
 اللقطة
 ق �ق�متها عن صاحبهاب�ع شر�حة الهاتف المفقودة والتصدُّ 

 
هو  قال: (فلما سألته عن نوع التبرع  ،محتاجة وصله ألسرةٍ ألُ  أحد أقار�ي أعطاني ماالً  :السؤال
كان ال  ( :فقلتُ  )،وهذا ثمنها عن صاحبها ،هاشر�حة جوال في األرض ف�عتُ  ألني وجدتُ  ؛صدقة

  ولو سألُت فكلُّ  ،ف�ه األمانة لُّ قِ كانت في مكان تَ ( :قال )،عنها وتسأل عن صاحبهان لِ عْ بد أن تُ 
 أسأل عن تصرفه هل هذا التصرف صح�ح؟  )،منه عي أنها وقعْت شخص سیدَّ 

 ،واللقطة لها أحكامها في الشرع ،ةطَ قَ ها �سمیها أهل العلم لُ هذه الشر�حة التي وجد  :الجواب
إل�ه همة أوساط الناس �أن كانت لها ق�مة �حیث   فتُ ت فإن كانت مما تل ،وجاءت بها األحادیث 

وٕان  ،ن أوساط الناس فیرجع لی�حث عنها فإنه حینئٍذ ال بد من تعر�فها سنةن كان مِ یلتفت إلیها مَ 
ن�ة   متلك علىكانت ال ق�مة لها تستحق أن یرجع إلیها و�عود صاحبها و��حث عنها فمثل هذه تُ 

إل�ه همة  ت س�ما إذا كانت مما ال تلتف، ولو �اعها فوًرا إرجاعها لصاحبها إذا جاء یوًما من الدهر
 :وقال دها ف�ه التفت �میًنا وشماالً س�ما إذا كان في وقته وفي مكانه الذي وج أوساط الناس وال
ین الشرائح  على أن �كون ب  ،أو شر�حة ،أو من ضاع له شيء في هذا المكان ،من ضاع له كذا

فها �أوصافها التي تتمیز بها  رَ فإذا جاء صاحبها وعَ  ،اختالف �مكن تمییز �عضها من �عض 
أوساط الناس وقد یجدها في مكان  همة فت إلیها ت أما تعر�فها لمدة سنة وهي ال تل ،دفع إل�هفإنها تُ 

عي �أن كانوا ال یهتمون ببراءة الذمة فإن مثل  یدَّ  وكلٌّ  -مثًال –ف�ه األمانة  لُّ قِ تَ  -مثل ما قال -
عیها ووصفها وصًفا دق�ًقا ن یدَّ فها في ذلك المكان وجاء مَ ومع ذلك لو عرَّ ال ُ�شترط تعر�فها، هذا 
لكن قد یجدها في مكان �عید عن   ،هذا األصل في اللقطة ،عن غیرها فإنه یدفعها إل�ه ز �هتتمیَّ 

وال �عرفهم وال   ،ان ارتاده أناس من أجل النزهة وانصرفوا عنهفي مكأو  -مثًال - البلد في برٍّ 
إذا كانت ال تلتفت إلیها همة أوساط  فمثل هذه  ،ول�س فیها ما یدل على شيء ،�عرف أماكنهم
وأما إذا �اعها  ،ما لم تكن لقطة مكةمن ذلك،  ال مانعوأن یتملكها،  ف فیهایتصرَّ الناس فله أن 

 هذا أكمل ال شك.فق بها عن صاحبها وتصدَّ 

 لتفت إل�هتسواء كانت مما ، �ستمر �عرفها وال یتملكها ، بلهذه ال ُتمَلكفلقطة مكة أما 
اها إلى صندوق األمانات وهم بدورهم یبذلون من  لكن لو أدَّ  ،لتفت تال مما أو  همة أوساط الناس 

ان هذا البلد الحرام �عرفون أن هناك  أو أن الناس من سك ،األس�اب ما یتوصلون بها إلى صاحبها
فهذا  ،للمحكمة كما هو األصل اس�ما إذا كان تا�عً  ف�ه األموال الضائعة و�عودون إل�ه ال اصندوقً 

  ، -إن شاء هللا تعالى-یرجعون إل�ه و�جدونها  ،وهو معروف ،مأوى ومرجع إلى جم�ع المفقودات 
 البلدان. ملك بخالف غیرها من وٕاال فلقطة مكة ال تُ 
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