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Conclusion of the research:

I have conclude from this journey with the

scientists in one of the items of Islamic fiqeh
as to the importance item which is (picked)
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ملخص البحث

and I have reached to the following :

يتلخص يل من هذه الرحلة الشــيقة مع الفقهاء يف

important item to the picker .

 اال وهــي ( اللقطــة ) فخرجت من ذلك، مبــكان

not the cheap one .

_ ان التعريــف باللقطــة من االمــور الواجبة عىل

be defined for the gender of the picked .

_ امنا يقع التعريف يف اللقطة عىل االشــياء الثمينة

- The definition of the picked is one of the مفردة من مفردات الفقه االســامي لها من االهمية
- The picked item is for the expensive item
- The picker for the picked is important to
- For the picker the right to take benefit for

: بااليت

. امللتقط

. دون التافهة

the picked after defined it if there are no _ ان امللتقط للقطة امنا يخترص يف تعريفه لها عىل
owner for the picked .

. ذكر جنسها دون مواصفاتها

- The rise of the picked could be connect- _ يجوز للملتقط االنتفــاع بالقطة بعد التعريف بها
ed for the picked or generated from it like

.حول؛ اذا مل يظهر مالكها

fat or not connected from it like plants and _ ان منو اللقطة يف يد امللتقط اما ان يكون متصلتا
separated from it like fruit of gain .

 او غري متولد منه ؛، باألصل متولد منه ؛ كالســمن

- The balanced opinion for the rise of the  واما ان يكون منفصال عنه سواء، كالكسب والغرس
picked after one year is to go back to the كانت متولدتا ؛ كالثمر او غري متولدتا ؛ كالكســب
original owner .

. والغلة

- If there are no witnesses for the picked _ الراجح يف ان مناء اللقطة املنفصلة بعد الحول؛
could not be guaranteed if it spoiled .

. تعود اىل مالكها

_ ان عدم أشهاد امللتقط عىل اللقطة لعدم االمكان
.  ال يضمنها اذا هلكت باالتفاق،
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تكســب الفقيه والناظر فيها ملكة فقهية متكنه من
إلحاق الفروع بأصولها  ،ورد الجزئيات إىل كلياتها،
وعدم خلط بعضها ببعــض  ،والقدرة عىل التفريع

إن الحمد لله نحمده ونســتعينه ونستغفره  ،ونعوذ والتأصيل لكل مسالة.
بالله من رشور أنفســنا ،ومن ســيئات أعاملنا ،من فهذا بحث موجز يف بعــض أحكام اللقطة ،وعىل
يهده الله فال مضل لــه  ،ومن يضلل فال هادي له ،الرغم من كرثة مــا كتب فيها ،إال أن أغلب ما كتب
وأشــهد أن ال إله إال الله  ،وأشهد أن محمدا ً عبده مل يركز عىل أحد املســائل املهمة املتعلقة بنامء
ورسوله ( صىل الله عليه وسلم) .

اللقطة ،وهي مسألة أشار إليها بعض الفقهاء إشارة

ال ان
أما بعد؛ فإن العلم مطلــب جليل ،ومقصد عظيم ،موجزة ،لذلك ارتأيت بعد التوكل عىل الله ت َ َع َ
تشــارفت له همــم النبــاء ،وســهر يف تحصيله يكــون عنوان بحثي (( حكم مناء وزيادة اللقطة يف

العظامء ،لكن ملا بعــدت مراميه  ،وتفرقت الفروع يد امللتقط )) حتى اتناول هذا املوضوع واستخرج
عــى طالبيه  ،صار من الصعــب ضبطها ،والتطلع أحكام هذه املســألة من مظانها يف أمهات الكتب
إىل حفظها.

الفقهية املعتربة.

ومن هنا تظهــر الفائدة الكربى يف هــذا البحث  ،وزادت رغبتــي يف كتابــة هذا البحــث ما لحظته
والــذي يأيت لريســم الحدود ،ويضــع العالمات ،مــن أوهام كثرية وقع بها بعــض الباحثني ،إذ كانوا

ويضبط تلك املســائل ،ببيان حكمها ،وما يدخل ينســبون أقواالً غري صحيحــة إىل بعض املذاهب
فيها وما يخرج منها ،ومــا يتصل بها من وجه دون الفقهية العتامدهم عىل بعــض كتب الخالف ،أو
آخر ،ولتقريب املســائل للناظر فيها ،والباحث عن اقتصارهــم عىل كتاب واحد من كتب املذهب من
دون الرجوع إىل كتب املذهب األخرى ،وســيأيت
حكمها  ،واملستجدي فهمها.
وتظهــر أهمية املوضــوع من ناحيتــن  :األوىل :بعض شواهد ذلك يف هذا البحث.
الناحية العلمية :إن ضبطها يضيف إىل الفقيه إملاماً علــاً أن اللقطة من األبواب الفقهية املهمة  ،إذ أن

واسعاَ باملسائل ،ورسعة يف االستذكار  ،وعمقاً يف لها بالغ األثر يف حفظ الحقوق وصيانتها ،وإعادتها
الفهم واالستيعاب ملواجهة ما يستجد من معامالت إىل أصحابها  ،كام أن الرشيعة اإلسالمية تؤكد من

لها ارتبــاط باملوضوع .والثانيــة :الناحية العملية خاللها عىل االســتفادة من املمتلكات واملنافع،
التطبيقية  :اســتيعاب ومعرفة كيفية التعامل معها  ،وعدم إهدارها.
وأن اللقطة استجدت فيها مسائل فقهية  ،واستحدثت
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فيها طرائــق للتعريف باللقطة ،والبحث عن مالكها املبحــث الثــاين :حكم منــاء اللقطــة وزيادتها

 ،فبيان املســائل الفقهية فيه إعانة كبرية عىل تصور وضامنها.

أحكامها الرشعية  ،وبيان التصور الصحيح لها.
•واملنهج الذي استخدمته يف هذا البحث:

ثــم خامتة البحث الــذي بينت فيه أهــم النتائج ،
وقامئة املصادر واملراجع.

 -1تصوير املســألة املراد بحثها تصويرا ً دقيقاً قبل واللـه أسأل أن يوفقنا للسداد إنه ويل ذلك والقادر
بيان حكمها؛ ليتضح املقصود من دراستها.

عليه .وآخــر دعوانا أن الحمد للــه رب العاملني.

 -2إذا كانــت املســألة من مســائل االتفاق فأذكر وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعــى آله وصحبه
حكمها بداية مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة .وسلم تسليام.

أما إذا كانت املســألة من مســائل الخالف :فأتبع

تحرير املسألة بذكر محل الخالف ومحل االتفاق،
وذكر األقوال يف كل مســالة وبيان من قال بها من
أهــل العلــم  ،واالقتصار عىل املذاهــب الفقهية

املعتــرة ،وتوثيق األقوال مــن مصادرها األصلية،

وبيــان أدلة ووجه الداللة  ،وذكر مــا يرد عليها من

مناقشــات وما يجاب بــه عنها  ،وذلــك بعد ذكر
الدليل مبارشة ،والرتجيح مع بيان سببه  ،وذكر مثرة

الخالف إن وجدت.

 -3االعتــاد عىل أمهــات املصــادر واملراجع
األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

 -4الرتكيز عىل موضوع البحث  ،والعناية بدراســة
مااستجد من القضايا مام له صلة واضحة بالبحث.

 -5ترجمت األعالم غري املشــهورين واألماكن أو
الفرق بإيجاز .

•وقد اشتمل خطة هذا البحث عىل مبحثني:

املبحــث األول :تعريــف اللقطــة ومرشوعيتهــا

وحكمها ومدة تعريفها.

❊

❊

❊
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المبحث األول
تعريف اللقطة
ومشروعيتها وحكمها
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واللقطــة رشعاً :عرفها الفقهــاء بتعاريف عدة عىل
اختالف مذاهبهم  ،وهي االيت :

حا َع َل
ج ُد َمطْ ُرو ً
ذكرها الحنفيــة  :بقولهم هو َما يُو َ

الْ َ ْر ِ
حا ِف َ
ظ لَ ُه(.)2
ح َي َوانِ ِم َن الْ َ ْم َوا ِل َل َ
ض َما ِس َوى الْ َ
وعرفها املالكية بقولهم :هو كل َم ٌ
ض
صو ٌم ُع ِّر َ
ال َم ْع ُ
لِلضَّ َيا ِع (.)3

هذا املبحث مخصص لتعريف اللقطة ،ومرشوعيتها وعرفها الشافعية  :بانه ما وجد من حق ضائع محرتم

وحكمها ومدة تعريفها يف املطالب اآلتية:
•املطلب األول :تعريف اللقطة

ال يعرف الواجد مستحقه(.)4

وعرفهــا الحنابلة كذلك بقولهم  :هــو ذلك ال َْم ُل

َيهُ (.)5
اللقطــة لغة :من الفعل لقط ،واللَّقْــطُ :أَ ْ
الش ِء الضَّ ائِ ُع ِم ْن َربِّ ِه  ،يَلْتَ ِقطُ ُه غ ْ ُ
خ ُذ َّ ْ
ِمــ َن األَرض ،لَ َقطَه يَلْقُطه لَقْطــاً والْتَ َقطَه :أَخذه ِم َن وعرفها الزيدية  :بقولهم هو ذلك املال الضائع (.)6
األَرض ،يُق ُ
َال :لِك ُِّل سا ِقط ٍة ال ِقطةٌ ،أَي :لِك ُِّل َما نَ َدر

حىص ((( :االختيار لتعليل املختار ،ملجد الدين أبو الفضل عبد
ِم َن الْك ََل ِم َمن يَ ْســ َم ُعها ويُ ِذي ُعها ،وال ِقط ُة ال َ
الله بن محمود بن مــودود املوصيل الحنفي (ت683ه)،
ِ

قانِص ُة الط ْ ِ
ب تَق ُ
ُول :إِ َّن
ح َ
جتَ ِم ُع في َها الْ َ
َّي يَ ْ
صَ ،والْ َع َر ُ

ص ،يُق ُ
َال َذلِ َك لِل َّن َّم ِم ،وإِذا
ح َ
ِع ْن َد َك ِديكًا يَلْتَ ِقط الْ َ

مكتبــة ومطبعة مصطفــى البايب الحلبــي وأوالده ،مرص،

1356ه1937-م.32/3 :

خلَّيْطَيِ ،
ْت :لُ َّقيْطَي ُ
التقَط الــكال َم لنميم ٍة قُل َ
حكَايَ ًة ((( ينظــر  :التاج واإلكليل ملختــر خليل  ،ملحمد بن

ني الْق ِ
الش ِء ال َِّذي يوسف بن أيب القاسم بن يوســف العبدري الغرناطي ،أبو
لِ ِف ْعلِ ِه ،واللُّقْطةُِ ،بتَ ْس ِك ِ
َافْ :
اس ُم َّ ْ
ن الصبيانِ عبد الله املواق املاليك (ت897 :هـ) ،دار الكتب العلمية
ج ُده ملْقًى فتأْخذه ،وكَ َذلِ َ
ت ِ
ــك امل َنبوذ ِم َ
َ
ُ
ِّ ْ َ
– بريوت  ،ط1416 ،1هـ1994-م . 35 / 8 :
ح الْق ِ
ج ُل اللّقّا ُ
ط
لُقْطةٌ ،وأَ ّما اللُّقَطةُِ ،ب َفتْ ِ
َاف ،فَ ُه َو ال َّر ُ

يَتْ َب ُع اللُّقْطات يَلْتَ ِقطُها(.)1

((( أســنى املطالب يف رشح روض الطالب ،اليب يحيى
زكريا بن محمد األنصاري الشافعي (ت926ه) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت 1422 ،ه – 2000م .487/2 :

((( ينظر :تهذيــب اللغة ،اليب منصــور محمد بن أحمد ((( ينظــر  :املغنــي  ،اليب محمد موفق الديــن عبد الله
األزهــري (ت370ه) ،تحقيق محمد عــوض مرعب ،دار بن أحمد بن محمد  ،الشــهري بابــن قدامة املقديس (ت :

إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م :مادة (لقط) 17/9؛ 620هـ)تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد املحسن الرتيك،

لسان العرب ،اليب الفضل جامل الدين محمد بن مكرم بن والدكتــور عبد الفتاح محمد الحلو  ،عامل الكتب ،الرياض
منظور األفريقي املرصي (ت711ه) ،دار صادر ،بريوت – ،السعودية  ،ط1417 ، 3هـ 1997 -م.290 / 8 :

1968م :مادة (لقط) .392/7

((( ينظر  :سبل الســام  ،ملحمد بن إسامعيل بن صالح
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وعرفه االمامية بقواهم  :هو كل مال ضائع أخذ وال الله عنــه) ،قال :جاء رجل إىل رســول الله (صىل
يد عليه (.)1

الله عليه وسلم) فســأله عن اللقطة فقال(( :ا ْعر ِْف

َاص َها(َ )4و ِوكَا َء َهــا( ،)5ث ُ َّم َع ِّرفْ َها َســ َنةً ،فَ ِإ ْن َجا َء
وعرفه الظاهرية  :بانه ذلك املال الذي وجد ساقطا ِعف َ
ص ِ
اح ُب َها َوإِ َّل فَشَ أْن ََك ِب َها ،قال :فضالة الغنم ؟ قال:
عىل االرض ال يعرف صاحبه (.)2
َ
ــي ل ََك أَ ْو ِلَ ِخ َ
ــب ،قال :فضالة اإلبل
•املطلب الثاين :مرشوعية اللقطة
يك أَ ْو لِل ِّذئْ ِ
ِه َ
استدل الفقهاء عىل مرشوعية اللقطة وجواز أخذها ؟ قالَ ( :ما ل ََك َولَ َهاَ ،م َع َها ِســقَا ُؤ َها َو ِحذَا ُؤ َها ،ت َ ِر ُد
حتَّى يَلْقَا َها َربُّ َها((.)6
بالسنة النبوية الرشيفة ،من ذلك:
ج َر َ
امل َا َء َوتَأْك ُُل الشَّ َ

صح عن زيد بــن خالد الجهني(( )3ريض
أوالً :ما ّ

1994م.355/2 :

بن محمد الحســني ،الكحالين ثم الصنعاين ،أبو إبراهيم ((( ،العفــاص  :هــو الوعاء .الفائــق يف غريب الحديث،

عز الدين ،املعروف كأسالفه باألمري (ت1182 :هـ)  ،دار ملحمــود بن عمر الزمخــري (ت  538ه) ،تحقيق عيل
الحديث – مرص  ،بدون طبعة وبدون تاريخ.137 /2 :

محمد البجاوي ،ومحمد أيب الفضل إبراهيم ،دار املعرفة،

((( ينظر  :رشائع اإلســام يف مســائل الحــال والحرام لبنان ،ط  ،2بال تاريخ.6/3 :

،اليب القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهذيل املعروف ((( الــوكاء :هــو الخيط الذي تشــد به الــرة والكيس

باملحقق الحيل (ت676ه) ،مؤسسة مطبوعايت إسامعليان وغريهام .أراد أن يكون ذلك عالمة للقطة .ينظر :النهاية يف
– ايران  ،ط. 224 / 3 :1408 ، 2

غريب الحديث واألثر ،ملجد الدين أبو الســعادات محمد

((( ينظر  :املحىل ،اليب محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن بن محمد بن عبد الكريم الشيباين الجزري املعروف بابن
حزم الظاهري األندليس (ت456ه) ،تحقيق أحمد محمد األثــر (ت606ه) ،تحقيق زاهر أحمــد الزاوي ،ومحمود
شاكر ،دار الفكر -بريوت . 110 /7 :

محمــد الطناحي ،املكتبــة العلمية ،بــروت1399 ،ه-

((( زيد بــن خالد الجهني  :هو أبو عبــد الرحمن ،ويقال 1979م.221/5 :

أبو طلحة ،شــهد الحديبية مع رســول الله صىل الله عليه ((( متفــق عليه .صحيح البخــاري ،اليب عبد الله محمد
وسلم ،وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ،تويف باملدينة سنة بن إسامعيل البخاري الجعفي (ت256ه) ،تحقيق محمد

(78ه) .ينظر :االســتيعاب يف معرفة األصحاب ،اليب عمر زهري نــارص النارص ،دار طوق النجــاة ،بريوت1422 ،ه:

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب بن عاصم النمري كتاب =املســاقاة ،باب رشب الناس والدواب من األنهار،
القرطبــي (ت463ه) ،تحقيق عيل محمــد البجاوي ،دار  ،113/3رقــم ( ،)2372كتاب اللقطــة ،باب إذا مل يوجد
الجيل ،بريوت1412 ،ه549/2 :؛ أســد الغابة يف معرفة صاحب اللقطة بعد ســنة فهي ملن وجدها ،124/3 ،رقم
الصحابة ،لعز الدين أبو الحســن عيل بن أيب الكرم محمد ()29؛ صحيح مســلم ،اليب الحسني مســلم بن الحجاج

بن محمد بن عبد الكريم الشيباين الجزري املعروف بابن القشريي النيســابوري (ت261ه) ،تحقيق محمد فؤاد عبد
األثري (ت630هــ) ،تحقيق عيل محمــد معوض ،وعادل الباقــي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بال تاريخ كتاب

أحمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه -اللقطة ،1346/3 ،رقم ( .)1722واللفظ للبخاري.
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وجــه الداللة :بني الحديث جــواز االنتفاع باللقطة قال :لقيت أيب بن كعب

()4

عنــد عدم ظهــور املالك بعد التعريــف ،أما عدم (ريض اللــه عنــه) ،فقال :أخــذت رصة مائة دينار

جواز التملك؛ فألنه يعارض عدم حل مال املسلم فأتيت النبي (صىل الله عليه وسلم) فقالَ (( :ع ِّرفْ َها
إال بطيب نفس منه(.)1

ح ْو ًل  ،فعرفتها حوالً ،فلم أجد من يعرفها ،ثم أتيته،
َ

ح ْولً  ،فعرفتها ،فلــم أجد ،ثم أتيته
ثانيــاً :عن سلمة( ،)2قال :سمعت سويد بن غفلة( ،)3فقالَ :ع ِّرفْ َهــا َ
ح َف ْ
ظ ِو َعا َء َهــا َو َع َد َد َها َو ِوكَا َء َها ،فَ ِإ ْن
ثالثاً ،فقال :ا ْ
ص ِ
َاستَ ْم ِت ْع ِب َها(((.)5
جا َء َ
اح ُب َهاَ ،وإِلَّ ف ْ
َ

((( ينظر :بدايــة املجتهد ونهاية املقتصــد ،اليب الوليد وجه الداللة« :أنه (عليه السالم) اعترب الحول يف كل
محمــد بن أحمد بن محمد بن رشــد القرطبــي بن اإلمام كرة يجب التعريف بالحول مطلقاً»(.)6

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي امللقب بابن رشد الحفيد

(ت595هــ) ،دار الحديث ،القاهــرة1425 ،ه2004-م:

.90 – 89/4

•املطلب الثالث :حكم اللقطة

قبل بيان حكم اللقطة من املناســب بيان أن اللقطة

((( ســلمة  :هو ســلمة بن كهيل الحرضمــي ،أبو يحيى تنقسم من حيث قيمتها عىل قسمني:

الكويف .ثقة من الطبقة الرابعة .ينظر :الكاشــف يف معرفة  - 1اللقطــة التافهة أو غــر الثمينــة :كالت ْمرة يف

من له رواية يف الكتب الســتة ،اليب عبد الله شمس الدين
محمد بن أحمد الذهبي (ت748ه) ،تحقيق محمد عوامة،

املســجد أو الطريق ،فهذه ال ت ُعــ َّرف ،وهي ملن

دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علو ،جدة1413 ،ه ((( -أيب بــن كعب  :هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد ،أبو

1992م 454/1؛ تقريب التهذيب ،اليب الفضل أحمد بن املنذر ،أو أبو الطفيل ،األنصاري الخزرجى ،ســيد القراء،

يل بن حجر العســقالين الشــافعي (ت852ه) ،تحقيق شهد العقبة وبدرا ً واملشاهد ،وهو أول من كتب لرسول الله
ع ّ
محمد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا1406 ،ه1986-م ( .248صىل الله =عليه وســلم) مقدمه املدينة ،تويف يف خالفة

((( ســويد بــن غفلة  :هو ســويد بن غفلة بن عوســجة عمر بــن الخطاب (ريض الله عنه) باملدينة ســنة (19ه).
الجعفــي ،معمر .كان رشيكًا لعمر بن الخطاب (ريض الله ينظر :االستيعاب65/1 :؛ أسد الغابة.168/1 :

عنــه) يف الجاهلية .أســلم ودخل املدينة يــوم وفاة النبي ((( متفق عليه .صحيح البخاري ،كتاب اللقطة ،باب وإذا
(صىل الله عليه وسلم) وشــهد القادسية ،ثم كان مع عيل أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه ،124/3 ،رقم ()2426؛
يف حرب صفني .تويف بالكوفة ســنة (81ه)= .ينظر :أسد صحيح مســلم :كتاب اللقطــة ،1350/3 ،رقم (.)1723

الغابــة598/2 :؛ اإلصابة يف متييز الصحابة ،اليب الفضل واللفظ للبخاري.

يل بن محمد الكناين العسقالين ((( البنايــة رشح الهداية ،لبدر الدين أبــو محمد محمود
شــهاب الدين أحمد بن ع ّ
املعــروف بابن حجر (ت852ه) ،تحقيق عادل أحمد عبد بن أحمد بن موىس بن أحمد بن الحســن العيني الحنفي
املوجود وعىل محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،ت855هــ) ،تحقيــق أمين صالــح شــعبان ،دار الكتب

1415ه.189/3 :

العلمية ،بريوت1420 ،ه2000-م.328/7 :
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وجدها إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها(.)1

واختلف الفقهاء يف حكــم اللقطة عىل املذاهب

 - 2اللقطة الثمينة :فهي التي ترتتب عليها االحكام اآلتية:

التي رشعنا ببيانها يف بحثي هذا؛ من حيث رضورة القول األول :روي عــن الحنفية يف حكم االلتقاط

التعريف وعدم جواز الترصف أو االنتفاع بها.

روايتان(:)3

وأ َّمــا عن كيفية التعريف لذلــك اليشء الواجد او أ :األخذ أفضل.

امللتقط فهــو :يتم باملناداة عــن ذلك اليشء يف ب :الرتك أفضل.

أبواب املســاجد ،و ُدبُ ِر الصلــوات ،ويف األماكن والصحيح من مذهب الحنفيــة :أن األخذ أفضل،
العامة  ،وأي مكان أخر تتجمع فيه الناس كالوالئم قال الرسخيس :واملذهب عنــد علامئنا (رحمهم

واالعراس ،ويجــوز له التعريف بها بنفســه أو ان اللــه) وعامة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها؛ ألنه
يدفعها اىل ويل األمر ل ُي ّعرف بها باعتباره املسؤول لو تركها مل يأمن أن تصل إليها يد خائنة فيكتمها عن

عــن الرعية  ،أو يدفعها لشــخص غــر الويل  ،أو مالكها ،فإذا أخذها وقام بالتعريف بها ليك يوصلها
يســتأجر شــخصاً لينوب عن امللتقــط يك يقوم إىل مالكها»(.)4

بالتعريف بها(.)2

ابن الرباذعــي املاليك (ت372ه) ،تحقيق الدكتور محمد

((( ينظر :املقدمــات املمهدات لبيان ما اقتضته رســوم األمني ولد محمد سامل بن الشيخ ،دار البحوث للدراسات
املدونة من األحكام الرشعيات والتحصيالت واملحكامت اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب1423 ،ه2002-م374/4 :؛

الرشعيات ألمهات مسائلها املشكالت ،اليب الوليد محمد مغنــي املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،لشــمس
بن أحمد =بن رشــد القرطبــي (ت520هــ) ،دار الغرب الدين محمد بن أحمد الرشبيني القاهري الشافعي الخطيب
اإلســامي ،بريوت1408 ،هــ1988-م480/2 :؛ جواهر (ت977هــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1415 ،ه-

العقود ومعني القضاة واملوقعني والشــهود ،شمس الدين 1994م58/3 :؛ الهداية عــى مذهب اإلمام أيب عبد الله
محمد بن أحمد الصنهاجي األسيوطي (ت880ه) ،تحقيق أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين ،اليب الخطاب محفوظ

مسعد عبد الحميد محمد الســعدين ،دار الكتب العلمية ،بن أحمد بن الحســن الكلوذاين (ت510ه) ،تحقيق عبد

بريوت1417 ،ه1996-م.323/1 :

اللطيف هميم ،ماهر ياســن الفحل ،مؤسسة غراس للنرش

((( ينظر :املحيــط الربهاين يف الفقــه النعامين ،لربهان والتوزيع ،الكويت1425 ،ه2004-م327/1 :

الديــن أيب املعايل محمود بن تــاج الدين أحمد بن برهان ((( ينظر :النتف يف الفتاوى ،لعيل بن الحســن بن محمد
الدين عبد العزيز بن عمر مازه البخاري (ت616ه) ،تحقيق السغدي (ت461ه) ،تحقيق الدكتور صالح الدين الناهي،

عبد الكريم ســامي الجندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،مؤسســة الرســالة ،ودار الفرقان ،بريوت ،ط1404 ،2ه-
1424ه2004-م437/5 :؛ التهذيب يف اختصار املدونة1984 ،م.558/2 :

اليب سعيد خلف بن أيب القاسم محمد ،األزدي القريواين ((( املبسوط ،لشــمس األمئة أبو بكر محمد بن أحمد بن
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القول الثــاين :ذهب املالكية إىل أن أخذ اللقطة له القــول الرابع :ذهب اإلمــام أحمد بن حنبل إىل أن

أربعة أحكام :وهو :واجب ،ومســتحب ،ومحرم ،ترك اللقطة وعدم رفعها أفضل(.)3

ومكروه ،بحســب حــال امللتقــط والوقت وأهله القــول الخامس :قال اإلباضية بوجوب أخذ اللقطة

ومقدار اللقطة ،وهي كااليت:

وعدم تركها(.)4

أ :أخذها وتعريفها مستحب :إذا كان الواجد مأموناً القــول الســادس :ذهــب الزيدية إىل جــواز أخذ
وال يخىش الســلطان إذا نشدها وهي بني قوم أمناء اللقطة(.)5
ال يخىش عليهم منهم ولها قدر.

القول السابع :لإلمامية يف اللقطة حاالن(:)6

ب :أخذهــا وتعريفها واجــب :إذا كانت بني قوم أ .الكراهة إن أخذها الفاسق أو الفقري.
غري أمنــاء أخذه لها واجب ألن حرمة املال كحرمة ب .الجواز.
النفس وصون النفس واجب فكذلك األموال.

القول الثامن :ذهب الظاهرية إىل أن االلتقاط فرض

ج :أخذهــا حرام :إذا كان الســلطان غري مأمون إذا عىل الواجد وال يجوز له الرتك(.)7
نشــدت أخذها ،أو الواجد غــر أمني حرم أخذها؛

ألنه كان السبب يف ضياع مال املسلم.

•املطلب الرابع :مدة تعريف اللقطة

اختلف الفقهاء يف ُم َّدة تعريف اللقطة عىل قولني:

ُ
القــول األول :إ َّن تعريــف اللقطــة يكــون ملدة
د :أخذهــا مكروه :إن كانت اللقطــة حقرية وتافهة

كره أخذها؛ ألن الغالب عــدم املبالغة يف تعريف

بريوت1998 ،م :ص.131

القول الثالث :عن الشافعية يف االلتقاط روايتان:

((( ينظر :رشح النيل وشــفاء العليل ،ملحمد بن يوســف

الحقري والتافه وعدم االحتفاظ به(.)1

أ :يجب االلتقاط.

ب :استحباب االلتقاط(.)2

((( ينظر :املغني ،البن قدامة .73/6 :

بن عيىس أطفيــش (ت1332ه) ،مكتبة اإلرشــاد ،جدة،

1423ه1914-م.149/12 :

((( ينظر :رشح التجريد يف فقه الزيدية ،للمؤيد بالله أحمد

أيب ســهل الرسخيس الحنفي (ت483هــ) ،دار املعرفة ،بن الحسني الهاروين الحســني (ت411ه) تحقيق محمد

بريوت1414 ،ه1993-م.2/11 :

يحيى عــزان ،وحميد جابر عبيد ،مركــز البحوث والرتاث

((( ينظر :الذخرية ،لشــهاب الدين أبــو العباس أحمد بن اليمني ،اليمن1427 ،ه2006-م.305/6 :

إدريس املاليك القرايف (ت684ه) ،تحقيق محمد حجي ((( ،ينظــر :املهذب البــارع يف رشح املختــر النافع،
وســعيد أعراب ،ومحمد بو خبزة ،دار الغرب اإلســامي ،لجامل الدين أبو العباس أحمــد بن محمد بن فهد الحيل

بريوت1994 ،م.89/9 :

(ت841هـــ) ،تحقيــق :مجتبى العراقي ،مؤسســة النرش

((( ينظر :التنبيه يف الفقه الشــافعي ،اليب إسحاق إبراهيم اإلسالمي ،قم -إيران1407 ،هـ.315/4 :
بن عيل بن يوســف الشــرازي (ت476ه) ،عامل الكتب ((( ،ينظر :املحىل ،البن حزم .110/7 :
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َسن ٍة واحد ٍة.

والشافعيَّة(،)4والحنابلة( ،)5واإلباضية( ،)6والزيدية(،)7

الراجح عندهم( ،)2وهو قول املالك َّية(،)3

والكثري.

وهــو مذهب جمهــور الفقهاء مــن الحنفية( )1يف واألمامية( ،)8والظاهرية( )9من غري تفريقٍ بني القليل

((( مل يفرق بعض الباحثني بني القول الراجح عند الحنفية

واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني (ريض الله

عنه) السابق وقوله (صىل الله عليه وسلم)َ ((:ع ِّرفْ َها
وبني روايــة مرجوحة عن اإلمام أيب حنيفــة (رحمه الله)،
ص ِ
ِ
َ
اح ُب َها َوإِلَّ فَشَ أْن ََك ِب َها))(.)10
ن
إ
ف
ً،
ة
ن
س
ْ
َ
جا َء َ
َ
َ
فنســب قول الحنفية هنا لإلمام محمد بن الحسن الشيباين

فقط .ينظر :االحتياط لألموال يف الفقه اإلســامي ،ألنور وجــهُ الداللة :أ َّن ظاهر الحديــث َّ
دل عىل تعريف
ماجد خالد نارص العســايف  ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اللقطــة ســن ًة واحــدة ،وأَ َّن قليلهــا وكثريهــا يف
اإلسالمية ،جامعة األنبار1434 ،هـ 2013-م :ص -163

 .164يف حني قــال الطحاوي ما نصه « :قــال أبو حنيفة

وأصحابــه يف اللقطة يعرفها حوال فــإن جاء صاحبها وإال 103/1؛ مواهــب الجليل لرشح مخترص خليل ،اليب عبد

تصدق بها إن شــاء فإذا جاء صاحبها كان مخري ابني األجر الله محمد بن عبد الرحمن الطرابليس املغريب ،املعروف
والضــان وال يأكل منها إال أن يكون فقريا وحىك هشــام بالحطاب (ت954ه) ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت،
عن محمد عن أيب حنيفة يف اللقطة ما كان يســاوي عرشة ط1412 ،3ه1992-م.72/6 :

دراهم عرفها حوال وإن كان يساوي أقل من ذلك عرفها عىل ((( ينظر :اللباب يف الفقه الشــافعي ،اليب الحسن أحمد

قدر مــا يرى ثم تصدق بها وإن شــاء أكلها إن كان فقريا» .بن محمد بــن أحمد بن القاســم الضبي ابــن املحاميل
مخترص اختــاف العلــاء ،أحمد بن محمد بن ســامة الشافعي (ت415ه) ،تحقيق عبد الكريم صنيتان العمري،
األزدي الطحاوي الحنفي (ت321ه) ،تحقيق الدكتور عبد دار البخاري ،املدينة املنورة ،السعودية1416 ،ه281 :؛

الله نذير أحمد ،دار البشــائر اإلسالمية ،بريوت1417 ،ه :روضة الطالبني وعمدة املفتني ،اليب زكريا محيي الدين بن

.335/4

رشف النووي (ت676ه) ،إرشاف زهري الشاويش ،املكتب

((( ينظــر :بدائــع الصنائع يف ترتيــب الرشائع ،اليب بكر اإلسالمي ،بريوت1405 ،ه1985-م.407/5 :

عالء الدين بن مســعود أحمد الكاســاين (ت587ه) ،دار ((( ينظر :املغني :البن قدامة 417/5 :
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406 ،2ه1986-م202/6 :؛ ((( ينظر :رشح النيل.149/12 :

يل ((( ينظــر :البحر الزخار الجامع ملذاهب علامء األمصار،
الجوهرة النــرة رشح مخترص القدوري ،اليب بكر بن ع ّ
بن محمد الحدادي العبادي (ت800ه) ،املطبعة الخريية ،ألحمــد بن يحيى املرتىض الزيدي (ت840ه) ،مؤسســة
مرص1322 ،ه.356/1 :

الرسالة ،بريوت1975 ،م.282 /5 :

((( ينظر :إرشاد السالك إىل أرشف املسالك ،لعبد الرحمن ((( ينظر :رشائع اإلســام يف مســائل الحالل والحرام ،
بن محمد بن عســكر البغــدادي املالــي (ت732ه) ،للحيل .231 /3 :

صححــه وعلق عليــه رضــوان محمد رضــوان ،املكتبة ((( ينظر :املحىل :البن حزم .257 /8 ،
التجارية الكربى مبرص ،مطبعة السعادة ،القاهرة1936 ،م ((1( :سبق تخريجه.

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
ذلك سواء(.)1
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القول املختــار :بعد عرض اقــوال الفقهاء والنظر

ُ
القول الثاين :التفريق بني القليل والكثري؛ فإن كانت والتمحيص يف ادلتهم الــذي يبدو يل رجحانه هو
َّ
أقل من عــرة دراهم ع َّرفها أياماً عىل حســب ما القــول الذاهب اىل أن لقيمــة اللقطة أثرها يف مدة

يرى أنَّها كافية لإلعالم ،وأ َّن صاحبها ال يطلبها بعد التعريف ،وأن تحديد املدة بحول إمنا ينســجم مع

هذه امل ُ َّدة ،وإن كانت عرشة فصاعدا ً ع َّرفها حوالً؛ ما ميكن االحتفاظ به يف مثــل هذه املدة ،وهناك
ألَ َّن التقدير بالحــول و َر َد يف لقطة كانت مئة دينار بعض األمور التــي ال ميكن االحتفاظ بها أكرث من

تساوي َ
خرضا ً
ألف درهم .وهو رواية عن اإلمام أيب حنيفة يوم أو بعض يوم ،كأن تكون اللقطة فاكه ًة أو ُ

(رحمه الله)(.)2

 ،وال ســيام أن الفقهاء استثنوا من اللقطة ما يتسارع

واســتدلوا بحديث أيب بن كعب (ريض الله عنه) ،إليها الفساد ،أما إن كان حلياً مثالً أو ماالً فينبغي أن
وفيــه :فعرفتها ،فلم أجــد ،ثم أتيته ثالثــاً ،فقال :ال تقل مدة تعريفه عن العام ؛ وذلك لعدم تســارع

حفَــ ْ
جا َء الفساد اليها.
ظ ِو َعا َء َهــا َو َع َد َد َهــا َو ِوكَا َء َها ،فَــ ِإ ْن َ
(( ا ْ
ص ِ
َاستَ ْم ِت ْع ِب َها))(.)3
أما ما جاء يف حديث أيب بن كعب (ريض الله عنه)
َ
احبُ َهاَ ،وإِلَّ ف ْ
وجه الداللة :أ َّن التقدير بالحول ورد يف لقطة كانت من أنه عرفها ثالثــاً ،ففي الحديث قوله« :فقال :ال
مئة دينار تساوي ألف درهم ،والعرشة وما فوقها يف أدري ثالثة أحوال ،أو حوالً واحدا ً»  ،وهو شك من

معنى األلف ،فأوجبنا التعريــف بالحول احتياطاً ،سلمة بن كهيل ،كام يف صحيح مسلم(.)5
ومــا دون العرشة ليس يف معنــى األلف بوجه ما،

فف َّوضَ نا إىل رأي املبتىل بها هو الذي يقدرها (.)4

((( ينظر :رشح السنة ،ملحيي السنة أيب محمد الحسني بن

❊

❊

❊

مسعود بن محمد الفراء البغوي (ت516ه) ،تحقيق شعيب
األرناؤوط ،ومحمد زهري الشــاويش ،املكتب اإلسالمي،

دمشق -بريوت ،ط1403 ،2ه1983-م311/8 :؛ املغني:

.414/5

((( ينظــر :بدائــع الصنائــع202/6 :؛ الجوهــرة النرية:
356/1؛ البناية رشح الهداية.327/7 :

((( سبق تخريجه.

((( ينظر  :البناية رشح الهداية.328/7 :

((( صحيح مسلم :كتاب اللقطة ،1350/3 ،رقم (.)1723
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المبحث الثاني
حكم نماء اللقطة
وزيادتها وضمانها

وصورة املســألة أن من التقط لقط ًة وحصلت فيها

زيادة قبل الحول أو بعده ،كأن يلتقط شاةً ،فتلد تلك
الشــاة قبل الحول أو بعده ،فهل هذه الزيادة ملالك
اللقطة أو للملتقط؟

وما تجدر اإلشــارة إليه أن اللقطــة يف الحول أمانة
يف يد امللتقــط إن تلفت بغــر تفريطه أو نقصت

هذا املبحث مخصص ملناقشــة بعض املســائل فــا ضامن عليــه ،وتكون كالوديعــة عنده ،فمتى
املتعلقة باللقطــة ،منها حكم مناء اللقطة وزيادتها جاء صاحبها فوجدهــا أخذها بزيادتها املتصلة أو

وضامنها يف املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :مناء اللقطة

املنفصلة؛ ألنها مناء ملكه ،وإن أتلفها امللتقط أو

تلفــت بتفريطه ضمنها مبثلهــا إن كانت من ذوات

ينقســم النمو من حيث االتصــال واالنفصال عىل األمثــال ،وبقيمتهــا إن مل يكن لها مثــل ،وهذا ال

قسمني:

 - 1زيــادة متصلــة باألصل ،وهي إمــا متولدة منه

كالسمن والجامل والربء من املرض ،أو غري متولدة
منه كالصبغ والعقر والكسب والغرس والبناء.

خالف فيه بني الفقهاء(.)2

البيان يف مذهب اإلمام الشــافعي ،اليب الحسني يحيى بن

أيب الخري بن سامل العمراين اليمني الشافعي (ت558ه)،

تحقيق قاسم محمد النوري ،دار املنهاج ،جدة1421 ،ه-

 - 2زيــادة منفصلة عن األصل كالولد والغلة ،وهي 2000م307/5 :؛ الــكايف يف فقه اإلمــام املبجل أحمد
إما متولــدة منه كالولد والثمــر ،أو غري متولدة منه بن حنبل ،ملوفــق الدين عبد الله بن أحمــد بن أحمد بن
محمد بن قدامة املقديس (ت620ه) ،دار الكتب العلمية،
كالكسب والغلة(.)1

بريوت1414 ،ه1994-م240/2 :؛ املوســوعة الفقهية،

((( ينظر :املبسوط73/5 :؛ رد املحتار عىل الدر املختار وزارة األوقاف والشــؤون اإلســامية ،الكويت1427 ،ه:
رشح تنوير األبصار املعروفة بحاشــية البن عابدين ،السيد =67/24؛ الفقه اإلســامي وأدلته ،للدكتور وهبة مصطفى
محمد أمني عابدين بن الســيد عمر عابدين بن عبد العزيز الزحييل ،دار الفكر ،دمشق ،ط1997 ،4م.3180/4 :

الدمشــقي الحســيني الحنفي (ت1252هــ) ،دار الفكر ((( ينظر :بدائع الصنائع201/6 :؛ املدونة الكربى ،لإلمام

للطباعة والنرش ،بــروت ،ط1386 ،2ه575/4 :؛ مناهج مالك بن أنس األصبحي (ت179ه) ،برواية ســحنون عبد
التحصيــل ونتائج لطائف التأويــل يف رشح املدونة وحل السالم بن سعيد التنوخي (ت240ه) ،عن عبد الرحمن بن

يل بن ســعيد الرجراجي تويف قاسم بن خالد العتقي (ت191ه) عن اإلمام مالك ،تحقيق
مشــكالتها ،اليب الحسن ع ّ
بعد ســنة (633ه) ،تحقيق أيب الفضل الدمياطي ،وأحمد ســيد حامد الفيومي العجاموي وآخريــن ،دار صادر عن

عيل ،دار ابن حزم ،بــروت1428 ،ه2007 -م244/9 :؛ نسخة مطبعة السعادة1323 ،ه367/4 :؛ مغني املحتاج:
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أما إذا منــت اللقطة عند امللتقط منا ًء منفصالً بعد مثلها ،أي إن كانت مثليــة ،أو قيمتها يوم التملك،

الحول فقد اختلف الفقهاء يف هذه املســألة عىل ألن وقت ثبوتها يف ذمته(.)8

قولني:

واحتجوا أيضــاً بأن التعريف ملــا كان واجباً عىل

مالكها.

أخــذ اللقطة بقصد حفظها ملالكهــا ،وعليه يرتبها

القــول األول :إنه يرجــع بالزيــادة املنفصلة إىل امللتقط؛ فإن امللتقط ال يلزم مبؤونة التعريف؛ ألنه
وبذلك قــال جمهور الفقهــاء( )1مــن الحنفية( ،)2القايض من بيت املال أو يفرتضه عىل املالك(.)9

واملالكية( ،)3والشــافعية( ،)4واإلمامية( ،)5والحنابلة وأيضاً فإن متلكها إمنا كان مستندا ً إىل فقد ربها يف

يف قول مرجوح لديهم(.)6

الظاهر ،وقد تبني خالفه ،فانفسخ امللك من أصله

احتجوا ملذهبهم يف رواية عن زيد بن خالد الجهني لظهور الخطأ يف مستنده ووجب الرجوع مبا وجده

جا َء طَالِ ُب َها منها قامئاً(.)10
بقوله (صىل الله عليه وســلم) ( ( :فَ ِإ ْن َ
يَ ْو ًما ِم َن ال َّد ْه ِر فَأَ ِّد َها ِإلَ ْي ِه))(.)7
القــول الثــاين :إذا منت اللقطة منــا ًء منفصالً بعد
وجه الداللة :بني الحديث أنه إذا تلفت اللقطة غرم حول تعريفها؛ فإن الزيادة تكون لواجدها؛ ألنه مناء
413/2؛ رشائــع اإلســام290/3 :؛ أســنى املطالــب:
.492/2

((( مل أقف عىل أقوال املذاهب األخرى يف هذه املسألة.
((( ينظر :بدائع الصنائع.201/6 :

((( ينظر :املدونة الكربى.367/4 :

ملكه؛ وألنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له،

بنــاءا ً عىل قاعدة ( الغنم بالغــرم ) أي أن التكاليف
والخســارة التي تحصل من اليشء تكون عىل من
ينتفع به رشعا .

وإليه ذهب الحنابلة يف الراجح عندهم(.)11

((( ينظــر :مغني املحتــاج413/2 :؛ أســنى املطالب :واحتجوا بأنــه «مناء ملكه؛ وألنــه يضمن النقص
.492/2

((( ينظر :رشائع اإلسالم.290/3 :

بعــد الحول فالزيادة له ليكــون الخراج ،أي :الغرم

((( ينظر :القواعد ،اليب فرج عبد الرحمن بن رجب الحنبيل ((( ينظر :عجالة املحتاج.1004/2 :

(ت795هــ) ،تحقيق أياد عبد الطيف إبراهيم القييس ،بيت ((( ينظــر :مغنــي املحتــاج413/2 :؛ رشائع اإلســام:
األفــكار الدولية ،بــروت2004 ،م390 :؛ اإلنصاف يف .290/3

معرفة = الراجح من الخالف عــى مذهب اإلمام املبجل ( ((1ينظر :القواعد390 :؛ اإلنصاف.397/6 :

يل بن سليامن ( ((1ينظــر :املغني البن قدامــة  ، 432 /2 :دقائق أويل
أحمد بن حنبل ،اليب الحســن عالء الدين ع ّ
املــرداوي (ت885ه) ،تحقيق محمد حامــد الفقي ،دار النهى رشح منتهى اإلرادات ،ملنصور بن يونس بن إدريس

إحياء الرتاث العريب ،بريوت1958 ،م.397/6 :

البهــويت (ت1051ه) ،عامل الكتب ،بــروت1414 ،ه-

((( صحيح مسلم :كتاب اللقطة ،1349/3 ،رقم (1993 .)1722م.384/2 :
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قال ابن رشــد« :اتفــق العلامء عــى أ َّن من التق َ
ط
بالضامن»( .)1
القــول املختــار :بعد عرض هذه األقــوال والتتبع اللقط َة وأَشــهد عىل التقاطها فهلكت عنده أنَّه غري
والنظر يف أدلتهم يتبني يل بان قول جمهور الفقهاء ضامن لها «(.)3

هــو اقوى القوال ؛ ألن النامء املنفصل ؛ كان نتاجاً وقال ابن قدامــة« :ألنَّها أمانة يف يده كالوديعة»()4؛
دليل عىل أمانته
ومثرة اللقطة التي هي ليست ملكه وإمنا كانت يده وأل َّن إشــهاده عليها ،وتعريفه لها ٌ
يد أمانة عليها وليس متلكاً لها ،ويبقى عىل موافقة وصــدق نيته ؛ فال ضامن عليه لعــدم التقصري من
املالك ،أي :مالــك اللقطــة  ،إن ريض بتمليكها جانبــه ،بينام ذهب زُفر رحمه الله اىل انه لو أخذها

للملتقط كانت هبة منه إليــه ،أو عوضاً عام قدمه ،لنفســه ثم ن َِد ِم فــأراد ردها اىل موضعهــا فتلفت
وجزا ًء لعمله تجاه تلك اللقطة  ،وإذا مل يوافق عىل يخرجها من الضامن (.)5

متلكها إليــه ،أي :للملتقط  ،فعليه املؤنة والكلفة الحالة الثانية :أن يرتك اإلشهاد عند أَخذ اللقطة ،فإذا

التــي بســببها كان النامء ؛ كالحمل بســبب فحل تلفت عنده دون تع ٍّد منه فال يخلو أن يرتك اإلشهاد
امللتقط وعلفها حتى الــوالدة ،هذا إذا كان حيواناً لعدم إمكانه ،كأَن ال يجد من يشهد ،أو يرتك اإلشهاد
وكاملتاجــرة بالبيــع والرشاء إذا كان مــاالً خالصاً مع إمكانه ،فأ َّما إن ترك اإلشــهاد لعدم إمكانه ،أي

وغريها من األمثال.

املطلب الثاين :ضامن اللقطة

لعدم وجود من يشــهده عىل التقاطها عند أخذها ؛
فال يضمن باتفاق الفقهاء(.)6

إن ضامن تلف اللقطــة يف يد امللتقط يعتمد عىل وأ َّما إن ترك اإلشهاد مع إمكانه ساعة االلتقاط  ،فقد

حالة اللقطة ،وعىل هــذا يختلف الحكم باختالف

دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،ه1999-م7/8 :؛ البيان

األحوال ،وكام يأيت:
يف مذهب اإلمام الشافعي532/7 :؛ املغني.424/5 :
الحال ُة األُوىل :أن يُشهد عند أخذ اللقطة ،فإذا تلفت
((( بداية املجتهد.308/2 :

دون تع ٍّد منه  ،وكان أمني عليها  ،فال ضام َن عليه  ((( ،الكايف يف فقه اإلمام أحمد.197/2 :

والقول قوله يف ذلك  ،باتفاق الفقهاء(.)2

((( ينظر  :املبسوط  ،لألمام الرسخيس . 11 / 2 :

((( ينظر :املصدر نفسه.384/2 :

يل بن محجــن الزيلعي الحنفي
فخر الدين عثامن بــن ع ّ

((( ينظــر :تبيــن الحقائق رشح كنــز الدقائق ،اليب عمر

((( ينظــر :بدائــع الصنائــع201/6 :؛ املحيط الربهاين( :ت743هــ) ،دار الكتاب اإلســامي ،بــروت ،ط ،2بال
439/5؛ بداية املجتهــد308/2 :؛ الحاوي الكبري ،اليب تاريخ302/3 :؛ الجوهرة النرية356/1 :؛ مواهب الجليل:

يل بن محمد بن حبيب املاوردي (ت450ه)77/6 ،؛ البيان يف مذهب اإلمام الشافعي532/7 :؛ املغني:
الحســن ع ّ

تحقيق عادل أحمد عبــد املوجود ،وعيل محمد معوض.421/5 ،

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولني:
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عنه) قال :قال رســول الله (صىل الله عليه وسلم):

ُ
القــول األول :ال يضمن لرتك اإلشــهاد .وبهذا قال (( من التقط لقط ًة فليشــهد ذوي عدل وال يكتم وال
أحق بها وإال فهو ُ
مال
أبو يوســف ،ومحمد بن الحســن من الحنف َّية( ،)1يُغ ِّيــب فإن جاء صاحبها فهو ُّ
الل ِه يؤتيه من يشاء)) (.)9
ومالك( ،)2والشافعي( ،)3وأحمد رحمهم الله(.)4

واستدلوا بحديث زيد بن خالد (ريض الله عنه) قال :وجــهُ الداللــة :أنَّــه (صــى اللــه عليه وســلم)
ئل رسول الله (صىل الله عليه وسلم) عن اللقطة أَمر باإلشهاد ،ونهى عن ال ِكتامنَّ ،
فدل عىل وجوب
ُس َ
فقال (( :ع ِّرفها سنة ث َّم احفظ عفاصها ووكاءها فإن اإلشــهاد عند أخذ اللقطة احتياطــاً لها من الضياع
وال ُّنكــران وصوناً للنفس مــن الطمع عليها وحيازة
جاء أَح ٌد يُخربك بها وإال فاستنفقها ))(.)5

وجــهُ الداللــة :أنَّه (صــى الله عليه وســلم) أمر لها (.)10

بالتعريف دون اإلشــهاد عىل أخذ اللقطة ،ولو كان

محمد بن سفيان بن مجاشــع التميمي املجاشعي :وقيل:

واجبا ً لب َّين ُه  ،عمال بقاعدة ( ال ينســب اىل ســاكت عياض بن حامد ،وفد عىل النبي (صىل الله عليه وســلم)

قول)(.)6

قبل أن يســلم ومعه نجيبة يهديها ،نــزل البرصة فروى عنه

القول الثاين :أنَّ ُه يضمن لرتك اإلشهاد .وبهذا قال أبو البرصيون ،قال ابن حجر « :وأبوه باسم الحيوان املشهور.
وقد صحفه بعض املتنطعني مــن الفقهاء لظنه أن أحدا ال
()7

حنيفة ،وزفر رحمهام الله .

يســمى بذلك» .ينظر :معجم الصحابة ،أبو الحســن عبد

حمر(( )8ريض الله
واســتدلوا بحديث عياض بن ّ

الباقي بن قانع (ت351ه) ،تحقيق صالح سامل املرصايت

((( ينظر :مخترص اختالف العلامء.345/4 :

1997م278/2 :؛ اإلصابة.625/4 :

((( ينظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.532/7 :

األزدي (ت275هــ) ،تحقيق شــعيب األرناؤوط ،ومحمد

((( سبق تخريجه.

2009م :كتاب اللقطة ،بــاب التعريف باللقطة،134/3 ،

((( ينظر :مخترص بداية املجتهد.308/2 :
((( ينظر :املغني.421/5 :

 ،مكتبــة الغرباء األثرية ،املدينة املنــورة ،ط1418 ،3ه-

((( سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين
كامل قره بليل ،دار الرســالة العامليــة ،بريوت1430 ،ه-

((( ينظــر :املغنــي422/5 :؛ نيل األوطــار رشح منتقى رقــم .)1709( :قال ابن امللقن :حديــث صحيح .ينظر:
يل بن محمد البــدر املنري يف تخريج كتاب الرشح الكبري للرافعي ،عمر
األخبار من أحاديث سيد األخيار ،ملحمد بن ع ّ

يل بن امللقن األنصاري (ت804ه) ،تحقيق مصطفى
الشــوكاين (ت1250ه) ،تحقيق عصام الدين الصبابطي ،بن ع ّ
دار الحديث ،مرص1413 ،ه1993-م.405/5 :

أبو الغيط وآخرين ،دار الهجــرة للنرش والتوزيع ،الرياض-

.439/5

( ((1ينظــر :بدائع الصنائــع 201/6؛ املحيط الربهاين:

((( ينظــر :بدائع الصنائــع 201/6؛ املحيــط الربهاين :السعودية1425 ،ه2004-م.153/7 :
((( هو عياض بن حمّر بن أيب حمّر بن ناجية بن عقال بن .439/5
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الحالــة الثالثــة :إذا تلفت عنده يف ســن ِة التعريف فــإن جاء صاحبها « يقتيض وجوب ر ِّدها بعد أَكلها

ٍ
بتفريط منه ،اتفق الفقهاء عىل أنَّه يضمن اللقطة( .)1فيحمل عىل ر ِّد البدل)) (.)5
قال ابن قدامة« :وإن أَتلفها امللتقط أو تلفت عنده وأ َّمــا إذا مل يتملكها ومل يترصف فيها ،فقد اختلف
بتفريطه ضمنها ال أعل ُم يف هذا خالفاً»(.)2

الفقهاء يف ضامن اللقطة يف هذه الحالة إىل قولني:

الحالــة الرابعــة :إذا تلفت اللقطة عنده بعد ســن ِة القــول األول :إنَّه ال يضمــن إال بالتع ِّدي؛ ألَنَّها ال
التعريف ث ُ َّم جاء صاحبهــا ،ال يخلو األمر يف هذه تدخــل ملكه إال باختيــاره فهي أَمانــة .وبهذا قال

رصف فيها ،أو ال جمهور الفقهاء (.)6
الحالة ،إ َّما أن يتملَّــك اللقطة ويت َّ

يتملكهــا وال يترصف فيها ،فــإن متلكها وترصف واســتدلوا مبا جاء يف حديث زيد بن خالد (ريض

النبي (صىل الله عليه وســلم) قال:
فيها ،فقد ذهب عا َّم ُة الفقهاء يف هذه الحالة إىل أنَّه الله عنــه) أن
َّ
يضمن؛ تع َّدى أو مل يتع َّد ،أي :امللتقط(.)3

((اعرف وكاءهــا وعفاصها ثم ع ِّرفها ســنة فإن مل

واستدلوا بحديث زيد بن خالد الجهني (ريض الله تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها

ــئل عن
النبي (صىل الله عليه وســلم) ُس َ
عنه) أ َّن
َّ

اللقطة فقال (( :اعــرف عفاصها ووكاءها ثم ع ِّرفها
((( فتح البــاري رشح صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد
سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك بها))(.)4

وجهُ الداللــة« :قول ُه (صىل الله عليه وســلم) (( :

يل بن حجر العســقالين الشــافعي (ت852ه) ،دار
بن ع ّ
املعرفة ،بريوت1379 ،ه1960-م.106/5 :

((( ينظــر :االســتذكار الجامع ملذهب فقهــاء األمصار

((( ينظر :نهاية املطلب يف دراية املذهب ،إلمام الحرمني وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار
عبد امللــك بن عبد الله بن يوســف الجويني الشــافعي ،اليب عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبد الرب بن

(ت478ه) ،تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب ،دار عاصم =النمري القرطبي (ت463ه) ،تحقيق سامل محمد

املناهج =للنرش والتوزيع ،الســعودية1428 ،ه2007-م :عطا ،ومحمد عيل معــوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

448/8؛ روضة الطالبني406/5 :؛ املغني.424/5 :

((( املغني.424/5 :

1421ه2000-م251/7 :؛ الــكايف يف فقه أهل املدينة
،اليب عمر يوســف بــن عبد اللــه بن عبد الــر القرطبي

((( ينظــر :املحيط الربهــاين439/5 :؛ مغني املحتاج( :ت463هــ) ،تحقيــق محمد محمــد أحيد ولــد ماديك
593/3؛ الحاوي الكبري13/8 :؛ املبدع يف رشح املقنع ،املوريتاين ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،الســعودية،

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبيل ط1400 ،2هــ1980-م836/2 :؛ نيل األوطار410/5 :؛
(ت884هــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1418 ،ه -التاج املذهب ألحكام املذهب ،ألحمد بن قاسم العبادي

1997م130/5 :؛ نيل األوطار.409/5 :

((( سبق تخريجه.

العنــي اليــاين الصنعــاين (ت992ه) ،مكتبــة اليمن

الكربى ،صنعاء1414 ،ه1993-م.27/6 :

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
يوماً من الدهر فأدها إليه)) (.)1
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الجمهور القائلني بأنه ال يتملك اللقطة إال باختياره؛

وجهُ الداللة ( :أ َّن اللقطة وديعة عنده ،وأنَّه بعد سن ٍة فإن اختار أن تكون أمان ًة عنده فله ذلك ،وال يضمن

يض
َّ
مخــر يف متلكها أو عدمه ،فإن اختار حفظها فهي إال بالتعــ ِّدي؛ أل َّن يف تضمينه اللقطة مبج َّرد ُم ِّ
ري للناس من أخذ األمــوال الضائعة
أمانة ال يضمن إال بالتع ِّدي)(.)2
َّ
الســنة فيه تنف ٌ
ُ
القول الثاين :إنَّه يضمن ســواء ف َّرط أو مل يف ِّرط بعد وحفظها وإعادتهــا إىل أصحابها ،ويف ذلك رض ٌر
وتلف لألموال ،وهذا ينايف قاعدة االحتياط لألموال
متلكه اللقطة عند انتهاء سنة التعريف.
ٌ
وهو قول عنــد الشــافع َّية( ،)3وقــول الحنابلة يف التــي تحثُّ الناس وترشــدهم إىل حفــظ األموال
الصحيح من املذهب(.)4

كل ما يتسبب يف إتالفها أو هدرها.
وصيانتها من ِّ

واستدلوا بحديث زيد بن خالد (ريض الله عنه) أ َّن أما يف موضوع اإلشهاد  ،فيرتجح ثالثة فوائد:

رسول الله (صىل الله عليه وســلم) قال (( :ع ِّرفها  -يف حالة تكذيب صاحب اللقطة لدعوى امللتقط
سنة ث ُ َّم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أح ٌد يخربك انه التقطها لريدها ،يطالبه باألشهاد عىل ذلك.
بها وإال فاستنفقها))(.)5

 -أما إذا اقر امللتقط انه التقطها لريدها اىل اصحابها

وجهُ الداللــة« :أ َّن األمر يف قولــه (صىل الله عليه  ،فــا يضمــن إذا هلكت بغض النظر عن ســبب
وســلم) ( فاســتنفقها ) يقتيض الوجوب فتدخل الهالك .

الســنة من غري اختيار كاإلرث  -وأما إذا اقر امللتقط انه التقطها لنفســه وليس للرد
يف ملك ِه بعد
ميض َّ
ِّ
فيضمنها مطلقاً»(.)6

القول املختار :بعــد النظر يف االقوال واالدلة التي

اىل اصحابها ،فهو يضمنها إذا هلكت.
والله تعاىل أعلم.

اوردوها الفقهاء  ،الــذي يبدو يل صوابه ؛ هو قول

((( سبق تخريجه.

((( رشح صحيح مســلم ،اليب زكريــا محيي الدين يحيى
بــن رشف بن مري النووي (ت676هــ) ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت1392 ،هــ .24/12:وينظر :نيل األوطار:
.408/5

((( ينظر :روضة الطالبني.407/5 :

((( ينظر :املغني424/5 :؛ املبدع.130/5 :
((( سبق تخريجه.

((( املبدع.126/5 :

❊

❊

❊
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الخاتمة

 ،وال يحتــاج إىل نية يف متلكها  ،بل حكمها حكم
املرياث يف االنتقال إىل واجدها.

 .6أخذ اللقطة مرشوع يجوز االنتفاع بها عند عدم

وبعــد هذه اإلطاللة عىل ضوابــط اللقطة ومنائها ،ظهور املالك.
واملتضمنة أحكامها يف جواز االلتقاط  ،وما يصح

 .7الراجح هو أن امللتقط ميلك اللقطة بعد انتهاء

التقاطه  ،ومــن يصح له التقــاط  ،والتعريف بها ،تعريفها غنياً كان أو فقريا ً .

والتملك بعــد انتهاء زمن التعريــف ،وحكم مناء  .8االلتقــاط يصح من جائز الترصف وغريه  ،وإن
اللقطة وزيادتهــا  ،وما يجب فيه من الضامن  ،وما أخذ اللقطة واجب إن خيف عليها التلف أو الرسقة.

وقــع من بعضهــا من الخالف ،نخلــص إىل أهم  .9ينقسم النمو من حيث االتصال واالنفصال عىل
النتائج مبا يأيت:

زيادة متصلة باألصل ،وهي إما متولدة منه كالسمن

 .1أن التعريف من األمور الواجبة ملن التقط اللقطة والجامل والــرء من املرض ،أو غــر متولدة منه
مطلقاً  ،سواء قصد متلكها أو حفظها لصاحبها؛ ألن كالصبغ والعقر والكسب والغرس والبناء ،أو زيادة

الهدف من التقــاط اللقطة  ،هو إيصالها لصاحبها ،منفصلة وهي إما متولدة منه كالولد والثمر ،أو غري

وترك التعريف ينايف الهدف ،و يكون تعريف اللقطة متولدة منه كالكسب والغلة.
ملدة َسن ٍة واحد ٍة دون النظر اىل اعتبارات أخرى.

 .10إن اللقطــة يف الحول أمانة يف يد امللتقط إن

 .2أن التعريف يقع يف األشياء الثمينة  ،الذي تتبعه تلفت بغري تفريطه.

همة أوساط الناس  ،دون التافه اليسري يجوز أخذها  .11إذا منــت اللقطة عنــد امللتقط منا ًء منفصالً

أو التصدق بها.

بعد الحول فالراجح أنه يرجع بالزيادة املنفصلة إىل

 .3أن التعريــف يكون نهارا ً ال ليالً  ،وأن يكون يف مالكها.

محال اجتامع الناس ،كام ميكن استعامل الوسائل  .12إذا تلفــت اللقطــة دون تع ٍّد مــن الالقط فال

الحديثة يف التعريف ،كاإلعالن يف مواقع التواصل ضام َن عليه باتفاق الفقهاء.

االجتامعي وغريها .

 .13إن ترك امللتقط اإلشــهاد لعــدم إمكانه ،فال

جنسها دون صفاتها ،ليسهل الوصول إىل صاحبها،

 .14إن ترك اإلشــهاد مع إمكانه ،فال يضمن لرتك

 .5يقع متلك اللقطة بعد ميض حول من التقاطها

 .15إذا تلفت اللقطة عنده بعد ســن ِة التعريف ث ُ َّم

 .4أن املعرف للقطــة يقترص يف تعريفه عىل ذكر يضمن باتفاق الفقهاء.

مع إمكانية التحقق من ملكية مدعيها بذكر صفاتها .اإلشهاد.

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
جــاء صاحبها ،ال يخلو األمر يف هــذه الحالة ،إ َّما

رصف فيها ،أو ال يتملكها وال
أن يتملَّك اللقطة ويت َّ
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المصادر والمراجع

يترصف فيها ،فــإن متلكها وترصف فيها ،ويف هذه

الحالة يضمن ،وإذا مل يتملك امللتقط اللقطة ومل _ بعد القران الكريم

يترصف فيها ،فال يضمن إال بالتع ِّدي.

❊

❊

❊

 .1االحتياط لألموال يف الفقه اإلسالمي ،أنور ماجد
خالد نارص العسايف ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم

اإلسالمية ،جامعة األنبار1434 ،هـ 2013-م.

 .2االختيار لتعليل املختار ،مجد الدين أبو الفضل
عبد الله بن محمود بن مــودود املوصيل الحنفي

(ت683ه) ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي
وأوالده ،مرص1356 ،ه1937-م.

 .3إرشــاد الســالك إىل أرشف املســالك ،عبــد

الرحمــن بن محمد بن عســكر البغدادي املاليك

(ت732هــ) ،صححه وعلق عليــه رضوان محمد
رضوان ،املكتبة التجاريــة الكربى مبرص ،مطبعة
السعادة ،القاهرة1936 ،م.

 .4االســتذكار الجامــع ملذهب فقهــاء األمصار
وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي
واآلثار ،أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن
عبد الرب بن عاصم النمــري القرطبي (ت463ه)،

تحقيق سامل محمد عطا ،ومحمد عيل معوض ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1421 ،ه2000-م.

 .5االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،أبو عمر
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب بن عاصم

النمري القرطبي (ت463هــ) ،تحقيق عيل محمد
البجاوي ،دار الجيل ،بريوت1412 ،ه.
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 .6أســد الغابة يف معرفة الصحابــة ،عز الدين أبو بابن رشــد الحفيــد (ت595هــ) ،دار الحديث،
الحســن عيل بن أيب الكرم محمد بــن محمد بن القاهرة1425 ،ه2004-م.

عبد الكريم الشيباين الجزري املعروف بابن األثري  .12بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر عالء

(ت630ه) ،تحقيق عــي محمد معوض ،وعادل الدين بن مسعود أحمد الكاساين (ت587ه) ،دار
أحمد عبد املوجــود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406 ،2ه1986-م.

1415ه1994-م.

 .13البدر املنري يف تخريــج كتاب الرشح الكبري

ي بن امللقــن األنصاري
 .7أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب ،للرافعــي ،عمــر بن عــ ّ
أبــو يحيى زكريا بــن محمد األنصاري الشــافعي (ت804ه) ،تحقيق مصطفــى أبو الغيط وآخرين،

(ت926هــ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،ه دار الهجرة للنرش والتوزيع ،الرياض -الســعودية،
– 2000م.

1425ه2004-م.

 .8اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل شــهاب  .14البنايــة رشح الهداية ،بدر الديــن أبو محمد
يل بن محمد الكناين العسقالين محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن الحســن
الدين أحمد بن ع ّ
املعروف بابــن حجر (ت852هــ) ،تحقيق عادل العينــي الحنفي (ت855هــ) ،تحقيق أمين صالح

أحمد عبــد املوجود وعىل محمــد معوض ،دار شــعبان ،دار الكتب العلمية ،بــروت1420 ،ه-
الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه.

2000م.

 .9اإلنصاف يف معرفــة الراجح من الخالف عىل  .15البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أبو الحسني
مذهب اإلمام املبجل أحمد بن حنبل ،أبو الحسن يحيــى بن أيب الخري بن ســامل العمــراين اليمني

يل بن سليامن املرداوي (ت885ه) ،الشافعي (ت558ه) ،تحقيق قاسم محمد النوري،
عالء الدين ع ّ

تحقيــق محمد حامــد الفقي ،دار إحيــاء الرتاث دار املنهاج ،جدة1421 ،ه2000-م.
العريب ،بريوت1958 ،م.

 .16التــاج املذهــب ألحكام املذهــب ،أحمد

 .10البحر الزخار الجامع ملذاهب علامء األمصار ،بن قاســم العبــادي العنــي اليــاين الصنعاين

أحمد بن يحيــى املرتىض الزيــدي (ت840ه)( ،ت992هــ) ،مكتبــة اليمــن الكــرى ،صنعاء،

مؤسسة الرسالة ،بريوت1975 ،م.

1414ه1993-م.

 .11بدايــة املجتهد ونهاية املقتصــد ،أبو الوليد  .17تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق ،أبو عمر فخر
يل بــن محجن الزيلعي الحنفي
محمد بــن أحمد بن محمد بن رشــد القرطبي بن الدين عثامن بن ع ّ
اإلمام محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي امللقب (ت743ه) ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
بال تاريخ.
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حبيب املــاوردي (ت450ه) ،تحقيق عادل أحمد

يل عبد املوجود ،وعيل محمــد معوض ،دار الكتب
 .18تقريــب التهذيب ،أبــو الفضل أحمد بن ع ّ
بن حجر العسقالين الشافعي (ت852ه) ،تحقيق العلمية ،بريوت1419 ،ه1999-م.
محمد عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا1406 ،ه .25 -دقائــق أويل النهــى رشح منتهــى اإلرادات،

1986م.

منصور بن يونس بن إدريس البهويت (ت1051ه)،

 .19التنبيه يف الفقه الشــافعي ،أبو إسحاق إبراهيم عامل الكتب ،بريوت1414 ،ه1993-م.

بن عيل بن يوســف الشــرازي (ت476ه) ،عامل  .26الذخرية ،شــهاب الدين أبو العباس أحمد بن
الكتب ،بريوت1998 ،م.

إدريس املاليك القرايف (ت684ه) ،تحقيق محمد

 .20تهذيــب اللغة ،أبو منصــور محمد بن أحمد حجي ،وسعيد أعراب ،ومحمد بو خبزة ،دار الغرب
األزهري (ت370ه) ،تحقيق محمد عوض مرعب ،اإلسالمي ،بريوت1994 ،م.
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م.

 .27رد املحتــار عىل الدر املختــار رشح تنوير

 .21التهذيــب يف اختصــار املدونة ،أبو ســعيد األبصــار املعروفة بحاشــية ابن عابدين ،الســيد
خلف بن أيب القاســم محمــد ،األزدي القريواين محمد أمني عابدين بن الســيد عمر عابدين بن عبد
ابن الرباذعي املاليك (ت372ه) ،تحقيق الدكتور العزيز الدمشقي الحســيني الحنفي (ت1252ه)،

محمــد األمني ولد محمد ســامل بن الشــيخ ،دار دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1386 ،2ه.

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب .28 ،روضــة الطالبني وعمدة املفتــن ،أبو زكريا

1423ه2002-م.

محيي الدين بن رشف النووي (ت676ه) ،إرشاف

 .22جواهــر العقــود ومعني القضــاة واملوقعني زهري الشــاويش ،املكتــب اإلســامي ،بريوت،
والشهود ،شمس الدين محمد بن أحمد الصنهاجي 1405ه1985-م.

األسيوطي (ت880ه) ،تحقيق مسعد عبد الحميد  .29ســنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث

محمــد الســعدين ،دار الكتب العلميــة ،بريوت ،السجســتاين األزدي (ت275ه) ،تحقيق شــعيب

1417ه1996-م.

األرنــاؤوط ،ومحمد كامل قره بليل ،دار الرســالة

 .23الجوهــرة النــرة رشح مختــر القدوري ،العاملية ،بريوت1430 ،ه2009-م.

يل بن محمــد الحــدادي العبادي  .30سبل السالم  ،ملحمد بن إسامعيل بن صالح
أبو بكر بــن ع ّ
(ت800ه) ،املطبعة الخريية ،مرص1322 ،ه.

بن محمد الحســني ،الكحالين ثم الصنعاين ،أبو

يل بن محمد بن إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه باألمري (ت:
 .24الحاوي الكبري ،أبو الحسن ع ّ
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1182هـــ)  ،دار الحديث – مــر  ،بدون طبعة  .37صحيح مسلم ،أبو الحسني مسلم بن الحجاج
وبدون تاريخ .

القشريي النيســابوري (ت261ه) ،تحقيق محمد

 .31رشائع اإلســام يف مســائل الحالل والحرام ،فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

أبو القاســم جعفــر بن الحســن بن يحيى الهذيل بال تاريخ.

املعــروف باملحقق الحيل (ت676ه) ،مؤسســة  .38الفائــق يف غريــب الحديــث ،ملحمود بن

مطبوعايت إسامعليان ،بال تاريخ .

عمر الزمخرشي (ت538هــ) ،تحقيق عيل محمد

 .32رشح التجريــد يف فقه الزيديــة ،املؤيد بالله البجاوي ،ومحمد أيب الفضل إبراهيم ،دار املعرفة،
أحمد بن الحســن الهاروين الحسني (ت411ه) لبنان ،ط  ،2بال تاريخ.

تحقيق محمد يحيــى عزان ،وحميــد جابر عبيد .39 ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أبو الفضل
ي بن حجر العســقالين الشــافعي
مركز البحوث والرتاث اليمنــي ،اليمن1427 ،ه -أحمــد بن عــ ّ

2006م.

(ت852هــ) ،دار املعرفــة ،بــروت1379 ،ه-

 .33رشح الســنة ،محيي السنة أيب محمد الحسني 1960م.

بن مســعود بن محمد الفــراء البغوي (ت516ه) .40 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الدكتور وهبة مصطفى

تحقيق شعيب األرناؤوط ،ومحمد زهري الشاويش ،الزحييل ،دار الفكر ،دمشق ،ط1997 ،4م.

املكتب اإلسالمي ،دمشق -بريوت ،ط1403 ،2ه .41 -القواعــد ،أبو الفرج عبــد الرحمن بن رجب

1983م .

الحنبيل (ت795ه) ،تحقيق أياد عبد الطيف إبراهيم

 .34رشح النيل وشــفاء العليل ،محمد بن يوسف القييس ،بيت األفكار الدولية ،بريوت2004 ،م.

بن عيىس أطفيش (ت1332ه) ،مكتبة اإلرشــاد .42 ،الكاشــف يف معرفة من لــه رواية يف الكتب
جدة1423 ،ه1914-م.

الستة ،أبو عبد الله شــمس الدين محمد بن أحمد

 .35رشح صحيح مســلم ،أبو زكريا محيي الدين الذهبي (ت748هــ) ،تحقيق محمــد عوامة ،دار
يحيى بن رشف بن مــري النووي (ت676ه) ،دار القبلــة للثقافة اإلســامية ،مؤسســة علــو ،جدة،

إحياء الرتاث العريب ،بريوت1392 ،ه.

1413ه1992-م.

 .36صحيــح البخــاري ،أبو عبد اللــه محمد بن  .43الكايف يف فقه اإلمام املبجل أحمد بن حنبل،
إســاعيل البخاري الجعفي (ت256ه) ،تحقيق موفــق الدين عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد

محمد زهري نارص النارص ،دار طوق النجاة ،بريوت ،بن قدامة املقديس (ت620ه) ،دار الكتب العلمية،

1422ه.

بريوت1414 ،ه1994-م.

حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط
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 .44الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوســف دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ه2004-م.

بن عبــد الله بن عبــد الرب القرطبــي (ت463ه) .51 ،مختــر اختالف العلــاء ،أحمد بن محمد

تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،بن ســامة األزدي الطحاوي الحنفي (ت321ه)،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،السعودية ،ط ،2تحقيــق الدكتور عبد الله نذير أحمد ،دار البشــائر

1400ه1980-م.

اإلسالمية ،بريوت1417 ،ه.

 .45اللباب يف الفقه الشــافعي ،أبو الحسن أحمد  .52املدونــة الكــرى ،لإلمــام مالــك بن أنس
بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ابن املحاميل األصبحي (ت179ه) ،برواية سحنون عبد السالم
الشــافعي (ت415ه) ،تحقيق عبد الكريم صنيتان بن سعيد التنوخي (ت240ه) ،عن عبد الرحمن ابن
العمري ،دار البخاري ،املدينة املنورة ،السعودية ،قاسم بن خالد العتقي (ت191ه) عن اإلمام مالك،

1416ه.

تحقيق سيد حامد الفيومي العجاموي وآخرين ،دار

 .46لســان العرب ،أبو الفضل جامل الدين محمد صادر عن نسخة مطبعة السعادة1323 ،ه.

بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي (ت711ه) .53 ،معجم الصحابة ،أبو الحســن عبد الباقي بن
دار صادر ،بريوت1968 ،م.

قانع (ت351ه) ،تحقيق صالح ســامل املرصايت،

 .47املبدع يف رشح املقنع ،أبو إسحاق إبراهيم بن مكتبــة الغربــاء األثريــة ،املدينة املنــورة ،ط،3
محمد بن عبــد الله بن مفلح الحنبيل (ت884ه)1418 ،ه1997-م.
دار الكتب العلمية ،بريوت1418 ،ه1997-م.

 .54مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفاظ

 .48املبســوط ،شــمس األمئة أبو بكر محمد بن املنهاج ،شــمس الدين محمد بن أحمد الرشبيني
أحمد بن أيب سهل الرسخيس الحنفي (ت483ه) ،القاهري الشافعي الخطيب (ت977ه) ،دار الكتب
دار املعرفة ،بريوت1414 ،ه1993-م.

العلمية ،بريوت1415 ،ه1994-م.

 .49املحىل ،أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن  .55املغنــي ،موفق الدين عبد اللــه بن أحمد بن
حزم الظاهري األندليس (ت456ه) ،تحقيق أحمد أحمد بن محمد بــن قدامة املقديس (ت620ه)،
محمد شاكر ،دار الفكر ،بريوت ،بال تاريخ.

مكتبة القاهرة1388 ،ه1968-م.

 .50املحيط الربهــاين يف الفقه النعامين ،لربهان  .56املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رســوم
الدين أيب املعــايل محمود بن تــاج الدين أحمد املدونــة من األحــكام الرشعيــات والتحصيالت

بن برهان الدين عبــد العزيز بن عمر مازه البخاري واملحكــات الرشعيــات ألمهــات مســائلها
(ت616ه) ،تحقيق عبد الكريم ســامي الجندي ،املشــكالت ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــد
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حكم مناء وزيادة اللقطة يف يد امللتقط

القرطبي (ت520ه) ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت .63 ،النهاية يف غريب الحديث واألثر ،مجد الدين

1408ه1988-م.

أبو الســعادات محمد بن محمد بــن عبد الكريم

 .57مناهــج التحصيل ونتائــج لطائف التأويل يف الشيباين الجزري املعروف بابن األثري (ت606ه)،

يل بن تحقيــق زاهــر أحمد الــزاوي ،ومحمــود محمد
رشح املدونة وحل مشكالتها ،أبو الحسن ع ّ
سعيد الرجراجي تويف بعد ســنة (633ه) ،تحقيق الطناحــي ،املكتبــة العلمية ،بــروت1399 ،ه-
أيب الفضــل الدمياطي ،وأحمد عيل ،دار ابن حزم1979 ،م.
بريوت1428 ،ه2007 -م.

 .64نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث

يل بن محمد الشوكاين
 .58املهــذب البــارع يف رشح املخترص النافع ،ســيد األخيار ،محمد بن ع ّ
جامل الدين أبو العبــاس أحمد بن محمد بن فهد (ت1250ه) ،تحقيق عصام الدين الصبابطي ،دار

الحــي (ت841هـــ) ،تحقيق مجتبــى العراقي ،الحديث ،مرص1413 ،ه1993-م.
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم -إيران1407 ،هـ.

 .65الهداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد الله أحمد

 .59مواهب الجليل لرشح مخترص خليل ،أبو عبد بن محمد بن حنبل الشيباين ،أبو الخطاب محفوظ
الله محمد بن عبد الرحمــن الطرابليس املغريب ،بن أحمد بــن الحســن الكلــوذاين (ت510ه)،
املعروف بالحطاب (ت954ه) ،دار الفكر للطباعة تحقيــق عبد اللطيف هميم ،ماهر ياســن الفحل،

والنرش ،بريوت ،ط1412 ،3ه1992-م.

مؤسسة غراس للنرش والتوزيع ،الكويت1425 ،ه-

 .60املوســوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون 2004م.
اإلسالمية ،الكويت1427 ،ه.

 .61النتف يف الفتاوى ،عيل بن الحسني بن محمد
السغدي (ت461ه) ،تحقيق الدكتور صالح الدين
الناهي ،مؤسســة الرســالة ،ودار الفرقان ،بريوت،

ط1404 ،2ه1984-م.

 .62نهاية املطلب يف دراية املذهب ،إمام الحرمني
عبــد امللك بــن عبد اللــه ابن يوســف الجويني
الشــافعي (ت478ه) ،تحقيق الدكتور عبد العظيم

محمــود الديــب ،دار املناهج للنــر والتوزيع،

السعودية1428 ،ه2007-م.
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