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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء السادس عشر
	باب الوديعة
	فائدة : الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف
	مسألة : وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى . وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين
	فائدة : لو تلفت مع ماله من غيره تفريط، فلا ضمان عليه
	فصل : فإن شرط المودع على المستودع ضمان الوديعة، فقبله، أو قال  : أنا ضامن لها. لم يضمن
	مسألة : ويلزم حفظها في حرز مثلها
	مسألة : وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه ،ضمن
	تنبيه : قال الحارثي : لا فرق، فيما ذكر، بين الجعل أولا ، في غير المعين، وبين النقل إليه
	مسألة : وإن نهاه المالك عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيئ الغالب منه التوى، لم يضمن
	فائدة : لو تعذر الأمثل والمماثل، والحالة هذه، فلا ضمان 
	مسألة : فإن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرها عند الخوف، أو تركها ، لم يضمن
	فصل : إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها ، فتلفت
	فصل : ولو أمره أن يجعلها في منزله، فتركها في ثيابه، وخرج بها ، ضمنها
	تنبيه : ظاهر كلامه، أنه لو أخرجها من غير خوف، أنه يضمن
	مسألة : وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها ، إلا أن ينهاه المالك عن علفها
	فوائد : ومنها، أمره بعلفها، لزمه ذلك مطلقا
	ومنها ، لو نهاه عن علفها، انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك
	ومنها ، إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها ، فلا كلام
	ومنها، لو خيف على الثوب العث، وجوب عليه نشره
	فصل : فإن نهاه المالك عن علفها وسقيها، لم يجز له ترك علفها
	مسألة : وإن قال : اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن 
	فوائد تتعلق بحفظ الوديعة ومخالفة المستودع صاحب الوديعة، بعدم حفظها في الموضع الذي طلبه منه وحكم الضمان
	فصل : وإن أمرأة أن يجعلها في صندوق، وقال : لا تقفل عليها، ولا تنم فوقها.فخالفه
	فصل : وإن قال  : اجعلها في هذا البيت، ولا تدخله أحدا. فأدخل إيه قوما . فسرقها أحدهم ضمنها
	مسألة : وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، كزوجته ، أو عبده، لم يضمن
	فوائد تتعلق بحكم رد الوديعة إلى كل من زوجة المودع أو عبده، أو ولده، أو شريكه، وحكم الاستعانة ....
	مسألة : وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ، ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي
	مسألة : وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها
	مسألة : فإن لم يجده، حملها معه إن كان احفظ لها
	تنبيهان : أحدهما، قوله : فإن لم يجده، حملها معه، إن كان أحفظ لها
	الثاني : ظاهر كلام المصنف، أنه إذا استوى عليه الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر، أنه لا يحملها معه
	فوائد تتعلق بكم السفر بالوديعة، وتلفها بالسفر، وحكم رجوعه بما انفق عليها 
	مسألة : فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم
	فائدة : الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم
	مسألة : فإن تعذر ذلك ، أودعها ثقة ، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار
	فصل : وإن حضره الموت حكم من أراد سفرا
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف، أنه إذا تبرم بالوديعة، فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله
	مسألة : وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها ، ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها
	مسألة : فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها
	مسألة : فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن فحل الشد
	مسألة : وإن خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها 
	فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض
	مسألة : وإن أخذ بتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن
	مسألة : وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل ، ضمنه وحده
	فصل : وإذا ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد، ثم ردها إلى صاحبها ، زال عنه الضمان
	فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز وتلف نصف المال، فقيل
	تنبيهان : الأول قال الزركشي : إذا رد بدل ما أخذ ، فللأصحاب في ذلك طرق
	الثاني : شرط القاضي في ((المجرد)) و...... أن تكون الداراهم ونحوها غير مختومة ولا مشدودة
	الثالث : قوة كلام المصنف وغيره تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي
	مسألة : وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها ، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه
	فائدة : لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك، على وجه الحسبة
	مسألة : وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة، فتلفت بتفريطه، لم يضمن
	فائدة : المجنون كالصبي
	مسألة : وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها 
	تنبيه : قيل، إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي
	فصل : وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف، ضمنه
	فائدة : المدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه على صفة، وأم الولد ، كالقن فيما تقدم
	فصل : وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها، إذا كانت مما لحملها مؤنة
	فصل : إذا مات الرجل ، وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها، فهي دين عليه، تغرم من تركته 
	فصل : قال الشيخ رحمه الله  : والمودع أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من رد او تلف أو إذن في دفعها إلى أنسان
	تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف
	تنبيه : لو منع المودع _ بفتح الدال_ صاحب الوديعة منها ، أو مطله بلا عذر، ثم ادعى تلفا، لم يقبل إلا ببينة
	فائدتان : إحداهما ، لو ادعى الأداء إلى وارث المالك ، لم يقبل إلا ببينة
	الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده، أو زرجته أو خازنه ، فكدعوى الأداء بنفسه
	فائدة : هل يحلف مدعي الرد والتلف والإذان في الدفع إلى الغير، ومنكر الجناية والتفريط، ونحو ذلك
	مسألة:وإن قال لم تودعني ثم اقر بها أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل قوله وإن أقام به بينة
	فائدتان : إحداهما ، لو شهدت بينة بالتلف أو الرد، ولم تعين، هل ذلك قبل جحوده او بعد...
	الثانية : لو قال لك وديعة. ثم ادعى ظن بقائها الرد إلى ربها ، فأنكره ورثته، فهل يقبل قوله
	مسألة : وإن قال : مالك الخيانة عندي شيئ. قبل قوله في الرد والتلف
	فصل : فإن نوى الخيانة في الوديعة بالجحود او الاستعمال، ولم يفعل ذلك، لم يصر ضامنا
	مسألة : وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة
	مسألة : فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها 
	فائدة : إذا حصل في يده أمانة بدون رضا صاحبها، وجبت المبادرة إلى ردها
	فصل : إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها 
	فصل : ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميت أو ورثته، أبينة
	فائدة : جليلة : تثبت الوديعة بإقرار الميت، أو ورثته,
	مسألة : وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما ، فهي له مع يمينه
	فائدتان : إحداهما، لو تبين للمقر بعد الاقتراع انها للمقروع
	الثانية : لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ، ثم تبين خطوه، ضمنها لتفريطه
	مسألة : وإن أقر بها لها جميعا، فهي بينهما،......وإن قال : لا أعرف صاحبها
	فائدة : إذا قامت البينة بالعين لأخذ القمية، سلمت إليه، وردت القيمة إلى المودع، ولا شيئ للقارع
	مسألة : وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين
	فوائد تتعلق بقياس حكم المضارب والمرتهن والمستأجر في المطالبة، إذا غصب ....

	باب إحياء الموات
	وهي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت
	مسألة : فإن كان فيها آثار اللك ولا يعلم لها مالك ، ففيه روايتان
	تنبيه : لفظ المصنف وغيره، يقتضى تعميم الخلاف في المندرس بدار الاسلام وبدارل الحرب
	فائدتان : إحداهما ، لو ملكها من له حرمة، أو من يشك فيه ولم يعلم ،لم يملك
	الثانية : ومن أحيا أرضا ميتة فهي له
	فصل : ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء
	تنبيه : ظاهر قول المصنف  : في دار الإسلام وغيرها 
	فائدة : هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟
	مسألة : ويملكه  بإذن الإمام وغير إذنه
	مسألة : إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التى صولحوا عليها
	مسألة : وما قرب من العامر وتعلق بمصالحة، لا يملك بالإحياء
	فوائد تتعلق بحكم إقطاع ما قرب من العامر، والاختلاف في الطريق وقت الإحياء، وإذا نضب الماء عن جزيرة
	مسألة : ولا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء، وليس الإمام إقطاعه
	تنبيهان : أحدهما، مفهوم قوله : ولا تملك المعادن الظاهرة،......أن المعادن الباطنة تملك
	التنبيه الثني، مفهوم قوله عن المعادن الباطنة تملك
	التنبيه الثني، مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة : وليس الإمام إقطاعه
	فصل : فأما المعادن الباطنة،.....، فإن كانت ظاهرة، لم تملك أيضا بالإحياء
	تنبيه : مثل المصنف وجماعة، رحمهم الله من المعادن الظاهرة بالملح
	مسألة : فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة
	مسألة : وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر ، فهو أحق به
	مسألة : ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائم غيره+
	فصل : ولو شرع إنسان في حفر معدن ولم يصل إلى النيل صار أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء+
	فصل : ومن ملك معدنا، فعمل فيه غيره بغير إذنه
	فوائد : الأولى حيث قلنا : لا يلزمه بذله. جاز له بيعه بكيل.....
	الثانية : إذا حفر بئرا بموات للسابلة ، فالناس مشتركون في مائها ، والحافر كأحدهم في السقي والزرع، والشرب
	الثالثة : لو حفرها ارتفاقا، كحفر السفارة في بعض المنازل
	الرابعة : لو حفر تملكا ، أو بملكه الحي ، فنفس البئر ملك له
	فصل : إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع في دور كذا بدينار ، صح
	فصل : وما نضب عنه الماء من الجزائر ، لم يملك بالإحياء 
	فصل : قال رحمه الله : وإحياء الأرض أن يجوزها بحائط ، أو يجري لها ماء
	تنبيه : قوله أو يجري لها ماء
	فائدة : فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها ، كأرض البطائح ، ونحوها ، فإحياؤها بسد الماء عنها 
	مسألة : وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون
	فائدة : البئر العادية، بتشديد الياء ، وهي القديمة
	فوائد تتعلق بحريم العين، وحريم النهر ، وحريم القناة ، وحريم الشجر ، وحريم الأرض
	مسألة : وقيل حريمها قدر مد عد إحياء وهو عارتها بما تنهيأ به لما يراد منها 
	فصل : ولا بد أن تكون البئر فيها ماء
	فصل : وإذا كان لإنسان شجرة في موات، فله حريمها قدر
	فصل : ومن كانت له بئر فيها ماء، فحفر آخر قريبا منها ينسرق أليها ماء البئر الأولى ، فليس له ذلك
	مسألة : ومن تحجر مواتا، لم يملكه
	تنبيه : قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف : قد يراد إفادة التحجر للملك
	مسألة : فإن لم يتم إحياءه، قيل له : إما أن تحييه، وإما أن تتركه
	فائدة : تحجر الموات ، هو الشروع إحيائه مثل
	مسألة : فغن طلب الإمهال أمهل
	تنبيه : فإئدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك
	فصل : فغن ضربت للمتحجر مدة، فانقضت المدة ولم يعمر، فلغيره أن يعمره ويملكه
	فائدتان : الأولى ، أو أحياه غير قبل ضرب مدة المهلة ، لم يملكه
	الثانية : قال في الفروع بعد أن ذكر الخلاف المتقدم
	فصل : وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، و لا يملك بالإقطاع+
	فصل : وقد روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا
	فائدتان : إحداهما ، للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا
	الثانية : قسم الأصحاب الإقطاع ثلاثة أقسام
	مسألة : وله إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة
	تنبيه : تجويز المصنف إقطاع الجلوس برحاب المسجد منه
	مسألة : فإن لم يقطعها ، فلمن يسبق الجلوس فيها 
	مسألة : فإن طال مقامه، منع في أحد الوجهين
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف، أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك
	فائدتان : إحداهما لو أجلس غلامه او أجنبيا، ليجلس هو إذا عاد إليه ، فهو كما لو ترك المتاع فيه
	الثانية : له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه
	مسألة : سبق اثنان إليه، احتمل أن يقرع بينهما 
	مسألة : وإن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
	مسألة : وإن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
	مسألة : وهل يمنع إذا طال مقامه للأخذ على وجهين 
	فائدة : لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح،......، أنه يقرع بينهما
	تنبيه : فعلى المذهب ، قال الحارثي : إنما يتأتي هذا المنضبط الداخل تحت اليد
	فائدة : وكذا الحكم في السبق إلى الطريق
	فائدتان : إحداهما ، لو ترك دابته بفلاة ملكها آخذها
	الثانية : لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق
	مسألة : وإذا كان الماء في نهر مملكوك، كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء
	فائدتان : إحداهما ، لو اسنوى اثنان في القرب من أول النهر، اقتسما الماء بينهما .إن أمكن
	الثانية : لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا، قبل انتهاء سقى الأراضي، لم يكن له ذلك
	مسألة : فإن أراد إنسان إحياء أرض ليسقيها من ماء النهر جاز
	فصل : الضرب الثاني، الجاري في نهر مملوك ،وهو قسمان 
	فائدة : لو كان الماء بنهر مملوك فما حصل فيه ملكه
	فصل : وإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته، فله أن يسقي به ما شاء من الأرض
	فصل : وكل واحد منهم أن يتصرف في ساقتيه المختصة به
	فصل : وإن قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة
	فصل : القسم الثاني : أن يكون منبع الماء مملوكا 
	فصل : إذا كان النهر أو ساقية مشتركا بين جماعة ، فأرودوا إكراءه،......، كان ذلك عليه على حسب ملكهم فيه
	مسألة : وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين
	مسألة:وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه

	باب الجعالة
	مسألة : وهي أن يقول  : من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا
	فائدة : قوله، وهي أن يقول  : من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا
	تنبيه : قوله : من رد عبدي . يقتضي صحة العقد رد الابق
	مسألة : فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه
	فائدة : الجعالة نوع إجارة
	فائدة : لو رده من نصف الطريق المعينة، أو قال : من رد عبدي . فرد أحدهما فله نصف الجعل
	مسألة : وإن فعله جماعة، فهو بينهم
	فصل : وإن قال : من رد عبدي من بلد كذا ، فله دينار
	مسألة : وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه
	مسألة : وتصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول ، إذا كان العوض معلوما 
	فصل : وكل ما جاز أن يكون عوضا في الاجارة، جاز أن يكون عوضا في الجعالة
	فائدة : إذا كانت الجهالة تمنع التسليم، لم تصح الجعالة
	فصل : فإن كان العمل معلوما ، مثل أن 
	فائدة : لو قال  : من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده ، فله كذا 
	مسألة : وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها
	مسألة : وإن اختلفا في أصل الجعل ، أو قدره فالقول قول الجاعل
	مسألة : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيئ له ، إلا في رد الآبق
	تنبيه : قال الحارثي في شرحه في قول المصنف : فالقول قول الجاعل  : تجوز منه
	فائدة : وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة
	تنبيه : ظاهر قوله : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل ، فلا شيئ له 
	فادئدتان : إحداهما ، لو تلف ما خلصه من هلكة ، لم يضمنه منقذه
	الثانية : متى ، كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه ، كان جائزا
	تنبيه : مراد المصنف وغيره بقولهم : ومن عمل لغيره عملا بغير جعل ، فلا شيئ له 
	مسألة : فأما رد الآبق ، فإنه يستحق الجعل برده، وأن لم يشترط له
	تنبيه : دخل في عموم كلام المصنف ، لو رده الإمام
	مسألة : ويأخذ منه ما أنفق على الآبق في قوته
	مسألة : وإن مات السيد ، اسنحق ذلك في تركته
	فوائد تتعلق بعلف الدابة، وجواز استخدامه بدل النفقة، وأن العبد وغيره أمانة ، وأم الولد والمدبر كالقن
	فصل : ويجوز أخذ الآبق لمن وجده
	تنبيه : أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده

	باب اللقطة
	فائدة : قوله : وهي المال الضائع من ربه
	مسألة : وتنقسم ثلاثة أقسام، أحدهما، ما لا تتبعه الهمة
	فائدة : لو وجد كناس ، أو نخال ، أو مقلش ، قطعا صغارا مفرقة، ملكها بلا تعريف، وإن كثرت
	فصل : والذي يجوز التقاطه والانتفاع به من غير تعريف، ،...، إذا التقطه إنسان وانتفع به، وتلف فلا ضمان عليه
	فوائد : منها مال قاله في التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى
	ومنها ، أنه لا يلزمه دفع بدله، إذا وجد ربه على الصحيح
	ومنها، لا يعرف الكلب إذا وجده، بل ينتفع به
	فوائد، منها أن الخمر مما يمتنع من صغار السباع
	ومنها قال الحارثي : اختلف الأصحاب في الكلب المعلم، فأدخله المصنف فيما يمتنع التقاطه
	ومنها، يجوز للإمام وانائبه أخذ ما يمتنع من صغار السباع، وحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه
	ومنها ، قطع المصنف والشارح بجواز التقاطه الصيود المتوحشة
	ومنها، أحجار الطواحين، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة
	فصل : فإن كانت الصيود مستوحشة، إذا تركت رجعت إلى الصحراء ، وعجز عنها صاحبها، جاز التقاطها
	فصل : والبقر كالإبل نص عليه احمد
	فصل : فأما غير الحيوان ، فما كان منه ينحفظ بنفسه،.....، فهو كالإبل في تحريم أخذه
	فصل : فإن أخذ الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ضمنه
	فصل : وللإمام أو نائبه أخذ الضالة ليحفظها لصاحبها 
	فصل : إن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها، لم يجز له ذلك
	فائدتان، منهما ، قوله :فإن دفعها إلى نائب الإمام، زال عنه الضمان
	الثانية : إذا أخذها الإمام أو نائبه منه، لم يلزمه تعريفها
	فصل : ويسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال بأنها ضالة، ويشهد عليها 
	فصل : ومن ترك دابة بمهلكة، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، ملكها 
	فصل : فاما ما ألقاه ركاب البحر فيه خوفا من الغرق، فلم أعلم لأصحابنا فيه قولا، سوى عموم قولهم الذي ذكرناه
	فصل : ذكر القاضي فيما إذا التقط عبدا صغيرا ، أو جارية، ان قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف
	تنبيه : شمل كلام المصنف العبد الصغير والجارية
	فصل : ولا فرق بين أن يجدها بمصر أو مهلكة
	مسألة : فمن لا يأمن نفسه عليها، ليس له أخذها .....فإن أخذها....ولا يملكها وإن عرفها
	مسألة : ومن أمن نفسه عليها ، وفوى على تعريفها، فله أخذها.....والأفضل تركها
	تنبيه : ظاهر قوله:وقوى على تعريفها أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها
	فائدة : لو أخذها بنية الأمانة، ثم طرأ قصد الخيانة. قال في التخليص يحمتل وجهين
	مسألة : ومتى اخذها ثم ردها إلى موضعها ، أو فرط فيها ، ضمنها
	فصل : فإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط، فلا ضمان عليه
	فائدة : لو أخذ من نائم شيئا، لم يبرأ منه إلا بتسليمة له بعد انتباهه، وكذلك الساهي
	فصل : ومن اصطاد سمكة من البحر ، فوجد فيها درة أو عنبرة او شيئا مما يكون في البحر
	فصل : وإن وجد عنبرة على الساحل فهي له
	فصل : وإن صاد عزالا فوجده مخضوبا، أو في عنقه خرز، أو في إذنه قرط ونحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه، فهو لقطة
	فصل : ومن اخذت ثيابا في الحمام مداسه وترك له بدله، لم يملكه بذلك
	فصل : نقل الفضل بن زياد ، عن احمد ، إذا تنازع صاحب الدار والساكن في دفن الدار....
	فصل : ومن وجد لقطة في دار الحرب، فكان في جيش، فقال احمد : يعرفها سنة في دار الإسلام
	مسألة : وهي على ثلاثة أضرب، حيوان ، فيخير بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه، وحفظ ثمنه ، وبين
	فصل : وإذا اكلها ثبتت قيمتها في ذمته
	مسألة : الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه واكله
	تنبيه : حيث قلنا  : يباع . فإن البائع الملتقط
	فائدة : لو تركه حتى تلف ، ضمنه
	مسألة : وغرامة التجفيف منه
	مسألة : الثالث، ساءر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه
	تنبيه : شمل قوله : ويعرف الجميع الحيوان وغيره
	تنبيه : ظاهر قوله : وأبواب المساجد . انه لا يعرفها في نفس المساجد
	فصل : إذا اخر التعريف عن الحول الول، مع إمكانه ، أثم
	فائدة : لو أخر التعريف عن الحول الأول، مع إمكانه ، أثم وسقط التعريف
	فصل : ومتى عرف اللقطة حولا فلم تعرف 
	مسألة : فغن لم تعرف ، دخلت في ملكه بعد الحول
	فصل : فإن راياها معا ، فهي لآخذها
	تنبيه : قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها
	مسألة : وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان
	تنبيه : قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان
	تنبيه : تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة، أن الصحيح من المذهب، أن اللقطة تدخل في ملكه قهرا
	فائدة : قال في الفروع : يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان
	فائدتان : إحداهما، لو التقطه اثنان فقال أحدهما للآخر ..
	مسألة : وعن أحمد ، أن لقطة الحرم لا تملك بحال
	فصل : ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها
	فائدة : الوعاء هو ظرفها
	تنبيه : يكون الإشهاد عليها لا على صفتها 
	مسألة : فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها
	تنبيه : محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط
	فائدة : قال الحارثي : إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها ، فقال الشريف أبو جعفر ....
	فصل : ويدفعها إليه بزيادتها المتصلة والمنفصلة
	مسألة : وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها ، وبعده يضمنها 
	تنبيه : محل هذا إذا قلنا : يملكها بعد الحول
	فوائد تتعلق بقول مالك اللقطة للملتقط  : أخذتها لتذهب بها وحكم من تصرف في اللقطة بعد الحول 
	فصل : فإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبة أو نحوهما ، لم يكن له أخذها
	مسألة : وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين
	تنبيه : محل هذا ، إذا وصفها معا
	فائدتان : إحداهما ، لو ادعاها كل واحد منهما، فوصفها أحدهما دون الآخر...
	الثانية : يلوم مدعي اللقطة، مع صفتها، أن يقيم بينة
	مسألة : فإن أقام آخر بينة أنها له...
	مسألة : إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا يملك صاحبها مطالبته....وإن ضمن الدافع، رجع على الواصف
	تنبيه : قوله : ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف
	فصل : ولو جاء مدع للقطة فلم يصفها ولا أقام ببينة أنها له، لم يجز دفعها 
	فصل : فإن كان الملتقط قد مات واللقطة موجودة، قام وارثه مقامه 
	فصل : قال رحمه الله  : ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا
	فصل : ويملك الذمي بالالتقاط كالمسلم
	فصل : ويصح التقاط الفاسق
	مسألة : وإن وجدها صبي أو سفيد، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها ، فهي لواجدها 
	فصل : قال أحمد ، في رواية العباس بن مويى ، في غلام له عشر سنين التقط لقطة،...
	فائدة : إحداهما ، قال الأصحاب : يضمن الولي
	فائدة : إحداهما ، قال الأصحاب : يضمن الولي
	الثانية : لو كان الصبي مميزا، فعرف ، قال الحارثي  : فظاهر كلامه في المغني 
	مسألة : وإن التقطها عبد، فلسيده أخذها منه، وتركها معه
	مسألة : والماكتب كالحر في اللقطة
	فائدة : وكذا الحكم في النادر من كسب المعتق بعضه
	تنبيه : الخلاف هنا، مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب
	فوائد تتعلق بذكر الخلاف والحكم فيما لو وجد لقطة في غير طريق مأتي ، أو أخذ متاعه....

	باب اللقيط
	فائدة : قوله : وهو الطفل المنبوذ
	مسألة : وهو حر
	تنبيه : قوله : وهو الطفل
	مسألة : ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه ما ينفق عليه
	فائدة : يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه
	تنبيه : قوله : ينفق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه ما ينفق عليه
	مسألة : ويحكم بإسلامه ، إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فيكون كافرا
	فائدة : لو كان في دار الإسلام بلد، كل أهلها أهل ذمة، ووجد فيها لقيط، حكم بكفره
	مسألة : وما وجد معه ، من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه...
	فائدتان : إحداهما ، قال الحارثي : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير
	الثانية : قال في (( الفائق ))  : لو كثر المسلمون في بلد الكفار فلقيها مسلم
	مسألة : وأولى الناس بحضانته واجده، إن كان أمينا 
	مسألة : وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم
	مسألة : وإن كان الملتقط فاسقا لم يقر في يده
	فوائد، منها وكذا الحكم في الحفظ ماله
	ومنها ، قبول الهبة والوصية
	فصل : فإن كان الملتقط مستور الحال، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا خيانة، أقر اللقيط في يده
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن كان فاسقا ، لم يقر في يده
	مسألة : فإن كان الملتقط رقيقا، لم يقر في يده
	فاءدة : المدبر ، وأم الولد ، والمعلق عتقه، كالقن
	مسألة : أو كافرا واللقيط مسلم
	مسألة : أو بدويا ينتقل في المواضع
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف، أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره ، أنه يقر
	فائدة : إحداهما، يشترط في الملتقط أيضا، أن يكون مكلفا
	الثانية : يشترط الرشيد، فلا يقر بيد السفيه
	مسألة : وإن وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده
	مسألة : وإن التقطه في البادية مقيم في حلة
	مسألة : وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر
	مسألة : وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر ، والمقيم على المسافر
	فوائد : إحداهما، وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية
	الثانية : وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة
	الثالثة : حيث يقال بانتزاعه من الملتقط ، فيما تقدم من المسائل ، فإنما ....
	تنبيه : يستثمنى من هذه المسائل، لو كان البلد وئيبا
	فصل : وإن التقط مسلم وكافر طفلا محكوما بكفره، فالمسلم أحق
	فائدة : الشركة في الالتقاط أن يأخذاه جميعا
	تنبيه : دخل في كلام المصنف، لو التقطه مسلم زكافر
	مسألة : فإن تساويا وتشاحا، أقرع بينهما 
	فصل : وإن رأياه جميعا ، فسبق أحدهما فأخذه، أو وضع يده عليه، فهو أحق به
	مسألة : فإن اختلفا في الملتقط منهما ، قدم من له بينة
	تنبيه : قوله : وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة
	مسألة : فإن لم يكن لهما بينة، قدم صاحب اليد
	مسألة : فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما
	مسألة : فإن لم لم يكون لهما يد فوصفه أحدهما ، قدم
	فائدة : قوله : فإن كان في أيدهما ، أقرع بينهما
	فائدة : لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا، وسأل الحاكم يمينه، قال في الفروع فيتوجه إحلافه
	فائدة : لو وصفاه جميعا، أقرع بينهما 
	فصل : قال رحمه الله  : وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال
	فائدة : وإن قتل عمدا، فوليه الإمام
	مسألة : وإن قطع طرفه عمدا ، انتظر بلوغه
	فصل : إذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فهي على بيت المال
	تنبيه : دخل في عموم قوله : انتظر بلوغه 
	مسألة : وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقة، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط
	تنبيه : حيث قلنا  : ينتظر البلوغ أو العقل
	مسألة : وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه
	فائدة : لو كان اللقيط مميزا، يطأ مثله، وجب الحد على قاذفه
	فصل : فإن كانت الدعوى بعد بلوغ اللقيط ، كلف إجابته
	مسألة : وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل
	فائدة : قال في المغني إن شهدت البينة بالملك، أو باليد، لم يقبل إلا رجلان
	فصل : فأما إن أقر بالرق ابتداء لإنسان ، فصدقه، فهو كما لو أقر به جوابا
	فصل : فإذا قبلناه إقراره بالرق بعد نكاحه ، وهو ذكر،......
	فصل : وإن كان اللقيط أنثى، وقلنا  : يقبل فيما عليه خاصة. فالنكاح صحيح في حقه
	فصل : فإن كان قد تصرف ببيع أو شراء، فتصرفه صحيح
	فصل : فإن كان قد جنى جناية موجبة للقصاص، فعليه القود
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