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املقدمة

�حلمد هلل وكفى، و�شالم على عباده �لذين ��شطفى، و�أ�شهد �أن ال �إله �إال 
�هلل وحده ال�شريك، و�أ�شهد �أن حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص عبده ور�شوله.

�الإفادة حول  �للقطة( ق�شدت منه  بعنو�ن )ي�شري  بعد: فهذ� بحث  �أما 
وحكم  �لفقهاء،  عند  �للقطة  ي�شري  حد  مثل  �ملو�شوع،  هذ�  م�شائل  بع�ض 

�لتقاطه، وحكم تعريفه، وغري ذلك من �مل�شائل.

اأهمية املو�ضوع:

مو�شوع )ي�شري �للقطة( له �أهميته، ذلك �أن �ل�شخ�ض قد يجد مبلًغا من 
�ملال كاخلم�شني �أو �ل�شبعني �أو �ملئة ريال وحينئذ يحار يف مثل هذه �ملبالغ، 
ال  �لذي  �لكثري  من  هي  �أو  و�لريالني  كالريال  �حلقري  �لي�شري  من  هي  هل 
ا يف �الأف�شلية بني �لتقاطه �أو تركه  ميلكه �إال بتعريفه �شنة كاملة، ويحار �أي�شً
للفقر�ء و�لعمال، و�إذ� �لتقطه هل يعّرفه �أو ينتفع به مبا�شرة، و�إذ� �نتفع به 

وجاء �شاحبه يطلبه فهل ي�شمنه له. 

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع:

�أهم �الأ�شباب �لتي دعتني �إلى �ختيار �ملو�شوع:
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وجود ت�شاوؤالت عديدة حول م�شائل ي�شري �للقطة، كحد �لي�شري من . 1
�ملال، وحكم �لتقاطه، وكيفية �لت�شرف فيه.

�حلاجة �إلى توعية �ملجتمع بحكم �ل�شرع يف مثل هذه �مل�شائل.. 2

�مل�شائل . 3 تو�ّشع يف هذه  عليه- من  �طلعت  ما  �أجد -بح�شب  �إنني مل 
�لتي �شبق ذكر بع�شها.

الدرا�ضات ال�ضابقة يف املو�ضوع:

مل �أجد فيما �ّطلعت عليه در��شة �شابقة تناولت �مل�شائل �لتي قمت ببحثها 
ودر��شتها.

خطة البحث:

قمت بتق�شيم هذ� �لبحث �إلى متهيد و�شتة مباحث وخامتة.

�لتمهيد: يف تعريف �للقطة، و�الأ�شل يف �للقطة. وفيه م�شاألتان:

�مل�شاألة �الأولى: تعريف �للقطة. 

�مل�شاألة �لثانية: �الأ�شل يف م�شائل �للقطة. 

�ملبحث �الأول: حد ي�شري �للقطة يف �أقو�ل �لفقهاء.

�ملبحث �لثاين: حد ي�شري �للقطة باملقادير �ملعا�شرة.

�ملبحث �لثالث: تعريف ي�شري �للقطة، و�ملدة �لالزمة للتعريف.

�ملبحث �لر�بع: �لأف�سلية بني �لتقاط �لي�سري �أو تركه.

�ملبحث �خلام�ض: �لت�شرف يف ي�شري �للقطة.

�ملبحث �ل�شاد�ض: �ل�شمان يف ي�شري �للقطة.

�خلامتة: وتت�شمن �أهم نتائج �لبحث.
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منهج البحث:

�تبعت يف در��شة هذه �ملباحث منهًجا حمدًد� من �أهم مالحمه ما يلي:

�العتماد على �مل�شادر �الأ�شيلة يف جمع �ملادة �لعلمية.. 1

بحث �مل�شاألة �خلالفية على �شوء �لعنا�شر �الآتية:. 2

�أ.   بيان �ملر�د بامل�شاألة.

ب. حترير حمل �لنز�ع فيها.

ج.  ذكر �الأقو�ل و�الأدلة و�ملناق�شة.

د.  �لرتجيح، مع بيان �أ�شباب �لرتجيح.

عزو �الآيات �لقر�آنية �إلى �مل�شحف ببيان رقم �الآية و��شم �ل�شورة.. 3

تخريج �الأحاديث مع بيان درجة �حلديث �إن مل يكن يف �ل�شحيحني . 4
�أو يف �أحدهما.

تخريج �الآثار من م�شادرها �الأ�شيلة، و�حلكم عليها ما �أمكن.. 5

�لرتجمة لالأعالم غري �مل�شهورين.. 6

ا لوجهه �لكرمي، و�شلى  هذ� و�أ�شاأل �هلل تعالى �أن يكون هذ� �لعمل خال�شً
�هلل و�شلم على نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه �أجمعني.
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التمهيد

تعريف �للقطة، و�الأ�شل فيها.

�لثانية: �الأ�شل  �للقطة. و�مل�شاألة  �مل�شاألة �الأولى: تعريف  وفيه م�شاألتان: 
يف �للقطة.

امل�س�ألة الأولى
تعريف اللقطة

ُلَقطة وهو �الأف�شح،  �أربع لغات:  ُيلقط، وفيها  ��شم ملا  �للغة:  �للقطة يف 
�لالم  بفتح  و�لر�بعة  �لالم.  ب�شم  �الأول  فالثالث  ولقَطة.  وُلْقطة،  وُلَقاطة، 
و�لقاف)1(. ولقطت �ل�شيء َلْقًطا و�لتقاًطا �إذ� �أخذته من �الأر�ض)2(. و�شميت 

�للقطة بذلك الأنها تلتقط غالًبا �أي توؤخذ وترفع)3(.

وعرفت �للقطة يف �ال�شطالح �لفقهي باالآتي:

عّرفها �حلنفية باأنها: ما يوجد مطروًحا على �الأر�ض مما �شوى �حليو�ن 

)1(  �ملطلع على �ألفاظ �ملقنع 340/1، ل�شان �لعرب 392/7و393.
)2(  �مل�شباح �ملنري 557/2.

)3(  ل�شان �لعرب 393/7.
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من �الأمو�ل ال حافظ له)1(. وعّرفها �ملالكية باأنها: كل مال مع�شوم معر�ض 
لل�شياع يف عامر �أو غامر)2(. و�أما �ل�شافعية فقالو� �للقطة: ما وجد يف مو�شع 
غري مملوك من مال �أو �خت�شا�ض �شائع من مالكه، ولي�ض مبحرز وال ممتنع 
بقوته، وال يعرف �لو�جد مالكه)3(. وعّرفها �حلنابلة)4(: باأنها ��شم ملا يلتقط 

من مال �أو خمت�ض �شائع وما يف معناه لغري حربي.

تعريف  �أن  �إال  متقاربة.  �أنها  يالحظ  �ل�شابقة  �لتعريفات  يف  وبالنظر 
جامع  تعريف  فهو  ثم  ومن  �للقطة،  ملاهية  وحتديًد�  قيوًد�  �أكرث  �ل�شافعية 

مانع. 

امل�س�ألة الث�نية
االأ�صل يف باب اللقطة وااللتقاط

�الأ�شل يف باب �للقطة ما يلي:

�لآيات �لآمرة بالرب و�لإح�سان؛ �إذ يف �لتقاط �للقطة للحفظ و�لرّد �أو . 1
�ل�شدقة بها بر و�إح�شان)5(.

حديث زيد)6(بن خالد �جلهني  قال: جاء �أعر�بي �إلى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص . 2
ف�شاأله عّما يلتقطه، فقال: »عّرفها �شنة ثم �حفظ عفا�شها ووكاءها 
الة  فاإن جاء �أحد يخربك بها و�إل فا�ستنفقها« قال: يا ر�سول �هلل: ف�سّ

)1(  �الختيار 43/3.
)2(  جامع �الأمهات 458/1، و�لتاج و�الإكليل 35/8.

)3(  �ل�شر�ج �لوهاج 210/1
)4(  �الإقناع للحجاوي 41/3

)5(  �ملب�سوط 2/11، مغني �ملحتاج 577/3.
)6(  هو زيد بن خالد �جلهني، �ختلف يف كنيته ويف تاريخ وفاته، فقيل �أبو زرعة، وقيل �بو عبد�لرحمن، وقيل �أبو طلحة، 
�شهد �حلديبية، كان �شاحب لو�ء جهينة يوم �لفتح، مات �شنة 78هـ. وقيل �شنة68هـ )�ال�شتيعاب 58/4، �الإ�شابة 

 .)52/4



403

يسير اللقطة

�أو للذئب«. قال �شالة �الإبل؟ فتمّعر وجه  �أو الأخيك  �لغنم قال: »لك 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ما لك ولها معها حذ�وؤها و�شقاوؤها ترد �ملاء وتاأكل 

�ل�شجر«)1(.

ّرة مئة دينار، فاأتيت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، . 3 وعن �أبّي بن كعب  قال: �أخذت �شُ
�أتيته  ثم  يعرفها،  من  �جد  فلم  حواًل  فعّرفتها  حواًل«،  فقال:»عّرفها 
ثالًثا. فقال: »�حفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فاإن جاء �شاحبها، 

و�إال فا�شتمتع بها«. فا�شتمتعت)2(. 

�لإجماع على م�سروعية �لتقاط �للقطة. وحكاه -�أي �لإجماع- غري . 4
و�حد من �أهل �لعلم)3(.

)1(  �أخرجه �لبخاري يف �شحيحه 92/3- و�للفظ له - كتاب �للقطة، باب �شالة �لغنم. وم�شلم يف �شحيحه 1346/3، 
كتاب �للقطة، �أول �لكتاب، حديث 1722.

)2(  �أخرجه �لبخاري يف �شحيحه 92/3، كتاب �للقطة، �أول �لكتاب. 
)3(  وقد ُحكي �الإجماع يف �أ�شنى �ملطالب 487/2، ويف �لغرر �لبهية 393/3، ويف فتح �لوهاب 313/1، ويف مغني �ملحتاج 

.577/3
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املبحث الأول

حد ي�صري اللقطة يف اأقوال الفقهاء

�ختلف �لفقهاء يف حد ي�شري �للقطة.

 حترير حمل النزاع:

وك�شرة . 1 و�لزبيبة  �لقمح  وحبة  �لتمرة  �أن  يف  �لفقهاء  بني  خالف  ال 
�خلبز و�أ�شباه ذلك من �لي�شري �لتافه يف �للقطة)1(. ودليلهم ما رو�ه 
�أن�ض  قال: مّر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة يف �لطريق، قال: »لوال �أين �أخاف 

�أن تكون من �ل�شدقة الأكلتها«)2(.

�شتة . 2 على  �خلالف  وهذ�  �لي�شري،  من  ذلك  فوق  هو  فيما  و�ختلفو� 
�أقو�ل:

ال  �أنه  وهو  ب�شابط  ي�شبط  و�إمنا  �للقطة،  لي�شري  حد  ال  �أنه  �الأول:  �لقول 
يكرث �أ�سف �ساحبه عليه. �أو كما يقول �حلنابلة ل تتبعه همة �أو�ساط 
�لنا�ض، �أي ال تتعلق �لنفو�ض به.وهو �لوجه �الأ�شح)3( عند �ل�شافعية. 
�أي �لقليل �ملتمول وال  �أن �حلقري  قال يف مغني �ملحتاج)4(: و�الأ�شح 

)1(  �الختيار 32/3، �لكايف لبن عبد�لرب 387/2، جامع �الأمهات 458/1، �ملهذب 305/2، �ملغني 296/8.
يف  وم�شلم  �لطريق.  يف  مترة  وجد  �إذ�  باب  �للقطة،  كتاب   - له  و�للفظ   -  94/3 �شحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه    )2(

�شحيحه 751/2، كتاب �لزكاة، باب حترمي �لزكاة على ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص- حديث 1070.
)3(  رو�شة �لطالبني 410/5، نهاية �ملطلب 123/3، مغني �ملحتاج 591/3، حا�شيتا قليوبي وعمرية 123/3.

.591/3  )4(



406

د. منى بنت راجح بن عبدالرحمن الراجح

يقدر ب�شيء يف �الأ�شح، بل هو ما يغلب على �لظن �أن فاقده ال يكرث 
�أ�شفه عليه، وال يطول طلبه له غالًبا �هـ. وقال به �حلنابلة)1(: قال 
يف �ملبدع)2( ولي�ض عن �أحمد حتديد �لي�شري �لذي يباح، و�ملعروف يف 

�ملذهب تقييده مبا ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س ولو كرث �هـ.

�لقول �لثاين: �أن �لي�شري هو ما دون ن�شاب �ل�شرقة. و�إليه ذهب �حلنفية)3(. 
قال يف �لهد�ية)4(: فاإن كانت - �أي �للقطة - �أقل من ع�شرة در�هم 
عّرفها �أياًما، و�إن كانت ع�شرة ف�شاعًد� عّرفها حواًل �هـ. ون�شاب 
�ل�شرقة عند �حلنفية ع�شرة در�هم ف�شاعًد�. وهو �لوجه �لثاين)5( 
عند �ل�شافعية. قال يف رو�شة �لطالبني)6(: �لوجه �لثاين �لقليل ما 
�أن ما دون ربع دينار  دون ن�شاب �ل�شرقة �هـ. وقال يف �لبيان)7(: 
ي�شري وربع دينار فما ز�د عليه كثري �هـ. وهو قول عند �حلنابلة)8(. 

قال يف �لفروع)9(: وقيل دون ن�شاب �ل�شرقة �هـ.

عند  �لر�جح  وهو  �لدرهم.  �إلى  فاأقل  دينار  �لي�شري  �أن  �لثالث:  �لقول 
�ملالكية)10(. قال يف حا�شية �لد�شوقي)11(: و�لر�جح �أن �ملال �مللتقط... 
له  �لذي  �لكثري،  ودون  �لتافه  فوق  و�إما  كثري...  و�إما  تافه...  �إما 
�إلى �لدرهم �هـ. وهو �لوجه �لثالث)12( عند  بال، وهو �لدينار فاأقل 

)1( �ملغني 296/8، �لفروع 316/7، �ملبدع 119/5، �الإن�شاف 190/16، غاية �ملنتهى 278/2، �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2، 
ك�شاف �لقناع 491/9. 

.119/5 )2(
)3( �ملب�سوط 3/11، بد�ئع �ل�شنائع 202/6، �لهد�ية للمرغيناين 417/2،

417/2 )4(
)5( �ملهذب 305/2، رو�شة �لطالبني 410/5، نهاية �ملطلب 123/3، مغني �ملحتاج 591/3.

.410/5 )6(
،518/7 )7(

)8( �لفروع 316/7، �الإن�شاف 190/6.
.316/7 )9(

)10( حا�شية �لد�شوقي 120/4.
.120/4 )11(

)12( رو�شة �لطالبني 410/5، نهاية �ملطلب 488/8، مغني �ملحتاج 591/3، �لبيان 517/7.
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�أوجه:... فيه  �ملتمول  �لقليل  �لطالبني)1(:  رو�شة  قال يف  �ل�شافعية. 
�لثالث: �لدينار قليل �هـ.

عند  �لر�بع)2(  �لوجه  وهو  �لدرهم.  دون  ما  �لي�شري  �أن  �لر�بع:  �لقول 
دون  ما  �لر�بع:  و�لوجه  �لطالبني)3(:  رو�شة  يف  �ل�شافعية.قال 
�لدرهم قليل و�لدرهم كثري �هـ. وهو رو�ية عند �حلنابلة)4( قال 
ما  �أن  فيقت�شي هذ�  �هـ.  فاأكرث  �لدرهم  يعّرف  �الإن�شاف)5(:  يف 

دون �لدرهم من �لي�شري �لذي ال يعّرف.

�لقول �خلام�ض: �أن �لي�شري د�نق من ذهب فاأقل. وهو قول عند �حلنابلة)6(. 
قال يف �الإن�شاف)7(: ال يجب تعريف �لد�نق �هـ

يف  قال  �حلنابلة)8(  عند  قول  وهو  قري�ط.  دون  �أنه  �ل�ساد�س:  �لقول 
�لفروع)9(: وقيل دون قري�ط �هـ.

الأدلة:
اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

��شتدل �ل�شافعية و�حلنابلة على �أن ي�شري �للقطة ال حتديد له، و�إمنا يقّيد 
مبا ل �أهمية له يف نفو�س �أو�ساط �لنا�س مبا يلي:

ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة يف �لطريق، قال: »لوال �أين . 1 �أن�ض  قال: مّر �لنبي  عن 
�أخاف �أن تكون من �ل�شدقة الأكلتها«)10(. و�لتمرة من �لي�شري �لتافه 

410/5  )1(
)2(  رو�شة �لطالبني 410/5، نهاية �ملطلب 488/8، �لبيان 518/7.

.410/5  )3(
)4(  �الإن�شاف 190/16، ك�شاف �لقناع 492/9.

.190/16  )5(
)6(  �الإن�شاف 190/16، ك�شاف �لقناع 492/9.

.190/16  )7(
)8(  �لفروع 316/7، �الإن�شاف 190/16.

.316/7  )9(
)10(  �شبق تخريجه. وينظر �لدليل يف �ملغني 296/8.
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تتبعه همة  ل  ما  �للقطة هو  ي�سري  فيكون  �لنا�س،  �أو�ساط  نفو�س  يف 
�أو�ساط �لنا�س ول حّد له.

وعن جابر  قال: »رّخ�ض لنا ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �لع�سا و�ل�سوط . 2
و�حلبل و�أ�شباهه يلتقطه �لرجل ينتفع به«)1(.

وما  و�ل�سوط و�حلبل  �لع�سا  ملسو هيلع هللا ىلص رّخ�س يف  �لنبي  �أن  �لداللة:  وجه 
�أ�شياء ي�شرية، ال حتديد ملقاديرها، بل  قيمته كقيمة ذلك)2(. وهذه 

هي مما ل �أهمية له يف نفو�س �أو�ساط �لنا�س.

ملسو هيلع هللا ىلص . 3 �لنبي  �إلى  �أعر�بي  حديث زيد بن خالد �جلهني  قال: جاء 
ف�شاأله عّما يلتقطه، فقال: »عّرفها �شنة، ثم �حفظ عفا�شها ووكاءها، 

فاإن جاء �أحد يخربك بها، و�إل فا�ستنفقها«)3(. 

وجه �لداللة: �أن �حلديث عام يف كل لقطة، فيجب �إبقاوؤه على عمومه 
و�لع�شا  �لتمرة  بالدليل  خرج  و�لذي  بالدليل)4(،  منه  خرج  ما  �إال 

و�ل�سوط ونحوها، مما ل حتديد فيه ملقاديرها.

�شلمى)5( بنت كعب قالت: »وجدت خامًتا من ذهب يف طريق . 4 وعن 
مكة، ف�شاألت عائ�شة  فقالت: »متتعي به«)6(.

)1(  �أخرجه �أبو د�ود يف �شننه 138/2، كتاب �للقطة، باب �لتعريف باللقطة حديث 1717. و�حلديث قال عنه �أبو د�ود: 
رو�ه �لنعمان بن عبد�ل�شالم عن �ملغرية �أبي �شلمة باإ�شناده، ورو�ه �شبابة عن مغرية بن م�شلم عن �أبي �لزبري عن 
جابر قال: كانو� مل يذكرو� �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 322/6: فرفع هذ� �حلديث �شك ويف �إ�شناده 

�سعف �هـ. و�حلديث �سعفه �لألباين يف �سعيف �سنن �أبي د�ود/135 
)2(  �ملغني 296/8.
)3(  �شبق تخريجه.
)4(  �ملغني 297/8.

)5(  هي �شلمى بنت كعب �أخت ناجية بن كعب، روت عن عائ�شة �أم �ملوؤمنني حديًثا يف �للقطة من حديث عبيد �هلل بن 
مو�سى عن �إ�سر�ئيل، و�إ�سرئيل من �لرو�ة عن �سريك )�لطبقات �لكربى 495/8، �لثقات البن حبان 351/4(.

)6(  �أخرجه �بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 421/4، كتاب �لبيوع و�الأق�شية، باب ما رّخ�ض فيه من �للقطة، برقم 21652، �إال 
�أنه بدون )من ذهب(. قال �الألباين يف �إرو�ء �لغليل 116/6 مل �أقف عليه �الآن �هـ. وذكر �أن �لطحاوي يف �شرح معني 
�الآثار 139/4 روى عن معاذة �لعدوية �أن �مر�أة �شاألت عائ�شة فقالت: �إين �أ�شبت �شالة يف �حلرم، و�إين عرفتها 
فلم �أجد �أحًد� يعرفها. فقالت لها عائ�شة: ��شتنفعي بها �هـ. وذكر �ل�شيخ �شالح �آل �ل�شيخ يف كتابه �لتكميل ملا فات 

تخريجه من �إرو�ء �لغليل- و�لكتاب يف موقعه- �أنه رو�ه علي بن �جلعد يف م�شنده 461/2 من طريق �شريك بن =
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وهذ�  �لي�شري،  من  �خلامت  هذ�  جعلت  عائ�شة   �أن  �لداللة:  وجه 
دليل على �أن �لي�شري ال حتديد له، بل ي�شبط مبا ال تتعلق به نفو�ض 

�أو�ساط �لنا�س.

ويناق�ض: باأن �الأثر باللفظ �لو�رد لي�ض بحجة.

�إال . 5 �أنه مل يرد حتديد للي�شريمن ن�ض وال �إجماع، و�ملقادير ال تكون 
منهما �أو من �أحدهما)1(.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

ن�شاب  دون  كان  ما  هو  �لي�شري  �أن  على  و�فقهم  ومن  �حلنفية  ��شتدل 
�ل�شرقة مبا يلي:

يف . 1 ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عهد  على  ُيقطع  يكن  »مل  قالت:  عائ�شة   حديث   
�ل�شيء �لتافه«)2(.

وعن ه�شام بن عروة عن �أبيه قال: »كان �ل�شارق على عهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص . 2
يقطع يف ثمن �ملجن، وكان �ملجن يومئذ له ثمن، ومل يكن يقطع يف 

�ل�شيء �لتافه«)3(.

وعن �بن عبا�ض  قال: »ال يقطع �ل�شارق يف دون ثمن �ملجن، وثمن . 3
�ملجن ع�شرة در�هم«)4(.

= عبد�هلل ولي�ض فيه )من ذهب(، و�شريك هذ� لنّي �حلديث. وذكر �ل�شيخ �شالح �أنه تابعه عليه �أبو عو�نة فيما رو�ه 
�بن حبان يف �لثقات 351/4: عن �شلمى بنت كعب �أخت ناجية، قالت: خرجنا حاجني فوجدت خامًتا من ذهب، 

فجعلته يف يدي. ف�شاألت عائ�شة، فقالت: »عرفيه، فاإن عرف فردّيه، و�إن مل يعرف فا�شتمتعي به« �هـ. 
و�لذي يظهر يل �أن �خلرب باللفظ �مل�ستدل به عند �لفقهاء مل يثبت. وينظر �لدليل يف منار �ل�سبيل 458/1. 

)1( �ملغني 297/8.
)2( �أخرجه �بن �أبي �شيبة 473/5، من كتاب �حلدود، باب من قال ال تقطع يف �أقل من ع�شرة در�هم، رقم 28105. 

)3( �أخرجه �بن �أبي �شيبة يف �ملو�شع �ل�شابق برقم 28101.
ا يف �ملو�شع �ل�شابق برقم 28095. و�الأخبار �ل�شابقة لها �أ�شل يف �ل�شحيحني من حديث عائ�شة   قالت  )4( �أخرجه �أي�شً
مل تقطع يد �شارق على عهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �أدنى من ثمن �ملجن تر�ض �أو جحفة، وكان كل و�حد منهما ذ� ثمن. )�أخرجه 
�لبخاري يف �شحيحه 17/8، كتاب �حلدود، باب قول �هلل تعالى و�ل�شارق و�ل�شارقة...وم�شلم يف �شحيحه 1313/3، 

كتاب �حلدود، باب حد �ل�شرقة ون�شابها، حديث 1685( وينظر �لدليل يف نهاية �ملطلب 123/3، و�ملغني 296/8. 
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وجه �لداللة: تدل �الأخبار �ل�شابقة على �أن �ل�شيء �لتافه له مقد�ر، 
وهو ما دون ن�شاب �ل�شرقة.

ملسو هيلع هللا ىلص يف �لع�سا و�ل�سوط . 4 وعن جابر  قال: »رّخ�ض لنا ر�شول �هلل 
و�حلبل و�أ�شباهه، يلتقطه �لرجل ينتفع به«)1(. و�حلبل قد تكون قيمته 
در�هم)2(. وحيث �إن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص رّخ�ض يف �لتقاطها، فال �شك �أنها من 
�ملال �لتافه، �لذي ال تقطع �الأيدي فيه، وهو ما دون ن�شاب �ل�شرقة. 

ونوق�ض: باأن �حلديث ال تقدير فيه)3(.
وعن �شلمى بنت كعب قالت: »وجدت خامًتا من ذهب يف طريق مكة، . 5

ف�شاألت عائ�شة  فقالت: متتعي به«)4(. وجه �لداللة: �أن عائ�شة  
در�هم،  قيمته  �أن  فالبد  �خلامت،  هذ�  بالتقاط  �لتعريف  توجب  مل 

فيكون من �لتافه �لذي ال تقطع �الأيدي فيه.
ونوق�ض من وجهني: �الأول: �أنه لي�ض بحجة. و�لثاين: �أنه ق�شية عني 
فال يعلم قدر �خلامت، فيكون �إًذ� من �ملال �لتافه �لذي ال تتبعه همة 
به خالف بني  �الحتجاج  قول �سحابي)5(، ويف  وهو  �لنا�س.  �أو�ساط 

�لفقهاء)6(.
والأن ما دون ن�شاب �ل�شرقة، تافه فيكون كالتمرة و�لك�شرة)7(. . 6

ونوق�ض: باأن �لتحديد و�لتقدير ال يعرف بالقيا�ض، بل يوؤخذ من ن�ض 
�أو �إجماع)8(.

)1(  �شبق تخريجه. وينظر �لدليل يف �ملغني 296/8، ك�شاف �لقناع 492/9.
)2(  �ملغني 296/8..
)3(  �ملغني 296/8.
)4(  �شبق تخريجه.
)5(  �ملغني 297/8.

ا من كتاب وال �شنة. و�أن ال يخالف قول �شحابي �آخر. وذهب  )6( و�حتج �جلمهور بقول �ل�شحابي ب�شرطني: �أن ال يخالف ن�شًّ
�بن حزم وبع�ض �حلنفية �إلى عدم �الحتجاج به مطلقا )�أ�شول �ل�شرخ�شي 105/2، �لذخرية 149/1، �الإحكام لالآمدي 

157/4، رو�شة �لناظر 165/1، و�الإحكام البن حزم 202/2(.
)7(  �ملب�سوط 3/11، نهاية �ملطلب 123/3، �ملغني 296/8.

)8(  �ملغني 297/8.
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اأدلة اأ�ضحاب القول الثالث:

��شتدل �ملالكية ومن و�فقهم على �أن �لي�شري هو �لدينار فاأقل �إلى �لدرهم: مبا 
ملسو هيلع هللا ىلص  به فاطمة، ف�شاألت عنه ر�شول �هلل  فاأتى  �أنه وجد ديناًر�،  جاء عن علي  
فقال: »هو رزق �هلل عز وجل«، فاأكل منه ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أكل علي وفاطمة، فلما 
كان بعد ذلك �أتته �مر�أة تن�شد �لدينار، فقال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص »يا علي �أّد �لدينار«)1(.
ويف رو�ية: �أن علي بن �أبي طالب دخل على فاطمة، وح�شن وح�شني يبكيان. فقال: 
فاطمة  �إلى  فجاء  بال�شوق،  ديناًر�  فوجد  علي  فخرج  �جلوع.  قالت:  يبكيهما؟  ما 
فاأخربها، فقالت: �ذهب �إلى فالن �ليهودي فخذ دقيًقا، فجاء �ليهودي فا�سرتى 
�أنه ر�شول �هلل؟. قال: نعم،  �أنت خنت هذ� �لذي يزعم  �ليهودي:  به دقيًقا. فقال 
قال فخذ دينارك ولك �لدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فاأخربها، فقالت: 
بدرهم  �لدينار  فرهن  فذهب  حلًما.  بدرهم  لنا  فخذ  �جلز�ر،  فالن  �إلى  �ذهب 
حلم. فجاء به فعجنت ون�شبت وخبزت، و�أر�شلت �إلى �أبيها فجاءهم، فقالت: يا 
ر�شول �هلل �أذكر لك، فاإن ر�أيته لنا حالاًل �أكلناه، و�أكلت معنا، من �شاأنه كذ� وكذ�، 
فقال: »كلو� با�شم �هلل«، فاأكلو�، فبينما هم مكانهم، و�إذ� غالم ين�شد �هلل و�الإ�شالم 
�لدينار. فاأمر ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فدعي له ف�شاأله، فقال: �شقط مني يف �ل�شوق، فقال 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا علّي �ذهب �إلى �جلز�ر، فقل له �إن ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول لك �أر�شل 

�إيل بالدينار ودرهمك علي«. فاأر�سل به، فدفعه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �إليه)2(.

غري  من  بالدينار  �النتفاع  لعلّي   �أجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  �لداللة:  وجه 
تعريف، وهذ� دليل على �أن حد ي�شري �للقطة دينار فما دونه.

)1(  �أخرجه �ل�شافعي يف �الأم 61/4. و�أبو د�ود يف �شننه 137/2 - و�للفظ له - كتاب �للقطة، باب �لتعريف باللقطة، 
 .194/6 �لكربى  �ل�سنن  يف  و�لبيهقي   .18637 حديث  142/10و143،  م�شنفه  يف  وعبد�لرز�ق   .1714 حديث 
و�حلديث قال عنه �ملنذري: يف �إ�شناده رجل جمهول �هـ. )عون �ملعبود 121/3(. وح�ّسنه �لألباين يف �سحيح �سنن 

�أبي د�ود 479/1. وينظر �لدليل يف �ملهذب 305/2، نهاية �ملطلب 123/3، و�لبيان518/7. 
)2(  �أخرجها �أبو د�ود برقم 1716. قال �ملنذري: يف �إ�شناده مو�شى بن يعقوب �لزمعي كنيته �أبو حممد، قال يحيى بن 
معني: ثقة. وقال �بن عدي: وهو عندي ال باأ�ض به، وال باأ�ض برو�ياته. وقال �أبو عبد�لرحمن �لن�شائي: لي�ض بالقوي 

�هـ. )عون �ملعبود 122/3( 
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ونوق�ض من وجهني:

�الأول: �أنه �شعيف)1(.

غري  �لوجوه  من  وجه  على  حمله  فيتعني  �شحته،  فر�ض  على  �لثاين: 
� �إليه)2(. �للقطة، ومنها �أن يكون علي  م�شطرًّ

وعن عائ�شة  �أنها رّخ�شت يف �للقطة يف درهم)3(. فيكون �لدرهم . 1
من �ملال �لتافه �لي�شري.

اأدلة اأ�ضحاب القول الرابع:

��شتدل �أ�شحاب �لقول �لر�بع وهم جماعة من �ل�شافعية على �أن �لي�شري 
هو ما دون �لدرهم مبا يلي:

: »ال باأ�ض مبا دون �لدرهم �أن ي�شتنفع به«)4(.. 1 قول عائ�شة 

ويناق�ض من وجهني:

�الأول: �أنه مل يثبت.

و�لثاين: على فر�ض ثبوته، فقد ورد عنها خالفه، كما مّر �شابًقا يف 
به. وال ميكن  ��شتمتعي  قولها ملن وجدت خامًتا من ذهب: 

للخامت �أن يكون قدره دون �لدرهم.

�أن ما دون �لدرهم ي�شتوي �جلميع يف �حلكم بتحقريه)5(.. 2

)1(  فقد �شعفه �بن قد�مة يف �ملغني 297/8.
)2(  �ملغني 297/8.

)3(  �أخرجه �بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 415/4، برقم 21643.
)4(  ��شتدل به �ل�شربيني يف مغني �ملحتاج 59/3.ومل �أقف على تخريج له. 

)5(  نهاية �ملطلب 123/3.
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اأدلة اأ�ضحاب القول اخلام�س: 

ي�شتدل للحنابلة يف قولهم: �أن ي�شري �للقطة د�نق من �لذهب باأن غالب 
�لنا�ض يقولون بحقارته.

اأدلة اأ�ضحاب القول ال�ضاد�س:

وي�ستدل للحنابلة يف قولهم: �إن ي�سري �للقطة ما دون قري�ط فاأقل: باأن 
�جلميع ��شتوى يف حتقريه.

الرتجيح:

وهم  �الأول،  �لقول  �أ�شحاب  �إليه  ذهب  ما  �أعلم-  -و�هلل  عندي  يرتجح 
�ل�شافعية و�حلنابلة من �أن ي�شري �للقطة ال حتديّد له، و�إمنا ي�شبط ب�شابط 
�ل�شافعية، �أنه ال يكرث �أ�شف �شاحبه عليه، �أو ب�شابط �حلنابلة ال تتبعه همة 

�أو�ساط �لنا�س، �أي ل تتعلق نفو�سهم به. 

وقد ترجح هذ� �لقول عندي ملا يلي: 

�لقليل . 1 يحّد  �ل�شرعية مل  و�الأحكام  �مل�شائل  كثري من  �ل�شرع ويف  �أن 
يف  هنا  فكذلك  �لنا�ض،  عليه  تعارف  ما  �إلى  �أرجعه  و�إمنا  و�لكثري، 

ي�شري �للقطة.

�أنه بتغري �لزمان، و�رتفاع �الأ�شعار يكون �لكثري قلياًل، فالرجوع �إلى . 2
ما تعارف �لنا�ض عليه �أنه قليل، وال يكرث �الأ�شف عليه هو �ملنا�شب.

ا فاإن �ختالف �ل�شكان �أو �لبلد موؤثر، فالقليل يف �ل�شعودية قد . 3 و�أي�شً
يكون يف بلد كالهند كثرًي�. وعليه فال حتديد لقليل �للقطة، بل �ملرجع 

يف �شبطه �إلى ما تعارف �لنا�ض عليه. 

�أن �الأخذ بعدم حتديد ي�شري �للقطة هو �لقول �ملنا�شب لرفع �حلرج يف . 4
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�ل�سريعة؛ لأن من علم بروؤيتها مبا�سرة �أنها ي�سرية وت�سور يف ر�أ�سه ما 
ينبني على �لتقاطها من �أحكام، فهذ �أخّف و�أي�شر عليه مما لو ��شتلزم 
ذلك �لذهاب لل�شائغ لتحديد ن�شاب �ل�شرقة، ومن ثم معرفة هل هي 

دون �لن�شاب �أو فوقه.

�أن �لأخذ بتحديد ي�سري �للقطة ي�ستلزم �لإحجام عن �لتقاط �للقطة؛لأن . 5
يف �لتحديد �إلز�ًما للملتقط بالذهاب �إلى �ل�شائغ ملعرفة هل هي دون 
�لن�شاب �أو فوقه. وهذ� �الإحجام يرتتب عليه �لتهاون يف حفظ �أمو�ل 

�مل�شلمني و�شد باب �النتفاع باللقطة �أو �ل�شدقة بها. 
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املبحث الث�ين
حّد ي�صري اللقطة باملقادير املعا�صرة

وفيه مطلبان: 

�ملطلب �لأول: �ملقادير �ملعا�سرة للدرهم و�لدينار و�لقري�ط و�لد�نق. 

�ملطلب �لثاين: حد ي�شري �للقطة بها.

املطلب الأول

املقادير املعا�صرة للدرهم والدينار والقرياط والدانق

اأوًل وثانًيا: الدرهم والدينار:

�للذين  و�لدينار  �لدرهم  �أن  يف  �الأربعة  �ملذ�هب  فقهاء  بني  خالف  ال 
�شربهما عبد�مللك بن مرو�ن)1( ميثالن �لدرهم و�لدينار �ل�شرعيني)2(. وقد 

�شربهما عبد�مللك بن مرو�ن على �الأوز�ن �لتي �أقّرها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

بال�شامي.  حبة  �إال  قري�ًطا  وع�شرين  �ثنني  �ل�شرعي  �لدينار  وزن  وكان 
�لتي مل  �ملتو�شطة،  �ل�شعري  و�شبعني حبة من حبات  �ثنتني  بزنة  ا  �أي�شً وهو 

)1(  وقد كانت على �الأوز�ن �لتي وردت الأهل مكة، وكانت يف �الأ�شل دنانري هرقل.
)2(  بد�ئع �ل�شنائع 16/2، حا�شية �بن عابدين 28/2-30، �شرح �شحيح م�شلم لالآبي 109/3، مغني �ملحتاج 389/1، �ملغني 209/4.

)3(  فتوح �لبلد�ن/453.
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تق�شر، وقد قطع من طرفها ما �متد. يقول �بن خلدون)1(: �الإجماع منعقد 
منذ �شدر �الإ�شالم وعهد �ل�شحابة و�لتابعني على �أن �لدرهم �ل�شرعي هو 
�لذي تزن �لع�شرة منه �شبعة مثاقيل من �لذهب، وهو على هذ� �شبعة �أع�شار 
�لدينار، ووزن �ملثقال من �لذهب �ثنتان و�شبعون حبة من �ل�شعري �هـ. وبهذ� 
�حلنفية  وذهب  �ملالكية)2(،و�ل�شافعية)3(،و�حلنابلة)4(.  من  �جلمهور  قال 
�مل�شاألة  يف  �خلالف  ومن�شاأ  �ل�شعري)5(.  من  حبة  مئة  �لدينار  وزن  �أن  �إلى 
�ل�سابقة �ختالفهم يف تقدير �لقري�ط، فعند �حلنفية وزن �ملثقال ع�سرون 
قري�ًطا، و�لقري�ط خم�س حبات من �ل�سعري، فيكون �ملثقال= 20×5=100 
حبة �شعري)6(. ويزن �ملثقال عند �جلمهور �ثنتني و�سبعني حبة من �ل�سعري؛ 
�أربعة وع�سرين قري�ًطا، و�أن �لقري�ط  �أن �ملثقال عند �ملالكية ي�ساوي  ذلك 
وباملثل  حبة.  و�شبعني  �ثنتني  �ملثقال  وزن  فيكون  �ل�شعري،  من  حبات  ثالث 
�شعرية  و�شبعون  �ثنتان  �ملثقال  �أن  ذكرو�  فقد  و�حلنابلة،  �ل�شافعية  عند 
معتدلة مل تق�ّشر وقطع من طرفيها ما دّق وطال)7(. �إال �أنه وعلى مّر �لع�شور 
�ختلفت �ل�شكك ب�شبب بد�ئية �الآالت �مل�شتخدمة يف �شكهما، مما جعل �أهل 
بينها  �لتي  �لن�شبة  �ل�شرعية من نقودهم مبعرفة  ي�شتخرج �حلقوق  بلد  كل 
وبني مقاديرها �ل�شرعية)8(. يقول �بن خلدون)9(: وقع �ختيار �أهل �ل�شّكة يف 
�لدول على خمالفة �ملقد�ر �ل�شرعي يف �لدينار و�لدرهم، و�ختلفت يف كل 

�الأقطار و�الآفاق �هـ.
)1(  يف مقدمته/184.

)2(  �لفو�كه �لدو�ين/382، و�ل�شرح �ل�شغري للدردير بهام�ض بلغة �ل�شالك 217/1.
)3(  �ملجموع 464/5، ومغني �ملحتاج 389/1.

)4(  �الإن�شاف 9/7
)5(  حا�شية �بن عابدين 28/2.
)6(  حا�شية �بن عابدين 28/2.

)7(  ينظر: �لفو�كه �لدو�ين 329/1، مغني �ملحتاج 389/1، �شرح منتهى �الإر�د�ت 428/1.
)8(  فتوح �لبلد�ن/451، �الأمو�ل/629.

)9(  يف مقدمته/184.
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ولذ� فاإنه لتقدير �لدينار �ل�شرعي البد من معرفة �لدينار �لذي �ُشّك يف 
عهد عبد�مللك بن مرو�ن، ومن �جلهود �لتي بذلت يف هذ� �ل�شاأن ما يلي: 

نا�شر . 1 �لعر�قي  باملتحف  �الإ�شالمية  و�الأبحاث  �مل�شكوكات  مدير  قام 
�لنق�شبندي بوزن �أربعة دنانري من دنانري عبد�مللك، فوجد �أن متو�شط 

�أوز�نها 4،267 جر�مات)1(. 

وقام �ملوؤرخ علي با�شا مبارك بوزن �شبعة دنانري من دنانري عبد�مللك 2. 
�بن مرو�ن فوجد �أن متو�شطها 4.25)2(.

وقام حممد جنم �لدين �لكردي بوزن 33 ديناًر�، قد �شربت يف عهد 3. 
عبد�مللك بن مرو�ن، وجد منها )4( يف �ملتحف �لعر�قي، و)91( يف 
�ملتحف �الإ�شالمي، و )7( يف متحف لندن ومن متاحف �أجنبية، فوجد 

�أن متو�شط �أوز�نها 4،24 بالتقريب)3(.

ونقل �لكردي �أن متو�شط �أوز�ن )62( ديناًر� من دينار عمر بن عبد�لعزيز 4. 
وجدت يف �ملتاحف �الأوروبية 4،25 جر�م)4(.

عبد�مللك 5.  دينار  بوزن  �لغربية  �الآثار  دور  يف  �لباحثني  بع�ض  وقام 
فوجده 4،52 جر�م)5(.

ووزنه بع�ض �لغربيني فوجده 4،233 جر�م)6(. 6. 

ومما �شبق فاإن وزن �لدينار 25،4 جر�م من �لذهب. وقد �عتمدته مو�شوعة 
وحد�ت �لقيا�ض �لعربي)7(، ومو�شوعة �لفقه �لكويتية )8(، و�ختاره �لكثري من 

)1(  �ملقادير �ل�شرعية �ض 125.
)2(  �مليز�ن لعلي با�شا مبارك، ونقله عنه �لقر�شاوي يف كتابه فقه �لزكاة 259/1، و�ملقادير �ل�شرعية �ض125.

)3(  �ملقادير �ل�شرعية �ض 125.
)4(  �مل�شدر �ل�شابق �ض133.

)5(  �خلر�ج و�لنظم �ملالية/352. 
)6(  �ملقادير �ل�شرعية/133.

.37/  )7(
.29/21  )8(
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�لوزن  وباعتماد  و�لقر�شاوي)2(.  عثيمني)1(،  �بن  �أمثال  و�ملحققني،  �لعلماء 
�ل�شابق للدينار، وباعتبار �أن �لدرهم �ل�شرعي هو �لذي تزن �لع�شرة منه �شبعة 
مثاقيل من �لذهب -وقد �شربت �ملثاقيل �الإ�شالمية على هذ� �الأ�شا�ض �ملتفق 
 2،975=4،25×0،7 �الإ�شالمي=  �لدرهم  وزن  فيكون  �لعلماء-  بني  عليه 

جر�م ف�شة.

ثالًثا: الدانق:

هو مقد�ر قليل من �لوزن، وقد �أجمع �مل�شلمون على �أن �لدرهم �الإ�شالمي 
�شتة دو�نق، �أي �أن �لد�نق �شد�ض درهم �إ�شالمي)3(.

رابًعا: القرياط:

�أما �لقري�ط وهو مقد�ر قليل من �لأوز�ن، فقد �ختلف �لفقهاء يف مقد�ره 
يف  قال  �حلنفية.  عند  قمح  �أو  �شعري  حبات  خم�ض  وزن  وهو  ي�شرًي�.  �ختالًفا 
حا�شية �بن)4(عابدين: و�لدينار ع�شرون قري�ًطا، و�لدرهم �أربعة ع�شر قري�ًطا، 
و�لقري�ط خم�س �سعري�ت �هـ. و�لقري�ط عند �ملالكية �أقل منه عند �حلنفية. قال 
يف مو�هب �جلليل)5(: فيكون وزن �لدرهم �ل�شرعي �أربعة ع�شر قري�ًطا وثالثة 
�أرباع قري�ط ون�سف خم�س قري�ط. وهي خم�سة ع�سر قري�ًطا �إل ثالثة �أرباع 
و�ملثقال  �سعري،  من  حبات  ثالث  �لقري�ط  �ل�سافعية  وعند  �هـ.  قري�ط  خم�س 
�أربعة وع�سرون قري�ًطا، و�لدرهم �ستة ع�سر قري�ًطا و�أربعة �أخما�س قري�ط)6(. 
وع�سرون  �أربعة  و�لدينار  �ل�سعري،  من  حبات  ثالث  �لقري�ط  �حلنابلة  وعند 

قري�ًطا، ون�شف �لدرهم �شبعة قر�ريط)7(، و�لقري�ط ن�سق د�نق. 
)1(  يف �ل�شرح �ملمتع 30/1.
)2(  يف فقه �لزكاة 300/1.

)3(  ينظر: حا�شية �بن عابدين 28/2، �لفو�كه �لدو�ين 382/1، �لغرر �لبهية 141/2، �ملبدع 378/5، و�ملحلى99/9.
29/2  )4(

.291/2  )5(
)6(  �لغرر �لبهية 141/2.

)7(  �ملغني 209/4 و45/9، �ملبدع 378/5.
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املطلب الث�ين

حد ي�صري اللقطة باملقادير املعا�صرة

بينت �شابًقا �أنه ال حتديد لي�شري �للقطة، وهو مذهب �ل�شافعية و�حلنابلة، 
ب�شابط  �أو  عليه.  �الأ�شف  يكرث  ال  �ل�شافعية:  ب�شابط  �لي�شري  ي�شبط  و�إمنا 
�حلنابلة: ال تتعلق �لنفو�ض به، فمثاًل �ل 50 ريااًل �شعوديًّا من �لي�شري، وتعادل 
و�ل 100  بل  دوالر.  وتعادل 18،66  ي�شري،  ريااًل   70 و�ل  بالدوالر 13،33)1(. 
 26،66 وتعادل  �سياعها،  عند  عليها  �لأ�سف  يكرث  ل  لأنه  �لي�سري؛  من  ريال 

دوالر.وهذ� هو �لقول �الأول.

و�حلنابلة  و�ل�شافعية يف وجه  �لثاين وهم �حلنفية  �لقول  �أ�شحاب  وذهب 
يف قول �إلى �لتحديد، فقالو�: �إن حّد ي�شري �للقطة هو ما دون ن�شاب �ل�شرقة.

وعند �حلنفية ن�شاب �ل�شرقة ما دون ع�شرة در�هم. وباجلر�مات: وحيث 
�إن وزن �لدرهم =2،97 جر�م ف�شة، فيكون وزن ع�شرة در�هم= 2،97×10= 
�ل�شرقة  �ل�شابق، ون�شاب  �لوزن  �للقطة ما دون  29،70 جر�م، فيكون ي�شري 
بالرياالت �ل�شعودية: حيث �إن جر�م �لف�شة �ليوم)2(=4 ريال. فيكون �لن�شاب 
=118،80. ومن ثم فاإذ� كانت �للقطة دون هذ� �ملبلغ فهي ي�شرية. وهذ� عند 

�حلنفية. 

و�أما ن�شاب �ل�شرقة عند �ل�شافعية فهو ربع دينار. وباجلر�مات وحيث �إن 
وزن �لدينار= 4،25 جر�م ذهب. فيكون وزن ربع دينار = 0،25× 4،25= 
�ليوم=  �لذهب  كان جر�م  ملا  بالرياالت:  و�لن�شاب  1،0625 جر�م ذهب. 

175 ريال، فيكون �لن�شاب = 185،9495.

)1(  و�لدوالر �ليوم 1434/3/12 هـ ي�شاوي 75،3.
)2(  و�أق�شد باليوم: �خلمي�ض 1434/3/12هـ
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 ون�شاب �ل�شرقة عند �حلنابلة: حيث �إنه ي�شاوي ربع دينار �أو ثالثة در�هم 
�أو ما يبلغ قيمة �أحدهما من غريهما. وهو كمذهب �ل�شافعية �إن كان ربع دينار، 
و�أما بالف�شة فحيث �إن ن�شاب �ل�شرقة بالدر�هم =3 در�هم، وباجلر�مات 
جر�م  �شعر  �إن  فحيث  وبالرياالت:  ف�شة.  جر�م   8،91  =2،97×3 ي�شاوي 
 = بالرياالت  �ل�شرقة  ن�شاب  فيكون  ريال،   4 �ليوم=  بالرياالت  �لف�شة 

4×8،91= 35،64 ريال.

وذهب �أ�شحاب �لقول �لثالث وهم �ملالكية، و�ل�شافعية يف وجه عندهم �إلى 
�أن ي�شري �للقطة هو دينار فاأقل �إلى �لدرهم.

و�لدينار باجلر�م = 4،25 جر�م ذهب، وبالرياالت:حيث �إن جر�م �لذهب 
�ليوم =175 ريال، فيكون وزن �لدينار بالرياالت = 743،75 ريال. وعليه فاإن 
ي�شري �للقطة عند �أ�شحاب هذ� �لقول يبد�أ من هذ� �ملبلغ، وينتهي بالدرهم 
وهو باجلر�م =2،97، وبالرياالت �إذ� كان �شعر �جلر�م �ليوم =4 ريال، فاإنه 

ي�شاوي 2،79×4=11،88 ريال.

وعند �أ�شحاب �لقول �لر�بع وهم بع�ض �ل�شافعية ورو�ية عند �حلنابلة: 
�أن ي�شري �للقطة ما دون �لدرهم �أي ما دون 2،97 جر�م. وبالرياالت -عندما 

يكون �شعر �جلر�م=4 ريال- فاإنه دون 2،97 �أي دون 11،88 ريال.

�للقطة  ي�شري  �أن  �لقول �خلام�ض وهم �حلنابلة يف قول:  �أ�شحاب  وعند 
فيكون باجلر�مات  �إ�شالمي،  �شد�ض درهم  �لد�نق=  �إن  فاأقل، وحيث  د�نق 
جر�م  �شعر  يكون  عندما  وبالرياالت  ف�شة.  جر�م   1،782  =2،79×،6=

�لف�شة 4 ريال، فاإن ي�شري �للقطة = 4×1،782=7،128  ريال.

وعند �أ�شحاب �لقول �ل�شاد�ض، وهو قول عند �حلنابلة �أن ي�شري �للقطة 
دون قري�ط. وحيث �إن �لقري�ط = ن�سف د�نق. فيكون ي�سري �للقطة ما دون 

ن�شف مقادير �لقول �ل�شابق.



421

يسير اللقطة

الرتجيح:

يرتجح يل -و�هلل �أعلم- �أن عدم حتديد ي�سري �للقطة هو �لقول �ملنا�سب. 
�إليه  ذهب  ما  هو  �للقطة  ي�شري  بتحديد  �الأخذ  عند  �الأقو�ل  �أقوى  �أن  �إال 
�حلنفية، لثبات معدن �لف�شة يف �الأ�شو�ق وعدم تذبذب �أ�شعارها، و�أما قول 
�ل�سافعية و�ملالكية فبعيد؛ لرتفاع �سعر �لذهب وتذبذبه �سريًعا. و�أما �لأقو�ل 

�الأخرى فتدخل فيما ذهب �إليه �حلنفية. 
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املبحث الث�لث
تعريف ي�صري اللقطة واملدة الالزمة للتعريف

�ختلف �لفقهاء يف حكم تعريف ي�شري �للقطة، و�ملدة �لالزمة للتعريف.

حترير حمل النزاع. 

ال خالف بني �لفقهاء يف �أن �لي�شري �حلقري �لذي ال يطلب كالتمرة وحبة . 1
�لتقاطها)1(. قال �بن قد�مة)2(:  �حلنطة وك�شرة �خلبز ال تعّرف بعد 
�لي�شري و�النتفاع به �هـ  �أخذ  �إباحة  �لعلم يف  �أهل  وال نعلم خالًفا بني 
؛ وذلك ملا رو�ه �أن�س  قال: مّر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة يف �لطريق، فقال: 
ملسو هيلع هللا ىلص  منه  يرد  ومل  الأكلتها«)3(.  �ل�شدقة  من  تكون  �أن  �أخاف  �أين  »لوال 
تعريف لها. والأن عمر  �شمع رجاًل ين�شد يف �لطو�ف زبيبة، فقال: 
�إن من �لورع ما ميقته �هلل)4(، والأنه مزهود يف هذه �الأ�شياء �لتافهة، 

ونف�ض �شاحبها ال تتوق �إليها)5(.

وال خالف بينهم يف وجوب تعريف �للقطة �إذ� كانت غري تافهة وال يف . 2
معنى �لتافهة، ومل ُيرد �مللتقط حفظها على �شاحبها بل �أر�د متلكها)6(.

و�الإكليل 40/8،  �لتاج  �ل�شرعية/357،  �الأحكام  قو�نني  �الأمهات 458/1،  �ل�شنائع 202/6، جامع  بد�ئع  ينظر:    )1(
�لفو�كه �لدو�ين 172/2، حا�شيتا قليوبي وعمرية 122/3، مغني �ملحتاج 591/3، �ملغني 295/8. 

)2(  يف �ملغني 295/8.
)3(  �شبق تخريجه.

)4(  ذكره يف مغني �ملحتاج 591/3.
)5(  �ملفهم 186/5.

)6(  حكاه �لنووي �إجماًعا )�شرح �لنووي على �شحيح م�شلم 22/12(.
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ووقع �خلالف بني �لفقهاء يف تعريف ما هو فوق �لتافه �حلقري �إال �أنه . 3
ال ز�ل من �لي�شري �لذي قد يطلبه �شاحبه وينتفع به. وهذ� �خلالف 

على �شتة �أقو�ل: 

�لقول �الأول: �أنه ال يلزم تعريفه. وهو وجه عند �ل�شافعية)1(. قال �بن حجر)2(: 
ويف وجه ال يجب �لتعريف �أ�شاًل �هـ. وهو �ملذهب عند �حلنابلة)3(. 

قال يف �لفروع)4(: ول يعّرف ما ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س �هـ

�لقول �لثاين: �أنه يعّرفه مدة يظن طلب ربه له فيها. و�إليه ذهب �حلنفية)5(. 
قال يف بد�ئع �ل�شنائع)6(: �إن كان �شيًئا قيمته �أقل من ع�شرة در�هم 
يعّرفه �أياًما على قدر ما يرى �هـ. وهو قول �الأكرثية)7( من �ملالكية. 
قال يف �لفو�كه �لدو�ين)8( و�أما �إن كانت من �شفا�شف �الأمور كدلو 
ومقالة ودريهمات، فاإنها تعّرف �أياًما ال �شنة على �لر�جح �هـ. وقال 
�بن)9( وهب: ومل يحدد �الأيام، بل بح�شب ما يظن �أن مثلها يطلب 
هو  وغريه:  �لنووي  عنه  قال  �ل�شافعية)10(  عند  وجه  وهو  �هـ.  فيها 
�الأ�شح.وقال يف حا�شيتي قليوبي)11( وعمرية: و�الأ�شح �أن �حلقري �أي 

)1( فتح �لباري 103/5، مغني �ملحتاج 519/3.
)2( فتح �لباري 103/5.

)3( ينظر: �لفروع 316/7، �الإن�شاف 191/16، �الإقناع للحجاوي 41/3، منتهى �الإر�د�ت 299/3، �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2.
.316/7  )4(

)5( ينظر: بد�ئع �ل�شنائع 202/6، �لهد�ية للمرغيناين 417/2، تبيني �حلقائق 303/3، �للباب 208/2.
.202/6 )6(

)7( ينظر: �لتاج و�الإكليل 41/8، قو�نني �الأحكام �ل�شرعية /357، �ل�شرح �ل�شغري مع بلغة �ل�شالك عليه 172/4، حا�شية 
�لد�شوقي 120/4.

.172/2  )8(
)9( نقله يف �ملفهم 184/5.و�بن وهب هو: �الإمام �ملحدث �لفقيه عبد�هلل بن وهب بن م�شلم �لفهري،موالهم م�شري 
من  197هـ.  �شنة  مات  �لعمل،  كنوز  ومن  �لعلم  �أوعية  من  كان  �شنة،  ع�شرة  �شبع  �بن  وهو  �لعلم  طلب  �حلافظ، 

م�شنفاته �جلامع و�لبيعة و�ملنا�شك.)ترتيب �ملد�رك 421/2، �شري �أعالم �لنبالء 223/9(. 
)10( �لبيان 518/7، �شرح �لنووي على �شحيح م�شلم 22/12، مغني �ملحتاج 591/3، حا�شيتا قليوبي وعمرية 123/3 و�ختلف 
لزوم  �لنووي:  قاله  كما  �الأ�شح  �لوجه  ففي  يتملكها،  �أن  دون  ل�شاحبها  حفظها  �أر�د  �إن  �للقطة  تعريف  لزوم  يف  �ل�شافعية 
�لتعريف لئال ت�شيع على �شاحبها، فاإنه ال يعلم مكانها، و�لوجه �لثاين: ال يلزمه. )�شرح �لنووي على �شحيح م�شلم 22/12(.

.122/3 )11(
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يعر�ض عنه  فاقده  �أن  زمًنا يظن  بل  �شنة،  يعّرف  �ملتمول ال  �لقليل 
غالًبا �هـ. وهو قول عند �حلنابلة)1(. قال: يف �الإن�شاف)2(، وقيل: 

يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له �هـ. 

�لقول �لثالث: يعّرفه �شنة. وهو قول حممد بن �حل�شن)3(. قال يف تبيني)4( 
�حلقائق: وقّدره حممد يف �الأ�شل باحلول من غري تف�شيل بني �لقليل 
و�لكثري �هـ. وقول عند �ملالكية)5( قال يف مو�هب �جلليل)6(: وقيل: 
�شنة كالكثري �هـ. وهو �ملذهب عند �ل�شافعية)7( قال يف �لبيان)8(: 
�شنة  و�لي�شري  �لكثري  تعريف  يجب  �أنه  �ملذهب  وهو  �لثاين  و�لوجه 
يفّرق  مل  قد�مة)10(:  �بن  قال  �حلنابلة)9(.  مذهب  وظاهر  �هـ. 

�خلرقي)11( بني ي�شري �للقطة وكثريها، وهو ظاهر �ملذهب �هـ.

�ل�شافعية. قال �بن  �لثالث عند)12(  �لر�بع: يعّرفه مرة.وهو �لوجه  و�لقول 
حجر)13(: وقيل تعّرف مرة.

)1( �لفروع 219/7، �الإن�شاف 191/16.
.191/16 )2(

�إلى قبيلة �شيبان  ون�شبته  �ل�شيباين.  )3( تبيني �حلقائق 303/3. وحممد بن �حل�شن هو حممد بن �حل�شن بن فرقد 
بالوالء، فاأ�شله من حر�شتا من قرى دم�شق، وهو ثاين �أ�شحاب �أبي حنيفة ونا�شر مذهبه، من ت�شانيفه: �جلامع 

�لكبري و�جلامع �ل�شغري و�لزياد�ت، مات �شنة 189هـ. )�لفو�ئد �لبهية /163، �جلو�هر �مل�شية 122/3(. 
.303/3 )4(

)5( وهو ظاهر رو�ية �بن �لقا�سم )ينظر: �لكايف لبن عبد�لرب 836/2، قو�نني �الأحكام �ل�شرعية 357/1، �لتاج و�الإكليل 
40/8، �ل�شرح �ل�شغري مع بلغة �ل�شالك 172/4(.

.73/6 )6(
)7( �الأم 69/4، �ملهذب 305/2، �لبيان 517/7، فتح �لباري 103/5، مغني �ملحتاج 591/3.

.517/7 )8(
)9( �ملغني 295/8

)10( يف �ملغني 295/8.
)11( هو عمر بن �حل�شني بن عبد�هلل �خلرقي، من كبار فقهاء �حلنابلة، له �مل�شنفات �لكثرية يف �ملذهب، ومل ينت�شر 
منها �إال �ملخت�شر يف �لفقه، و�شبب ذلك �أنه خرج عن مدينة �ل�شالم ملا ظهر فيها �شب �ل�شحابة و�أودع كتبه يف 
درب �شليمان فاحرتقت �ملد�ر�ض �لتي كانت فيها �لكتب ومل تكن قد �نت�شرت بعد. مات �شنة 334هـ ودفن بدم�شق 

)طبقات �حلنابلة 75/2، و118و �لعرب 49/2(
)12( فتح �لباري 103/5، مغني �ملحتاج 591/3.

)13(  يف فتح �لباري 103/5.
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�ل�شافعية. �لر�بع)1(عند  �لوجه  �أيام. وهو  يعّرفه ثالثة  �لقول �خلام�ض: 
قال يف �لبيان)2(: يكفي ثالثة �أيام �هـ.

يعّرفه  فهذ�  و�حًد�  �شيًئا  �مللتقط  يجده  ما  بني  �لتفريق  �ل�شاد�ض:  �لقول 
فهذ�  �أو عدد،  �أو عفا�ض  وكاء  له  �أو  وعاء  يجده يف  ما  وبني  �أبًد�. 
مااًل  �ملحلى: من وجد  قال يف  �بن حزم)3(:  قول  �شنة. وهو  يعّرفه 
-وكان له �شفة من عفا�ض �أو وكاء �أو عدد- فاإن مل ياأت �أحد ي�شدق 
يف �شفته... وال بينة فهو عند متام �ل�شنة من مال �لو�جد... فاإن 
كان ما وُجد �شيًئا و�حًد� كدينار و�حد �أو درهم و�حد �أو لوؤلوؤة و�حدة 
�أو ثوب و�حد �أو �أي �سيء كان كذلك ل رباط له ول وعاء ول عفا�س، 
فهو للذي يجده من حني يجده ويعّرفه �أبًد� طول حياته، فاإن جاء 

من يقيم عليه بينة فقط �شمنه �هـ.

الأدلة:

اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

��شتدل �حلنابلة ومن و�فقهم على عدم لزوم تعريف ي�شري �للقطة مبا يلي:

�لع�شا . 1 يف  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�شول  لنا  »رّخ�ض   : عبد�هلل  بن  جابر  عن 
�لداللة:  وجه  به«)4(.  ينتفع  �لرجل  يلتقطه  و�أ�سباهه،  و�حلبل  و�ل�سوط 
دّل �حلديث على عدم لزوم تعريف ي�سري �للقطة من �لع�سا و�ل�سوط 

و�حلبل و�أ�شباهها.

)1( �لبيان 518/7، فتح �لباري 103/5.
.518/7 )2(

)3( �ملحلى 10/7. و�بن حزم هو علي بن �أحمد بن �شعيد بن حزم �الأندل�شى �لقرطبي �لفقيه �حلافظ �الأديب �لوزير 
�لظاهري، ن�شاأ يف تنعم ورفاهية �إذ كان و�لده من �أغنياء قرطبة، وكان �بن حزم ياأخذ بظو�هر �لن�شو�ض وينفي 
�لقيا�ض، من ت�شانيفه �ملحلى و�الإحكام يف �أ�شول �الأحكام، تويف �شنة 456هـ )�شري �أعالم �لنبالء 184/18، وفيات 

�الأعيان 325/3(. 
)4( �شبق تخريجه. وينظر �لدليل يف ك�شاف �لقناع 492/9.
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ونوق�ض من وجهني:

�الأول: �أنه �شعيف.

�لثاين: على فر�ض �شحته، فيحتمل �أن تكون �الإباحة لالأ�شياء �ملذكورة 
وما ي�شابهها بعد �لتعريف)1(. 

�أبي طالب وجد ديناًر� فاأتى . 2 �أن علي بن  �أبي �شعيد �خلدري   وعن 
به فاطمة، ف�شاألت عنه ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »هو رزق �هلل« فاأكل منه 
ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك �أتته �مر�أة تن�شد 

�لدينار، فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص »يا علي �أّد �لدينار«)2(.

وجه �لداللة:�أن �حلديث يدل على عدم لزوم تعريف �لقليل)3(.

ونوق�ض من وجهني:

�الأول: �أنه �شعيف)4(.

�لثاين: على فر�ض �الحتجاج به، فيحتمل �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمره �أن يعّرفه 
فلم ُيعرف فاأمره �أن ينفقه)5(، �أو �أن مر�جعة علي للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص 
يعتد  �سفة  للتعريف  لي�س  لأنه  له؛  تعريف  �خللق  من  مالأ  على 
بها)6(. وب�شبب �أنه دينار و�حد ُعّرف يف مدة قليلة، الأن تعريف كل 
�شيء بح�شبه)7( �أو �أنه �أنفقه قبل م�شي مدة �لتعريف لل�شرورة ، 
الأنه دخل بيته ووجد �حل�شن و�حل�شني يبكيان من �جلوع، فخرج 
هذه  يف  حالاًل  �مليتة  كانت  و�إذ�  به.  فا�شرتى  �لدينار،  فوجد 

)1( �ملفهم 184/5.
)2( �شبق تخريجه

)3( ذكره �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 320/6. و�لعظيم �آبادي يف عون �ملعبود 122/3 دلياًل ملن قال بعدم لزوم تعريف ي�شري �للقطة.
)4( فقد �شعفه �بن قد�مة يف �ملغني 297/8.

)5( حيث جاء يف رو�ية �ل�شافعي يف �الأم 70/4: فاأمره �أن يعّرفه فلم يعرتف فاأمره �أن ياأكله، ثم جاء �شاحبه فاأمره �أن يغرمه �هـ. 
)6( قاله �ملنذري، ونقله �لزيعلي يف ن�شب �لر�ية 469/3، و�لعظيم �آبادي يف عون �ملعبود 122/3.

)7( �ل�سنن �لكربى 320/6، عون �ملعبود 122/3.
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�أنه  �أو  �أولى)1(.  باب  من  حالل  �لوديعة  يف  فالت�شرف  �حلالة، 
لي�ض بلقطه �أ�شاًل، بدليل ما جاء يف رو�ية من رو�يات �حلديث: 
- فرهن �لدينار بدرهم حلم«)2(، ولو كان  »فذهب -�أي علي 

لقطة ما رهنه.

والأن ما ال تت�شوف �لنف�ض �إليه لقلته �أو رد�ءته، فالغالب �أن �شاحبه ال . 3
ي�شتدمي طلبه له)3(.

والأن ي�شري �للقطة من قبيل �ملباحات)4(.. 4

ويناق�ض: باأن هذ� ��شتدالل مبحل �لنز�ع فال ي�شح.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

�لظن طلب  على  يغلب  مدة  �للقطة  ي�شري  تعريف  على  ��شتدل �جلمهور 
�شاحبها لها مبا يلي:

ملسو هيلع هللا ىلص: »من �لتقط لقطة . 1 عن يعلى)5( بن �أمية  قال: قال ر�شول �هلل 
ي�شرية حباًل �أو درهًما �أو �شبه ذلك فليعرفه ثالثة �أيام، فاإن كان فوق 

ذلك فليعّرفه �شتة �أيام«)6(.

ويناق�ض: باأن �حلديث �شعيف)7(. 
)1(  �ل�سنن �لكربى 320/6، �ملغني 297/8، عون �ملعبود 122/3.

)2(  �أخرجها �أبو د�ود يف �شننه 138/2، برقم 1716.
)3(  �ملفهم 184/5.

)4(  �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2، مطالب �أويل �لنهى 217/4.
)5(  هو يعلى بن �أمية بن �أبي عبيدة �لتميمي �حلنظلي، �أ�شلم يوم �لفتح و�شهد حنيًنا و�لطائف وتبوك، و��شتعمله �أبوكر 
وعمر وعثمان وحج �شنة قتل عثمان، فخرج مع عائ�شة يف وقفة �جلمل، ثم �شهد �شفني مع علي، ويقال: �إنه قتل بها 

�شنة 38هـ )�ال�شتيعاب 93/11، �الإ�شابة 372/10( 
)6(  �أخرجه �أحمد يف �مل�شند 108/29 و�لطرب�ين يف �لكبري 700/22. و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 323/6، - و�للفظ 

له - برقم 12100 )وينظر �لدليل يف �ملفهم 185/5، و�لبيان 518/7، ومغني �ملحتاج 591/3(
)7(  قال �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 323/6: تفرد به عمر بن عبد�هلل بن يعلى، وقد �شعفه يحيى بن معني �هـ وقال 
�أحمد 108/29  �لهيثمي يف جممع �لرو�ئد 169/4: وفيه عمر بن عبد�هلل بن يعلى وهو �شعيف. وجاء يف م�شند 

�إ�شناده �شعيف �هـ. 
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والأن عمر بن �خلطاب  �أتاه رجل وجد جر�ًبا فيه �شويق فاأمره �أن . 2
يعّرفه ثالًثا، ثم �أتاه فقال: مل يعرفه �أحد، فقال عمر: خذه يا غالم، 

هذ� خري من �أن يذهب به �ل�شباع، وت�شّفه �لرياح)1(.

والأن �شاحبه ال ي�شتمر على طلبه مدة �شنة بخالف �خلطري)2(.. 3

فتحتم . 4 ماليته،  قلة  مع  �شيما  ال  ي�شق)3(،  مما  �شنة  به  �لتعريف  والأن 
تعريفه مدة ب�شيطة.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثالث: 

��شتدل �ل�شافعية ومن و�فقهم على لزوم تعريف ي�شري �للقطة مدة �شنة 
مبا يلي:

حديث زيد بن خالد  وجاء فيه: »و�شئل عن لقطة �لذهب و�لف�شة، . 1
فقال: عّرفها �شنة«)4(. من غري تف�شيل بني �لقليل و�لكثري)5(.

�للقطة . 2 عن  و�شئل  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�شول  قال  قال:  هريرة   �أبي  وحديث 
فقال: »ال حتل �للقطة، من �لتقط �شيًئا فليعّرفه �شنة، فاإن جاء �شاحبها 
ياأت �شاحبها فليت�شدق بها، و�إن جاء فليخريه  �إليه، و�إن مل  فلريدها 

بني �الأجر وبني �لذي له«)6(.

وجه �لداللة: �أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: من �لتقط �شيًئا لفظ عام، يدخل فيه �لي�شري 
و�لكثري.

)1(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 143/10، برقم 18639. 
)2(  مغني �ملحتاج 591/3.

)3(  �لبيان 518/7.
)4(  �شبق تخريجه 

)5(  تبيني �حلقائق 303/3، �لكايف لبن عبد�لرب 836/2، مغني �ملحتاج 519/3.
)6( �أخرجه �لبز�ر يف م�شنده 262/16، برقم 9450، و�لد�رقطني يف �شننه 322/5، - و�للفظ له - كتاب �لر�شاع، برقم 4389. 
و�لطرب�ين يف �لأو�سط )2229( وقال �لهيثمي يف �ملجمع 168/4: رو�ه �لطرب�ين يف �ل�سغري و�لأو�سط، وفيه يو�سف بن 
ا يف  خالد �ل�شمتي وهو كذ�ب �هـ. وقال �لعظيم �آبادي يف �لتعليق �ملغني على �لد�رقطني 322/5: �حلديث رو�ه �لبز�ر �أي�شً

م�شنده عن يو�شف بن خالد �ل�شمتي، وكالهما �شعيفان �هـ. وينظر: �لدليل يف �لهد�ية للمرغيناين 417/2.
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من . 3 وعن عيا�ض)1(بن حمار �ملجا�شعي  عن ر�شول �هلل 
فاإن جاء  وليعّرفها �شنة،  فلي�شهد ذ� عدل، ثم ال يكتم،  �أ�شاب لقطة 

�شاحبها، و�إال فهو مال �هلل يوؤتيه من �شاء«)2(.

وجه �لداللة: �أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�شاب لقطة« لفظ عام، يدخل فيه 
�لي�شري و�لكثري.

والأنها جهة من جهات �لتملك، فا�شتوى فيها �لقليل و�لكثري)3(.. 4

وقيا�ًشا على �لكثري، فكما �أنه يجب تعريفه �شنة، فكذ� �لقليل)4(.. 5

اأدلة اأ�ضحاب القول الرابع: 

باالكتفاء  عندهم  وجه  يف  �ل�شافعية  وهم  �لقول  هذ�  �أ�شحاب  ��شتدل 
بتعريف ي�شري �للقطة، مرة و�حدة مبا يلي:

ما رو�ه �أبو �شعيد �خلدري  �أن علي بن �أبي طالب وجد ديناًر� فاأتى . 1
به فاطمة، ف�شاألت عنه ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »هو رزق �هلل« فاأكل منه 
ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك �أتته �مر�أة تن�شد 

�لدينار، فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص »يا علي �أّد �لدينار«)5(. 

وجه �لداللة: �أن مر�جعة علي  ر�شول �هلل. ملسو هيلع هللا ىلص على روؤو�ض �الأ�شهاد 
)1( هو عيا�ض بن حمار �ملجا�شعي �لتميمي، �شكن �لب�شرة، وروى عنه مطرف ويزيد �بنا عبد�هلل بن �ل�شخري، كان 

�شديًقا قدمًيا لر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص )�ال�شتيعاب 66/9(. 
)2( �أخرجه �أحمد يف م�شنده 27/29، برقم 17481. و�أبو د�ود يف �شننه 1709/1، كتاب �للقطة حديث رقم 1709. و�لن�شائي 
يف �لكربى 344/5، برقم 5777. و�بن ماجة يف �شننه 837/2، كتاب �للقطة، باب �للقطة، حديث 2505. و�لطحاوي 
يف �شرح م�شكل �الآثار )3137( و)4715( و�أخرجه �لبز�ر يف م�شنده 262/16، برقم 9450. و�بن ر�هويه يف م�شنده 
�ل�سنن  ونقله عنه �لزيعلي يف ن�شب �لر�ية 466/3 - و�للفظ له -و�أخرجه �بن حزم يف �ملحلى 113/7. و�لبيهقي يف 
�لكربى 309/6، برقم 12057 و�حلديث �شححه �بن خزمية و�بن �جلارود و�بن حبان كما نقل ذلك �بن حجر يف بلوغ 
�ملر�م/189. و�سححه �لألباين يف �سحيح �سنن �أبي د�ود 477/1، حديث 1709. وجاء يف م�شند �أحمدخمرجا 27/29: 

�إ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم، رجاله ثقات رجال �ل�سيخني غري �سحابي �حلديث �هـ. 
)3(  مغني �ملحتاج 591/3.
)4(  مو�هب �جلليل 73/6.

)5(  �شبق تخريجه.
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و�إظهار  �لأمر  ن�سر  �لغر�س  لأن  وكافية؛  مرة،  وهي  لّلقطة،  تعريف 
�لق�شة)1(. 

ونوق�ض من وجهني: 

�الأول: �أنه �شعيف.

�لثاين: على فر�ض �شحته فيتعني حمله على وجه من �لوجوه غري �للقطة)2(.

ولأن �ساحبها �إن طلبها فلن يطلبها �أكرث من مرة؛ لقلة ماليتها وحقارتها.. 2

اأدلة اأ�ضحاب القول اخلام�س:

ي�شتدل لهم على لزوم تعريف ي�شري �للقطة مدة ثالثة �أيام ملا يلي:

حديث يعلى بن �أمية  قال: قال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص »من �لتقط لقطة . 1
فاإن كان  �أيام،  فليعّرفه ثالثة  �أو �شبه ذلك،  �أو درهًما  ي�شرية حباًل 

فوق ذلك، فليعّرفه �شتة �أيام«)3(.

�حلبل  من  �للقطة  ي�شري  تعريف  �شريح يف  �أن �حلديث  �لداللة:  وجه 
و�لدرهم ونحوهما بثالثة �أيام. ويناق�ض: باأن �حلديث �شعيف.

�أن . 2 �أتاه رجل وجد جر�ًبا فيه �شويق، فاأمره  و�أن عمر بن �خلطاب  
يعّرفه ثالًثا ثم �أتاه، فقال: مل يعرفه �أحد، فقال عمر: »خذ يا غالم هذ� 

خري من �أن يذهب به �ل�شباع وت�شّفه �لرياح«)4(. 

وجه �لداللة: كال�شابق.

)1(  نهاية �ملطلب 488/8.
)2(  �ملغني 297/8.

)3(  �شبق تخريجه
)4(  �شبق تخريجه
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اأدلة اأ�ضحاب القول ال�ضاد�س:

��شتدل �بن حزم على �لتعريف �شنة كاملة ملا له عدد، �أو �لتقطه يف وعاء، 
�أو كان له وكاء �أو عفا�ض مبا يلي:

فقال: . 1 �للقطة،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�شول  �شئل  قال:  خالد   بن  زيد  عن 
»عّرفها �شنة، فاإن مل تعرف فاعرف عفا�شها ووكاءها، ثم كلها، فاإن 

جاء �شاحبها فاأّدها �إليه«)1(.

وعن �أبّي بن كعب  �أنه �شاأل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �للقطة، فقال له ر�شول . 2
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�عرف عددها ووعاءها فاأعطها �إياه، و�إال فهي لك«)2(. وجه 
�لداللة: �أن ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أمر يف �حلديثني �ل�شابقني بالتعريف �شنة 

كاملة ملا له عدد وعفا�ض ووكاء �أو بع�شها)3(. 

و��شتدل على وجوب �لتعريف �أبًد� ملا ال عفا�ض له وال وعاء وال وكاء وال عدد 
مبا يلي:

عن عيا�ض بن حمار �ملجا�شعي  قال: قال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أخذ . 1
وجد  فاإن  يغيب،  وال  يكتم،  وال  عدل  ذوي  �أو  عدل،  ذ�  فلي�شهد  لقطة 
�شاحبها فلريدها عليه، و�إال فهو مال �هلل عز وجل يوؤتيه من ي�شاء«)4(.

وجه �لداللة: �أن ما ال عدد له وال عفا�ض وال وكاء خارج عن �حلديثني 
و�ل�شالم: »ال  لقوله عليه �ل�شالة  �ل�شابقني، ويدخل يف هذ� �حلديث 

يكتم وال يغيب«)5(.

�أن من وجد  �إن �حلديث يدل على  بل  �لت�شليم بذلك،  ويناق�ض: بعدم 

)1(  �شبق تخريجه، و�للفظ هنا البن حزم يف �ملحلى 114/7.
)2(  �شبق تخريجه و�للفظ هنا يف �ملحلى 114/7.

)3(  �ملحلى 114/7.
)4(  �شبق تخريجه وهذ� لفظ �ملحلى 114/7.

)5(  �ملحلى114/7.
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لقطة فلي�شهد عليها، فاإن جاء �شاحبها و�إال فهي له. ثم �إنه قد ورد يف 
بع�ض رو�يات �حلديث »فليعّرفه �شنة«)1(.

وعن �شلمة)2(بن كهيل قال: كان �شويد)3( بن غفلة وزيد)4( بن �شوحان . 2
�شوًطا  �شك-  بال  �شويد  -هو  �أحدهم  فوجد  �شفر،  يف  معهما  وثالث 
�شاحبه  جاء  فاإن  به  �أ�شتمتع  فقال:  �ألقه،  �شاحباه:  له  فقال  فاأخذه، 
�أديته �إليه خري من �أن تاأكله �ل�شباع. فلقي �أبّي بن كعب، فذكر ذلك له 

فقال: �أ�شبت و�أخطاآ)5(.

وجه �لدللة: �أن �للقطة هنا �سيء و�حد وهو �سوط، وقد �سّوب �أبّي بن 
كعب  �النتفاع به مبا�شرة وتعريفه �أبًد�.

�لذي ل  �لي�سري  �أنه من  بال�سوط مبا�سرة لأجل  باأن �لنتفاع  ويناق�س: 
�أنه  لأجل  �بن حزم؛  يذكر  كان  ولي�س كما  �لنا�س،  �أو�ساط  تتبعه همة 

�شيء و�حد.

الرتجيح:

من  قريًبا  كان  �إن  تعريفه  يجب  ال  �للقطة  ي�شري  �أن  �أعلم  و�هلل  يرتجح 
�لتافه �حلقري. وقد ترّجح هذ� ملا يلي:

� �أن �أ�شحابها ال ي�شاألون عنها، . 1 �أن �لغالب يف هذه �للقطات �لي�شرية جدًّ
ومن ثم فال حاجة لتعريفها.

)1( �شبق تخريجه
)2( هو �الإمام �لثبت �حلافظ �شلمة بن كهيل �بن ح�شني، تابعي ثقة يف �حلديث وفيه ت�شيع قليل، له مئتان وخم�شون 

حديًثا، مات �شنة 121هـ.)�شري �أعالم �لنبالء 298/5، �شذر�ت �لذهب 159/1( 
)3(  هو �الإمام �لقدوة �شويد بن غفلة �بن عو�شجة �جلعفي، �أدرك �جلاهلية، قيل له �شحبة، ومل ي�شح، بل �أ�شلم يف حياة 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، لكنه �شمع كتابه �إليهم و�شهد �لريموك، مات يف زمن �حلجاج �شنة 81هـ )�ال�شتيعاب 302/4، 

�شري �أعالم �لنبالء 69/4( 
)4( هو زيد بن �شوحان بن حجر بن �حلارث بن �لهجر�شي �لكويف، �شمع من عمر وعلي و�شلمان. وذكروه يف كتب معرفة 
ملسو هيلع هللا ىلص كان فا�شاًل ديًنا، �شيًد� يف قومه هو و�إخوته، قتل يوم  �أنه �أ�شلم يف حياة �لنبي  �ل�شحابة، وال �شحبة له، �إال 

�جلمل )�ال�شتيعاب 66/4، �شري �أعالم �لنبالء 526/3(.
)5( �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 134/10، برقم 18615. و�أخرجه �بن حزم يف �ملحلى 114/7 - و�للفظ له -.
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2 . � �أن �أحاديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �للقطة تن�شرف �إلى ما هو فوق �لي�شري جدًّ
من �للقطة.

�لنبي . 3 �أحاديث  � م�شتثناة بالعرف و�لعادة من  �لي�شرية جدًّ �للقطة  �أن 
ملسو هيلع هللا ىلص �لتي ورد �الأمر بالتعريف ّللقطة فيها.

4 ..� �أن �لعرف جار على عدم تعريف �للقطة �لي�شرية جدًّ

� تلحق بالتمرة و�لك�سرة ؛ لقلتها وقلة ماليتها.. 5 �أن �للقطة �لي�سرية جدًّ

و�أما �إن كان ي�شري �للقطة يقرب من �لكثري، فهذ� يجب تعريفه مدة يغلب 
على �لظن �أن �شاحبه يطلبه فيها، وهو ما ذهب �إليه �جلمهور. وقد ترجح 

هذ� ملا يلي:

�أو نحو ذلك، . 1 �أن �شاحبه يف �لغالب �شيبحث عنه بعد فقده مبا�شرة، 
لكنه لن يبحث عنه مدة �شنة كاملة.

ماليته، . 2 حجم  مع  متنا�شب  فيها  �شاحبها  طلب  يظن  مدة  تعريفه  �أن 
 � بالي�شري جدًّ بتعريفه �شنة، ولي�ض  �الأمر  �لذي جاء  بالكثري  فلي�ض هو 

�لذي ال يحتاج �إلى تعريف.

وفيه . 3 �مللتقط،  على  تخفيف  فيه  �ل�شنة  �إلى  ت�شل  ال  مدة  تعريفه  �أن 
حفاظ على �الأمانة يف �للقطة.

�أن �الأخذ بهذ� �لقول فيه تو�شط بني �الإجحاف بها بعدم تعريفها، وبني . 4
�إحلاق �مل�شقة مبلتقطهاباإيجاب تعريفها مدة �شنة.
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املبحث الرابع

حكم التقاط الي�صري

�ختلف �أهل �لعلم يف حكم �لتقاط �لي�سري.

حترير حمل النزاع:

ال خالف بني �لفقهاء يف �أن ي�شري �للقطة مما ال يتمول كالتمرة و�لك�شرة . 1
و�لنوى وق�شور �لرمان �إذ� جمعها �مللتقط و�شار لها قيمة بحكم �لكرثة 
يباح �لتقاطها و�النتفاع بها)1(. قال �بن)2( قد�مة: وال نعلم خالًفا بني 

�أهل �لعلم يف �إباحة �أخذ �لي�شري و�النتفاع به �هـ. 

و�إمنا �ختلفو� فيما هو فوق ذلك، وهذ� �خلالف على ثالثة �أقو�ل:. 2

�أن �لأف�سل �لتقاط �للقطة. و�إليه ذهب �حلنفية)3(. قال يف  �لقول �لأول: 
�ملب�سوط)4(: �ملذهب عند علمائنا وعامة �لفقهاء �أن رفعها �أف�شل من 
و�أما  و�لتح�شيل)6(:  �لبيان  �ملالكية)5(. جاء يف  �هـ. وهو قول  تركها 
�للقطة �لي�شرية �لتي ال قدر لها، �إال �أنها مما قد ي�شح بها �شاحبها 
ويطلبها، فاختلف قول مالك: هل �الأف�شل �أخذها �أو تركها؟، وذلك 
�أف�شل  وتعريفها  �أخذها  ر�أى  فمرة  ماأمونني،  قوم  بني  كانت  �إذ� 

)1(  �ملب�سوط 2/11، قو�نني �الأحكام �ل�شرعية/357، �لفو�كه �لدو�ين 172/2، مغني �ملحتاج 591/3، �ملغني 295/8.
)2(  يف �ملغني 295/8.

)3(  �لهد�ية للمرغيناين 417/2، تبيني �حلقائق 103/3، �لعناية 118/6. �لبناية 324/7، �لبحر �لر�ئق 167/5.
2/11  )4(

)5(  �لبيان و�لتح�شيل 355/15، بد�ية �ملجتهد 88/4و92.
.355/15  )6(
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خمافة �أن تقع �إلى من يذهب بها، ومرة ر�أى �أن تركها �أف�شل رجاء 
ماأمونني  غري  قوم  بني  كانت  �إذ�  و�أما  فيجدها،  �شاحبها  يرجع  �أن 
بل  �ل�شافعية)1(،  عند  �ملذهب  وهو  �هـ.  �أف�شل  وتعريفها  فاأخذها 
�أي �للقطة-  قالو� باال�شتحباب، قال يف جو�هر �لعقود)2(: -�أخذها 
من  �خلطاب)3(  �أبو  و�ختاره  �هـ.  ��شتحبابه  و�الأ�شح  �أف�شل... 
وجدها  �إذ�  �أنه  �خلطاب  �أبو  و�ختار  �ملغني)4(:  يف  قال  �حلنابلة. 

مب�شيعة و�أمن نف�شه عليها فاالأف�شل �أخذها �هـ. 

�لقول �لثاين: �أنه يجب �أخذها.وهو �لقول �لثاين عند �ل�شافعية)5( قال 
يف جو�هر �لعقود)6(: و�لقول �لثاين: وجوب �الأخذ �هـ. وقال به 
�لظاهرية)7(. قال يف �ملحلى)8(: من وجد مااًل يف قرية �أو مدينة 

�أو �شحر�ء... فهو لقطة وفر�ض عليه �أخذه �هـ. 

عند  قول  وهو  �لتقاطها.  وعدم  تركها  �الأف�شل  �أن  �لثالث:  �لقول 
وهو  �هـ.  �أف�شل  تركه  وقيل  �لعناية)10(:  يف  قال  �حلنفية)9(. 
�ملذهب عند �حلنابلة)11(. قال يف �ملغني)12(: قال �إمامنا رحمه 
�هلل: �لأف�سل ترك �للتقاط �هـ. و�سئل �أحمد يف رو�ية حرب)13(: 

)1(  �شرح �لنووي على �شحيح م�شلم 22/12، جو�هر �لعقود 223/1، مغني �ملحتاج 578/3، غاية �لبيان 232/1.
223/1  )2(

من  �أ�شله  وقته،  يف  �حلنابلة  �إمام  �لكلوذ�ين،  �حل�شن  بن  �أحمد  بن  حمفوظ  هو  �خلطاب  و�أبو   .291/8 �ملغني    )3(
كلوذ� ب�شو�حي بغد�د، كان عابًد� ورًعا ح�شن �لع�شرة، من �أذكياء �لرجال، من ت�شانيفه: �لتمهيد يف �أ�شول �لفقه 

و�لهد�ية يف �لفقه، تويف �شنة 510هـ )�الأن�شاب 461/10، �شري �أعالم �لنبالء 348/19(. 
.291/8  )4(

)5(  �الأم 68/4، جو�هر �لعقود 223/1، �شرح �لنووي على �شحيح م�شلم 122/12.
.223/1  )6(

)7(  �ملحلى 110/7.
.110/7  )8(

)9(  �ملب�سوط 2/11، �لعناية 119/6.
.119/6  )10(

)11(  �ملغني 291/8، �الإن�شاف 189/16و207، منتهى �الإر�د�ت 303/3، ك�شاف �لقناع 500/9.
.291/8  )12(

)13(  �الإن�شاف 189/16. وحرب هو �الإمام �لعالمة حرب بن �إ�شماعيل �لكرماين، تلميذ �الإمام �أحمد، رحل وطلب =
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�إذ� كان جيًد�  �أياأخذه؟ قال:  �ل�ش�شع يف �لطريق  �لرجل ي�شيب 
قد  رديًئا  كان  و�إن  ياأخذه،  �أن  يعجبني  مثله، فال  يطرح  ال  مما 

طرحه �شاحبه فال باأ�ض �هـ.

الأدلة:
اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

��ستدل �جلمهور على �أن �لتقاط �للقطة هو �لأف�سل مبا يلي:

قول �هلل تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]�ملائدة:2[)1(.. 1

وجه �لداللة: �أن �أخذ �مل�شلم للقطة �أخيه �مل�شلم وحفظها له من �لتعاون 
على �لرب و�لتقوى.

قول �هلل تعالى: )ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ( ]�لن�شاء:58[. . 2

وجه �لداللة: �أن ملتقط �للقطة يلتزم �الأمانة يف رفعها، فهو يحفظها 
ويلتزم �أد�ء �الأمانة فيها)2(.

�أن يف �أخذها حفًظا ملال �مل�شلم)3(.. 3

والأنه لو تركها مل ياأمن من و�شول يد خائنة �إليها، فيكتمها عن �شاحبها)4(.. 4

وملا يف �أخذها من �حلفظ �ملطلوب �شرًعا، قيا�ًشا على تخلي�ض �ملتاع . 5
من �لغرق)5(.

والأن ذلك �أمانة، فلم يجب عليه �أخذها كقبول �لوديعة)6(.. 6

= �لعلم، قال �لذهبي: م�شائل حرب من �أنف�ض كتب �حلنابلة، وهو كبري يف جملدين، تويف �شنة 280 هـ )طبقات 
�حلنابلة 145/1، �شري �أعالم �لنبالء 244/13(.

)1( ينظر �لدليل يف �لبناية 334/7، �لبيان 513/7.
)2(  �ملب�سوط 2/11
)3(  �ملغني 291/8.

)4(  �ملب�سوط 2/11، �الختيار 43/2.
)5(  �ملغني 291/8.
)6(  �لبيان 513/7.
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اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

��شتدل �أ�شحاب هذ� �لقول وهم �ل�شافعية يف قول و�بن حزم �لظاهري 
على وجوب �لتقاط �للقطة مبا يلي: 

تعالى: . 1 وقوله  ]�ملائدة:2[.  ۇئ(  وئ   وئ   )ەئ   تعالى:  �هلل  قول 
)ک  گ  گ   گ  گ( ]�لتوبة:71[.

وجه �لداللة من �الآيتني: �أن �مل�شلم �إذ� كان وليًّا الأخيه �مل�شلم وجب عليه 
حفظ ماله)1(.

ما رو�ه �بن م�شعود  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »حرمة مال �ملوؤمن كحرمة . 2
دمه«)2(. ولو خاف على دم �أخيه لوجب عليه حفظه، فكذلك �إذ� خاف 

على ماله)3(.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثالث: 

��شتدل �حلنابلة على �أن �الأف�شل يف �للقطة تركها وعدم �لتقاطها مبا يلي:

�أنه قول �بن عبا�ض  فقد كان يقول: »ال ترفع �للقطة ل�شت منها يف . 1
�شيء«. وقال: »تركها خري من �أخذها«)4(.

لقطة، . 2 وجدت  دينار)5(:  بن  عبد�هلل  له  قال  فقد  عمر   �بن  وقول 

)1(  �لبيان 520/7، تكملة �ملجموع 249/15.
�لزخار  )�لبحر  م�شنده  يف  �لبز�ر  و�أخرجه   .94 برقم  �لبيوع،  كتاب  له-  -و�للفظ   26/3 �شننه  يف  �لد�رقطني  �أخرجه    )2(
 .10316 برقم   ،197/10 �لكبري  يف  �لطرب�ين  و�أخرجه   ،5119  ،56-9:55 يعلى  �أبو  و�أخرجه   ،1699 برقم   ،)117/5
�بن حبان وجماعة،  يعلى وفيه حممد بن دينار وثقه  و�أبو  �لبز�ر  �لهيثمي يف �ملجمع 175/4 وقال: رو�ه  و�حلديث ذكره 
و�شعفه جماعة، وبقية رجال �أبي يعلى ثقات... ورجال �لبز�ر منهم عمرو بن يعلى �لكالبي وثقه �بن حبان: وقال �الأزدي: 
مرتوك �هـ. قال �أبو نعيم: غريب من حديث �حل�شن و�لهجري، رو�ه �إ�شماعيل بن �أبي خالد عن قي�ض بن حازم عن �بن 
م�شعود مثله �هـ. و�أورده �ل�شيوطي يف �جلامع �ل�شغري 381/3، برقم 3707، من رو�ية �أبي نعيم ورمز له بال�شعف، وو�فقه 

�ملناوي يف �شرحه في�ض �لقدير �شرح �جلامع �ل�شغري 382-381/3. 
)3(  �لبيان 520/7، تكملة �ملجموع 249/15.

)4(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 137/10، برقم 18624. و�بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 421/4، برقم. و�بن حزم يف 
�ملحلى 114/7. و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 317/6، برقم 12082 برو�ية حممد بن �حل�شن.

)5(  هو �الإمام �ملحدث �حلجة عبد�هلل بن دينار �لعدوي �لعمري موالهم �ملدين، �شمع �بن عمر و�أن�ض و�شليمان بن ي�شار 
وغريهم، وقد تفرد بحديث عن �بن عمر، تويف �شنة 127هـ. )�شري �أعالم �لنبالء 253/5، تهذيب �لتهذيب 133/3(.
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فقال: »ومل �أخذتها«)1(. 

قال �بن قد�مة)2(: ومل يعرف لهما خمالف من �ل�شحابة.

 وعن �شريح �أنه مّر بدرهم فرتكه)3(.. 3

والأن تركها �أ�شلم، ففي �لتقاطها تعري�ض لت�شييع �لو�جب فيها، وهذ� . 4
يوؤدي الأكل �حلر�م)4(.

وقيا�ًشا على �ل�شالمة برتك �لوالية على مال �ليتيم وتخليل �خلمر)5(.. 5

الرتجيح:

يرتجح -و�هلل �أعلم- �إباحة �لتقاط ي�سري �للقطة؛ لأن �لأمر باللتقاط جاء 
بعد حظر �أمو�ل �لنا�ض فيكون لالإباحة)6(. �إال �أن �الأف�شل �لتقاطها وعدم تركها، 

وهذ� ما ذهب �إليه �جلمهور، وقد ترجح هذ� �لقول ملا يلي:

قوة �أدلة �أ�شحاب هذ� �لقول.. 1

�أن يف �لتقاط �للقطة حفاًظا عليها من �ل�سياع و�لتلف.. 2

� ومل . 3 �أن �مللتقط �إذ� �لتقط �للقطة وعّرفها، �إن كانت فوق �لي�شري جدًّ
�أف�شل من  �أو ت�شدق بها عن �شاحبها، فهذ�  تعرف وبقيت يف ذمته، 

تركها، وت�شلط �الأيدي عليها.

)1(  �أخرجه مالك يف �ملوطاأ 303/1، برقم 851. و�ل�شافعي يف �الأم 68/4. وعبد�لرز�ق يف م�شنفه 137/10، برقم  18623. 
و�بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 422/4 -و�للفظ له- برقم 21663. و�بن حزم يف �ملحلى 114/7. و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 

312/6، برقم 12063.
)2(  يف �ملغني 291/8.

)3(  �أخرجه �بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 422/4، برقم 21660 و�بن حزم يف �ملحلى 115/7 -و�للفظ له. وينظر �لدليل 
يف �ملغني 291/8.

)4(  �ملغني 291/8، ك�شاف �لقناع500/9.
)5(  �ملغني 291/8

)6(  وهذه قاعدة �أ�شولية ذكرها �ل�شافعية و�حلنابلة )�لبحر �ملحيط 302/3 رو�شة �لناظر 559/1(.
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املبحث اخلام�س
الت�صرف يف ي�صري اللقطة

�ختلف �لفقهاء يف كيفية �لت�شرف بي�شري �للقطة.

حترير حمل النزاع:

يف . 1 �للقطة  من  هذه  فلي�شت  �للقطة،  �شاحب  يعلم  �مللتقط  كان  �إذ� 
�سيء، وعليه �أن يو�سلها �إلى �ساحبها، �أو يخربه بها)1(. 

وحبة . 2 و�لك�شرة  كالتمرة  �ملتمّول  غري  �حلقري  �لتافه  من  كانت  و�إذ� 
�حلنطة عند �جلمهور، و�لنوى وق�شور �لرمان عند �حلنفية، فال خالف 
بني �لفقهاء يف �إباحة �أخذه و�النتفاع به، و�إن �شاء ت�شدق به)2(. قال �بن 
قد�مة)3(: ال نعلم خالًفا بني �أهل �لعلم يف �إباحة �أخذ �لي�شري و�النتفاع 
به �هـ. و��شتدلو� على هذ� مبا رو�ه �أن�ض  قال: مّر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة 
يف �لطريق، فقال: »لوال �أين �أخاف �أن تكون من �ل�شدقة الأكلتها«)4(. 

والأن هذ� من �ملباح �مل�شتفاد بالعادة كال�شرب من �الأنهار)5(.

و�ختلفو� فيما هو فوق ذلك من �لقليل �ملتمّول، وهذ� �خلالف على . 3
قولني:

)1(  �ل�شر�ج �لوهاج 210/1
)2(  �ملب�سوط 3/11، �ملّدونة 455/4، و�الختيار 44/2، و�لتاج و�الإكليل 40/8، مغني �ملحتاج 592/3، �ملغني 295/8.

)3(  يف �ملغني 596/8.
)4(  �شبق تخريجه

)5(  مغني �ملحتاج 592/3.
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�لقول �الأول: �أن له �النتفاع �ل�شخ�شي بي�شري �للقطة، غنيًّا كان �أو فقرًي�، 
و�ل�شدقة به �أف�شل. و�إليه ذهب �ملالكية)1(. قال يف �لتاج و�الإكليل)2(: 
فاإن جاء �شاحبها �أخذها، و�إال مّت �أمره باأكلها كرثت �أو قّلت درهم 
ف�شاعًد� �إال �أن يحب بعد �ل�شنة �أن يت�شدق بها...و�ل�شدقة بها �أحب 
�شنة  يعّرفها  �الأم)4(:  يف  �ل�شافعي  قال  �ل�شافعية)3(.  قول  وهو  �هـ. 
�إن �شاء �هـ. وقال به �حلنابلة)5(.  �أو مع�شًر�  ثم ياأكلها مو�شًر� كان 
قال يف �الإقناع)6(: ما ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س كال�سوط و�ل�س�سع 
كقيمة  قيمته  وما  ذلك  ونحو  و�لع�شا  و�لتمرة  و�لك�شرة  و�لرغيف 
ذلك فيملك باأخذه وينتفع به �آخذه بال تعريف، و�الأف�شل �أن يت�شدق 
به �هـ. وهو قول �لظاهرية)7(. قال �بن حزم)8(: وهو عند متام �ل�شنة 

مال من مال �لو�جد -غنيًّا كان �أو فقرًي�- يفعل فيه ما �شاء �هـ.

فقرًي�  كان  فاإن  بها،  يت�شدق  �أن  �مللتقط  على  يجب  �أنه  �لثاين:  و�لقول 
جاز له �أن يت�شدق بها على نف�شه. و�إليه ذهب �حلنفية)9(. قال يف 

�للباب)10(: فاإن جاء �شاحبها و�إال ت�شدق بها �هـ.

�شبب �خلالف يف �مل�شاألة: معار�شة ظاهر لفظ حديث زيد بن خالد 
لالأ�شل يف حرمة مال �مل�شلم، و�أنه ال يحل �إال بطيب نف�ض منه. فمن 
غّلب هذ� �الأ�شل على ظاهر �حلديث، قال ال يجوز فيها ت�شرف 
836/2، قو�نني �الأحكام �ل�شرعية/ 358، و�ملعونة 1262/2، و�لتاج و�الإكليل 40/8، �ل�شرح  )1( �لكايف لبن عبد�لرب 

�لكبري مع حا�شية �لد�شوقي عليه 121/4. 
.40/8 )2(

)3( رو�شة �لطالبني 405/5، �أ�شنى �ملطالب 489/2، مغني �ملحتاج 592/3، 577/3و 583.
.68/4 )4(

)5( �لفروع 316/7، �الإقناع للحجاوي 41/3، غاية �ملنتهى 278/2، ك�شاف �لقناع 523/9.
.41/3 )6(

)7( �ملحلى 110/7، وما ورد عن د�ود �لظاهري نقله عن �لنووي يف �شرحه على �شحيح م�شلم 23/12.
)8( يف �ملحلى 110/7.

)9( حتفة �لفقهاء 355/3، �للباب 208/2.
.208/2 )10(
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�إال بال�شدقة مع �ل�شمان �إن مل يجز �شاحبها �ل�شدقة بها. ومن 
منه،  م�شتثنى  �أنه  ور�أى  �ل�شابق  �الأ�شل  على  غّلب ظاهر �حلديث 

قال حتل له بعد �لتعريف)1(. 

الأدلة:

اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

�أو فقرًي�-  ّللقطة -غنيًّا كان  ��شتدل �جلمهور على جو�ز �نتفاع �مللتقط 
مبا يلي:

تعرف . 1 مل  »فاإن  ومنها:  �ملتعددة،  برو�ياته  خالد   بن  زيد  حديث 
فا�شتنفقها«)2(. ويف لفظ: »و�إال فهي ك�شبيل مالك«)3(. ويف لفظ: »ثم 

كلها«)4(. ويف لفظ: »فانتفع بها«)5(.ويف لفظ: »ف�شاأنك بها«)6(. 

و�أن  قبله،  �لتعريف بخالف  بعد  �للقطة  �أن �حلكم يف  �لداللة:  وجه 
للملتقط �أن يت�شرف فيها لنف�شه، و�حلديث عام ي�شمل �لغني و�لفقري.

لفظ: . 2 ويف  »فا�شتنفقها«)7(.  فيه:  وجاء  كعب   بن  �أبّي  وحديث   
»فا�شتمتع بها«)8(.

وجه �لداللة: �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أباح الأبّي بن كعب �أن ي�شتمتع باللقطة مع 
)1( بد�ية �ملجتهد 90/4.

)2( �أخرجه �لبخاري يف �شحيحه 124/3، كتاب �للقطة، باب 2، حديث 2427. وم�شلم يف �شحيحه 1348/3 - و�للفظ 
له - كتاب �للقطة، باب 1 حديث 1522 )5(. 

)3( �أخرجه م�شلم بهذ� �للفظ يف حديث 1723 )10(، من حديث �أبي بن كعب: و�أخرجه �لبخاري من حديث زيد بن 
خالد برقم 5292، بلفظ: “فاخلطها مبالك”. 

)4( �أخرجه م�شلم، برقم 1722 )7(. 
)5(  �أخرجه �لطحاوي يف 135-134/4.

)6( �أخرجه �لبخاري يف �شحيحه 113/3، كتاب �مل�شاقاة، باب 12، حديث 2372: ويف كتاب �للقطة، باب �إذ� مل يوجد 
�شاحب �للقطة، حديث 2429. وم�شلم يف �ملو�شع �ل�شابق، حديث 1722 )1(. 

)7( �أخرجه �لبخاري يف كتاب �للقطة، حديث 2437. وم�شلم برقم 1722، �إال �أنه من حديث زيد بن خالد.
)8( �أخرجه �لبخاري برقم 2426 و 2437 وم�شلم برقم 1723. وينظر �لدليل يف منح �جلليل 234/8، �ملغني 300/8، 

ك�شاف �لقناع 510/9.
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�أن حكم �لغني و�لفقري  �أنه من ميا�شري �ل�شحابة، وهذ� دليل على 
فيها و�حد)1(.

3 .. والأن هذ� مروي عن عمر)2( وعائ�شة)3( 

ولأن من �سح منه �للتقاط ملك به، كالفقري)4(.. 4

ومن ملك بالقر�ض ملك باللقطة كال�شغري)5(.. 5

اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

��شتدل �أ�شحاب هذ� �لقول على وجوب �شدقة �مللتقط �لغني بها مبا يلي:

ما رو�ه �أبو هريرة  قال: قال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص »و�شئل عن �للقطة، . 1
جاء  فاإن  �شنة،  فليعّرفه  �شيًئا  �لتقط  من  �للقطة،  حتل  »ال  فقال: 
و�إن  بها،  فليت�شدق  �شاحبها  ياأت  مل  و�إن  �إليه،  فلريددها  �شاحبها 

جاء فليخريه بني �الآخر وبني �لذي له«)6(.

نوق�ض من وجهني:
�الأول: �أنه مل يثبت)7(

باب  من  باللقطة  �لت�شدق  �أن  فيحتمل  ثبوته،  فر�ض  على  �لثاين: 
�ال�شتحباب و�إال فيجوز له �إنفاقها كما هو ثابت يف حديث زيد 

�بن خالد.

)1(  معامل �ل�سنن 73/2.
)2(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 136/10، برقم 18620، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 309/6، برقم 12059. 

 .21651 برقم   420/4 م�شنفه  يف  �شيبة  �أبي  و�بن   ،18634 برقم   ،140/10 م�شنفه  يف  عبد�لرز�ق  �أخرجه    )3(
و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 309/6، برقم 12059. عون �ملعبود 111/3.

)4(  �ملغني 300/8.

)5(  �ملغني 300/8.
)6(  �شبق تخريجه. وينظر �لدليل يف �لهد�ية، ون�شب �لر�ية 466/3 و 468. 

)7(  �ملغني 300/8.
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�شاحبها . 2 فذهب  جارية  ��شرتى  �أنه  م�شعود   بن  عبد�هلل  وعن   
فت�شدق بثمنها، وقال: �للهم عن �شاحبها، فاإن كره فلي وعلي �لغرم 

ثم قال: وهكذ� يفعل باللقطة)1(.

ا ملا ثبت  �أي�شً �ل�شنة، وهو خمالف  باأنه خمالف ملا ثبت يف  ونوق�ض: 
عن �بن م�شعود فقد �أتاه رجل ب�شّرة خمتومة، فقال: قد عّرفتها ومل 
�أجد من يعّرفها. قال:« ��شتمتع بها«)2(، وهو خمالف ملا ير�ه �حلنفية، 
يت�شدق  �أن  للم�شرتي  فلي�ض  �لبائع  ذهب  �إذ�  �أنه  من  به  ويقولون 

بثمنها، ولكنه يحب�شه عنده.

3 .. ا مروي عن علي)3(، و�بن عبا�ض)4(  والأن هذ� �أي�شً

والأن �للقطة مال مع�شوم، ومل يوجد منه �شبب يقت�شي زو�ل ملكه . 4
عنه)5(.

�أمو�ل . 5 حرمة  و�الأ�شل  عنها،  ملكه  بزو�ل  ير�ض  مل  �شاحبها  والأن 
�لنا�ض)6(.

و��شتدلو� على جو�ز متلك �مللتقط �لفقري لها: بحديث عيا�ض بن حمار: 
�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من وجد لقطة فلي�شهد عليها ذ� عدل، وال يكتم وال يغّيب، 

فاإن وجد �شاحبها فلريددها عليه، و�إال فهي مال �هلل يوؤتيه من ي�شاء«)7(

ي�شتحق  �لذي  �لفقري  يتملكه  �إمنا  �هلل  �إلى  ي�شاف  ما  �أن  �لداللة:  وجه 

ا �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 311/6. )1(  ذكره عنهم �ل�شافعي يف �الأم 70/4: ونقله �أي�سً
)2(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 138/10.

)3(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 138/10، برقم 18628. و�أخرجه �بن �أبي �شيبة يف م�شنفه 418/4، برقم 21637.
)4(  �أخرجه عبد�لرز�ق يف م�شنفه 138/10، برقم 18628. وينظر للدليل �ل�شابق عون �ملعبود 111/3.

)5(  �ملغني 229/8.

)6(  �ملغني 299/8.
)7(  �شبق تخريجه
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�هلل  يقول  وملًكا)2(،  خلًقا  �هلل  �إلى  تن�شب  �الأمو�ل  باأن  ونوق�ض:  �ل�شدقة)1(. 
تعالى: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]�لنور:33[.

الرتجيح:

يرتجح - و�هلل �أعلم - ما ذهب �إليه �جلمهور من �إباحة �النتفاع �ل�شخ�شي 
باللقطة، و�إن كانت �ل�شدقة بها �أف�شل.وقد ترّجح هذ� �لقول ملا يلي:

�أن �أحاديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �شريحة يف �إباحة �نتفاع �مللتقط باللقطة.. 1

�لذي . 2 �الأمو�ل،  �أ�شل حرمة  م�شتثنى من  باللقطة  �النتفاع  �إباحة  �أن 
��شتثناه هو �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

�أن �النتفاع باللقطة هو قول �ل�شحابة و�لتابعني، فهذ� �أبّي بن كعب . 3
وهذ� عمر  بها،  و�نتفع  لقطة  �لتقط  قد  �ل�شحابة،  �أغنياء  وهو من   ،
وهذه عائ�شة  كانا يجيز�ن �ال�شتمتاع باللقطة: ولعل من �أنكر ذلك 

مل يبلغه حديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �للقطة.

)1(  �ملغني 299/8.

)2(  �ملغني 299/8.
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املبحث ال�صاد�س
ال�صمان يف ي�صري اللقطة

و�أعني هنا: �إذ� رجع �ملالك �إلى �مللتقط يطالبه مباله، وكان هذ� قد �أبقى 
�ملال عنده �أو �نتفع به، فهل يرجعه؟ �أو ي�شمنه �إن كان قد �نتفع به؟ ال يخلو 

�الأمر من حالتني:

احلالة الأولى: ال�ضمان يف التافه احلقري.

�ختلف �لفقهاء يف حكم �شمان �حلقري �إذ� جاء �شاحبه يطلبه. و�لتافه 
�حلقري عند �جلمهور كالتمرة و�لك�شرة، وعند �حلنفية كالنوى وق�شور �لرمان 

�إذ� جمعه �مللتقط و�شار بحكم �لكرثة لها قيمة. وهذ� �خلالف على قولني:

�لقول �الأول: �أنه �إذ� جاء �شاحبه ووجده يف يد ملتقطه كان له �أن ياأخذه منه، 
و�إن كان �مللتقط قد �نتفع به فال ي�شمنه. و�إليه ذهب �حلنفية)1(. 
قال يف �لعناية)2(: �لنو�ة وق�شور �لرمان �إذ� كان يف مو��شع خمتلفة 
فجمعها و�شار بحكم �لكرثة لها قيمة، فاإنه يجوز له �النتفاع بها...
لكنه ال ميلكها حتى �إن �شاحبها �إذ� وجدها يف يده بعدما جمعها جاز 
�أن ياأخذها �هـ. وهو قول �ل�شافعية)3(. قال يف مغني �ملحتاج)4(: �أما 

)1(  �ملب�سوط 2/11-3، �لهد�ية 417/2-418، �لعناية 122/6، فتح �لقدير 123/6.
.122/6  )2(

)3(  نهاية �ملطلب 485/8، مغني �ملحتاج 592/3.
.592-591/3  )4(
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ما ال يتمول كحبة بر وزبيبة مل يجب تعريفه، وي�شتبد به و�جده...
فاإن ظهر �شاحبه وكان باقًيا �أخذه، و�إال فال �شيء له �هـ. وقال يف 
حا�شية قليوبي)1(: عن �حلقري: �إن ظهر مالكه و�دعى عدم �الإعر��ض 
عنه وجب دفعه له �إن كان باقًيا مطلًقا، وبدله �إن كان متمواًل، و�إال 
فال �شيء له. وقال به �حلنابلة)2(. قال يف �الإقناع)3(: وال يلزمه دفع 
بدله �إن وجد ربه، ولعل �ملر�د �إذ� تلف، فاأما �إن كان موجوًد� ووجد 

ربه، فيلزمه دفعه �إليه �هـ.

�لقول �لثاين: �أنه �إذ� جاء يطلبه فال يرده و�إن تلف فال ي�شمنه. وهو قول 
� ال بال له  �ملالكية)4(: قال يف �لتاج و�الإكليل)5(: فاإن كان ي�شرًي� جدًّ
وال قدر لقيمته، ويعلم �أن �شاحبه ال يطلبه لتفاهته، فاإن هذ�....

لو�جده �إن �شاء �أكله و�إن �شاء ت�شدق به �هـ.

الأدلة:

اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

��شتدل �جلمهور على �أن �ملال �لتافه �حلقري ملك ل�شاحبه، وعلى �مللتقط 
�أن يرده له �إن كان باقًيا مبا يلي: 

�أن �إلقاء ذلك من �شاحبه كان �إباحة �النتفاع به لو�جده، ومل يكن متليًكا من . 1
�ملبيح، فاإذ� جاء ووجده يف يده كان �أحق به)6(؛ حلديث �سمرة بن جندب  
قال: قال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من وجد عني ماله عند رجل فهو �أحق به، ويتبع  

�لبّيُع من ماله«)7(.
)1(  حا�شيتا قليوبي وعمرية 123/3.

)2(  �ل�شرح �لكبري 191/16، �الإقناع للحجاوي، �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2، مطالب �أويل �لنهى 218/4.
.41/3  )3(

)4(  �لتاج و�الإكليل 40/8 ومو�هب �جلليل 40/8.
.40/8  )5(

)6(  �مل�سوط 2/11-3، �لعناية 122/6.
)7(  �أخرجه �أحمد يف م�شنده 324/33. برقم 20149 و�أبو د�ود يف �شننه 3/ 289- و�للفظ له - كتاب �لبيوع، باب يف =
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والأنه لو حمل �ل�شيل حبة قمح �أو نحوها �إلى �أر�ض غريه، فاإنه يلزمه قلعها، . 2
و�إن �أعر�ض عنها فهي ل�شاحب �الأر�ض)1(.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

��شتدل �ملالكية على خروج �لتافه �حلقري من ملك �شاحبه مبا يلي:

حديث �أن�ض  قال: مّر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة يف �لطريق، قال: »لوال �أين . 1
�أخاف �أن تكون من �ل�شدقة الأكلتها« )2(.

وجه �لداللة: �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يذكر للتمرة تعريًفا)3(. وهذ� دليل على 
خروجها من ملك �ساحبها، وملك �مللتقط لها مبجرد �للتقاط.

ويناق�ض: باأن عدم �لتعريف للتمرة ونحوها ال يلغي ملكية �شاحبها لها.

 والأن هذه �الأ�شياء خفيفة فال تعّرف)4( وتكون ملًكا لو�جدها.. 2

الرتجيح:

يرتجح -و�هلل �أعلم- ما ذهب �إليه �جلمهور من وجوب رد �لتافه �حلقري 
�إن جاء  �أنه  �إل  �أدلته.  �إن كان باقًيا. وقد ترجح هذ� �لقول؛ لقوة  ل�ساحبه 
�أمو�ل  حرمة  لعظم  له؛  ي�سمنه  �أنه  �أر�ه  فالذي  ب�سمانه،  يطالب  �ساحبه 
عفا�شها  فاعرف  تعرتف،  مل  فاإن  �شنة،  ملسو هيلع هللا ىلص:«عّرفها  قوله  ولعموم  �لنا�ض، 

ووكاءها ثم كلها، فاإن جاء �شاحبها فاأّدها �إليه«)5(

= �لرجل   يجد عني ماله عند رجل، حديث 3531. و�أخرجه �لن�شائي يف �شننه 360/7، كتاب �لبيوع، باب �لرجل يبيع 
�لبيوع برقم 103، و�أخرجه  �ل�شلعة في�شتحقها م�شتحق، حديث 4695. و�أخرجه �لد�رقطني يف �شننه 28/3، كتاب 
�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 166/6، برقم 11546. و�حلديث قال عنه �آبادي يف �لتعليق �ملغني على �لد�رقطني 28/3: 
موؤ�ش�شة  �أحمد 324/33 طبع يف  م�شند  وجاء يف  �هـ.  و�إ�شناده ح�شن  �لفتح:  قال يف  د�ود  و�أبو  �أحمد  �أي�شا  �أخرجه 

�لر�سالة: حديث ح�سن �هـ. وقال �لألباين يف �سعيف �سنن �لن�سائي/150: �شعيف �الإ�شناد �هـ. 
)1(  مغني �ملحتاج 592/3.

)2(  �شبق تخريجه.
)3(  �لتاج و�الإكليل 40/8.
)4(  �لتاج و�الإكليل 40/8.

)5(  �أخرجه م�شلم يف �شحيحه 1349/3، كتاب �للقطة، حديث 1722.
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احلالة الثانية: ال�ضمان فيما هو فوق التافه احلقري من ي�ضري 
اللقطة.

�ختلف �لعلماء يف حكم �شمان ي�شري �للقطة �إن كانت فوق �لتافه �حلقري. 
و�خلالف هنا على قولني:

�لقول �الأول: �أنه �إذ� جاء �شاحبها يطلبها وكانت باقية دفعها �إليه، و�إال �شمنها. 
و�إليه ذهب �حلنفية)1(. قال يف �ملب�سوط)2(: ما ُيعلم �أن �شاحبه يطلبه 
فاإن  �شاحبه....  �إلى  ليو�شله  ويعّرفه  يحفظه  �أن  فعليه  يرفعه،  ممن 
جاء �شاحبها و�إال ت�شدق بها، فاإن جاء �شاحبها فهو باخليار �إن �شاء 
�أنفذ �ل�شدقة و�إن �شاء �شمنه �هـ. وهو قول �ملالكية)3(. قال يف �لتاج 
�أو  باأكلها، كرثت  �أمره  و�إال مت  �أخذها  فاإن جاء �شاحبها  و�الإكليل)4(: 
قلت، درهم ف�شاعًد�، �إال �أن يحب بعد �ل�شنة �أن يت�شدق بها. ويخرّي 
�شاحبها �إن جاء �أن يكون له ثو�بها �أو يغرمها �هـ. وقال به �ل�شافعية)5(: 
ال  �ملتمول  �لقليل  �أي  �أن �حلقري  و�الأ�شح  �لطالبني)6(:  منهاج  قال يف 
�هـ. وقال يف  �أن فاقده يعر�ض عنه غالًبا  يعّرف �شنة، بل زمًنا يظن 
حا�شية قليوبي)7(: نعم �إن ظهر مالكه و�دعى عدم �الإعر��ض عنه وجب 

دفعه له �إن كان باقًيا مطلًقا، وبدله �إن كان متمواًل �هـ. 

رده  لزمه  بعينه  بقي  �إن  �لنا�س  �أو�ساط  همة  تتبعه  ل  ما  �لثاين:�أن  و�لقول 
لربه، و�إال فال يلزم بدله، بخالف ما هو فوق ذلك، فيلزمه �شمانه �إذ� 
ملكه بعد �لتعريف. وهو �ملذهب عند �حلنابلة)8(. قال يف �شرح منتهى 

)1(  �ملب�سوط 3/11، �لهد�ية 417/2-418، �لعناية 123/6، فتح �لقدير 123/6،
3/11  )2(

)3(  �لكايف لبن عبد�لرب 836/2، �ملقدمات �ملحمد�ت 477/2، �لتاج و�الإكليل 40/8.
.40/8  )4(

)5(  رو�شة �لطالبني 412/5، مغني �ملحتاج 592/5، حا�شيتي قليوبي وعمرية 123/3.
)6(  بهام�ض حا�شيتي قليوبي وعمرية 123/3.

123/3  )7(
)8(  �الإقناع للحجاوي 41/3، �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2و384، مطالب �أويل �لنهى 218/4و235.
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�الإر�د�ت)1(: ما ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س...ل يلزمه بدله �إن وجد 
ربه...وظاهره �إن بقي بعينه لزمه رّده لربه.. و�إن تلفت �أو نق�شت بعد 

�حلول ي�شمنها ملتقط مطلًقا -�إن كانت فوق ما التتبعه �لهمة- �هـ.

به  وقال  لها.  ملكه  �شمانهابعد  وال  ردها  يلزمه  ال  �أنه  �لثالث:  و�لقول 
�لكر�بي�شي)2( من �ل�شافعية)3(. قال يف �ملهذب)4(: وقال �لكر�بي�شي: 

ال يلزمه ردها وال �شمان بدلها �هـ. 

يلزمه  لها، وال  باقية، بعد ملكه  �إن كانت  يلزمه رّدها  �أنه  �لر�بع:  و�لقول 
�ملجموع)6(:  تكملة  يف  قال  �لظاهري)5(.  د�ود  قول  وهو  �شمانها. 
ذهب �جلمهور �إلى وجوب �لرد �إن كانت �لعني موجودة، �أو �لبدل �إن 
كانت قد ��شتهلكت. وخالف يف ذلك �لكر�بي�شي... ود�ود بن علي 

�لظاهري.... لكن و�فق د�ود �جلمهور �إذ� كانت �لعني باقية �هـ

الأدلة:

اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

��شتدل �جلمهور على وجوب دفع �للقطة ملالكها �إن كانت باقية، و�ل�شمان 
�إن كان قد ��شتهلكها مبا يلي: 

عن زيد بن خالد �جلهني  �أن رجاًل �شاأل ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �للقطة . 1
فقال: »عّرفها �شنة، ثم �عرف وكاءها وعفا�شها، ثم ��شتنفق بها، فاإن 

)1(  377/2 و 384.
قال  �ل�شافعي،  على  تفقه  �لعلم،  بحور  من  كان  �لت�شانيف،  �شاحب  �لبغد�دي،  يزيد  بن  علي  بن  هو�حل�شني    )2(
�لكر�بي�شي يف �لقر�آن: لفظي به خملوق، فاأنكر قوله �أحمد لئال يتذرع به �إلى �لقول بخلق �لقر�آن، مات �شنة 248هـ 

وقيل 245هـ )�شري �أعالم �لنبالء 97/13، �شذر�ت �لذهب 158/2( 
)3(  �ملهذب 431/1.�ملجموع 263/15.

.431/1  )4(
�أهل  �أ�شبهان، رئي�ض  �أمه من  �أن  �لبغد�دي، �ملعروف باالأ�شبهاين ب�شبب  �أبو �شليمان  )5(  هو د�ود بن علي بن خلف، 
�لظاهر، كان �إماًما ورًعا نا�شًكا ز�هًد�، مات �شنة 270هـ. )�شري �أعالم �لنبالء 97/13، �شذر�ت �لذهب 158/2(.

)6(  تكملة �ملجموع 266/15.
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متلك  بعد  �لدهر  من  يوم  يف  جاء  �إن  هذ�  �إليه«)1(.  فاأّدها  ربها  جاء 
�مللتقط لها.

ويف رو�ية: �شئل ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �للقطة، فقال: »عّرفها �شنة، فاإن . 2
مل تعرتف فاعرف عفا�شها ووكاءها ثم كلها، فاإن جاء �شاحبها فاأدها 

�إليه«)2(.

ووجه �لداللة: كاحلديث كال�شابق.

ويف رو�ية: “�عرف وكاءها وعفا�شها، ثم عّرفها �شنة، فاإن مل تعرف . 3
�لدهر  من  يوًما  طالبها  جاء  فاإن  عندك،  وديعة  ولتكن  فا�شتنفقها، 

فاأّدها �إليه”)3(.

وجه �لداللة: �أن قوله: ولتكن وديعة عندك معناه: �أنه ال ينقطع حق 
�شاحبها بالكلية، فاإذ� جاء يطلبها �شمنها �مللتقط، بل �إن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
�أوجب عليه �ل�شمان �شر�حة بقوله: فاإن جاء طالبها يوًما من �لدهر 

فاأّدها �إليه.

ونقل �لقا�شي عيا�ض وغريه �إجماع �مل�شلمني على �أنه �إذ� جاء �شاحبها . 4
بعد �لتملك �شمنها �ملتمّلك)4(.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

��ستدل �حلنابلةعلى قولهم باأن ما ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س يلزم رده 
ملتقطه ميلكه  �أن  بدله؛ ذلك  يلزم  و�إل فال  ماله.  لأنه عني  باقًيا؛  كان  �إن 

باأخذه و�إنفاقه.

)1(  �أخرجه م�شلم يف �شحيحه 1348/3، كتاب �للقطة، حديث 1722. 
)2(  �أخرجه م�شلم يف �شحيحه 1349/3، كتاب �للقطة، حديث 1722.
)3(  �أخرجه م�شلم يف �شحيحه 1349/3، كتاب �للقطة، حديث 1722.

)4(  ذكره حممد فوؤ�د عبد�لباقي يف تعليقاته على �شحيح م�شلم 1349/3.



453

يسير اللقطة

و��شتدلو� على �شمان �مللتقط ملا هو فوق ما ال تتبعه �لهمة باأدلة �جلمهور 
من �أ�شحاب �لقول �الأول)1(.

ويناق�ض: باأن ما ال تتبعه �لهمة لكن له قيمة هو ملك ل�شاحبه، فاإن جاء 
يطلبه وجب �ل�شمان فيه.

اأدلة اأ�ضحاب القول الثالث:

��شتدل �لكر�بي�شي على قوله بعدم �ل�شمان بعد �مللك: باأن ما �لتقطه مال 
ال ُيعرف له مالك، فاإذ� �لتقطه وعّرفه ثم ملكه كان كالركاز)2(.

ونوق�ض من وجهني:

�الأول: �أن �أحاديث �للقطة كحديث زيد بن خالد)3( تدل على �ل�شمان.

�لثاين: �أن هناك فرًقا بني �لركاز و�للقطة، فالركاز مال كافر ال حرمة 
له وال يلزم تعريفه، و�أما �للقطة فهو مال م�شلم له حرمة ويلزم 

تعريفه و�شمانه �إن جاء �شاحبه)4(.

اأدلة اأ�ضحاب القول الرابع:

�إن  �للقطة  �شمان  عدم  يف  �لكر�بي�شي  بدليل  �لظاهري  لد�ود  ي�شتدل 
باأدلة  باقية  كانت  �إن  ملالكها  �لعني  رد  وجوب  على  وي�شتدل  باقية.  تكن  مل 

�جلمهور �ل�شابقة. 

الرتجيح:

يرتجح يل-و�هلل �أعلم- ما ذهب �إليه �جلمهور من وجوب رّد �للقطة �لي�سرية 
� في�شمنها  -�إن كانت باقية-، ووجوب �شمانها �إن كانت تالفة. فاإن كانت ي�شرية جدًّ

)1(  �شرح منتهى �الإر�د�ت 377/2و384، مطالب �أويل �لنهى 218/4و235.
)2(  نقل هذ� �ل�شري�زي يف �ملهذب431/1

)3(  �شبق تخريجه
)4(  تكملة �ملجموع 263/15.
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و�إن كانت فوق ذلك في�شمنها مطلًقا بعد  مطلًقا الأنها دخلت يف ملكه مبا�شرة. 
وقد  �لتعريف)1(.  مدة  خالل  �لتفريط  �أو  �لتعدي  عند  وي�شمنها  �لتعريف،  مدة 

ترجح هذ� �لقول ملا يلي:

�أن �أحاديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �شريحة يف وجوب �شمان �للقطة �إن جاء �شاحبها . 1
يوًما من �لدهر يطلبها.

�أن ما ال تتبعه �لهّمة، و�إن مل يجب تعريفه �شنة، بل �أبيح مللتقطه �النتفاع . 2
به، �إال �أنه �إذ� جاء �شاحبه يطلبه وجب �شمانه الأنه مالك له ملًكا تاًما.

�أن �لعرف جار على �أن �للقطة و�إن كانت قليلة، فاإذ� جاء �شاحبها . 3
يطلبها وجب �شمانها. 

)1(  قيا�ًساعلى �سمان �للقطة يف �ملال �لكثري عند �لتعدي و�لتفريط خالل �سنة �لتعريف )�ملب�سوط 12/11، �لكايف البن 
عبد�لرب836/2، رو�شة �لطالبني 415/5،�الإن�شاف256-255/16.
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اخلامتة

�حلمدهلل �لذي بنعمته تتم �ل�شاحلات، و�ل�شالة و�ل�شالم على �ملبعوث 
رحمة للعاملني، نبينا حممد، وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد: 

فقد خرجت من در��شة هذ� �ملو�شوع بنتائج من �أهمها ما يلي:

�للقطة يف �ال�شطالح �ل�شرعي: ما وجد يف مو�شع غري مملوك من مال . 1
وال  بقوته،  وال ممتنع  ولي�ض مبحرز،  مالكه،  �شائع من  �خت�شا�ض،  �أو 

يعرف �لو�جد مالكه.

ي�شري �للقطة ال حّد له، و�إمنا ي�شبط ب�شابط �ل�شافعية �أنه ال يكرث �أ�شف . 2
�ساحبه عليه، �أو ب�سابط �حلنابلة �أنه ل تتبعه همة �أو�ساط �لنا�س، �أي 

ل تتعلق نفو�س �أو�ساط �لنا�س به.

على �لقول بحد ي�شري �للقطة، فاإن مذهب �حلنفية يف ي�شري �للقطة، وهو ما . 3
دون ع�شرة در�هم هو �لقول �ملنا�شب لثبات �شعر �لف�شة و�إمكانية حتديده.

� من �للقطة مما هو قريب من �لتافه �حلقري ال ُيعّرف نظًر� . 4 �لي�شري جدًّ
لقلته وقلة ماليته وجريان �لعرف على عدم تعريفه. لكن �إن كان فوق 

ذلك فيعّرف مدة يغلب على �لظن �أن �شاحبها يطلبه فيها. 
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�لأف�سل �لتقاط ي�سري �للقطة مما يتمول ؛ لأن يف �لتقاطها حفًظا لها . 5
من �ل�شياع ومن ت�شلط �الأيدي عليها.

للملتقط �النتفاع بي�شري �للقطة غنيًّا كان �أو فقرًي�.، و�إن كانت �ل�شدقة . 6
به �أف�شل

�أن يردها . 7 �إذ� قِدم مالك �للقطة، وال ز�لت �للقطة بيد �مللتقط، فعليه 
و�ل�شبب يف وجوب  تالفة،  كانت  �إن  بدلها  يرد  �أو  باقية،  كانت  �إن  �إليه 

�ل�شمان عظم حرمة �أمو�ل �لنا�ض.

 �شبب وجوب �شمان �للقطة، و�إن كانت ي�شرية عظم حرمة �أمو�ل �لنا�ض.. 8
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فهر�س امل�صادر واملراجع:

�لقر�آن �لكرمي.. 1
�أحمد . 2 456هـ(،حتقيق  )ت  حزم  البن  �الأحكام  �أ�شول  يف  �الإحكام 

حممد �شاكر �لنا�شر: د�ر �الآفاق �جلديدة - بريوت.
عبد�لرز�ق . 3 لالآمدي)ت631هـ(،حتقيق  �الأحكام  �أ�شول  يف  �الإحكام 

عفيفي، ن�شر: �ملكتب �الإ�شالمي، بريوت- دم�شق - لبنان. 
�الختيار لتعليل �ملختار للمو�شلي �حلنفي )ت683هـ(،وعليه تعليقات . 4

�ل�شيخ حممود �أبو دقيقة من علماء �حلنفية. �لنا�شر: مطبعة �حللبي 
- �لقاهرة و�شورتها د�ر �لكتب �لعلمية. 

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد�لرب )ت463(، مطبوع مع �الإ�شابة . 5
البن حجر، حتقيق طه حممد �لزيني، مكتبة �بن تيمية، �لقاهرة 1411هـ.

�أ�شنى �ملطالب يف �شرح رو�ض �لطالب لزكريا �الأن�شاري )ت926هـ(، . 6
�لنا�شر د�ر �لكتاب �الإ�شالمي، �لطبعة بدون.

مع . 7 مطبوع  )ت852هـ(،  حجر  البن  �ل�شحابة  متييز  يف  �الإ�شابة 
�ل�ستيعاب لبن عبد�لرب، حتقيق طه حممد �لزيني، مكتبة �بن تيمية، 

�لقاهرة 1411هـ.
�لنا�شر: . 8 �ل�شرخ�شي )ت483هـ(،  �أحمد  بن  �ل�شرخ�شي ملحمد  �أ�شول 

د�ر �ملعرفة - بريوت. 
�الإقناع لطالب �النتفاع للحجاوي)ت 968هـ(، حتقيق د.عبد�هلل بن . 9

عبد�ملح�شن �لرتكي بالتعاون مع مركز �لبحوث بد�ر هجر، ن�شر: د�ر 
هجر، م�شر.

�الأم لل�شافعي )ت204هـ(، �أ�شرف على طبعه وت�شحيحه حممد زهري . 10
�لنجار، ن�شر: د�ر �ملعرفة، بريوت - لبنان.
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)ت224هـ( . 11 �لبغد�دي  �لهروي  �شالم  بن  �لقا�شم  عبيد  الأبي  �الأمو�ل 
خلليل حممد هر��ض، �لنا�شر: د�ر �لفكر، بريوت. 

�الأن�شاب لل�شمعاين �ملروزي )ت562هـ(، حتقيق: عبد�لرحمن �ليماين . 12
�لطبعة  �آباد،  حيدر  �لعثمانية،  �ملعارف  د�ئرة  جمل�ض  ن�شر:  وغريه، 

�الأولى: 1382هـ -1962م. 
�لبحر �ملحيط يف �أ�شول �لفقه للزرك�شي ت794هـ. �لنا�شر د�ر �لكتبي . 13

�لطبعة �الأولى 1414هـ - 1994م.
بد�ئع �ل�شنائع يف ترتيب �ل�شر�ئع للكا�شاين ت587هـ، ن�شر د�ر �لكتب . 14

�لعلمية، �لطبعة �لثانية 1406هـ - 1986م.
بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�شد البن ر�شد )�حلفيد( �لقرطبي )ت595هـ(، . 15

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، �لطبعة �لعا�شرة، 1408هـ - 1988م.
�ل�شرح . 16 �ل�شاوي على  �ملعروف بحا�شية  �مل�شالك  �ل�شالك الأقرب  بلغة 

�ل�شاوي،  �لعبا�ض  الأبي  �لدردير(  لل�شيخ  �شرح  )وهو  �ل�شغري 
)ت1241هـ(،�لنا�شر: د�ر �ملعارف.

د�ر . 17 �لع�شقالين،  حجر  �بن  للحافظ  �الأحكام  �أدلة  من  �ملر�م  بلوغ 
�ل�شالم للن�شر و�لتوزيع، �لريا�ض.

�أبي �خلري . 18 �لبيان يف مذهب �الإمام �ل�شافعي الأبي �حل�شني يحيى بن 
�لعمر�ين �ليمني �ل�شافعي )ت 558هـ(، حتقيق قا�شم حممد �لنوري، 

�لطبعة �الأولى 1421هـ - 2000م.
�مل�شتخرجة، . 19 للم�شائل  و�لتعليل  و�لتوجيه  و�ل�شرح  و�لتح�شيل  �لبيان 

و�آخرون،  �لقرطبي )ت 520هـ(، حتقيق: د.حممد حجي  ر�شد  البن 
ن�شر: د�ر �لغرب �الإ�شالمي، بريوت - لبنان، �لطبعة �لثانية 1408هـ.

ن�شر: د�ر . 20 �ملالكي )ت 897هـ(،  للمو�ق  �لتاج و�الإكليل ملخت�شر خليل 
�لكتب �لعلمية �لطبعة �الأولى 1416هـ.



459

يسير اللقطة

تبيني �حلقائق �شرح كنز �لدقائق لفخر �لدين عثمان بن علي �لزيلعي . 21
�حلنفي )ت743هـ(، د�ر �لكتاب �الإ�شالمي، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 

�أعيد طبعه باالأوف�شت.  
ترتيب �ملد�رك وتقريب �مل�شالك ملعرفة �أعالم مذهب مالك للقا�شي . 22

عيا�ض بن مو�شى �ليح�شبي)ت544هـ(، حتقيق د.�أحمد بكري حممود، 
�لنا�شر: د�ر مكتبة �حلياة، بريوت ود�ر مكتبة �لفكر، طر�بل�ض.

�لتعليق �ملغني على �لد�رقطني،مطبوع مع �سنن �لد�رقطني وهو لأبي . 23
�لتاريخ  وموؤ�ش�شة  �لعربي  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �آبادي،  حممد  �لطيب 

�لعربي، بريوت - لبنان.
)ت852هـ(. . 24 �لع�شقالين  علي  بن  �أحمد  حجر  البن  �لتهذيب  تقريب 

حتقيق �أبو �الأ�شبال �شغري �أحمد �شاغف، �لنا�شر: د�ر �لعا�شمة.
�لرت�ث . 25 �إحياء  د�ر  �لع�شقالين ت852هـ،  �لتهذيب البن حجر  تهذيب 

�لعربي.
�لثقات البن حبان، حممد بن حبان �لب�شتي )ت354هـ(، طبع حتت . 26

�إ�شر�ف عبد�ملعيد خان، مطبعة جمل�ض د�ئرة �ملعارف �لعثمانية حيدر 
�آباد �لدكن، �لهند، �لطبعة �الأولى 1393هـ.

جامع �الأمهات البن �حلاجب �لكردي �ملالكي.. 27
�لق�شاة و�ملوقعني و�ل�شهود، لالأ�شيوطي حممد . 28 �لعقود ومعني  جو�هر 

880هـ(،  )ت  �ل�شافعي  �لقاهري  �الأ�شيوطي  �ملناهجي  �أحمد  �بن 
لبنان،  بريوت-  �لعلمية  �لكتب  د�ر  ن�شر:  �ل�شعدين  م�شعد  حتقيق 

�لطبعة �الأولى 1417هـ
حتقيق . 29 �حلنفي،  للقر�شي  �حلنفية  طبقات  يف  �مل�شية  �جلو�هر 

د.عبد�لفتاح �حللو، مطبعة عي�شى �لبابي �حللبي و�شركاه، د�ر �لعلوم 
بالريا�ض.



460

د. منى بنت راجح بن عبدالرحمن الراجح

عابدين . 30 البن  �ملختار(  �لدر  على  �ملحتار  )رد  عابدين  �بن  حا�شية 
د�ر  �لنا�شر  �ملوؤلف،  لنجل  �الأخيار  تكملته قرة عيون  �أمني مع  حممد 

�لفكر، بريوت، �لطبعة �لثانية 1412هـ.
حا�شية �لد�شوقي على �ل�شرح �لكبري ملحمد بن عرفة �لد�شوقي، د�ر . 31

�لفكر، بريوت،
�لربل�سي . 32 و�أحمد  �لقليوبي  �سالمة  لأحمد  وعمرية،  قليوبي  حا�سيتا 

�لدين  جالل  �شرح  مع  مطبوع  بريوت  �لفكر،  د�ر  �لنا�شر:  عمرية، 
�ملحلي على منهاج �لطالبني )للنووي(.

�خلر�ج و�لنظم �ملالية للدولة �الإ�شالمية.تاأليف د.حممد �شياء �لدين، . 33
�لنا�شر: من�شور�ت �أ�شمار.

�ل�شهري، . 34 �ملالكي  �إدري�ض  بن  �أحمد  �لدين  �شهاب  للقر�يف،  �لذخرية 
�الأولى  �لطبعة  بريوت،  �الإ�شالمي،  �لغرب  د�ر  �لنا�شر:  )ت684هـ(، 

1994م.
�شرف . 35 بن  �لدين  حميي  زكريا  الأبي  �ملفتني  وعمدة  �لطالبني  رو�شة 

�الإ�شالمي،  �ملكتب  �ل�شاوي�ض،  زهري  )ت676هـ(،�إ�شر�ف  �لنووي 
بريوت- لبنان، �لطبعة �لثالثة، 1412هـ.

رو�شة �لناظر وجنة �ملناظر يف �أ�شول �لفقه على مذهب �الإمام �أحمد . 36
�حلنبلي،  �لدم�شقي  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ملقد�شي،  قد�مة  �بن  للموفق 

)ت 620هـ(، �لنا�شر: موؤ�ش�شة �لريان، �لطبعة �لثانية 1423هـ.
�ل�شر�ج �لوهاج على منت �ملنهاج حممد �لزهري �لغمر�وي)ت1337هـ(، . 37

�لنا�شر: د�ر �ملعرفة، بريوت.
�لأزدي . 38 �ل�سج�ستاين  �لأ�سعث  بن  �سليمان  د�ود  لأبي  د�ود  �أبي  �سنن 

)ت275هـ(، مكتبة �لريا�ض �حلديثة، �لريا�ض
�سنن �بن ماجه ملحمد بن يزيد �لقزويني )ت275هـ(، حتقيق حممد . 39
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فوؤ�د عبد�لباقي، د�ر �حلديث، �لقاهرة
�ل�سنن �لكربى للبيهقي �أبي بكر �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى . 40

عبد�لقادر  حممد  حتقيق  )ت458هـ(،  �خلر��شاين  �خل�شروجردي 
عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لثالثة 1424هـ.

�إحياء . 41 د�ر  �لد�رقطني)ت385هـ(،  عمر  بن  لعلي  �لد�رقطني  �سنن 
�لرت�ث �لعربي وموؤ�ش�شة �لتاريخ �لعربي، بريوت - لبنان.

�شري �أعالم �لنبالء ملحمد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي )ت748هـ(، . 42
حتقيق �سعيب �لأرناوؤوط، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت - لبنان، 

�لطبعة �لثامنة، 1412هـ.
بن . 43 عبد�حلي  �أبي  �لعماد  البن  ذهب،  من  �أخبار  يف  �لذهب  �شذر�ت 

لبنان،  بريوت،  �مل�شرية،  د�ر  �لنا�شر:  �حلنبلي )ت1089هـ(،  �لعماد 
�لطبعة �لثانية 1399هـ.

عامل . 44 �لنا�شر:  )ت321هـ(  �لطحاوي  جعفر  الأبي  �الآثار  معاين  �شرح 
�لكتب �لطبعة �الأولى 1414هـ.

حتقيق . 45 �لعثيمني،  �شالح  بن  ملحمد  �مل�شتقنع  ز�د  على  �ملمتع  �ل�شرح 
�آ�شام،  موؤ�ش�شة  خالد�مل�شيقح،  و�لدكتور  �أبا�خليل  �شليمان  �لدكتور 

�لريا�ض �لطبعة �لثانية 1416هـ.
�سرح منتهى �لإر�د�ت �مل�سمى دقائق �أويل �لنهى ل�سرح �ملنتهى ملن�سور . 46

�بن يون�ض �لبهوتي )ت1051هـ(، عامل �لكتب، بريوت.
�شرف . 47 بن  �لدين  الأبي زكريا حميي  �لنووي على �شحيح م�شلم  �شرح 

�لنووي )ت676هـ(، �لنا�شر  د�ر �لريان للرت�ث، م�شر.
�لبخاري، حتقيق حممد زهري . 48 �إ�شماعيل  بن  �لبخاري ملحمد  �شحيح 

�لنا�شر، �لنا�شر: د�ر طوق �لنجاة )م�شورة عن �ل�شلطانية باإ�شافة 
ترقيم حممد فوؤ�د عبد�لباقي( �لطبعة �الأولى 1422هـ.
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�لني�شابوري )ت261هـ(، . 49 �لق�شريي  �شحيح م�شلم مل�شلم بن �حلجاج 
حتقيق حممد فوؤ�د عبد�لباقي رئا�شة �إد�ر�ت �لبحوث �لعلمية و�الإفتاء، 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية، 1400هـ.
و�لرتغيب . 50 ماجه  و�بن  �لن�سائي  و�لرتمذي  د�ود  �أبي  �سنن  �سحيح 

و�لرتهيب ملحمد نا�شر�لدين �الألباين )ت 1420هـ(، مكتبة �ملعارف، 
�لريا�ض.

طبقات �حلنابلة، البن �أبي يعلى، �لقا�شي �حل�شني بن حممد بن �أبي . 51
يعلى )ت537هـ(، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�شر، بريوت، لبنان.

منيع . 52 بن  �سعد  بن  ملحمد  �لكربى(  )�لطبقات  �سعد  �بن  طبقات 
�لب�شري، د�ر �شادر، بريوت.

طلبة �لطلبة يف �ال�شطالحات �لفقهية، لنجم �لدين �لن�شفي، عمر بن . 53
حممد بن �أحمد بن �إ�شماعيل )ت537هـ(، �لنا�شر: �ملطبعة �لعامرة، 

مكتبة �ملثنى ببغد�د، تاريخ �لن�شر 1311هـ.
�لعرب يف خرب من غرب ملحمد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي )ت748هـ(، . 54

حتقيق: �شالح �لدين �ملنجد، د�ئرة �ملطبوعات و�لن�شر، �لكويت، 1960هـ.
عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود لأبي �لطيب حممد �سم�س �حلق �آبادي . 55

)ت1329هـ(، �لنا�شر مكتبة �ملعارف، �لريا�ض.
غاية �ملنتهى يف �جلمع بني �الإقناع و�ملنتهى، ملرعى بن يو�شف �حلنبلي . 56

)ت1033هـ(، �لنا�شر: �ملوؤ�ش�شة �ل�شعيدية بالريا�ض.
�لغرر �لبهية يف �شرح �لبهجة �لوردية لزكريا بن حممد �الأن�شاري، زين . 57

�لدين �أبو يحيى �ل�شنيكي ت926هـ، �لنا�شر: �ملطبعة �مليمنية، �لطبعة: 
بدون.

فتح �لقدير �شرح �لهد�ية البن �لهمام حممد بن عبد�لو�حد �ل�شيو��شي  . 58
)ت861هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت- لبنان.
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فتح �لباري ب�شرح �شحيح �لبخاري الأحمد بن علي بن حجر �لع�شقالين، . 59
�لطبعة  �لقاهرة،  �ل�شلفية،  �ملكتبة  �خلطيب،  �لدين  حمب  حتقيق 

�لر�بعة.
كتابه . 60 على  للموؤلف  �شرح  )وهو  �لطالب  منهاج  ب�شرح  �لوهاب  فتح 

للنووي(  �لطالبني  منهاج  من  �ملوؤلف  �خت�شره  �لذي  �لطالب  منهج 
لزكريا بن حممد بن زكريا �الأن�شاري ت926هـ، �لنا�شر: د�ر �لفكر 

للطباعة و�لن�شر، طبعة 1414هـ.
د�ر . 61 �لنا�شر:  276هـ،  ت  �لبالذري  يحيى  بن  الأحمد  �لبلد�ن،  فتوح 

ومكتبة �لهالل - بريوت، عام �لن�شر 1988م.
�لفروع ومعه ت�شحيح �لفروع لعالء �لدين علي بن �شليمان �ملرد�وي، . 62

ملحمد بن مفلح �ملقد�شي ت 763هـ، حتقيق عبد�هلل بن عبد�ملح�شن 
�لرتكي �لنا�شر: موؤ�ش�شة �لر�شالة، �لطبعة �الأولى 1424هـ.

�لر�شالة، . 63 موؤ�ش�شة  �لنا�شر:  �لقر�شاوي،  يو�شف  للدكتور  �لزكاة  فقه 
بريوت - لبنان، �لطبعة �ل�شاد�شة 1423هـ.

�لفو�ئد �لبهية يف تر�جم �حلنفية ملحمد بن عبد�حلي �للكنوي �لهندي . 64
ت 1304هـ، وعليها �لتعليقات �ل�شنية للموؤلف �ملذكور، مطبعة �ل�شعادة 

مب�شر، �لطبعة �الأولى 1324هـ.
�لفو�كه �لدو�ين البن غنيم �لنفر�وي �ملالكي ت 1126هـ، �لنا�شر: د�ر . 65

�لفكر، تاريخ �لن�شرة 1415هـ.
حتقيق . 66 �ملالكي،  �لغرناطي  جزي  البن  �ل�شرعية  �الأحكام  قو�نني 

ومر�جعة عبد�لرحمن ح�شن حممود، �لنا�شر: عامل �لفكر، �لقاهرة، 
�لطبعة �الأولى 1405هـ.

�لكايف يف فقه �أهل �ملدينة الأبي عمر يو�شف بن عبد�هلل �لنمري �لقرطبي . 67
�ملالكي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
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حتقيق . 68 1051هـ(،  )ت  �حلنبلي  للبهوتي  �الإقناع  عن  �لقناع  ك�شاف 
وز�رة �لعدل، �ل�شعودية.

�للباب يف �جلمع بني �ل�شنة و�لكتاب جلمال �لدين �أبي حممد علي بن . 69
�أبي يحيى زكريا بن م�شعود �الأن�شاري �خلزرجي �ملنبجي )ت 686هـ(، 
�لد�ر   - �لقلم  د�ر  �لنا�شر:  �ملر�د،  حتقيق د.حممد ف�شل عبد�لعزيز 

�ل�شامية - �شوريا- لبنان - �لطبعة �لثانية 1414هـ.
ل�شان �لعرب البن منظور �الأفريقي �مل�شري، د�ر �لفكر، د�ر �شادر، . 70

بريوت.
�ملبدع يف �شرح �ملقنع الأبي �إ�شحاق برهان �لدين بن حممد بن عبد�هلل . 71

�بن حممد بن مفلح )ت884هـ(، �ملكتب �الإ�شالمي، بريوت 1980م.
د�ر . 72 �سهل )ت483هـ(،  �أبي  بن  �أحمد  بن  لل�سرخ�سي حممد  �ملب�سوط 

�ملعرفة، بريوت 1414هـ.
ح�شام . 73 حتقيق  807هـ(،  )ت  للهيثمي  �لفو�ئد  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 

�لدين �لقد�شي، �لنا�شر مكتبة �لقد�شي، �لقاهرة.
�لنووي . 74 �شرف  بن  �لدين  حميي  زكريا  الأبي  �ملهذب  �شرح  �ملجموع 

)ت676هـ(، د�ر �لفكر، بريوت. وتكملة �ملجموع البن �ل�شبكي.
حزم . 75 بن  �شعيد  بن  �أحمد  بن  علي  حممد  �أبي  حزم  البن  �ملحلى 

�الأندل�شي، حتقيق د.عبد�لغفار �شليمان �لبند�ري، د�ر �لكتب �لعلمية، 
بريوت.

�ملدونة �لكربى لالإمام مالك بن �أن�س، ت179هـ، �لنا�شر: د�ر �لكتب . 76
�لعلمية، �لطبعة �الأولى 1415هـ.

م�شند�أحمد )ت241هـ( )حتقيق �مل�شند( حتقيق: �شعيب �الأرناوؤوطو . 77
�الإ�شالمية  �ل�شوؤون  وز�رة  توزيع  بريوت،  �لر�شالة،  موؤ�ش�شة  جماعة، 

باململكة �لعربية �ل�شعودية.
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حمفوظ . 78 حتقيق  )ت292هـ(،  للبز�ر  �لزخار(  )�لبحر  �لبز�ر  م�شند 
�لرحمن زين �هلل، وعادل بن �شعد، �لنا�شر: مكتبة �لعلوم و�حلكم، �ملدينة 

�ملنورة.
م�شند�ل�شافعي )ترتيب �شنجر( حققه وخرج �أحاديثه ماهر ي�شا�شينف . 79

حل، �لنا�شر �شركة غر��ض، �لكويت �لطبعة �الأولى 1425هـ
م�شنف �بن �أبي �شيبة )ت 235هـ( لعبد�هلل بن حممد بن �أبي �شيبة . 80

�لكويف، حتقيق حممد عبد�ل�شالم �شاهني، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
ت . 81 �ل�شنعاين،  همام  بن  عبد�لرز�ق  بكر  الأبي  عبد�لرز�ق،  م�شنف 

�الإ�شالمي،  �ملكتب  توزيع  �الأعظمي،  �لرحمن  حبيب  حتقيق  211هـ، 
بريوت، �لطبعة �لثانية 1403هـ.

مطالب �أويل �لنهى يف �سرح غاية �ملنتهى، تاأليف م�سطفى �ل�سيوطي . 82
�لرحيباين، �لطبعة �لثانية 1415هـ.

�أبي �لفتح، . 83 للبعلي �شم�ض �لدين حممد بن  �ألفاظ �ملقنع،  �ملطلع على 
ت 709هـ، حتقيق حممود �لأرناوؤوط ويا�سني حممود �خلطيب، ن�سر: 

مكتبة �ل�شو�دي للتوزيع، �لطبعة �الأولى 1423هـ.
معامل �ل�سنن �سرح �سنن �أبي د�ود للخطابي �لب�ستي ت388هـ. �لنا�شر: . 84
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