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 [املقدمة]

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ خري أمة، -وهلل احلمد  -احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، وجعل أمتنا 

 ١١٠آل عمران:  چ  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

وبعث فينا رسوال منا يتلو علينا آياته، ويزكينا ويعلمنا الكتاب واحلكمة. أمحده على نعمه اجلمة، وأشهد أن ال إله  

اهلل وحده ال شريك له، شهادة تكون ملن اعتصم هبا خري عصمة، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أرسله للعاملني 

ل األمور املهمة، وخصه جبوامع الكلم، فرمبا مجع أشتات احلكم رمحة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا، فأوضح لنا ك

والعلوم يف كلمة، أو شطر كلمة، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه، صالة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما 

حلكم كثريا. أما بعد: فإن اهلل سبحانه وتعاىل بعث حممدا صلى اهلل عليه وسلم جبوامع الكلم، وخصه ببدائع ا

ۉ  ې  ې  ې  )ٹ ٹ  :،فأدى األمانة ونصح األمة ، وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه اليقني ،

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ې

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ چ ٹ ٹ و(ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 

فكانت شريعتنا اإلسالمية هي الرائدة يف حفظ احلقوق وإيصاهلا     ٤ - ٢النجم:  چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ إىل أصحاهبا ورفع الكلفة واملشقة عن العباد ،

اختياري على هذا املوضوع للوقوف على شيء من  هلذا وقع   ٣ املائدة: چگ     ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

هذه املعاني اجلميلة وإلقاء الضوء على جانب من مساحة الشريعة وحفظها لألموال من خالل دراسة أحاديث 
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للناس، السيما مع كثرة التساؤل عن أحكامها يف هذا الزمان وتساهل البعض فيها    اللقطة وبيان أحكامها ومسائلها

حتمل  حقوق الناس عن جهل ، وضياع املمتلكات واهلل املستعان. كان هذا وغريه مما فاتين ذكره هو  ما يؤدي  إىل 

علي بالنجاح التوفيق إنه خري مسئول وباإلجابة جدير  السبب يف اختياري ملثل هذا املوضوع فاهلل أسأل أن مين

 وصلى اهلل على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 

  عناصر البحث

 ج(ناهاملقدمة )حتتوي على أمهية وسبب اختيار املوضوع ، أهداف البحث امل-1

وق وإيصاهلا ظ احلق حفملا كانت شريعتنا اإلسالمية هي الرائدة يف :سبب اختيار وأمهيته #

لوقوف على وضوع لامل إىل أصحاهبا ورفع الكلفة واملشقة عن العباد ، وقع اختياري على هذا

ألموال لحفظها عة و ميلة وإلقاء الضوء على جانب من مساحة الشريشيء من هذه املعاين اجل

التساؤل  ع كثرةا مللناس، السيم  من خالل دراسة أحاديث اللقطة وبيان أحكامها ومسائلها

ن لناس عقوق احعن أحكامها يف هذا الزمان وتساهل البعض فيها  ما يؤدي  إىل حتمل  

ثل  اختياري مللسبب يفو  اكان هذا وغريه مما فاتين ه  جهل ، وضياع املمتلكات وهللا املستعان.

 دير وصلى هللاجابة جابإلو هذا املوضوع فاهلل أسأل أن يكرمين ابلنجاح التوفيق إنه خري مسئول 

 على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 :أهداف البحث # 

 أ : تعريف الناس أبحكام اللقطة. 

 ب:بيان معىن اللقطة.

 ملدة اليت تُعرف فيها اللقطة.بيان ا –ج  .1

 بيان حكم ضالة اإلبل والغنم . -د

 بيان ضرورة رد اللقطة إىل صاحبها طلبها وتعريفه هبا. -هـ 

 بيان البعض الصور اخلارجة عن حدود اللق -و

 :املناهج #   

 اود(مجع املادة العلمية )األحاديث من سنن أيب د -أ : املنهج الوصفي -1

 حلديثاوائد ذكر بعض ف -مناقشة مسائل احلديث د -ج   رجال االسنادالكالم على  -ب

 

 املنهج االستنباطي استنباط األحكام من األحاديث. -2

شرح  -ستة جب الضبط و ختريج األحاديث من الكت -ب  عزو اآلايت -املنهج العلمي أ -3
 عمل الفهارس املتنوعة -هـ   وضع عالمة الرتقيم -د  غريب األلفاظ

 



6 

 

 خطة البحث # 

 

 تعريف اللقطة يف اللغة ويف الشرع الفصل التمهيدي 

 يف التعريف ابللقطة وفيه ثالثة مباحث: # الفصل األول

 (1703( )1702( )1701املبحث األول : يف بيان مدة التعريف وطريقته )

 (1706( )1704املبحث الثاين : يف استنفاق اللقطة أو أكلها وأدائها عند طلبها.)

 (1709الثالث يف إشهاد ذي عدل عند االلتقاط ) املبحث

 ضالة هبيمة األنعام فيه ثالثة مباحث  :# الفصل الثاين

 (1713( )1712( )1704املبحث األول يف ضالة الغنم . )

 (1705املبحث الثاين : ضالة اإلبل. )

 (1720(،)1718املبحث الثالث: يف حكم التقاط ضالة اإلبل والبقر. )

 ان:ه مبحثه وفييف ضرورة أدائها إىل صاحبها ، وما رخص يف التقاط: ث# الفصل الثال

( 1707( )1716( )1715) (1714املبحث األول :يف ضرورة أداء اللقطة إىل صاحبها عند طلبها. )
(1708.) 
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 (1717املبحث الثاين: فيما رخص يف التقاطه كالسوط والعصا وما وأشباهه )

حكم لقطة اصة، و اخل ليت ليست من اللقطة وهلا أحكامها: يف بعض الصور ا # الفصل الرابع
 وفيه مبحثان:  احلاج

 (1710املبحث األول يف صور أخرى هلا أحكامها اخلاصة . )

 (1719املبحث الثاين يف حكم لقطة احلاج )

 أبرز النتائج والتوصيات. وفيها اخلامتة : 

 الفهارس:

 فهرس اآلايت.       -أ

 فهرس األحاديث.   -ب

 األعالم.  -ت

 فهرس املوضوعات.  -ث
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 تعريف اللقطة يف اللغة ويف الشرع: الفصل التمهيدي

ة، مبالغة الضحك لى وزنهو ماٌل يوجد على األرض وال يعرف له مالك، وهي ع اللقطة يف اللغة:
ا جمازاا، لكوهنا   لرآها كذا قا نمألخذ  ببااسيف الفاعل؛ وهي لكوهنا ماالا مرغوابا فيه جعلت آخذا

 اجلرجاين يف )التعريفات(

ال « اللَُّقطة: »1وقال أبو السعادات يف )النهاية(
َ
م امل : اسح ، َوهيَي بَضّم الالَّم وفـَتحح الحَقافي دييثي يفي احلَح

َوحجود. وااللحتيقاط: َأنح يـَعحثُر َعَلى الشَّيء مينح غريي َقصحد وطَلب.
َلحُقوط: َأيي امل

 امل

َزحهَ  دييث  2رييُّ َوقَاَل األح َن الحَعَربي َوَأمجحََع َعَليحهي أهل اللَُّغة واحلَح َع مي ابلسكون ُهَو الحقيَياُس َوَلكينَّ الَّذيي مسُي
 الحَفتحح.

ءي ميَن اأَلرض، َلَقَطه يـَلحُقطه َلقحطاا والحتَـَقَطه: 3وقال أبو الفضل يف )لسان العرب( ُذ الشَّيح : اللَّقحُط: َأخح
َمُعها ويُذييُعها. َأخذه ميَن اأَلرض. َن الحَكاَلمي َمن َيسح  يـَُقاُل: ليُكلّي ساقيطٍة القيطٌة َأي ليُكلّي َما َنَدر مي

َرحضي مينح اَببي َنَصَر َو )الحتَـَقَطُه( أَيحضاا. 4وقال الرازي يف )خمتار الصحاح( َء َأَخَذُه ميَن األح : )َلَقَط( الشَّيح
ُبوُذ َويـَُقاُل ليُكلّي َساقيَطٍة: )اَلقيَطةٌ  َمُعَها َويُذييُعَها. َو )اللَّقييُط( الحَمنـح ( َأيح ليُكلّي َما َنَدَر مينح َكليَمٍة َمنح َيسح

ءي. ي َما الحُتقيَط ميَن الشَّيح  يـُلحتَـَقُط. َو )اللََّقُط( بيَفتحَحَتنيح

* قلت : واحلاصل من جمموع هذه األقوال وغريها من أهل اللغة ،يصب يف أن )اللقط: هو أخذ 
مالك، وأن اللقطة: هي املال امللقوط املوجود على األرض وال يعرف له  األرض وأنالشيء من 

                                                            
، (هـ606جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:  )أبو السعادات( - 1

 و)النهاية( النهاية يف غريب احلديث واألثر.
َزحَهر بن طَلحَحة اهلروى أَبُو َمنحُصور األزهرى اهل - 2 د بن األح ي حُمَمَّد بن َأْحح ائـََتنيح ي َوََثَانينَي َومي  روى اللغوى َصاحب )ََتحذييب اللَُّغة (ولد سنة اثـحنَـَتنيح

 هـ( ،711)أبو الفضل( حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  - 3
 هـ(.666د القادر احلنفي الرازي )املتوىف: )الرازي( زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عب - 4
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الصحيح يف لفظة اللقطة أهنا بضم الالم وفتح القاف عند مجهور أهل اللغة وإن كان القياس يقتضي 
 السكون يف القاف .

 

 

لك أحد ـ د أو م حدو يفما وجد من حق حمرتم غري حمدود ـ أي ليس  فهي الشرع:أما اللقطة يف 
 ال يعرف الواجد مستحقه .

)لوال أين أخاف أن تكون )   واألصل فيها أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على مترة يف الطريق فقال
عريف به، ب التال جيو ذ الشيء احلقري الذي يتسامح به، من الصدقة ألكلتها(( فدل على جواز أخ

ري ولو كان ذ احلقيؤخ واختلف يف جواز األخذ مع معرفة مالكه على قولني وظاهر احلديث على أنه
 مع معرفة مالكه .

وال دليل يف احلديث على أنه  صلى هللا عليه وسلم مل أيخذ التمرة للحفاظ عليها،رداا على من زعم 
طَاَلب ابحلفاظ عليه هو املال أنه يَرد 

ُ
على احلديث ترك األمام ألموال املسلمني للضياع ،كما أن امل

 .1الذي يُعلم طلب صاحبه له، ال ما جرت العادة ابإلعراض عنه حلقارته  وهللا أعلم

 

 

                                                            

 سبل (20 /12) مسلم على النووي شرح (263 /12) البخاري صحيح شرح القاري عمدة( 78 /5) حجر البن الباري انظر: فتح - 1
 (392 /7) العرب لسان (193: ص) التعريفات (264 /4) واألثر احلديث غريب يف النهاية (403 /5) األوطار نيل (137 /2) السالم

 .( 284: ص) الصحاح خمتار
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  يف التعريف ابللقطة وفيه ثالثة مباحث: :األولالفصل 

  :وطريقتهيف بيان مدة التعريف  املبحث األول :

ثـََنا حُمَمَُّد بحُن َكثيريٍ  - 1701 ََبَََن ُشعحَبةُ 1َحدَّ ، قَاَل: َغَزوحُت 4، َعنح ُسَويحدي بحني َغَفَلةَ 3، َعنح َسَلَمَة بحني ُكَهيحلٍ 2، َأخح
ُه، فَـ  6، َوَسلحَماَن بحني َربييَعةَ 5َمَع َزيحدي بحني ُصوَحانَ  َ اطحَرحح ُت َسوحطاا، فـََقااَل: ِلي ُت فـََوَجدح ُقلحُت: اَل، َوَلكينح إينح َوَجدح

ُت، َفَمَررحُت َعَلى الحَمدييَنةي َفَسأَلحُت ُأيَبَّ بحَن َكعحبٍ  تَـعحُت بيهي، َفَحَججح َتمح َبُه َوإيالَّ اسح ُت ُصرَّةا فييَها 7َصاحي ، فـََقاَل: َوَجدح
َّ َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم،  اَئُة دييَناٍر، َفأَتـَيحُت النَّيبي ُتُه فـََقاَل: « َعرّيفـحَها َحوحالا »فـََقاَل: مي ، ُُثَّ أَتـَيـح َعرّيفـحَها »فـََعرَّفـحتُـَها َحوحالا

ُتُه، فـََقاَل: « َحوحالا  ، ُُثَّ أَتـَيـح دح َمنح يـَعحريفـَُها فَـ « َعرّيفـحَها َحوحالا »، فـََعرَّفـحتُـَها َحوحالا ُتُه فـَُقلحُت: ملَح َأجي ، ُُثَّ أَتـَيـح َقاَل: فـََعرَّفـحتُـَها َحوحالا

                                                            
 ع )انظر: تقريب سنة تسعون وله وعشرين ثالث سنة مات العاشرة كبار  من ضعفه من يصب مل ثقة البصري العبدي كثري  ابن حممد - 1

 .                                                  ( 177 /1) احلديث ط النبالء أعالم سري، 416/  9َتذيب التهذيب  (، و305/  7طبقات ابن سعد ،و ) (504: ص) التهذيب

 احلديث يف املؤمنني أمري هو يقول الثوري كان  متقن حافظ ثقة البصري ُث الواسطي بسطام أبو موالهم العتكي الورد ابن احلجاج ابن شعبة 2
: ص) التهذيب ع،)النظر: تقريب ستني سنة مات السابعة من عابدا وكان السنة عن وذب الرجال عن ابلعراق فتش من أول وهو

 (345/ 4، َتذيب التهذيب 281 - 280/  7(طبقات ابن سعد: 266

، 316/  6(طبقات ابن سعد: 248: ص) التهذيب ع)انظر: تقريب الرابعة من[ يتشيع] ثقة الكويف حيىي أبو احلضرمي كهيل  ابن سلمة- 3
 (742/ الرتمجة  4والتعديل: ، واجلرح  2067/ الرتمجة  1والكاشف: 

 َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النيب دفن يوم املدينة قدم التابعني كبار  من[ الثانية من] خمضرم اجلعفي أمية أبو والفاء املعجمة بفتح غفلة ابن سويد - 4
/  6: سعد ابن طبقات(260: ص) التهذيب تقريبع)انظر:  سنة وثالثون مائة وله َثانني سنة ومات الكوفة نزل ُث حياته يف مسلما وكان
 (265 /12) الرجال أمساء يف الكمال َتذيب ،68

 يف الكمال التابعني)انظر: َتذيب كبار  من ثقة، كويف  سليمان أبو صوحان بن صعصعة اخو القيس عبد من العبدي صوحان بن زيد - 5
 (192 /1) احلديث ط النبالء أعالم ،سري (565 /3) حامت أيب البن والتعديل ،اجلرح(242 /11) الرجال أمساء

 زمن يف أرمينية وغزا الكوفة قضاء عمر واله صحبة له يقال اخليل سلمان هللا عبد أبو الباهلي سهم ابن عمرو ابن يزيد ابن ربيعة ابن سلمان 6
 فاستشهد                  عثمان

رو بحن ُمَعاوييَة بحن زيد بحن عبيد بحن قيس بحن َكعحب  بحن أيب - 7 طاب بحن عمر وََكانَ  الحُمنحذر أَبُو كنيته  أمه وجديلة النجار بحن َمالك بحن َعمح  اخلح
يب يكنيه ي  سنة َماتَ  الطَُّفيحل أبي رين اثـحنَـَتنيح تب وََكانَ  ُعثحَمان خاَلَفة إيىَل  بَقيي إينَّه قيل َوقد عمر خاَلَفة يفي  َوعشح  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  اّللَُّ  َصلَّى اّللَّي  لَرُسول يكح
ي ُهَما ْحل أيب بحن َوحُمَّمد أيب بحن الطَُّفيحل َأوحاَلده َومن َحَياته يفي  الحَوحح نـح  متييز يف اإلصابة (31: ص) األمصار علماء الحعلم)انظر: مشاهري مي

 (126/  1( االستيعاب: 625 /4) الصحابة
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َا» تيعح هبي َتمح بُـَها َوإيالَّ فَاسح َفظح َعَدَدَها َوويَكاَءَها َوويَعاَءَها، فَإينح َجاَء َصاحي « َعرّيفـحَها»، َوَقاَل: َواَل أَدحريي أََثاَلًثا قَاَل: « احح
َدةا.   َأوح َمرَّةا َواحي

 ظ ري حمفو التعريف مرة واحدة ألن الشك غ*الشك يف قول )أثالًثا أو مرة واحدة( من ْحاد وهو األقرب، والصحيح أن 

 1احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(

 

 :غريب احلديث

 :عاماا حولا 

 : أي َندي هبا يف جمامع الناس سنة.عرفها سنة

 : احلبل الذي يُربط به الصرة او الكيس.وكاءها

 2وعاءها والشيء الذي تكون فيه: أي وعفاصها

ثـََنا ُمَسدَّدٌ  - 1702 ثـََنا حَيحىَي 3َحدَّ َعحَناُه قَاَل: 5، َعنح ُشعحَبةَ 4، َحدَّ َوقَاَل: َثاَلَث ميرَاٍر، قَاَل: َفاَل « َعرّيفـحَها َحوحالا »، ِبي
نينيَ »أَدحريي، قَاَل َلُه:   صحيح[ : األلباين حكم] « .َذليَك يفي َسَنٍة، َأوح يفي َثاَلثي سي

 1احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(

                                                            
،سنن ابن ماجه 3/650(1374،سنن الرتمذي برقم)3/1350(1723برقم)،مسلم 3/124(2426انظر : صحيح البخاري برقم) - 1

 5/350(5790،سنن النسائي الكَبى برقم)2/837(2506برقم)
 (83 /5) القيم كتاب اللقطة  ابن انظر عون املعبود شرح سنن أيب داود وحاشية - 2
 امللك عبد امسه ويقال وعشرين َثان سنة مات العاشرة من ابلبصرة املسند صنف من أول إنه يقال حافظ ثقة احلسن أبو البصري األسدي مستورد ابن مسربل ابن مسرهد ابن مسدد - 3

 307/  7طبقات ابن سعد:  ،: 109/  10َتذيب التهذيب  ،(528: ص) التهذيب )انظر: تقريب لقب ومسدد العزيز عبد ابن
 حافظ متقن ثقة البصري القطان سعيد أبو التميمي معجمة ُث الواو وسكون املضمومة الراء وتشديد الفاء بفتح فروخ ابن سعيد ابن حيىي - 4

/  7طبقات ابن سعد:  ،(591: ص) التهذيب )انظر: تقريب وسبعون َثان وله[ ومائة] وتسعني َثان سنة مات التاسعة كبار  من قدوة إمام
 (366 /2) ، لكاشف293

 يف املؤمنني أمري هو يقول الثوري كان  متقن حافظ ثقة البصري ُث الواسطي بسطام أبو موالهم العتكي الورد ابن احلجاج ابن شعبة - 5
: ص) التهذيب ع،)النظر: تقريب ستني سنة مات السابعة من عابدا وكان السنة عن وذب الرجال عن ابلعراق فتش من أول وهو احلديث
 (345/ 4، َتذيب التهذيب 281 - 280/  7(طبقات ابن سعد: 266
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 املسألتان املتعلقتان ابحلديث :

 املسألة األوىل:حكم التعريف 

و ابل ما مل ذان منها ما ك أما حكم تعريف اللقطة فظاهر األمر يف األحاديث الوجوب واتفق العلماء على تعريف
 تكن من من الغنم .

واتفق فقهاء األمصار مالك واألوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأْحد إذا انقصت مدة التعريف على جواز أكلها للفقري 
 .2والتصدق هبا للغين

 املسألة الثانية:يف بيان مدة التعريف

 *فقد روي عن مالك والشافعي واألوزاعي وغريهم أن تعريف اللقطة سنة .

 أهنا تعرف ثالثة أشهر ورواية أخرى عنه أنه أربعة اشهر. وروي عن عمر بن اخلطاب

ون أن التعريف يك يب حنيفةأة عن ويف رواية عن أيب حنيفة أن الذي يُعرف سنة هو ما بلغ عشرة دراهم ، ورواية ًثلث
لتقط.

ُ
 على قدر امل

بد أن تُعرف ملدة عام،وهو قول علي وابن عباس ، واتفق مجهور العلماء على أن اللقطة إذا كانت شيء ذو ابل ال
وابن املسيب ، والشعيب ، ومذهب مالك والشافعي وأْحد ونقل اخلطايب إمجاع العلماء يف ذلك، وقال اجلوزي إبتداء 

 .3احلول من يوم التعريف

                       ******************** 

َاعيي - 1703 ثـََنا ُموَسى بحُن إيمسح ثـََنا َْحَّادٌ 1لَ َحدَّ ثـََنا َسَلَمُة بحُن ُكَهيحلٍ 2، َحدَّ َناديهي َوَمعحَناهُ 3، َحدَّ قَاَل: يفي  4، ِبييسح
ي َأوح َثاَلثَةا التـَّعحرييفي  بُـَها فـََعَرَف َعَدَدَها »زَاَد « اعحريفح َعَدَدَها َوويَعاَءَها، َوويَكاَءَها» َوقَاَل: قَاَل: َعاَمنيح َفإينح َجاَء َصاحي

                                                                                                                                                                              
،سنن ابن ماجه 3/650(1374،سنن الرتمذي برقم)3/1350(1723،مسلم برقم)3/124(2426صحيح البخاري برقم) انظر : - 1

 5/350(5790،سنن النسائي الكَبى برقم)2/837(2506برقم)
)اجلملة الثانية:يف  هـ(595الوليد حممد بن أْحد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف:  يبألبداية اجملتهد وهناية املقتصد  انظر: - 2

 (4/89احكام اللقطة  

 7/1ابب مدة تعريف اللقطة  هـ(456حممد علي بن أْحد القرطيب الظاهري )املتوىف:  يبألاحمللى ابآلًثر  - 3
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، يـَعحيني « . َكاَءَها فَادحفـَعحَها إيلَيحهي َووي  دييثي  «فـََعَرَف َعَدَدَها»قَاَل أَبُو َداُوَد: لَيحَس يـَُقوُل َهذيهي الحَكليَمَة إيالَّ َْحَّاٌد يفي َهَذا احلَح
  صحيح[ : األلباين حكم]

 خالد بن زيد حديث يف كما  واحدة سنة التعريف واملعتمد

 5)صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(احلديث أخرجه البخاري يف 

 املسألة املتعلقة ابحلديث:

 مايلزم مدعي اللقطة من الوصف

لدَننري ة زايدةا وصف ااملالكي اشرتطاتفق األمام أْحد ومالك إىل أن وصف الوعاء والوكاء يكفي لُتدفع عليه اللقطة، و 
 وعددها .

 . 6العالمتني ـ الوعاء أو الوكاءـ وجهل األخرى فال شيء له، وقيل ُتدفع إليه بعد اإلنذارمده أما إذا عرف إحدى

 الفوائد املستنبطه من أحاديث املبحث:

أروع األمثلة يف ت أعلى و ث ضربحكمة الشريعة اإلسالمية ومسو مكانتها وتقدمها على القوانني واألنظمة الوضعية، حي -1
سالمية حبفظه شريعة اإلمرت الواملوال وغريها ،فاللقطة مال مرتوك ال رقابة عليه ومع هذا أحفظ األنفس واألعراض 

 وصيانته والبحث عن مالكه وإعادته له ،وإذا اُستهلك فبشروط وضوابط،

لى نفسه السطو  بعضها ع ت ظلفسبحان هللا أين تلك احلضارات اليت تدعي األمن والنظام يف حني ال أيمن اإلنسان حت
 تك األعراض وسرقة األموال.وه

                                                                                                                                                                              

موسى ابن إمساعيل املنقري بكسر امليم وسكون النون وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح  - 1
)انظر:) املعجمة مشهور بكنيته وابمسه ثقة ثبت من صغار التاسعة وال التفات إىل قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة ثالث وعشرين 

 8/423،سري أعالم النبالء 9/160، الثقات إلبن حبان335/  10ب َتذيب التهذي)
 سبع سنة مات الثامنة كبار  من أبخرة حفظه وتغري ًثبت يف الناس أثبت عابد ثقه سلمة أبو البصري دينار ابن سلمة ابن ْحاد - 2

 .282/  7طبقات ابن سعد:  ،142 – 140/  3اجلرح والتعديل:  ،(178: ص) التهذيب وستني)انظر: تقريب
، 316/  6(طبقات ابن سعد: 248: ص) التهذيب ع)انظر: تقريب الرابعة من[ يتشيع] ثقة الكويف حيىي أبو احلضرمي كهيل  ابن سلمة 3

 (742/ الرتمجة  4، واجلرح والتعديل:  2067/ الرتمجة  1والكاشف: 
 أي بسند احلديث السابق ، ومعناه - 4
،سنن ابن ماجه 3/650(1374،سنن الرتمذي برقم)3/1350(1723،مسلم برقم)3/124(2426البخاري برقم)انظر : صحيح  - 5

 5/350(5790،سنن النسائي الكَبى برقم)2/837(2506برقم)
ة الثانية:يف )اجلمل هـ(595الوليد حممد بن أْحد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف:  يبألبداية اجملتهد وهناية املقتصد  انظر: - 6

 (4/90احكام اللقطة  
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 ملستعان.اة فاهلل ملئونواي للعجب كيف نسعى وراءها حبثاا عن األمن والرخاء ، وقد كفتنا شريعتنا الغراء ا
 وجوب التعريف ابللقطة وعدم الكتم عنها. -2
 . 1مدة التعريف على الصحيح )عام واحد( ويبدأ من يوم التعريف -3

 ف وطريقته:يف بيان مدة التعري : الثايناملبحث 

َبُة بحُن َسعييدٍ  - 1704 ثـََنا قـُتَـيـح َاعييُل بحُن َجعحَفرٍ 2َحدَّ ثـََنا إيمسح ، َعنح يَزييَد، َموحىَل 4، َعنح َربييَعَة بحني َأيبي َعبحدي الرَّْححَني 3، َحدَّ
َبعيثي  َُهينيّي 5الحُمنـح َعرّيفـحَها »َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم، َعني اللَُّقَطةي، قَاَل: ، َأّن َرُجالا َسَأَل َرُسوَل اّللَّي 6، َعنح َزيحدي بحني َخاليٍد اجلح

َا َفَأدّيَها إيلَيحهي  َا، فَإينح َجاَء َرهبُّ تَـنحفيقح هبي ؟ « َسَنةا، ُُثَّ اعحريفح ويَكاَءَها، َوعيَفاَصَها، ُُثَّ اسح ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَُّة الحَغَنمي
هَ »فـََقاَل:  يَك َأوح ليلذّيئحبي ُخذح َخي َي َلَك َأوح ألي َا هي َب َرُسوُل اّللَّي َصلَّى « ا، فَإيَّنَّ ، فـََغضي بيلي ، قَاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَُّة اإلحي

ُهُه، َوقَاَل:  نَـَتاُه، َأوي اْححَرَّ َوجح َاَما َلَك َوهَلَا؟ َمَعَها »هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم َحَّتَّ اْححَرَّتح َوجح َقاُؤَها َحَّتَّ أَيحتييَـَها َرهبُّ َذاُؤَها َوسي « حي
 7احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(صحيح :]حكم األلباين[  .

 :غريب احلديث

 انفقها على نفسك:اْستَـْنِفْق ِِبَا

                                                            

 الفوائد من استنباط الباحث - 1
 ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة - 2

/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة من ثبت
379 

: ص) التهذيب َثانني)انظر: تقريب سنة مات الثامنة من ثبت ثقة القارىء إسحاق أبو الزرقي األنصاري كثري  أيب ابن جعفر ابن إمساعيل - 3
 .250/  1، تذكرة احلفاظ: 99َتذيب الكمال:  ،(106

 كانوا  سعد ابن قال مشهور فقيه ثقة فروخ أبيه واسم الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موالهم التيمي الرْحن عبد أيب ابن ربيعة - 4
 تقريب وأربعني)انظر: اثنتني سنة الباجي وقال ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي ملوضع يتقونه

 .65/  3، ثقات ابن حبان 44 / 2( ، ميزان االعتدال 207: ص) التهذيب
 التهذيب الثالثة)انظر: تقريب من صدوق مدين مثلثة بعدها املهملة وكسر املوحدة وفتح النون وسكون امليم \بضم املنبعث موىل يزيد - 5
 .(375 /11) التهذيب َتذيب ،6481/ الرتمجة  3والكاشف:  ،(606: ص)
 ابلكوفة)انظر: تقريب سنة وَثانون مخس وله وسبعني أو وستني َثان سنة[ ابملدينة] مات مشهور صحايب املدين اجلهين خالد ابن زيد - 6

 .(549 /2) األصحاب معرفة يف ، االستيعاب(132 /2) الفكر ط الغابة ، أسد(223: ص) التهذيب
 
،سنن ابن ماجه 3/647(1372برقم)،سنن الرتمذي 3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)1/30(90انظر: صخيح البخاري برقم) - 7

 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)
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 يطلق على اللقطة من احليوان خاصة   ضالة:

دَّيحني : وجنتاه َنُة َما ارحتـََفَع ميَن اخلَح  1الحَوجح

 املسألة املتعلقة ابحلديث:       

 التعّرف على اللقطة وطريقة تعريفها
 بل التعريف، ويفالوكاء قفاص و * أما التعّرف على اللقطة فقد اختلفت الرواايت فيه ، ففي بعض الرواايت معرفة الع

 املعرفة.بعضها التعريف مقدم على 

الواصف  قاط ملعرفة صدقند االلتعوصاف وقال النووي : جُيمع بني الروايتني أبن تكون املعرفة يف احلالتني معاا فيعلم األ
 هلا، ويعلم األوصاف وقدرها عند متلكها ليتمكن من من ردها إذا جاء طالبها.

ىل إاك خالف حيتاج يكون هن  فالي الرتتيب أصالا وقال احلافظ : حيتمل أن تكون )ُث( يف احلديث ِبعىن الواو فال تقتض
 اجلمع.

 ن محنو ذلك ) يقول و األسواق جد و اما طريقة التعريف فيكون بذكرها للناس واإلعالم هبا يف احملافل كأبواب املسا
 ضاعت له نفقة أو مال وحنو ذلك من العبارات ( وال يذكر شيئاا من األوصاف .

تاد ، م بل على املععاب األاياستي والظاهر أن يكون التعريف متوالياا ال على وجه االستيعاب ، فال يلزم ابلليل وال
 هر مرة  ش كل ُثفيكون ابتداءا كل يوم مرتني طريف النهار ، ُث كل يوم مرة ، ُث كل أسبوع مرة ، 

 ه. مكان وجودها وغري وال يشرتط أن يعرف بنفسه بل جيوز التوكيل ، ويكون التعريف يف

 مة*قلت : وميكن يف عصرَن اليوم أن يُعلن عن اللقطة عن طريق وسائل اإلعالم املتقد

 .2كالصحف واجملالت  واملواقع االلكرتونية والقنوت الفضائية وغريها وهللا أعلم

 

 
                                                            

 (58 /5) القيم كتاب اللقطة  ابن انظر عون املعبود شرح سنن أيب داود وحاشية - 1
  هـ(1250مد بن علي الشوكاين اليمين )املتوىف: : حملنيل األوطار  (من كتاب5/405)كتاب اللقطة  انظر: - 2
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ثـََنا حُمَمَُّد بحُن رَافيعٍ  - 1706 ثـََنا ابحُن َأيبي ُفَديحكٍ الحمَ  2، َوَهاُروُن بحُن َعبحدي اّللَّي 1َحدَّ ، َعني الضَّحَّاكي 3عحىَن، قَااَل: َحدَّ
ري بحني َسعييدٍ 5، َعنح َساملٍي َأيبي النَّضحري 4يـَعحيني ابحَن ُعثحَمانَ   ،6، َعنح ُبسح

َُهينيّي   َعرّيفـحَها َسَنةا، فَإينح َجاَء » اللَُّقطَةي، فـََقاَل: ، َأنَّ َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم ُسئيَل َعني 7َعنح َزيحدي بحني َخاليٍد اجلح
احلديث  [األلباين حكم«]لَيحهي اَبغييَها َفَأدّيَها إيلَيحهي، َوإيالَّ فَاعحريفح عيَفاَصَها، َوويَكاَءَها، ُُثَّ ُكلحَها فَإينح َجاَء اَبغييَها َفَأدّيَها إي 

 8أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،، والنسائى يف )يف سننه الكَبى(

 :غريب احلديث

 9طَاليبـَُها َأيح  اَبِغيَها:

 

 الفوائد املستنبطه من أحاديث املبحث:

 بيان ما يـَُتعرف عليه لتعريف اللقطة. -1

                                                            

 ، سري(478: ص) التهذيب تقريب وأربعني)أنظر: مخس سنة مات عشرة احلادية من عابد ثقة النيسابوري القشريي رافع ابن حممد - 1
 .254/  7( ، اجلرح والتعديل 214 /12) الرسالة ط النبالء أعالم

 َنهز وقد وأربعني ثالث سنة مات العاشرة من ثقة البزاز ابملهملة احلمال موسى أبو البغدادي مروان ابن هللا عبد ابن هارون - 2
 .22/  14اتريخ بغداد "  ،(115 /12) الرسالة ط النبالء أعالم ، سري(569: ص) التهذيب الثمانني)انظر: تقريب

 الرجال أمساء يف الكمال ، َتذيب(110: ص) التهذيب تقريب السادسة)انظر: من صدوق حممد والد فديك أيب ابن مسلم ابن إمساعيل - 3
 334/  1َتذيب التهذيب  ،(207 /3)
 من يهم صدوق املدين عثمان أبو وابلزاي أوله بكسر احلزامي األسدي حزام ابن خالد ابن هللا عبد ابن عثمان ابن الضحاك - 4

 .(446 /4) التهذيب ، َتذيب(279: ص) التهذيب السابعة)انظر: تقريب
 وعشرين)انظر: تسع سنة مات اخلامسة من يرسل وكان ثبت ثقة املدين التيمي هللا عبيد ابن عمر موىل النضر أبو أمية أيب ابن سامل - 5

 (407 /6) حبان البن ، الثقات(179 /4) حامت أيب البن والتعديل ، اجلرح(226: ص) التهذيب تقريب
طبقات ابن  ،(122: ص) التهذيب تقريب مائة)انظر: سنة مات الثانية من جليل ثقة احلضرمي ابن موىل العابد املدين سعيد ابن بسر - 6

 364/  5، َتذيب التهذيب 442/  7سعد 
 ابلكوفة)انظر: تقريب سنة وَثانون مخس وله وسبعني أو وستني َثان سنة[ ابملدينة] مات مشهور صحايب املدين اجلهين خالد ابن زيد - 7

 .(549 /2) األصحاب معرفة يف االستيعاب، (132 /2) الفكر ط الغابة ، أسد(223: ص) التهذيب
 .3/647(1372،الرتمذي برقم)3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)1/30(91انظر:صحيح البخاري برقم) - 8
 (87 /5)كتاب اللقطة  القيم ابن وحاشية املعبود انظر: عون - 9
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 . 1و استنفاقها مع ضمان ردها عند جميء صاحبهاجواز التصرف يف اللقطة بعد احلول أبكلها  -2

   يف إشهاد ذي عدل عند اللتقاط : الثالثاملبحث 

دٌ  - 1709 ثـََنا ُمَسدَّ ثـََنا َخاليٌد يـَعحيني الطَّحَّانَ 2َحدَّ َاعييلَ  3، َحدَّ ثـََنا ُموَسى بحُن إيمسح ثـََنا ُوَهيحبٌ  4، ح وَحدَّ  الحَمعحىَن  5، َحدَّ
اءي ، َعنح َخاليٍد  ذَّ َارٍ  8، َعنح ُمَطرّيٍف يـَعحيني ابحَن َعبحدي اّللَّي 7 ، َعنح َأيبي الحَعاَلءي  6احلَح : قَاَل  ، قَالَ 9 ، َعنح عيَياضي بحني ْحي

لٍ »:  َرُسوُل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلَّمَ  ٍل َأوح َذويي َعدح هيدح َذا َعدح ُتمح َواَل يـَُغيّيبح فَإينح َوَجَد ، َواَل َيكح  َمنح َوَجَد لَُقطَةا فـَلحُيشح
بَـَها فـَلحرَيُدََّها َعَليحهي   صحيح[األلباين حكم] « ، َوإيالَّ فـَُهَو َماُل اّللَّي َعزَّ َوَجلَّ يـُؤحتييهي َمنح َيَشاءُ  َصاحي

 [الباقي عبد فؤاد حممد شرح]

                                                            
 .الفوائد من استنباط الباحث - 1
 العاشرة من ابلبصرة املسند صنف من أول إنه يقال حافظ ثقة احلسن أبو البصري األسدي مستورد ابن مسربل ابن مسرهد ابن مسدد -2

/  10َتذيب التهذيب  ،(528: ص) التهذيب )انظر: تقريب لقب ومسدد العزيز عبد ابن امللك عبد امسه ويقال وعشرين َثان سنة مات
  307/  7طبقات ابن سعد:  ،: 109

 سنة مولده وكان وَثانني اثنتني سنة مات الثامنة من ثبت ثقة موالهم املزين الواسطي الطحان يزيد ابن الرْحن عبد ابن هللا عبد ابن خالد - 3
 259/ 1تذكرة احلفاظ:  ،(277 /8) الرسالة ط النبالء أعالم ، سري(189: ص) التهذيب ومائة)انظر: تقريب عشر

وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح املعجمة مشهور موسى ابن إمساعيل املنقري بكسر امليم وسكون النون  - 4
/  10َتذيب التهذيب ) انظر: )بكنيته وابمسه ثقة ثبت من صغار التاسعة وال التفات إىل قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة ثالث وعشرين

 .8/423ء ،سري أعالم النبال9/160، الثقات إلبن حبان335
 مخس سنة مات السابعة من أبخرة قليال تغري لكنه ثبت ثقة البصري بكر أبو موالهم الباهلي عجالن ابن خالد ابن ابلتصغري وهيب - 5

 .1482، َتذيب الكمال: 160( ، مشاهري علماء األمصار: 586: ص) التهذيب تقريب بعدها)انظر: وقيل وستني
َرانَ  بنُ  َخاليدُ  - 6 َنازيلي  أَبُو ميهح

ُ
َماُم، احَلذَّاءُ  الَبصحرييُّ  امل َنازيلي  أَبُو الثّيَقُة، احلَافيُظ، اإلي

ُ
ُهوحرُ  الَبصحرييُّ، امل َشح

حَلذَّاءي،: امل )انظر: سري َأَحدُ  ابي  أعالم اأَلعحاَلمي
 .153/  1تذكرة احلفاظ  ،(369َتذيب الكمال ) ،(190 /6) الرسالة ط النبالء

 مات الثانية من ثقة[ جده إىل ينسب وقد] البصري العالء أبو العامري املعجمة وتشديد املعجمة بكسر الشخري ناب هللا عبد ابن يزيد - 7
طبقات ابن سعد  ،(602: ص) التهذيب رؤية)انظر: تقريب له أن زعم من فوهم عمر خالفة يف مولده وكان قبلها أو ومائة عشرة إحدى سنة
 .(493 /4) الرسالة ط النبالء أعالم ، سري155/  7
 احلرشي العامري راء ُث ساكنة حتتانية بعدها املكسورة املعجمة[ اخلاء] وتشديد املعجمة الشني بكسر الشخري ابن هللا عبد ابن مطرف - 8

، (534: ص) التهذيب وتسعني)انظر: تقريب مخس سنة مات الثانية من فاضل عابد ثقة البصري هللا عبد أبو معجمة ُث مفتوحتني ِبهملتني
 141/  7طبقات ابن سعد ،(187 /4) الرسالة ط النبالء أعالم سري
 .اجملاشعي التميمي جماشع بن سفيان بن حممد بن عقال بن َنجية بن ْحار أيب عياض ابن - 9

 سلمي أن قبل سّلمو  عليه اّللَّ  صلى نيبّ ال إىل أهدى أنه آخر حديث عنه والرتمذي داود أيب وعند مسلم، صحيح يف حديثه. وغريه خليفة نسبه
 (5 /3) حبان البن ، الثقات(625 /4) الصحابة متييز يف )انظر: اإلصابة.البصرة وسكن منه، يقبل فلم
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 ورِبا. األمانة بعد ةاخليان إىل فتدعه. يهاف الرغبة وانبعاث والشيطان النفس تسويل خلوف وإرشاد أتديب أمر هو اخلطايب قال( عدل ذا فليشهد) - ش] 
 .[ورثته فيدعيها ميوت

 1احلديث أخرجه ابن ماجه يف سننه، والنسائي يف سننه الكَبى

 

 املسألة املتعلقة ابحلديث:

 اإلشهاد عند االلتقاط وطلب البينة عند التسليم

 يدعيها كاذب . ا حَّت الوصافهأبأحدمها أنه ُيشهد على أنه وجد لقطة وال يُعلم *أما االشهاد ففي كيفيته قوالن: 

 الثاين : ُيشهد على أوصافها كلها حَّت إذا مات مل يتصرف فيها الوارث.

 . هو األصحلها و كوأشار بعض الشافعية إىل التوسط بني الوجهني أبن يذكر بعض الصفات وال يستوعبها  

يث يدل على يف احلد األمر أبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه إىل الوجوب ألن ظاهر*أما حكم االشهاد : فذهب 
 الوجوب.

ن ألشهاد احتياطاا ستحب االَّنا يوذهب الشافعي يف الثاين إىل عدم الوجوب وبه قال مالك وأْحد وغريهم، وقالوا : إ
 يف حديث زيد لو كان واجباا لبينه. النيب 

بينة ، جلواز ن طلب الا بدو للقطة : فذهب اإلمام وأْحد إىل أهنا تسلم ِبجرد وصفه*أما طلب البينة من مدعي ا
 العمل ابلظن واالعتماد عليه يف الشرع.

 ي إىل أنه ال يستحقها إال ببينة.وذهب أبو حنيفة  والشافع

صل قال : ال وسبب اخلالف هو معارضة األصل يف اشرتاط الشهادة يف صحة الدعوى لظاهر هذا احلديث فمن غّلب األ
 .2بد من البينة ،ومن غّلب ظاهر احلديث قال ال حيتاج إىل بينة

 الفوائد املستنبطه من أحاديث املبحث:

تلبس حبقوق  له أن يالمةا س هصيانة الشريعة اإلسالمية للمسلم ووضع االحتياطات له حفظاا ملاله ومال غري  -1
 اآلخرين يتضح ذلك يف اإلشهاد والبينة.

                                                            

 .5/344(5776،سنن النسائي الكَبى برقم)1/30(2505انظر: سنن ابن ماجه برقم) - 1
 (5/404)كتاب اللقطة  هـ(1250مد بن علي الشوكاين اليمين )املتوىف: : حمليل األوطار ن انظر: - 2
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 .1د عند االللتقاط ، وجواز طلب البينة عند األداء السيما إن وجدت شبةاستحباب اإلشها -2

ضالة  يف املبحث األول: ضالة ِبيمة األنعام فيه ثالثة مباحث  # الفصل الثاين:
 (1713( )1712( )1704الغنم . )

َبُة بحُن َسعييدٍ  - 1704 ثـََنا قـُتَـيـح َاعييُل بحُن َجعحَفرٍ 2َحدَّ ثـََنا إيمسح ، َعنح يَزييَد، َموحىَل 4َعنح َربييَعَة بحني َأيبي َعبحدي الرَّْححَني ، 3، َحدَّ
َبعيثي  َُهينيّي 5الحُمنـح َعرّيفـحَها »، َأّن َرُجالا َسَأَل َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم، َعني اللَُّقَطةي، قَاَل: 6، َعنح َزيحدي بحني َخاليٍد اجلح

َا َفَأدّيَها إيلَيحهي َسَنةا، ُُثَّ اعحريفح ويكَ  َا، فَإينح َجاَء َرهبُّ تَـنحفيقح هبي ؟ « اَءَها، َوعيَفاَصَها، ُُثَّ اسح ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَُّة الحَغَنمي
يَك َأوح ليلذّيئحبي »فـََقاَل:  َخي َي َلَك َأوح ألي َا هي َها، فَإيَّنَّ َب َرُسوُل اّللَّي َصلَّى ، قَاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَّةُ « ُخذح ، فـََغضي بيلي  اإلحي

ُهُه، َوقَاَل:  نَـَتاُه، َأوي اْححَرَّ َوجح َا»هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم َحَّتَّ اْححَرَّتح َوجح َقاُؤَها َحَّتَّ أَيحتييَـَها َرهبُّ َذاُؤَها َوسي  «َما َلَك َوهَلَا؟ َمَعَها حي
.  

 صحيح ]حكم األلباين[ :
 7البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(احلديث أخرجه 

 احلديث سبق ذكره يف الفصل األول املبحث الثاين)استنفاق اللقطة أو أكلها..( والشاهد هلذا املبحث قوله)فضالة الغنم...(
                                                            

 .الفوائد من استنباط الباحث - 1
 من ثبت ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة - 2

 379/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة

 ،(106: ص) التهذيب َثانني)انظر: تقريب سنة مات الثامنة من ثبت ثقة القارىء إسحاق أبو الزرقي األنصاري كثري  أيب ابن جعفر ابن إمساعيل - 3
 .250/  1، تذكرة احلفاظ: 99َتذيب الكمال: 

 ملوضع يتقونه كانوا  سعد ابن قال مشهور فقيه ثقة فروخ أبيه واسم الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موالهم التيمي الرْحن عبد أيب ابن ربيعة - 4
( ، ميزان 207: ص) التهذيب تقريب وأربعني)انظر: اثنتني سنة الباجي وقال ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي

 .65/  3، ثقات ابن حبان 44/  2االعتدال 

 ،(606: ص) التهذيب الثالثة)انظر: تقريب من صدوق مدين مثلثة بعدها املهملة وكسر املوحدة وفتح النون وسكون امليم \بضم املنبعث موىل يزيد - 5
 .(375 /11) التهذيب َتذيب ،6481/ الرتمجة  3والكاشف: 

: ص) التهذيب ابلكوفة)انظر: تقريب سنة وَثانون مخس وله وسبعني أو وستني َثان سنة[ ابملدينة] مات مشهور صحايب املدين اجلهين خالد ابن زيد - 6
 .(549 /2) األصحاب معرفة يف ، االستيعاب(132 /2) الفكر ط الغابة ، أسد(223

،سنن ابن ماجه 3/647(1372برقم)،سنن الرتمذي 3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)1/30(90انظر: صخيح البخاري برقم) - 7
 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)
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ثـََنا - 1712 ثـََنا ،1ُمَسدَّدٌ  َحدَّ َنسي  بحني  اّللَّي  ُعبَـيحدي  َعنح  ،2َعَوانَةَ  أَبُو َحدَّ َخح ريو َعنح  ،3األح  بحني  َعمح
ََذا ،4ُشَعيحبٍ  َناديهي  هبي يكَ  َأوح  َلكَ »: الحَغَنمي  َضالَّةي  يفي  قَالَ  5ِبييسح َخي ، أَوح  ألي َها ليلذّيئحبي  َقالَ  وََكَذا.  «َقطُّ  ُخذح

ريو َعنح  ،7َعطَاءٍ  بحنُ  َويـَعحُقوبُ  ،6أَيُّوبُ  فييهي  ّي  َعني  ُشَعيحٍب، بحني  َعمح : قَالَ  َوَسلََّم، َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي
َها»  . «َفُخذح

__________ 
 للفظ.إنفرد به أيب داود هبذا ااحلديث                            حسن[ : األلباين حكم]

 :غريب احلديث

بيهُ  بيُسُكوني  :خذها قط َعحىَن  َيُكوَن  َأنح  الطَّاءي ُيشح تيَفاءُ  َوُهوَ  َحسحبُ  ِبي كح  ها ومن حسيب أي قطي تقول ابلشيء االي
َنسي  بحنَ  اّللَّي  ُعبَـيحدَ  َأنَّ  َوالحَمعحىَن  فـََقطح  َمرَّةا  َرأَيـحُتهُ  يـَُقالُ  هنا َخح ريو َعنح  الرَّاوييَ  األح َها قـَوحليهي  َعَلى زَادَ  َما ُشَعيحبٍ  بحني  َعمح  ُخذح

                                                            

 َثان سنة مات العاشرة من ابلبصرة املسند صنف من أول إنه يقال حافظ ثقة احلسن أبو البصري األسدي مستورد ابن مسربل ابن مسرهد ابن مسدد - 1
طبقات ابن سعد:  ،: 109/  10َتذيب التهذيب  ،(528: ص) التهذيب )انظر: تقريب لقب ومسدد العزيز عبد ابن امللك عبد امسه ويقال وعشرين

7  /307 

مخس أو وضاح بتشديد املعجمة ُث مهملة ]بن عبد هللا[ اليشكري ابملعجمة الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة  - 2

 .173 ترمجة /9" والتعديل ، واجلرح287/  7: سعد ابن طبقات ،و(580التهذيب )ص: تقريب )انظر:  ست وسبعني ع

تقريب التهذيب )ص:  )انظر:عبيد هللا ابن األخنس النخعي أبو مالك اخلزاز ِبعجمات صدوق قال ابن حبان كان خيطىء ]كثرياا[ من السابعة ع - 3

 .146/  7: حبان ابن وثقات ،1461 الرتمجة/  5: والتعديل واجلرح ،(369

تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4عمرو ابن شعيب ابن حممد ابن عبد هللا ابن عمرو ابن العاص صدوق من اخلامسة مات سنة َثاين عشرة ومائة  - 4

 .6383 الرتمجة/  3: االعتدال وميزان ،165/  5: النبالء أعالم وسري ،(423

 من ثبت ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة - 5
 379/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة

بعدها معجمة ُث مثناة ُث حتتانية وبعد األلف نون أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار  أيوب ابن أيب متيمة كيسان السختياين بفتح املهملة - 6
/  3َتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ،و(117تقريب التهذيب )ص:  )انظر:الفقهاء العباد من اخلامسة مات سنة إحدى وثالثني ومائة وله مخس وستون ع

 .(14/  2/  7) سعد ابن طبقات ،(457

/  9: والتعديل واجلرح ،(608تقريب التهذيب )ص:  )انظر:يعقوب ابن عطاء ابن أيب رابح املكي ضعيف من اخلامسة مات سنة مخس ومخسني س - 7

 .9821 الرتمجة/  4: االعتدال ، وميزان882 الرتمجة
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َحاقَ  بن زاد َكَما تيَيةي  الرّيَوايَةي  يفي  إيسح ُّ ( أَيُّوبُ  فييهي  قَالَ  وََكَذا) َأعحَلمُ  َواّللَُّ  اَبغييَها أَيحتييَـَها َحَّتَّ  اآلح تيَيايني  بحنُ  َويـَعحُقوبُ ) السَّخح
َها) كياَلمُهَا(  َعطَاءٍ   .1الزّياَيَدةي  َعَدمي  ىَعلَ  َويـَعحُقوبُ  َوأَيُّوبُ  اّللَّي  ُعبَـيحدُ  َأيح  الثَّاَلثَةُ  فَاتَـَّفقَ  َذليكَ  َعَلى زَاَدا َوَما( َفُخذح

                                     **************************************************** 

ثـََنا - 1713 َاعييلَ  بحنُ  ُموَسى َحدَّ ثـََنا ،2إيمسح ثـََنا ح ،3َْحَّادٌ  َحدَّ ثـََنا ،4الحَعاَلءي  ابحنُ  وَحدَّ  ابحنُ  َحدَّ
َحاقَ  ابحني  َعنح  ،5إيدحرييسَ  ريو َعنح  ،6إيسح ّي  َعني  ،9َجدّيهي  َعنح  ،8أَبييهي  َعنح  ،7ُشَعيحبٍ  بحني  َعمح  هللاُ  َصلَّى النَّيبي

ََذا، َوَسلَّمَ  َعَليحهي   «اَبغييَها أَيحتييَـَها َحَّتَّ  َفامجحَعحَها»: الشَّاءي  َضالَّةي  يفي  قَالَ  هبي

__________ 

 ذا اللفظ.هبإنفرد به أيب داود احلديث                                                  حسن[ : األلباين حكم]

 

                                                            

 (93/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون انظر: - 1
ة مشهور موسى ابن إمساعيل املنقري بكسر امليم وسكون النون وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح املعجم - 2

، 335/  10 َتذيب التهذيب) انظر: )بكنيته وابمسه ثقة ثبت من صغار التاسعة وال التفات إىل قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة ثالث وعشرين
 .8/423،سري أعالم النبالء 9/160الثقات إلبن حبان

نة ْحاد ابن أسامة القرشي موالهم الكويف أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت رِبا دلس وكان أبخرة حيدث من كتب غريه من كبار التاسعة مات س - 3
 ."1221 ترمجة /1" والكاشف ،"2235 ترمجة /1" االعتدال نوميزا ، (177 تقريب التهذيب )ص: )انظر:إحدى ومائتني وهو ابن َثانني ع

ة حممد ابن العالء ابن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع وأربعني وهو ابن سبع وَثانني سن - 4
 .497/  2 احلفاظ ، تذكرة52/  8 والتعديل اجلرح ،(500تقريب التهذيب )ص:  )انظر:ع
وله بضع عبد هللا ابن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرْحن األودي بسكون الواو أبو حممد الكويف ثقة فقيه عابد من الثامنة مات سنة اثنتني وتسعني  - 5

 ."2650 ترمجة /2" والكاشف ،"144 /5" التهذيب وَتذيب ،(295تقريب التهذيب )ص:  )انظر:وسبعون سنة ع
إســحاق ابــن يســار أبــو بكــر املطلــيب مــوالهم املــدين نزيــل العــراق إمــام املغــازي صــدوق يــدلس ورمــي ابلتشــيع والقــدر مــن صــغار ْحــد ابــن م - 6

( 191/  7اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت ) ،و(467تقريب التهـذيب )ص:  )انظر:4اخلامسة مات سنة مخسني ومائة ويقال بعدها خت م 
 .(492 / 6سري أعالم النبالء ط احلديث )

تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4عمرو ابن شعيب ابن حممد ابن عبد هللا ابن عمرو ابن العاص صدوق من اخلامسة مات سنة َثاين عشرة ومائة  - 7
 .6383 الرتمجة/  3: االعتدال وميزان ،165/  5: النبالء أعالم وسري ،(423

 من الوسطى من( جده إىل ينسب قد و ، شعيب بن عمرو والد)  احلجازى السهمى القرشى العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب - 8
 .356/  4 التهذيب َتذيب ،587 الكمال َتذيب ،218/  4 الكبري التاريخ )انظر:جده من مساعه ثبت ، صدوق ، التابعني

سهم السهمي أبو حممد وقيل أبو عبد الرْحن أحد السابقني عبد هللا ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابلتصغري ابن سعد ابن  - 9
االستيعاب يف معرفة األصحاب  )انظر:املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات يف ذي احلجة لياِل احلرة على األصح ابلطائف على الراجح ع

 .(315( تقريب التهذيب )ص: 165/  4( اإلصابة يف متييز الصحابة )956/  3)
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 :ألحاديثاملتعلقة اب ائلاملس

 أن العمـران مـن يـدالبع القفـر املكـان يف الغـنم لواجـد أن علـى العلمـاء اتفـق فقـد الغـنم ضـالة يف :)اْلَمْسأََلُةاألوىل(  
 مـرتددة للهـالك عرضـةم أهنـا معنـاه فـإن «للـذئب أو ألخيـك أو لـك هـي»: - وسـلم عليـه هللا صـلى - لقوله أيكلها

 أيكـل مـا جـنس الذئب من دواملرا آخر، ملتقط من أو صاحبها من أعم هو ما به واملراد أخوك، أو أتخذها أن بني
 .إايها أخذه على حث وفيه السباع، من الشاة

 عـن رواملشـهو  قيمتهـا، ضـمني إنـه اجلمهـور فقـال ال أو لصـاحبها قيمتهـا ضـمان عليـه جيـب وهـل :(يةاملسألة الثان)
 أبن وأجيــب امللــتقط، كفكــذل عليــه غرامــة ال والــذئب والــذئب، امللــتقط بــني ابلتســوية واحــتج يضــمن، ال أنــه مالــك
 ةابقيـ فهـي امللـتقط كلهاأي أن قبل صاحبها جاء لو أنه على أمجعوا وقد ميلك، ال الذئب ألن للتمليك ليست الالم
 فيرتجح قول اجلمهور وهللا أعلم.،صاحبها ملك على

 

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

ــ -1 نفســه إذا  دفاع عــنجــوز التقــاط ضــالة الغــنم ومــا يف منزلتهــا مــن األشــياء ممــا ال يقــوى علــى ال
 وجد يف مكان ال يؤمن عليه فيه.

 جيب الضمان على امللتقط على قول اجلمهور .   -2
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 :املبحث الثاين : ضالة اإلبل

َبُة بحُن َسعييدٍ  - 1704 ثـََنا قـُتَـيـح َاعييُل بحُن َجعحَفرٍ 1َحدَّ ثـََنا إيمسح ، َعنح يَزييَد، َموحىَل 3، َعنح َربييَعَة بحني َأيبي َعبحدي الرَّْححَني 2، َحدَّ
َبعيثي  َُهينيّي 4الحُمنـح َعرّيفـحَها » َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم، َعني اللَُّقَطةي، قَاَل: ، َأّن َرُجالا َسَألَ 5، َعنح َزيحدي بحني َخاليٍد اجلح

                                                            

 من ثبت ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة - 1
 379/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة

 ،(106: ص) التهذيب َثانني)انظر: تقريب سنة مات الثامنة من ثبت ثقة القارىء إسحاق أبو الزرقي األنصاري كثري  أيب ابن جعفر ابن إمساعيل - 2
 .250/  1، تذكرة احلفاظ: 99َتذيب الكمال: 

 ملوضع يتقونه كانوا  سعد ابن قال مشهور فقيه ثقة فروخ أبيه واسم الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موالهم التيمي الرْحن عبد أيب ابن ربيعة - 3
( ، ميزان 207: ص) التهذيب تقريب وأربعني)انظر: اثنتني سنة الباجي وقال ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي

 .65/  3، ثقات ابن حبان 44/  2االعتدال 

 ،(606: ص) التهذيب الثالثة)انظر: تقريب من صدوق مدين مثلثة بعدها املهملة وكسر املوحدة وفتح النون وسكون امليم \بضم املنبعث موىل يزيد - 4
 .(375 /11) التهذيب َتذيب ،6481/ الرتمجة  3والكاشف: 

: ص) التهذيب ابلكوفة)انظر: تقريب سنة وَثانون مخس وله وسبعني أو وستني َثان سنة[ ابملدينة] مات مشهور صحايب املدين اجلهين خالد ابن زيد - 5
 .(549 /2) األصحاب معرفة يف ، االستيعاب(132 /2) الفكر ط الغابة ، أسد(223
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َا َفَأدّيَها إيلَيحهي  َا، فَإينح َجاَء َرهبُّ تَـنحفيقح هبي ؟ ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَُّة الحَغَنمي « َسَنةا، ُُثَّ اعحريفح ويَكاَءَها، َوعيَفاَصَها، ُُثَّ اسح
يَك َأوح ليلذّيئحبي »فـََقاَل:  َخي َي َلَك َأوح ألي َا هي َها، فَإيَّنَّ َب َرُسوُل اّللَّي َصلَّى « ُخذح ، فـََغضي بيلي ، قَاَل: اَي َرُسوَل اّللَّي، َفَضالَُّة اإلحي

ُهُه، َوقَاَل:  نَـَتاُه، َأوي اْححَرَّ َوجح َا َما َلكَ »هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم َحَّتَّ اْححَرَّتح َوجح َقاُؤَها َحَّتَّ أَيحتييَـَها َرهبُّ َذاُؤَها َوسي  «َوهَلَا؟ َمَعَها حي
.  

 صحيح ]حكم األلباين[ :
 1احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(

َب َرُسوُل وَل اّللَّي، َفَضالَّ : اَي َرسُ َقالَ ه)أكلها..( والشاهد هلذا املبحث قولاحلديث سبق ذكره يف الفصل األول املبحث الثاين)استنفاق اللقطة أو  ، فـََغضي بيلي ُة اإلحي
ُهُه،  نَـَتاُه، َأوي اْححَرَّ َوجح َقاُؤَها حي  َوهَلَا؟ َمَعَها َما َلكَ : »َقالَ وَ اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم َحَّتَّ اْححَرَّتح َوجح َاَحَّتَّ أَيحتييَـهَ َذاُؤَها َوسي  ...(. «ا َرهبُّ

 

ثـََنا - 1705 ثـََنا ،2السَّرححي  ابحنُ  َحدَّ ََبَيني  ،3َوهحبٍ  ابحنُ  َحدَّ َناديهي  ،4َماليكٌ  َأخح َقاُؤَها» زَادَ 5 َوَمعحَناهُ  ِبييسح  الحَماءَ  َتريدُ  سي
َها»: يـَُقلح  َوملَح  «الشََّجرَ  َوأَتحُكلُ  بُـَها َجاءَ  فَإينح  َسَنةا، َعرّيفـحَها»: اللَُّقَطةي  يفي  َوقَالَ  ، «الشَّاءي  َضالَّةي  يفي  ُخذح  َوإيالَّ  َصاحي
َا َفَشأحُنكَ  تَـنحفيقح » َيذحُكرح  َوملَح  «هبي  َعنح  ،2َسَلَمةَ  بحنُ  َوَْحَّادُ  ،1بياَللٍ  بحنُ  َوُسَليحَمانُ  ،6الثَـّوحرييُّ  َرَواهُ : َداُودَ  أَبُو قَالَ .  «اسح

ثـحَلهُ 3 َربييَعةَ  َها يـَُقوُلوا ملَح  مي  ُخذح

                                                            

،سنن ابن ماجه 3/647(1372،سنن الرتمذي برقم)3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)1/30(90انظر: صخيح البخاري برقم) - 1
 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)

ق.)انظر : تقريب  أْحد ابن عمرو ابن عبد هللا ابن عمرو ابن السرح ِبهمالت أبو الطاهر املصري ثقة من العاشرة مات سنة مخسني م د س  - 2
 (.461/  9(،و سري أعالم النبالء ط احلديث )415/  1(،و َتذيب الكمال يف أمساء الرجال )83التهذيب )ص: 

وسبعون سنة ع.)انظر:  عبد هللا ابن وهب ابن مسلم القرشي موالهم أبو حممد املصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعني ]ومائة[ وله اثنتان - 3

 .346/  8(، وثقات ابن حبان: 189/  5(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )328تقريب التهذيب )ص: 

ن مالك ابن أيب عامر ابن عمرو األصبحي أبو عبد هللا املدين الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني وكبري املتثبتني حَّت قال البخاري مالك ابن أنس اب - 4
 أصح األسانيد كلها مالك عن َنفع عن ابن عمر من السابعة مات سنة تسع وسبعني وكان مولده سنة ثالث وتسعني وقال الواقدي بلغ تسعني سنة

 "5333 ترمجة /3" ، والكاشف"199 ترمجة /1" احلفاظ تذكرة ،(516تقريب التهذيب )ص:  ر:)انظع

 (86 /5)ِبسناده ومعناه( أي ِبسناد حديث إمساعيل بن جعفر وحديث مالك هذا أخرجه مسلم بتمامه)انظر:عون املعبود وحاشية ابن القيم ) - 5

إحدى سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد هللا الكويف ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رِبا دلس مات سنة  - 6
 (.449/  1(،و الكاشف )222/  4(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )244وستني وله أربع وستون ع)انظر: تقريب التهذيب )ص: 
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 صحيح[ : األلباين حكم]                   __________

 4احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،وابن ماجه يف )سننه(   

 

 

 :احلديث يف غريب

 يلقاهــا حــَّت فــذرها يللبخــار  روايــة عليــه وتــدل هــذا لــك لــيس أي إنكــاري اســتفهام وأخــذها مالــك أي :وهلــا مالــ 
 الدالـــب وقطـــع الســـري لـــىع هبـــا فتقـــوى أخفافهـــا ممـــدود املعجمـــة وابلـــذال املهملـــة احلـــاء بكســـر( حـــذاؤها معهـــا) رهبـــا

 النائية املياه وورود الشاسعة

 اإلبـل ألن آخـر مـاء تـرد حـَّت يكفيهـا مـا شـربت املـاء وردت حيـث أي جوفهـا واملـد املهملة السني بكسر سقاؤها:
 .5عنقها لطول تعب بغري املأكول تتناول ألهنا العنق السقاء أو العطش على أايما تصَب يوما شربت إذا

 :ألحاديثاملتعلقة اب ائلاملس

                                                                                                                                                                              

(،و 250بن بالل التيمي موالهم أبو حممد وأبو أيوب املدين ثقة من الثامنة مات سنة سبع وسبعني ع )انظر: تقريب التهذيب )ص: سليمان ا - 1
 "،.220ترمجة  /1(،و تذكرة احلفاظ "457/  1الكاشف )

كبار الثامنة مات سنة سبع وستني خت م   ْحاد ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد أثبت الناس يف ًثبت وتغري حفظه أبخرة من - 2
 .(140/  3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ،و(253/  7َتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ،و(178تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4

 ملوضع يتقونه كانوا  سعد ابن قال مشهور فقيه ثقة فروخ أبيه واسم الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موالهم التيمي الرْحن عبد أيب ابن ربيعة - 3
 سري ،و(207تقريب التهذيب )ص:  )انظر:ع وأربعني اثنتني سنة الباجي وقال ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي
 .157/  1: احلفاظ وتذكرة ،96 – 89/  6: النبالء أعالم

،سنن ابن ماجه 3/647(1372،سنن الرتمذي برقم)3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)1/30(90برقم)انظر: صخيح البخاري  - 4
 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)

 .(86/  5) القيم ابن وحاشية املعبود انظر:عون  - 5
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 للنـاس خلقها - تعاىل - هللا ألن أحد، استئذان دون األهنار من الشرب جيوز أنه العلماء أمجع :)اْلَمْسأََلُةاألوىل( 
 فيـه ألحـد يتعـني ال ألنـه النهر، ىف املاء بيع ألحد جيوز ال أنه وأمجعوا - تعاىل - هللا غري هلا مالك ال وأنه والبهائم،

 .1بيعه له جاز آنيته أو وعائه ىف أخذه فإذا حق،

 يعرفهــا؛ وال اأيخــذه ال: الشــافعىو  واألوزاعــى مالــك قــال تؤخــذ؟ هــل اإلبــل ضــالة ىف واختلفــوا :( الثانية)اْلَمْســأََلةُ 
 وقـال. يقرهبـا ال لصـحراءا وىف عرفهـا، القـرى ىف وجـدها إن: الليـث وقـال. اإلبـل ضـالة عـن - السـالم عليـه - لنهيه

 لـىع يـدل البعـري بتعريـف عمـر وأمـر: قـالوا لضـياعها، سـبب تركها ألن أفضل؛ وتعريفها اإلبل ضالة أخذ: الكوفيون
 وقـد. ضـال إال الضـالة أيوى ال: اخلطـاب بـن عمـر قـول معـىن وهو أيكلها، ملن أخذها عن النهى وإَّنا ذلك، جواز
 مـةالنـاس، واحلك لفسـاد معلـيه إىل مجعهـا أقـرب ذلـك أن ورأى أرابهبـا علـى أَثاهنا وحبس اإلبل، ضوال عثمان ابع

أي ( ســقاؤهاوب) النائيــة مليــاها وورود الشاســعة الــبالد وقطــع الســري علــى تقــوى أهنــا أبخفافهــا يف النهــي عــن إلتقاطهــا 
 يومـا شـربت إذا إلبـلا ألن آخـر مـاء تـرد حـَّت أكراشـها يف ريهـا فتحمـل يكفيها ما شربت املاء وردت حيث جوفها
 عن النهي هبذا فاملراد ابجلملةعنقهاو  لطول تعب بغري املأكول تتناول ألهنا العنق السقاء أو العطش على أايما تصَب

 هناأل حفظ إىل حتتاج ال ذهوه القيمة حبفظ أو العني حبفظ إما صاحبها على احلفظ هو إَّنا األخذ ألن هلا التعرض
 السـباع أكثـر علـى ومتتنـع راع بـال والشـرب وتعـيش األكل من هلا يسر وما واملنعة القوة من فيها هللا خلق ِبا حمفوظة
  رهبا أييت حَّت سبيلها خيلي أن فيجب

 

 ،2الناس رحال يف هلا تطلبه من هلا مالكها وجدان إىل أقرب ضلت حيث بقاءها ُث أن

  البقـر ضـالة رأى وممـن املنذر بن والفرسوقال كالبقرة  السباع صغار من بقوته ميتنع ما ابإلبل ويلحق القسطالين قال 
 والبغــال والبقــر واإلبــل اخليــل اجلــوزي بــن وقــال مالــك أصــحاب وبعــض والشــافعي واألوزاعــي طــاووس اإلبــل كضــالة
 3 انتهى للحفظ اإلمام أيخذها أن إال التقاطها عندَن جيوز ال والظباء والشاة واحلمري

                                                            

 .(507/  6) بطال البن البخارى صحيح انظر:شرح  - 1

/  2) السالم سبل (408/  5) األوطار ، نيل(548/  6) بطال البن البخارى صحيح ، شرح(86/  5) القيم ابن وحاشية املعبود )انظر: عون  - 2
 .(88/  2) السنن ، معامل(252/  7) ،االستذكار (83/  5) حجر البن الباري ، فتح(140

 .والقراءات احلديث علماء من املصري القتييب القسطالين امللك عبد بن بكر أيب بن حممد بن أْحد الدين، شهاب العباس، أبو القسطالين هو  - 3
 البخاري( صحيح الساري الشرح يف كتابه )إرشاد
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 أو لك هي فيها قيل اليت الغنم ِبنزلة فإهنا تنبعث ال مهازيل اإلبل كانت  فإن قال اخلطايب يف معامل السنن: قلت
 .1للذئب أو ألخيك

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

لتعايش يف ة على املقدر السالمة هو ابيان احلكمة من النهي عن التقاط اإلبل وما يف حكمها من حيث  -1
 بيئتها والدفاع عن نفسها فيدخل حتتها ما يتصف بصفاَتا.

 عنها. وحبث احلكمة من حيث مصلحة املالك أن تركها أقرب لوجدان املالك هلا إذا طلبها -2

 

 
 

 

 

 :املبحث الثالث: يف حكم التقاط ضالة اإلبل والبقر 

ثـََنا - 1718 ثـََنا ،2َخاليدٍ  بحنُ  خَمحَلدُ  َحدَّ ََبَنَ  ،3الرَّزَّاقي  َعبحدُ  َحدَّ ريو َعنح  ،4َمعحَمرٌ  َأخح ليمٍ  بحني  َعمح  َعنح  ،1ُمسح
ريَمةَ ع كح َسُبهُ  ،2ِي َّ  َأنَّ  ،3ُهَريـحَرةَ  َأيبي  َعنح  َأحح بيلي  َضالَّةُ »: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي ُتوَمةُ  اإلحي ثـحُلَها َغرَاَمتُـَها الحَمكح  َومي

 «َمَعَها

                                                            

 .(86/  5) القيم ابن وحاشية املعبود انظر:عون  - 1

 8: والتعديل واجلرح ،(523تقريب التهذيب )ص:  .)انظر:خملد ابن خالد ابن يزيد الشعريي بفتح املعجمة أبو حممد العسقالين نزيل طرسوس ثقة من العاشرة م د  - 2
 .74 – 73/  10: التهذيب وَتذيب ،1600 الرتمجة /

ات سنة إحدى عشرة عبد الرزاق ابن مهام ابن َنفع احلمريي موالهم أبو بكر الصنعاين ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري وكان يتشيع من التاسعة م - 3

 .5044 الرتمجة/  2: االعتدال وميزان ،543/  5: سعد ابن طبقات ،و( 354تقريب التهذيب )ص:  انظر:.) وله مخس وَثانون ع

شام ابن عروة شيئا معمر ابن راشد األزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ًثبت واألعمش ]وعاصم بن أيب النجود[ وه  - 4

 الرتمجة/  3: والكاشف ،(541تقريب التهذيب )ص:  .)انظر:ابلبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع ومخسني وهو ابن َثان ومخسني سنة عوكذا فيما حدث به 

 .5/  7: النبالء أعالم وسري ،5662
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 صحيح[ : األلباين حكم]                                 __________

 4(سننه الكَبىيف ) البيهقي(، و مصنفهيف ) عبد الرزاق الصنعاين احلديث أخرجه  

 انتهى مرسل فهو هريرة أيب من بسماعه عكرمة جيزم مل املنذري قال

 

 :غريب احلديث

 .الواجد ومل يعرفها ومل يشهد عليهااليت كتمها  :املكتومة

   أي قيمة مثلها. :غرامتها

 5أي مضاعفة: مثلها معها

ُرو بحُن َعوحنٍ  - 1720 ثـََنا َعمح ََبَََن َخاليدٌ 6َحدَّ ، قَاَل: ُكنحُت َمَع 3، َعني الحُمنحذيري بحني َجرييرٍ 2، َعنح َأيبي َحيَّاَن التـَّيحمييّي 1، َأخح
َها فـََقاَل َلُه َجرييٌر: َما َهذيهي؟ قَاَل: حلَي 4َجريير نـح لحبَـَقري َوفييَها بـََقَرٌة لَيحَستح مي لحبَـَوازييجي َفَجاَء الرَّاعيي ابي لحبَـَقري ال ٍِ ابي َقتح ابي

                                                                                                                                                                              

/  3: االعتدال وميزان ،(427التهذيب )ص: تقريب  .)انظر:عمرو ابن مسلم اجلندي بفتح اجليم والنون اليماين صدوق له أوهام من السادسة عخ م د ت س  - 1

 .1431الرتمجة/  6: والتعديل واجلرح ،6450 الرتمجة

/  3: االعتدال وميزان ،(396تقريب التهذيب )ص:  .)انظر:عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام املخزومي ثقة من الثالثة مات بعد عطاء خ م د ت س - 2

 .3917 الرتمجة/  2: والكاشف ،5711 الرتمجة

ئذ وقيل ابن عامر وقيل أبو هريرة الدوسي الصحايب اجلليل حافظ الصحابة اختلف يف امسه واسم أبيه قيل عبد الرْحن ابن صخر وقيل ابن غنم وقيل عبد هللا ابن عا  - 3
بد مشس وقيل ابن عمري وقيل يزيد ابن عشرقة وقيل عبد هنم وقيل ابن عمرو وقيل سكني ابن ودمة ]وذمة، وقيل[ ابن هانئ وقيل ابن مل وقيل ابن صخر وقيل عامر ابن ع

ك ونقطع أبن عبد مشس عبد مشس وقيل غنم وقيل عبيد ابن غنم وقيل عمرو ابن غنم وقيل ابن عامر وقيل سعيد ابن احلارث هذا الذي وقفنا عليه من االختالف يف ذل
ون إىل األول وذهب مجع من النسابني إىل عمرو ابن عامر مات سنة سبع وقيل سنة َثان وقيل تسع ومخسني وعبدهنم غري بعد أن أسلم واختلف يف أيها أرجح فذهب كثري 

 (.1768/  4(،و االستيعاب يف معرفة األصحاب )680وهو ابن َثان وسبعني سنة ع.)انظر: تقريب التهذيب )ص: 

 .6/316الكَبى للبيهقي ابب)ما جيوز أخذه وماالجيوز(،والسنن 10/129مصنف عبد الرزاق الصنعاين كتاب اللقطة انظر:  - 4

 (.474/  2(،و النهاية يف غريب احلديث واألثر )96/  5انظر: عون املعبود وحاشية ابن القيم ) - 5

واجلرح  (،425 عمرو ابن عون ابن أوس الواسطي أبو عثمان البزاز ]البزار[ البصري ثقة ثبت من العاشرة مات سنة مخس وعشرين ع)انظر: تقريب التهذيب )ص:  - 6

 .485/  8، وثقات ابن حبان: 1393/ الرتمجة  6والتعديل: 
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عحُت َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي وَ  ريُجوَها، فـََقدح مسَي ريي ليَمنح هيَي، فـََقاَل َجرييٌر: َأخح اَل أَيحويي الضَّالََّة إيالَّ »يـَُقوُل:  َسلَّمَ َندح
 «َضال  

__________ 
 صحيح املرفوع منه ]حكم األلباين[ :

 5 النسائي يف)سننه الكَبى(، وابن ماجه )سننه( احلديث أخرجه  

 

 :غريب احلديث

اْلبَـَوازِيجِ   .لةدج إىل قريب بلد وجيم ساكنة ايء بعدها الزاي ُث املوحدة ابلباء :ِِ

عــة مــن ليهــا مجاوقــال ايقــوت احلمــوي: بلــد قــرب تكريــت علــى فــم الــزاب األســفل حيــث يصــّب يف دجلــة، ينســب إ
 العلماء.

 .ملدينةا بنواحي متصلة وهي لهذي داير من واملوازج ،احملفوظ وهو: ابمليم املوازج عندي وصوابه وقال الشوكاين:

 ليـذهب أخـذها مـن أن واملعىنراشـد غـري أي( ضـال إال) معـه خيلطهـا وال مالـه إىل يضمها ال أي الضالة: أيوي ل
 .6به أبس فال ليعرفها أو لريددها أخذها من وأما ضال فهو هبا

                                                                                                                                                                              

زين موالهم ثقة ثبت من الثامنة مات سنة اثنتني وَثانني وكان مولده سنة عشر ومائة)انظر: تقريب التهذيب )ص: خالد ابن عبد هللا ابن عبد الرْحن ابن يزيد الطحان الواسطي امل - 1

 .259/  1تذكرة احلفاظ:  (،277 /8(، سري أعالم النبالء ط الرسالة )189

، والكاشف: 3157/ الرتمجة  2، وميزان االعتدال:  (234يب )ص: سعيد ابن حيان التيمي الكويف والد حيىي وثقه العجلي من الثالثة د ت)انظر: تقريب التهذ - 2

 .1891/ الرتمجة  1

، وثقات ابن 1091/ الرتمجة  8، واجلرح والتعديل:  (546املنذر ابن جرير ابن عبد هللا البجلي الكويف مقبول من الثالثة م د س ق)انظر: تقريب التهذيب )ص:  - 3

 .420/  5حبان: 

هللا ابن جابر البجلي صحايب مشهور ]يقال له: يوسف هذه األمة[ مات سنة إحدى ومخسني وقيل بعدها ع)انظر: تقريب التهذيب )ص: جرير ابن عبد  - 4
 (.581/  1(،و اإلصابة يف متييز الصحابة )529/  1(،و أسد الغابة ط العلمية )139

 (.2503ب)ضالة اإلبل والبقر والغنم( الرقم)اب 2/836(،وسنن ابن ماجه 5767الرقم) 340 /5السنن الكَبى انظر:  - 5

 (.412/  5(،و نيل األوطار )503/  1(،و معجم البلدان )98/  5انظر: عون املعبود وحاشية ابن القيم ) - 6
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 :ألحاديثاملتعلقة اب ائلاملس

نهي عن قول اجلهور ال يه وخالصةيف حكم التقاط ضالة اإلبل وقد سبق البيان ألقوال العلماء ف :( املسألة األوىل)
 التقاط ضالة اإلبل.

 قيمتها ِبثل امةالغر  جيابإ فيه الغرامة والضمان على ملتقط اإلبل  الكامت ألمرها:( الثانية )اْلَمْسأََلةُ 
 وكـان وردع زجـر هـو وإَّنـا الفعـل وقـوع بـه يـراد ال الـذي الوعيـد مـن ذكـره مـن تقدم ما سبيل هذا سبيل اخلطايب قال
 .انتهى خالفه لىفع الفقهاء عامة وأما حنبل بن أْحد ذهب وإليه به حيكم عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر

 راجها منيجب فرزها وإخلغري، فوهي ل حكم اإلبل او البقر اليت تتبع أو تدخل يف القطيع:( الثالثة )اْلَمْسأََلةُ 
ف عليها َّت يتعر حاهنا القطيع إذا كانت يف مكان أيمن عليها من اهلالك ،وإبراز  ألصحاب احلالل يف مك

 ( .الضَّالََّة إيالَّ َضال   أيوي )ال صاحبها لقوله
 الدراهم على يقع ال الضالة اسم أن وذلك اللقطة أخذ يف جاءت اليت لألخبار ِبخالف هذا ليس اخلطايب قال 

 فإذا معناها يف وما والطري والبقر كاإلبل  أهلها عن تضل اليت احليوان اسم الضال وإَّنا وحنوها واملتاع والدَننري
 . 1صاحبها أيخذها حَّت بقوَتا وتستقل بنفسها متنع حبال دامت ما هلا يعرض أن له حيل مل املرء وجدها

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

 مما ميتنع بنفسه. وما يف حكمهاالزجر عن التقاط ضالة اإلبل  -1

 حملذور. اوقوع يف التساهل يف فرز األموال وضع احلدود وإيواء الضوال يؤدي لضياع احلقوق وال -2

 

 

 
                                                                                                                                                                              

 

 .(91/  2) السنن معامل(هـ388: املتوىف) ابخلطايب املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن ْحد سليمان أبو اخلطايب: - 1
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يه طه وفلتقااالفصل الثالث: يف ضرورة أدائها إىل صاحبها ، وما رخص يف 
 ها:طلباملبحث األول :يف ضرورة أداء اللقطة إىل صاحبها عند مبحثان: 

ثـََنا - 1714 ثـََنا ،1الحَعاَلءي  بحنُ  حُمَمَّدُ  َحدَّ ريو َعنح  ،2َوهحبٍ  بحنُ  اّللَّي  َعبحدُ  َحدَّ َاريثي  بحني  َعمح  بحني  ُبَكريحي  َعنح  ،3احلح
ََشجّي  َسمٍ  بحني  اّللَّي  ُعبَـيحدي  َعنح  ،4األح ثَهُ  ،1ميقح رييّي  َسعييدٍ  َأيبي  َعنح  َرُجٍل، َعنح  َحدَّ ُدح  ،3طَاليبٍ  َأيبي  بحنَ  َعلييَّ  َأنَّ  ،2اخلح

                                                            

ة حممد ابن العالء ابن كريب اهلمداين أبو كريب الكويف مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع وأربعني وهو ابن سبع وَثانني سن - 1

 .497/  2 احلفاظ ، تذكرة52/  8 والتعديل اجلرح ،(500تقريب التهذيب )ص:  )انظر:ع

القرشي موالهم أبو حممد املصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعني ]ومائة[ وله اثنتان وسبعون سنة عبد هللا ابن وهب ابن مسلم   - 2

 .346/  8(، وثقات ابن حبان: 189/  5(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )328ع.)انظر: تقريب التهذيب )ص: 

تقريب التهذيب  )انظر:املصري أبو ]أمية[ أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة مات قدميا قبل اخلمسني ومائة ع عمرو ابن احلارث ابن يعقوب األنصاري موالهم  - 3

 .228/ 7: حبان ابن وثقات ،515/  7: سعد ابن طبقات ،و(419)ص: 

تقريب التهذيب  )انظر:امسة مات سنة عشرين وقيل بعدها عبكري ابن عبد هللا ابن األشج موىل بين خمزوم أبو عبد هللا أو أبو يوسف املدين نزيل مصر ثقة من اخل  - 4

 .113/  1/  2: الكبري البخاري واتريخ ،212: الورقة/  9: سعد ابن طبقات ،و(128)ص: 
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 ، «َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّي  ريزحقُ  ُهوَ »: فـََقالَ  َوَسلََّم، َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولَ  َعنحهُ  َفَسأََلتح  فَاطيَمةَ  بيهي  فَأََتى دييَناراا َوَجدَ 
نحهُ  فََأَكلَ  َرأَةٌ  أَتـَتحهُ  َذليكَ  بـَعحدَ  َكانَ   فـََلمَّا َوفَاطيَمةُ  َعليي ، َوَأَكلَ  َوَسلََّم، َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولُ  مي  تـَنحُشدُ  امح

 .«الدّييَنارَ  أَدّي  َعلييُّ  ايَ »: َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولُ  فـََقالَ  الدّييَناَر،

 4احلديث أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه        قال املنذري يف إسناده رجل جمهول                 حسناأللباين(: )حكم

 :غريب احلديث

 هو أو السندي قاله حسبه على شيء كل  تعريف أن منه فيؤخذ التعريف بعد كان  أنه الظاهر هللا: رزق هو
 .5مالكه جاء إذا يرد أن بشرط لكن التعريف غري من احلاجة لصاحب

 الدينار ألن القليل يف التعريف جيب ال أنه البعض مذهب وهو يعرف مل أنه قال الشيخ الدهلوي: الظاهر
 .6انتهى قليل دونه وما الدينار وقيل دراهم عشرة دون ما هو فقيل القليل حد يف واختلفوا قليل
 7وتفقده الدينار تطلب أي الدينار: تنشد

                                

                                                                                                                                                                              

 وثقات ،و( 163/  19َتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) ،و(374تقريب التهذيب )ص:  )انظر:عبيد هللا ابن مقسم املدين ثقة مشهور من الرابعة خ م د س ق - 1

 .73/  5: حبان ابن

سنة ثالث أو أربع أو سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد األنصاري أبو سعيد اخلدري له وألبيه صحبة واستصغر أبحد ُث شهد ما بعدها وروى الكثري مات ابملدينة  - 2

 .(1671/  4االستيعاب يف معرفة األصحاب ) ،و(232تقريب التهذيب )ص:  )انظر:مخس وستني وقيل سنة أربع وسبعني ع

سليم وصهره زوج ابنته علي بحن َأيبي طالب رضى هللا عنه بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي القرشي اهلامشي ابن عم املصطفى عليه أفضل الصالة والت- 3
لراشدين صاحب املناقب اجلمة والفضائل العظيمة أول من اسلم من الصبيان شهد مجيع املشاهد وهو أحد املبشرين ابجلنة  فاطمة الزهراء رضي هللا عنها ورابع اخللفاء ا

/  2( طبقات ابن سعد: 1089/  3(،و االستيعاب يف معرفة األصحاب )472/  20( من اهلجرة.  انظر: َتذيب الكمال يف أمساء الرجال )40كانت وفاته سنة )

 .12/  6و 19/  3و 337

 (. 18636( ابب)أحلت اللقطة اليسرية( الرقم)10/140انظر مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) - 4

 

 (94/  5انظر :عون املعبود وحاشية ابن القيم )   - 5
 الدهلوي احلق عبد للشيخ احملدث املشكاة شرح اللمعات انظر: - 6

 (94/  5انظر :عون املعبود وحاشية ابن القيم ) - 7
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                                           ************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثـََنا - 1715 َثمُ  َحدَّ َيـح ُّ  َخاليدٍ  بحنُ  اهلح َُهيني ثـََنا ،1اجلح سٍ  بحني  َسعحدي  َعنح  ،2وَكييعٌ  َحدَّ  حَيحىَي  بحني  بياَللي  َعنح  ،3َأوح
يّي  يَ  َعلييٍّ  َعنح  ،4الحَعبحسي رَتَى دييَناراا الحتَـَقطَ  أَنَّهُ » ،1َعنحهُ  اّللَُّ  َرضي بُ  فـََعَرَفهُ  َدقييقاا،[ 138:ص] بيهي  فَاشح  َصاحي
نحهُ  َوَقَطعَ  َعليي   فََأَخَذهُ  الدّييَنارَ  َعَليحهي  فـََردَّ  الدَّقييقي  ي  مي رَتَى قيريَاَطنيح ا بيهي  فَاشح      «حلَحما

                                                            

(،و ميزان 577ب )ص: اهليثم ابن خالد ويقال ابن جناد جبيم ونون اجلهين أبو احلسن الكويف ثقة من احلادية عشرة مات سنة تسع وثالثني د)انظر: تقريب التهذي  - 1

 .6119/ الرتمجة  3(، والكاشف: 321/  4االعتدال )

]أو[ أول سنة سبع وكيع ابن اجلراح ابن مليح الرؤاسي بضم الراء ومهزة ُث مهملة أبو سفيان الكويف ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات يف آخر سنة ست و   - 2

 .306/  1، وتذكرة احلفاظ: 394/  6(،و طبقات ابن سعد: 581وتسعني ]ومائة[ وله سبعون سنة ع)انظر: تقريب التهذيب )ص: 

/  1(، وثقات ابن حبان: 230)انظر: تقريب التهذيب )ص: 4سعد ابن أوس العبسي أبو حممد الكاتب الكويف ثقة مل يصب األزدي يف تضعيفه من السابعة بخ - 3

 .3104/ الرتمجة  2، وميزان االعتدال: 152الورقة 

، وثقات ابن 396/  1/  1( ، واجلرح والتعديل البن َأيب حامت: 129)ص:  )انظر: تقريب التهذيب4بالل ابن حيىي العبسي الكويف صدوق من الثالثة بخ   - 4

 .57/ الورقة:  1حبان )يف التابعني( : 
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__________             
 صحيح[ : األلباين حكم] 
  
                           . 2 البيهقي يف سننه الكَبى احلديث أخرجه  

 :غريب احلديث

 .3 ومخسة دينار نصف والدرهم قرياطا عشرة اثنتا عندهم والدرهم دانق نصف القرياط قرياطني: 

 

 

 

ثـََنا - 1716 يُّ  ُمَسافيرٍ  بحنُ  َجعحَفرُ  َحدَّ ثـََنا ،4التّينّييسي ثـََنا ،5ُفَديحكٍ  َأيبي  ابحنُ  َحدَّ  يـَعحُقوبَ  بحنُ  ُموَسى َحدَّ
لي  َعنح  ،7َحازيمٍ  َأيبي  َعنح  ،6الزََّمعييُّ  ََبَهُ  ،1َسعحدٍ  بحني  َسهح  3فَاطيَمةَ  َعَلى َدَخلَ  2طَاليبٍ  َأيبي  بحنَ  َعلييَّ  َأنَّ  َأخح

                                                                                                                                                                              

 (سبق الرتمجة له انظر)الفصل الثالث : املبحث األول - 1

 (12095ابب)بيان مدة التعريف(الرقم)  6/32انظر سنن البيهقي الكَبى  - 2

 (94/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون انظر:  - 3

 

(،و 141)ص: جعفر ابن مسافر ابن راشد التنيسي أبو صاحل اهلذِل صدوق رِبا أخطأ من احلادية عشرة مات سنة أربع ومخسني د س ق)انظر: تقريب التهذيب  - 4

 .70، وثقات ابن حبان، الورقة: 2010/ الرتمجة  2اجلرح والتعديل: 

َتذيب  ،(207 /3) الرجال أمساء يف الكمال ، َتذيب(110: ص) التهذيب تقريب السادسة)انظر: من صدوق حممد والد فديك أيب ابن مسلم ابن إمساعيل - 5

 .334/  1التهذيب 

ريب .)انظر: تق4موسى ابن يعقوب ابن عبد هللا ابن وهب ابن زمعة املطليب الزمعي أبو حممد املدين صدوق سيء احلفظ من السابعة مات بعد األربعني بخ   - 6

 .758/  7، وثقات ابن حبان: 379 - 378/  10(،و َتذيب التهذيب: 554التهذيب )ص: 

نصور ع)انظر: تقريب سلمة ابن دينار أبو حازم األعرج األفزر التمار املدين القاص ]القاضي[ موىل األسود ابن سفيان ثقة عابد من اخلامسة مات يف خالفة امل - 7

 .2084ترمجة  /1(، الكاشف "254/  6النبالء ط احلديث )(،و سري أعالم 247التهذيب )ص: 
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ٌ  4َوَحَسنٌ  َما، َما: فـََقالَ  يـَبحكيَياني  5َوُحَسنيح ُوعُ : َقاَلتح  يـُبحكييهي لسُّوقي  دييَناراا فـََوَجدَ  َعليي   َفَخرَج اجلح  إيىَل  َفَجاءَ  ابي
ََبََها فَاطيَمةَ  رَتَى الحيَـُهودييَّ  َفَجاءَ  َدقييقاا، لََنا َفُخذح  الحيَـُهودييّي  ُفاَلنٍ  إيىَل  اذحَهبح : فـََقاَلتح  فََأخح  فـََقالَ  بيهي  فَاشح

 َعليي   َفَخرَجَ  الدَّقييُق، َوَلكَ  دييَناَركَ  َفُخذح : قَالَ  نـََعمح،: قَالَ  اّللَّي، َرُسولُ  هُ أَنَّ  يـَزحُعمُ  الَّذيي َهَذا َخَتُ  أَنحتَ : الحيَـُهودييُّ 
ََبََها، فَاطيَمةَ  بيهي  َجاءَ  َحَّتَّ  َزَّاري  ُفاَلنٍ  إيىَل  اذحَهبح : فـََقاَلتح  فََأخح ا، بيديرحَهمٍ  لََنا َفُخذح  اجلح  الدّييَنارَ  فـََرَهنَ  َفَذَهبَ  حلَحما

، َوَنَصَبتح  فـََعَجَنتح  بيهي  َفَجاءَ  حلَحمٍ  بيديرحَهمي   َلكَ  أَذحُكرُ  اّللَّي  َرُسولَ  ايَ : فـََقاَلتح  َفَجاَءُهمح، أَبييَها إيىَل  َوأَرحَسَلتح  َوَخبَـَزتح
مي  ُكُلوا»: فـََقالَ  وََكَذا، َكَذا،  َشأحنيهي  مينح  َمَعَنا َوَأَكلحتَ  َأَكلحَناُه، َحاَلالا  لََنا رَأَيـحَتهُ  فَإينح  سح َنَما فََأَكُلوا ، «اّللَّي  ابي  ُهمح  فـَبَـيـح

اَلمَ  اّللََّ  يـَنحُشدُ  ُغاَلمٌ  إيَذا َمَكاهَنُمح،  َفَسأََلُه، َلُه، َفُدعييَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولُ  فََأَمرَ  الدّييَناَر، َواإلحيسح
، يفي  ميينّي  َسَقطَ : فـََقالَ  ُّ  فـََقالَ  السُّوقي َزَّاري، إيىَل  اذحَهبح  َعلييُّ  ايَ : " َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي  إينَّ : َلهُ  فـَُقلح  اجلح
لح  َلَك، يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولَ  لدّييَناري، إيَِلَّ  أَرحسي  اّللَّي  َرُسولُ  َفَدفـََعهُ  بيهي  فََأرحَسلَ "  َعَليَّ  َوديرحمَهُكَ  ابي
 إيلَيحهي  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى

 حسن[ : األلباين حكم]                                     __________
           . 6 البيهقي يف سننه الكَبى احلديث أخرجه 

 :غريب احلديث

                                                                                                                                                                              

ز املائة ع)انظر: سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد األنصاري اخلزرجي الساعدي أبو العباس له وألبيه صحبة مشهور مات سنة َثان وَثانني وقيل بعدها وقد جا  - 1

 (.664/  2(،و االستيعاب يف معرفة األصحاب )257تقريب التهذيب )ص: 

 (سبق الرتمجة له انظر)الفصل الثالث : املبحث األول  - 2

ة وماتت بعد النيب َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم فاطمة الزهراء بنت رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم أم احلسن سيدة نساء هذه األمة تزوجها علي يف السنة الثانية من اهلجر   - 3

/  4(،و االستيعاب يف معرفة األصحاب )262/  8(،و اإلصابة يف متييز الصحابة )751زت العشرين بقليل ع)انظر: تقريب التهذيب )ص: بستة أشهر وقد جاو 

1893.) 

هو ابن سبع تسع وأربعني و لسم سنة ات شهيدا ابمظ عنه احلسن ابن علي ابن أيب طالب اهلامشي سبط رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم ورحيانته وقد صحبه وحف-8

 (.13/  2(،و أسد الغابة ط العلمية )162)انظر: تقريب التهذيب )ص: 4وأربعني وقيل بل مات سنة مخسني وقيل بعدها 

هد يوم عاشوراء سنة إحدى وستني وله احلسني ابن علي ابن أيب طالب اهلامشي أبو عبد هللا املدين سبط رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم ورحيانته حفظ عنه استش - 5

 (.2/24(،و أسد الغابة ط العلمية )167ست ومخسون سنة ع)انظر: تقريب التهذيب )ص: 

 

 .(12095(والرقم) 12095ابب)بيان مدة التعريف(الرقم)  6/32انظر سنن البيهقي الكَبى  - 6
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 الفرما بني الَب من قريبة مصر حبر يف جزيرة مهملة والسني ساكنة وايء النون وتشديد بكسرتني :التنيس
 . 1شرقيها يف والفرما ودمياط

  .ابنته زوج بفتحتني خنت: 
 .القصاب :اجلزار
 ماللح اشرتاء ألجل مدره بعوض عنده وحبسه اجلزار إىل الدينار عنه هللا رضي علي دفع أي فرهن: 

 . عنده ووضعه إليه الدينار رهن الذي القصاب ذلك من اللحم علي فاشرتى
 ابهلل ينشد الغالم أن واملعىن عليك مقسما به سألتك أي وابهلل هللا نشدتك يقال الشني بضم هللا: ينشد 

 .2الدينار ويطلب وابإلسالم
 
 

ثـََنا - 1707 َمانَ  بحنُ  إيبـحَراهييمُ  َحدََّثيني  ،4َأيبي  َحدََّثيني  ،3َحفحصٍ  بحنُ  َأْححَدُ  َحدَّ َحاقَ  بحني  َعبَّادي  َعنح  ،5َطهح  ،6إيسح
َبعيثي  َموحىَل  يَزييدَ  أَبييهي  َعنح  ،7يَزييدَ  بحني  اّللَّي  َعبحدي  َعنح  َُهينيّي  َخاليدٍ  بحني  َزيحدي  َعنح  ،8الحُمنـح  َرُسولُ  ُسئيلَ : قَالَ  أَنَّهُ  ،1اجلح

                                                            

 .(94/  5انظر :عون املعبود وحاشية ابن القيم )   - 1

 (.95/  5عون املعبود وحاشية ابن القيم )انظر:  - 2

أْحد ابن حفص ابن عبد هللا ابن راشد السلمي النيسابوري أبو علي ابن أيب عمرو صدوق من احلادية عشرة مات سنة َثان ومخسني خ س)انظر:  - 3
 (.75/  10ديث )(،و سري أعالم النبالء ط احل294/  1(،و َتذيب الكمال يف أمساء الرجال )78تقريب التهذيب )ص: 

حفص ابن عبد هللا ابن راشد السلمي أبو عمرو النيسابوري قاضيها صدوق من التاسعة مات سنة تسع ومائتني خ س ق)انظر: تقريب التهذيب  - 4
 (.228/  17(،و سري أعالم النبالء ط احلديث )175/  3(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )172)ص: 

اخلراساين أبو سعيد سكن نيسابور ُث مكة ثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء ويقال رجع عنه من السابعة مات سنة َثان وستني إبراهيم ابن طهمان  - 5
 (.108/  2(،و َتذيب الكمال يف أمساء الرجال )107/  2(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )90ع.)انظر: تقريب التهذيب )ص: 

)انظر: تقريب 4هللا ابن احلارث ابن كنانة املدين نزيل البصرة ويقال له عباد صدوق رمي ابلقدر من السادسة بخ م عبد الرْحن ابن إسحاق ابن عبد  - 6
 .3176/ الرتمجة  2والكاشف:  ،86/  7وثقات ابن حبان:  (،336التهذيب )ص: 

وثقات ابن حبان:  (،329د س ق)انظر: تقريب التهذيب )ص: عبد هللا ابن يزيد املدين موىل املنبعث بنون وموحدة وآخره مثلثة صدوق من الثالثة  - 7
 .3096/ الرتمجة  2، والكاشف: 58/  7

 ،(606: ص) التهذيب الثالثة)انظر: تقريب من صدوق مدين مثلثة بعدها املهملة وكسر املوحدة وفتح النون وسكون امليم \بضم املنبعث موىل يزيد - 8
 .(375 /11) التهذيب َتذيب ،6481/ الرتمجة  3والكاشف: 
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، تـَُعرّيفـَُها»: فـََقالَ  اللَُّقطَةي، َعني  َوُسئيلَ : قَالَ  َربييَعَة، َحدييثي  حَنحوَ  َفذََكرَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي   َجاءَ  فَإينح  َحوحالا
بـَُها َها ُُثَّ  َوعيَفاَصَها، ويَكاَءَها َعَرفحتَ  َوإيالَّ  إيلَيحهي، َدفـَعحتَـَها َصاحي بـَُها َجاءَ  فَإينح  َماليَك، يفي  أَفيضح  «إيلَيحهي  فَادحفـَعحَها َصاحي

. 
 صحيح[ : األلباين حكم]                                   __________

 2ابن ماجه يف )سننه(النسائي يف)سننه الكَبى(،و  احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف )سننه( ،و   

 
 
 
 
 

 :غريب احلديث

 لقبضا من اقبضها ضهابع ويف الصحيحة النسخ يف هكذا املعجمة والضاد ابلفاء أفضها يف مال : مث
 .3وانتشر شاع إذا واحلديث األمر أفاض قولك من به واخلطها مالك يف ألقها معناه اخلطايب قال

 
                                    ********************* 

ثـََنا - 1708 َاعييلَ  بحنُ  ُموَسى َحدَّ َنادي  ،3َوَربييَعةَ  ،2َسعييدٍ  بحني  حَيحىَي  َعنح  ،1َسَلَمةَ  بحني  َْحَّادي  َعنح  ،4إيمسح  ِبييسح
َبةَ   َعنح  أَيحضاا: َْحَّادٌ  وقَالَ .  «إيلَيحهي  فَادحفـَعحَها َوَعَدَدَها عيَفاَصَها فـََعَرفَ  اَبغييَها َجاءَ  فَإينح » فييهي  َوزَادَ  َوَمعحَناهُ  4قـُتَـيـح

                                                                                                                                                                              

: ص) التهذيب ابلكوفة)انظر: تقريب سنة وَثانون مخس وله وسبعني أو وستني َثان سنة[ ابملدينة] مات مشهور صحايب املدين اجلهين خالد ابن زيد - 1
 .(549 /2) األصحاب معرفة يف ، االستيعاب(132 /2) الفكر ط الغابة ، أسد(223

،سنن ابن ماجه 3/647(1372،سنن الرتمذي برقم)3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)3/124(3427انظر: صحيح البخاري برقم) - 2
 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)

 (.485/  3(،و النهاية يف غريب احلديث واألثر )88/  5انظر: عون املعبود وحاشية ابن القيم ) - 3

ة مشهور موسى ابن إمساعيل املنقري بكسر امليم وسكون النون وفتح القاف أبو سلمة التبوذكي بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح املعجم - 4
/  10ذيب َتذيب الته)انظر:) )بكنيته وابمسه ثقة ثبت من صغار التاسعة وال التفات إىل قول ابن خراش تكلم الناس فيه مات سنة ثالث وعشرين 

 8/423،سري أعالم النبالء 9/160، الثقات البن حبان335
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ريو َعنح  ،5ُعَمرَ  بحني  اّللَّي  ُعبَـيحدي  ّي  َعني  ،8َجدّيهي  َعنح  ،7أَبييهي  َعنح  ،6ُشَعيحبٍ  بحني  َعمح ثـحَلهُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي . مي
 َوُعبَـيحدي  َسعييٍد، بحني  َوحَيحىَي  ُكَهيحٍل،  بحني  َسَلَمةَ  َحدييثي  يفي  َسَلَمَة، بحنُ  َْحَّادُ  زَادَ  الَّيتي  الزّياَيَدةُ  َوَهذيهي : َداُودَ  أَبُو قَالَ 
بـَُها َجاءَ  إينح  َوَربييَعَة، ُعَمَر، بحني  اّللَّي  ُفوظَةٍ  لَيحَستح  إيلَيحهي  فَادحفـَعحَها َوويَكاَءَها عيَفاَصَها فـََعَرفَ  َصاحي َحح  فـََعَرفَ  ِبي

َبةَ  َوَحدييثُ  َوويَكاَءَها عيَفاَصَها ّي  َعني  ،1أَبييهي  َعنح  ،9ُسَويحدٍ  بحني  ُعقح : قَالَ  أَيحضاا َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي
طَّابي  بحني  ُعَمرَ  َوَحدييثُ  «َسَنةا  َعرّيفـحَها» ّي  َعني  أَيحضاا اخلَح  «َسَنةا  َعرّيفـحَها»: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي

                                                                                                                                                                              

 سبع سنة مات الثامنة كبار  من أبخرة حفظه وتغري ًثبت يف الناس أثبت عابد ثقه سلمة أبو البصري دينار ابن سلمة ابن ْحاد - 1
 .282/  7طبقات ابن سعد:  ،142 – 140/  3اجلرح والتعديل:  ،(178: ص) التهذيب وستني)انظر: تقريب

 حافظ متقن ثقة البصري القطان سعيد أبو التميمي معجمة ُث الواو وسكون املضمومة الراء وتشديد الفاء بفتح فروخ ابن سعيد ابن حيىي - 2
/  7طبقات ابن سعد:  ،(591: ص) التهذيب )انظر: تقريب وسبعون َثان وله[ ومائة] وتسعني َثان سنة مات التاسعة كبار  من قدوة إمام

 .(366 /2) ، لكاشف293
 كانوا  سعد ابن قال مشهور فقيه ثقة فروخ أبيه واسم الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موالهم التيمي الرْحن عبد أيب ابن ربيعة - 3

 تقريب وأربعني)انظر: اثنتني سنة الباجي وقال ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي ملوضع يتقونه
 .65/  3، ثقات ابن حبان 44/  2( ، ميزان االعتدال 207: ص) التهذيب

 ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة - 4
/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة من ثبت

379 

مه ابن عبيد هللا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن اخلطاب العمري املدين أبو عثمان ثقة ثبت قدمه أْحد ابن صاحل على مالك يف َنفع وقد - 5
سري أعالم النبالء  ،و(373  /2تقريب التهذيب ) )انظر:ري عن عروة عنها من اخلامسة مات سنة بضع وأربعني عمعني يف القاسم عن عائشة على الزه

 .326/  5 والتعديل اجلرح ،و(304  /6)

)ص:  تقريب التهذيب )انظر:4عمرو ابن شعيب ابن حممد ابن عبد هللا ابن عمرو ابن العاص صدوق من اخلامسة مات سنة َثاين عشرة ومائة  - 6

 .6383 الرتمجة/  3: االعتدال وميزان ،165/  5: النبالء أعالم وسري ،(423

 من الوسطى من( جده إىل ينسب قد و ، شعيب بن عمرو والد)  احلجازى السهمى القرشى العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب - 7
 .356/  4 التهذيب َتذيب ،587 الكمال َتذيب ،218/  4 الكبري التاريخ )انظر:جده من مساعه ثبت ، صدوق ، التابعني

قني عبد هللا ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابلتصغري ابن سعد ابن سهم السهمي أبو حممد وقيل أبو عبد الرْحن أحد الساب - 8
االستيعاب يف معرفة األصحاب  )انظر:على األصح ابلطائف على الراجح عاملكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات يف ذي احلجة لياِل احلرة 

 .(315( تقريب التهذيب )ص: 165/  4( اإلصابة يف متييز الصحابة )956/  3)

اريخ الكبري الت ،و(311/  6اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) )انظر:عقبة بن سويد ويقال عتبة بن سويد األنصاري روى عن أبيه روى عنه الزهري  - 9
 .(433/  6للبخاري حبواشي حممود خليل )
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 حلماد والزايدة صحيح[ : األلباين حكم]                              __________
 2ابن ماجه يف )سننه(النسائي يف)سننه الكَبى(،و  )سننه( ،واحلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه(، ومسلم يف )صحيحه(،والرتمذي يف 

 
ى انه تفق األئمة  علا قدف قة:زاء من األحاديث األربعة السابمسألة املبحث اليت دلت عليها أج

ل ها وعرفها خالاء طالبجت إن على امللتقط أداء اللقطة إىل صاحبها أو مثلها  أوقيمتها إذا كانت من املقوما
 السنة .

 ا وروي هذا عنه متلكهلانه  واختلفوا يف حكمها بعد السنة ، فذهب مالك ،والشافعي والثوري ،واألوزاعي :إىل
 عمر وابن مسعود .

 وقال وقال أبو حنيفة : ليس له إال أن يتصدق هبا ،وروي مثل هذا عن علي وابن عباس ومجاعة من التابعني ،
، وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إىل أهل املال بيت يف جعله كثريا  ماال كان  إن: األوزاعي

 الظاهر فقالو حتل له بعد السنة وتصري ماالا من ماله، وال يضمنها إن جاء صاحبها. ورد األمام الصنعاين بقوله:
 الشافعي، إليه ذهب ما األقوال وأقرب ضماهنا، وجوب على الدال وحنوه مسلم، حديث يف يقولون ما أدري وال

 يف اإلذن بعد أمره ُث هبا ابلتصدق أيمره ومل هلا، استنفاقه يف - وسلم عليه هللا صلى - أذن ألنه معه ومن
 .3هلا تضمني وذلك الدهر، من يوما جاء إن صاحبها إىل يردها أن االستنفاق

 

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

الشــريعة  حفــظيــدل علــى  مهمــا طــال الزمــان مــا بعــض العلمــاءأداء اللقطــة إىل صــاحب عنــد  -1
  للممتلكات. 

 
 

                                                                                                                                                                              

 ،و(597/  2أسد الغابة ط العلمية ) )انظر:ويَقاَل اجلهين. ويَقاَل املزين، حليف لألنصار، والد عقبة أو عتبة بن سويد، مدين. سويد األنصاري - 1
 .(178/  3الثقات البن حبان ) ،و(681/  2االستيعاب يف معرفة األصحاب )

،سنن ابن ماجه 3/647(1372،سنن الرتمذي برقم)3/1346(1722،صحيح مسلم برقم)3/124(3427انظر: صحيح البخاري برقم) - 2
 .5/328(5738،سنن النسائي الكَبى برقم)2/836(2504برقم)

 .(90/  4) املقتصد وهناية اجملتهد بداية ،(85 - 84/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون و،(139/  2) السالم سبلانظر:  - 3
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  : ههأشباو خص يف التقاطه كالسوط والعصا وما املبحث الثاين: فيما رُ 
ثـََنا - 1717 قييُّ  الرَّْححَني  َعبحدي  بحنُ  ُسَليحَمانُ  َحدَّ ثـََنا ،1الدّيَمشح  ،1زياَيدٍ  بحني  الحُمغيريَةي  َعني  ،2ُشَعيحبٍ  بحنُ  حُمَمَّدُ  َحدَّ

ثَُه، أَنَّهُ  ،2الحَمكّييّي  الزَُّبريحي  َأيبي  َعنح   َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولُ  لََنا َرخَّصَ »: َقالَ  ،3اّللَّي  َعبحدي  بحني  َجابيري  َعنح  َحدَّ

                                                            

تقريب التهذيب  )انظر:4سليمان ابن عبد الرْحن ابن عيسى التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل أبو أيوب صدوق خيطىء من العاشرة مات سنة ثالث وثالثني  - 1

 .2133 الرتمجة/  1: والكاشف ،136/  11: النبالء أعالم وسري ،(253)ص: 

ابملعجمة واملوحدة األموي موالهم الدمشقي نزيل بريوت صدوق صحيح الكتاب من كبار التاسعة مات سنة مائتني وله أربع وَثانون حممد ابن شعيب ابن شابور  - 2

 .50/  9: حبان ابن وثقات ،1548 الرتمجة/  7: والتعديل واجلرح ،(483تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4
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َبحلي  َوالسَّوحطي  الحَعَصا يفي  َوَسلَّمَ  َباهيهي  َواحلح َتفيعُ  الرَُّجلُ  يـَلحَتقيطُهُ  َوَأشح  َعبحدي  بحنُ  النـُّعحَمانُ  َرَواهُ : َداُودَ  أَبُو قَالَ .  «بيهي  يـَنـح
َناديهي، َسَلَمَة، َأيبي  الحُمغيريَةي  َعني  ،4السَّاَلمي  ليمٍ  بحني  ُمغيريَةَ  َعنح  ،5َشَبابَةُ  َوَرَواهُ  ِبييسح  َجابيرٍ  َعنح  الزَُّبريحي، َأيبي  َعنح  ،6ُمسح

َّ  َيذحُكُروا ملَح  َكانُوا:  قَالَ   َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى النَّيبي
 ضعيف[ : األلباين حكم]                                      __________

 7(سننه الكَبىيف ) البيهقياحلديث أخرجه و 
 
 

 به محيتسا لذيا احملقرات نم الطرقات يف يوجد ِبا االنتفاع جوازدل احلديث على  ) املسألة األوىل:
 ِبجرد ميلكه ذاآلخ أنو  غريها،، كالسوط والعصا واحلبل وأشباهه  يف زمنا كاملسواك و تعريف إىل حيتاج وال

 له، األخذ
وقيل يعرفه ثالثة أايم إىل ستة أايم إذا زادت قيمته قليالا، وهذه رخصة للتيسري على امللتقط للمشقة يف 

: - وسلم عليه هللا صلى - النيب قالتعريف القليل ملدة سنة، واسُتدل حبديث علي رضي هللا عنه حيث 
يه وسلم يف التمرة اليت وجدها على ، وقوله صلى هللا عل«كله:  فقال يعرفه، أحدا جيد فلم ففعل ثالًث، عرفه

                                                                                                                                                                              

 ابن طبقات ،و(543تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4املوصلي صدوق له أوهام من السادسة مات سنة اثنتني ومخسني املغرية ابن زايد البجلي أبو هشام أو هاشم  - 1
 وابن معني وابن وكيع وثقه اخلالصة ويف أوهام له صدوق: التقريب ويف واحد، غري فيه تكلم: املنذري قال .5681 الرتمجة/  3: والكاشف ،487/ 7: سعد

 .قوله به حيتج ال شيخ: حامت أبو وقال وغريهم عدي
مات سنة ست وعشرين  حممد ابن مسلم ابن تدرس بفتح املثناة وسكون الدال املهملة وضم الراء األسدي موالهم أبو الزبري املكي صدوق إال أنه يدلس من الرابعة - 2

 .5231 الرتمجة/  3: والكاشف ،126/  1: احلفاظ وتذكرة ،(506تقريب التهذيب )ص:  )انظر:ع

د السبعني وهو ابن أربع جابر ابن عبد هللا ابن عمرو ابن حرام ِبهملة وراء األنصاري ُث السلمي بفتحتني صحايب ابن صحايب غزا تسع عشرة غزوة ومات ابملدينة بع - 3

 .(546/  1ة )اإلصابة يف متييز الصحاب ،و(219/  1االستيعاب يف معرفة األصحاب ) ،و(136تقريب التهذيب )ص:  )انظر:وتسعني ع

تقريب التهذيب )ص:  )انظر:(4) النعمان ابن عبد السالم ابن حبيب التيمي أبو املنذر األصبهاين ثقة عابد فقيه من التاسعة مات سنة ثالث وَثانني ]ومائة[ د س - 4

 .209/  9: حبان ابن وثقات ،2061 الرتمجة/  8: والتعديل واجلرح ،( 564

 املدائين أصله من خراسان يقال كان امسه مروان موىل بين فزارة ثقة حافظ رمي ابإلرجاء من التاسعة مات سنة أربع أو مخس أو ست ومائتنيشبابة ابن سوار  - 5

 .2247 الرتمجة/  2: والكاشف ،513/  9: النبالء أعالم وسري ،(263تقريب التهذيب )ص:  .)انظر:ع

ف وميم مفتوحتني بينهما مهملة ساكنة أبو سلمة ]اخلراساين[ السراج بتشديد الراء املدائين أصله من مرو صدوق من املغرية ابن مسلم ]األزدي[ القسملي بقا - 6

 .320/  7: سعد ابن طبقات و،1715 الرتمجة/  4: والتعديل واجلرح ،(543تقريب التهذيب )ص:  انظر:.)السادسة بخ ت س ق

 . 6/322ابب ماجاء يف قليل اللقطة (2098برقم) سنن البيهقي الكَبى:انظر:  - 7
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 - النيب زوج ميمونة عن كما روي عن أم املؤمنني  (ألكلتها الصدقة من تكون أن أخاف أين لوالالطريق )
 لو أهنا: يعين: الفتح يف قال الفساد هللا حيب ال: وقالت فأكلتها مترة وجدت أهنا - وسلم عليه هللا صلى
 يف العلم أهل اختلف وقد، األكثر عند به اجملزوم هو األكل وجواز: قال لفسدت فتؤكل تؤخذ فلم تركتها
 أنه حنيفة أيب أصحابعن  وحكي كالكثري  سنة به يعرف أنه الشافعي فحكى ابحلقري، التعريف مقدار
 واحتج يفصل ومل: قالوا"  سنة عرفها"  - وسلم عليه هللا صلى - بقوله األولون واحتج أايم ثالثة به يعرف

 الصواب وهو سنة، التعريف حديث لعموم خمصصني وجعلومها علي وحديث مرة بن يعلى حبديث اآلخرون
 .1وهللا أعلم

 
 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

 لتيسري .من احملقرات  فاملشقة جتلب ا الطرقات يف يوجدجواز  االنتفاع ِبا  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصة، ا اخلحكامهاللقطة وهلا أ: يف بعض الصور اليت ليست من  الفصل الرابع
 وفيه مبحثان:  وحكم لقطة احلاج

 :املبحث األول يف صور أخرى هلا أحكامها اخلاصة 

                                                            

 .(404/  5) األوطار نيل ،(96/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون )انظر: - 1
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ثـََنا - 1710 َبةُ  َحدَّ ثـََنا ،1َسعييدٍ  بحنُ  قـُتَـيـح اَلنَ  ابحني  َعني  ،2اللَّيحثُ  َحدَّ ريو َعنح  ،3َعجح  َعنح  ،4ُشَعيحبٍ  بحني  َعمح
ريو بحني  اّللَّي  َعبحدي  َجدّيهي  َعنح  ،5أَبييهي   الثََّمري  َعني  ُسئيلَ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولي  َعنح  ،6الحَعاصي  بحني  َعمح

؟ ذٍ  َغريحَ  َحاَجةٍ  ذيي مينح  بيفييهي  َأَصابَ  َمنح »: فـََقالَ  الحُمَعلَّقي َنةا  ُمتَّخي ءَ  َفاَل  ُخبـح ءٍ  َخرَجَ  َوَمنح  َعَليحهي، َشيح نحهُ  بيَشيح  مي
ثـحَليحهي  َغرَاَمةُ  فـََعَليحهي  نحهُ  َسَرقَ  َوَمنح  َوالحُعُقوبَُة، مي ئاا مي َريينُ  يـُؤحوييَهُ  َأنح  بـَعحدَ  َشيـح [ 137:ص] فـََعَليحهي  الحميَجنّي  ََثَنَ  فـَبَـَلغَ  اجلح
بيلي  َضالَّةي  يفي  َوذََكرَ  «الحَقطحعُ  ُُه، ذََكَرهُ  َكَما  َوالحَغَنمي  اإلحي َها َكانَ   َما»: فـََقالَ  اللَُّقطَةي، َعني  َوُسئيلَ : قَالَ  َغريح نـح  َطرييقي  يفي  مي
يَتاءي  َعةي  الحَقرحيَةي  َأوي  الحمي َامي  يفي  َكانَ   َوَما َلَك، َفهييَ  أَيحتي  ملَح  َوإينح  إيلَيحهي، فَادحفـَعحَها طَاليبـَُها َجاءَ  فَإينح  َسَنةا، فـََعرّيفـحَها اجلح
َرَابي  ُُمسُ  الرّيَكازي  َويفي  َففييَها يـَعحيني  اخلح  . «اخلح

 حسن [ :األلباين حكم]                                            __________
 7(سننه)، وابن ماجه يف  (سننه)، والنسائي يف (سننهيف ) الرتمذياحلديث أخرجه 

 :غريب احلديث

                                                            

 من ثبت ثقة علي وقيل حيىي امسه يقال املعجمة وسكون املوحدة بفتح البغالين رجاء أبو الثقفي طريف ابن اجليم بفتح مجيل ابن سعيد ابن قتيبة  - 1
 379/  7، طبقات ابن سعد 140/  7اجلرح والتعديل  ،(454: ص) التهذيب )انظر: تقريب سنة تسعني عن أربعني سنة مات العاشرة

 )انظر:1الليث ابن سعد ابن عبد الرْحن الفهمي أبو احلارث املصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات يف شعبان سنة مخس وسبعني ع  - 2
 ."459 /8" التهذيب َتذيب ،"6998 ترمجة /3" االعتدال وميزان ،(464تقريب التهذيب )ص: 

قريب التهذيب ت )انظر:4حممد ابن عجالن املدين صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة من اخلامسة مات سنة َثان وأربعني خت م   - 3
 .2/  131/  3 التهذيب تذهيب ،( 1242 - 1241) الكمال َتذيب و،(496)ص: 

تقريب التهذيب )ص:  )انظر:4عمرو ابن شعيب ابن حممد ابن عبد هللا ابن عمرو ابن العاص صدوق من اخلامسة مات سنة َثاين عشرة ومائة   - 4
 .6383 الرتمجة/  3: االعتدال وميزان ،165/  5: النبالء أعالم وسري ،(423

 من الوسطى من( جده إىل ينسب قد و ، شعيب بن عمرو والد)  احلجازى السهمى القرشى العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب  - 5
 .356/  4 التهذيب َتذيب ،587 الكمال َتذيب ،218/  4 الكبري التاريخ )انظر:جده من مساعه ثبت ، صدوق ، التابعني

السهمي أبو حممد وقيل أبو عبد الرْحن أحد السابقني عبد هللا ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابلتصغري ابن سعد ابن سهم   - 6
االستيعاب يف معرفة األصحاب  )انظر:املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات يف ذي احلجة لياِل احلرة على األصح ابلطائف على الراجح ع

 .(315( تقريب التهذيب )ص: 165/  4( اإلصابة يف متييز الصحابة )956/  3)

 .2/865( 2596، وسنن ابن ماجه الرقم)5/44( 2494،وسنن النسائي الرقم )3/576( 1289انظر: سنن الرتمذي الرقم) - 7

 



44 

 

 ثوبه يف منه أيخذ ال أي الثوب وطرف اإلزار معطف وهو فنون املوحدة وسكون املعجمة اخلاء ضم :خبنة
  .1سراويله أو ثوبه خبنة يف شيئا خبأ إذا الرجل أخنب يقال
  بضمتني جرن على وجيمع للحنطة كالبيدر  له وهو التمر جتفيف موضع هو الراء وكسر اجليم بفتح :اجْلَرِينُ 

 .2النهاية يف كذا

 يف آلة ألنه ميمه وكسرت واالختفاء االستتار وهو االجتنان من مفعل اجليم وفتح امليم بكسر :اْلِمَجن ِ 
 دراهم ثالثة اجملن َثن وكان ، زائدة وامليم يسرته أي حامله يواري ألنه الرتس هو النهاية يف االستتار قال

 .3نصاب وهو دينار ربع وهو

 .4الناس أيتيها مسلوكة طريقة أي اهلمزة واببه زائدة وامليم اإلتيان من مفعال امليم بكسر :اْلِميَتاءِ  َطرِيقِ  

 .5الناس يسكنها عامرة قرية أي والذهاب املرور من للناس :اجْلَاِمَعةِ  اْلَقْريَةِ 

 وسائر اخلمس وفيه الركاز سبيل وسبيله مالك له يعرف ال الذي العادي اخلراب يريد اخلطايب قال :اخْلََرابِ 
 لصحاب ملك فيه املوجود املال فإن خرب ُث ملالك ملكا عامرا كان  الذي اخلراب فأما لواجده املال

  .6لقطة فهو صاحبه يعرف مل وإن شيء منه لواجده ليس اخلراب
 والقوالن املعادن،: العراق أهل وعند األرض، يف املدفونة اجلاهلية احلجاز: كنوز أهل عند الركاز : الر َِكاز

 إذا الرجل وأركز دفنه، إذا ركزا يركزه ركزه يقال. ًثبت أي: األرض يف مركوز منهما كال  ألن اللغة؛ حتتملهما
 ِِ  .7الركاز وجد
 :ديثحلاملتعلقة اباألربعة ائلاملس

 : وهي وردت يف احلديث بعض الصور الشبيه ابللقطة وليست منها املسألة األوىل:
                                                            

 .(207/  1) واألثر احلديث غريب يف انظر: النهاية - 1

 .( 82/  1) واألثر احلديث غريب يف النهاية( 91/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عونانظر : - 2

 (308/  1) واألثر احلديث غريب يف النهاية ،و( 91/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عونانظر:  - 3

 ( 92/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عونانظر:  - 4

 .( 92/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عونانظر:  - 5

 .(92/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عونانظر : - 6

 .(258/  2) واألثر احلديث غريب يف النهايةو ( 92/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون انظر: - 7
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 اوالا: صورة احملتاج إذا مر ابلبستان أو املزرعة فيه امران:
 .له مباح فإنه فاقته لسد بفيه احملتاج أخذ إذا أنهاألمر األول : 

 اجلرين ويؤويه جيذ أن قبل يكون أن خيلو فال منه بشيء خرج فإن منه بشيء اخلروج عليه حيرم أنه:  الثاين
 بلوغ مع القطع فعليه له اجلرين وإيواء القطع بعد كان  وإن والعقوبة الغرامة فعليه اجلذ قبل كان  فإن بعده أو

 هو كما  حرز اجلرين أن على مبين وهذا( اجملن َثن فبلغ: )- وسلم عليه هللا صلى - لقوله النصاب املأخوذ
 .1حرز من إال قطع ال إذ الغالب

 مثليه غرامة أبهنا تفسريها البيهقي أخرج قد ولكنه والعقوبة الغرامة احلديث يف أمجل أنه :الثانيةاملسألة  
 مثليه غرامة فإن ابملال، العقوبة جواز على هذا البيهقي حبديث استدل وقد. نكاال جلدات العقوبة وأبن
 شيء يف أحد على الغرامة تضاعف ال: وقال عنه رجع ُث القدمي يف الشافعي أجازه وقد ابملال العقوبة من
 .2األموال يف ال األبدان يف العقوبة إَّنا

 يؤويه أن بعد: )- وسلم عليه هللا صلى - لقوله القطع وجوب يف احلرز اشرتاط منه أخذ :الثالثة املسألة
 فالقطع املراح أو اجلرين آواه فإذا اجلبل حريسة يف وال َثر يف قطع ال»: اآلخر احلديث يف وقوله( اجلرين

 هو واالسرتاق السرقة فإن السرقة مفهوم يف مأخوذ واإلحراز: قالوا النسائي أخرجه «اجملن َثن بلغ فيما
 السرقة مفهوم يف مأخوذ فاحلرز وغريه، القاموس يف كما  حرز من غريه مال ألخذ خفية يف مسترتا اجمليء

 عدم إىل وآخرون الظاهرية وذهبت اجلمهور؛ مذهب هذا سارق،: أمانته خان ملن يقال ال ولذا لغة
 .3الكرمية اآلية ِبطالق عمال اشرتاطه
 منبتهما يف ابقيني كاَن  سواء والكثر الثمر سرق من على قطع ال أنه على ابحلديث يستدل :الرابعةاملسألة

 عليه قطع فال خبنة يتخذ ومل بفيه املعلق الثمر من أصاب من إن: فيه غريه، فإن يف وجعال منه أخذا قد أو
 أن بعد منه سرق ومن مثليه غرامة عليه كان  منه بشيء خرج وإن احلاجة، ذوي من كان  إن ضمان وال

 ذهب ذلك وإىل.  سارقه قطع أحرز إذا الثمر أن على يدل فهذا"  اجملن َثن بلغ إذا قطع اجلرين يف حيرز
 ذلك على واستدل. واحلشيش واحلطب كالصيد  مباح أصله فيما وال الطعام يف قطع وال: قال. حنيفة أبو

. َنقص فيها واحلرز الزجر إىل حاجة فال مالكها هبا يشح وال فيها مرغوب غري األمور هذه أبن أيضا
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 أحرزت إذا وأما حترز، مل إذا واهلرائس والشواء والطبائخ والكثر الثمر يف قطع ال أنه إىل اهلادوية وذهبت
 كاهلرائس  فقط يوما يبقى كان  إن الشيء أن إىل الثوري اجلمهور، وذهب عن حمكي وهو القطع فيها وجب

 .1قطع وإال سارقه يقطع مل والشواء

 ال اجلمهور فقال ماشية أو زرع أو ببستان مر فيمن العلماء اختلف. املهذب شرح يف النووي قال( فائدة)
 يلزمه ال: السلف بعض وقال واجلمهور، الشافعي عند ويغرم فيأخذ، الضرورة حال يف إال شيئا منه أيخذ

 مل ولو الروايتني، أصح يف الرطبة الفاكهة من األكل له جاز حائط للبستان يكن مل إذا أْحد وقال شيء،
 على بذلك القول الشافعي وعلق احلالني، يف عليه ضمان وال احتاج، إذا األخرى ويف ذلك، إىل حيتج

 «خبنة يتخذ وال فليأكل، حبائط أحدكم مر إذا» مرفوعا عمر ابن حديث يعين البيهقي قال احلديث صحة
 أن واحلق: املصنف قال قوية غري أخر أوجه من وجاء يصح، مل البيهقي قال واستغربه الرتمذي، أخرجه

  يف ذلك بينت وقد دوهنا، هو ِبا األحكام من كثري  يف احتجوا وقد الصحيح، درجة عن يقصر ال جمموعها
 نقلها قد كثرية  وأقاويل خالف، املسألة ويف اهـ،"  الصحة على به القول الشافعي علق فيما املنحة"  كتايب

 أحاديث نقل يقو فلم والنهي اإلابحة يف األحاديث لتعارض البحث يتلخص ومل املهذب، عن الشارح
 .2األصل ذلك أكدت النهي وأحاديث اآلدمي، مال حرمة وهو األصل، نقل على اإلابحة

 

 املال أنه( لاألو : )نقوال ازالرك حقيقة يف وهي يف حقيقة الركاز و حكمه ، للعلماء :اخلامسة املسألة
 ،والشافعي وأْحد.، وبه قال مالك اجلاهلية كنوز  من األرض يف املدفون

 حنيفة أيب قول وهو اهلادوية وإليه ذهبت :املعادن أنه( الثاين)

 «اخلمس زالركا ويف بارج واملعدن جبار العجماء»: - وسلم عليه هللا صلى - قوله ويدل على األول ذلك
 ، وهو األصح .املعدن  أنه ظاهر فإنه البخاري أخرجه

 هفي يعتَب وال مساخل فيه فيجب ازالرك خبالف، إخراج الزكاة والنصاب يففأما املعادن فيعتَب فيها نوع املعدن 
 .النصاب
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 فيه بد ال فإنه املعدن من املستخرج خبالف تعب غري من بسهولة الركاز أخذ أن التفرقة يف احلكمة ووجه
 .1املشقة من

 
 

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

 يئ.شمل معه حيابلبستان او احلديقة حلاجة مامل التسامح يف اليسري الذي يطعمه املار  -1

 .لعلماءاأقوال  اشرتاط احلرز والنصاب على الراجح إلثبات السرقة والقطع على الراجح من -2

وط ر شــأو مل تتــوفر ،الغرامــة علــى املتعــدي علــى الثمــار و)املمتلكــات( قبــل أن تنقــل إىل حرزهــا  -3
 القطع.

تـــاج ملشـــقة الـــيت حت إخـــراج اخلمـــس مـــن الركـــاز ِبعـــىن )املـــدفون مـــن كنـــوز اجلاهليـــة( أمـــا املعـــادن -4
 الستخراجها فتدخل حتت أحكام الزكاة. 

 
 
 
 
 

 يف حكم لقطة احلاج :املبحث الثاين 
ثـََنا - 1719 ثـََنا: قَااَل  ،2َصاليحٍ  بحنُ  َوَأْححَدُ  ،1َموحَهبٍ  بحني  َخاليدي  بحنُ  يَزييدُ  َحدَّ ََبَيني  ،3َوهحبٍ  ابحنُ  َحدَّ  َأخح

ٌرو  َأنَّ  ،7التـَّيحمييّي  ُعثحَمانَ  بحني  الرَّْححَني  َعبحدي  َعنح  ،6َحاطيبٍ  بحني  الرَّْححَني  َعبحدي  بحني  حَيحىَي  َعنح  ،5ُبَكريحٍ  َعنح  ،4َعمح
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َاجّي  لَُقطَةي  َعنح  هَنَى» َوَسلَّمَ  َعَليحهي  هللاُ  َصلَّى اّللَّي  َرُسولَ  َاجّي  لَُقطَةي  يفي  يـَعحيني : َوهحبٍ  ابحنُ  قَالَ : َأْححَدُ  قَالَ .  «احلح  احلح
َدَها َحَّتَّ  َيرتحُُكَها بـَُها، جيَي رٍو َعنح  َموحَهٍب، ابحنُ  قَالَ  َصاحي  َعمح

 صحيح[ : األلباين حكم]                                                __________
 8.(سننه الكَبى)، والنسائي يف (صحيحهيف ) مسلماحلديث أخرجه 
 :ديثحلاملتعلقة اب ائلاملس

 مكة يف ضاع ما واملراد للحاج ضاع ما املقصود بلقطة احلاج وحكم التقاطها وهي املسألة األوىل:
 أيضا عندمها مرفوعا عباس بن وحلديث ملنشد إال ساقطتها حتل وال الشيخني عند مرفوعا هريرة أيب حلديث

 للتعريف ال للتملك التقاطها عن هنى أنه على اجلمهور النهي وْحل ،عرفها من إال لقطته تلتقط وال بلفظ
 فظاهر ملكي كانت  إن ألهنا أرابهبا إىل إيصاهلا إلمكان بذلك احلاج لقطة اختصت وإَّنا: قالوا حيل فإنه هبا

  يف واجدها عرفها فإذا إليها منه وارد من الغالب يف أفق خيلو فال آلفاقي كانت  وإن ،أن سينشدها فيجدها 
                                                                                                                                                                              

وثالثني أو بعدها د س ق)انظر: تقريب يزيد ابن خالد ابن يزيد ]بن عبد هللا[ ابن موهب بفتح اهلاء الرملي أبو خالد ثقه عابد من العاشرة مات سنة اثنتني  - 1
 (.381/  2(،و الكاشف )259/  9(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )600التهذيب )ص: 

م ابن أْحد ابن صاحل املصري أبو جعفر ابن الطَبي ثقة حافظ من العاشرة تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معني تكذيبه وجز   - 2
ظر: تقريب حبان أبنه إَّنا تكلم يف أْحد ابن صاحل الشمومي فظن النسائي أنه عىن ابن الطَبي مات سنة َثان وأربعني وله َثان وسبعون سنة خ د) ان

 (.518/  9(،و سري أعالم النبالء ط احلديث )56/  2(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )80التهذيب )ص: 

وسبعون سنة ع.)انظر:  عبد هللا ابن وهب ابن مسلم القرشي موالهم أبو حممد املصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعني ]ومائة[ وله اثنتان - 3
 .346/  8(، وثقات ابن حبان: 189/  5(،و اجلرح والتعديل البن أيب حامت )328تقريب التهذيب )ص: 

تقريب التهذيب  عمرو ابن احلارث ابن يعقوب األنصاري موالهم املصري أبو ]أمية[ أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة مات قدميا قبل اخلمسني ومائة ع)انظر:  - 4

 .228/  7، وثقات ابن حبان: 515/  7سعد: (،و طبقات ابن 419)ص: 

)انظر: تقريب التهذيب بكري ابن عبد هللا ابن األشج موىل بين خمزوم أبو عبد هللا أو أبو يوسف املدين نزيل مصر ثقة من اخلامسة مات سنة عشرين وقيل بعدها ع- 5
 .113/  1 / 2، واتريخ البخاري الكبري: 212/ الورقة:  9(،و طبقات ابن سعد: 128)ص: 

(،و 593)انظر: تقريب التهذيب )ص: 4حيىي ابن عبد الرْحن ابن حاطب ابن أيب بلتعة أبو حممد أو أبو بكر املدين ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة م    - 6
 .685/ الرتمجة  9،و واجلرح والتعديل: 250/  5طبقات ابن سعد: 

(،و 346تيمي ابن أخي طلحة ]يقال له: شارب الذهب[ صحايب قتل مع ابن الزبري م د س)انظر: تقريب التهذيب )ص: عبد الرْحن ابن عثمان ابن عبيد هللا ال - 7
 (.468/  3(،و أسد الغابة ط العلمية )840/  2االستيعاب يف معرفة األصحاب )

 .5/343( 5773،وسنن النسائي الكَبى الرقم )3/1351( 1724انظر: سنن صحيح مسلم الرقم) - 8
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 يف ابملبالغة مكة ختتص وإَّنا البالد، من كغريها  هي: مجاعة وقال صاحبها معرفة إىل التوصل سهل عام كل
 القول والظاهر هبا، التعريف يف املبالغة إىل امللتقط فاحتاج يعود ال وقد بلده، إىل يرجع احلاج ألن التعريف
 به اختصت فالذي ملنشد إال التقاطها حيل ال أبنه هريرة أيب حبديث مقيد هذا النهي حديث وأن األول،
احلاج  لقطة يف احلديث هذا أن وحيتمل للتملك، جتوز فال أبدا هبا للتعريف إال تلتقط ال أهنا مكة لقطة

 .مكة يف بكوهنا تقييده على دليل وال مطلق، هنا ألنه وغريها مكة، يف مطلقا
 إال: )قوله« ملنشد إال ساقطتها حتل وال» آخر لفظ ويف «ملعرف إال لقطتها حتل وال» اآلخر احلديث يف و

 فرق غري من لقطة كل  يف منه بد ال التعريف أن مع هذا ِبثل احلاج لقطة ختصيص استشكل قد( ملعرف
 التعريف يريد ملن إال حتل ال احلاج لقطة أن املعىن أبن اإلشكال هذا عن وأجيب وغريه احلاج لقطة بني

 تلتقط ال مكة لقطة أن إىل اجلمهور ذهب وقد فال يتملكها ُث يعرفها أن أراد من فأما متلك دون من فقط
 .1خاصة للتعريف بل للتملك

مسألة هلا ارتباط ابللقطة أورد أبوداود حديثها يف ابب األطعمة وهي )لقطة الذمي  :املسألة الثانية
 َنب ذو حيل ال أال»: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال يكرب معد بن املقدام عنواملعاهد(،ف

 كتاب  يف داود أبو رواه.  «عنها يستغين أن إال معاهد مال من اللقطة وال األهلي، احلمار وال السباع، من
 على فدل «معاهد مال من اللقطة وال ،» لقوله هنا احلديث وذكر ،)ابب النهي عن أكل السباع(األطعمة

 كلهم  أو أهله غالب حمل من التقاطها على حممول وهذا املسلم، مال من كاللقطة  ماله من اللقطة أن
 مؤول «عنها يستغىن أن إال»: وقوله. التقاطها عند إنسان أي مال من تعرف ال فاللقطة وإال ذميون،
 عنه وعَب أيضا، سلف كما  هبا التعريف بعد صاحبها معرفة بعدم أو وحنوها التمرة، يف سلف كما  ابحلقري

 .2ذلك حنو أو طلبها يف لبالغ عنها يستغن مل لو فإنه األغلب يف املعرفة عدم سبب ألنه ابالستغناء

  

 الفوائد املستنبطة من أحاديث املبحث:

 التحذير من لقطة احلاج أهنا ال تلتقط للتملك وإَّنا للتعريف-1
                                                            

 . (97/  5) القيم ابن وحاشية املعبود عون ،  (141/  2) السالم سبل،(411/  5) األوطار نيل  - 1

 

 .   (141/  2) السالم سبل انظر :  - 2
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 ت إليه.احلقري الذي ال يلتفحرمة مال الذمي واملعاهد مامل يستغين عنه أو يكون من -2

 اخلامتة:                                         

 لية:أهم النتائج اليت توصلت إليها من هذا البحث أمجلها يف النقاط التا

أو   ات قلتمتلكأن الشريعة اإلسالمية السامية حرصت على حفظ احلقوق والعناية ابمل -
 قصر.  كثرت طال الزمان أو

 الشروطو ابط شريعة اإلسالمية وإحكامها يف تشريعاَتا وأحكامها ،ووضع ضو دقة ال -
 واالحتياطات إلصدار األحكام. 

 .املةكلزوم التعريف ابللقطة وحرمة كتماهنا، والراجح يف مد تعريفة سنة   -

 بها.معرفة األوصاف اليت يلزم التعرف عليها للتعريف هبا واختبار طال  -

لضمان جيب بها واء طالجواز االنتفاع ابللقطة بعد تعريفها متام احلول مع الضمان إذا جا -
 على امللتقط على كل حال وهو قول اجلمهور. 

 ه. نفس األمر ابلتقاط ضالة الغنم وما يف حكمها مما ال يستطيع الدفاع عن -

 .هاالنهي عن التقاط اإلبل وما يف حكمها مما يستقل بنفسه ويدافع عن -
 ا إىل ذلك.سوط وما كالهلجواز االنتفاع ِبا يوجد يف الطرقات من احملقرات اليت ال قيمة  -  

 التشديد يف للقطة احلاج وأهنا ال تُلتقط لتملك بل للرتيف فقط. -

 حرمة مال املعاهد والذمي وأنه ال يُتعرض له إال ما ستغىن عنه . -

 و آخراا. أوال هذا و أوصي نفسي وإايكم بتقوى هللا 
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 الب املتخرجنينا الطخوانوإن كان َثت اقرتاح ، فكنت أرجو أن ُتشرك جامعتنا الكرمية ولومن أ
عن قرب ،  لرسائلاضري من الدراسات العليا إن مل يكن من املشايخ من يتابع الباحثني يف حت

 على سبيل املثال من داخل مكة املكرمة للباحثني من مكة وهكذا.

  .أعلى وأعلم  تعاىل هللاوق القبول وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل ،، نسأل هللا التوفي
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 1- .فهرس اآليات القرآنية 

 2-  األحاديث.فهرس 

 3- .فهرس اآلثار 

 4- .فهرس األعالم املرتجم هلم 

 5- .فهرس املصادر واملراجع 

 6- .فهرس احملتويات 
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  فهرس اآلايت القرآنية فهرس اآلايت القرآنية 
 

 رقم السورة السورة ورقم اآلية ةــــاآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم الصفحة

ٹ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 

  چ  ڤٹ   ٹ  ٹ
64   ١١٠آل عمران: 
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3 164آل عمران:
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  فهرس األحاديثفهرس األحاديث
 

 الصفحة طرف الحديث م

1  
تُ  بييَعةرَ  ، َوَسلحَماَن بحني قَاَل: َغَزوحُت َمَع َزيحدي بحني ُصوَحانَ  َ  فـََوَجدح ُه، َسوحطاا، فـََقااَل: ِلي  اطحَرحح

 فـَُقلحتُ 
10 

َعحَناُه قَاَل: َعنح ُشعحَبَة،   2  11 الَ ميرَاٍر، قَ  اَلثَ اَل: ثَ َوقَ « َعرّيفـحَها َحوحالا »ِبي

3  
َناديهي َوَمعحَناهُ  ثـََنا َسَلَمُة بحُن ُكَهيحٍل، ِبييسح ي  التـَّعحري يفي اَل:  قَ َحدَّ َأوح َثاَلثَةا َوقَاَل:  يفي قَاَل: َعاَمنيح

 13 «اعحريفح َعَدَدَها َوويَعاَءَها، َوويَكاَءَها»

4  
فـحَها َسَنةا، ُُثَّ َعرّي »َطةي، قَاَل: َعني اللُّقَ  لََّم،سَ َأّن َرُجالا َسَأَل َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي وَ 

َا،  تَـنحفيقح هبي َانح َجاإي فَ اعحريفح ويَكاَءَها، َوعيَفاَصَها، ُُثَّ اسح  «َفَأدّيَها إيلَيحهي  َء َرهبُّ
14،19، 

24 

5  
، َوويَكاَءَها، ُُثَّ  فَاعحريفح عيَفاَصَها ، َوإيالَّ لَيحهي َها إي َسَنةا، فَإينح َجاَء اَبغييَها َفَأدّي َعرّيفـحَها »فـََقاَل: 

 ُكلحَها فَإينح َجاَء اَبغييَها َفَأدّيَها إيلَيحه
16 

6  
ٍل َأوح َذويي عَ » هيدح َذا َعدح لٍ َمنح َوَجَد لَُقطَةا فـَلحُيشح ُتمح ، وَ  دح  َوَجَد فَإينح َواَل يـَُغيّيبح  اَل َيكح

بَـَها فـَلحرَيُدََّها َعَليحهي   َصاحي
18 

7   : يَك َأوح »قَاَل يفي َضالَّةي الحَغَنمي َخي َها َقطُّ َلَك َأوح ألي ، ُخذح « ليلذّيئحبي  20 

«تييَـَها اَبغييَهاَفامجحَعحَها َحَّتَّ أَيح »قَاَل يفي َضالَّةي الشَّاءي:   8  21 

9  
َناديهي َوَمعحَناُه َزاَد  ََبَيني َماليٌك، ِبييسح خح َقاؤُ »َِ ملَح يـَُقلح: وَ « أَتحُكُل الشََّجرَ وَ  الحَماَء َتريدُ  َهاسي

َها يفي َضالَّةي »  25 «الشَّاءِ ُخذح

ُتوَمُة َغرَاَمتُـَها»: قَالَ   10 بيلي الحَمكح  28 «َهاا َمعَ ثـحُلهَ َومي  َضالَُّة اإلحي

11  
لحبَـقَ يجي َفَجاءَ بَـَوازي لح َجرييٍر، قَاَل: ُكنحُت َمَع َجريير ابي  َعني الحُمنحذيري بحني  ري َوفييَها بـََقَرٌة  الرَّاعيي ابي

َها فـََقاَل َلُه َجرييٌر: َما َهذيهي؟ قَاَل: حلَي  نـح  لحبَـَقري َقتح ابي لَيحَستح مي
29 

12  
َل اّللَّي َصلَّى أََلتح َعنحُه َرُسو اطيَمَة َفسَ فَ هي بي ى َأنَّ َعلييَّ بحَن َأيبي طَاليٍب، َوَجَد دييَناراا فَأَتَ 

 هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم،
32 

13  
ُ َعنحُه،  َي اّللَّ رَتَى بيهي ]ص:»َعنح َعلييٍّ َرضي [ َدقييقاا، فـََعَرَفُه 138أَنَُّه الحتَـَقَط دييَناراا فَاشح

ُب الدَّقييقي فـََردَّ َعَليحهي الدّييَناَر فََأَخَذُه  نحُه قيريَ َصاحي اَعليي  َوَقَطَع مي رَتَى بيهي حلَحما ي فَاشح   «اَطنيح
34 

14  
ٌ يـَبحكيَياني فـََقاَل: َما  َأنَّ َعلييَّ بحَن َأيبي طَاليٍب َدَخَل َعَلى فَاطيَمَةَوَحَسٌن َوُحَسنيح
ُوُع  : اجلح َما، قَاَلتح  يـُبحكييهي

35 



55 

 

 الصفحة طرف الحديث م

15  

ُسئيَل َعني وَ  َربييَعَة، قَاَل: َو َحدييثي َر حَنح ذَكَ َوَسلََّم فَ ُسئيَل َرُسوُل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي 
،»اللَُّقطَةي، فـََقاَل:   تـَُعرّيفـَُها َحوحالا

37 

16  
َنادي قـُتَـ  بَ َعنح حَيحىَي بحني َسعييٍد، َوَربييَعَة، ِبييسح َجاَء اَبغييَها فـََعَرَف  فَإينح »زَاَد فييهي وَ َمعحَناُه َة وَ يـح

 َوَعَدَدَها فَادحفـَعحَها إيلَيحهي عيَفاَصَها 
38 

17  
َباهيهي َوالسَّوحطي َواحلحَ   الحَعَصاَم يفي لَّ َرخََّص لََنا َرُسوُل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوسَ » بحلي َوَأشح

َتفيُع بيهي   41 «يـَلحَتقيطُُه الرَُّجُل يـَنـح

18  
؟ فـََقاَل: َعنح َرُسولي اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم  َمنح َأَصاَب »أَنَُّه ُسئيَل َعني الثََّمري الحُمَعلَّقي

َء َعَليحه َنةا َفاَل َشيح ٍذ ُخبـح  43 بيفييهي مينح ذيي َحاَجٍة َغريحَ ُمتَّخي

َاجّي هنََ »َأنَّ َرُسوَل اّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليحهي َوَسلََّم   19 « يى َعنح لَُقطَةي احلح  47 

 

  


