أحكام اللقطة – عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
بسم هللا الرحمن الرحيم

أحكام اللقطة
عبدالعزيزبن سعد الدغيثر
asd9406@gmail.com – 0505849406
1444/2/18هـ
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد:
ففي هذا البحث جمع ملسائل ونوازل اللقطة ،وحصر ألدلتها ،واستيعاب لإلجماعات الثابتة فيها.
وقد رتبته ترتيبا معاصرا وفقا لألركان ،وأوردت ما عليه مذهب الحنابلة املعتمدين مع اختيارات
املحققين وعلماء نجد املتأخرين ومن هللا أستمد التوفيق والعون.
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أحكام اللقطة
 )1اللقطة ( : )1مال أو مختص ضل عن ربه أو في معناه (. )2
❖ أركان اللقطة:
الركن األول :محل اللقطة
الركن الثاني :امللتقط.
❖ الركن األول :محل اللقطة
• النوع األول  :ما ال تتبعه همة أوساط الناس (. )3
 −يملك بااللتقاط بال تعريف .
 −يباح االنتفاع به (. )4
 −األفضل التصدق به (. )5
 −ال يلزم امللتقط بدله إن تلف في يده ثم وجد ربه .
 −يلزم امللتقط رد اللقطة إن كانت موجودة معه  ،ووجد ربه (. )6
• النوع الثاني  :الضوال التي تمتنع من صغارالسباع  ،وترد املاء .
 −ال تملك بالتعريف (. )7
−
−
−
•

للجهة املعنية أخذها لحفظها ال على وجه اللقطة (. )8
ُ
إذا جاء صاحبها فال تعطى له إال ببينة (. )9
ً
إن وجدها بمهلكة  ،جازله أخذها ؛ استنقاذا ال على وجه اللقطة (. )10
النوع الثالث  :سوى ما تقدم .
( )1بضم الالم وفتح القاف ،ويقال :لقاطة  -بضم الالم ،ولقطة  -بفتح الالم والقاف.
( )2قال بعضهم :وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى الحيوان ضالة .وما في معناه  :ما ترك ً
قصدا أو مدفون منس ي .
( )3كالرغيف والفلس (الريال ونحوه) .
َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم  -في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود .
( )4ملا روى جابر قال« :رخص رسول هللا  -صلى
( )5مطالب أولي النهى (. )355/8
( )6مطالب أولي النهى (. )355/8
( )7مطالب أولي النهى (. )357/8
( )8مطالب أولي النهى (. )358/8
( )9مطالب أولي النهى (. )359/8
( )10مطالب أولي النهى (. )362 – 361/8
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 −جازأخذها إن أمن امللتقط نفسه على ذلك وقوي على تعريفها (. )1
 )2ما تتبعه همة أوساط الناس  ،بأن يهتموا في طلبه .
 −يجب تعريفه .
 )3األفضل ترك التقاط اللقطة (. )2
 −إن لم يأمن امللتقط نفسه عليها فهو كغاصب .
 −ليس للملتقط أخذ اللقطة ملا فيه من تضييع مال غيره .
 −يضمن امللتقط اللقطة إن تلفت  ،فرط أو لم يفرط وال يملكها إن عرفها .
 −إن أخذ شخص اللقطة ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ،ضمنها .
 )4ما حرم التقاطه ضمنه آخذه  ،إن تلف أو نقص .
 −ال ضمان على امللتقط إن كان املأخوذ ً
كلبا  ،وله االنتفاع به .
 −يزول ضمان امللتقط هنا إن دفعه إلى الجهة املعنية  ،أو رده إلى مكانه بأمرها .
 −إن التقط شخص ما يحرم التقاطه وكتمه عن ربه حتى تلف  ،ثم ثبت ذلك ببينة أو إقرار ،فعلى
امللتقط قيمته مرتين (. )3
 )5يلزم ملتقط في حيوان مأكول فعل األصلح من :
 −أكله وعليه القيمة
 −أو بيعه ويحفظ ثمنه
 −أو ينفق عليه من ماله بنية الرجوع .
ُ
 −فإن استوت خ ّير(. )4
 )6ما يخش ى فساده فعلى امللتقط فعل األحظ من :
 −بيعه وحفظ ثمنه
 −أو أكله بقيمته
 −أو تجفيف ما يمكن تجفيفه  ،ومؤنته منه فيبع بعضه لذلك .
َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم  -عن لقطة الذهب والورق فقال« :اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ،فإن لم تعرف
( )1لحديث زيد بن خالد الجنهي قال :سئل النبي  -صلى
فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ،فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه»  ،وسأله عن الشاة فقال« :خذها فإنما هي لك أو ألخيك أو للذئب» متفق عليه
مختصرا .
( )2روي عن ابن عباس وابن عمر .اختار ابن عثيمين  :أن االلتقاط في املضيعة أفضل  .انظر  :حاشية ابن عثيمين على الروض املربع (. )449
( )3مطالب أولي النهى (. )361 – 360/8
( )4مطالب أولي النهى (. )368 -367/8
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ُ
 −فإن استوت خ ّير(. )1
 )7يحرم أخذ ما امتنع من الحيوانات عن السبع الصغير  ،وترد املاء (. )3( )2
 −فإن أخذها ضمنها .
 )8من ترك حيوانا بفالة النقطاعه أو عجزربه عنه ملكه آخذه بخالف املتاع .
 )9ما يلقى في البحرخوفا من غرق  ،فيملكه آخذه .
َ
املستخرج لصاحبه .
إن انكسرت سفينة فاستخرجها قوم ف
)10
َ
للمستخرج .
املستخرج أجرة املثل
 −على صاحب
ِ
ُ
من أخذ متاعه وترك بدله  ،فلقطة (. )4
)11
 −يأخذ حقه منه بعد تعريفه  ،ويتصدق بالباقي  ،أو يدفعه للجهة املعنية (. )5
ُ
 −من أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطة (. )6
 −ال يجب التعريف هنا إن دلت قرينة على السرقة  ،كأن يكون املأخوذ أجود من املتروك  ،وال شبه
بينهما (. )7
إذا وجد شخص عنبرة على الساحل فهي له.
)12
)13لقطة الحرم تملك بالتعريف ً
حكما  ،كلقطة الحل (. )8
❖ الركن الثاني :امللتقط.
يعرف امللتقط جميع ما سبق وجوبا ( ، )9نهارا في مجامع الناس ( ، )10حوال كامال (، )11
)14
عقب االلتقاط (.)12
( )1مطالب أولي النهى (. )368/8
( )2كثور وجمل وكالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود .
َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّللا َعل ْي ِه َو َسل َم  -ملا سئل عن ضالة اإلبل« :ما لك ولها ،معها سقاؤها وحذاؤها ،ترد املاء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» متفق عليه .وقال عمر:
( )3لقوله  -صلى
من أخذ الضالة فهو ضال ،أي :مخطئ .
( )4مطالب أولي النهى (. )352/8
( )5انظر  :مطالب أولي النهى (. )353/8
( )6اختار ابن عثيمين  :أن صاحب النعل ينظر في القرائن  .انظر  :الشرح املمتع (.)382/10
(ّ )7
صوبه املرداوي في اإلنصاف (. )311/6
( )8مطالب أولي النهى ( . )376/8اختار شيخ اإلسالم  ،وابن باز  ،وابن عثيمين  :أن لقطة الحرم ال تملك بحال  .انظر :االختيارات (ص ، )169مجموع فتاوى
ومقاالت متنوعة ( ، )429/19الشرح املمتع (. )367/10
( )9لحديث زيد السابق .
( )10كاألسواق وأبواب املساجد في أوقات الصلوات ؛ ألن املقصود إشاعة ذكرها وإظهارها؛ ليظهر عليها صاحبها .
( )11روي عن عمر وعلي وابن عباس .
( )12ألن صاحبها يطلبها إذا ،كل يوم ثم أسبوعا ثم عرفا .
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 −يكثرمن التعريف باللقطة بموضع وجدانها.
 −إن التقط اللقطة بصحراء  ،فيعرفها في أقرب البالد لها (. )1
أجرة املنادي على امللتقط.
)15
ال يجوزالتعريف في املساجد (. )2
)16
تملك اللقطة بعد التعريف ً
حكما من غيراختياركامليراث غنيا كان أو فقيرا ( ، )3وال يملكها
)17
بدون تعريف .
 −يضمن امللتقط تلف ما التقطه ونقصه بعد الحول مطلقا ( )4ال قبله إن لم يفرط
َ َ
عرف ربها إن كانت متقومة  ،ومثل املثلي (. )5
 −يعتبرلضمانها بعد الحول قيمتها يوم
 −لكن ال يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها (. )6
 −يستحب معرفة صفاتها عند وجدانها واإلشهاد عليها .
السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما .
)18
يلزم الولي أخذها من سفيه وصبي  ،فإن تركها في يدهما فتلفت ،ضمنها .
)19
❖ الركن الثالث :املالك األصلي للقطة.
متى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها املتصل -إن نمت -بال بينة وال يمين ،وإن
)20
لم يغلب على ظنه صدقه (. )7
 −نماء اللقطة املنفصل بعد حول تعريفها يكون لواجدها (. )8
 −يحرم دفع اللقطة ملدعيها بال وصف أو بينة ولو ظن صدقه  ،فإن دفعها له ضمن (.)9
ُ
ثان قبل دفعها لألول أو استوت بيناتهما  ،أقرع بينهما .
)21
إن وصف اللقطة ٍ
ثان بعد دفعها لألول  ،فال ش يء للثاني .
 −إن وصف اللقطة ٍ
إن أقام شخص البينة على ملك اللقطة بعد أن أخذها األول  ،فله أخذها منه .
)22
( )1مطالب أولي النهى (. )372/8
( )2اختاره ابن عثيمين  .انظر  :الشرح املمتع ( .)370/10واملذهب  :أنه يكره  .انظر  :اإلنصاف (. )411/6
( )3لعموم ما سبق .
( )4اختار ابن عثيمين  :أن امللتقط ال يضمن اللقطة بعد الحول إن لم يتعد أو يفرط  .انظر  :الشرح املمتع (. )374/10
( )5مطالب أولي النهى (. )384/8
( )6أي حتى يعرف وعاءها ،ووكاءها وقدرها ،وجنسها وصفتها .
( )7لحديث زيد وفيه« :فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه ،وإال فهي لك» رواه مسلم .
( )8مطالب اولي النهى (. )383/8
( )9مطالب أولي النهى (. )383/8
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 −لو ادعى اللقطة اثنان  ،فوصفها أحدهما دون اآلخر ،حلف واصفها  ،وأخذها .
 −إن تلفت اللقطة عند الواصف  ،فضمانها عليه (. )1
)23مؤنة رد اللقطة تكون على ربها (. )2

( )1مطالب أولي النهى (. )385/8
( )2مطالب أولي النهى (. )386
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اإلجماعات املروية في اللقطة
 )1اتفق الفقهاء على جواز االلتقاط في الجملة (اإلفصاح)62/2
 )2اجمعوا أن ألخذ ضالة الغم أكلها في املوضوع املخوف عليها .االستذكار .330/22
 )3إذا أكل امللتقط ضالة الغنم فعليه حفظ صفتها وغرمها لصاحبها إذا طلبها (املغني.)239/8
 )4اتفقوا على تعريف ما كان منها بالسنة إال الغنم .بداية املجتهد .305/2
ً
ً ً
 )5اتفقوا على تعريف اللقطة سنة ما لم تكن شيئا تافها او شيئا ال وقاء له .االستذكار.329/22
 )6اتفقوا أن اللقطة بعد التعريف سنة يملكها امللتقط (شرح املسلم )26/18
 )7اتفقوا ان امللتقط أمين ال يضمن غال بالتعدي أو التفريط .االستذكار  ،324/22املغني .313/8
 )8اتفقوا على عدم اللقطة ملن يدعيها إذا لم يعرف صفتها .بداية املجتهد .306/2
ً
 )9من رد لقطة لصاحبها بغير جعل مشروط لم يستحق شيئا .املغني .328/8
 )10التق ا ا اااط اللقط ا ا ااة وتملكه ا ا ااا ال يفتق ا ا اار إل ا ا ااى حك ا ا اام ح ا ا اااكم وال إذن س ا ا االطان (ش ا ا اارح الن ا ا ااووي ل ا ا ااحيح
مسلم)21/12
 )11أجمع ااوا أن ي ااد املل ااتقط له ااا ال تنطل ااق عل ااى التص اارف فيه ااا بوص ااه م اان الوج ااوه قب اال اله ااول ،إن كان اام مم ااا
ً
يبقى مثلها حوال دون فساد يدخلها( .االستذكار.)330/22
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األحاديث الواردة في اللقطة
)1
)2
)3

)4

ما ورد في تملك اللقطة اليسيرة
عاان أ ااس  -رضا ي هللا عنااه  -قااال - :ماار النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -بتماارة فااي الطريااق ،فقااال" :لااوال أ ا
أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها ( -" )1متفق عليه (.)2البلوغ واملحرر
عاان جااابر -رضا ي هللا عنااه  -قااال« :رخااص لنااا النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -فااي العصااا والسااوط والحباال
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أحمد وأبو داود ( )3وقد تكلم في إسناده.
وعن يعلى بن مرة -رض ي هللا عنه  -عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم « :-ماان الااتقط لقطااة يساايرة حاابال أو
درهم ااا أو ش اابه ذل ااك فليعرفه ااا ثالث ااة أي ااام ف ااإن كااان ف ااوق ذل ااك فليعرفه ااا س ااتة أي ااام"رواه أحم ااد والبيهق ا
والطبرا ا ( )4وزاد« :فااإن جاااء صاااحبها وإال فليتصاادق بهااا» وفااي إسااناده عماارو باان عبااد هللا باان يعلااى وقااد
ضعف ،وقال ابن رسالن :ينبغي أن يكون هذا الحديث معموال به؛ ألن رجااال إسااناده ثقااات ،ولاايس فيااه
معارض ا ااة ل حادي ا ااث ال ا ااحيحة بتعري ا ااف س ا اانة؛ ألن التعري ا ااف س ا اانة ه ا ااو األص ا اال املحك ا ااوم ب ا ااه ع يم ا ااة،
وتعريف الثالثة رخصة للملتقط اليسير.
ما ورد في التعريف باللقطة:
وعاان زيااد باان خال ااد الجنهااي  -رض ا ي هللا عنااه  -ق ااال - :جاااء رجاال إلااى النب ااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -فس ااأله
ع اان لقط اة ال ااذهب ,أو ال ااورقق فق ااال" :اع اارف عفاص ااها ووكاءه ااا ,ث اام عرفه ااا س اانة ,ف ااإن ج اااء ص اااحبها وإال
فش ااأنك به ااا" – .وف ااي رواي ااة :ف ااإن ل اام تع اارف فاس ااتنفقها ول ااتكن وديع ااة عن اادك ف ااإن ج اااء طالبه ااا يوم ااا م اان
الدهر :فأدها إليه  -قال :فضالة الغنم ق قال" :خذها فإنما هي لااك ,أو ألخيااك ,أو للااذئب " .قااال :فضااالة
اإلباال ق قااال" :مااا لااك ولهااا ق معهااا سااقاؤها وحااذاؤها( ,)5تاارد املاااء ,وتأكاال الشااجر ,حتااى يلقاهااا ربهااا  -متفااق
عليااه (.)6وفااي لفااظ ملساالم (« :)7فااإن جاااء صاااحبها فعاارف عقاصااها وعااددها ووكايهااا فأعطهااا إياااه وإال فهااي
لك» العمدة ،البلوغ واملحرر
()1قال في "املنتقى" :وفيه إباحة املحقرات في الحال.
()2رواه البخاري ( ،)2431ومسلم (.)1071
()3أبو داود ( ،)1717البيهق ( ،)195/6وابن عدي في "الكامل"(.)354/6
()4أحمد ( ،)173/4البيهق ( ،)195/6الطبرا في "الكبير (.)700
() 5اللقطة :املال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره .وكاءها :الوكاء :ما يربط بااه اليا يء .عفاصااها :وعاؤهااا .حااذاءها :خفهااا .سااقاءها :جوفهااا
الذي حمل كثيرا من املاء والطعام.
()6البخا ا ا ا اااري ( ،)2304 ،2297 ،2296 ،2295 ،2243 ،91مسا ا ا ا االم ( ،)1722وأحما ا ا ا ااد ( ،)115/4أبا ا ا ا او داود ( ،)1704وابا ا ا ا اان حبا ا ا ا ااان
( ،)252 ،250/11وابن ماجه ( ،)2504والترمذي ( ،)1372واإلمام مالك (.)757/2
()7مسلم ( ،)1722ابن حبان (.)255/11
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)5

)6

)7

)8

)9

وعن أب بن كعب قال« :وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيم النبي  -صلى هللا عليااه وساالم  -فقااال :عرفهااا
ح ااوال فل اام أج ااد م اان يعرفه ااا فق ااال :احف ااظ ع ااددها ووعايه ااا ووكايه ااا ف ااإن ج اااء ص اااحبها وإال فاس ااتمتع به ااا،
قال :فاستمتعم بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاااري ( )1وفااي روايااة ماان حااديث أبا أن النبااي  -صاالى
هللا عليااه وساالم  -قااال« :عرفهااا فااإن جاااء أحااد يخباارك بعاادكها ووعايهااا ووكايهااا فأعطهااا إياااه وإال فاسااتمتع
بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (.)2
وعاان عي اااض باان حم ااار  -رض ا ي هللا عن ااه  -قااال :ق ااال رسااول هللا  -ص االى هللا عليااه وس االم  -ماان وج ااد لقط ااة
فليشااهد ذوي عاادل ,ولاايحفظ عفاصااها ووكاءهااا ,ثاام ال يكااتم ,وال يغيااب ,فااإن جاااء ربهااا فهااو أحااق بهااا ,وإال
فه ااو م ااال هللا ييتي ااه م اان يش اااء  -رواه الخمس ااة إال الترم ااذي ,وص اااحه اب اان خ يم ااة ,واب اان الج ااارود ,واب اان
حبان (.)3البلوغ واملحرر
وقد روى عبد الرزاق ( )4عن أب سعيد «أن عليا جاء إلااى النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -باادينار وجااده فااي
السوق فقال النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  :-عرفااه ثالثااا ففعاال ،فلاام يجااد أحاادا يعرفااه ،فقااال :كلااه"قال
في "التلخيص" :وقد رواه أبو داود( )5من طريق بالل بن يحيى العبس ي عن علي بمعناه ،وإسااناده حساان،
قال في "الخالصة" :وقد رواه أبو داود ( )6من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.
وع اان زي ااد ب اان خال ااد الجنه ااي أن النب ااي  -ص االى هللا علي ااه وس االم  -ق ااال« :ال ي اايوي الض ااالة إال ض ااال م ااا ل اام
يعرفها» رواه أحمد ومسلم ( .)7البلوغ واملحرر
ما ورد في استثناء الدابة املسيبة:
ع اان عب ااد هللا ب اان حمي ااد ب اان عب ااد ال اارحمن الحمي ااري ع اان الش ااعبي أن رس ااول هللا  -ص االى هللا علي ااه وس االم -
قال« :من وجد دابة قد عج عنها أهلها أن يعلفوها فساايبوها فأحياهااا فهااي لااه ،فقااال عبيااد هللا :فقلاام

()1البخاري (.)2305 ،2294
()2أحمد ( ،)127 ،126/5مسلم ( ،)1723الترمذي ( ،)1374وأبو داود ( ،)1701وابن ماجه ( ،)2506وابن حبان (.)4892 ،4891
()3رواه أب ااو داود ( ،)1709والنس ااائ ف ااي "الكب اارى "( ،)418 / 3واب اان ماج ااه ( ،)2505وأحم ااد ( 262 - 261 / 4و ،)267 - 266واب اان حب ااان
( ،)4894وابن الجارود (.)671
()4عبد الرزاق في "املصنف"( ،)142/10وأبو يعلى (.)1073
()5أبو ( ،)1715البيهق ( )194/6من طريق سعد بن أوس عن بالل بن يحيى العبس ي عن علي به.
()6أبو داود ( )1716من طريق أب حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة.
( )7مسلم ( ،)1725أحمد ( )117/4والنسائ في "الكباارى"( ،)417/3والبيهقا ( ،)191/6والحاااكم ( ،)73/2والطحاااوي فااي "شاارح معااا
اآلثار"( ،)134/4والطبرا في "الكبير"(.)258/5
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ل ا ااه :عم ا اان ه ا ااذا ،فق ا ااال :ع ا اان غي ا اار واح ا ااد م ا اان أص ا ااحاب النب ا ااي  -ص ا االى هللا علي ا ااه وس ا االم "-رواه أب ا ااو داود
والدارقطني ( )1وعبيد هللا بن حميد وقد وثق.
 )10وعاان الشااعبي يرفااع الحااديث إلااى النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -قااال« :ماان تاارك دابااة بمهلكااة ( )2فأحياهااا
رج اال فه ااي مل اان أحياه ااا» رواه أب ااو داود ( )3وف ااي إس ااناده عبي ااد هللا ب اان حمي ااد والش ااعبي لقا ا جماع ااة م اان
ال حابة ،فال يضر إرساله الحديث.
ما ورد في التعويض عن ضالة اإلبل
 )11عن أب هريرة ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :ضالة اإلبل املكتومة غرامتها ومثلها معها» ()4
ما ورد في استثناء الساقط من النخل:
 )12عن اباان أبا حكاام الغفاااري ،قااال :حاادثتني جاادت  ،عاان عاام أبا رافااع باان عماارو الغفاااري قااال :كناام غالمااا
أرم نخل األنصار فأت ب النبي صلى هللا عليه وسلم فقال« :يا غالم ،لم ترم النخل؟"قال :آكاال .قااال:
«فال ترم النخل ،وكل مما يسقط في أسفلها» ،ثم مسح رأسه فقال« :اللهم أشبع بطنه» ()5
ما ورد في استثناء لقطة الحاج
 )13وعن عبد الاارحمن باان عثمااان التيمااي  -رضا ي هللا عنااه  -أن النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -نهااى عاان لقطااة
الحاج  -رواه مسلم (.)6البلوغ واملحرر
 )14وعاان اب اان عب اااس :أن النب ااي  -ص االى هللا علي ااه وس االم  -قااال ي ااوم ف ااتح مك ااة« :إن ه ااذا البل ااد ح ارام ال يعض ااد
شوكه ،وال يختلى خاله ،وال ينفر صيده ،وال يلتقط لقطته إال ملعرف"أخرجاه.
 )15عاان عب ااد ال اارحمن ب اان عثم ااان التيم ااي« :أن النب ااي  -ص االى هللا علي ااه وس االم  -نه ااى لقط ااة الح اااج"رواه مس االم
وأحمد (.)7

()1أبو داود ( ،)3524الدارقطني ( .)68/3وعبيدهللا بن حميد تابعي مستور.
()2قوله« :بمهلكة" بضم امليم وفتح الالم اسم ملكان اإلهالك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى ((ما شهدنا مهلك أهله)) [النمل ]49:وقارأ
حفص بفتح امليم وكسر الالم.
()3أبو داود ( ،)3525البيهق ( ،)198/6ابن أب شيبة (.)540/6
( )4رواه أبو داوود ( )1718وفيه عمرو بن مسلم ضعيف .وصاحه األلبا في صحيح أب داوود األم ( )1511لشاهد ذكره.
( )5رواه أب ااو داوود ( )2622والترم ااذي ( )1288واب اان ماج ااه ( )2299وأحم ااد ( )20343وحس اانه اب اان حج اار وق ااال مخ اارج املس ااند :محتم اال
التحسين ،وضعفه األلبا .
()6رواه مسلم (.)1724
()7أحما ا ا ااد ( ،)499/3مسا ا ا االم ( ،)1724أبا ا ا او داود ( ،)1719وابا ا ا اان حبا ا ا ااان ( ،)4896والنسا ا ا ااائ فا ا ا ااي الكبا ا ا اارى ( ،)417/3والبخا ا ا اااري فا ا ا ااي
"التاريخ"(.)241/5
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 )16وعاان أب ا هرياارة أن النبااي  -صاالى هللا عليااه وساالم  -قااال فااي مكااة« :ال تحاال ألحااد بعاادي وال ينفاار صاايدها،
وال يختلى خالها ،وال تحل ساقطتها إال ملنشد" متفق عليه.
ما ورد في استثناء لقطة املعاهد
 )17وعن املقدام باان معاادي كاارب  -رضا ي هللا عنااه  -قااال :قااال رسااول هللا  -صاالى هللا عليااه وساالم  -أال ال يحاال
ذو ناااب ماان السااباع ,وال الحمااار األهلااي ,وال اللقطااة ماان مااال معاهااد ,إال أن يسااتغني عنهااا  -رواه أبااو داود
( .)1وقال املنذري :ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته .البلوغ واملحرر

()1رواه أبو داود ( )3804والدارقطني ( ،)287/4البيهق ( ،)332/9وأحمد ( )130/4وسنده صحيح.
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