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َثى ْن ُخ ل ْكَم ا ُح ُقودِ  ْف َم ل َلى ا َع ُكْم  ْح  َوا

 

ى  ثَََََ ْو َ ْو ُ  ََََْ وُن نََََُ كََََُ ياك وَََََ  إِْن َذكَََََ

 
 

 (2)(1)الشرح:

: ملفقودا (َواْحُكْم َعَلى الَمْفُقودِ ) ،(الُخنْثَىَواْحُكْم َعَلى الَمْفُقودِ ُحْكَم : )هللا رمحه قال الرحيم، الرمحن هللا بسم
  قسمني: إىل ينقسم وهو موته، من حياته يُعلم ومل غاب من

 أربع يُنتظر :هنا فحكمه صحراء، يف فُقد أو َغرق، يف أو معركة يف فُقد كمن  اهلالك، حاله يكون أن إما: األول القسم
  مبوته؛ ُُيكم ذلك بعد مث فقد، منذ سنني

 حكمهف ذلك، وحنو َمأمن، يف هو و التجارة أو العلم، طلب يف خرج كمن  اهلالك، عدم حاله كان  إذا: الثاين والقسم
 سنة.  تسعني: وقيل سنة، سبعني: وقيل ولد، منذ سنة ستني: قيل يُنتظر أنه: هنا

 عنه حثابلب ببعض، بعضهم العامل اتصال سهولة مع سّيما ال القاضي، اجتهاد إىل راجع أنه: ذلك يف والراجح
: خّلفو  زوج: مثاًل  مات لو اهلالك. عدم أو اهلالك الغالب كان  سواء االنتظار مدة خالل يف فلو حاله، عن واإلخبار

 هلم نقسم هلم؟ نقسم وكيف سيأيت، كما  هلم نقسم فهنا املال، قسمة الورثة وطلب شقيق، وأخ مفقود، وابن زوجة،
َلى الَمْفُقودِ َواْحُكْم عَ : )هللا رمحه قال لذلك ُمشكل، خنثى الورثة أحد كان  إذا املال َقسم طريقة يف السابقة ابلطريقة

  املشكل. كاخلنثى  الَقْسم يف طريقة له اعمل: أي( ُحْكَم الُخنْثَى

 وطريقة نت،ب فُقدت: مثل( أُن  َثى َأو  ) ابن: مثل( إِْن َذَكياك َوُكوُن ُنوْ : )فقال املفقود؟ هذا هو من ذلك بعد بنَي  مث

 أصل بني ننظر مث ا،ميتً  كأنه  نقسم الثانية واملسألة حيًّا، كونه  نقسم: األوىل املسألة ن؛مسألتا ُُتعل أن: ذلك يف القسمة
 مث امعة،اجل يكون هو ماخرج ذلك بعد مث األربع، ابلنسب الثانية املسألة مصح أو أصل مع األوىل، املسألة مصح أو

 خرج وما ة،الثاني املسألة على أيًضا اجلامعة ونقسم  سهمها، جزء هو فمخرجها األوىل املسألة على اجلامعة هذه نقسم
 وماتبقى هامالس هذه جنمع مث اجلامعة، يف فنضعه ميًتا أو حيًّا كونه  يف السهام من األقل ننظر مث سهمها، جزء هو

 .صيبهن املفقود أيخذ حياته تبني وإن أيخذه، مل ملن املال نُعيد: اهلالك تبنَي  فإن املوقوف، هو ُيسمى
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