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 اللقطة  -20

 هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره.اللقطة : 

والشيء الذي ال يُعرف صاحبه إن كان آدمياً فهو لقيط، وإن كان حيواناً 

 فهو ضالة.. وإن كان غير ذلك فهو لقطة.

 :حكمة مشروعية اللقطة 

التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من األجر، ولما فيها 

 مال الغير، واإلحسان إليه.من حفظ 

 :أقسام اللقطة 

 المال الضائع ثالثة أقسام:

: ما ال تَتْبعه همة أوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة األول

 ونحوها.

فهذا يملكه من أخذه إن لم يجد صاحبه، وال يجب تعريفه، واألَْولى لمن 

 استغنى عنه أن يتصدق به.

تنع من صغار السباع كاإلبل، والبقر، والخيل، : الضوال التي تمالثاني

والغزال من الحيوان، والطيور في السماء، فهذه ال تُلتقط، ومن أخذها 

 لزمه ضمانها، وتعريفها أبداً.

: سائر األموال كالنقود، واألمتعة، والحقائب، والحيوانات التي ال تمتنع الثالث

 من السباع كالغنم والفصالن ونحو ذلك.

 ز أخذها إن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها.فهذه يجو
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 :حكم اللقطة 

يستحب لمن أمن نفسه على اللقطة، وقوي على تعريفها، أن يأخذها  -1

فها؛ لما في ذلك من حصول األجر بحفظ مال الغير من الضياع،  ويعر ِّ

 وحفظه ممن ال يؤمن عليه إن وقع في يده.

ع فيها، وعدم أداء األمانة، يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطم -2

ض نفسه ألكل الحرام، ويَ  ْحرم صاحبها ـوالعجز عن التعريف؛ ألنه يعر ِّ

 من العثور عليها.

 لَـهُ فََسأملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسولِّ ا لَـى: َجاَء َرُجٌل إِّ الَ َعْن َزْيدِّ ْبنِّ َخالٍِّد َرضَي هللاُ َعنهُ قَ 

، فَقال:  َكاءَ »َعنِّ اللُّقََطةِّ فَاَصَها َووِّ ْف عِّ ا َسنَةً، فَإِّْن َجاَء ْفـهَ َها، ثُمَّ َعر ِّ اْعرِّ

هَ ا َوإِّال فََشأْنََك بُـهَ َصاحِّ  ؟ قال: القال: فََضالَّةُ «. ابِـّ يَك »غَنَمِّ َي لََك أْو ألخِّ هِّ

ئْبِّ  لذ ِّ ؟ قال: الَ قَ «. أْو لِّ قَاُؤَها لَـهَ َما لََك وَ »: فََضالَّةُ اإلبِّلِّ ا، َمعََها سِّ

ذَاُؤَها،  ىَوتَأُْكُل الشََّجَر حَ َماَء الدُ تَـرِّ َوحِّ هَ قَاَها رَ ليَ  تَـّ  .(1)متفق عليه .«ابُـّ

 :أنواع اللقطة 

 اللقطة نوعان:

: ما يجوز التقاطه لحفظه لصاحبه، وتمل كه إن لم يعرف صاحبه، وهي أحدها

غالب األموال من النقد، والمتاع، والحيوان الذي ال يمتنع من صغار 

 السباع.

ه لعدم حاجته إلى الحفظ كاإلبل، ويقاس عليها البقر : ما ال يجوز التقاطالثاني

 لقوتها، والغزالن لِّعَْدوها، والطير لطيرانها.

                                                 

 .(1722ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2372أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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فهذه األموال الممتنعة من السباع تُترك وال تُلتقط حتى يجدها ربها، ومن 

 أخذها فيجب عليه تعريفها أبداً.

 :شروط أخذ اللقطة 

 يجوز أخذ اللقطة بشرطين هما:

 . والقوة على تعريفها.األمانة في حفظها.

 :حكم اإلشهاد على اللقطة 

اللقطة أمانةٌ في يد الملتقط، ال يضمنها إال بالتعدي عليها، أو بمنع 

 تسليمها لصاحبها إذا طلبها.

ويستحب اإلشهاد على اللقطة؛ لئال تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو 

 ينساها، أو ينسى أوصافها.

يَاضِّ ْبنِّ حِّ  َي هللاُ َعْنـهُ رَ  َمارٍ ـَعْن عِّ َمْن َوَجدَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا : قَالَ قَالَ  ضِّ

ـدْ يُشْ للُقََطةً فَ  َكاَءَها، فَإِّْن َجاَء َصاحِّ ليَـحْ ذََوْي َعْدٍل، وَ  هِّ فَاَصَها َووِّ ا بُـهَ فَْظ عِّ

هَ ، َوُهَو أََحقُّ تُـمْ فاَلَ يَكْ  ْئ َصاحِّ ـيَ  لَـمْ ا، َوإِّْن بِـّ هُ ا فَإِّ بُـهَ جِّ ييُؤْ  ٬َماُل ا نَـّ هِّ َمْن تِـّ

 .(1)«الكبرى»أخرجه أحمد والنسائي في  .«يََشاءُ 

 :ما يفعل باللقطة 

ووكاءها، ويسن أن  -وهو الوعاء-ا أخذ اإلنسان اللقطة حفظ عفاصها إذ -1

ف  فها سنة كاملة، والسفيه والصغير يُعر ِّ يُشهد عليها عدلين، ثم يعر ِّ

لم يجده تملَّكها، لقطتهما وليهما، فإن وجد صاحبها سلمها إليه، وإن 
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 ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه، أو مثلها إن كانت قد نفقت.

إن كانت اللقطة من الحيوان كالشاة والفصيل ونحوهما، أو مما يخشى  -2

فساده، فللملتقط أن يفعل األحظ لمالكه، من أكله وعليه قيمته، أو بيعه 

 ق عليه على مالكه.وحفظ ثمنه، أو حفظه مدة التعريف، ويرجع بما أنف

إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه وال تفريط، فال  -3

 ضمان عليه، فإن تعدى أو فرط ضمن اللقطة.

ٍد الُجهَ  ي  َعْن َزْيدِّ ْبنِّ َخالِّ َي هللاُ َعْنـهُ  نِـّ ملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُجالً َسأََل َرُسوَل هللا َرضِّ

؟ فَقَاَل:  فَاَصَها، ثُم  اْستَْنفِّْق ْفـهَ َعر ِّ »َعنِّ اللُّقََطةِّ َكاَءَها َوعِّ ْف وِّ ا َسنَةً، ثُم  اْعرِّ

هَ  هَ ا. فَإِّْن َجاَء رَ بِـّ َها إبُـّ ؟ قَاَل: الفََضال ةُ  ٬فَقَاَل: يَا َرُسوَل ا .«لَـْيـهِّ ا فَأَد ِّ غَنَمِّ

يَك أَْو لِّلذ ئْبِّ  ،ُخْذَها» َي لََك أَْو ألَخِّ  .(1)متفق عليه. «فَإن َما هِّ

 اللقطة: كيفية تعريف 

تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها 

كاألسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو اإلعالن عنها في 

 وسائل اإلعالم المباحة.

فها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.  وللملتقط أن يعر ِّ

 :مدة تعريف اللقطة 

فه سنة، وأما الشيء اليسير القليل ما كان له قيمة وشأن من اللقطة ي -1 عر ِّ

فلواجده االنتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة 

 ونحو ذلك مما ال تُقطع به يد السارق.

                                                 

 .واللفظ له(, 1722(, ومسلم برقم )91أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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يُّ : َمرَّ النَّ الَ َعْن أنٍَس َرضَي هللاُ َعنهُ قَ  يَرةٍ تَـمْ بِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ ، قَ  فِـّ يقِّ : الَ الطَّرِّ

يلَْوال أ» دَقَةِّ ألَكَ أَخاُف أْن تَ  ن ِـّ َن الصَّ  .(1)متفق عليه .«التُـهَ ُكوَن مِّ

ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها،  -2

ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب 

 نفس منه.

 :حكم إنشاد الضالة في المسجد 

 ال يجوز ألحد أن ينشد الضالة في المسجد.

يعَ  َي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  ْن أبِـّ َع َرُجالً ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ اقَ  َرضِّ َمْن َسمِّ

ييَْنُشدُ َضالَّةً  ، فَ ال فِـّ دِّ دَ الَك، فَإِّنَّ لَـيْ : ال َردََّها هللاُ عَ ليَقُ لَمْسجِّ تُْبَن  لَـمْ َمَساجِّ

 .(2)أخرجه مسلم  .«ذَالِّـهَ 

 :حكم اللقطة بعد التعريف 

فها سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له،  يجب على من التقط لقطة أن يعر ِّ

وإن لم يأت أو لم يُْعَرف حل  للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بها، 

 ويضمنها إن جاء صاحبها.

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفساد، فله أن يبيعها ويمتلك ثمنها 

 بعد التعريف، أو يمتلكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها.

 :حكم النفقة على اللقطة 

ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبها، فإن 
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على الملتقط، وإن كان  كانت النفقة نظير االنتفاع بالركوب أو الدر فهي

رها، وأنفق عليها من أجرتها، وإن كانت البهيمة أو  يمكن تأجيرها أجَّ

اآللة ال منفعة لها بطريق اإلجارة، وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها 

 وحفظ ثمنها.

 :شرط رد اللقطة 

يجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها إذا ذكر عالمة تميزها عن 

 ثبت أنها له بالبينة، وهي شهادة عدلين. غيرها، أو يُ 

ومتى وصفها له بما يؤكد أنها له حسب وصفه سلَّمها له بال يمين وال 

 بينة؛ ألن إقامة البينة على اللقطة غالباً متعذر لطول العهد.

 :حكمة لقطة الحرم 

لقطة الحرم ال يجوز ألحد أخذها، إال إذا خاف عليها التلف، أو خاف أن 

 جحدها ويأكلها، فله أخذها وتعريفها أبداً. يأخذها من ي

ولقطة الحرم ال تحل ألحد أبداً، وال يجوز تملُّكها بحال، ويجب على من 

أخذها تعريفها ما دام في مكة، وإذا أراد الخروج سل مها للحاكم، أو نائبه، 

 أو الجهة المكلفة بذلك.

ي  َمكَّةَ، ملسو هيلع هللا ىلص  لِّـهِّ َرُسو لَـىهللاُ عَ  تَـحَ ا فَ لَـمَّ : الَ َي هللاُ َعنهُ قَ ةَ َرضِّ ْيـرَ هُرَ َعْن أبِـّ

يقَاَم  ، فَ  فِـّ إِّنَّ هللاَ َحبََس َعْن َمكَّةَ : »الَ ، ثُمَّ قَ لَـْيـهِّ عَ  نَـىدَ هللاَ َوأثْ َحـمِّ النَّاسِّ

ـي يُمْؤمِّ الوَ  لَـهُ ا َرُسولَـْيـهَ َل َوَسلََّط عَ الفِّ هَ َن، فَإِّ نِـّ لُّ ألـا ال تَ نَـّ ، يلِّـَحٍد َكاَن قَبْ حِّ

هَ َوإِّ  لَّْت نَـّ ْن  لِّـيا أُحِّ هَ اٍر، َوإِّ نَـهَ َساَعةً مِّ لُّ ألـا ال تَ نَـّ َحٍد بَْعدِّي، فاَل يُنَفَُّر حِّ
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لُّ َساقِّطَ ـَشْوُكَها، َوال تَ  لَـىْختَ ـَصْيدَُها، َوال يُ  دٍ لِّـمُ ا إِّال تُـهَ حِّ  .(1)متفق عليه .«ْنشِّ

 :حكم لقطة الحاج 

جاج، وإن أخذها لزمه تعريفها، يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الح

فها، وإذا أراد الخروج من مكة سلَّمها  وإن خشي عليها أخذها وعرَّ

 للحاكم أو نائبه.

 ميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان:ـوتُ 

ع فالزمان: أن تكون في أيام الحج، والمكان: أن تكون في أماكن تجمُّ 

 الحجاج وازدحامهم.

في الحرم، أما لقطة الحاج فتكون في الحرم وتكون  ولقطة الحرم تكون

 في الحل كعرفات وغيرها من الحل حول مكة.

الرَّ  َي هللاُ َعْنـهُ ي  ْيـمِّ نِّ ْبنِّ ُعثَْماَن الت  ْحـمَ َعْن َعْبدِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا َرضِّ

 .(2)أخرجه مسلم  .َحاج  الَعْن لُقََطةِّ  ىـنَـهَ 

 :حكم من آوى الضالة 

لتقاط ضوال اإلبل والخيل ونحوهما مما يمتنع بنفسه؛ ال يجوز ألحد ا

 ألن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.

ومن التقطها وتلفت معه ضمنها؛ ألن يده يد غاصب اعتدى على مال 

 غيره ظلماً.

ومن التقطها فهو ضال؛ ألن ترك الضوال في مكانها أقرب ألن يجدها 
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 من أخذها فقد أخفاها وأضلها عن صاحبها.صاحبها، ف

ٍد  ي  ُجهَ الَعْن َزْيدِّ ْبنِّ َخالِّ َي هللاُ َعْنـهُ  نِـّ َمْن »أَن هُ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسولِّ اَرضِّ

، َما فَـهُ آَوى َضال ةً   .(1) أخرجه مسلم .«اْفـهَ يُعَر ِّ  لَـمْ َو َضالٌّ

 :معنى اللقيط 

 نُبذ في مكان، أو ضل الطريق. : هو طفل ال يُعرف نسبه وال رقه، اللقيط

ينبذ عادة خوفاً من مسؤولية إعالته.. أو فراراً من تهمة الزنا.. أو ينساه 

 أهله.. أو يضل هو عنهم، فال يُعرف نسبه وال رقه.. وال أبوه وال أمه.

 :حكم التقاط اللقيط 

التقاط اللقيط مستحب، وهو من أفضل األعمال؛ ألنه يترتب عليه إحياء 

 الهالك، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.نفس من 

وحكم التقاطه فرض كفاية، فإن خاف هالكه كمن ُوجد في مغارة فأَْخذه 

 فرض عين على من علم به؛ لوجوب حفظ األنفس من الهالك.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى:

 .[32مائدة:]ال(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 :أحكام اللقيط 

اللقيط أمانة في يد الملتقط، وهو أولى من غيره بتربيته واإلنفاق عليه،  -1

فإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه حتى ينتهي، وإذا لم يوجد معه مال 

أنفق عليه من التقطه إن شاء، وإن عجز سلمه للحاكم، ليتولى تربيته 

 بيت المال.  واإلنفاق عليه؛ ألن له حظاً في
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ً فيرد ذلك لبيت مال  -2 ميراث اللقيط وديته لوارثه، فإن لم يخل ِّف وارثا

 المسلمين.

ً عدالً، ووليه في قتل العمد  -3 ً أمينا حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا

 اإلمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.

سلطان، فالسلطان ولي  تكون والية التزويج للقيط، والتصرف في ماله لل -4

من ال ولي  له، وإذا زوجه الحاكم دفع المهر من ماله، فإن لم يكن للقيط 

 مال دفع الحاكم مهره من بيت المال.

حكم بحريته أينما ُوجد؛ ألنها ـاللقيط حر مسلم إن وجد في دار اإلسالم، ويُ  -5

 األصل ما لم يتبين خالف ذلك.

 اللقيط يعتبر مجهول النسب. -6

م ذو البينة، فإن لم وإ ن أقر أحد أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُد ِّ

قه.ـتكن بينة فمن ألحقته القافة به لَ   حِّ
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