
 طالب: الضوال التي في الشوارع تأخذها البلد�ة..........
 هم لو یتصرفون هذا التصرف بنیة الضمان، أقول: بنیة الضمان، نعم بیت المال.

تتر�ونها في الشوارع وتأكل،  طالب: البلد�ة ما تضمن، �قولون: بنیة التعز�ر والغرامة، لماذا
 بنیة العقو�ة.

 العقو�ة �المال عند جمع من أهل العلم ال �أس بها.
طالب: هذه الجمعیات �ثیر �المناسبة �ا شیخ .... و�خبرون البلد�ة أنهم �صادرونها سواء 

 .اخضارً كانت ضوال أو حتى 
عرف أصحابها، ما دام  هو األموال المصادرة إذا ُعرف أصحابها ال �جوز استعمالها، إذا

 صاحبها ما �عرف فاألمر أخف.
 طالب: �قول البلد�ة: نحن نأخذها ...... ونحطها �الز�الة.

و�ستأجرون لها محالت،  ،؟ �حافظونها�فعلون ماذا ألنهم �خشون من النفقة علیها، البلد�ة 
 ن.و خسر �و�نفقون علیها، 

 على �ل حال هذه األمور تقدر �قدرها، تقدر �قدرها.
وقال المزني  وقال الشافعي: إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو متطوع، حكاه عنه الر�یع."

وقال أبو  ا.بل منه إذا �ان مثله قصدً ا، وما ادعى قُ عنه: إذا أمره الحاكم �النفقة �انت دینً 
حنیفة: إذا أنفق على اللقطة واإلبل �غیر أمر القاضي فهو متطوع، و�ن أنفق �أمر القاضي 

لك دین على صاحبها إذا جاء، وله أن �حبسها إذا حضر صاحبها، والنفقة علیها ثالثة أ�ام فذ
 ونحوها، حتى �أمر القاضي ببیع الشاة وما أشبهها و�قضي �النفقة.

فاستمتع «في اللقطة �عد التعر�ف:  -صلى هللا علیه وسلم-الثالثة عشرة: لیس في قوله 
فهو مال هللا « أو ،»ثم �لها« أو ،»فاستنفقها« أو ،»فهي لك« أو ،»فشأنك بها« أو ،»بها

على ما في صحیح مسلم وغیره، ما یدل على التملیك، وسقوط الضمان عن  »یؤتیه من �شاء
: -صلى هللا علیه وسلم-ن في حدیث ز�د بن خالد الجهني عن النبي إالملتقط إذا جاء ر�ها، ف

 ،»ا من الدهر فأدها إلیهجاء صاحبها یومً ولتكن ود�عة عندك فإن  ،عرف فاستنفقهافإن لم تُ «
خرجه البخاري ومسلم. وأجمع العلماء  »ثم �لها فإن جاء صاحبها فأدها إلیه«في روا�ة: و 

على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها، إال ما ذهب إلیه داود من أن الملتقط �ملك اللقطة 
فأدها «: -علیه السالم-لناس، ولقوله �عد التعر�ف، لتلك الظواهر، وال التفات لقوله، لمخالفة ا

 ".»إلیه
 .»فإن جاء صاحبها یوًما من الدهر فأدها إلیه«العبرة �مخالفة الحدیث، العبرة �مخالفة الحدیث: 
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قیل للحسن: أ�حسد  ]١١[یوسف:  }قاُلوا �ا َأ�انا ما َلَك ال َتْأَمنَّا َعلى ُیوُسفَ {قوله تعالى: "
المؤمن؟ قال: ما أنساك ببني �عقوب! ولهذا قیل: األب جالب واألخ سالب، فعند ذلك أجمعوا 

�ا َأ�انا ما َلَك ال َتْأَمنَّا َعلى {على التفر�ق بینه و�ین ولده �ضرب من االحتیال. وقالوا لیعقوب: 
لمتكلم الثاني عادوا إلى وقیل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي ا ]،١١[یوسف:  }ُیوُسفَ 
وقالوا هذا القول. وفیة دلیل على أنهم سألوه قبل ذلك أن �خرج معهم  -علیه السالم -�عقوب

 ".قرأ یز�د بن القعقاع وعمرو بن عبید والزهري  .ما �أتي ىیوسف فأبي عل
دل على أنهم حاولوا قبل هذه  ]١١[یوسف:  }ما َلَك ال َتْأَمنَّا َعلى ُیوُسفَ {�عني قولهم: 

 المحاولة.
ألن سبیل ما یدغم أن �كون  ؛�اإلدغام، و�غیر إشمام وهو القیاس ]١١[یوسف:  }ال َتْأَمنَّا{"

بنونین ظاهرتین على األصل. وقرأ  ]١١) [یوسف: ال تأمننا(ا. وقرأ طلحة بن مصرف ساكنً 
�كسر التاء، وهي  ]١١) [یوسف: یمناوال تِ ( -وروي عن األعمش -�حیى بن وثاب وأبو رز�ن
ب، وقد تقدم. وقرأ سائر الناس �اإلدغام واإلشمام لیدل على حال رِ ْض لغة تمیم، �قولون: أنت تِ 

 ".الحرف قبل إدغامه
]، ٥�عني �سر حرف المضارعة ِتضرب، ِنضرب، موجود، وقرأ األعمش: (ِنستعین) [الفاتحة: 

بها الفاتحة هكذا �قراءة  افي الباد�ة اآلن، موجود في الباد�ة حتى �قرأو  اوهو موجود �ثیرً 
 األعمش.

أي في حفظه وحیطته حتى نرده إلیك. قال مقاتل: في  ]١١[یوسف:  }َوِ�نَّا َلُه َلناِصُحونَ {"
 ]١٢[یوسف:  }اَأْرِسْلُه َمَعنا َغدً {الكالم تقد�م وتأخیر، وذلك أن إخوة یوسف قالوا ألبیهم: 

ي َلَیْحُزُنِني َأْن َتْذَهُبوا ِ�هِ {آل�ة، فحینئذ قال أبوهم: ا ا لقول: فقالوا حینئذ جوا�ً  ،]١٣[یوسف:  }ِإنِّ
إلى  ]١٢[یوسف:  }اَأْرِسْلُه َمَعنا َغدً {اآل�ة.  ]١١[یوسف:  }ما َلَك ال َتْأَمنَّا َعلى ُیوُسفَ {

ظرف، واألصل عند سیبو�ه  ]١٢[یوسف:  }اَغدً { ]،١٢[یوسف:  }َیْرَتْع َوَ�ْلَعْب {الصحراء. 
وقد نطق �ه على األصل، قال النضر بن شمیل: ما بین الفجر وصالة الصبح �قال له  غدو،

�النون و�سكان العین قراءة أهل البصرة.  ]١٢) [یوسف: نرتع ونلعب(غدوة، و�ذا �كرة. 
وقراءة أهل الكوفة.  �النون و�سر العین. ]١٢) [یوسف: نرتع(والمعروف من قراءة أهل مكة. 

 ".أهل المدینة �الیاء و�سر العین أ�الیاء و�سكان العین. وقر  ]١٢[یوسف:  }َیْرَتْع َوَ�ْلَعْب {
 جواب الطلب أرسله یرتع، أرسله یلعب.
رتع اإلنسان والبعیر إذا  :القراءة األولى من قول العربو  ،"وقرأ أهل المدینة �الیاء و�سر العین

 أكال �یف شاءا، والمعنى: نتسع في الخصب، و�ل مخصب راتع، قال:
ـــــــــارعي فـــــــــزارة ال هنـــــــــاك المرتـــــــــع  ف
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 وقال آخر:
ــــــت حتــــــى إذا اد�ــــــرت  ترتــــــع مــــــا غفل

 
 فإنمـــــــــــــا هـــــــــــــي إقبـــــــــــــال و�د�ـــــــــــــار 

 وقال آخر: 
ـــــــــــي  أكفـــــــــــرا �عـــــــــــد رد المـــــــــــوت عن

 
 و�عـــــــــد عطائـــــــــك المائـــــــــة الرتاعـــــــــا 

 ".الراتعة لكثرة المرعى :أي 
 الشاهد؟ وما

 طالب: ..........
 هذا من الشواهد، و�عد عطائك المائة الرتاعا. أكفًرا �عد رد الموت عني،

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
و�عد عطائك المائة، عمل اسم مصدر، المصدر  ،ما �أنك تكلمت، أكفًرا �عد رد الموت عني

 �عمل عمل فعله. ،، والعطاء اسم المصدر، واسم المصدر �المصدرإعطاء، أعطى �عطي إعطاءً 
ِإنَّا َذَهْبنا {تسعى، قال النحاس: أخذه من قوله:  ]١٢[یوسف:  }ترتع{وروى معمر عن قتادة "

[یوسف:  }َیْرَتعْ {ألن المعنى: نستبق في العدو إلى غا�ة �عینها، و�ذا  ]؛١٧[یوسف:  }َنْسَتِبقُ 
] ١٢[یوسف:  )یرتع(. و-صلى هللا علیه وسلم-�إسكان العین، إال أنه لیوسف وحده  ]١٢

 لصغره.�كسر العین من رعي الغنم، أي لیتدرب بذلك و�ترجل، فمرة یرتع، ومرة یلعب 
ا، من قولك: رعاك نتحارس ونتحافظ، و�رعى �عضنا �عًض  ]١٢) [یوسف: نرتع(بي تَ وقال القُ 

وقیل ألبي عمرو بن العالء: �یف قالوا  ،من اللعب ]١٢) [یوسف: ونلعب(هللا، أي حفظك. 
 .ء؟ فقال: لم �كونوا یومئذ أنبیاءوهم أنبیا ]١٢[یوسف:  )ونلعب(

من االنبساط، ال اللعب المحظور الذي هو ضد الحق، ولذلك لم وقیل: المراد �اللعب المباح 
ا تالعبها فهال �كرً «: -علیه السالم-. ومنه قوله ]١٢) [یوسف: ونلعب( :ینكر �عقوب قولهم

 .»وتالعبك
) و�لعب(ه، فحذف المفعول، ع مطیتَ رتِ على معنى یُ  ]١٢) [یوسف: عْ ْرتِ یُ (وقرأ مجاهد وقتادة: 

[یوسف:  }َوِ�نَّا َلُه َلحاِفُظونَ {�الرفع على االستئناف، والمعنى: هو ممن یلعب.  ]١٢[یوسف: 
ا، و�حتمل أنهم �انوا رجالة. من �ل ما تخاف علیه. ثم �حتمل أنهم �انوا �خرجون ر�بانً  ]١٢

قل أنهم حملوا یوسف على أكتافهم ما دام �عقوب یراهم، ثم لما غابوا عن عینه طرحوه وقد نُ 
 ".ا �هعهم إضرارً لیعدو م
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وجاء في األخبار فیما دلهم، ما دل على أنهم أساؤوا إلیه قبل إلقائه في الجب، أهانوه، �هللا 
 المستعان.

 كم �قي �ا أ�ا عبد هللا؟
 طالب: ..........

 نصف؟ 
 .اك خیرً ��كفي �كفي �ا شیخ، هللا �جز 


