
 اللقطة
 أخذ شيٍء من الكتب المترو�ة في المسجد

 
ظهر أنها ألحد و�َ  ،قرأ فیها أحد في أحد المساجد في حیِّنا توجد كتب ق�مة وال �َ  :السؤال

ألنه یوجد بداخل كثیر منها   ؛هاقرأ فیها وتركها في المسجد أو نسیاألشخاص الذین ر�ما كان �
ل�ست موجودة لدي  فهل یجوز لي أن آخذ منها مجموعةً  ،أسماء أشخاص وتوار�خ اقتنائها

 مة؟ ألنها كتب تراث�ة ق�ِّ   ؛لالستفادة منها

لكتب  صاحب اف ، ألن أهلها معروفون  ؛ال یجوز أن تأخذ من هذه الكتب أو تتصرف فیها :الجواب
  ، وصل إل�ه�حث عنه وتُ فیُ  ،ألنه قد �كون نسیها ونسي مكانها؛ معروف عل�ه اسمه، فُی�حث عنه

  ، إخراجها عنهكها لإلفادة منها في هذا المسجد فهي موقوفة على هذا المكان ال یجوز رَ وٕاذا كان تَ 
توقع مُ فعرفوا وحتى لو لم �ُ  ،ألن أصحابها معروفون  ؛وعلى كل حال ل�س لك أن تأخذ منها شیًئا

لت المنافع �حیث ال یوجد عنه إال إذا تعطَّ ذا المسجد الذي ال یجوز إخراجها أنها موقوفة على ه
ب الذین  الطالف ا،وهذا �حصل كثیرً  .ستفاد منهانقل إلى مسجد آخر �ُ فتُ  ،من �ستفید منها

م�اه   عارض فیخرج من المسجد �سرعة أو �حتاج إلى دورة �حضرون الدروس قد َ�عرض ألحدهم
فهو  عل�ه اسمه و س�ما  هذا ال ،و�ركب الس�ارة و�مشي ،ینسى الكتاب فیخرج منها ثم  -مثًال –

هذا مملوك لشخص ال یجوز أن  ف ،طالب �حضر �ه هذا الدرس المعروف في هذا المسجد 
 ترك في مكانه حتى یرجع إل�ه. دام االسم موجوًدا أو یُ  ما عنه �حث تصرف ف�ه إال بإذنه فیُ یُ 

تسامح  قد یُ  عت�ار أن العلم مشاع والضرر منتفٍ �اف  في مكانه أما االستفادة من الكتاب 
ول�س   ،یجوز استعمال متاع أحد إال بإذنه وطیب نفس منهلكن األصل أنه ال  ،و�تساهل في ذلك

 أو یتصرف ف�ه. ق على الكتاب علِّ له �ُ 

على جهة   قفْت إذا وُ ، فخرجهاأن یُ  له ال یجوزفكانت هذه الكتب موقوفة على المسجد  وٕاذا
نقل إلى مكان  فتُ  لت المنافع �حیث ال یوجد من �قرأ فیهافالواقف قاصد هذه الجهة إال إذا تعطَّ 

 و�نقلها هو. له أن یتصرف بذاته ، ول�س -مسجد في -مثل هذا المكان  
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