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 املطلب الثامن : كيفية االذن من الثيب والبكر 

ها يف نفسها ، البكر يستأذهنا أبو: "  ☻واالصل فيه قوله 

يعني ال حتتاج إىل إذن رصيح منها بل يكتفي بسكوهتا لكثرة ،  (1)وأذهنا صامهتا"

 .(2)حيائها

ظاهره العموم يف كل بكر وكل ويل وأن : " ♫ ال االمام النووي ق

 .(3)سكوهتا يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح"

ل معني فاحلديث اعترب سكوهتا عند استئذان وليها هلا يف تزوجيها من رج

وبمهر معني اذنا منها وتوكيال ، وهذه حالة من احلالت التي يستلزم فيها العرف 

 نفألاعتبار السكوت رضاء ولكن هذا االعتبار يتقلب حسب تقلب العرف ، 

يف ظل العرف السابق الذي عرفت فيه الفتاة  اعترب سكوت البكر قبوالا 

امليل اىل الرجال ، وهو امر كان باستحيائها من الترصيح بالقبول ، خشية اهتامها ب

جيايف حماسن العادات يف ذلك العرف ، فليس ثمة ما يدعو اىل اعتباره قبوال يف 

ة عرف هذا العرص الذي خرجت فيه  من خدرها وكثر اختالطها بالرجال ، املرأ
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ولذا غلبت جراهتا عىل الترصيح بقبول من ترغب فيه ، ورفض من ترغب عنه 

(4). 

 : احلكم بوفاة املفقود  املطلب التاسع

املفقود هو الغائب الذي قد انقطع خربه ، فلم يعلم له موضع ، ومل تدر 

، وفيه ابحاث كثريه ، الذي هيمنا منها هو متى حيكم بموت (5)حياته وال موته 

 املفقود ؟ 

نه حكم : " ♫ قال ابن مودود  فإن مىض له من العمر ما ال يعيش أقرا

قول أيب حنيفة الختالف األعامر باختالف األزمان .  بموته  وهو األقيس عىل

وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه قدره بامئة وعرشين سنة . وعن أيب يوسف مائة 

سنة ، وقيل تسعني سنة ، وهو غاية ما تنتهي إليه أعامر أهل زماننا يف األعم 

 .(6)األغلب ، وهو األرفق ألن يف التفحص عن موت األقران حرجا"

 . (7)ذهب الشافعية واحلنابلة   واليه 

 بأربعحتديد مدة الرتبص لزوجة املفقود  -عىل تفصيل هلم  –ويرى املالكية 

  .(8)سنني 
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وهذا االخري هو الذي ذهب اليه املقنن العراقي يف قانون رعاية القارصين 

منه :للمحكمة ان حتكم بموت املفقود يف 93م ، ففي املادة 1980لسنة  78رقم 

  .االت االتية : اوال   اذا قام الدليل القاطع عىل وفاته احدى احل

  .ثانيا   اذا مرت اربع سنوات عىل اعالن فقده 

اذا فقد يف ظروف يغلب هبا افرتاض هالكه ومرت سنتان عىل اعالن  ثالثا 

 .فقده " 

فالفقرة ثانيا اعتربت مرور اربع سنوات عىل اعالن فقده ، ال عىل العجز عن 

 . (9)قد يطول خربه فانه
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