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 :قال املصنف رمحه هللا
 :واملال ثالثة أقسام"

ما ال يتبعه مهة أوساط الناس، ميلكه <لتقاطه، وينتفع به إىل أن يوجد ربه، وال يعرف، وما ميتنع من 
 .صغار السباع حيرم التقاطه، وسائر املال غريمها يلتقط ويعرف سنة، وميلك بعدها

 .اهلبة والعطية، ميلك <لقبض وحيرم الرجوع فيها: اخلامس
 .املأخوذ من الزكاة: السادس
 .املأخوذ من مال الغنيمة: السابع
 .الرشوة للقاضي واحلاكم وهي حمرمة: الثامن
 .اهلدية، وهي مباحة لغري احلاكم إذا مل يكن له من املهدي عادة: التاسع
 ".أرض املوات مملوكة ملن أحياها: العاشر

 ."واملال ثالثة أقسام": قال رمحه هللا
وهو حر : إن هذا فيه جتاوز؛ ألن املؤلف قال: %ون آدميا، وقلنااآلن املال امللتقط له حاالن؛ إما أن يك

 .مسلم، فكيف يوصف :نه مال؟ ففي ذكر هذا ضمن هذا القسم تكلف
َأما القسم الثاين فهو املال امللتقط، وهو اللقطة، وهو ما وجد من املال ال يعرف صاحبه ُ ُ َ َ َُّ. 

 : املكتسب Nاللتقاط ثالثة أقساماملال:  يعين"واملال ثالثة أقسام": قال رمحه هللا

َ، هذا القسم األول، وهو املال الساقط الذي ال يعرف صاحبه، وال "ما ال يتبعه مهة أوساط الناس" ُ
وهذا معترب فيه . "ما ال تتبعه مهة أوساط الناس": هذا معىن قوله. تتحفز النفوس لطلبه عند فقده
 .الغالب واجلاري يف أحوال الناس

ميلك <لتقاطه، وينتفع به إىل أن يوجد ربه ": ُ وجد هذا املال ما الذي يرتتب عليه؟ قالقال فيما إذا
 ."وال يعرف

 :هذا املال ال خيلو من حالني
 .أال يعرف صاحبه، وهذا حكمه كما ذكر املؤلف رمحه هللا: احلال األوىل
الناس، لكن يعرف أنه لفالن، ًأن جيد شيئا ساقطا ال تتبعه مهة أوساط . أن يعرف صاحبه: احلال الثانية

 . فيجب أن يرده إىل صاحبه
ميلكه ملتقطه مبجرد : ًأما إذا مل يعرف صاحبه؛ :ن كان صاحبه جمهوال، ففي هذه احلال قال رمحه هللا

ًأخذه، وينتفع به، يعين مباشرة، فله االنتفاع به إىل أن يوجد ربه، فإذا وجد ربه ضمنه له، ضمنه امللتقط 
%ه، إن كان مثليا، وإما بقيمته إن كان قيمياله إما مبثل َّوال يعرف": قال. %  .وال جيب تعريفه:  أي"ُ


