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عــرف الفقهــاء نوعــن مــن الغَ ْـي ــبَة ،األوىل الغَ ْـي ــبَة املنقطعــة ،ويقابلهــا غــر املنقطعــة ،وحاولـوا
أن ِّ
يفرق ـوا بينهمــا بضوابــط مناســبة ،فبعضهــم راح يضبطهــا ابملســافات واألمكنــة ،واختــار
البعــض اآلخــر ضابطـاً زمانيـاً ،وتعــددت الضوابــط عندهــم حبيــث نظــر كل فريــق منهــم إىل مــا
يتحقــق بــه االنقطــاع مــن الغائــب.
وحنــن نعيــش اليــوم يف عصــر أكثــر تقدم ـاً ،حبيــث اختُصــرت الوحــدات املكانيــة ،فمــا
يقطعــه املســافر قدمي ـاً بشــهور ،ميكــن الوصــول إليــه اليــوم بســاعات ،بــل وميكــن االتصــال
بشــخص يبعــد عنــك بقــدر حميــط األرض ،فقــد عمــل التطــور املذهــل علــى تقريــب املســافات
واألســفار ،وهــذا يؤثــر بــدوره علــى الغَ ْـي ــبَة ذاهتــا ،ممــا أدى إىل اختــال بعــض ضوابــط الفقهــاء
القدمــاء ،فــا بــد مــن البحــث عــن ضوابــط عصريــة تصلــح مناطـاً لتحقــق االنقطــاع يف الغَ ْـي ــبَة.
ولعــل الــذي دعــا فقهــاءان إىل ضبــط نوعــي الغَ ْـي ــبَة ،اختــاف األحــكام لـ ٍ
ـكل منهمــا،
فاألحــكام املتعلقــة ابلنــوع الواحــد خيتلــف عــن اآلخــر ،فقــد يكــون الشــخص غائبـاً لكــن حبكــم
احلاضــر ،وقــد يكــون حبكــم امليــت.
ويف املســائل الــي عــرض هلــا البحــث كمســألة غيــاب الــويل األقــرب واختــاف الفقهــاء
فيهــا ،بــن قائــل ابنتقــال الواليــة إىل األبعــد ،وبعضهــم إىل الســلطان؛ ملصلحــة املخطوبــة ،وبــن
انتظــار األبعــد ،وهــذا اخلــاف مفــروض حــال الغيبــة املنقطعــة ،وإال فيُنتظــر األقــرب .وكذلــك
مســألة غيبــة الراهــن وحلــول ديــن املرهتــن ،فقــد أجــاز الفقهــاء للقاضــي بيــع املرهــون كــي يســتويف
الدائــن حقــه مــن مدينــه الغائــب ،إال أن احلنفيــة حصــروه ابلغيبــة املنقطعــة خبــاف اجلمهــور
الذيــن مل يفرقـوا بــن نوعــي الغيبــة.
أييت هــذا البحــث يف الكشــف عــن ضوابــط الفقهــاء املتعــددة ودراســتها ،ومناقشــة الفــروع
واألمثلــة الفقهيــة الــي اعتمــدت يف أحكامهــا علــى التفريــق بــن النوعــن.
الكلمات املفتاحية :الغَ ْـيـبَة املنقطعة ،الغَ ْـيـبَة غري املنقطعة.
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Absence and its impact on Islamic jurisprudence
Summary
Abstract:
The fuqaha have defined two types of absence : the first is
disconnected absence, and uninterrupted offset, and they tried
to differentiate between them with appropriate control. Some of
them have been controlled by distance and places, and others of
them chose a time officer and multiple controls in them so that
each group of them to see what is achieved by the absence of
absenteeism.
Today, we live in a more advance era, so that the spatial units
were shortened. What traveler travels by months, It can be reached
in hours ,but can contact a person away from you as much as the
Earth›s surroundings, the amazing development has brought about
the convergence of distances and travels, this in turn affects the
same absence, which led to the disruption of some of the controls
of the ancient jurists, it is necessary to search for modern controls
suitable for the verification of the interruption in the absence.
Perhaps the who called on our jurists to control the two types
of absence, the different provision of each, the provisions relating
to one types are different from the other, a person may be absent
but by virtue of the present, and maybe by virtue of the dead.
This research comes in the detection and study of the disciplines
of many jurists, and discuss the sections and examples of jurisprudence that were adopted in its provisions on the distinction between
the two types.
Key words: unbroken absence, unresolved absence.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد اخللق وخامت النبيني ،وبعد.
فوظيفــة الفقــه أن حييــط ابألحــكام العمليــة حل ـوادث النــاس ،ولــذا فقــد اتســم ابلشــمول،
وكان مــن الطبيعــي أن يتنــاول أحــكام الصغــر والكبــر ،الرجــل وامل ـرأة ،الصحيــح واملريــض،
احلاضــر والغائــب ،والفقــه يــدور مــع مقاصــده العظــام الــي متحــورت عليهــا النصــوص التفصيليــة
القرآنيــة واحلديثيــة ،وأبــرز هــذه املقاصــد حتقيــق العدالــة واحلفــاظ علــى حقــوق املكلفــن ،فــا
يضيــع حـ ٌـق ألحــد.
فالشـريعة حتفــظ حقــوق الغائــب كمــا حتفــظ حقــوق احلاضــر ،بــل قــد يزيــد احلفــظ للغائــب
أكثر منه للحاضر احتياطاً ،كما يف مرياث املفقود واجلنني ،وما ذاك إال ألهنا شـريعة العدالة،
فاجملتمــع ال ميكــن لــه أن يســتقر واحليــاة ال تتطــور واألف ـراد ال يُبدع ـوا إال يف ظــل هــذا احملــور
العظيــم مــن حمــاور شـريعتنا الغـراء.
والغَ ْـي ــبَة أمــر نســي ،يوصــف بــه كل فــرد غــر حاضــر ،فقــد تكــون َغيـْبَتــه قريبــة ال خيتلــف
عــن حكــم احلاضــر ،وقــد تكــون بعيــدة حبيــث حيتمــل الرجــوع إىل وطنــه وحيتمــل االســتيطان
يف مكانــه اجلديــد ،وحيتمــل املــوت والف ـوات ،وألن الغَيـْبَتــن بصفتــن خمتلفتــن ،فقــد اختلــف
حكمهمــا.
كما أن ضوابط التفريق بني األنواع املختلفة هلذه الغَ ْـيـبَة ،حيتاج إىل اجتهاد ونظر وأتمل،
فقــد عكــف فقهــاؤان األســاف فنظــروا يف أحــكام الغائبــن ،ورأوا تعلــق حقــوق احلاضريــن هبــم،
ُخــر ،أو ولــد يغيــب والــده
كزوجــة يغيــب عنهــا زوجهــا ،وهلــا عليــه نفقــة دائمــة الزمــة وحقــوق أ َ
املرتبــط ابلواليــة عليــه ،أو كغيــاب الوصــي واملــوّكِل والوكيــل والشـريك واملكفــول ،فــإذا ّفوتنــا حــق
الغائــب أحلقنــا بــه ضــرراً ،وإذا حفظنــاه أحلقنــا ابحلاضــر ضــرراً مثلــه أو أكــر منــه ،فاألمــر ال
خيلــو مــن ضرريــن يُقــدَّم أخفهمــا علــى أشــدمها ،ومــن مصلحتــن ُيتــاط ألكربمهــا علــى حســاب
أقلهمــا ،فبضاعــة الفقهــاء يف أحــكام الغائبــن تتأمــل املصلحــة واملفســدة الواقعــة يف احلالــن.
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مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة يف ضبــط الفــارق بــن الغَ ْـي ــبَة املنقطعــة وغــر املنقطعــة ،ففــي طريــق
البحــث عــن الفــارق بينهمــا ،تــرز أمامنــا العديــد مــن املعايــر ،كمــا أن مقيــاس الفقهــاء القدامــى
اعتمــد علــى عصرهــم وعرفهــم ،وقــد تغــر احلــال اليــوم بفعــل التقــدم التقــي الــذي نشــهده،
وهــذا بطبيعتــه يؤثــر علــى نــوع املعايــر الفقهيــة القدميــة ،ومــن اإلشــكالية الســابقة تنبثــق عــدة
تســاؤالت ،حيــاول البحــث اإلجابــة عنهــا.
 -كيف درس الفقهاء انقطاع الغَ ْـيـبَة ،وما مناطها؟.

 -وهل هناك حاجة عصرية للبحث عن ضابط يفرق بني الغيبتني؟.

 -وما أبرز األمثلة الفقهية اليت تتأثر أحكامها بنوعي الغَ ْـيـبَة.

منهج الدراسة:

حــاول الباحــث اســتقراء ضوابــط املذاهــب الفقهيــة يف الغَ ْـي ــبَة بنوعيهــا اســتقراءً انقص ـاً،
واطَّلــع علــى ابــرز مــا تناولــه الســادة يف هــذا املوضــوع ،مث اســتخدم املنهــج التحليلــي يف أقواهلــم،
وكانــت املقارنــة بــن األقـوال املختلفــة أمـراً الزمـاً لنطَّلــع علــى األجــود رأايً وحكمـاً ،كمــا حــاول
الباحــث تغطيــة املذاهــب األربعــة يف تناوهلــا للغيبــة وأحكامهــا.

الدراسات السابقة:
ال يستقل موضوع الغَ ْـيـبَة بباب فقهي معني ،وإمنا هو منثور يف الفروع الفقهية يف أبواب
عديــدة ،فأحــكام الغائــب جندهــا يف املعامــات واألح ـوال الشــخصية والعقــوابت وس ـواها،
تناوهلــا الفقهــاء كفــروع فقهيــة خمتلطــة بغريهــا مــن أحــكام احلاضريــن.
كمــا أن كتــب الفقــه املعاصــرة حــذت حــذو األقدمــن يف التبويــب الفقهــي ،ومــا ذاك إال
ألن هــذه املســائل والفــروع حمــدودة ،وقــد حاولــت إجيــاد دراســة ســابقة لكتــاب أو حبــث حمكــم
عــن الغيبــة املنقطعــة فلــم أظفــر بــه.
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خطة البحث:
اشتملت الدراسة على ثالثة مباحث ومقدمة وخامتة على النحو اآليت
املبحث األول :الغَْيبة املنقطعة عند الفقهاء

املطلب األول :حد الغَْيبة املنقطعة عند احلنفية

املطلب الثاينُّ :
حد الغَْيبة املنقطعة عند املالكية

املطلب الثالث :حد الغيبة املنقطعة عند الشافعية

املطلب الرابعُّ :
حد الغَْيبة املنقطعة عند احلنابلة
املبحث الثاين :نقد ضوابط الغيبة املنقطعة عند الفقهاء
املطلب األول :احلاجة إىل نقدها
املطلب الثاين :تقييم ضوابط الغَْيبة املنقطعة وفق متطلبات عصران
املطلب الثالث :البحث عن معيار عصري

املبحث الثالث :أمثلة عملية على الغَْيبة املنقطعة
اخلامتة.
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املبحث األول :الغَْيبة املنقطعة عند الفقهاء

املطلب األول :حد الغَْيبة املنقطعة عند احلنفية

 -١أكثــر مــن ثالثــة أايم وهــي مســافة القصــر ،ألنــه ليــس ألقصاهــا مــد ًة فاعتُــر أبدىن مــدة
الســفر((( ،وهــذا احلـ ُّـد قــال عنــه املرغينــاين((( :وهــو أقــرب إىل الفقــه ،ونُقــل عــن صاحــب الــكايف
َّ
أن عليــه الفتــوى(((.
ـوت اخلاطــب الكــفء اســتطالع
 -٢مــا ذكــره حممــد بــن الفضــل وعليــه أكثــر مشــايخ احلنفيــة :فـ ُ
رأي الــويل الغائــب ،وهــو الــذي نقلــه ابــن جنيــم((( عــن صاحــب النهايــة وصححــه السرخســي
يف املبســوط(((.
 -٣ما قاله ابن شــجاع :املوضع الذي ال تصل إليه القوافل والرســل يف الســنة إال مرة واحدة،
وصححه القدوري؛ ألن اخلاطب ال ينتظر سنة ،وقد ينتظر بعض السنة(((.
 -٤قــول زفــر :يُعـ ُّـد غائب ـاً َغْيبــة منقطعــة إذا كان يف موضــع ال ميكــن اســتطالع رأيــه ،وعليــه
الســغدي :لــو كان
يُفـَّـرع قــول قاضيخــان :لــو كان خمتفيـاً يف املدينــة وال يُوقــف علــى رأيــه ،وقــول ّ
سـيَّاحاً ال يوقــف علــى أثــره أو مفقــوداً ال يُعلــم مكانــه ،أو مســتخفياً يف بلــد ال يوقــف عليــه،
فهــو مبنزلــة الغائــب َغْيبــة منقطعــة(((.
 -٥ما روي عن أيب يوسف(((.
 حد زماين :وهو إذا ما غاب شهرينالري(((.
 حد مكاين :إذا كانت مسافة الغائب ما بني بغداد و َّ -٦ما روي عن حممد(.((1

 15مرحلة( 20 -((1مرحلة 25 -مرحلة.

 -٧تكون الغَيبة منقطعة إذا كان يف موضع يقع إليه ِ
الكراء أبكثر من دفعة واحدة(.((1
ْ

 -٨إذا كانــت املســافة ســتة أشــهر ،ذكــره ابــن مــازة يف مســألة الشــاهد الغائــب إذا كان فاســقاً
مث غــاب وعــاد ،فهــل يبقــى علــى فســقه أم يُنظــر لــه؟.
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املطلب الثاينُّ :
حد الغَْيبة املنقطعة عند املالكية:
اســتند املالكيــة يف حتديــد الغَْيبــة املنقطعــة علــى نــص مالــك يف املدونــة وفيــه “  ...قلــت
يزوجوهــا؟ قــال مالــك :إذا غــاب
أرأيــت الرجــل يغيــب عــن ابنتــه البكــر ،أيكــون لألوليــاء أن ّ
َغْيبــة منقطعــة مثــل هــؤالء الذيــن خيرجــون يف املغــازي ،فيقيمــون يف البــاد الــي خرجـوا إليهــا مثــل
األندلــس أو أفريقيــا أو طنجــة ،قــال :فــأرى أن يُرفــع أمرهــا إىل الســلطان فينظــر هلــا زوج ـاً...
قلــت :أرأيــت إن خــرج اتجـراً إىل أفريقيــا أو إىل حنوهــا مــن البلــدان ،وخلَّــف بنــااتَ أبــكاراً فــأردن
الــزواج  ...مسعــت مالــكاً يقــول يف الــذي يغيــب َغْيبــة منقطعــة ،فأمــا مــن خــرج اتج ـراً وليــس
يريــد املقــام بتلــك البــاد فــا يهجــم الســلطان علــى ابنتــه البكــر فيزوجهــا”(.((1
يالحــظ مــن النــص أن مالــكاً أورد حـ َّـداً مكاني ـاً وهــي املســافة إىل أفريقيــا (القــروان أي
تونــس) أو طنجــة (اململكــة املغربيــة) أو األندلــس ( أســبانيا حالي ـاً) وأقــرب املواضــع الثالثــة
صــد
هــي القــروان ،وإذا كان ُّ
نصــه صرحيـاً يف حــد االنتهــاء فهــو ُمبهــم يف حــد االبتــداء ،فهــل قَ َ
اخلــروج مــن املدينــة أم مــن مصــر؟
 فعند ابن رشد :من مصر ألن السائل وهو ابن القاسم منها. وعند ابن عبد السالم :من املدينة ألن املسؤول وهو مالك منهافعلــى قــول ابــن رشــد يكــون حـ ّد الغَْيبــة املنقطعــة ابلزمــن ثالثــة شــهور؛ ألن املســافر وقتهــم
يقطــع املســافة بــن مصــر والقــروان يف هــذه الفــرة ،وعلــى قــول ابــن عبــد الســام يكــون ح ّدهــا
أربعــة شــهور وهــي املســافة بــن املدينــة والقــروان.
وقــد يكــون اخلــاف الســالف غــر معتــر لــدى بعــض املالكيــة كاخلرشــي الــذي رأى يف
عــدم تقييــد النــص هلــا مقصــوداً ،أي َّ
أن املســافة بعيــدة يف احلالــن سـواءً كانــت مــن املدينــة أم
مــن مصــر ،فنأخــذ ابألقــل وهــي مــن مصــر إىل القــروان وابحلــد الزمــن ثالثــة شــهور.
واملســافة يف املوضعــن واحــدة ابلنســبة لنــا ،غــر أن قطعهــا يف الثالثــة أو األربعــة شــهور
خــاص بعصرهــم ،ففــي وقتنــا تُقطــع يف أقــل مــن ذلــك ،فهــل نعتــر الغيـَْبــة املنقطعــة ابملعيــار
املــكاين أم الزمــاين؟.
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هــذا أوالً ،واثني ـاًَّ :
أن املالكيــة اختلف ـوا يف النــص ال ـوارد عــن إمامهــم ،أيؤخــذ بظاهــره أم
بتأويلــه:
 فبعضهــم أخــذ بظاهــر قــول مالــك يف أن الغَْيبــة ال تكــون منقطعــة دون الســفر إىل مثــلالقريوان ،أو أن يغيب ثالثة شــهور عن بلده ،إذا مل يكن اخلالف الســابق معترباً ،قال املواق:
“  ...إال أن يغيــب َغْيبــة منقطعــة ظاهرهــا مــن املصــر مثــل أفريقيــا أو طنجــة أو األندلــس مــن
مصر”(.((1
 وبعضهــم أتوهلــا ابالســتيطان ،أي أن يقطــع هــذه املســافة أو الزمــن ،ويســتوطن يف البلــدالــذي خــرج إليــه؛ ألن العائــد بعــد خروجــه هــذه املســافة ال ُيكــم يف العــادة ابنقطــاع َغْيبتــه،
قــال الدرديــر ...“ :وتؤولــت ابالســتيطان ابلفعــل وال يكفــي مظنّتــه”(.((1
ويف روايــة أشــهب عــن مالــك يف َغْيبــة ويل الــزواج األقــرب :وإن كانــت علــى مســافة ثالثــة
أايم ال يقــدم َّزوجهــا الســلطان ،وهــو حــد زمــن قصــر مقارنــة مبــا ســبق.
فتحصل لنا من مذهب املالكية يف حد الغَْيبة املنقطعة ثالثة آراء:
َّ

األول :ظاهــر املذهــب :مســافة الثالثــة أو األربعــة شــهور ،وابملســافة مــا بــن املدينــة أو
مصــر إىل القــروان.
الثاين :أن يقطع املسافة السابقة ويستوطن يف البلد اخلارج إليه.
الثالــث :روايــة مرجوحــة يف املذهــب :ثالثــة أايم ،كمــا ســيمر بنــا يف مســألة غيــاب ويل
التزويــج األقــرب.

املطلب الثالث :حد الغيبة املنقطعة عند الشافعية:
أما الشافعية فجعلوا الغَْيبة على حالني(.((1

 -١إن مل يُعرف مكان الغائب :فأن ينقطع خربه ولو كان قريباً ،وهذه الغيبة املنقطعة.
 -٢إن عُرف مكانه :فأكثر من مسافة القصر ،وهذه غري املنقطعة.
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ففي مسألة غيبة الرجل عن امرأته ،فرقوا بني حالني:
 غــر املنقطعــة ،وضبطوهــا بقوهلــم “ :يُعـ َـرف فيهــا خــره ومكانــه وأييت كتابــه” ،فهــذاليــس المرأتــه أن تتــزوج.
 منقطعــة :وضبطوهــا بقوهلــم “ :أبن يُف َقــد وينقطــع خــره وال يُعلَــم مكانــه” ،وقســموهاإىل غيبــة ظاهرهــا الســامة ،وأخــرى ظاهرهــا اهلــاك ،ومثَّل ـوا لــأوىل بســفر التجــارة وطلــب
ـزوج امرأتــه مــا مل يثبــت موتــه ،ومثَّل ـوا للثانيــة ابملفقــود بــن الصفــن يف
العلــم ،وهــذه أيضــا ال تُـ َّ
احلــرب ،ويف اجلديــد عندهــم أن امرأتــه ترتبــص إىل يتبــن موتــه(.((1
قصــر إليهــا الصــاة،
ويف مســألة غيــاب ويل الــزواج ،قــال العمـراين “ :فــإن علــى مســافة تُ َ
(((1
قصــر ،اختلــف أصحابنــا” .
جــاز للســلطان تزوجيهــا ،وإن كان علــى مســافة ال تُ َ
خرجــه الشــافعية
ويبــدو أن التفريــق مبســافة القصــر بــن املنقطعــة وغــر املنقطعــة ،قــد َّ
مــن نــص إمامهــم عليــه يف مســألة تزويــج الــويل األبعــد عنــد غيــاب األقــرب ملوليتــه – الــي
ســتمر الحقــا  ،-وهــو الــذي ذكــره ابــن الرفعــة ،قــال ... “ :مســافة القصــر ليــس منقـ ًـول عــن
الشــافعي ،فإنــه ال نــص لــه يف املســألة  ،...وإمنــا هــو مــن ختريــج القاضــي أيب الطيــب مــن نــص
الشــافعي ،علــى أن ويل امل ـرأة إذا كان غائبًــا فيمــا دون مــا تقصــر فيــه الصــاة ،مل جيــز ألحــد
تزوجيهــا ،وإن كان يف موضــع مسـرته أكثــر ممــا تقصــر فيــه الصــاة ،جــاز للحاكــم تزوجيهــا”(.((1

املطلب الرابعُّ :
حد الغَْيبة املنقطعة عند احلنابلة:
فلديهم عدة أقوال يف ح ِّدها:

 -١ظاهــر املذهــب :أن يكــون الغائــب بعيــداً مســافة ال تُقطــع إال ب ُكلفــة ومشــقَّة ،وهــو نــص
رجحــه
أمحــد “ :إال أن تكــون الغَْيبــة منقطعــة ال تـُـدرك إال بكلفــة ومشــقة”( ،((2وهــو الــذي َّ
ابــن قدامــة( ((2وقــال عنــه :أقــرب األق ـوال إىل الص ـواب؛ ألن التحديــدات ابهبــا التوقيــف فـ ُـرُّد
إىل مــا يتعارفــه النــاس ،وانتقــد األقـوال األخــرى.
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 -٢قــول اخلَِرقــي :الغائــب َغْيبــة منقطعــة هــو مــن ال يصــل إليــه الكتــاب أو يصــل فــا جييــب؛
ودليلــه أنــه هبــذا احلــد يتعــذر مراجعتــه ابلكليــة فينقطــع عنــد احلاجــة إليــه ،قــال املــرداوي :كمــا يف
اهلنــد ابلنســبة إىل الشــام ومصــر(.((2
 -٣قــول القاضــي :الــذي ال تصلــه القوافــل يف الســنة إال مــرة واحــدة ،وعلَّلــه أبن الكــفء
ينتظــر ســنة وال ينتظــر أكثــر فيلحــق احملتــاج إليــه ضــرر ،ومثَّلـوا لــه ابلســفر إىل احلجــاز للحــج أو
العمــرة( ،((2وهــو قــول ابــن شــجاع ومــن وافقــه مــن احلنفيــة كمــا مـ َّـر.
 -٤قــول أيب اخلطــاب :مســافة قصــر الصــاة ألنــه الســفر الــذي عُلِّقــت عليــه األحــكام ،أتولــه
رجحــه صاحــب
مــن روايــة حــرب عــن أمحــد يف الســفر البعيــد( ،((2وهــو قــول احلنفيــة الــذي َّ
اهلدايــة كمــا مـ َّـر.
وصوبــه
ـتضر بــه الزوجــةَّ ،
 -٥قــول ابــن عقيــل :يف غيــاب ويل التزويــج األقــرب ،مــا تسـ ُّ
املرداوي( ،((2ونصره ابن قدامة صاحب الشــرح الكبري بقوله “ :البعد مل يُعترب لعينه بل لتع ّذر
الوصــول إىل التزويــج بنظــره”(.((2
وهــو مأخــوذ أيضـاً مــن واليــة التزويــج للــويل الغائــب :مــا يفــوت بــه الكــفء الراغــب ،يعــي يقــول
الكــفء :ال أنتظــر أايمـاً أو أســابيع ،وهــو قريــب مــن احلــد قبلــه ،والفــرق بينهمــا يظهــر فيمــا لــو
ـتضر الزوجــة.
فــات اخلاطــب ظاهــر الكفــاءة ومل تسـ ّ

املبحث الثاين :نقد ضوابط الغيبة املنقطعة عند الفقهاء
املطلب األول :احلاجة إىل نقدها:

قعدهــا الســادة الفقهــاء لضبــط مســائل الفقــه قاعــدة “ ال يُنكــر تغــر
مــن القواعــد الــي َّ
(ِ ((2
ـر عنهــا احلنفيــة ب ـ “ اختــاف عصــر وزمــان ال اختــاف حجــة
األحــكام بتغــر األزمــان”  ،ويُعـ ّ
(((2
صْبغ الثوب ابألسود ،عند اإلمام السواد نقصان وعند
وبرهان”  ،ومن أمثلتها عندهم مسألة َ
الصاحبــن زايدة(((2؛ لعــرف النــاس وعادهتــم يف زمنــه خبالفهــم ،واشــرط أبــو حنيفــة يف اإلكـراه أن
يكــون مــن الســلطان خبالفهمــا( ،((3قالـوا عــن ذلــك :اختــاف عصــر ال اختــاف حجــة.
الغيبة ليس حكماً لكنه يرتبط ابألحكام ِّ
ويفرق بينها.
ورغم أن ضابط ْ
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وتغــر شــكل احليــاة الــي نعيشــها اليــوم عمــا كان عليــه األقدمــون ،يظهــر بوضــوح مــن
خــال التقــدم املذهــل املرتبــط بوســائل االتصــاالت واملواصــات ،إذ أمكــن قطــع آالف األميــال
ببضــع ســاعات ،فــإذا كانــت الوحــدة املكانيــة اثبتــة مل تتغــر فقــد تغـ َّـرت الوحــدة الزمانيــة ،ومــا
اســتغرقه األقدمــون أشــهراً للوصــول إليــه صــار ميســوراً علينــا أن نصلــه أبقــل مــن ذلــك بكثــر،
مث تيّســر لنــا اســتطالع خــر الغائــب مــن خــال الوســائل احلديثــة كاهلاتــف والفاكــس والرســالة
اإللكرتونيــة بــل واملكاملــة املصـ َّـورة ،كل هــذا يدفعنــا إىل عــدم اجلمــود علــى الضوابــط والقواعــد
العرفيــة الــي وضعهــا الســادة األعــام القدمــاء لعصورهــم ،وذلــك َّ
أن “ اجلمــود علــى املنقــوالت
(((3
أبــدا ضــال يف الديــن وجهــل مبقاصــد علمــاء املســلمني والســلف املاضــن” .

املطلب الثاين :تقييم ضوابط الغَْيبة املنقطعة وفق متطلبات عصران:
ميكن النظر إىل الضوابط يف الغَْيبة املنقطعة وفق املعايري اآلتية:
أوالً :املعيــار املــكاين :وهــو الــذي ربــط فيــه الفقهــاء بــن حــد الغَْيبــة وبعــد املــكان ،وهــو
نظــر فقهــي صحيــح يســتقيم وواقــع حاهلــم ،إذ املقصــود معرفــة رأي الغائــب يف أمـ ٍر مــا ،مث راحـوا
جيتهــدون يف البعــد الــذي ينعــدم معــه إمــكان اســتطالع رأيــه ومعرفــة خــره ،فلــو فــات املقصــود
مبسافة بعيدة انقطعت َغْيبته وإال مل تنقطع ،والضوابط من هذه النوع حمصورة يف الفئات اآلتية.
الفئــة األوىل :مســافة قصــر الصــاة علــى اختالفهــم املعــروف فيهــا :وهــو مــا اعتمــده املرغينــاين
يف اهلدايــة وســار عليــه كثــر مــن احلنفيــة ،وهــو رأي الشــافعية إذا أمكــن معرفــة موضــع الغائــب،
ورأي أيب اخلطــاب مــن احلنابلــة ومــن انصــره فيــه معتمــداً علــى روايــة حــرب عــن أمحــد.
الفئــة الثانيــة :مــن موضعــن معروفــن ،كحـ ِّد أيب يوســف حــن قــال مــن بغــداد إىل الـَّـري ،وحـ ِّد
املالكيــة مــن املدينــة أو مصــر إىل القــروان.
الفئــة الثالثــة :مســافة بعيــدة غــر حمــددة مبوضــع معــن ،كظاهــر مذهــب احلنابلــة يف املســافة الــي
ال تُقطــع إال ب ُكلفــة ومشــقة ،وقــول اخلَِرقــي :ال يصــل الكتــاب إىل الغائــب ،وقــول عنــد احلنفيــة:
مــا يقــع ِ
الكـراء إليــه بدفعتــن ،فهــذه كمــا تــرى غــر معلومــة املســافة لكنهــا بعيــدة متفاوتــة.
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اثنيـاً :املعيــار الزمــاين :حيــث قــرن الفقهــاء بــن زمـ ٍ
ـان مــا وبــن ًغْيبــة الغائــب ،كأن يكــون
ثالثــة أايم ،أو شــهر يف رأي أيب يوســف مــن احلنفيــة ،وعــن حممــد ثــاث رواايت 15 :و20
و 25مرحلــة ،واملرحلــة ســر البعــر يف يــوم ،و 6أشــهر كمــا ذكــره ابــن مــازة مــن احلنفيــة.
اثلث ـاً :املعيــار املصلحــي :وهــو غــر مرتبــط بزمــان ومــكان معينــن ،بــل مبصلحــة املـ َّ
ـول
عليــه كالفتــاة يف واليــة التزويــج ،كحـ ِّد فــوت اخلاطــب اســتطالع رأي الــويل وعليــه أكثــر مشــايخ
احلنفيــة ،وانقطــاع خــره عنــد الشــافعية حالــة عــدم معرفــة مكانــه ،ومــا حــدَّه ابــن عقيــل مــن
احلنابلــة مــن تضـ ِّـرر الزوجــة بغيابــه ،وقريــب منــه عنــد احلنابلــة كذلــك حــن قــال بعضهــم :مــا
يفــوت بــه الكــفء الراغــب وهــو قريــب مــن قــول ابــن عقيــل.
ويفــرق املعيــار الثالــث عــن األوليــن يف عــدم ارتباطــه بزمــن طويــل وال مبــكان بعيــد ،بــل قــد
يكــون الــويل يف ذات البلــدة لكنــه خمتبــئ أو حمبــوس ال ميكــن اإلطــاع علــى حالــه وأخــذ خــره،
وقــد يكــون سـيَّاحاً ال يســتقر يف موضــع رغــم قربــه.

املطلب الثالث :البحث عن معيار عصري:
مــا عــاد كثــر مــن املعايــر الــي َّ
حدهــا األقدمــون وفــق عصورهــم صاحلــة يف هــذه األزمنــة
كــي نبــي عليهــا ذات األحــكام ،بــل صــار الغائــب غائبـاً صــورة ال معــى ،مبعــى أنــه قــد يتواجــد
على بعد آالف األميال ،لكن ميكن اســتطالع رأيه ومعرفة خربه ومشــاورته بفعل اإلتصاالت
احلديثــة الــي مــأت ظهــر الكوكــب ،فلــو َّ
أن شــخصاً أردني ـاً يســكن يف اليــاابن أي علــى بعــد
يزيــد عــن الســتة آالف ميــل ،وأمكــن حمادثتــه يومي ـاً حــى إنــه يديــر جتارتــه يف األردن وهــو يف
اليــاابن ،فهــل مــن املعقــول أن ُيكــم عليــه أبنــه غائــب؟ ،إذ ال فــرق بينــه وبــن احلاضــر لدينــا،
ســوى أنــه غائــب جبســده أمــا رأيــه واختيــاره ورضــاه فحاضــرة معنــا.
مــن ههنــا وجــب اســتبعاد كل مــن املعياريــن املــكاين والزمــاين كدالّـ ْـن علــى انقطــاع غيبــة
الشــخص ،يف حالــة إمــكان اإلتصــال معــه ومراســلته علــى القــرب ،أمــا إذا مل ُيكــن ذلــك،
فــا فــرق بينــه وبــن القريــب مســافة وزمــاان ً،وحالــه كاألول ال ميكــن اإلتصــال بــه وحمادثتــه
والكتابــة إليــه.
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ومبعــى آخــرَّ :
إن التطــور املذهــل الــذي شــهده العــامل اليــوم اختــزل البعــد املــادي القائــم علــى
طــول الزمــن ِ
وعظَــم املســافة ،ومل خيتــزل البعــد املعنــوي القائــم علــى االختفــاء ،وعــدم إمــكان معرفــة
الشخص املراد ولو كان قريباً ،والبعد كما رأينا يف بعض مسائل الفقهاء غري مر ٍاد قصداً للتدليل
علــى انقطــاع الغَْيبــة ولكنــه مظنّــة هلــا ،بدليــل أهنــم قاس ـوا الســجني الــذي يصعــب الوصــول إليــه
واملختفي من السلطان أو خوفاً من أحد( ((3قاسومها على البعيد يف الزمان واملكان ،وهو الذي
حــدا بصاحــب الشــرح الكبــر مــن احلنابلــة أن يقــول يف َغْيبــة ويل التزويــج األقــرب ..“ :البعــد مل
(((3
ـروان ابلبعــد
يُعتــر لعينــه بــل لتعـ ِّذر الوصــول إىل التزويــج بنظــره”  ،ولكــن ملــا كان التعـ ّذر هــذا مقـ ً
الزمــاين واملــكاين ربطــوه هبمــا علــى عــادة الفقهــاء يف ربــط احلكــم ابملظنَّــة ،ولــو أمكــن يف عصورهــم
اســتطالع رأي الغائــب املنقطــع ملــا تغــر احلكــم بينــه وبــن احلاضــر ،أقصــد يف كثــر مــن املســائل
وعلــى رأســها مســألة واليــة التزويــج الــي ســأفرد هلــا يف الصفحــات القدميــة.
والفقهــاء مل يبتدع ـوا ذلــك ،ومل يســروا علــى غــر مهيــع الشــرع ،فنحــن واجــدون ذلــك
يف األحــكام املنصوصــة ،كقصــر الصــاة املعلــول ابلســفر ،مــع َّ
أن العلــة احلقيقيــة املشــقة الــي
جيلبهــا الســفر.
ويظهــر ضابــط البعــد املــادي واملعنــوي يف مســألة التيمــم بوضــوح ،وهــو أنــه يُشــرط للتيمــم
عــدم القــدرة علــى اســتعمال املــاء ،ولــو كان قريب ـاً ،كأن يكــون املتيمــم مريض ـاً يضـ ُّـره املــاء أو
حبســه عــن املــاء ســبع أو عــدو أو خــوف أبشــكاله ،إذ املــاء قريــب منــه قـرابً مــادايً ،لكنــه بعيــد
عنــه معنــوايً.
وعليــه فالباحــث يــرى اســتبعاد املعياريــن األوليــن كضابطــن للغَْيبــة املنقطعــة ،وســبب
استبعادمها كوهنما غري عصريني ،فيسلم لنا املعيار الثالث املوسوم بـ “ املصلحي” ،ولنستعرضه:
ـوت اخلاطــب اســتطالع رأي الــويل ،وهــو يف مســألة واليــة التزويــج الــذي حــدَّه أكثــر
 فـ ُمشــايخ احلنفيــة وبــه قــال زفــر ،وهــو قــول عنــد احلنابلــة
 -انقطاع خربه ،مذهب الشافعية فيمن ال يُعرف مكانه.

 -ابن عقيل من احلنابلة عدم تضرر الزوجة ،وهو أيضا يف مسألة والية التزويج.
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وهــي كلهــا قائمــة علــى عــدم معرفــة رأي الغائــب بغــض النظــر عــن شــخصه ،فــإذا كان
جيمعهــا عــدم القــدرة علــى التوصــل لرأيــه سـواءً كان مبشــافهته حاضـراً أو علــى البعــد لــزم احلكــم
ابنقطــاع َغْيبتــه ،فليكــن هــذا هــو ضابــط الغَْيبــة املنقطعــة.

املبحث الثالث :أمثلة عملية على الغَْيبة املنقطعة

املسألة األوىل :غياب الويل األقرب يف والية التزويج غَْيبة منقطعة

صــورة املســألة :إذا تقــدَّم خاطــب لفتــاة وكان وليهــا األقــرب ( أبوه ـاً مث ـاً) غائب ـاً َغْيبــة
منقطعــة ،فهــل تنتقــل واليــة التزويــج؟ ،وإذا انتقلــت فــإىل األبعــد ( كأخيهــا مث ـاً) أم إىل
الســلطان؟.
حتريــر حمــل النـزاع :اتفقـوا أنــه إذا كان هلــا وليــان يف نفــس الدرجــة( كأخويــن مثـاً) وكان
أحدمهــا غائبـاً ،فكالمهــا أقــرب ِّ
ويزوجهــا احلاضــر ،واتفقـوا كذلــك أهنــا إذا كانــت أمــة فموالهــا
ســيدها ،فــا تنتقــل واليتــه وإن غــاب عنهــا ،واختلف ـوا إذا كان هلــا وليــان أحدمهــا أقــرب وهــو
غائــب علــى ثالثــة أقـوال:
 القول األول :احلنفية ما عدا زفر ،واحلنابلةَّ ،أن الوالية تنتقل إىل األبعد ،واستدلوا بـ:
ل لَهُ”(.((3
 -١حديث عائشة “ :فَ ُّ
ل َم ْن الَ َوِ َّ
الس ْلطَا ُن َوِ ُّ

وجه الداللةَّ :
أن هذه الفتاة هلا ويل فال يكون السلطان أو من ينوبه كالقاضي وليها(.((3

 -٢ال ميكــن اســتطالع رأي الــويل األقــرب مــع َغْيبتــه املنقطعــة ،فتفــوت مصلحــة املخطوبــة
بفـوات الكــفء احلاضــر الــذي قــد ال يعــود مــرة أخــرى ،فوجــب أن تنتقــل الواليــة لألبعــد ،ألن
واليــة التزويــج قائمــة علــى النظــر هلــا ،ومجيــع أوليائهــا حمــل النظــر هلــا خبــاف الســلطان إذا كان
بعيــداً(.((3
 -٢الــويل األقــرب إن كان غائبـاً صــار عاجـزاً عــن تدبــر مصــاحل النــكاح ،فيفــوت مقصــود الواليــة
القائمــة علــى النظــر والبحــث ،فالتحقــت واليــة األقــرب مبــن ال رأي لــه كالصغــر واجملنــون.
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للخلَــف ال فــرق
قــال السرخســي :ورأي األبعــد َخلَــف عــن األقــرب ،ويف ثبــوت احلكــم َ
بــن انعــدام األصــل وبــن كونــه غــر منتَفــع بــه ،كالـراب الــذي هــو َخلَــف عــن املــاء يف حكــم
الطهــارة ،فعنــد عــدم املــاء يكــون َخلَف ـاً وعنــد وجــود املــاء النجــس يكــون َخلَف ـاً كذلــك؛ ألن
املــاء النجــس غــر منتَفــع بــه يف حكــم الطهــارة فهــو كاملعــدوم أص ـاً.
ونظريه كذلك احلضانة يُقدَّم فيها األقرب ،فلو تزوجت احلاضنة كانت الوالية لألبعد.
ونظــره كذلــك النفقــة يف مــال األقــرب ،فــإذا انقطــع ببعــد املــال وجبــت النفقــة يف مــال
االبعــد(.((3
 -٤القياس على موت األقرب وجنونه وِرقِّه ،حيث تنتقل الوالية لألبعد فكذا بغيبته(.((3
َّ -٥
أن الــويل األقــرب انتهــت واليتــه ابنقطــاع َغْيبتــه ،بدليــل أنــه لــو كتــب إىل شــخص غــر
األبعــد ليصلــي اجلنــازة علــى املـ َّ
ـول عليــه ،كان للــويل األبعــد منعــه مــن الصــاة ،ولــو كانــت
الواليــة ابقيــة ملــا كان لــه منعــه(.((3
يزوجها غري األقرب( ،((4واستدل بـ:
 -القول الثاين :زفر ،ال تنتقل الوالية وال ّ

أن الواليــة ال تنتقــل لألبعــدَّ :
 -١دليلــه يف َّ
أن واليــة األقــرب قائمــة بشــخصه؛ ألهنــا تثبــت حقـاً
لــه صيانــة للقرابــة عــن نِســبة غــر الكــفء ،واحلــق القائــم بشــخص ال ينتقــل بغَْيبتــه.
أن الوالية ال تنتقل للســلطانَّ :
 -٢دليله يف َّ
أن والية الســلطان متأخرة عن والية األبعد ،فإذا
مل تثبت لألبعد فألن ال تثبت للســلطان أوىل.
 القــول الثالــث :املالكيــة( ((4والشــافعية( ((4وروايــة عــن امحــد ،تنتقــل الواليــة للســلطان،وعند الشــافعية يُســتحب للســلطان إذا أراد تزوجيها أن يســتدعي عصباهتا وإن مل يكونوا أولياء
ويشــاورهم .واســتدل أصحابه بـ:
َّ -١
أن الــويل األبعــد حمجــوب بواليــة األقــرب الــذي مل تنقطــع واليتــه بعــد الغَْيبــة ،إذ ال أتثــر
أن الت ـوارث ال ينقطــع بــن األقــرب واملـ َّ
للغَْيبــة يف قطــع الواليــة ،بدليــل َّ
ـول عليهــا.
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 -٢لو زوجها األقرب حيث هو ( يعين يف غيبته) جاز ،فدل أن واليته ابقية ،فإذا َّ
تعذر عليها
الوصول حلقها من الويل األقرب مع بقاء واليتهَّ ،زوجها السلطان كما لو عضلها األقرب.
 -٣قياسـاً علــى واليــة املــال الــي ال تنتقــل لألبعــد مــع َغْيبــة األقــرب ،فــا تنتقــل واليــة التزويــج
كذلــك.
الرتجيــح :يُرجــح الباحــث القــول األول القاضــي ابنتقــال الواليــة لألبعــد عنــد انقطــاع َغْيبــة
الــويل األقــرب؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم.
أمــا قــول زفــر بتعــن األقــرب وعــدم انتقــال الواليــة مطلقـاً ،فيعــارض مقصــد تشـريع الواليــة يف
قيامها على النظر ملصلحة املخطوبة وجلب املنفعة هلا ،والوقوف هبا عند شخص األقرب ،ولو
غاب يعود ابلفساد من حيث أراد الشارع استيفاء حظ الفتاة يف النظر لنفسها.
وأمــا قــول املالكيــة والشــافعية ابنتقاهلــا إىل الســلطان ،فهــو مناهضــة للنــص ال ـوارد َّ
أبن
الســلطان ويل مــن ال ويل لــه ،مــع َّ
أن املخطوبــة الــي غــاب وليهــا األقــرب مل ختـ ُـل عــن أوليــاء
أُخــر ،وإن كان ـوا بعــداء ،مث َّ
إن ســبب الواليــة القرابــة وهــي غــر متوفــرة يف الســلطان.
وقوهلــم :إذا زوجهــا األقــرب حيــث هــو جــاز ،فألهنــا انتفعــت برأيــه رغــم بعــده ،أمــا إن
مل تنتفــع برأيــه فقــد انعدمــت واليتــه وانتقلــت إىل األبعــد ،واألبعــد َخلَــف وبــدل عــن األقــرب
األصــل وعنــد فــوت األصــل يصــار إىل البــدل ،ولــه نظائــر يف الشــرع كمــا ذكــر السرخســي.
وأمــا قوهلــم :لــو عضلهــا األقــرب جــاز للســلطان تزوجيهــا ،فكــذا جيــوز لألبعــد ،مث يف
ِ
صــب هلــذا الشــأن ،وهــي
العضــل يكــون األقــرب ظاملـاً فيقــوم الســلطان بدفــع الظلــم عنهــا؛ ألنــه نُ ّ
حالــة خاصــة ال يُقــاس عليهــا ،فواليــة الســلطان والقاضــي تثبــت عنــد احلاجــة ،وال حاجــة مــع
وجــود ويل أبعــد.
كذلــك يظهــر ترجيــح هــذا الـرأي مــن انحيــة عمليــة ،إذ فيــه إعانــة للقضــاة الشــرعيني الذيــن
تزدحــم وتتكــدس علــى أبواهبــم آالف القضــااي يف األحـوال الشــخصية عامــة ،فلــو جعلنــا للــويل
األبعــد واليــة التزويــج ألرحناهــم بعــض الشــيء مــن النظــر يف هــذا النــوع مــن القضــااي.
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املسألة الثانية :زوجة املفقود
صــورة املســألة :مــن غــاب عنهــا زوجهــا مث فُقــد ،هــل حيــق هلــا طلــب الفســخ مث االعتــداد
والزواج؟.
حتريــر حمــل الن ـزاع :اتفــق الفقهــاء علــى أن مــن فقــدت زوجهــا بغيبــة غــر منقطعــة ،ال
جيــوز هلــا طلــب الفســخ ،وإن كانـوا قــد اختلفـوا يف تفســر الغيبــة غــر املنقطعــة كمــا مــر ســابقا،
واختلف ـوا إذا فُقــد بغيبــة منقطعــة.
ِ
فصــل وموجــز ،وسنســر علــى
وقــد تباينــت طــرق الفقهــاء يف تنــاول املســألة مــا بــن ُم ّ
تقســيم ابــن قدامــة يف املغــي؛ ملــا يتميــز بــه مــن الســهولة ،ونتعــرض مــن خاللــه ألقـوال املذاهــب
األخــرى.
وقد ذكر حالتني:
احلالــة األوىل :إذا كان ظاهــر غيبتــه املنقطعــة الســامة ،كمــا لــو ســافر يف جتــارة إىل مــكان
مأمون ،أو ســافر لطلب العلم أو الســياحة.
أ -فعنــد احلنفيــة( ((4والشــافعية( ((4واملذهــب عنــد احلنابلــة( :((4ليــس لزوجتــه طلــب
الفســخ ،واســتدلوا بعــدة أدلــة منهــا:
ِ (((4
 -١قولــه تعــاىل { :والْمحصنَـ ِ ِ
ـت َعلَْي ُكـ ْـم
{حِّرَمـ ْ
َ ُْ َ ُ
ـات مـ َـن النّ َســاء} بعــد قولــه تعــاىلُ :
أ َُّم َهاتُ ُكـ ْـم  ،((4(}....وجــه الداللــة :قــال القــدوري« :وهــن ذوات األزواج ،وألنــه مل يثبــت مــوت
(((4
حمرمــة كاألصنــاف الـواردة يف
الــزوج»  ،قصـ َـد وإن كان زوجهــا غائبـاً إال أهنــا حمصنــة ،فهــي َّ
اآليــة الســابقة ،والتحــرمي هنــا قطعــي صريــح ،فــا يصــار إىل خالفــه اســتصحاابً حلكمــه.
 -٢الغيبــة وإن كانــت منقطعــة لكــن ظاهرهــا الســامة ،فــا خيتلــف حالــه عــن احلاضــر غــر
الغائــب ،وال ُيشــى ابلغيبــة موتــه.
 -٣ال ُي َكــم بوفاتــه وإن طالــت غيبتــه ،والتقاديــر الــي ذهــب إليهــا البعــض مــن األربــع ســنوات
أو التســعني ســنة وغريهــا كلهــا حت ّكــم ،وال يصــار إليهــا إال توقيفـاً ابلنــص.
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 -٤قــال القــدوري« :وألن الفرقــة علــى ضربــن :فرقــة ابلطــاق ،وفرقــة ابلوفــاة ،فــإذا كانــت
الفرقــة ابلطــاق ال حيكــم هبــا إال بعــد ثبــوت الطــاق ،فالفرقــة ابلوفــاة مثلــه»(.((4
ب -وعنــد املالكيــة( ((5والشــافعي يف القــدمي( :((5متكــث الزوجــة أربــع ســنوات مث تعتــد
منــه ،وحتـ ّـل بعدهــا لــأزواج ،واســتدلوا أبدلــة منــه

ِ
الر ْحَـ ِن بْـ ِن أَِب لَيـْلَــى ،أ َّ
الـ ُّـن،
صــا ِر َخـَـر َج لَْيـ ًـا فَانْــتَ َس َفْتهُ(ِْ ((5
 -١حديــث َعْبـ ِـد َّ
َن َر ُجـ ًـا مـ َـن ْالَنْ َ
فَطَالَــت َغيـب ــتُه ،فَأَتَـ ِ
الَطَّـ ِ
ـت
ـت ْامَرأَتُــهُ عُ َمـَـر بْـ َـن ْ
ـاب َعنـَْهــا فَطَالَـ ْ
ـاب ،فَ ـ َقالَ ْ
ْ َْ ُ
ت :إِ َّن َزْو َج َهــا قَـ ْد َغـ َ
ِ
ِ
ِ
تُ ،ثَّ قَد َم َزْو ُج َها
ت ُثَّ أَتَـْتهُ ،فَأ ََمَرَها أَ ْن تَـَـزَّو َج فَـ َف َعلَ ْ
ني ،فَـ َف َعلَ ْ
َغْيـبَ ــتُهُ ،فَأ ََمَرَها أَ ْن تَـ ْـعتَ َّد أ َْربَ َع سن َ
ِ
ِ
الَطَّـ ِ
َح ُد ُكـ ْـم
ْال ََّو ُل ،فَأَتَــى عُ َمـَـر بْـ َـن ْ
ب عُ َمـ ُـرَ ،وقَـ َ
ـاب َر ِضـ َـي َّ
اللُ َعْنــهُ َوأ ْ
ـال« :يـَْعمـ ُـد أ َ
َخب ـََـرهُ ،فَــغَض َ
ِِ
ِ
ِ
ت
يل الْغَْي ــبَةَ َع ْن أ َْهلِ ِهُ ،ثَّ َل يـُْعلِ ُم ُه ْم»  .قَ َ
الَ :ل تَـ ْـع َج ْل َعلَ َّي َي أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
ني ،إِِّن َخَر ْج ُ
فَــيُط ُ
ِ (((5
ِ
ِ
ـت فِي ِهـ ْـم َمــا َشــاءَ اُللَّ ،فـَغََز ُاهـ ْـم ِجـ ٌّـن ِمـ َـن الْ ُم ْســلِ ِم َني،
استَـبَ ـْت ِن ْ
الـ ُّـن  ،فَ ُكْنـ ُ
مـ ْـن َمْنـ ِزِل ع َشــاءً فَ ْ
ِ
ِ
ت :نَ َـع ْم ،فَـبَ َـعثُوا
َخبَ ْـرتُ ُـه ْم ،فَـ َقالُوا ِلَ :ه ْل لَ َ
ت؟ فَأ ْ
ك أَ ْن تَ ْـرج َع إِ َل بِ َلد َك؟ فَـ ُق ْل ُ
فَـ َقالُوا ِلَ :ما أَنْ َ
ي ْامَرأَتِِه
ص ُار ِر ٍ
ِب ،فَأ ََّما اللَّْي ُل فَ ِر َج ٌ
يح َْت ِملُِن .قَ َ
ال :فَ َخيَّ ـَـرهُ عُ َمُر بـَْ َ
ال أ َْع ِرفُـ ُـه ْمَ ،وأ ََّما النـََّه ُار فَِإ ْع َ
وب ــن َّ ِ
«مــا َكا َن طَ َع ُام ُهـ ْـم؟»
اختَـ َـار ْامَرأَتَــهُ ،فَـ َفَّر َق بـَيـْنـَُه َمــاَ ،وَرَّد َهــا إِلَْيـ ِـه ،فَـ َق َ
الصـ َـداق ،فَ ْ
َ َْ َ
ال عُ َمـُـرَ :
ِ
ِ
ف.
ـد
ـ
ال
:
ـال
ـ
ق
؟»
م
ه
ـ
ب
ا
ـر
ـ
ش
ن
ا
ك
ـا
ـ
م
ف
«
:
ـال
ـ
ق
.
ـه
ـ
ي
ل
ع
الل
ـم
ـ
اس
ـر
ـ
ك
ذ
ي
ـن
ـ
ك
ي
ل
ـا
ـ
م
و
،
ـول
ـ
ف
ل
ا
:
قَـ َ
ـال ْ ُ ُ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُُ ْ َ َ َْ َ ُ
يـَْعـ ِـي الَّـ ِـذي َل يـُغَطَّــى»(.((5
واعرتضه املخالفون بطريقني:
األول :مل يثبت؛ ألنه معلول ابالنقطاع ،فابن أيب ليلى مل يسمع من عمر(.((5
الثــاين :أنــه وارد فيمــن كانــت غيبتــه ظاهرهــا اهلــاك ،فــا يقــاس عليهــا مــن كانــت ظاهــر
غيبتــه الســامة.
 -٢قياساً على طلب الفسخ بسبب العِنَّة واإلعسار يف النفقة.
ب -ويف رواية عند أمحد( :((5إذا مضى عليه تســعون ســنة تعتد زوجته ،واســتدلوا أبنه
ال يعيــش أكثــر مــن هــذا العمــر ،فــإذا اقــرن بــه الغيبــة املنقطعــة وجــب احلكــم مبوتــه.
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احلالــة الثانيــة :إذا كان ظاهــر غيبتــه املنقطعــة اهلــاك ،كمــن فُقــد يف حــرب أو يف البحــر
أو يف مهلكــة ،أو فُقــد فجــأة مــن بــن أهلــه أو بلدتــه ،أو مضــى إىل مــكان قريــب مث فُقــد فلــم
يُعـَـرف لــه مــكان.

أ -فعنــد احلنفيــة( ((5والشــافعية( :((5ال جيــوز لزوجتــه االعتــداد وال طلــب الــزواج إال أن
يُتيَقــن موتــه ،واســتدلوا بعــدة أدلــة منهــا:
 -١حديث املغرية« :امرأَةُ الْم ْف ُق ِ
ود ْامَرأَتُهُ َح َّت َيْتِيـََها الْبَـيَا ُن»(.((5
َْ َ

ينحل زواجها،
وجه الداللةَّ :
صرح احلديث أبن من فقدت زوجها ،وإن طال غيابه ،ال َّ
واعرتضـوا عليه
 أبن احلديث ال يثبت(.((6 علــى فــرض ثبوتــه ،فهــو حممــول علــى احلالــة األوىل ،وهــي مــن غــاب زوجهــا غيبــةظاهرهــا الســامة.
 -٢موتــه مشــكوك فيــه ،واألحــكام ال تُبــى علــى الشــك ،قــال العيــي »:وألن النــكاح عــرف
ثبوتــه ،والغيبــة ال توجــب الفرقــة واملــوت يف حيــز االحتمــال ،فــا ي ـزال النــكاح ابلشــك»(،((6
ورد عليــه املخالفــون أبن هــذا ليــس شــكاً ،فالشــك مــا تســاوى فيــه الوجــود والعــدم ،والظاهــر يف
حــال هــذا ترجيــح موتــه؛ ألن ظاهــر غيبتــه اهلــاك.
ب -وعنــد املالكيــة( ((6والشــافعي يف القــدمي( ((6وظاهــر احلنابلــة( ،((6متكــث زوجتــه
 4ســنوات مث تعتــد عــدة الوفــاة ،واســتدلوا أبدلــة منهــا:
 -١حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى السابق.
 -٢أنه املروي عن علي ،وهو قضاء عثمان والزبري.
 -٣األربع سنوات هي أكثر مدة احلمل ،حيث يظهر بعدها براءة الرحم.
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الرتجيح
احلالة األوىل :إذا كان ظاهر غيبته السالمة.
وقــد مثَّــل هلــا الفقهــاء أبمثلــة يف عصرهــم ،كمــن ســافر يف طلــب جتــارة اىل بلــد مأمــون،
أو ســافر لطلــب العلــم أو الســياحة ،ففــي هــذه احلالــة رغــم غيابــه فحالــه حــال اآلمــن ،وقــد
خــرج متزوجـاً بعقــد اثبــت ،وزوجتــه حمرمــة علــى الغــر بنــص قطعــي الداللــة ،وهــو قولــه تعــاىل:
{واحملصنات من النســاء} ،أي املتزوجات ،فال ُي َّل الزواج أبمر مشــكوك فيه ،أضف إىل أننا
نعيــش يف عصــر تقدمــت فيــه وســائل االتصــاالت املرئيــة واملســموعة ،ويســهل نقــل خــر رجــل
مــات يف أقصــى املعمــورة إىل بلــده ،وعليــه فيغلــب علــى الظــن مســاع أهلــه بــه إذا تــويف ،وألجــل
ِ
يرجــح القــول األول بعــدم جـواز طلــب الفســخ إىل أن يتيقــن موتــه.
هــذا فالباحــث ّ
احلالة الثاين :إذا كان ظاهر غيبته املنقطعة اهلالك.

وقــد مثَّــل لــه الفقهــاء مبــن فُقــد يف البحــر أو يف احلــرب أو مهلكــة ،وهــذا ظاهــر غيبتــه
اهلالك ،وقد ال يصل خرب وفاته إىل أهله ،خاصة إذا فُقد يف بالد تعصف هبا الفنت ،وانقلب
أماهنــا إىل حــروب طاحنــة ،أو إذا هاجــر الــزوج مــن بلــده بطــرق غــر مشــروعه عــر البحــار؛
عرفوا ،وظل ذووهم
طلبا للنجاة واالســتقرار يف دول آمنة ،فقد تواترت أخبار الغرقى دون أن يُ َ
ينتظروهنــم أعوام ـاً ط ـواالً دون خــر منهــم ،ويف هــذا االنتظــار تتضــرر الزوجــة واألوالد ،فاحلــال
ِ
يرجــح
الــذي فُقــدوا مــع املــدة الطويلــة الــي غابوهــا غلَّــب موهتــم علــى حياهتــم ،وعليــه فالباحــث ّ
يف هــذه احلالــة القــول الثــاين القاضــي جبـواز طلــب الفســخ بعــد أربــع ســنوات.

املسألة الثالثة :غيبة الراهن غيبة منقطعة
صــورة املســألة :إذا غــاب الراهــن مث حـ َّـل الديــن ومل يــزل غائب ـاً ،ورفــع املرهتــن أمــره إىل
القاضــي ،فهــل جيــوز للقاضــي بيــع املرهــون ليســتويف الدائــن حقــه.
فالفقهــاء متفقــون علــى ج ـواز بيــع القاضــي للمرهــون ،وإن اختلف ـوا يف بعــض حيثيــات
املســألة.
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فعنــد احلنفيــة :قــال احلصكفــي« :غــاب الراهــن غيبــة منقطعــة فرفــع املرهتــن أمــره للقاضــي
ليبيعــه بدينــه ينبغــي أن جيــوز»( ،((6ونقــل ابــن عابديــن عــن صاحــب األشــباه والنظائــر عــدم
اجلـواز ،مث وفَّــق بينهمــا حبمــل مــا يف األشــباه -عــدم اجلـواز -علــى الغيبــة غــر املنقطعــة ،وجـواز
البيــع علــى مــا إذا كانــت منقطعــة(.((6
وعليه فقد َّفرق احلنفية بني الغيبتني ،املنقطعة وغري املنقطعة يف احلكم.
وعنــد املالكيــة :أجــازوا للقاضــي بيــع املرهــون عنــد طلــب املرهتــن ،إال أهنــم اشــرطوا ثبــوت
الديــن ،وملــك الراهــن للمرهــون ،وميــن االســتظهار( ،((6وهــي الــي يوجههــا القاضــي للراهــن،
الاكِــم إ ْن َغــاب َّ ِ
ِ
ـات َّإل أَنـَّـهُ ِف الْغَْي ــبَ ِة َل بـُ َّـد ِمـ ْـن َيِـ ِ
ن
الراهـ ُـن أ َْو َمـ َ
َ
«وَكـ َذا يَبيـ ُـع َْ ُ
قــال الدرديــرَ :
ِال ْســتِظْ َها ِر»( ،((6قــال ُم ِّشــيه الصــاوي انقـ ًـا عــن ابــن رشــد« :الَّـ ِـذي َجـ َـرى بِـ ِـه الْ َع َمـ ُـل أ َّ
َن
الْ َق ِ
ـك
اضـ َـي َل َْي ُكـ ُـم لِْل ُم ْرَتِـ ِن بِبَ ـ ْـي ِع َّ
ت ِعْنـ َـدهُ الدَّيْـ ُـن َوِم ْلـ ُ
ـاب أ َْو َمـ َ
ـات َحـ َّـى يَـثْ ــبُ َ
الرْه ـ ِن إ َذا َغـ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ـال بِـ ِـه َوأَنـَّـهُ َب ٍق َعلَْيـ ِـه َإل
َحـ َ
الراهـ ِن لَــهَُ ،وَْتلي ُفــهُ َمـ َـع َذلـ َ
ـب َديْــنَهُ َوَل قَــبَ َ
ضهُ َوَل أ َ
ـك أَنـَّـهَُ :مــا َوَهـ َ
ِح ـ ِ
ن قِيَ ِامـ ِـه».
ويبدو أهنم ال يفرقون بني الغيبة املنقطعة وغري املنقطعة هنا؛ إلطالقهم.
وعنــد الشــافعية :مل يفرقـوا كذلــك بينهمــا ،قــال الشرباملســي« :هــو شــامل ملســافة القصــر
ومــا دوهنــا»( ،((6وهــذا الراجــح لديهــم ،واش ـراط مســافة القصــر مبنيــة علــى وجــه ضعيــف
عندهــم ،كمــا ذكــره اجلمــل ،قــال« :لعــل اعتبــار مســافة القصــر مبنيـاً علــى وجــه ضعيــف ،أنــه
يعتــر يف قضــاء الغائــب مســافة القصــر»( ،((7والراجــح االكتفــاء مبســافة العــدوى( ،((7وعليــه فــا
فــرق بــن الغيبتــن املنقطعــة وغــر املنقطعــة عندهــم.
وعنــد احلنابلــة أيضــا :جيــوز للقاضــي بيــع املرهــون عنــد غيــاب الراهــن ،قــال ابــن قدامــة يف
«وإِ ْن َلْ يَ ُكـ ْـن أ َِذ َن (الراهــن) َلَُمــا ِف بَـْـيعِ ِه ،أ َْو َكا َن
مسأ ــلة حلــول احلــق ولــزوم الراهــن اإليفــاءَ :
قَـ ْد أ َِذ َن َلمــا (املرهتــن والوكيــل) ُثَّ عزَلمــا ،طُولِــب ِبلْوفَـ ِ
الرْهـ ِن ،فَـِإ ْن فَـ َـع َلَ ،وإَِّل فَـ َـع َل
ـاء َوبَـ ْـي ِع َّ
ََ َُ
َُ
َ َ
ِ ِ ِ (((7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَاكِـ ُـم َمــا ي ـََـرى مـ ْـن َحْبســه َوتَـ ْـع ِزي ِره لبَ ـْـيعه ،أ َْو يَبيعُــهُ بنَ ـ ْفسه أ َْو أَمينــه» .
ْ
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املسألة الرابعة :غياب املكفول ببدنه
إذا غاب املكفول ببدنه عن جملس القضاء ،فهل يؤخذ الكفيل به؟.
َّفرق الفقهاء بني الغيبة املنقطعة وغري املنقطعة.

يؤجــل الكفيــل مــدة قطــع املســافة وال حيبســه القاضــي عنــد مجهــور
أ -فــإذا عُلِــم مكانــهَّ :
الفقهــاء(((7؛ وعللــوه أبنــه مل يظهــر مطلــه بعــد واحلبــس للمماطلــة ،وإن مضــت املــدة دون أن
أييت َحبَســه القاضــي.
وخالف ابن شربمة ،وقالُ :يبَس الكفيل يف احلال؛ ألن حق املطالب صار عنده(.((7

ِ
خرجة مفهومة ِف كل
قال ابن الشــحنة احلنفيَ « :غ َ
اب الْ َم ْك ُفول ،إن علم َم َكانَهُ أَو لَهُ َ
ِ
ِ
ِ
الَاكِــم الْ َك ِفيــل إِ َل أَن يذهــب إِلَْيــه َو َيِْت بِــه إِذا أ ََر َاد الْ َكفيــل ال ّذهــاب،
ِحــن إِ َل َمـ َكانْ ،أمهــل ْ
َوإِن أَىب َحبســه َح َّت َِييء بِِه»(.((7
ب -وإذا مل يُعلَــم مكانــه :فــا يُطالــب الكفيــل بــه عنــد اجلمهــور؛ ألنــه عاجــز عــن
اإلتيــان بــه ،وعنــد احلنابلــة :يلزمــه مبــا عليــه بــا مهلــة(.((7
ِ
رجــح مذهــب احلنابلــة القاضــي بتغــرمي الكفيــل حــال الغيبــة املنقطعــة؛ ألنــه
والباحــث يُ ّ
رضــي بكفالتــه وإحضــاره إىل جملــس القاضــي ،وجمــرد اإلحضــار وســيلة ألداء احلــق ،فتبعــة هــذه
الوســيلة وقعــت علــى مكفــول غائــب ،فتعـ َّـن الكفيــل ،ورمبــا ال يعــود األصيــل مــن غيبتــه وقــول
اجلمهــور يــؤدي إىل ضيــاع حــق الطالــب.

مسائل متفرقة من املذاهب
مثــة مســائل أخــرى يف الغيبــة املنقطعــة وغــر املنقطعــة حبثهــا الفقهــاء ،ومل يتسـ َـن للباحــث
املقارنــة املذهبيــة؛ لعــدم النــص عليهــا عنــد مجيعهــم ،بــل اســتقلت بعــض املذاهــب بذكرهــا دون
األخــرى ،ومنهــا:
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 -١نفقــة الزوجــة مــن وديعــة زوجهــا الغائــب :فــإذا أودع أحدهــم عنــد آخــر وديعــة
وغــاب ،مث طلبــت زوجــة املــودع مــن الوديــع دفعهــا إليهــا لنفقتهــا ،فهــل يضمــن حــال دفعهــا؟،
وهــل جيــوز للقاضــي أن أيمــر الوديــع بدفعهــا إىل الزوجــة؟.
ونصوا على أن غيبة الزوج إن كانت منقطعة ،مث دفع
ذكر الســادة احلنفية هذه املســألةَّ ،
الوديع مال الوديعة إىل الزوجة دون إذن القاضي فإنه يضمن ،أما إذا كان إبذنه فال يضمن.
قــال قــدري ابشــا يف املــادة ( )717مــن مرشــد احلـران« :إذا كان صاحــب الوديعــة غائبـاً
غيبــة منقطعــة ،وفــرض احلاكــم عليــه نفقــة لزوجتــه وملــن تلزمــه نفقتهــم مــن قرابــة األوالد ،ودفعهــا
املســتودع إليهــم أبمــر احلاكــم مــن النقــود املودعــة عنــده ،فــا يلزمــه ضماهنــا ،فــإن دفعهــا بــا إذن
احلاكــم فعليــه الضمــان»(.((7
وعللــه املرغينــاين« :ألن هلــا أن أتخــذ مــن مــال الــزوج حقهــا مــن غــر رضــاه»( ،((7فــإذا
افرتضنــا حضــوره وإابءه النفقــة ،جــاز للقاضــي أن يقتطــع مــن مالــه لنفقــة زوجــه ،وهــو يف غيابــه
قــد يكــون راضيــا أو غــر ر ٍ
اض ،فلــم خيتلــف احلــال ،وأورد العيــي شــارح اهلدايــة إشــكاالً مفــاده:
لــو قـ ِـدم غــرمي الــزوج وأثبــت دائنيتــه لــه ،فــا يُعطَــى مــن الوديعــة ،قــال« :فــإن قيــل :يشــكل علــى
مودعــا للغائــب ،ال أيمــره القاضــي بقضــاء دينــه مــن
هــذا ،مــا لــو حضــر صاحــب الديــن غرميــا أو ً
الوديعــة  ،((7(»...وأجــاب أبن القاضــي حيكــم يف مــال القاضــي مبــا هــو انظــر لــه.
وممــا قــرروه كذلــك يف غــر مســألة الزوجــة :أن املــودع إذا انقطعــت غيبتــه ،فعلــى الوديــع
حفظهــا حــى يعلــم موتــه وحياتــه ،وإذا كانــت الوديعــة تتلــف بطــول الزمــن ،فيجــوز للوديــع أخــذ
اإلذن مــن احلاكــم ببيعهــا وحفــظ مثنهــا عنــده أمانــة(.((8
ـض عنــه أبــوه ،وال جيــوز عنــد
 -٢قبــض اهلبــة عــن الصغــر :إذا ُوهــب الصغــر شــيئاً قبـ َ
ِ
احلنفيــة أن يقبــض عنــه جــده أو أخــوه حــال حضــور األب ،وعللــه السرخســي« :ل َّ
َن َمـ ْـن ُهـ َـو
ِ
ِِ
ِ ِ
ـك ،فَـِإ ْن َكا َن
ـف ِف َذلـ َ
اج ـةَ َإل ْاعتِبَــا ِر َمـ ْـن ُهـ َـو َخلَـ ٌ
ْال ْ
َصـ ُـل ِف َهــذه الْ ِوَليَــة َحاضـ ًـرا ،فَـ َـا َح َ
ِ
ِ
َب؛ فَــي ِ
الصغِــر ِمــن أَ ْن ي ُكــو َن مْنـتَ ـ ِـفعا بِــرأْ ِي ْال ِ
صريُ ُهـ َـو
ْال ُ
َ
َب َغائبًــا َغْي ــبَةً ُمْن ـ َقط َعةً فَ ـ َق ْد َخـ َـر َج َّ ُ ْ َ
ُ ً َ
ِ ِ ِ ِ ِ (((8
َكالْ َم ْعـ ُـد ِوم ،فَــتَ ُكو ُن ِوَليَـةُ الْ َقْبـ ِ
الصغــرُ ف عيَالــه» .
ـض لِـ ْـأ ِ
َخ إ َذا َكا َن َّ
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وعليــه فقــد فـ َّـرق احلنفيــة يف حكــم انتقــال واليــة القبــض بنــوع غيبــة األب ،فــإن كانــت
منقطعــة انتقلــت الواليــة ،وإال فــا.
ـر إىل غــر األخ فــكان يف ِح ْج ـ ِره ،وغــاب غيبــة منقطعــة،
وعندهــم لــو دفــع ُ
األب الصغـ َ
جــاز هلــذا الوصــي قبــض اهلبــة ،ويُقــدَّم علــى األخ؛ ألن األب أقــام اآلخــر مقــام نفســه يف النظــر
للصغــر(.((8
 -٣قطــع الســارق حــال غيبــة املســروق منــه :مــن الفــروع الــي ذكرهــا الســادة الشــافعية،
مســألة قطــع يــد الســارق يف حالــة غيبــة املســروق منــه ،وجهــان عندهــم:
ففــي الوجــه األول :يُقطَــع ،قياسـاً علــى إقـراره ابلـزان ،فلــو أقـَّـر وكانــت املــزين هبــا غائبــة ُيــدُّ،
ويف الوجــه الثــاين وهــو األصــح( :((8ال يُقطَــع ،وفـَّـرق اجلويــي بينهمــا أبن املســروق منــه لــو حضــر
ـت لــه مــا أخــذه ،يســقط القطــع ،ولــو أنكــر
وقــال :هــذا الــذي ســرقه ليــس ملكــي ،أو قــال :أحبـ ُ
ـت لــه
الســارق ،فــا معــى لتعجيــل قطعــه ،وهــذا ليــس كالـزان ،فــإن مالــك اجلاريــة لــو قــال :أحبـ ُ
الـزان جباريــي ،ال يســقط احلكــم(.((8
وحبــث الشــافعية عــدم القطــع علــى الوجــه األصــح عندهــم ،هــل ُيبــس الســارق ريثمــا يعــود
املســروق منــه ،أم ال؟ ،ففرقـوا بــن الغيبــة القريبــة حيــث ُيبَــس ،أمــا يف الغيبــة البعيــدة فــإذا كانــت
العــن املســروقة اتلفــة ُيبَــس ،وإذا كانــت قائمــة فوجهــان عندهــم(.((8
 -٤غيــاب بعــض أوليــاء القصــاص :إذا ُحكــم علــى قاتــل ابلقصــاص ،وكان بعــض
أوليــاء دم املقتــول حاض ـراً والبعــض اآلخــر غائب ـاً ،فهــل يُنتَظــر جمــيء الغائــب أو مســاع رأيــه أم
ُي ـ ّد القاتــل؟.
املســألة منصــوص عليهــا عنــد مالــك ،حيــث ورد يف املدونــة« :قــال ابــن القاســم عــن
ويبَــس القاتــل حــى
مالــك :وإن غــاب بعــض األوليــاء وقــال مــن حضــر ابلقتــل ،فــا يعجــلُ ،
يكتــب إىل الغائــب ،فــإن اتفق ـوا علــى القتــل قُتــل»(.((8
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مث اختلــف املالكيــة يف نــوع الغيبــة الــي قصدهــا اإلمــام ،هــل هــي عامــة ،أم الغيبــة غــر
املنقطعــة؟.
فظاهــر املدونــة ،وذكــره ابــن عمـران :أنــه عــام يف كل ويل غائــب ،سـواءٌ بعُــدت غيبتــه أم
قصــرت ،فيُنتظــر يف كل حــال.
وقــول ســحنون :التفريــق بــن الغيبــة غــر املنقطعــة ،حيــث يتأجــل القصــاص إىل حــن
حضــور ويل الــدم الغائــب ،وبــن املنقطعــة الــي ُيعــل فيهــا القصــاص(.((8
ويبــدو أن ســحنون قصــد الغيبــة البعيــدة جــداً ،كأســر احلــرب ومــا شــاهبه ،وأمــا األقــل منهــا
وميثــل هلــا املالكيــة ابملســافة بــن أفريقيــا ( املغــرب العــريب حاليــا) إىل الع ـراق ،فليســت بعيــدة
جــداً.
واختلف ـوا كذلــك يف كالم ســحنون ،هــل هــو تقييــد ملــا يف املدونــة؟ ،أم مقابــل هلــا ،أي
قــول آخــر؟ ،فابــن يونــس وابــن احلاجــب ي ـراين أنــه تقييــد ملطلــق نــص املدونــة ،أمــا ابــن رشــد
وأبــو عم ـران فقــول مقابــل لنــص مــال ،وهــو الــذي اختــاره ابــن عرفــة(.((8

اخلامتـ ــة:
حبــث الفقهــاء يف موضــوع الغَ ْـي ــبَة نوعــن منهــا ،املنقطعــة وغــر املنقطعــة ،وتراوحــت وجهــة
نظــر املذاهــب الفقهيــة يف ضابــط التفريــق بينهمــا ،فقــد يكــون الفــارق معيــاراً مكانيـاً يعتمــد علــى
املســافة ،وقــد يكــون زمانيــا يعتمــد علــى األايم ،وقــد يكــون موضوعيـاً َك َفـ ْـوت الكــفء يف مســألة
الــزواج ،وهــو الــذي قاربنــاه ابلضابــط املصلحــي.
فاحلنفيــة مثــا حتدث ـوا عــن ضابــط الثالثــة أايم للمســافر ،واملــكان الــذي ال تصــل إليــه
القوافــل ،وعــدم إمــكان اســتطالع رأي الغائــب ،واملالكيــة ضبطوهــا ابلذهــاب إىل مــكان بعيــد
كمســرة ثالثــة أايم ،وزاد بعضهــم شــرط االســتيطان فيهــا ،وكأهنــم يُغلِّبــون نظنــة عــدم الرجــوع
إىل بلــده.
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أمــا الشــافعية فقــد قــارب ضابطهــم مســافة القصــر يف الصــاة ،فــإذا مل يُعـَـرف مكانــه فهــي
الغَ ْـي ــبَة املنقطعــة ،وهــي أكثــر مــن مســافة القصــر ،وعنــد احلنابلــة قطــع مســافة بعيــدة مبشــقة
وكلفــة ،ومــن ال يصــل إليــه الكتــاب ،وبعضهــم اختــار مذهــب الشــافعية يف ضابــط قصــر
الصــاة.
والحظنا يف الدراســة أن معايري الفقهاء القدامى يف التفريق بني نوعي الغَ ْـي ــبَة ،قد اعتمد
علــى متطلبــات عصرهــم ،ذلــك الوقــت الــذي حيتــاج قطــع مســافة األلــف كــم إىل شــهور ،أمــا
اآلن فبفعــل تقــدم وســائل املواصــات أمكــن قطــع تلــك املســافة بســاعات عــن طريــق القطــار أو
الطائــرة ،فــإذا كان الغائــب يُعـ ُّـد مــن منقطعـاً يف تلــك العصــور ،فــا يعتــر منقطعــا اآلن ،أضــف
إىل أن املطلــوب مــن الغائــب معرفــة قولــه ورأيــه ال حضــوره يف أغلــب مســائل أحــكام الغائــب،
ونســتطيع اآلن بواســطة االتصــال اهلاتفــي والرتاســل اإللكــروين التواصــل مــع شــخص يســكن
يف الطــرف اآلخــر مــن العــامل.
فــإذا كانــت األزمنــة قــد تغــرت فــا يُن َكــر تغــر األحــكام ،ولــذا فــاألوىل أال يرتبــط ضابــط
التفريــق بــن الغيبــة املنقطعــة وغــر املنقطعــة ابلوحــدات املكانيــة والزمانيــة ،بــل جيــب مقاربتــه إىل
إمكانيــة أخــذ رأي الغائــب واســتطالع خــره رغــم بعــد مســافته ومكانــه.
ويف تطبيقــات البحــث العمليــة عقــدان بعــض املســائل املتعلقــة بنوعــي الغًْيبــة ،كمســألة
غيــاب الــويل األقــرب ،هــل جيــوز للــويل األبعــد تزوجيهــا كمــا ذهــب القــول األول؟ ،أم ال
جيــوز حــى حيضــر األقــرب كمــا يــرى زفــر مــن احلنفيــة؟ ،أم تنتقــل الواليــة للســلطان كمــا يــرى
اجلمهــور؟ .ومســألة زوجــة املفقــود إذا غــاب عنهــا ،هــل حيــق هلــا طلــب الفســخ أم ال؟ ،حيــث
نظر الفقهاء إىل نوع الغيبة هنا ،هل ظاهرها الســامة أم اهلالك؟ ،ورأينا اختالفهم يف احلالني
وترجيــح الباحــث يف كليهمــا.
وجــاءت املســألة الثالثــة يف غيبــة الراهــن إذا حـ َّـل الديــن ،هــل جيــوز للمرهتــن الدائــن عنــد
رفــع األمــر إىل القاضــي أن حيكــم األخــر ببيــع املرهــون؟ ،فاحلنفيــة فرقـوا بــن نوعــي الغيبــة ،فــإذا
كانــت منقطعــة جــاز لــه البيــع وإال ال ،ومل يفــرق اجلمهــور وأجــازوا للقاضــي بيــع املرهــون.
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اهلوامش والتعليقات:
((( ابــن جنيــم :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن جنيــم املصــري ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق970( ،هــ) ،دار
املعرفــة ،بــروت.)135/3( ،
((( املرغيــاين :أيب احلســن علــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلليــل الرشــداين ،اهلدايــة شــرح بدايــة املبتــدي،
(593هــ) ،املكتبــة اإلســامية.)200/1( ،
((( حيــدر :علــي ،درر احلــكام شــرح جملــة األحــكام ،حتقيــق وتعريــب :احملامــي فهمــي احلســيين ،دار الكتــب
العلميــة ،لبنــان  /بــروت.)95/4( ،
((( وقال :األحسن اإلفتاء هبذا الرأي .ابن جنيم ،البحر الرائق ،مصدر سابق.)135/3( ،
((( السرخســي :مشــس الديــن أبــو بكــر حممــد بــن أيب ســهل ،املبســوط ،حتقيــق :خليــل حمــي الديــن امليــس ،دار
الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بــروت ،لبنــان ،الطبعــة  :األوىل1421 ،ه ـ 2000م.)405/4( ،
السيواســي :كمــال الديــن حممــد بــن عبــد الواحــد (681ه) ،شــرح فتــح القديــر ،دار الفكــر ،بــروت،
(.)290/3
((( املوصلــي :عبــد هللا بــن حممــود بــن مــودود ،االختيــار لتعليــل املختــار ،حتقيــق  :عبــد اللطيــف حممــد عبــد
الرمحــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  /لبنــان 1426 ،هــ ،الطبعــة الثالثــة ،)110/3( ،الغنيمــي :عبــد
الغــي الدمشــقي امليــداين ،اللبــاب يف شــرح الكتــاب ،احملقــق  :حممــود أمــن النـواوي ،دار الكتــاب العــريب،
(.)251/1
((( ابــن مــازه :حممــود بــن أمحــد بــن الصــدر الشــهيد النجــاري برهــان الديــن ،احمليــط الربهــاين ،دار إحيــاء
ال ـراث العــريب.)130/3( ،
((( السرخسي ،املبسوط ،مصدر سابق.)405/4( ،
((( الري ابلفارســية :شــهر ری ،هي مدينة اترخيية أضحت اليوم جزءً من اجلنوب الشــرقي ملدينة طهران يف
إي ـران ،فتحــت الــري يف عهــد اخلليفــة الثاين عمــر بــن اخلطاب وذلــك بقيــادة نعيــم بــن مقــرن ،ويقــال
أن زرادشــت قد خــرج منهــا .كمــا ينســب إليهــا عــدد مــن علمــاء املســلمني ومنهم فخــر الديــن الـرازي.
انظــر :موســوعة الويكــي./https://ar.wikipedia.org/wiki ،
( ((1ابن جنيم ،البحر الرائق ،مصدر سابق.)135/3( ،
ِ
ـث ترحتــل ،وكل م ِ
وضــع نزلــت بِـ ِـه َّمث ارحتلــت َعنــهُ فـَُهـ َـو مرحلــة،
( ((1واملرحلــة :الْموضــع الَّــذي تنــزل بِـ ِـه مــن َحْيـ ُ
َ
المــع مراحــل .ابــن دريــد ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي (املتــوىف321 :هــ) ،مجهــرة اللغــة ،احملقــق:
َو ْ
رمــزي منــر بعلبكــي ،دار العلــم للماليــن -بــروت ،الطبعــة األوىل1987 ،م .)521/1( ،وقدَّرهــا
صاحبــا «معجــم لغــة الفقهــاء» ب ـ  43كــم .انظــر :قلعجــي و قنيبيــي ،حممــد رواس ،حامــد صــادق معجــم
لغــة الفقهــاء ،دار النفائــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،الطبعــة الثانيــة 1408 ،هــ 1988 -م.)421( ،
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( ((1أي ال يصله املسافر إال أبن يستقل وسيليت سفر.
( ((1األصبحــي :مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر املــدين (179هــ) ،املدونــة الكــرى ،احملقــق  :زك ـراي
عم ـرات ،دار الكتــب العلميــة بــروت ،لبنــان.)106/2( ،
( ((1املواق ،التاج واإلكليل ،مصدر سابق.)336/5( ،
( ((1الدردير ،الشرح الكبري ،مصدر سابق.)229/2( ،
( ((1الرافعــي :أبــو القاســم عبــد الكــرمي بــن حممــد ( 623هــ) ،فتــح العزيــز شــرح الوجيــز ،دار الفكــر،
( .)377/10النــووي :أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف (676هــ) ،روضــة الطالبــن وعمــدة
املفتــن ،املكتــب اإلســامي1405 ،بــروت.)258/4( ،
( ((1املطيعــي ،تكملــة اجملمــوع ،النــووي ،أبــو زكـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي (املتــوىف676 :هــ)،
اجملمــوع شــرح املهــذب ((مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي)) ،دار الفكــر.)159/18( ،
( ((1العم ـراين ،أبــو احلســن حيــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل العم ـراين اليمــي الشــافعي (املتــوىف558 :هــ)،
البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ،احملقــق :قاســم حممــد النــوري ،دار املنهــاج -جــدة ،الطبعــة األوىل،
1421هــ 2000 -م.)44/11( ،
( ((1ابــن الرفعــة ،،أمحــد بــن حممــد بــن علــي األنصــاري ،أبــو العبــاس ،جنــم الديــن ،املعــروف (املتــوىف:
710هــ) ،كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه ،احملقــق :جمــدي حممــد ســرور ابســلوم ،دار الكتــب العلميــة،
الطبعــة األوىل ،م .)255/19( ،2009
( ((2ابــن مفلــح :إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن (884هــ) ،دار عــامل
الكتــب ،الـرايض ،املبــدع شــرح املقنــع1423 ،ه ـ 2003/م.)33/7( ،
( ((2ابــن قدامــة :عبــد هللا بــن أمحــد املقدســي أبــو حممــد ،املغــي يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين،
دار الفكــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل.)412/14( ،1405 ،
( ((2املــرداوي :عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان الدمشــقي الصاحلــي (885هــ) ،اإلنصــاف يف
معرفــة الراجــح مــن اخلــاف علــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،دار إحيــاء الـراث العــريب بــروت،
لبنــان ،الطبعــة األوىل 1419هــ.)58/8( ،
( ((2ابن قدامة ،الشرح الكبري ،مصدر سابق.)430/7( ،
( ((2ابن قدامه ،املغين ،مصدر سابق.)369/7( ،
( ((2املرداوي ،اإلنصاف ،مصدر سابق.)59/8( ،
( ((2ابن قدامة ،الشرح الكبري ،مصدر سابق.)432/7( ،
( ((2الربكــي :حممــد عميــم اإلحســان اجملــددي ،قواعــد الفقــه ،الصــدف ببلشــرز،1986 -1407 ،
كراتشــي )23/1( ،وهــي القاعــدة  .284وانظــر :الزرقــا :أمحــد بــن الشــيخ حممــد ( 1357هــ) ،شــرح
القواعــد الفقهيــة ،دار القلــم.)129/1( ،
320

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

الغ ْيَبة المنقطعة وأثرها في الفقه اإلسالمي
َ

د .حمزة حسين قطيش الحبابسة

( ((2أمري ابدشاه :حممد أمني (972ه) ،تيسري التحرير ،دار الفكر.)388/1( ،
( ((2املوصلي ،االختيار ،مصدر سابق.)73/3( ،
( ((3املرغيناين ،اهلداية ،مصدر سابق.)275/3( ،
( ((3ابــن القيــم :حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد هللا اجلوزيــة ،إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن،
حتقيــق :طــه عبــد الــرءوف ســعد ،دار اجليــل ،بــروت.)78/3( ،1973 ،
( ((3الرافعــي :أبــو القاســم عبــد الكــرمي بــن حممــد ( 623هــ) ،فتــح العزيــز شــرح الوجيــز ،دار الفكــر،
( .)377/10النــووي :أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف (676هــ) ،روضــة الطالبــن وعمــدة
املفتــن ،املكتــب اإلســامي1405 ،بــروت.)258/4( ،
( ((3قــال قاضيخــان« :لــو كان خمتفي ـاً يف املدينــة وال يوقــف علــى رأيــه تكــون َغْيبــة منقطعــة» ،وقــال
الســعدي« :لــو كان األقــرب س ـيَّاحاً ال يوقــف علــى أثــره أو مفقــوداً ال يُعلــم مكانــه أو مســتخفياً يف
بلــد ال يوقــف عليــه فهــو مبنزلــة الغائــب َغْيبــة منقطعــة» .السيواســي ،شــرح فتــح القديــر ،مصــدر ســابق،
(.)290/3
( ((3ابن قدامة ،املغين ،مصدر سابق.)411/14( ،
( ((3أبــو داود :ســليمان بــن األشــعث السجســتاين ،ســنن أيب داود ،كتــاب النــكاح ،ابب :يف الــويل ،دار
الكتــاب العــريب بــروت ،برقــم ( .)2085الرتمــذي :حممــد بــن عيســى أبــو عيســى الســلمي ،اجلامــع
الصحيــح ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون ،كتــاب النــكاح ،ابب :ال نــكاح إال
بــويل ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت ،برقــم ( .)1102وصححــه ابــن امللقــن واأللبــاين ،انظــر :ابــن
امللقــن :سـراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أمحــد الشــافعي املصــري (804هــ) ،البــدر املنــر يف
ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشــرح الكبري ،احملقق :مصطفى أبو الغيط و عبدهللا بن ســليمان
وايســر بــن كمــال ،دار اهلجــرة ،ال ـرايض ،الســعودية ،الطبعــة االوىل1425 ،هــ2004 ،م .األلبــاين:
حممــد انصــر الديــن (1420هــ) ،صحيــح أيب داود ،مؤسســة غـراس للنشــر والتوزيــع ،الكويــت ،الطبعــة
األوىل 1423 ،هــ 2002 -م.)320/6( ،
( ((3املوصلي ،االختيار ،مصدر سابق.)109/3( ،
( ((3السرخسي ،املبسوط ،مصدر سابق.)304/4( ،
( ((3ابن جنيم ،البحر الرائق ،مصدر سابق.)35/3( ،
( ((3السيواســي ،شــرح فتح القدير ،مصدر ســابق .)289/3( ،ابن قدامة ،الشــرح الكبري ،مصدر ســابق،
(.)430/7
( ((4البابريت ،العناية ،مصدر سابق .)437/4( ،ابن جنيم ،البحر الرائق ،مصدر سابق.)128/3( ،
( ((4مالــك ،املدونــة الكــرى ،مصــدر ســابق.)106/2( ،بــن رشــد :أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد القرطــي
(450هــ) ،البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة ،حققــه :د .حممــد حجــي=
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

321

الغ ْيَبة المنقطعة وأثرها في الفقه اإلسالمي
َ

د .حمزة حسين قطيش الحبابسة

=وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ 1988 ،م.)336/5( ،
وللمالكيــة يعــض التفصيــل قالـوا :مغيــب الرجــل عــن ابنتــه البكــر ثالثــة أقســام:
أ .تكون غيبته قريبة ،عشرة أايم وما شاهبها :فال تُ َّزوج يف مغيبه.
ب .بعيــدة منقطعــة ،مثــل أفريقيــا (تونــس) مــن مصــر :فعلــى أربعــة أق ـوال :ظاهــر املذهــب ،يزوجهــا اإلمــام،
والثــاين :ال يزوجهــا إال إذا اســتوطن األقــرب ،والثالــث :مثــل الثــاين ويطــول مقامــه  20أو  30ســنة حــى
ـزوج أبــداً.
يقــع اليــأس مــن رجوعــه ,والرابــع :ال تـ ّ
الرعيــي :مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن
ـاب
ـ
ط
احل
ـر:
ـ
ظ
ان
ج .أس ـراً أو مفقــوداً :يزوجهــا الســلطان.
ُّ
حممــد بــن عبــد الرمحــن الطرابلســي املغريب(954هــ) ،مواهــب اجلليــل لشــرح خمتصــر خليــل ،احملقــق :زكـراي
عم ـرات ،دار عــامل الكتــب ،طبعــة خاصــة 1423هــ2003 ،م.)67/5( ،
( ((4املــاوردى :أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغدادي(450هــ) ،احلــاوى
الكبــر ،دار الفكــر ،بــروت .)276/9( ،وهلــم بعــض التفصيــل ،قال ـوا :إن كان الــويل غائب ـاً:
أ .غيبــة بعيــدة أكثــر مــن يــوم وليلــة ،يزوجهــا احلاكــم دون اســتئذان الــويل ،فعندهــم يزوجهــا الســلطان يف الغيبــة
البعيــدة واملنقطعــة.
ب .غيبة قريبة أقل من يوم وليلة ،قوالن :املذهب يزوجها احلاكم أيضا.
( ((4القــدوري ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أبــو احلســن (املتــوىف 428 :هــ) ،التجريــد،
احملقق :مركز الدراســات الفقهية واالقتصادية ،أ .د حممد أمحد سـراج  ...أ .د علي مجعة حممد ،دار
السالم -القاهرة ،الطبعة :الثانية 1427 ،هـ 2006 -م.)5329/10( ،
( ((4املــزين ،إمساعيــل بــن حيــى بــن إمساعيــل ،أبــو إبراهيــم (املتــوىف264 :هــ) ،خمتصــر املــزين (مطبــوع ملحقــا
ابألم للشــافعي) ،دار املعرفــة -بــروت1410 ،هــ1990/م.)330/8( ،،
( ((4ابــن ضــواين ،إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل (املتــوىف1353 :هــ) ،منــار الســبيل يف شــرح الدليــل ،احملقــق:
زهــر الشــاويش ،املكتــب اإلســامي ،الطبعــة الســابعة  1409هــ1989-م.)87/2( ،
( ((4النساء.)23( ،
( ((4النساء.)24( ،
( ((4القدوري ،التجريد ،مصدر سابق (.)5329/10
( ((4القدوري ،التجريد ،مصدر سابق.)5330/10( ،
( ((5ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عاصــم النمــري القرطــي (املتــوىف463 :هــ)،
الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة ،احملقــق :حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك املوريتــاين ،مكتبــة الـرايض احلديثــة،
الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية1400 ،،هـ1980/م.)567/2( ،
( ((5العمـراين ،أبــو احلســن حيــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل العمـراين اليمــي الشــافعي (املتــوىف558 :هــ) ،البيــان يف
مذهــب اإلمــام الشــافعي ،احملقــق :قاســم حممــد النــوري ،دار املنهــاج -جــدة ،الطبعــة األوىل 1421 ،هــ-
 2000م.)44/11( ،
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ِ
َّ ِ
ِ ِ
َّيءَ َع ْن َو ْج ِه َاألرض ِمب ْخلَبه َونَ َس َفهُ .ابن منظور،
َّسف :نَـ ْقر الطَّائ ِر مبْنقارهَ ،وقَد انْـتَ َس َ
( ((5الن ْ
ف الطائُر الش ْ
حممــد بــن مكــرم بــن علــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (املتــوىف711 :هــ)،
لسان العرب ،دار صادر -بريوت ،الطبعة الثالثة1414 -هـ ،مادة «نسف».)327/9( ،
ِ
ِ
استَبـَي ـْـتُهُ مثله .اجلوهري .أبو نصر
األسـ ُـر .وقد َسبَ ـْـي ُ
العدو َسـْـبياً وســباءً ،إذا أسـرتَه .و ْ
السـ ُْـي والســباءُْ :
ت ّ
(َ ((5
إمساعيــل بــن محــاد الفــارايب (املتــوىف393 :هــ) ،الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة ،حتقيــق :أمحــد
عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن -بــروت ،الطبعــة الرابعــة  1407هــ 1987 -م ،مــادة
«ســي».)2371/6( ،
( ((5ابــن منصــور ،أبــو عثمــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة اخلراســاين اجلوزجــاين (املتــوىف227 :هــ) ،ســنن
ســعيد بــن منصــور ،احملقــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،كتــاب الطــاق ،ابب احلكــم يف امـرأة املفقــود،
برقــم ( ،)449/1( ،)1755الــدار الســلفية -اهلنــد ،الطبعــة األوىل1403 ،هــ1982-م،
( “ ((5قلــت أليب :ي ِ
ـالَ :ل” .ابــن أيب حــامت،
الر ْحـَـ ِن بْـ ِن أَِب لَيـْلَــى َســاعٌ ِمـ ْـن عُ َمـ َـر ،قَـ َ
صـ ُّ
ـح لِ َعْبـ ِـد َّ
َ
أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي ،احلنظلــي ،ال ـرازي ابــن أيب حــامت
(املتــوىف327 :هــ) ،املراســيل ،احملقــق :شــكر هللا نعمــة هللا قوجــاين ،مؤسســة الرســالة -بــروت ،الطبعــة
األوىل.)125( ،1397 ،
( ((5البهوتــى ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس احلنبلــى (املتــوىف1051 :هــ)،
الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع ،ومعــه حاشــية الشــيخ العثيمــن وتعليقــات الشــيخ الســعدي ،خــرج
أحاديثــه :عبــد القــدوس حممــد نذيــر ،الناشــر دار املؤيــد -مؤسســة الرســالة.)607( ،
( ((5الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي بــن حمجــن البارعــي ،فخــر الديــن احلنفــي (املتــوىف 743 :هــ) ،تبيــن
احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق ،املطبعــة الكــرى األمرييــة -بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل 1313 ،هــ،
(.)311/3
( ((5العمراين ،البيان ،مصدر سابق.)44/11( ،
ِ
( ((5البيهقي ،أمحد بن احلســن بن علي بن موســى ا ُخل ْسـَـرْوجردي اخلراســاين ،أبو بكر (املتوىف458 :هـ)،
الســنن الصغــرى ،كتــاب اإليــاء ،ابب ام ـرأة املفقــود ،برقــم ( ،)2834احملقــق :عبــد املعطــي أمــن
قلعجــي ،جامعــة الدراســات اإلســامية ،كراتشــي ابكســتان ،الطبعــة األوىل1410 ،هــ1989 -م.
ِ
( ((6قــال ابــن حجــر يف التلخيــص« :ح ِديـ ُ ِ ِ
ـى يَـأْتِيـََها يَِقـ ُـن
صـُِـر َحـ َّ
«امـَـرأَةُ الْ َم ْف ُقــود تَ ْ
ـث الْ ُمغـ َـرة بْـ ِن ُشـ ْـعبَةَْ :
َ
موتِـ ِـه ،أَو طَ َلقُــه» الدَّارقُطْـ ِـي ِمــن ح ِديثِـ ِـه بِلَ ْفـ ِـظ« :حـ َّـى يْتِ
البـ ــر» والْبـيـه ِقــي بِلَ ْفـ ِ
ـا
ـ
ه
ـ
ي
«حـ َّـى َيْتِيـََهــا
:
ـظ
ْ
َ َ ََ َ َ ُ َ َ َْ ُّ
ُ
َْ ْ
َ ُّ ْ َ
َ
الْب ــيان» وإِســناده ضعِيــف ،وض َّعفــه أَبــو حـ ِ
ِ
الـ ِـق ،وابــن الْ َقطَّـ ِ
ٍ
ـان َو َغْي ـُـرُه ْم» .انظــر:
ـد
ـ
ب
ع
و
ـي
ـ
ق
ه
ـ
ي
ـ
ب
ل
ا
و
،
ـات
ْ
ْ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُّ َ َْ ُ َ ّ َ ْ ُ
ابــن حجــر ،أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد العســقالين (املتــوىف852 :هــ) ،التلخيــص
احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر ،حتقيــق :أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب ،مؤسســة
قرطبــة -مصــر ،الطبعــة األوىل1416 ،هــ1995/م.)466/3( ،
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( ((6العيــي ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــاىب احلنفــى بــدر الديــن (املتــوىف:
855هــ) ،البنايــة شــرح اهلدايــة ،دار الكتــب العلميــة -بــروت ،لبنــان ،الطبعــة األوىل 1420 ،هــ-
 2000م.)365/7( ،
( ((6خليل ،بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي املالكي املصري (املتوىف776 :هـ) ،خمتصر العالمة
خليل ،احملقق :أمحد جاد ،دار احلديث/القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،هـ 2005/مـ.)131( ،
( ((6العمراين ،البيان ،مصدر سابق.)44/11( ،
( ((6ابن مفلح ،املبدع ،مصدر سابق.)399/5( ،
ِ
صــي املعــروف بعــاء الديــن احلنفــي (املتــوىف1088 :هــ)،
( ((6احلصكفــي ،حممــد بــن علــي بــن حممــد احل ْ
الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحــار ،احملقــق :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم ،دار الكتــب
العلميــة ،الطبعــة :األوىل1423 ،هــ2002 -م.)689( ،
( ((6ابــن عايديــن ،ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي احلنفــي (املتــوىف:
1252هــ) ،رد احملتــار علــى الــدر املختــار ،دار الفكر-بــروت ،الطبعــة الثانيــة1412 ،هــ1992 -م،
( ،)502/6قــال ابــن عابديــن« :وإن كان -صاحــب األشــباه -أطلــق الغيبــة فتأمــل».
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـال بِـ ِـه َوأَنـَّـهُ َبق َعلَْيــه َإل
َحـ َ
( ((6ميــن االســتظهارَ ...« :وَْتلي ُفــهُ َمـ َـع َذلـ َ
ـك أَنـَّـهُ َمــا َوَهبَــهُ َديْــنَهُ َوَل قَــبَ َ
ضهُ َوَل أ َ
ِحـ ِ
ن قِيَ ِامـ ِـه» .انظــر :عليــش ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ،أبــو عبــد هللا املالكــي (املتــوىف1299 :هــ)،
منــح اجلليــل شــرح خمتصــر خليــل ،دار الفكــر -بــروت1409 ،هــ1989/م.)473/5( ،
( ((6حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي (املتــوىف1230 :هــ) ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح
الكبــر ،دار الفكــر.)251/3( ،
( ((6الرملــي ،مشــس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة شــهاب الديــن الرملــي (املتــوىف1004 :هــ)،
هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج ،دار الفكــر ،بــروت1404 ،هــ1984/م.)275/4( ،
( ((7اجلمــل ،ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــري ،املعــروف (املتــوىف1204 :هــ) ،فتوحــات
الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب املعــروف حباشــية اجلمــل ،دار الفكــر.)288/2( ،
( ((7الرملــي ،هنايــة احملتــاج ،مصــدر ســابق .)288/2( ،ومســافة العــدوى عندهــم :قــال احلمــوي« :الْ َعـ ْد َوى
ِ ِ
َي يَـْنـتَ ـ ِـق َم ِمْنــهُ ِب ْعتِ َدائـِ ِـه
ِبلْ َفْتـ ِـح قَـ َ
ـك َعلَــى َمـ ْـن ظَلَ َمـ َ
ـك َإل َو ٍال ليـُْعديَـ َ
ـال ابْـ ُـن فَــا ِر ٍس الْ َع ـ ْد َوى طَلَبُـ َ
ـك أ ْ
ِ
علَيــك والْ ُف َقهــاء ي ـ ُقولُو َن مســافَةُ الْعـ ْدوى وَكأَنَّــهم است ــعار ِ ِ ِ
َن ِ
احبـهــا ي ِ
صـ ُـل
َ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُ َ
وها مـ ْـن َهــذه الْ َعـ ْد َوى؛ ل َّ َ
ص ََ َ
َْ َ َ َُ
ِ
الذهــاب والْعــود بِعـ ْد ٍو و ِ
الـَ َـا َد ِة» .انظــر :احلمــوي ،أمحــد بــن حممــد بــن
احـ ٍـد ،لِ َمــا فِيـ ِـه ِمـ ْـن الْ ُقـ َّـوة َو ْ
ف َيهــا َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
علــي الفيومــي مث ،أبــو العبــاس (املتــوىف :حنــو 770هــ) ،املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر ،املكتبــة
العلميــة -بــروت .)397/2 ،وقــال ابــن الرفعــة ...« :ي الــي إذا خــرج مــن بيتــه ألداء الشــهادة مبتكـًـرا
يرجــع إىل أهلــه قبــل الليــل» .انظــر :ابــن الرفعــة،كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه ،مصــدر ســابق.)255/19( ،
( ((7ابن قدامة ،املغين ،مصدر سابق.)303/4( ،
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( ((7العيــي ،البنايــة ،مصــدر ســابق .)424/8( ،النــووي ،روضــة الطالبــن ،مصــدر ســابق.)258/4( ،
الرحيبــاين ،مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة ،الرحيبــاىن مولــدا مث الدمشــقي احلنبلــي
(املتــوىف1243 :هــ) ،مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى ،املكتــب اإلســامي ،الطبعــة الثانيــة،
1415هــ1994 -م.)105/5( ،
( ((7العمراين ،البيان ،مصدر سابق.)351/6( ،
الش ْحنَة ،أمحد بن حممد بن حممد ،أبو الوليد ،لسان الدين الثقفي احلليب احلليب (املتوىف882 :هـ)،
( ((7ابن ِّ
لسان احلكام يف معرفة األحكام ،البايب احلليب ،القاهرة ،الطبعة الثانية.)259( ،1973 ،1393 ،
( ((7الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،مصدر سابق.)320/3( ،
( ((7قــدري ابشــا ،حممــد (املتــوىف1306 :هــ) ،مرشــد احلـران إىل معرفــة أحـوال اإلنســان ،املطبعــة الكــرى
األمرييــة ببــوالق ،الطبعــة الثانيــة 1308 ،هــ1891 -م.)117( ،
( ((7العيين ،البناية ،مصدر سابق.)683/5( ،
( ((7العيين ،البناية ،مصدر سابق.)683/5( ،
( ((8انظر املادة ( )718يف مرشد احلريان.)117( ،
( ((8السرخسي ،املبسوط ،مصدر سابق.)63/12( ،
( ((8ابــن مــازة ،احمليــط ،مصــدر ســابق .)252/6( ،وانظــر :الســمرقندي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب أمحــد،
أبــو بكــر عــاء الديــن (املتــوىف :حنــو 540هــ) ،حتفــة الفقهــاء ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت -لبنــان،
الطبعــة الثانيــة 1414 ،هــ 1994 -م.)168/3( ،
( ((8البغــوي ،حميــي الســنة ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفـراء الشــافعي (املتــوىف 516 :هــ)،
التهذيب يف فقه اإلمام الشــافعي ،احملقق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة ،األوىل 1418 ،هـ 1997 -م.)390/7( ،
( ((8اجلويــي ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد ،أبــو املعــايل ،ركــن الديــن ،امللقــب إبمــام احلرمــن
(املتــوىف478 :هــ) ،هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب ،حققــه أ .د /عبــد العظيــم حممــود ال ّديــب ،دار
املنهــاج ،الطبعــة األوىل1428 ،هــ2007-م.)273/17( ،
( ((8العمراين ،البيان ،مصدر سابق.)487/12( ،
( ((8القــرواين ،أبــو حممــد عبــد هللا بــن (أيب زيــد) عبــد الرمحــن النفــزي ،القــرواين ،املالكــي (املتــوىف386 :هــ)،
املد َّونــة مــن غريهــا مــن األُمهـ ِ
ـات ،حتقيــق :الدكتــور عبــد الفتّــاح حممــد
النَّـوادر والـ ِّـزايدات علــى َمــا يف َ
احللــو وآخــرون ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1999 ،م.)118/14( ،
( ((8اجلنــدي ،خليــل بــن إســحاق بــن موســى ،ضيــاء الديــن املالكــي املصــري (املتــوىف776 :هــ) ،التوضيــح
يف شــرح املختصــر الفرعــي البــن احلاجــب ،احملقــق :د .أمحــد بــن عبــد الكــرمي جنيــب ،مركــز جنيبويــه
للمخطوطــات وخدمــة ال ـراث ،الطبعــة األوىل1429 ،هــ2008 -م.)104/8( ،،
( ((8الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق.)257/4( ،
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املصادر واملراجع
	-األصبحــي :مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر املــدين (179هــ) ،املدونــة الكــرى ،احملقــق  :زكـراي
عمـرات ،دار الكتــب العلميــة بــروت ،لبنــان.
	-األلبــاين :حممــد انصــر الديــن (1420هــ) ،صحيــح أيب داود ،مؤسســة غ ـراس للنشــر والتوزيــع،
الكويــت ،الطبعــة األوىل 1423 ،هــ2002 -م.
	-الربكــي :حممــد عميــم اإلحســان اجملــددي ،قواعــد الفقــه ،الصــدف ببلشــرز،1986 -1407 ،
كراتشــي.
	-البغوي ،حميي الســنة ،أبو حممد احلســن بن مســعود بن حممد بن الفراء الشــافعي (املتوىف 516 :هـ)،
التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي ،احملقــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،علــي حممــد معــوض ،دار
الكتــب العلميــة ،الطبعــة ،األوىل 1418 ،هــ1997 -م.
	-البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حســن بن إدريس احلنبلى (املتوىف1051 :هـ)،
الروض املربع شــرح زاد املســتقنع ،ومعه حاشــية الشــيخ العثيمني وتعليقات الشــيخ الســعدي ،خرج
أحاديثه :عبد القدوس حممد نذير ،الناشــر دار املؤيد -مؤسســة الرســالة.
	-البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن علــي بــن موســى اخلُ ْسـ َـرْوِجردي اخلراســاين ،أبــو بكــر (املتــوىف:
458هــ) ،الســنن الصغــرى ،احملقــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،جامعــة الدراســات اإلســامية،
كراتشــي ابكســتان ،الطبعــة األوىل1410 ،هــ1989 -م.
	-الرتمــذي :حممــد بــن عيســى أبــو عيســى الســلمي ،اجلامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر وآخــرون ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت.
	-اجلمــل ،ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــري ،املعــروف (املتــوىف1204 :هــ) ،فتوحــات
الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب املعــروف حباشــية اجلمــل ،دار الفكــر.
	-اجلنــدي ،خليــل بــن إســحاق بــن موســى ،ضيــاء الديــن املالكــي املصــري (املتــوىف776 :هــ)،
التوضيــح يف شــرح املختصــر الفرعــي البــن احلاجــب ،احملقــق :د .أمحــد بــن عبــد الكــرمي جنيــب ،مركــز
جنيبويــه للمخطوطــات وخدمــة ال ـراث ،الطبعــة األوىل1429 ،هــ2008 -م.
	-اجلويــي ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد ،أبــو املعــايل ،ركــن الديــن ،امللقــب إبمــام
احلرمــن (املتــوىف478 :هــ) ،هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب ،حققــه أ .د /عبــد العظيــم حممــود
ال ّديــب ،دار املنهــاج ،الطبعــة األوىل1428 ،هــ2007-م.
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	-ابــن حجــر ،أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد العســقالين (املتــوىف852 :هــ)،
التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر ،حتقيــق :أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن
قطــب ،مؤسســة قرطبــة -مصــر ،الطبعــة األوىل1416 ،هــ1995/م.
ِ
صــي املعــروف بعــاء الديــن احلنفــي (املتــوىف1088 :هــ)،
	-احلصكفــي ،حممــد بــن علــي بــن حممــد احل ْ
الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحــار ،احملقــق :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم ،دار الكتــب
العلمية ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ2002 -م.
الرعيــي :مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الطرابلســي
	-احلطــاب ُّ
املغريب(954هــ) ،مواهــب اجلليــل لشــرح خمتصــر خليــل ،احملقــق :زكـراي عمـرات ،دار عــامل الكتــب،
طبعــة خاصــة 1423هــ2003 ،م،
	-حيــدر :علــي ،درر احلــكام شــرح جملــة األحــكام ،حتقيــق وتعريــب :احملامــي فهمــي احلســيين ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان /بــروت.
	-خليــل ،بــن إســحاق بــن موســى ،ضيــاء الديــن اجلنــدي املالكــي املصــري (املتــوىف776 :هــ) ،خمتصــر
العالمة خليل ،احملقق :أمحد جاد ،دار احلديث/القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،هـ2005/مـ.
	-أبو داود :سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب بريوت.
	-الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة املالكــي (املتــوىف1230 :هــ) ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرح
الكبــر ،دار الفكــر.
	-الـرازي ،ابــن أيب حــامت (املتــوىف327 :هــ) ،املراســيل ،احملقــق :شــكر هللا نعمــة هللا قوجــاين ،مؤسســة
الرســالة -بــروت ،الطبعــة األوىل.1397 ،
	-الرافعي :أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد ( 623هـ) ،فتح العزيز شرح الوجيز ،دار الفكر.
	-الرحيبــاين ،مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة ،الرحيبــاىن مولــدا مث الدمشــقي احلنبلــي
(املتــوىف1243 :هــ) ،مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى ،املكتــب اإلســامي ،الطبعــة
الثانيــة1415 ،هــ1994 -م.
	-ابــن رشــد :أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد القرطــي (450هــ) ،البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه
والتعليــل ملســائل املســتخرجة ،حققــه :د حممــد حجــي وآخــرون ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت،
لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1408 ،هــ1988،م.
	-ابــن الرفعــة ،،أمحــد بــن حممــد بــن علــي األنصــاري ،أبــو العبــاس ،جنــم الديــن ،املعــروف (املتــوىف:
710هــ) ،كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه ،احملقــق :جمــدي حممــد ســرور ابســلوم ،دار الكتــب العلميــة،
الطبعــة األوىل ،م .2009
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	-الرملــي ،مشــس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة شــهاب الديــن الرملــي (املتــوىف:
1004هــ) ،هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج ،دار الفكــر ،بــروت1404 ،هــ1984/م.
	-الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي بــن حمجــن البارعــي ،فخــر الديــن احلنفــي (املتــوىف 743 :هــ) ،تبيــن
احلقائــق شــرحكنــز الدقائــق ،املطبعــة الكــرى األمرييــة -بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1313 ،هــ.
	-السرخســي :مشــس الديــن أبــو بكــر حممــد بــن أيب ســهل ،املبســوط ،حتقيــق :خليــل حمــي الديــن
امليس ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة  :األوىل1421 ،هـ 2000م،
(.)405/4
	-الســمرقندي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب أمحــد ،أبــو بكــر عــاء الديــن (املتــوىف :حنــو 540هــ) ،حتفــة
الفقهــاء ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة الثانيــة 1414 ،هــ1994 -م.
	-السيواســي :كمــال الديــن حممــد بــن عبــد الواحــد (681ه) ،شــرح فتــح القديــر ،دار الفكــر،
بــروت.
ـحنَة ،أمحــد بــن حممــد بــن حممــد ،أبــو الوليــد ،لســان الديــن الثقفــي احللــي احللــي (املتــوىف:
	-ابــن ِّ
الشـ ْ
882هــ) ،لســان احلــكام يف معرفــة األحــكام ،البــايب احللــي ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة،1393 ،
.1973
	-ابــن ضــواين ،إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل (املتــوىف1353 :هــ) ،منــار الســبيل يف شــرح الدليــل،
احملقــق :زهــر الشــاويش ،املكتــب اإلســامي ،الطبعــة الســابعة  1409هــ1989-م.
	-ابــن عابديــن ،ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي احلنفــي
(املتوىف1252 :هـ) ،رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ-
1992م.
	-ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عاصــم النمــري القرطــي (املتــوىف:
463هــ) ،الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة ،احملقــق :حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك املوريتــاين ،مكتبــة
ال ـرايض احلديثــة ،ال ـرايض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة الثانيــة1400 ،،هــ1980/م.
	-العمـراين ،أبــو احلســن حيــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل العمـراين اليمــي الشــافعي (املتــوىف558 :هــ)،
البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ،احملقــق :قاســم حممــد النــوري ،دار املنهــاج -جــدة ،الطبعــة
األوىل 1421 ،هــ2000 -م.
	-العيــي ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــاىب احلنفــى بــدر الديــن
(املتــوىف855 :هــ) ،البنايــة شــرح اهلدايــة ،دار الكتــب العلميــة -بــروت ،لبنــان ،الطبعــة األوىل،
 1420هــ2000 -م.
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	-الغنيمــي :عبــد الغــي الدمشــقي امليــداين ،اللبــاب يف شــرح الكتــاب ،احملقــق  :حممــود أمــن النـواوي،
دار الكتــاب العــريب.
	-ابــن مفلــح :إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن (884هــ) ،دار
عــامل الكتــب ،الـرايض ،املبــدع شــرح املقنــع1423 ،هــ2003/م.
	-الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيومــي أبــو العبــاس (املتــوىف :حنــو 770هــ) ،املصبــاح املنــر يف
غريــب الشــرح الكبــر ،املكتبــة العلميــة -بــروت.)397/2 ،
	-ابــن قدامــة :عبــد هللا بــن أمحــد املقدســي أبــو حممــد ،املغــي يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين،
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل.1405 ،
	-قــدري ابشــا ،حممــد (املتــوىف1306 :هــ) ،مرشــد احل ـران إىل معرفــة أح ـوال اإلنســان ،املطبعــة
الكــرى األمرييــة ببــوالق ،الطبعــة الثانيــة 1308 ،هــ1891 -م.
	-القــدوري ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أبــو احلســن (املتــوىف 428 :هــ)،
التجريــد ،احملقــق :مركــز الدراســات الفقهيــة واالقتصاديــة ،أ .د حممــد أمحــد س ـراج ...أ .د علــي
مجعــة حممــد ،دار الســام -القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة 1427 ،هــ2006 -م.
	-القــرواين ،أبــو حممــد عبــد هللا بــن (أيب زيــد) عبــد الرمحــن النفــزي ،القــرواين ،املالكــي (املتــوىف:
املد َّونــة مــن غريهــا مــن األُمهـ ِ
ـات ،حتقيــق :الدكتــور عبــد
386هــ) ،النَّـوادر والـ ِّـزايدات علــى َمــا يف َ
الفتّــاح حممــد احللــو وآخــرون ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة األوىل 1999 ،م.
	-ابن القيم :حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،دار اجليل ،بريوت.1973 ،
	-ابــن مــازه :حممــود بــن أمحــد بــن الصــدر الشــهيد النجــاري برهــان الديــن ،احمليــط الربهــاين ،دار إحيــاء
الـراث العريب.
	-املــاوردى :أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغدادي(450هــ) ،احلــاوى
الكبــر ،دار الفكــر ،بــروت.
	-املــرداوي :عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان الدمشــقي الصاحلــي (885هــ) ،اإلنصــاف
يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف علــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب
بــروت ،لبنــان ،الطبعــة األوىل 1419هــ.
	-املرغيــاين :أيب احلســن علــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجلليــل الرشــداين ،اهلدايــة شــرح بدايــة املبتــدي،
(593هــ) ،املكتبــة اإلســامية.
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الغ ْيَبة المنقطعة وأثرها في الفقه اإلسالمي
َ

د .حمزة حسين قطيش الحبابسة

	-املــزين ،إمساعيــل بــن حيــى بــن إمساعيــل ،أبــو إبراهيــم (املتــوىف264 :هــ) ،خمتصــر املــزين (مطبــوع
ملحقــا ابألم للشــافعي) ،دار املعرفــة -بــروت1410 ،هــ1990/م.
	-املطيعــي ،تكملــة اجملمــوع ،النــووي ،أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي (املتــوىف:
676هــ) ،اجملمــوع شــرح املهــذب ((مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي)) ،دار الفكــر.
	-ابــن امللقــن :سـراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أمحــد الشــافعي املصــري (804هــ) ،البــدر
املنــر يف ختريــج األحاديــث واألاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــر ،احملقــق :مصطفــى أبــو الغيــط و
عبدهللا بن ســليمان وايســر بن كمال ،دار اهلجرة ،الرايض ،الســعودية ،الطبعة االوىل1425 ،هـ،
2004م.
	-ابــن منصــور ،أبــو عثمــان ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة اخلراســاين اجلوزجــاين (املتــوىف227 :هــ)،
ســنن ســعيد بــن منصــور ،احملقــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،الــدار الســلفية -اهلنــد ،الطبعــة األوىل،
1403هـ1982-م.
	-املوصلــي :عبــد هللا بــن حممــود بــن مــودود ،االختيــار لتعليــل املختــار ،حتقيــق  :عبــد اللطيــف حممــد
عبــد الرمحــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت /لبنــان 1426 ،هــ ،الطبعــة الثالثــة.
	-ابــن جنيــم :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن جنيــم املصــري ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق970( ،هــ)،
دار املعرفــة ،بــروت.
	-النــووي :أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف (676هــ) ،روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن،
املكتــب اإلســامي1405 ،بــروت.
	-النــووي :أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف (676هــ) ،روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن،
املكتــب اإلســامي1405 ،بــروت.
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