىلعها ن إرجالقد اختلف العلماء فيه على مذاهب كثرية، ميكحجية اإلمجاع السكويت: 
 التالية:

وعزاه القاضي  3واملرتضى 2، وابنه1داود الظاهري وبه قال:س إبمجاع وال حجة"أنه لي: املذهب األول
عي واآلمدي: إنه نصالشاف ،الشافعي واختاره وقال: إنه آخر أقوال الشافعي. وقال الغزايل، والرازي إىل

 .5": إنه ظاهر مذهبه4يف اجلديد، وقال اجلويين

 

                                                            

هـ ببغداد أحد االئمة 201داود بن علي بن خلف االصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، ولد سنة  1-

تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك الخذها بظاهر الكتاب والسنة .المجتهدين في االسالم

األعالم، مرجع   الزركلي،ينطر:  هـ.270توفي في بغداد سنة اضها عن التأويل والرأي والقياس.وإعر

 . 2/333،سابق

-2  ً  شاعراً  أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف األصبهاني المعروف بالظاهري؛ كان فقيها أديبا

 ً ، سنة سبع وتسعين ومائتين وعمره اثنان وأربعون سنة، وقيل كانت وفاته سنة ست وتسعين ي، وتوفظريفا

خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد،وفيات األعيان ابن ينطر: واألول أصح وفي يوم وفاته. 

 .4/216م(، 1971،)بيرت: دار صادر، 1وأنباء أبناء الزمان، تحقيق:إحسان عباس،ط

المرتضي أبو طالب علي بن حسين بن موسى، القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي، ولد سنة  3

 الذهبي، سير أعالم النبالء،ينظر:  ثين وأربع مائة.سنة ست وثال توفيو ،مائةخمس وخمسين وثالث 

 .7/590،مرجع سابق

 ـ،ه478ي الشعراني الجويني، ولد سنة محمد بن حفص بن محمد بن يزيد النيسابور هللااالمام أبو عبد  4-

ً 478وتوفي سنة  ينظر: مصنفاته: الورقات، البرهان. في الفروع وأصول الفقه.من  هـ.وكان إماما

 .14/468مرجع سابق،  ،ر أعالم النبالءسيالذهبي،

 ،هللالزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدا، و1/224، مرجع سابقالشوكاني،إرشاد الفحول، 5- 

 -هـ1421البحرالمحيط في أصول الفقه، تحقيق:محمد محيى الدين عبدالحميد، )بيرت، دارالكتب العلمية، 

 .3/539م(، 2000
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مجاعة من الشافعية، ومجاعة من أهل األصول، وروي  :وبه قال"أنه إمجاع وحجة : املذهب الثاين
وحكاه أيضًا قواًل للجمهور: -رمحه هللا-1، وحكاه قواًل لكافة العلماء: ابن برهانحنوه عن الشافعي

 .2"-رمحه هللا-اإلمام ابن القيم

من  4وأبو احلسن الكرخي ،3أبو هاشم من املعتزلة :قال"أنه حجة وليس إبمجاعوبه ث: القول الثال
، واختاره ابن 7، والرافعي6، وشيخ اإلسالم عن أيب الطيب الطربي5احلنفية، ونقله ابن السمعاين

 .2ر"، وقيده اآلمدي مبا قبل انقراض العص1احلاجب
                                                            

هو: أحمد بن على بن محمد بن برهان األصولي، ولقد تفقه في صباه على مذهب أحمد بن حنبل على 1- 

، والوجيز. توفي سنة الوسيطو ،مذهب الشافعي، من مصنفاتة: البسيط إلىأبي الوفاء بن عقيل، ثم انتقل 

الحافظ عبدالعليم  أبوبكر بن أحمد بن محمد بن عمر، طبقات الشافعية، تحقيق: ،ابن شهبةينظر:  هـ.518

أبي الحسين أحمد بن أيبك بن ، وابن الدمياطي ،1/279هـ (، 1407رت: عالم الكتب، ، )بي1طخان، 

م(،  1997 - ـه1417)بيروت: دارالكتب العلمية،  ،1عبدهللا الحسامي،المستفاد من ذيل تاريخ بغداد،  ط

1/2. 

 .3/539مرجع سابق،  ،ي،البحرالمحيط. والزركش1/224مرجع سابق،  ،الشوكاني، إرشاد الفحول -2

ولد سنة  ،ر المعتزلة، له آراء انفرد بهاابن أبي علي محمد الجبائي، من كب أبو هاشم عبد السالم 3-

ابن ينظر:  ع الكبير ـ الجامع الصغير.من مؤلفاته:كتاب اإلجتهاد، الجام.هـ321وتوفي ببغداد سنة ،هـ247

 .183/ 3، مرجع سابقخلكان، وفيات األعيان، 

الشيخ االمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد هللا بن الحسين بن دالل، البغدادي  4-

هـ. من تصانيفه: شرح الجامع الكبير، 340وتوفي ببغداد سنة  ،هـ260الكرخي الفقيه. ولد بالكرخ سنة 

 .15/426،مرجع سابق م النبالء،سير أعال الذهبي،ينظر:  الصغير، رسالة في األصول. شرح الجامع

أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي كان، ثم  5-

هـ، كان إماماَ في الحديث والفقه والتفسير، من مؤلفاته: تفسير 489هـ، وتوفي سنة 426الشافعي، ولد سنة 

 .19/114سابق، المرجع ،السير أعالم النبالءالذهبي،ر: ينظي، القواطع في أصول الفقه. السمعان

وتوفي  ،هـ348طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطبري، أبو الطيب: قاض، من أعيان الشافعية.ولد سنة  6-

 .3/222، مرجع سابقالزركلي، األعالم، ينظر:  مولفاته شرح مختصر المزني.هـ، من 450

وتوفي  ،هـ557بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني. ولد سنة عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  7-

ينظر:  يز، الشرح الكبير، العزيز.فقيه، أصولي، مفسر، محدث، من تصانيفه: شرح الوج ،هـ623ستة 

 . 22/252سابق، المرجع ، الالذهبي، سير أعالم النبالء
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، و اإلمام 3بو علي اجلبائيانقراض العصر وبه قال: أ "أنه إمجاع وحجة بشرط:القول الرابع
 .5"، وقد نقل عن الرافعي4الشريازي

لسكويت امجاع هو أن اإلو القول الراجح هو قول اجلمهور،  أن -هللا أعلم و- والذي يظهر: الراجح
، بل هو الصريح لقويلفهو ليس كاإلمجاع ا اً،ظني حجة ولكنه ال يقطع بصحتة، بل يكون إمجاعاً 

ع خرب سكويت مع الدونه،ولكنه أعلى من خرب الواحد والقياس، ولذلك يرجح إذا تعارض اإلمجا 
 .الواحد والقياس

 

 

 
                                                                                                                                                                                          

هـ في 570دي األسنائي، ولد سنة ابن الحاجب العالمة أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكر -1

له مصنفات كثيرة  ،هـ646توفي سنة ومصر، اإلمام العالمة الفقيه المالكي من كبار علماء اللغة العربية، 

 . 5/233،مرجع سابقشذرات الذهب، ينظر:العكري،  ، الشافية في الصرف.منها: الكافيه في النحو

محمد محيى  :، المسودة في أصول الفقه، تحقيقأحمد عبد السالمعبد الحليم ،عبد الحليم آل تيمةينظر:  2-

 .3/542،مرجع سابق، الزركشي، البحر المحيط، و3/542)القاهرة: المدني (، الدين عبد الحميد، 

هـ، وإليه نسبت 303وتوفي سنة  ،هـ235وهو محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة، ولد سنة  -3

، مرجع بكري، شذرات الذهالعينظر: ، المتشابه في القرآن. ائية،ومن مؤلفاته: تفسير القرانالطائفة الجب

 .2/240سابق، 

بن علي بن يوسف بن عبد هللا الشيخ إسحاق الشيرازي،قال الذهبي لقبه جمال اإلسالم ولد  إبراهيم4- 

راز ثم البصرة فبغداد، توفيبها شي إلىهـ ونشأ بها، ثم انتقل 393بفيروزآباد قرية من قرى شيراز في سنة 

، أبو بكر بن أحمد ابن شهبةينظر:  ع في أصول الفقه، التبصرة.وشرح اللم ،هـ من مؤلفاتة: اللمع 476سنة

هـ (،  1407، )بيرت: عالم الكتب،1طتحقيق: الحافظ عبد العليم خان،  ،،طبقات الشافعيةربن محمد بن عم

1/ 238 . 

، مرجع سابقحول، إرشاد الف الشوكاني،، و3/543، مرجع سابق، البحر المحيط ،الزركشيينظر: -5

1/224. 
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 مستنداإلمجاع: : املطلب اخلامس

 اختلفوا فيما ينعقد به اإلمجاع على املذاهب التالية:  

 نمبل البد له  نفسه،ب مستقالً  أن اإلمجاع ليس أصالً  إىل ذهب مجهور األصولينياملذهب األول:
ع تضى إثبات شر قال  الً ستقم ألن اإلمجاع لو كان أصالً  ،مستند من الكتاأبوالسنة، وإمنا قالوا ذلك

 زائد بعد النيب صلى هللا عليه وسلم وذلك غري جائز.

هللا الختيار الصواب من دون  أنه جيوز أن يكون عن غري مستند، وذلك أبن يوفقهم"املذهبالثاين:
عن 1مستند، وهو ضعيف؛ ألن القول يف دين هللا ال جيوز بغري دليل وهذا القول حكاه عبد اجلبار

 .2"قوم

   :أقوال منهاإلىعن قياس واجتهاد عواختلف العلماء فيانعقاداإلمجا

 هاد.جواز انعقاد اإلمجاع عن قياس واجت إىلمجهور األصوليني  القول األول:

 جائز غري واقع. القول الثاين:

، وبه قال الظاهرية وحممد بن جرير الطربي، فالظاهرية منعوه ألجل إنكارهم اً املنع مطلقالقول الثالث:
بصحته،  اً مجاع إذا صدر عنه مل يكن مقطوعالقياس، وأما ابن جرير فقال: القياس حجة ولكن اإل

                                                            

م، شيخ المعتزلة، أبو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي العالمة المتكل1

ي أصول هــ، من مؤلفاتة: العمد ف415انيمن كبار فقهاء الشافعية. مات في ذي القعدة سنة دالحسن الهم

 .17/244، مرجع سابقء، سير أعالم النبال الذهبي، ينظر:فقه، المغني في أصول الدين. ال

اآلمدي، علي بن محمد، كتاب اإلحكام في أصول األحكام، ،و1/210حول، إرشاد الف الشوكاني، ينظر: -2

 .1/225(، 1404، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1سيد الجميلي ط :تحقيق
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وقوعه عن خرب الواحد، وهم خمتلفون فيه  على ابن جرير أبنه قد وافق على1واحتج ابن القطان
 وجياب عنه: أبن خرب الواحد قد أمجعت عليه الصحابة خبالف القياس. .فكذلك القياس

أنه جائز عن القياس اجللي دون اخلفي وهو حمكي عن بعض الشافعية، واستغربه  القول الرابع:
 .2الزركشي

اع عن قياس د اإلمجانعقا جواز إىلاألصوليني  أن ما ذهب إليه مجهور -وهللا أعلم –والذي يظهر يل 
  عليهم.ضوان هللابة ر واجتهاد هو الراجح، لسالمة األدلة وقوهتا ووقوعه عملياً من قبل الصحا

 ؟مث اختلف القائلون جبوز انعقاد اإلمجاع عن غري دليل، هل يكون حجة

 .أنه حجة إىلفذهب اجلمهور:  .1
 .لرازي، عن قوم منهم: أنه ال يكون حجة، وعبد الوهاب وسليم ا3وحكى ابن فورك .2
 لفوا: هل جيب على اجملتهد أن يبحث عن مستند اإلمجاع أم ال؟تمث اخ

إن ظهر فاع به، إلمجاقال األستاذ أبو إسحاق: ال جيب على اجملتهد طلب الدليل الذي وقع  .1
 .له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة املسألة

على حكم ومل يعلم أهنم أمجعوا عليه من داللة آية أو  ذا أمجعواإ 1قال أبو احلسن السهيلي .2
 .2قياس أو غريه، فإنه جيب املصري إليه ألهنم ال جيمعون إال عن داللة وال جيب معرفتها

                                                            

فقه وفروعه. بن القطان البغدادي، من كبراء الشافعية، له مؤلفات في أصول المد بن أحمد أحمد بن مح -1

 . 16/159، مرجع سابقالذهبي، سير أعالم النبالء، ينظر: .ـه359توفي سنة 

مرجع حول، ، إرشاد الفالشوكاني، و1/224، مرجع سابق اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ينظر:2- 

 .1/211، سابق

من مؤلفاته:  ،هـ406توفي سنة  .رك االصبهاني، من فقهاء الشافعيةأبو بكر، محمد بن الحسن بن فو 3-

الذهبي، سير ، و4/272فيات األعيان، ون خلكان، ابينظر:  وغريبه، الحدود في األصول. مشكل الحديث

 . 17/214، مرجع سابقم النبالء، أعال
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 جيب على أنه ال اجح، وهوأمنا ذهب إليه أبو إسحاق هو الر  -وهللا أعلم-والذي يظهر يل : الراجح
لدليل اإن ظهر فرعي. شاإلمجاع البد أن يكون قد بين على دليل اجملتهد طلب الدليل، وذلك إلن 

قاطع فيد اجلزم اليإلمجاع ن النا، فال أبس، ويكون اإلمجاع دليال آخر. وإن خفي علينا الدليل قلنا أب
 .بوجود الدليل

 لفاته:ؤ ألفاظ اإلمجاع وماملطلب السادس: 

 أواًل: ألفاظ اإلمجاع.

 ة يف الداللةسب القو حرتبة : أقسام عدة مإىلميكن تقسيم العبارات اليت تستخدم يف حكاية اإلمجاع و 
 على اإلمجاع: 

 وما تصرف منه (أمجع) رابعيالعبارات الصرحية يف حكاية اإلمجاع، وهي مادة الفعل الالقسم األول: 
 .ون عليهجممع -إمجاعهم -جممع عليه  -إمجاع -أمجعوا  -مثل: أمجع العلماء

و أول اجلمهور، قيد هبا ه ير وكل هذه العبارات تدل على اإلمجاع صراحة ما مل توجد قرنية تدل على أن
 مبذهب، أو بلد معني. حمصوراً  يريد به إمجاعاً 

ومن هذه القرائن أن يعرب عن اإلمجاع يف موضع آخر بقول يدل على أنه قول اجلمهور أو يذكر 
 .3اإلمجاع مما يدل أنه ال يعتد خبالف األقل، وحنوهامن القرائن  املسألة مع حكاية يفخالفاً 

 
                                                                                                                                                                                          

ابن عساكر، علي بن الحسن ابن هبة هللا بن ينظر:  .لشافعيعلي بن أحمد أبو الحسن السهيلي الفقيه ا -1

 .1/2م(، 1998 -هـ 1419، )بيروت:دار الفكر، 1ي، طتاريخ دمشق، تحقيق: علي شير ،هللاعبد 

 . 1/212الشوكاني، إرشادالفحول، مرجع سابق، 2-

وزي حسن بن ف:ابن القطان ، أبي الحسن الفاسي ، اإلقناع في مسائل اإلجماع، تحقيق -3

 . 1/11م(،2004هـ ـ1424عة والنشر،،)الفاروق الحديثة للطبا1طالصعيدي،
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 التعبري ابالتفاق وما تصرف منه مثل: القسم الثاين: 

جلملة أضعف رة يف اذه العباوابتفاقهم، وحنوها.وه -متفق عليه  -ابالتفاق -اتفقوا  -اتفق العلماء 
 أن يكون مرادكمجاع،  ى اإلمن القسم األول ألهنا ترد عليها احتماالت كثرية خترجها عن الداللة عل

 أو غري ذلك. حاكي االتفاق اتفاق األئمة األربعة، أواتفاق أهل مذهبه، أو أهل بلده،

 فروق حمتملة: الفرق بني االتفاق واإلمجاع: هناك عدةما 

 برية. ابن هر لوزياوقد يكون املراد ابالتفاق اتفاق األئمة األربعة، وقيل إنه مصطلح  .1
 الكتب صنفني يفامل اتفاق املذهب كما هو مصطلح بعض وقد يكون املراد ابالتفاق أحياِنً  .2

 املذهبية اليت عنيت بتحرير املذهب.
 .1فلذا يعرب ابالتفاقامل إبمحاع، ال جيزم الع وقد يكون االتفاق ظنياً  .3

واالتفاق.  بارة اإلمحاعة بعد علثالثالتعبري بنفي اخلالف، وهذه العبارة أتيت يف املرتبة االقسم الثالث: 
 . مع العلم أن أكثر من حيكي اإلمجاع إمنا يعين به ما مل يعلم فيه خالفاً 

 ال: لى أقو اع عومن الناحية التطبيقية فقد اختلف أهل العلم يف داللتها على اإلمج

 ع.مجا أهنا تدل على اإلمجاع،وأنه مرادفة لعبارة اإل ىقول من ير القول األول:

 .أنه ال يعد إمجاعاً  القول الثاين:

، حيحاً  صإمجاعاً  منهالف اخل إلمجاع واخلالف فيكون نفيًا ابأن العامل إذا كان حميط القول الثالث:
 وليني.ألصبعض ا :وبه قال وإن مل يكن حميطاً ابإلمجاع واخلالف فال يكون إمجاعاً،

 

                                                            

،)الرياض: دار طيبة، 1إجماعات ابن عبد البر في العبادات، ط ،هللاالبوصي، عبدهللا بن مبارك بن عبد1-

 . 54، 53، 1/52م(،1999 -هـ 1420
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 الفرق بني اإلمجاع ونفي اخلالف:ما 

 يتلخصمماسبق أن الفروق احملتملة بني العبارتني هي كما يلي: 

عله ال جيرؤ جيه تردد فامل مجاع، ونفي اخلالف ما أصاب العإلابيه العامل ن اإلمجاع ماجيزم فإ .1
 على نقل اإلمجاع الصريح.

عبارة نفي اخلالف قد يراد هبا نفي خالف حمصور ببلد معني، أو مذهب معني، حبسب  .2
ن املراد هبا إمجاع العلماء  أصطالح قائلها، خبالف عبارة اإلمجاع إذا أطلقت، فالغالب أ

 .1كلهم
لى عيف الداللة   دقيقةت غريومنه عباراو األكثر،العبارات اليت تدل على قول البعض أالقسم الرابع: 

 وهي أضعف العبارات. اإلمجاع، أو هي ألفاظ عامة يف الداللة عليه،

  وإمنا حيتج هبا من يري حجية قول اجلمهور، أو حجية بعض أنواع اإلمجاع احملصورة أبهل بلد معني
 .2كإمجاع أهل املدينة أو أهل احلرمني

لداللة على احية يف ت صر عبارات حمتملةلقول اجلمهور، وحمتملة لقول الكل، أو ليسالقسم اخلامس:
 اإلمجاع: 

امة ذلك، ع على   األلفاظ الدالة على العموم مثل: العلماء على ذلك، أو الفقهاء 1
لمني على مر املسه، أالعلماء، عوام أهل العلم، الناس على هذا، فقهاءاألمصار، أهل الفق

 لمون على ذلك، أو األمة على هذا.ذلك، أو املس
 ثل:دة م  مادة الفعل الثالثي، وماتصرف منها سواء كان مزيدة أو غري مزي 2

 مجاعة العلماء، أو الفقهاء،أو املسلمني، أو مجاعتهم.-أ
                                                            

،) الطائف: دار البيان 1طابن تيمية، موسوعة اإلجماع، جمع وترتيب: عبدهللا بن مبارك البوصي،  1-

 .18، 17 م(،1999ـ  ـه1420الحديثة، 

 .40،مرجع سابق موسوعة اإلجماع،سعدي أبو جيب، ينظر: 2-
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 أو مجيعهم، وحنوها. ،عند اجلميع-ب
 ها.  اجتمعت عليه الفقهاء، أو العلماء، اجتمعوا، جمتمع عليه، وحنو  -ج 

أو ى، ء القر ون علماار د  أمجع علماء األمصار، وهذه العبارة حتصر اإلمجاع بعلماء األمص 3
ئل من أهل راد قالا أفحتصره بعلماء األمصار املشهورة ابلعلم دون غريها مما قد يوجد فيه

شهورة صار املألمابالعلم، ومصطلح فقهاء األمصار إما خاص أبصحاب املذاهب األربعة أو 
 سألة.يف امل قدمي ون القرى، أو علماء العصر وإن وجد خالفألمصار دأو خاص ابابلعلم، 

   كانوا يفعلون كذا، وحنوها. 4
 عبارات ال تدل على اإلمجاع أو حمتملة لإلمجاع وغريه. القسم السادس: 

 ومن هذه العبارات:
   إذا قال: هذا غري ابإلمجاع، أو ال يصح ابإلمجاع وحنوها، 1

 فهذه العبارة حمتملة ألمرين: 
 اإلمجاع على نفي الوجوب أو الصحة. األول:
 نفي اإلمجاع على الوجوب، أو الصحة. الثاين:

م أحد قال ال أعل ، أو  إذا قال: مل يتعلق أحد من العلماء بقول فالن، أو هذا قول شاذ 2
 .الفهاخع على أن يكون اإلمجا ال يلزم هبذا، وحنوها من العبارات، فهذه العبارات 

 رين: ة ألموحنو ذلك فهذه العبارة حمتمل "،السنة اجملمع عليها"  إذا قال:  3
 وته.أن يكون املعين أن احلديث صحيح أمجع العلماء على صحته وثب األول:
 أن يكون املراد أن العلماء أمجعوا على القول به. الثاين:

في اإلمجاع على املسألة، واليلزم أن يكون نرة ت  إذا قال: مل جيمعوا، أو مل يتفقوا فهذه العبا 4
 .1في عنها اإلمجاعاإلمجاع على خالف هذه املسألة املن

                                                            

 . 62، 60،، مرجع سابقابن عبد البر إجماعات ي،البوص1-
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 :عاإلمجا  املؤلفات اليت اهتمت بنقل: ثنياً 

 :إىلدر تنقسم املصاا وهذ ة من مصادرللباحث عند نقل اإلمجاع من أهل العلم يف األمور الفقهيالبد 

 :ذلك اإلمجاع: وأفردها مصنفوها هلذا الغرض، ومن أمثلةكتب ختصصت يف نقل   -أ

 .مجاع البن املنذر اإل .1
 .1نوادر الفقهاء حملمد بن احلسن التميمي .2
 .2مجاع للسيوطيكتاب تشنيف األمساع مبسائل اإل .3
 .3كتاب نوادر الفقهاء للجوهري .4
 .ائل اإلمجاع البن القطان اإلقناع يف مس .5
 .د مراتب اإلمجاع البن تيميةنق .6
 .4كتاب اإلفصاح البن هبرية .7
 م.اتب اإلمجاع البن حز مر  .8

  :ب ـ كتب تنقل اإلمجاع وال تتفرد به

 ويكثر نقل اإلمجاع يف هذه الكتب، مثل:

 .اإلشراف على مذاهب أهل العلم البن املنذر .1
 .األوسط البن املنذر أيضاً  .2
  .االستذكار البن عبد الرب .3

                                                            

 . 1/13 ،مرجع سابقل اإلجماع، اإلقناع في مسائ ابن القطان، -1

 .1/37، مرجع سابقبن عبد البرفي العبادات، إجماعات االبوصي،  -2

 .74البوصي، مرجع سابق، ص 3-

 .69المرجع السابق، ص 4
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  .اختالف العلماء حملمد بن نصر املروزي .4
  .احمللى البن حزم .5
 .اختالف الفقهاء البن جرير الطربي .6
  .بداية اجملتهد البن رشد القرطيب .7
 شرح معاين اآلاثر للطحاوي. .8
  .فتح الباري البن حجر العسقالين .9

 اجملموع للنووي. .10
 املغين البن قدامة املقدسي.  .11

  :مؤلفات حدثية جلمعمسائل اإلمجاعومنها.ج
  .ودير البار  عمأعده عبدهللا ،اتفاق وافرتاق وإمجاعالربق اللماع ملا يف املغين من  .1
 .اإلمجاع البن عبد الرب، أعده فؤاد الشهلوب وعبد الوهاب الشهري .2
 .يلبوهاموسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية أعده عبدهللا بن املبارك  .3

 .1موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي لسعدي أبو جيب .4
  

                                                            

 .14ـ 1/13 ،مرجع سابق، اإلقناع في مسائل اإلجماع، ابن القطان 1-



 56 

 .، ومصادر إمجاعبطال يف اإلمجاعمنهج ابن : ثاملبحث الثال

العلماء املشهورين يف حكاية اإلمجاع فدراسة منهجه األصويل  من -رمحه هللا-إن اإلمام ابن بطال 
وتطبيقه على ما نقله يفيد طلبة العلم من جهه، وخيدم الرتاث اإلسالمي من جهة أخري. وينب مدي 

 ةل األصولية بني نقلة اإلمجاع، وكذا كان البد للباحثالتزامه مبنهجه عند التطبيق، وبيان مكانة ابن بطا
من معرفتة املصادر اليت رجع إليها ابن بطال عند نقله للمسائل اإلمجاع، ولذلك كان هذا املبحث 

 يشتمل على اآليت:

 .ودراسة ألفاظه يف اإلمجاع نهج ابن بطالاملطلب األول: م

 مصادر ابن بطال يف إمجاعاته.املطلب الثاين:

 ودراسة ألفاظه. يف اإلمجاع، منهج ابن بطالاملطلب األول: 

ن أمهات الكتب يف الفقه اإلسالمي املقارن، مل البن بطالاإلمام البخاريإن كتاب شرح صحيح 
من مصادر اإلمجاع الفقهي لكثرة مافيه اً ويعترب من أهم املراجع يف الفقه املالكي،ويعد كذلك مصدر 

 العلماء منه.من املسائل ولكثرة نقوالت 

الذي يعد من أصح الكتب بعد   البخارياإلمام صحيح  -رمحه هللا-فقد شرح اإلمام ابن بطال 
 كالتايل:   اإلمام البخاريكتاب هللا وطريقته يف شرحه لصحيح 

وجيعلها كالرتمجة ، مع عليهااليت اشتمل عليها احلديثيبدأ بذكر حديث الباب مث يذكر املسألة اجمل-1
 ملا بعدها. 

 إيضاحه للمسائل اجملمع عليها، وله منهج يتبعه يف ذلك:  -2

 :فاملسائل اجملمع عليها، له يف ذكر اإلمجاع طريقتان
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 :أن جيزم به وقد يكون ذلكالطريقة األويل: 

إما بصريح قوله: أمجع العلماء، أو أمجاع املسلمني،أو إبمجاع األمة،أو العلماء جممعون، أوأمجع أئمة أ/ 
ابإلمجاع، أو أمجعوا، أو اتفق العلماء، أو اتفق أئمة األمصار، اتفق أئمة الفتوى، اتفق الفتوى،أو 

 .مجهور العلماء، أو اتفقوا عليه، وحنو ذلك

غريه من أهل العلمكابن القصار، وابن املنذر، واملهلب بن أيب صفرة،  إىلأبن يعزو اإلمجاع  /ب
 .وغريهم

يقول: ال خالف بني األمة، أو الخالف بني أئمة الفتوي، أو ال أن ال جيزم به، بل الطريقة الثانية:
 بني العلماء،أو ال خالف بني اجلميع، أو ال حنفظ عن سائر أهل العلم يف ذلك خالفاً  أعلم خالفاً 

 .وحنو ذلك

 األئمة يف املسائل املختلف فيها؛ فيذكر: يذكر أقوال  -3

 أ/ يذكر أقوال األئمة األربعة رمحهم هللا.

  .يذكرأقوال جمتهدي الصحابة والتابعني رضي هللا عنهمب/ 

 ىف املسألة إن كان له رأي واحد، أو الرواايت املنقولة عنه. -رمحه هللا-يذكر أقوال اإلمام مالك ج/ 

 يذكر أقوال علماء املالكية يف املسألة، وخاصة من خالف منهم املذهب.د/ 

 بن سعد، والثوي، واألوزعي، وغريهم.يذكر أقوال علماء اندثرت مذاهبهم كالليث ه/ 

 يذكر أدلة كل قول من األقوال األئمة بكل من املنقول واملعقول بكل دقة وأمانة. و/ 

من األقوال على طريقة فن اخلالف واجلدل و اتباع الدليل ال التعصب  يرجح ما يراه راجحاً  -4
 والتقليد.
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وخلق رفيع.ويعتذر لألئمة  املخالفينله فيأدب وعندما يذكر أدلة القول الراجح لديه يناقش أدلة-5
وله ترجيحات خالف فيها اإلمام مالك  خمالفتهم للسنة بغري قصد أو أن الدليل مل يصل إليهم. أحياِنً 

رمحه -وهذا يدل على أن ابن بطال. 1" مالكهذااحلديث،ولوروامهاخالفهي ومل يرو : "معتذراً له بقوله
 .ان ينصر الدليل والسنةمل يكن متعصباً، وإمنا ك -هللا

 إىل نبه دائماً ياس. وينة أوقنص من قرآن أوسإلىأو يرجح مسألة إال ويستند يف ذلك  ال يقول قوالً  -6
 أنه ال رأي وال قياس مع النص.

 ذكره لكثري من القواعد الفقهية.  -7

 ذكره الفروق الفقهية بني املسائل. -8

يحها حص والتمييز بنيتب األئمة من أهل احلديث لتحصل الثقة مبدلوهلا،ك  إىليعزو األخبار  -9
 ومدلوهلا. 

  

                                                            

وآخرون،  إبراهيمتحقيق: ياسر بن  ابن بطال، على بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، -1

 .7/454م(، 2000-هـ1420، )الرياض: مكتبة الرشد،1ط
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ادر ابن بطال يف إمجاعاته.مصاملطلب الثاين:   

ك، وسواء  ه يف ذلعلي تنوعت مصادر ابن بطال يف حكاية إمجاعاته من مؤلفات العلماء املتقدمني
ظ أنّه كان املالح . ومنعامةتذكر الفقه املقارن كانت خاصة ابملسائل اإلمجاعية، أو كانت كتباً 

إال اقتبس منها، م اليتصنفاهتأصحاهبا،فيذكرهم بشهرهتم،ولكنه عادة ال يذكر أمساء م إىلينسب اآلراء 
 ومن أهم من نقل عنهم: ،ِندراً 

ف يف الشراتاابكمن مصنفاتة:لفقيه، نب املنذر النيسابوري اإبراهيمحممد بن  أبو بكروهو ابن املنذر:
 .1مائةثالث مبكة سنة تسع أو عشر و  مات .، وكتاب اإلمجاع، وكتاب املبسوطاختالف العلماء

 من مصنفاتة:كتابية. علي بن عمر القاضي البغدادي أبو احلسن شيخ املالك ووهابن القصار: 
 .2ه (397تويف سنة )، وعيون األدلة.إيضاح امللة يف اخلالفياتو  ،اخلالف كبري

وله  ، رية؛ يكىن: أاب القاسماملهلب بن أمحد بن أيب صفرة األسدي األندلسي: من أهل املوهو املهلب:
 .3ويف سنة مخٍس وثالثني وأربع مائةتو ، أخذه الناس عنه اإلمام البخاريكتاٌب يف شرح 

ومن مصنفاته: كتاب األموال،  ،ذو الفنون .سالماحلافظ اجملتهدهو أبو عبيد القا سم بن أبو عبيد:
 .4ه (224تويف سنة )وخ، واملواعظ، وغريب احلديث. سخ واملنسوالنا

                                                            

مرجع كلي، األعالم، والزر ،492ـ  14/490، مرجع سابقم النبالء، سير أعال الذهبي،ينظر:  1-

 .292/،)اسابق

، ترتيب المدارك ، السبتي،و108ـ  107/  17سابق، المرجع البالء، الذهبي، سير أعالم النينظر: -2

 . 1/489مرجع سابق، 

والقاضي عياض، ترتيب المدارك، مرجع ، 204ـ 203/ 1، مرجع سابق ابن بشكوال، الصلة،ينظر:  -3

 . 2/52سابق، 

 .490 /10سابق، المرجع الالذهبي، سير أعالم النبالء، ينظر: -4
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كتابفي اتريخ األمم، و    .من مصنفاتة:يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي حممد بن جرير بن هو : الطَبي
 .1ه (310سنة أربع وعشرين ومائتني، وتويف سنة )ولد. اثروكتاب هتذيب اآل ،كتاب التفسري

صاحب التصانيف يف أصول الدين صبهاين. احلسن بن فورك األ حممد بنأبو بكر وهو ابن فورك: 
 .2ن أهم مصنفاته: مشكل احلديثوالفقه.وم

وتويف  ،239أبوجعفرأمحدبنمحمدبنسالمةبنسلمةاألزدايحلجرايملصرايحلنفي،ولدسنةوهو :الطحاوي
 .3مثتحوحلنفياو  منصعيدمصر،وتفقهعلىمذهبالشافعي،( طحا) ولدونشأيف، ه321سنة

 ، صاحب التصانيف ،بصريزدي الو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية، األأبوهو ابن دريد: 
 .4مائةتويف يف شعبان سنة إحدى وعشريين وثالث و ،أشهر مصنفاته: اجلمهرة يف اللغة ومن

من عالم. أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، البصري، أحد األ وهوبن أمحد: اخلليل 
 .5ائةسنة سبعني ومت ، وماائةولد سنة م، العني كتاب: مصنفاتة:  

 

 

                                                            

 .6/69، مرجع سابقالزركلي، األعالم، ،و202ـ 201/ 2، مرجع سابقتذكرة الحفاظ،  ،الذهبىينظر:  1-

، مرجع الذهب شذرات . وابن العماد،216ـ  214/ 17، مرجع سابقالذهبي،سير أعالم النبالء، ينظر:  -2

 . 80سابق، ص

 . 206 /1، مرجع سابق،والزركلي،21/ 3مرجع سابق،  ،الذهبي،سير أعالم النبالءينظر: -3

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ، و97ـ  96/  15سابق، المرجع الالذهبي، سير أعالم النبالء، ينظر: -4

2/195. 

. وابن حجر، أحمد بن علي بن 431ـ  429/  7سابق، المرجع الالذهبي، سير أعالم النبالء، ينظر: -5

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2مصطفى عبد القادر عطا،ط :حجر العسقالني، تقريب التهذيب، تحقيق

 . 2 /1م(،  1995 -هـ 1415
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:الفصل األول  

 إمجاعات ابن بطال يف كتاب النكاح والرضاع
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 .ل: إمجاعااتبنبطالفيكتاابلنكاحوالرضاعالفصل األو 

لإلمام ابن بطال من أكثر الكتب حكاية ملذاهب سلف  اإلمام البخارييعد كتاب شرح صحيح 
األمر الذي يوقع  ،ومن جاء من بعدهم من األئمة ،الصاحل من الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم

فحكايته للمسائل اإلمجاع جعل  ،أبقوال العلماء عارفاً  كان إماماً -رمحه هللا-يف النفس أن ابن بطال 
وهذا ما جعل لدراسة هذه اإلمجاعات  ،ها من حكاايت سواه من العلماءهلا من القيمة ما ليس لغري 

 وحتقيقها مكانة أعظم وأشرف فكان هذا الفصل حيتوي علىمباحثان مها كالتايل: 

 .حإمجاعات ابن بطال يف كتاب النكا  :املبحث األول

 .إمجاعات ابن بطالفي كتاب الرضاع :املبحث الثاين 
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 إمجاعات ابن بطال يف كتاب النكاح :املبحث األول

 .تعريف النكاح يف اللغة والشرع متهيد:

.. عمرك .أيها املنكح الثراي سهيال:هو اسم للجمع بني الشيئني" قال الشاعرالنكاح يف أصل اللغة:
 .2بعض إىلويقال " تناكحت األشجار إذا متايلت وإنضم بعضها ، 1هللا كيف جيتمعان؟

 :مها اللغةوالنكاح له معنيانفي 

عن  زوجته تستغىنمرأته و كر االَوْطُء:وإذا قالوا "نكح امرأته مل يريدوا إال اجملامعة ألن بذ   .1
 العقد". 

 .3العقَد: فإذا قالوا نكح فالنة أو بنت فالن أرادوا تزوجيها والعقد عليها"  .2
 . 4هوعقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنامها: شرعاً تعريف النكاح 

  :هي مطالب وسيكون حتت هذا املبحثأربعة

  .املطلب األول: اببتزويج الصغار من الكبار

 .حلرة حتت العبد: ابابيناملطلب الثا

 .اليتزوجأكثرمنأربع: اببثالثاملطلب ال

                                                            

المرداوي،عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب 1-

 . 8/5هـ(، 9 141، )بيروت:دار إحياء التراث العربي، 1اإلمام أحمد بن حنبل، ط

صادر(،مادة ،)بيروت: دار 1طبن منظور، محمد بن مكرماألفريقي المصري،لسان العرب، ينظر: ا 2-

 .2/625،"نكح"

،)دار 4، طالصحاح في اللغةإسماعيل بن حماد، الجوهري،و، 8/5ادوي، اإلنصاف، مرجع سابق، المر3-

 . 2/230،  هـ(1990العلم للماليين، 

 4/6 ، )بيروت: دار الكتب العلمية(،ذاهب األربعةالجزيري، عبدالرحمن، الفقه على الم4-
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 .املطلب األول:اببتزوجيالصغارمنالكبار

وإن كن يف  ،الصغار من بناهتمأمجع العلماء على أنه جيوز لآلابء تزويج : " -رمحه هللا-قال ابن بطال 
إال أنه ال جيوز ألزواجهن البناء هبن إال إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحواهلن ختتلف ، املهد

قال  .ح الرجل ولده الصغارا وقال ابن بطال: يف ابب إنك.."..،يف ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن
 .1ةالتىاليوطأمثلها"" أمجعالعلماءعلىأهنيجوزلألبتزوجيابنتهالصغري :املهلب

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاة من املالكية: 

حيث  -رمحه هللا-ابن عبدالرب  -
قال:"أمجعالعلماءعلىأنلألأبنيزوجابنتهالصغريةواليشاورهالتزوجيرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعائشةوهيبنت

 .2سنني"ست
نته حيث قال: " وال خالف بني العلماء يف جواز تزويج األب اب -رمحه هللا-القاضي عياض  -

 . 3الصغريه اليت ال يوطأ مثلها"
حيث قال:  -رمحه هللا-ابن رشد  -

 . 4واليستأمرها"واتفقواعلىأِنألبيجربابنهالصغريعلىالنكاحوكذلكابنتهالصغريةالبكر "

                                                            

 .247، 7/454، مرجع سابق، رح صحيح البخاريش ن بطال،اب -1

،عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق: رابن عبد الب2-

 .19/98مؤسسة القرطبه(،  :مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى،)الناشر

مسلم، تحقيق: يحيى القاضى عياض، عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد 3- 

 .2556، 5/572م(، 1998هــ 1419،)المنصورة: دار الوفاء، 1طإسماعيل،

،)مصر: 4طابن رشد،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي،بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 4-

 . 2/6م(، 1975هـ/1395مصطفى البابي الحلبي وأوالده،
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غرية وإجبارها صكاح ابنته النعقد على أن لألب إنحيث قال: " اإلمجاع امل -رمحه هللا-القرطيب -
 .1عليه بغري إذهنا"

 وحكاه من الشافعية:

أمجع أهل العلم على أن نكاح األب جائز على ابنه وابنته قال: "حيث  -رمحه هللا-املروزي  -
 ".2الصغريين والخيار هلما إذا أدركا

جائز، إذا زوجها  وأمجعوا أن نكاح األب ابنته الصغرية البكرحيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 . 3أن نكاح األب ابنه الصغري، جائز"مجعوا ، وأبكفؤ

 البكراتفقأهاللعلمعلىأهنيجوزلألبواجلدتزوجيحيث قال: "-رمحه هللا-البغوي  -
 .4الصغرية"

 . 5بنتهالبكرالصغرية"ا حيث قال:" وأمجعاملسلمونعلىجوازتزوجيه -رمحه هللا-والنووي  -
 حيث قال: "وقالبنبطاليجوزتزوجيالصغريةابلكبريإمجاعاً  -رمحه هللا-وابن حجر  -

 .6للوطء"ولوكانتفياملهدلكنالميكنمنهاحتىتصلح
                                                            

هم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب فم، الإبراهيمالقرطبي، أحمد بن عمر بن 1-

هـ ـ 1417)دمشق: بيرت: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، ،1طمستو، ويوسف علي بديوي،وآخرون، 

 . 2201، 4/118م(، 1996

،)بيرت: 1المروزي، أبو عبدهللا محمد بن نصر، إختالف العلماء، تحقيق: اليسد صبحي السامرائي، ط2- 

 . 125م(،1985هـ ـ 1405

(، م2004 - هـ1425،)1المنعم أحمد، ط، اإلجماع، تحقيق: فؤاد عبد إبراهيمابن المنذر،محمد بن 3- 

1/103. 

محمد زهير الشاويش،  -شعيب األرناؤوط  :، تحقيقلبغوي، شرح السنةالبغوي،الحسين بن مسعود ا4-

 . 9/37م(، 1983 -هـ 1403،)دمشق ـ بيروت: المكتب اإلسالمي،2ط

،)بيروت: دار إحياء 2، ط شرح النوويبالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، صحيح مسلم 5-

 . 9/206(،132التراث العربي،

المعرفة، ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،)بيرت: دار أبو الفضل العسقالنيابن حجر،أحمد بن علي6- 

1379 ،)9/ 124. 
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 وحكاه من احلنابلة:

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن قدامة  -
قاالبناملنذرأمجعكلمننحفظعنهمنأهاللعلمأننكاحاألاببنتهالبكرالصغريةجائزإذازوجهامنكفؤوجيوزهلتزوجي

 . 1وامتناعها"هامعكراهيتها
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

بن شربمة: ال جيوز إنكاح األب ابنته قاال:" ومليخالففيذلكإالابنشربمةفيماذكرهعنهابنحزمفياحمللى
 -رضياللهعنها -عائشةحجةأحنديثو ،الصغرية حىت تبلغ وأتذن 

فمن ادعى أنه .. .:كفقاله ذلالذيهومستنداإلمجاعلهذااملسألةوقوهلهذامهجورمرتكوقدردعليهابنحزمقول
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن ﴿:  لقول هللا عز وجل،خصوص مل يلتفت لقوله 

إال أن أييت نص ،فكل ما فعله عليه الصالة والسالم فلنا أن نتأسى به فيه 2﴾يَ ْرُجو اَّللََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخرَ 
 .3"ونكاح أكثر من أربع،كاملوهوبة صلىاللهعليهوسلم،أبنه من خصوصياته 

 واخلالصة:

من إمجاع بني أهل العلمفيأهنيجوزلألبتزويج  -رمحه هللا-ما حكاه ابن بطال ن إ
ابنهوابنتهالصغريينوالخيارهلماإذاأدركا، وأِنجلوازيعمكلصغريةسواءكانتممنتوطأأمالبلغتأملمتبلغ، وهو قول 

                                                            

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،ابن قدامة، عبد هللا بن 1- 

 . 7/379(، 1405،)بيروت: دار الفكر، 1طالشيباني، 

 21سورة األحزاب اآلية 2- 

 . 9/459ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى،)بيروت، دار الفكر(،3- 
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ُرَمة، و صحيح  هو قول ال قد وافقه عليه أهل العلم، ومل خيالفه فيه أحد إال ابْ ُنُشب ْ
 .-رمحه هللا-فال يقدح يف كالم ابن بطال ،ةوخمالفتهالكتابوالسن،يلتفتإليهلشذوذه

 حلرة حتت العبد .: اباباملطلب الثاين

 .نكاحاحلرةمنالعبد: وحتت هذا املطلب مسألتان:املسألةاألوىل
أمجع العلماء أن احلرة جيوز هلا أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ ألن ولدها : "-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 .1يعين يف العتق والرق" ،لسالم كل ذات رحم فولدها منزلتهاامنه حر تبع ألمه لقوله عليه 

 ُمن حكى اإلمجاع يف هذه املسألة:و 

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن رشد  -
 .2وأولياؤها"واتفقواعلىأهنيجوزللعبدأنينكحاألمةوللحرةأنتنكحالعبدإذارضيتبذلكهي"

 حكاه من احلنابلة:

: حيث قال: " قاالبنرشد -رمحه هللا-النجدي -
 .3اتفقواعلىأنللحرةأنتنكحالعبد،إذارضيتبذلكهيوأولياؤها"

 وُمن حكى اخلالف يف هذه املسألة: 

 . ن العبدرة محكم نكاح احليف مل أجد فيما اطلعلت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالف 

                                                            

 . 7/189،مرجع سابق رح صحيح البخاري،ش ن بطال،اب1- 

 . 2/42، مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد، 2- 

 1397،) 1حاشية الروض المربع، ط ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ،النجدي3-

 . 6/309،هـ(
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 اخلالصة:

 م.أعل ىلتعاوهللا  به،رضيت على أن نكاح احلرة من العبد إذاثبوت اإلمجاع وصحته 

 .املسألة الثانية: خياراألمةحتتالعبد

 .1أومفارقته": "وأمجعواأِنألمةإذاعتقتتحتعبدقدكانتزوجتهأنلهااخليارفىالبقاءمعه-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء:

 حكاه من احلنفية: 

 .2"وقداجتمععلماءاملسلمينعلىأِنألمةإذاأعتقتوزوجهاعبدأهناختريحيث قال: " -رمحه هللا-العيين  -
 وحكاه من املالكية:

حتت  حيث قال: فأمااجملتمععليهالذيالخالفبينالعلماءفيهفهوأِنألمةإذاأعتقت -رمحه هللا-ابن الرب  -
 . 3عبدقدكانتزوجتمنهفإنلهااخليارفيالبقاءمعهأومفارقته"

 وحكاه من الشافعية:

 .4قت وهي حتت عبد، أن هلا اخليار"حيث قال: وأمجعوا أن األمة إذا أعت -رمحه هللا-ابن املنذر  -
الخالفبينأهاللعلمأِنألمةإذاعتقتوهي حيث قال: " -رمحه هللا-البغوي  -

 . 1نكاحه"وبيناخلروجعن،حتتعبدأنلهااخلياربيناملقامتحته
                                                            

 .7/189، مرجع سابقرح صحيح البخاري، ش ن بطال،اب1- 

تحقيق: عبدهللا محمود  بدر الدين العينى، عمدة القاري، بن أحمد بن موسى بن أحمدالعيني، محمود 2- 

 . 7/96 محمد عمر،)بيروت: دار الكتب العلمية(،

 . 3/50،مرجع سابقبر،التمهيد، ابن عبد ال3- 

(، م2004 - هـ1425،)1اد عبد المنعم أحمد، ط، اإلجماع، تحقيق: فؤإبراهيمابن المنذر،محمد بن 4- 

1/78 . 
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 . 2بنبطاألمجعالعلماءأِنألمةإذاعتقتتحتعبدفإنلهااخليار"ا قالحيث قال: " -رمحه هللا-ابن حجر  -
 وحكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
 3يطأها"واتفقواعلىامننكانعبداوهلزوجةأمةفأعتقتفلهااخليارفيفراقهاوالبقاءمعهمامل"

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن األمريالصنعاين  -
 . 4إمجاع "للمعتقةبعدعتقهافيزوجهاإذاكانعبداوهو واحلديثدليلعلىثبواتخليار "

 :ذكر اخلالف احملكي

  العبد. حتت مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف خياراألمة

 اخلالصة:

-ابن بطال  اماإلم لهقنما نأو يتخلص مماسبق أن هذه املسألة: مسألة انعقد عليها إمجاع أهل العلم، 
 أعلم. تعاىل وهللا، حيحص-اخليارأِنألمةإذاعتقتتحتعبدفإنلها على -من إمجاع العلماء -رمحه هللا

  

                                                                                                                                                                                          

 .9/110، مرجع سابقالبغوي،شرح السنة، 1- 

 . 9/407، مرجع سابق ابن حجر،فتح الباري،2- 

 . 69ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مراتب اإلجماع، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص3- 

ى البابي الحلبي، مكتبة مصطفالناشر: ،) 4سبل السالم، ط ، محمد بن إسماعيل ،ابن األميرالصنعاني4- 

 . 3/130م(، 1960هـ/ 1379
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 .: ابباليتزوجأكثرمنأربعالثالثاملطلب

: -رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"إمجاعوهوعندِن،الجيوزألحدأنيجمعبينأكثرمنأربعنسوةفىالنكاح:"قاالبنالقصار

 العلماء:ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من 

 حكاه من احلنفية

 .2ابإلمجاع" اليتزوجالرجألكثرمنأربعنسوةوهذاالخالففيهحيث قال: " -رمحه هللا-العيين  -
 حكاه من املالكية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن رشد  -
 .3الرجال"واتفقاملسلمونعلىجوازنكاحأربعةمنالنساءمعاوذلكلألحرارمن

اليتزوجأكثرمنأربع : "حيثقال-رمحه هللا-والشبيهي  -
 .4هذاالذيعليهجمهوراملسلمني،وانعقدعليهاإلمجاعإالقوملناليعتدبقوهلمنالروافضوغريهم "

حيث قال: " وليسللحرأنيجمعبينأكثرمنأربعزوجات  -رمحه هللا-ابن قدامةحكاه من احلنابلة:
 .5"أمجعأهاللعلمعلىهذا

 .1نأربعأمجعأهاللعلمعلىهذا"حيث قال: "والجيوزللحرأنيجمعأكثرم -رمحه هللا-ابن مفلح  -
                                                            

 . 7/190، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 29/233،، مرجع سابقعمدة القاريعيني،ال2- 

 . 2/40، ، مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد3- 

، تحقيق: عبد 1ط الفجر الساطع على الصحيح الجامع، ،الشبيهي،محمد الفضيل بن محمد الفاطمي4- 

 .7/58هـ(، 1430الفتاح الزنبفي،)الناشر: مكتبة الرشيد، 

 .7/497،)الناشر: دار الفكر(، 1طابن قدامه، عبدالرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، 5- 
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 والحيلللحرأنيجمعبني"حيث قال:  -رمحه هللا-واملرداوي  -
 . 2بالنزاع"كثرمنأربعوالللعبدأنيتزوجبأكثرمناثنتينأ

 وحكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
 .3"واتفقواعلىأننكاحأكثرمنأربعزوجاتالحيلألحدبعدرسوالللهصلىاللهعليهوسلم"

 اخلالف احملكى يف املسألة:

ِنحلرالحيللهأنيجمعبينأكثرمنأربعزوجاتالنعلمأحدامنهم أأمجعأهاللعلمعلى
ِنلنبيصلىوألوالواوللجمع"مثنىوثالثورابع"تعاىللقوالللهحتسعاً أابأهنإبراهيمالشيئاحيكيعنالقامسبنإخالففيذلك

 .4للسنةاللهعليهوسلمماتعنتسعوهذاخرقلالمجاعوترك

ا من  قاهلذ:رداإلمامالقرطبىعلىمنزعمإابحةأكثرمنأربعقائالولقد 
ذه هإلىوالذيصار ،فياآليةجامعة-الواو-وزعمأن،وأعرضعماكانعليهسلفهذهاألمة،بعدفهمهللكتابوالسنة

أقبحمنهافقالواإبابحةاجلمعبينثمانيعشرزوجةإلىوذهبالبعض.اجلهالةوقاهلذهاملقالةمهالرافضةوبعضأهاللظاهر
إذملُيسمععنأحدمنالصحابةأوالتابعينأهنجمعفيعصمتهأكث،وخمالفةإلمجاعاألمة،وهذاكلهجهلباللسانوالسنة،

وأساليبالبياِنلع،فخالفهمناشئمنجهلهمببالغةالقرآِنلكرمي،والعربةمبنخالفذلكمنأهالألهواءوالبدع.رمنأربع
 .5ومنجهلهمبالسنةالنبوية،ريب

                                                                                                                                                                                          

اض: دار عالم الكتب، بن محمد بن عبد هللا بن محمد، المبدع شرح المقنع، )الري إبراهيمابن مفلح، 1- 

 . 7/61م(، 2003- هـ1423

 .8/98،مرجع سابقالمرداوي، اإلنصاف، 2- 

 . 1/63، مرجع سابقجماع، مراتب اإلحزم،  ابن3- 

 .7/497،، مرجع سابقالشرح الكبيرابن قدامه، 4- 

 . 2/218 بدون رقم الطبعه، الشحود، علي بن نايف، المفصل،5- 
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 خالصة املسألة:

من إمجاع العلماء على أنه  -هللارمحه -ماحكاه ابن بطالن إ
قد وافقه عليهأهل العلم، ومل خيالف فيه صحيح ؛وهو قول النكاحالجيوزألحدأنيجمعبينأكثرمنربعنسوةفي

وبعضالشيعة  ،إبراهيمغري القامسبن –حبسب ماطلعت عليه من كتب أهل العلم  –
-صلىاللهعليهوسلم-وإذاكاِنلرسول،والرافضةوبعضأهاللظاهر

والجيوزالقياسعليهأوتعميمه، وهي أقوال شاذه ،فهذاحكمخاصبهعليهالسالم،زوجاتقدمجعبينتسع
 -رمحه هللا-ملخالفته للنص فال يقدح يف كالم ابن بطال 
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 إمجاعااتبنبطالفيكتاابلرضاع.: املبحثالثاين

 .تعريفالرضاعلغةوشرعاً تمهيد: ال

: الراءوالضادوالعينأصلواحدتقول" :قاالبنفارس،وهومنالرضع،ابلفتحأوابلكسر:الرضاعفياللغة
1مرضعة"مرأةمرضعإذاكانلهاولدترضعه،فإنوصفتهاإبرضاعهاالولدقلترضعاملولوديرضع،يسمعصوحتلبهويقاال

ا أَْرَضَعتْ يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ﴿: قاالللهجلثناؤه.  .2﴾ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

 .3مصالرضيعمنثدايآلدميةفيمدةالرضاع:أماالرضاعفيالشرع

 :وسيكون حتت هذا املبحثتسعةمطالب هي

َهاُتُكُمالالتِىَأْرَضْعَنُكمْ )  ابب:املطلباألول  .ةبعدحولنيمُمَِنالنََّسب،واببالرضاعِةَماحَيْرُ رََّضاعَ نالوحَيُْرممُِ (  َوأُمَّ

 (. يحجوركمتيف)ورابئبكمالالتعاىلابمباحيلمنالنساءوماحيرم، واببقواللله: املطلبالثاين

 .عمتهاعلى  ابب اجلمعبيناألختني، وابب التنكحاملرأة: املطلبالثالث

 .وابب هل للمرأة أن هتب نفسها ألحدابابلشغار،: املطلبالرابع

 (.ةالنساءبهمنخطبعرضتموالجناحعليكمفيما) ابابلنهيعننكاحاملتعة،واببقوهلتعاىل: املطلباخلامس

ة فنكاهه هى كارهو ته بنإذا زوج ا اببو  منقالالنكاحإالبويل،وابابلسلطانويل،ابب : املطلبالسادس
 مردود.

                                                            

مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد ابنفارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم 1- 

  .400 /2م(،1979 -هـ 1399هارون،) دار الفكر، 

 . 2رقم  :سورة الحج، اآلية2- 

،)بيروت: دار الكتاب 1األبياري، ط إبراهيمالتعريفات، تحقيق:  ،الجرجاني،علي بن محمد بن علي3- 

 .1/148(، 1405العربي، 



 74 

 .ضرابلدففيالنكاحوالوليمة،ابحبقإجابةالوليمةوالدعوة: املطلبالسابع

  .(شوزاأوعراضانبعلهانخافتموإِنمرأة:)صوماملرأةإبذنزوجهاتطوعاً،واببقوهلتعاىل: ابباملطلبالثامن: 

لى نسائه يف عالرجل  دخولسفر،واببالتقاضياملسافرةبشيءمناألايمالتيانفردتبهافيالاملطلب التاسع: 
 .،وقسمةاملرأةمنزوجهافيحاملرضهااليوم 

 املطلب العاشر: وجوب سرت املرأة عورهتا.

(  ابب)َوأُمََّهاُتُكُمالالتِىَأْرَضْعَنُكمْ : املطلباألول
 .،واببالرضاعةبعدحولنيوَيرُمنالرضاعةماَيرُمنالنسب

رم من الرضاعة ما وَي(  َنُكمْ ْرَضعْ تِىأَ األوىل: )َوُأمََّهاُتُكُمالالاملسألة وحتت هذا املطلب مسألتان مها:
  َيرم من النسب .

 .1حيرم من الرضاع ماحيرم من النسب" الخالف بني األمة أنه: "-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء:

 :حكاه من احلنفية

–لى هللا عليه وسلمقدثبتعنالنبيصحيث قال: " -رمحه هللا-اجلصاص  -
 . 2ابلنقالملستفيضاملوجبللعلمأهنقاليحرممنالرضاعماحيرممنالنسبواتفقالفقهاءعلىاستعماهلواللهأعلم"

                                                            

 .7/193،سابق مرجعرح صحيح البخاري، شبطال، ابن1- 

)بيروت: دار إحياء  ،محمد الصادق قمحاوي :الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق2- 

 . 3/69(، هـ1405التراث العربي، 
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 . 1الرضاعةحترمماحترمالوالدةوهذاإمجاعالخالففيهبيناألئمة"حيث قال: " -رمحه هللا-العيين  -
-والعملعلىهذاعندعامةأهاللعلممنأصحاابلنيبحيث قال: " -رمحه هللا-املباركفوري  -

 . 2اختالفا"النعلمبينهمفيذلك-صلىاللهعليهوسلم
 :حكاه من املالكية

 . 3واتفقواعلىأِنلرضاعباجلملةحيرممنهماحيرممنهالنسب"حيث قال: " -رمحه هللا-ابن رشد  -
 وحكاه من الشافعية:

 .4من الرضاع ماحيرم من النسب"أمجعوا على أنه حيرم حيث قال: " -رمحه هللا-ن املنذر اب -

حيث قال:  -رمحه هللا-الرتمذي  -
إِنللهحرممنالرضاعماحرممنالنسبقالوفيالبابعنعائشةوابنوسلمقالرسوالللهصلىاللهعليه:"عنعليبنأبيطالبقال

عباسوأحمبيبةقاألبوعيسىحديثعليحسنصحيحوالعلمعلىهذاعندعامةأهاللعلممنأصحاابلنبيصلىاللهعليه
 .5وغريمهالنعلمبينهمفيذلكاختالفا "وسلم

 وأمجعواأيضاً ، حيث قال: وأمجعتاألمةعلىثبوهتابينالرضيعواملرضعة -رمحه هللا-النووي  -
 . 6"النسبعلىانتشاراحلرمةبيناملرضعةوأوالدالرضيعوبينالرضيعوأوالداملرضعةوأهنفيذلككولدهامن

                                                            

 .29/236،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 .علمية(،المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة األحوذي، )بيروت: دار الكتب ال2- 

4/255. 

 .2/35، ، مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد3- 

 . 108، مرجع سابقابن المنذر،اإلجماع، 4- 

أحمد محمد شاكر وآخرون،)بيروت: دار  :الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، سنن الترمذي، تحقيق5- 

 . 3/452/1146إحياء التراث العربي(، 

 .10/19، مرجع سابقشرح النووي، ب،صحيح مسلم ويالنو6- 



 76 

 وحكاه من احلنابلة:

 . 1وأمجععلماءاألمةعلىالتحرميبالرضاع"حيث قال: " -رمحه هللا-ابن قدامة  -
 وحكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
 .2"واتفقواأِنلرضاعالذيليسرضاعضرارأوقصدهبايقاعالتحرمييحرممنهماحيرممنالنسبعلىماقلنا"

  وُمن حكى اخلالف يف املسألة:

الرضاعبينالرجلوالرضيعونقلهاملازرىعنابنعمروعائشةواحتوبنعليهفقالواالتثبتحرمةومليخالففيهذاإالأهاللظاهر 
َهاُتُكُم الاليت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة ﴾تعاىلجوابقوهل  3﴿ َوأُمَّ

ومليذكرالبنتوالعمةكماذكرمهافيالنسبواحتجاجلمهورهبذهاألحاديثالصحيحةالصرحيةفيعمعائشةوعمحفصةوق
عمااحتجواهبمناآليةأهنليسفيهانصبإمعإذهنفيهأهنيحرممنالرضاعةماحيرممنالوالدةوأجابواوسلموهلصلىاللهعليه

ابحةالبنتوالعمةوحنومهاألنذكرالشيءاليدلعلىسقوطاحلكمعماسواهلومليعارضهدليآلخركيفوقدجاءهتذهاالحا
 . 4لعمحفصةأراهفالِنً وسلمديثالصحيحةواللهأعلمقوهلصلىاللهعليه

 واخلالصة:

هو شاذ ال فاخلالف  وإما، بأهنيحرممنالرضاعماحيرممنالنسعلى وثبوتة يظهر وهللا أعلم صحة اإلمجاع 
 يعتد به.

                                                            

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  امة المقدسي أبو محمد،ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن قد1- 

 . 9/192(، 1405،)بيروت: دار الفكر، 1طالشيباني، 

 . 67، صمرجع سابقجماع، مراتب اإلابن حزم، 2- 

 . 23سورة النساء، اآلية: 3- 

 . 10/19،، مرجع سابقنوويلشرح ابصحيح مسلم ، النووي4- 
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 املسألة الثانية: ابمبنقالالرضاعبعدحولني.

 . 1"...اتفق أئمة األمصار على أن رضاع الكبري ال حيرم: "-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 من العلماء: وُمن حكى اإلمجاع يف هذه املسألة عدد

 حكاه من احلنفية:

 .2حيث قال: " فحصالالتفاقعلىأنرضاعالكبريغريحمرم" -رمحه هللا-اجلصاص  -
 

 

 حكاه من املالكية:

حيث قال: "وقول أيب موسى للذي سأله عن حكم مامص من ثدي امرأته من  -رمحه هللا-الباجي 
اللنب ما أراها إال قد حرمت عليك لعله ممن رأى يف ذلك أن رضاع الكبري حيرم وهو مذهب مل أيخذ 

 .3"به أحد من الفقهاء، وقد انعقد اإلمجاع على خالفه 

حيث  -رمحه هللا-القاضي عياض   -
 .4الكبري"إلمجاععلىخالفالتحرميربضاعة"قدانعقدا:قال:قااللباجي

حيث قال: "  -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب  -
 .1"قدانعقداإلمجاععلىخالفالتحرميربضاعةالكبري:قااللباجي

                                                            

 . 7/197،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 2/114، مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن، 2- 

الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أبوب، المنتقى، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، 3- 

 . 3/355م(، 1999 -هـ 1420،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

 . 2625، 4/642،، مرجع سابقلمإكمال المعاضى عياض،الق4- 
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 حكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن كثري  -
 .2"أهنالحيرممنالرضاعةإالماكاندوِنحلولني،فلوارتضعاملولودوعمرهفوقهمامليحرمإلى"وذهبأكثراألئمة

 وُمن حكى اخلالف يف هذه املسألة:

وخالف يف ذلك داود فأنه قال: يرفع حترمي احلجاب الغري. متسكا حبديث سامل. قال ابن املواز: لو 
: إال عائشة. قااللباجي ه عاماً علمت من أخذ ب أخذ هبذا يف احلجابة مل أعبه، وتركه أحب إيل، وما

 .3مثانقطعأواًل  ألِنخلالفإمناكان: وقاألبوالفضلعياض، قدانعقداإلمجاععلىخالفالتحرميربضاعةالكبري

بنت سهيل: ) لسهلة  -صلى هللا عليه وسلم–النيب احتجاجاً بقول  ترأىنرضاعةالكبريحترم،وكانتعائشة
وكانت عائشة رضي هللا تعاىل عنها إذا .4حذيفة(تحرمي عليه، ويذهب الذي يف نفس أيب أرضعيه

وبنات أحبت أن يدخل عليها من الرجال أحد أمرت أختها أم كلثوم ، أو غريها من بنات إخوهتا
صلى هللا -أخواهتا أن ترضعه مخس رضعات يصري هبن حمرما ، وخالفتها أم سلمة ، وسائر أزواج النيب 

 .5لكبري إال رخصة يف سامل وحدهيف ذلك قلن : ما نرى رضاع ا -عليه وسلم
ة لسامل، وكذا حكى صة سامل من أن تكون منسوخة أو خاصوقد قال ابن املنذر ليست ختلو ق

اخلطايب عن عامة أهل العلم أهنم محلوا األمر يف ذلك على أحد وجهني إما على اخلصوص، وإما على 

                                                                                                                                                                                          

 . 2270 /4/187، مرجع سابقالعباس القرطبي،  المفهم،  أبو1- 

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة،  -2

 . 1/633م(، 1999 -هـ 1420،)دار طيبة، 2ط

 –المفهم، تحقيق: محيي الدين وآخرون، )دمشق  إبراهيم،أبو العباس القرطبي، أحمد بن عمر بن 3- 

 . 2271. 4/188لطيب(،بيروت: دار بن كثير، ودار الكلم ا

، وأخرجه البخاري، باب شهود المالئكة بدراً، 3674، 4/168، باب رضاعة الكبيرمسلمأخرجه 4- 

4/1469 ،3778. 

 . 11/830الحاوى الكبير،)بيروت، دار الفكر(، ،الماوردى، علي بن محمد بن محمد بن حبيب5- 
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 مل أنه منسوخ، وأظنه مسىالنسخ، وقال أبوالعباس القرطيب أطلق بعض األئمة على حديث سا
 .1التخصيص

 اخلالصة:

 هية،انعقاد إمجاع أهاللعلممن علماءالصحابةوأئمةاملذاهبالفق يتلخص مما مضى
حكمفيالنقعتلميلزمبهاله،وإنو أثر ومابعدذلكفال،وأتباعهمعلىأِنلرضاعةاحملرمةهيماكانتدوِنلسنتينقباللفطام

صحيح وقولالحيرمهلكبري مناتفقأئمةاألمصارعلىأنرضاعاوأن ماحكاه ابن بطال وال يف احلجاب، ،كاح
 .-أعلم  تعاىلوهللا  - اءوافقهعليهالعلم

ه ثالث وفي(. جوركمتيفيحمالال)ورابئبكتعاىلابمباَيلمنالنساءوماَيرم، واببقواللله: املطلبالثاين
 مسائل:

 هن.نأزواجالنساءاللواتىلميدخلبهحرمت نكاح األمهات إال أمهات املسألة األوىل: 

 إذاابنتاالبنةقباللدخولبهاهلتحرمأمهاأمال؟املسألة الثانية: 

 (. )ورابئبكمالالتيفيحجوركمتعاىل: واببقوالللهاملسألة الثالثة

 .هنزواجنكاحاألمهاإتالأمهااتلنساءاللواتىلميدخلبهنأاملسألة األوىل: حرمة

.. .: "-رمحه هللا-قال ابن بطال 
...وغريجائزنكاحواحدةمنهنبإمجاعإالأمهااتلنساءاللواتىلميدخلبهنأزواجهن،وكلهذامناحملكماملتفقعلىتأويله

"2 . 

                                                            

 .7/347كتاب طرح التثريب، المكتب الشاملة، 1- 

 . 7/206، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن2- 



 80 

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من املالكية:

: حيث قال: " قاألبوجعفر -رمحه هللا-الطربي  -
اهنالله اللهذلكعليهمنانحرموبيَّنتحرميَهنفيهذهاآلية،حُمَرَّمات،غريُجائزنكاُحهنلمتعالىفكلهؤالءاللواتيَسمَّ

 . 1"أزواُجهنإالفيأمهاتنسائِنااللواتيلميدُخْلبهن: لرجال،إبمجاعجميعاألمة،الاختالفبينهمفيذلك
ى حيث قال: " فهؤالءاألربعاتفقاملسلمونعل -رمحه هللا-ابنرشد  -

 .2رمياثنينمنهنبنفسالعقدوهوحترميزوجااتآلابءواألبناءوواحدةابلدخولوهيابنةالزوجة"حت
حيث قال: "  -رمحه هللا-القرطيب  -

وغريجائزنكاحواحدةمنهنبإمجاعإالأمهااتلنساءاللواتيلميدخلبه،وكلهذامناحملكماملتفقعليه:قااللطحاوي
وهبذاقوجلمي؛والحترماالبنةإالابلدخولباألم،أِنألمتحرمبالعقدعلىاالبنةإلىفإجنمهورالسلفذهبوا؛أنزواجهن

 .3عأئمةالفتوىباألمصار"
 حكاه من الشافعية:

 .4"إنثبوحترمةاملذكوراتباإلمجاع:" وقالبعضاحملققني :حيث قال -رمحه هللا-األلوسي  -
حيث قال: " هذهجملةاتفقتاألمةعليهاإالماحكيعنعليأأنماملرأةالحترم  -رمحه هللا-البغوي  -

 .1كالربيبة"علىالرجلمامليدخلبالبنت
                                                            

أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، جامع البيان، تحقيق: أحمد محمد شاكر،)  1-

 . 8/143م(،  2000 -هـ  1420مؤسسة الرسالة، 

 . 2/33، مرجع سابقالمجتهد،  بداية ابن رشد، 2-

فرح األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  3-

 .5/105م(،  2003 - هـ 1423الرياض: دار عالم الكتب، البخاري، )

،) مصر: 1ط وح المعاني في تفسير القرآن،األلوسي، شهاب الدين محمود ابن عبدهللا الحسيني، ر 4-

 .4/5هـ(، 1315األميرية، 
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 وُمن حكى اخلالف يف املسألة:

 لة.من حكى خالفاً يف هذه املسأ أهل العلم مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب

 اخلالصة:

من إمجاع العلماء يف أنه  -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
لعافقهعليهأهالصحيحقدو قولوهو غريجائزنكاحواحدةمنهنبإمجاعإالأمهااتلنساءاللواتىلميدخلبهنأزواجهن،

 أعلم.  تعاىلوهللا  –ملفيعدموجوداخلالف

 

 إذاابنتاالبنةقباللدخولبهاهلتحرمأمهاأمال؟:املسألةالثانية

: - تعاىل-رمحه هللا-قال ابن بطال 
أِنألمتحرمبالعقدعلىاإلىفذهبجمهورالسلف،"فإنبعضالسلفاختلفواإذاابنتاالبنةقباللدخولبهاهلتحرمأمهاأمال

 .2وهبذاقاجلميعأئمةالفتوىباألمصار"،البنةوالحترماالبنةإالابلدخولباألم

  وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 حكاه من احلنفية:

 وأمجعواعلىأِنلرجإلذاتزوجامرأةمثحيث قال: " -رمحه هللا-العيين  -
 .3"ابنتهاطلقهاأوماتتقبألنيدخلبهاحللهتزوجي

                                                                                                                                                                                          

 . 9/68 ،مرجع سابق، شرح السنةالبغوي، 1-

 .7/206، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

 . 29/260، ، مرجع سابقعمدة القاري ي،العين3- 
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 وحكاه من املالكية:

حيث قال: "وأمجعواعلىأِنلرجإلذاتزوجاملرأة  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .1"ابنتها مثطلقهاأوماتتبدوأننيدخلبهاحللهتزوج

ذلك  إىلحيث قال: " أبن التحرمي ال يصح يف الربيبة ابلعقد حىت ينضم  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 . 2وإمنا اخلالف يف األم" ،وهذا إمجاع ،الدخول ابألم

قال ابن املنذر: قد أمجع كل من ذكرِنه، وكل من  حيث قال: " -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب  -
 .3"علماء األمصارمل نذكره من 

 :وحكاه من الشافعية

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن كثري  -
فجعالملناطفيالتحرميمجردتزوجيهأمسلمةوحكمبالتحرميلذلك،وهذاهومذهباألئمةاألربعةوالفقهاءالسبع

 . 4ةومجهوراخللفوالسلف"
حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حجر  -

 "ولوالاإلمجاعاحلادثفياملسألةوندرةاملخالفلكاِنألخذهبأوليألِنلتحرميجاءمشروطاً 
 .1تكونفياحلجروأنيكوِنلذيرييدالتزوجيقددخلباألمفالحترمبوجودأحدالشرطني"أبمرينأن

                                                                                                                                                                                          

الربائب جمع ربيبة: وهي بنت المرأة من رجل آخر، وسميت بذلك ألن زوج األم يربها أي يقوم بأمرها 

الدين علي بن حممد بن إبراهيم  عالءينظر: الخازن، ويرعى شؤونها. فالربائب: هن بنات زوجة دخل بها.
 .1/503(، م 1979ه  / 1399، )بيروت: دار الفكر، البغدادي

 . 104، صمرجع سابق ماع،اإلجابن المنذر،1- 

 وعبدالوهاب بن، ، جمع وترتيب: فواد بن عبدالغزيزاإلجماع ،هللاابن عبد البر، يوسف بن عبد2- 

 . 5/457، ، مرجع سابقبر، اإلستذكارابن عبد ال، و254اسم(، قظافر،)الرياض: دار ال

 . 2264 /181 /4، مرجع سابقالعباس القرطبي، المفهم،  أبو3- 

 . 2/251، مرجع سابقلعظيم، تفسير القرآن ا ابن كثير،4- 
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 وحكاه من احلنابلة:

: حيثقال-رمحه هللا-عبدالرمحن ابن قدامة -
2لهأنيتزوجابنتها"حلقاالبناملنذرأمجععوامعلماءاالمصارأِنلرجإلذاتزوجاملرأةمثطلقهاأوماتتقبألنيدخلبها"

. 
بنات احملرمات حمرمات إال بنات العمات واخلاالت وأمهات حيث قال: " -رمحه هللا-ابن تيمية  -

وهذا مما ال أعلم فيه  ،النساء وحالئل اآلابء واألبناء، فجعل بنت الربيبة حمرمة دون بنات الثالثة
 .3نزاعاً "

 
 

 وحكامهن غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
،وأمجعواأنبنتالزوجةالتيمالزوجةالتيعقدزواجهاصحيحوقددخلبهاووطئهاحرامعليهنكاحهاأبداً مجعواأأنوأ"

 .4"عقدزواجهاصحيحوقددخلبهاووطئهاوكانتاالبنةمعذلكفيحجرهفحرامعليهنكاحهاأبدا 
 وُمن حكى اخلالف يف هذه املسألة:

مانقل عن أهل مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة، إال 
يف ،الظاهر

                                                                                                                                                                                          

 .9/158،مرجع سابقباري، فتح ال جر،ابن ح1- 

 . 7/477،، مرجع سابق، الشرح الكبيرابن قدامه2- 

 . 485، مرجع سابق اإلجماع،ابن تيمية، موسوعة 3- 

 .68، صمرجع سابقجماع، مراتب اإلبن حزم، ا4- 
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حترميالربيبةبشر :قالوا(ورابئبكمالالتىفىحجوركم):تعاىلواحتجوابقوهل،أهنالحترمعليهالربيبةإالأنتكونفىحجره
أل:قالوا،مليوجدالتحرمي،فإذاعدمأحدالشرطني،أنتكوأنمهاقددخلبها:واآلخر،أنتكونفىحجره:أحدمها:طني

واحتجواب.وهذااملعنىاليوجدإالإذاكانتفىحجره،ستتارهاعنههلامنأجلمايلحقمناملشقةفىااً ِنلزوجإمناجعلمحرم
وروأييضاً ،فشرطاحلجر،( لوملتكنربيبتىفىحجرى)  :قوهلعليهالسالم

 .عنعمروعلريضياللهعنهماأهنمارخصافيهاإذاملتكنفيحجرة

: وردمجهورالعلماءهذاالرأيوقالوا 
. بنعبيد،عنمالكبنأوس،عنعلريضياللهعنهإبراهيمنروايةألحنديثعليهذااليثبت،إ

 .1واخلالفهذااليعرف،وأكثرأهاللعلمقدتلقوهبالدفعإبراهيمو 

 اخلالصة: 

من إمجاع  -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
أهل  قال بهصحيح ل مهو قو لباألأئمةالفتوىباألمصارأبِنألمتحرمبالعقدعلىاالبنةوالحترماالبنةإالابلدخو 

 ضي هللار ر وعلى غري عم –حبسب ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم  –العلم، ومل خيالف فيه 
 .أوىلِنألخذهب،لكاولوالاإلمجاعاحلادثفياملسألةوندرةاملخالف :عنهما، وقال احلافظ ابنحجر

 (. )ورابئبكمالالتيفيحجوركمتعاىلقواللله: املسألة الثالثة: ابب

مثاختلفوافىالنظر... ،اتفقالفقهاءأهنإذاملسهابشهوةحرمتعليهأمهاوابنتها: " -رمحه هللا-قال ابن بطال 
"2. 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

                                                            

 . 2/72سابق، فقه السنة، )بيروت، دار الكتاب العربي(، سيد  1-

 . 7/211،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن2- 
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إلمجاع ن حكى ام -علمما اطلعت عليه من كتب أهل الفي -هذه املسألة من املسائل اليت مل أجد 
 عليها.

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لقد اختلف الفقهاء يف الدخول على ثالثة أقوال: 

 قاله الطربي والشافعي. ؛أن الدخول هو اجلماعاألول:

 .وهو قول األئمةالثالثة؛هو التمتع من اللمس أو القبل :الثاين

 .1أهنا النظر إليها بشهوة، قاله عطاء وعبد امللك بن مروان ، وابن القاسموالثالث: 

ق بني الفقهاء امن اتف -رمحه هللا-ما حكاه ابن بطال ن إاخلالصة: 
ك يف ذلخالفهم  و الثة،مةالثقال به األئ غري صحيح هو قولوابنتها، فيأهنإذاملسهابشهوةحرمتعليهأمها

ق الفقهاء كى اتفاحمن  ومل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم الطربي والشافعي كما تقدم،
 يف هذه املسأله.

 .تهاعمعلى  ، واببالتنكحاملرأة(وأنتجمعوابيناألختني)ابب: الثاملطلبالث

 :وحتت هذا املطلب مسألتني مها

 املسألة األوىل: ابب وأن جتمعوا بني األختني.

 املسألة الثانية: ابب ال تنكح املرأة على عمتها.

 .﴾وأنتجمعوابيناألختني﴿ابباملسألة األوىل: 

                                                            

 . 1/448 والثمر الداني ،9/158، مرجع سابقباري، ، فتح الحجرابن 1
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 ،وأمجعالعلماءعلىأهنالجيوزمجعنكاحاألختينفىعقدواحد: "-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وإنكانيجوزاجلمعبينه،أهنالجيوزاجلمعبينهماابمللكفىالوطءإلىفذهبكافةالعلماء،واختلفوافىاألختينبملكاليمني

 .1"...فإِنلوطءفىاإلماءنظريعقدالنكاحفىاحلر ائر،ما

 وحكى اإلمجاعفي هذه املسألة مجع من العلماء: 

 :املالكيةحكاه من 

الفقهاء متفقون أنه ال حيل اجلمع بني  ومجاعةحيث قال: " -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2مبلكاليمينفيالوطءكماالحيلذلكفيالنكاح"األختني 

 .3"حيث قال: "واتفقواعلىأهنالجيمعبيناألختينبعقدنكاح -رمحه هللا-ابن رشد  -
حيث قال: " أمجع املسلمون على حترمي اجلمع بني  -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب  -

 . 4األختني ابلنكاح"
 .5حيث قال: "أمجع املسلمون على األخذ هبذا النهي بني األختني" -رمحه هللا-الشبيهي  -

 وحكاه من الشافعية:

حيث قال: " وأمجعواعلىأنعقدنكاحاألختينفيعقدواحدالجيوز،  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .6"الوطءالجيمعبيناألختيناألمتينفيوأمجعواعلىأن

                                                            

 . 215، 7/214، مرجع سابق صحيح البخاري،رح شبطال،  ابن1- 

 ،سالم محمد عطا :عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، اإلستذكار، تحقيقابن عبد البر، أبو2- 

 . 5/487(،م2000-هـ1421روت: دار الكتب العلمية، ي،)ب1محمد علي معوض، ط

 .2/41، مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد، 3- 

 . 2184، 4/101،مرجع سابقالقرطبي، المفهم، العباس  أبو4- 

 . 7/66،، مرجع سابقبيهي، الفجر الساطعالش5- 

 . 106، ص مرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،6- 
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  حيث قال:وأمااجلمعبينهمافيالوطءمبلكاليمينكالنكاحفهوحرامعندالعلماء -رمحه هللا-النووي  -
 .1كافة"

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن حجر  -
 .2واجلمعبيناألختينفيالتزوجيحرامباإلمجاعسواءكانتاشقيقتينأممنأأبممنأموسواءالنسبوالرضاع"

حيث قال:  -رمحه هللا-احلافظ ابن كثري   -
 .3""ومجاعةالفقهاءمتفقونعلىأهنالحيالجلمعبيناألختينبملكاليمينفيالوطء،كماالحيلذلكفيالنكاح

 وحكاه من احلنابلة:

 .4نزاع" فيحرماجلمعبيناألختينوبيناملرأةوعمتهاأوخالتهابال"حيث قال:  -رمحه هللا-املرداوي  -
 

 األربعة:وحكاه من غري املذاهب 

 .5"ختينبعقدالزواجحراماأل حيث قال: "واتفقواأِنجلمعبني -رمحه هللا-وابن حزم  -
 وُمن حكى اخلالف يف هذه املسألة:

َوأَنْ َتْجَمُعوا﴿:تعاىلإنقوهل:وقالوا،جيوزاجلمعبينهمافىالوطءكماجيوزاجلمعبينهمافىامللك:فقالوا،وشذأهاللظاهر
َناألْختَ نْيِ  واحتجوامباروىعنعثم،مثعطفعليهنبذكراألختني،ألهنقدمذكراحملرماتبالنكاح؛املنكوحاتإلىعائد6﴾بَ ي ْ

                                                            

 . 9/191،مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي1- 

 .9/160،مرجع سابقباري، فتح ال، رابن حج2- 

 . 2/256، مرجع سابق لعظيم،تفسير القرآن اابن كثير،3- 

 . 8/91،مرجع سابقنصاف، اإلالمرداوي، 4- 

 .68، ص مرجع سابقجماع، مراتب اإلابن حزم، 5- 

 .23سورة النساء، اآلية: 6- 
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ألهنمف؛هذاالقوللىومليلتفتأحدمنأئمةالفتوإى،وأحلتهماآية،حرمتهماآية:انبنعفاأنهنقالفىاألختينمنملكاليمني
 .1والجيوزعليهمتحريفالتأويل،مهوامنتأويلكتاابللهخالفه

 واخلالصة:

من إمجاع بني أهل العلم  -هللارمحه -ماحكاه ابن بطال ن إ
العلماء افقهعليهو ح صحيعلىأهنيحرماجلمعبيناألختينفيالنكاحفىعقدواحدوبينهمامبلكاليمينهوقول

 أعلم. تعاىلوهللا  – وحديثاً اً تابعينواألئمةقدميمنالصحابةوال

  

                                                            

 .7/215،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 
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ِتَهااملسألة الثانية:   .اببالتـُْنَكُحاْلَمْرَأُةَعَلىَعمَّ

: " -هللارمحه -قال ابن بطال 
 .1والبيناملرأةوخالتهاوإنعلت"،أمجعالعلماءأهنالجيوزاجلمعبيناملرأةوعمتهاوإنعلت

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من األحناف 

 .2حيث قال: "قااللنوويهذادليللمذهبالعلماءكافةأهنيحرماجلمعبينهما" -رمحه هللا-املباركفوري  -
 :وحكاه من املالكية

: وأماقوهلصلىاللهعليهوسلمحيث قال: " -رمحه هللا-ابن عبدالرب  -
 .3التنكحعلىعمتهاوالعلىخالتهافإمجاعالعلماءعلىالقولبظاهرهذااحلديث"

وخالتها. وال  ،أجاز اخلوارج اجلمع بني املرأة وعمتهاحيث قال: " -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب   -
 .4وألهنم خمالفون للسنة الثابتة" ،وخرجوا منه ،يعتد خبالفهم؛ ألهنم مرقوا من الدين

 .5قالعياضأمجعاملسلمونعلىاألخذهبذاالنهي"حيث قال: " -رمحه هللا-الزرقاين  -

                                                            

 . 7/216.217،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 4/229، مرجع سابقحوذي، المباركفوري،تحفة األ2- 

 . 277، 279 /18 ، مرجع سابق،التمهيد ،ابن عبد البر،و254، مرجع سابقابن عبد البر، اإلجماع، 3- 

 .2185، 4/101، مرجع سابقالعباس القرطبي، المفهم،  أبو4- 

(، 1411الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني، )بيروت: دار الكتب العلمية، 5- 

3/181 . 
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النهي عن أن تنكح املرأة على عمتها أو خالتها وال خالف يف حيث قال:  -رمحه هللا-الباجي  -
 .1"ذلك بني األمة

 وحكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-الرتمذي  -
 .2"والعملعلىهذاعندعامةأهاللعلمالنعلمبينهماختالفاأهنالحيلللرجألنيجمعبيناملرأةوعمتهاأوخالتها"

 ،وال على خالتها ،تنكح املرأة على عمتها ال وأمجعوا على أنحيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .3وال الكربى على الصغرى وال الصغرى على الكربى"

قال:  -رمحه هللا-النووي  -
مذاهبالعلماءكافةأهنيحرماجلمعبيناملرأةوعمتهاوبينهاوبينخالتهاسواءكانتعمةوخالةحقيقةوهيأختاألبوأ"

 .4ختاألم"
ة قااللرتمذيبعدخترجيهالعملعلىهذاعندعامحيث قال: " -رمحه هللا-ابن حجر  -

 .5أهاللعلمالنعلمبينهماختالفاأهنالحيلللرجألنيجمعبيناملرأةوعمتها"
 :احلنابلةوحكاه من 

فال جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها وهذا أيضاً حيث قال: " -رمحه هللا-ابن تيمية  -
 .1متفق عليه"

                                                            

 . 3/194، مرجع سابقالباجي، المنتقى، 1- 

أحمد محمد شاكر وآخرون،)بيروت: دار  :الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، سنن الترمذي، تحقيق2- 

 . 3/433/1126إحياء التراث العربي(، 

 . 107، ص مرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،3- 

 .9/190، سابقمرجع ي، شرح النووبصحيح مسلم ،النووي4- 

 . 9/161،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج5- 
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 وحكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-وابن حزم  -
 ننكاحتلكاخلاالتكذلكحراممفسوخأبداً وإباألواتفقواعلىأننكاحالعماتلالأبولالمأوشقائق"

 .2لكهومبلكاليمني"وكذ
 .3فيذلك" حكاهالرتمذيعنعامةأهاللعلموقالالنعلمبينهمخالفاً حيث قال: " -رمحه هللا-الشوكاين  -

  :وُمنحكىاخلالفعلىهذهاملسألة

 :قاالبناملنذر، استقراإلمجاعبعدهعلىخالفهشاذ  ومليخالففيذلكإالاخلوارجوالشيعةوهوخالف
 لستأعلمفيمنعذلكاختالفاً "

 .4"اليوموإمناقالباجلوازفرقةمناخلوارجوإذاثبتاحلكمبالسنةواتفقأهاللعلمعلىالقولبهلميضرهخالفمنخالفه

 اخلالصة:

ا ، و أمإنعلون خالتهاو رأةو علىتحرمياجلمعبيناملرأةوعمتهاوامل وثبوتهيظهر وهللا أعلم صحة اإلمجاع 
ألن  -هللارمحه - ن بطالملخالفته الكتاب والسنة فال يقدح يف كالم ابشاذ اليعتدبه هو اخلالف ف

 لبدع.ء وااإلمجاع انعقد على النصوص الصحيحة الصرحية فال يعتد خبالف أهل األهوا

 

 

                                                                                                                                                                                          

 . 482( 34/44، )مرجع سابقموسوعة اإلجماع،ابن تيمية، 1- 

 .66،صمرجع سابقجماع، مراتب اإلابن حزم،2- 

 . 6/203، مرجع سابق حول،إرشاد الفالشوكاني، 3- 

 .9/161 ،مرجع سابقجر، فتح الباري، بن حا 4-
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 هل للمرأة أن هتب نفسها ألحد؟وابب ابابلشغار،: املطلبالرابع

 :مسألتان مهايكون حتت هذا املطلب وس

 الشغار. املسألة األوىل: ابب

:  وحجةالذينقالوا": -رمحه هللا-قال ابن بطال 
العقدفىالشغارصحيحواملهرفاسدويصحبمهراملثل،إمجاعالعلماءعلىأِنخلمرواخلنزيراليكومننهمامهرملسلم،وكذل

.  كالغررواجملهول،وسائرماهنىعنملكهأومتلكعلىغريوجههوسنته
 .1"... سخبفسادصداقه،ويكونفيهمهراملثلوأمجعوامعذلكأِنلنكاحعلىاملهرالفاسدإذافاتبالدخول،فاليف

 :وُمنحكىاإلمجاععلىهذهاملسألة

 -منحكىاإلمجاععليها،سوىماذكره – فيمااطلعتعليهمنكتبأهاللعلم – وهذهاملسألةمناملسائاللتيلمأجد
حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبدالرب 

وحجةمنقاألِنلعقدفيالشغارصحيحواملهرفاسدويصحبمهراملثإلمجاعالعلماءعلىأِنخلمرواخلنزيراليكونشيءم"
وكذلكالغررواجملهولوسائرماهنىعنملكهأوملكعلىغريوجههوسنتهلفسادصداقهويكونفيهمهراملث،ملسلمهنمامهراً 

 .2"ل

  وُمن حكى اخلالف يف هذه املسألة: 

                                                            

 . 7/219،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .466\5 ،عبدالبر، اإلستذكار، مرجع سابق ابن2- 
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لعلم ن أهل اماحد ابن بطال يف هذهاملسألةونقله غري و  ابلنظرفياإلمجاع الذي حكاه اإلمام
ذا هو حمل م ال وهاح أولكنهل النهي يقتضي إبطال النك،يتضحأِنإلمجاعوقععلىالنهيعننكاحالشغار

 .رلشغااخالف بني أهل العلم وليس املقصود هنا أصل املسألة وهو النهي عن نكاح 

 :اء فيها على قولنيهاللنهييقتضيإبطااللنكاحأمال؟ لقد اختلف العلم

 .ءعلمامذهبجمهورالهو  وهذا.سواءوقعقباللدخوألمبعده،أِنلنكاحباطل:القوالألول

 .نهمبفسادهوبطالالشيءحكيعنوأِنلنه،وفيمامعنامهناآلاثرالتيتدلعلىالنهيعننكاحالشغار،للحديث السابق

 .وجيبفيهمهراملثل،فهوصحيح،أهنإذاوقععلىصورةالشغار:القواللثاين

سواء قبل الدخول أم  ،والراجح هو القول األول الذي يقول أن النكاح ابطل .1وهذامذهبأبيحنيفة 
 بعده.

. بهعليه، ومعقودينمعقودالزوجألنكلواحدمن،بداً أفاسداً  هلهذاالنهرياجعلعينالعقد؟فيكون: واختالفهمفي
. فوضنكاحالتك،ملثلوهوأمريتداركبفرضصداقا. إخالءالعقدمنالصداقإلىأوهوراجع. ومهامتناقضان

قداً ع تأنفانفيس،خأإنيقاعالعقدعلىغريالوجهاملنهيعنهممكنقباللدخولفيفس: وأماوجهالفرقفهو
 .صداقاملثلإلىفأماإذادخل،فقدفات،فريجعفيه.جائزاً 

 .3حال الصحةلعقدالشغارفياإلسالم،وهوحجةملنقالبفسادهعلىكل: أي2"الشغارفياإلسالم:"وقوله

 

                                                            

 .30/ 2، ، بدون رقم الطبعةإيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام ،سليمان بن محمد ،اللهيميد1- 

 .4/139\3533 حترمي نكاح الشغار وبطالنه،ابب ، كتاب النكاح، مسلم أخرجه2- 

 . 4/110/2193، مرجع سابقبي، المفهم، القرطأبو العباس 3- 
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 اخلالصة: 

ابن بطاملن  اإلمام حكاهيتلخص مماسبق انعقد إمجاع أهل العلم على النهي عن نكاح الشغار وأن ما
 قد وافقه عليه العلماء ولكن وقع اخلالف بني العلماء يف هلصحيح إمجاع 

 النهىيقتضىتحرمياملنهىعنهوفسادهأم ال؟

 ؟َحٍد نـَْفَسَها ألابب َهْل ِلْلَمْرَأِة َأْن تـََهَب املسألة الثانية: 

صلى هللا عليه -لرسول هللا املوهوبة خاصة  :عن مالك ،ال ابن القاسم: " ق-رمحه هللا-قال ابن بطال
وال  ،1﴾َخاِلَصًةَلَكِمْنُدوِِنْلُمْؤِمِننيَ ﴿:تعاىللقوله  ؛تزوج بغري صداقال حيل ألحد بعده أن ي -وسلم

وأيضاً ،كذلكالينعقدنكاحبلفظهبة،وملاأمجعواأهنالتنعقدهبةبلفظنكاح.. .خالف ىف هذا بني العلماء
 .2فإِنهلبةالتتضمنالعوضفوجبأالينعقدهبالنكاحكاإلحاللواإلابحة"

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

 حكاه من األحناف:

حيث قال: "  -رمحه هللا-الطحاوي  -
 .3إايهبهادوِنملؤمنني"تعالىلماذكرِنمناختصاصاللهوسلموقدأمجعواأِنهلبةخالصةلرسوالللهصلىاللهعليه

حيث قال:  -رمحه هللا-السيواسي :حكاه من احلنفية
 . 4نفسها" عقدالنكاحبهبةاملرأةينالجيوزلغريهواله وأنوسلمأمجعالعلماءعلىأهنذاخاصبالنبيصلىاللهعليه

                                                            

 .50سورة األحزاب، اآلية: 1- 

 .7/220،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

 :، شرح معاني اآلثار، تحقيقرمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفأحمد بن محمد بن سال ،الطحاوي3- 

 . 3/18(، م1399،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد زهري النجار،ط

 . 4/414،) بيروت:دار الفكر(، رفتح القديكمال الدين محمد بن عبد الواحد، ،السيواسي4- 
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 حيث قال: " قاألبوعمرأمجععلماءاملسلمينعلىأهنالجيوزألحدأنيطأفرجاً  -هللا رمحه-العيين  -
 .1وهبلهدونرقبتهوأهنالجيوزوطءفينكاحبغريصداقمسمىديناأونقدا"

 حكاه من املالكية:

 حيث قال: " وأمجععلماءاملسلمينأهنالجيوزألحدأنيطأفرجاً  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2وهبلهوطؤهدونرقبتهبغريصداق"

ال خالف أنه ال جيوز نكاح بدون مهر لغري النيب صلى هللا حيث قال: "  -رمحه هللا-باجي ال -
 .3عليه وسلم"

 حكاه من الشافعية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-أيب حيان  -
غري  وأمجعواعلىأنذلك.الجيوزأنتهباملرأةنفسهالغريك،أيهبةالنساءأنفسهّنمختصبك،خالصةلك

 .4عليهالسالم" ،جائزلغريه
حيث قال:  -رمحه هللا-وابن حجر  -

مجعواعلىأهنالجيوزألحدأنيطأفرجاوهبلهدوِنلرقبةبغريصداقوفيهأِنألولىأنيذكرالصداقفيالعقدألهنأقطعللنأ"
 .5للمرأة" زاعوأنفع

 

                                                            

 .340 /29، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 .21/110مرجع سابق،  التمهيد،، ابنعبدالبر. و5/408، مرجع سابقاإلستذكار، ، ابن عبد البر2- 

 . 3/181، مرجع سابقالباجي،المنتقى، 3- 

الشيخ  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  :أبي حيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيق4- 

 . 7/234م(،  2001 -هـ  1422،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي محمد معوض، ط

 . 9/210، مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج5- 



 96 

 

 حكاه من احلنابلة:

-صلىاللهعليهوسلم-حيث قال: " أحلسبحاهنلنبيه -رمحه هللا-ابن تيمية  -
منالنساءأجناساأربعةومليجعلخالصاهلمندوِنملؤمنينإالاملوهوبةالتيتهبنفسهاللنبيفجعلهذمهنخصائصهلهأ

 .1نيتزوجاملوهوبةبالمهروليسهذالغريهباتفاقاملسلمينبلليسلغريهأنيستحلبضعامرأةإالمعوجومبهر"
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 املسألة. يف هذه الفاً الذين يعتد بقوهلم من حكى خمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم 

 واخلالصة:

مجاع بن بطال من إانقله ان م، وأإمجاع العلماء يظهر وهللا أعلم أن هذه املسألة: مسألة انعقد عليها
و -صلىاللهعليهوسلم-أن املوهوبةخاصةلرسوالهلل على

 . فخلالفيعدموجوداهوقولصحيحقدوافقهعليهأهاللعلم؛الحيلألحدبعدهأنيتزوجبغريصداق

 

  

                                                            

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم، تحقيق:  ، هللابن عبد مد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية، أح1- 

 . 62 /23عبد الرحمن بن محمد، )الناشر: مكتبة ابن تيمية(، 
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يما عرضتم ليكم فعناح )وال ج تعاىلاملطلب اخلامس: ابب النهي عن نكاح املتعة، وابب قوله 
 .به من خطبة النساء(

 تعة.امل عن نكاح : ابابلنهياألوىلاملسألة وسيكون حتت هذا املطلب مسألتان مها:

 .1.."."واتفقفقهاءاألمصارمنأهاللرأىواألثرعلىتحرمينكاحاملتعة: -رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء:

 حكاه من احلنفية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-السرخسي  -
قاجلابربنيزيدرضياللهعنهماخرجابنعباسرضياللهعنهمامنالدنياحتىرجععنقوهلفيالصرفواملتعةفثبتالنسخباتفا

 .2ابةرضياللهعنهم"قالصح
 .3حيث قال: " فلميبقاليومفيذلكخالفبينفقهاءاألمصاروأئمةاألمة" -رمحه هللا-املباركفوري  -

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن عبدالرب حكاه من املالكية:
 .4وأماسائرالعلماءمنالصحابةوالتابعينومنبعدمهمناخلالفينوفقهاءاملسلمينفعلىتحرمياملتعة" 

 .5حيث قال: " أكثرالصحابةومجيعفقهاءاألمصارعلىتحرميها" -هللارمحه -ابن رشد  -

                                                            

 .7/225،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

هل، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي س2- 

 . 5/274م(، 2000 - هـ1421،)بيروت: دار الفكر، 1الميس،ط

 . 4/226، مرجع سابق حوذي، المباركفوري،تحفة األ3- 

 .10/0121، مرجع سابقالتمهيد، ابن عبدالبر،4- 

 . 58\2مرجع سابق،  د، بداية المجتهد،ابن رش5- 
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وأن  ،حيث قال: "فالرواايت كلها متفقة على وقوع إابحة املتعة -رمحه هللا-أبوالعباس القرطيب  -
 .1وأمجع السلف واخللف على حترميها" ،وحرم حترمياً موبداً  ،وأنه نسخ ،ذلك مل يطل

حيث قال: "  -رمحه هللا-القرطيب   -
 .2فانعقداإلمجاععلىتحرميها"،مثثبرتجوعهعنها،وقدكاِنبنعباسيقولبجوازها:قاالبنالعريب

 حكاه من الشافعية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-الرتمذي  -
 .3"وسلمصلىاللهعليه-قاألبوعيسىحديثعليحديثحسنصحيحوالعملعلىهذاعندأهاللعلممنأصحاابلنيب

وألنه قد ثبت إابحتها ابإلمجاع فلم ينتقل عنه إىل التحرمي إال حيث قال: " -رمحه هللا-املاوردي  -
 .4"ابإلمجاع 

 .5حيث قال: " قاالملازرىنعقداالمجاععلىتحرميه" -رمحه هللا-النووي   -
 .6حيث قال: "قالعياضثموقعاإلمجاعمنجميعالعلماءعلىتحرميها" -رمحه هللا-ابن حجر  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-الزقاين  –

 . 7آخرخالفةعمرواإلمجاعإمناهوفيمابعد"لىاخلالفإمناكانفيالصدراألوإل
 

                                                            

 . 2176. 4/93، مرجع سابقالعباس القرطبي،المفهم،  أبو1- 

 . 5/133، مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 2- 

 .3/429، سنن الترمذي، مرجع سابقالترمذي، 3- 

 .9/833، مرجع سابقي، الحاوي الكبير، الماورد4- 

 . 8/170، ، مرجع سابقشرح النوويبصحيح مسلم ، النووي5- 

 . 173 /9، مرجع سابقباري، فتح الابن حجر،6- 

 .3/199، مرجع سابقشرح الزرقاني، ني، الزرقا7- 
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 حكاه من غري األربعة املذاهب:

 .1"حيث قال: " قالعياضثموقعاإلمجاعمنجميعالعلماءعلىتحرميها -رمحه هللا-الشوكاين  -
  وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

واإلماماملهدي،وحكاهعنالباقروالصادقواإلماميةمثنقالحملدثونعنابن،ومليخالففيذلكإالابنعباسومجاعةمنالسلف
: عباسأهنرجععنقوله،رواىلرتمذيعنهأهنقال

إمناكانتاملتعةفيأوالإلسالم،كاِنلرجليقدمالبلدةليسلهفيهامعرفة،فيتزوجاملرأةبقدرمايرأىهنيقيم،فتحفظلهمتاع
: وقاالبنعباس، 2﴾أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهمْ ِإالَّ َعَلى ﴿: ه،وتصلحلهشأنه،حتىنزلتهذهاآلية

والقولربجوعههواألصحلدىكثريمنالعلماء،ويؤكدهإمجاعالصحابةعلىالتحرمياملؤبد،قا.«فكلفرجسوامهاحرام
: البناملنذر

للهوسنجاءعناألوائاللرخصةفيها،أيفياملتعة،والأعلماليومأحدًاجييزها،إالبعضالرافضة،والمعنىلقوليخالفكتااب
 .3مثوقعاإلمجاعمنجميعالعلماءعلىتحرميها،إالالروافض: وقااللقاضيعياض. ةرسوله

 واخلالصة: 

ل هو قو  ؛املتعةرمينكاحثرعلىتحمن إتفاق فقهاءاألمصارمنأهاللرأىواأل –رمحه هللا–ماحكاه ابن بطال ن إ
الف أهل خب يعتد ضة،فالقال به أهل العلم، ومل خيالفه فيه أحد من العلماء إال بعض الرافصحيح 

 إىلصدر األول ن يف الا كاالبدع واألهواء والذي وقع من الصحابة رضوان هللا عليهم من اخلالف إمن
 .-ه هللارمح-طال بن باآخرخالفةعمررضي هللا عنه مث انعقد اإلمجاع بعد ذلك فال يقدح يف كالم 

                                                            

 .6/194، مرجع سابق حول،إرشاد الفالشوكاني، 1- 

 .6سورة المؤمنون، اآليه:   -2

َحْيِلّي، الِفْقه  اإلسالميُّ وأدلَّت ه ، ط3-   . 61، 60، 9/62،)دمشق: دار الفكر(، 4َوْهبَة الزُّ
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.( َوالُجَناَحَعَلْيُكْمِفيَماَعرَّْضُتْمِبِهِمْنِخْطَبِةالنَِّساءِ )  :تعاىلاببَقوهلاملسألة الثانية:   

عقد النكاح ىف العدة  تعاىل: " وحرم هللا -رمحه هللا-قال ابن بطال 
ُلَغاْلِكَتاأبََُجَلهُ ﴾1، وهذا من احملكم اجملتمع على أتويله أن بلوغ أجله  بقوله:﴿َواَلتَ ْعزُِمواُعْقَدَةالنَِّكاِحَحتَّىيَ ب ْ

انقضاء العدة، وأابح تعاىل التعريض ىف العدة بقوله:﴿َوالُجَناَحَعَلْيُكْمِفيَماَعرَّْضُتْمِبِهِمْنِخْطَبِةالنَِّساءِ ﴾2، 
 ومل خيتلف العلماء ىف إابحة ذلك..."3.

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

 حكاه من املالكية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 . 4ومليختلفالعلماءمنالسلفواخللففيذلكفهومناحملكماجملتمععلىتأويله"

. أنبلوغأجلهانقضاءالعدة،حيث قال: " وهذامناحملكماجملمععلىتأويله -رمحه هللا-القرطيب  -
وأابحالتعريضفيالعدةومليختلفالعلماءفيإابحةذلك، و 

وكذلكأمجعتاألمةعلىأِنلكالممعهامبا،مةعلىأِنلكالممعاملعتدةمباهونصفيتزوجهاوتنبيهعليهالجيوزأمجعتاأل
. وجوزماعداذلك،وكذلكماأشبهه،هورفثوذكرمجاعأوحتريضعليهالجيوز

. ألهناكالزوجةوالجيوزالتعريضلخطبةالرجعيةإمجاعاً 
 . 5وأمامنكانتفيعدةالبينونةفالصحيحجوازالتعريضلخطبتها"

                                                            

 . 235سورة البقرة، اآلية: 1- 

 . 235سورة البقرة، اآلية: 2- 

 .233 /7 ،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 

 . 385 /5 اإلستذكار، ابن عبد البر،4- 

 . 188، 3/193، مرجع سابق القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،5- 
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 الشافعية:حكاه من 

حيث قال: "  -رمحه هللا-أيب حيان  -
 . 1والتحريضعليه"،وذكراجلماع،والالرفث،والالتنبيهعليه،واإلمجاععلىأهنالجيوزالتصرحيبالتزويج

 .2حيث قال: " قدأمجعالعلماءعلىأهناليصحالعقدفيمدةالعدة" -رمحه هللا-ابن كثري  -
 حيث قال: "قاالبنعطية -رمحه هللا-الشاطيب -

ةعلىأِنلكالممعاملعتدةمباهونصفيتزوجيهاوتنبيهعليهالجيوز،وكذلكأمجعتعلىأِنلكالممعهامباهور وأمجعتاألم"
 . 3"فثوذكرمجاعأوحتريضعليهالجيوز،وجوزواماعداذلك

حيث قال: "  -رمحه هللا-الشافعيالصغري   -
إلمجاعالتصرحيمنغريذايلعدةملستربأةأوملعتدةعنوفاةأوشبهةأوفراقبطالقبائنأورجعيأوبفسخأوانفساخفالحت

 .4ألهناقدترغبفيهفتكذبعلىانقضاءالعدة"  اً 
حيث قال: "  -رمحه هللا-الشربيين  -

وال﴿تعاىلوالحيلتصرحيلمعتدةابئناكانتأورجعيةبطالقأوفسخأوانفساخأوموأتومعتدةعنشبهةملفهومقوهل
 .5"وحكىابنعطيةاإلمجاععلىذلك﴾جناحعليكمفيماعرضتمبهمنخطبةالنساء

  

                                                            

 . 2/236، مرجع سابقأبي حيان، البحر المحيط، 1- 

 .1/640، سابق مرجعسير القرآن العظيم، تف ابن كثير،2- 

عبيدة مشهور بن الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبوبن موسى بن محمد اللخمي  إبراهيمالشاطبي، 3- 

 . 3/82م(، 1997- هـ1417،) دار ابن عفان، 1مان، طحسن آل سل

الشافعي الصغير، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج،)بيروت: دار 4- 

 . 6/203م(، 1984 -هـ 1404الفكر، 

 . 3/135الشربيني، علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب، مغني المحتاج،)بيروت: دار الفكر(، 5- 
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 حكاه من احلنابلة:

 عناملواعدةسراً تعالىحيث قال: " هنىالله -رمحه هللا-ابن تيمية  -
وعنعزمعقدةالنكاححتىيبلغالكتاأبجلهوإذاكاهنذافيعدةاملوتفهوفيعدةالطالقأشدابتفاقاملسلمينفإِنملطلقة

زوجهاخبالفمنماتعنهاوأماالتعريضفإهنيجوزفيعدةاملتوفىعنهاوالجيوزفيعدةالرجعيةوفيماسوامهافهإلىقدترجع
 قةثالاثالحيلألحدأنيواعدهاسراً ذهاملطل

واليعزمعقدةالنكاححتىيبلغالكتاأبجلهباتفاقاملسلمينوإذاتزوجتبزوجثانوطلقهاثالاثمليحللألوألنيواعدها
 .1سراواليعزمعقدةالنكاححتىيبلغالكتاأبجلهباتفاقاملسلمينوذلكأشدوأشد"

 اخلالف احملكي يف املسألة:

 :يضرأايناابلتعر طّلقهابئناًبينونةصغرأىوكربى،ففيخطبةاملعتدةممنواختلفوا يف الطالقإذا كان 

: رأايحلنفية األول:
وأبيحتخطب،كمابعدها،فلاءالعدةنقضحترمياخلطبة؛ألنلُمطلِّقهافيحالةالبينونةالصغرأىنيعقدعليهامرةأخرىقبال

. يةلرجعزوجتهمرةأخرى،كاملطلقةاإلىهتا،لكانفيذلكاعتداءعلىحقوقه،ومعلهمنالعودة
ا،ولئاليظنأرابنتهاءعدهتياإلخبارأةففيحالةالبينونةالكربىفتمنعاخلطبةفيالعدةبطريقالتعريض،كيالتكذابملوأما

. هنذااخلاطبكانسبباًفيتصدعالعالقةالزوجيةالسابقة
 . ﴾يتوفونلذينوا﴿: فهيخاصةابملعتداتللوفاةبدليالآليةالتيقبلها﴾والجناحعليكم﴿وأماآية

: وقوله﴾...والجناحعليكمفيماعرَّضتمبه﴿: موماآليةالسابقةجوازاخلطبة،لع: رأايجلمهور:الثاين
أيالتواعدوهنإالابلتعريضدوِنلتصريح،والنقطاعسلطنةالزوجعنالبائن،فالطالقالبائنب﴾إالأنتقولواقواًلمعروفاً ﴿

طلِّق،فتشبهاملعتدةبسببالوفاة
ُ

 .2نوعيهيقطعرابطةالزوجية،فاليكونفيخطبتهاتعريضاًاعتداءعلىحقامل

                                                            

 . 465، مرجع سابقابن تيمية، موسوعة اإلجماع، 1- 

َحْيِليّ وَ  -2  .9/10، مرجع سابق، الفقهاإلسالميوأدلته، ْهبَةالزُّ
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ي:القوالألول:واختلفوافيتأبيدالتحرميبعدالفسخعلىقولني،واتفقالعلماءعلىفسادالعقدعلىاملعتدةووجوبفسخه
وهوقوملالك  أتبدالتحرمي،فالحيلللزوجنكاحهاأبداً 

كالقاتليعاقبب،وألهناستحّلماالحيلفعوقببحرمانه،وأمحدفالحيلنكاحهاأبداًعندمهالقضاءعمررضياللهعنهبذلك
 . 1قلعنعمرفقدثبرتجوعهعنهومان.حرماهنمناملرياث

د التحرمي، وهو قول أيب مناخلطابومليتأب يفسخالنكاحفإذاخرجتمنالعدةكاِنلعاقدخاطباً القول الثاين:
 .2حنيفة والشافعي

 :اخلالصة

ويتلخص مماسبقأن هذه املسألة: انعقدعليها إمجاع 
ى أنه ق الفقهاء علواتف.لعسخوخاألمةمنحرمةالتصرحيبخطبةاملرأةوهيمعتدة،سواءًكانتمنطالقأومنوفاةأومنف

بة التعريض خبط نه حيرملى أعواتفق الفقهاء أيضا  ،جيوز التعريض خبطبة املعتدة املتوىف عنها زوجها
النكاح  إىلاملعتدة الرجعية ألهنا يف معىن الزوجية لعودها 

تلفوافيتواخ،ووجوبفسخهاملعتدةدعلىلفوافيالتعريضبخطبةاملعتدةالبائنواتفقالعلماءعلىفسادالعقابلرجعة،واخت
و ذه املسألة هاع يف هإلمجامن حكاية  -رمحه هللا-وأن ما ذهب إليه ابن بطال  .أبيدالتحرميبعدالفسخ

 .-أعلم تعاىلوهللا  –وافقه عليه أهل العلم صحيح قول 

ابب منقالالنكاحإالبويل، وابب السلطانويل، : السادساملطلب
نَـتَـُهَوِهَىَكارَِهٌةفَِنَكاُحُهَمْرُدودٌ و   .ابإِبَذاَزوََّجابـْ

 وسيكون حتت هذا املطلب ثالث مسائل هي: 

                                                            

أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر، مختصر اختالف  ،الطحاوي1- 

 .1/167، ، بدون رقم الطبعةنيل المرام شرح آيات األحكام ،هللافهد عبدو ،1،464العلماء،

 .1/85، ،نيل المرام، مرجع سابقهللافهد عبد2- 
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َقالَ  .:املسألة األوىل: ابمبَنـْ  الِنَكاَحِإالِبَوىِلٍّ

: -رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1..".،والجيوزعقداملرأةعلىنفسهاحبال،"اتفقجمهورالعلماءأهنالجيوزنكاحإالبولىإمامناسبأووصىأوالسلطان

 من حكى اإلمجاع يف هذه املسألة:

من صرح ابإلمجاع  -ما اطلعت عليه من كتب أهل العلمفي –هذه املسألة من املسائل اليت مل أجد 
حيث قال:  ،من نفي اخلالف بني الصحابة رضوان هللا عليهم -رمحه هللا-إال مانقله ابن املنذر  ،فيها

 .2ذلك" "أهناليعرفعنأحدمنالصحابةخالف

  وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ل أبو حنيفة: للمرأة أن تزوج نفسها، وأن توكل يف نكاحها إذا كانت من أهل التصرف. وليس قا
وقال مالك: إذا كانت املرأة ذات شرف تزوجت بغري كفء وبدون مهر املثل،  للويل االعرتاض إال إن

از أن يتوىل نكاحها أجنيب برضاها، ومجال أو مال يرغب يف مثلها مل يصح نكاحها إال بويل وإال ج
لصيب والنكاح اليصح عند اإلمام الشافعي وأمحد إال بويل، ذكر، ابلغ، حر فاليصح عقد املرأة وا

 .3ال داود: إن كانت بكراً ال يصح إال بويل، وإن كانت ثيبًاصح نكاحها بنفسهاوقوالعبيد، 

 اخلالصة:

                                                            

 .7/241،مرجع سابقالبخاري، شرح صحيح بطال،  ابن1- 

،)بيروت: دار الكتب العلمية، 2العظيم آبادي،محمد شمس الحق أبو الطيب، عون المعبود،ط2- 

1415،)6/71 . 

اإلفصاح عن عقد النكاح على المذهب األربعة، تحقيق: على محمد معوض، ،المحلي، حسين بن محمد3- 

 .57 م(،1995 -هـ  1416،) حليب: دار القلم، 1ط اد،عادل أحمد عبد الجو
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من اتفاق مجهورالعلماءيف  تعاىل-رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
ه قد وافقل صحيح قو  وه، حبالوالجيوزعقداملرأةعلىنفسها،بولىإمامناسبأووصىأوالسلطانإلأهنالجيوزنكاح

 .عليه اجلمهور

 (َكِمَناْلُقْرآنِ َزوَّْجَناَكَهامبَاَمعَ َقدْ )  :-سلمو عليه  هللاصلى  -الثانية: ابابلسُّْلطَانـَُولِىٌِّلَقْواِللنَِّبِّ  املسألة

 ،1"َحْفَصَةفَأَْنَكْحُتهُ إلى-صلىاللهعليهوسلم-َخطََبالنَِّبُّ ::"َوقَاَلُعَمرُ -رمحه هللا-قال ابن بطال 
" ، وقال وهذاإمجاع "،لهويل  منالويل  وأِنلسلطان،دلذلكعلىأِنألأبولىمناإلمام

 كفءوامتنعإلىوأمجعواأِنلسلطانيزوجاملرأةإذاأراداتلنكاحودعت،لهالويل  منويل  أمجعالعلماءعلىأِنلسلطان
 .2منأنيزوجها"الويل 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

حيث قال: "  -رمحه هللا-العيينحكاه من احلنفية:
كفءوامتنعالوليأنيزوجها إلىقاالبنبطاألمجعالعلماءعلىأِنلسطانوليمنالوليلهوأمجعواعلىأنلهأنيزوجهاإذادعت

"3. 

 :حكاه من املالكية

 .4حيث قال: " أمجعواأِنلسلطانوليمنالوليله" -رمحه هللا-ابن عبدالرب  -
 حكاه من الشافعية:

                                                            

 . 3783، 5/1973صحيح البخاري، كتاب الرضاع، باب تزويج األب ابنته من اإلمام، 1- 

 .7/249,248مرجع سابق، ،رح صحيح البخاريابن بطال، ش2- 

 .29/312، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري3- 

 . 5/393، مرجع سابقاإلستذكار، ابن عبد البر،4- 
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حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .1كفء،وامتنعالوليأنيزوجها"إلىوأمجعواأنللسلطاأننيزوجاملرأةإذاأراداتلنكاح،ودعت

 حيث قال: " يزوجالسلطاإنذاعضاللقريبولوجمرباأواملعتقأايمتنعأوعصبتهإمجاعاً  -رمحه هللا-الرملي  -
 .2لكنبعدثبواتلعضل"

 حكاه من احلنابلة:

حيث قال: "  -رمحه هللا-بنتيمية ا -
إذامليكنلهعصبةزوجاحلاكمباتفاقالعلماءولوامتنعالعصبةكلهمزوجاحلاكمباالتفاقوإذاأذِنلعصبةللحاكم

 . 3جازابتفاقالعلماء"
 حكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
 .4"نكاحهمننالوليلهافاِنلسلطاِنلذيتجبطاعتهوليلهاينكحهامنأحبتممنيجوزهلاأ"واتفقوا

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.ه املسأيف هذ فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من الفقهاء من حكى خالفاً  –مل أجد 

 اخلالصة:

                                                            

 .103،صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،1- 

 .6/234،مرجع سابق ، نهاية المحتاج،الصغير الشافعي 2- 

 . 476( 32/33، )مرجع سابقيخ اإلسالم، كتب ورسائل وفتاوى ش ابن تيمية،3- 

 . 1/65، ، مرجع سابقجماعمراتب اإلابن حزم، 4- 
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من إمجاع  بن بطالاقله نيتلخص مما سبق أن هذه املسألة: مسألة انعقد إمجاع أهل العلم، وأن ما 
 عكفءوامتنإلىعتلنكاحودأراداتوأمجعواأِنلسلطانيزوجاملرأةإذا،لهمن الويل  ويل علىأِنلسلطانالعلماء 

 أعلم.تعاىل وهللا  ،صحيحيزوجها منأنالويل 

نَـَتُه َوِهَى َكارَِهٌة املسألة الثالثة:   .ْرُدودٌ مَ اُحُه ِنكَ فَ ابب ِإَذا َزوََّج ابـْ

: - تعاىل-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"ويرد"اتفقأئمةالفتوىباألمصارعلىأِنألإبذازوجابنتهالثيببغريرضاهاأهنالجيوز 

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من احلنفية:

 .2حيث قال: " نكاحاألابلثيبالينفذبدونرضاهاوهوجممععليه" -رمحه هللا-السرخسي  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-العيين  -

 .3حبديثخنساءوغريه"تفقأئمةالفتوىباألمصارعلىأِنألإبذازوجابنتهالثيببغريرضاهاأهنالجيوزويرداحتجاجاً ا
حيث قال:  -رمحه هللا-العظيمآابدي  -

 .4اتفقأئمةالفتوىباألمصارعلىأِنألإبذازوجابنتهالثيببغريرضاهاأهنالجيوزويردواحتجواحبديثاخلنساء""
 

 :حكاه من املالكية

                                                            

 . 7/255،بقمرجع ساالبخاري،  شرح صحيح ن بطال، اب1- 

 . 5/15، مرجع سابقالمبسوط،سي،السرخ2- 

 . 29/318،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري3- 

  6/90، مرجع سابقالعظيم آبادي، عون المعبود، 4- 
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 .1النكاح" حيث قال: "والخالفأِنلثيبالجيوزألبيهاوالغريهجربهاعلى -رمحه هللا-الزرقاين  -

 حكاه من الشافعية:

 .2الجيوز": حيث قال: " أمجعواأننكاحاألاببنتهالثيببغريرضاها -رمحه هللا-ابن املنذر  -
حيث قال: " وأما الثيب فإن هؤالءمل خيتلفوا يف إن نكاح األب غري جائز  -رمحه هللا-املروزي -

 .3األمي أحق بنفسها"وحديث ابن عباس:  .عليهاإال برضاها حلديث خنساء
حيث قال: " اتفقأهاللعلمعلىأنتزوجيالثيبالبالغةالعاقلة  -رمحه هللا-البغوي  -

 .4"فالنكامحردود،فإنزوجهاوليهادوإنذهنا،الجيوزدوإنذهنا

 . 5فزوجتبغريرضاهاإمجاع" حيث قال: " وردالنكاحإذاكانتثيباً  -رمحه هللا-ابن حجر -
 حكاه من احلنابلة:

.. .أماالكبريةفالجيوزلألبواللغريهتزوجيهاإالإبذهنافيقولعامةأهاللعلمحيث قال: " -رمحه هللا-ابن قدامة -
 .6"صحتهوقاالبنعبدالربهذااحلديثمجمععلى

 :منحكىاخلالف

                                                            

 . 3/187،مرجع سابق ني، شرح الزرقاني،الزرقا1- 

 . 77،صمرجع سابقابن المنذر،اإلجماع، 2- 

 ،)بيرت،1اليسد صبحي السامرائي، ط نصر، إختالف العلماء، تحقيق:المروزي، أبو عبدهللا محمد بن 3- 

 .124م(، ص 1985هـ ـ 1405

 .9/41، ، مرجع سابقالبغوي،شرح السنة4-

 . 9/194، مرجع سابقباري، فتح ال جر،ابن ح5- 

 .7/385، مرجع سابقابن قدامة، المغني، 6-
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 كانتنكاحاألجبائزعلىابنتهبكراً  :فقاالحلسن،فخالفااجلماعة،والنخعى،وشذاحلسنالبصرى
إنكانتاالبنةفىعياهلزوجهاومليستأمرهاوإنلمتكنفىعياهلوكانتنائيةعنهاستأمرها:وقااللنخعى.كرهتأوملتكره،أوثيباً 

يف  هذينالقولينلمخالفتهماللسنةالثابتةلىوإنلميكنأحدمناألئمةماإل.
 .1وماخالفالسنةفهومردود،خنساءوغريها

 اخلالصة:

من اتفاق  -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
هل وافقه عليه أ صحيحول و قه ؛أئمةالفتوىباألمصارعلىأِنألإبذازوجابنتهالثيببغريرضاهاأهنالجيوزويرد

قول  وهو،صريسن البغري احل –حبسب ما اطلعت عليه من كتب أهل العلم  –العلم، ومل خيالف فيه 
 فال يقدح يف كالم ابن بطال.  شاذ ملخالفته للسنة الثابتة

 .ضرابلدففيالنكاحوالوليمة،ابحبقإجابةالوليمةوالدعوة: بعاملطلبالسا

 وسيكون حتت هذا املطلب مسألتان مها:

 املسألة األوىل: ضرب الدف يف النكاح والوليمة.

مثلضرابلدف ،اتفقالعلماءعلىجوازاللهوفىوليمةالنكاح" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 . 2وخصتالوليمةبذلكليظهرالنكاحوينتشرفتثبتحقوقهوحرمته"،وشبههمامليكنمحرماً 

 

 من حكى اإلمجاع يف هذه املسألة:

                                                            

 . 29/318،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 . 280، 7/279،مرجع سابق رح صحيح البخاري،ش، بطال ابن2- 
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من حكى  –فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم  –وهذه املسألة من املسائل اليت مل أجد  -
حيث قال: "  ،من اتفاق بني أهل العلم  -رمحه هللا-سوىماذكره العيين  ،اإلمجاع عليها

اتفقالعلماءعلىجوازاللهوفيوليمةالنكاحكضرابلدفوشبههوخصتالوليمةبذلكليظهرالنكاحوينتشرفتثبتحق
 . 1وحرمته" وقه

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

قاالبنا.فالينبغىأنيشهدها،إذاكانفىالوليمةالضرببالعودواللهو:فقااللليث،واختلفوافىاللهوواللعبيكونفىالوليمة
إذارأأىحداً :قال،عنمالك،وذكرابناملواز.وإنكانفيهاهلوكاملزامريوالعودفاليدخل:لقاسم

 . 2علىجبهتهأوميشىعلىحبلمثألنيجعل ضارابً ،منالالعبينفليخرج

 اخلالصة: 

هه مامل يكن لدف وشبرب امثل ض ،مةالنكاحعلىجوازاللهوفىولييظهر مما مضى انعقد إمجاع أهل العلم 
 أعلم. تعاىلوهللا ، حمرماً 

 .اَبحَبقِِّإَجابَِةاْلَولِيَمِةَوالدَّْعَوةِ : املسألة الثانية

 .3..".،اتفقالعلماءعلىوجوإبجابةالوليمة":-رمحه هللا-قال اإلمام ابن بطال 

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

                                                            

 . 366/ 29، ، مرجع سابق، عمدة القاريالعيني1- 

 . 7/293،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

 .7/287، مرجع سابق ن بطال،اب3- 
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 احلنفية:حكاه من 

حيث قال:  -رمحه هللا-العظيمآابدي -
 .1ونقاللقاضياتفاقالعلماءعلىوجوابإلجابةفيوليمةالعرسقالواختلفوافيماسواها ""

 حكاه من املالكية:

وليمة يف العرس واختلفوا  إىلأمجعوا على وجوب اإلتيان حيث قال: " -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2فيما سوى ذلك"

العرس،  حيث قال: "فلملميختلفالعلماءفيوجوابإلجابةفيوليمة -هللارمحه -القاضي عياض  -
 .3واختلفوا فيما عداها"

: قالعياضحيث قال: " -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب  -
 .4مليختلفالعلماءفيوجوابإلجابةفيوليمةالعرس"

 حكاه من الشافعية:

 ونقاللقاضياتفاقالعلماءعلىوجوبحيث قال: " -رمحه هللا-النووي  -
 .5جابةفيوليمةالعرسقالواختلفوافيماسواها"اإل

 املإذ الوليمةملندعيإلىحيث قال: "قاالبنعبدالربالخالففيوجوابإلجابة -رمحه هللا-ابن قدامة  -
 .6نفيهاهلو"يك

                                                            

 . 145 /10،عون المعبود، مرجع سابق آبادي، العظيم1- 

 . 255،ص مرجع سابقابن عبد البر، اإلجماع، 2- 

 . 2572، 5/589،مرجع سابقاضى عياض،إكمال المعلم، الق3- 

 . 2235. 152/4،مرجع سابقمفهم، ال، العباس أبو4- 

 . 9/234،مرجع سابق شرح النووي،بصحيح مسلم ، النووي5- 

 . 107 /8، مرجع سابقابن قدامة، المغني ، 6- 
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 حكاه من احلنابلة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن مفلح  -
 .1واإلجابةإليهاواجبةفياألشهرعنهقاهلفياإلفصاحوذكرابنعبدالربأهنالخالففيهاإذامليكنفيهاهلو""

 وُمنحكىاخلالفعلى هذه املسألة:

 العلم من حكى خالفاً يف املسألة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل 

 اخلالصة: 

؛ لوليمةمن اتفاقالعلماءعلىوجوإبجابةا -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
فإن   ة منكر.لدعو ا، وكل هذا: مامل يكن يف هوقولصحيحقدوافقهعليهأهاللعلمفيعدموجوداخلالف

 كان، فالجيوز حضورها عند كافة العلماء. وهللا أعلم.

  

                                                            

 . 7/166،مرجع سابقالمبدع ، ابن مفلح، 1- 
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 .(راضاعلهانشوزاأوعافتمنبأةخوإانمر :)تعاىل،واببقوهلتطوعاً  اببصوماملرأةإبذنزوجها:الثامناملطلب

 وسيكون حتت هذا املطلب مسألتان مها:

 .اً املسألة األوىل: اَببَصْوِماْلَمْرَأِةإبِِْذنَِزْوِجَهاَتَطوُّع

هذاالصوماملنهىعنهاملرأةإالإبذنزوجهاهو :" قاالملهلب :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1هلا"إلمجاعهمعلىأِنلزوجليسلهأنيمنعهامنأداءالفرائضالالزمة؛كماترمجبهالبخارى،صومالتطوععندالعلماء

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

إلمجاع ن حكى ام -لعلمايما اطلعت عليه من كتب أهل ف –وهذه املسألة من املسائل اليت مل أجد  
 :سوى ماذكره

 .2"مثلمابوابلبخاريعلى  قالصاحبالتلوحيواتفقالعلماء: "حيثقال-رمحه هللا-العيين -
حيث قال: "  -رمحه هللا-أبيإايس  -

 .3"والميلكالزومجنعزوجتهمنه،إذِنلزوجإلىأماصومالفرضفالخالفبيناملسلمينفيأهنالحيتاج
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 

 واخلالصة: 

                                                            

 . 7/316،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .29/451،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

 . 1/136م(،2005،)2الجامع ألحكام الصيام، ط ،محمود بن عبد اللطيف بن محمود ،أبي إياس3- 
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 الزمةداءالفرائضالنعهامنأأنيمهلعلىأهّنليسللمرأةأنتصومتطّوعاًإاّلإبذنزوجها وليس اإلمجاع وصحتهثبوت 
 أعلم.  تعاىلوهللا  هلا،

بَـ تعاىلاملسألة الثانية: اَببقوله  ْتِمنـْ  . ( اً َراضَأْوِإعْ اً وز َهاُنشُ ْعلِ : ) َوِإاِنْمَرَأٌةَخافـَ

-صلىاللهعليهوسلم-وكذلكفعلتسودةابلنب،أمجعالعلماءعلىجوازهذاالصلح" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1..".حينوهبتيومهالعائشةتبتغىبذلكمرضاة

 وُمن حكى اإلمجاع على هذا املسألة عدد من العلماء:

 حكاه من احلنفية:

 أحلحراماً  الصلحجائزبيناملسلمينإالصلحاً " :حيثقال-رمحه هللا-السمرقندي -
 .2"أوحرحمالالوعليهاإلمجاع

 .3"وقاماإلمجاععلىجوازهذاالصلح: "حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 حكاه من الشافعية:

األصل يف جواز الصلح الكتاب والسنة واألثر واالتفاق وأما : "حيثقال-رمحه هللا-اْلَماَوْرِديُّ  -
 .4"االتفاق فهو إمجاع املسلمني على جواز الصلح وإابحته ابلشرع

 .5"مجاعواإلصلفيجوازالصلحالكتابوالسنةألفإِن: حيثقال-رمحه هللا-النووي -

                                                            

 . 327 /7، مرجع سابقرح صحيح البخاري، ش ن بطال،اب1- 

 . 3/249(، 1984 – 1405ء،)بيروت:دار الكتب العلمية، تحفة الفقها ،عالء الدين ،السمرقندي2- 

 . 472 /29، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري3- 

،)بيروت: دار الكتب 1الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه الشافعي، ط4- 

 . 6/365(،1994 -هـ 1414العلمية، 

 . 385 /13، مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي5- 
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. الكتابوالسنةواالمجاع: صلفيجوازالصلحاأل: " حيثقال-رمحه هللا-األسيوطي -
 .1"مةأمجعتعلىجوازهألفإِن

 حكاه من احلنابلة:

 .2"وأمجعتاألئمةعلىجوازالصلحفيهذهاألنواعالتيذكرِنها: "حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
 .3"وأمجعتاألمةعلىجوازالصلحفياجلملةواللهأعلم: "حيثقال-رمحه هللا-الزركشي -
 .4"وهواثبتباإلمجاع: "حيثقال-رمحه هللا-ابنمفلح -

 حكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-الشوكاين  -
 .5البحر"يف  "وحديثعائشةيدلعلىأهنيجوزللمرأةأنتهبيومهالضرهتاوهوجممععليهكما

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة. 

 

 اخلالصة: 

                                                            

األسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد، جواهر العقود، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 1- 

 . 136 /1)بيروت: دار الكتب العلمية(،

 . 5/3، مرجع سابقابن قدامة، المغني ، 2- 

نعم خليل، شرح الزركشي، تحقيق: عبد الم ،هللاالزركشي، شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد 3- 

 .2/135م(،2002 -هـ 1423)بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 4/161،، مرجع سابقابن مفلح،المبدع4- 

 . 6/272نيل األوطار، إدارة الطباعة المنيرية،  ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني5- 
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من إمجاع بني العلماء  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
هو ؛لكمرضاةتبتغىبذائشةحينوهبتيومهالع-صلىاللهعليهوسلم-وكذلكفعلتسودةابلنب،علىجوازهذاالصلح

 .أعلم تعاىلوهللا  ،قد وافقه عليه أهل العلمصحيح قول 

، ىِنَسائِِهِفىاْليَـْومِ لرَُّجِلَعلَ ُخواِل دُ ابب،و التقاضىاملسافرةبشىءمناألايمالتىانفردتبهافىالسفر: التاسعاملطلب
 . وقسمة املرأة من زوجها يف حال مرضها

 وسيكون حتت هذا املطلب ثالث مسائل هي:

 .رالتقاضىاملسافرةبشىءمناألايمالتىانفردتبهافىالسفاملسألة األوىل: 

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
ويعدلبينهنفي،والخالفبينأئمةالفتوىفىأِنحلاضرةالتقاضىاملسافرةبشىءمناألايمالتىانفردتبهافىالسفرعندقدومه"

 .1مايستقبل"

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

 حكاه من الشافعية:

وحيملبعض ،إذاأرادالرجألنيسافرسفرحاجة: حيثقال-رمحه هللا-البغوي -
مثإذامحلمعنفسهواحدةابلقرعةالجيبعليهأنيقضيللباقيامتدةسفرهوإ،فليسلهذلكإالأنيقرعبينهن،نسائهمعنفسه

فعليهقضاءمازادلل،فإنزادمكثهفيموضععلىمدةاملسافرين،والمدةمكثهفيبلدإذامليزدعلىمقاماملسافرين،نطالت
 .2" هذاقوألكثرأهاللعلمو  ،ابقيات

                                                            

 . 2 7/33،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شابن بطال،1- 

 . 9/154،مرجع سابقالبغوي،شرح السنة، 2- 
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: " حيثقال-رمحه هللا-النووي -
أهنالجيبقضاءمدةالسفرللنسوةاملقيماتوهذاجممععليهاذاكاِنلسفرطويالوحكمالقصريحكمالطويلعلىاملذهبال

 .1"صحيح

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابنحجر -
اتفقواعلىأمندةالسفرالحياسببهااملقيمةبليبتدإئذارجعبالقسمفيمايستقبلفلوسافرمبنشاءبغريقرعةفقدمبعضهنفيال

 قسمللزممنهإذارجعأنيوفيمنتخلفتحقهاوقدنقل
2بينهن"بناملنذراإلمجاععلىأنذلكالجيبفظهرأنللقرعةفائدةوهيأناليؤثربعضهنبالتشهيلمايرتتبعلىذلكمنرتكالعدلا

. 

 ن حكى اخلالف على هذه املسألة:وُم

 :اختلفالعلماءفيهذمهسألةعلىثالثةمذاهب

 .لقمارمنباابخلطروا؛ألهنالقرعةومهاليوجبوِن. ومالك،سواءأقرعأومليقرعوهبقاألبوحنيفة،أهناليقضي: األول

 .وهذامذهبأهاللظاهر،أهنيقضيللبواقيأقرعأومليقرع:والثاين

 .3وهذاقوألمحدوالشافعي،وإنلميقرعقضى،أهنإأنقرعلميقض:والثالث

ه ينهنالجيبعليبن أقرع إقول يوالذي يظهر يل يف هذه املسألة أن قول عامة أهل العلم هو الراجح الذي 
 :وذلكألمرين .قضاءمدةالسفرللنسوةاملقيماتويعدلبينهنفيمايستقبلمناألايم

  .كانيقضيلنسائهاملقيماإتذاسافرإبحداهن  -صلىاللهعليهوسلم–أهنلمريدأِنلنيب:األول
                                                            

 . 17/116،مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي1- 

 . 9/312،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج2- 

 . 3/165،مرجع سابقابن األمير،سبل السالم، 3- 
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 وبني بينها ويةوالتس ،فقد تعبت مبشقة السفر ،إن املسافرةوإن حظيت بصحبة الزوج:الثاين

 .من هي يف راحة اإلقامة والسكون عدول عن اإلنصاف

 :اخلالصة

من نفي  -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
قرع أإذا  عندقدومهفىالسفر تبهااخلالفبينأئمةالفتوىفىأِنحلاضرةالتقاضىاملسافرةبشىءمناألايمالتىانفرد

 .أعلماىل تعهللا و،لعلموافقه عليه أهل اصحيح ويعدلبينهنفيمايستقبلمناألايم؛ هو قول ،بينهنَّ 

.املسألة الثانية: اببُدُخواِللرَُّجِلَعَلىِنَساِئِهِفىاْليَـْومِ   

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
فإ،ألنللرجاللتصرفنهارهفىمعيشتهوماحيتاجإليهمنأموره؛ليسحقيقةالقسمبينالنساءإالفىالليلخاصة:وقالغريه"

 .1بينالعلماءفىجوازذلك"ة يقضيها فال أعلم خالفاً فىحاجعلىامرأهتفىغرييومهادخواًل خفيفاً ذاكاندخوهل

 وُمن حكى اإلمجاع من العلماء:

 احلنفية:حكاه من 

 خفيفاً  فإذاكاندخوالمرأةفيغرييومهادخوالً : "حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 .2"فيحاجةبعضهافالخالفبينالعلماءفيجوازذلك

 

 

                                                            

 . 7/343،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .29/493،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 
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 حكاه من املالكية:

وأن يفرد كل  ،وال خالف يف القسم يف كونه عندهن ليالً حيث قال: " -رمحه هللا-القاضي عياض 
وجوب ذلك ىف الليل دون  إىلواحدة ليلتها، وكذلك قول عامة العلماء يف النهار. وذهب بعضهم 

 .1 يوم األخرى وليلتها لغري حاجة"وال يدخل إلحدامها ىف ،النهار

 إىلقول عامة العلماء يف النهار. وذهب بعضهم حيث قال: " -رمحه هللا-أبو العباس القرطيب  -
 .2" يوم األخرى وليلتها ولغري حاجةوجوب ذلك يف الليل دون النهار، وال يدخل إلحدامها يف

 وحكاه من احلنابلة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن قدامة  -
أهلهوينامفيفإلىمنزهلويسكنلىوعمادالقسمالليلالخالففيهذاوذلكألِنلليلللسكنواإليواءأيويفيهاإلنساإن"

 .3واالشتغال"راشهمعزوجتهعادةوالنهارللمعاشواخلروجوالتكسب
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

وقال أيضا: ال يفعله  ،اختلف العلماء يف دخوله حلاجة وضرورة فاألكثرون على جوازه. مالك وغريه
 .4بد منه، ومنعه يف كتاب ابن حبيبإال من عذر ال

يف أن حقيقة القسم من نفى اخلالف بني العلماء  -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إاخلالصة:
ألن للرجل التصرف هناره ىف معيشته وما حيتاج إليه من  ؛بني النساء التكون إال ىف الليل خاصة

                                                            

 . 2644، 5/661،مرجع سابقاضى عياض، إكمال المعلم، الق1- 

 . 2289، 4/205،مرجع سابق ، المفهمالعباس القرطبي،  أبو2- 

 . 145 /8،مرجع سابقابن قدامة،المغني ، 3- 

، مرجع اضى عياض، إكمال المعلمالقو، 2289، 4/205مرجع سابق، ،المفهملقرطبي،أبو العباس ا4- 

 .2644، 5/661،سابق
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صحيح هو قول  ؛يقضيهاىف حاجة اً مرأته ىف غري يومها دخواًل خفيفإذا كان دخوله على اف ،أموره
 أعلم. تعاىلوهللا  ،فقه عليه أهل العلموا

 قسمة املرأة من زوجها يف حال مرضها.املسألة الثالثة: 

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1وثقلت"واختلفواإذااشتدمرضها،واتفقواإذامرضتاملرأةأنلهاأايمهامنالقسمةكالصحيحة":

 حكى اإلمجاع يف هذه املسألة:

 حكاه من املالكية:

  اتفقواإذامرضتالزوجةأنلهاأايمهامنالقسمة: حيث قال: " قاالبنبطال -هللارمحه -الشبيهي  -
 .2كالصحيحة"

 حكاه من احلنابلة:

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن قدامة  -
ويقسمللمريضةوالرتقاءواحلائضوالنفساءواحملرمةوالصغريةاملمكنوطؤهاوكلهنسواءفيالقسموبذلكقاملالكوا

 .3لشافعيوأصحاابلرأيواليعلمعنغريمهخالفهم"
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

                                                            

 . 7/344،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 7/111،، مرجع سابقبيهي،الفجر الساطعالش2- 

 . 8/139،مرجع سابقابن قدامة،المغني، 3- 
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 مهامنتلهاأاياملرأة إذا مرض يظهر وهللا أعلم صحة اإلمجاع وثبوته على أن: اخلالصة
 .،واختلفواإذااشتدمرضهاوثقلتالقسمةكالصحيحة

 وجوب سرت املرأة لعورهتا.: العاشراملطلب

األمةأهنليسيجوزللمرأةأنتظهرشيئاً وإبمجاع" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"الجيوزهلاأنتظهرعورهتاللنساءأيضاً منعورهتالذىرمحها،فكيفباألجانب؟وكذلك

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من احلنفية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-العظيمآابدي -
إلىعورةاملرأةواملرأةلىعورةاملرأةوهذاالخالففيهوكذلكنظرالرجإلإلىعورةالرجلواملرأةلىواحلديثفيهتحرمينظرالرجإل

، عورةالرجلحرامباإلمجاع
 .2أوىل"عورةاملرأةوذلكبالتحرميإلىعورةالرجلعلىنظرهلىبنظرالرجإلوسلمونبهرسوالللهصلىاللهعليه

حيث قال: "  -رمحه هللا-املباركفوري  -
عورةاملرأةواملرألىعورةاملرأةوهذامماالخالففيهوكذاالرجإلإلىعورةالرجلواملرأةلىقااللنوويفياحلديثتحرمينظرالرجإل

-وسلمصلىاللهعليه-عورةالرجلحرامباإلمجاعونبهإلىة
 .3األوىل" عورةاملرأةعلىذلكبطريقإلىعورةالرجلواملرأةلىبنظرالرجإل

                                                            

 . 7/374،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1-

 . 11/40 ،مرجع سابق آبادي،عون المعبود، العظيم2- 

 .8/63 ،ابقمرجع سحوذي، المباركفوري،تحفة األ3- 
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حيث قال: "  -رمحه هللا-النوويحكاه من الشافعية:
عورةالرجلحإلىعورةاملرأةواملرأةلىعورةاملرأةوهذاالخالففيهوكذلكنظرالرجإلإلىعورةالرجلواملرأةلىحترمينظرالرجإل

 .1أوىل " عورةاملرأةوذلكبالتحرميإلىعورةالرجلعلىنظرهلىبنظرالرجإلوسلممجاعونبةصلىاللهعليهابإل رام
حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن حجر  -

عإلىعورةاملرأةواملرأةلىعورةاملرأةوهذامماالخالففيهوكذاالرجإلإلىعورةالرجلواملرأةلىقااللنوويفيهتحرمينظرالرجإل
-وسلمصلىاللهعليه-مجاعونبهورةالرجلحرامباإل

 .2عورةاملرأةعلىذلكبطريقاألوىل"إلىعورةالرجلواملرأةلىبنظرالرجإل
  وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة. مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 اخلالصة:

جيوزللمرأةأنتظهرشيئاً ثبوت اإلمجاع وصحته على أنه ال 
 .أعلم اىلتعهللا و، اً نتظهرعورهتاللنساءأيضا أالجيوزهلفكيفباألجانب؟وكذلك،منعورهتالذىرمحها

  

                                                            

 . 4/30،، مرجع سابقشرح النوويبصحيح مسلم ،النووي1- 

 . 9/338، مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج2- 
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 ين:الفصل الثا

 إمجاعات ابن بطال يف كتاب الطالق واخللع.
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 : إمجاعات ابن بطال يف كتاب الطالق واخللع.الفصل الثاين

 مها كالتايل:  نيويشتمل على مباحث

 إمجاعااتبنبطالفيكتاابلطالق.:املبحثاألول

 إمجاعااتبنبطالفيكتاابخللع.: املبحثالثاين

 املبحثاألول:إمجاعااتبنبطالفيكتاابلطالق 

 .مهيد: تعريف الطالق لغة وشرعاً الت
 الطالق يف اللغة يطلق على معنيني مها:أواًل: تعريف الطالق لغة:

 .حّل ُعْقدة النكاح األول:

 .1واإِلْرسالة التخلي والثاىن:

 :شرعثنياً: تعريف الطالق يف ال

نهم على ليها بيعتفق فقد أورد الفقهاء مجلة من التعاريف كلها م أما تعريف الطالق يف الشرع
 ظ. ة ابللفخلاصغري أن بعضهم يضيف بعض القيود ا ،وإن تفاوتت ألفاظهم ،اختالف مذاهبهم

ابن  عرفه
صفةحكميةترفعحليةمتعةالزوجبزوجتهموجباتكررهامرتينللحرومرةلذيرقحرمتهاعليهقبلزوجوقبالملتيط:عرفة

 .2ي

                                                            

 .225 /10 ، مرجع سابق،، باب طلقور، لسان العربابن منظ1- 

عيني، أبو2-  عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل، تحقيق: زكريا عميرات،) الرُّ

 .268 /5م(، 2003 -هـ 1423دار عالم الكتب،  :الناشر
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 .1"رفع قيد النكاح بلفظ خمصوص أبنه :عرفه الكمال بن مهام

 .2أبنه حلقيدالنكاح وعرفه ابن قدامة:

 .3أبهنحلعقدالنكاحبلفظالطالقوحنوه وعرفه الشربيين:

 :سبعةمطالبوسيكون حتت هذا املبحث 

 ده(.حصواالعهتنوأايأيهاالنبيإذاطلقتمالنساءفطلقوهنلعد: )تعاىلاببقواللله: املطلباألول

 ابإبذاطلقتاحلائضهليعتدبذلك. : املطلبالثاين

 .ابمبنأجازالطالقثالاثً  :املطلب الثالث

 .ن طلق امرأته ثالاثً ابمب: الرابعاملطلب

 .اببالطالققباللنكاح: اخلامساملطلب

 .ابب الطالق يف اإلكراه واجلنون: السادساملطلب

 

 

                                                            

 .3/463،،) بيروت: دار الفكر(فتح القدير، شرح كمال الدين حممد بن عبد الواحد،الكمال بن همام1- 

 .8/234،مرجع سابق ،1ني، طالمغابن قدامة،2- 

 .3/279، مرجع سابق الشربيني،مغني المحتاج،3- 
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 عدهتن وأحصواللقوهن ساء فط) اي أيها النيب إذا طلقتم الن تعاىلابب قول هللا املطلب األول: 
 .العدة(

 وفيه أربع مسائل: 

  املسألة األوىل: طالق السنة.

 .إذاطلقاملرأةهلحقالرجعةماملتنقضيالعدة: املسألةالثانية

 .الثالثة:الطالقعلىغريسنهاملسألة 

 ها.جعتار  طهر مل ميسها فيه الجيرب على ماملسألة الرابعة: إذا طلقت املرأة يف

 .طالقالسنةاملسألة األوىل:

وأمجعواأهنمنطلقامرأهتطاهراً " :-رمحه هللا-قال اإلمام ابن بطال 
 .1"بهاتعالىفىطهرمليمسهافيهأهنمطلقللسنةوالعدةالتىأمرالله

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-القرطيب  -
 . 2هبا" تعاىلوللعدةالتيأمرالله،وأمجعالعلماءعلىأمننطلقامرأهتطاهرافيطهرمليمسهافيهأهنمطلقللسنة"

                                                            

 . 7/377،سابقمرجع رح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 126 /3،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 2-
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: حيثقال-رمحه هللا-ابنعبدالرب -
وأمجعالعلماءعلىأمننطلقامرأهتوهيطاهرطهرامليمسهافيهبعدأنطهرمتنحيضتهاطلقةواحدة،مثرتكهاحتىتنق"

 .1أوراجعهامراجعةرغبة،أهنمطلقللسنة،وأهنطلقللعدةالتيأمراللهبها"،ضيعدهتا
 حكاه من الشافعية:

: حيثقال-رمحه هللا-ابناملنذر -
: وأمجعواعلىأمننطلقامرأهتواحدة،وهيطاهرمنحيضةمليطلقهافيه،ومليكنجامعهافيذلكالطهر"

 .2أهنمصيبللسنة"
: " حيثقال-رمحه هللا-املروزي -

أمجعأهاللعلمعلىأِنلرجإلذاأرادأنيطلقامرأهتللسنةوهيممنتحيضأهنإأنمهلهاحتىتطهرمنحيضها،مثطلقهامن
 . 3"طلقهاغريتللكالتطليقةأهنمطلقللسنةمثرتكهاحتىتنقضيعدهتاوملي،قبألنيجامعها،واحدة

 حكاه من احلنابلة:

: حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
 للسنةب والخالففيأهنإذاطلقهافيطهرمليصبهافيهثمرتكهاحتىتنقضيعدهتاأهنمصي"
 .4"مطلقللعدةالتيأمراللهبهاو 

: " حيثقال-رمحه هللا-الزركشي -
 .5"والخالفأِنملطلقعلىهذهالصفةمطلقللسنة،وعكسهطالقالبدعة،طالقالسنةماأذنفيهصاحبالشرع

                                                            

 . 69 /15،مرجع سابقابن عبدالبر، التمهيد، 1- 

 .24، صع، مرجع سابقابن المنذر، اإلجما2-

 . 129، صمرجع سابقلعلماء، إختالف امروزي، ال3- 

 . 8/236 ،مرجع سابقابن قدامة،المغني، 4-

 . 2/458،مرجع سابقالزركشي، رح الزركشي، ش5- 
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أمجعالعلماءعلىأِنملطلقللسنةفياملدخولبهاهوالذي : " حيثقال-رمحه هللا-النجدي -
 .1"يطلقامرأهتفيطهرمليسمهافيه،طلقةواحدة
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

  ألة.مل أجد فيما اطلعت عليها من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املس

 اخلالصة:

أن على  مجاعأهل العلمإيتخلص مما سبق انعقد 
 .لمعأ تعاىلوهللا  ا،هب تعاىلفىطهرمليمسهافيهأهنمطلقللسنةوالعدةالتىأمراللهاً منطلقامرأهتطاهر 

 املسألة الثانية: إذا طلق املرأة له حق الرجعة مامل تنقضي العدة.

وأمجعوا ":-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .2"فإذاانقضتفهوخاطبمناخلطاب،أنلهالرجعةإذاكانتمدخواًلهباقبألنتنقضىالعدة

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن رشد  -
 . 3رضاها" "وأمجعاملسلمونعلىأِنلزوجيملكرجعةالزوجةفيالطالقالرجعيمادامتفيالعدةمنغرياعتبار

 حيث قال: "وأمجعالعلماءعلى أنلهالرجعةإذاكانتمدخوالً  -رمحه هللا-القرطيب  -
 .1"فإذاانقضتفهوخاطبمناخلطاب،هباقبألنتنقضيعدهتا

                                                            

 .6/493، ، مرجع سابقاشية الروض المربعح، النجدي1- 

 . 7/378،مرجع سابق رح صحيح البخاري،شبطال، ابن2- 

 . 85 /2،مرجع سابق داية المجتهد،بابن رشد،3- 
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 حكاه من الشافعية:

 :حيثقال-رمحه هللا-ابناملنذر -
 .2وأمجعواعلىأنلهالرجعةفياملدخولبهاماملتنقضالعدة؛فإذاانقضتالعدةفهوخاطبمناخلُطّاب""

وأمجعوا على أنه " :حيثقال-رمحه هللا-املروزي -
 .3فاذاانقضتعدهتافهوخاطبمناخلطباء"،أملكربجعتهامادامتفيالعدة

 مستعقباً  فنقولكلمنطلقزوجتهطالقاً : "حيثقال-رمحه هللا-الغزايل -
-وبنصقواللنيب﴾وبعولتهنأحقربدهن﴿تعاىلللعدةومليكنبعوضومليستوفعددالطالقثبتتلهالرجعةبنصقوهل

 . 4"مرهفلرياجعهافيحديثابنعمروإبمجاعاألمة-صلىاللهعليهوسلم
 حكاه من احلنابلة: 

: حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
5"وأمجعأهاللعلمأِنحلرإذاطلقاحلرةدوِنلثالأثوالعبدإذاطلقدوِنالثنتينأنلهماالرجعةفيالعدةذكرهابناملنذر"

. 

                                                                                                                                                                                          

 . 3/126،مرجع سابقمع ألحكام القرآن، الجاالقرطبي، 1- 

 . 24، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 . 129، صمرجع سابقمروزي، إختالف العلماء، ال3- 

، محمد محمد إبراهيمالغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود 4- 

 . 5/457(،1417تامر،)القاهرة: دار السالم، 

 . 8/471،مرجع سابقابن قدامة،المغني، 5- 
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: حيثقال-رمحه هللا-ابنمفلح -
إذاطلقاحلرامرأهتبعددخوهلبهاأقلمنثالثوالعبدواحدةبغريعوضفلهرجعتهامادامتفيالعدةأمجعأهاللعلمعلىذ"

 .1" لك
: حيثقال-رمحه هللا-البهويت -

 . 2"قاالبناملنذرأمجعأهاللعلمعلىأِنحلرإذاطلقدوِنلثالثوالعبددوِنالثنينأنلهماالرجعةفيالعدة"
 كاه من غري املذاهب األربعة:ح

 صحيحاً  اتفقواأمننطلقامرأهتالتينكحهانكاحاً : "حيثقال-هللارمحه -ابنحزم -
 . 3"طالقسنةوهيممنيلزمهاعدةمنذلكفطلقهامرةأومرةبعدمرةفلهمراجعتها

: حيثقال-رمحه هللا-الصنعاين -
 .4"أمجعالعلماءعلىأِنلزوجيملكرجعةزوجتهفيالطالقالرجعيمادامتفيالعدةمنغرياعتباررضاهاورضاوليها"

: حيثقال-هللارمحه -الشوكاين - 
"قالفيالفتحوقدأمجعواعلىأِنحلرإذاطلقاحلرةبعدالدخولبهاتطليقةأوتطليقتينفهوأحقربجعتهاولوكرهتاملرأةذلك"
5. 

 : وُمنحكىاخلالفعلىهذهاملسألة

 .مل أجد حبسب ماطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة
                                                            

 .7/365،مرجع سابقابن مفلح،المبدع ،  1-

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات، ) بيروت: عالم الكتب، 2-

1996،)3/147 . 

 .75، ص مرجع سابقجماع، مراتب اإلن حزم،اب3-

 . 3/182، مرجع سابقابن األمير،سبل السالم، 4- 

 . 7/25،مرجع سابقاألوطار،  نيل، الشوكاني5- 
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 اخلالصة:

من إمجاع أهل العلم على  -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
وافقه حيح صهو قول و  ؛بفإذاانقضتفهوخاطبمناخلطا،أنلهالرجعةإذاكانتمدخواًلهباقبألنتنقضىالعدة

 –لم أع تعاىلوهللا  –ومل خيالفه فيه أحد فيما علمت  ،عليه غريه من العلماء

 

 

  املسألة الثالثة: الطالق على غري سنه.

يف  طالقهالىفإذامسهامليكنلهسبيإل" -رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"لغريالعدةوإلمجاعهمعلىأهنلوفعلذلك كان مطلقاً ،طهرقدمسهافيهللنهىعنذلك

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة:

 حكاه من األحناف:

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
 وأمجعواعلىأهنإذاطلقهافيطهرقدمسهافيهالجيربعلىرجعتهاواليؤمربذلكوإنكانقدأوقعالطالقعلىغري"

 . 2سنة"
 حكاه من املالكية:

                                                            

 . 379، 7/377،مرجع سابق، رح صحيح البخاريشبطال، ابن1- 

 . 28/392،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
على أنه لو فعل كان مطلقا  طالقهافيطهرقدمسهافيهللنهيعنذلكوإلمجاعهملى"فإذامسهامليكنلهسبإل

 .1لغري العدة"
 حلنابلة:حكاه من ا

 .2سنة"غري " أمجعالعلماء أِنملطلقفياحليض،أوالطهرالذميسهافيهمطلقل :حيثقال-رمحه هللا-النجدي -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

  مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة.

 اخلالصة:

فيطهر من إمجاع أهل العلمعلىأِنملطلق -رمحه هللا-ماحكاهاإلمام ابن بطال ن إ
إلمجاع اهم حكى وبعض ،مأهل العلأحد من مل خيالفه فيه صحيح هو قول  ؛لغريالعدةاً قدمسهافيهمطلق

 -أعلم تعاىلوالله –عليه 

 .جعتهاار ماملسألة الرابعة: إذاطلقتاملرأةيف طهر مسها فيهالجيَبعلى

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وأمجعواأهنإذاطلقهافىطهرقدم.فدلعلىأِنألمرمبراجعتهاندب،ومليختلفواأهناإذاانقضتعدهتاأهنالجيربعلىرجعتها":

 .3وإنكانقدأوقعالطالقعلىغريسنته"،سهافيهأهنالجيربعلىرجعتهاواليؤمربذلك

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

                                                            

 . 6/140،مرجع سابقاإلستذكار، ، ابن عبد البر1- 

 .493 /6،مرجع سابقاشية الروض المربع، ح، النجدي2- 

 . 7/197،381،مرجع سابقبطال، شرح صحيح البخاري،  ابن3- 
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 حكاه من احلنفية: 

: حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 .1"سنةوأمجعواعلىأهنإذاطلقهافيطهرقدمسهافيهالجيربعلىرجعتهاواليؤمربذلكوإنكانقدأوقعالطالقعلىغري "

 وحكاه من املالكية:

ها حيث قال: "مليختلفالعلماءكلهمأِنلرجإلذاطلقفيطهرقدمس -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2"فيهأهنالجيربعلىالرجعةواليؤمرهباوإنكانطالقهقدوقععلىغريسبياللسنة

 
 

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

رمحه -إال مانقله ابن حجر  ،مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة
" حيث قال: -هللا

 واتفقواعلىأهناإذاانقضتعدهتاأنالرجعةوأهنلوطلقفيطهرقدمسهافيهاليؤمرمبراجعتهاكذانقله
بنبطالوغريهلكناخلالففيهثابتقدحكاهاحلناطيمنالشافعيةوجهاواتفقواعلىأهنلوطلققباللدخولوهيحائضلميؤما

 3"رابملراجعةاالمانقلعنزفرفطردالباب

من إمجاع أهل العلمعلى  -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إاخلالصة: 
وذكر  ،وافقه عليه أهل العلم وإنكانقدأوقعالطالقعلىغريسنته، هو قول،أهنالجيربعلىرجعتهاواليؤمربذلك

                                                            

 .28/392،، مرجع سابقعمدة القاري، العيني1- 

 . 69 /15،مرجع سابقد، التمهيابن عبدالبر، 2- 

 . 9/349،مرجع سابق باري،فتح الر،ابن حج3-
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 تعاىلوهللا  -ولكن هذا ال يضر اإلمجاع احلافظ ابن حجر أن اخلالففيهثابتقدحكاهاحلناطيمنالشافعية
 .-أعلم 

ِبَذِلكَ ،املطلب الثاين: ابإِبَذاطُلَِّقِتاحْلَاِئضُ   . َهليَـْعَتدُّ

 ؟الطالق يف احليض يقع هل وفيه مسألة واحدة وهي:

وإنكانعندهم مكروهاً ،"الطالقيقعفىاحليضعندمجاعةالعلماء :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
اليقعالطالقفىاحليضوالفىطهرقدج:فقالوا،والخيالفاجلماعةفىذلكإالطائفةمنأهاللبدعاليعتدخبالفها،غريسنة

وأف،ألِنبنعمرالذىعرضتلهالقصةاحتسببتلكالتطليقة؛وهوشذوذمليعرجعليهالعلماء،وهذاقوألهاللظاهر،امعفيه
 .1بذلك"تى

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسالة عدد من العلماء: 

 حكاه من احلنفية: 

حيث قال:  -رمحه هللا-اجلصاص  -
"وماقدمنامنداللةاآليةوالسنةواالتفاقيوجبإيقاعالطالقفياحليضوإنكامنعصيةوزعمبعضاجلهاملمناليعدخال

 .2احليض"فهأهناليقعإذاطلقفي
 ذاطلقتاملرأةوهيحائضيعتربذلكالطالقوعليهأمجعأئمةالفتوىمنالتابعنيحيث قال: "  -رمحه هللا-العيين  -

 . 3"وغريهم

                                                            

 . 7/384،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 2/86، مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن، 2- 

 .50 /30، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري3- 
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: حيثقال-رمحه هللا-العظيمآابدي -
 .1" وقااللنوويقدأمجعتاألمةعلىتحرميطالقاحلائضاحلائلبغريرضاهافلوطلقهاأمثووقعطالقهويؤمرابلرجعة"

 حكاه من املالكية:

 .2" لكنأمجعأئمةالفتوىعلىلزومهإذاوقع:" حيثقال-رمحه هللا-القاضيعياض -
: ملنشذوقال وهومذهباجلمهورخالفاً . الطالقفيحيضيقع،ويلزم: "حيثقال-رمحه هللا-أبوالعباسالقرطيب -

 .3"أهناليقع
 . 4" منأئمةالفتوى إمجاعاً …ابإبذاطلقتاحلائضتعتدبذلكالطالق: "حيثقال-رمحه هللا-قااللشبيهي -

 حكاه من الشافعية: 

ق  طالأمجعتاألمةعلىتحرمي: "حيثقال-هللارمحه -النووي -
 .5"حلائضاحلائلبغريرضاهافلوطلقهاأمثووقعطالقهويؤمرابلرجعةا

 حكاه من احلنابلة:

: حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
مليخالففي:وهوأنيطلقهاحائضاأوفيطهرأصاهبافيهأمثووقعطالقهفيقولعامةأهاللعلمقاالبناملنذروابنعبدالرب"

 .6"ذلكإالأهاللبدعوالضالل

                                                            

 .6/164،مرجع سابق آبادي،عون المعبود، العظيم1- 

 . 2673، 5/8، مرجع سابقاضى عياض، إكمال المعلم، الق2- 

 . 2308، 4/225، مرجع سابقالعباس القرطبي،المفهم،  أبو3- 

 . 7/121،، مرجع سابقبيهي، الفجر الساطعالش4-

 . 60 /10 مرجع سابق،شرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي5- 

 .8/238،مرجع سابق، المغني، ابن قدامة6- 
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 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 
 -رمحه هللا-ال النووي وخالف يف هذه املسألة كما ق

شذبعضأهاللظاهرفقالاليقعطالقهألهنغريمأذونلهفيهفأشبهطالقاألجنبيةوالصواابألولوهبقااللعلماءكافةودلي
هنتحسبعليهطلقألحاهلااألولإلىهلمأمرهبمراجعتهاولومليقعلمتكنرجعةفإنقيالملرادابلرجعةالرجعةاللغويةوهيالرد

ةقلناهذاغلطلوجهينأحدمهاأحنمالللفظعلىاحلقيقةالشرعيةيقدمعلىحملهعلىاحلقيقةاللغويةكماتقررفيأصواللف
بنعمرصرحفريواايمتسلموغريهبأهنحسبهاعليهطلقةواللهأعلموأمجعواعلىأهناذاطلقهايؤمربرجعتهاكمقهالثانياِن

 . 1اذكرِنوهذهالرجعةمستحبةالواجبة 

 

 

 اخلالصة: 

كانعندهم وإن،يضقعفىاحلمن إمجاع أهل العلماء على أن الطالقي -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
وقد .إلمجاعوبعضهم حكى ا .عليه أهل العلم هقد وافقصحيح غريسنة؛ وهو قول مكروهاً 

 .لاللبدعوالضالالأهإ كفيذلوقاالبنعبدالربالخيالف ،ولكن ال يعتد خبالفهم ،شذبعضأهاللظاهر وغريهم

 وفيه أربع مسائل:.َطالقـَثَّالثًِ الَمْنَأَجازَ  :املطلب الثالث

 املسالة األوىل: لزوم إيقاع طالق الثالث يف كلمة واحدة.

 .فبانتمنهبانقضاءعدهتاالترمثنهصحيحاً املسألة الثانية: إذاطلقاملرأة

  .التراثمرأةزوجني: املسألةالثالثة

                                                            

 .10/60، مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي1- 
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  املرأةإذا كانتفىعصمةزوجالحيللهانكاحغريه.املسألة الرابعة: 

 لزومإيقاعطالقالثالثفيكلمةواحدة.: املسالةاألوىل

 .1"اتفقأئمةالفتوىعلىلزومإيقاعطالقالثالثفىكلمةواحدة: "-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وحكى اإلمجاع يف هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من احلنفية:

 .2"معصيةوإنكانت فالكتابوالسنةوإمجاعالسلفتوجبإيقاعالثالمثعاً حيث قال: " -رمحه هللا-اجلصاص  -

 حكاه من املالكية:

 :حيث قال -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .3"باألمصاروإمنافيهماوقوعالثالثةجمتمعاتغريمتفرقاتولزومهاوهوماالخالففيهبينأئمةالفتوى"

حيث قال:  ،الباجي رمحه -
.. .اْلُفَقَهاءِ ِإَذاثَ بَ َتَذِلَكَفَمْنَأْوقَ َعالطَّاَلقَالثَّاَلثَِبَلْفَظٍةَواِحَدٍةَلزَِمُهَماأَْوقَ َعُهِمْنالثَّاَلثَِوهِبَِقاجَلََماَعةُ "

َحابَةِ  لِيُلَعَلىَمانَ ُقوهُلُإمْجَاُعالصَّ ِداللَِّهْبِنَمْسُعوٍدَوابِْنَعبَّاٍسَوأَبِيُهَريْ َرَةَوَعائِ أِلَن ََّهَذاَمْرِوي ٌَّعْنابِْنُعَمَرَوِعْمرَانَ ْبِنُحَصْيٍنَوَعبْ ؛َوالدَّ
ُهْمَواَلخُمَاِلَفَلُهْمَوَماُرِويَ َعْنابِْنَعبَّاٍسِفيَذِلَكِمْنرَِوايَِةطَاُوٍسَقاَلِفيِهبَ ْعُضاْلُمَحدِّ  .. .ثِينَ ُهَوَوْهمٌ َشَةَرِضياللَُّهَعن ْ

َيْمِلُكُهَفَوَجَبأَنْ يَ ْلَزَمهُ َقْواِلجْلََماَعِةَواإلىفَ َقْدَرَجَعابْ نُ َعبَّاسٍ  مْجَاُعَوَدلِيلَُناِمْنِجَهِةاْلِقَياِسأَن ََّهَذاَطاَلقٌَأْوقَ َعُهَمن ْ أَ ؛نْ َعَقَدهِبِاإْلِ
 .4"ُمَفرَّقاً  ْصُلَذِلَكِإَذاأَْوقَ َعهُ 

                                                            

 . 390 /7،مرجع سابقبطال، شرح صحيح البخاري،  ابن1- 

 . 2/85،مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن، 2- 

 .6/3،مرجع سابقستذكار، ابن عبد البر،اإل3- 

 .3/238،مرجع سابقالباجي، المنتقى، 4- 
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 .1"طالقالثالثفىمرةواحدةواقعالزمعندكافةالعلماء:"حيثقال-رمحه هللا-القاضيعياض -

حيث قال: "  -هللارمحه -القرطيب  -
 .2واتفقأئمةالفتوىعلىلزومإيقاعالطالقالثالثفيكلمةواحدة":قالعلماؤِن

 حكاه من الشافعية:

 . 3ذلك" مجاعالذاينعقدفيعهدعمرعلىلإلفالراجحفيايقاعالثالث: "حيثقال-رمحه هللا-ابنحجر -

 حكاه من احلنابلة:

 بكلمةواحدةوقعالثالثوحرمتعليهحتىتنكحزوجاً  وإنطلقثالاثً : "حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
غريهوالفرقبينقباللدخولوبعدهرويذلكعنابنعباسوأبيهريرةوابنعمروعبداللهبنعمرووابنمسعودوانسوهوقوألكثرأه

 .4"اللعلممنالتابعينواألئمةبعدهم

حيث قال: "  -رمحه هللا-الزرقاين  -
 .5إليه" واجلمهورعلىوقوعالثالثبلحكىابنعبدالرباإلمجاعقائالإخنالفهشاذاليلتفت

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 ،أن إيقاع الثالث واحدة إىلهذهاملسألةمناملسائاللتيكثرفيهااخلالفبينالعلماء،فذهب بعض أهل الظاهر 
وحممدبن  ،هو مذهب احلجاج بن أرطاة :وهو مذهب طاووس؛ أخذاً بظاهر احلديث. وقيل

                                                            

 .2684، 5/20،مرجع سابقالقاضى عياض، إكمال المعلم، 1- 

 . 3/129،مرجع سابقالقرطبي،الجامع ألحكام القرآن، 2- 

 . 9/365،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج3- 

 . 8/241، مرجع سابقابن قدامة، المغني، 4- 

 .3/217،مرجع سابقشرح الزرقاني، الزرقاني، 5- 
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د من فقهاء األمصار أنه ال يلزم منها شىء. وهذان قوالن مل يقل هبما أح ،وقد روى عنهما،قاإسح
 . 1وأئمة الفتوى

 :واستدملن قال أنطالقالثالثفيكلمةواحدةيقعواحدةأبحاديثثالثة

 . حديثابنعبامسنروايةطاوسوأبيالصهباءوعكرمة:أحدها

 ". دةواحتسبتلهواحجعتهاأمرهرب وأهنعليهالسالم،أهنطلقامرأهتثالاث" حديثابنعمرعلىروايةمنروى:وثنيها

 طلقامرأهتثالاثً ابن عمر   أن" :وثلثها
 ". والرجعةتقتضيوقوعواحدة،فأمرهرسوالللهصلىاللهعليهوسلمربجعتها

بناحلويرثوحممدبنإايسبنالبواجلوابعناألحاديثماذكرهالطحاوأينسعيدبنجبريوجماهداوعطاءوعمروبندينارومالك
 كريوالنعمانبنأبيعياشروواعنابنعباس

وفيمارواههؤالءاألئمةعنابنعبامسمايو ،"والينكحهاإالبعدزوج،فيمنطلقامرأهتثالاثأهنقدعصىرهبوابنتمنهامرأته"
. رأينفسهإلىوماكاِنبنعباسليخالفالصحابة،افقاجلماعةمايدلعلىوهنروايةطاوسوغريه

وق،وروايةطاوسومهوغلطلميعرجعليهاأحدمنفقهاءاألمصارابحلجازوالشاموالعراقواملشرقواملغرب:قاالبنعبدالرب
 :قااللقاضيأبوالوليدالباجي. إأنابالصهباءاليعرففيمواليابنعباس:دقيل

 .2وابنطاوسإمام ،معمروابنجرجيوغريمها:فقدروىعنهاألئمة،وعندأيِنلروايةعنابنطاوسبذلكصحيحة"

 واخلالصة:

من نفي اخلالف بينأئمةالفتوىباألمصار  -رمحه هللا-ماحكاه ابن بطال ن إ
لذين يعتد علىلزومإيقاعطالقالثالثفىكلمةواحدة؛ وهو قول صحيح مل خيالفه فيه أحد من أهل العلم ا

                                                            

  .2687، 5/22، مرجع سابقاضى عياض، إكمال المعلم، الق1- 

  .3/129، مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 2- 
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 ،أن اإلمجاع قد انعقد عليه يف عهد عمر -رمحه هللا-وذكر ابن حجر خبالفهم، 
 –اعلم تعاىلوهللا  –االتفاقالفبعدواجلمهورعلىعدماعتبارمنأحداثالخت

 

 

 

 نه.رث متفبانتمنهبانقضاءعدهتا ال  اً املسألة الثانية:إذا طلق املرأة صحيح

فبيناملسلمينأمننطلقامرأهتصحيحاً الخالو " :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
فالتكوِنملبتوتةاملختلففى،ألهناأجنبيةليستمنهوالهومنها؛مثانقضتعدهتاقبلموهتأهناالترثه،طلقةميلكفيهارجعتها

 .1مرياثهافىالعدةأقوىمنالرجعيةاجملتمععلىتوريثهافىالعدة"

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من احلنفية: 

حيث قال:  -رمحه هللا-السيواسي  -
قاالبناملنذرأمجعأهاللعلمأنفيطالقيملكالرجعةبعدالدخوليتواراثنفيالعدةوأمجعواأهنلوطلقهافيالصحةفيك"

 . 2انقضائها"لطهرواحدةمثماأتحدمهااليرثهاآلخروابلعدةألهناالترثهإذاماتبعد
 حكاه من املالكية: 

                                                            

 .394 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .4/145،مرجع سابق رح فتح القدير،ش،السيواسي2- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
ثهوهيمبتوتةفيموضعأنرتثهفيهالرجعيةألهنالخالفبيناملسلمينأمنمنقاألهناالترثهإالفيالعدةاستحالعندهأنرت "

نطلقامرأهتصحيحاطلقةميلكفيهارجعتهامثانقضتعدهتاقبلموهتأهناالترثهألهناأجنبيةليستمنهوالهومنهاوالت
 .1"كوِنملبتوتةاملختلففيمرياثهافيالعدةابملرياثبأقوىمناجملتمععلىمرياثهافيالعدة

 
 

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 اخلالصة: 

صحيحاً  أتهنطلقامر أمن يف اخلالفبيناملسلمني يظهر مما مضى أن هذه املسألة: مسألة مل يقع فيها 
 –علمأ عاىلتوهللا  –قول صحيحالترثههو مثانقضتعدهتاقبلموهتأهنا،طلقةميلكفيهارجعتها

 املسألة الثالثة: الترث امرأة زوجني.

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .2فإهنماعتربواإمجاعاملسلمينأهنالتراثمرأةزوجينفىحالواحد"،ترثهبعدالعدةماملتنكح:وأماالذينقالوا"

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من املالكية:

                                                            

 . 6/115،مرجع سابقاإلستذكار، ، ابن عبد البر1- 

 . 395 /7، قمرجع سابرح صحيح البخاري، شابن بطال، 2- 
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 حيث قال: "إمجاعاملسلمينأِنمرأةالترثزوجينمعاً  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .1فيحالواحدةفاستحالعندهأنرتثهوهيامرأةلغريهألهنالخالفاألصوالجملتمععليها" 

: حيثقال-رمحه هللا-ابنرشد -
 .2املرياث" وإمجاعاملسلمينعلىأِنملرأةالواحدةالترثزوجينولكوِنلتهمةهيالعلةعندالذينأوجبوا"

 
 ُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 اخلالصة:

 –أعلم تعاىل وهللا–زوجني أبداً أِنملرأةالواحدةالترثيظهر مما سبق ثبوث اإلمجاع وصحته على 

 .املرأةإنتكونفىعصمةزوجالَيللهانكاحغريه: املسألةالرابعة

 .3"لإلمجاعأِنمرأةتكونفىعصمةزوجالحيللهانكاحغريه":-رمحه هللا-قال ابن بطال 

  ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 .4واتفقواعلىأهنالحيلالمرأةأنتتزوجاكثرمنواحدفيزمانواحد""حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حزم  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسألة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب 
                                                            

 . 6/116، مرجع سابقاإلستذكار، ابن عبد البر،1- 

 . 2/83، مرجع سابق ابن رشد، بداية المجتهد،2-

 .394، 395 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 

 . 63، ص، مرجع سابقجماعمراتب اإل، ابن حزم4- 
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 اخلالصة:

 غريه. احللهانكجالحيعلى أن املرأة اليت تكون فىعصمةزو يظهر وهللا أعلم صحة اإلمجاع وثبوهت

 

 

 . طلق امرأته ثالثً َمنْ  :الرابعاملطلب 

 . 1عليه"أهناحترمإمجاع العلماءأن من طلق امرأته ثالاثً " :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء:

 حكاه من املالكية:

: حيثقال-رمحه هللا-قااللشبيهي -
مماأمجععليهفقهاءاألمصارومليختلفوافيهأِنملطلقةثالاثفيكلمةواحدةالحتللمطلقهاإالبعدزوج:قاالبنرشد"
"2. 

حيث قال:  -رمحه هللا-القرطيب  -
 . 3غريه" فإنطلقهاالثالثةملتحللهحتىتنكحزوجاً ،"وأمجعواعلىأمننطلقامرأهتطلقةأوطلقتينفلهمراجعتها

هبا، دخول هبا وغري املدخول طالق الثالث، أهنا الزمة يف املحيث قال: "-رمحه هللا-د الرب ابن عب -
والفقهاء ابحلجاز والعراق والشام أهنا ال حتل حىت تنكح زوجاً غريه، وعلى هذا مجاعة العلماء 

 .1قه واحلديث، وهم اجلماعة واحلجة"واملشرق واملغرب من أهل الف
                                                            

 .403 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 7/123،، مرجع سابقالشبيهي،الفجر الساطع2- 

 . 3/128،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3- 
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 حكاه من الشافعية: 

: وأمجعواعلىأِنلرجإلذاطلقامرأهتثالاثً حيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 . 2وسلم"أهناالحتللهإالبعدزوجغريهعلىماجاءهبحديثالنبيصلىاللهعليه

 الحتللمطلقهاحتىتنكحزوجاً  أِنملطلقةثالاثً "حيث قال:  -رمحه هللا-النووي  -
غريهويطأهامثيفارقهاوتنقضىعدهتافأماجمردعقدةعليهافاليبيحهالألولوهبقاجلميعالعلماءمنالصحابةوالتابعينف

 .3بعدهم" من
: حيثقال-رمحه هللا-ابنحجر -

 . 4"(غريه فالحتللهمنبعدحتىتنكحزوجاً )تعاىلابتفاقهمعلىأِنملرأةابلطلقةالثالثةحترمعلىالزوجلقوهل"
 حكاة من غري املذاهب األربعة: 

 صحيحاً  واتفقواأمننتزوجامرأةمثطلقهاطالقاً " :حيث قال -رمحه هللا-ابن حزم  -
أوملتكملعدهتافراجعهامراجعةصحيحةمثطلقهااثنيةصحيحاً فأكملتعدهتاوملتتزوجثمنكحهاابتداءنكاحاً 

 صحيحاً فأكملتعدهتاوملتتزوجثمنكحهااثلثةنكاحاً صحيحاً طالقاً 
 . 5زوج"البعدإفاهناالحتلله صحيحاً  طالقاً  أوملتكملعدهتافراجعهامراجعةصحيحةمثطلقهاً 

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

                                                                                                                                                                                          

 . 261، ص مرجع سابقابن عبد البر، اإلجماع، 1- 

 .25، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 . 10/3،مرجع سابق شرح النووي،بصحيح مسلم ، النووي3- 

 .9/372،مرجع سابق باري،فتح الر،ابن حج4- 

 . 72، صمرجع سابق جماع،مراتب اإلابن حزم، 5- 
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نقألبوجعفرالنحاسفيمعانيالقرآنوعبدالوهاابملالكيفيشرحالرسالةعنسعيدبنجبريمثلقولسعيدبناملسيبوكذلكح
كىابناجلوزيعنداودأهنوافقفيذلكقااللقرطبيويستفادمناحلديثعلىقوالجلمهورأِنحلكميتعلقبأقلماينطلقعليهاالمس

 خالفاً 
زوجينبهحتىلووطئهاِنئمةأومغمىعليهامليكفملنقالالبدمنحصوجلميعهواستدلبإطالقالذوقلهماعلىاشرتاطعلمال

ه وابلغابناملنذرفنقل.ذلكولوأنزهلو
زوجهااألوإلذاحصالجلماعمنالثانيويعقبهالطالقمنهلكإلىعنجميعالفقهاءواستدلبأحاديثالبابعلىجوازرجوعها

كثرإنشرطنشرطاملالكيةونقلعنعثمانوزيدبنثابتأناليكونفيذلكمخادعةمنالزوجالثانيوالإرادةحتليلهالألولوقاالأل
 ذلكفيالعقدفسدوإال

فالوقدقدمناالكالمعلىالتحليلوممايستدلبأحاديثالبابعليهأهنالحقللمرأةفياجلماعألهنذهاملرأةشكتأنزوجهاالي
طؤهاوأنذكرهالينتشروأهنليسمعهمايغنيعنهاومليفسخالنبيصلىاللهعليهوآهلوسلمنكاحهاوفيذلكخالفمعروف

1. 

 :اخلالصة

إال ا حترم عليهأهن اثً رأته ثاللعلم على أن من طلق اممن إمجاع أهل ا-هللارمحه -ما حكاه ابن بطال ن إ
 -لم أع تعاىلوهللا  –قد وافقه عليه العلماء صحيح هو قول  ؛قدوطئهابعد زوج 

 : اببالطالققباللنكاح.اخلامساملطلب 

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
فكذلكإذاطلقامرأةمثتز ،وحجةأخرىوهوأهنلماأمجعواأمننباعسلعةالميلكهامثملكهاأِنلبيعغريالزمله:قاالبناملنذر"

 .2له"وجهاأِنلطالقغريالزم

                                                            

 . 7/27،مرجع سابق األوطار،  نيل، الشوكاني1- 

 . 7/408،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 
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 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من احلنفية:

-وسلمصلىاللهعليه-وهوقوألكثرأهاللعلممنأصحاابلنيبحيث قال: " -رمحه هللا-املباركفوري  -
 .1وغريهم"

 .2النكاح" حيث قال: " الخالففيهأِنللهجعاللطالقبعد -رمحه هللا-العيين  -
 حكاه من غري املذاهب األربعة:

 .3أمجعتأالمةأهناليقعطالققباللنكاح"حيث قال: " -رمحه هللا-اليماين  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

م لردعليهاإلمام البخارايوقااللكرمانيمذهباحلنفيةصحةالطالققباللنكاحفأراد
قلتلمتقالحلنفيةإِنلطالقيقعقبلوجودالنكاحوليسهذامبذهبألحدفالعجبمنالكرمانيومنوافقهفيكالمههذاكيفي

 .4صدرمنهممثلهذاالكالمثمريدونبهعليهممنغريوجهوإمناتشبثهمفي
 .5صحةالطالققباللنكاحإلىوذهبمالكوأبوحنيفة

)  قاالحلافظفابنمسعودأقدممنأفتىبالوقوعوتبعهمنأخذمبذهبهكالنخعيثمحماد
(  مرأةبعينهاا أهنإذامسى)  فياملشهورعنهكماعرفت(  وهوقولسفياِنلثوريومالكبنأنس

                                                            

 .4/299،مرجع سابقحوذي، المباركفوري،تحفة األ1-

 .30/98،، مرجع سابقعمدة القاريالعيني،2- 

 .3/74الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي، التنكيل، تحقيق: محمد ناصر األلباني، اليماني، عبد 3- 

 .30/96،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري4- 

 .4/412الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، 5- 
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)  منالتوقيتبأنقاملثالإنتزوجتاليومأوغدافهيطالق أيعينوقتاً (  أووقتوقتا)  مثالقاإلنتزوجتفالنةفهيطالق
 .1( ورةكذاأوقاإلنتزوجتمنك

 اخلالصة:

من إمجاع العلماء على أن من  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
الف يف كى اخلحبعضهم و أهل العلم بعض هو قول وافقه عليه  ,طلقامرأةمثتزوجهاأِنلطالقغريالزمله

 من ذكرِن خالف ، وقدهبامذااملسألة. وقاالحلافظفيالفتحهذهاملسألةمناخلالفيااتملشهورةوللعلماءفيه
 .سابقاً فال يعد إمجاعاً وهللا أعلم

 اإلكراه واجلنون.  : ابابلطَّالِقِفىالسادساملطلب 

 وفيه مخس مسائل: 

 املسألة األوىل: طالق املعتوه.

  .طالقمنشرابلبنج: املسألةالثانية

 .طالقاجملنون: املسألةالثالثه

 .َطاَلقُاْلَعَجِميِّ : املسألةالرابعة

 .منحدثنفسهبالقذف: املسألةاخلامسة

 .املسألة األوىل: طالقاملعتوه

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1فالسكرامنعتوهبسكرهكاملوسومسعتوهبالوسواس"،أمجعالعلماءعلىأنطالقاملعتوهالجيوز:قال"

                                                            

 .300، 4/299،مرجع سابقحوذي، تحفة األالمباركفوري، 1- 
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 وحكى اإلمجاععلى هذه املسألة عدد من العلماء: 

 حكاه من احلنفية:

 -وسلمصلىاللهعليه-حيث قال: "والعملعلىهذاعندأهاللعلممنأصحاابلنيب -رمحه هللا-املباركفوري -
 .2وغريمهأنطالقاملعتوهاملغلوبعلىعقلهالجيوز"

 
 

 حكاه من املالكية:

 أمجعالعلماءعلىأنطالقاملعتوهال:حيث قال: "واختارهالطحاويوقال-رمحه هللا-القرطيب  -
 .3والسكرامنعتوهكاملوسومسعتوهبالوسواس"،جيوز

 الشافعية:حكاه من 

حيث قال:  -رمحه هللا-النووي  -
 .4بسكره" واختارهالطحاوي،واحتجبأهنمأمجعواعلىأنطالقاملعتوهاليقع،قالوالسكرامنعتوه"

، واختارهالطربيحيث قال: " -رمحه هللا-أبيحيان  -
 .5معتوه ابلوسواس" ،والسكرامنعتوهكاملوسوس،علىأنطالقاملعتوهالجيوز:وقاألمجعالعلماء

                                                                                                                                                                                          

 . 413 /7،سابقمرجع رح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 4/311،مرجع سابقحوذي، المباركفوري،تحفة األ2- 

 . 5/203،مرجع سابقألحكام القرآن،  الجامعالقرطبي، 3- 

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، )بيروت: دار 4- 

 .17/63الفكر(،

الشيخ  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  :أبي حيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيق5- 

 . 3/266م(، 2001 -هـ 1422)بيروت: دار الكتب العلمية، ،1علي محمد معوض، ط
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 املذاهب األربعة:حكاه من غري 

: حيثقال-رمحه هللا-الشوكاين -
 .1كاملوسوس"  أمجعالعلماءعلىأنطالقاملعتوهالجيوزوالسكرامنعتوه:واختارهالطحاويوقال"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

قاالحلافظفيالفتحوفيهخالفقدميذكربنأبيشيبةمنطريقنافعأِنحملريبنعبدالرمحنطلقامرأهتوكامنعتوهافأمرهابنعمرابلع
والغريه  دةفقيللهإهنمعتوهفقاإلنيلمامسعاللهاستثنىللمعتوهطالقاً 

 .2عليوغريواحدمثلقولإبراهيموذكربنأبيشيبةعنالشعبيو 

 :اخلالصة

 ل وافقه عليههو قو ،زوهالجيو من إمجاعالعلماءعلىأنطالقاملعت-هللارمحه -ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
لى عإلمجاع ر امث استق وبعضهم حكى اخلالف عن بعض الصحابة يف أنه يقع، ،أهل العلم بعض

 أعلم. تعاىلوهللا عدم وقوعه، 

 املسألة الثانية: طالق منشرابلبنج. 

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .3"فكذلكمنسكرمنالشراب،فذهبعقلهأنطالقهغريجائز،"والخيتلفوأنمننشرابلبنج:

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من املالكية: 
                                                            

 . 1/705،، مرجع سابقفتح القديرالشوكاني،1- 

 . 4/311،مرجع سابقحوذي، المباركفوري،تحفة األ2- 

 .7/413،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-القرطيب  -
 . 1"فكذلكمنسكرمنالشراب؛"والخيتلفوأنمننشرابلبنجفذهبعقلهأنطالقهغريجائز

 حكاه من الشافعية:

: حيثقال-رمحه هللا-أبيحيان -
 .2"فكذلكمنسكرمنالشراب،والخيتلفونفيأّنطالقمنذهبعقلهبالبنجغريجائز"

 
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 واخلالصة: 

 تعاىل وهللا ،ئزهغريجافذهبعقلهأنطالق،منشرابلبنجأن  صحة اإلمجاع وثبوته علىويتخلص مما سبق 
 أعلم.

 املسألة الثالثه: طالق اجملنون.

 .3وأمجعالعلماءعلىأنطالقاملعتوهواجملنوناليلزم":"قاالبناملنذر :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من الشافعية: 

                                                            

 . 5/203،مرجع سابقالقرطبي،الجامع ألحكام القرآن، 1-

 . 3/266،مرجع سابقأبي حيان،تفسير البحر المحيط، 2- 

 .7/1415، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن3- 
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 .1طالقه" وأمجعواعلىأِنجملنونواملعتوهالجيوز" :حيثقال-رمحه هللا-ابناملنذر -
 حكاه من احلنابلة:

 .2ابإلمجاع" طالقاجملنوناليقعحيث قال: " -رمحه هللا-أمحدبنحنبل  -
 . 3طالقه" يقع أمجعأهاللعلمعلىأِنلزائاللعقلبغريسكرأومعناهالحيث قال: " -رمحه هللا-ابن قدامة  -
حيث  -رمحه هللا-ابنمفلح  -

 .4ومنزالعقلهبسببيعذرفيهكاجملنونوالنائمواملغمىعليهواملربمسلميقعطالقهإمجاعا""قال:
اإلمام ذكره.كاللطالقجائزإالطالقاملعتوه:وقالعلىرضياللهعنهحيث قال: " -رمحه هللا-الزركشي  -

 .5هلل" معأهنذاقدحكيإمجاعاًواحلمد،فيصحيحهالبخاري
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 فاإلمجاعواقععلىأنطالقاجملنونواملعتوهواقعوقاملالكوكذلكاجملنوِنلذييفيقأحياِنً 
 .6يطلقفيحاجلنوهنواملربمسقدرفععنهالقلملغلبةالعلمبأهنفاسداملقاصد

 اخلالصة: 

وهو قول ؛من إمجاع العلماء علىأنطالقاملعتوهواجملنوناليلزم -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
 أعلم. تعاىلوهللا  ،على غريه من أهل العلموافقه صحيح 

                                                            

 . 24، صمرجع سابقجماع، اإلابن المنذر، 1- 

) المدينة ،1يه،طالمروزي، إسحاق بن منصور، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو2- 

 .9/4647م(،2002 - هـ1425المنورة: الجامعة اإلسالمية، 

 . 8/255، مرجع سابقابن قدامة، المغني، 3- 

 .232 /7، مرجع سابقابن مفلح، المبدع شرح المقنع، 4- 

 . 462 /2، مرجع سابقالزركشي، شرح الزركشي، 5- 

 . 30/110، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري6
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 .  املسألة الرابعة: َطاَلقُاْلَعَجِميِّ

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال
 .1"ألهنموسائرالناسفىأحكاماللهسواء؛فالعلماءجممعوأنِنلعجمىإذاطلقبلساهنوأرادالطالقأهنيلزمه"

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .2وأمجعواعلىأِنلعجميإذاطلقبلسانه،وأرادالطالق،أِنلطالقالزمله""

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

  ألة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى اخلالف على هذه املس

 اخلالصة: 

 زمه.يل هعلى أِنلعجمىإذاطلقبلساهنوأرادالطالقأنيظهر وهللا أعلم انعقد اإلمجاع

 املسألة اخلامسة: من حدث نفسه ابلقذف.

 .3وأمجعواأمننحدثنفسهبالقذفغريقاذف"" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من احلنفية: 
                                                            

 . 7/417،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .24، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 . 7/418،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
أمجعواعلىأهنلوعزمعلىالظهارمليلزمهحتىيلفظبهقالوهوفيمعنىالطالقوكذلكلوحدثنفسهبالقذفلميكنقذفا""
1. 

 
 

 حكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حجر  -
قالوكذلكالطالقوكذالوحدثنفسهبالقذفلميكنقواحتجاخلطابيباإلمجاععلىأمننعزمعلىالظهاراليصريمظاهراً "

 .2"اذفاً 
 :اخلالف على هذه املسألةوُمن حكى 

 مل أجد حبسب ماطلعت عليه من كتب أهل العلم من خالف يف هذه املسألة.

 اخلالصة: 

قول  ذف؛ وهوفغريقامن إمجاع العلماء علىأمننحدثنفسهبالقذ -رمحه هللا-ماحكاهابن بطال ن إ
  -أعلم تعاىل وهللا –وبعضهم حكى اإلمجاع عليه  ،مل خيالفه فيه أحد من أهل العلمصحيح 

 إمجاعااتبنبطالفيكتاابخللع: املبحثالثاين

 .والشرع يف اللغة تعريفاخللع: التمهيد

                                                            

 . 19/482،، مرجع سابقعمدة القاريالعيني،1- 

 .9/394،مرجع سابق باري،فتح ال جر،ابن ح2- 
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﴿ : جعاللنساءلباساًللرجلوالرجاللباساهلن،فقالعزوجلللهمأخوذمنخلعالثوبألِن:تعريفاخللعفياللغة:أوالً 
 . 2وعلىهذايكوأنستعماالخلُلعفينزعالعالقةالزوجيه1﴾ُهنَِّلَباٌسَلُكْمَوأَنْ ُتْمِلَباٌسَلُهنَّ 

 

 شرعًا: تعريفاخلُلع: ثنياً 

 :لقداختلفالفقهاءفيتعريفاخللعالختالفهمفيشروطاخللعواألحكاماملرتتبةعليهعلىمايلي
ني  "فرقةب:عرفهالشربينيبأنه

 .3"الزوجينبعوضمقصودراجعلجهةالزوجبلفظطالقأوخلعكقوهلطلقتكأوخالعتكعلىكذافتقبل

فراقالزوجامرأهتبعوضفإخنالعهابغريعوضلميصحلكنإنكانبلفظالطالقأونواهبهفهوطالقر ":وعرفهابنقدامةأبنه
 .4"جعيومليقعبهشيء

 .5"إزَاَلُةِمْلِكالنَِّكاِحِبَبَدلٍِبَلْفِظاخْلُْلعِ " :عرفهابناهلمامبأنه

 . 6"أبهنصفةحكميةترفعحليةمتعةالزوجبعوض" :وعرفهابنعرفه

 :املبحثتسعةمطالبوسيكون حتت هذا 
                                                            

 . 187سورة البقرة، اآلية: 1- 

، مادة: خلع، اتج العروس، الزَّبيدي و، 20/519، مادة:  خلع، مرجع سابق، لسان العرب، بن منظورا2-

1/5192. 

 . 3/262،مرجع سابق الشربيني، مغني المحتاج،3- 

، )الناشر: دار ابن حزم، ابن قدامة، عبد هللا بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي في فقه ابن حنبل4- 

 .3/95، هـ(1423

 . 20 /9 ،، مرجع سابقالهمام، فتح القديرابن 5- 

عيني، 6-   . 1/135، مرجع سابقيل، مواهب الجلالرُّ
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 .اخللع وإذا نوى ابخللع الطالق: املطلباالول

 .املخاطبونفيآيةالشقاقوأِنلطالقبيدالزوج:املطلبالثاين

 .والخيارلزوجةالعنني، ابباليكونبيعاألمةطالقاً : املطلبالثالث

 .(والتنكحوااملشركات): تعاىلبقوهلَرَة،وابيِفىَزْوِجربَِ -صلى هللا عليه وسلم -اببَشَفاَعِةالنَِّبِّ : املطلبالرابع

ىَِّأوِاحلَْ َتالذِّ حتَْ اَبإِبَذاَأْسَلَمِتاْلُمْشرَِكُةأَوِالنَّْصرَانِيَّةُ : املطلباخلامس  .ْرِبِّ مِّ

 .اباباليالء:املطلبالسادس

 .واَببيَ ْبَدأُالرَُّجلُِبالتَّالُعنِ ،ظهارالعبدوكفارته: املطلبالسابع

  .التالعنيكونعندالسلطان،ومالعنةاألعمى:املطلبالثامن

 اْلُمالَعَنِة. اببَصَداقِ : املطلبالتاسع

 .قذفاملطلقةالبائنة،وإأنكذبنفسهجلداحلدوحلقبهالولد: املطلبالعاشر

 .اَببيَ ْلَحُقاْلَوَلُداِبْلُمالِعَنةِ : املطلباحلاديعشر

 . اخللع وإذا نوى ابخللع الطالق: املطلباالول

 يف مشروعية اخللع.وفيه مسألتان: املسألة األوىل: 

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وهواألمراجملتمععليهعند،وملأزألمسعذلكمنأهاللعلم:قاملالك،وعليهجمهورالفقهاء،"وهذااحلديثأصلفىاخللع:
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كمافعاللنب،فإهنيحللهأنيأخذمنهاكلماافتدتبه،وأحبتفراقه،ِنأِنلرجإلذامليضرابملرأةومليسىءإليهاوملتؤمتنقبله
 .1اثبت" فىامرأة-صلى هللا عليه وسلم -

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 :حكاه من احلنفية

 .2وأمجعالعلماءعلىمشروعيةاخللع": " حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-الشبيهي -
 .3احلال" "اخللعهوالطالقبعوض،وهوجائزعنداجلمهور،بلحكىابنالعربيفيالعارضةاإلمجاععليهمعاستقامة

 حكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .4"قبلهاأمجعواعلىأِنلرجلالحيللهأخذشيءمماأعطىللمرأةإالأنيكوِنلنشوزمن"

 حكاه من احلنابلة: 

حيث قال:  -رمحه هللا-التميمي -
: قاالبنعبدالرب. "إذاكرهتزوجهاوظنتأهناالتؤدحيقالّلهفيطاعته،جازاخللععلىعوض،لآلية

 .1"خالفالنعلمأحداً 

                                                            

 . 421 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .30/132،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

 .7/131،، مرجع سابقبيهي،الفجر الساطعالش3- 

  .26، ص مرجع سابق ابن المنذر،اإلجماع،4- 
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 حكاه من غري املذاهب األربعة:

 واتفقواأِنلزوجاذاأضرابمرأهتظلماأهنالأيخذمنهاشيئاً حيث قال: " -رمحه هللا-ابن حزم  -
 . 2طالقها" علىمفارقتهاأو

 اخلالف على هذه املسألة:وُمن حكى 

: حيثقال-رمحه هللا-وقااللعيين
(  التمهيد)  وأمجعالعلماءعلىمشروعيةاخللعإالبكربنعبداللهاملزنيالتابعياملشهورحكاهابنعبدالربيف"

تعاقالعقبةبنأبيالصهباءسألتبكربنعبداللهاملزنيعنالرجلرييدأنيخالعامرأهتفقالالحيللهأنيأخذمنهاشيئاقلتفأينقوهل
يُِقيَماُحُدوَداللَِّهَفاَلُجَناَحَعَلْيِهَماِفيَماافْ َتَدْتِبِهِتْلَكُحُدوُداللَِّهَفاَلتَ ْعَتُدوَها﴿ىل ْفُتْمَأالَّ قاهليمنسوخةقلتومان3﴾فَِإخنِْ

ُتْمِإْحَداُهنَِّقْنطَار ﴿:تعاىلسخهاقاملافيسورةالنساءقوهل  4﴾ اً َوِإأْنََرْدمُتُاْسِتْبَداَلَزْومٍجََكانَ َزْوٍجَوَآتَ ي ْ
قاالبنعبدالربقولبكربنعبداللههذاخالفالسنةالثابتةفيقصةاثبتبنقيسوحبيبةبنتسهلوخالفجماعةالفقهاءوالعلماء

 . 5ابحلجازوالعراقوالشام

 اخلالصة:

على من إمجاع العلماء -رمحه هللا-ما حكاه ابن بطال ن إ
فإهنيحللهأنيأخذمنهاكلماافتدتبه، وهو قول ،وأحبتفراقه،أِنلرجإلذامليضرابملرأةومليسىءإليهاوملتؤمتنقبله

                                                                                                                                                                                          

التميمي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، مختصر اإلنصاف،تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي 1- 

 . 683 /1وغيره،

 . 74، صمرجع سابقجماع، مراتب اإلابن حزم، 2

 . 229سورة البقرة، اآلية: 3- 

 .20سورة النساء، اآلية:4- 

 .30/132،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري5- 
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 تعاىلوهللا  –ولكن هذا اخلالف ال يضروافقه عليه غريه، وبعضهم حكى اخلالف يف املسألة صحيح 
 –أعلم 

 إذا نوى ابخللع الطالق.املسألة الثانية: 

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
نيإلىعلمأهنليسكاملكنىالذىيحتاج،وملاكانيقعبهالفرقةعنداجلميعبغرينية،انطالقاً "وأمجعواأهنلوأرادهبالطالقلك:
 .1وعلمأهنطالق"،ة

 

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من الشافعية: 

 .2الطالق" حيث قال: "الطحاوينقالإلمجاععلىأهنإذانوىباخللعالطالقوقع -رمحه هللا-ابن حجر  -
 وحكاه من احلنابلة:

حيث قال: -هللارمحه -ابنتيمية  -
والسلفمنالصحابةوالتابعينلهمباحسانومجاهرياخللفمناتباعاألئمةاألربعةوغريمهمتفقونعلىأِنللفظالذىيحت"

 ماللطالقوغريهاذاقصدهبالطالقفهوطالقوانقصدهبغريالطالقلميكنطالقاً 
 . 3والكناية وليسللطالقعندمهلفظمعينفلهذايقولوإنهنيقعبالصريح

                                                            

 . 424 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن1- 

 .9/396،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج2- 

 .152 /33، مرجع سابقابن تيمية،كتب ورسائل، 3- 
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 ملسألة:وُمن حكى اخلالف على هذه ا

 وهللا أعلم. ألة،مل أجد فيما بني يدي من الكتب ما يدل على أن هناك خالفاً يف هذه املس

 اخلالصة:

و هقوقعالطالق، لعالطالوىباخلمن إمجاع العلماء علىأهنإذان -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
 –أعلم  تعاىلوهللا  –وافقه عليه أهل العلم صحيح قول 

 

 

 املخاطبون يف آية الشقاق وأن الطالق بيد الزوج.املطلب الثاين: 

 .املخاطبون يف آية الشقاقوفيه مسألتان: املسألة األوىل: 

ْفُتْمِشَقاقَ بَ ْيِنِهَما﴿:تعاىلوأمجعالعلماءأِنملخاطببقوهل: "-رمحه هللا-قال ابن بطال  ، 1﴾َوِإخنِْ
نَ ُهَمااً ِإنْ رُيِيَداِإْصاَلح﴿ :وأنقوله،احلكامواألمراء  2﴾يُ َوفِِّقاللَُّهبَ ي ْ

 .3أهلهما"أنيوجدمنالإ والثانىمنأهالملرأة،وأِنحلكميناليكوِنإنالأحدمهامنأهاللرجل،يعنىاحلكمني

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 حكاه من احلنفية: 

                                                            

 .35سورة النساء، اآلية: 1- 

 .35سورة النساء، اآلية: 2- 

 .425 /7،مرجع سابق رح صحيح البخاري،شبطال،  ابن3- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-أبوجعفرالطربي  -
وقدأمجعاجلميععلىأنبعثةاحلكمينفيذلكليستلغريالزوجني،وغريالسلطاِنلذيهوسائسأمراملسلمني،أومنأقام"

 .1"نفسههفيذلكمقام
 حكاه من املالكية:

(  وإخنفتمشقاقبينهما)  حيث قال: " أمجعالعلماءعلىأمنعنىقوالللهعزوجل -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
إصلحا  أِنملخاطببذلكاحلكامواألمراءوأِنلضمريفيبينهماللزوجينفإنقوله)إنرييدا

 .2"يوفقاللهبينهما(فياحلكمينفيالشقاق
حيث قال:  -رمحه هللا-ابن رشد  -

وأمجعواعلىأِنحلكميناليكوِنإنالمنأهاللزوجينأحدمهامنقباللزوجواآلخرمنقبالملرأةإالأناليوجدفيأهلهما"
 .3غريمها"منيصلحلذلكفريسلمن

 حكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حجر  -
وأخنفتمشقاقبينهمااحلكاموأِنملرادبقوهلأنرييدااصالحااحلكمانوأِنحلتعالى"أمجعالعلماءعلىأِنملخاطببقوهل

كمينيكوأنحدمهامنجهةالرجلواآلخرمنجهةاملرأةاالأناليوجدمناهلهمامنيصلحفيجوزأنيكومنناالجانبممن
 .4لذلك"يصلح

 كاه من احلنابلة:ح

                                                            

 بن جرير بن يزيد بن كثير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق:أحمد محمدأبو جعفر الطبري، محمد 1- 

 .8/329م(، 2000 -هـ 1420،) مؤسسة الرسالة، 1شاكر، ط

 .6/183،مرجع سابقاإلستذكار، ابن عبد البر،2- 

 .2/98،مرجع سابق ابن رشد، بداية المجتهد،3- 

 . 9/403،مرجع سابقر،فتح الباري، ابن حج4- 
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خاطَببقول: قاالبنُ َبطَّالِ : حيث قال -رمحه هللا-محداملبارك  -
ُ

: تعاىل"أمجَعالعلماُءعلىأِنمل
ْفُتْمِشَقاقَ بَ ْيِنِهَما﴿ : احلكاُم،وأِنملراَدبقوله﴾َوِإخنِْ
احلكماِن،وأِنحَلَكمِينيكوأُنحُدمهامنجهِةالرجِلواآلخُرمنجهِةاملرأِة،إالأناليوجَدمنأهلِ ﴾اً ِإنْ رُيِيَداِإْصالح﴿

 .1مهامنُيصِلح،فيجوزُأنيكوِنمناألجانِبممنَيصُلُحلذلك"
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 

 

 اخلالصة:

رمحه -ام ابن بطال اإلم لهانق،وأن مإمجاع أهل العلم عقد عليهامماسبق أن هذه املسألة: مسألة ان يظهر
)  :وأنقوله،مراءكامواألاحل(اوإخنفتمشقاقبينهم)  :تعاىلمن إمجاع العلماء على أِنملخاطببقوهل -هللا

ملرأةإالأنيو الثانىمنأهالو ،لرجلأهالمنواحدإاليكوِنوأِنحلكمينال،يعنىاحلكمني(يوفقاللهبينهمااً إنرييداإصالح
  -أعلم تعاىلوهللا  –صحيحجدمنأهلهما، هو قول 

 الطالق بيد الزوج. :املسألة الثانية

: -رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .2والعنني" اجملتمععليهأِنلطالقبيدالزوجأوبيدمنجعلذلكإليهوجعلهمنبابطالقالسلطانعلىاملوىل"

 من العلماء: وحكى اإلمجاع على املسألة مجع
                                                            

 .218 /1،، بدون الطبعةلمبارك، فَْيَصَل بَِن َعبِد العَِزيِز، كلمات السداد َعلى َمتِن "الّزادحمد ا1- 

 . 7/426،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 
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 حكاه من املالكية:

 :حيث قال -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
واألصالجملتمععليهأِنلطالقبيدالزوجأوبيدمنجعلذلكإليهوجعلهمالكومنتابعهفيبابطالقالسلطانعلىاملو "

 . 1والعنني" ىل
 .2"وأبِنألصالجملتمععليهأِنلطالقبيدالزوجأوبيدمنجعلذلكإليه: "حيثقال-رمحه هللا-القرطيب -
 

 حكاه من احلنابلة:

 .3إمناالطالقلمنأخذابلساقوغريذلك،واإلمجاعحكاهجماعة"حيث قال: " -رمحه هللا-النجدي  -
 :وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 اخلالصة:

من إمجاع العلماء على  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
ليه وافقه عصحيح  هو قول،عننيلطالقبيدالزوجأوبيدمنجعلذلكإليهوجعلهمنبابطالقالسلطانعلىاملولىوالأِن

 .-أعلم  تعاىلوهللا  –غريه من أهل العلم 

 وال خيار لزوجة العنني.طالقًا،  ابباليكونبيعاألمة: املطلبالثالث

 بيعاألمةاليكونطالقا.املسألة األوىل: وفيه مسألتان: 

                                                            

 . 6/148، مرجع سابقاإلستذكار،  ،ابن عبد البر1- 

  .177 /5مرجع سابق،القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 2- 

 .6/482، مرجع سابقض المربع، حاشية الرو، النجدي3- 
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-رمحه هللا-قال ابن بطال 
القاً أهناليكونذلكط،وسعدبنأبىوقاص،وعبدالرمحنبنعوف،فروىعنعمربناخلطاب":

 .1وهومذهبكافةالفقهاء"،هلا

 

 

 

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 حكاه من احلنفية:

َعاأْلََمِةاَليُ ْفِسُدِنَكاَحَها":َوات ََّفَقُفَقَهاءُاأْلَْمَصارِبَ ْعَدُهمْ حيث قال: " -رمحه هللا-اجلصاص -  .2َعَلىأَن َّبَ ي ْ

 .3خيتلف" أنبيعاألمةذااتلزوجليسبطالقلهاألِنلعلماءقداجتمعواومل: "حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 حكاه من املالكية:

 .4"مجعواوملتختلففيذلكأ"أنبيعاألمةذااتلزوجليسبطالقلهاألِنلعلماءقد :حيثقال-رمحه هللا-ابنعبدالرب -
 حكاه من الشافعية:

 .1طالقا" ومليجعلوابيعاألمةذااتلزوج،وعامةأهل العلمعلىخالفهحيث قال: " -رمحه هللا-البغوى  -
                                                            

 . 7/426،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

، )الكويت: 1الجصاص، أحمد بن علي الرازي، الفصول في األصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، ط2- 

 .3/345 م(،1988-هـ 1408وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 

 . 7/96،مرجع سابق، العيني،عمدة القاري3- 

 . 22/183،، مرجع سابقالتمهيد، ابن عبدالبر4- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-الفخرالرازي  -
 . 2اليوم"وعليهإمجاعالفقهاء،مذهبعليوعمروعبدالرمحنبنعوفأِنألمةاملنكوحةإذابيعتاليقععليهاالطالق"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

قال ابن القيم: 
إنكاِنملشرتاىمرأة،ملينفسخالنكاح،ألهناملتِملِكاالستمتاعبُبضعالزوجة،وإنكانرجالًانفسخ،ألهنيملكاالستمتا

، وعلىهذافالإشكالفىحديثربيرة: قوىِمنُملكالنكاح،وهذاامللكيُبطاللنكاحدوِنلعكس،قالواعبه،وملُكاليمينأ
 وأجاابألولونعنهذاأبِنملرأَةوإن

بتملكاالستمتاعبُبضعأمتها،فهىتِملُكاملعاوضةعليه،وتزوجَيها،وأخَذمهرها،وذلككملكالرجل،وإنلمتستمتعمل
 .3الُبضع

 الصوابُ قدرواىبنعباسحديَثربِيرة،وأنبيَعاألمةليسبطالقها،وأفتىبخالفه،فأخذالناسربوايته،وتركوارأيَه،وهذاهو ف
مخالفةالراوىالتُوجربدَّحديثه،وأِنالعتبارمبارواهالمبارآه،وتكثركمِمناألمثلةالتىأخذالناُسفيهاابلروايةدومَنخالفلن

4ءالنكامحعبيعالزوجة،وتركوارأيهبأنبيعاألمةطالُقها،وغريذلكةراويهاهلا،كماأخذوابروايِةابنعباساملتضمنةلبقا

. 

 اخلالصة:

                                                                                                                                                                                          

 . 320 /9،مرجع سابقالبغوي،شرح السنة، 1- 

 . 1/1414الفخر الرازى،) دار إحياء التراث العربى(،ي، محمد بن عمر بن الحسين، تفسيرالراز2- 

: مكتبة المنار اإلسالمية، ،)بيروت27ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد، ط3- 

 .5/30م(، 1994 -هـ 1415

 . 5/648مرجع سابق، ،ابن قيم الجوزية،زاد المعاد4- 
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ل سبطالق هو قو لزوجليمةذااتمجاع العلماء على أنبيعاألمن إ -رمحه هللا-اإلمام ابن بطال ن ماحكاه إ
 –وهللا تعايل أعلم  –وافقه عليه غريه من أهل العلم صحيح 

 

 

 

 املسألة الثانيه: الخيار لزوجة العنني.

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 . 1اخليار" وكذلكسائرالعيوبزواهلاينفى،وقدأمجعالعلماءأهنالخيارلزوجةالعنينإذاذهبتالعلةقبألنيقضىبفراقهلها"

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حيث قال: "أمجعالفقهاءأنالخيارلزوجةالعنينإذاذهبتالعنةوكذلكزوالسائر -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2لعيوبتنفياخليار"ا

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف املسألة.

 اخلالصة:

                                                            

 . 7/430،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .3/57،مرجع سابقابن عبدالبر، التمهيد، 2- 
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من إمجاع العلماء على  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
مل صحيح  خليار هو قولاينفىازواهلوكذلكسائرالعيوب،أهنالخيارلزوجةالعنينإذاذهبتالعلةقبألنيقضىبفراقهلها

  -أعلم  تعاىلوهللا  –خيالفه فيه أحد من أهل العلم 

: تعاىلوهلوابب ق ،َرةَ ََبِيْوجِ ِفىزَ -صلى هللا عليه وسلم -املطلب الرابع: اببَشَفاَعِةالنَِّبِّ 
  :وفيهمسألتان.(والتنكحوااملشركات)

 اببشفاعةالنبيفيزوجرببرة. :املسألة األوىل

 وطء األمة اجملوسية مبلك اليمني.املسألة الثانية: 

 .اببشفاعةالنبيفيزوجَببرة:املسألةاألوىل

حيث قال:  -رمحه هللا-قال ابن بطال 
الزوجالذىكانتتحتهإالبنكاحجدإلىأهناالترجع،"والخالفبيناجلميعأِنململوكةإذاعتقتوهىتحتزوجفاختارتنفسها

 .1يدغريالنكاحالذىكانبينهاوبينهقبالختيارهانفسها"

 :وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة

 .ملأجدفيمااطلعتعليهمنكتبأهاللعلممنحكىاإلمجاععلىهذهاملسألة

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 ة.هذه املسأل مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف

 اخلالصة:

                                                            

 .432 /7،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 
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ن أالعلمفي مننفي اخلالف بني أهل  -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
لذىكايدغريالنكاحابنكاحجدهإالالزوجالذىكانتتحتإلىأهناالترجع،اململوكةإذاعتقتوهىتحتزوجفاختارتنفسها

  -أعلم عاىلتوهللا  –لعلم امل خيالفه فيه غريه من أهل صحيح نبينهاوبينهقبالختيارهانفسها هو قول 

 

 

 

 

  وطء األمة اجملوسية مبلك اليمني.املسألة الثانية: 

 .1"وأمجعأئمةالفتوأىهنالجيوزوطءأمةجموسيةمبلكاليمني: " -رمحه هللا-قال ابن بطال 

 :وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -هللارمحه -ابن عبد الرب  -
قاألبوعمرقدأمجعواأهنالجيوزملسلمنكامحجوسيةوالوثنيةوالخالفبينالعلماءفيذلكوإذاكاحنراماإبمجاعنكا"

 . 2ونظرا" حهافكذلكوطؤهامبلكاليمينقياساً 

                                                            

 . 7/436، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .495 /5،مرجع سابقاإلستذكار، ابن عبد البر،2- 
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: " حيثقال-رمحه هللا-القرطيب -
وإذاكاحنراماإبمجاعنكاحهمافكذلكوطؤمهامبلكا،والخالفبينالعلماءأهنالجيوزملسلمنكامحجوسيةوالوثنية

 .1"ونظرا ليمينقياساً 
  وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

وخالف يف ذلك 
 .2مصارطائفةمنهمعطاءوعمروبندينارقالالأبسبوطءاألمةاجملوسيةوهذامليلتفتإليهأحدمنالفقهاءابأل

منإمجاعأئمةالفتوىعلى  -رمحه هللا-ما حكاه ابن بطال ن إواخلالصة:
د انعقد بعد قإلمجاع ، وااءوافقه عليه غريه منالعلمصحيح أهنالجيوزوطءأمةجموسيةمبلكاليمينهو قول 

 -أعلم  تعاىلوهللا  –التابعني حيث ال خمالف

ىِّأَ حَتْتَ يَّةُ اَبإِبَذاَأْسَلَمِتاْلُمْشرَِكُةَأِوالنَّْصَرانِ : املطلباخلامس مِّ  .ِواحْلَْرِبِّ الذِّ

 وفيه مسألتان:

 فالنكاح ابق على حاله. ةاملسألة األوىل: إذا أسلم زوج النصراني

 .إذاأسلمالزوجانفهماعلىنكاحهما:املسألةالثانية

 .فالنكاحباقعلىحالهةإذاأسلمزوجالنصراني: املسألةاألوىل

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
إذجائزأهنيبتدئنكا،وأمجععوامأهاللعلمعلىأِنلنصرانيينإذاأسلمالزوجقبالمرأهتأهنماعلىنكاحهما:قاالبناملنذر"

 .1حهالوملتكنلهزوجة"
                                                            

 . 5/140،مرجع سابق القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،1- 

 .495 /5، مرجع سابقإلستذكار، ابن عبد البر،ا2- 
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 ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من الشافعية:

 :-رمحه هللا-ابن املنذر  -
 . 2يكن" أمجعواعلىأِنلنصرانيينالزوجينإذاأسلمالرجلقبالملرأةأهنماعلىنكاحهماكانتمدخواًلهباأومل"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

 لة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 هتأهنماعلىبالمرأالزوجقإمجاع أهاللعلمعلىأِنلنصرانيينإذاأسلم يتخلص مما سبق انعقداخلالصة: 
 .أعلم تعاىلوهللا  –نكاحهما

 

 املسألة الثانية:إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما. 

 .3نكاحهما" أهنماعلىوكذلكأمجعواأهنمالوأسلمامعاً " :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء: 

 حكاه عن املالكية:

                                                                                                                                                                                          

 .439 /7، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 25، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 .7/439،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 
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: حيثقال-رمحه هللا-ابنعبدالرب -
أمجعالعلماءأِنلزوجينإذاأسلمامعافيحالواحدةأنلهمااملقامعلىنكاحهماإالأنيكونبينهمانسبأورضاعيوجبالتح"

 . 1"رمي

 حكاه عن الشافعية:

: حيثقال-رمحه هللا-الشربيين-
 ولوأسلمامعاعلىأيكفركانقباللدخوألوبعدهدامالنكاحباالجتماعكمانقلهابن"

 .2"روابنعبدالربوألِنلفرقةتقعباختالفالديناملنذ

 ولوأسلمامعاقبلوطءأوبعدهدامالنكاحبينهماإمجاعاً حيث قال: " -رمحه هللا-الرملي  -
 .3اإلسالم" علىأيكفركانولتساويهمايف

: حيثقال-هللا رمحه-ابنقدامة -حكاه عن احلنابلة:
 .4أِنلزوجينإذاأسلمامعافهماعلىالنكاحسواءكانقباللدخوألوبعدهوليسبينأهاللعلمفيهذااختالفبحمدهللا""

: حيثقال -رمحه هللا-هباءالديناملقدسي -
 وأماإذاأسلمامعافهماعلىنكاحهماإمجاعاً ،والخالففيهذابينالقائلينبجوازنكاحالكتابيات"

 .5"الربذكرهابنعبد

                                                            

 .12/23، ، مرجع سابقابن عبدالبر، التمهيد1- 

 .3/191،مرجع سابق الشربيني، مغني المحتاج،2- 

 .6/295،مرجع سابق اية المحتاج،نه ،الصغيرالشافعي3- 

 .7/532،مرجع سابقابن قدامة، المغني ، 4- 

بن أحمد، العدة شرح العمدة، تحقيق: صالح بن محمد  إبراهيملمقدسي، عبد الرحمن بن بهاء الدين ا5- 

 .2/25م(،2005 - هـ1426دار الكتب العلمية،  ،)بيروت:2عويضة، ط
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 قاالبنعبدالربأمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعاً : "حيثقال-رمحه هللا-ابنمفلح -
 . 1"فيحالةواحدةأنلهمااملقامعلىنكاحهمامامليكنبينهمانسبأورضاع

 قاالبنعبدالرب:أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعاً : "حيثقال-رمحه هللا-البهويت -
 .2"رضاعأو فيحالواحدةأنلهمااملقامعلىنكاحهمامامليكنبينهمانسب

ةواحدةأنلهمااملقام على أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعافيحالحيث قال: " -رمحه هللا-البعلي -
 .3يكنبينهمانسبأورضاع"نكاحهما مامل

: قاالبنعبدالرب: "حيثقال-رمحه هللا-التميمي -
 . 4"أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعاًفيحالواحدة،أنلهمااملقامعلىنكاحهمامامليكنبينهمانسبأورضاع

حيث قال:  -رمحه هللا-الرحيباين  -
 .5"أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعاًفيحالواحدة،أنلهمااملقامعلىنكاحهمامامليكنبينهمانسبأورضاع"

حيث قال:  -رمحه هللا-ابنضواين  -
 . 6رضاع" أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعاًفيحالواحدةأنلهمااملقامعلىنكاحهمامامليكنبينهمانسبأو"

                                                            

 .7/105،مرجع سابقالمبدع شرح المقنع، ابن مفلح، 1- 

 . 2/682، ، مرجع سابقاداتشرح منتهى اإلرلبهوتي، ا2- 

دار  ،كشف المخدرات، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي،) بيروت،هللاالبعلي، عبد الرحمن بن عبد 3- 

 .2/604م(، 2002 -هـ 1423البشائر اإلسالمية، 

 .1/667،مرجع سابق، مختصر اإلنصاف، التميمي4- 

 .5/156م(،1961) دمشق: المكتب اإلسالمي،  ،مطالب أولي النهى ،مصطفى السيوطي ،الرحيباني5- 

،) المكتب 7بن محمد بن سالم، منار السبيل، تحقيق: زهير الشاويش، ط إبراهيمابن ضويان، 6- 

 . 2/183م(،1989-هـ 1409اإلسالمي، 
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: قاالبنعبدالرب: "حيثقال-رمحه هللا-النجدي -
1"أمجعالعلماءعلىأِنلزوجينإذاأسلمامعافيحالةواحدة،أنلهمااملقامعلىنكاحهما،مامليكنبينهمانسب،أورضاع

. 

 وُمن حكى اخلالف على املسألة: 

 لة. مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأ

 اخلالصة: 

 –انسبأورضاعكنبينهممليمافهما على نكاحهما على أن الزوجني إذا أسلما معاً  ثبوت اإلمجاع وصحته
 _أعلم تعاىلوهللا 

  

                                                            

 . 6/353،مرجع سابقاشية الروض المربع، ح، النجدي1- 
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 .ابب االيالء :املطلب السادس

 وفيه مسألتان: 

 املسألة األوىل:كل ميني منعت مجاعاً فهي إيالء. 

 .الفئجماعمنالعذرله: املسألةالثانية

 .كليمينمنعتجماعاًفهيإيالء:املسألةاألوىل

وهو قول كل من أحفظ  :قال ابن املنذر.فهىإيالءكليمينمنعتجماعاً " :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"عنه من أهل العلم

 :اإلمجاع على هذه املسألةوُمن حكى 

 حكاه من املالكية: 

 .2"التفاقاجلميععلىأِنحلالفعلىرتكجماعهامولٍ حيث قال: " -رمحه هللا-اجلصاص  -
 حكاه من الشافعية:

 .3حيث قال:"وأمجعواعلىأنكليمينمنعتمنجماعأهناإيالء" -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 لة.اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه املسأمل أجد فيما 

 
                                                            

 .7/443،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .2/45،مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن، 2- 

 . 26، صمرجع سابقذر، اإلجماع، ابن المن3- 
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 اخلالصة:

فهىإيالء هو اً تجماعمينمنعمن إمجاع العلماء على أن كلي -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
 –أعلم  تعاىلوهللا  –مل خيالفه فيه أحد من أهل العلم صحيح قول 

 له. املسألة الثانية: الفئ مجاع من ال عذر

ن  فإ،وأمجعكلمننحفظعنهالعلمأِنلفىءهواجلماعلمنالعذرله:قاالبناملنذر" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1كان له عذر فيجزئه فيؤه بلسانه وقلبه"

 ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من احلنفية:

حيث قال:  -رمحه هللا-اجلصاص -
وهومريضأوبينهوبينهاإلى"إالأأنهاللعلممتفقونعلىأهنإذاأمكنهالوصوإلليهامليكنفيئهإالاجلماعواختلفوافيمن

مسريةأربعةأشهرأوهريتقاءأوصغريةأوهوجمبوبفقاألصحابناإذافاءإليهابلساهنومضتاملدةوالعذرقائمفذلكفي
 .2يح"ءصح

 حكاه من املالكية:

 حيث قال: " -رمحه هللا-القرطيب  -
أمجعكلمنيحفظعنهمنأهاللعلمعلىأِنلفيءاجلماعلمنالعذرهلفإنكانلهعذرمرضأوسجنأوشبهذلكفإِنرجتا

 . 3"عهصحيحوهيامرأته

                                                            

 . 7/445،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 . 2/47،مرجع سابقرآن، أحكام القالجصاص، 2- 

 . 3/109، مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3- 



 175 

 
 حكاه من الشافعية:

 .1اجلماعإذامليكنلهعذر": حيث قال: "وأمجعواعلىأِنلفيء -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 :وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة

 .2سجنفيالعذرهلإالأنيجامعوإنكانفىسفرأو من،الفىءاجلماع:فقال،وخالفاجلماعةسعيدبنجبري

 اخلالصة: 

على وثبوته يظهر وهللا أعلم  صحة اإلمجاع 
 .فإنكانلهعذرفيجزئهفيؤهبلساهنوقلبه،أِنلفىءهواجلماعلمنالعذرله

 ِن.العُ واَببيَـْبَدأُالرَُّجُلِبالتَّ  ،ظهار العبد وكفارته: املطلبالسابع

 وفيه مسألتان: 

 ظهار العبد وكفارته.املسألة األوىل: 

 .املسألة الثانية:اَببيَ ْبَدأُالرَُّجلُِبالتَّالُعنِ 

 ظهار العبد وكفارته.: املسألةاألوىل

 .3شهران" وأنكفارهتالصوم،وأمجعالعلماءأِنلظهارللعبدالزملهكاحلر" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 
                                                            

 .26،صمرجع سابقابن المنذر، اإلجماع، 1- 

 . 7/445، مرجع سابق خاري،رح صحيح البشبطال،  ابن2- 

 .7/453مرجع سابق،  ،رح صحيح البخاريابن بطال،ش3- 
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 احلنفية:حكاه من 

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
 .1وقاألبوعمرالخالفبينالعلماءأِنلظهارللعبدالزموأنكفارهتاجملمععليهاالصوم""

 وحكاه من املالكية:

 . 2"الخالفعلمتهبينالعلماءأنظهارالعبدالزموأنكفارهتاجملتمععليهالصوم: "حيثقال-رمحه هللا-ابنعبدالرب -

 وحكاه من الشافعية:

 .3احلر" وأمجعواعلىأنظهارالعبدمثلظهارحيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -

حيث قال:  -رمحه هللا-األسيوطي  -
 .4واتفقواعلىظهارالعبد،وأهنيكفرابلصوموابالطعامعندمالكإمنلكهالسيد""

 وُمن حكى اخلالف على املسألة:

 الشوكاين حيث قال: "
حنكمالعبدحكماحلرفيذلكوقدنقالبنبطاالالمجاععلىأِنلعبدإذاظاهرلزمهوأنكفارهتبالصيامشهرانكاحلرواختلفإ

وافياالطعاموالعتقفقااللكوفيونوالشافعيواهلادويةالجيزيهإالالصيامفقطوقاالبنالقامسعنمالكإذاأطعمبإذمنوالهأ

                                                            

 . 30/184، ، مرجع سابقعمدة القاريالعيني، 1- 

 .6/62،مرجع سابقابن عبد البر،اإلستذكار، 2- 

 .26ص ،مرجع سابقاع، اإلجمابن المنذر، 3- 

 . 2/135،مرجع سابقجواهر العقود،سيوطي، األ4- 
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تعالىعنبعضهمأهناليصحظهارالعبدألِنللهجزأهقالوماادعاهابنبطاملناالمجاعمردودفقدنقاللشيخاملوفقفياملغني
 .1الصيام" قالفتحريررقبةوالعبدالميلكالرقابوتعقببأنتحريرالرقبةإمناهوعلىمنيجدهاكاملعسرففرضه

 اخلالصة:

من إمجاع العلماء  -رمحه هللا-ن ما حكاه ابن بطال إ
جر يف حيه ابن د علمردود وقد ر هو قول  ،وأنكفارهتالصومشهران،علىأِنلظهارللعبدالزملهكاحلر

 .-أعلم  تعاىلوهللا  –واألدلة ال تدل عليهالفتح

 املسألة الثانية: اَببيَـْبَدأُالرَُّجُلِبالتَّالُعِن.

-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وإنبدأاتملرأةقبلزوجهامليجزئهاذلكوإعادةاألميان،بدأبذلكتعالىألِنلله؛أمجعالعلماءأِنلرجليبدأابللعانقبالملرأة:"

 .2وبينه" بعدهعلىمارتبهاهلل

 وحكى اإلمجاع على هذه املسألة مجع من العلماء: 

 حكاه من احلنفية:

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
اداتللعانبعقاالبنبطاألمجعالعلماءعلىأِنلرجليبدأابللعانقبالملرأةألِنللهبدأهبفإنبدأاتملرأةقبلزوجهامليجزوأع"

 . 3ونبيه" دهعلىمارتبهاللهعزوجل
 حكاه من املالكية:

                                                            

 . 30 /7،مرجع سابقاألوطار،  نيل، الشوكاني1- 

 . 463 /7، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبن بطال، ا2- 

 . 30/213،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري 3-
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: حيثقال-رمحه هللا-أبوالعباسالقرطيب -
. بهتعالىوألهنهوالذيبدأالله،إمنابدأهبألهنالقاذف؛فيدرأاحلدعننفسه"

 .1"وهذامماأمجععليهالعلماء.أنتقابألمياهنبأمياهناالنافيةملاأثبتهعليها،أواحلد:فإذافرغمنأمياهنتعينعليها
 . 2يبدأابللعان"  الخالفأِنلرجلحيث قال: " -رمحه هللا-ابن القطان -

 وحكاه من الشافعية:

 . 3ابلزوج"مجاعاملسلمينعلىاالبتداءإونقاللقاضيوغريه" :حيث قال -رمحه هللا-النووي  -
 وحكاه من غري املذاهب األربعة:

حيث قال:  -رمحه هللا-الشوكاين  -
 . 4الزوج" دليلعلىأهنيبدأاإلمامفياللعانبالرجلوقدحكىاإلماماملهديفيالبحراإلمجاععلىأِنلسنةتقدمي"

حيث قال:  -رمحه هللا-الصنعاين  -
 . 5"وهوقياساحلكمالشرعيألهناملدعيفيقدموهبوقعتالبداءةفياآليةوقدوقعاإلمجاععلىأنتقدميهسنة"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

. جيزى:وقاألبوحنيفة
 ألِنملرأةإذابدأتباللعانفتنفيمامل؛بالملعنىلنا،وليسلهأصلريدهإليهوالمعنىيقوىبه،ألهنخالفالقرآن؛وهذاابطل

 .1له يثبتوهذاالوجه
                                                            

 . 2379، 296 /4، مرجع سابقالمفهم، ، العباس أبو1- 

الرحمن،)بيروت: ، محمد بن أحمد بن محمد، شرح ميارة، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد بن القطانا2- 

 .1/344م(،2000 -هـ 1420دار الكتب العلمية، 

 .125 /10، مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي3- 

 . 7/35،مرجع سابقاألوطار،  نيل ،الشوكاني4- 

 .3/191، مرجع سابقابن األمير، سبل السالم، 5- 
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 :اخلالصة

ناء قول ملرأة ابستثلعانقبالبدأابلمن إمجاع العلماءعلىأِنلرجلي -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
 عاىلتوهللا  –لصحابةاقدمي منذ عصر  اإلمجاعهو قول صحيح ألن  -هللارمحه -اإلمام أبو حنيفة 

 -أعلم 

التالعن يكون عند السلطان، ومالعنة األعمى.املطلب الثامن:   

 وفيه مسألتان: 

 .املسألة األوىل: التالعن يكون عند السلطان

 املسألة الثانية: مالعنة األعمى.

 .التالعنيكونعندالسلطان: املسألةاألوىل

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .2"وهذاإمجاعمنالعلماء،أوعندمناستخلفهمناحلكام،أِنلتالعناليكوإنالعندالسلطان"

 ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 . 3فيه" أِنملالعنةالتكوإنالعندالسلطانوأهناليستكالطالقالذيللرجألنيوقعهحيثأحبوهذاماالخالف"

                                                                                                                                                                                          

 .192 /12، مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 1- 

 .7/465،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

 .6/192،مرجع سابقالتمهيد، ر، ابن عبدالب3- 
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 .1وهذاإمجاعأهناليكوإنالبسلطان"حيث قال: " -رمحه هللا-القاضي عياض  -
 .2بسلطان" واإلمجاععلىأهناليكوإنال: "حيثقال-رمحه هللا-أبوالعباسالقرطيب -
: حيثقال-رمحه هللا-الشبيهي -

 .3"التالعناليكوإنالعندالسلطاأنوعندمناستخلفهالسلطامنناحلكام،وهذاإمجاع:بنبطالقاال"
 :وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة

 مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من نفى اخلالف يف املسألة.

 –حلكاما لفهمنناستخأوعندم،على أِنلتالعناليكوإنالعندالسلطانثبوت اإلمجاع وصحتهاخلالصة: 
 -أعلم تعاىلوهللا 

 مالعنة األعمى.املسألة الثانية: 

يصح لعانه  وإمنا ،وقد أمجعوا أن األعمى يالعن وال تصح منه الرؤية" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .4"من حيث وطؤه لزوجته

 ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من املالكية:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 . 1األعمى" عنإذاقذفامرأهتولوكانتالرؤيةمنشرطاللعامناالعنوقدأمجعواأِنألعمىيال"

                                                            

 .80،2750 /5،مرجع سابقلقاضى عياض، إكمال المعلم، ا1- 

 .2375، 292 /4مرجع سابق،العباس القرطبي، المفهم،  أبو2- 

 . 7/135،، مرجع سابقبيهي، الفجر الساطعالش3- 

 . 7/466،مرجع سابقالبخاري، شرح صحيح بطال،  ابن4- 
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 . 2األعمى" حيث قال: " وأمجعواعلىجوازلعان -رمحه هللا-ابن رشد  -
. وأمجعواأِنألعمىيالعنإذاقذفامرأتهحيث قال: " -رمحه هللا-القرطيب  -

 .3عنهم" قاهلابنعمررضياهلل؛ولوكانتالرؤيةمنشرطاللعامناالعناألعمى
 :وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة

ملست فرجه يف  :وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان األعمى ال يصح إال أن يقول
جاء هالل بن  :فرجها. واحلجة ملالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

فرأى بعينه  ،فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجال ،أمية وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم
 هللااي رسول  :فقال -صلى هللا عليه وسلم-مث غدا على رسول هللا  ،ومسع أبذنه فلم يهجه حىت أصبح

صلى هللا -رسول هللا فرأيت بعيين ومسعت أبذين فكره  ،إين جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجال
َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ﴿فنزلت  ؛ما جاء به واشتد عليه -عليه وسلم

أَنْ ُفُسُهمْ  صلى هللا -. وهو نص على أن املالعنة اليت قضى فيها رسول هللا 5وذكر احلديث4﴾ُشَهَداءُِإالَّ
 .6أن يتعدى ذلك فال جيب ،إمنا كانت يف الرؤية -عليه وسلم

من إمجاع العلماء على  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إاخلالصة: 
وافقه عليه أهل صحيح وإمنايصحلعاهنمنحيثوطؤهلزوجته، هو قول ،أِنألعمىيالعنوالتصحمنهالرؤية

 . -أعلم  تعاىلوهللا  –ابلشرط الذي ذكروهالعلم، 
                                                                                                                                                                                          

 .6/207،مرجع سابقابن عبدالبر، التمهيد، 1- 

 .2/119،مرجع سابقن رشد،بداية المجتهد، اب2- 

 . 12/185، مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3- 

 .6سورة النور، اآلية:  -4

 . 5001، 5/2032أخرجه البخاري، كتاب الخلع، باب يبدأ الرجل بالتالعن،   -5

 . 12/185القرطبي، مرجع سابق، 6- 
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 اببَصَداِقاْلُمالَعَنِة.املطلب التاسع: 

 وفيه مسألة واحدة: صداق املالعنة. 

 ألهنماكاِنعلىنكاحصحيحقبل؛صداقاملالعنةواجبلهاابإلمجاع" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 . 1التعاهنما"

 ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من احلنفية:

 .2الصداق"وانعقداإلمجاععلىأِنملدخولبهاتستحقجميعحيث قال: " -رمحه هللا-العيين  -
 حكاه من املالكية:

 . 3عليه" ثبومتهراملالعنةابلدخولوهذاجممعحيث قال: " -رمحه هللا-النفراوي  -
 حكاه من الشافعية:

حيث قال:  -رمحه هللا-النووي  -
استقراراملهرابلدخولوعلىثبومتهراملالعنةاملدخولبهاواملسئلتامنجمععليهماوفيهأهنالوصدقتهوأقرتبالزنىلميس"

 . 4هرها"قطم
 .5جميعه"حيث قال: "وقدانعقداإلمجاععلىأِنملدخولبهاتستحق -رمحه هللا-ابن حجر  -

                                                            

 . 7/474،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن 1-

 .30/226،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

حات،) مكتبة الثقافة الدينية(، الفواكه الدواني، تحقيق: رضا فر ،أحمد بن غنيم بن سالم،النفراوي3- 

3/1045. 

 . 10/126،مرجع سابق شرح النووي،بصحيح مسلم ، النووي4- 

 . 9/456،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج5- 
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 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ابن حجر: مل أجد خالفاً يف هذه املسألة ولكن وجدت خالفاً يف غري املدخول هبا قال 
واختلففيغرياملدخولبهافاجلمهورعلىأنلهاالنصفكغريهامناملطلقاتقباللدخولوقيلبللهامجيعهقاهلأبوالزِندواحلكم

 . 1مالك" ومحادوقيلالشيءهلاأصالقاهلالزهريوروىعن

 اخلالصة: 

  طال من إمجاعه ابن بانقل، وأن مإمجاع العلماء املسألة: مسألة انعقد عليهايظهر مما مضى أن هذه 
 تعاىل وهللا – العلم غريه من أهلوافقه عليه صحيح على وجوب صداقاملالعنة، هو قول  أهل العلم

 –أعلم 

  فيه مسألتان:و لولد.اق به قذف املطلقة البائنة، وإن أكذب نفسه جلد احلد وحلاملطلب العاشر: 

 .قذفاملطلقةالبائنةاملسألة األوىل: 

 .إأنكذبنفسهجلداحلدوحلقبهالولداملسألة الثانية:

 .قذف املطلقة البائنة: املسألةاألوىل

 . 2العن"اتفقواأهنمنطلقامرأهتوأابهنامثقذفهاأنالت" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 :ُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة

 أهل العلم من حكى اإلمجاع يف املسألة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب 
                                                            

 .9/456، مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج1- 

 . 7/476،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 
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 :وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة

 ملأجدفيمااطلعتعليهمنكتبأهاللعلممنحكى خالفاً يف هذه املسألة.

 اخلالصة: 

من اتفاق العلماء على أن  -رمحه هللا-ما حكاه اإلمام ابن بطال ن إ
 تعاىلوهللا  –العلم  هلن أم خيالفه فيه أحدصحيح مل ، هو قول منطلقامرأهتوأابهنامثقذفهاأنالتالعن

 أعلم

 املسألة الثانية:إأنكذبنفسهجلداحلدوحلقبهالولد.

: قاالبناملنذر" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وحجةهؤالء ...وفىإمجاعهمأنزوجةاملالعنالحتللهبعدزوجإذامليكذبنفسه

 . 1الولد"اإلمجاععلىأهنإأنكذبنفسهجلداحلدوحلقبه

 :اإلمجاع على هذه املسألةُمن حكى 

 حكاه عن املالكية:

 :حيثقال-رمحه هللا-اإلماممالك -
وعلىهذاالسنةأنكذبنفسهجلداحلدواحلقبهالولدوملرتجعإليهأبداً وإِنملتالعنيناليتناكحاأنبداً أالسنةعندِن"

 .2عندِنالتيالشكفيهاوالاختالف"
 .3"واتفقواعلىأهنإذاأكذبنفسهحدوأحلقبهالولدإنكاننفىولدا: "حيثقال-رمحه هللا-ابنرشد -

                                                            

 .7/477،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شابن بطال، 1- 

 -هـ 1425 ،،) مؤسسة زايد بن سلطان1مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى األعظمي،ط2-

 .2/567م(،2004

 . 2/120،مرجع سابق جتهد،بداية المابن رشد، 3- 
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فإن  ،ذهب اجلمهور من العلماء أن املتالعنني ال يتناكحان أبداً حيث قال: " -رمحه هللا-القرطيب  -
سنة اليت ال شك فيها وال . وعلى هذا الومل ترجع إليه أبداً  ،أكذب نفسه جلد احلد وحلق به الولد

 .1اختالف"
 :اخلالف على هذه املسألةوُمن حكى 

. قدتفرقابلعنةمناهلل:وقال،وذكرابناملنذرعنعطاءأِنملالعنإذاأكذبنفسهبعداللعانلميحد
وهوقولسعيدبناملسيبواحل؛وكاخناطبامناخلطاإبنشاء،إذاأكذبنفسهجلداحلدوحلقبهالولد:وقاألبوحنيفةوحممد

. ألهنالفرقبينشيءمنذلك؛يعودالنكاححالالكماحلقبهالولد:وقالوا،سنوسعيدبنجبريوعبدالعزيزبنأبيسلمة
. ومليقإلالأنتكذبنفسك؛"السبيللكعليها" :وحجةاجلماعةقوهلعليهالسالم

. فمضتالسنةأهنماإذاتالعنافرقبينهمافالجيتمعاأنبداً :ورواىبنإسحاقومجاعةعنالزهريقال
 :عنالنبيصلىاللهعليهوسلمقالوروامهرفوعامنحديثسعيدبنجبريعنابنعمررضياللهعنهما،ورواهالدارقطين

 .2أبداً :عنعلي. مضتالسنةأالجيتمعاملتالعنان:ورويعنعليوعبدقاال. املتالعناإنذاافرتقاالجيتمعاأنبداً "

 اخلالصة:

و قبهالولد، وهاحلدوحلفسهجلدمن إمجاع العلماءعلىأهنإأنكذبن-رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
وسعيد بن  و حنيفةمام أب، وقد خالف يف هذه املسألة اإلأهل العلم مل يوافقه عليهغري صحيح قول 

 .–لم أع تعاىلوهللا  -املسيب واحلسن وسعيد بن جبري وعبد العزيز بن أيب سلمة

 

 .اَببيَـْلَحُقاْلَوَلُداِبْلُمالِعَنةِ : املطلباحلادي عشر

                                                            

 .12/194،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 1- 

 .12/194،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 2- 
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 .وفيه مسألة واحدة: يـَْلَحُقاْلَوَلُداِبْلُمالِعَنةِ 

مقيماً  وإمنايلحقولداملالعنةأبمهواليدعىألمباداماملالعن:قااللطربى" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"العلماءوهذا إمجاع من  ،فإهنيلحقبهنسبه،فسهبعدااللتعانفأماإهنوأقرهبيوماً علىنفيهعنن

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 اإلمجاع يف املسألة.مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلممن حكى 

 اخلالصة:

من إمجاع العلماء على  -رمحه هللا-ماحكاه اإلمام ابن بطال ن إ
أبمهواليدعىألمباداماملالعنمقيماً إمنايلحقولداملالعنة

هل أفيه أحد من   خيالفهملحيح صقول فإهنيلحقبهنسبه، هو ،أقرهبيوماً علىنفيهعننفسهبعدااللتعانفأماإهنو 
 .-أعلم  تعاىلوهللا  –العلم 

  

                                                            

 . 7/478،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 
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 :الفصل الثالث: إمجاعات ابن بطال يف كتاب العدة والنفقات وفيهما مباحثان

 :وسيكون حتت هذا الفصل مبحثان مها

 إمجاعات ابن بطال يف كتاب العدة.  :املبحث األول

 .إمجاعات ابن بطال يف كتاب النفقات :املبحث الثاين

 :ةإمجاعات ابن بطال يف كتاب العد :املبحث األول

 .التمهيد: تعريف العدة يف اللغة واالصطالح

 .1إحصاءالشيءوتعنى :الَعدُّ منمأخوذةتعريف العدة يف اللغة:  :أوالً 

 :شرعاً تعريف العدة  :ثنياً 

 . 2"ملعرفة براءة رمحها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها اسم ملدة ترتبص فيها املرأة":عرفه الرمليبأنه

 . 3"هي مدة منع النكاح، لفسخه أو موت الزوج أو طالقه":وعرفه ابن عرفة أبنه

 .4واملوت"تربصيلزماملرأةعندزوااللنكاحاملتأكدابلدخوألومايقوممقامهمناخلولة"وعرفهالسيواسي أبنه:

 .5"وجها بوفاة أو حياة" بطالق، أو خلع أو فسختربص من فارقت ز ":وعرفه ابن ضواين أبنه

                                                            

 .4/29، ، مرجع سابق،باب عداللغةمعجم مقاييس فارس، ابن1- 

 . 7/126،مرجع سابق ، نهاية المحتاج،الصغير الشافعي2- 

خليل، )بيروت: دار الفكر،  التاج واإلكليل لمختصر ،العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم3- 

1398)،4/140. 

 .4/307،مرجع سابق رح فتح القدير،ش،السيواسي4- 

 .2/278،مرجع سابقبيل، ابن ضويان، منار الس5- 
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 وسيكون حتت هذا املبحث مثانية مطالب هي: 

 (.ابب قوله: )والالئي يئسن من احمليض من نسائكم:املطلب األول

 .النكاحفيالعدةالجيوزويفسخويفرقبينهمااملطلب الثاين: 

 .املطلب الثالث: ابب قصة فاطمة بنت قيس

 .كلمنراجعفيالعدةاليلزمهشئغرياإلشهادعلىاملراجعةاملطلب الرابع:  

 .املطلب اخلامس: ابب حتد املتويف عنها أربعة أشهر وعشر

  .حادةصفرللمنعالطيبوالزينة،واالمتشاطواخلضابواللباساملصبوغواملعاملطلب السادس: 

 (.: )والذين يتوفون منكم يذرون أزواجاتعاىلاملطلب السابع: ابب قوله 

 .ن: ابب: مهر البغي والنكاح الفاسداملطلب الثام

 .)والالئييئسنمناحمليضمننسائكم: )اببقوله:املطلباألول

 .والالئي مل حيضنوفيه مسألة واحدة:عدةاليائسةمناحمليض ثالثة أشهر 

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"روأنعدةالتىلمتحضلصغرثالثةأشه،"أمجعالعلماءأنعدةاليائسةمناحمليضلكربثالثةأشهر

 

  وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من املالكية: 
                                                            

 .7/483،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 
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 .1هذا" واليائسامتنهنعدهتنثالثةأشهروالخالففيحيث قال: " -رمحه هللا-ابن رشد   -
 حكاه من احلنابلة:

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن قدامة  -
 .2"أمجعأهاللعلمعلىأنعدةاحلرةاآليسةالصغريةالتيلمتحضثالثةأشهر"

: حيثقال-هللارمحه -الزركشي -
 .3"وإنكانتمناآليساأتوممنلميحضنفعدهتاثالثةأشهرهذاإمجاعواحلمدهلل"

حيث قال:  -رمحه هللا-ابنمفلح  -
 .4"الالئييئسنمناحمليضوالالئيلميحضنفعدهتنثالثةأشهرإنكنحرائرإمجاعاً 

: حيث قال:"وإنلمتكنتحيض -رمحه هللا-ابنضواين  -
. منبلغتخمسينسنةأوستينسنةكماتقدم: أبنكانتصغرية،أوابلغةوملرتحيضاوالنفاساأوكانتآيسة،وهي

 .5"ثالثةأشهرإنكانتحرةإمجاعاً : فعدهتا
: قاالملوفقوغريهحيث قال: " -رمحه هللا-النجدي -

 .6أشهر" أمجعأهاللعلمعلىأنعدةاحلرةاآليسة،والصغريةالتيلمتحضثالثة
 وُمن حكي اخلالف على هذه املسألة: 

                                                            

 . 2/89،مرجع سابقابن رشد، بداية المجتهد، 1- 

 . 9/104،سابق، مرجع الشرح الكبيرابن قدامه، 2- 

 .2/533،، مرجع سابقالزركشي، شرح الزركشي3- 

 . 8/107،مرجع سابقالمبدع شرح المقنع، ابن مفلح، 4- 

 .2/281،مرجع سابقلسبيل، ابن ضويان، منار ا5- 

 .7/61، مرجع سابقاشية الروض المربع، ح ،النجدي6- 
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: مسألة: وقدذكراخلالفأبواحلسني،فقال
 . 1عليها إذاطلَّقالرجُلزوجتهثالاثً،وكانتممنالحتيُضِلصغرأوهرم،فِعدهتاثالثُةأشهرخالفًاالبناللباأنهنالِعدة

 واخلالصة:

 وهللا –أشهر ثةغرثالضلصمتحوأنعدةالتىل،علىأنعدةاليائسةمناحمليضلكربثالثةأشهر صحة اإلمجاع وثبوته
 -أعلم تعاىل

 .النكاحفيالعدةال جيوز ويفسخويفرقبينهمااملطلب الثاين: 

 :هي مسألةواحدة: وفيه

 .النكاحفيالعدةالجيوزويفسخويفرقبينهما

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .2وهذمهسألةاجتماعالعدتني"،"العلماءجممعونعلىأِنلناكحفىالعدةيفسخنكاحهويفرقبينهوبينها

 ى اإلمجاع على هذه املسألة: وُمن حك

 حكاه من األحناف: 

 . 3ابإلمجاع" النكاحفيالعدةحرامحيث قال: " -رمحه هللا-الكليبويل  -
لنَِّكاحَ حيث قال: " -رمحه هللا-الزيلعي  - ِةاَلجَيُوُزإمْجَاعاً َأِنَّ  .4"فياْلِعدَّ

                                                            

 . 5/673،مرجع سابقزاد المعاد، ابن قيم الجوزية، 1- 

 .7/489،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شال، بط ابن2- 

الكليبولي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، تحقيق: خليل 3- 

 .1/543م(،1998 -هـ 1419عمران المنصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

) دار الكتب اإلسالمي، ،الدقائقالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز 4- 

 .2/172هـ(،1313
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 .1"بينهمإِنلعلماءجممعونعلىأِنلناكحفيالعدةيفسخنكاحهويفرق: "حيثقال-رمحه هللا-العيين -
 حكاه من املالكية: 

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .2أتويله" "حرماللهعقدالنكاحفيالعدةومليختلفالعلماءمنالسلفواخللففيذلكفهومناحملكماجملتمععلى

 حكاه من الشافعية: 

حيث قال: "  -رمحه هللا-اإلمام البخاري -
 .3املرأةالتيتزوجتفيعدهتايفسخنكاحهاويفرقبينهاوبينهذاالزوجباتفاقالعلماءواجتمععليهاهناعداتن"

: حيثقال-رمحه هللا-املاوردى -
َعْقِدالنَِّكاِحَقْباَلْنِقَضائَِها" ِةمَتْنَ ُعِمن ْ هِتَاَكاَِنلنَِّكاحُ ،ُوُجواُبْلِعدَّ مجَْ اَبِطاًل  فَِإنْ َنَكَحْتِفيِعدَّ  . 4اعِ اِبإْلِ

 حكاه من احلنابلة: 
 .5" حيث قال: "الجيوزنكامحعتدةإمجاعاً  -رمحه هللا-هباءالديناملقدسي -
حيث قال:  -رمحه هللا-ابنتيمية  -

 .6الزم" "اتفقاملسلمونعلىامناحرمهاللهمننكاحاحملارمومنالنكاحفىالعدةوحنوذلكيقعباطالغري
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

                                                            

 .30/239،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 . 5/385،مرجع سابقابن عبد البر، اإلستذكار، 2- 

د. مصطفى ديب البغا،  :الجامع الصحيح المختصر، تحقيق ،هللاالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد3- 

 . 5/2038(،1987 - 1407 اليمامة، ،،)بيروت: دار ابن كثير2ط

 . 11/647،مرجع سابق ردى، الحاوى الكبير،الماو4- 

بن أحمد، العدة شرح العمدة، تحقيق: صالح بن محمد  إبراهيمبهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن 5- 

 .2/62م(،2005هـ/1426،)بيروت: دار الكتب العلمية، 2عويضة، ط

 . 33/18،مرجع سابقابن تيمية، كتب ورسائل، 6- 
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اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف هذه مل أجد فيما 
 .املسألة،وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 .ينهوبينهاويفرقبخنكاحهعلىأِنلناكحفىالعدةيفس يظهر وهللا أعلم ثبوت اإلمجاع وصحتهاخلالصة: 

 .املطلب الثالث: اببقصةفاطمةبنتقيس

 وفيه مسألتان: 

 والسكىن.املسألة األوىل: الرجعية جتب هلا النفقة 

 و املراجعة.ه (مراً أعدذلك التدرىلعالللهيحدثب): تعاىلاملسألة الثانية: املقصود يف األمر بقوله 

 .املسألة األوىل: الرجعيةجتبلهاالنفقةوالسكىن

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1جميعأمورها"فيوأمجعالعلماءأِنملطلقةالتىيملكزوجهارجعتهاهلاالسكنىوالنفقةإذحكمهاحكمالزوجات"

 

 

 :وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة

 حكاه من األحناف: 

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
 .2أمورها""وقاماإلمجاععلىأِنلرجعيةتستحقالسكنىوالنفقةإذحكمهاحكمالزوجاتفيجميع

                                                            

 .7/492،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1- 

 .30/245،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 
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 .1وأماالرجعيةفتجبانلهاابإلمجاع"حيث قال: " -رمحه هللا-العظيمآابدي  -
 حكاه من املالكية: 

: قاالبناملنذر: "حيثقال-رمحه هللا-الرُّعيين -
أمجعمنأحفظعلىأِنملعتدةالتيتملكرجعتهاهلاالسكنىوالنفقةإذأحكامهاأحكاماألزواجفيعامةأمورها

"2 . 
 حكاه من الشافعية: 

 . 3"وأمجعواأنللمطلقةالتييملكزوجهاالرجعةالسكىن،والنفقة: "حيثقال-رمحه هللا-ابناملنذر -
ْكىَن : "حيثقال-رمحه هللا-املاوردى - االرَّْجِعيَُّةفَ َلَهاالسُّ َفَقةُ ،َفَأمَّ هِتَاَحاِماًل إلىَوالن َّ اْنِقَضاِءِعدَّ

 .4"َوَهَذاِإمْجَاعٌ ،َكانَ ْتَأْوَحاِئالً 
 حقعية تستالرج  خيتلف أهل العلم يف أن املطلقةملحيث قال: " -رمحه هللا-البغوى  -

 .5"والسكىن ،النفقة

 .6وأماالرجعيةفتجبانلهاابالمجاع"حيث قال:" -رمحه هللا-النووي  -
 :حكاه من احلنابلة

حيث قال:  -رمحه هللا-ابنقدامة  -
 . 1وأماالرجعيةفلهاالسكنىوالنفقةلآليةواخلربواإلمجاعوألهنازوجةيلحقهاطالقهوظهارهوإيالؤه""

                                                            

 .6/272،مرجع سابق آبادي،عون المعبود، العظيم1- 

عيني، 2-   .5/554،مرجع سابقيل، مواهب الجلالرُّ

 .1/27، مرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،3- 

 .11/1054،مرجع سابق ردى، الحاوى الكبير،الماو4- 

 .9/293، مرجع سابق، شرح السنة، البغوي5- 

 .10/96، مرجع سابقشرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي6- 
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 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

لة، حكى خالفاً يف هذه املسأمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من 
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

على  إمجاع أهل العلم يظهر مماسبق انعقداخلالصة:
 أعلم تعاىلهللا و –رها أمو عأِنملطلقةالتىيملكزوجهارجعتهاهلاالسكنىوالنفقةإذحكمهاحكمالزوجاتفىجمي

– 

 .اجعةهواملر ( مراً د ذلك أبعث التدرى لعالهلل َيد: )تعاىلاملسألة الثانية: املقصودفياألمربقوهل

للََّهُيْحِدثُ بَ عْ ﴿:-رمحه هللا-قال ابن بطال   .3،وأمجعواأِنألمرإمناهوالرجعة"2﴾َدَذِلَكَأْمراً اَلَتْدرِيَلَعالَّ

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 :حكاه من األحناف

 .4"لعالللهيحدثبعدذلكأمراوأمجعواأنذلكاألمرهواملراجعة"حيث قال:  -رمحه هللا-الطحاوي -
 حكاه من املالكية:

 .5"أايملراجعةمنغريخالف﴾أَْمراً ﴿: "حيثقال-رمحه هللا-القرطيب -
                                                                                                                                                                                          

 . 9/289،، مرجع سابقالمغني، ابن قدامة1- 

 .1سورة الطالق، اآلية: 2- 

 . 7/492،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 

 . 3/70،مرجع سابق، شرح معاني اآلثار، الطحاوي4- 

 . 18/158،مرجع سابقام القرآن، الجامع ألحكالقرطبي،5- 
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 حكاه من غري املذاهب األربعة:
َبجي - َن ْ

 .1وأمجعواأنذلكاألمرهوالرجعة"حيث قال: " -رمحه هللا-امل
حيث قال:  -رمحه هللا-الشوكاين 

األمرالذيريجىأحداثههوالرجعةالسواهوهوالذحيكاهالطربيعنقتادةواحلسنوالسدىوالضحاكومليحك"
 مننسخأوختصيصأوحنوذلكفلمتعالىعنغريمهخالفهقالفيالفتحوحكىغريهإِنملرادابألمرماايمتنقباللله

 .2"ينحصر
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

لة، ملسأى خالفاً يف حكم هذه امل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حك
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 .الرجعة علىأِنألمرإمناهويظهر وهللا وأعلم صحة اإلمجاع وثبوهتاخلالصة:

 .كلمنراجعفيالعدةاليلزمهشئغرياإلشهادعلىاملراجعةاملطلب الرابع:  

 عة.ملراجاكل من راجع يف العدة ال يلزمه شئ غري اإلشهاد على فيه مسألة واحدة: 

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وهذاإمجاعمنا،"فكاهنذاحكمكلمنراجعفىالعدةأهناليلزمهشىءمنأحكامالنكاحغرياإلشهادعلىاملراجعةفقط

 .3لعلماء"

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 
                                                            

الَمْنبَجي، أبو محمد على بن زكريا، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق:محمد فضل عبد 1- 

 .2/701(، م1994 -هـ 1414دمشق: دار القلم، ،)2العزيز المراد، ط

 . 7/63،مرجع سابقاألوطار،  لني، الشوكاني2- 

 . 7/502،، مرجع سابقرح صحيح البخاريشبطال، ابن3- 
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 حكاه من املالكية:

: قاالملهلبحيث قال: " -رمحه هللا-القرطيب -
 وهذاإمجاعمن، وكلمنراجعفيالعدةفإهناليلزمهشيءمنأحكامالنكاحغرياإلشهادعلىاملراجعةفقط

 . 1العلماء"
 حكاه من الشافعية: 

وأمجعواأِنلرجعةبغريمهروالعوض، حيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .2"وأمجعواأِنلرجعةتكونباإلشهاد

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ديثابنلهمفيالبحرحبواستدل.وليهإلشهادفيالرجعةأبوحنيفةوأصحاهبوالقامسيةوالشافعيفيأحدقوجوابعدمإلىذهب
" مرهفلرياجعها" عمرالسالففإنفيهأهنصلىاللهعليهوآهلوسلم

الوجوببالقياللقائلينبعدماجملتهدهايةشهادفيالرجعةواحتجفيناإلشهادوقاملالكوالشافعيوالناصرأهنيجباإلومليذكر 
لىعدمو مجاععاإلقدوقعوجوأبهندمالومناألدلةعلىع.االنسانلنفسهفإهنالجيبفيهااالشهادسعلىاألمورالتيينشئها

األثراملذ يهواالحتجاجباالجيبفهاكمجوابالشهادفيالطالقكماحكاهاملوزعيفيتيسريالبيانوالرجعةقرينتهفالجيبفي
عمنقو ماوقبحجةلوالفليسكورفيالباباليصلحلالحتجاجألهنقولصحابيفيأمرمنمسارحاالجتهادوماكانكذلك

 هلطلقتلغريسنةوراجعتلغريسنة

مجاععلىعداإلاآليةوقدعرفت4﴾فأمسكوهنبمعروف﴿فهوواردعقبقوله3﴾وأشهدواذويعدملنكم﴿تعاىلوأماقوهل
 .1شهادعلىالطالقوالقائلونبعدمالوجوبيقولونباالستحبابإلموجواب

                                                            

 .120 /3،مرجع سابقلقرآن، الجامع ألحكام االقرطبي، 1- 

 .29، ص28، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 .2سورة الطالق، اآلية:  -3

 .2سورة الطالق، اآلية:  -4
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 اخلالصة:

من إمجاع أهل العلم على أن   -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
ه فيه بعض ول خالفو قه ،كلمنراجعفىالعدةأهناليلزمهشىءمنأحكامالنكاحغرياإلشهادعلىاملراجعةفقط

 – أعلم تعاىلوهللا  –، وعليه فال يستقم إدعاء اإلمجاع يف املسألةالعلماء

َهاَزوْ  اْلُمتَـَوفَّىَعنـْ  .َوَعْشراً ْشُهرٍ َةأَ ُجَهاَأْربـَعَ املطلب اخلامس: اَببُتِحدُّ

 وفيه مسألتان: 

 املسألة األوىل: ال إحداد على أم الولد. 

 املسألة الثانية: علىالصغريةعدةالوفاة، واإلحداد.

 

 .الإحدادعلىأمالولد: املسألة األوىل

 .2سيدها" وأمجعواأأنمالولدالإحدادعليهاإذاتوىف" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 :اإلمجاع على هذه املسألةوُمن حكى 

 حكاه من األحناف: 

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
 .3"وأمجعواأنالإحدادعلىأمالولدواألمةإذاتوفيعنهاسيدهاوالعلىالرجعية"

                                                                                                                                                                                          

 .7/25،سابقمرجع األوطار،  نيل،الشوكاني1- 

 . 7/506،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

 .5/428،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري3- 
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حيث قال: "  -رمحه هللا-العظيمآابدي  -
 .1الرجعية" وأمجعواعلىأهنالإحدادعلىأمالولدوالعلىاألمةإذاتوفيعنهماسيدمهاوالعلىالزوجة

 حكامهناملالكية

حيث قال:  -ه هللارمح-ابنرشد   -
 .2األمصار" وأمااألمةميوتعنهاسيدهاسواءكانتأمولدأوملتكنفالإحدادعليهاعندهوهبقالفقهاء"

 حكاه من الشافعية: 

حيث قال:  -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 .3استرباء" وأمجعواعلىأِنلرجإلذازوجأمولدمنرجل،فمااتلسيدوهيعندزوجها،فالعدةعليهاوال"

: حيثقال-رمحه هللا-النووي -
 .4"حدادعلىأمالولدوالعلىاألمةاذاتوفىعنهماسيدمهاوالعلىالزوجةالرجعيةإوأمجعواعلىأهنال"

 :حكامهناحلنابلة

: حيث قال: "قاالبنرشد -رمحه هللا-النجدي -
 .5"األمصاروأمااألمةميوتعنهاسيدهاسواءكانتأمولدأوملتكنفالإحدادعليهاعندهوهبقالفقهاء

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

                                                            

 .6/286،د، مرجع سابقآبادي،عون المعبو العظيم1- 

 .2/122،مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد، 2- 

 .1/28، مرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،3- 

 .10/112مرجع سابق،شرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي4- 

 .7/81،مرجع سابق،الروض المربع، النجدي5- 
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وأماحجتهمبأأنمالولدعدهتاحيضةإبمجاعوأهناالحيللهاالنكاححتىتطهرمنحيضتهاوذلكدليلعلىأِنلقرءاحليضةف
 . 1حيض ليسهوكماظنواوجائزهلاعندِنأنتنكحإذادخلتفياحليضةواستيقنتأندمهادم

 اخلالصة: 

دها، يهاإذاتوفىسيإحدادعلولدالمن إمجاع العلماء على أأنمال -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
 –أعلم  تعاىلوهللا  –عليه أهل العلم  هقد وافقصحيح هو قول 

 .املسألة الثانية: علىالصغريةعدةالوفاة،واإلحداد

 .2فكذلكاإلحداد"،وملاأمجعواأنعلىالصغريةعدةالوفاة" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 

 على هذه املسألة:وُمن حكى اإلمجاع 

ية حكا مل أجد فيما اطلعت عليه منكتب أهل العلم من وافق اإلمام ابن بطال على
 .اإلمجاع،املسألةوهذاعلىحسبعلميالقاصر

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

.قاالجلمهوروقاألبوحنيفةالإحدادعليهالقوهلالحيلالمرأةوالصبيةالتسمىامرأةصغرية،وقاألبوحنيفةالإحدادعلى
 . 3الغالبوأجيبعلىتسليمهبأهنخرمجخرج

 اخلالصة:

                                                            

 . 15/99،مرجع سابقابن عبدالبر،التمهيد، 1- 

 . 7/508،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن2- 

 . 3/301،304،مرجع سابقشرح الزرقاني، زرقاني، ال3- 
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من إمجاع العلماء يف أن على  -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
يم إدعاء ال يستق، فموكذلكاإلحداد، وهو قول حكى اخلالف فيه بعض أهل العل،الصغريةعدةالوفاة

 –أعلم  تعاىلوهللا  –اإلمجاع عليه

ه وفيللحادة. ملعصفروغ واضاب والباس املصبمنعالطيبوالزينة، واالمتشاط واخلاملطلب السادس: 
 ثالثة مسائل: 

 .منعالطيبوالزينةللحادةاملسألة األوىل: 

 . وكراهةاخلضابللحادة،النهيعناالمتشاط:املسألة الثانية:

 .واداملسألة الثالثة: الجيوزللحادةلبسالثياابملصبغةواملعصفرةإالماصبغبالس

 

 

  .منعالطيبوالزينةللحادةاملسألة األوىل: 

 .1أمجعالعلماءغرياحلسنعلىمنعالطيبوالزينةللحادة":"قاالبناملنذر :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من املالكية: 

 فإذاوجبعليهاابإلمجاعأنتبتدائلعدةمنتلكالساعةوجتتنبالطيبحيث قال: "  -رمحه هللا-الرُّعيين -
 .2والزينة"

                                                            

 . 7/511،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1

عيني، 2-   .5/477،مرجع سابقيل، مواهب الجلالرُّ
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 حكاه من الشافعية: 

 . 1"والزينةمنالطيب: وأمجعواعلىمنعاملرأةفياإلحدادحيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
: حيث قال: " اإلحداد -رمحه هللا-ابندقيقالعيد -

 .2تركالطيبوالزينةوهوالواجبعلىاملتوفىعنهازوجهاوالخالففيهفياجلملة"
 :حكاه من احلنابلة

: " حيثقال-رمحه هللا-ابنقدامة -
وجتتنبالزوجةاملتوفىعنهازوجهاالطيبوالزينةوالبيتوتةفيغريمنزهلاوالكحلباإلمثدوالنقاهبذايسمىاإلحدادو 

 . 3" النعلمبينأهاللعلمخالفافيوجوهبعلىاملتوفىعنهازوجها
. حيث قال: أماالطيبفالخالففيتحرميه -رمحه هللا-التميمي -

 .4وأمااجتناابلزينةفواجبفيقولعامةأهاللعلم"
  وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

مذهبه يف عندما أجاز للمتوىف عنها زوجها الطيبوالزينة بناء على  -رمحه هللا-وخالف احلسن البصري 
 .5عدم وجوب اإلحداد أصالً 

 اخلالصة:

                                                            

 .28، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،1-

ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، 2- 

 . 1/409م(، 2005 -هـ  1426،) مؤسسة الرسالة، 1تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، ط

 . 9/167،،مرجع سابقابن قدامة، المغني3- 

 . 1/698،مرجع سابقاإلنصاف، مختصر ، التميمي4- 

 .28وابنالمنذر،اإلجماع،مرجعسابق،ص، 9/167 ابنقدامة،المغني،مرجعسابق،5- 
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 يف ادةإالماذكرزينةللحيبوالمن إمجاع أهل العلم علىمنعالط-رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
لماء، و مل الع ليهقه عصحيح وافهو قول  ،حديثأمعطيةممارخصلهاعندالطهرمناحمليضفىالنبذةمنالقسط

وص الصحيحة فة النصخالشاذ مل هقولو -رمحه هللا-خيالفه فيه أحد من أهل العلم غري احلسن البصري 
 -أعلم تعاىلوهللا  -من العلماء أحد  يقول بقوله هذاومل  ،الصرحية

 

 

 .وكرهةاخلضابللحادة،املسألة الثانية: النهي عناالمتشاط

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال  
والحنفظعنسائرأهالل:وقاالبناملنذر.وسعيدبناملسيب،وعروة،وأمسلمة،وكرهاخلضااببنعمر،"وهنىعناالمتشاط
 .1واخلضابداخلفىجملةالزينةاملنهىعنها"،علمفىذلكخالفاً 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

، مجاع املسألةاية اإلى حكمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من وافق اإلمام ابن بطال عل
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف حكم هذه مل 
 املسألة،وهذاعلىحسبعلميالقاصر.

                                                            

 . 7/512،، مرجع سابقرح صحيح البخاريشبطال،  ابن1- 
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وكرهاخلضاب ،متشاطىعناالمن نفي اخلالف وهن -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إواخلالصة: 
 تعاىلوهللا  –العلم  من أهل مل خيالفه فيه أحدصحيح مجلةالزينةاملنهىعنها، هو قول يف  واخلضابداخل

 -أعلم

 

 

 

 

 واد.بالساملسألة الثالثة: الجيوزللحادةلبسالثياابملصبغةواملعصفرةإالماصبغ

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1وأمجعواعلىأهنالجيوزهلااللباساملصبغةواملعصفرةإالماصبغبالسواد":قاالبناملنذر"

 املسألة:ُمن حكى اإلمجاع على هذه 

 حكاه من األحناف: 

 حيث قال: " وقاالبناملنذرأمجعالعلماءعلىأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرة -رمحه هللا-العيين  -
 . 2واملصبغة"

 حيث قال: " قال -رمحه هللا-العظيمآابدي -
 .3"املصبغةإالماصبغبسواد بناملنذرأمجعالعلماءعلىأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرةوالا

                                                            

 . 7/512،مرجع سابق رح صحيح البخاري،شبطال،  ابن1- 

 .5/429،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

 .6/293،مرجع سابق آبادي،عون المعبود، العظيم3- 
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  من املالكية:حكاه 
: حيث قال: " وقاالبناملنذر -رمحه هللا-الشبيهي  -

 .1ابلسواد" أمجعواعلىأهنالجيوزهلالباسالثياابملصبغةواملعصفرة،إالماصبغ
 حكاه من الشافعية:

 .2املعصفر" حيث قال: " وأمجعواعلىمنعهامنلبس -رمحه هللا-ابن املنذر  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-النووي  -

 . 3بسواد"أمجعالعلماءعلىأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرةواملصبغةاالماصبغ
 حيث قال: " قال -رمحه هللا -جرابن ح -

 . 4بسواد" بناملنذرأمجعالعلماءعلىأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرةوالاملصبغةاالماصبغا
 : حكامهناحلنابلة

: قاالبناملنذر" :حيثقال-رمحه هللا-النجدي -
 .5"املصبغة أمجعالعلماء،علىأهنالجيوزللمحادةلبسالثياابملعصفرة،وال

 : حكاه من غري املذاهب األربعة

حيث قال: "  -رمحه هللا-الشوكاين  -
 .6قاالبناملنذرأمجعالعلماءأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرةوالاملصبغةإالماصبغبسواد"

                                                            

 . 7/148،، مرجع سابقبيهي،الفجر الساطعالش 1-

 .28، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 . 10/118مرجع سابق،شرح النووي، صحيح مسلم ، النووي3-

 .9/491،مرجع سابقاري، فتح البر،ابن حج4- 

 . 7/82،مرجع سابقالنجدي، حاشية الروض، 5- 

 .60 /7، مرجع سابقاألوطار،  نيل، الشوكاني6- 
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حيث قال: "  -رمحه هللا-الصنعاين -
 . 1بسواد" قاالبنعبدالربأمجعالعلماءعلىأهنالجيوزللحادةلبسالثياابملعصفرةوالاملصبوغةإالماصبغ

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

"وخالف احلسن البصري فأجاز للمتويف عنها زوجها لبس الثياب املصبغة وقال ابن املنذر: 
 .2واملعصفرة"

 اخلالصة:

من إمجاع أهل العلم على  -رمحه هللا-ن ما حكاه ابن بطال إ
فه فيه اء، ومل خياله العلمه عليوافقصحيح أهنالجيوزهلااللباساملصبغةواملعصفرةإالماصبغبالسواد، هو قول 

ة بناء على املعصفر غة و أحد إال احلسن البصري الذي أجاز للمتويف عنها زوجها لبس الثياب املصب
 القول بهذامل يقولو  ،ةب اإلحداد، وهو قول شاذ ملخالفة السنة الصحيحة الصرحيمذهبه يف عدم وجو 

 .-أعلم تعاىلوهللا -أحد من العلماء

 (.اً ْزَواجُروأنََ َوَيذَ َوالَِّذينَـيـُتَـَوفَـّْومَنِْنُكمْ )  :تعاىلاملطلب السابع:اببقوهل

 .(احلولإلىمتاعاً : ) تعاىلنسخقوهل :وفيه مسألة واحدة وهي

َتاعاً مَ ﴿ :وكافةالفقهاءأنقوله"اتفقجماعةاملفسرين :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 .1"4﴾ِهنََّأْربَ َعَةَأْشُهرٍَوَعْشراً يَ تَ َربَّْصَنِبأَنْ ُفسِ ﴿ :،منسوخبقوله3﴾احْلَْولِ إلى

                                                            

 . 3/201،مرجع سابق ،4ابن األمير، سبل السالم، ط1- 

 .28، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

 .240سورة البقرة، اآلية: 3- 

 .234سورة البقرة، اآلية: 4- 
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 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من األحناف:

حيث قال: "  -رمحه هللا-العيين  -
 .2" أربعةأشهروعشراً إلىقاالبنعبدالربمليختلفالعلماءفيأِنلعدةابحلولنسخت

حيث قال: "  -رمحه هللا-العظيمآابدي  -
 .3وعشر"أربعةأشهر إلىبنعبدالربمليختلفالعلماءأِنلعدةابحلولنسختقاال

 حكاه من املالكية:

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .4يف ذلك" قاألبوعمرأمااحلولفمنسوخباألربعةاألشهروالعشرالخالف

حيث قال:  -رمحه هللا-القرطيب  -
–هذا، فلماجاءاإلسالمأمرهناللهتعالىبمالزمةالبيوحتوالمثنسخباألربعةاألشهروالعشر"

 . 5أبوعمر" قاله؛ معوضوحهفيالسنةالثابتةاملنقولةأبخباراآلحادإمجاعمنعلماءاملسلمينالخالففيه
: حيث قال: " قاالبنعبدالرب -رمحه هللا-الباجقين  -

 .6مليختلفالعلماءفيأِنلعدةابحلولنسختإلىأربعةأشهروعشر"

                                                                                                                                                                                          

 .515 /7،مرجع سابقبطال، شرح صحيح البخاري،  ابن1- 

 . 30/273،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

  .6/292،مرجع سابقالعظيم آبادي،عون المعبود، 3- 

 . 6/236، مرجع سابقابن عبد البر،اإلستذكار، 4- 

 .3/227،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 5- 

 .1/77م(،2005)،3، الوجيز الميسرفي أصول الفقه المالكي،طمحمد عبد الغني ،الباجقني6- 
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 حكاه من الشافعية:

: وأماوجوابلعدةفياحلولفهومنسوخبقولهحيث قال: "-رمحه هللا-الرازي  -
،فهذاالقوهلوالذايتفقعليهأكثراملتقدمينواملتأخرينمناملفسرين1﴾ِهنََّأْربَ َعَةَأْشُهرٍَوَعْشراً يَ تَ َربَّْصَنِبأَنْ ُفسِ ﴿

"2. 
حيث قال:  -رمحه هللا-ابنحجر   -

 .3أربعةأشهروعشر"إلىبنعبدالربمليختلفالعلماءأِنلعدةابحلولنسختوقاال"
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ة، سألاململ أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف حكم هذه 
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 واخلالصة:

 ) :قولهمنسوخب،( احلولإلىمتاعاً : ) تعاىلعلىأنقوهل اإلمجاع وثبوتةة صحيظهر مماسبق  
 . أعلم تعاىلوهللا ،( يرتبصنبأنفسهنأربعةأشهروعشراً 

 املطلب الثامن: اَبمبَْهرِاْلَبِغىَِّوالنَِّكاِحاْلَفاِسِد.

 وفيه مسألتان: 

 .حترميَمْهرِاْلَبِغىِّ  :األوىلاملسألة 

                                                            

 234سورة البقرة، اآلية: 1- 

 -هـ 1421،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب، ط2-

 . 6/134م(، 2000

 .9/493،مرجع سابقباري، فتح الابن حجر،3-
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 املسألة الثانية: حترميالعقدعلىاألمواألخت.

 .حترميَمْهرِاْلَبِغىِّ :املسألةاألوىل

 .1نسب"واليلحقفيه،"مهرالبغىحرامبإمجاعاألمة:-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من املالكية: 
 . 2حرام" حيث قال: " الخالفبينعلماءاملسلمينفيأمنهرالبغي -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .3والخالففيحرمةمهرالبغي" حيث قال: " -رمحه هللا-الرُّعيين -

 حكاه من الشافعية: 

 .4حيث قال: " اتفقأهاللعلمعلىتحرميمهرالبغي"  -رمحه هللا-البغوي  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-النووي   -

 .5مهرالبغىفهوماأتخذهالزانيةعلىالزنىومسامههرالكوهنعلىصورهتوهوحرامبإمجاعاملسلمني" 
واإلمجاع قائم على حترمي هذين ملا يف ذلك من بذل حيث قال: " -رمحه هللا-ابندقيقالعيد -

 .6"األعواض فيما ال جيوز مقابلته ابلعوض أما الزِن: فظاهر
                                                            

 . 7/518، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن1

 . 6/428،مرجع سابق ابن عبد البر،اإلستذكار،2- 

عيني، 3-   . 7/548،مرجع سابقيل، مواهب الجلالرُّ

 . 8/23، مرجع سابق،شرح السنة، البغوي4- 

 . 10/231مرجع سابق،شرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي5- 

 .1/358،مرجع سابقحكام شرح عمدة األحكام، إحكام األابن دقيق العيد، 6- 
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ل: " حترميمهرالبغّي،وهوماأتخذهالزانيةعلىالزِن، حيث قا -رمحه هللا-ابن حجر  -
 .1ابطل" وهوحرامباإلمجاعلمافيهمنأخذالِعوضعلىأمر

 
 حكاه من العلماء املتحرين من املذاهب:

 .2حيث قال: " جممععلىتحرميمهرالبغى" -رمحه هللا-الشوكاين  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

، العلم من خالف يف حكم هذه املسألةمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل 
 وهذاعلىحسبعلميالقاصر.

 .مهرالبغىيظهر وهللا أعلم  صحة اإلمجاع و ثبوته على حترمي  اخلالصة:

 املسألة الثانية: حترميالعقدعلىاألمواألخت.

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
الزِنوإسقاطاحلدعننفسهبالنكا إلىوأمجعالعلماءأِنلعقدعلىأمهوأختهالجيوزإبمجاعوالشبهةفيه،وإمناهوقاصد"

 .3ح"

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من املالكية: 

                                                            

بلوغ المرام من أدلة األحكام، تحقيق: معاذ طارق بن  ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل،1- 

 .1/294 عوض هللا بن محمد،)الناشر: دار ابن حزم (،

 . 6/17،مرجع سابقاألوطار،  نيل ،الشوكاني2- 

 . 7/520،ع سابقمرجرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن3- 
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)  حيث قال: " وقدأمجعاملسلمونعلىأمنعنىقوالللهعزوجل -رمحه هللا-ابن عبد الرب  -
 .1وأخواتكم( " حرمتعليكمأمهاتكموبناتكم

؛ أينكاحأمهاتكمونكاحبناتكمحيث قال: " -رمحه هللا- القرطيب -
. كماذكرحترميحليلةاألب،  فذكراللهتعالىفيهذهاآليةماحيلمنالنساءوماحيرم

؛ وأحلقتالسنةاملتواترةسابعة، فحرماللهسبعامنالنسبوستامنرضاعوصهر
 .2اإلمجاع " وذلكاجلمعبيناملرأةوعمتها،ونصعليه

 حكاه من الشافعية: 

 .3أمه " وأمجعواعلىتحرميأنينكحالرجلحيث قال: " -رمحه هللا-ابن املنذر  -
 : غري املذاهب األربعةحكاه من 

حيث قال: "  -رمحه هللا-الشوكاين  -
 .5"4﴾حرمتعليكمأمهاتكموبناتكموأخواتكم﴿وقدأمجعاملسلمونعلىأمنعنىقوله

 .6حيث قال: "اتفقتاألمةعلىأهنيحرمالرجألصوهلوفصوله" -رمحه هللا-الِقنَّوجي  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف حكم هذه املسألة، مل أجد فيما 
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

                                                            

 . 5/487،مرجع سابق ابن عبد البر،اإلستذكار،1- 

 . 5/105،مرجع سابقرآن، الجامع ألحكام القالقرطبي، 2- 

 .21،صمرجع سابقابن المنذر، اإلجماع، 3- 

 .23سورة النساء، اآلية:  -4

 .1/668، ، مرجع سابقالشوكاني،فتح القدير5- 

 .2/23)دار المعرفة(،  ،الروضة الندية ،بن عليالِقنَّوجي، محمد صديق خان بن حسن 6- 
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 واخلالصة:

من إمجاع أهل  -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
 ،نكاححلدعننفسهبالوإسقاطازِنالإلىوإمناهوقاصد،العلماءعلىأِنلعقدعلىأمهوأختهالجيوزإبمجاعوالشبهةفيه

 –أعلم  تعاىلوهللا  –قول صحيح وقد وافقه عليه غريه من أهل العلم هو 
 املبحثالثانيإمجاعااتبنبطالفيكتاابلنفقات.

 .مهيد: تعريف النفقة لغة وشرعاً الت

أواًل: تعريف النفقة يف اللغة: 
 .1نفسك أنفقتواستنفقتعلىالعيالوعلىما:والنفقة.النفقةامسمناإلنفاقوماينفقمنالدرامهوحنوها

 :تعريف النفقة يف الشرع : ثنياً 

 . 2" هي الطعام والكسوة والسكىن" احلنفية:عند

 .3"طعاممقدرلزوجةوخادمةعلىزوج،ولغريمهامنأصلوفرع،ورقيق،وحيوامنايكفيه":عند الشافعية

 .4سرف" ماهبقواممعتادحاالآلدميدون: قاالبنعرفة" :عند املالكية

                                                            

 .3/238،، مرجع سابقاألزهري، تهذيب اللغة، باب نفقينظر:  1- 

 .4/188زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )بيروت: دار المعرفة(، ،ابن نجيم2- 

في تخريج أحاديث الرافعي  ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، التلخيص الحبير3- 

 . 4/16م(، 1989- هـ1419،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1الكبير، ط

الفواكه الدواني، تحقيق: رضا فرحات،) مكتبة الثقافة  ،أحمد بن غنيم بن سالم،النفراوي4- 

 .3/987الدينية(،
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 :عند احلنابلة
وأص.وهيجمعنفقةوجتمععلىنفاقكتمرةومتاروهيالدرامهوحنوهامناألمواللكنالنفقةكفايةمنيموهنخبزاوأدماوحنوها

، هلااإلخرامجنالنافقوهوموضعيجعلهالضبفيمؤخراحلجررقيقايعدهللخروجإذاأتىمنباهبرفعهربأسهوخرمجنه
 .1لذلك ومنهسميالنفاقألهنخرومجناإلمياأنوخروجاإلميامننالقلبفسمياخلروجنفقة

 وسيكون حتت هذا املبحث مخسة مطالب: 

  .النفقةعلياألهلوالعيال: ابب: املطلباألول

 والوالداتريضعنأوالدهنحولينكاملني(.: )تعاىلقوهل: ابب: املطلبالثاين

 .نفقةاملرأةإذاغابعنهازوجهاونفقةالولد: ابب: املطلبالثالث

 .عمالملرأةفيبيتزوجها: ابب: املطلبالرابع

 .كسوةاملرأةابملعروف:  ابب: امساملطلباخل

 .األهلوالعيالعلى  النفقة: ابب: املطلباألول

 وفيه ثالثة مسائل: 

 النفقة على األهل والعيال.وجوب املسألة األوىل: 

 .املسألة الثانية: النكاحيكونغريمندوبفيحالة عدمقدرةالزوجعلىالنفقة

 .إذاأعسرالزوجبالنفقةجيوزللزوجةالبقاءإذارضيتبذلكاملسألة الثالثة: 

 . النفقةعلىاألهلوالعيال: املسألةاألوىل

                                                            

 .8/162،مرجع سابقالمبدع شرح المقنع، ابن مفلح، 1- 
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 .1النفقةعلىاألهلوالعيالواجبةإبمجاع":قاالملهلب"  :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة عدد من العلماء منهم:

 

 حكاه من األحناف: 

 2حيث قال: " وقاالملهلبالنفقةعلىاألهلوالعيالواجبةابإلمجاع" -رمحه هللا-العيين  -
 حكاه من املالكية: 

 .3إبمجاع"النفقةعلىاألهلوالعيالواجبة: حيث قال: " قاالملهلب -رمحه هللا-القرطيب  -
 علىوجوهبا،فهيواجبةابلكتابوالسنة حيث قال: " وأمجعتاألمةأيضاً  -رمحه هللا-النفراوي  -

 .4واإلمجاع"
 حكاه من الشافعية: 

 .5وقاالملهلبالنفقةعلىاألهلواجبةابإلمجاع"حيث قال: " -رمحه هللا-ابن حجر  -
 .6ابإلمجاع"النفقةعلىاألهلواجبة: قاالملهلبحيث قال: " -رمحه هللا-الشبيهي  -

 

                                                            

 . 7/530،مرجع سابقالبخاري،  حشرح صحيبطال،  ابن1- 

 . 30/283،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

 . 5/32،مرجع سابقالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3- 

 . 3/987،مرجع سابق،الفواكه الدواني، النفراوي4- 

 .500، 9/498، مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج5- 

 . 7/150،، مرجع سابقالشبيهي،الفجر الساطع 6- 
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 : غري املذاهب األربعةحكاه من 

 .1وقاالملهلبالنفقةعلىاألهلواجبة"حيث قال: " -رمحه هللا-املباركفوري  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ة، سألمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلممن حكى خالفاً يف حكم هذه امل
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 اخلالصة:

 أعلم. تعاىلوهللا والعيال، وجوب النفقةعلىاألهل علىثبوت اإلمجاع وصحته

 النكاحيكونغريمندوبفيعدمقدرةالزوجعلىالنفقة.املسألة الثانية: 

 . 2النكاحوالمستحبله"لى"وأمجعواأهنمناليقدرعلىنفقةالزوجةغريمندوإب :-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

حيث قال: "  -رمحه هللا-النسائي  -
 .3له" النكاحوالمستحبلىوأمجعواأهنمناليقدرعلىنفقةالزوجةغريمندوإب

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

 .صرلميالقاحسبعملأجدفيمااطلعتعليهمنكتبأهاللعلممنحكىخالفاًفيحكمهذهاملسألة، وهذاعلى

                                                            

 .6/85، مرجع سابق حوذي،المباركفوري،تحفة األ1- 

 . 7/532،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال،  ابن2- 

، 1النسائي، أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي، عشرة النساء، تحقيق: علي بن نايف الشحود، ط3- 

  .1/163م(،2008)غزة: مكتبة المنارة، 
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 اخلالصة: 

من إمجاع العلماء على أن  -رمحه هللا-ن ماحكاه اإلمام ابن بطال إ
 –ل العلم د من أهيه أحمل خيالفه فصحيح النكاحيكونغريمندوبفيعدمقدرةالزوجعلىالنفقة، وهو قول 

 -أعلم تعاىلوهللا 

 .لكت بذاملسألة الثالثة: إذاأعسرالزوجبالنفقة جيوز للزوجة البقاء إذارضي

"  :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
فإنذلكيزيلملكه،وأمااإلعسارفلوأعسربنفقةخادمأوحيوانله،قامتداللةاإلمجاععلىجوازإمساكهنإذارضينبذلك

والوطءملدةميكنالصربعلىفقدهاويقوم،فإِنلعنينيجربعلىطالقزوجتهإذامليطأاً وأيض،كذلكالزوجة،عنهويباععليه
 .1والصربعنالقوتليسكذلكفصاراتلفرقةأولىعندعدمالنفقة" ،بدِنملرأةبعدمها

 وُمن حكى اإلمجاع على املسألة: 

 حكاه من األحناف: 

حيث قال: "  -رمحه هللا-العيين 
أبِنالجتماعدلعلىجوازاإلبقاءإذارضيتفبقيماعداهعلىعمومالنهيوابلقياسعلىالرقيقواحليوانفإمننأعسرابإلنفاقعلي

 .2هأجربعلىبيعه"

  :حكامهنالشافعية

: حيثقال-رمحه هللا-ابنحجر
 .1أبِنإلمجاعدلعلىجوازاإلبقاءإذارضيت،فبقيماعداهذهاحلالةعلىعمومالنهي""

                                                            

 .7/532،533، مرجع سابقاري، رح صحيح البخش ن بطال،اب1- 

   .30/288،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 
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 وُمن حكى اخلالف على املسألة: 

 لعلماءمهورايفرقبينالرجلوامرأهتإذااعسرابلنفقةواختارتفراقهوهوقوجلالقول األول: 

 القواللثاين:
هرية،واهلبيليلى،والظامةوابنأنشرب وهوقوالحلسن،وعطاء،والزهري،والثوري،واب،يلزمهاالصربوتتعلقالنفقةبذمته

عي،وإحأحدقوليالشافشافعي،و اابلادوية،والقامسية،وهومذهباحلنفيةوعبيداللهبناحلسنالعنربي،واملزنيمنأصح
 .داىلروايتينعنأمحد

 .2عليه جيبعلىالزوجةأنتنفق: إِنلزوجاملعسرحيبس،ومنهممنقال: مثمنهؤالءمنقال

( والمتسكوهنضرارالتعتدوا) تعاىلاستدالجلمهوربقوهلو 
وأجاابملخالفبأهنلوكاِنلفراقواجباملاجازاالبقاءإذارضيتوردعليهبأِنإلمجاعدلعلىجوازاإلبقاءإذارضيتفبقيماعداه

 علىعمومالنهيوطعنبعضهمفياالستداللباآليةاملذكورةأبن
 تنقضرياجعبنعباسومجاعةمنالتابعينقالوانزلتفيمنكانيطلقفإذاكاداتلعدةا

اجلواأبمننقاعدهتمأِنلعربةبعموماللفظحتىتمسكواحبديثجابربنسمرهاسكنوافيالصالةأتركرفعاليدينعندالركوعمو 
 عأهنإمناوردفياإلشارةابأليديفيالتشهدابلسالمعلىفالنوفالنوهنامتسكواابلسببواستدل

 .3اً جلمهورأيضاابلقياسعلىالرقيقواحليوانفإمنناعسرابإلنفاقعليهاجربعلىبيعهاتفاقا

من إمجاع  -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إاخلالصة: 
ه،فإنذلكيزيلملكهعنهويباععليه،وأمااإلعسارفلوأعسربنفقةخادمأوحيوانله،علىجوازإمساكهنإذارضينبذلك

 –أعلم  تعاىلوهللا  –أهل العلمعليه وافقه صحيح و قول 
                                                                                                                                                                                          

 .9/501،، مرجع سابقباريفتح الر،ابن حج1- 

 .3/155، ، مرجع سابقالقرطبيو، 4/25،مرجع سابق تلخيص، ، الابن حجر2- 

 .9/501،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج3- 
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 (.والوالداتريضعنأوالدهنحولينكاملني: )تعاىلقوهل: ابب: املطلبالثاين

 وفيه مسألة واحدة وهي: أجرالرضاععلىالزوجإذاخرجتاملطلقةمنالعدة.

 .1العدة" "وأمجعالعلماءعلىأأنجرالرضاععلىالزوجإذاخرجتاملطلقةمن:-رمحه هللا-قال ابن بطال 

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 حكاه من األحناف: 

 وقاماإلمجاععلىأأنجرالرضاععلىالزوجإذاخرجتاملطلقةمنقال: "حيث  -رمحه هللا-العيين  -
 .2العدة"

 حكاه من املالكية:

رضاع حيث قال: " وأمااملطلقةفالرضاععليهاإالأناليقبلثديغريهافعليهااإل -رمحه هللا-ابن رشد  -
 .3وعلى الزوج أجر الرضاع هذ اإمجاع"

 حكاه من الشافعية: 
حيث قال:  -رمحه هللا-ابن حجر  -

 .4ابلرضاعة"أوىل  جرةالرضاععلىالزوجإذاخرجتاملطلقةمنالعدةواألمبعدالبينونةمجعالعلماءعلىأأنأ"
                                                            

 . 7/535،مرجع سابقرح صحيح البخاري، ش ن بطال،اب1- 

 .30/294،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري2- 

 .2/56،، مرجع سابقابن رشد،بداية المجتهد3- 

 .9/505،، مرجع سابقباريفتح ال ابن حجر،4- 
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 :حكامهناحلنابلة

 . 1حيث قال: " وأماأجرالرضاعفلهاذلكباتفاقالعلماء"  -رمحه هللا-ابنتيمية  -
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

ة، ملسألالعلم من حكى خالفاً يف حكم هذه امل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل 
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 واخلالصة: 

من إمجاع أهل العلم -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
 تعاىلوهللا  -لعلماءاليه ععلىأأنجرالرضاععلىالزوجإذاخرجتاملطلقةمنالعدة، هو قول صحيح قد وافقه 

 -أعلم

 .نفقةاملرأةإذاغابعنهازوجهاونفقةالولدابب : املطلبالثالث

 .لولداوفيه مسألة واحدة وهي: وجوب النفقة املرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة 

وقد وجب  ،نفقات الزوجات فرض على أزواجهن :قال ابن املنذر" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
 ،وهى أن تعصى املرأة وتنشز عليه ومتتنع منه ،فال يسقط عنه لغيبته إال ىف حال واحدة ،عليه فرض

 .2"فتلك حال قد أمجع أهل العلم على سقوط النفقة فيها عنه

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

                                                            

 .34/75،، مرجع سابقابن تيمية، كتب ورسائل1- 

 .7/537،مرجع سابقصحيح البخاري، شرح بطال، ابن2- 
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 حكاه من املالكية: 

 .1شز"اتفقواعلىأهناجتبللحرةالغريِنحيث قال: " -رمحه هللا-ابن رشد  -
 حكاه من الشافعية: 

 .2"الناشزحيث قال: "وأمجعواعلىإسقاطالنفقةعنزوج -رمحه هللا-ابناملنذر  -
 وجوبنفقةالزوجةوكسوهتاعندعدمنحوالنشوزوهوواجبحيث قال: " -رمحه هللا-البكري  -

 .3إمجاعاً"
 :حكامهناحلنابلة

حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن قدامة  -
 .4اتفقأهاللعلمعلىوجوبنفقااتلزوجاتعلىأزواجهنإذاكانواابلغينإالالناشزمنهن"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

قال ابن قدامة: 
الأعلمأحداخالفهؤالءإالاحلكمولعلهيحتجبأننشوزهااليسقطمهرهافكذ:هلاالنفقةوقاالبناملنذر:وقاالحلكم"

 .5"لكنفقتها

 اخلالصة:

                                                            

 . 2/55،مرجع سابق داية المجتهد،بابن رشد،1- 

 .23، صمرجع سابق ابن المنذر، اإلجماع،2- 

،) الناشر: ، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينإبراهيمالبكري، محمد علي بن محمد بن عالن بن 3- 

 .2/396، دار ابن حزم(

 . 9/230،،مرجع سابقابن قدامة، المغني4- 

 .9/296مرجع سابق،  المغني، ،ابن قدامة5- 
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هو قول ،الناشز فقةعنمن إمجاع العلماء على سقوطالن -رمحه هللا-ن ماحكاه اإلمام ابن بطال إ
 –أعلم  تعاىلوهللا  –وافقه عليه غريه من أهل العلم صحيح 

 

 اببعمالملرأةفيبيتزوجها. : املطلبالرابع

 املسألة األوىل: علىالزومجؤنةالزوجةكلها. 

 .حكمذوااتلزمانةوالعاهة: املسألةالثانية

 .إذاأعسرزوجعننفقةاخلادماليفرقبينهوبينامرأته: املسألةالثالثه

 .علىالزومجؤنةالزوجةكلها: املسألةاألوىل

-صلى هللا عليه وسلم -األخبارالثابتةأِنلنب" :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
وأماأنتجرباملرأةعلىشى،وإمناكاننكاحهمعلىاملتعارفبينهممناإلمجالوحسنالعشرة،قضىعلىفاطمةابخلدمةالباطنة

 .بالإلمجاعمنعقدعلىأنعلىالزومجئونةالزوجةكلها،فليسلهاأصلفىالسنة،ءمناخلدمة
وأهنلوكامنعهاخادملميكنلل،وأنعلىالزوجأنيكفيهاذلك،مليختلفواأِنملرأةليسعليهاأنتخدمنفسها:وقااللطحاوى

 . 1إليه" فوجبأنتلزمهنفقةاخلادمعلىحسبحاجتها،زوجإخراجاخلادممنبيته

 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من األحناف: 

                                                            

 . 7/538،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شبطال، ابن1- 
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حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
اإلمجاعمنعقدعلىأنعلىالزومجؤونةالزوجةكلهاونقاللطحاوايإلمجاععلىأهنليسلهإخراجخادماملرأةم"

 .1احلاجة" نبيتهفدلعلىأهنيلزمهنفقةاخلادمعلىحسب
حيث قال: "  -رمحه هللا-الطحاوي  -

مليختلفواأِنملرأةليسعليهاأنتخدمنفسهاوأنعلىزوجهاأنيكفيهاذلكوأهنلوكامنعهاخادملميكنللزوجإخر 
اجاخلادممنبيتهفوجبأنيكونعليهنفقةاخلادمعلىحسبحاجتهاإليهفينفقةالصغريةقاألصحابناالنفقةلل

 . 2الزوجة" صغريةالتيالجتامعمثلهاوإنكانت
 حكاه من الشافعية: 

حيث قال: "  -ه هللارمح-ابن حجر  -
اإلمجاعمنعقدعلىأنعلىالزومجؤنةالزوجةكلهاونقاللطحاوايإلمجاععلىأِنلزوجليسلهإخراجخادماملرأ

 .3إليه" ةمنبيتهفدلعلىأهنيلزمهنفقةاخلادمعلىحسباحلاجة
 حكاه من العلماء املتحرين: 

حيث قال: "  -رمحه هللا-الرمحانياملباركفوري،  -
ونقاللطحاوايإلمجاععلىأِنلزوجليسلهإخراجخادماملر .اإلمجاعمنعقدعلىأنعلىالزومجؤنةالزوجةكلها

 .4إليه" أةمنبيتهفدلعلىأهنيلزمهنفقةاخلادمعلىحسباحلاجة
 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة: 

                                                            

 . 30/301،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر، مختصر اختالف العلماء، ،الطحاوي2- 

 . 2/19 تحقيق: عبدهللا نذير أحمد،) الناشر: دار البشائر اإلسالمية(،

 . 9/507،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج3- 

)إدارة 3عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن خان، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط ،الرحماني4- 

 . 8/125م(، 1984 - هـ1404بنارس الهند،  -معة السلفية الجا -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
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تقدروشرفإذاكاِنلزومجعسراقالولذلوحكىابنحبيبعنإصبغوابناملاجشونعنمالكإخندمةالبيتتلزماملرأةولوكانتاملرأةذا
عنهاابخلدمةالباطنةوعلياابخلدمةالظاهرةوحكىابنبطاألنبعضالشيوخقالالنعلمفيتعالىكألزمالنبيفاطمةرضيالله

شيءمناآلاثرأِنلنبيقضىعلىفاطمةابخلدمةالباطنةوإمناجراىألمربينهمعلىماتعارفومهنحسنالعشرةومجيالألخالقوأ
أصللهبالإلمجاعمنعقدعلىأنعلىالزومجؤونةالزوجةكلهاونقاللطحاوايإلمجاعماأنتجرباملرأةعلىشيءمناخلدمةفال

 . 1احلاجة علىأهنليسلهإخراجخادماملرأةمنبيتهفدلعلىأهنيلزمهنفقةاخلادمعلىحسب

و (وعاشروهنباملعروف)تعاىلوشذأهاللظاهرفقالواليسعلىالزوجأنيخدمهاولوكانتبنتاخلليفةوحجةاجلماعةقوهل
 . 2ابملعروف منيخدمهافامتنعلميعاشرهاإلىإذااحتاجت

 اخلالصة: 

 ،ةكلهانةالزوجومجؤو من إمجاع أهل العلم أنعلىالز  -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ
ه فقه علياو صحيح هو قول  اجة،وعلىأهنليسلهإخراجخادماملرأةمنبيتهفدلعلىأهنيلزمهنفقةاخلادمعلىحسباحل

 –أعلم  تعاىلوهللا  –غريه من العلماء 

 املسألة الثانية: حكمذوااتلزمانةوالعاهة.

 :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
والخالفبينأهاللعلمأنعلىالر ،حكممنكانكذلكمنالنساءحكمذوااتلزمانةوالعاهةمنهناللواتىاليقدرنعلىخدمة"

وألزمنامهئونة،فلذلكألزمناالرجلكفايةالتىالختدمنفسهامئونةاخلدمةالتىالتصلحلها،جلكفايةمنكامننهنكذلك
 .3ىسعة"فيخادمإذاكان

                                                            

 . 30/301، ، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 . 9/507،مرجع سابقباري، فتح الر،ن حجاب2- 

 .7/541،540، مرجع سابقرح صحيح البخاري، شابن بطال، 3- 
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 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة: 

 حكاه من احلنابلة: 

حيث قال:  -رمحه هللا-املرداوي  -
 .1"أعلمه منيخدمهالكومنثلهاالختدمنفسهالزمهذلكبالخالفإلىإذااحتاجت"

 وُمن حكى اخلالف على هذه املسألة:

العلممن حكى خالفاً يف حكم هذه مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل 
 .املسألة،وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 لعلماأهل  من نفي اخلالف بني -رمحه هللا-ن ما حكاه اإلمام ابن بطال إ اخلالصة:

رجلكفلفلذلكألزمناا،نكذلكمننهحكمذوااتلزمانةوالعاهةمنهناللواتىاليقدرنعلىخدمةأنعلىالرجلكفايةمنكافي
 وهللا –لعلماء حد من ايه أمل خيالفه فايةالتىالختدمنفسهامئونةاخلدمةالتىالتصلحلها، هو قول صحيح 

 –أعلم  تعاىل

 .املسألة الثالثه: إذاأعسرزوج عننفقةاخلادماليفرقبينهوبينامرأته

"  :-رمحه هللا-قال ابن بطال 
مليلزمهالنبىعاً ألنعلي؛وإنكانتذاتقدر،فإنعامةالفقهاءمتفقوأنِنلرجإلذاأعسرعننفقةاخلادمأهناليفرقبينهوبينامرأته

 .2والأمرهأنيكفيهاماشكتمنالرحى"،إخدامفاطمةفىعسرته،ليهالسالم

 
                                                            

 .263 /9مرجع سابق،  المرداوي، اإلنصاف،1- 

 .7/541،مرجع سابقرح صحيح البخاري، شابن بطال، 2- 
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 وُمن حكى اإلمجاع على هذه املسألة:

 -رمحه هللا-ملأجدفيمااطلعتعليهمنكتبأهاللعلممنوافقاإلمامابنبطال
 .علىحكايةاإلمجاعفيحكمهذهاملسألة،وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 ومن حكى اخلالف على هذه املسألة: 
قال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، الظاهري يف إجياب نفقة اخلادم، وخالف ابن حزم 

ابلطعام واملاء مهيئاً ممكناً ولو أنه ابن اخلليفة، وهي بنت خليفة وإمنا عليه أن يقوم هلا مبن أيتيها 
لألكل غدوة وعشية ومن يكفيها مجيع العمل من الكنس والفرش وعليه أن أييتها بكسوهتا كذلك 

 .1ألن هذه صفة الرزق والكسوة قال: ومل أيت نص قط إبجياب نفقة خادمها عليه
 واخلالصة:

 من اتفاق الفقهاء -هللا تعاىل رمحه –أن ما حكاه اإلمام ابن بطال 
ريه غوافقه عليه يح صحقول  ، هووإنكانتذاتقدر،علىأِنلرجإلذاأعسرعننفقةاخلادمأهناليفرقبينهوبينامرأته

 -أعلم تعاىلوهللا  –من أهل العلم 
 اببكسوةاملرأةابملعروف.: اخلامساملطلب

 .2"أمجعالعلماءأنللمرأةنفقتهاوكسوهتاابملعروفواجبةعلىالزوج:" -رمحه هللا-قال ابن بطال 

 

 

                                                            

 .1/150،مرجع سابقنساء، عشرة الالنسائي،1- 

 . 7/544،سابقمرجع رح صحيح البخاري، شن بطال، اب2- 
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 وُمن حكى اإلمجاع من العلماء على هذه املسألة: 

 حكاه من األحناف: 

حيث قال:  -رمحه هللا-العيين  -
وقاالبنبطاألمجعالعلماءعلىأنللمرأةمعالنفقةعلىالزوجالكسوةوجوابعلىقدرالكفايةهلاوعلىقدراليس"

 .1روالعسر"
 حكاه من املالكية: 

 .2والكسوة" واتفقواعلىأمننحقوقالزوجةعلىالزوجالنفقةحيث قال: " -رمحه هللا-ابن رشد  -
 حكاه من الشافعية: 

 .3باالمجاع"وجوبنفقةالزوجةوكسوهتاوذلكثابتحيث قال: " -رمحه هللا-النووي  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-ابن حجر  -

 .4أمجعالعلماءعلىأنللمرأةمعالنفقةعلىالزوجكسوهتاوجواب"
 .5وفيهوجوبنفقةالزوجةوكسوهتاوهوإمجاع"حيث قال: " -رمحه هللا-املناوي  -
حيث قال:  -رمحه هللا-البكري  -

 .6وجوبنفقةالزوجةوكسوهتاعندعدمنحوالنشوزوهوواجبإمجاعاً""
                                                            

 .30/307،، مرجع سابقالعيني،عمدة القاري1- 

 .2/54،مرجع سابق داية المجتهد،بابن رشد، 2- 

 . 184 /8مرجع سابق،شرح النووي، بصحيح مسلم ، النووي3- 

 .9/513،مرجع سابقباري، فتح الر،ابن حج4- 

 - ـه1415العلمية بيروت،،) بيروت: دار الكتب 1المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير، ط5- 

 . 1/88م(، 1994

 .2/396، ، مرجع سابقدليل الفالحين، لبكريا6- 
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 حكاه من احلنابلة: 

 .1نفقةالزوجةواجبةابلكتابوالسنةواإلمجاع"حيث قال: " -رمحه هللا-ابن قدامة  -
 .2واالمجاع" نفقةالزوجةواجبةابلكتابوالسنةحيث قال: " -رمحه هللا-عبدالرمحن بن قدامه  -
 .3ابإلمجاع" نفقةالزوجةواجبةفياجلملةحيث قال: " -رمحه هللا-الزركشي  -
حيث قال:  -رمحه هللا-النجدي  -

 .4ولألدلةالدالةعلىوجوبنفقةالزوجة،منالكتابوالسنةواإلمجاع""
 :غري املذاهب األربعةحكاه من 

 .5باإلمجاع"وكسوهتاوذلكثابت، فقةالزوجةوجوبنحيث قال: " -رمحه هللا-اخلازن  -
 .6قدوجبتنفقةالزوجةعلىزوجهاابلنصواالمجاع"حيث قال: " -رمحه هللا-الشوكاين  -
حيث قال: "  -رمحه هللا-الصنعاين  -

 . 7وأمانفقةالزوجةفهيواجبةألجالملواساةولذاجتبمعغنىالزوجةوإلمجاعالصحابةعلىعدمسقوطها
حيث قال:  -رمحه هللا-الرمحاين  -

 .1وذلكثابتبالكتابوالسنةواإلمجاع"،وفيهوجوبنفقةالزوجةوكسوهتا"

                                                            

 . 9/230،، مرجع سابقمغنيال، ابن قدامة1- 

 .9/229،، مرجع سابقالشرح الكبيرابن قدامه، 2- 

 . 2/559،مرجع سابقالزركشي،شرح الزركشي، 3- 

 .7/113،، مرجع سابقالنجدي، حاشية الروض4- 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني  ،إبراهيمازن، عالء الدين علي بن محمد بن الخ5- 

 . 1/227م(،1979 -هـ  1399،)بيروت: دار الفكر، التنزيل

 . 1/461، دار ابن حزم( ،)1الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، السيل الجرار، ط6- 

 . 3/221،مرجع سابقابن األمير، سبل السالم، 7- 
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 ومن حكى اخلالف على هذه املسألة:

لة، ملسأمل أجد فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم من حكى خالفاً يف حكم هذه ا
 .وهذاعلىحسبعلميالقاصر

 واخلالصة:

 .علم أ ىلتعاوهللا  وكسوهتا، علىوجوبنفقةالزوجة يظهر مماسبق ثبوت اإلمجاع وصحته

  

                                                                                                                                                                                          

)إدارة 3عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن خان، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ط ،الرحماني1- 

 .9/25م(، 1984 - هـ 1404بنارس الهند،  -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
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 :والتوصيات أبرز النتائج

 إىل عدة نتائج لعل من أبرزها:الباحثة تبعد هذا البحث املتواضع توصل

ىت ال يشذ وخيالفها ينبغي على اجملتهد بذل اجلهد وحترى الدقه عند دراسته ملثل هذه اإلمجاعاحت .1
 وهو ال يعلم.

ويظهر هذا من نقله من غري املالكية ونقل غري عدم تعصب اإلمام ابن بطال للمذهب املالكي  .2
 املالكية منه.

الفقهي،  الكتب اليت نقلت اإلمجاع أجلِّ  كتاب شرح صحيح اإلمام البخاري البن بطال من  إن .3
يف جمال التفسري، والعقيدة،  كثرية من العلومومل تقتصر على ذلك فحسب بل تناولت فنوِنً  

 وغريها.
 على اإلمجاع أهنا ليست على درجة واحدة من حيث القوة بل هيظهر من خالل دراست ألفاظ  .4

 مراتب فبعضها أقوى من بعض.
كما ظهر يل من خالل هذا البحث أن اإلمام ابن بطال كان أحياِنً ينقل اإلمجاع يف املسألة وهو  .5

ر يعلم املخالف وقد يشري إليه لكونه ممن ال يعتد خبالفه مطلقاً كأهل الظاهر، وأن املخالف ذك
 تفصيال يف املسألة ال يقصده ابن بطال.

شخصية علمية فذة قادرة على التمييز والتوجيه،  -رمحه هللا  -إن لإلمام ابن بطال القرطيب  .6
 .ويظهر ذلك جلياً من خالل حكاية ملسائل اإلمجاع ، ونقل كثري من أهل العلم عنه قدمياً وحديثاً 

الب الذين يشار هلم ابلبنان، وهذا مما يرفع قدره كان لإلمام ابن بطال العديد من املشايخ والط .7
 ويعلي شأنه.

كان اإلمام ابن بطال من كبار علماء املالكية وقد أثىن عليه العلماء من مجيع املذاهب مما يزيد يف  .8
 قدره ويرفع يف شرفه.

 .ال جيب على اجملتهد طلب الدليل، وذلك إلن اإلمجاع البد أن يكون قد بين على دليل شرعي  .9
قدح ال تالواحد واالثنني  من العلماء الذين يرون أن املخالفه -رمحه هللا- ابن بطال ن اإلمامإ .10

 .ملذهب األصوليني خالفاً يف اإلمجاع 
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هناك إمجاعات كثرية نقلها اإلمام ابن بطال لعل من أبرزها إمجاع العلماء على جواز تزويج  .11
 ابلذكر لكون املسألة أثريت مؤخراً.الصغرية ولكنها ال توطأ حىت تصلح للوطء، وخصصناها 

، أو يعين به مامل يعلم فيه خالفاً مجاعويقصد به اإلنفي العلم ابخلالف يعرب اإلمام ابن بطال ب .12
 نتجة الستقراء أقوال أهل العلم.

أغلب نقوالت ابن بطال لإلمجاع كانت صحيحة وشذ عدد قليل جدا من نقوالته مما جعل  .13
 العلماء وطلبة العلم. لنقوالت ابن بطال قيمة عند

عدد املسائل اليت تناوهلا هذا البحث واليت نقل اإلمام ابن بطال يف فقه األسرة مخسة ومثانني  .14
 مسألة.

أن املسائل  جممع الباحثة عدد املسائل اليت نقل اإلمام ابن بطال اإلمجاع وبعد البحث وجد  .15
 عليها كما قال اإلمام ابن بطال مثانية وسبعون مسألة

أن املسألة ليس الباحثة املسائل اليت نقل اإلمام ابن بطال اإلمجاع وبعد البحث وجد عدد  .16
 جممع عليها وال يوافق عليها ابن بطال هي سبع مسائل.

 عدد املسائل اليت نقل اإلمام ابن بطال فيها اإلمجاع ومل خيالفه فيها أحد اثنان وأربعون مسألة. .17
–عدد املسائل اليت حكى فيها اإلمام ابن بطال اإلمجاع ومل حيكى العلماء فيها اإلمجاع  .18

 هي ست مسائل. -حسب اطالع الباحث

  التوصيات:

 بعدة وصااي من أمهها:الباحثة يوصي يف ختام هذا البحث املتواضع 

وتساعد يف تقليص العناية مبواطن اإلمجاع فهي ثروة فقهية نقلها الفقهاء وهي متثل اجلامع هلم  .1
 مساحة اخلالف.

–بن بطال فهو مرجع عظيم مل خيدم صحيح البخاري العناية طالب العلم والباحثني بشرح  .2
 كما ينبغي.-الباحثة من وجهة نظر 

اهتمام العلماء واجملتهدين بتدريس اإلمجاع ومواطنة حىت ال يتجرأ طالب العلم والباحثون يف  .3
 خمالفتها.
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مل يدرس  -فحسب علمي-يف كتاب ابن بطال رمحه هللا تعاىل عليه إكمال دراسة اإلمجاع  .4
 هذا اجلانب رغم أمهيته.

العمل على إخراج موسوع اإلمجاع بدراسة مقدمة من كبار علماء العامل اإلسالمي حىت يكون  .5
 مرجع يضاف للمكتبة اإلسالمية.

 وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
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