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 هي مال أو مختص ضل عنه ربه والتقطه غيره. اللقطة : 

 :حكم اللقطة 

جووزاأ أ وول اللقطووة واعرن مووا مووس م؛الووس اهلووال ح لمووا  يمووا مووس   وو  مووال 

 الغير، و صزل األجر لمس التقطما وعرَّ ما. 

  :المال الضائع على ثالثة أقسام 

والثموور   ،والرغيوو  ،والعصووا ،كالسووز مااا ت بعه ااة أمااة أونااا  ال ااا   -1

ون؛زها،  ملا نُملك بأ له إن لم نجو  اوا ،ه، وي نجوع اعرن وه، واأل  ول 

 أن نتص ق به. 

 ،وال وو،ا ،والخيوول ،وال،قوور ،كاهبوول الضاالال العاات بمع ااع ماال باا ا  السااها  -2

 والطيزر ون؛زها  مله ي التقط، َوَمْس أ لها لزمه ضمانما واعرن ما أب اً. 

كالنقزد واألمتعوة وال؛قابوع وال؛يزانوات التوي ي امتنوس بن سوما  ملالنائر األ -3

مووس السوو،ال كووالغنم وال صووالن ون؛زهووا،  مووله نجووزأ أ وولها إن أمووس ن سووه 

وقزي على اعرن ما،  َيُشم  عليما ع ليس، ون؛   ع ااما ووكاءها،  ،عليما

سواج ،  ما لونة كاملوة  وي المجتمعوات العاموة كاأللوزاق، وأبوزا  المثم نعر   

 ون؛زها مس ولابل اهعال  الم،ا ة. 

 :حكم اللقطة ب د الع ريف 

ف اللقطة لنة كاملة،  إن وج  اا ،ما للمما إليه بال بينة وي نمويس،  -1 إذا َعرَّ

وإن لم نج ه َعَرف او ااما وقو رها ثوم اصورف  يموا َواَوـَملَّمما، ومتوى جواء 

 ل ت. اا ،ما  زا ما د عما إليه أو مثلما إن كانت ق  ا

إن هلمت اللقطة أو ال ت  ي  وزل التعرنو  بغيور اعو  ه منوه وي ا ورنط  وال ضومان  -2

 عليه. 
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 :ما يف ل باللقطة 

 للملوتقط  ،أو موا نُوـخشى  سواده ،أو ن؛زهما ،أو  صيالً  ،إن كانت اللقطة شا 

ْ و  ثمنوه، أو    وه  أن ن عل األ   لمالمه مس أكله وعليه قيمته، أو بيعه و  

 ن ، ونرجس بما أن ق عليه على مالمه. م   التعر

عس اللقطة، اللهع،  ×عس أن  بس  ال  رضي هللا عنه قال: لئل رلزل هللا 

ق؟  قال:  ْف »أو الَزر  ْ َموا َلونَةً  َوإْن لَوـْم اَْعور  َكاَءَها َوع  َاَاَما ثُومَّ َعر   ْف و  اْعر 

ْن ََك  َإْن َجا نعَةً ع  ْقَما َوْلتَـُمْس َود  َها إلَْيـه   َاْلتَْن   َس ال َّْهر   َأَد    «. َء َ ال ،ُـَما نَْزماً م 

وقَاَءَها »َوَلأَلَـهُ َعْس َضالَّة  اهبل   َقَاَل:  لَاَءَها َول  َما لََك َولَـَما دَْعَما  َإنَّ َمعََما   

َما دُ الَماَء َواَأُْكُل الشََّجَر َ تَّى نَـج  َها َربُـّ  «.اَر 

بْع  »ـا    َقَـاَل: َوَلأَلَـهُ َعـس  الشَّ  يوَك أَْو ل لول   َي لَوَك أَْو ألَ   مت وق «.  ُ ْلَها  َإنََّما ه 

 .(1)عليه

 .ف لقطتمما وليمما  الس يه والصغير نُـعر  

 :حكم لقطة الحرم 

لقطووة ال؛وور  ي نجووزأ أ وولها إي إذا  وواف عليمووا التلوو  أو ال وويال، ونجووع 

 على آ لها اعرن ما ما دا   ي ممة. 

وإذا أراد الخروج للَّـمما لجمات اي تصاص مس  اكم أو ناب،وه، أو موس 

ننز  عنه، وي نجزأ املُّوك لقطوة مموة ب؛وال، وي نجوزأ أ ولها إي لموس 

نُـعر   ما أب اً، أموا لقطوة ال؛واج  ي؛ور  التقا موا لوزاء كانوت  وي ال؛ول أو 

 ال؛ر .

ُ  َ رَّ َ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص عس النَّ،ي   رضي هللا عنمما،  عس ابس ع،اس  لَّ   َلَمْ  َممَّةَ  ّللاَّ  اَ؛ 

ََ  ه  ََ  ه  َوَي  قَْ،ل ي أل  ي أل  لَّتْ  ،بَْع   سْ  َلاَعةً  ل ي أُ    َوَي  ،َ اَلَهوا نُْختَلَوى َي  ،نََمواره  م 

فه  إ يَّ  لُقََطتَُموووا اُْلوووتَقَطُ  َوَي  ،َاوووْي َُها نُنَ َّووورُ  َوَي  ،َشوووَجُرَها نُْعَ ووو ُ    َقَوووالَ  «ل ُمعَووور  
                                                           

 (، والل   له.1722(، ومسلم برقم )91، أ رجه ال،خاري برقم )معفق علية( 1)
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يَ  ،َّاسُ اْلعَ  ورَ  إ يَّ  :َعْنهُ  هللاُ  َرض  ْذ   نَوا ل َصواَغت نَا اْه  ورَ  إ يَّ » : َقَوالَ  ؟َوقُ،ُزر  ْذ    «اْه 

 .(1)مت ق عليه

 :حكم إنشاد الضالة فت المسجد 

َس َرُجووالً : »×عوس أبووي هرنور  رضووي هللا عنووه قوال: قووال رلووزل هللا  َموْس َلووم 

ي َردََّهووا هللا َعلَْيووَك  َووإنَّ الَمَسوواج  َ لَووـْم اُووْ،َس »ْل: نَْنُشوو ُ َضووالَّةً   ووي الَمْسووج     َْليَووـقُ 

 .(2)أ رجه مسلم«. ل ـَملَا

 ق هاللقيط  أو ضل الطرنق.  ،نُ، ل  ي ممان ،: هز   ل ي نُـعرف نس،ه وي ر 

 رض ك انة، ولمس أ له وربَّاه أجر ع يم. حكم العقا ة  : 

  اللقيطحكم: 

نَّتوه أننموا وجو ح إذا ُوج  َ  وي دار اهلوال اللقيط وَم بإلوالمه، ونُوـْ؛َمُم ب؛ر     ُ م 

 ألنما األال ما لم نت،يس  الف ذلك. 

  :حضانة اللقيط 

 ً ً  ،  ووانة اللقوويط لزاجوو ه إن كووان ممل ووا عوو يً، ون قتووه علووى بيووت مووال  ،أمينووا

 المسلميس، وإن ُوج  َ معه شيء أُْن  َق عليه منه. 

 :حكم ميراث اللقيط وديعة 

ودنتوه ل،يوت الموال إن لوم نخل  و  وارثواً، وولي وه  وي قتول العمو   ميراث اللقويط

 اهما ، نخيَّر  يه بيس القصاص وال نة ل،يت المال. 

 :مل يرد إلية اللقيط 

إن أقر رجل أو امرأ  ذات أوج مسلم أو كا ر أنه ول ه ل؛وق بوه، وإن ادعواه 

                                                           

 (.1353، ومسلم برقم )والل   له (1349، أ رجه ال،خاري برقم )معفق علية( 1)

 (.568برقم ) أخرجة مسلم( 2)
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 ة به ل؛قه. جماعة قُ     ذو ال،ينة،  إن لم امس بينة  ََمْس أل؛قته القا 
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