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املقدمة

احلمد هلل وكفى ،و�سالم على عباده الذين ا�صطفى ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل وحده ال�شريك ،و�أ�شهد �أن حممدً ا ﷺ عبده ور�سوله.
�أما بعد :فهذا بحث بعنوان (ي�سري اللقطة) ق�صدت منه الإفادة حول
بع�ض م�سائل هذا املو�ضوع ،مثل حد ي�سري اللقطة عند الفقهاء ،وحكم
التقاطه ،وحكم تعريفه ،وغري ذلك من امل�سائل.

�أهمية املو�ضوع:
مو�ضوع (ي�سري اللقطة) له �أهميته ،ذلك �أن ال�شخ�ص قد يجد مبل ًغا من
املال كاخلم�سني �أو ال�سبعني �أو املئة ريال وحينئذ يحار يف مثل هذه املبالغ،
هل هي من الي�سري احلقري كالريال والريالني �أو هي من الكثري الذي ال
ميلكه �إال بتعريفه �سنة كاملة ،ويحار � ً
أي�ضا يف الأف�ضلية بني التقاطه �أو تركه
للفقراء والعمال ،و�إذا التقطه هل يع ّرفه �أو ينتفع به مبا�شرة ،و�إذا انتفع به
وجاء �صاحبه يطلبه فهل ي�ضمنه له.

�أ�سباب اختيار املو�ضوع:
�أهم الأ�سباب التي دعتني �إلى اختيار املو�ضوع:
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1.1وجود ت�سا�ؤالت عديدة حول م�سائل ي�سري اللقطة ،كحد الي�سري من
املال ،وحكم التقاطه ،وكيفية الت�صرف فيه.
2.2احلاجة �إلى توعية املجتمع بحكم ال�شرع يف مثل هذه امل�سائل.
تو�سع يف هذه امل�سائل
�3.3إنني مل �أجد -بح�سب ما اطلعت عليه -من ّ
التي �سبق ذكر بع�ضها.

الدرا�سات ال�سابقة يف املو�ضوع:
مل �أجد فيما ّ
اطلعت عليه درا�سة �سابقة تناولت امل�سائل التي قمت ببحثها
ودرا�ستها.

خطة البحث:
قمت بتق�سيم هذا البحث �إلى متهيد و�ستة مباحث وخامتة.
التمهيد :يف تعريف اللقطة ،والأ�صل يف اللقطة .وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :تعريف اللقطة.
امل�س�ألة الثانية :الأ�صل يف م�سائل اللقطة.
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املبحث الأول :حد ي�سري اللقطة يف �أقوال الفقهاء.
املبحث الثاين :حد ي�سري اللقطة باملقادير املعا�صرة.
املبحث الثالث :تعريف ي�سري اللقطة ،واملدة الالزمة للتعريف.
املبحث الرابع :الأف�ضلية بني التقاط الي�سري �أو تركه.
املبحث اخلام�س :الت�صرف يف ي�سري اللقطة.
املبحث ال�ساد�س :ال�ضمان يف ي�سري اللقطة.
اخلامتة :وتت�ضمن �أهم نتائج البحث.
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منهج البحث:
منهجا حمددًا من �أهم مالحمه ما يلي:
اتبعت يف درا�سة هذه املباحث ً
1.1االعتماد على امل�صادر الأ�صيلة يف جمع املادة العلمية.
2.2بحث امل�س�ألة اخلالفية على �ضوء العنا�صر الآتية:
�أ .بيان املراد بامل�س�ألة.
ب .حترير حمل النزاع فيها.
ج .ذكر الأقوال والأدلة واملناق�شة.
د .الرتجيح ،مع بيان �أ�سباب الرتجيح.
3.3عزو الآيات القر�آنية �إلى امل�صحف ببيان رقم الآية وا�سم ال�سورة.
4.4تخريج الأحاديث مع بيان درجة احلديث �إن مل يكن يف ال�صحيحني
�أو يف �أحدهما.
5.5تخريج الآثار من م�صادرها الأ�صيلة ،واحلكم عليها ما �أمكن.
6.6الرتجمة للأعالم غري امل�شهورين.
خال�صا لوجهه الكرمي ،و�صلى
هذا و�أ�س�أل اهلل تعالى �أن يكون هذا العمل ً
اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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التمهيد

تعريف اللقطة ،والأ�صل فيها.
وفيه م�س�ألتان :امل�س�ألة الأولى :تعريف اللقطة .وامل�س�ألة الثانية :الأ�صل
يف اللقطة.

امل�س�ألة الأولى
تعريف اللقطة
اللقطة يف اللغة :ا�سم ملا ُيلقط ،وفيها �أربع لغاتُ :ل َقطة وهو الأف�صح،
و ُل َقاطة ،و ُل ْقطةَ ،
ولقطة .فالثالث الأول ب�ضم الالم .والرابعة بفتح الالم
ً
والتقاطا �إذا �أخذته من الأر�ض((( .و�سميت
والقاف((( .ولقطت ال�شيء َل ْق ًطا
اللقطة بذلك لأنها تلتقط غال ًبا �أي ت�ؤخذ وترفع(((.
وعرفت اللقطة يف اال�صطالح الفقهي بالآتي:
مطروحا على الأر�ض مما �سوى احليوان
ع ّرفها احلنفية ب�أنها :ما يوجد
ً
(((
(((
(((

املطلع على �ألفاظ املقنع  ،340/1ل�سان العرب 392/7و.393
امل�صباح املنري .557/2
ل�سان العرب .393/7
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من الأموال ال حافظ له((( .وع ّرفها املالكية ب�أنها :كل مال مع�صوم معر�ض
لل�ضياع يف عامر �أو غامر((( .و�أما ال�شافعية فقالوا اللقطة :ما وجد يف مو�ضع
غري مملوك من مال �أو اخت�صا�ص �ضائع من مالكه ،ولي�س مبحرز وال ممتنع
بقوته ،وال يعرف الواجد مالكه((( .وع ّرفها احلنابلة((( :ب�أنها ا�سم ملا يلتقط
من مال �أو خمت�ص �ضائع وما يف معناه لغري حربي.
وبالنظر يف التعريفات ال�سابقة يالحظ �أنها متقاربة� .إال �أن تعريف
ال�شافعية �أكرث قيودًا وحتديدً ا ملاهية اللقطة ،ومن ثم فهو تعريف جامع
مانع.

امل�س�ألة الثانية
الأ�صل يف باب اللقطة وااللتقاط
الأ�صل يف باب اللقطة ما يلي:
1.1الآيات الآمرة بالرب والإح�سان؛ �إذ يف التقاط اللقطة للحفظ والر ّد �أو
ال�صدقة بها بر و�إح�سان(((.
قال :جاء �أعرابي �إلى النبي ﷺ

2.2حديث زيد(((بن خالد اجلهني
ف�س�أله ع ّما يلتقطه ،فقال« :ع ّرفها �سنة ثم احفظ عفا�صها ووكاءها
ف�إن جاء �أحد يخربك بها و�إال فا�ستنفقها» قال :يا ر�سول اهللّ :
ف�ضالة
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(((
(((
(((
(((
(((

االختيار .43/3
جامع الأمهات  ،458/1والتاج والإكليل .35/8
ال�سراج الوهاج 210/1
الإقناع للحجاوي 41/3
املب�سوط  ،2/11مغني املحتاج .577/3
هو زيد بن خالد اجلهني ،اختلف يف كنيته ويف تاريخ وفاته ،فقيل �أبو زرعة ،وقيل ابو عبدالرحمن ،وقيل �أبو طلحة،
�شهد احلديبية ،كان �صاحب لواء جهينة يوم الفتح ،مات �سنة 78هـ .وقيل �سنة68هـ (اال�ستيعاب  ،58/4الإ�صابة
.)52/4
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الغنم قال« :لك �أو لأخيك �أو للذئب» .قال �ضالة الإبل؟ فتم ّعر وجه
النبي ﷺ فقال« :ما لك ولها معها حذا�ؤها و�سقا�ؤها ترد املاء وت�أكل
ال�شجر»(((.
أبي بن كعب قال� :أخذت ُ�ص ّرة مئة دينار ،ف�أتيت النبي ﷺ،
3.3وعن � ّ
فقال«:ع ّرفها حولاً » ،فع ّرفتها حولاً فلم اجد من يعرفها ،ثم �أتيته
ثال ًثا .فقال« :احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ،ف�إن جاء �صاحبها،
و�إال فا�ستمتع بها» .فا�ستمتعت(((.
4.4الإجماع على م�شروعية التقاط اللقطة .وحكاه �-أي الإجماع -غري
واحد من �أهل العلم(((.
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((( �أخرجه البخاري يف �صحيحه  -92/3واللفظ له  -كتاب اللقطة ،باب �ضالة الغنم .وم�سلم يف �صحيحه ،1346/3
كتاب اللقطة� ،أول الكتاب ،حديث .1722
((( �أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،92/3كتاب اللقطة� ،أول الكتاب.
((( وقد ُحكي الإجماع يف �أ�سنى املطالب  ،487/2ويف الغرر البهية  ،393/3ويف فتح الوهاب  ،313/1ويف مغني املحتاج
.577/3
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املبحث الأول
حد ي�سري اللقطة يف �أقوال الفقهاء
اختلف الفقهاء يف حد ي�سري اللقطة.

حترير حمل النزاع:
1.1ال خالف بني الفقهاء يف �أن التمرة وحبة القمح والزبيبة وك�سرة
اخلبز و�أ�شباه ذلك من الي�سري التافه يف اللقطة((( .ودليلهم ما رواه
�أن�س قال :م ّر النبي ﷺ بتمرة يف الطريق ،قال« :لوال �أين �أخاف
�أن تكون من ال�صدقة لأكلتها»(((.
2.2واختلفوا فيما هو فوق ذلك من الي�سري ،وهذا اخلالف على �ستة
�أقوال:
القول الأول� :أنه ال حد لي�سري اللقطة ،و�إمنا ي�ضبط ب�ضابط وهو �أنه ال
يكرث �أ�سف �صاحبه عليه� .أو كما يقول احلنابلة ال تتبعه همة �أو�ساط
النا�س� ،أي ال تتعلق النفو�س به.وهو الوجه الأ�صح((( عند ال�شافعية.
قال يف مغني املحتاج((( :والأ�صح �أن احلقري �أي القليل املتمول وال
(((
(((
(((
(((

االختيار  ،32/3الكايف البن عبدالرب  ،387/2جامع الأمهات  ،458/1املهذب  ،305/2املغني .296/8
�أخرجه البخاري يف �صحيحه  - 94/3واللفظ له  -كتاب اللقطة ،باب �إذا وجد مترة يف الطريق .وم�سلم يف
�صحيحه  ،751/2كتاب الزكاة ،باب حترمي الزكاة على ر�سول اهلل ﷺ -حديث .1070
رو�ضة الطالبني  ،410/5نهاية املطلب  ،123/3مغني املحتاج  ،591/3حا�شيتا قليوبي وعمرية .123/3
.591/3
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يقدر ب�شيء يف الأ�صح ،بل هو ما يغلب على الظن �أن فاقده ال يكرث
�أ�سفه عليه ،وال يطول طلبه له غال ًبا اهـ .وقال به احلنابلة((( :قال
يف املبدع((( ولي�س عن �أحمد حتديد الي�سري الذي يباح ،واملعروف يف
املذهب تقييده مبا ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س ولو كرث اهـ.
القول الثاين� :أن الي�سري هو ما دون ن�صاب ال�سرقة .و�إليه ذهب احلنفية(((.
قال يف الهداية((( :ف�إن كانت � -أي اللقطة � -أقل من ع�شرة دراهم
ع ّرفها �أيا ًما ،و�إن كانت ع�شرة ف�صاعدًا ع ّرفها حولاً اهـ .ون�صاب
(((
ال�سرقة عند احلنفية ع�شرة دراهم ف�صاعدًا .وهو الوجه الثاين
عند ال�شافعية .قال يف رو�ضة الطالبني((( :الوجه الثاين القليل ما
دون ن�صاب ال�سرقة اهـ .وقال يف البيان(((� :أن ما دون ربع دينار
ي�سري وربع دينار فما زاد عليه كثري اهـ .وهو قول عند احلنابلة(((.
قال يف الفروع((( :وقيل دون ن�صاب ال�سرقة اهـ.
القول الثالث� :أن الي�سري دينار ف�أقل �إلى الدرهم .وهو الراجح عند
املالكية( .((1قال يف حا�شية الد�سوقي( :((1والراجح �أن املال امللتقط...
�إما تافه ...و�إما كثري ...و�إما فوق التافه ودون الكثري ،الذي له
بال ،وهو الدينار ف�أقل �إلى الدرهم اهـ .وهو الوجه الثالث( ((1عند
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1

 املغني  ،296/8الفروع  ،316/7املبدع  ،119/5الإن�صاف  ،190/16غاية املنتهى � ،278/2شرح منتهى الإرادات ،377/2
ك�شاف القناع .491/9
.119/5
 املب�سوط  ،3/11بدائع ال�صنائع  ،202/6الهداية للمرغيناين ،417/2
417/2
 املهذب  ،305/2رو�ضة الطالبني  ،410/5نهاية املطلب  ،123/3مغني املحتاج .591/3
.410/5
،518/7
 الفروع  ،316/7الإن�صاف .190/6
.316/7
حا�شية الد�سوقي .120/4
.120/4
رو�ضة الطالبني  ،410/5نهاية املطلب  ،488/8مغني املحتاج  ،591/3البيان .517/7
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ال�شافعية .قال يف رو�ضة الطالبني((( :القليل املتمول فيه �أوجه...:
الثالث :الدينار قليل اهـ.
القول الرابع� :أن الي�سري ما دون الدرهم .وهو الوجه الرابع((( عند
ال�شافعية.قال يف رو�ضة الطالبني((( :والوجه الرابع :ما دون
الدرهم قليل والدرهم كثري اهـ .وهو رواية عند احلنابلة((( قال
يف الإن�صاف((( :يع ّرف الدرهم ف�أكرث اهـ .فيقت�ضي هذا �أن ما
دون الدرهم من الي�سري الذي ال يع ّرف.
القول اخلام�س� :أن الي�سري دانق من ذهب ف�أقل .وهو قول عند احلنابلة(((.
قال يف الإن�صاف((( :ال يجب تعريف الدانق اهـ
القول ال�ساد�س� :أنه دون قرياط .وهو قول عند احلنابلة((( قال يف
الفروع((( :وقيل دون قرياط اهـ.

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
ا�ستدل ال�شافعية واحلنابلة على �أن ي�سري اللقطة ال حتديد له ،و�إمنا يق ّيد
مبا ال �أهمية له يف نفو�س �أو�ساط النا�س مبا يلي:
1.1عن �أن�س قال :م ّر النبي ﷺ بتمرة يف الطريق ،قال« :لوال �أين
�أخاف �أن تكون من ال�صدقة لأكلتها»( .((1والتمرة من الي�سري التافه
((( 410/5
((( رو�ضة الطالبني  ،410/5نهاية املطلب  ،488/8البيان .518/7
((( .410/5
((( الإن�صاف  ،190/16ك�شاف القناع .492/9
((( .190/16
((( الإن�صاف  ،190/16ك�شاف القناع .492/9
((( .190/16
((( الفروع  ،316/7الإن�صاف .190/16
((( .316/7
(� ((1سبق تخريجه .وينظر الدليل يف املغني .296/8
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يف نفو�س �أو�ساط النا�س ،فيكون ي�سري اللقطة هو ما ال تتبعه همة
�أو�ساط النا�س وال ح ّد له.
2.2وعن جابر قالّ :
«رخ�ص لنا ر�سول اهلل ﷺ يف الع�صا وال�سوط
واحلبل و�أ�شباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»(((.
وجه الداللة� :أن النبي ﷺ ّ
رخ�ص يف الع�صا وال�سوط واحلبل وما
قيمته كقيمة ذلك((( .وهذه �أ�شياء ي�سرية ،ال حتديد ملقاديرها ،بل
هي مما ال �أهمية له يف نفو�س �أو�ساط النا�س.
قال :جاء �أعرابي �إلى النبي ﷺ

3.3حديث زيد بن خالد اجلهني
ف�س�أله ع ّما يلتقطه ،فقال« :ع ّرفها �سنة ،ثم احفظ عفا�صها ووكاءها،
ف�إن جاء �أحد يخربك بها ،و�إال فا�ستنفقها»(((.
وجه الداللة� :أن احلديث عام يف كل لقطة ،فيجب �إبقا�ؤه على عمومه
�إال ما خرج منه بالدليل((( ،والذي خرج بالدليل التمرة والع�صا
وال�سوط ونحوها ،مما ال حتديد فيه ملقاديرها.
4.4وعن �سلمى((( بنت كعب قالت« :وجدت خا ًمتا من ذهب يف طريق
مكة ،ف�س�ألت عائ�شة فقالت« :متتعي به»(((.
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(((
(((
(((
(((
(((

�أخرجه �أبو داود يف �سننه  ،138/2كتاب اللقطة ،باب التعريف باللقطة حديث  .1717واحلديث قال عنه �أبو داود:
رواه النعمان بن عبدال�سالم عن املغرية �أبي �سلمة ب�إ�سناده ،ورواه �شبابة عن مغرية بن م�سلم عن �أبي الزبري عن
جابر قال :كانوا مل يذكروا النبي ﷺ وقال البيهقي يف ال�سنن الكربى  :322/6فرفع هذا احلديث �شك ويف �إ�سناده
�ضعف اهـ .واحلديث �ضعفه الألباين يف �ضعيف �سنن �أبي داود135/
املغني .296/8
�سبق تخريجه.
املغني .297/8
هي �سلمى بنت كعب �أخت ناجية بن كعب ،روت عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني حدي ًثا يف اللقطة من حديث عبيد اهلل بن
مو�سى عن �إ�سرائيل ،و�إ�سرئيل من الرواة عن �شريك (الطبقات الكربى  ،495/8الثقات البن حبان .)351/4
�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،421/4كتاب البيوع والأق�ضية ،باب ما رخّ �ص فيه من اللقطة ،برقم � ،21652إال
�أنه بدون (من ذهب) .قال الألباين يف �إرواء الغليل  116/6مل �أقف عليه الآن اهـ .وذكر �أن الطحاوي يف �شرح معني
الآثار  139/4روى عن معاذة العدوية �أن امر�أة �س�ألت عائ�شة فقالت� :إين �أ�صبت �ضالة يف احلرم ،و�إين عرفتها
فلم �أجد �أحدً ا يعرفها .فقالت لها عائ�شة :ا�ستنفعي بها اهـ .وذكر ال�شيخ �صالح �آل ال�شيخ يف كتابه التكميل ملا فات
تخريجه من �إرواء الغليل -والكتاب يف موقعه� -أنه رواه علي بن اجلعد يف م�سنده  461/2من طريق �شريك بن =

يسير اللقطة

وجه الداللة� :أن عائ�شة جعلت هذا اخلامت من الي�سري ،وهذا
دليل على �أن الي�سري ال حتديد له ،بل ي�ضبط مبا ال تتعلق به نفو�س
�أو�ساط النا�س.
ويناق�ش :ب�أن الأثر باللفظ الوارد لي�س بحجة.
�5.5أنه مل يرد حتديد للي�سريمن ن�ص وال �إجماع ،واملقادير ال تكون �إال
منهما �أو من �أحدهما(((.

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل احلنفية ومن وافقهم على �أن الي�سري هو ما كان دون ن�صاب
ال�سرقة مبا يلي:
 1.1حديث عائ�شة
ال�شيء التافه»(((.

قالت« :مل يكن ُيقطع على عهد النبي ﷺ يف

2.2وعن ه�شام بن عروة عن �أبيه قال« :كان ال�سارق على عهد النبي ﷺ

يقطع يف ثمن املجن ،وكان املجن يومئذ له ثمن ،ومل يكن يقطع يف
ال�شيء التافه»(((.

3.3وعن ابن عبا�س قال« :ال يقطع ال�سارق يف دون ثمن املجن ،وثمن
املجن ع�شرة دراهم»(((.

(((
(((
(((
(((

= عبداهلل ولي�س فيه (من ذهب) ،و�شريك هذا لينّ احلديث .وذكر ال�شيخ �صالح �أنه تابعه عليه �أبو عوانة فيما رواه
ابن حبان يف الثقات  :351/4عن �سلمى بنت كعب �أخت ناجية ،قالت :خرجنا حاجني فوجدت خا ًمتا من ذهب،
فجعلته يف يدي .ف�س�ألت عائ�شة ،فقالت« :عرفيه ،ف�إن عرف فرد ّيه ،و�إن مل يعرف فا�ستمتعي به» اهـ.
والذي يظهر يل �أن اخلرب باللفظ امل�ستدل به عند الفقهاء مل يثبت .وينظر الدليل يف منار ال�سبيل .458/1
 املغني .297/8
�أخرجه ابن �أبي �شيبة  ،473/5من كتاب احلدود ،باب من قال ال تقطع يف �أقل من ع�شرة دراهم ،رقم .28105
�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف املو�ضع ال�سابق برقم .28101
�أخرجه � ً
أي�ضا يف املو�ضع ال�سابق برقم  .28095والأخبار ال�سابقة لها �أ�صل يف ال�صحيحني من حديث عائ�شة قالت
مل تقطع يد �سارق على عهد النبي ﷺ يف �أدنى من ثمن املجن تر�س �أو جحفة ،وكان كل واحد منهما ذا ثمن�( .أخرجه
البخاري يف �صحيحه  ،17/8كتاب احلدود ،باب قول اهلل تعالى وال�سارق وال�سارقة...وم�سلم يف �صحيحه ،1313/3
كتاب احلدود ،باب حد ال�سرقة ون�صابها ،حديث  )1685وينظر الدليل يف نهاية املطلب  ،123/3واملغني .296/8
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وجه الداللة :تدل الأخبار ال�سابقة على �أن ال�شيء التافه له مقدار،
وهو ما دون ن�صاب ال�سرقة.
4.4وعن جابر قالّ :
«رخ�ص لنا ر�سول اهلل ﷺ يف الع�صا وال�سوط
واحلبل و�أ�شباهه ،يلتقطه الرجل ينتفع به»((( .واحلبل قد تكون قيمته
دراهم((( .وحيث �إن النبي ﷺ ّ
رخ�ص يف التقاطها ،فال �شك �أنها من
املال التافه ،الذي ال تقطع الأيدي فيه ،وهو ما دون ن�صاب ال�سرقة.
ونوق�ش :ب�أن احلديث ال تقدير فيه(((.
5.5وعن �سلمى بنت كعب قالت« :وجدت خا ًمتا من ذهب يف طريق مكة،
ف�س�ألت عائ�شة فقالت :متتعي به»((( .وجه الداللة� :أن عائ�شة
مل توجب التعريف بالتقاط هذا اخلامت ،فالبد �أن قيمته دراهم،
فيكون من التافه الذي ال تقطع الأيدي فيه.
ونوق�ش من وجهني :الأول� :أنه لي�س بحجة .والثاين� :أنه ق�ضية عني
فال يعلم قدر اخلامت ،فيكون � ًإذا من املال التافه الذي ال تتبعه همة
�أو�ساط النا�س .وهو قول �صحابي((( ،ويف االحتجاج به خالف بني
الفقهاء(((.
6.6ولأن ما دون ن�صاب ال�سرقة ،تافه فيكون كالتمرة والك�سرة(((.
ونوق�ش :ب�أن التحديد والتقدير ال يعرف بالقيا�س ،بل ي�ؤخذ من ن�ص
�أو �إجماع(((.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سبق تخريجه .وينظر الدليل يف املغني  ،296/8ك�شاف القناع .492/9
املغني ..296/8
املغني .296/8
�سبق تخريجه.
املغني .297/8
ن�صا من كتاب وال �سنة .و�أن ال يخالف قول �صحابي �آخر .وذهب
واحتج اجلمهور بقول ال�صحابي ب�شرطني� :أن ال يخالف ًّ
ابن حزم وبع�ض احلنفية �إلى عدم االحتجاج به مطلقا (�أ�صول ال�سرخ�سي  ،105/2الذخرية  ،149/1الإحكام للآمدي
 ،157/4رو�ضة الناظر  ،165/1والإحكام البن حزم .)202/2
املب�سوط  ،3/11نهاية املطلب  ،123/3املغني .296/8
املغني .297/8

يسير اللقطة

�أدلة �أ�صحاب القول الثالث:
ا�ستدل املالكية ومن وافقهم على �أن الي�سري هو الدينار ف�أقل �إلى الدرهم :مبا
جاء عن علي �أنه وجد دينا ًرا ،ف�أتى به فاطمة ،ف�س�ألت عنه ر�سول اهلل ﷺ
فقال« :هو رزق اهلل عز وجل» ،ف�أكل منه ر�سول اهلل ﷺ و�أكل علي وفاطمة ،فلما
كان بعد ذلك �أتته امر�أة تن�شد الدينار ،فقال ر�سول اهلل ﷺ «يا علي �أ ّد الدينار»(((.
ويف رواية� :أن علي بن �أبي طالب دخل على فاطمة ،وح�سن وح�سني يبكيان .فقال:
ما يبكيهما؟ قالت :اجلوع .فخرج علي فوجد دينا ًرا بال�سوق ،فجاء �إلى فاطمة
ف�أخربها ،فقالت :اذهب �إلى فالن اليهودي فخذ دقي ًقا ،فجاء اليهودي فا�شرتى
به دقي ًقا .فقال اليهودي� :أنت خنت هذا الذي يزعم �أنه ر�سول اهلل؟ .قال :نعم،
قال فخذ دينارك ولك الدقيق ،فخرج علي حتى جاء به فاطمة ف�أخربها ،فقالت:
اذهب �إلى فالن اجلزار ،فخذ لنا بدرهم حل ًما .فذهب فرهن الدينار بدرهم
حلم .فجاء به فعجنت ون�صبت وخبزت ،و�أر�سلت �إلى �أبيها فجاءهم ،فقالت :يا
ر�سول اهلل �أذكر لك ،ف�إن ر�أيته لنا حاللاً �أكلناه ،و�أكلت معنا ،من �ش�أنه كذا وكذا،
فقال« :كلوا با�سم اهلل» ،ف�أكلوا ،فبينما هم مكانهم ،و�إذا غالم ين�شد اهلل والإ�سالم
الدينار .ف�أمر ر�سول اهلل ﷺ فدعي له ف�س�أله ،فقال� :سقط مني يف ال�سوق ،فقال
علي اذهب �إلى اجلزار ،فقل له �إن ر�سول اهلل ﷺ يقول لك �أر�سل
النبي ﷺ« :يا ّ
�إيل بالدينار ودرهمك علي» .ف�أر�سل به ،فدفعه ر�سول اهلل ﷺ �إليه(((.
لعلي االنتفاع بالدينار من غري
وجه الداللة� :أن النبي ﷺ �أجاز ّ
تعريف ،وهذا دليل على �أن حد ي�سري اللقطة دينار فما دونه.

((( �أخرجه ال�شافعي يف الأم  .61/4و�أبو داود يف �سننه  - 137/2واللفظ له  -كتاب اللقطة ،باب التعريف باللقطة،
حديث  .1714وعبدالرزاق يف م�صنفه 142/10و ،143حديث  .18637والبيهقي يف ال�سنن الكربى .194/6
وح�سنه الألباين يف �صحيح �سنن
واحلديث قال عنه املنذري :يف �إ�سناده رجل جمهول اهـ( .عون املعبود ّ .)121/3
�أبي داود  .479/1وينظر الدليل يف املهذب  ،305/2نهاية املطلب  ،123/3والبيان.518/7
((( �أخرجها �أبو داود برقم  .1716قال املنذري :يف �إ�سناده مو�سى بن يعقوب الزمعي كنيته �أبو حممد ،قال يحيى بن
معني :ثقة .وقال ابن عدي :وهو عندي ال ب�أ�س به ،وال ب�أ�س برواياته .وقال �أبو عبدالرحمن الن�سائي :لي�س بالقوي
اهـ( .عون املعبود )122/3
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ونوق�ش من وجهني:
الأول� :أنه �ضعيف(((.
الثاين :على فر�ض �صحته ،فيتعني حمله على وجه من الوجوه غري
اللقطة ،ومنها �أن يكون علي م�ضط ًّرا �إليه(((.
1.1وعن عائ�شة �أنها ّ
رخ�صت يف اللقطة يف درهم((( .فيكون الدرهم
من املال التافه الي�سري.

�أدلة �أ�صحاب القول الرابع:
ا�ستدل �أ�صحاب القول الرابع وهم جماعة من ال�شافعية على �أن الي�سري
هو ما دون الدرهم مبا يلي:
1.1قول عائ�شة « :ال ب�أ�س مبا دون الدرهم �أن ي�ستنفع به»(((.
ويناق�ش من وجهني:
الأول� :أنه مل يثبت.
والثاين :على فر�ض ثبوته ،فقد ورد عنها خالفه ،كما م ّر �ساب ًقا يف
قولها ملن وجدت خا ًمتا من ذهب :ا�ستمتعي به .وال ميكن
للخامت �أن يكون قدره دون الدرهم.
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�2.2أن ما دون الدرهم ي�ستوي اجلميع يف احلكم بتحقريه(((.

(((
(((
(((
(((
(((

فقد �ضعفه ابن قدامة يف املغني .297/8
املغني .297/8
�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،415/4برقم .21643
ا�ستدل به ال�شربيني يف مغني املحتاج .59/3ومل �أقف على تخريج له.
نهاية املطلب .123/3
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�أدلة �أ�صحاب القول اخلام�س:
ي�ستدل للحنابلة يف قولهم� :أن ي�سري اللقطة دانق من الذهب ب�أن غالب
النا�س يقولون بحقارته.

�أدلة �أ�صحاب القول ال�ساد�س:
وي�ستدل للحنابلة يف قولهم� :إن ي�سري اللقطة ما دون قرياط ف�أقل :ب�أن
اجلميع ا�ستوى يف حتقريه.

الرتجيح:
يرتجح عندي -واهلل �أعلم -ما ذهب �إليه �أ�صحاب القول الأول ،وهم
ال�شافعية واحلنابلة من �أن ي�سري اللقطة ال حتدي ّد له ،و�إمنا ي�ضبط ب�ضابط
ال�شافعية� ،أنه ال يكرث �أ�سف �صاحبه عليه� ،أو ب�ضابط احلنابلة ال تتبعه همة
�أو�ساط النا�س� ،أي ال تتعلق نفو�سهم به.
وقد ترجح هذا القول عندي ملا يلي:
�1.1أن ال�شرع ويف كثري من امل�سائل والأحكام ال�شرعية مل يح ّد القليل
والكثري ،و�إمنا �أرجعه �إلى ما تعارف عليه النا�س ،فكذلك هنا يف
ي�سري اللقطة.
�2.2أنه بتغري الزمان ،وارتفاع الأ�سعار يكون الكثري قليلاً  ،فالرجوع �إلى
ما تعارف النا�س عليه �أنه قليل ،وال يكرث الأ�سف عليه هو املنا�سب.
3.3و� ً
أي�ضا ف�إن اختالف ال�سكان �أو البلد م�ؤثر ،فالقليل يف ال�سعودية قد
يكون يف بلد كالهند كث ًريا .وعليه فال حتديد لقليل اللقطة ،بل املرجع
يف �ضبطه �إلى ما تعارف النا�س عليه.
�4.4أن الأخذ بعدم حتديد ي�سري اللقطة هو القول املنا�سب لرفع احلرج يف
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ال�شريعة؛ لأن من علم بر�ؤيتها مبا�شرة �أنها ي�سرية وت�صور يف ر�أ�سه ما
ينبني على التقاطها من �أحكام ،فهذ � ّ
أخف و�أي�سر عليه مما لو ا�ستلزم
ذلك الذهاب لل�صائغ لتحديد ن�صاب ال�سرقة ،ومن ثم معرفة هل هي
دون الن�صاب �أو فوقه.
�5.5أن الأخذ بتحديد ي�سري اللقطة ي�ستلزم الإحجام عن التقاط اللقطة؛لأن
يف التحديد �إلزا ًما للملتقط بالذهاب �إلى ال�صائغ ملعرفة هل هي دون
الن�صاب �أو فوقه .وهذا الإحجام يرتتب عليه التهاون يف حفظ �أموال
امل�سلمني و�سد باب االنتفاع باللقطة �أو ال�صدقة بها.
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املبحث الثاين
حد ي�سري اللقطة باملقادير املعا�صرة
ّ
وفيه مطلبان:
املطلب الأول :املقادير املعا�صرة للدرهم والدينار والقرياط والدانق.
املطلب الثاين :حد ي�سري اللقطة بها.
املطلب الأول
املقادير املعا�صرة للدرهم والدينار والقرياط والدانق

� اً
أول وثان ًيا :الدرهم والدينار:
ال خالف بني فقهاء املذاهب الأربعة يف �أن الدرهم والدينار اللذين
�ضربهما عبدامللك بن مروان((( ميثالن الدرهم والدينار ال�شرعيني((( .وقد
�ضربهما عبدامللك بن مروان على الأوزان التي �أق ّرها النبي ﷺ(((.
ً
قرياطا �إال حبة بال�شامي.
وكان وزن الدينار ال�شرعي اثنني وع�شرين
وهو � ً
أي�ضا بزنة اثنتني و�سبعني حبة من حبات ال�شعري املتو�سطة ،التي مل
((( وقد كانت على الأوزان التي وردت لأهل مكة ،وكانت يف الأ�صل دنانري هرقل.
((( بدائع ال�صنائع  ،16/2حا�شية ابن عابدين � ،30-28/2شرح �صحيح م�سلم للآبي  ،109/3مغني املحتاج  ،389/1املغني .209/4
((( فتوح البلدان.453/
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تق�شر ،وقد قطع من طرفها ما امتد .يقول ابن خلدون((( :الإجماع منعقد
منذ �صدر الإ�سالم وعهد ال�صحابة والتابعني على �أن الدرهم ال�شرعي هو
الذي تزن الع�شرة منه �سبعة مثاقيل من الذهب ،وهو على هذا �سبعة �أع�شار
الدينار ،ووزن املثقال من الذهب اثنتان و�سبعون حبة من ال�شعري اهـ .وبهذا
قال اجلمهور من املالكية(((،وال�شافعية(((،واحلنابلة((( .وذهب احلنفية
�إلى �أن وزن الدينار مئة حبة من ال�شعري((( .ومن�ش�أ اخلالف يف امل�س�ألة
ال�سابقة اختالفهم يف تقدير القرياط ،فعند احلنفية وزن املثقال ع�شرون
ً
قرياطا ،والقرياط خم�س حبات من ال�شعري ،فيكون املثقال= 100=5×20
حبة �شعري((( .ويزن املثقال عند اجلمهور اثنتني و�سبعني حبة من ال�شعري؛
ً
قرياطا ،و�أن القرياط
ذلك �أن املثقال عند املالكية ي�ساوي �أربعة وع�شرين
ثالث حبات من ال�شعري ،فيكون وزن املثقال اثنتني و�سبعني حبة .وباملثل
عند ال�شافعية واحلنابلة ،فقد ذكروا �أن املثقال اثنتان و�سبعون �شعرية
معتدلة مل ّ
تق�شر وقطع من طرفيها ما ّ
دق وطال(((� .إال �أنه وعلى م ّر الع�صور
اختلفت ال�سكك ب�سبب بدائية الآالت امل�ستخدمة يف �سكهما ،مما جعل �أهل
كل بلد ي�ستخرج احلقوق ال�شرعية من نقودهم مبعرفة الن�سبة التي بينها
وبني مقاديرها ال�شرعية((( .يقول ابن خلدون((( :وقع اختيار �أهل ال�س ّكة يف
الدول على خمالفة املقدار ال�شرعي يف الدينار والدرهم ،واختلفت يف كل
الأقطار والآفاق اهـ.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

يف مقدمته.184/
الفواكه الدواين ،382/وال�شرح ال�صغري للدردير بهام�ش بلغة ال�سالك .217/1
املجموع  ،464/5ومغني املحتاج .389/1
الإن�صاف 9/7
حا�شية ابن عابدين .28/2
حا�شية ابن عابدين .28/2
ينظر :الفواكه الدواين  ،329/1مغني املحتاج � ،389/1شرح منتهى الإرادات .428/1
فتوح البلدان ،451/الأموال.629/
يف مقدمته.184/
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ولذا ف�إنه لتقدير الدينار ال�شرعي البد من معرفة الدينار الذي ُ�س ّك يف
عهد عبدامللك بن مروان ،ومن اجلهود التي بذلت يف هذا ال�ش�أن ما يلي:
1.1قام مدير امل�سكوكات والأبحاث الإ�سالمية باملتحف العراقي نا�صر
النق�شبندي بوزن �أربعة دنانري من دنانري عبدامللك ،فوجد �أن متو�سط
�أوزانها  4،267جرامات(((.
2.وقام امل�ؤرخ علي با�شا مبارك بوزن �سبعة دنانري من دنانري عبدامللك
ابن مروان فوجد �أن متو�سطها .(((4.25
3.وقام حممد جنم الدين الكردي بوزن  33دينا ًرا ،قد �ضربت يف عهد
عبدامللك بن مروان ،وجد منها ( )4يف املتحف العراقي ،و( )91يف
املتحف الإ�سالمي ،و ( )7يف متحف لندن ومن متاحف �أجنبية ،فوجد
�أن متو�سط �أوزانها  4،24بالتقريب(((.
4.ونقل الكردي �أن متو�سط �أوزان ( )62دينا ًرا من دينار عمر بن عبدالعزيز
وجدت يف املتاحف الأوروبية  4،25جرام(((.
5.وقام بع�ض الباحثني يف دور الآثار الغربية بوزن دينار عبدامللك
فوجده  4،52جرام(((.
6.ووزنه بع�ض الغربيني فوجده  4،233جرام(((.
ومما �سبق ف�إن وزن الدينار  25،4جرام من الذهب .وقد اعتمدته مو�سوعة
وحدات القيا�س العربي((( ،ومو�سوعة الفقه الكويتية ((( ،واختاره الكثري من
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املقادير ال�شرعية �ص .125
امليزان لعلي با�شا مبارك ،ونقله عنه القر�ضاوي يف كتابه فقه الزكاة  ،259/1واملقادير ال�شرعية �ص.125
املقادير ال�شرعية �ص .125
امل�صدر ال�سابق �ص.133
اخلراج والنظم املالية.352/
املقادير ال�شرعية.133/
.37/
.29/21
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العلماء واملحققني� ،أمثال ابن عثيمني((( ،والقر�ضاوي((( .وباعتماد الوزن
ال�سابق للدينار ،وباعتبار �أن الدرهم ال�شرعي هو الذي تزن الع�شرة منه �سبعة
مثاقيل من الذهب -وقد �ضربت املثاقيل الإ�سالمية على هذا الأ�سا�س املتفق
عليه بني العلماء -فيكون وزن الدرهم الإ�سالمي= 2،975=4،25×0،7
جرام ف�ضة.

ثال ًثا :الدانق:
هو مقدار قليل من الوزن ،وقد �أجمع امل�سلمون على �أن الدرهم الإ�سالمي
�ستة دوانق� ،أي �أن الدانق �سد�س درهم �إ�سالمي(((.

راب ًعا :القرياط:

418

�أما القرياط وهو مقدار قليل من الأوزان ،فقد اختلف الفقهاء يف مقداره
اختال ًفا ي�س ًريا .وهو وزن خم�س حبات �شعري �أو قمح عند احلنفية .قال يف
قرياطا ،والدرهم �أربعة ع�شر ً
حا�شية ابن(((عابدين :والدينار ع�شرون ً
قرياطا،
والقرياط خم�س �شعريات اهـ .والقرياط عند املالكية �أقل منه عند احلنفية .قال
يف مواهب اجلليل((( :فيكون وزن الدرهم ال�شرعي �أربعة ع�شر ً
قرياطا وثالثة
�أرباع قرياط ون�صف خم�س قرياط .وهي خم�سة ع�شر ً
قرياطا �إال ثالثة �أرباع
خم�س قرياط اهـ .وعند ال�شافعية القرياط ثالث حبات من �شعري ،واملثقال
قرياطا ،والدرهم �ستة ع�شر ً
�أربعة وع�شرون ً
قرياطا و�أربعة �أخما�س قرياط(((.
وعند احلنابلة القرياط ثالث حبات من ال�شعري ،والدينار �أربعة وع�شرون
ً
قرياطا ،ون�صف الدرهم �سبعة قراريط((( ،والقرياط ن�صق دانق.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

يف ال�شرح املمتع .30/1
يف فقه الزكاة .300/1
ينظر :حا�شية ابن عابدين  ،28/2الفواكه الدواين  ،382/1الغرر البهية  ،141/2املبدع  ،378/5واملحلى.99/9
29/2
.291/2
الغرر البهية .141/2
املغني  209/4و ،45/9املبدع .378/5
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املطلب الثاين
حد ي�سري اللقطة باملقادير املعا�صرة
بينت �ساب ًقا �أنه ال حتديد لي�سري اللقطة ،وهو مذهب ال�شافعية واحلنابلة،
و�إمنا ي�ضبط الي�سري ب�ضابط ال�شافعية :ال يكرث الأ�سف عليه� .أو ب�ضابط
احلنابلة :ال تتعلق النفو�س به ،فمثلاً ال  50ريالاً �سعود ًّيا من الي�سري ،وتعادل
بالدوالر  .(((13،33وال  70ريالاً ي�سري ،وتعادل  18،66دوالر .بل وال 100
ريال من الي�سري؛ لأنه ال يكرث الأ�سف عليها عند �ضياعها ،وتعادل 26،66
دوالر.وهذا هو القول الأول.
وذهب �أ�صحاب القول الثاين وهم احلنفية وال�شافعية يف وجه واحلنابلة
يف قول �إلى التحديد ،فقالوا� :إن ح ّد ي�سري اللقطة هو ما دون ن�صاب ال�سرقة.
وعند احلنفية ن�صاب ال�سرقة ما دون ع�شرة دراهم .وباجلرامات :وحيث
�إن وزن الدرهم = 2،97جرام ف�ضة ،فيكون وزن ع�شرة دراهم= =10×2،97
 29،70جرام ،فيكون ي�سري اللقطة ما دون الوزن ال�سابق ،ون�صاب ال�سرقة
بالرياالت ال�سعودية :حيث �إن جرام الف�ضة اليوم(((= 4ريال .فيكون الن�صاب
= .118،80ومن ثم ف�إذا كانت اللقطة دون هذا املبلغ فهي ي�سرية .وهذا عند
احلنفية.
و�أما ن�صاب ال�سرقة عند ال�شافعية فهو ربع دينار .وباجلرامات وحيث �إن
وزن الدينار=  4،25جرام ذهب .فيكون وزن ربع دينار = =4،25 ×0،25
 1،0625جرام ذهب .والن�صاب بالرياالت :ملا كان جرام الذهب اليوم=
 175ريال ،فيكون الن�صاب = .185،9495
(((
(((

والدوالر اليوم  1434/3/12هـ ي�ساوي .75،3
و�أق�صد باليوم :اخلمي�س 1434/3/12هـ
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ون�صاب ال�سرقة عند احلنابلة :حيث �إنه ي�ساوي ربع دينار �أو ثالثة دراهم
�أو ما يبلغ قيمة �أحدهما من غريهما .وهو كمذهب ال�شافعية �إن كان ربع دينار،
و�أما بالف�ضة فحيث �إن ن�صاب ال�سرقة بالدراهم = 3دراهم ،وباجلرامات
ي�ساوي  8،91 =2،97×3جرام ف�ضة .وبالرياالت :فحيث �إن �سعر جرام
الف�ضة بالرياالت اليوم=  4ريال ،فيكون ن�صاب ال�سرقة بالرياالت =
 35،64 =8،91×4ريال.
وذهب �أ�صحاب القول الثالث وهم املالكية ،وال�شافعية يف وجه عندهم �إلى
�أن ي�سري اللقطة هو دينار ف�أقل �إلى الدرهم.
والدينار باجلرام =  4،25جرام ذهب ،وبالرياالت:حيث �إن جرام الذهب
اليوم = 175ريال ،فيكون وزن الدينار بالرياالت =  743،75ريال .وعليه ف�إن
ي�سري اللقطة عند �أ�صحاب هذا القول يبد�أ من هذا املبلغ ،وينتهي بالدرهم
وهو باجلرام = ،2،97وبالرياالت �إذا كان �سعر اجلرام اليوم = 4ريال ،ف�إنه
ي�ساوي  11،88=4×2،79ريال.
وعند �أ�صحاب القول الرابع وهم بع�ض ال�شافعية ورواية عند احلنابلة:
�أن ي�سري اللقطة ما دون الدرهم �أي ما دون  2،97جرام .وبالرياالت -عندما
يكون �سعر اجلرام= 4ريال -ف�إنه دون � 2،97أي دون  11،88ريال.
420

وعند �أ�صحاب القول اخلام�س وهم احلنابلة يف قول� :أن ي�سري اللقطة
دانق ف�أقل ،وحيث �إن الدانق= �سد�س درهم �إ�سالمي ،فيكون باجلرامات
= 1،782 =2،79×،6جرام ف�ضة .وبالرياالت عندما يكون �سعر جرام
الف�ضة  4ريال ،ف�إن ي�سري اللقطة =  7،128=1،782×4ريال.
وعند �أ�صحاب القول ال�ساد�س ،وهو قول عند احلنابلة �أن ي�سري اللقطة
دون قرياط .وحيث �إن القرياط = ن�صف دانق .فيكون ي�سري اللقطة ما دون
ن�صف مقادير القول ال�سابق.

يسير اللقطة

الرتجيح:
يرتجح يل -واهلل �أعلم� -أن عدم حتديد ي�سري اللقطة هو القول املنا�سب.
�إال �أن �أقوى الأقوال عند الأخذ بتحديد ي�سري اللقطة هو ما ذهب �إليه
احلنفية ،لثبات معدن الف�ضة يف الأ�سواق وعدم تذبذب �أ�سعارها ،و�أما قول
ال�شافعية واملالكية فبعيد؛ الرتفاع �سعر الذهب وتذبذبه �سري ًعا .و�أما الأقوال
الأخرى فتدخل فيما ذهب �إليه احلنفية.
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املبحث الثالث
تعريف ي�سري اللقطة واملدة الالزمة للتعريف
اختلف الفقهاء يف حكم تعريف ي�سري اللقطة ،واملدة الالزمة للتعريف.

حترير حمل النزاع.
1.1ال خالف بني الفقهاء يف �أن الي�سري احلقري الذي ال يطلب كالتمرة وحبة
احلنطة وك�سرة اخلبز ال تع ّرف بعد التقاطها((( .قال ابن قدامة(((:
وال نعلم خال ًفا بني �أهل العلم يف �إباحة �أخذ الي�سري واالنتفاع به اهـ
؛ وذلك ملا رواه �أن�س قال :م ّر النبي ﷺ بتمرة يف الطريق ،فقال:
«لوال �أين �أخاف �أن تكون من ال�صدقة لأكلتها»((( .ومل يرد منه ﷺ
تعريف لها .ولأن عمر �سمع رجلاً ين�شد يف الطواف زبيبة ،فقال:
�إن من الورع ما ميقته اهلل((( ،ولأنه مزهود يف هذه الأ�شياء التافهة،
ونف�س �صاحبها ال تتوق �إليها(((.
2.2وال خالف بينهم يف وجوب تعريف اللقطة �إذا كانت غري تافهة وال يف
معنى التافهة ،ومل ُيرد امللتقط حفظها على �صاحبها بل �أراد متلكها(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :بدائع ال�صنائع  ،202/6جامع الأمهات  ،458/1قوانني الأحكام ال�شرعية ،357/التاج والإكليل ،40/8
الفواكه الدواين  ،172/2حا�شيتا قليوبي وعمرية  ،122/3مغني املحتاج  ،591/3املغني .295/8
يف املغني .295/8
�سبق تخريجه.
ذكره يف مغني املحتاج .591/3
املفهم .186/5
إجماعا (�شرح النووي على �صحيح م�سلم .)22/12
حكاه النووي � ً
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3.3ووقع اخلالف بني الفقهاء يف تعريف ما هو فوق التافه احلقري �إال �أنه
ال زال من الي�سري الذي قد يطلبه �صاحبه وينتفع به .وهذا اخلالف
على �ستة �أقوال:
القول الأول� :أنه ال يلزم تعريفه .وهو وجه عند ال�شافعية((( .قال ابن حجر(((:
ويف وجه ال يجب التعريف �أ�صلاً اهـ .وهو املذهب عند احلنابلة(((.
قال يف الفروع((( :وال يع ّرف ما ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س اهـ
القول الثاين� :أنه يع ّرفه مدة يظن طلب ربه له فيها .و�إليه ذهب احلنفية(((.
قال يف بدائع ال�صنائع(((� :إن كان �شي ًئا قيمته �أقل من ع�شرة دراهم
يع ّرفه �أيا ًما على قدر ما يرى اهـ .وهو قول الأكرثية((( من املالكية.
قال يف الفواكه الدواين((( و�أما �إن كانت من �سفا�سف الأمور كدلو
ومقالة ودريهمات ،ف�إنها تع ّرف �أيا ًما ال �سنة على الراجح اهـ .وقال
ابن((( وهب :ومل يحدد الأيام ،بل بح�سب ما يظن �أن مثلها يطلب
فيها اهـ .وهو وجه عند ال�شافعية( ((1قال عنه النووي وغريه :هو
الأ�صح.وقال يف حا�شيتي قليوبي( ((1وعمرية :والأ�صح �أن احلقري �أي
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1

فتح الباري  ،103/5مغني املحتاج .519/3
فتح الباري .103/5
ينظر :الفروع  ،316/7الإن�صاف  ،191/16الإقناع للحجاوي  ،41/3منتهى الإرادات � ،299/3شرح منتهى الإرادات .377/2
.316/7
ينظر :بدائع ال�صنائع  ،202/6الهداية للمرغيناين  ،417/2تبيني احلقائق  ،303/3اللباب .208/2
.202/6
ينظر :التاج والإكليل  ،41/8قوانني الأحكام ال�شرعية  ،357/ال�شرح ال�صغري مع بلغة ال�سالك عليه  ،172/4حا�شية
الد�سوقي .120/4
.172/2
نقله يف املفهم .184/5وابن وهب هو :الإمام املحدث الفقيه عبداهلل بن وهب بن م�سلم الفهري،موالهم م�صري
احلافظ ،طلب العلم وهو ابن �سبع ع�شرة �سنة ،كان من �أوعية العلم ومن كنوز العمل ،مات �سنة 197هـ .من
م�صنفاته اجلامع والبيعة واملنا�سك(.ترتيب املدارك � ،421/2سري �أعالم النبالء .)223/9
 البيان � ،518/7شرح النووي على �صحيح م�سلم  ،22/12مغني املحتاج  ،591/3حا�شيتا قليوبي وعمرية  123/3واختلف
ال�شافعية يف لزوم تعريف اللقطة �إن �أراد حفظها ل�صاحبها دون �أن يتملكها ،ففي الوجه الأ�صح كما قاله النووي :لزوم
التعريف لئال ت�ضيع على �صاحبها ،ف�إنه ال يعلم مكانها ،والوجه الثاين :ال يلزمه�( .شرح النووي على �صحيح م�سلم .)22/12
.122/3
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القليل املتمول ال يع ّرف �سنة ،بل زم ًنا يظن �أن فاقده يعر�ض عنه
غال ًبا اهـ .وهو قول عند احلنابلة((( .قال :يف الإن�صاف((( ،وقيل:
يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اهـ.
القول الثالث :يع ّرفه �سنة .وهو قول حممد بن احل�سن((( .قال يف تبيني
احلقائق :وق ّدره حممد يف الأ�صل باحلول من غري تف�صيل بني القليل
والكثري اهـ .وقول عند املالكية((( قال يف مواهب اجلليل((( :وقيل:
�سنة كالكثري اهـ .وهو املذهب عند ال�شافعية((( قال يف البيان(((:
والوجه الثاين وهو املذهب �أنه يجب تعريف الكثري والي�سري �سنة
اهـ .وظاهر مذهب احلنابلة((( .قال ابن قدامة( :((1مل يف ّرق
اخلرقي( ((1بني ي�سري اللقطة وكثريها ،وهو ظاهر املذهب اهـ.

(((

والقول الرابع :يع ّرفه مرة.وهو الوجه الثالث عند( ((1ال�شافعية .قال ابن
حجر( :((1وقيل تع ّرف مرة.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1

(((1
(((1

 الفروع  ،219/7الإن�صاف .191/16
.191/16
تبيني احلقائق  .303/3وحممد بن احل�سن هو حممد بن احل�سن بن فرقد ال�شيباين .ون�سبته �إلى قبيلة �شيبان
بالوالء ،ف�أ�صله من حر�ستا من قرى دم�شق ،وهو ثاين �أ�صحاب �أبي حنيفة ونا�شر مذهبه ،من ت�صانيفه :اجلامع
الكبري واجلامع ال�صغري والزيادات ،مات �سنة 189هـ( .الفوائد البهية  ،163/اجلواهر امل�ضية .)122/3
.303/3
وهو ظاهر رواية ابن القا�سم (ينظر :الكايف البن عبدالرب  ،836/2قوانني الأحكام ال�شرعية  ،357/1التاج والإكليل
 ،40/8ال�شرح ال�صغري مع بلغة ال�سالك .)172/4
.73/6
 الأم  ،69/4املهذب  ،305/2البيان  ،517/7فتح الباري  ،103/5مغني املحتاج .591/3
.517/7
 املغني 295/8
يف املغني .295/8
هو عمر بن احل�سني بن عبداهلل اخلرقي ،من كبار فقهاء احلنابلة ،له امل�صنفات الكثرية يف املذهب ،ومل ينت�شر
منها �إال املخت�صر يف الفقه ،و�سبب ذلك �أنه خرج عن مدينة ال�سالم ملا ظهر فيها �سب ال�صحابة و�أودع كتبه يف
درب �سليمان فاحرتقت املدار�س التي كانت فيها الكتب ومل تكن قد انت�شرت بعد .مات �سنة 334هـ ودفن بدم�شق
(طبقات احلنابلة  ،75/2و118و العرب )49/2
فتح الباري  ،103/5مغني املحتاج .591/3
يف فتح الباري .103/5
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القول اخلام�س :يع ّرفه ثالثة �أيام .وهو الوجه الرابع(((عند ال�شافعية.
قال يف البيان((( :يكفي ثالثة �أيام اهـ.
القول ال�ساد�س :التفريق بني ما يجده امللتقط �شي ًئا واحدًا فهذا يع ّرفه
�أبدًا .وبني ما يجده يف وعاء �أو له وكاء �أو عفا�ص �أو عدد ،فهذا
يع ّرفه �سنة .وهو قول ابن حزم((( :قال يف املحلى :من وجد مالاً
وكان له �صفة من عفا�ص �أو وكاء �أو عدد -ف�إن مل ي�أت �أحد ي�صدقيف �صفته ...وال بينة فهو عند متام ال�سنة من مال الواجد ...ف�إن
وجد �شي ًئا واحدًا كدينار واحد �أو درهم واحد �أو ل�ؤل�ؤة واحدة
كان ما ُ
�أو ثوب واحد �أو �أي �شيء كان كذلك ال رباط له وال وعاء وال عفا�ص،
فهو للذي يجده من حني يجده ويع ّرفه �أبدًا طول حياته ،ف�إن جاء
من يقيم عليه بينة فقط �ضمنه اهـ.

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
ا�ستدل احلنابلة ومن وافقهم على عدم لزوم تعريف ي�سري اللقطة مبا يلي:
1.1عن جابر بن عبداهلل ّ :
«رخ�ص لنا ر�سول اهلل ﷺ يف الع�صا
وال�سوط واحلبل و�أ�شباهه ،يلتقطه الرجل ينتفع به»((( .وجه الداللة:
ّ
دل احلديث على عدم لزوم تعريف ي�سري اللقطة من الع�صا وال�سوط
واحلبل و�أ�شباهها.

426
(((
(((
(((

(((

 البيان  ،518/7فتح الباري .103/5
.518/7
 املحلى  .10/7وابن حزم هو علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سى القرطبي الفقيه احلافظ الأديب الوزير
الظاهري ،ن�ش�أ يف تنعم ورفاهية �إذ كان والده من �أغنياء قرطبة ،وكان ابن حزم ي�أخذ بظواهر الن�صو�ص وينفي
القيا�س ،من ت�صانيفه املحلى والإحكام يف �أ�صول الأحكام ،تويف �سنة 456هـ (�سري �أعالم النبالء  ،184/18وفيات
الأعيان .)325/3
�سبق تخريجه .وينظر الدليل يف ك�شاف القناع .492/9

يسير اللقطة

ونوق�ش من وجهني:
الأول� :أنه �ضعيف.
الثاين :على فر�ض �صحته ،فيحتمل �أن تكون الإباحة للأ�شياء املذكورة
وما ي�شابهها بعد التعريف(((.
2.2وعن �أبي �سعيد اخلدري �أن علي بن �أبي طالب وجد دينا ًرا ف�أتى
به فاطمة ،ف�س�ألت عنه ر�سول اهلل ﷺ فقال« :هو رزق اهلل» ف�أكل منه
ر�سول اهلل ﷺ و�أكل علي وفاطمة ،فلما كان بعد ذلك �أتته امر�أة تن�شد
الدينار ،فقال النبي ﷺ «يا علي �أ ّد الدينار»(((.
وجه الداللة�:أن احلديث يدل على عدم لزوم تعريف القليل(((.
ونوق�ش من وجهني:
الأول� :أنه �ضعيف(((.
الثاين :على فر�ض االحتجاج به ،فيحتمل �أن النبي ﷺ �أمره �أن يع ّرفه
فلم ُيعرف ف�أمره �أن ينفقه(((� ،أو �أن مراجعة علي للر�سول ﷺ
على ملأ من اخللق تعريف له؛ لأنه لي�س للتعريف �صفة يعتد
بها((( .وب�سبب �أنه دينار واحد ُع ّرف يف مدة قليلة ،لأن تعريف كل
�شيء بح�سبه((( �أو �أنه �أنفقه قبل م�ضي مدة التعريف لل�ضرورة ،
لأنه دخل بيته ووجد احل�سن واحل�سني يبكيان من اجلوع ،فخرج
فوجد الدينار ،فا�شرتى به .و�إذا كانت امليتة حاللاً يف هذه
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

 املفهم .184/5
�سبق تخريجه
لاً
ذكره البيهقي يف ال�سنن الكربى  .320/6والعظيم �آبادي يف عون املعبود  122/3دلي ملن قال بعدم لزوم تعريف ي�سري اللقطة.
فقد �ضعفه ابن قدامة يف املغني .297/8
حيث جاء يف رواية ال�شافعي يف الأم  :70/4ف�أمره �أن يع ّرفه فلم يعرتف ف�أمره �أن ي�أكله ،ثم جاء �صاحبه ف�أمره �أن يغرمه اهـ.
قاله املنذري ،ونقله الزيعلي يف ن�صب الراية  ،469/3والعظيم �آبادي يف عون املعبود .122/3
 ال�سنن الكربى  ،320/6عون املعبود .122/3
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احلالة ،فالت�صرف يف الوديعة حالل من باب �أولى(((� .أو �أنه
لي�س بلقطه �أ�صلاً  ،بدليل ما جاء يف رواية من روايات احلديث:
«فذهب �-أي علي  -فرهن الدينار بدرهم حلم»((( ،ولو كان
لقطة ما رهنه.
3.3ولأن ما ال تت�شوف النف�س �إليه لقلته �أو رداءته ،فالغالب �أن �صاحبه ال
ي�ستدمي طلبه له(((.
4.4ولأن ي�سري اللقطة من قبيل املباحات(((.
ويناق�ش :ب�أن هذا ا�ستدالل مبحل النزاع فال ي�صح.

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل اجلمهور على تعريف ي�سري اللقطة مدة يغلب على الظن طلب
�صاحبها لها مبا يلي:
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1.1عن يعلى((( بن �أمية قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :من التقط لقطة
ي�سرية حبلاً �أو دره ًما �أو �شبه ذلك فليعرفه ثالثة �أيام ،ف�إن كان فوق
ذلك فليع ّرفه �ستة �أيام»(((.
ويناق�ش :ب�أن احلديث �ضعيف(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�سنن الكربى  ،320/6املغني  ،297/8عون املعبود .122/3
�أخرجها �أبو داود يف �سننه  ،138/2برقم .1716
املفهم .184/5
�شرح منتهى الإرادات  ،377/2مطالب �أويل النهى .217/4
هو يعلى بن �أمية بن �أبي عبيدة التميمي احلنظلي� ،أ�سلم يوم الفتح و�شهد حني ًنا والطائف وتبوك ،وا�ستعمله �أبوكر
وعمر وعثمان وحج �سنة قتل عثمان ،فخرج مع عائ�شة يف وقفة اجلمل ،ثم �شهد �صفني مع علي ،ويقال� :إنه قتل بها
�سنة 38هـ (اال�ستيعاب  ،93/11الإ�صابة )372/10
�أخرجه �أحمد يف امل�سند  108/29والطرباين يف الكبري  .700/22والبيهقي يف ال�سنن الكربى  - ،323/6واللفظ
له  -برقم ( 12100وينظر الدليل يف املفهم  ،185/5والبيان  ،518/7ومغني املحتاج )591/3
قال البيهقي يف ال�سنن الكربى  :323/6تفرد به عمر بن عبداهلل بن يعلى ،وقد �ضعفه يحيى بن معني اهـ وقال
الهيثمي يف جممع الروائد  :169/4وفيه عمر بن عبداهلل بن يعلى وهو �ضعيف .وجاء يف م�سند �أحمد 108/29
�إ�سناده �ضعيف اهـ.

يسير اللقطة

2.2ولأن عمر بن اخلطاب �أتاه رجل وجد جرا ًبا فيه �سويق ف�أمره �أن
يع ّرفه ثال ًثا ،ثم �أتاه فقال :مل يعرفه �أحد ،فقال عمر :خذه يا غالم،
هذا خري من �أن يذهب به ال�سباع ،وت�س ّفه الرياح(((.
3.3ولأن �صاحبه ال ي�ستمر على طلبه مدة �سنة بخالف اخلطري(((.
4.4ولأن التعريف به �سنة مما ي�شق((( ،ال �سيما مع قلة ماليته ،فتحتم
تعريفه مدة ب�سيطة.

�أدلة �أ�صحاب القول الثالث:
ا�ستدل ال�شافعية ومن وافقهم على لزوم تعريف ي�سري اللقطة مدة �سنة
مبا يلي:
1.1حديث زيد بن خالد وجاء فيه« :و�سئل عن لقطة الذهب والف�ضة،
فقال :ع ّرفها �سنة»((( .من غري تف�صيل بني القليل والكثري(((.
2.2وحديث �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل ﷺ و�سئل عن اللقطة
فقال« :ال حتل اللقطة ،من التقط �شي ًئا فليع ّرفه �سنة ،ف�إن جاء �صاحبها
فلريدها �إليه ،و�إن مل ي�أت �صاحبها فليت�صدق بها ،و�إن جاء فليخريه
بني الأجر وبني الذي له»(((.
وجه الداللة� :أن قوله ﷺ :من التقط �شي ًئا لفظ عام ،يدخل فيه الي�سري
والكثري.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،143/10برقم .18639
مغني املحتاج .591/3
البيان .518/7
�سبق تخريجه
تبيني احلقائق  ،303/3الكايف البن عبدالرب  ،836/2مغني املحتاج .519/3
�أخرجه البزار يف م�سنده  ،262/16برقم  ،9450والدارقطني يف �سننه  - ،322/5واللفظ له  -كتاب الر�ضاع ،برقم .4389
والطرباين يف الأو�سط ( )2229وقال الهيثمي يف املجمع  :168/4رواه الطرباين يف ال�صغري والأو�سط ،وفيه يو�سف بن
خالد ال�سمتي وهو كذاب اهـ .وقال العظيم �آبادي يف التعليق املغني على الدارقطني  :322/5احلديث رواه البزار � ً
أي�ضا يف
م�سنده عن يو�سف بن خالد ال�سمتي ،وكالهما �ضعيفان اهـ .وينظر :الدليل يف الهداية للمرغيناين .417/2
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3.3وعن عيا�ض(((بن حمار املجا�شعي عن ر�سول اهلل ﷺ قال« :من
�أ�صاب لقطة فلي�شهد ذا عدل ،ثم ال يكتم ،وليع ّرفها �سنة ،ف�إن جاء
�صاحبها ،و�إال فهو مال اهلل ي�ؤتيه من �شاء»(((.
وجه الداللة� :أن قوله ﷺ« :من �أ�صاب لقطة» لفظ عام ،يدخل فيه
الي�سري والكثري.
4.4ولأنها جهة من جهات التملك ،فا�ستوى فيها القليل والكثري(((.
وقيا�سا على الكثري ،فكما �أنه يجب تعريفه �سنة ،فكذا القليل(((.
ً 5.5

�أدلة �أ�صحاب القول الرابع:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول وهم ال�شافعية يف وجه عندهم باالكتفاء
بتعريف ي�سري اللقطة ،مرة واحدة مبا يلي:
1.1ما رواه �أبو �سعيد اخلدري �أن علي بن �أبي طالب وجد دينا ًرا ف�أتى
به فاطمة ،ف�س�ألت عنه ر�سول اهلل ﷺ فقال« :هو رزق اهلل» ف�أكل منه
ر�سول اهلل ﷺ و�أكل علي وفاطمة ،فلما كان بعد ذلك �أتته امر�أة تن�شد
الدينار ،فقال النبي ﷺ «يا علي �أ ّد الدينار»(((.
430

وجه الداللة� :أن مراجعة علي
(((
(((

(((
(((
(((

ر�سول اهلل .ﷺ على ر�ؤو�س الأ�شهاد

هو عيا�ض بن حمار املجا�شعي التميمي� ،سكن الب�صرة ،وروى عنه مطرف ويزيد ابنا عبداهلل بن ال�شخري ،كان
�صدي ًقا قد ًميا لر�سول اهلل ﷺ (اال�ستيعاب .)66/9
�أخرجه �أحمد يف م�سنده  ،27/29برقم  .17481و�أبو داود يف �سننه  ،1709/1كتاب اللقطة حديث رقم  .1709والن�سائي
يف الكربى  ،344/5برقم  .5777وابن ماجة يف �سننه  ،837/2كتاب اللقطة ،باب اللقطة ،حديث  .2505والطحاوي
يف �شرح م�شكل الآثار ( )3137و( )4715و�أخرجه البزار يف م�سنده  ،262/16برقم  .9450وابن راهويه يف م�سنده
ونقله عنه الزيعلي يف ن�صب الراية  - 466/3واللفظ له -و�أخرجه ابن حزم يف املحلى  .113/7والبيهقي يف ال�سنن
الكربى  ،309/6برقم  12057واحلديث �صححه ابن خزمية وابن اجلارود وابن حبان كما نقل ذلك ابن حجر يف بلوغ
املرام .189/و�صححه الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود  ،477/1حديث  .1709وجاء يف م�سند �أحمدخمرجا :27/29
�إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم ،رجاله ثقات رجال ال�شيخني غري �صحابي احلديث اهـ.
مغني املحتاج .591/3
مواهب اجلليل .73/6
�سبق تخريجه.

يسير اللقطة

تعريف ل ّلقطة ،وهي مرة ،وكافية؛ لأن الغر�ض ن�شر الأمر و�إظهار
الق�صة(((.
ونوق�ش من وجهني:
الأول� :أنه �ضعيف.
الثاين :على فر�ض �صحته فيتعني حمله على وجه من الوجوه غري اللقطة(((.
2.2ولأن �صاحبها �إن طلبها فلن يطلبها �أكرث من مرة؛ لقلة ماليتها وحقارتها.

�أدلة �أ�صحاب القول اخلام�س:
ي�ستدل لهم على لزوم تعريف ي�سري اللقطة مدة ثالثة �أيام ملا يلي:
1.1حديث يعلى بن �أمية قال :قال ر�سول اهلل ﷺ «من التقط لقطة
ي�سرية حبلاً �أو دره ًما �أو �شبه ذلك ،فليع ّرفه ثالثة �أيام ،ف�إن كان
فوق ذلك ،فليع ّرفه �ستة �أيام»(((.
وجه الداللة� :أن احلديث �صريح يف تعريف ي�سري اللقطة من احلبل
والدرهم ونحوهما بثالثة �أيام .ويناق�ش :ب�أن احلديث �ضعيف.
2.2و�أن عمر بن اخلطاب �أتاه رجل وجد جرا ًبا فيه �سويق ،ف�أمره �أن
يع ّرفه ثال ًثا ثم �أتاه ،فقال :مل يعرفه �أحد ،فقال عمر« :خذ يا غالم هذا
خري من �أن يذهب به ال�سباع وت�س ّفه الرياح»(((.
وجه الداللة :كال�سابق.

(((
(((
(((
(((

نهاية املطلب .488/8
املغني .297/8
�سبق تخريجه
�سبق تخريجه
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�أدلة �أ�صحاب القول ال�ساد�س:
ا�ستدل ابن حزم على التعريف �سنة كاملة ملا له عدد� ،أو التقطه يف وعاء،
�أو كان له وكاء �أو عفا�ص مبا يلي:
1.1عن زيد بن خالد قال� :سئل ر�سول اهلل ﷺ عن اللقطة ،فقال:
«ع ّرفها �سنة ،ف�إن مل تعرف فاعرف عفا�صها ووكاءها ،ثم كلها ،ف�إن
جاء �صاحبها ف�أدّها �إليه»(((.
2.2وعن � ّأبي بن كعب �أنه �س�أل النبي ﷺ عن اللقطة ،فقال له ر�سول
اهلل ﷺ« :اعرف عددها ووعاءها ف�أعطها �إياه ،و�إال فهي لك»((( .وجه
الداللة� :أن ر�سول اهلل ﷺ �أمر يف احلديثني ال�سابقني بالتعريف �سنة
كاملة ملا له عدد وعفا�ص ووكاء �أو بع�ضها(((.
وا�ستدل على وجوب التعريف �أبدًا ملا ال عفا�ص له وال وعاء وال وكاء وال عدد
مبا يلي:
1.1عن عيا�ض بن حمار املجا�شعي قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :من �أخذ
لقطة فلي�شهد ذا عدل� ،أو ذوي عدل وال يكتم ،وال يغيب ،ف�إن وجد
�صاحبها فلريدها عليه ،و�إال فهو مال اهلل عز وجل ي�ؤتيه من ي�شاء»(((.
وجه الداللة� :أن ما ال عدد له وال عفا�ص وال وكاء خارج عن احلديثني
ال�سابقني ،ويدخل يف هذا احلديث لقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :ال
يكتم وال يغيب»(((.
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ويناق�ش :بعدم الت�سليم بذلك ،بل �إن احلديث يدل على �أن من وجد
(((
(((
(((
(((
(((

�سبق تخريجه ،واللفظ هنا البن حزم يف املحلى .114/7
�سبق تخريجه واللفظ هنا يف املحلى .114/7
املحلى .114/7
�سبق تخريجه وهذا لفظ املحلى .114/7
املحلى.114/7
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لقطة فلي�شهد عليها ،ف�إن جاء �صاحبها و�إال فهي له .ثم �إنه قد ورد يف
بع�ض روايات احلديث «فليع ّرفه �سنة»(((.
2.2وعن �سلمة(((بن كهيل قال :كان �سويد((( بن غفلة وزيد((( بن �صوحان
وثالث معهما يف �سفر ،فوجد �أحدهم -هو �سويد بال �شكً -
�سوطا
ف�أخذه ،فقال له �صاحباه� :ألقه ،فقال� :أ�ستمتع به ف�إن جاء �صاحبه
�أديته �إليه خري من �أن ت�أكله ال�سباع .فلقي � ّأبي بن كعب ،فذكر ذلك له
فقال� :أ�صبت و�أخط�آ(((.
وجه الداللة� :أن اللقطة هنا �شيء واحد وهو �سوط ،وقد �ص ّوب � ّأبي بن
كعب االنتفاع به مبا�شرة وتعريفه �أبدًا.
ويناق�ش :ب�أن االنتفاع بال�سوط مبا�شرة لأجل �أنه من الي�سري الذي ال
تتبعه همة �أو�ساط النا�س ،ولي�س كما كان يذكر ابن حزم؛ لأجل �أنه
�شيء واحد.

الرتجيح:
يرتجح واهلل �أعلم �أن ي�سري اللقطة ال يجب تعريفه �إن كان قري ًبا من
ترجح هذا ملا يلي:
التافه احلقري .وقد ّ
�1.1أن الغالب يف هذه اللقطات الي�سرية جدًّا �أن �أ�صحابها ال ي�س�ألون عنها،
ومن ثم فال حاجة لتعريفها.
(((
(((
(((
(((
(((

�سبق تخريجه
هو الإمام الثبت احلافظ �سلمة بن كهيل ابن ح�صني ،تابعي ثقة يف احلديث وفيه ت�شيع قليل ،له مئتان وخم�سون
حدي ًثا ،مات �سنة 121هـ�(.سري �أعالم النبالء � ،298/5شذرات الذهب )159/1
هو الإمام القدوة �سويد بن غفلة ابن عو�سجة اجلعفي� ،أدرك اجلاهلية ،قيل له �صحبة ،ومل ي�صح ،بل �أ�سلم يف حياة
النبي ﷺ ومل يره ،لكنه �سمع كتابه �إليهم و�شهد الريموك ،مات يف زمن احلجاج �سنة 81هـ (اال�ستيعاب ،302/4
�سري �أعالم النبالء )69/4
هو زيد بن �صوحان بن حجر بن احلارث بن الهجر�سي الكويف� ،سمع من عمر وعلي و�سلمان .وذكروه يف كتب معرفة
ال�صحابة ،وال �صحبة له� ،إال �أنه �أ�سلم يف حياة النبي ﷺ كان فا�ضلاً دي ًنا� ،سيدً ا يف قومه هو و�إخوته ،قتل يوم
اجلمل (اال�ستيعاب � ،66/4سري �أعالم النبالء .)526/3
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،134/10برقم  .18615و�أخرجه ابن حزم يف املحلى  - 114/7واللفظ له .-
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�2.2أن �أحاديث النبي ﷺ يف اللقطة تن�صرف �إلى ما هو فوق الي�سري جدًّا
من اللقطة.
�3.3أن اللقطة الي�سرية جدًّا م�ستثناة بالعرف والعادة من �أحاديث النبي
ﷺ التي ورد الأمر بالتعريف ّللقطة فيها.
�4.4أن العرف جار على عدم تعريف اللقطة الي�سرية جدًّا.
�5.5أن اللقطة الي�سرية جدًّا تلحق بالتمرة والك�سرة ؛ لقلتها وقلة ماليتها.
و�أما �إن كان ي�سري اللقطة يقرب من الكثري ،فهذا يجب تعريفه مدة يغلب
على الظن �أن �صاحبه يطلبه فيها ،وهو ما ذهب �إليه اجلمهور .وقد ترجح
هذا ملا يلي:
�1.1أن �صاحبه يف الغالب �سيبحث عنه بعد فقده مبا�شرة� ،أو نحو ذلك،
لكنه لن يبحث عنه مدة �سنة كاملة.
�2.2أن تعريفه مدة يظن طلب �صاحبها فيها متنا�سب مع حجم ماليته،
فلي�س هو بالكثري الذي جاء الأمر بتعريفه �سنة ،ولي�س بالي�سري جدًّا
الذي ال يحتاج �إلى تعريف.
434

�3.3أن تعريفه مدة ال ت�صل �إلى ال�سنة فيه تخفيف على امللتقط ،وفيه
حفاظ على الأمانة يف اللقطة.
�4.4أن الأخذ بهذا القول فيه تو�سط بني الإجحاف بها بعدم تعريفها ،وبني
�إحلاق امل�شقة مبلتقطهاب�إيجاب تعريفها مدة �سنة.

يسير اللقطة

املبحث الرابع
حكم التقاط الي�سري
اختلف �أهل العلم يف حكم التقاط الي�سري.

حترير حمل النزاع:
1.1ال خالف بني الفقهاء يف �أن ي�سري اللقطة مما ال يتمول كالتمرة والك�سرة
والنوى وق�شور الرمان �إذا جمعها امللتقط و�صار لها قيمة بحكم الكرثة
يباح التقاطها واالنتفاع بها((( .قال ابن((( قدامة :وال نعلم خال ًفا بني
�أهل العلم يف �إباحة �أخذ الي�سري واالنتفاع به اهـ.
2.2و�إمنا اختلفوا فيما هو فوق ذلك ،وهذا اخلالف على ثالثة �أقوال:
القول الأول� :أن الأف�ضل التقاط اللقطة .و�إليه ذهب احلنفية((( .قال يف
املب�سوط((( :املذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء �أن رفعها �أف�ضل من
تركها اهـ .وهو قول املالكية((( .جاء يف البيان والتح�صيل((( :و�أما
اللقطة الي�سرية التي ال قدر لها� ،إال �أنها مما قد ي�شح بها �صاحبها
ويطلبها ،فاختلف قول مالك :هل الأف�ضل �أخذها �أو تركها؟ ،وذلك
�إذا كانت بني قوم م�أمونني ،فمرة ر�أى �أخذها وتعريفها �أف�ضل
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املب�سوط  ،2/11قوانني الأحكام ال�شرعية ،357/الفواكه الدواين  ،172/2مغني املحتاج  ،591/3املغني .295/8
يف املغني .295/8
الهداية للمرغيناين  ،417/2تبيني احلقائق  ،103/3العناية  .118/6البناية  ،324/7البحر الرائق .167/5
2/11
البيان والتح�صيل  ،355/15بداية املجتهد 88/4و.92
.355/15
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خمافة �أن تقع �إلى من يذهب بها ،ومرة ر�أى �أن تركها �أف�ضل رجاء
�أن يرجع �صاحبها فيجدها ،و�أما �إذا كانت بني قوم غري م�أمونني
ف�أخذها وتعريفها �أف�ضل اهـ .وهو املذهب عند ال�شافعية((( ،بل
قالوا باال�ستحباب ،قال يف جواهر العقود(((�- :أخذها �أي اللقطة-
�أف�ضل ...والأ�صح ا�ستحبابه اهـ .واختاره �أبو اخلطاب((( من
احلنابلة .قال يف املغني((( :واختار �أبو اخلطاب �أنه �إذا وجدها
مب�ضيعة و�أمن نف�سه عليها فالأف�ضل �أخذها اهـ.
القول الثاين� :أنه يجب �أخذها.وهو القول الثاين عند ال�شافعية((( قال
يف جواهر العقود((( :والقول الثاين :وجوب الأخذ اهـ .وقال به
الظاهرية((( .قال يف املحلى((( :من وجد مالاً يف قرية �أو مدينة
�أو �صحراء ...فهو لقطة وفر�ض عليه �أخذه اهـ.
القول الثالث� :أن الأف�ضل تركها وعدم التقاطها .وهو قول عند
احلنفية((( .قال يف العناية( :((1وقيل تركه �أف�ضل اهـ .وهو
املذهب عند احلنابلة( .((1قال يف املغني( :((1قال �إمامنا رحمه
اهلل :الأف�ضل ترك االلتقاط اهـ .و�سئل �أحمد يف رواية حرب(:((1
436

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1

�شرح النووي على �صحيح م�سلم  ،22/12جواهر العقود  ،223/1مغني املحتاج  ،578/3غاية البيان .232/1
223/1
املغني  .291/8و�أبو اخلطاب هو حمفوظ بن �أحمد بن احل�سن الكلوذاين� ،إمام احلنابلة يف وقته� ،أ�صله من
ورعا ح�سن الع�شرة ،من �أذكياء الرجال ،من ت�صانيفه :التمهيد يف �أ�صول الفقه
كلوذا ب�ضواحي بغداد ،كان عابدً ا ً
والهداية يف الفقه ،تويف �سنة 510هـ (الأن�ساب � ،461/10سري �أعالم النبالء .)348/19
.291/8
الأم  ،68/4جواهر العقود � ،223/1شرح النووي على �صحيح م�سلم .122/12
.223/1
املحلى .110/7
.110/7
املب�سوط  ،2/11العناية .119/6
.119/6
املغني  ،291/8الإن�صاف 189/16و ،207منتهى الإرادات  ،303/3ك�شاف القناع .500/9
.291/8
الإن�صاف  .189/16وحرب هو الإمام العالمة حرب بن �إ�سماعيل الكرماين ،تلميذ الإمام �أحمد ،رحل وطلب =
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الرجل ي�صيب ال�ش�سع يف الطريق �أي�أخذه؟ قال� :إذا كان جيدًا
مما ال يطرح مثله ،فال يعجبني �أن ي�أخذه ،و�إن كان ردي ًئا قد
طرحه �صاحبه فال ب�أ�س اهـ.

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
ا�ستدل اجلمهور على �أن التقاط اللقطة هو الأف�ضل مبا يلي:
1.1قول اهلل تعالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [املائدة.(((]2:
وجه الداللة� :أن �أخذ امل�سلم للقطة �أخيه امل�سلم وحفظها له من التعاون
على الرب والتقوى.
2.2قول اهلل تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [الن�ساء.]58:
وجه الداللة� :أن ملتقط اللقطة يلتزم الأمانة يف رفعها ،فهو يحفظها
ويلتزم �أداء الأمانة فيها(((.
�3.3أن يف �أخذها ً
حفظا ملال امل�سلم(((.
4.4ولأنه لو تركها مل ي�أمن من و�صول يد خائنة �إليها ،فيكتمها عن �صاحبها(((.
قيا�سا على تخلي�ص املتاع
5.5وملا يف �أخذها من احلفظ املطلوب ً
�شرعاً ،
من الغرق(((.
6.6ولأن ذلك �أمانة ،فلم يجب عليه �أخذها كقبول الوديعة(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

= العلم ،قال الذهبي :م�سائل حرب من �أنف�س كتب احلنابلة ،وهو كبري يف جملدين ،تويف �سنة  280هـ (طبقات
احلنابلة � ،145/1سري �أعالم النبالء .)244/13
ينظر الدليل يف البناية  ،334/7البيان .513/7
املب�سوط 2/11
املغني .291/8
املب�سوط  ،2/11االختيار .43/2
املغني .291/8
البيان .513/7
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�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول وهم ال�شافعية يف قول وابن حزم الظاهري
على وجوب التقاط اللقطة مبا يلي:
1.1قول اهلل تعالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [املائدة .]2:وقوله تعالى:
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [التوبة.]71:
وجه الداللة من الآيتني� :أن امل�سلم �إذا كان ول ًّيا لأخيه امل�سلم وجب عليه
حفظ ماله(((.
2.2ما رواه ابن م�سعود �أن النبي ﷺ قال« :حرمة مال امل�ؤمن كحرمة
دمه»((( .ولو خاف على دم �أخيه لوجب عليه حفظه ،فكذلك �إذا خاف
على ماله(((.

�أدلة �أ�صحاب القول الثالث:
ا�ستدل احلنابلة على �أن الأف�ضل يف اللقطة تركها وعدم التقاطها مبا يلي:
�1.1أنه قول ابن عبا�س فقد كان يقول« :ال ترفع اللقطة ل�ست منها يف
�شيء» .وقال« :تركها خري من �أخذها»(((.
2.2وقول ابن عمر فقد قال له عبداهلل بن دينار((( :وجدت لقطة،
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((( البيان  ،520/7تكملة املجموع .249/15
((( �أخرجه الدارقطني يف �سننه - 26/3واللفظ له -كتاب البيوع ،برقم  .94و�أخرجه البزار يف م�سنده (البحر الزخار
 ،)117/5برقم  ،1699و�أخرجه �أبو يعلى  ،5119 ،56-9:55و�أخرجه الطرباين يف الكبري  ،197/10برقم .10316
واحلديث ذكره الهيثمي يف املجمع  175/4وقال :رواه البزار و�أبو يعلى وفيه حممد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة،
و�ضعفه جماعة ،وبقية رجال �أبي يعلى ثقات ...ورجال البزار منهم عمرو بن يعلى الكالبي وثقه ابن حبان :وقال الأزدي:
مرتوك اهـ .قال �أبو نعيم :غريب من حديث احل�سن والهجري ،رواه �إ�سماعيل بن �أبي خالد عن قي�س بن حازم عن ابن
م�سعود مثله اهـ .و�أورده ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري  ،381/3برقم  ،3707من رواية �أبي نعيم ورمز له بال�ضعف ،ووافقه
املناوي يف �شرحه في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري .382-381/3
((( البيان  ،520/7تكملة املجموع .249/15
((( �أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،137/10برقم  .18624وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،421/4برقم .وابن حزم يف
املحلى  .114/7والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ،317/6برقم  12082برواية حممد بن احل�سن.
((( هو الإمام املحدث احلجة عبداهلل بن دينار العدوي العمري موالهم املدين� ،سمع ابن عمر و�أن�س و�سليمان بن ي�سار
وغريهم ،وقد تفرد بحديث عن ابن عمر ،تويف �سنة 127هـ�( .سري �أعالم النبالء  ،253/5تهذيب التهذيب .)133/3
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فقال« :ومل �أخذتها»(((.
قال ابن قدامة((( :ومل يعرف لهما خمالف من ال�صحابة.
 3.3وعن �شريح �أنه م ّر بدرهم فرتكه(((.
4.4ولأن تركها �أ�سلم ،ففي التقاطها تعري�ض لت�ضييع الواجب فيها ،وهذا
ي�ؤدي لأكل احلرام(((.
وقيا�سا على ال�سالمة برتك الوالية على مال اليتيم وتخليل اخلمر(((.
ً 5.5

الرتجيح:
يرتجح -واهلل �أعلم� -إباحة التقاط ي�سري اللقطة؛ لأن الأمر بااللتقاط جاء
بعد حظر �أموال النا�س فيكون للإباحة(((� .إال �أن الأف�ضل التقاطها وعدم تركها،
وهذا ما ذهب �إليه اجلمهور ،وقد ترجح هذا القول ملا يلي:
1.1قوة �أدلة �أ�صحاب هذا القول.
�2.2أن يف التقاط اللقطة ً
حفاظا عليها من ال�ضياع والتلف.
�3.3أن امللتقط �إذا التقط اللقطة وع ّرفها� ،إن كانت فوق الي�سري جدًّا ومل
تعرف وبقيت يف ذمته� ،أو ت�صدق بها عن �صاحبها ،فهذا �أف�ضل من
تركها ,وت�سلط الأيدي عليها.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�أخرجه مالك يف املوط�أ  ،303/1برقم  .851وال�شافعي يف الأم  .68/4وعبدالرزاق يف م�صنفه  ،137/10برقم .18623
وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه - 422/4واللفظ له -برقم  .21663وابن حزم يف املحلى  .114/7والبيهقي يف ال�سنن الكربى
 ،312/6برقم .12063
يف املغني .291/8
�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،422/4برقم  21660وابن حزم يف املحلى - 115/7واللفظ له .وينظر الدليل
يف املغني .291/8
املغني  ،291/8ك�شاف القناع.500/9
املغني 291/8
وهذه قاعدة �أ�صولية ذكرها ال�شافعية واحلنابلة (البحر املحيط  302/3رو�ضة الناظر .)559/1
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املبحث اخلام�س
الت�صرف يف ي�سري اللقطة
اختلف الفقهاء يف كيفية الت�صرف بي�سري اللقطة.

حترير حمل النزاع:
�1.1إذا كان امللتقط يعلم �صاحب اللقطة ،فلي�ست هذه من اللقطة يف
�شيء ،وعليه �أن يو�صلها �إلى �صاحبها� ،أو يخربه بها(((.
2.2و�إذا كانت من التافه احلقري غري املتم ّول كالتمرة والك�سرة وحبة
احلنطة عند اجلمهور ،والنوى وق�شور الرمان عند احلنفية ،فال خالف
بني الفقهاء يف �إباحة �أخذه واالنتفاع به ،و�إن �شاء ت�صدق به((( .قال ابن
قدامة((( :ال نعلم خال ًفا بني �أهل العلم يف �إباحة �أخذ الي�سري واالنتفاع
به اهـ .وا�ستدلوا على هذا مبا رواه �أن�س قال :م ّر النبي ﷺ بتمرة
يف الطريق ،فقال« :لوال �أين �أخاف �أن تكون من ال�صدقة لأكلتها»(((.
ولأن هذا من املباح امل�ستفاد بالعادة كال�شرب من الأنهار(((.
3.3واختلفوا فيما هو فوق ذلك من القليل املتم ّول ،وهذا اخلالف على
قولني:
(((
(((
(((
(((
(((

ال�سراج الوهاج 210/1
املب�سوط  ،3/11املدّونة  ،455/4واالختيار  ،44/2والتاج والإكليل  ،40/8مغني املحتاج  ،592/3املغني .295/8
يف املغني .596/8
�سبق تخريجه
مغني املحتاج .592/3
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القول الأول� :أن له االنتفاع ال�شخ�صي بي�سري اللقطة ،غن ًّيا كان �أو فق ًريا،
وال�صدقة به �أف�ضل .و�إليه ذهب املالكية((( .قال يف التاج والإكليل(((:
ف�إن جاء �صاحبها �أخذها ،و�إال ّمت �أمره ب�أكلها كرثت �أو ق ّلت درهم
ف�صاعدًا �إال �أن يحب بعد ال�سنة �أن يت�صدق بها...وال�صدقة بها �أحب
اهـ .وهو قول ال�شافعية((( .قال ال�شافعي يف الأم((( :يع ّرفها �سنة
ثم ي�أكلها مو�س ًرا كان �أو مع�س ًرا �إن �شاء اهـ .وقال به احلنابلة(((.
قال يف الإقناع((( :ما ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س كال�سوط وال�ش�سع
والرغيف والك�سرة والتمرة والع�صا ونحو ذلك وما قيمته كقيمة
ذلك فيملك ب�أخذه وينتفع به �آخذه بال تعريف ،والأف�ضل �أن يت�صدق
به اهـ .وهو قول الظاهرية((( .قال ابن حزم((( :وهو عند متام ال�سنة
مال من مال الواجد -غن ًّيا كان �أو فق ًريا -يفعل فيه ما �شاء اهـ.
والقول الثاين� :أنه يجب على امللتقط �أن يت�صدق بها ،ف�إن كان فق ًريا
جاز له �أن يت�صدق بها على نف�سه .و�إليه ذهب احلنفية((( .قال يف
اللباب( :((1ف�إن جاء �صاحبها و�إال ت�صدق بها اهـ.
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�سبب اخلالف يف امل�س�ألة :معار�ضة ظاهر لفظ حديث زيد بن خالد
للأ�صل يف حرمة مال امل�سلم ،و�أنه ال يحل �إال بطيب نف�س منه .فمن
غ ّلب هذا الأ�صل على ظاهر احلديث ،قال ال يجوز فيها ت�صرف
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1

 الكايف البن عبدالرب  ،836/2قوانني الأحكام ال�شرعية ،358 /واملعونة  ،1262/2والتاج والإكليل  ،40/8ال�شرح
الكبري مع حا�شية الد�سوقي عليه .121/4
.40/8
رو�ضة الطالبني � ،405/5أ�سنى املطالب  ،489/2مغني املحتاج 577/3 ،592/3و .583
.68/4
 الفروع  ،316/7الإقناع للحجاوي  ،41/3غاية املنتهى  ،278/2ك�شاف القناع .523/9
.41/3
 املحلى  ،110/7وما ورد عن داود الظاهري نقله عن النووي يف �شرحه على �صحيح م�سلم .23/12
يف املحلى .110/7
حتفة الفقهاء  ،355/3اللباب .208/2
.208/2

يسير اللقطة

�إال بال�صدقة مع ال�ضمان �إن مل يجز �صاحبها ال�صدقة بها .ومن
غ ّلب ظاهر احلديث على الأ�صل ال�سابق ور�أى �أنه م�ستثنى منه،
قال حتل له بعد التعريف(((.

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
ا�ستدل اجلمهور على جواز انتفاع امللتقط ّللقطة -غن ًّيا كان �أو فق ًريا-
مبا يلي:
1.1حديث زيد بن خالد برواياته املتعددة ،ومنها« :ف�إن مل تعرف
فا�ستنفقها»((( .ويف لفظ« :و�إال فهي ك�سبيل مالك»((( .ويف لفظ« :ثم
كلها»((( .ويف لفظ« :فانتفع بها»(((.ويف لفظ« :ف�ش�أنك بها»(((.
وجه الداللة� :أن احلكم يف اللقطة بعد التعريف بخالف قبله ،و�أن
للملتقط �أن يت�صرف فيها لنف�سه ،واحلديث عام ي�شمل الغني والفقري.
أبي بن كعب
 2.2وحديث � ّ
«فا�ستمتع بها»(((.

وجاء فيه« :فا�ستنفقها»((( .ويف لفظ:

أبي بن كعب �أن ي�ستمتع باللقطة مع
وجه الداللة� :أن النبي ﷺ �أباح ل ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

بداية املجتهد .90/4
�أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،124/3كتاب اللقطة ،باب  ،2حديث  .2427وم�سلم يف �صحيحه  - 1348/3واللفظ
له  -كتاب اللقطة ،باب  1حديث .)5( 1522
�أخرجه م�سلم بهذا اللفظ يف حديث  ،)10( 1723من حديث �أبي بن كعب :و�أخرجه البخاري من حديث زيد بن
خالد برقم  ،5292بلفظ“ :فاخلطها مبالك”.
�أخرجه م�سلم ،برقم .)7( 1722
�أخرجه الطحاوي يف .135-134/4
�أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،113/3كتاب امل�ساقاة ،باب  ،12حديث  :2372ويف كتاب اللقطة ،باب �إذا مل يوجد
�صاحب اللقطة ،حديث  .2429وم�سلم يف املو�ضع ال�سابق ،حديث .)1( 1722
�أخرجه البخاري يف كتاب اللقطة ،حديث  .2437وم�سلم برقم � ،1722إال �أنه من حديث زيد بن خالد.
�أخرجه البخاري برقم  2426و  2437وم�سلم برقم  .1723وينظر الدليل يف منح اجلليل  ،234/8املغني ،300/8
ك�شاف القناع .510/9
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�أنه من ميا�سري ال�صحابة ،وهذا دليل على �أن حكم الغني والفقري
فيها واحد(((.
3.3ولأن هذا مروي عن عمر((( وعائ�شة

(((

.

4.4ولأن من �صح منه االلتقاط ملك به ،كالفقري(((.
5.5ومن ملك بالقر�ض ملك باللقطة كال�صغري(((.

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول على وجوب �صدقة امللتقط الغني بها مبا يلي:
1.1ما رواه �أبو هريرة قال :قال ر�سول اهلل ﷺ «و�سئل عن اللقطة،
فقال« :ال حتل اللقطة ،من التقط �شي ًئا فليع ّرفه �سنة ،ف�إن جاء
�صاحبها فلريددها �إليه ،و�إن مل ي�أت �صاحبها فليت�صدق بها ،و�إن
جاء فليخريه بني الآخر وبني الذي له»(((.
نوق�ش من وجهني:
الأول� :أنه مل يثبت

(((

الثاين :على فر�ض ثبوته ،فيحتمل �أن الت�صدق باللقطة من باب
اال�ستحباب و�إال فيجوز له �إنفاقها كما هو ثابت يف حديث زيد
ابن خالد.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

معامل ال�سنن .73/2
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،136/10برقم  ،18620والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ،309/6برقم .12059
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،140/10برقم  ،18634وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  420/4برقم .21651
والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ،309/6برقم  .12059عون املعبود .111/3
املغني .300/8
املغني .300/8
�سبق تخريجه .وينظر الدليل يف الهداية ،ون�صب الراية  466/3و .468
املغني .300/8
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 2.2وعن عبداهلل بن م�سعود �أنه ا�شرتى جارية فذهب �صاحبها
فت�صدق بثمنها ،وقال :اللهم عن �صاحبها ،ف�إن كره فلي وعلي الغرم
ثم قال :وهكذا يفعل باللقطة(((.
ونوق�ش :ب�أنه خمالف ملا ثبت يف ال�سنة ،وهو خمالف � ً
أي�ضا ملا ثبت
عن ابن م�سعود فقد �أتاه رجل ب�ص ّرة خمتومة ،فقال :قد ع ّرفتها ومل
�أجد من يع ّرفها .قال »:ا�ستمتع بها»((( ،وهو خمالف ملا يراه احلنفية،
ويقولون به من �أنه �إذا ذهب البائع فلي�س للم�شرتي �أن يت�صدق
بثمنها ،ولكنه يحب�سه عنده.
3.3ولأن هذا � ً
أي�ضا مروي عن علي((( ،وابن عبا�س

(((

.

4.4ولأن اللقطة مال مع�صوم ،ومل يوجد منه �سبب يقت�ضي زوال ملكه
عنه(((.
5.5ولأن �صاحبها مل ير�ض بزوال ملكه عنها ،والأ�صل حرمة �أموال
النا�س(((.
وا�ستدلوا على جواز متلك امللتقط الفقري لها :بحديث عيا�ض بن حمار:
�أن النبي ﷺ قال« :من وجد لقطة فلي�شهد عليها ذا عدل ،وال يكتم وال يغ ّيب،
(((
ف�إن وجد �صاحبها فلريددها عليه ،و�إال فهي مال اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء»
وجه الداللة� :أن ما ي�ضاف �إلى اهلل �إمنا يتملكه الفقري الذي ي�ستحق
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ذكره عنهم ال�شافعي يف الأم  :70/4ونقله � ً
أي�ضا البيهقي يف ال�سنن الكربى .311/6
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه .138/10
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،138/10برقم  .18628و�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ،418/4برقم .21637
�أخرجه عبدالرزاق يف م�صنفه  ،138/10برقم  .18628وينظر للدليل ال�سابق عون املعبود .111/3
املغني .229/8
املغني .299/8
�سبق تخريجه
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ال�صدقة((( .ونوق�ش :ب�أن الأموال تن�سب �إلى اهلل خل ًقا ومل ًكا((( ،يقول اهلل
تعالى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [النور.]33:

الرتجيح:
يرتجح  -واهلل �أعلم  -ما ذهب �إليه اجلمهور من �إباحة االنتفاع ال�شخ�صي
ترجح هذا القول ملا يلي:
باللقطة ،و�إن كانت ال�صدقة بها �أف�ضل.وقد ّ
�1.1أن �أحاديث النبي ﷺ �صريحة يف �إباحة انتفاع امللتقط باللقطة.
�2.2أن �إباحة االنتفاع باللقطة م�ستثنى من �أ�صل حرمة الأموال ،الذي
ا�ستثناه هو النبي ﷺ.
�3.3أن االنتفاع باللقطة هو قول ال�صحابة والتابعني ،فهذا � ّأبي بن كعب
 ،وهو من �أغنياء ال�صحابة ،قد التقط لقطة وانتفع بها ،وهذا عمر
وهذه عائ�شة كانا يجيزان اال�ستمتاع باللقطة :ولعل من �أنكر ذلك
مل يبلغه حديث النبي ﷺ يف اللقطة.
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(((
(((

املغني .299/8
املغني .299/8
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املبحث ال�ساد�س
ال�ضمان يف ي�سري اللقطة
و�أعني هنا� :إذا رجع املالك �إلى امللتقط يطالبه مباله ،وكان هذا قد �أبقى
املال عنده �أو انتفع به ،فهل يرجعه؟ �أو ي�ضمنه �إن كان قد انتفع به؟ ال يخلو
الأمر من حالتني:

احلالة الأولى :ال�ضمان يف التافه احلقري.
اختلف الفقهاء يف حكم �ضمان احلقري �إذا جاء �صاحبه يطلبه .والتافه
احلقري عند اجلمهور كالتمرة والك�سرة ،وعند احلنفية كالنوى وق�شور الرمان
�إذا جمعه امللتقط و�صار بحكم الكرثة لها قيمة .وهذا اخلالف على قولني:
القول الأول� :أنه �إذا جاء �صاحبه ووجده يف يد ملتقطه كان له �أن ي�أخذه منه،
و�إن كان امللتقط قد انتفع به فال ي�ضمنه .و�إليه ذهب احلنفية(((.
قال يف العناية((( :النواة وق�شور الرمان �إذا كان يف موا�ضع خمتلفة
فجمعها و�صار بحكم الكرثة لها قيمة ،ف�إنه يجوز له االنتفاع بها...
لكنه ال ميلكها حتى �إن �صاحبها �إذا وجدها يف يده بعدما جمعها جاز
�أن ي�أخذها اهـ .وهو قول ال�شافعية((( .قال يف مغني املحتاج(((� :أما
(((
(((
(((
(((

املب�سوط  ،3-2/11الهداية  ،418-417/2العناية  ،122/6فتح القدير .123/6
.122/6
نهاية املطلب  ،485/8مغني املحتاج .592/3
.592-591/3
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ما ال يتمول كحبة بر وزبيبة مل يجب تعريفه ،وي�ستبد به واجده...
ف�إن ظهر �صاحبه وكان باق ًيا �أخذه ،و�إال فال �شيء له اهـ .وقال يف
حا�شية قليوبي((( :عن احلقري� :إن ظهر مالكه وادعى عدم الإعرا�ض
عنه وجب دفعه له �إن كان باق ًيا مطل ًقا ،وبدله �إن كان متمولاً  ،و�إال
فال �شيء له .وقال به احلنابلة((( .قال يف الإقناع((( :وال يلزمه دفع
بدله �إن وجد ربه ،ولعل املراد �إذا تلف ،ف�أما �إن كان موجودًا ووجد
ربه ،فيلزمه دفعه �إليه اهـ.
القول الثاين� :أنه �إذا جاء يطلبه فال يرده و�إن تلف فال ي�ضمنه .وهو قول
املالكية((( :قال يف التاج والإكليل((( :ف�إن كان ي�س ًريا ج ًّدا ال بال له
وال قدر لقيمته ،ويعلم �أن �صاحبه ال يطلبه لتفاهته ،ف�إن هذا....
لواجده �إن �شاء �أكله و�إن �شاء ت�صدق به اهـ.

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
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ا�ستدل اجلمهور على �أن املال التافه احلقري ملك ل�صاحبه ،وعلى امللتقط
�أن يرده له �إن كان باق ًيا مبا يلي:
�1.1أن �إلقاء ذلك من �صاحبه كان �إباحة االنتفاع به لواجده ،ومل يكن متلي ًكا من
املبيح ،ف�إذا جاء ووجده يف يده كان �أحق به(((؛ حلديث �سمرة بن جندب
قال :قال ر�سول اهلل ﷺ« :من وجد عني ماله عند رجل فهو �أحق به ،ويتبع
الب ّي ُع من ماله»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

حا�شيتا قليوبي وعمرية .123/3
ال�شرح الكبري  ،191/16الإقناع للحجاوي� ،شرح منتهى الإرادات  ،377/2مطالب �أويل النهى .218/4
.41/3
التاج والإكليل  40/8ومواهب اجلليل .40/8
.40/8
امل�سوط  ،3-2/11العناية .122/6
�أخرجه �أحمد يف م�سنده  .324/33برقم  20149و�أبو داود يف �سننه  -289 /3واللفظ له  -كتاب البيوع ،باب يف =

يسير اللقطة

2.2ولأنه لو حمل ال�سيل حبة قمح �أو نحوها �إلى �أر�ض غريه ،ف�إنه يلزمه قلعها،
و�إن �أعر�ض عنها فهي ل�صاحب الأر�ض(((.
�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل املالكية على خروج التافه احلقري من ملك �صاحبه مبا يلي:
1.1حديث �أن�س قال :م ّر النبي ﷺ بتمرة يف الطريق ،قال« :لوال �أين
�أخاف �أن تكون من ال�صدقة لأكلتها» (((.
وجه الداللة� :أن النبي ﷺ مل يذكر للتمرة تعري ًفا((( .وهذا دليل على
خروجها من ملك �صاحبها ،وملك امللتقط لها مبجرد االلتقاط.
ويناق�ش :ب�أن عدم التعريف للتمرة ونحوها ال يلغي ملكية �صاحبها لها.
 2.2ولأن هذه الأ�شياء خفيفة فال تع ّرف((( وتكون مل ًكا لواجدها.

الرتجيح:
يرتجح -واهلل �أعلم -ما ذهب �إليه اجلمهور من وجوب رد التافه احلقري
ل�صاحبه �إن كان باق ًيا .وقد ترجح هذا القول؛ لقوة �أدلته� .إال �أنه �إن جاء
�صاحبه يطالب ب�ضمانه ،فالذي �أراه �أنه ي�ضمنه له؛ لعظم حرمة �أموال
النا�س ،ولعموم قوله ﷺ»:ع ّرفها �سنة ،ف�إن مل تعرتف ،فاعرف عفا�صها
(((
ووكاءها ثم كلها ،ف�إن جاء �صاحبها ف�أ ّدها �إليه»

(((
(((
(((
(((
(((

= الرجل يجد عني ماله عند رجل ،حديث  .3531و�أخرجه الن�سائي يف �سننه  ،360/7كتاب البيوع ،باب الرجل يبيع
ال�سلعة في�ستحقها م�ستحق ،حديث  .4695و�أخرجه الدارقطني يف �سننه  ،28/3كتاب البيوع برقم  ،103و�أخرجه
البيهقي يف ال�سنن الكربى  ،166/6برقم  .11546واحلديث قال عنه �آبادي يف التعليق املغني على الدارقطني :28/3
�أخرجه �أي�ضا �أحمد و�أبو داود قال يف الفتح :و�إ�سناده ح�سن اهـ .وجاء يف م�سند �أحمد  324/33طبع يف م�ؤ�س�سة
الر�سالة :حديث ح�سن اهـ .وقال الألباين يف �ضعيف �سنن الن�سائي� :150/ضعيف الإ�سناد اهـ.
مغني املحتاج .592/3
�سبق تخريجه.
التاج والإكليل .40/8
التاج والإكليل .40/8
�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،1349/3كتاب اللقطة ،حديث .1722
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احلالة الثانية :ال�ضمان فيما هو فوق التافه احلقري من ي�سري
اللقطة.
اختلف العلماء يف حكم �ضمان ي�سري اللقطة �إن كانت فوق التافه احلقري.
واخلالف هنا على قولني:
القول الأول� :أنه �إذا جاء �صاحبها يطلبها وكانت باقية دفعها �إليه ،و�إال �ضمنها.
و�إليه ذهب احلنفية((( .قال يف املب�سوط((( :ما ُيعلم �أن �صاحبه يطلبه
ممن يرفعه ،فعليه �أن يحفظه ويع ّرفه ليو�صله �إلى �صاحبه ....ف�إن
جاء �صاحبها و�إال ت�صدق بها ،ف�إن جاء �صاحبها فهو باخليار �إن �شاء
�أنفذ ال�صدقة و�إن �شاء �ضمنه اهـ .وهو قول املالكية((( .قال يف التاج
والإكليل((( :ف�إن جاء �صاحبها �أخذها و�إال مت �أمره ب�أكلها ،كرثت �أو
قلت ،درهم ف�صاعدًا� ،إال �أن يحب بعد ال�سنة �أن يت�صدق بها .ويخيرّ
�صاحبها �إن جاء �أن يكون له ثوابها �أو يغرمها اهـ .وقال به ال�شافعية(((:
قال يف منهاج الطالبني((( :والأ�صح �أن احلقري �أي القليل املتمول ال
يع ّرف �سنة ،بل زم ًنا يظن �أن فاقده يعر�ض عنه غال ًبا اهـ .وقال يف
حا�شية قليوبي((( :نعم �إن ظهر مالكه وادعى عدم الإعرا�ض عنه وجب
دفعه له �إن كان باق ًيا مطل ًقا ،وبدله �إن كان متمولاً اهـ.
والقول الثاين�:أن ما ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س �إن بقي بعينه لزمه رده
لربه ،و�إال فال يلزم بدله ،بخالف ما هو فوق ذلك ،فيلزمه �ضمانه �إذا
ملكه بعد التعريف .وهو املذهب عند احلنابلة((( .قال يف �شرح منتهى
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املب�سوط  ،3/11الهداية  ،418-417/2العناية  ،123/6فتح القدير ،123/6
3/11
الكايف البن عبدالرب  ،836/2املقدمات املحمدات  ،477/2التاج والإكليل .40/8
.40/8
رو�ضة الطالبني  ،412/5مغني املحتاج  ،592/5حا�شيتي قليوبي وعمرية .123/3
بهام�ش حا�شيتي قليوبي وعمرية .123/3
123/3
الإقناع للحجاوي � ،41/3شرح منتهى الإرادات 377/2و ،384مطالب �أويل النهى 218/4و.235

يسير اللقطة

الإرادات((( :ما ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س...ال يلزمه بدله �إن وجد
ربه...وظاهره �إن بقي بعينه لزمه ردّه لربه ..و�إن تلفت �أو نق�صت بعد
احلول ي�ضمنها ملتقط مطل ًقا �-إن كانت فوق ما التتبعه الهمة -اهـ.
والقول الثالث� :أنه ال يلزمه ردها وال �ضمانهابعد ملكه لها .وقال به
الكرابي�سي((( من ال�شافعية((( .قال يف املهذب((( :وقال الكرابي�سي:
ال يلزمه ردها وال �ضمان بدلها اهـ.
والقول الرابع� :أنه يلزمه ر ّدها �إن كانت باقية ،بعد ملكه لها ،وال يلزمه
�ضمانها .وهو قول داود الظاهري((( .قال يف تكملة املجموع(((:
ذهب اجلمهور �إلى وجوب الرد �إن كانت العني موجودة� ،أو البدل �إن
كانت قد ا�ستهلكت .وخالف يف ذلك الكرابي�سي ...وداود بن علي
الظاهري ....لكن وافق داود اجلمهور �إذا كانت العني باقية اهـ

الأدلة:
�أدلة �أ�صحاب القول الأول:
ا�ستدل اجلمهور على وجوب دفع اللقطة ملالكها �إن كانت باقية ،وال�ضمان
�إن كان قد ا�ستهلكها مبا يلي:
1.1عن زيد بن خالد اجلهني �أن رجلاً �س�أل ر�سول اهلل ﷺ عن اللقطة
فقال« :ع ّرفها �سنة ،ثم اعرف وكاءها وعفا�صها ،ثم ا�ستنفق بها ،ف�إن
(((
(((
(((
(((
(((
(((

 377/2و .384
هواحل�سني بن علي بن يزيد البغدادي� ،صاحب الت�صانيف ،كان من بحور العلم ،تفقه على ال�شافعي ،قال
الكرابي�سي يف القر�آن :لفظي به خملوق ،ف�أنكر قوله �أحمد لئال يتذرع به �إلى القول بخلق القر�آن ،مات �سنة 248هـ
وقيل 245هـ (�سري �أعالم النبالء � ،97/13شذرات الذهب )158/2
املهذب .431/1املجموع .263/15
.431/1
هو داود بن علي بن خلف� ،أبو �سليمان البغدادي ،املعروف بالأ�صبهاين ب�سبب �أن �أمه من �أ�صبهان ،رئي�س �أهل
ورعا نا�س ًكا زاهدً ا ،مات �سنة 270هـ�( .سري �أعالم النبالء � ،97/13شذرات الذهب .)158/2
إماما ً
الظاهر ،كان � ً
تكملة املجموع .266/15
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جاء ربها ف�أدّها �إليه»((( .هذا �إن جاء يف يوم من الدهر بعد متلك
امللتقط لها.
2.2ويف رواية� :سئل ر�سول اهلل ﷺ عن اللقطة ،فقال« :ع ّرفها �سنة ،ف�إن
مل تعرتف فاعرف عفا�صها ووكاءها ثم كلها ،ف�إن جاء �صاحبها ف�أدها
�إليه»(((.
ووجه الداللة :كاحلديث كال�سابق.
3.3ويف رواية“ :اعرف وكاءها وعفا�صها ،ثم ع ّرفها �سنة ،ف�إن مل تعرف
فا�ستنفقها ،ولتكن وديعة عندك ،ف�إن جاء طالبها يو ًما من الدهر
ف�أدّها �إليه”(((.
وجه الداللة� :أن قوله :ولتكن وديعة عندك معناه� :أنه ال ينقطع حق
�صاحبها بالكلية ،ف�إذا جاء يطلبها �ضمنها امللتقط ،بل �إن النبي ﷺ
يوما من الدهر
�أوجب عليه ال�ضمان �صراحة بقوله :ف�إن جاء طالبها ً
ف�أ ّدها �إليه.
4.4ونقل القا�ضي عيا�ض وغريه �إجماع امل�سلمني على �أنه �إذا جاء �صاحبها
بعد التملك �ضمنها املتم ّلك(((.
452

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
ا�ستدل احلنابلةعلى قولهم ب�أن ما ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س يلزم رده
�إن كان باق ًيا؛ لأنه عني ماله .و�إال فال يلزم بدله؛ ذلك �أن ملتقطه ميلكه
ب�أخذه و�إنفاقه.
(((
(((
(((
(((

�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،1348/3كتاب اللقطة ،حديث .1722
�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،1349/3كتاب اللقطة ،حديث .1722
�أخرجه م�سلم يف �صحيحه  ،1349/3كتاب اللقطة ،حديث .1722
ذكره حممد ف�ؤاد عبدالباقي يف تعليقاته على �صحيح م�سلم .1349/3

يسير اللقطة

وا�ستدلوا على �ضمان امللتقط ملا هو فوق ما ال تتبعه الهمة ب�أدلة اجلمهور
من �أ�صحاب القول الأول(((.
ويناق�ش :ب�أن ما ال تتبعه الهمة لكن له قيمة هو ملك ل�صاحبه ،ف�إن جاء
يطلبه وجب ال�ضمان فيه.
�أدلة �أ�صحاب القول الثالث:
ا�ستدل الكرابي�سي على قوله بعدم ال�ضمان بعد امللك :ب�أن ما التقطه مال
ال ُيعرف له مالك ،ف�إذا التقطه وع ّرفه ثم ملكه كان كالركاز(((.
ونوق�ش من وجهني:
الأول� :أن �أحاديث اللقطة كحديث زيد بن خالد((( تدل على ال�ضمان.
الثاين� :أن هناك فر ًقا بني الركاز واللقطة ،فالركاز مال كافر ال حرمة
له وال يلزم تعريفه ،و�أما اللقطة فهو مال م�سلم له حرمة ويلزم
تعريفه و�ضمانه �إن جاء �صاحبه(((.
�أدلة �أ�صحاب القول الرابع:
ي�ستدل لداود الظاهري بدليل الكرابي�سي يف عدم �ضمان اللقطة �إن
مل تكن باقية .وي�ستدل على وجوب رد العني ملالكها �إن كانت باقية ب�أدلة
اجلمهور ال�سابقة.

الرتجيح:
يرتجح يل-واهلل �أعلم -ما ذهب �إليه اجلمهور من وجوب ر ّد اللقطة الي�سرية
�إن كانت باقية ،-ووجوب �ضمانها �إن كانت تالفة .ف�إن كانت ي�سرية جدًّا في�ضمنها(((
(((
(((
(((

�شرح منتهى الإرادات 377/2و ،384مطالب �أويل النهى 218/4و.235
نقل هذا ال�شريازي يف املهذب431/1
�سبق تخريجه
تكملة املجموع .263/15

453

د .منى بنت راجح بن عبدالرحمن الراجح

مطل ًقا لأنها دخلت يف ملكه مبا�شرة .و�إن كانت فوق ذلك في�ضمنها مطل ًقا بعد
مدة التعريف ،وي�ضمنها عند التعدي �أو التفريط خالل مدة التعريف((( .وقد
ترجح هذا القول ملا يلي:
�1.1أن �أحاديث النبي ﷺ �صريحة يف وجوب �ضمان اللقطة �إن جاء �صاحبها
يو ًما من الدهر يطلبها.
�2.2أن ما ال تتبعه اله ّمة ،و�إن مل يجب تعريفه �سنة ،بل �أبيح مللتقطه االنتفاع
به� ،إال �أنه �إذا جاء �صاحبه يطلبه وجب �ضمانه لأنه مالك له مل ًكا تا ًما.
�3.3أن العرف جار على �أن اللقطة و�إن كانت قليلة ،ف�إذا جاء �صاحبها
يطلبها وجب �ضمانها.
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قيا�ساعلى �ضمان اللقطة يف املال الكثري عند التعدي والتفريط خالل �سنة التعريف (املب�سوط  ،12/11الكايف البن
(((
ً
عبدالرب ،836/2رو�ضة الطالبني ،415/5الإن�صاف.256-255/16

يسير اللقطة

اخلامتة

احلمدهلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث
رحمة للعاملني ،نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
فقد خرجت من درا�سة هذا املو�ضوع بنتائج من �أهمها ما يلي:
1.1اللقطة يف اال�صطالح ال�شرعي :ما وجد يف مو�ضع غري مملوك من مال
�أو اخت�صا�ص� ،ضائع من مالكه ،ولي�س مبحرز ،وال ممتنع بقوته ،وال
يعرف الواجد مالكه.
2.2ي�سري اللقطة ال ح ّد له ،و�إمنا ي�ضبط ب�ضابط ال�شافعية �أنه ال يكرث �أ�سف
�صاحبه عليه� ،أو ب�ضابط احلنابلة �أنه ال تتبعه همة �أو�ساط النا�س� ،أي
ال تتعلق نفو�س �أو�ساط النا�س به.
3.3على القول بحد ي�سري اللقطة ،ف�إن مذهب احلنفية يف ي�سري اللقطة ،وهو ما
دون ع�شرة دراهم هو القول املنا�سب لثبات �سعر الف�ضة و�إمكانية حتديده.
4.4الي�سري جدًّا من اللقطة مما هو قريب من التافه احلقري ال ُيع ّرف نظ ًرا
لقلته وقلة ماليته وجريان العرف على عدم تعريفه .لكن �إن كان فوق
ذلك فيع ّرف مدة يغلب على الظن �أن �صاحبها يطلبه فيها.
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5.5الأف�ضل التقاط ي�سري اللقطة مما يتمول ؛ لأن يف التقاطها ً
حفظا لها
من ال�ضياع ومن ت�سلط الأيدي عليها.
6.6للملتقط االنتفاع بي�سري اللقطة غن ًّيا كان �أو فق ًريا ،.و�إن كانت ال�صدقة
به �أف�ضل
قدم مالك اللقطة ،وال زالت اللقطة بيد امللتقط ،فعليه �أن يردها
�7.7إذا ِ
�إليه �إن كانت باقية� ،أو يرد بدلها �إن كانت تالفة ،وال�سبب يف وجوب
ال�ضمان عظم حرمة �أموال النا�س.
� 8.8سبب وجوب �ضمان اللقطة ،و�إن كانت ي�سرية عظم حرمة �أموال النا�س.
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فهر�س امل�صادر واملراجع:
1.1القر�آن الكرمي.
2.2الإحكام يف �أ�صول الأحكام البن حزم (ت 456هـ)،حتقيق �أحمد
حممد �شاكر النا�شر :دار الآفاق اجلديدة  -بريوت.
3.3الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي(ت631هـ)،حتقيق عبدالرزاق
عفيفي ،ن�شر :املكتب الإ�سالمي ،بريوت -دم�شق  -لبنان.
4.4االختيار لتعليل املختار للمو�صلي احلنفي (ت683هـ)،وعليه تعليقات
ال�شيخ حممود �أبو دقيقة من علماء احلنفية .النا�شر :مطبعة احللبي
 القاهرة و�صورتها دار الكتب العلمية.5.5اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب البن عبدالرب (ت ،)463مطبوع مع الإ�صابة
البن حجر ،حتقيق طه حممد الزيني ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة 1411هـ.
�6.6أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب لزكريا الأن�صاري (ت926هـ)،
النا�شر دار الكتاب الإ�سالمي ،الطبعة بدون.
7.7الإ�صابة يف متييز ال�صحابة البن حجر (ت852هـ) ،مطبوع مع
اال�ستيعاب البن عبدالرب ،حتقيق طه حممد الزيني ،مكتبة ابن تيمية،
القاهرة 1411هـ.
�8.8أ�صول ال�سرخ�سي ملحمد بن �أحمد ال�سرخ�سي (ت483هـ) ،النا�شر:
دار املعرفة  -بريوت.
9.9الإقناع لطالب االنتفاع للحجاوي(ت 968هـ) ،حتقيق د.عبداهلل بن
عبداملح�سن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر ،ن�شر :دار
هجر ،م�صر.
1010الأم لل�شافعي (ت204هـ)� ،أ�شرف على طبعه وت�صحيحه حممد زهري
النجار ،ن�شر :دار املعرفة ،بريوت  -لبنان.
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1111الأموال لأبي عبيد القا�سم بن �سالم الهروي البغدادي (ت224هـ)
خلليل حممد هرا�س ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت.
1212الأن�ساب لل�سمعاين املروزي (ت562هـ) ،حتقيق :عبدالرحمن اليماين
وغريه ،ن�شر :جمل�س دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد ،الطبعة
الأولى1382 :هـ 1962-م.
1313البحر املحيط يف �أ�صول الفقه للزرك�شي ت794هـ .النا�شر دار الكتبي
الطبعة الأولى 1414هـ 1994 -م.
1414بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين ت587هـ ،ن�شر دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثانية 1406هـ 1986 -م.
1515بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد (احلفيد) القرطبي (ت595هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة العا�شرة1408 ،هـ 1988 -م.
1616بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك املعروف بحا�شية ال�صاوي على ال�شرح
ال�صغري (وهو �شرح لل�شيخ الدردير) لأبي العبا�س ال�صاوي،
(ت1241هـ)،النا�شر :دار املعارف.
1717بلوغ املرام من �أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر الع�سقالين ،دار
ال�سالم للن�شر والتوزيع ،الريا�ض.
1818البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي لأبي احل�سني يحيى بن �أبي اخلري
العمراين اليمني ال�شافعي (ت 558هـ) ،حتقيق قا�سم حممد النوري،
الطبعة الأولى 1421هـ 2000 -م.
1919البيان والتح�صيل وال�شرح والتوجيه والتعليل للم�سائل امل�ستخرجة،
البن ر�شد القرطبي (ت 520هـ) ،حتقيق :د.حممد حجي و�آخرون،
ن�شر :دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1408هـ.
2020التاج والإكليل ملخت�صر خليل للمواق املالكي (ت 897هـ) ،ن�شر :دار
الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416هـ.
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2121تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي
احلنفي (ت743هـ) ،دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
�أعيد طبعه بالأوف�ست.
2222ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة �أعالم مذهب مالك للقا�ضي
عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي(ت544هـ) ،حتقيق د�.أحمد بكري حممود،
النا�شر :دار مكتبة احلياة ،بريوت ودار مكتبة الفكر ،طرابل�س.
2323التعليق املغني على الدارقطني،مطبوع مع �سنن الدارقطني وهو لأبي
الطيب حممد �آبادي ،دار �إحياء الرتاث العربي وم�ؤ�س�سة التاريخ
العربي ،بريوت  -لبنان.
2424تقريب التهذيب البن حجر �أحمد بن علي الع�سقالين (ت852هـ).
حتقيق �أبو الأ�شبال �صغري �أحمد �شاغف ،النا�شر :دار العا�صمة.
2525تهذيب التهذيب البن حجر الع�سقالين ت852هـ ،دار �إحياء الرتاث
العربي.
2626الثقات البن حبان ،حممد بن حبان الب�ستي (ت354هـ) ،طبع حتت
�إ�شراف عبداملعيد خان ،مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية حيدر
�آباد الدكن ،الهند ،الطبعة الأولى 1393هـ.
2727جامع الأمهات البن احلاجب الكردي املالكي.
2828جواهر العقود ومعني الق�ضاة واملوقعني وال�شهود ،للأ�سيوطي حممد
ابن �أحمد املناهجي الأ�سيوطي القاهري ال�شافعي (ت 880هـ)،
حتقيق م�سعد ال�سعدين ن�شر :دار الكتب العلمية بريوت -لبنان،
الطبعة الأولى 1417هـ
2929اجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية للقر�شي احلنفي ،حتقيق
د.عبدالفتاح احللو ،مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،دار العلوم
بالريا�ض.
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3030حا�شية ابن عابدين (رد املحتار على الدر املختار) البن عابدين
حممد �أمني مع تكملته قرة عيون الأخيار لنجل امل�ؤلف ،النا�شر دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية 1412هـ.
3131حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ملحمد بن عرفة الد�سوقي ،دار
الفكر ،بريوت،
3232حا�شيتا قليوبي وعمرية ،لأحمد �سالمة القليوبي و�أحمد الربل�سي
عمرية ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت مطبوع مع �شرح جالل الدين
املحلي على منهاج الطالبني (للنووي).
3333اخلراج والنظم املالية للدولة الإ�سالمية.ت�أليف د.حممد �ضياء الدين،
النا�شر :من�شورات �أ�سمار.
3434الذخرية للقرايف� ،شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س املالكي ال�شهري،
(ت684هـ) ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،الطبعة الأولى
1994م.
3535رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني لأبي زكريا حميي الدين بن �شرف
النووي (ت676هـ)�،إ�شراف زهري ال�شاوي�ش ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت -لبنان ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ.
3636رو�ضة الناظر وجنة املناظر يف �أ�صول الفقه على مذهب الإمام �أحمد
للموفق ابن قدامة املقد�سي ،عبداهلل بن �أحمد الدم�شقي احلنبلي،
(ت 620هـ) ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الريان ،الطبعة الثانية 1423هـ.
3737ال�سراج الوهاج على منت املنهاج حممد الزهري الغمراوي(ت1337هـ)،
النا�شر :دار املعرفة ،بريوت.
�3838سنن �أبي داود لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي
(ت275هـ) ،مكتبة الريا�ض احلديثة ،الريا�ض
�3939سنن ابن ماجه ملحمد بن يزيد القزويني (ت275هـ) ،حتقيق حممد
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ف�ؤاد عبدالباقي ،دار احلديث ،القاهرة
4040ال�سنن الكربى للبيهقي �أبي بكر �أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى
اخل�سروجردي اخلرا�ساين (ت458هـ) ،حتقيق حممد عبدالقادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1424هـ.
�4141سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني(ت385هـ) ،دار �إحياء
الرتاث العربي وم�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بريوت  -لبنان.
�4242سري �أعالم النبالء ملحمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)،
حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -لبنان،
الطبعة الثامنة1412 ،هـ.
�4343شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،البن العماد �أبي عبداحلي بن
العماد احلنبلي (ت1089هـ) ،النا�شر :دار امل�سرية ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الثانية 1399هـ.
�4444شرح معاين الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ت321هـ) النا�شر :عامل
الكتب الطبعة الأولى 1414هـ.
4545ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع ملحمد بن �صالح العثيمني ،حتقيق
الدكتور �سليمان �أبااخليل والدكتور خالدامل�شيقح ،م�ؤ�س�سة �آ�سام،
الريا�ض الطبعة الثانية 1416هـ.
�4646شرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى ملن�صور
ابن يون�س البهوتي (ت1051هـ) ،عامل الكتب ،بريوت.
�4747شرح النووي على �صحيح م�سلم لأبي زكريا حميي الدين بن �شرف
النووي (ت676هـ) ،النا�شر دار الريان للرتاث ،م�صر.
�4848صحيح البخاري ملحمد بن �إ�سماعيل البخاري ،حتقيق حممد زهري
النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة
ترقيم حممد ف�ؤاد عبدالباقي) الطبعة الأولى 1422هـ.
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�4949صحيح م�سلم مل�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري (ت261هـ)،
حتقيق حممد ف�ؤاد عبدالباقي رئا�سة �إدارات البحوث العلمية والإفتاء،
اململكة العربية ال�سعودية1400 ،هـ.
�5050صحيح �سنن �أبي داود والرتمذي الن�سائي وابن ماجه والرتغيب
والرتهيب ملحمد نا�صرالدين الألباين (ت 1420هـ) ،مكتبة املعارف،
الريا�ض.
5151طبقات احلنابلة ،البن �أبي يعلى ،القا�ضي احل�سني بن حممد بن �أبي
يعلى (ت537هـ) ،دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان.
5252طبقات ابن �سعد (الطبقات الكربى) ملحمد بن �سعد بن منيع
الب�صري ،دار �صادر ،بريوت.
5353طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية ،لنجم الدين الن�سفي ،عمر بن
حممد بن �أحمد بن �إ�سماعيل (ت537هـ) ،النا�شر :املطبعة العامرة،
مكتبة املثنى ببغداد ،تاريخ الن�شر 1311هـ.
5454العرب يف خرب من غرب ملحمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)،
حتقيق� :صالح الدين املنجد ،دائرة املطبوعات والن�شر ،الكويت1960 ،هـ.
5555عون املعبود �شرح �سنن �أبي داود لأبي الطيب حممد �شم�س احلق �آبادي
(ت1329هـ) ،النا�شر مكتبة املعارف ،الريا�ض.
5656غاية املنتهى يف اجلمع بني الإقناع واملنتهى ،ملرعى بن يو�سف احلنبلي
(ت1033هـ) ،النا�شر :امل�ؤ�س�سة ال�سعيدية بالريا�ض.
5757الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية لزكريا بن حممد الأن�صاري ،زين
الدين �أبو يحيى ال�سنيكي ت926هـ ،النا�شر :املطبعة امليمنية ،الطبعة:
بدون.
5858فتح القدير �شرح الهداية البن الهمام حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي
(ت861هـ) ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان.
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5959فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين،
حتقيق حمب الدين اخلطيب ،املكتبة ال�سلفية ،القاهرة ،الطبعة
الرابعة.
6060فتح الوهاب ب�شرح منهاج الطالب (وهو �شرح للم�ؤلف على كتابه
منهج الطالب الذي اخت�صره امل�ؤلف من منهاج الطالبني للنووي)
لزكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري ت926هـ ،النا�شر :دار الفكر
للطباعة والن�شر ،طبعة 1414هـ.
6161فتوح البلدان ،لأحمد بن يحيى البالذري ت 276هـ ،النا�شر :دار
ومكتبة الهالل  -بريوت ،عام الن�شر 1988م.
6262الفروع ومعه ت�صحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي،
ملحمد بن مفلح املقد�سي ت 763هـ ،حتقيق عبداهلل بن عبداملح�سن
الرتكي النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأولى 1424هـ.
6363فقه الزكاة للدكتور يو�سف القر�ضاوي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت  -لبنان ،الطبعة ال�ساد�سة 1423هـ.
6464الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ملحمد بن عبداحلي اللكنوي الهندي
ت 1304هـ ،وعليها التعليقات ال�سنية للم�ؤلف املذكور ،مطبعة ال�سعادة
مب�صر ،الطبعة الأولى 1324هـ.
6565الفواكه الدواين البن غنيم النفراوي املالكي ت 1126هـ ،النا�شر :دار
الفكر ،تاريخ الن�شرة 1415هـ.
6666قوانني الأحكام ال�شرعية البن جزي الغرناطي املالكي ،حتقيق
ومراجعة عبدالرحمن ح�سن حممود ،النا�شر :عامل الفكر ،القاهرة،
الطبعة الأولى 1405هـ.
6767الكايف يف فقه �أهل املدينة لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل النمري القرطبي
املالكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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6868ك�شاف القناع عن الإقناع للبهوتي احلنبلي (ت 1051هـ) ،حتقيق
وزارة العدل ،ال�سعودية.
6969اللباب يف اجلمع بني ال�سنة والكتاب جلمال الدين �أبي حممد علي بن
�أبي يحيى زكريا بن م�سعود الأن�صاري اخلزرجي املنبجي (ت 686هـ)،
حتقيق د.حممد ف�ضل عبدالعزيز املراد ،النا�شر :دار القلم  -الدار
ال�شامية � -سوريا -لبنان  -الطبعة الثانية 1414هـ.
7070ل�سان العرب البن منظور الأفريقي امل�صري ،دار الفكر ،دار �صادر،
بريوت.
7171املبدع يف �شرح املقنع لأبي �إ�سحاق برهان الدين بن حممد بن عبداهلل
ابن حممد بن مفلح (ت884هـ) ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت 1980م.
7272املب�سوط لل�سرخ�سي حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل (ت483هـ) ،دار
املعرفة ،بريوت 1414هـ.
7373جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت 807هـ) ،حتقيق ح�سام
الدين القد�سي ،النا�شر مكتبة القد�سي ،القاهرة.
7474املجموع �شرح املهذب لأبي زكريا حميي الدين بن �شرف النووي
(ت676هـ) ،دار الفكر ،بريوت .وتكملة املجموع البن ال�سبكي.
7575املحلى البن حزم �أبي حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم
الأندل�سي ،حتقيق د.عبدالغفار �سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
7676املدونة الكربى للإمام مالك بن �أن�س ،ت179هـ ،النا�شر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة الأولى 1415هـ.
7777م�سند�أحمد (ت241هـ) (حتقيق امل�سند) حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوطو
جماعة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،توزيع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
باململكة العربية ال�سعودية.
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7878م�سند البزار (البحر الزخار) للبزار (ت292هـ) ،حتقيق حمفوظ
الرحمن زين اهلل ،وعادل بن �سعد ،النا�شر :مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة.
7979م�سندال�شافعي (ترتيب �سنجر) حققه وخرج �أحاديثه ماهر ي�سا�سينف
حل ،النا�شر �شركة غرا�س ،الكويت الطبعة الأولى 1425هـ
8080م�صنف ابن �أبي �شيبة (ت 235هـ) لعبداهلل بن حممد بن �أبي �شيبة
الكويف ،حتقيق حممد عبدال�سالم �شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
8181م�صنف عبدالرزاق ،لأبي بكر عبدالرزاق بن همام ال�صنعاين ،ت
211هـ ،حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،توزيع املكتب الإ�سالمي،
بريوت ،الطبعة الثانية 1403هـ.
8282مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى ،ت�أليف م�صطفى ال�سيوطي
الرحيباين ،الطبعة الثانية 1415هـ.
8383املطلع على �ألفاظ املقنع ،للبعلي �شم�س الدين حممد بن �أبي الفتح،
ت 709هـ ،حتقيق حممود الأرنا�ؤوط ويا�سني حممود اخلطيب ،ن�شر:
مكتبة ال�سوادي للتوزيع ،الطبعة الأولى 1423هـ.
8484معامل ال�سنن �شرح �سنن �أبي داود للخطابي الب�ستي ت388هـ .النا�شر:
املطبعة العلمية  -حلب الطبعة الأولى 1351هـ 1932 -م.
8585املعجم الأو�سط للطرباين (ت 360هـ) املحقق طارق بن عو�ض اهلل
احل�سيني ،النا�شر :دار احلرمني  -القاهرة.
8686املعونة على مذهب عامل املدينة للقا�ضي عبدالوهاب البغدادي ،حتقيق
حمي�ش عبداحلق ،النا�شر :مكتبة نزار م�صطفى الباز ،الريا�ض ،مكة
املكرمة.
8787املغني للموفق ابن قدامة حتقيق د.عبداهلل الرتكي ود.عبدالفتاح
حممد احللو ،م�ؤ�س�سة هجر ،القاهرة.

465

د .منى بنت راجح بن عبدالرحمن الراجح

466

8888مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ملحمد اخلطيب
ال�شربيني على منت منهاج الطالبني ،دارالفكر.
8989املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم ،لأبي العبا�س القرطبي (ت
6 65هـ) حتقيق حميي الدين م�ستو وجماعة ،النا�شر دار ابن كثري
ودار الكلم الطيب ،دم�شق وبريوت.
9090املقادير ال�شرعية والأحكام الفقهية املتعلقة لها ،ت�أليف د.حممد جنم
الدين الكردي ،القاهرة ،الطبعة الأولى1426 ،هـ 2005 -م.
9191مقدمة ابن خلدون .مكتبة لبنان.
9292املقنع ملوفق الدين ابن قدامة (ت620هـ) وال�شرح الكبري ل�شم�س
الدين �أبي الفرج ابن قدامة (ت682هـ) والإن�صاف يف معرفةالراجح
من اخلالف للمرداوي علي بن �سليمان (ت885هـ) حتقيق د.عبداهلل
الرتكي،دار هجر ،م�صر.
9393منار ال�سبيل يف �شرح الدليل البن �ضويان� ،إبراهيم بن حممد بن
�سامل (ت 1353هـ) ،حتقيق زهري ال�شاوي�ش ،ن�شر :املكتب الإ�سالمي،
الطبعة ال�سابعة 1409هـ.
9494منتهى الإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزيادات ،للفتوحي ال�شهري
بابن النجار (ت972هـ) ،حتقيق د .عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي،
ن�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الأولى1419 .هـ.
9595منح اجلليل �شرح خمت�صر خليل ملحمد بن �أحمد علي�ش( ،ت1299هـ)،
دار الفكر ،بريوت.
9696املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي لل�شريازي �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن
علي النا�شر دار الكتب العلمية.
9797منح اجلليل �شرح على خمت�صر خليل ملحمد علي�ش (ت 1299هـ)،
النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الأولى 1404هـ.

يسير اللقطة

9898مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل للحطاب املالكي حممد بن حممد
املغربي ،دارالفكر،الطبعة الثالثة 1412هـ.
9999موط�أ مالك ملالك بن �أن�س بن عامر الأ�صبحي (ت 179هـ) ،حتقيق:
حممد ف�ؤاد عبدالباقي ،النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت -
لبنان1406،هـ 1980 -م.
10100ن�صب الراية لأحاديث الهداية للزيعلي (ت 762هـ) ،النا�شر :م�ؤ�س�سة
الريان للطباعة والن�شر ،بريوت ،الطبعة الأولى1418 ،هـ.
10101نهاية املطلب يف دراية املذهب لإمام احلرمني عبدامللك بن عبداهلل
اجلويني (ت478هـ)،حققه د.عبدالعظيم حممود الديب،دار املنهاج.
10102الهداية �شرح بداية املبتدئ ،ت�أليف برهان الدين علي بن �أبي بكر
املرغيناين (ت593هـ) ،النا�شر املكتبة الإ�سالمية.
10103الو�سيط يف املذهب ال�شافعي للطو�سي (ت 505هـ) ،حتقيق �أحمد
حممود �إبراهيم ،حممد حممد تامر ،ن�شر :دار ال�سالم ،القاهرة
الطبعة الأولى1417 ،هـ.
10104وفيات الأعيان يف �أبناء الزمان البن خلكان �أبي العبا�س �أحمد بن
حممد (ت681هـ) ،حتقيق د�.إح�سان عبا�س ،النا�شر :دار �صادر.
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