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 باب اللقطـة
 تعريفها :

 وشرعاً : مال ضـل عن صاحبـه .
َفَسأََلُه َعِن اللَُّقطَِة ? فـََقاَل :  ِاْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها , ُُثَّ  َجاَء َرُجٌل ِإََل اَلنَِّبِي ) قَاَل :  َزْيد ْبِن َخاِلٍد َاْلَُْهِنِي  واألصل فيها : حديث

ْئِب  َجاَء َصاِحبُـَها َوِإَّلَّ َفَشْأُنَك ِِبَا .قَاَل : َفَضالَُّة اَْلَغَنِم ? َعريِفْـَها َسَنًة , فَِإنْ  ِبِل ?, قَاَل : ِهَي َلَك , أَْو أِلَِخيَك , أَْو لِلذِي  قَاَل : َفَضالَُّة َاْْلِ
 متفق عليه  . (لشََّجَر, َحَّتَّ يـَْلَقاَها رَبُـَّهااَء , َوتَْأُكُل اَ , تَرُِد اَْلمَ َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَهاَما َلَك َوََلَا ? قَاَل : "
 فائدة :

 : اسم الضالة َّل يقع على الدرهم والدنانري واملتاع وحنوها , وإمنا الضالة اسم للحيوان . قال اخلطايب
 : قال العلماء الضالة َّل تقع إَّل على احليوان وما سواه يقال له لقطة . وقال ابن حجر

 قسام ( .) واللقطة ثالثة أ 
 أي : إن اللقطة باعتبار الشيء امللقوط هل ميلك أو َّل ? وهل يُعريف أو َّل ? ثالثة أقسام .

ملك بال تعريف ( . 
ُ
 ) ما ال تتبعــه همة أوساط الناس ، في

 .لتمرة, والقرشعصا, واحلبل, والرغيف, واكال,  , وتقل قيمته, وَّل يهتم به الناسما َّل تتبعه مهة أوسـاط الناس :هذا القسم األول
 ( .فهذا جيوز أخـذه وَّل جيب تعريفـه . ) بشرط أن َّل يكون عاملاً بصاحبه 

 أي ميلكه واجده مبجرد التقاطه , ويباح له اَّلنتفاع به , وَّل حيتاج إَل تعريف .
 متفق عليه . مر بتمرٍة يف الطريق , فقال : لوَّل أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها ( حلديث أنس . ) أن النب 

 فهذا دليل على أن التمرة وحنوها مما َّل تتبعه مهة أوساط الناس , إذا وجدها اْلنسان ملقاة يف الطريق يأخذها ويأكلها إن شاء , ألنه 
ى أنه ليس ذكر أنه مل ميتنع من أكلها إَّل تورعاً , خشية أن تكون من الصدقة اليت حرمت , َّل لكوهنا مرمية يف الطريق فقط , مما يدل عل

 َلا حكم اللقطة .
ذكر أنه مل ميتنع من  : قوله ) ألكلتها ( ظاهر يف جواز أكل ما يوجد من احملقرات ملقى يف الطرقات , ألنه  قال احلافظ ابن حجر

ها , ومل يذكر أكلها إَّل تورعًا خلشية أن تكون من الصدقة اليت حرمت عليه , َّل لكوهنا مرمية يف الطريق فقط , فلو مل خيش ذلك ألكل
 تعريفاً , فدل على أن مثل ذلك ميلك باألخذ وَّل حيتاج إَل تعريف  .

ا تـَرََكَها ِإمنََّ  يَها يف احْلَال   أِلَنَُّه َوِفيِه : أَنَّ التَّْمرَة َوحَنْوَها ِمْن ُُمَقَّرَات اأْلَْمَوال ََّل جيَِب تـَْعرِيفَها بَْل يـَُباح َأْكلَها َوالتََّصرُّف فِ :  وقال النووي
َوَغرْيهْم بَِأنَّ َصاِحبَـَها يِف اْلَعاَدة ََّل يَْطُلبُـَها َوََّل َخْشَية أَْن َتُكون ِمْن الصََّدَقة ََّل ِلَكْوهِنَا لَُقطًَة , َوَهَذا احلُْْكم ُمتـََّفق َعَلْيِه , َوَعلََّلُه َأْصَحابـَُنا 

َقى َلُه ِفيَها َمطْ   َمٌع .يـَبـْ
 .ه, وأن اآلخذ ميلكه مبجرد األخذ لأخذ الشيء احلقري الذي يتسامح به, وَّل جيب التعريف بهديث على جواز دل احل:  قال الصنعاينو 

 َّل نعلم خالفاً بني أهل العلم يف إباحة اليسري واَّلنتفاع به  . قال ابن قدامة :
 . لكن يشرتط يف هذا القسم أن َّل يكون عاملاً بصاحبه 

ن صغار السباع ، كخيل ، وإبل ، وبقر ، فيحرم التقاطها ، وال ) والثاني : الضوال التي متتنع م
ملك بالتعريف ( .

ُ
 ت

 صغار السباع : كالذئب والثعلب وولد األسد وحنوها .
 : أي : أن ما ميتنع من صغار السباع َّل ميلك بالتقاطه , ألنه حيرم أخذه , ولو عريفه مل ميلكه , ألنه متعٍد بأخذه . هذا القسم الثاين

 يل , واْلبل , والبقر .كاخل
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 والذي ميتنع من صغار السباع : 
 ( .كاْلبل , واخليل , والبقر , والبغال   )إما لضخامته 
 ( .كالطيور ) وإما لطريانه 

 ( .كالظباء ) وإما لسرعة عدوها 
 ( .كالفهد   )وإما لدفعها عن نفسها بناِبا 

 والدليل على حترمي أخذه :
اْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها ُُثَّ َعريِفْـَها َسَنًة فَِإْن َجاَء » َفَسأََلُه َعِن اللَُّقطَِة فـََقاَل   َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّبيِ ) قَاَل .  اْلَُْهِنيِ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد 

ْئِب َلَك أَْو أَلِخيَك » قَاَل َفَضالَُّة اْلَغَنِم قَاَل «. َصاِحبُـَها َوِإَّلَّ َفَشْأَنَك ِِبَا  َما َلَك َوََلَا َمَعَها ِسَقاُؤَها : قَاَل َفَضالَُّة اِْلِبِل قَاَل «. أَْو لِلذِي
 ( متفق عليه .َوِحَذاُؤَها تَرُِد اْلَماَء َوتَْأُكُل الشََّجَر َحَّتَّ يـَْلَقاَها َربُـَّها 

 ( أي ما حكمها ? قَاَل َفَضالَُّة اِْلِبلِ ) 
 استفهام إنكاري , واملعىن : مالك وَلا , ملاذا تأخذها واحلال أهنا مستقلة بأسباب متنعها من اَلالك , بدليل ( هذاَما َلَك َوََلَا : قَاَل ) 

حَّت امحر وجنتاه أو  ... فغضب النب فهام إنكاري ما جاء يف رواية ) .. ( . ويدل على أن هذا اَّلستقوله ) معها سقاؤها وحذاؤها .
 ( . ويف رواية للبخاري ) فتمعر وجه النب  امحر وجهه فقال : مالك وَلا ( ,

 ( السقاء هو جوفها الذي حيمل املاء .َمَعَها ِسَقاُؤَها ) 
 ( احلذاء هو خفها . َوِحَذاُؤَها) 

ل املاء إَل أن اْلبل غري ُمتاجة إَل احلفظ مبا ركب هللا يف طباعها من اْلالدة على العطش وتناو  قال العلماء : ويف هذا تنبيه من النب 
 ( أي صاحبها الذي أضلها . َحَّتَّ يـَْلَقاَها َربُـَّهابغري تعب لطول عنقها وقوهتا على املشيء ) 

 إىل اإلمام ( .
ُ
 ) وال يربُأ من أخذه إال أن يدفعه

, وَّل إذن الشارع , أي : من أخذ احليوان املمتنع بنفسه من صغار السباع مل يربأ بأخذه , وعليه ضمانه , ألنه أخذ ملك غريه بغري إذنه 
فهو كالغاصب , إَّل أن يدفعها إَل اْلمام , فيزول عنه الضمان , ألن اْلمام له نظر يف ضوال الناس , فكان نائبًا عن أصحاِبا , وُعلم 

 منه أن لإلمام ونائبه أخذها للحفظ .
 فائدة :

مسبعة , أو قريبًا من دار احلرب خياف عليها من أهلها , يستثىن من ذلك ما إذا وجد الضالة يف مهلكة َّل ماء فيها وَّل مرعى أو أرض 
 فإنه يردها أو يأخذها بقصد اْلنقاذ َّل اَّللتقاط , وَّل ضمان عليه , ألن فيه إنقاذها من اَلالك , أشبه ختليصها من حريق وحنوه .

له  فهذاما تكثر قيمته من األمثان ، واحليوان الذي ال ميتنع من صغار السباع ) والثالث :  
 التقاطه إن أمِن نفسه على ذلك ( .

 ما تكثر قيمته من األمثان , كذهب , وفضة , ومتاع , وغنم .هذا القسم الثالث : 
َسَنًة فَِإْن َجاَء َصاِحبُـَها  اْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها ُُثَّ َعريِفْـَها :َفَسأََلُه َعِن اللَُّقَطِة فـََقاَل   َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّبيِ حلديث زيد بن خالد السابق )

ْئبِ  :قَاَل َفَضالَُّة اْلغََنِم قَاَل «. َوِإَّلَّ َفَشْأَنَك ِِبَا   ( . َلَك أَْو أَلِخيَك أَْو لِلذِي
ْئبِ  : َلك أَْو أِلَِخيكقـَْوله : )َفَضالَّة اْلَغَنم, قَالَ :  قال النووي ْذن يف َأْخذَها, ِبِ  (أَْو لِلذِي ِبلَمْعَناُه اْْلِ َ اْلَفْرق بـَْينهَما . َوفـَرََّق اَلِف اْْلِ , َوبـَنيَّ

ِبل ُمْستَـْغِنَية َعْن َمْن حَيَْفظَها َِّلْسِتْقاَلَِلَا ِِبَِذائَِها َوِسَقائَِها ئَاب وَ َوُوُرودَها اْلَماء َوالشََّجر بَِأنَّ اْْلِ َباع, , َواْمِتَناعَها ِمْن الذِي َغرْيَها ِمْن ِصَغار السِي
ْئب فَِلَهذَ ْأُخذَها أَْنَت أَْو َصاِحبَها, فـََلك أَْن تَ َغَنم ِبِاَلِف َذِلكَ َوالْ  ِبل, أَْو َأُخوك اْلُمْسِلم الَِّذي مَيُري ِِبَا أَْو الذِي  .ا َجاَز َأْخذَها ُدون اْْلِ

عدم اَّلستقالل معرضة للهالك مرتددة بني فيه إشارة إَل جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة ل( ...َلك أَْو أِلَِخيك : قوله ) وقال يف الفتح
وفيه , ذئب جنس ما يأكل الشاة من السباعواملراد بال, و أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرواملراد به ما ه ,أن تأخذها أنت أو أخوك
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إمساعيل بن جعفر عن  ووقع يف رواية, للذئب كان ذلك أدعى له إَل أخذهاألنه إذا علم أنه إن مل يأخذها بقيت , حث له على أخذها
 ذ .ـوهو صريح يف األمر باألخ (فقال خذها فإمنا هي لك اخل)ربيعة كما سيأيت بعد أبواب 

 : فهذا النوع جيوز التقاطه لكن بشرطني 
 إن أِمن نفسه على ذلك . األول :

 القدرة على التعريف . الثاين :
 ( دليل على إباحة األْخذ . فهذا له التقاطها ..وقوله )  -

  اختلف العلماء يف ذلك .لكن هل األفضل اَّللتقاط أم عدمه ? 
 : األفضل اَّللتقاط . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي .
: وسئل عن  .. وقد جاء يف هذا احلديث أسئلة عن الضالة , وفيه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .واستدلوا ِبديث -أ

 ك أو للذئب , امجعها إليك حَّت يأيَت باغيها ( رواه أمحد .الضالة فقال : لك أو ألخي
 فقالوا : فقوله ) امجعها .. ( دليل على استحباب التقاط القطة .

 وقالوا : إن الواجب على املسلم حفظ مال أخيه , ويف التقاط اللقطة حفظ ملال أخيك .-ب
 : الرتك األفضل .  القول الثاين

 من السلف . وهذا قول اْلمام أمحد ومجاعة
 قالوا : ألنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام , ألنه قد يقصر يف حقها ويف تعريفها .

 : أنه خمري . القول الثالث
 وهذا مذهب املالكية .

 حلديث زيد بن خالد , فإن ظاهره أن امللتقط خمري .
 والراجح  التفصيل :

 ا ويعرفها التعريف الشرعي , فاألفضل اَّللتقاط , ألن يف ذلك حفظ مال الغري .إن أِمَن من نفسه اخليانة , ووثق بأنه سيحفظه
وإن عرف من نفسه اخليانة , أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فاألوَل هنا الرتك , ملا يف ذلك من تضييع مال غريه وتعريض نفسه 

 للوقوع يف احلرام .
 : وهذا النوع ينقسم إَل ثالثة أقسام 

 أن يكون ما التقطه حيوان , وهذه حتتاج إَل نفقة وكلفة . األول  :
 فهنا خيري بني أمور ثالثة :

 أكله بقيمته . -أ
ْئبِ يف ضالة الغنم ) هي  ودليل جواز أكلها : قوله  ( فسوى بينه وبني الذئب , وهو َّل يتأّني بأكلها , وألن فيه  َلك أَْو أِلَِخيك أَْو لِلذِي

 ا وحراستها , وهذا يؤدي إَل أن يغرم أضعاف قيمتها .إغناء عن اْلنفاق عليه
 أو بيعه وحفظ مثنه . -ب
 أو حفظه وينفق عليه من ماله , وله الرجوع إذا نوى . -ج

 فهنا خيري :ي  إن كانت اللقطة مما خيشى فساده إذا بق الثاين :
 إما بيعه وحفظ مثنه . -أ

 أو أكله بقيمته . -ب
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 ني فواكه أو خضار ( وهذه َّل ميكن أن حتفظ مدة طويلة , فهنا هو باخليار كما سبق .مثال : التقط طعاماً ) كرات
 فهذه يلزمه تعريفها وحفظها كما سيأيت . باقي األموال , كالذهب , والفضة , والثياب , والساعات , والدراهم , واملتاع . الثالث :

ها ( .
ُ
 ) وجيب حِفظ

 أي : جيب حفظ اللقطة .
 صارت يف يده أمانة , واألمانة جيب حفظها .ألنه بأخذه َلا 

 ألن هللا أمر بأدائها , وَّل ميكن األداء إَّل باحلفظ .
 وحفظها يكون يف حرز مثلها . -
 . )

ً
 كامال

ً
ال
ْ
 ) وتعريفها يف جمامع الناس غري املساجد حو

 أي : وجيب تعريفها يف جمامع الناس , فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة .
 فيه مباحث : والتعريف

 التعريف : هو أن ينادي يف املوضع الذي وجدها فيه , ويف جمامع الناس . أوالً :
 وهو واجب .

 ( . ُُثَّ َعريِفْـَها َسَنًة فَِإْن َجاَء َصاِحبُـَها َوِإَّلَّ َفَشْأَنَك ِِبَا) ...  لقوله 
 ُمْلَتِقٍط , َسَواٌء أَرَاَد مَتَلَُّكَها أَْو ِحْفَظَها ِلَصاِحِبَها .أَمَّا ُوُجوبُُه , فَِإنَُّه َواِجٌب َعَلى ُكلِي :  قال ابن قدامة

والتعريف واجٌب   ألنَّه مأموٌر به . ُثَّ خيتص الوجوب بسنة يف املال الكثري   الذى َّل يفسد , وَّل ينقص منها . وهو قول :  وقال القرطيب
 فقهاء األمصار . 

 وجيب تعريفها فوراً . ثانياً :
 يفها أول وقت التقاطها أدعى إَل وجود مالكها , ألن صاحبها يطلبها عقب ضياعها .ألن تعر 

 مدة التعريف : سنة . ثالثاً :
 ( . ُُثَّ َعريِفْـَها َسَنةً للحديث السابق )

ََ أََمَرُه ِبَعاٍم َواِحٍد , َوأِلَنَّ  النَِّبَّ لََنا َحِديُث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد الصَِّحيُح فَِإنَّ و  : -بعد أن ذكر بعض األقوال يف املسألة  – قال ابن قدامة
َها اْلَقَواِفُل , َومَيِْضي ِفيَها الزََّماُن الَِّذي تـُْقَصُد ِفيِه اْلِباَلُد , ِمْن احْلَريِ  ِة َأَجِل اْلَعنْيِ .السََّنَة ََّل تـََتَأخَُّر َعنـْ     َواْلبَـْرِد َواَِّلْعِتَداِل , َفَصُلَحْت َقْدرًا َكُمدَّ

 إذا أخـــير التعريف أُث . رابعاً :
 .إَذا َأخََّر التـَّْعرِيَف َعْن احلَْْوِل اأْلَوَِّل , َمَع إْمَكانِِه أَُِثَ :  قال ابن قدامة

 أََمَر بِِه ِفيِه , َواأْلَْمُر يـَْقَتِضي اْلُوُجوَب . أِلَنَّ النَِّبَّ أوَّلً : 
 ( .ََّل َيْكُتُم َوََّل يـَُغيِيُب )  َوقَاَل يف َحِديِث ِعَياِض ْبِن مِحَارٍ 

ُرُك طََلِبَها .َوأِلَنَّ َذِلَك َوِسيَلٌة إََل أَْن ََّل يـَْعرِفـََها َصاِحبُـَها , فَِإنَّ الظَّاِهَر أَنَُّه بـَْعَد احلَْْوِل يـَْيَأُس ِمنـْهَ ثانياً :   ا , َوَيْسُلو َعنـَْها , َويـَتـْ
 لتقاط .جيب أن تكون هذه السنة تلي اَّل خامساً :

, رِيِفَها ِحنَي ُسِئَل َعنـَْهاأََمَر بِتَـعْ  , َوَتُكوَن ُمتَـَوالَِيًة يف نـَْفِسَها أِلَنَّ النَِّبَّ السََّنُة تَِلي اَِّلْلِتَقاطَ  فَِإنَُّه جيَُِب أَْن َتُكوَن َهِذهِ .. : . قال ابن قدامة
رَبِ إََل َصاِحِبَهاتـَّْعرِيِف وُ , َوأِلَنَّ اْلَقْصَد بِالَواأْلَْمُر يـَْقَتِضي اْلَفْورَ    أِلَنَّ َصاِحبَـَها يِف َعِقيَب َضَياِعَها ُمتَـَوالًِيا, َوَذِلَك حَيُْصُل بِالتـَّْعرِيِف ُصوُل اخلَْ
َا يـَتَـَوقَـُّعَها وَ   ( . ) املغن       , فـََيِجُب خَتِْصيُص التـَّْعرِيِف بِِه .َيْطلُبُـَها َعِقيَب َضَياِعَهااْلَغاِلِب إمنَّ

 مكان التعريف : جمامع الناس , وأبواب املساجد . ) واملكان الذي وجدت فيه ( . سادساً :
 أما تعريفها يف املكان الذي وجدت فيه : فألن صاحبها يطلبها يف ذلك املوضع غالباً .

 وأما يف جمامع الناس :
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اُب اْلَمَساِجِد َواْلََْواِمِع , يف اْلَوْقِت الَِّذي جَيَْتِمُعوَن ِفيِه , َكَأْدبَاِر الصََّلَواِت يِف يف َمَكانِِه , َوُهَو اأْلَْسَواُق , َوأَبـْوَ  فقد قال ابن قدامة :
َها َصاِحبُـَها , فـََيجِ اْلَمَساِجِد , وََكَذِلَك يف جَمَاِمِع النَّاِس   أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد إَشاَعُة ذِْكرَِها , َوِإْظَهاُرَها , لَِيْظَهَر َعلَ   . ُب حَتَريِي جَمَاِمِع النَّاسِ يـْ

َساِجد , َوَمَواِضع ِاْجِتَماع اَل َأْصَحابَنا : َوالتـَّْعرِيف َأْن يـَْنُشدَها يف اْلَمْوِضع الَِّذي َوَجَدَها ِفيِه , َويف اأْلَْسَواق , َوأَبـَْواب اْلمَ : ق وقال النووي
 .    ) نووي ( .النَّاس 

 املساجد . َّل جيوز تعريفها يفسابعاً : 
ُ َعَلْيَك فَِإنَّ ا َمْن مسََِع َرُجاًل يـَْنُشُد َضالًَّة يِف ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ . قال : ُهرَيـْرََة  َأيَب حلديث  ( ْلَمَساِجَد ملَْ تـُْْبَ َِلََذااْلَمْسِجِد فـَْليَـُقْل ََّل َردََّها اَّللَّ
 .رواه مسلم 

 بعدم تشميت العاطس إذا مل حيمد . ير , كما أمر النب قال الشيخ ابن عثيمني : وهذا من باب التعز 
 ة التعريف .كيفي ثامناً :

ء صاحبها يف ذلك األسبوع أحرى , ُث بعد األسبوع ينادي عليها على حسب ييف األسبوع األول من التقاطها ينادي كل يوم , ألن جم 
 .عادة الناس يف ذلك 

ْوِم الَِّذي َوَجَدَها , لنـََّهاُر ُدوَن اللَّْيِل   أِلَنَّ النـََّهاَر جَمَْمُع النَّاِس َوُمْلتَـَقاُهْم ُدوَن اللَّْيِل , َوَيُكوُن َذِلَك يِف اْليَـ َوُهَو ا, يف َزَمانِِه  قال ابن قدامة :
 ا .َواأْلُْسُبوُع َأْكثـَُر   أِلَنَّ الطََّلَب ِفيِه َأْكثـَُر , َوََّل جيَُِب ِفيَما بـَْعَد َذِلَك ُمتَـَوالِيً 

ُر , فـَيَـُقوَل : َمْن َضاَع ِمْنُه َذَهٌب أَْو ِفضَّةٌ  ... وقال رمحه هللا : أِلَنَُّه َلْو . ..َوحَنُْو َذِلَك , أَْو َدنَاِنرُي أَْو ثَِياٌب  َوُهَو َأْن يَْذُكَر ِجْنَسَها ََّل َغيـْ
َقى ِصَفتُـَها  . ) املغن ( .َدلِياًل َعَلى ِمْلِكَها  َوَصَفَها َلَعِلَم ِصَفتَـَها َمْن َيْسَمُعَها , َفاَل تـَبـْ

ِعيَـَها بـَْعُض َمْن مسََِع ِصَفتَـَها فـََتِضيَع َعلَ (  كشاف القناعوجاء يف )   ا .ى َماِلِكهَ اتَـَّفُقوا َعَلى أَنَُّه ََّل َيِصُفَها   أِلَنَُّه ََّل يـُْؤَمُن أَْن يَدَّ
 ) وأجرة املنادي على امللتقط ( .

 التعريف على امللتقط , واملنادي ينوب منابه , فتكون أجرته عليه . سنة ( فجعل ) ُث عرفها  لقوله 
 وألنه متطوع ِبفظها , فال يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة .

 وقيل : إن األجرة على مالك اللقطة .
 وهذا أقرب .

كمًا ( . 
ُ
ه ح

َ
 بعد

ُ
ملك

ُ
 ) وت

 أي : بعد احلول والتعريف , حكماً : أي قهراً .
 بدون أن خيتار , كما ميلك الوارث مال مورثه .سنة كاملة فإنه ميتكلها قهراً  هافإذا عرفأي : 

 سواء كان امللتقط غنياً أو فقرياً , لكنه ملك مقيد مبا إذا جاء صاحبها .
 َصاَرْت ِمْن َمالِِه , َكَسائِِر أَْمَواِلِه , َغِنيًّا َكاَن اْلُمْلَتِقُط أَْو َفِقريًا .َذا َعرََّف اللَُّقطََة َحْوًَّل , فـََلْم تـُْعَرْف , َمَلَكَها ُمْلَتِقطَُها , وَ إ قال ابن قدامة :

 . َوُرِوَي حَنُْو َذِلَك َعْن ُعَمَر , َواْبِن َمْسُعوٍد , َوَعاِئَشَة 
 َوبِِه قَاَل َعطَاٌء , َوالشَّاِفِعيُّ , َوِإْسَحاُق , َواْبُن اْلُمْنِذِر .

 ( .فَِإْن ملَْ تـُْعَرْف , فَاْستَـْنِفْقَها ) يِث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد َحدِ يف  لقوله 
 ( .َوِإَّلَّ َفِهَي َكَسِبيِل َماِلَك  )َويف َلْفٍظ 
( فَاْسَتْمِتْع ِِبَا ) َويِف َلْفٍظ ( فَاْستَـْنِفْقَها )  َويف َحِديِث ُأيَبِي ْبِن َكْعبٍ ( َفَشْأَنك ِِبَا ) َويف َلْفٍظ ( فَانـَْتِفْع ِِبَا  )َويف َلْفٍظ ( ُُثَّ ُكْلَها ) َويف َلْفٍظ 

 ) املغن ( .   َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح .
 ) فيتصرف فيها مبا شاء بشرط ضمانها ( .

 ا له .أي : فله أن يفعل ِبا ما يفعله مباله من هبة , أو بيع , أو أكل , لكن يضمنها ملالكها , ِبيث إذا جاء مالكها بعد احلول يضمنه
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 وهذا قول مجاهري العلماء .
 فاْلمهور على وجوب الرد إن كانت العني موجودة , أو البدل إن كانت استهلكت .

 يف رواية  ) ولتكن وديعة عندك ( . لقوله 
 وجاء عند مسلم : ) فاعرف عفاصها ووكاءها ُث كلها , فإن جاء صاحبها فأدها إليه ( .

 .فإن جاء صاحبها ...( بعد قوله: )كلها( يقتضي وجوب ردها بعد أكلها, فيحمل على رد البدلاهر قوله: ): فإن ظقال ابن حجر 
وأصرح من ذلك رواية أيب داود  ) فإذا جاء باغيها فأدها إليه , وإَّل فاعرف عفاصها ووكاءها ُث كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه (  وقال :

 , وهي أقوى حجة للجمهور  .فأمر بأدائها إليه قبل اْلذن يف أكلها وبعده 
 ) وحيرم تصرفه فيها حىت يعرف صفاتها ( .

ِبيث لو جاء صاحبها يف أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة أي : حيرم على واجد اللقطة أن يتصرف فيها قبل معرفة صفاهتا 
 صاحبها  . مبجيءأو ردي بدَلا إن مل تكن موجودة , ألن ملكه َلا مراعى يزول 

 ... ( .اْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها ُُثَّ َعريِفْـَها َسَنًة  :َفَسأََلُه َعِن اللَُّقطَِة فـََقاَل  َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّبِي ديث زيد بن خالد السابق )حل
 بكسر العني , والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة . ( ِعَفاَصَها) 
 الوِكاء هو اخليط الذي يشد به العفاص .( َووَِكاَءَها ) 

 مبعرفة ذلك ألمرين : وأمر النب 
 ألجل أن مييزها من بني ماله , فال تلتبس مباله .األمر األول : 

 ألجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه .األمر الثاين : 
 واختلف العلماء هل جيب اْلشهاد على وجداهنا أم َّل على قولني : -

 جيب . قيل :
َمْن َوَجَد لَُقَطًة فـَْلُيْشِهْد َذا َعْدٍل أَْو َذِوي َعْدٍل , َوََّل َيْكُتْم َوََّل يـَُغيِيْب فَِإْن َوَجَد )  , قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ِعَياض ْبن مِحَارديث حل

 ( رواه أبو داود . َمْن َيَشاءُ َصاِحبَـَها فـَْليَـُردََّها َعَلْيِه , َوِإَّلَّ فـَُهَو َماُل هللِا َعزَّ َوَجلَّ يـُْؤتِيِه 
 قالوا : هذا أمر , واألمر للوجوب .

 وقيل : مستحب .
 وهذا مذهب املالكية , والشافعية , واحلنابلة .

 قالوا : ألنه مل يذكر يف األحاديث الصحيحة , فيحمل على الندب .
 ته إن مات , ومن غرمائه إن أفلس .وألن يف اْلشهاد عليها صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمها , وحفظها من ورث

 ) ومىت وصفها طالبها دفعها إليه ( . 
 أي : مَّت جاء طالب الشيء امللتقط ولو بعد احلول فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء والعدد وحنو ذلك مما يتعلق به دفعه إليه .

 ( .دِيَها إِلَْيِه فَِإْن َجاَء طَالِبُـَها يـَْوًما ِمَن الدَّْهِر فَأَ . للحديث السابق ) ..
ة ( .

َ
ن

ّ
 ) بال بي

 أي : تدفع إليه بال بينة من شهود أو ميني .
 أطلق وقال ) فإذا جاء أحد خيربك بعددها ووعائها ووكائها , فادفعها إليه ( . ألن النب  -أ

 ( .َها إِلَْيِه فَِإْن َجاَء طَالِبُـَها يـَْوًما ِمَن الدَّْهِر فََأديِ ويف حديث زيد بن خالد السابق ) ...  -ب
 وألن وصفها يكفي . -ج
 مل يأمر بذلك . وألن الرسول  -د
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 وبه أقول . : هذا الثابت عن رسول هللا قال ابن املنذر 
اْلَمْذُكوَرِة , َدفـََعَها إلَْيِه , َسَواٌء َغَلَب َعَلى  يـَْعِن إَذا َوَصَفَها ِبِصَفاهِتَا ,ِفَعْت إلَْيِه ِباَل بـَيِيَنةٍ فَِإْن َجاَء َربُـَّها فـََوَصَفَها َلُه , دُ : ...  قال ابن قدامة

 ظَنِيِه ِصْدقُُه أَْو مَلْ يـَْغِلْب .
 ) املغن ( .          َوِِبََذا قَاَل َماِلٌك , َوأَبُو ُعبَـْيٍد , َوَداُود , َواْبُن اْلُمْنِذِر .

 احلول يضمن مطلقًا ( .) وإن تلفت أو نقصت يف حول التعريف ومل يفرط مل يضمن ، وبعد  
 إذا هلكت اللقطـة :ذكر 

 إذا كان يف أثناء احلول :
 , ألن اللقطة أمانة بيده . فال ضمان عليه إذا مل يتعدى ومل يفرط 

أَنَُّه َغيـُْر َضاِمٍن, َواْختَـَلُفوا ِإَذا ملَْ ُيْشِهْد, فـََقاَل اْلُعَلَماَء اتَـَّفُقوا َعَلى أَنَّ َمِن اْلتَـَقَطَها َوَأْشَهَد َعَلى اْلِتَقاِطَها فـََهَلَكْت ِعْنَدُه : ...  قال ابن رشد
َكْت ْشِهْد, َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة, َوزُفـَُر: َيْضَمنُـَها ِإْن َهلَ َماِلٌك, َوالشَّاِفِعيُّ, َوأَبُو يُوُسَف, َوُُمَمَُّد ْبُن احلََْسِن: ََّل َضَماَن َعَلْيِه ِإْن ملَْ ُيَضيِيْع َوِإْن ملَْ يُ 

 وملَْ ُيْشِهْد.
ْشَهاِد ِمَن اأْلََمانَِة ِإََل  ُقُلَها تـَْرُك اْْلِ  .  ) بداية اجملتهد ( .  الضََّمانِ واْسَتَدلَّ َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ بَِأنَّ اللَُّقطََة َوِديَعٌة َفاَل يـَنـْ

فظ به الوديعة, وإن ردها إَل موضعها, ضمنها  ألنه ضيعها, واللقطة مع امللتقط قبل متلكها أمانة, عليه حفظها مبا حي:  وقال ابن قدامة
.     ةوألنه حيفظها لصاحبها بإذن الشرع, أشبه الوديع,  ولتكن الوديعة وديعة عندك: وإن تلفت بغري تفريط, مل يضمنا  لقول رسول هللا 

 ) الكايف ( 
 وأما بعد احلول :

 خل إَل ملكه قهراً , ويثبت بدَلا ملالكها إذا جاء بعد .يضمن مطلقاً وإن مل يفرط , ألهنا مبضي احلول تد
ِكِه , َوتَِلَفْت ِمْن َمالِِه , َوِإْن تَِلَفْت بـَْعَد احلَْْوِل , ثـََبَت يِف ِذمَِّتِه ِمثْـُلَها أَْو ِقيَمتُـَها ِبُكلِي َحاٍل   أِلَنَـَّها َدَخَلْت يِف ِملِ ...  قال ابن قدامة :
 ْفِظَها أَْو مَلْ يـَُفريِْط .َوَسَواٌء فـَرََّط يف حِ 

 فائدة :
ُذَها ِِبَِذِه النِييَِّة , فَِإَذا َأَخَذَها َلزَِمُه إَذا اْلتَـَقَط ُلَقطًَة , َعازًِما َعَلى مَتَلُِّكَها بَِغرْيِ تـَْعرِيٍف , فـََقْد فـََعَل ُُمَرًَّما , َوََّل حيَِلُّ َلُه َأخْ :  قال ابن قدامة

 .               ) املغن ( .تَِلَفْت بِتَـْفرِيٍط أَْو بَِغرْيِ تـَْفرِيٍط َضَمانـَُها , َسَواٌء 
قطة ( .

ُ
 ووجد غريه فل

ُ
ه وحنوه

ُ
 ) ومن ُأخِذ نعل

 أي : من أخذ نعله ووجد مكان غريه , فإن هذا املوجود يكون لقطة .
 وهذه املسالة َلا صورتان : 

 غلطاً  , والقرينة هنا , أن تكون النعل املوضوعة يف ُمل نعله مشاِبة لنعله .أن تدل القرينة على أن هذا اآلخذ أخذها  األوىل :
 فهنا َّل تكون لقطة , بل يأخذه , ُث إن كان نعله مساوياً أو خرياً من هذا النعل الذي وجده , فواضح .

 وإن كان نعله دون نعل اآلخذ فإنه خيرج الفرق بينهما .
 األخذ وقع خطأ , حيث وجد يف مكان نعله نعاًل آخر عري مشابه لنعله . أن َّل تدل القرينة على أنالثانية : 

 فهنا يكون هذا النعل الذي وجده لقطة .
 1فائدة : 

 . َّل جيوز للملتقط أن ينتفع ِبذه اللقطة وحنوها , مما َّل حيتاج إَل نفقة , قبل مضي سنة   ألهنا أمانة عنده , وليست ملكا له
 .ََّل حيَِلُّ لِلرَُّجِل أَْن يـَْنَتِفَع ِمْن اللَُّقطَُة ِبَشْيٍء َحَّتَّ مَتِْضَي َسَنٌة  " :هللاقال اْلمام الشافعي رمحه 

ِه , أَْو نـََقَصْت : َفالَ يطِ َد اْلُمْلَتِقِط أَثـَْناَء احلَْْول : يَُد أََمانٍَة , َوِإْن تـََلَفْت ِعْنَد اْلُمْلَتِقِط أَثـَْناَء احْلَْول ِبَغرْيِ تـَْفرِ ( ي املوسوعة الفقهية) وجاء يف 
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 ن .َضَماَن َعَلْيِه , َكاْلَوِديَعِة, َوِإْن َأَخَذَها لِنَـْفِسِه : َضمِ 
 2فائدة : 

 لقطة احلرم حيرم التقاطها إَّل ملنشد .
 على قولني : لقطة احلرم اختلف العلماء يفوقد 

 وأبداً . : َّل جيوز التقاطها إَّل ملن أراد ينشدها ويعرفها دائماً  القول األول
 :  هذا هو الصحيح  . وقالوهذا مذهب الشافعي , واختاره ابن القيم 

 : ذهب الشافعي إَل أن لقطة احلرم َّل تؤخذ للتملك , وإمنا تؤخذ للتعريف َّل غري . قال ابن دقيق العيد
 للحفظ أبداً .: يف لقطة مكة وحرمها وجهان : الصحيح أنه َّل جيوز أخذها للتملك , وإمنا تؤخذ  وقال النووي

اَل : يـَْوَم يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة ) َّل ِهْجرََة بـَْعَد الَفْتِح , َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة . َوِإَذا اُْستُـْنِفْرُُتْ فَاْنِفُروا , َوقَ  عن ابن عباس قال : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -أ
ُ يـَوْ  ُ السََّمَواِت َواأَلْرَض . فـَْتِح َمكََّة : إنَّ َهَذا اْلبَـَلَد َحرََّمُه اَّللَّ  ( متفق عليه . ... َوال يَ ْلَتِقُط ُلْقطََتُه إالَّ َمْن َعرَّفَ َها. ..َم َخَلَق اَّللَّ

 ) َوََّل حتَِلُّ َساِقطَتُـَها ِإَّلَّ ِلُمْنِشٍد ( متفق عليه . وحلديث أيب هريرة . قال : قال  -ب
 إَّل ملن يريد أن يعرفها فقط , فأما من أراد أن يعرفها ُث يتملكها فال .: واملعىن : َّل حتل لقطتها  قال احلافظ ابن حجر

ًدا . د , بَْل ََّل حتَِلي ِإَّلَّ ِلَمْن يـَُعريِفَها أَبَ : َوَمْعىَن احلَِْديث ََّل حتَِلي لَُقطَتَها ِلَمْن يُرِيد أَْن يـَُعريِفَها َسَنة ُُثَّ يـََتَملَّكَها َكَما يِف بَاِقي اْلِباَل  قال النووي
: جَيُوز مَتَلُّكَها بـَْعد تـََعرُّفَها َسَنة , َكَما يِف َسائِر َوََّل يـََتَملَّكَها, َوِِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيي َوَعْبد الرَّمْحَن ْبن َمْهِديي َوأَبُو ُعبَـْيد َوَغرْيهْم, َوقَاَل َماِلك 

 َأوَُّلوَن احلَِْديث تَْأِوياَلت َضِعيَفة .اْلِباَلد , َوبِِه قَاَل بـَْعض َأْصَحاب الشَّاِفِعيي , َويـَتَ 
 نـََهى َعْن لَُقطَِة احْلَاجِي ( رواه مسلم . ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ييِ وَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعْثَماَن التَـّْيمِ  -ج

 : أن لقطة احلرم واحلل سواء .القول الثاين 
 مهور .وهذا مذهب اْل

َوايـَتَـنْيِ َعِن الشَّاِفِعيِي أَنَـَّها  اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يِف لَُقطَِة احْلََرِم , فـََقال احْلََنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة َواحْلََنابَِلُة َوِهَي ِإْحَدى الريِ  ( ةاملوسوعة الفقهيجاء يف ) 
اِفِعيِي َأنَّ َمِن اْلتَـَقَط لَُقَطًة ِمَن احْلََرِم َكاَن َعَلْيِه َأْن يـَُعريِفـََها أَبًَدا َحَّتَّ يَْأيتَ َكُلَقطَِة احلِْل , َوظَاِهُر َكاَلِم َأمْحََد َوُهَو ِإْحَدى الريَِوايـَتَـنْيِ َعِن الشَّ 

 ( .ََّل تـُْلتَـَقُط لَُقطَُتُه ِإَّلَّ َمْن َعرَّفـََها  َصاِحبُـَها   لَِقْولِِه 
ِة الذََّهِب , أَْو اْلَورِِق ? فـََقاَل : اْعِرْف وَِكاَءَها َوِعَفاَصَها , ُُثَّ َعريِفْـَها َسَنًة فَِإْن َعْن ُلَقطَ  حلديث زيد بن خالد . قال ) ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ -أ

 ملَْ تـُْعَرْف فَاْستَـْنِفْقَها ( .
 بني لقطة احلرم وغريها . فلم يفرق رسول هللا 

 وأنه أحد احلرمني, فأشبه حرم املدينة . -ب
 مها باحلل واحلرم, كالوديعة .  ) املغن ( .وألهنا أمانة فلم خيتلف حك -ج

 القول األول . والراجح
 أنه عام, خمصوص بلقطة مكة حلديث الباب )َّل حتل ساقطتها إَّل ملنشد(.: واْلواب عن حديث زيد بن خالد

 أحوال : ةفلقطة احلرم هلا ثالث
 أن يأخذها للتملك من اآلن , فهذا حرام .-أ

 نشاد , فهذا حرام .أن يأخذها للتملك بعد اْل-ب
 أن يأخذها لإلنشاد , فهذا حالل .-ج

 أما لقطة غري احلرم فيجوز أن يتملكها بعد اْلنشاد الشرعي .
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 3فائدة : 
فإن التقطها صب أو جمنون أو سفيه, صح التقاطه  ألنه كسب بفعل, فصح منه كالصيد, فإن تلفت يف يده بغري تفريط : قال ابن قدامة 
 ة . ) الكايف ( .ضمنها, ومَّت علم وليه ِبا, لزمه نزعها منه وتعريفها  ألهنا أمان أخذ ماله, وإن تلفت بتفريط مل يضمنها  ألنه

 4فائدة : 
ِم َأْحُظ َلُه   أِلَنَُّه َيِصرُي ُمْسِلًما , نَّ َدفْـَعُه إََل اْلُمْسلِ .. ألَ , .َوِإْن اْلتَـَقَط ُمْسِلٌم وََكاِفٌر ِطْفاًل َُمُْكوًما ِبُكْفرِِه , فَاْلُمْسِلُم َأَحقُّ :  قال ابن قدامة

نـَْيا َواآْلِخرَِة , َويـَْنُجو ِمْن النَّاِر , َويـََتَخلَُّص ِمْن اْْلِْزيَِة َوالصََّغا  ر .فـََيْسَعُد يِف الدُّ
 5فائدة : 

 .إَذا َأَخَذ اللَُّقطََة , ُُثَّ َردََّها إََل َمْوِضِعَها , َضِمنَـَها :  قال ابن قدامة
 .َوبِِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ . طاووسُرِوَي َذِلَك َعْن 

 َوِديَعَة .نَـَّها أََمانٌَة َحَصَلْت يف يَِدِه , فـََلزَِمُه ِحْفُظَها , فَِإَذا َضيـََّعَها َلزَِمُه َضَمانـَُها َكَما َلْو َضيََّع الْ ألَ 
 ) املغن ( .  , َوتـَرُْكَها َتْضِييُعَها .َوأِلَنَـَّها َلمَّا َحَصَلْت يف يَِدِه , َلزَِمُه ِحْفُظَها 

 اللقيط:  فصل
 تعريفه :

 ؟؟؟ ( .هو طفل ضل ال يعرف نسبه وال رقـه نبذ ) 
 ( ألنه لو عرف نسبه ليس بلقيط . ال يعرف نسبه) 
 ( ألنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط , ألنه مال فيكون لبيت مال املسلمني . وال رقه) 

ذه واجب ( 
ْ
 ) وأخ

 واجب .أخذ اللقيط : أن  احلكم األول هذا
 ألنه آدمي ُمرتم .
 .َواْلِتَقاطُُه َواِجٌب  قال ابن قدامة :

 ( .َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِي َوالتـَّْقَوى  )لَِقْوِل اَّللَِّ تـََعاََل  
 َوِإْْنَائِِه ِمْن اْلَغَرِق .َوأِلَنَّ ِفيِه إْحَياَء نـَْفِسِه , َفَكاَن َواِجًبا , َكِإْطَعاِمِه إَذا ُاْضطُرَّ , 

َعْن  وُه َمَع إْمَكاِن َأْخِذِه َوُرِويَ , إَذا قَاَم بِِه َواِحٌد َسَقَط َعْن اْلَباِقنَي , فَِإْن تـَرََكُه اْلََْماَعُة , أمثُوا ُكلُُّهْم , إَذا َعِلُموا فـَتَـرَكُ  َوُوُجوبُُه َعَلى اْلِكَفايَةِ 
يَلةَ  فـََقاَل ُعَمُر : َأَكَذِلَك ُهَو ? , , إنَُّه َرُجٌل َصاِلحٌ فـََقاَل َعرِيِفي : يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ  اَل : َوَجْدت َمْلُفوفًا , فَأَتـَْيت بِِه ُعَمَر , قَ ُسنَـنْيٍ َأيب مجَِ

َنا نـََفَقُتُه ., قَاَل : نـََعْم   قَاَل فَاْذَهْب فـَُهَو ُحرٌّ , َوَلك َوََّلُؤُه , َوَعَليـْ
 ر ( .) وهو ح 

 اللقيط حر , وَّل جيوز جعله رقيقاً . : أن هذا احلكم الثاين
 ألن األصل يف اآلدميني احلرية .

ِل اْلِعْلِم َعَلى أَنَّ مْجََع َعَوامُّ أَهْ مُجَْلُة َذِلَك أَنَّ اللَِّقيَط ُحرٌّ , يف قـَْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم , إَّلَّ النََّخِعيي قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : أَ و  قال ابن قدامة :
 اللَِّقيَط ُحرٌّ .

ُهَما . ُ َعنـْ  ُرِويَنا َهَذا اْلَقْوَل َعْن ُعَمَر َوَعِليٍي َرِضَي اَّللَّ
 َحاُق , َوَأْصَحاُب الرَّْأِي , َوَمْن تَِبَعُهْم .يُّ , َوِإسْ َوبِِه قَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز , َوالشَّْعِبُّ َواحلََْكُم , َومَحَّاٌد , َوَماِلٌك , َوالثَـّْورِيُّ َوالشَّاِفعِ 

ُم ا الريِقُّ ِلَعاِرٍض , فَِإَذا ملَْ يـُْعَلْم َذِلَك اْلَعاِرُض , فـََلُه ُحكْ فَِإنَّ اأْلَْصَل يِف اآْلَدِميِينَي احْلُريِيَُّة , فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاََل َخَلَق آَدَم َوُذريِيَـَّتُه َأْحرَارًا , َوِإمنََّ 
 ) املغن ( .           اأْلَْصِل .
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 ) مسلم ( .
 وهـذا إذا كان يف دار إسالم خالصة أو باألكثريـة .: أنه ُمكوم بإسالمه ,  هذا احلكم الثالث 

 .) كل مولود يولد على الفطرة .. (  لقوله 
 ( ., وهللا أعلم مسلم  ) واختلف إن وجد يف دار كافرة : فقيل : يعترب كافر تبعاً للدار , وقيل : يعترب

ه من املال فهو له ( .
َ
 عند

َ
جِد

ُ
 ) وما و

 إن وجد معه شيء صرف عليه منه , وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصالً به .:  هذا احلكم الرابع
 فإن مل يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت املال .

 ألن مرياثه لبيت املال فتكون نفقته عليه .
 وينفق عليه من بيت املال إن مل يكن معه ما ينفق عليه بال نزاع .نصاف : قال يف اإل

 ( .وتكون حضانته لواجـده ) 
 أن حضانته تكون لواجده . هذا احلكم اخلامس :
 بشرط أن يكون أميناً .

 ألن عمر أقر اللقيط يف يد أيب مجيلة حني علم أنه رجل صاحل .
 1فائدة : 

يـَُعلِيَمُه اْلُكْفَر , بَْل الظَّاِهُر أَنَّهُ ْلَكاِفِر اْلِتَقاُط ُمْسِلٍم   أِلَنَُّه ََّل وََِّليََة َلَكاِفٍر َعَلى ُمْسِلٍم , َوأِلَنَُّه ََّل يـُْؤَمُن أَْن يـَْفِتَنُه وَ َولَْيَس لِ  قال ابن قدامة :
 . ُه مَلْ يـَُقرَّ يف يَِدهِ فَِإْن اْلتَـَقطَ , يـَُربيِيه َعَلى ِديِنِه , َويـَْنَشأُ َعَلى َذِلَك , َكَوَلِدِه 

 2فائدة : 
 َّل يشرتط يف امللتقط أن يكون غنياً .

 : وليس من شرط امللتقط الغىن . قال ابن رشد
 َّل يشرتط يف امللتقط الذكورة قطعاً , وَّل الغىن . وقال النووي :

 ( .ومرياثه لبيت املـال ) 
 . : أن مرياثه يكون لبيت مال املسلمني هذا احلكم السادس

 وهـذا قـول أكثر العلماء .
 : ومرياث اللقيط وديته إن قتل لبيت املال . قال يف اإلنصاف

 ألن اَّللتقاط ليس من أسباب املرياث الشرعي .-أ
 وألن نفقته على بيت مال املسلمني , فكذلك مرياثه له .-ب

 : إَل أن مرياث اللقيط مللتقطه . وذهب بعض العلماء
 واختار ذلك ابن تيمية .

 رواه أبو داود  .(دها الذي َّل عنت عليه: عتيقها ولقيطها وولاملرأة حتوز ثالثة مواريث)  قال : قال رسول هللاسقع حلديث واثلة بن األ
 ( .إن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به ) و

 هذا احلكم السابع : أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق به وينسب إليه .
 ل نسبه وَّل مضرة على غريه ألن يف ذلك مصلحة له باتصا

 .. وَّل فرق يف ذلك بني امللتقط وغريه .ونسب اللقيط ... فإذا استلحقه حر مسلم حلقه . قال النووي :
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 : وإن أقر إنسان أنه ولده أحلق به , مسلماً كان أو كافراً , رجالً كان أو امرأة , حياً كان اللقيط أو ميتاً . وقال يف اإلنصاف
 لكن بشرطني : -

 أن ينفرد بادعائـه _ أن ميكن كونـه منه .
 ( سنة فقال هذا ولدي : فإننا َّل نصدقه . 12( سنوات وجاء رجل عمره )  4مثال : اللقيط عمره ) 

ِعَيُه َواحِ  قال ابن قدامة : َفرُِد ِبَدْعَواُه, فـَيُـْنظَرُ ــــــأَْن يَدَّ , ِخاَلٍف بـَنْيَ أَْهِل اْلِعْلمِ , ِبَغرْيِ ُحرًّا, حلََِق َنَسُبُه بِهِ دَِّعي َرُجاًل ُمْسِلًما   فَِإْن َكاَن اْلمُ ٌد يـَنـْ
قْـرَاَر َُمُْض نـَْفٍع ْمَكَن أَْن َيُكوَن ِمْنهُ إَذا أَ   ) املغن ( . , َكَما َلْو أَقـَرَّ َلُه مبَالٍ َمَضرََّة َعَلى َغرْيِِه ِفيِه, فـَُقِبلَ  , َوََّل لِلطِيْفِل َِّلتِيَصاِل َنَسِبهِ   أِلَنَّ اْْلِ

 1فائدة : 
 فالراجح أنه يلحق ِبا إَّل أن تكون ذات زوج فال يلحق ِبا إَّل أن يقر زوجها.: وإن ادعته امرأة 

 2فائدة : 
 قدم ذو البينـة . وإن ادعاه مجاع ة :

 3فائدة : 
 فإن مل تكن بينـة أو كانت َلم بينات متعارضة فمن أحلقته القافـة .

 .نساب بالشبـه القافة : قوم يعرفون األو 
َما , أَْو َمَع َعَصَبِتِهَما ِعْنَد فـَْقِدمِهَا , نَُّه إَذا ملَْ َتُكْن بِِه بـَيِيَنٌة , أَْو تـََعاَرَضْت بِِه بـَيِيَنَتاِن , َوَسَقطََتا , فَِإنَّا نُرِيِه اْلَقاَفَة َمَعهُ أ قال ابن قدامة :

ُهَما   .فـَنُـْلِحُقُه مبَْن َأحْلََقْتُه بِِه ِمنـْ
  ثـَْوٍر .َهَذا قـَْوُل أََنٍس , َوَعطَاٍء , َويَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك , َواأْلَْوزَاِعيِي , َواللَّْيِث , َوالشَّاِفِعيِي , َوَأيب 

يًعا ِعيَـنْيِ مجَِ  .         ) املغن ( . َوقَاَل َأْصَحاُب الرَّْأِي : ََّل ُحْكَم لِْلَقاَفِة , َويـُْلَحُق بِاْلُمدَّ
تربق أسارير وجهه . فقال : أي عائشة أمل ترْي إَل جمززاً املدْلي دخل فرأى أسامة وزيداً  عن عائشة . قالت ) دخل عليي رسول هللا 

 طيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه األقدام بعضها من بعض ( رواه البخاري ومسلم .غوعليهما قطيفة 
 َوََّل اْعَتَمَد َعَلْيِه . َلى اْلَقاَفِة َلَما ُسرَّ بِِه النَِّبُّ فـََلْوََّل َجَواُز اَِّلْعِتَماِد عَ 

 َقَضى بِِه ِِبَْضَرِة الصََّحابَِة , فـََلْم يـُْنِكْرُه ُمْنِكٌر , َفَكاَن إمْجَاًعا َوأِلَنَّ ُعَمَر 
 , جمرب يف اْلصابة .راً , ذك اً , مكلف راً حأن يكون : يشرتط يف القائف و 

ْنَساَن بِالشََّبِه , َوََّل خَيَْتصُّ َذِلَك بَِقِبيَلٍة ُمَعيـََّنٍة , َبْل َمْن ُعِرَف  مة :قال ابن قدا ِمْنُه اْلَمْعرَِفُة ِبَذِلَك , َوَتَكرََّرْت ِمْنُه َواْلَقاَفُة قـَْوٌم يـَْعرُِفوَن اْْلِ
َصابَُة , فـَُهَو قَاِئٌف .  اْْلِ

اُمُهَما , فـََقاَل :  إنَّ ُمْدِلٍج َرْهِط جُمَزيٍِز اْلُمْدِْلِي الَِّذي رََأى أَُساَمَة َوأَبَاُه َزْيًدا َقْد َغطََّيا ُرُءوَسُهَما , َوبََدْت أَْقدَ َوِقيَل : َأْكثـَُر َما َيُكوُن يف َبِن 
 َهِذِه اأْلَْقَداَم بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض .

 ِلَك ِقيَل يف ُشَرْيٍح .وََكاَن إيَاُس ْبُن ُمَعاِويََة اْلُمَزيني قَائًِفا , وََكذَ 
َصابَِة , ُحرًّا   .َوََّل يـُْقَبُل قـَْوُل اْلَقاِئِف إَّلَّ أَْن َيُكوَن ذََكرًا , َعْدًَّل , جُمَرَّبًا يف اْْلِ

 ) املغن ( .                     أِلَنَّ قـَْوَلُه ُحْكٌم , َواحلََْكُم تـُْعَتبَـُر َلُه َهِذِه الشُُّروُط . 
 


