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 "�سم هللا الرحمن الرحیم.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه، قال اإلمام 

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
ألنها نعت  Pالكاف في موضع نصب ]٦[یوسف:  }َوَ�ذِلَك َ�ْجَتِبیَك َر�ُّكَ {: -تعالى-"قوله 

 }ما{و ]٦[یوسف:  }َكما َأَتمَّها َعلى َأَبَوْ�َك ِمْن َقْبلُ {لمصدر محذوف، و�ذلك الكاف في قوله: 
 كافة.

أي �ما أكرمك �الرؤ�ا فكذلك �جتبیك، و�حسن إلیك بتحقیق  ]٦[یوسف:  }َوَ�ذِلكَ {وقیل: 
 الرؤ�ا.". 

االجتباء، لكن أین موقع االجتباء الكاف في موضع نصب؛ ألنها نعت لمصدر محذوف تقدیره: 
الموصوف؟ و�ذلك االجتباء �جتبیك، ومثل ذلك االجتباء �جتبیك، أین الكاف التي في موضع 

 نصب؟
 طالب: ..........

 أي �اف، عندنا �م �اف؟
 طالب: ..........

 }َوَ�ذِلكَ {خمسة أو ستة،  ]٦[یوسف:  }َ�ْجَتِبیَك َر�ُّكَ {وفیها اثنتان،  ]٦[یوسف:  }َوَ�ذِلكَ {
 ، تقدیر الكالم؟]٦[یوسف: 

 طالب: ..........
؟ التقدیر: ومثل ذلك االجتباء �جتبیك، لكن �ستقیم هذا التعبیر، لتكون ]٦[یوسف:  }َ�ْجَتِبیكَ {

؟ على هذا التقدیر تكون الكاف قبل المنعوت، ومثل ذلك االجتباء �جتبیك، �مكن أن االكاف نعتً 
  یتقدم النعت على المنعوت؟

 طالب: ..........
 كیف �كون تقدیر الكالم؟

 طالب: ..........
�كون فیه تقد�م وتأخیر، الكاف في موضع نصب؛ ألنها نعت لمصدر محذوف، المصدر 
المحذوف یدل علیه السیاق وهو االجتباء، هذا المصدر المحذوف، لكن أین موقع هذا المصدر 

تبیك، تكون نكرة موصوفة �الكاف، و�تمام لیتم وصفه �الكاف؟ اجتباٌء مثل ذلك االجتباء �ج
 كاإلتمام على أبو�ك من قبل.

 "قال مقاتل: �السجود لك. وقال الحسن: �النبوة. واالجتباء: اختیار معالي األمور للمجتبى".
االجتباء، االجتباء اختیار معالي األمور للمجتبى، االجتباء معناه االختیار، ومعناه االصطفاء، 

فى والمختار معانیها متقار�ة، المجتبى والمصطفى والمختار معانیها متقار�ة، فالمجتبى والمصط
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واالجتباء اختیار معالي األمور للمجتبى، هذا الكالم صحیح وال فیه ما فیه؟ أو اختیار للمجتبى 
نفسه؟ االجتباء اختیار للمجتبى نفسه، للمختار نفسه، هل االجتباء اختیار للشيء نفسه أو 

 اختیار له؟
ُ َ�ْصَطِفي ِمَن الَمالِئَكِة ُرُسًال {الب: اختیار للشيء نفسه، اختیار الرسول، ط  ].٧٥[الحج:  }للااَّ

 طالب: االصطفاء اختیار الشيء نفسه، واالجتباء اختیار للشيء.
 االصطفاء اختیار الشيء نفسه، وقلنا: االجتباء واالختیار واالصطفاء معناه متقار�ة.

تباء، االجتناء �جتني لك، وقد جنیتك �عني جنیت لك، أما اجتبیتك لو �ان اجتناء غیر االج
واخترتك واصطفیتك، �عني اخترت لك واصطفیت لك؟ أو اخترتك نفسك أنت؟ نعم، فاالختیار له 
نفسه، وهنا �قول: واالجتباء اختیار معالي األمور للمجتبى، لكن من الزم المجتبى أن �كون 

 على معالي األمور، فهذا من الزم االجتباء ولیس هو معنى االجتباء. مشتمًال 
"وأصله من جبیت الشيء أي حصلته، ومنه جبیت الماء في الحوض، قاله النحاس. وهذا ثناء 

، وتعدید فیما عدده علیه من النعم التي آتاه -علیه السالم-على یوسف  -تعالى-من هللا 
، من التمكین في األرض، وتعلیم تأو�ل األحادیث، وأجمعوا أن ذلك في تأو�ل -تعالى -هللا

 الرؤ�ا. 
�عد أر�عین  -صلى هللا علیه وسلم-قال عبد هللا بن شداد بن الهاد: �ان تفسیر رؤ�ا یوسف 

سنة، وذلك منتهى الرؤ�ا. وعنى �األحادیث ما یراه الناس في المنام، وهي معجزة له، فإنه لم 
صلى هللا -أعلم الناس بتأو�لها، و�ان نبینا  -علیه السالم-ها خطأ. و�ان یوسف یلحقه فی

من أعبر الناس لها، وحصل البن  -رضي هللا عنه-نحو ذلك، و�ان الصدیق  -علیه وسلم
سیر�ن فیها التقدم العظیم، والطبع واإلحسان، ونحوه أو قر�ب منه �ان سعید بن المسیب فیما 

 ذ�روا.
أي أحادیث األمم والكتب ] ٦[یوسف:  }َوُ�َعلُِّمَك ِمْن َتْأِو�ِل اْألَحاِدیثِ {و�ل قوله: وقد قیل في تأ 

  ".ودالئل التوحید
له من ذلك  -علیه الصالة والسالم-برز في تأو�ل الرؤ�ا، والنبي  -علیه السالم-یوسف 

؛ �ما -علیه الصالة والسالم-ول لهم، وطلب أبو �كر من النبي ؤ النصیب الوافر، فكان �سألهم و�
، وهذا »أصبت شیًئا، وأخطأت شیًئا«: -علیه الصالة والسالم-في الصحیح فأولها، فقال النبي 

، وله من التقدم في الدین والسا�قة والمنزلة الرفیعة العالیة، وله أ�ًضا -رضي هللا عنه-أبو �كر 
فر أصاب وأخطأ، مع أن تأو�له للرؤ�ا ال �كاد �خطر على �ال أحد، وهو من هذا الباب الحظ الوا

أقرب لإلصا�ة من غیره، و�وجد من �جزم بتأو�ل �ل رؤ�ا؛ �أنها الشمس، �أنه یلقى في روعه 
 .هذا التأو�ل، و�خبر ما تحتف �ه هذه الرؤ�ا من دقائق �عضها من علم الغیب
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ؤ�ا منها ما �كون له حقیقة أنه �أتي مثل فلق الصبح، ال شك أن تعبیر الرؤ�ا له أصل، وأن الر  
، والرؤ�ا تختلف �اختالف السائلین، فال بد من معرفة ولؤ ومنها ما هو أضغاث أحالم ال ت

 معرفة وضعه وظرفه، �هللا المستعان.السائل، و 
قلیل  ابن سیر�ن حصل له في ذلك الباب التقدم العظیم مع أنه ما ُأثر عنه في تعبیر الرؤ�ا شيء

ابن سیر�ن �لها  �النسبة لما ُنسب إلیه، نسب إلیه الشيء الكثیر، لكن الكتب المطبوعة �اسم
موضوعة علیه، قد �كون فیها شيء من الصواب، لكن هي موضوعة؛ �ما أن التفسیر المنسوب 
البن عباس موضوع علیه، و�ن �ان البن عباس من ذلك القدح المعلى في التفسیر، لكن فرق 

ینسب الشيء إلى الشخص وهو لم �قله، و�ن �ان �ارًعا في ذلك الباب، ولوال براعته في  بین أن
هذا الباب لما نسب إلیه �ل هذه األمور، فكتب التعبیر الموجودة المنسو�ة البن سیر�ن موضوعة 

لكن ال یلزم أن �كون �ل رؤ�ا تنسب إلیه تكون  ،مكذو�ة علیه، نعم هو متمیز في هذا الباب
 �النسبة إلیه؛ �ما أن تنو�ر المقباس من تفسیر ابن عباس موضوع على ابن عباس.ثابتة 

 طالب: �ا شیخ!
 نعم.

 حتى ولو.... طالب: أحسن هللا إلیك، هل �النسبة لتفسیر ابن عباس هو لم �قله أصًال 
قد یوافق، قد یوافق، هو مروي عنه بهذه الطر�قة �إسناد فیه �عض الوضاعین، لكن ابن عباس 
هل �مكن أن �مسك القرآن �فسره �لمة �كلمة �مقدارها مثل ما �فسر الجاللین؛ ألنه �حجم 

 معناها، مروي عنه �إسناد مسلسل �المتهمین والوضاعین.و الجاللین الكلمة 
 طالب: فیه رسالة في.....

كونه �جمع تفسیر ابن عباس المروي عنه �األسانید، و�نظر في هذه األسانید، و�نظر في الثابت 
 صحیح.لیس �، لكن �قال: هذا المجلد من وضع ابن عباس، نقول: وغیره، ال �أس

 طالب: ..........
 �عني أهل التأو�ل، أهل التفسیر أجمعوا على أن تعلیم هذه األحادیث في هذا الباب.

 ..........طالب: 
نقل اإلجماع �سارع �ثیر من أهل العلم إلى حكایته إذا لم �طلع على مخالف، و�عضهم یتساهل 

، على أنه قد �كون هذا فینقل اإلجماع مع وجود المخالف، وأحیاًنا هو یذ�ر نفسه المخالف
مة، وابن المخالف من �عتد �قوله، ومن ال �عتد �قوله، وهذا موجود عند ابن عبد البر، وابن قدا

المنذر، والنووي، �لهم �سارعون في نقل اإلجماع في مسائل �عضها الخالف موجود، و�عضهم 
على -�قتصر على نفي الخالف علمه، ال �علم في هذه المسألة مخالف، وال ُ�علم لهم مخالف 

، وهذا أسهل، لكن الكالم على نقل اإلجماع الذي هو حجة، إجماع مجتهدي األمة -حد علمه
 -كما قال الشو�اني-مع وجود المخالف في �ثیر من هذه اإلجماعات، تجعل طالب العلم  حجة،
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أن تكون له هیبة؛ ألن األمة ال تجمع على -إذا ثبت-ال یهاب اإلجماع، معنى اإلجماع ینبغي 
ن �عض األصولیین قدم اإلجماع على النصوص، على نصوص الكتاب إضاللة أبًدا حتى 

 تمل النسخ والتأو�ل أما اإلجماع فال.والسنة؛ ألن النصوص تح
نقل اإلجماع على أن صالة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحیحه:  -رحمه هللا-النووي 

�اب وجوب صالة الكسوف، نقل اإلجماع على أن عیادة المر�ض سنة مع قول اإلمام البخاري 
 �اب وجوب عیادة المر�ض، وغیر ذلك.

ل: ال أعلم مخالًفا أو أحًدا قال برد الیمین مع أن قضاة عصره �قولون قا -رحمه هللا-اإلمام مالك 
 بذلك، ابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وغیرهما، قضاة عصره.

الشافعي ذ�ر، أو نفى الخالف على حسب علمه، الخالف في وجوب الز�اة في أقل من ثالثین 
 ، مع أن الخالف في العشر معروف عن عثمان وابن عباس.من البقر

 المقصود أن مثل هذه اإلجماعات ال بد أن یتثبت فیها و�تأكد منها.
 طالب: ..........

 ما یلزم، فراسة، فراسة ومهنة، در�ة، در�ة وفراسة.
 طالب: ..........

�طول أمدها أكثر من أر�عین، �عني وقوع التأو�ل ال �طول أمده �عد الرؤ�ا  أن �عني ما �مكن
 .أكثر من أر�عین

 ..........طالب: 
 نعم.

 أي �النبوة. ]٦[یوسف:  }َوُ�ِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْیكَ {فهو إشارة إلى النبوة، وهو المقصود �قوله: "
َكما َأَتمَّها َعلى َأَبَوْ�َك ِمْن َقْبُل {وقیل: �إخراج إخوتك، إلیك، وقیل: �إنجائك من �ل مكروه. 

وقیل: من  �النبوة.] ٦[یوسف:  }َوِ�ْسحاقَ {�الخلة، و�نجائه من النار.  ]٦[یوسف:  }ِإْبراِهیمَ 
 ".الذ�ح، قاله عكرمة

معروف الخالف في الذبیح، هل هو إسحاق أو إسماعیل؟ �الم طو�ل ألهل العلم، لكن المرجح 
 عند المحققین منهم أنه إسماعیل.

بنى �عقوب �لهم  يأنه سیعط ]٦[یوسف:  }َوَعلى آِل َ�ْعُقوبَ {�قوله:  -تعالى-وأعلمه هللا "
 ."النبوة، قاله جماعة من المفسر�ن

، أما الحافظ ابن �ثیر فیقول: ال -رحمه هللا-والخالف في نبوتهم معروف، أثبته شیخ اإلسالم 
 أعلم ما یدل على نبوتهم.

 .في فعله �ك ]٦[یوسف:  }َحِكیمٌ {�ما �عطیك.  ]٦[یوسف:  }ِإنَّ َر�ََّك َعِلیمٌ {"
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اِئِلینَ {: -تعالى-قوله  �عني، من سأل عن  ]٧[یوسف:  }َلَقْد �اَن ِفي ُیوُسَف َوِ�ْخَوِتِه آ�اٌت ِللسَّ
 ]٧[یوسف:  }آ�اتٌ {على التوحید، واختار أبو عبید  ]٧[یوسف:  )آ�ة(حدیثهم. وقرأ أهل مكة 

هنا قراءة حسنة، أي لقد  ]٧[یوسف:  )آ�ة(على الجمع، قال: ألنها خیر �ثیر. قال النحاس: و
صلى هللا علیه -ألنهم سألوا النبي  ؛كان للذین سألوا عن خبر یوسف آ�ة فیما خبروا �ه

وهو �مكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من األنبیاء �ان �الشام أخرج ابنه إلى مصر، فبكى  -وسلم
 ".علیه حتى عمي؟

اب علیه، فكیف ُ�سأل نبي مؤ�د قد �قول قائل: ما هذا السؤال؟ صغار الطالب �عرفون الجو 
 �المعجزة؟ 

أخبرنا عن رجل من األنبیاء �ان �الشام ُأخرج ابنه إلى مصر، فبكى علیه حتى عمي، لو تسأل 
�عني هو تلقى هذا، هذا  فكیف ُ�سأل عنه نبي؟ ؟في أدنى المراحل التعلیمیة أجا�ك من هو اطالبً 

، من القرآن، تلقى الجواب من القرآن، لكن المسألة مفترضة في شخص ما نزل علیه وحي أصًال 
-من غیر الوحي، فبذلك تثبت نبوته  اأو ما نزل علیه إال وحي من السماء، �عني ما تلقى علومً 

 .-علیه الصالة والسالم
رف خبر األنبیاء، و�نما وجه الیهود إلیهم من ولم �كن �مكة أحد من أهل الكتاب، وال من �ع"

سورة یوسف جملة واحدة، فیها �ل ما في  -عز وجل-فأنزل هللا  -المدینة �سألونه عن هذا
، �منزلة إحیاء عیسى -صلى هللا علیه وسلم-التوراة من خبر وز�ادة، فكان ذلك آ�ة للنبي 

موعظة، وقیل: عبرة. وروي أنها في  ]٧[یوسف:  }آ�اتٌ {المیت.  -علیه السالم-ابن مر�م 
وقیل: عجب، تقول فالن آ�ة في العلم  وقیل: �صیرة. .]٧) [یوسف: عبرة(�عض المصاحف 

 والحسن أي عجب. 
قال الثعلبي في تفسیره: لما بلغت الرؤ�ا إخوة یوسف حسدوه، وقال ابن ز�د: �انوا أنبیاء، 

بواه! فبغوه �العداوة، وقد تقدم رد هذا وقالوا: ما یرضى أن �سجد له إخوته حتى �سجد له أ
 ."القول

رد هذا القول من جهة أن األنبیاء ال �قع منهم مثل هذه األمور، وهذه التصرفات من محاولة 
، و�ن �ان �عدها قتله، أو إلقائه في الجب، أو حسده، لكن إن �ان ذلك قبل النبوة فظاهر

اصي و�وفقون للتو�ة منها؟ والمسألة فالخالف معروف، هل �قع من األنبیاء شيء من المع
 معروفة عند أهل العلم.

وأسماؤهم: رو�یل وهو أكبرهم،  ]٧[یوسف:  }َلَقْد �اَن ِفي ُیوُسَف َوِ�ْخَوِتهِ {: -تعالى-قال هللا "
و�شجر، وأمهم لیا بنت لیان، وهي بنت خال �عقوب، وولد له  و�هوذا وز�الون  ي وشمعون والو 

من سر�تین أر�عة نفر، دان ونفتالى وجاد وآشر، ثم توفیت لیا فتزوج �عقوب أختها راحیل، 



 
 

 
 
 

٧  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٧ 

م �عقوب أفولدت له یوسف و�نیامین، فكان بنو �عقوب اثني عشر رجال. قال السهیلي: و 
 لیان بن ناهر بن آزر هو خال �عقوب.اسمها رفقا، وراحیل ماتت في نفاس بنیامین، و 

اهما توقیل: في اسم األمتین لیا وتلتا، �انت إحداهما لراحیل، واألخرى ألختها لیا، و�انتا قد وهب
َوَأْن َتْجَمُعوا {: -تعالى-لیعقوب، و�ان �عقوب قد جمع بینهما، ولم �حل ألحد �عده، لقول هللا 

 ."]. وقد تقدم الرد على ما قاله ابن ز�د، والحمد هلل٢٣[النساء:  }فَ َبْیَن اْألُْخَتْیِن ِإالَّ ما َقْد َسلَ 
 �عني من زعمه أنهم أنبیاء.

رفع �االبتداء، والالم  ]٨[یوسف:  }َلُیوُسفُ { ]٨[یوسف:  }ِإْذ قاُلوا َلُیوُسفُ {: -تعالى-قوله "
عطف علیه.  ]٨[یوسف:  }َوَأُخوهُ {للتأكید، وهي التي یتلقى بها القسم، أي �هللا لیوسف. 

 ".ألنه �معنى الفعل ؛خبره، وال یثنى وال �جمع ]٨[یوسف:  }َأَحبُّ ِإلى َأِبینا ِمنَّا{
 ءموطئة لقسم محذوف، ما تجي ]، الالم هذه٨[یوسف:  }َلُیوُسفُ {أحب، أحب خبر المبتدأ: 

 ؟ءما تجيأم  ء؟ تجيابتدائیة
 طالب: ...........

]، هل �جر �القسم؟ ال، هذه هي الالم التي �سمونها ١٦[�س:  }َلُمْرَسُلونَ {تأكید، الالم المؤ�دة، 
 لكن زحلقت إلى الخبر. ،إ�ش؟ المزحلقة، واألصل أن تقترن �المبتدأ

 هذه الالم التي هي الم التأكید؟ لماذا نقول: موطئة؟ ]٨[یوسف:  }َلُیوُسفُ {لماذا ال نقول: 
 طالب: ..........

والالم للتأكید، وهي التي یتلقى بها القسم؛ ألنه واقع في قسم محذوف،  یوسف رفعت �االبتداء،
، وأفرد أحب؛ ألنه أفعل تفضیل، یوسف وأخوه أحبُّ موطئة لقسم محذوف، تقدیره للقارئ: �هللا ل

 �طابق وال یلزم حالة واحدة؟أم أفعل التفضیل یثنى و�جمع 
 من (أل) �ا شیخ، یلزم حالة واحدة. اطالب: إذا �ان مجردً 

 واآلن فیها (أل)، أحب؟ واألصل أنهما اثنان.
 طالب: لكن هو یلزم اإلفراد.

 وهو إ�ش؟
 طالب: یلزم إفراده.

 التذ�یر.
 طالب: والتذ�یر.

 التذ�یر.
 طالب: ..........

 تز�یة. �قتضِ  على القول بنبوتهم ال �أس �التسمیة �أسماء األنبیاء والمالئكة، ال �أس، ما لم
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 :أي ]٨[یوسف:  }َوَنْحُن ُعْصَبةٌ {ألن خبر المنام بلغهم فتآمروا في �یده.  ؛و�نما قالوا هذا"
وقیل: ما  جماعة، و�انوا عشرة. والعصبة ما بین الواحد إلى العشرة، وقیل: إلى الخمسة عشر.

 }ِإنَّ َأ�انا َلِفي َضالٍل ُمِبینٍ {بین األر�عین إلى العشرة، وال واحد لها من لفظها �النفر والرهط. 
 ".الم یر�دوا ضالل الدین، إذ لو أرادوه لكانوا �فارً  ]٨[یوسف: 

�عرفون أنه نبي، ولو رموا نبی�ا �الضالل، أو رمى أحد نبی�ا �الضالل لكفر، نسأل هللا العافیة، لكن 
 بل أرادوا. ،ما معنى هذا الضالل؟ لم یر�دوا ضالل الدین

لفي ذهاب عن وجه التدبیر، في إیثار اثنین على عشرة مع استوائهم في االنتساب بل أرادوا "
 خاه علینا.أن �إیثاره یوسف و وقیل: لفي خطأ بیِّ  إلیه.

اْقُتُلوا {في الكالم حذف، أي قال قائل منهم:  ]٩[یوسف:  }اْقُتُلوا ُیوُسفَ {: -تعالى-قوله  
 ]".٩[یوسف:  }اَأِو اْطَرُحوُه َأْرًض {لیكون أحسم لمادة األمر.  ؛]٩[یوسف:  }ُیوُسفَ 

ألن غیر القتل من وجهة نظر هذا القائل ما �حسم المادة، و�قضي على الموضوع من مهده، لو 
 یظه و�كیده.ما فعل �ه غیر القتل احتمال أن �عود إلیهم فیحصل له ما �حصل مما �غ

 ".وانتصب األرض ،أي في أرض، فأسقط الخافض] ٩[یوسف:  }اَأِو اْطَرُحوُه َأْرًض {"
 على نزع الخافض. افیكون في هذا منصو�ً 

 :)في(وأنشد سیبو�ه فیما حذف منه "
 لــــــــــدن بهــــــــــز الكـــــــــــف �عســــــــــل متنـــــــــــه

 
ــــــــق الثعلــــــــب  ــــــــا عســــــــل الطر� ــــــــه �م  "فی

 �عني عن الطر�ق. 
 ".ن �ثیرسَ قال النحاس: إال أنه في اآل�ة حَ "

 الجار هنا في مثل هذا التر�یب َحَسٌن �ثیر.َحَسٌن �ثیر، �عني حذف 
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: ..........

یؤثر یوسف بال شك، یؤثره، وال �منع أن �كون في  -علیه السالم-هو ما فیه شك أن �عقوب 
 شر�عته جواز ذلك، أو یؤثره �المیل إلیه �القلب الذي ال ُ�ملك.

ألنه یتعدى إلى مفعولین، أحدهما �حرف، فإذا حذفت الحرف "إال أنه في اآل�ة َحَسن �ثیر؛ 
وقال  وقال �عب األحبار، دان. وهب بن منبه. هتعدى الفعل إلیه. والقائل قیل: هو شمعون، قال
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ند ألنه �ان ع ؛ا تبعد عن أبیه، فال بد من هذا اإلضمارمقاتل: رو�یل، �هللا أعلم. والمعنى أرًض 
 ".ألنه جواب األمر، معناه: �خلص و�صفو ؛جزم ]٩[یوسف:  }َ�ْخلُ {أبیه في أرض. 

 إما جواب األمر أو جواب شرط مقدر على خالف في ذلك.
أي من  ]٩[یوسف:  }َوَتُكوُنوا ِمْن َ�ْعِدهِ {فیقبل علیكم �كلیته.  ]٩[یوسف:  }َلُكْم َوْجُه َأِبیُكمْ {"

أي تائبین، أي تحدثوا تو�ة  ]٩[یوسف:  }صاِلِحینَ  اَقْومً {�عد الذنب، وقیل: من �عد یوسف. 
لم  -تعالى-ألن هللا  ؛�عد ذلك فیقبلها هللا منكم، وفي هذا دلیل على أن تو�ة القاتل مقبولة

 ینكر هذا القول منهم.
 غیر أثرة وال تفضیل.أي �صلح شأنكم عند أبیكم من  ]٩[یوسف:  }صاِلِحینَ {وقیل: 
یَّاَرِة {: -تعالى-قوله  قاَل قاِئٌل ِمْنُهْم ال َتْقُتُلوا ُیوُسَف َوَأْلُقوُه ِفي َغیاَبِت اْلُجبِّ َیْلَتِقْطُه َ�ْعُض السَّ

 مسألة:  ةفیه ثالث عشر ، ]١٠[یوسف:  }ِإْن ُ�ْنُتْم فاِعِلینَ 
القائل هو یهوذا، وهو أكبر ولد  ]١٠[یوسف:  }قاَل قاِئٌل ِمْنُهمْ {: -تعالى-األولى: قوله 

 }َفَلْن َأْبَرَح اْألَْرَض {وقیل: رو�یل، وهو ابن خالته، وهو الذي قال:  �عقوب، قاله ابن عباس.
قرأ أهل مكة  ]١٠[یوسف:  }َوَأْلُقوُه ِفي َغیاَبِت اْلُجبِّ {وقیل: شمعون.  ] اآل�ة.٨٠[یوسف: 

 ]".١٠[یوسف:  }یاَبِت اْلُجبِّ ِفي غَ { :هل الكوفةأهل البصرة و أو 
 �عني على اإلفراد، غیا�ة.

ألنه على  ؛واختار أبو عبید التوحید ]١٠) [یوسف: في غیا�ات الجب( :وقرأ أهل المدینة"
 )وغیا�ات(لهذا. قال النحاس: وهذا تضییق في اللغة،  عموضع واحد ألقوه فیه، وأنكر الجم

على الجمع �جوز من وجهین: حكى سیبو�ه سیر علیه عشیانات وأصیالنات، یر�د عشیة 
 :، فكذا جعل �ل موضع مما �غیب غیا�ة. واآلخر، فجعل �ل وقت منها عشیة وأصیًال وأصیًال 

 ا، �ما قال الشاعر:ا وغیا�ة وغیا�ً أن �كون في الجب غیا�ات جماعة. و�قال: غاب �غیب غیبً 
ــــــــا شــــــــهر�ن  أو نصــــــــف ثالــــــــث أال فالبث

 
 أنــــــــــا ذاكمـــــــــــا قـــــــــــد غیبتنـــــــــــي غیابیـــــــــــا 

وقال  أو طاق في البئر فو�ق الماء، �غیب الشيء عن العین. فٍ جَ قال الهروي: والغیا�ة شبه لَ  
 ".غیا�ة :ا فهو غیا�ة. قلت: ومنه قیل للقبرغیب شیئً عنك ز: �ل شيء �ْ زَ ابن عُ 

 ؟امعروفً  لیسأم ابن عز�ز هذا معروف؟ معروف 
 ..........طالب: 

نعم، سجستاني، سجستاني، له غر�ب القرآن، جزء صغیر، مطبوع ومتداول، ابن عز�ز 
 السجستاني.

 طالب: ..........
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ال، هو من حیث المعنى، تكلموا من حیث المعنى، والرد ال �عني أنها ترفض، �عني أنها تفضل 
الجب ما فیه إال غیا�ة واحدة، �یف  ]١٠[یوسف:  (غیا�ات)تلك علیها، ومن حیث المعنى 

 ؟ ]١٠[یوسف:  (غیا�ات الجب)�قول: 
 هذا مجرد ترجیح.

 طالب: ما �كون الجمع هذا على سبیل المبالغة مثل ما �قول: ُظَلم مدلهمات، و�ذا؟
 لكن ظلم جملة ظلمة، والظلم أكثر من واحدة. ،نعم

 طالب: ..........
 غیا�ات �ثیرة أو في غیا�ة واحدة في الجب؟لكن هل یتصور أن یوسف یدخل في 

طالب: في غیا�ة واحدة، وعلى سبیل المبالغة ُتجمع، �عني مثل ما قلنا: مشى في ظلمة 
 مدلهمة، في ظلمات مدلهمات، �قصدون ظلم اللیل.

 ظلم اللیل وغیره.
 طالب: أو غیره، نعم.

 ]، قد تز�د على ذلك.٦[الزمر:  }ُظُلَماٍت َثالثٍ {ظلم اللیل وغیره، 
 طالب: ..........
 هناك في األول.

 طالب: ..........
هو على حسب السیاق، إن �انت سیقت مساق اإلنكار، فال �حتاج النص على إنكارها، إن �ان 
السیاق �قتضي اإلنكار فهي منكر، إن �ان السیاق �قتضي اإلقرار فهي مقرة، ولذا لما قال 

واألرضین على إصبع، إلى  ،�ضع السموات على إصبع -سبحانه وتعالى-ن هللا إ :الیهودي
أم ؟ �سوقه مساق اإلقرار -علیه الصالة والسالم-إنكار لما ساقه النبي أم آخره، هل هذا إقرار 

 اإلنكار؟
إقرار، لكن النافي �قول: �سوقه مساق إنكار، الجهمیة وغیرهم الذین ینكرون الصفات �قولون:  

ابن آدم أن �قول مثل هذا الكالم؟ فالسیاق هو الذي یدل  ؤ، �سوقه للتعجب منه، �یف �جر أبًدا
 على إثباته وعلى نفیه.

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
إنكار؟ ال شك أنه إقرار، إقرار، �عني لما ساق أم إنكار؟ سیاقها، سیاق إقرار أم هو إقرار  لكن

قصة الغالم، في قصة أصحاب األخدود، وأنهم ذهبوا �ه لیرموه  -علیه الصالة والسالم-النبي 
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من شاهق، و�غرقوه في البحر، وأنه فعل وترك، وأنهم لم �ستطیعوا قتله إال �ما دلهم علیه �ه، 
 إنكار؟أم سیقت في شرعنا مساق إقرار 

 بال شك، والسیاق یدل على ذلك. إقرار 
 فالسیاق له نصیب من اإلقرار ونفیه.

 طالب: ..........
 ین؟أ

 طالب: ..........
 معروف.، نعم

 طالب: ..........
لكنهم عزموا وألقوه، ألقوه في غیا�ة الجب، �عني �غلب على الظن هالكه، ألقوه وتر�وه، إما مات 

 فالغالب على الظن هالكه.�الوقوع، أو �حیة، أو �جوع، عطش، 
 قال الشاعر:ومنه قیل للقبر غیا�ة، "

 ا غیبتنــــــــــي غیــــــــــابتيفـــــــــإن أنــــــــــا یوًمـــــــــ
 

 فســـــیروا �ســــــیري فــــــي العشــــــیرة واألهــــــل 
 والجب الر�یة التي لم تطو، فإذا طو�ت فهي بئر، قال األعشى: 

 لــــــئن �نـــــــت فـــــــي جــــــب ثمـــــــانین قامـــــــة
 

 ورقیـــــــــــــت أســـــــــــــباب الســـــــــــــماء �ســـــــــــــلم 
 ".ا، وجمع الجب جببة وجباب وأجبابألنها قطعت في األرض قطعً  ؛اوسمیت جب�  

نك على سطح األرض فارتفعت هذا االرتفاع العظیم، لو أنت في جب ثمانین أ�عني ما �كفي 
تحت األرض، ثم �عد ذلك  ا، �عني مائة وخمسین مترً مثًال  ، طول ثمانین رجًال قامة، ثمانین رجًال 

 ُرقِّیت إلى أسباب السماء، فلن تعدو قدرك، فأنت �شر مخلوق.
في موضع مظلم من الجب حتى ال یلحقه نظر  هلقو أألنه أراد  ؛وجمع بین الغیا�ة والجب"

 الناظر�ن. 
مقاتل: وهو على وقال وهب بن منبه.  ههو بئر بیت المقدس، وقیل: هو �األردن، قال قیل:

 فراسخ من منزل �عقوب.ثالثة 
یَّاَرةِ {: -تعالى-الثانیة: قوله   ".جزم على جواب األمر ]١٠[یوسف:  }َیْلَتِقْطُه َ�ْعُض السَّ

 طالب: .........
 .اختلف في مكانه بیت المقدس، أو �األردن حینال، ، ما أدري ما أدري 

 طالب: ..........
أقول: أضل الناس عن  -سبحانه وتعالى-الوقوف علیه ما ینفع، ما ینفع، هللا  اال، ال، مثل هذ

 كثیر من هذه المواقع التي قد �كون �سببها شيء من الشرك والغلو، فأعمى الناس عنها.
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 .نعم
 ] �التاء".١٠"وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة: (تلتقطه) [یوسف: 

مور، ولم تكن تعرف، تجدون في رحلة ابن �طوطة من نعم هللا على خلقه أن ضاعت هذه األ
في المشرق �شوف موضع قدم وطئ فیه آدم،  �طلع جبل انصف وقته تتبع مثل هذه اآلثار، شهرً 

 طلوع في الجبل، ثم ماذا؟ 
على عباده أنهم أعماهم عن هذه األمور وأضلهم عنها؛ ألنه ال  -سبحانه وتعالى-من نعم هللا 

 شرعي، بل العكس، ضرر.یترتب علیها حكم 
من ضمن إفساد اآلالت المرئیة، حدثني أحدهم أنهم -أحسن هللا إلیكم-طالب: أقول �ا شیخ 

 في إحدى القنوات برنامج عن القبور في العالم، قبور العلماء أو المزارات، ومثل هذا. قدموا
 ال، وفیها مصنفات، فیها مصنفات.

رة سیارة، وقال سیبو�ه: سقطت �عض أصا�عه، ألن �عض السیا ؛وهذا محمول على المعنى"
 وأنشد:

 هوتشـــــرق �ـــــالقول الــــــذي قـــــد أذعَتــــــ
 

ــــن الــــدم  ــــاة م ــــا شــــرقت صــــدر القن  كم
 وقال آخر: 

 
  

 أرى مـــــــــر الســـــــــنین أخـــــــــذن منـــــــــي
 

ـــــــا أخـــــــذ الســـــــرار مـــــــن الهـــــــالل   "كم
، هللا �عد أن �ان بدًرا، وهذا حال اإلنسان �عني بدأ في النقص شیًئا فشیًئا إلى أن صار هالًال  

 المستعان.
شرق وال أخذت. والسیارة الجمع الذي �سیرون في الطر�ق للسفر، و�نما قال القائل  :ولم �قل"

و�حصل المقصود، فإن من التقطه من السیارة  ،هذا حتى ال �حتاجوا إلى حمله إلى موضع �عید
في التدبیر حتى ال �حتاجوا إلى الحر�ة �أنفسهم، ا �حمله إلى موضع �عید، و�ان هذا وجهً 

 ".فر�ما ال �أذن لهم أبوهم، ور�ما �طلع على قصدهم
نعم، لو قالوا ألبیهم: نر�د أن نذهب �ه إلى بلد �عید، ما وافق، إنما استأذنوا منه أن یذهبوا �ه إلى 

یحملونه، �خرجونه من ف مبیتة، وعلى حد ظنهم أنه �أتي أناس �سیرون المكان قر�ب، وهذه نیتهم 
، یبیعونه إلى نفس البلد فلن یرجعوهو�حملونه إلى بلد �عید سیما إذا عرفوه أنه ابن فالن  ،الجب

 .في بلد ثانٍ 
 ما هو معروف؟ أم السرخسي صاحب المبسوط، معروف 

 طالب: .........
 قصته؟  ما
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هذا الذي �قع في من أین أملى الكتاب؟ من الجب، مسجون في جب فرغانة، وأملى الكتاب 
 ثین جزًءا من الكبار، أماله إمالًء وهو مسجون في الجب، �هللا المستعان.ثال

 طالب: ..........
 أملى الكتاب، أنت وقفت على شيء؟

 طالب: ..........
�هللا، هم �قولون: أملى الكتاب من جب فرغانة وهو مسجون فیه، وعلى �ل حال؛ همة من 

 المستعان.الشیخ ومن الطالب، �هللا 
ألن األنبیاء ال  ؛ا وال آخرً الثالثة: وفي هذا ما یدل على أن إخوة یوسف ما �انوا أنبیاء ال أوًال "

وقیل: �انوا أنبیاء، وال  یدبرون في قتل مسلم، بل �انوا مسلمین، فارتكبوا معصیة ثم تابوا.
معصومون من  �ستحیل في العقل زلة نبي، فكانت هذه زلة منهم، وهذا یرده أن األنبیاء

وقیل: ما �انوا في ذلك الوقت أنبیاء ثم نبأهم هللا، وهذا أشبه، �هللا  الكبائر على ما قدمناه.
 أعلم.

رح یوسف في الجب وهو غالم، و�ذلك روى ابن القاسم قال مالك: طُ  :الرا�عة: قال ابن وهب
ال َتْقُتُلوا ُیوُسَف َوَأْلُقوُه ِفي َغیاَبِت {: -تعالى-ا، والدلیل علیه قوله عنه، �عني أنه �ان صغیرً 
یَّاَرةِ   ]".١٠[یوسف:  }اْلُجبِّ َیْلَتِقْطُه َ�ْعُض السَّ

اآل�ة دلت على أنه صغیر من وجوه؛ �أن الصغیر ال ُیلتقط، وأ�ًضا أبوه ال �خاف علیه لو �بیًرا ف
 .ادالئل �ثیرة تدل على أنه �ان صغیرً  همن الذئب، المقصود أنه فی

 طالب: ..........
 ال یلتقط إال الصغیر.

ْئبُ {قال: وال یلتقط إال الصغیر، وقوله: " ] وذلك أمر �ختص ١٣[یوسف:  }َوَأخاُف َأْن َ�ْأُكَلُه الذِّ
 ."]١٢[یوسف:  }َیْرَتْع َوَ�ْلَعْب َوِ�نَّا َلُه َلحاِفُظونَ  اَأْرِسْلُه َمَعنا َغدً {�الصغار، وقولهم: 
 یلعب.الكبیر ما یرتع وال 

الخامسة: االلتقاط تناول الشيء من الطر�ق، ومنه اللقیط واللقطة، ونحن نذ�ر من أحكامها "
ما دلت علیه اآل�ة والسنة، وما قال في ذلك أهل العلم واللغة، قال ابن عرفة: االلتقاط وجود 

یَّاَرةِ {: -تعالى-الشيء على غیر طلب، ومنه قوله  أي �جده  ]١٠[یوسف:  }َیْلَتِقْطُه َ�ْعُض السَّ
 ."من غیر أن �حتسبه
 من ابن عرفة هذا؟
 طالب: ..........

 شرح إ�ش؟
 طالب: ..........
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له التعار�ف، له التعار�ف، له �تاب في التعار�ف، التعر�فات الفقهیة، لكنه ال �سلم من تعقید في 
 كثیر من التعار�ف، إن رجعت لتعر�ف اإلجارة عرفت �یف �عرف اإلجارة.

لغلبة األحرار على العبید، وروي عن  ؛وقد اختلف العلماء في اللقیط، فقیل: أصله الحر�ة"
[یوسف:  }َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َ�ْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ {الحسن بن علي أنه قضى �أن اللقیط حر، وتال 

و�لى هذا ذهب أشهب صاحب مالك، وهو قول عمر بن الخطاب، و�ذلك روي عن علي  ،]٢٠
  ماعة.وج

وقال مالك في  وقال إبراهیم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك، و�ن نوى الحسبة فهو حر.
 ".: األمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن والءه لجماعة المسلمینئهموط

�ان من أبو�ن حر�ن أو  هلهذا هو الصحیح أنه حر؛ ألنه و�ن �ان متردًدا في وضعه 
وُحكم �حر�ته، فال ضیر وال أثر، لكن اإلشكال إن �ان  ،املو�ً مملو�ین، فال شك أنه و�ن �ان م

 فأكل ثمنه. ،حر�ا ثم حكم برقه، و�یع على أساس أنه رقیق، وقد جاء الوعید �النسبة لمن �اع حر�ا
و�نما الوالء لمن «: -علیه السالم-هم یرثونه و�عقلون عنه، و�ه قال الشافعي، واحتج �قوله "

ق. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقیط ال قال: فنفى الوالء عن غیر المعتِ  »أعتق
وقال أبو حنیفة وأصحا�ه وأكثر الكوفیین: اللقیط یوالي من  ا، وال یرثه أحد �الوالء.یوالي أحدً 

اله فهو یرثه و�عقل عنه، وعند أبي حنیفة له أن ینتقل بوالئه حیث شاء، ما لم اشاء، فمن و 
 ا.عقل عنه الذي وااله، فإن عقل عنه جنا�ة لم �كن له أن ینتقل عنه بوالئه أبدً �

: المنبوذ حر، فان أحب أن یوالي الذي -رضي هللا عنه-وذ�ر أبو �كر بن أبي شیبة عن علي 
التقطه وااله، و�ن أحب أن یوالي غیره وااله، ونحوه عن عطاء، وهو قول ابن شهاب وطائفة 

لغلبة األحرار على  ؛هو حر. قال ابن العر�ي: إنما �ان أصل اللقیط الحر�ةمن أهل المدینة، و 
ا �الغالب، فإن �ان في قر�ة فیها نصارى العبید، فقضى �الغالب، �ما حكم أنه مسلم أخذً 

ومسلمون قال ابن القاسم: �حكم �األغلب، فإن وجد علیه زي الیهود فهو یهودي، و�ن وجد 
نصراني، و�ال فهو مسلم، إال أن �كون أكثر أهل القر�ة على غیر علیه زي النصارى فهو 

 اإلسالم.
ا لحكم اإلسالم الذي تغلیبً  ؛قیط �اإلسالمللوقال غیره: لو لم �كن فیها إال مسلم واحد قضي 

ا ا، ألني أجعله مسلمً �علو وال �على علیه، وهو مقتضى قول أشهب، قال أشهب: هو مسلم أبدً 
 ".ا على �ل حالله حر� على �ل حال، �ما أجع

 .ا�عني من �اب االحتیاط، و�ن �ان االحتمال الثاني قائمً 
واختلف الفقهاء في المنبوذ تدل البینة على أنه عبد، فقالت طائفة من أهل المدینة: ال �قبل "

قولها في ذلك، و�لى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حر، ومن قضى �حر�ته لم تقبل البینة 
  في أنه عبد.
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 وهو قول الشافعي والكوفي. ،قال ابن القاسم: تقبل البینة في ذلكو 
السادسة: قال مالك في اللقیط: إذا أنفق علیه الملتقط ثم أقام رجل البینة أنه ابنه فإن الملتقط 

ا، و�ن لم �كن طرحه ولكنه ضل منه فال شيء على یرجع على األب إن �ان طرحه متعمدً 
 ".األب
 �فرط، فال شيء علیه، وهذه نفقة، أقول: نفقة، والنفقة تسقط؟ لم �فرط، ألنه لمألنه 

 طالب: �التبرع.
 تسقط �التبرع، نعم.

وقال أبو حنیفة: إذا أنفق على اللقیط فهو متطوع، إال أن �أمره  والملتقط متطوع �النفقة."
وقال  من ال تجب علیه نفقة رجع �ما أنفق. ىوقال األوزاعي: �ل من أنفق عل الحاكم.

 :الشافعي: إن لم �كن للقیط مال وجبت نفقته في بیت المال، فإن لم �كن ففیه قوالن: أحدهما
 ".�قسط على المسلمین من غیر عوض :�ستقرض له في ذمته. والثاني

مثل هذه األمور؛ ��جب، �جب على المسلمین اإلنفاق على مثل هذا إذا لم �كن بیت المال �قوم 
 یبیت فیهم جائع مع قدرتهم على إطعامهم، وال عاٍر مع قدرتهم كما أنه �جب على المسلمین أال

؛ ألنه هذه من فروض على �سوتهم، ال �جوز لمن عرف حاله أن یتر�ه، ال جائع وال عارٍ 
 الكفا�ات.

 طالب: ..........
 ینفق علیه؟ 

 .»كل �بد رطبة فیها أجر«ال بد أن ینفق علیه، الحیوان �جب اإلنفاق علیه، 
وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمها، فقالت طائفة من أهل العلم: السا�عة: "

 ".اللقطة والضوال سواء في المعنى، والحكم فیهما سواء
 الفرق بین اللقطة والضوال؟ ما

 طالب: ..........
 واللقطة؟

 طالب: ..........
 .واللقطة في األموالاللقطة؟ الفرق بین اللقطة واللقیط؟ اللقیط من بني آدم، 

 والضوال؟ 
 طالب: ..........

 اللقطة، الضوال من اإلبل والبقرة.
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أن الضالة ال  -و�لى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبید القاسم بن سالم"
صلى هللا علیه -وقال هذا غلط، واحتج �قوله  -واللقطة غیر الحیوان ،تكون إال في الحیوان

 فأطلق ذلك على القالدة. »إن أمكم ضلت قالدتها«في حدیث اإلفك للمسلمین:  -وسلم
فإنها تعرف  ،ا ال �قاء لهاا أو شیئً ا �سیرً الثامنة: أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهً 

 ". �امًال حوًال 
التقاطه،  الناس، مثل هذا �ملك �مجرد أوساط ةي ال تتبعه همذالناس، ال ة أوساطما ال تتبعه هم

ة أوساط فإنه ال بد من تعر�فه، لكن إن �ان مما ال تتبعه هم الناسة أوساط �خالف ما تتبعه هم
 ولو �ان �سیًرا. ،الناس ثم جاء صاحبه؟ �جب رده إلیه

وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها، وأجمعوا أن "
وأراد صاحبها أن �ضمنه فإن ذلك له، و�ن تصدق بها فصاحبها  ملتقطها إن أكلها �عد الحول

 ".ر �ان ذلك له �إجماعمخیر بین التضمین و�ین أن ینزل على أجرها، فأي ذلك تخیَّ 
الملك �عد الحول من التعر�ف ملك مشروط على أنه إن جاء صاحبها یوًما من الدهر فإنه 

 أو �أخذ قیمته إن �انت متقومة. ،ها�أخذ
طلق ید ملتقطها علیها �صدقة، وال تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف وال تن"

 ".علیها له أكلها
 وال یلزمه أن �عرفها سنة.

 على التاسعة: واختلف الفقهاء في األفضل من تر�ها أو أخذها، فمن ذلك أن في الحدیث دلیًال "
 »لك أو ألخیك أو للذئب«وقال في الشاة:  .خذ الضالة ما لم تكن إبًال أإ�احة التقاط اللقطة و 

�حضه على أخذها، ولم �قل في شيء دعوه حتى �ضیع أو �أتیه ر�ه. ولو �ان ترك اللقطة 
 ".�ما قال في ضالة اإلبل، �هللا أعلم -صلى هللا علیه وسلم-أفضل ألمر �ه رسول هللا 

على التعر�ف، أو �خاف أن  لكن إن �ان الشخص ال �أمن من نفسه القدرة، وال یؤنس منه القدرة
تمتد یده إلیها �الكتمان، فمثل هذا یتر�ها أفضل؛ ألنه قد ال �ملك نفسه و�تملكها و�ستعملها قبل 

 مضي الحول.
وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سعة، إن شاء أخذها و�ن شاء تر�ها، هذا قول إسماعیل "

 .-رحمه هللا-بن إسحاق 
 ".ا علیهاإن وجدها إذا �ان أمینً  ،أحب ألحد ترك اللقطةوقال المزني عن الشافعي: ال 

 لئال یتر�ها فیأتي من لیس من أهل األمانة، فیأخذها.
 قال: وسواء قلیل اللقطة و�ثیرها."

صلى -العاشرة: روى األئمة مالك وغیره عن ز�د بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي 
فإن جاء  ،ثم عرفها سنة ،اعرف عفاصها وو�اءها«فسأله عن اللقطة فقال:  -هللا علیه وسلم
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قال:  »لك أو ألخیك أو للذئب«قال: فضالة الغنم �ا رسول هللا؟ قال:  »صاحبها و�ال فشأنك بها
وتأكل الشجر حتى یلقاها  ،ترد الماء ،معها سقاؤها وحذاؤها ؟ما لك ولها«فضالة اإلبل؟ قال: 

فإن جاء صاحبها و�ال فاستمتع  ،ووعاءها وو�اءهااحفظ عددها «قال:  وفي حدیث أبيٍّ  .»ر�ها
ففي هذا الحدیث ز�ادة العدد، خرجه مسلم وغیره. وأجمع العلماء أن عفاص اللقطة  ،»بها

 ".وو�اءها من إحدى عالماتها وأدلها علیها
هذا من العالمات الظاهرة، لكن هل یلزم أن �كون صاحب اللقطة �عرف دقائق هذه األمور؟ 

شخص ورقة من فئة خمسمائة، فجاء شخص فقال: أنا ضاع لي خمسمائة، تقول:  �عني لو وجد
مئات أو برأسها؟ �قول لك: برأسها، صحیح، تعرف رقمها؟ �قول: ما أعرف رقمها، تقول: إًذا، ما 

ال؟ ال، ما �ل الناس �حفظون األرقام، بل وال أحد من الناس �حفظ هذه أم ، �صلح هذا هي لك
  اطمأنت النفس ومالت وارتاحت إلى قبول قوله، �قبل.األرقام، فإذا 

فإذا أتى صاحب اللقطة �جمیع أوصافها دفعت له، قال ابن القاسم: �جبر على دفعها، فإن "
ف مع األوصاف حلَّ ا، وهل �ُ جاء مستحق �ستحقها ببینة أنها �انت له لم �ضمن الملتقط شیئً 

 ".اسمأو ال؟ قوالن: األول ألشهب، والثاني البن الق
 قول األشهب: �حلف، والقول الثاني: ال �حلف؛ ألنه قدر زائد على ما جاء في النص.

وقال أبو حنیفة والشافعي: ال  وال تلزمه بینة عند مالك وأصحا�ه وأحمد بن حنبل وغیرهم."
ا في الدفع تدفع له إال إذا أقام بینة أنها له، وهو �خالف نص الحدیث، ولو �انت البینة شرطً 

�ان لذ�ر العفاص والو�اء والعدد معنى، فإنه �ستحقها �البینة على �ل حال، ولما جاز لما 
عن ذلك، فإنه تأخیر البیان عن وقت الحاجة. �هللا  -صلى هللا علیه وسلم-سكوت النبي 

 ".أعلم
بید شخص آخر، ظاهر، ُیرى، �ارز، لو قال: هذه الخمسمائة  �عني لو جاء شخص یدعي ماًال 

وال، لكن  ،التي بیدك لي، یدعیها، وأحضر بینة أنها له، ما �حتاج أن �عرف ال و�اء وال عفاص
إذا عرف هذه األمور منها ما �حتاج إلى بینة، وطلب البینة قدر زائد على ما جاء في النص، 

�ین أن مما �جب أو مع و عن ذلك، لقال،  - علیه وسلمصلى هللا-تأخیر، ما جاز سكوت النبي 
 دفع هذه اللقطة مع اإلتیان �البینة، هذا وقت الحاجة، وال �جوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

 طالب: أحسن هللا إلیك، ما �قال: إن البینة هي معرفة العفاص والو�اء؟
لكن قد تستعمل البینة فیما هو أعم من  ،هم مقصودهم �البینة الشهود، إذا ُأطلقت فمرادهم الشهود

 ذلك، حتى القرائن التي تحتف �القضیة و�حكم بها �عضهم بینات.
الحاد�ة عشرة: نص الحدیث على اإلبل والغنم و�ین حكمهما، وسكت عما عداهما من "

 الحیوان. 
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وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق �اإلبل أو �الغنم؟ قوالن، و�ذلك اختلف أئمتنا في 
التقاط الخیل والبغال والحمیر، وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط، وقال أشهب وابن �نانة: ال 

 ".»احفظ على أخیك المؤمن ضالته«: -علیه السالم-تلتقط، وقول ابن القاسم أصح، لقوله 
 مخرج؟
 خرجه.ما طالب: 

  خرج الحدیث؟
 طالب: .........

 �مكن ما وجدوه، ما فیه تخر�ج؟ �عني ما وجده، لو وجدوه ما تر�وه.
لعل هذا من قیاس الشبه، البقر والخیل والبغال والحمیر لها شبه من وجه �اإلبل، ولها شبه من 

لها، وال شك أن الخیل والبغال وجه آخر �الغنم، فهل تلحق �اإلبل أو �الغنم؟ تلحق �أقر�هما شبًها 
والحمیر إن �انت تمتنع من صغار السباع ومثلها البقر، فحكمها حكم اإلبل، و�ن �انت ال تمتنع 

 فحكمها حكم الغنم.
 طالب: ..........

 ؟نعم
 طالب: .........

معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء «امتناع من صغار السباع، عدم التعرض للتلف والهالك، 
 .»وتأكل الكأل

الثانیة عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضوال، فقال مالك فیما ذ�ر عنه ابن القاسم: "
إن أنفق الملتقط على الدواب واإلبل وغیرها فله أن یرجع على صاحبها �النفقة، وسواء أنفق 

و�كون أحق �ه علیها �أمر السلطان أو �غیر أمره، قال: وله أن �حبس �النفقة ما أنفق علیه 
 ".كالرهن

�عني لو وجد ضالة، فأنفق علیها خالل العام أكثر من قیمتها، یرجع على صاحبها أو ال یرجع؟ 
 طالب: .........

أنفق علیها أكثر من قیمتها، وقد نوى �النفقة الرجوع، جاء صاحبها فقال: ادفع قیمة نفقتها، أنفقت 
ما فرط، �عني علف  وهما یرجع؟ أم ئة، یرجع علیها ما قیمته ألف، وهي ما تسوى إال خمسما

إذا الصیانة عشرة فدخل سیارته الصیانة، یوم جاء للو�الة أ، �عني نظیر شخص ما زود المثل
أم ما �ضمن؟ یلزمه الدفع أم سبعة، �ضمن �ت �عد الصیانة وال ءآالف، طلع بها للحراج ما جا

 ما یلزمه؟
 طالب: ..........

 واألول؟
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 .........طالب: 
 .لو ما أنفق علیها تلفت، لو ما أنفق علیها تلفت

 طالب: ..........
ي ما یترتب علیها التلف، أمره أسهل، نقول: نخفف، بدل ما تعلن �ل أسبوع، أعلن �ل شهر؛ ذال

لئال یتضرر صاحبها؛ ألن الضرر تجب إزالته، أنت اآلن تقصد اإلصالح، على صنیعك 
�حصل الضرر، لكن اإلنفاق علیها ال شك أنه ال بد منه، لكن إذا رأى المصلحة في أن هذه 

 �صاحبها من اإلنفاق علیها؟؟ أرفق الأم صاحبها من اإلنفاق علیها، یبیعها السلعة بیعها أنفع ل
 نعم؟

 طالب: ..........
�سلمها أم قبل تمام الحول، قبل الحول، واإلنفاق في الحول، ها �ا شیخ، بیعها أرفق �صاحبها 

أم  حسب المصلحة، هو ولي من ال ولي له،�للحاكم و�برأ من عهدتها، والحاكم له أن یتصرف 
 �جتهد؟ 

 طالب: .........
 من الدهر فهي له، ألنه أحیاًنا تكون النفقة علیها أكثر من قیمتها، إذا أتى صاحبها یوًما

 .مطلوب
أنه ما �مكن � صیانة، وما اتفقوا على شيء، لكن العرف جارٍ للدخل سیارة أ اشخًص أن �عني لو  

سیارة �صونها من أجل أن  تصان سیارة �أكثر مما تستحق، هل �مكن أن یدخل شخصأن 
 یبیعها �أقل من قیمة الصیانة؟

 طالب: ال.
فإذا جاء و�حث عن السیارة ووجد الورقة ملصقة، وفیها التكالیف عشرة آالف، جاء ناس من أهل 

ما أم ؟ یلزم الأم  إال سبعة، یلزمه دفع عشرة آالف ي و اقالوا: ما تس  ؟اآلن ي و اتسماذا الخبرة، 
 یلزم؟

 ..........طالب: 
 .نعم

 طالب: .........
�م تكلف؟ هو ینظر أ�ًضا في مكان الصیانة، �مكن ثالثة أر�اع هذا المبلغ أجرة،  :�عني ما سأل

أنه یلزمه الدفع، لكن إذا �ان أكثره  ال شكفوأحضروا فواتیر،  غیار أجرة ید، �عني لو �ان قطع
 أجرة ید، فما یلزم أن یدفع �ل المبلغ.

 ..........طالب: 
 .نعم
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 طالب: .........
عن �ذا، وسأله �م تكلف الصیانة وفرط، ما قال له: على أال تز�د غیار هو إذا �انت قطع 

الصیانة؟ وأحضر له فواتیر القطع من المحالت، والمفترض فیه أنه ثقة، هو خسر علیها، وذاك 
�فكون  اقال: �هللا، عملنا تعبوا، أسبوعً  ، وأجرة الیدمفرط، لكن لو �انت القطع �ألفین مثًال 

 قول: ال، مثل هذا.�و�ر�طون، �كفینا ثمانیة، 
 طالب: مسألة الضالة لو أنفق علیها أكثر من قیمتها.

ما أظن أن صاحب الضالة �غرم مرتین، �غرم ضالته، و�غرم علفها، لكن لو صارت عنده في 
 ، ماذا سیصنع؟بیته وأنفق علیها

 ..........طالب: 
لكن هل یتصور أن الشخص صاحب الضالة �جمع له بین ضالته التي فقدها، وما أنفق علیها 
وهو أكثر من قیمتها؟ هو یبحث عن المصلحة، األصل أن من التقطها یر�د مصلحة صاحبها، 

، لو تر�ها تهلك أحسن له من أنه صار ینفق والشرع حینما رتب هذه األحكام لحفظ حقوق الناس
، فمراعاة الحكم والعلل أمر ال بد منه، ألنه ماذا �ستفید صاحب الضالة إذا قیمتها ها أكثر منعلی

 كان یدفع أكثر من قیمتها؟
 طالب: ..........

 وال تفر�ط. من غیر تعدٍ 
 طالب: ..........
، لكن هي موجودة، تباع بنصف، اللهم إال إن �ان على المذهب ما یذ�ر عن هذا التلف أمر ثانٍ 

�عضهم من حالوة الوجدان، حالوة وجود الشيء، له حالوة، من رأى الدا�ة له ألف، �ا فالن ما 
 ؟�یفخمسمائة، قالوا:  ي و اقیمة هذه الدا�ة، قال: ما تس

ني أجد ما ضاع لي، یذ�رونه، لكن المسألة حكم شرعي، هل یرجع أحالوة الوجدان، أهم شيء  
 .حة ألخیه، یرعى المصلحة ألخیهأو ال یرجع؟ على الملتقط أن یرعى المصل


