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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 ٥

  

  تاب اللقطةك
  .سلوب الشرائعأعلى  ونيكأن  والغالب

  
  ))لغة ((اللقطة

 ءيالش طاًقْلَ رصني رصمن باب ن طُقُلْيء يالش طَقَلَ :قالي ،مهاريوان وغيواحل نساناإلعلى  طلقيو
 ،تابكتاب ومن هذا الكأخذه من هذا ال :تبكالعلم من ال طَقَلَ :قاليو ،تعب بال األرضأخذه من 

  .هنايهنا ومن هيء مجعه من هيالش طَقَّلَوت ،اطفهو القط ولقّ ،ولقط الطائر احلب أخذه مبنقاره
شجار وس األؤبل ومن ر ،ؤخذ من البحريما على  طلقيبل  ،األرضون من يكأن  لزمي وال

   .أيضاًاهلواء  لتقط يفيما على  هاإطالقصح يإنه  حىت واجلبال
على  طلقيل ب ،یون ملقيكص ما خيفال  فرس وزنعلى   والواحدة لقطةنيط بالفتحتقَأما اللَ

لقطة  فإنهعرف صاحبه يئاً ومل يبعض غرفها ش داراً مث وجد يف إنسان یاشترإذا  ماك ،أيضاً كاملترو
وذه  ،كعرف له ماليال  كء املترويهو الشأو  ،فتلتقطه یملق ه مبا جتدينيلغوولذا عرفه بعض ال ،أيضاً

قاط بالضم والفتح السنبل واللُ ،ا تلتقطهالة تتبعها الدواب ألية بالفتحات لبقلة طوطَقَاللَ :قالياملناسبة 
   .ك ذلريغإىل  ،طأه احلاصد فتلتقطه الناسخي يالذ

  
  ((اللقطة ومعناه الفقهي))

  مزة رمة وهخكة كطة حمرقَاللُ :القاموس قال يف( :رامةكمفتاح ال قال يف



 ٦

   .)٢(األولعلى  الصحاح واقتصر يف ،)١(التقطما امة مثو
   .)٤())٣(اللقطة بضم الالم وفتح القاف املال امللقوط :ةيالنها وقال يف

  .)٥()جتده من املال الضائع ما ،اللقطة وزان رطبة( :رياملصباح املن ويف
دة يعب والفراء وأيب عرايبوابن األ يصمعان عن األكيوا حمكل حال جواز فتح القاف وسك وعلى

   .همريوغ
وبالفتح  ،ون للمالكبالسأا  ل بن أمحديرة عن اخللكما عن التذيعرف وجه النظر فيومنه 

   .مهاريوزن فعل حنو مهزة وملزة وغعلى  انكل ما ك ما هو يفك ،للملتقط
  

  ((أدلة اللقطة))
 واحد من ريه غيدل عليو ،نيها ضرورة املسلميوعل ،إمجاعاجلملة  تها يفيفمشروع ،حال يأ یوعل
   :النصوص
(صلى اهللا  النيبإىل  جاء رجل :قال ،هريوغ كاملسال رواه يف يالذ ،د بن خالد اجلهينيخرب زك

ال إء صاحبها وجافإن  ،ها مث عرفها سنةءاكقاصها ووعاعرف  :فقال ،فسأله عن اللقطة عليه وآله)
 كمال :قال ،اإلبلفضالة  :قال ،لذئبلأو  يكخألأو  كل يه :قال ،فضالة الغنم :قال ،ا كشأن
  .)٦(لقاها رايحىت  ل الشجركوتأ ا تشرب املاءفإها ؤها وحذاؤمعها سقا ،وهلا

 لبس يفي يه اجللد الذيف األصلو ،ك ذلريخرقة وغأو  ه النفقة من جلديون فكت يالذ :والعقاص
  .رأس القارورة

   .شد به املالي يط الذياخل :اءكوالو

                                                
  مادة لقط. ٣٨٣ص ٢القاموس احمليط: ج )١(
  مادة لقط. ١١٥٧ص ٣الصحاح: ج )٢(
  مادة لقط. ٢٥٤ص ٤النهاية: ج )٣(
  ط احلديثة. ٤٩٣ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )٤(
  . ٢٧٢ص ٤مادة لقط. نقله عنه جممع البحرين: ج ٥٥٧ص ٢ملصباح املنري: جراجع ا )٥(
  كتاب اللقطة. ٤٥٩ص ١٢مسالك األفهام: ج )٦(



 ٧

(صلى اهللا عليه  النيبإىل  جاء رجل :قال ،(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ح احلليبيصح ويف
وجدت  إين :فقال ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :فقال ،وجدت شاة ا رسول اهللا إيني :فقال وآله)

   .)١(جه ه فالؤرشه سقاكو ،هؤخفه حذا :فقال ،اًريبع

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٨

 (صلى اهللا عليه وآله) النيبإىل  جاء رجل :قال ،د بن خالد اجلهينيز يرو ،ايلاللئ وعن غوايل
 ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه إمناخذها  :فقال ،فسأله عن ضالة الغنم :)أن قالإىل (فسأله عن اللقطة 

 ،وهلا كما ل :وقال ،وجههأو  أمحرت وجنتاهحىت  بوغض ،وهلا كمال :فقال ،ريفسأله عن ضالة البع
   .ل الشجركاه وتأيها ترد املؤها وسقاؤمعها حذا
   .)١(را أيتيحىت  هاؤها وسقاؤوهلا معها حذا كمال :اتيبعض الروا ويف

   .ان متعنتاًكالسائل ألن  (صلى اهللا عليه وآله) ولعل غضب الرسول
   .)٢(اللقطة ال توضع وال توهب يف :قالإنه  ،عليه السالم)( جعفر أيب عن ،سالموعن دعائم اإل

 ،عترضوا هلايلئال  الًيعلفها ليان كللضوال مربداً ف ان بىنكإنه  :(عليه السالم) ني املؤمنريوعن أم
ء منها يشعلى  نةانت تشرف بأعناقها فمن أقام بيكف ،ت املاليعلفها من البيو ،هزهلاي سمنها واليال 

   .)٣(عهايبيحاهلا ال على  أقرها الإو ،أخذه
عرفه يمسن ال أو  هزل لو فإنه ،عرفه صاحبهيحىت  سبب عدم السمان واهلزالأن  الظاهر :أقول

نصر ينصر كربد يمن ربد  ،وحنوه اإلبلم وزان منجل حمبس يامل سركب واملربد ،ما هو واضحكصاحبه 
  .ان أقام بهكربوداً بامل
   .ةيتبواب املرتبطة باملسائل اآلخمتلف األ ات يفية من الروايمجلة واف أيتيوس
  

  ((أقسام امللقوط))
   .)مهاريغأو  وانيما حإو إنسانما إوط قاملل( :الشرائع قال يف
   نسانوهو اإل األولوالقسم  ،مكل حكلألن  ،الثالثةإىل  سمهق إمناو :أقول

                                                
 . ٦ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )٣(



 ٩

ولعل  ،عتبار األخذاط وامللقوط فبيلقأما ال ،النبذباعتبار واملنبوذ  ،طاً وملقوطاً ومنبوذاًيلق یسمي
 ريسكالكلتقطه ي يلذعتبار الفاعل ااوط بقواملل ،لتقطي يء الذيعتبار الشاط بياللقأن  نهمايالفرق ب

   .سوركوامل
  

  ((الصيب اللقيط))
ضائع ال  ل صيبكوهو  ،طياللق يف :األول :ثالثة مقاصد نحصر النظر يفيو( :الشرائع قال يف

  ).افل لهك
اً ي من له احلق ابتدائريفله غيكمن  كوجد بعد ذليرمبا ألنه  ،افل له حال االلتقاطكبعدم  ومراده

  .واجلد وحنومهااألب ك
ال  :اجلواهر بل يف ،هارير وغيالنافع والقواعد والتبصرة والتحر حمكي ف يفيوقد عرفه ذا التعر

ل بأنه يورمبا ق ،ة وانونيزاد الصب وبعضهم ،هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،ز منهي املمريغ أجد خالفاً يف
   .ةيلة والغنيمن الوس كفهم ذلي

   .خوفاً من التهمةأو  طرحه أهله عجزاً عن الصلة ل صيبك :يوعن احلواش
طرحه أهله عاجزاً عن ياً مل يصب نساناإللتقط يرمبا  إذ ، جامعريف غيهذا التعرأن  فىخي ن الكل
وقع منهم أو  ،حنومهاأو  نةيالسف يفأو  الصحراء يف يعاً فبقيتوا مجما إمناو ،خوفاً من التهمةأو  الصلة

ه يوعل ،كما أشبه ذلأو  ،الصحراء وحنوها وهرب غصبه غاصب عنهم مث وضعه يفأو  ،هماريبدون اخت
  . جامعريف غيفالتعر

فل اكضائع ال  إنسانة وجامع املقاصد بأنه يفاكوال كاللمعة والروضة واملسال حمكي ولذا عرفه يف
   .له

  .اًيؤخذ مرمي يط الطفل الذياللق :ةيالنها حمكي قال يف
   .نبذي ياملولود الذإنه  :القاموس حمكي ويف
  .املولود املنبوذعلى  غلبإنه  :رياملصباح املن ويف

   :طةيلقلر اكات ذيبعض الروا يفو



 ١٠

ال تباع وال  :فقال ،طةيعن اللق (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،فعن حممد بن أمحد
   .)١(هاين تستخدمها مبا أنفقت علكول ،یرتتش

  .)٢(﴾فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا و حزناً﴿ :مكيالقرآن احل ويف
غَيابت   أَلْقُوه يفنهم ال تقْتلُوا يوسف وقالَ قائلٌ م﴿ :(عليه الصالة والسالم)وسف يقصة  ويف

الْجةاريالس ضعب طْهقلْتي نْإ ب لنيفاع مت٣(﴾كُن(.   
  

  ((من شروط اللقيط))
 ناكإذا  ماك ،طيلقنه أ ه فالظاهرريأما غ ،شمل البالغ العاقل الشاعريط ال ياللقأن  مث من الواضح

 يف كتفق ذليما ك ،شبهما أأو  دائم إغماءأو  نوم دائمأو  ر دائمك شاعر لسريبالغاً عاقالً غأو  جمنوناً
   .يالطفل بدوإىل  وانصرافه ،ما هو معروفكمن تلدغها قسم من حشراا يا فيقيفرإ

وإن  الدروس يف امكانون ـ ف والنصوص يمن التعارشيء منها ـ شمل يال ( :فقول اجلواهر
 ،هيعد علساي أيضاًبل لعل العرف  ،نياملتأخر يوبعض متأخر كيركوال د الثاينيه الشهيوافقه عل

نئذ يه حيف يفيكف ،طم االلتقاكثبت له حيال  األقلكة كنقاذه من اهللإووجوب حفظه عن التلف و
م االلتقاط كان حيعدم جر أصالةف ،ظهفحينصب له من ي ،هريألمره وأمر غ م املتويلكاحلاإىل  صالهيإ

  .)٤()نئذ حباهلايح
خبالف  ،نفسه واإلرادة والتصرف يف اريختث له االيح ،طاًيلق یسميالعاقل ال ألن  ، ظاهرريغ

(عليه نع مشول قول الصادق ميوهل  ، ظاهرريوعدم مشول النصوص له غ ،ه وحنومهايعل ىانون واملغم
احتمال االنصراف وهو  إالّ ملثله .باعيوال  یشتريط ال ياللق :قال ،ة زرارةيروا يف الصالة والسالم)

   ،ما عرفتعلى  يبدو

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٨اآلية  :سورة القصص )٢(
 .١٠اآلية  :سورة يوسف )٣(
  .١٤٨ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٤(



 ١١

   .ان الالزم القول به لوحدة املناط قطعاًكمثله  راف يفان إنصكإذا  یوحت
عن  ،هيعن أب ،نا عن جعفر بن حممديرو :قال ،ما رواه الدعائم طالقاإل ة السابقة يفيومثل الروا

   .)١(املنبوذ حر :قال (عليه السالم) ني املؤمنريعن أم ،(عليهم السالم) آبائه
 :ر مثل عبارة اجلواهر املتقدمة قالكما ذ بعد فإنه ،مةراكقول مفتاح ال علم وجه النظر يفيومنه 

تاب كوظاهر ال واخلراساين ن واحملقق الثاينيدية الشهريما هو خك حلاق انون مطلقاً بالصيبإف(
   ). متجهري العاقل غريلتقط غينه أ ةيقض إذ ،لتقط البالغ العاقليوال  :هايث قال فيح ،اإلرشادو

عدم على  دليال  ح مجلة منهم بلفظهيوعدم تصر ،أيضاًثل انون فانونة م ،ل حالك یوعل
   .أيضاً ة مثل الصيبيالصبأن  وقد عرفت ،فىخي ما الك كلوحدة املال ،رادم هلاإ

  
  ((إذا عثر على بالغ عاقل))

 مجاعبل اإل ،طرف البالغ العاقل سقوطه يف ب يفيوالر( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن
الطفل  نعم يف ،ة وحفظ نفسهكوجب استنقاذه من اهللوإن  ،هريوغ األصلإىل  مضافاً ،هيعل هيبقسم

 ومن حاجته ،مكاحلا إالّ أمره یتوليان مراهقاً فال كإذا  متناع خصوصاًمستقل باالنه أ من ،ز ترددياملم
وظاهر  كيركن واليديح الفاضل والشهيأشبهه وفاقاً لصر ،ان حمفوظاً بنفسهكوإن  ة والتعهديالتربإىل 

ون يكأن  طاً بعديونه لقكوصدق  ،ة جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورتهيلة والغنيالوس حمكي
   .)اً ومنبوذاًيضائعاً ومرم
 يأعم من العاقل البالغ الذ كذل إذ ،دفع الضرر إمكانل بالصغر وعدم يالتعل ما يففى خيال  :أقول

  ز املراهق ومن بعد يم املنيبل ال فرق ب ،أيضاً كذلكهو 

                                                
 .١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(



 ١٢

ولعل  ،طالق األدلة بعد وضوح خروج البالغ العاقل منهاإل كنقول بذل إمناو ،هذه العلة البلوغ يف
شهد يما كزاً يان ممكألنه  ،كذلعلى  من الشواهد (عليه الصالة والسالم)وسف يعلى  االلتقاط إطالق
معه  (عليه السالم) ليبل وحوار جربئ ،البئر يف یرميأن  قبل (عليه السالم) هيأبعلى  قصها اه اليتيله رؤ

   .ريالتفاس ما يفك
   .اتيمجلة من الروا طالقاإلعلى  دليف ،انكف كيو

   .)١(باعيوال  یشتريط ال ياللق :قال (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،مثل ما عن زرارة
أن  أحبفإن  ،املنبوذ حر :قال (عليه السالم) اهللاعبد  أيب عن ،املدائين إمساعيلوعن حامت بن 

ان كان معسراً كوإن  ،هيسراً رد علوان مكرباه النفقة و يوإذا طلب منه الذ ،رباه وااله ي الذريغ وايلي
   .)٢(ه صدقةيما أنفق عل

 ربكاملنبوذ حر فإذا  :قال )،هما السالميعل( هيعن أب ،عبد اهللا أيب عن ،يوعن عبد الرمحن العزرم
   .)٣(وال من شاءيذهب فليه النفقة وليد علريوإال فل ،القتطه يالذ إىل شاء تواىلفإن 

   .ياالصطالح الشرعألنه  ،د البلوغيري ربك إذا :(عليه الصالة والسالم)ه لقوأن  ومن الواضح
ال تباع وال  :فقال ،طةيعن اللق (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،وعن حممد بن أمحد

   .)٤(هايها مبا أنفقت علن تستخدمكول ،یتشتر
   .)٥(حرة :(عليه السالم) فقال ،ةطيقال عن اللقنه أ إالّ ،مثلها یخرأة يروا ويف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 .٣ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 .٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٤(
 .٤من كتاب اللقطة ذيل احلديث ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٥(



 ١٣

باع وال يحر ال  :قال ،طيقعن الل (عليه السالم) جعفرأبا  سألت :قال ،وعن حممد بن مسلم
  . )١(وهبي

أو  عهيأبو هيشترأسألته عن ولد الزنا  :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،عمن أخربه ،عن أبانو
   .)٢(ط فال تشترهيأما اللق ،بعهاستخدمه وو استرقهو اشتره :الفق ،ستخدمهأ

   .فىخيال ما كومراده بولد الزنا العبد 
 ريمعن أ ،(عليهم السالم) عن آبائه ،هيعن أب ،نا عن جعفر بن حممديرو :قال ،سالموعن دعائم اإل

  . )٣(املنبوذ حر :قال )(عليه السالم نياملؤمن
شاء وإن  ،رباه للذي هءالشاء جعل وإن  ،املنبوذ حر :قالإنه  ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب وعن

ه ينفق علأ ان ماكان معسراً كوإن  ،هيان موسراً رد علكرباه منه نفقته و يطلب الذفإن  ،هريغإىل  جعله
  . )٤(صدقة

 التسترق و حرة ال يطة فهيوجدت لقوإن  :اتيالروا هو متون يالذ ،املقنع وعن الصدوق يف
  . )٥(هكال أمسإشئت بعته ون إ ،ولدها أعين ،كولدت من الزنا فهو مملووإن  ،تباع

  
  ((إذا كان اللقيط مميزاً))

رة كذفقد اختاره الشرائع والت ،زيان املشهور دخول املمكات يهذه الروا يف طالقث اإليوح
   كوس وجامع املقاصد واملسالالدرو دعر والقوايوالتحر

                                                
  . من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 من كتاب اللقطة.  ٢٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
  . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣ج املستدرك: )٤(
  . ٣ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣ج املستدرك: )٥(



 ١٤

 یواستثن ،ةيافكال ه يفيتردد فوإن  ،عن بعضهم يكح ماعلى  ةيلة والغنيالروضة واللمعة والوس
 له نيالدروس معلل حمكي ه مال يفيلإو ،للمسبوط املراهق تبعاً عنهما كياحمل د يفيوالشه احملقق الثاين

ث أخرجوا ي املشهور حريخالفاً لغ ،البالغ حبفظ نفسهكان كف ،ةيالتعهد والتربإىل  باستغنائه عن احلاجة
مها عدم ، أظهر البالغ وجهانريز غيجواز التقاط املم يف( :ث قاليح نيوتبعهم مناهج املتق ،زياملم

   .)اجلواز
املراد به  إذ ،ز وحنوهيباب حجاب املرأة عن املم  املراد به يفرياملقام غ ز يفياملراد باملمأن  فىخيال و

 ،نفسه حفظ على قدري ز اليل ممك إذ ،كز هنايفوق املمنه أ ومن املعلوم ،حفظ نفسهعلى  قدرين هنا م
 حما صرك يإمجاعوجوبه أو  فجواز التقاطه زاً أصالًين مميكمل ن إ فالطفل( :رامهكمفتاح ال ولذا قال يف

   .)به مجاعة
وصل  ما كن مع ذلكول ،اجلملة يفزاً يان ممكوإن  م بالتقاطهكتعلق احل ب يفيالرإنه  :الشرائع ويف

 اديكبل  ،زي املمريمثل غنه أ فالظاهر ،كحنو ذلأو  نارأو  بئر قع يفيبأن  كحفظ نفسه عن اهلالإىل  هزييمت
ابه يخه وغسل ثية لطبخ طبيالتربإىل  تاجحي إمنانه كعن هذه املرتبة ول ىتعدإذا  وأما ،زاًيمم یسمي الأن 

 اضيخنا صاحب الريوش يردبيلة موالنا املقدس األريما هو خكالظاهر المهم فك وهذا هو املفروض يف
   .مكاحلاإىل  بل أمره ،له حمالً كس ذليبل ل ،ب التقاطهجي النه أ

واملراهق  ،هريز وغي املمنينا عدم الفرق بيقوألنا  ،رناهكذ يالذ شكالالمه اإلك ريأخ ان يفكن إو
  .ربكالب یمسي حد البلوغ مماار ياملع إمناو ،هريوغ

  . ساعة قبل بلوغه وأول بلوغهنيفرق ب يأ ل بأنهكستشي وال
   ،الفارق هو الشارعن إ :قاليألنه 



 ١٥

البد نه أ يولعل السر العقل ،اتيالدإىل  تاب الطهارةكمن  ،نياألمر نيبواب بع األيمج يففرق وقد 
 فال ،ة عشرة مثالًيمان العامل احلاضر بالثنيما قرره قوانك ،وقد قرره الشارع البلوغ ،من وقت خاص

وإن  ،نهميقوانإىل   ساعة قبل الثامنة عشرة وأول الثامنة عشرة بالنسبةنيفرق ب يأ هم بأنهيل علكستشي
زان يان املكان كإذا  حىت فهمه العقلي ماإىل  ر الشارع أقربيبل تقد ،ح عندناي صحريغ كان ذلك
  ة. يمور العقلاأل

  
  ((املراد بالطفل الضائع))

أو  هيبفظه أبوه وجده ألحياملنبوذ  ريغفإن  ،د به املنبوذينروقولنا ضائع  :رة قالكتذال مث إن
تص حفظه خينعم  ،طاًيلق يوهلذا مس ،شبه اللقطةياملنبوذ ف أما ،مقامهما يذا فقدا قام القاضإف ،همايوص

  .يبالقاض
عرفت  ماعلى  نبوذاًون ميك ون ضائعاً واليك ورمبا ، الضائع واملنبوذنيب يتساو الإنه  :هيوف

ص يختص ال ،افل معروفكان له كاملنبوذ من  ريد بغيريأنه ك :اجلواهر بقوله ه يفيل علكولذا أش ،سابقاً
 ،خالفه يقتضيالعرف أن  الّإ ،تب أهل اللغةك مسعته يف ما یان هو مقتضكوإن  ،ونه منبوذاًكط بياللق

ها ين وجد فكل ،ه املنبوذيوجد فوإن  صوصوالن ،نبذوهيمل وإن  الضائع من أهلهعلى  ضرورة صدقه
   .نهمايط وهو أعم منه فال منافاة بياللق

  
  ((فروع يف معىن الضياع))

ضائع  فإنهله خوف اجلائر افكه كشمل ما لو تري فإنه ،قةيحقالضائع أعم ممن ضاع أن  والظاهر
ما املطارات واحلدود و يف كتفق مثل ذليما ك ،لمةكاملتبادر من ال ین ضائعاً باملعنيكمل وإن  ،قةيحق

الولد  كتري جماز فريالولد له ابتل بالسجن وحنوه لدخوله البلد غأن  افل لو أظهركال حيث إن ،أشبه
 ورمبا ،هريه غيلتقطيف ما أشبهه ويووصاألب ل كيوك ،هياً عليله حانيفكن يك ملإذا  خصوصاً ،وشأنه

   ه حاالًكتري



 ١٦

ن لقطة يكمل  متعلق بفالن مثالًنه أ عرفيان امللتقط كذا إ من اجلائر، نعم بعد التخلص أخذهيل
   .ما هو واضحك

 ،من باب الغلبة كروا ذلكذ إمناو ،أهله وال عند امللتقطعلى  ون ضائعاًيكأن  طياللق لزم يفي مث ال
 عرفون يفيان له أهل كرة ويجزإىل  الباقون أالبحر وغرق أهل الطفل والتج نتهم يفيسرت سفكذا انإف

ل ون الوصكمي ال سجن أهله مبا ذا لوكو ،ان لقطةكأهله إىل  وصلهيأن  نكتمي ن امللتقط الكل ،دالبل
م الشرعي مث عدول املؤمنني مع عدم كباحلا مثل هذه املوارد مرتبط يفإنه  :قاليإالّ أن  اللهم ،هميلإ

   .املقام د يفي بعريان املناط غكوإن  ،لقطةالم كحبيكون ال ، ويلهكن منه و ال من وكالتم
عن  ،فل لهاك وبقوله ال( :مبختلف فروع املسألة قال كره املسالكذ ة مايفاكعرف عدم يومنه 

م كو ال يلحقه ح ،مهكه حضانته خمتصون حبيب علجيوجده ومن أباه فإن  ،الضائع املعروف النسب
ة من يفاكانته ه حضيمن جتب علإىل  مهيأخذه وتسل ان ضائعاً، نعم جيب علی من وجدهكن إااللتقاط و

 افالًكله أن  صدقيد امللتقط ي يف فإنهقوط املل فل له عن الصيباك وز االحتراز بقوله الجيو ،باب احلسبة
   ).أهلهإىل  رج عن اسم الضائع بالنسبةخي ال كومع ذل

 ال قد عرفت بعض الصور اليتإذ  ،واجلد ومن أشبهاألب ن من كمت إذا مبا األمرتص خيال فإنه
  .تقط من أحدهمن امللكتمي

 طالقاإلعلى  منع صدق الضائع إمكانب( :كرد املسال قول اجلواهر يف علم وجه النظر يفيومنه 
مل  وإن امللتقطعلى  ونه ضائعاًكتحقق به االلتقاط ي ياع الذيأول مراتب الضفإن  ،هلمعروف األعلى 

 هو إمناو ،أهلهعلى   ضائعريغ نهأ معط يونه من اللقك ب يفير ال ياملنبوذ الذكأهله على  ن ضائعاًيك
   ).امللتقطعلى  ضائع



 ١٧

  ((املعيار صدق اللقيط))
ان كصدق يمل  ل ماكو ،مكط واملنبوذ وحنومها تبعه احليه اللقيصدق عل ل ماكف ،انكف كيو

  .يم الشرعكد احلايب ون أمرهكمن  األصلحسب  كذل العمل يف
 ،كوإذا علم خرج عن ذل ،م امللتقطكه حان لكفله أهله يكعلم امللتقط بأن من يمل  ل ماكمث 

 (عليه الصالة والسالم) ىموسأن  ظنونيان آل فرعون كوقد  ،م هنا دائر مدار العلم واجلهلكفاحل
 عدم علم امللتقط وعدم قدرمهم مع يلإرد ن إ أهلهعلى  نعم الواجب ،أمهإىل  ان قد ردكنه أ مع ،طيلق

ما هو كط عندهم يس بلقيلألنه  ،طي اللقريعملوا معه معاملة غي أن قدرم وعدم إرادمأو  ظهاراإلعلى 
   .واضح

  ((لو كان للقيط أب أو جد))
  ).أخذهعلى  أم أجرب املوجود منهمأو  جدأو  ان له أبكولو ( :مث قال الشرائع

سائر إىل  بالنسبة كذلك األمرون يكأن  دبعيبل ال  ،لفون حبضانتهكم املإل ،رهكما ذكوهو 
 یاألقربون أول :وقوله ،)١(وأُولُو األرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اِهللا :لقوله سبحانه ،ءاألقربا

   .باملعروف
ون من يكنئذ ال يوح ،ماً حمضاًكس حيفل ،قبلها الثقةإذا  ثقةإىل  ضانةاحل فوض الويليأن  صحينعم 

 خراجإل ،جربهم إمكانأو  هيوصوهلم إل إمكانقاً من رناه سابكد مبا ذيمق كذل نكل ،ءيش ط يفياللق
  .كالسجن وحنو ذل رة ومن أهله يفيجز مثل املنقطع يف

 كأولئ يث بقيح ،رانيإإىل  مئات األطفال بدون عوائلهم من العراق إخراجزماننا  وقد اتفق يف
ن أحد كل ،لعراقا انوا يفكن يهم الذي مع علمهم بآبائهم وذونيأحضان احملسن األطفال الصغار يف

  ن يك مل نياجلانب

                                                
 .٧٥اآلية  األنفال:سورة  )١(
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 فار يفكومات الكالعراق التابع حل م يفكاحلزب احلا لظلم ،اًإطالقخر اجلانب اآلإىل  نه الوصولكمي
 وضرب نيت مشل املسلميم لتشتكاحلإىل  انوا هم السبب لوصول هذا احلزبكن يوالذ ،الغرب والشرق
  .واهللا املستعان ،نيزائرخالء املراقد املقدسة عن الإة وياحلوزات العلم

ه خمتلف يدل عليو ،فالتهكن من كتميل يفكبعدم وجود إالّ  ونيك فااللتقاط ال ،حال يأ یوعل
  .ان املوضوع واحداًكوإن  ريالتعب هو يف إمناواإلختالف  ،عبارام

أو  اجلدأو  للوالدإالّ  ونيك ال كوذل ،ذا اإلنفاقكو ،ةيضانة والة واحليالتربن إ فعن املبسوط
  .مك احلانيأمأو  يالوص

فامللتقط ممن  ،قوم مقامهمايأب له وال جد لألب ومن  الأن  ديافل له نركرة قولنا ال كوعن التذ
  .حاضنهإىل  دهريعة أخذه ليمض نعم لو وجد يف ،اللتقاطه یحضانة أحد هؤالء ال معن هو يف

   .أخذهعلى  نفقته أجربعلى  ربجيان له من كفإن  :وعن القواعد
  .أخذهعلى  ملتقط سابق أجربأو  تصاعدتوإن  أمأو  عالوإن  له أب ناكولو  :الدروس قال يفو

  .يادة الوصيز :الروضة ويف
   .امللتقطأو  اجلدأو  األبط الصغر وانتفاء ياللق يف األولالشرط  :اإلرشادوعن 
بعد وضوح  حمل نظر )املقام من اضطراب المهم يفكلو خي( :رامةكقول مفتاح الأن  علميومنه 
ش يختلو من تشو عبارام ال( :ث قاليأخذ منه اجلواهر حوإن  ،ء واحديشإىل  شارةقصدهم اإل

بل ( :مث قال ،)احكالن مسعته يف مناف ملا وهو ،روهكخصوص ما ذ فالة يفكحلصر احلضانة وال ،هاميإو
ل عدم اعتبار املتربع كشيد قنه أ ماك ،هيعلأو  مع عدم املال للوالد ممن له احلضانة يالوص ل عدكشيقد 
األعمام  كمن ذل یوأول ،طاًيمن له مثله ضائعاً ولق یسمي ال فإنهداً يان بعكوإن  فالة واحلضانةكبال

  وإن  ،واخلاالت وحنوهم واألخوال واألخوات
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   .)١()یما تركوهو  ،يافل الشرعكطاً لعدم اليونه لقك يان بعض العبارات املزبورة تقتضك
  

  ملتقط سابق)) ((إذا كان له
 األوللزم أه ملتقط مث نبذه فأخذه آخر يذا لو سبق إلكو( :الشرائع فقد قال يف ،حال يأ یوعل

  ).أخذه
   . واحد من الفقهاء مثلهرير غكوقد ذ

 كوز له نبذه بعد ذلجيفال  ،وعللوه باإلستصحاب ،األولولو تعاقب االلتقاط أجرب ( :القواعد يفف
  ).هيطة فالتق يان الذكاملإىل  ورده

عجز عن حفظه فإن  ،مكسقط عنه احليفلو فعل مل  ،رةكالتذ ما يفك كش بال :رامةكمفتاح ال ويف
 وهو مبين يالقاضإىل  أيضاًسلمه يإنه  رةكالتذ تربم به مع القدرة فقد قرب يففإن  ،يالقاضإىل  سلمه
   ).بجي وجب إمتامها وبعضها الي ة اليفاكفروض ال الشروع يفأن  على

 ،متامهإلزوم على  ليال دل يفائكالوجوب الألن  ،اعاًين ضيكمل إذا  كبعد جواز ذلي ن الكل
دفنه جاز أو  حنوطهأو  هيالصالة علأو  فنهكأو  تيغسل امل فلو شرع يف ،باإلنتهاءإالّ  يتنته ة اليفائكفال

   .اًيفائكونه كما هو مفروض كتمه يمن  كان هناكإذا  كله التر
على  ليدل وال ،م به بأخذهكلتعلق احل( :بقوله األول لزامإلل اجلواهر يتعل يف علم وجه النظريومنه 

   .اًيفائكونه كل وجوب اإلمتام بعد يدلإىل  تاجحيإنه  هيرد عليإذ  ،)سقوطه عنه بنبذه
 األولرب جيومل  أخذه هرياراً جاز لغيولو نبذه هو اخت :نيمناهج املتق رناه قال يفكذ يأنه لذا الذكو

  .األظهرعلى  ذهأخعلى 
 من كيرك والنيفما عن فخر احملقق ،فلهيكآخر  إنسانإىل  سلمهياألول أن للملتقط نه أ علميومنه 

   بأنه لو سبق أحد نيمناهج املتق ره يفكذ نعم ما ،ه حمل نظرريغإىل  سلمهيأن  س لهيلنه أ

                                                
  .١٥٣ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٢٠

سابق ألنه  ،ةالقاعد یهو مقتض ،ه أخذه منه قهراًريز لغجيممن مجع شرائط االلتقاط فالتقطه مل 
أن  فالسابق ،ةيفائكسائر الواجبات ال احلال يف كذلكو ،ه أحديسبق إليمل  ماإىل  من سبقشمله يف
فإن حقوق شمله يف ،بل للسابق نوع حق عريف ،أخذه منه قهراًيأن  هريس لغيول ،هريغإىل  مهلسي

احلق أن  )الفقه(بعض أبواب  رنا يفكذ وقد ،ات املتعددةيالروا وحنوه مما ورد يف تبطل  النياملسلم
أو  ادةيه الشارع بزريما غإالّ  ؤخذ من العرفيفاملوضوع  ،هيم علكح إمناوالشارع  ،موضوع عريف

   .فىخيال ما كه ريس املقام مما غيول ،إلغاءأو  صةينق
  

  ))((لو التقط مملوكاً
 ولو أبق منه أو ،صاحبهإىل  صالهيإو لزمه حفظه ،ینثأأو  راًكاً ذكولو التقط مملو( :مث قال الشرائع

نة فالقول قول يب ط واليالتفر ولو اختلفا يف ،ط ضمنيان بتفركولو  ،ضمنيط مل ي تفرريضاع من غ
  .)هاؤفايتعذر استإذا  النفقة ه باعه يفيولو أنفق عل ،نهيميامللتقط مع 

بعض  ،بعضها ناقشة يفن املكأموإن  األدلة العامةإىل  ضافةورة باإلكاملذ حكاماألعلى  دليو
   :ات اخلاصةيالروا

 حرة ال تباع وال :فقال ،طة أخذتيلق يف )هما السالميعل( عن أحدمها ،ح زرارةيمثل صح
   .)١(كل كأحببت هو مملون إ بعأو  كمن الزنا فأمس كان ولد مملوكوإن  ،یتشتر

  .التها للمفصكاحلال احلاضر نتر ست حمل االبتالء يفياملسألة ل حيث إنن كل
  

  ((لو وجد طفل يف برية))
 أخأو  أمأو  أبنه أ ه مثليمن ذونه أ امرأةأو  رجالً إنسان یفادع ،ة وحنوهايبر ولو وجد طفل يف

 یه التقاطه بدعوريق لغحي فال ،قرارباب اإل ر يفكما ذعلى  ،يفالظاهر قبول قول املدع ما أشبهأو  عمأو 
   .من اللقطةنه أ

  

                                                
 . ٣ح من أبواب ما يكتسب به ٩٦الباب  ٢٢٣ص ١٢ج الوسائل: )١(



 ٢١



 ٢٢

  

  فصل
   امللتقط))((يف

  
وال  ،م اللتقاط الصيبكفال ح ،ةيه البلوغ والعقل واحلريف ىراعيو ،امللتقط يف( :الشرائع قال يف

 یما لو أخذه املولك ،صح یولو أذن له املول ،منافعهعلى  یالء املوليمشمول بإستألنه  وال العبد ،انون
   .)هيودفعه إل

 ما يفك )ل حر البالغ عاقل مسلم عدلكلة االلتقاط يووال(رامة عند القول العالمة كمفتاح ال ويف
على  النافع ن قد اقتصر يفكل ،خالفاً منا وال من العامة كذل رة يفكالتذ ر يفكذيومل  اإلرشادرة وكالتذ

   .جممع الربهان ما يفكه يال خالف فإنه  والظاهر ،فيلكاشتراط الت
 إشكال البل و ،واخلاصة  العامةنياشتراط البلوغ والعقل ب ال خالف أجده يف( :اجلواهر ويف

   .)ة االلتقاطيلقصورمها عن وال
انون خارج ألن  ،االلتقاط أحكامتحقق يحىت  ون امللتقط عاقالًكاشتراط  يف إشكال ال :أقول
 ،زيس مبميل ي البالغ الذريغإىل  بالنسبة كذلكو ،رفع القلم عنهنه أ على ما دلإىل  ضافةباإل ،عن األدلة

األدلة  طالقإل ،حال عقله صحة التقاطه يف يف إشكال قال بأنه اليأن  ينبغيف يرنون األدواأما ا
   .الشاملة له

   ،ل رفع القلميعدم الصحة بدلعلى  ستدليان مراهقاً كإذا  البالغ نعم يف



 ٢٣

  .باب احلجر ورة يفكث املذيمن األحاد كوحنو ذل أمر للغالم الل يوبدل
   .رالعبد فهو املشهوإىل  أما بالنسبة

  .ه خالفاًيمل أحتقق ف :اجلواهر ويف
 كواللعمة وجامع املقاصد واملسالر ياملبسوط والشرائع والتحر ور يفكمذإنه  :رامةكمفتاح ال ويف

الظاهر  :جممع الربهان ويف ،مما قطع به األصحابإنه  رياألخ ويف ،ةيفاكوالروضة وجممع الربهان وال
  ه.عربة بالتقاط النه أ بير ال :جامع املقاصد ويف ،هيعل مجاعاإل

 (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ةجيخدأبو  رواه ما ،املتقدم مجاعاإل إىل ضافةباإل كذلعلى  دليو
من نفسه  كلمي ال كواململو ،واللقطة كللمملو وما :فقال ،أخذ اللقطةي كح عن اململويسأله ذر :قال
   .ثياحلد كعرض هلا اململوي ئاً فاليش

  
  م شرط يف امللتقط))((هل االسال

ه إسالموم بكامللقوط احملعلى  افركل لليسب الألنه  نعم :ليق ،سالماإل ىراعيوهل ( :مث قال الشرائع
   .)نيؤمن خمادعته عن الدي الألنه  ،ظاهراً

ة املبسوط ريه فهو خإسالموماً بكط حميان اللقكإذا  سالمأما اشتراط اإل( :رامةكمفتاح ال ويف
إنه  :اضيالر ويف ،هيعل مجاعاإل ین دعوكميإنه  :جممع الربهان ويف ،ما ستسمعهإالّ  نهتأخر ع وسائر ما

اشف كذه ياهر تلمظقلت والتردد  ،تردد فإنهه يتابك عدا احملقق يف ،ثر أصحابنا بل عامتهمكة أريخ
   .)١()ةيفاكذا الكو ،رحجيث مل يالرموز ح

 نكمي :اجلواهر يفف ،هإسالموماً بكالولد حمن يكمل وإن  سالممن اشتراط اإل كيركعن ال أما ما
  .مجاعان خمالفاً لإلكال إ ونياملسلمأو  نيافركولد الزنا من الكفره كوم بك احملريرادة غإعلى  محله

  .یللشرائع أخص من املدع الثاين ليان الدلكوإن  ،القاعدة هو املشهور یفمقتض ،انكف كيو
 ،سالمأرض اإل ان يفكأو  ،بأهله مثالً ةيمجالإه ملعرفة مإسالمن عرفنا يهو ف إمناه إسالموم بكواحمل

  بلد أو 

                                                
  ط احلديثة. ٤٩٣ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )١(
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وإن  ومته مسلمةكحأو  ،افرةكومة كانت احلكوإن  ثر أهله مسلمونكبلد أ ان يفكأو  ،سالماإل
ه يرتب املتشرعة عليون الولد من املسلم احتماالً يكأن  نكميبلد  ان يفكأو  ،فاركثر أهلها كان أك

   .كذل الم يفكل اليتفص أيتيوس ،من السوق وحنوه ك ذلريته وغيم مكن حويكذا كوه ،األثر
س يلألنه  أدلة اللقطة بدون خمصص إطالقفرمبا إستدل له ب ،و قال بعدم اإلشتراطأأما من تردد 

اهللا  ىصل(وهلذا حضن رسول اهللا  ،افرةكوز للجيمثل االلتقاط  يه ة اليتناحلضاأن  یولذا تر ،ليبسب
  .افرةكند الع )هه وآليعل

 يف (صلى اهللا عليه وآله) ما أجبنا عن مسألة حضانة رسول اهللاك ،ليسبإنه  عرفت من ما :هيوف
 ن املقرر يفيزماا بالد ة مؤمنة يفيمة السعديون حلكتأن  واحتمال ،ضانةمسألة احل اح يفكتاب النك
ظهر من يما ك ة والسالم)(عليه الصال إبراهيمن يدعلى  الوقت كذل ان مجاعة يفكألنه  ،الوقت كذل

مجلة من  ورد يفوإن  ، ثابتريات غكهن املشريوف (صلى اهللا عليه وآله) نتهضوتعدد من ح ،)١(خيالتوار
ومل  ،تعاىلة اهللا كاً من قبل مالئيان مرعك (صلى اهللا عليه وآله) الرسولأن  إىل ضافةباإلهذا  ،خيالتوار

   .مهاتحضانة األ  يفنيياألطفال العادكن يك
 ىصح جلر فهو مدفوع بأنه لو ،الفطرةعلى  ولديل مولود كبأن  تج به للمحقق الثاينحيأما ما رمبا 

الَّذين و﴿ :تعاىلرده بقوله إىل  حاجة ال ماك ،املنع وهو ظاهر ،أيضاًافر عن حضانته لولده كمنع ال يف
فار كالأن  يقتضيسوقها فإن  ،كة بذلميركة الياآل صراحة يف الإذ  ،)٢(﴾كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ

   .يه الشرعيولإنه  ال ،بعضهم بعضاً یتولي ب بعضهم بعضاً وحي
  مبنع التقاط  يقضي نيوهل اختالف مذاهب املسلم( :اجلواهر مث قال يف

                                                
أن حليمة السعدية كانت على دين النيب إبراهيم  ١يؤكد اإلمام الشريازي (رمحه اهللا) يف كتابه (وألول مرة يف تاريخ العامل) ج )١(

 (عليه السالم).
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خالفه ملا األقوى ان كوإن  ،نه حمتملكول ،اًحيه تصريأجد ف ال ، أهل مذهبهريولد العارف لغ
ثر جواز كاأل إطالق یمقتض يالفسق الذ وإال ملنعت يف ،علة مة الكاحتمال اخلدع حأن  عرفت من

   .رهكما ذكوهو  )،االلتقاط معه
هم به إلزامئاً لزم يلتقاط شاال شرط يف اإذ فاركبعض الأو  ن مذاهب بعض العامةأ اهرظمث ال

على  ليال دلألنه  ،ا مل نلتزم االتقطنا حنن منهما وشرطوا شروطاً خالف شروطنإذا  أما ،لزاماإل لقاعدة
ق قاعدة يان من مصادكإذا  إالّ بطناهناست يم حسب الواقع الذكبل الالزم احل ،همأحكامالتزامنا ب

  .لزاماإل
م كاحلاألنه  ،راهيما  يه تصديحق للفق ،الشروط د يفيه املبسوط الينعم لو اختلف امللتقط والفق

   .هيرد علي راه اليم مبا كا حفإذ )هم السالميعل( املنصوب من قبلهم
  

  ((هل يشترط الرشد يف امللتقط))
ه يتابك يف د الثاينياملصنف والشهكح مجاعة يثر وصركاألإطالق ظاهر ( :رامة قالكمفتاح ال مث إن

 وبه جزم يف ،الدروس اشتراطه واستقرب يف ،هيصح من السفيعدم اشتراط الرشد ف يردبيلاأل یواملول
أنه كو ،لو من قوةخي الإنه  :جامع املقاصد ويف ،ان عدالًكوإن  ه شرعاًيس مبؤمتن عليلألنه  :رة قالكالتذ

   .)١()ةيفاكال ح يفيترج وال ،يضاحاإل ه يفيمال إل
ولو  ،بأس بالتقاطه ال األول يفف ،حوايله األيوالسف ه املايليالسفبني القاعدة الفرق  یمقتض :أقول
بل  ،ل ما صرفكمن حق امللتقط االسترداد ل أيتيما سى عل ،سترد منهي ه اله حسب سفهيصرف عل

ما على  ةيوااللتقاط وال ،ةيس له حق الواليه ليالسفألن  ،ه بأسيف الثاين ويف ،سترد بقدر صرف العقالءي
  .تقدم

ن مبذراً خارجاً يكمل إذا  أما ،التقاطه صحي ه مبذراً خارجاً اليان السفكإذا  شترط العدالةينعم من 
   .ان سفههك عاص ملريان املبذر غكإذا  إالّ اللهم ،أيضاًحمذور من هذه اجلهة  ان اليعص ث اليفح
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نعه من ميأن  األوىلماله فبعلى  أمتنهيبأن الشارع مل  ،املنع إطالق عرف وجه النظر يفيومنه 
 ،یاملدعل أخص من يالدلألن  ،أمتنهيوالشرع مل  يااللتقاط ائتمان شرعألن  ،مال الطفلعلى  االئتمان

 ،هريغعلى  املال العلى  هو إمنال بأن عدم ائتمانه يولذا رد هذا الدل ،ون للطفل ماليكأن  لزمي ال فإنه
 ،املالعلى   ومها عدم استئمان املبذرنيتي الشرعني القاعدتنين اجلمع بكميوجد معه مال يأن  ريتقدوعلى 

  .ؤخذ املال منه خاصةيف ،حلضانةه من مطلق التصرفات ومن مجلتها االلتقاط واريله لغيوتأه
وهو ممتنع  هقانفإصحة التقاطه تستلزم وجوب ن إ :رامةكقول مفتاح ال شكالهذا اإلعلى  ردي وال
  .مورهأع يالطفل بتوزعلى  ستعقب الضرريآخر إىل  هيوجعل التصرف ف ،من املبذر
ألن  ،ل مقامك خمصص يفم الضرر فهو استلزاوأما  ،ستلزم الضرريمل إذا  مايالم فكالن إ :هيفإذ 

  .ةياألولاألدلة على  ة واردةياألدلة الثانو
 ؤمنيث ال يه حيل بأن السفكستشيفال  واألحوايل  السفه املايلنيث قد عرف عدم املالزمة بيوح

   .یق أوليالطفل بطرعلى  ؤمني املال العلى 
وإن  ،ال أثر اللتقاط الصيب( : بقولهنيره مناهج املتقكذ ما ومما تقدم ظهر مواضع القبول والرد يف

إذا  إالّ ،اًين أدواركوإن  ،وال اللتقاط انون مطلقاً ،ة عن الويليلبعنوان اآلإالّ  ،مراهقاًأو  زاًيان ممك
ل شهر ساعة ك ه يفيدار علإذا  ماك ،طيقاللعلى  املتعارف من دون ضررعلى  فاقته احلضانةإوسع زمان 

 وال ،هريهما وغي ولني فرق بريدمها من غيل أحد التقاطه من كن جاز لانوأو  ولو التقط الصيب ،مثالً
بل  ،دهيظهر عدم جواز التقاطه من ولو التقط العاقل مث جن فاأل ،مكنئذ باحلايط حية اللقيختتص وال
ط يحبضانة اللق یمنهما أول الًكفإن  ،أحدمها يوصأو  جدهأو  وجد أبوهيإالّ أن  مكته باحلايختتص وال

   ).مكامن احل



 ٢٧

جمال  وال ،دلةاأل طالقمث جن إل أحد ممن التقط عاقالً يأ قال جبواز التقاطيأن  ينبغين كل
  .لالستصحاب بعد تبدل املوضوع

 ،ه ظاهراًإسالموماً بكان الولد حمكإذا  افركوال اللتقاط ال ،هيأثر اللتقاط السف ذا الكو( :مث قال
املذهب  االلتقاط االحتاد يف شترط يفي وال ،اهيإافر كلتقاط الظهر جواز افره فاألكوماً بكان حمكوأما لو 

   ).مع الطفل
   .نياملسألت الم يفكوقد عرف موضع ال

  
  ((لو كان امللتقط فاسقاً))

ألن  ،عدلإىل  عهدفيده ويم من كنتزعه احلايل يان امللتقط فاسقاً قكولو ( :الشرائع قال مث إن
   .)نتزعي الإنه  شبهألوا ،حضانته استئمان وال أمانة للفاسق

 ثر يفكاألإىل  وقد نسب ،بعدم اشتراط العدالة يقتضيثر كاأل إطالق( :رامةكمفتاح ال قال يف
 ريعنده بغ كتري وال ،خالف عندنا وز له أخذه بالجيالفاسق ن إ شف الرموزك ويف ،والروضة كاملسال

 ةيفاكال ويف ،يقوإنه  كاملسال ويف ،ىأقوإنه  الدروس والروضة ويف ،خالفاً لبعضهم ،هيانضمام آخر إل
 ،اعتبارها أحوطن إ والروضة اإلرشادق يجامع املقاصد وتعل ويف ،أظهرإنه  اضيالر ويف ،أقربإنه 
   .)يعن احلل كذل يكوح

أو  تأثر الطفل به مثالًيأن  ته بدونيحلق حل ان فاسقاً يفكإذا  ماك ،ن مؤثراًيكمل إذا  الفسق :أقول
  .طالقد اإليين وجه لتقكيمل  كما أشبه ذل
 طالقان مورد اإلكه ريه غيم إلكنضمام احلااولو ب ،ن دفع أثرهكان من املمكفإن  ،ان مؤثراًكوإن 

ها حسب القواعد أطلقو إمنا أيضاً نيولعل املطلق ،ولو التقط أخذ منه ،منع عن التقاطه ابتداًء الّإو ،أيضاً
  .دييم له تقكل حكواالّ ف ،لمامك ات يفطالقاإل ردة علیرون التقييدات الواكم ال يذحيث إ ،يةاألول

  فقد  ،كما من منع من ذلأ



 ٢٨

أو  ع الطفليبيأن  ؤمني وال ،هيلإون كروز الجي وهو ظامل ال ، مؤمتن شرعاًريستدل بأن الفاسق غا
  .تهيترب ء يفيسيأو  سترقهي

   .یمن املدع ل أخصيالدلفإن  ،دلة باملنع املطلقة هذه األيفاكومن الواضح عدم 
 سباًكلقطة املال ت يفألن  ، لقطة األموال واألطفالنيرة بكل التذيتفص علم وجه النظر يفيومنه 

اط يحتن االكميو ،املال حفظه وبأن املقصود يف ،كة التملين مكانف إليه بعد التعريب رد املال إلجيألنه 
ه كهليوقد  ،حفظ النسب والنفسلقطة النفس  ويف ،عرفيم من كنصب احلايف ويستظهار بالتعرباال
   .دةيالبلدان البع ته يفيرق يدعيل ويحفظه بالل كترية ويخف

ظن ظناً معتداً به عدم أو  نعم لو علم من قرائن األحوال( :رناه بقولهكما ذإىل  ارشأن اجلواهر أكو
   .)١()جته املنعا كاً من أهل الفساد وحنو ذليدنونه جكه ليائتمان ملتقطه عل

  
  يف امللتقط الفاسق)) ((فروع

مث فاسقاً أو  ان عادالًكفلو  ،يواستمرار يابتدائ ،املنعأو  اجلواز م سواًء يفكاحلأن  فىخيال و
 الم يفكال كذلكو ،مكجمال لبقاء املوضوع بعد تبدل احل وال ،نقالباال م يفكضده تبعه احلإىل  قلبنا

  .مكمها مما تقدم من خمتلف احلريافر وغكاملسلم وال
أو  المغموره بأحضانته وإدارة على  اوحانتريث يح ،نجين ومن ال جيلو التقطة اثنان معاً من  أما

الفاسق إىل  بالنسبة كذلكو ،بأس لعدم اخلطر فال كذلكد يونه ورشؤبتمام ش أيتي  جائز الريه غيسف
   .والعادل
  

  ((حكم امللتقط جمهول احلال))
 ،ه العدالةيف األصلن يكمل وإن  ،كء من ذليه شيرد في أما مستور احلال فال( :اجلواهر قال مث إن

بأس  ان الكوإن  ،هايل عليدل ال أيضاًراقبه يم من كل احلاكيلزوم تو یودعو ،حمله ر يفرما هو حمك
   ).الدروس ما يفكه يؤذي ث الين حبكل ،عرف أمانتهيم مراقبته لكاحلا یرأإذا  كبذل

                                                
  .١٦٣ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
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ما يبثت وثاقته فيحىت  لزم الفحص عنهيمستور احلال أن  القاعدة ىمقتضإذ  ،هيما ففى خيال ن كل
 كنتهيمل نعلم هل هو فاسق إذا  ماك ،روحهأو  مالهأو  عرض الطفلعلى  ثاقته حمل اخلطرو ان عدمك

ن حمل هذه األخطار فال يكمل إذا  أما ،روحه ومالهإىل  بالنسبة كذلكو ،طة أم الياللقأو  طيعرض اللق
   .لزوم الفحصعلى  داللة

  ودمائهم وأعراضهم يفنيلف حبفظ أرواح املسلمكبل مطلق املسلم م ،مكن احلافأل :األولأما 
م كلكو م راعكلك :)ه وآلهياهللا عل ىصل(قال  ،مهاريباملعروف وغ األمرمن باب احلسبة و ،اجلملة

عقالً وجب سقوط واجب الرقابة ي عمل املسلم ال لصحة يف أصالةو ،ك ذلريغإىل  ،تهيول عن رعؤمس
 أصالةقتله بيأو  عرضه كتهينه أ تملحيولده من األب  يعطيأن  صحيوهل  ،وشرعاً ممن هو حمل الرقابة

د فال يومثل عبد احلم كان مثلكإن  :(عليه السالم) ده قولهيؤيو ،من األمثلة ك ذلريغإىل  ،الصحة
   .)١(بأس

رة كما عن التذيلم وجه النظر فعيومنه  ،هايالصحة بدون وارد عل أصالةان يفلجر :وأما الثاين
 وجد مايومل  ،ةلظاهر املسلم العداألن  ،د جمهول احلالينتزع من ي النه أ ر وجامع املقاصد منيوالتحر

وعن  ،حكامثر األكاح وأكالن ة يفيلقطة األموال والوال م العدل يفكمه حكوألن ح ،هذا الظاهر نايفي
 الألن  ،يدري ث اليراقبه من حيمن  مامل اإلكويبأنه  كذل كرة استدركن التذكل ،هيل إليالدروس امل

  .معلوم العدالةكم الثقة به صار كفإذا حصلت للحا ،ىتأذي
  رة هو كناه التذثستاوما 

                                                
 . ٢ح من أبواب عقد البيع ١٦الباب  ٢٧٠ص ١٢ج الوسائل: )١(
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  .هميلنا علكه ممن أشريغ إطالقس له يول ،رناهكما ذ
له بأن ستدلوا اوإن  ،ليه دليدل عليومل  ،ه املشهورياملسلم العدالة خالف ما علظاهر ون كو
هذا على  ئوالفسق طار ،ع أقوال املسلم وأفعاله الصحةيمج يف األصلو ،العدالة سالماإل يف األصل
باب اجلماعة من  رنا يفكوقد ذ ،نياألصل نيفال تعارض ب ،قةياحلقعلى  غلبة اازكلبته غو ،األصل

   .عادةاإلإىل  اجةح فال كرد ذلي تاب الصالة ماك
املذهب مع الطفل  حتاد يفااللتقاط اال شترط يفي وال :نيمناهج املتق رناه قال يفكذ يلذلأنه كو

ده ما مل يقوم مقامه انتزاعه من يم ومن كلزم احلاين كل ،األظهرعلى  جوز هلما االلتقاطيف ،وال العدالة
   .استدامتهو األمر ابتداء ني فرق بريمن غ ،الوجه املعتربعلى  هيربيطمئن بأن امللتقط منهما ي

  
  و كان امللتقط بدوياً))((ل

 ،د السفر بهيري يحضرأو  ،موضع التقاطه ستقرار له يفا ال يولو التقطه بدو( :الشرائع قال مث إن
  ).والوجه جلواز ،موضع التقاطه طلب يفي إمنا فإنه ،اع نسبهيؤمن من ضي ملا ال ،دهينتزع من يل يق

  .عنه يكما حعلى  املبسوط خ يفيالش )ليق(ـ ـومراده ب
  .أيضاًهم رين وغيديالشه وثاين كيركجلواز مذهب العالمة والوا

وإن  ،دهي يف كناً ظاهراً وباطناً تريان أمكفإن  ،أراد السفر بهن إإنه  :املبسوط حمكي خ يفيقال الش
 ،ية البدويومنع من ثبوت الوال ،سترقهيأن  افخيألنه  ملهحيأن  كتري وال ،الظاهر منع منه ناً يفيان أمك

  .اع نسبهيضإىل  يؤديقاطه التألن 
ان كورمبا  :قال ،ته وعدم انضباط األحواليبعدم علم مانع كجامع املقاصد واملسال وضعفه يف
  .ديان بعكان من مكظهور نسبه بأن  السفر به سبباً يف

ان من أهل حمله كفإن  يلو التقطه البدوإنه  رامةكمفتاح ال ما يفكرة كاملبسوط والتذ واملوجود يف
 ،ه وجهانيل فيموضع فقد قإىل  نتقل من موضعيان ممن كوإن  ،دهي موضع راتب أقر يف يف ماًيمق

  ة يأطراف البادألن  ،دهي قر يفيإنه  والثاين ،أحدمها املنع



 ٣١

  .محال البلدةك
  .السفر ئومنش يالبدو والدروس يف يضاحر واإليالتحر ح يفيترج وال

 عرضهعلى  ان حمل خطركن إ بأنه ،مستور احلال القاعدة هو ما تقدم يف یمقتضأن  فىخيال ن كل
 كن بذليكال مل إو ،يسافر به احلضريل كتري وال يد البدوي قر يفي فال ،زجينسبه مل أو  نفسهأو  مالهأو 

  .بأس
اً من ريان السفر خكورمبا  ،وركل املذيفالالزم التفص ، واف بهريغ طالقاإل  يفنيل الطرفيودل

ث يح ،ربالِء املقدسةكأو  شرفألاالنجف إىل  به أيتيان كإذا  ماك ،الًاحلضر من جهة ظهور نسبه مث
 ريغإىل  ،البغال ظهر نسبه يفي كهنافإن  ،اراتيام الزيأ خصوصاً يف ،ل بلدكن من يجممع الزوار والوارد

   .مثلةمن األ كذل
 :قال ،هيف قطالظاهره اإل ياجلواز الذ د الشرائع يفيان أكوإن  ،ليالتفصهذا إىل  ارشواجلواهر أ

ونه من بلدة كالحتمال  ،كن ظهور نسبه بذلكمينه أ مع ،عتبار املزبورد بااليقي ال ياألدلة الذ طالقإل(
على  فاملتجه الّإو ،اعتبارات تناسب مذاق العامة الّإوال معارض له  ،نئذ حبالهياملزبور ح طالقدة فاإليبع
 بلد ريطان بلد غيوجواز است ،ان مصلحة لهكا إذر به جواز السف ياملزبور املقتض طالقصولنا العمل باإلأ

 ،أيضاً قطره ريغإىل أو  بل ، بلد االلتقاطريغإىل  وجواز التقاطه مسافراً ، قطرهريبل وقطر غ ،التقاطه
عدم ك ،هيقتضي ء بعد عدم ثبوت مايه بشي حجز علريمن غ اء،ياألوله من ريغكاً يورة امللتقط ولريلص

   ).ر ملستندهكروه من دون ذكمما ذ كط وحنو ذليعرف به اللقي ه وتطلب مايلف عيثبوت وجوب التعر
ه ري اجلواهر وغريوتعب ،اءياألولإىل  بالنسبة كروا ذلكما ذك ،تابع لعدم املفسدة األمرن إ :واحلاصل
ء ايأول اح يفكتاب النك رناه يفكه ما ذيأرادوا به نفسها ففن إ خمتلف األبواب ه يفريغكهنا باملصلحة 

   .روهكما ذكفهو  ،ما هو الظاهر من استدالالمكأرادوا عدم املفسدة وإن  ،العقد



 ٣٢

لف كاملرجع واملألنه  ،مكمصلحة فاملقدم احلاأو  ونه مفسدةك م وامللتقط يفكولو اختلف احلا
 ،ماًكم حايكقد جعلته عل إين :(عليه الصالة والسالم)قوله  حيث إن ،همري وغنيون املسلمؤبش

بعض  له يفيرنا تفصكذ ماعلى  ،مةهم مراعاة مصلحة األين علي الذينيام الزمنكه من احلريغكنه أ يقتضي
   .أبواب الفقه

  
  ((ال والء للملتقط))

 بال ،من شاء یتوليبل هو سائبة  ،هيوال والء للملتقط عل( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن
ثر أهل العلم كاألصحاب وأإىل  نسبته كاملسال ل يفب ،هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،هيخالف أجده ف

   .)لألصل
 ،ليبالدلإالّ  والء خاصعلى  ربجي فال ،نفسهعلى  نسانسلطنة اإل أصالة األصلومراده ب :أقول

أن  أحبفإن  ،املنبوذ حر :(عليه السالم) قوله املدائين إمساعيلخرب  وقد تقدم يف ، موجودريل غيوالدل
ان كان معسراً كوإن  ،هيان موسراً رد علكرباه النفقة و يطلب منه الذفإن  ،ه واالهربا ي الذريغ وايلي

   .)١(ه صدقةيأنفقه عل ما
ه النفقة يد علريوإال فل ،التقطه يالذ یشاء توالفإن  ربكفإذا  ،املنبوذ حر :يخرب العزرم ويف

   .)٢(وال من شاءيذهب فليول
  .)٣(عتقأالوالء ملن  إمنا : عليه وآله)(صلى اهللا ة عن النيبيروة امليالروا ويف
   .هيحصر الوالء فعلى  دليمما 

وجه جلعل هامش اجلواهر هذا اخلرب  فال ،تب فقهائناكه من ريوغ كاملسال يف يوهذا اخلرب مرو
  ن رمبا كل ، مرةريغ كرنا ذلكما ذك يهقيسنن البإىل  مستنداً

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من أبواب مرياث والء العتق ٣الباب  ٥٤٣ص ١٧ج الوسائل: )٣(
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   .أن احلصر إضايفب (صلى اهللا عليه وآله) داللة قوله ل يفكستشي
روا له خرباً كذوإن  ،هيل عليدل فما عن بعض العامة من ثبوت الوالء للملتقط ال ،حال يأ یوعل

   .ثبت عندنايمل 
  
  من ينفق على اللقيط))((

وبذل  ،نيستعان باملسلماال إو ،ه استعان بهينفق عليوإذا وجد امللتقط سلطاناً ( :الشرائع قال مث إن
ه يان أنفق علاألمرتعذر فإن  ،ه ترددين وفكدفع ضرورة مع التمألنه  ،ةيفاكالعلى  هم واجبيالنفقة عل

تربعاً مل أو  هريالستعانة بغا إمكانولو أنفق مع  ،الرجوع ینون إ سريأإذا  امللتقط ورجع مبا أنفق
   .)رجعي

   :املقام مسألتان يف :أقول
  .)يالقاضإىل  همعجز سلفإن  ،احلضانة امللتقطعلى  بجيو( :القواعد قال يف ،احلضانة يف :األوىل

 وقال يف ،خالف بال( ):ط احلضانةقامللتعلى  بجيو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
 ،مهاريغأو  زوجتهأو  وجه املصلحة بنفسهعلى  ام بتعهدهيجتب حضانته باملعروف وهو الق :الدروس

 ماإىل  ضافةباإل ،كنيت شة يفيق املعية لضيالبادإىل  ةيومن القر ،ةيالقرإىل  ه من البلدإخراج كتر األوىلو
   .)١()سر ملداواتهينه أحفظ لنسبه وأفوقها وأل

ثر من كة أيالقر ون املصلحة يفكفرمبا ت ،تقدم من مراعاة املصلحة القاعدة هو ما ین مقتضكل
 األمرون يكمبا ور ،ما أشبهها وقلة جرائمها ويها وشذوذ املرض فئنة لنقاء هوائها وعذوبة ماياملد
   .سكبالع

ه مل يوعل ،ل خاص لهيدل وإال فال ،)٢(م راعكلكمن باب نه أ ضانة فالظاهرأما وجوب احل
 يالقاضإىل  مهيتسلأن  عرفيومنه  ،ةين له خصوصأ ال ،نيون امللتقط من باب أحد املسلميكأن  ستبعدي

  على  ليدل الإذ  ،مع العجز هو من باب املثال

                                                
  .٧٧ص ٣ط احلديثة، عن الدروس: ج ٥٤٥ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )١(
 ط بريوت. ٣٨ص ٧٢حبار األنوار: ج )٢(



 ٣٤

ل مفتاح يان تعلكولذا  ،هيؤمن منه عليه ممن ريغإىل  مهيتسل تقدم حق املتلقط يفوقد  ،ةياخلصوص
 ف مبا اليلكوال ت ،له ويل من ال ويل يبأن القاض( كها ذلريرة وغكرامة الوجوب بعد نقله عن التذكال
   .حمل نظر )طاقي

والقدرة نظر  ممع الترب كوهل له ذل( :بقوله كره القواعد بعد ذلكما ذيعرف وجه النظر فيومنه 
  .)١()ة فلزمهيفاكفرض  من شروعه يفينشأ 

ه حق يبأنه قد ثبت عل كوعلل ذل ،عنهما يكما حعلى  وجامع املقاصد يضاحختاره اإلاوإن 
وجب ية يفاكفرض ال فالشروع يف ،)٢(مكُمالَلوا أعطبت ال :ولقوله عز وجل ،تصحبسياحلفظ ف

  .نهايمتامها وتعإ
تبطلوا  الو ،مةكاجلواز حم أصالةف ،اإلمتامعلى  هيل فيدل الشروع الأن  ه ما تقدم منيفإذ 

   .مبحث الصالة يف كل ذليرنا تفصكما ذك ،معناه باإلحباط مكأعمال
وجب ي اجلهاد مما نيب ،رةكعن جهاد التذ يكما حكل العالمة يتفص علم وجه النظر يفيومنه 

س يه وليل فيختذ  طلب العلم وحنوه مما النيوب ،الواحدةاخلصلة كصالة اجلنازة مما هو كتخاذل وحنوه لا
ل يدل وال ،كذلعلى  ليدل الدلإذا  إالّ القاعدة عدم وجوب اإلمتام مطلقاً یمقتضإذ  ،اخلصلة الواحدةك
   .عنه ين من الفرار من الزحف وحنوه مما يكمل إذا  اجلهاد طلب العلم وال يف يف صالة اجلنازة وال يف

لو  ماإىل  بالنسبة كذلكو ،كز الترجيللجنازة مل  ید صالة أخرياً عن جتدقيالوقت ضان كإذا  نعم
 ريغإىل  ،اخلطرإىل  ضيثناء معرضاً للمراأل يف كون التريكث يح ،ضيمرعلى  ةية جراحيعمل يرجيان ك
 على ةيوميالصالة الواجبة ال ما يفكل خاص يدل كان هناكإذا  أو ،ةيمن موارد األدلة الثانو كذل

   .املشهور

                                                
  .٢٠٢ص ٢قواعد األحكام: ج )١(
 . ٣٣ (صلى اهللا عليه وآله): سورة حممد )٢(
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 ،لألصل يتمل جواز دفعه للقاضحيو :ث قاليح ،رامةكره مفتاح الكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 
 ،ام مبقتضاهاية ووجوب القيل مع ثبوت الوالي أصريغ األصلو ،رةكة التذريوهو خ ،الضائع نه ويلوأل

نت احلضانة يبعد أخذه تعنه إ :بل نقول ،خاص له وامللتقط ويل من ال ويلعلى  تهيعام وال م ويلكواحلا
  .للنظر فتدبر معىن فال يفائكالواجب ال س من الشروع يفيه فليعل

 ريومها غ ،هي بدون إذنه وإذن ولريمال الغ عدم التصرف يف صالةوجد متربع قدم ألن إنه أ والظاهر
 ريمن غ ،له يشرع أذن وال ويليان مراهقاً كولو  ،إذنه يفيك  فالريصغنه أ لفرض ،املقام  يفنيحاصل
ان كإذا  نيت مال املسلميصح لبي إمناو ،ما أشبهأو  نيت مال املسلميبأو  ون املتربع فرداًيكأن  نيفرق ب
   .كذل یريم ونائبه كله من احلا املتويل

عنه  یغن له ما هو يفيعدم حتم صالةأل بعد تقدم الثايني مل ،مك القرض واحلانيب األمرولو دار 
 ت مال واليد بجيمل وإن  ،إقراضهعلى  ه قدمينفق عليوجد متربع ن إ حلالا كذلكو ،هيبالقرض عل

 يكحد سواء من باب التشرعلى  عين واجب اجلميسائر املضطركنه أ فالظاهر ،متربع وال هو أراد التربع
   .النوبةأو  ةيفاكالأو 

 خذه منه يفأي امبقابل م إمناسبه تربعاً وحي الأن  للمنفق ،ل املخمصةكأكون يكأن  بعدي نعم ال
 تواىل شاءفإن  ربكفإذا  ،املنبوذ حر :(عليه السالم) ث قاليح ،النص املتقدم كما ورد بذلك ،املستقبل

   .)١(وال من شاءيذهب فليه النفقة وليد علريال فلإو ،التقطه يالذ
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  ((ماذا يف قبال اإلنفاق على اللقيط))

وقد ورد  ،حسب إذن الشارع يه الشرعيولألنه  ،مقابل النفقة ستخدام يفصح له االيأن  بعدي وال
 ،یتباع وال تشتر ال :فقال ،طةيعن اللق (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،ة حممد بن أمحديروا يف
   .)١(هاين تستخدمها مبا أنفقت علكول

إذا  مكم احلاأجربه ،ستخداماالأو  قبال املستقبل وجد متربع وال معط يفيمل ن إنه أ ومما تقدم ظهر
  .ان له نفقة أهمكن كان ولكأو  ،ت مالين بيكمل 

ل ين املتربع من حتصكمتإذا  ما ،ه قرضاًيستخدامه واإلنفاق علاعلى  مقدمنه أ ومثل التربع يف
قبال  نفاق يفقراض وعدم اإلعدم اإل أصالةملا عرفت من  ،ما أشبهوفارة كاة والكاخلمس والز

  .ستخداماال
 من التربع قدم الثاينأو   اإلنفاق من مالهنيط مال ودار أمره بيان للقكلو  نهأ ظهري كومن ذل
   .لألصل املتقدم

ونوا بصدد يكم مل أان الظاهر كوإن  ،لمات الفقهاءك من ريثك ومما تقدم ظهر وجه النظر يف
أو  وهب هلمأو  اللقطاءعلى  ماله وهو ما وقف ونفقته يف( :القواعد مثالً قال يف ،اعملاإل إمنال ويالتفص
  ).ن له مال استعان امللتقط بالسلطانيكمل فإن ( :قالأن  إىل) يقبله القاضيهلم و ىأوص

لة والسرائر والشرائع ية واملراسم والوسياملقنعة والنها ما يفك :ةيرامة عند اجلملة الثانكمفتاح ال ويف
 يعل أيب عن كيوهو احمل ،ةية والغنوالروض كوالدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسال اإلرشادوالنافع و

ت يه السلطان من بيأنفق عل :ريرة والتحركاملبسوط والتذ قوله يف یالظاهر معنعلى  وهو ،يوالقاض
من سهم أو  اة مطلقاًكجوز من الزيت املال فيب نحصر يفي ولعله ال ،هيال خالف فإنه  األول ويف ،املال

  ت املال يه من بيوز اإلنفاق علجي ال :قاليبل قد  ،تعاىلحانه ول اهللا سبيسهم سبأو  كنياملساأو  الفقراء
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أو  حراً له مالأو  ،دهيسعلى  قاً فنفقتهيون رقيكأن  وزجيط يواللق ،وجه له سواه ألنه معد ملا ال
   .المهكآخر إىل  ،)آحاد الناسأو  ت املاليمام من بستقرض له اإليف ،بيقر

علم يمل ن إ أما ،اةكالزأو  نفاق من اخلمساً حق له اإليعامو أ داًيونه سكعلم ن إنه أ ن الظاهركل
ثبت يمل نه إذا أ ضيحبث احل ه يفريوغ ه اهلمداينيره الفقكملا ذ كوذل ،اةكه من الزينفاق علستبعد اإليمل 
 األصلألنه  ، الثبوتنيحإىل  هاريغ أحكامب إمناو ،هاأحكامم بكحيلة خاصة مل يمن قب نسانون اإلك

   .ه الشارعريغيمل  يالذ يالعقالئ
ت يبأو  اةكالزأو  ه من اخلمسيأنفق علإذا  مث ،اة السادةكه من زينفاق علاإل يف إشكال نعم ال

 ،اءيغنست لأليلأا  ومن ،ستعادةعدم اال أصالةمن  ،حتماالنا ،ستعاد أم الياملال مث ظهر له مال فهل 
فرق يورمبا  ،ةيالواقع لفاظ موضوعة للمعايناألألن  ، الواقعيريوجب تغي حال اإلنفاق ال يف واجلهل بالغىن

   .ل أقربيولعل التفص ،ستعادانينهما فيوب ،ستعادي ت املال فالي بنيب
   .ةيفاكالعلى  هم بدل النفقةيب علجيو :مث قال القواعد

 كح والسماليالتنق ما يفك یه الفتويوعل كاملسال ما يفكهذا هو املشهور  :رامةكمفتاح ال ويف
   .اًأيض

إذ  ،راهي من نيعيم لكاحلاإىل   رفع أمرهنياإلستعانة باملسلمإىل  احتاجإذا  امللتقط :الدروس ويف
   .املنحصر ون يفكت إمناوالقرعة  ،نك ممريع غيالتوز

ثروا كولو  ،عابياالست إمكاناِء قسط مع ياألغنعلى  طيالتقسإىل  مامولو احتاج اإل :رةكالتذ ويف
االستعانة إىل  ولو احتاج ،البلدة كاء تليواملراد أغن ،راه حبسب اجتهادهي ماعلى  ع ضرايوتعذر التوز

   .هم استعانريبغ
  ورمبا  ،فرضاً يؤديألنه  ه اإلنفاقي علنيعيرجوع ملن  وال :الدروس ويف



 ٣٨

   .رياحلال وحفظ مال الغ  صالحه يفنيمجعاً ب كاحتمل ذل
ة مع قصدهم يفاكهم من باب اليعل كان ذلك نياملسلمإىل  احتاجن إنه أ القاعدة ین مقتضكل

  .ما عرفتعلى  ل املخمصةكأ ما يفك ،الرجوع
 ،ةاياملهاأو  ميهم بالتقسيع عليه التوزيبل عل ،فردأو  مجاعةعلى   نفقتهينيتع م يفكحق للحا مث ال

أرادوا وإن  ،عيزم التوكق للحاحيمل  ةايفإذا أرادوا املها ،د عنها بقدر الضرورةيرفع اليأصل السلطنة ألن 
  ة.ايهااملعلى  ق له جربهمحيع مل يالتوز

  .ةيال أولوألنه  ،كاالتشراعلى  عاًيهم مجربجيأن  لهأن  بعديأهل البلد مل  رثكإذا  مث
ائد ز نه الأل ،ؤخذ منهمي أما الفقراء فال ،نياء واملتوسطي األغننياألخذ ب فرق يف النه أ والظاهر

  .نفاقهم اإليب علجيحىت  هلم
ما كأقل الواجب  ان مذاق الفقهاءكوإن  ،التوسط دون أقل الواجبعلى  والظاهر االقتصار

وقد  ،ك ذلرية له وغيوص ث اليح ،ذ سائر واجباتهي وتنفريت الفقي املنيفكتك ،تبكخمتلف ال روه يفكذ
 اط مشابهيحتاعارض بيمل إذا  األقلنعم األحوط ، املتوسطإىل  ظاهر األدلة االنصرافأن  رراًكرنا مكذ

  .ل آخريدلأو 
  

  ((إذا التقطه اثنان))
بعد يعمل آخر وتشاحا مل  عمل واآلخر يف ستخدمه يفيأن  اثنان وأراد أحدمها هالتقط مث إن

ة يولوأال إذ  ،ه تربعاًيل واحد اإلنفاق علكأراد إن  كذلكو ،يم الشرعكال فاملرجع احلاإو ة،اياهامل
  .ال فالقرعةإو ،نكمأن إ ةاياملهاف يكن التشركميولو مل ، يكفالالزم التشر ،اآلخرعلى  حدمهاأل

  
  ((اإلنفاق على اللقيط الكافر))

(عليه علي  ولذا جعل ،ت املاليه من بيبأس باإلنفاق عل ال ،فركم الكوماً حبكط حميان اللقكمث لو 
ل كلألنه  اهللال يعطائه من سهم سبإبأس ب ما الك ،)١(ففكتيان ك يالذ النصراين كراتباً لذل السالم)

   :(صلى اهللا عليه وآله) وقد قال ،قربة
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بد حراء أجركل كل)اتيات والروايمن األدلة العامة من اآل ك ذلريغإىل  ،)١.   
  

  ((إنفاق امللتقط بقصد التربع أو الرجوع))
ن كتمي ما الك ،أهدر مال نفسه يهو الذألنه  ،ن له الرجوعيكقصد التربع مل ن إ امللتقط مث إن

أم  كز ذليسواء قبل املم ،ان له الرجوعكقصد الرجوع وإن  ،عطائهإتربع بإذا  هريغعلى  الرجوع من
  .اتيستفاد من الروايما ك ،اجلملة األب واجلد يفك ،اً لهيالشارع جعله ولأن  ال اعتبار بقبوله بعدإذ  ،ال

عل جيقصد الرجوع ث عدم يح ،ن له الرجوعيكقصد أحدمها مل يمل وإن  ،واالعتبار بقصده ولفظه
  .د وحنوهيل اليشمله دلي فال ،ه بدون قصد الرجوعريعطاء املال لغإهو مثل إذ  ،املال هدراً

إذا  ه امللتقط ورجع مبا أنفقيان أنفق علاألمرتعذر فإن ( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ولذا قال يف
لألصل املقطوع مبا مسعته من  ،يلمن احل كیحيما إالّ  خالف أجده بال ،الرجوع ىنوإذا  طيسر اللقيأ

 ن الكل ،هيعل كة لوجوب ذلياملقتض راضر ضرر وال الن بعمل األصحاب وقاعدة ياملعتضد )٢(نياخلرب
بل  ،ةية القطعريوالس مجاعنعم اإل .ة الرجوعن اعتبار نيين املزبورياخلرب س يفيبل ل ،ةيوجه اان یعل

  .)٣()ة التربعيعدم الرجوع مع نعلى  الضرورة
  .وحممد بن أمحد املتقدمان ن خرب املدائينيومراده باخلرب

ال إالرجوع رجع و ىنوفإن  ،تعذر أنفق امللتقطفإن ( :رامة عند قول العالمةكوقد قال مفتاح ال
والدروس وجامع  اإلرشادر وية والشرائع والتحريلة والغنية واملراسم والوسياملقنعة والنها ما يفك ):فال

 ،سيدرإاخلالف مجاعة عن ابن  ىكوقد ح ،حيوالروضة وجممع الربهان واللمعة والتنق كالاملقاصد واملس
  الرجوع  ىنوإذا  رجوعه ل يفكأشإنه  ةيفاكوعن ال ،ة الرجوعيرجع مع نيال إنه  :قال فإنه
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تقدم من األدلة  ه ماين فكل ،رجوع األب والكه ينفاق علوجوب اإل يته تقتضيوالألن  ولعله
  .اصةالعامة واخل
هدر يمل  يالذ نسانحترام مال اإلاألصل  ،ة الرجوع فهل له الرجوعي امللتقط بنريأنفق غإذا  أما
من أو  ولدهأو  إنسانزوجة على  إنسانأنفق إذا  ماك ،أهدر مال نفسه باإلنفاقألنه  ،الأو  ،مال نفسه

   .ه ردهيه وال تعهد املنفق عليأشبه بدون طلب من جتب نفقتهم عل
 ما يفك كله ذلفإن  ،ة الرجوعي امللتقط مع نريأنفق غإذا  ذا احلالكو :رامةكتاح الفم قال يف

   .مما تقدم كفهم ذليبل  ،كر واملساليالتحر
ع ياجلم كإلشترااألقوى على  كذلكة الرجوع في امللتقط بنرينئذ غيه حيلو أنفق عل :كلاملسا قال يف

   .ياملقتض يف
بذلوا النفقة قرضاً إذا  مأل ، تربعاًنيعانة املسلمإتعذرت نه إذا أ درايأن  ينبغي :رامةكمفتاح ال ويف

   .نفاقه قرضاًإوجه لتوقف  فال ،طيمصلحة اللقإىل   امللتقط فرق بالنسبةنينهم وبين بيكمل 
ه يته عليعتبار والاامللتقط بن (إ :اجلواهر ولذا قال يف ،الرجوع ن الظاهر عدم حقه يفكل :أقول

   ).حقه يف كذلعلى  ليدلال ه فريأما غ ،نين املزبوريلخربلة الرجوع يبن جاز له اإلنفاق
 طالقد واإليئاً من الرجوع وعدم الرجوع فقاعدة الينو شيمل إذا  أما( :امللتقطإىل  بالنسبة نعم قوله

ربع ها من اعتبار التريمسعته من املقنعة وغ ما ىبل هو مقتض ،أيضاًجبواز رجوعه  يقتضين ياخلرب إطالقو
   ).قصرت العبارةوإن  ،عيولعله مراد اجلم ،لعدم الرجوع

  .ما عرفتعلى  حمل نظر
ن له يكمل  ،ط حال ولده مثالً فأنفقيحال اللقن أو ،ه جماناًينفاق علزعم امللتقط وجوب اإل مث لو

  نفاق بدون قصد إألنه  الرجوع



 ٤١

  .ه جماناًينفاق علاإل جاره بزعمه وجوبعلى  أنفقإذا  ماك ،ان سببه جهلهكوإن  ،الرجوع
على  هيأوجبه الشارع علأن  جاز له التقاص بعد ،طيه مع اضطرار اللقينفق امللتقط عليولو مل 

وقد  ،نياملقام ل يفيلوحدة الدل ،ينيالواجب العك يفائكالواجب ال التقاص جائز يففإن  ،ةيفاكل اليسب
وجب عدم ضمانه ي ط الياللقعلى  هن جوازكل ،باب النفقات ان يفيسف أيب ث هند زوجةيرنا حدكذ
  .ني احلقنيمجعاً ب ،ل املخمصةكأ ما يفك

ان له حق فزعم عدم كل من ك ما يفك ،ه احلديب علجيط منه بزعمه عدم حقه مل يولو سرق اللق
أا  زنا واحلالنه أ زعمإذا  كذلكو ،هو حق هلما سرقتهما ما فحاله حال الزوجة واالبن يف ،حقه

   .حد ال فإنهانت زوجته ك
شد حد األنه أ اختلفا فزعموإن  ،احلد حد يف ايتساوفإن  ،حرام آخرنه أ فعل حراماً بزعمإذا  نعم

 ،سونيمأا  مثالً زنا ند بزعم ،لدرء احلدود بالشبهات ،ثر منهكد أحيخف مل األنه أ زعمأو  ،فخاأل
شبهة نه أ عدم حد اللواطعلى  لديو ،سكبالعأو  ،ولد وهذا لواطنه أ زنا من اخللف بامرأة بزعمأو 

ذات أا  أو ،لواطأو  زنانه أ فعل متردداً يفإذا  ماكحد الزنا املناط فهو وعلى  ،بالشبهات أواحلدود تدر
   .ان األخفكال و حمرم أو

توقف وإن  ،نياخلرب طالق واحد إلريما صرح به غكالظاهر عدم اعتبار االجتهاد ( :مث قال اجلواهر
م كمع عدم احلاألنه  ،عتربهاظاهرها فأو  رةكعن التذ محكيخالفاً لل ،هي علنيميون من د كثبات ذلإ

 كذلأن  جامع املقاصد من ذا ما يفكو ،املزبور طالقمقابلة اإل اجتهاد يف یما تركوهو  ،قائم مقام إذنه
  .)١()أيضاً یما تركهو إذ  ،نيال تعإو ،ذانيه االستيتعذر علإذا  ـ ة الرجوعيتفاِء بنكاال يأ ـ

  
  ((صور االختالف والرتاع))

  عرف ي الألنه  الم امللتقطكمسع  ،قصد الرجوعأو  تربعنه أ ولو اختلفوا يف

                                                
  .١٧١ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
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  .طيصرح له بالتربع فاحلق مع اللقنه أ على ليط الدليأقام اللقإذا  إالّ ،من قبله الّإ
  .نيميامللتقط ال ینة فعليه علمه به بدون بيعل یولو ادع

انت النفقة كفإذا  ،الزائد منه نفاق الق له الرجوع بقدر املتعارف من اإلحي انه إمنأ مث الظاهر
ن يكمل ألنه  نارينصف الدعلى  ن له الرجوعيكمل  ،ناراً ونصفاًيه ديوم فصرف عليل كناراً لياملتعارفة د
  .ان تربعاً منهكف كمأموراً بذل

ظاهر ألن  ، املتعارفريغ ه يفيد عليدوم بالتشيل كنار يه نصف دينفق عليأن  هيلزم علي النه أ ماك
   .بعض املباحث السابقة رنا شبه هذه املسألة يفكما ذك ،هو املتعارف ینصاً وفتو طالقاإل

ان ك إمنانه أو ،طيه اللقيدعيما كال أو  ،ه امللتقطيدعيما كه ينفق علأهل نه أ ختلفوا يفاولو 
ما أشبه أو  البحر املوجود يف كصطاد السميأو  ،األشجار املباحةعلى  قتطف مثالً الثمار املوجودةي

  .طين له حلف اللقكفإذا مل ت ،نةيالبإىل  تاجحي يفامللتقط هو الذ ،كذل
 الّإاإلثبات و ياملدع یفعل ،أراد التربع فمنعه امللتقطنه أ إنسان یولو أراد امللتقط الرجوع فادع

   .ط اإلثباتياللق یفعل ،كر امللتقط ذلكع وأنه للتربريرادة غإط ياللق یادع لو ومثله ما ،حلف امللتقط
  

  ((لو أنفق مع إمكان التربع))
ه رياالستعانة بغ إمكاننفق مع ألو نه أ خالف أجده يف ال( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر مث قال يف

اً يافان منكفإنه وإن  األولأما  ،اتيالقطع ن مرياألخ ونه يفكبل قد عرفت  ،رجعيتربع هو مل أو  تربعاً
   ).هيعتماد علضعف االيصحاب األ یه وفتوريغإىل  اقهينه بعد انسأ الّإاملزبور  طالقلإل

  ).رجوع ا فالإمكااالستعانة مع  كولو تر( :القواعد ويف
إذا  كوذل ،هاريوغ اإلرشادر وية والشرائع والتحرياملقنعة والنها ما يفك( :رامةكمفتاح ال ويف

   ).مانع من الرجوع التربع فال انتفاءطع بق فلو ،عانة تربعاًانت اإلك
   كشألنه  ،الرجوع حقه يف األصلف ،امللتقط بأنه قصد التربع أم ال كمث لو ش
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 لونه أ علميومنه  ،نسانون املرجع قاعدة احترام مال اإليك األصلومع  ،عدمه األصلهدار فاإل يف
الدائم واجلنون  بة املنقطعة واإلغماءيالغكأصابه مثل املوت إذا  ذاكو ،مات امللتقط حق لورثته الرجوع

   .كذل ما أشبهو
 ،راد به قصده الصدقةيأن  لزمي ،خرب املدائين ما تقدم يفك )النفقة صدقة(ون كف ،حال يأ یوعل

ون النفقة ك ظاهر خرب املدائينن (إ :ولذا قال اجلواهر ،من الصدقات الواجبة ما أشبهاة وكاحتسابه زأو 
ون يكأنه  ال ،ةصدق كراد به جواز جعل ذليأن  نكميف ،مل أجد عامالً به ينأالّ إ عسارصدقة مع اإل

 ما صرح به يفك ،نياة من سهم الفقراء والغارمكز يأ ،راد به جواز احتسابه صدقةيأو  ،قهراً كذلك
   .)القواعد

  .ستخدامهاأو  ،هيالرجوع علعلى  دل ده مايؤيو :أقول
 نيالغارمأو  سوباً من سهم الفقراءك ن موسراً واليكمل ن إ هيرجع علي :جامع املقاصد قال مث إن

ال إو( :قال يعبارة القواعد الذ كوفسر بذل ،هي فنيل من الوصفكن لتحقق ياألمر اً يفرياة خمكمن الز
  .)نيالغارمأو  فمن سهم الفقراء

 يف كم ذليستقيوال  ،جزماً كفهم منه ثبوت ذليه يبأن الرجوع عل لكشيو( :مث قال احملقق الثاين
بعد يو ،ب ملا قلناهجي تساب فالكوهو نوع ا ،كه املليتوقف علياة مما ك الزريقبض الفقألن  ،سهم الفقراء

سهم  يف كتصور ذلينعم  ،قبضهعلى  له هكط لتوقف مليبدون قبض اللق كجواز أخذ املنفق ذل
قبضه يمل وإن  نيالد صاحبإىل  وز الدفعجيو ، شرطريون غياً للمدكورته ملريصألن  ،نيالغارم

   .)ونياملد
ه من سهم يعطي ونيعله من العاملجيأن  وزجيبل  ،ل اهللايسبه من سهم سبحيأن  نكميو :أقول

   البالغ عامالً ريون غيكأن  صحي النه أ على ليدل  الألنه  ،نيالعامل
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   .هيل عليتقدم من نص اإلستخدام دل بل ما ،ان آلةكإذا 
ضرورة جواز  ،اة لهكانت الزكتم لو ي الإنه  :هيف( :ره بقولهكما ذيه اجلواهر فيل علكنعم أش

   ).مقبوضنه أ والفرض كونه أحد أموال املالكرض ليمل وإن  ،ه من سهم الفقراءياحتساا عل
أعطاه من مال نفسه أو  ،هيون له رجوع عليك الحىت  اةكهل أعطاه من الزنه أ ولو اختلفا يف

  .یهما قواعد الدعويف يفتجر ،ط االدعاءيواللق األصله مع كان املالك ،قصد الرجوعب
ان للملتقط كه يه ممن جتب نفقته علريغأو  نفاق بقصد الرجوع له أبظهر بعد اإلن إنه أ مث الظاهر

ظهر هلا زوج جتب إذا  كذلكو ،طيه دون اللقينفاق علجعل اإلالشارع ألن  ،دونه كذلإىل  الرجوع
وإن  ،هيان واجباً علكنفاق اإلألن  ،ن له الرجوعيكط مل ياللقأبو  تقط هوامللأن  ولو ظهر ،هينفقتها عل

أنفق املنفق بزعم  اإذ النفقة سائر واجيب البحث يف كذلكو ،هيث جتب نفقته عليس والداً له حبيلنه أ زعم
   .ما هو واضحك حكاماأل ة له يفيمدخل الزعم الفإن  ،عدم الوجوب

  
  ((كيفية اإلنفاق على اللقيط))

من  ،نيالباب يف كلوحدة املال ،قرباءباب النفقات لأل ر يفكما ذكاملقام  نفاق يفاإلأن  مث الظاهر
  .نسانه اإليتاج إلحي ن وسائر ماكل والشرب واللباس واملسكاأل

 ك ذلريوغ ،تهيونه من دوائه ودفع ضرورته وتربؤل شك ط يفيامللتقط تعهد اللقعلى  لزمينه أ ماك
تاب له ك جرة واشتراءأخذ األيمه بسبب معلم يتعلكاملستحبات  ب له تعهده يفستحيو ،من الواجبات

أن  وله ،مجاعه النص واإليدلت عل النفقة الواجبة واملستحبة اليت داخل يف كل ذلكألن  ،ك ذلريوغ
  .فله حق مثل أجرته ،سبه جماناًحي بنفسه وال كباشر ذلي

ته يع ضرورته وتربام بدفيط والقيتقط هو تعهد اللقامللعلى  والواجب( :نيمناهج املتق ولذا قال يف
  ب جي وال ،هريبغأو  بنفسه
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   .المهكآخر إىل  ،)تداًء جماناًبه من مال نفسه اينفاق عله اإليعل
ما أو  ت املاليبأو  ،فظهر وجود املتربع ،متربع النه أ ه بقصد الرجوع بزعميمث لو أنفق امللتقط عل

ل رنا مثكوقد ذ ،األدلة إطالقإىل  ضافةباإل ،تهيلف حسب رؤكم نساناإلألن  ،ان له الرجوعكأشبه 
  .هريم وغيتيال باب ويل يف كذل
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  لفص

  ط ياللق أحكام يف
   :ه مسائليوف
  

  ((أخذ اللقيط واجب))
 ،الربعلى  تعاونألنه  ،ةيفاكالعلى  ط واجبيأخذ اللق :)رمحه اهللا(خ يقال الش( :الشرائع قال يف

   .)والوجه االستحباب ،ملضطروألنه دفع لضرورة ا
رة كاملبسوط والتذ ما يفك :)ةيفاكالعلى  والتقاطه واجب( :رامة عند قول القواعدكمفتاح ال ويف

 كاملسال ويف ،ثركمذهب األإنه  ةيفاكوال كاملسال ويف ،ح وجامع املقاصدير والدروس والتنقيوالتحر
إنه  الشرائع والنافع ويف ،یه الفتويعلن إ حيالتنق ويف ،املشهورإنه  ة املراميغا ويف ،مذهب املعظمإنه  أيضاً

ل بالوجوب مع اخلوف واالستحباب مع ياللمعة التفص ويف ،دان بالضعفيوقد رماه الشه ،مستحب
   .متجهإنه  ةيفاكوالروضة وال كاملسال ويف ،وهو ظاهر الدروس ،عدمه

 دلي ال ألن األمر ، تامريتعاون غبال األمرواستدالهلم ب ،القاعدة االستحباب ین مقتضكل :أقول
 ،یدفع لضرورة املضطر فهو أخص من املدعنه أ أما ،نة االستحبابيه قريمثل املقام مما ف الوجوب يفعلى 

ل يق ة اخلارج من الداخل لويثركال لزم أإو ،به للندب األمرن (إ : اجلواهر بقولهنيليلالدولذا رد 
  ومننع  ،صيبالتخص
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هو أعم من  يحفظه من التلف الذ يف التقاطه ال البحث يفأن  على ،طلقاًم كذلكون االلتقاط ك
   ).حساناًإونه كعقالً ونقالً ل حنعم هو راج ،االلتقاط

 كفذل الّإو ،ث حفظ النفسيمن ح هو ال ث هويااللتقاط من ح فالبحث يف ،ل حالك یوعل
  .ل مضطرك واجب يف

رة كبل عن التذ ،اًيفائكان واجباً ك كذلنون من كتميأفراد  كان هناكفإذا  ،حال يأ وعلى
االلتقاط واحلفظ على  قدريواحد  إالّ إنسان نيكمل إذا  أما ،انياألععلى  عدم وجوبهعلى  مجاعاإل
وقد تقدم  ،أدلته طالقإل أيضاًاً يفائكاملستقبل صار واجباً  تعددوا يفإذا  نعم ،اًينيه عياجب علوتحول الي

   .ممثل املقا عدم االستصحاب يف
ان كولذا  ،هياستصحاب حق احلفظ ثابت عل( :ث قاليح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 

   .)الوجوب كيركة الفخر والريخ
 ط يفيأخذ اللق( :ث قاليح ،نيظهر وجه قول مناهج املتقياملسألة السابقة  رناه هنا ويفكومما ذ

احتد ن إ ناًيالتلف ععلى  شرافهإ على املطلععلى  خذه واجبآعلى  صورة توقف حفظه عن التلف
س يخذه مستحب ولآعلى  صورة عدم توقف حفظه عن التلف يف وأخذه ،تعددن إ ةًيفاكو ،املطلع

 أشبههما العدم فله احتساب األجرة ،وجهان ،حضانته أم ال ة يفيعترب اانيوهل  ،األظهرعلى  بواجب
   ).تربع ايوجد من يمل ن إ حضانته وخدمتهعلى 

ه وما يعه وهبته بعوض والصلح عليصح له بينه أ حق امللتقط فالظاهرنه أ ث قد عرفت سابقاًيمث ح
صح هذه ي م الكحإنه  :قاليفال  ،ستفاد من العرفيما على  ونه حقاًك یهو مقتضألنه  ،كأشبه ذل

احلق أن  رث منتاب اإلك رناه يفكملا ذ ،هثمات ورث احلق ورا لونه أ بل الظاهر ،هيلإمور بالنسبة األ
   .مهايقسم حسب تقسيف ،ةياثريموال املرثه حسب سائر األإون كالقاعدة  ضیومقت ،ورثي أيضاً
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  ميلك))الصغري ((اللقيط 

ة يله أهلألن  ،د البالغكي كامللعلى  ده دالةيو ،ريبكالك كلميط ياللق( :الشرائع قال يف ):١مسألة (
   .)كالتمل يف

 ،ه عند االلتقاطيده علي ماأو  ماله ط يفيونفقة اللق( :مةرامة عند قول العالكمفتاح ال ويف
هما والدار يمة والفسطاط املوجود فيثوبه واملوضوع حتته والدابة حتته واخلعلى  ه واملشدوديامللفوف علك

ر ياملبسوط والشرائع والتحر له يفك كما صرح بذلك :)هذه الثالثة من األقمشة يف وما ،هلا كمال ال اليت
 كذلن إ املبسوط ويف ،ةيفاكوالدروس واللمعة والروضة وجممع الربهان وال اإلرشادوحنوها  ،كواملسال

ن إ :أيضاًه يوقال ف ،هايان مشدوداً علك ل ماكالدابة وعلى  ع مايادة مجيمع ز ،هيخالف ف له مما الك
اً كون مليكأن  جاز ريبكاً للكان ملكلما كو ،داًي ريبكالأن  ماكد ي وله ريبكال كلميما ك كلمي ريالصغ
 بل وافقه ،ركذ ه ماكمل كذلعلى  ورتب ،ريبكالكه كه صح ملي علريد الصغيان كل ما كو ،ريللصغ
   .تأمل من تأخر عنه ممن تعرض له من دون خالف وال كذلعلى 

   .هياخلالف ف يبل عن املبسوط نف ، من تعرض لهنيه خالفاً بيأجد ف ال :اجلواهر ويف
على  ليده دليما حتت أن  أما ،كأدلة املل طالقإل ،القاعدة ی هو مقتضريبكلاك كلميونه ك :أقول

   .مجاعالم لو ال اإلكه له فهو أول الكمل
به من يج وما جعل يف ،به من حلاف وشبهه يمما غط :رةكالتذ ما زاد يفيعرف وجه النظر فيومنه 

أو  وسطه والدابة املشدودة يف ،هدملار ويالسركه يون الطفل جمعوالً فيكوما  ،هاريغأو  دراهمأو  يحل
  . املنثورة فوقه واملصبوبة حتته وحتت فراشهريوالدنان ،دهيب عناا اليتأو  ابهيث

  ،مجاعروه لوال اإلكما ذيف شكالقلناه من اإل يذولذا ال
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ز وال ي ممريان الطفل غكإذا  مايسـ  اًإمجاعن يكمل ن إ لو من نظرخي ال كذلن (إ :اجلواهر قال يف
د املزبورة بعد سلب يمبثل ال كم بامللكاحلعلى  دليل يال دلألنه  ـ هريان الفعل لغكله و ياريختاعل ف

الء املزبور للطفل ياالستن أو ،ريمن فعل الغنه أ علم فضالً عما ،وانون وأقواهلما الشارع أفعال الصيب
اً له كونه ملك يقتضيوجه  على د الواضعيإىل  كاملل واحتمال االستناد يف ،ان بواسطة فعل آخرك
   .هيجوهو و )عرفاً وشرعاً بعد احتمال البذل له كامللعلى  دفعها منع داللتهي

  
  ((يد اللقيط الصغري))

  ).له ىقضيال نه أ أشبهه ،ه تردديجانبإىل أو  هيدي نيوجد بيما يوف( :الشرائع قال مث إن
ده يم بأن كحيفهل  ،ه صرةيدي نيون بكيأن  مثل ،باً منهيان قركوأما ما  :قالإنه  وعن املبسوط

 يوه ،ةيمكد حيد مشاهدة ويدان يد يالألن  ،هيده عليون كت أحدمها ال ،ه وجهانيف :ليق ؟ها أم اليعل
العادة جرت بأن ما ألن  ،هيده عليون كتأن  والوجه الثاين ،س بأحدمهايته وبتصرفه وهذا ليب ون يفيك ما
   .مهاريزان وغيالصراف وامل يدي نيناء بون له مثل اإليكه يدي نيب

 یان مقتضكالسابق  ر يفكذ ماعلى  ديانت له كفإنه إذا  ، من باب واحدنيالباب م يفكاحل :أقول
 ي الذريبكال نساناإلك ني املقامنيال فرق بإذ  ،كل امللين دليديلتا الكون كوت ،املقام د يفيون له كتأن 
أو  ضرةالسوق وبقربه اخل لس يفجي يالذ نسانملقام حال اإلفحال ا ،هيلإ بالنسبة ني املقامنيفرق ب ال

 ،حوله  مالبسه وبضائعه اليتني فرق بريمن غ ،م بأا لهكد حميل اليدل حيث إن ،اءيسائر األشأو  البقول
 كتلأن  رونيالعرف فإن  ،باً منهيمحله قر كتريقعد لالستراحة وي ياحلمال الذإىل  بالنسبة كذلكو

 ،ك ذلريغإىل  ،جنبهإىل  متعةون األكد السفر وتيري يذا املسافر الذكوه ،احلمال كبذل ةمتعة متعلقاأل
   يوهنا تقتض
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   .ما أشبهمالبسه وكله  أيضاًحول الطفل  متعة اليتاألون كتأن  القاعدة
مة والفسطاط ياخلكاء السابقة يث جعل مجلة من األشيح ،قول القواعد عرف وجه النظر يفيومنه 
  ).باً منهيوجد قريم له مبا كحي وال( :مث قال ،ها للطفلوالدار وحنو
 ،والروضة اإلرشادرة والدروس وجممع الربهان وكالتذ يف كذلعلى  وافقهإنه  :رامةكمفتاح ال ويف

إىل أو  هيدي نيوجد بي ب مثل مايالقر ر يفيالتحر ويف ،دهيم كهو حب ه واليد علي الدروس مبا ال ده يفيوق
   .ةيفاكال ما يف وحنوه ،ه نظريجانب

 ريد الصغي ةمساواإىل  كخ أشار بذلين الشأك( :اجلواهر قال بعد نقله عبارة املبسوط املتقدمة ويف
السوق  متعة املوضوعة يفم بأن األكاحل ب يفيوالر ،املصنفكالمه كأول  ا يفصرح   اليتريبكد اليب

 ما لو وجدت رقعة معهك ،كذلإىل  ینة أخريذا هنا خصوصاً مع انضمام قركف ،قرب الشخص البالغ له
   .)له كذلأن  هايابه فيث يفأو 

د يعالمة ال هل هي كمثل ذلأن  الم يفكال إمناو ،وجود الرقعة وعدم الرقعة الم يفكس اليل :أقول
ه ال ن وجه فييكد مل ين عالمة اليكمل وإن  ،اًي مساوريبك والريالصغكان د يانت عالمة الكفإن  ،أم ال

مة والدار ي مثل الفسطاط واخلنيب أيضاًقال بالفرق يأن  بجينهما يل بالفرق بيقوإن  ،ريللصغ  والريبكلل
ء املوضوع يم بأن الشكن احلكمي وال ،ريم بأن الفسطاط وحنوه للصغكن احلكميف كيف ،همايوما أشبه ف

  .هيتردد فيأو  له هقرب
م الشارع كح إمناو ،اً لهكس مليا لبقربه وحنومه مة وماي من اخلنيئيال الشكأن  القاعدة یومقتض

 ،ماً آخركم هلا حكات مل تستثنها ومل حتيالروا حيث إن ،مالبسه وحنو املالبس بصحة تصرف امللتقط يف
  هو  اء اليتيشأما سائر األ ،نفس الولد تصرف يفيما كها يتصرف فيفامللتقط 
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اجلواهر بعد نقله  ولذا قال يف ،ةيولاألالقاعدة على  م اللقطةكح يف يحتتها فهأو  بقرا أو هايعل
مارات ضرورة عدم اعتبار مثل هذه األ ،شكالله من اإلك كذل يف ما يكعلفى خيال ( :لمامكمجلة من 

 ة اليمارات الظنة مبثل هذه األكيامللأو  ديثبات الإ یودعو ،م ا له تعبداًكحيد ين صاحب يكمل أن  بعد
 إمجاعوال  يجتد ال كبنحو ذل كامللأو  ديبعد فرض ثبوت ال يعاملد یدعوأن  على ،عرف هلا وجهاًن

   ).ام قطعاًقامل يف
  

  ((لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع))
ة كدعلى  انكذا البحث لو كو( :بقوله كر الشرائع بعد ذلكما ذيالم فكظهر وجه اليومما تقدم 

   ).د متصرفةي كان هناكإذا  وعدم القضاء له هنا أوضح خصوصاً ،ها متاعيوعل
 ما يفك كل ذلك م يفكان احلك ريبكالكجعلناه فإن  ،ما عرفتعلى  وركوجه للفرق املذ ذ الإ

ات يظاهر الرواأن  ث قد عرفتيح ،مالبسه الّ يفإ كذلكم كان احلك ريبكلاكولو مل جنعله  ،ريبكال
   .به مثالًيج استثناء الشارع هلا ولنحوها مما يف

على  ده دالةيو ،ريبكالكهو  كلميو( :ث قاليح ،نيقول مناهج املقت يف ظهر وجوه النظر ركومما ذ
 علم وما ،وحلل ياب وحليه حال االلتقاط من ثيان علكه ملا كم مبلكحينئذ فيوح ،املكد الكي كاملل
ان ك وما ،فوقه من فرش وغطاءأو  ان حتتهك وما ،حنومهاأو  غاصبأو  حيزاله عنه الرأه مث يان علكنه أ

 كمال دار الأو  ريسرأو  مهدأو  فسطاطأو  مةيه من خيان هو فك وما ،بهيج ان يفكأو  ابهيبث مشدوداً
 ،ب من األموالكاملر یعل ب وماكان حتته من مرك وما ،ها من األقمشة واملتاعيف وما ،كحنو ذلأو  هلا

ولو  ،األظهرلى ع كوحنو ذل ،ه من األمواليأحد جانبإىل أو  هيدي نيبأو  حتت فراشهأو  ان فوقهكوما
   ،م له به وجهانكاحل يفف ،ها متاعية وعلكدعلى  انك



 ٥٢

   ).العادة ىمدار جمر األمردارة إواألقرب 
دار منها طفالً  ما أشبه ووجدنا يفأو  انكبالربأو  لاخربت بزلزإذا  ةيم العرف بأن القركحيوهل 

 ما كل ذلك القاعدة يف یمقتض انكه ينص خاص ف ث اليوح ،ها هلذا الطفليف الدار وماأن  املهد يف
   .رناهكذ

  
  ((إذا كان مع اللقيط كتابة))

  ).إشكالعلى  لهنه أ ان معه رقعةكوإن ( :القواعد قال مث إن
مارة األ يفألنه  ،لهنه أ نئذيح )٢(رةكالتذ وقرب يف ،أيضاً )١(ريالتحر ما يفك( :رامةكمفتاح ال ويف
 ،)٣(كاملسال عن املبسوط يف كذل كیوقد ح ،ع حتتهمن املوضو یط أقويص اللقيختصعلى  والداللة

تابة كرت المثأن إنه أ األصحن إ :جامع املقاصد ويف ،ديست بيالرقعة لألن  ،العدم )٤(يضاحاإل وقرب يف
نا إف ،وثق به عمل ايه خط من يعرف فن إ تشهد القرائن بصحته خصوصاً يالذ كالصكاً يظناً قو
ن له يكمل إذا  هذا ،يثمر الظن القوي إمناو ،رهيأمن من تزوإذا  هيخبط الفق ةينيمور الداأل العمل يفجنوز 

 وحنوه ما يف ،)٥( ال فالإو ،كتشهد خبالف ذل یرخنة أيمدع وال قر یوال دعو ید أخريمعارض من 
جامع  يف شكالوقد جعل اإل ،)٧(ةيفاكال عنه البعد يف ىونف ،)٦(جممع الربهان واختاره يف ،كاملسال
م له كحي ال يأ :قال ،ما هو الظاهر لعدم الفارقكتقدم  ع مايمجإىل  عبارة القواعد راجعاً د يفاملقاص

نشأ من انتفاء ي إشكالعلى  ،ء لهيالش كذلأن  هايتوب فكان معه رقعة مكوإن  وراتكء من املذيبش
  .)٨()أمارةنه أ ومن ،تهيحج ر اخلط وانتفاءيتزو إمكاند ويال

 ،انت حجةكروا حجة يان العرف كفإن  ،سائر املقامات تابة يفكالكهنا تابة كالأن  ن الظاهركل
ع واإلجارة والرهن ير وأوراق البيقارا واألية والوصايدعخبار واألتب األك ني فرق بريمن غ ،ال فالإو

                                                
  يف اللقيط. ٤٥٣ص ٤حترير األحكام: ج )١(
  .٣٤س ٢٧٢ص ٢تذكرة الفقهاء: ج )٢(
  .٤٧٣ص ١٢مسالك األفهام: ج )٣(
  .١٤٠ص ٢إيضاح الفوائد: ج )٤(
  .١١٤ص ٦جامع املقاصد: ج )٥(
  .٤٢٢ص ١٠جممع الفائدة والربهان: ج )٦(
  .٥٢٣ص ٢جكفاية األحكام:  )٧(
  .١١٤ص ٦ط احلديثة، عن جامع املقاصد: ج ٥٥٦ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )٨(
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بل الظاهر من قوله  ،نايلإ لوصل ريولو غ ،قة العرفي طرريغيالشارع مل فإن  ،هارياح والطالق وغكوالن
  ه الصالة يلع(



 ٥٤

 ه العرفيعتمد علي ماعلى  اإلعتماد نةيتقوم به البأو  نيتستب كذلعلى  لهاكاء يواألش :)والسالم
  .ةياستبانة عرفألنه 

ه يعتمد علي ما دء للطفل أرايالشأن  على املقام حجة تابة يفكالأن  ركمراد من ذأن  والظاهر
راد به يأن  تابة البدكعتبار بالا املنع بأنه ال إطالقف ،كح بعضهم بذليما تقدم تصرك ،مطلقاً العرف ال

   .ها العرفيعتمد علي ال تابة اليتكال
ة املنحصر ينيالد حكاماألعلى  هيحنن ف اس مايق( :ث قاليل اجلواهر حيوجه لتفص النه أ علميومنه 

   .) واحداًنيقامامل يف كون املدركاس بعد يعرف وجه عدم القيمل إذ  ،یما تركتابات كن بالقها اآليطر
  

  ((الكرت الذي حتت اللقيط))
  ).رت حتتهكم له بالكحي وال( :القواعد قال مث إن
على  د ملن جلسي الإنه  :جامع املقاصد ويف ،املبسوط ما يفكه يبال خالف ف :رامةكمفتاح ال ويف

 رت يفكان الك أما لو ،مجاعاإل ىجمر یرجيوهو  ،رت قطعاًكالإىل  رت بالنسبةكها يأرض مباحة مدفون ف
   .اً لهكون مملويكه فيده عليفإن  ،هيده عليون كعتبار اله ب كت مملويب

 ان يفكوإن  نسانون لإليك رت الكالألن  ،السابق يف شكالرناه من اإلكذ رت ماكال د يفيزي :أقول
رت كقصد اليث مل يح األرضاز حومن  ،القصدإىل  ازة حتتاجياحلفإن  ،اتهكرت من مملوكن اليك ملإذا  تهيب

أن  على دل ماإىل  ضافةباإل ،آخر إنسانمنه  یاشترأو  الدار بىن يان احلائز هو الذكسواء  ،لهن يكمل 
 ما يفك ،صادها ياد الذيشق بطنها ال للصيأن  وزها بعدحي يالذ ية للمشتركجوف السم اجلوهرة يف

   .اء املواتيحإتاب ك له يفيرنا تفصكذ ماعلى  هاريوغ (عليه الصالة والسالم)مام السجاد قصة اإل
   األرضرت حتت كوأما ال( :ث قاليح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 



 ٥٥

م كه احلاجته كانت ملكنعم لو  ،انت مباحةكإذا  هيد له عليعدم  يف إشكال ها فاليعل یامللق
ان كإذا  إالّ رت حتته لهكون الكم بكحي وال : بقولهنيتبعه مناهج املتقوإن  ،)ما عرفتعلى  ونه له بناًءكب

رقعة ك ،ونه لهكطمئنان بدة لالينة مفيمباح وقامت قر ان يفكأو  ،هايده عليون كها لكلميأرض  يف
   .)وحنوها كه ناطقة بذليمعتربة عل

أو  انريالطعلى   قادرةريغور يطأو  كه أمسايمستنقع وف ط يفيان اللقكإذا  مايومما تقدم علم احلال ف
ل من كالألن  ها،ريه أشجار وأار ومثار وغيبستان وف ان يفكأو  ،ما أشبهأو  قصب أو فراخأو  وضيب

  .باب واحد
  

  ((مالبس اللقيط))
ن يكما مل يهو ف إمنا ،م اللقطةكست حبيا لأجسده وعلى  ناه من املالبس اليتيما استثن مث إن

   .كما أشبه ذلأو  باركانت مالبس الكإذا  ماك ،هريلغأا  ظاهره
أو  هاؤعتاد اشترايأسباب لعبه مما ورت سابقاً كذ فمثل مالبسه وسائر األمور اليت ،حال يأ یلوع
إىل  ذهبونين ية لألطفال الذيتب املدرسكال كذلكو ،جنبهإىل أو  بهيج ان يفك سواء ،صنعها له

   . املرتبطة مريغأو  ،من األمور املرتبطة م ك ذلريوغ ،املدرسة
  

  ميز))((ادعاء اللقيط امل
المه كأخذ ب ،ما أشبه لهأو  هيدي نيبأو  جبانبه ماأن  یزاً فادعيان ممكلو  الصيبأن  مث الظاهر

 نية املستمرة بريبل الس ، الشارع لهيريملا تقدم من داللة العرف وعدم تغ ة،ين العرفيحسب املواز
ن يزون الذيثر املمك وهلذا ،أقواهلم ن يفيزياملمعلى  عتمدونيم حيث إ ،كذلعلى   تدلنياملسلم

ع يسواق للباألإىل  ذهبونين يزون الذياملم كذلكو ،شترونيعون ويبي آبائهم وكنياكد لسون يفجي
   .ك ذلريوالشراء وغ

   ان الصيبكولو ( :قال ،المهكآخر  يف یث استثنيح ،كولعل اجلواهر أراد ذل



 ٥٦

 ىفاملتجه مبقتض ،هكة ملكالدعلى  أو ،حتته يرت الذكالأو  ،هيدي نيه وبيما جبانبأن  یزاً فادعيمم
مارات السابقة عترب األاولعل من  ته،صحعلى  ليدل ال يبقوله الذ كة عدم ثبوت ذليالضوابط الشرع

   ).كعتمد مثل ذلي
دلة ن هذه األكل ،ما أشبهو وز أمر الغالمجي المثل  ،ةيمراده بالضوابط الشرعأن  والظاهر

 كالطهارة والنجاسة واملل المهم يفكعلى  عتمد عرف املتشرعةيولذا  ،ةين العرفيمنصرفة عن املواز
   .فتأمل ،كذل ما أشبهان واألقرباء وريوت اجليبإىل  هداء الطعامإدخول الدار و واإلذن يف
  

  ((أقسام مال اللقيط))
ستحقه ي ما وإىل ،طاًيونه لقكستحقه لعموم ي ماإىل  طينقسم مال اللقي :رة قالكالتذ مث إن

وهب  ماأو  ةيوقال بعض الشافع ،ةيالوصأو  اللقطاءعلى  من الوقوف لمثل احلاص األولف ،خبصوصه
 ترتل اجلهة العامة مرتلة املسجدأن  وزجي :وقال آخرون ،ني معريلغتصح  ه بأن اهلبة اليمث اعترض عل ،هلم

   .ة هلميوصء نعم تصح اليس بشيول ،يقبله القاضينئذ يوز الوقف وحجي ماكها باهلبة يكون متليكحىت 
أراد جواز اهلبة ن إ ره هناكوما ذ ،رة حق وهو املعتمدكالتذ ره يفكذ مان (إ :وعن جامع املقاصد

ن كل ،مكاحل شبهة يف ط خمصوص فالي من اللقطاء ومن مجلتهم لقنينيأراد ملعوإن  ،ديس جبيللجهة فل
   .) هذارياملتبادر غ

هم والتربع يالصدقة عل كذلكو ،نينيونوا معيك ملوإن  ،وحنوهم بعد صحة اهلبة للّقطاءي ال :أقول
إالّ  تصح اهلبة الأن  على ل خاصيدل وال ،دلةاأل طالقإل كوذل ،ن العامةيمن العناو كذل ما أشبههلم و
  .القاعدة صحتها یفمقتض ،هريغيرون صحة اهلبة والشارع مل يان العرف كفلما  ،نينيلمعلأو  نيللمع

  اً حيتب املطولة فلم أجد هلم تصركعدة من ال تاب اهلبة يفكد تتبعت ق :رامةكمفتاح ال ولذا قال يف
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   .بعدمها بصحة اهلبة للجهات العامة وال
   .)الوقف علی اجلهات العامةكم كال منع من العموم مع قبول احلا( :جامع املقاصد ويف

  .جل القبضألإالّ  مشلته األدلةإذا   شرطريغ أيضاًم كقبول احلاأقول: 
وقد وجد شرط  ،ينيعدم اشتراط التع األصلاجلواز و أن األصل يأ ،األصلشهد له ي( :مث قال

 ،تاب والسنةكمن ال طالقاإلعلى  اجلوازعلى  ات الظاهرة الداللةطالقوهو املعمومات واإل ما كالتمل
نَّ الْمصدقني إِ﴿و ،)٢(﴾تعاونوا علَى الْبِرو﴿و ،)١(﴾حبه  آتى الْمالَ علىو﴿ :قوله عز وجلك
وقاتدص٣(﴾الْم(.  

ا أل :ة ثالثةيأقسام العطأن  ،م قالوا من دون خالفمث إوأما  ،بالوفاةة لق معريما منجزة غإ
باحة املطلق املوجب إل كاملل ية مطلقة تقتضيون العطكتأن  ماإ األولو ،ةيالوص الثاين، مؤجلة معلقة ا

هبة إىل  ةيالعط أيضاًوقسموا  ، مطلقة فهو الوقفريدة غيون مقكتأن  ماإو ،اهلبة يأنواع التصرفات فه
  .ة وصدقةيوهد

ان كمإىل  انكها محل املوهوب من ميانضم إلفإن  ،ت هبةيت عن العوض مسيخلن إ :قالوا
 ياهللا سبحانه وطلب ثوابه فهإىل  ها التقربينضم إلافإن  ،ةيت هدياً مسريعظاماً له وتوقإاملوهوب له 

  .قةصد
بل  ،یات النصوص والفتاوإطالق كذلعلى  ودلت ،اجلهةعلى  ة تصحيالعارأن  وقد تقدم

  من  تأيت ا اليتيع الصدقات والعطايات ومجمجاعواإل

                                                
 .١٧٧: اآلية سورة البقرة )١(
  . ٢: اآلية سورة املائدة )٢(
 . ١٨: اآلية سورة احلديد )٣(
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   .باقتضاب یانته )اجلهاتعلى  املشاهد املشرفة من باب اهلبات ن يفيوااور نياألطراف للمشتغل
ن يكمل ن إ كالعدم بعد الش يقتضي األصل( :ث قاليح ،وقول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 

ع والصلح واإلجارة وحنوها من العقود الظاهر يالب إطالقك ،كها ملثل ذلإطالقالقطع بعدم تناول أو  الظن
   .) الفرضريغ يف

أما  ،كها ذلينع فميا ذول ،اجلهة والعمومإىل  ع والصلح واإلجارة بالنسبةيالب ة يفيعرف ال :أقول
  مانيفرق ب يوأ ،نهمايالفارق ب يالصحة وه ية تقتضيالعرفأن  ة وحنوها فقد عرفتياهلدإىل  ةبالنسب

مناء أو  تجارة به هلمللبه مثالً  یان مال موصكنعم لو ( :بقوله كأجازه بعد ذل  مانيمنعه اجلواهر وب
اجلهة  يكخبالف متل ،كذلكة املعلوم جوازمها يالوصوونه من توابع الوقف كل ،صح كذلكوقف 
   ).ابتداًء

 اللقطاءعلى  وقف ماله وهو ما نفقته يف( :القواعد رناه من صحة اهلبة للقطاء قال يفكذ يولذا الذ
  ).يقبله القاضيهلم و ىأوصأو  وهب هلمأو 

ما هو كقال بأن اهلبة عقد يإالّ أن  اللهم ،ياضققبول العلى  ل خاصيدل النه أ قد عرفت كنكل
قبل يأن  فالالزم ،ن من القبولكتمي ال الطرف الثاين حيث إنو ،نيبطرفإالّ  ونيك والعقد ال ،األقوى
   .وهذا هو األقرب ،نيعدول املؤمنأو  يه وهو القاضيعنه ول

ه ريصح لغي ان عدم القبول رداً منه الكفإن  ،يقبله القاضيفلم  يراط قبول القاضتشاقلنا ب مث لو
أو  ن من القبولكتمي شتغاله مبا الاثرة كلأو  يعدم وجود القاضل إمناو ،ن رداً منهيكمل إذا  أما ،القبول
   . القبولنيلعدول املؤمنف كحنو ذل

  
  ((فروع))

   كملألنه  ،معه ط ومايعدم جواز أخذ مالبس الطفل اللق يف إشكال اله مث إن
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  .وز أخذه منهجيحىت  س من املباحاتي لنيال احلالكوعلى  ،هريلغأو  ما لهإ
وحنوها فالظاهر  األرضمباحة التقطها من أا  ما أشبه مما احتملأو  مثرةأو  ده مترةيان بكإذا  نعم

  الء.يستخذ واالباأل كلمي ز الي املمريغألن  ،جواز أخذه
 صالةأل ،هكلملانه أ احتملوإن  ،العلف جاز أخذه منه كوان الضائع اململويفم احل ان يفكولو 

  .هيف كالعدم لوجود عالئم املل األصلوحنوه ف أما جالله ،كل املليباحة بعد عدم دلاإل
 فالظاهر ،ما أشبهأو  فقرأو  وه فراراً من عاركه تريذوأن  هر من القرائنظت يأما مالبس الطفل الذ

اً يونه مباحاً أصلكإىل  ا رجعممالشارع  ه يفكلقاه مالأ يذء اليمثل الشإنه  :قالي فال ،الطفل كملنه أ
وجب يعراض بأن اإل یورود النص والفتو )الفقه(بعض مباحث  يفرنا كوقد ذ ،ضارعاإلبسبب 

   .باحةاإل
والشواظ والوتد واحلبل  يبأس بلقطة العص ال :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،زيفعن حر

   .)١(س هلذا طالبيل :(عليه السالم) جعفرأبو  وقال :قال ،والعقال وأشباهه
فالة من  اً يفريبعأو  من أصاب ماالً :قال (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وعن عبد اهللا بن سنان

اها يأححىت  ها وأنفق نفقتهيه فأقام علريتبعه فأخذها غيبها صاحبها مما مل يسوت وقامت لّكقد  األرض
   .)٢(ء املباحيمثل الش يه إمناها ويل له عليسب له وال يالل ومن املوت فهكمن ال

   .اتيمن الروا ك ذلريغإىل 
  

                                                
 . ١حمن كتاب اللقطة  ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٤ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٦٠

  
  ((ال جيب اإلشهاد عن أخذ اللقيط))

   .)داعياالستكأمانة فهو ألنه  طيشهاد عند أخذ اللقب اإلجي ال( :الشرائع قال يف :)٢مسألة (
ب جي داع فالياالستكنه أمانة وأل ،ةءالربا صالةأل ،هذا عندنا موضع وفاق :كاملسال قال يف

ة يحفظ احلرإىل  تاجحيجبه حمتجاً بأنه أو ثيلعامة حخالف بعض اعلى  ليونبه بالتعل ،هايشهاد علاإل
   .بجي داع فاليالستاكفرده املصنف بأنه أمانة  ،احكالنكوالنسب فوجب 

 األصحاب يفإىل  نسبتهك ،هيعل مجاعجامع املقاصد مشعراً باإل ما يفك ،عندنا :اجلواهر ويف
  .ةيفاكال

املعسر إىل  ما بالنسبةيس شهاد أوىلنعم اإل ،طيشهاد عند أخذ اللقب اإلجي ال :نيمناهج املتق ويف
  . املعروف بالعدالةريوغ

مل إذا  أما ،شهادسهل باإلي كد استرداد نفقته وذليريه مث ينفق علينه أ ولعل وجه استثنائه للمعسر
مع  األصلان كمخس سنوات مثالً أو  ط وامللتقط بأنه هل لقطه قبل عشر سنواتيستشهد واختلف اللقي

استرداد على  عوناً له كان ذلكفإذا استشهد  ،اعترف هو به يثر من القدر الذكط األياللقعطاء إعدم 
  .المهكنان بيطمقوله لال عسمي يالمه خبالف املعروف الذك عسمي  املعروف بالعدالة الريوغ ،حقه

 ئاهللا امر مرحة من باب يواألولنعم تسبب  ،ليسبب التفصي ة اليعتبارن مثل هذه األمور االكل
ستحب ينه أ كر الدروس وجامع املقاصد واملسالكذ أيضاًأنه من هذا الباب كو ،فأتقنه عمل عمالً

   .طياللق ف يفيتعر ف واليع أمرها بالتعريشياللقطة فإن  ،تهيحفظه وحرإىل  أقربألنه  شهاداإل
  .التسامح به بأس به بعد وال :اجلواهر ويف

   .الفاسق والعسرد استحبابه جبانب كتأيو :كمث قال املسال
   قال يف ،تقانمن باب اإله حيث إنو ،أيضاًبأس به  وال :اجلواهر ويف
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  .وتبعه اجلواهر كاملسال
 ط بعد ظهورهم وامللتقط يفيولو اختلف أصحاب اللق ،معه ط وماياللقعلى  شهديوإذا شهد به فل

أو  ،بأنه أخذ ابنهم وأعطاهم بنته اموا امللتقطإذا  ماك ،هريغأو  قدمه امللتقط هلم هل هو ابنهمي ماأن 
امللتقط مثالً ألن  ،أمثال هذه األمور يف يث تتوفر الدواعيح كما أشبه ذلأو  ،أخذ ابنهم وأعطاهم ابنه

د التخلص من يريف كحنو ذلأو  حيط صحيض واللقيولده مرأن  أو ،بدلهيس له فيالبنت ولأو  د الولديري
  .ضياملر

س يلنه أ دعون هميو ،ابنهمنه أ يه ياب الضئر لو ردت ولداً تدعب روا يفكما ذكفاملسألة هنا 
 ،ل هذا طفله دون هذاكتنازع صاحبا طفل فقال أو  ،طرفه خالفه يدعيهذه وأو  هذا كشيأو  ،بابنهم

  .أعلم تقول الأو  والضئر تصدق أحدمها
   .داًواح كها من جهة املاليون البابان فيك واليت ،ةريثكمن الفروع ال ك ذلريغإىل 
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  ((لو كان للقيط مال))

 ،مكذن احلاإإىل  هينفاق علاإل افتقر امللتقط يف ،ان للمنبوذ مالكإذا ( :الشرائع قال يف :)٣مسألة (
ولو تعذر  ، ال لضرورةريمال الغ تصرف يفألنه  ،ه منه ضمنيبادر فأنفق علفإن  ،ماله ة له يفيوال الألنه 
  ).الضرورة ال ضمان لتحققو قنفام جاز اإلكاحلا

إالّ  بادر بدونه ضمنفإن  ،مكط بدون إذن احلايمن مال اللق نفاقوليس للملتقط اإل(ويف القواعد: 
   .)اإلذنإىل  احتفاظه فتقر يفي وال ،مع التعذر
 ما يفكهذا هو املعروف من مذهبهم ( :من القواعد قال األوىلرامة عند اجلملة كمفتاح ال ويف

والدروس واللمعة  كواملسال اإلرشادر ويرة والتحركوط والشرائع والتذاملبس وبه صرح يف ،ةيفاكال
ضمان مع تعذر  نه الأأنفق بدون إذنه ون إ ضمنينه أ هاير فكذية مل ريالثالثة األخ يفأن  ريغ ،والروضة

قد ( :)اإلذنإىل  احتفاظه فتقر يفيوال( :قال عند قول العالمةأن  إىل )المهماكة يقض كن ذلكل ،مكاحلا
قر فتيماله فعلى  ة لهيال والنه أ وجممع الربهان كرة واملسالكاملبسوط والشرائع والتذ صرح يفنه أ رفتع
   ).رةكضع من التذوم ما قربه يفكاإلذن إىل  احتفاظه يف

ة حممد بن أمحد يبل روا ،مهاريوغ واملدائين يأخبار العزرم طالقإل ،اجيعدم االحت ال بعد يف :أقول
 األموال أقل من التصرف يف التصرف يففإن  ،معه من األموال ماإىل  اج بالنسبةيحتعدم االعلى  دالة

 تباع وال ال :فقال ،طةيعن اللق (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،ةيالنفس وقد أباحته الروا
   .)١(هاين تستخدمها مبا أنفقت علكول یتشتر

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
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ط واالحتفاظ به بدون اإلذن من يمال اللقنفاق من الصناعة جواز اإل یمقتضأن  علميومنه 
 حمتاجاً جعل الثاينحىت  نفاق االحتفاظ واإلنيفرق ب يأإذ  ،ليالدلإىل  أما املفصل فهو أحوج ،مكاحلا
  .األولاإلذن دون إىل 

 .اإلذنإىل  احتفاظه فتقر يفيوال  :القواعد فقال يف ،مسألة احلفظ الم العالمة يفكوقد اضطرب 
ثبات إألن  ،مكإذن احلاإىل  تاجحيبل  ،حفظهعلى  ستويلي امللتقط الأن  ياألقرب عند :ةركالتذ وقال يف

م كاحلاإىل  وهلذا أوجبنا الرجوع ،ة للملتقطيوال وال ،خاصةأو  ما عامةإة يون بواليك إمنااملال على  ديال
   .نفاقاإل يف

 ،ة احلفظيف ال والية التصريوال يالم املبسوط وما وافقه بأن املنفكول ؤيقد ( :رامةكمفتاح ال ويف
   ).مكمن احلا ان أوىلكف ،مستقل حبفظ نفسه فماله أوىلألنه 

م كط بدون إذن احلاينفاق من مال اللقس امللتقط اإلين قالوا بأنه ليفاملشهور الذ ،حال يأ یوعل
 ري بغريفق مال الغمن أنكان كفإذا أنفق  ،له حق احلضانة إمناماله وعلى  ة لهيبأنه ال وال :هياستدلوا عل

 يف كما مثل بذلك ،ون خائناًيك فإنهبق اآلعلى  عةيعة فأبق عبد املودع فأنفق الوديرجل عنده ودك ،حق
ثل مبن أخذ من ميرمبا  كذلكو ،هيم فأنفقها عليتيعة لليرة مبن عنده ودكالتذ ومثله يف ،هرياملبسوط وتبعه غ

وجب يد يل اليدل حيث إن ،جازةإ ل واليدون امتناع من املعالنفقة ب اله الواجيبيععلى  ل وأنفقهيمال املع
   .ضمانه

فارات كاة واخلمس والكه من الزينفاق امللتقط علإصحة  من أحد يف إشكال النه أ نعم الظاهر
  ما إىل  بالنسبة كذلكو ،هريلغأو  انت لهكسواء  ،هاريوغ
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ة يالوصأو  وقفلل ان املتويلكإذا  كما أشبه ذلأو  وهب هلمأو  هلم به ىأوصأو  هميوقف عل
   .كحنو ذلأو  ان امللتقط هو الواقفكأو  ،للملتقط يوحنومها هو املعط
املنع  واجلد يفاألب قلنا حبق وإن  ،منعه ط وال حق للملتقط يفياللقعلى  نفقياملتربع أن  مث الظاهر

شمل مثل هذا يحىت  لتقطة امليوال يف طالقاإلعلى  ليدل الألنه  ،هيعل یاملولعلى  نفاقد اإليريعمن 
ل ينفاق نوع من التصرف فدلاإلألن  ،هيعل یاملول واجلد يفاألب إىل  بالنسبة طالقنعم الظاهر اإل، املنع
  .نعهمية يالوال

نام يداره لإىل  ذهب بالطفليأن  مثالً ،سقاط حق امللتقطإ حق له يف  امللقتط الريغأن  وقد تقدم
   .من األمثلة ك ذلريغإىل  ،كد امللتقط ذليري نما اليب كهنا

 أما ما ال ،یات والفتاويستفاد من الروايا حق امللتقط ممسلب   امللتقط يفريحق لغ الإنه  :واحلاصل
   . امللتقطريباحة بالنسبة لغاإل األصلستفاد منهما في

ن ط بدوينفاق من مال اللقللملتقط اإلأن  القاعدة يف یرناه من مقتضكذ د مايؤيف ،حال يأ یوعل
 ،اجلملة ه يفيته عليلألصل ولوال كله ذلن إ قاليوقد  :ث قاليح ،رامةكره مفتاح الكذ ما ،مكإذن احلا

   .راقه اخلمرإكه ريم وغكه احلايف تويسيباملعروف ف األمرنه من باب وأل
 نه من التعاونوأل ،)١(﴾ما علَى الْمحِسنني من سبيلٍ﴿و ،حمسنإنه  كذلعلى  ضافيأن  نكميبل 

  مجلة من األدلة  بل يف ،ها من األدلة العامةريغإىل  ،یالرب والتقوعلى 

                                                
 . ٩١اآلية سورة التوبة:  )١(
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  .كذلعلى  دلي اخلاصة ما
 سألت :رئاب قالعلي بن  عن مثل ما :ةيباب الوص ات الواردة يفيمجلة من الروا كد ذليؤيورمبا 

له  يكلمما كوتر أوالداً صغاراً كمات وتر ،نه قرابةيوب ينيعن رجل ب (عليه السالم) یاحلسن موسأبا 
 ،عهميب يف یتر وما ،تخذها أم ولدية فيمنهم اجلار يشتريمن يف یتر فما ،وصيومل  يوغلماناً وجوار

من يف یتر فما :قلت ،هميان مأجوراً فك مهم ونظر هليقوم بأمرهم باع علي ان هلم ويلكن إ :فقال
ما يم هلم الناظر فيهم القيع علباإذا  كبأس بذل ال :قال ،تخذها أم ولدية فيمنهم اجلار يشتري
  .)١(صلحهميما يم هلم الناظر فيصنع الق رجعوا عمايأن  س هلميول ،صلحهمي

   .اًياً شرعين وليكاملباشر مل أن  ة يفيلظهور الروا
دم ة وله خي وصريبار من غكسألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار و :قال ،وعن مساعة

له فال ك كقام رجل ثقة قامسهم ذلن إ :قال ،اثريامل كة بقسمة ذلصنع الورثيف كي ،وعقد يكوممال
   .)٢(بأس

   .)٣(د فال بأسيومثل عبد احلم كان مثلكن إ :(عليه الصالة والسالم)بل ومثله قوله 
 كة وتري وصريعن رجل مات بغ (عليه السالم) سألت الرضا :قال ،بن سعد إمساعيلة يروا نعم يف

وعن  .نعم :قال ،يتباع اجلوارأن  ميستقيهل  يكوممال يجوار كاناً صغاراً وترراناً وغلمكأوالداً ذ
  ة يالوص كدري حدث به حدث املوت واليسفر ف صحب الرجل يفيالرجل 

                                                
 .١من كتاب الوصايا ح ٨٨الباب  ٤٧٤ص ١٣ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب الوصايا ٨٨الباب  ٤٧٤ص ١٣ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من أبواب عقد البيع ١٦الباب  ٢٧٠ص ١٢ج الوسائل: )٣(
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إىل أو  ابركولده األإىل  دفع متاعه ودوابهيأن  وزجيأ ،باركصنع مبتاعه وله أوالد صغار ويف كي
علم فذهب يابر ومل كاألإىل  ان دفع املتاعكوإن  ،صنعيف كيقاض  هايس فيبلدة ل ان يفكوإن  ،يالقاض
ون بأمر يكإالّ أن  هإخراجد بداً من جيالصغار وطلبوا مل  كأدرإذا  :قال، صنعيف كيرده على  قدريفلم 

   .)١(السلطان
  .ماط الالزيحته املشهور ولو من باب االين العدول عما علكمي النه أ فىخيال ن كل ،ك ذلريغ یإل

 ،تبعه مالبسه وحنوها مما التصرف يفإىل  م بالنسبةكه اإلذن من احلايس عليلنه أ نعم الظاهر
   . واحد من الفقهاء منصرف عن مثل مالبسه وحنوهاريالم غكولعل  ،األدلة املتقدمة طالقإل

 ةيوالال يابت للملتقط هثال( :ث قالي حنيالم مناهج املتقك ظهر وجه القبول والرد يفيمما تقدم و
ه منه ينفاق علماله باإل فتقر تصرفه يفيان له مال فكإذا  وأما ،خاصة دون ماله تهيط وتربيحفظ اللقعلى 

نه كميولو مل  ،م ضمنهك مراجعة احلاريضبطه بغأو  ه منهيفلو أنفق عل ،مكذن احلاإعلى  بل وحفظه
صرف هو  أيضاً كتعذر ذلفإن  ،نيند عنه باملرة راجع عدول املؤميلقصور الأو  ما لفقدهإم كمراجعة احلا

 ه حفظ املال حسبةيوعل ،یان أولكوإن  أنفق ماعلى  شهاده اإليب علجي وال ،هي إذن وال ضمان علريبغ
   ).عةيعدول الشأو  مكن من مراجعة احلاكتميأن  إىل

ل م تصكوبعد احلا ،هيل عليدل ان هو من عدوهلم الكإذا  نيمراجعة عدول املؤمنأن  فىخيال ن كل
قصد  إمناقصد اجلمع وي لعله مل نير مراجعة عدول املؤمنكومن ذ ،نيعرض عدول املؤمن ه يفيلإالنوبة 
  قال اجلنس ي اً ماريثك فإنه ،اجلنس

                                                
 . ٣ح من كتاب الوصايا ٨٨الباب  ٤٧٥ص ١٣ج الوسائل: )١(
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  . موردريغ رناه يفكما ذكراد به اجلنس يقال اجلمع ويو ،راد به اجلمعيو
  

  ((لو تعذر احلاكم الشرعي))
الشرائع  قال يف ،ان من العدولكإذا  نفسهإىل  م تصل النوبةكبعد احلانه أ رناه منكذ يولذا الذ

ه فلم ريخ وغيعن الش كيوهذا هو احمل ،)ضمان نفاق والم جاز اإلكلو تعذر احلا( :عبارته املتقدمة يف
 روه سابقاً يفكذ اجلواهر مبنافاته ملا يف هناقشوإن  ،نفاقه بنفسهإ نيم وبك احلاني بنيضع عدول املؤمني

ان كوإن  ،مكاحلاكنئذ مراعاة تعذرهم يتجه حيم فك مع تعذر احلانين منهم عدول املؤمنيالذاء ياألول
   ).أيضاًهم نامللتقط م
 كلمينه أ رناكفقد ذ ،زاًيان ممكإذا  حصله من املباحات بشرائطه من مال املنبوذ ماأن  فىخيال و

فعل أن  املتشرعة یريولذا  ،كذل منصرف عن مثل تلمحيحىت  أمر له الغالم الون كو ،دلةاإل طالقإل
   .راتكة من املباحات من املنك السمريغأو  دهيز عن ية املصطادة بسبب املمكأخذ السميمن 

ما كوهو  )اإلذنإىل  اجهياحت امللتقط يفك امللتقط ريغأن  بير وال( :رامةكمفتاح ال مث قال يف
ن إ :فإذا قلنا ،تصرفيحىت  ة لهيوال مها الريفغ ،ما للملتقطإو يم الشرعكما للحاإة يالوالألن  ،رهكذ

املسألة  نا يفككوإذا ش ،فالالزم إذنه يم الشرعكللحاإنه  وإذا قلنا: ،ستأذنهيأن  ة للملتقط فالالزميالوال
واهللا  ،ونهؤش نفاق من ماله والتصرف يفاإل ستأذما معاً يفيف ان العلم اإلمجايلكاط مليحتفالالزم اال

   .سبحانه العامل
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  اللقيط يف دار اإلسالم))((
إذا  فركها أهل الكمل ولو ،هإسالمم بكحي سالمدار اإل امللقوط يف( :الشرائع قال يف :)٤مسألة (

 ،ها مسلم فهو رقين فيكمل وإن  ،سالمم اإلكباً حليتغل ،بعدوإن  االحتمالإىل  نظراً ،ها مسلميان فك
   ).نيمن املسلم كوطن هناوال مست )خ ل ،كالشر(دار احلرب  وجد يفن إ ذاكو

 یعليعلو وال ي سالماإل :(صلى اهللا عليه وآله) ه من قولهريره اجلواهر وغكذ ب مايالتغل يف هليودل
  .قهياملقام من مصادأن  على بناًء ،)١(هيعل

على  ة مترتبةيشرع أحكامو ،فر وحنومهاكودار ال سالماملقام موضوع هو دار اإل يفف ،انكف كيو
   .نيالدار

 افركعلم هل هو يالطهارة والنجاسة من جهة املالمسة بالرطوبة لبدن من مل  ة يفيالشرع حكاماألف
ج يقلنا بعدم جواز التزو حيث إنالزواج  ويف ،ركعن املن يباملعروف والنه األمروجوب  ويف م،مسلأو 

تاب ك اه مفصالً يفرنكذ القاعدة واليت یما هو مقتضكقلنا باجلواز وإن  ،افرةكالإىل  دواماً بالنسبة
  .اههم دوماً وال متعةًكوز نجي ث اليح بينياتك الري غكنياملشرإىل  ظهر بالنسبةي األمرف ،احكالن

  .اح املتعةكنحىت  افركأو  تعرف هل هو مسلم اح مبن الكوز هلا النجي ث الياملرأة حإىل  وبالنسبة
مقابر  ه ودفنه يفيعل والصالة فنهكو القبلة وغسلهإىل  ب استقبال احملتضرجيث ياملوت ح ويف

   . املسلمريغإىل  بالنسبة كب ذلجي وال ،ة دفن املسلميفكيوعلى  ،نياملسلم
  .سالمبالد اإلإىل  جملوبة منهأو  البلد اجللود سواء يفو احلشومو اللحوم ويف
ه حمرما راي الألنه  ،اًإطالقاء يشبعض األ ه احلد يفيعل رىجي افر الكال حيث إنجراء احلدود إ ويف

ه حد يعل رىجي بعض احملرمات ال ويف ،فاركغالب ال ة يفيالرضاعو باحملارمو ،ةياوس خته يفاح ألكالنكً
   ،السرقةكبه يلزم تأدوإن  سالماإل

                                                
 . ١١ح من أبواب موانع اإلرث ١الباب  ٣٧٦ص ١٧ج الوسائل: )١(
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  .بعضهم من بعضسرق ذا إ مبافيهم  لزموهمأان قانون يجلر
خبالف طالق زوجة  ،سالمطلق زوجته حسب اإليان مسلماً كإذا  الزوج حيث إنالطالق  ويف

  .لزامافر فحسب قانون اإلكال
  .افركرث املسلم عن الإتلف خيث يرث حاإل ويف
ما أو  رياخلرتأو  الزوج مسلماً وجعلوا املهر اخلمرأو  نيانا مسلمكإذا  بطليه حيث إناملهر  ويف

 ،العقد حمرماً جعل أحد طريفإذا  هاريجارة والصلح وغع والرهن واإليالب يف كذلكو ،شبه من احملرماتأ
  .رياخلمر واخلرتك

  .هاريغإىل  ،افركوز من الجيوز من املسلم وجي ث اليأخذ الربا ح ويف
   .مكاحلإىل  هذه بالنسبة

  ))وحكم اللقيط ((أقسام دار اإلسالم
   :املسبوط حمكي فقد قال يف ،املوضوعإىل  وأما بالنسبة

   :ثالثة أضربعلى  سالمدار اإل(
ون يكأن  جازوإن  هإسالمم بكحيطها يفلق ،بغداد والبصرةكون كقربه املشري مل سالماإل يف بلد بين

   .هيعل علیي علو والي سالماإلألن  ،يلذم
 على هيانوا علك ماعلى  أخذوها صلحاً وأقروهمأو  ها املسلمونيفر فغلب علكان دار ك :والثاين

ه ملا إسالمم بكحي فإنهستوطن مسلم م كان هناكفإن  ط نظرتيها لقيوجد ففإن  ،ةيؤدوا اجلزيأن 
  .فركالدار دار ألن  ،فرهكم بكح مسلم أصالً كن هنايكمل وإن  ،رناكذ

 ط نظرتيقها ليذا وجد فإف ،ون مثل طرشوشكها املشري وغلب علنيانت للمسلمكدار  :والثالث
  .ال فالإه وإسالمم بكمسلم مستوطن ح كان هناكفإن 

م كحي فإنه یأسار كان هناكفإن  ط نظرتيها لقيفوجد فإن  ،ب مثل الرومرودار احل :قال
م كخر احلواآل ،هإسالمم بكأحدمها احل ،ه وجهانيل فيدخلهم التجار قيو ین أساريكمل وإن  ،هإسالمب
   .فرهكب

  ((دار اإلسالم والكفر يف كلمات الفقهاء))
فار كها الكلميالّ أن سالم إدار اإل ط يفيل لقك إسالمم بكحياملراد ف يه الدار وهيتبع :دالقواع ويف

ها مسلم يان فكإذا  إالّ ،دار احلرب ط يفيل لقكفر كفره وبكم بكحيها مسلم واحد فيوجد فيومل 
   .اًريأس ن ولو واحداً تاجراً أوكسا
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وجعل  ،رمها املسبوطكان ذذالل والثاين األولن ومها الضرب يدار سالمجعل دار اإل :رةكالتذ ويف
 ويف ،فر عنده دارانكدار الو ،عنده داران سالمفدار اإل ،فركاملسبوط دار  اً يفريور أخكالثالث املذ

طها يفلق :قال ،معاهداًإالّ  افركون ا يك فال سالمم اإلكها حينفذ في بأا ما سالمالدروس عرف دار اإل
الد يها مسلم صاحل لالستيان فكإذا  كذلك سالماإل أحكامها يتنفذ ف فر اليتكم دار الكوح ،حر مسلم

ها صاحلاً يعلم بقاء مسلم فإذا  فاركها اليعل  فاستوىلنيانت للمسلمكمها دار معنا ويف ،اًريواحداً أس ولو
 :قال ،مساملاًإالّ  ها مسلمين فكسي فار فالكال أحكامها ينفذ في فر بأا ماكوعرف دار ال ،الديلالست

املارة من  يفكت وال ،حمبوساً اً أوريأس راً أوتاج ها مسلم ولويون فيكإالّ أن  هفره ورقّكوم بكطها حميولق
   .نياملسلم

 أو ،بغدادكما دار خطها املسلمون إ ،تابكعبارة ال يف سالماملراد بدار اإلن إ :جامع املقاصد ويف
  .أضبطإنه  :مسعت وقال فها مبايعن الدروس تعر ىكمث ح ،الشامكدار فتحها املسلمون 

املراد من دار أن  فاتيوظاهر هذه التعر :رة قالكروس والتذالد يف ر ماكذأن  بعد كاملسال ويف
ماسبق كحلومه وجلوده بالطهارة على  مكحي نيمهم بأن سوق املسلمكح  املراد ا يفريهنا غ سالماإل
ه سوق يصدق علي  والنيان أصل البلد للمسلمكإذا  كذل يف يفيك املسلم الواحد الألن  ،أبوابه يف

  .نياملسلم
ها يان فكإذا  فركدار ال يفأو  سالمدار اإل التقط يفن إ هإسالمم بكحيط حر وياللق :ريالتحر ويف
 وجد يف ذا لوكو ،سترقيفره فكم بكح فر مسلم أصالًكدار ال ن يفيكولو مل  ،ان واحداًك مسلم ولو

لم ها مسيس فية ليقر وجد يف ولو ،ها مسلم واحديبق فيها ومل يفار علكالء اليبعد است سالمدار اإل
افر ك یادع فلو ،سالمه باإليمنا فكح ياملوضع الذ ه ظاهراً يفإسالمم بكحي إمناو ،فرهكب مكاحتمل احل

   .فرهكم بكنة حيبنوته وأقام ب
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سالم أن بالد اإل شترط يفي النه أ على دلي سالمبالد اإل عدهم الضرب الثاين :رامةكتاح الفم ويف
 ريغ سالمان املراد من دار اإلكف ،هايالئه عليمام واستاإلد ي وا يفك يفيكبل  ،نيون أهلها مسلميك

ها يف يفيك حلومه وجلوده بالطهارة العلى  مكحي يالذ سالمسوق اإلفإن  ،نياملراد من سوق املسلم
  .نيأصل البلد للمسلمان كوإن  ،نينئذ سوق املسلميالسوق حعلى  صدقي وال ،املسلم الواحد

فره ورقّه ملن كم بكحي كال مسلم مستوطناً هنا دار احلرب اليت امللقوط يف :نيمناهج املتق ويف
بق يفر ومل كفر فعادت دار كها أهل اليعل استوىل اليت سالمدار اإل ذا امللقوط يفكو ،نياسترقه من املسلم

   .ونه منهكتمل حيمسلم 
قرب فاأل اًبوسحمأو  اًريأسأو  نك ساريان تاجراً غكولو  ،ونه منهكتمل حيها مسلم يان فكإذا  وأما

  .افركونه من ك نيتبين أ الإته يه وحرإسالمم بكاحل
ستدلوا ملا يم مل أإىل  ضافةباإل ،نفسها مضطربة يف يه ة اليتريثكهم المن عبائر ك ذلريغإىل 

 حكامثبات األإ يف يفيك وحده النه أ ومن الواضح، )١(هيعل ىعلي علو والي سالماإلبـ إالّ  روهكذ
  .تقدمت املختلفة اليت
نيربط له بالدار النه أ مع ،سك وبالعنيالء املسلميفار بعد استكالء اليمسألة استدخلوا أم مث إ.   

هم اجلواهر يل علكأشرناه كذ يولذا الذ ،األمر يف كش االستصحاب لوإىل  نفع بالنسبةي كنعم ذل
لمات كال بعد نقل مجلة من الق ،خر موافقاً للقاعدةان بعضه اآلكوإن  ،لو من نظرخي المه الكمبا بعض 

دار على  مكق احليبعد خلو النصوص عن تعل كذل طناب يفاإل أعرف مثرة يف ال :قلت( :رناهاكذ اليت
  ودار  سالماإل
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 بعد اعتبار وجود املسلم يفإنه  :هين فكل ،كه العنوان لذلرياض وغيالر جعلهما يفوإن  ،فركال
ها مسلم صاحل يوجد فيمل وإن  سالمتفاء بدار اإلكواحتمال اال ،فرك دار النينهما وبيفرق بيحلاق مل اإل

أهلها كان وإن  هايف سالماإل أحكامرادة نفوذ إبإالّ  معه سالملدار اإل یمعن بل ال ،له هوج للتولد منه ال
   .سالمم باإلكاحل ها يفيالدروس باعتبار وجود املسلم ف ح يفيوقد عرفت التصر ،فاراًك

ن كميفر كبالد ال حمبوس يف  أوريواحد أس بوجود ولو سالمب املزبور لإليالتغل أن يكعلفى خيال مث 
ن ياملار وه يفربعتيم مل أمع  ،غلبعم األه باأليف كوكحلاق املشإقاعدة  یمناف ملقتض ،ون الولد منهك

 يذال ما يأدر وما ،نيمن احملبوس یهو أول ين احتمال التولد من أحدهم الذكمين ي الذنيطرقتواملس
عدم  يقتضيما ك األصلألن  ،فرهكه وإسالمم بكة عدم احليصول العقلمع اقتضاء األ ،كذلإىل  دعاهم
 هيف كوكون املشكبم كاحل يقتضيأصل آخر  وال ،من املسلم عدم تولده أيضاًافر يقتضي كمن ال تولده
ها يالغالب ف سالمبالد اإل يف كذل ية تقتضريالسن إ :قالينعم قد  ،بعد البلوغ يأ الفطرةعلى 

  . )املسلمون
 اف يفك وهو ،اتيالروا أرض العدو يفكوبلده وحنومها  كوجود أرض الشر :ه أوالًيرد علي ذإ

   .فركوال سالمبلد اإلإىل  م البالديتقس
فر كوبلد ال سالمبلد اإلعلى  عند اجلواهرحىت  مترتبة حكاماألإذ  ،طناب جمبور منهاإلن إ :اًيوثان

 يفكت نها الكل ،لبغعم األمسألة األ جعله هووإن  زانيامل هوإذ  ،طي اللقريط وغيقمسألة الل يف
  ه.يقسم آخر ال أغلب ف كهناإذ  ،قسامباأل

  مات إذا  ماك ،فرهكه وإسالم كوكاملش يف األصلون يكأن  عبدي ال :وثالثاً
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نصرانه يودانه هوينة يبقر ،)١(ل مولودكل يلدل سالماإل ،ولد من أحدمها يافر ومسلم وبقك
   .الم اجلواهرك ور يفكل املذيوجه للتأو وال ،جسانهميو

 ،ك وحسب الشنينكام وحسب الساكاحلحسب ل أقسام البالد صفياجلواهر مل ن إ :ورابعاً
   .من اقتضاب وغموض ختلو ال )عاًيقدس اهللا أسرارهم مج(المهم كك أيضاًالمه كف

  
  ((لو كان ظاهر اللقيط اإلسالم))

 فر قوالًكعمل باليناه ينا رأكل ،سالممن بالد اإله حيث إن ،الطفل مسلمأن  ظاهر احلالان ك مث لو
فقد  ،هأحكامه يب علتتري فال ،كلعدم ثبوت ذل يه بأنه من املرتد الفطريم علكحي فال ،مثالً وجارحةً

  .أعلم قول اليوقد  ،ئاًيقول شي وقد ال ،فاركقول عن يوقد  ، فارتدنيان عن مسلمكإنه  قول هوي
  

   ((املميز إذا كفر))
ان أبواه كوإن  ،فركإذا  فركال أحكامه بيم علكحيز ياملمأن  على نايا بنحيث إن ،حال يأ یوعل

لرفع ، البالغعلى  اليت البالغ ال ريغعلى  يجتر اليت حكامن األكل ،فركال أحكاموماً بكان حمكمسلماً 
ما ك )،ان والنذورميتاب األك( رناه يفكل ذيفر بدلكوال سالمخرج اإل إمناو ،تلمحيحىت  القلم عن الصيب

  .)رفع القلم(ل يمما خرج عن دل ك ذلريالزنا والسرقة وغ به يفيخرج تأد
 ،سالمظهر اإلي يفر الذكبالد ال فر حال الطفل يفيك يالذ سالماإل دار ظهر من حال الطفل يفيو

   .هذا الباب أقوال مجلة من الفقهاء يف يفظهر وجوه النظر ي كومن ذل ،سالماإل أحكامه بيم علكحينه أو
ة ينشأ من ضعف تبعي ،بردته ترددم كاحل يفف ،فركبلغ وأعرب عن نفسه الفإن ( :القواعد قال يف

  . )الدار
   حمكيالدروس و ما يفك ،األقوىعلى  م بردتهكحيمل ( :اجلواهر ويف
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 ،هدديفزع ويبل  ،قتلي النه أ قوىاألأن  رجع ما عن املسبوط منيه يلإولعله  ،يضاحرة واإلكالتذ
  .)١()سالماإلإىل  ارجع ،قبل كإسالممنا بكقال حيو

فره كاشف عن كفر كعرابه بالإألن  ،عدم الردة یمث قو ، جازم بردتهريغإنه  يضاحوعن اإل
  .ياألصل

ام بنوته وأق يذم یادع لونه أ ليبدل ،باطناً ه وقع ظاهراً الإسالمم بكرة بأن احلكالتذ ووجهه يف
 ،ديمن ظاهر ال یان قوله أقوكفر كذا بلغ ووصف الإف ،هإسالمم بكه ونقض احليلإدعواه سلم على  نةيب

   .ه بالرقيم علكحي فإنهبلغ وأقر بالرق  مث لو، بظاهر الدارته يمنا حبركوهلذا ح
  .ال قتلإستتاب وير اجلزم بأنه مرتد يالتحر ويف

أوالد  أحكامجراء إو تهم بطهاركتداً لسابق احلونه مركجامع املقاصد عن  عد يفبال ىوقد نف
مرتد عن نه أ هومراد ،الفطرةعلى  ولديل مولود كألن  ،األصل هو سالمن اإلوأل ،هي علنياملسلم
  .ارتدواإذا  نيحاله حال أوالد املسلمأن  أرادنه أ ن عبارة التحرير تقضي بأنه مرتد عن ملة أوكل ،فطرة

  
  ))((اللقيط انون ومن أشبه

حال  ،نيالبلد يأ ونهك كوكاملشأو  فركالأو  سالمبالد اإل ط يفيقد ظهر من حال اللقنه أ ماك
إذا  بيجي بل ومن ال ،ن استفسار حاهلمكمي هم من أشباههم ممن الريران وغكسه واليعل ىانون واملغم

  .فرهكأو  هإسالمل عنه عن ئس
  

  ((حدود البالد اإلسالمية واحلدود املصطنعة))
ل طرف كن فلي البلدنيبا الفاصل ن ألي أحد البلدنيفر تعكبالد ال يلي مما سالمثغور بالد اإل إن مث

   .مهكح
ا حيث إـ  مشروعة رية حبدود غيإسالم البالد نيحددت ب ياحلال احلاضر الذك األمران كذا إو

رنا كما ذك ،یبالتقوإالّ  اًإطالقاز ي امتريخر من غاآل یعل ل فرد منهم ماكل ،مة واحدةون األك تنايف
املالحظ الوطن  ـ هريغو )نياض املسلمإإىل  ليالسب( :ة مثليسالمتبنا اإلكمجلة من  يف كل ذليصتف
  شرعاً وال  ال سالمفار لبالد اإلكوضعها ال ة اليتيمة هلذه احلدود اجلغرافيق الإذ  ،العام يسالماإل

                                                
  .١٨٨ـ  ١٨٧ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٧٥

   .بوابخمتلف األ لمات الفقهاء يفكهر من خمتلف ظيما كاً إمجاعبل و ،اًيإسالمعرفاً  وال عقالً
م يان التقسكوإن  ،يسالمجزءاً من الوطن اإل سالممنطق اإل عترب يفياً يحيتعد مس فمثل لبنان اليت

  .يعيس الس شيورئ س الوزراء سينيورئ يحيس اجلمهور مسيرئأن  ياسيالس
 ،سالمان من بالد اإلكهلها مسلمون ثر أكأ انك ذاإف ،ل بلد بلدكالحظ حال يأن  هايفالالزم ف

افرة كبالد الال ة يفيسالمذا حال اجلماعات اإلكوه ،فركان من بالد الكون يحيثر أهلها مسكان أكذا إو
  .هاريوغ يتي واالحتاد السوفنياهلند والص  يفنيمثل املسلم

 ،األصلم مراعاة فالالز ،بالدها يأ منأا  يف كجلد وش م أوحش حلم أو ذا جاء من لبنان مثالًإو
 إسالمطابع  ث اليالبحر ح رة منقطعة يفيجز يف د شخص اللحم وهويمن  نسانأخذ اإليأن  مثلألنه 
أو  ده اللحم مسلميان بك يالذ نسانحم هل هذا اإلخذ للّعلم هذا اآلي وال ،رةياجلز كتلعلى  فرك وال
   .افرك

 أحكامان هلما كإذا  ان واخلالفميإلعلم حال بالد ايفر كوال سالمومما تقدم من حال بالد اإل
   .انميبالد اخلالف دون بالد اإل يف لزامان قاعدة اإليمثل جر ،خمتلفة

 ،ظهر منهمي ماعلى  فركفحال بالده حال بالد ال ،النواصبكفره كوماً بكان املخالف حمكإذا  أما
   .هيعل سالماإل أحكامان يان الظاهر جركوإن 

تاب ك ث قد فصلنا املسألة يفيوح ، البالغريغ إسالمبول وعدم قبول اجلواهر عنون مسألة ق مث إن
 ،رارهاكتإىل  حاجة فال ،فركال أحكامه بيم علكحيفر كإذا  نهأو ،هإسالمواخترنا قبول  ،ان والنذورمياأل

  .واهللا سبحانه العامل



 ٧٦

  ((روايات أقسام البالد إسالماً وكفراً))
ما سبق على   املوضوعنيعيها أقسام البالد مما يرت فكذ يتالات ير مجلة من الرواكنذ بأن بأس وال

   :هيملاع إلاإل
ث يحد يف ،(عليه السالم)احلسن الرضا  أيب عن ،د اهللا املدائينيعب ىرو ،باب حد احملارب يفف
مصر إىل  فعل ه مايفعل ف يمن املصر الذ ىنفي :قال ،هيوماحد نف ىنفيف كي :قلت :قال ،احملارب

 لوه والكتوا حوه والكتنا عوه واليتبا جتالسوه وال فال يمنفنه أ املصر كأهل ذلىل إ تبيكو ،هريغ
 ،تتم السنةحىت  كهم مبثل ذليلإتب كه ريغإىل  املصر كخرج من ذلفإن  ،به سنة كفعل ذليف ،تشاربوه

   .)١(دخلها قوتل أهلهايل كأرض الشرإىل  توجهن إ :قال ،دخلهايل كالشر أرض إىل توجهفإن  :قلت
إنه  إالّ ،حنوه (عليه الصالة والسالم)احلسن الرضا  أيب عن ،سحاق املدائينإعن  ،یة أخريروا ويف

أرض  أراد الدخول يفن إ ضرب عنقهي :قال ،فدخلها كأرض الشر یأتفإن  :فقال له الرجل :قال
   .)٢(كالشر

فعل ي :آخره قال يفنه أ إالّ ،مثله (عليه السالم) احلسن أيب عن ،سحاقإد اهللا بن ية عبيروا ويف
   .)٣(قتلي :قال ،دخلهاي كأرض الشر أمفإن  :قلت ،صاغر ب وهووتيس فإنهبه سنة  كذل

 ىنفإذا  (عليه السالم) ني املؤمنريان أمك :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ني بن أعكريوعن ب
   كذل فنظر يف ،سالماإلإىل  كأقرب بلد من أهل الشرإىل  نفاه سالمأحداً من أهل اإل

                                                
 . ٢ح من أبواب حد احملارب ٤الباب  ٥٣٩ص ١٨ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من أبواب حد احملارب ٤الباب  ٥٣٩ص ١٨ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من أبواب حد احملارب ٤الباب  ٥٣٩ص ١٨ج الوسائل: )٣(



 ٧٧

   .)١(سالماإلإىل  كلم أقرب أهل الشرينت الداكف
بالد  نم ىنفي :قال ،ف هوكي األرضنفاء من عن اإل (عليه السالم) سألته :قال ،ريبص أيب وعن

   .)٢(كلحق بأرض الشريحىت  أمان له وال ،قتل سالمء من أرض اإليش ه يفيقدر علفإن  ،لهاك سالماإل
ه سألت :قال (عليه السالم) عن الصادق ،ريبص أيب عن ،نوادره يف یسيحممد بن عوعن أمحد بن 

 ،األرضنفوا من يأو  هم وأرجلهم من خالفيديتقطع أأو  صلبوايأو  قتلوايأن  :تعاىلعن قول اهللا 
 سالممن أرض اإل ىنفي :قال ،يعن النف (عليه السالم) وسألته .فعل شاء ما يأ ماماإلإىل  كذل :قال
   .)٣(كلحق بأرض الشريحىت  أمان له قتل وال سالمء من أرض اإليش وجد يففإن  ،لهاك

ناله يأن  أرض العدو خمافةإىل  سافر بالقرآني(صلى اهللا عليه وآله) أن  رسول اهللا ی :ةيروا ويف
   .)٤(العدو

على  قامي ال :الم)(عليه الس ني املؤمنريأم قال :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ميمر أيب وعن
  .)٥(أحد حد بأرض العدو

على  ميأق ال :قالإنه  ،)هم السالميعل( يعل عن ،هيعن أب ،عن جعفر ،إبراهيماث بن يوعن غ
   .)٦(لحق بالعدوية فيحتمله احلمأن  خمافة ،رج منهاخيحىت  بأرض العدو اًرجل حد

                                                
 . ٦ح من أبواب حد احملارب ٤الباب  ١٨ج الوسائل: )١(
 . ٧ح من أبواب حد احملارب ٤الباب  ١٨ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من أبواب حد احملارب ٣الباب  ٤٢ص ٣ج ك:املستدر )٣(
 . ١ح من أبواب قراءة القرآن ٥٠الباب  ٨٨٧ص ٤ج الوسائل: )٤(
 . ١ح من أبواب مقدمات احلدود ١٠الباب  ٣١٧ص ١٨ج الوسائل: )٥(
 . ٢ح من أبواب مقدمات احلدود ١٠الباب  ٣١٧ص ١٨ج الوسائل: )٦(



 ٧٨

   .)١(ث مثلهيحد يف )سالمهم اليعل( يعل عن ،هيعن أب ،عن جعفر ،سحاق بن عمارإوعن 
قوم امتنعوا بأرض العدو  يف :قالإنه  ،(عليه السالم) ني املؤمنريعن أم ،سالمه دعائم اإليروا ويف

وضع  إمنال اهللا يسب اجلهاد يفألن  ،كذل ينبغيال :قال ؟هميء مما عليطالبون بشيعطوا عهداً اليأن  سألوا
أن  إىل م اجلند أرض العدو فأصابوا أحداً استويف یغزإذا  نكأهلها ولإىل  القامة حدود اهللا ورد املظامل

   .)٢(لحقوا بأرض العدويأن  على ةيالحتملهم احلمألن  ،هم احلديقام عليرجوا من أرض العدو فخي
 ی :(عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريقال أم :قال (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وينكوعن الس

   .)٣(كنيبالد املشر السم يف ىلقيهللا عليه وآله) أن (صلى ا رسول اهللا
 رسول اهللان إ :)ه الصالة والسالميعل( يعل إىل(عليهم السالم)  ئمةبسند األ ،اتيفرعوعن اجل

   .)٤(كنيبالد املشر السم يف يلقيأن  ى (صلى اهللا عليه وآله)
ل وأنا حاضر ئس :قال سالم)(عليه ال اظمكعن ال ،رئابعلي بن  حسن بن ىرو ،باب املهر ويف

سون مخمل خترج معه فمهرها فإن  ،بالدهإىل  خترج معهأن  على ناريمائة دعلى  عن رجل تزوج امرأة
ها يرط له علش فال كبالد الشرإىل  رج اخيأن  أرادن إ :فقال ،بالدهإىل  مل خترج معهن إ تيأرأ ،ناراًيد
فله ما  سالمودار اإل سالمبالد اإلإىل  رج اخيأن  ن أرادإو ،اهايإأصدقها  نار اليتية دائوهلا م ،كذل يف

   بالدهإىل  رج اخيأن  س لهيول ،شروطهمعلى  واملسلمون ،هاياشترط عل

                                                
 .٢ح مات احلدود ذيلمن أبواب مقد ١٠الباب  ١٨ج الوسائل: )١(
 . ٢١ح من أبواب مقدمات احلدود ٨الباب  ٢١٧ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ١ح من أبواب جهاد العدو ١٦الباب  ٤٦ص ١١ج الوسائل: )٣(
 . ١ح من أبواب جهاد العدو ١٥الباب  ٣٩٤ص ٣ج املستدرك: )٤(



 ٧٩

   .)١(ت به وهو جائز لهيمبا رض كمن ذل یترضأو  هلا صداقها يؤديحىت 
هود يمن أرض العن الشراء  (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،وعن حممد بن مسلم

 رب فخارجهميأهل خعلى  (صلى اهللا عليه وآله) قد ظهر رسول اهللا ،س به بأسيل :فقال ى،والنصار
ما قوم يأو ،ئاًيت منها شياشترن إ ا بأساً یفال أر ،عمروايعملوا ويهم يديأ يف األرض كتريأن  على
   .)٢(هلم يوعملوها فهم أحق ا وه األرضئاً من يوا شيأح

 :قال (عليه الصالة والسالم) يعن الرضو ،تعلق بأبواب حد القذفي نوادر ما يف كر املستدركوذ
سن الظن حيأن  لحي الألنه  ،هيء عليعرفه فال شي فر وهو الكدار ال يف قذف رجل رجالًنه إذا أ يرو
أن  ينبغي الألنه  ،ه احلديعرفه فعلي ان وهو الميدار اإل وإذا قذف رجالً يف ،انهميإمن عرفت إالّ  ها بأحديف
   .)٣(اًريخإالّ  هايحد فأظن بي

رجالً ن إ كجعلت فدا :رجل وأنا حاضر فقال له (عليه السالم) احلسنأبا  سأل :قال ،ونسيوعن 
مث  ،لياه فأخذمها منه وهو جاهل بوجه السبتل اهللا فأيسب فاً وقوساً يفيس يعطيرجالً أن  بلغه يكمن موال

قد طلب الرجل  :قال ،فعليفل :قال ،وز وأمروه بردهاجي ل مع هؤالء اليالسبأن  وهلقاه أصحابه فأخرب
لم ين وعسقالن والديمثل قزو يفف :قال ،قاتلي ابط والريفل :قال ،الرجل ىقد قض :ل لهيوق ،دهجيفلم 

 ،صنعي فكيه مرابط يهو ف ياملوضع الذإىل  العدو جاءفإن  :قال ،نعم :فقال ،هذه الثغور ما أشبهو
أن  لو كتيأر ،نيدار املسلمعلى  افخيإالّ أن  ال :قال ،اهدجي :قال ،سالمضة اإليقاتل عن بي :قال

  أن  هلم سعي مل نياملسلمعلى  الروم دخلوا

                                                
 . ٢ح من أبواب املهور ٤٠الباب  ٤٩ص ١٥ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من إحياء املوات ٣الباب  ١٤٩ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٦ح من أبواب حد القذف ٣٥الباب  ٣٣٣ص ٣ج املستدرك: )٣(



 ٨٠

ون قتاله يكف :قال ،نيواملسلم سالمضة اإليبعلى  خافوإن  ،قاتلي رابط والي :قال ،نعوهممي
   .(صلى اهللا عليه وآله) ر حممدكدروس ذ سالمدروس اإل يفألن  ،للسلطانليس لنفسه 

سألته عن رجل دخل أرض احلرب  :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ديوعن طلحة بن ز
م اهللا كقاتل عن حينع نفسه وميأن  املسلمعلى  :قال ،هم قوم آخرونين دخل عليبأمان ففر القوم الذ

   .كل له ذلحي م اجلور وسنتهم الكحعلى  فاركقاتل اليأن  وأما ،م رسولهكوح
   .فاركلل وما سالملإل ماإىل  وحنومها األرضم الدار ويظهر منها تقسي ات اليتيها من الرواريغ یإل
  

  ((إسالم غري املميز وانون))
   :ة وهو حتصل بأمور ثالثةيبالتبعإالّ  هماإسالمتصور يز وانون الي املمريوغ( :القواعد قال مث إن
أحد  إسالم أولو طر ،مسلمة فهو مسلمأو  ل من انفصل من مسلمكف ،نيأحد األبو إسالم :األول

   .)إشكالعلى  اًيان األقرب حكوإن  ،ذا أحد األجداد واجلداتكو ،احلال يف سالمم باإلكن حياألبو
على  ليوالدل ،ةيبالتبعإالّ  هماإسالم رتصوي ز وانون الي املمريغأن  وهو، لياملسألة تفص يف :أقول

   .نيأقرا بالشهادتوإن  ،مثلهما ننصراف األدلة عال ،هلما مباشرة إسالمال نه أ كذل
  بال  الصيب سالمم إلكوال ح .رةكالتذ ما يفكاً إمجاع :رامةكمفتاح ال ويف



 ٨١

  .املبسوط ما يفكخالف 
عتبار ا ممن الومن أشبه  غماءه الدائم اإليعل یر واملغمكران الدائم السكعرف حال السيومنه 

ات يون الولد مسلماً لآليك نيبوان مسلمان األكنه إذا أ يف إشكال وال ،عرفاً عقالً وال بلفظه شرعاً وال
هنا  أيتين كل ،نيافركانا كأن  أسلماً بعدإذا  حال ما كذلكو ،أيضاًبل العقل  ،مجاعات واإليوالروا

   .ن ملا تقدميافركن يأسلم ولو عن أبوإذا  همإسالو ،نين مسلميزاً ولو عن أبويان ممكإذا  فر الولدك
ان كما يعن مسلمة ف يحيولد املسأو  ،ةيحيولد املسلم عن مسكه مسلماً يان أحد أبوكإذا  أما

 ه ماإسالمعلى  ليفالدل ،ما خرج مثالًيفإالّ  حيالصحك أيضاًالزنا ن إ ان زنا وقلناك ماأو  ،شبهة يالوط
 ،)٢(﴾فَطَر الناس علَيها  فطْرت اللَّه الَّيت﴿ :تعاىلوقوله  ،)١(﴾تهم ذُريتهماتبع﴿ :تقدم من قوله سبحانه

 :ثيوحد ،)٤(اجلنة  مع آبائهم يفنيأوالد املؤمن :ةيوروا ،)٣(الفطرةعلى  ولديل مولود ك :ةيوروا
هيعل یعلي علو والي سالماإل)ملسألةا احملقق يف مجاعاإلإىل  ضافةباإل ،)٥.  

جامع  ما يفكوقطعاً  ،ني املسلمنيب يأ رامةكمفتاح ال ويف ،كذل خالف يف فعن املبسوط ال
  .املقاصد

األب فإذا أسلم  :املبسوط قال يف ،كذلك األمران كاألب سلم أ فكنيانا مشركذا إو :مث قال
وهذا  أيضاً نياملسلم نيومراده ب ،خالف بالاألب تبع ي فإنهولداً منفصالً أو  ان محالًكفإن  ،نئذيح
  قبله أو  أسلم حال علوقهإذا  مايه فإسالمب يقضي

                                                
 . ٢١اآلية  سورة الطور: )١(
 . ٣٠اآلية  سورة الروم: )٢(
 . ٣ح من أبواب جهاد العدو ٤٨الباب  ٩٦ص ١١ج الوسائل: )٣(
 . ٢١ح ٢٩٤ص ٥ج انظر البحار: )٤(
 . ١١ح من أبواب موانع اإلرث ١ الباب ٣٧٦ص ١٧ج الوسائل: )٥(
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 فإنه ،ي فأسلمت هكنيانا مشركإذا  ء واحد وهو مايبشإالّ  ونيك م الاأل إسالمو ،ةيواألولب
  .احلمل والولد إسالمم بكحي

 ،ةياآل )١(﴾الَّذين آمنواو﴿ :وبقوله ،الفرقة إمجاعاخلالف واملبسوط ب ه يفيوقد استدل عل
وحنوه موضع  )،ماألأو األب سلم يأن  نيفرق عندنا ب ال( :ث قاليح ،أيضاًرة كظاهر التذ مجاعواإل

 صالةأحدمها مسلماً باألأو  ان أبواهكإذا  هإسالمم بكحيالولد أن  يف كش ال( :ث قاليح ،آخر منها
   ).ه حال الوالدةإسالموجتدد 

 أيضاًشبهة  يالوطفإن  ، ظاهرريغ ،)ء واحديبشإالّ  ونيكم الاأل إسالم( :قولهأن  وقد عرفت
  .ما تقدميما استظهرناه فعلى  أيضاًبل والزنا  ،حلاقموجب باإل

  
  ((احلمل وحكم إسالمه))

 إسالمم بكحي إمناف أو أباً ماًأفر املسلم منهما كأحدمها مث  إسالمحال  انعقدت النطفة يفإذا  أما
 ه يفية علياجلناأن  ومن ،اًيولد حإذا  هيبورثه ألإمن  سالماإل أحكامه يرتب عليالطفل باالستصحاب و

فن كسلم من الغسل والم امليه مراسيرت علجولد ومات أو  أسقطنه إذا أ ومن ،املسلمعلى  ةيالبطن جنا
   .ك ذلريغإىل  ،والدفن

إىل  لممن أب مسأو  م مسلمةأمن  يه ساحقت احلاملة فانتقلت النطفة اليتإذا  ما علم حاليومنه 
ون يكافر مسلمة فانتقلت النطفة كافرة احلاملة عن كس بأن ساحقت الكولو انع ،مسلم فإنهافرة كرحم 
  .رحم مسلمة ت يفيربوإن  ،افراًكالولد 

دة يست هلذه الرحم اجلديالنطفة املنتقلة لأن  ،هرياح وغكالنك )الفقه(بعض أبواب  رنا يفكوقد ذ
انت النطفة كإذا  حال ما كذلكو ،ةميتابعة للرحم القد يه إمناو ،كل ذرية وغيقرباء واحملرممن جهة األ

   سالماإلفإن  ،اربختأنبوب االإىل  خرجت

                                                
 . ٢١اآلية  سورة الطور: )١(
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   .ة فقطيار حمل ترببختنبوب االأ إمناو ،صلفر تابع لألكوال
مفتاح  يفف ،احلال يف سالمم باإلكن حيأحد األبو إسالم ألو طرنه أ ره القواعد منكذ أما ما

 ،كمن مالإالّ  اثرياحلدود وال امل يف الباب وال يف ال كومل أجد خالفاً بذل ،ن بالغاًيكمل  إذا :رامةكال
   .هيعل مجاعرة اإلكظهر من التذيبل قد  )،اجلر(ه دل خرب يوعل

فمن  ،سالماإلإىل  جر الولداألب أسلم إنه إذا  :(عليه السالم)علي  مراده خبرب اجلر ما عن :أقول
   .)١(قتل أىبفإن  ،سالماإلإىل  يمن والده دع كأدر

مل إذا  مايف شكالنعم قد عرفت اإل ،ات املتقدمةيات والرواير بعض اآلكذ ماعلى  دليو :أقول
مثل هذه  حلاق يفاإلعلى  ليدل النه أ ث تقدميح ،زييمال الشعور والتمكافراً مع كان كنه كن بالغاً ليك

  .احلال
   .تاب احلدودك ها يفليرنا تفصكوأما مسألة قتل املرتد فقد ذ

  
  ((إذا كان أحد األجداد أو اجلدات مسلماً))

ما ك :رامةكمفتاح ال يفف ،أحد األجداد واجلداتإىل  بالنسبة كذلكنه أ ره القواعد منكذ وأما ما
 نيوال ب ،ال  أونيوم وارثك نيفرق ب النه أ طالقوظاهر اإل :قال ،ر وجامع املقاصديرة والتحركالتذ يف
 ون أصالًيكتبع اجلد فياألب ن وأل ،اجلدعلى األب رة لصدق كالتذ وبه صرح يف ،مأللأو  بوم لألك

ان أبوه مسلماً فولد انون كإذا  هإسالمم بكحيمن بلغ جمنوناً فإن  ،ق أوىليون أصالً للطفل بطريكله ف
   .ذا التبصرةكو ،جامع املقاصد ما يفكسبب  ه أدنیيف يفيكب يللتغل سالمن اإلوأل ،هإسالمم بكحي

   إسالمواألب  إسالم نية املزبورة بيالتبع يف الظاهر عدم الفرق( :اجلواهر ويف

                                                
 . ٧ح من أبواب حد املرتد ٣الباب  ٥٤٩ص ١٨ج الوسائل: )١(
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   .)األم مع فرض عدم وجود األقربأو  واجلدات لألب ،عالوإن  اجلد
د عند اجلد يان احلفكإذا  ماك ،ةيصورة التبع يفإالّ  رواكما ذيل فيه عدم ظهور الدلين فكل :أقول

 فجاء جدهم لندن مثالً ات عائلة يفكإذا  ماك ،سالمعدم اإل يقتضي األصلن فيكمل إذا  أما ،أسلم يالذ
فهل  ،أسلمتأو  ربالء املقدسة وأسلمكأو  رفشالنجف األإىل  حدمهاجدم ألأو  ملألأو  لألبعلى األ
 وز يفكرون امليكأن  بعدي بل ال ،همإسالمم بكحيفر كبلد ال حفادها يفأو أحفاده لكأن  على ليدل كهنا

   .مكفر حمكفاستصحاب ال كولو ش ،أذهان املتشرعة العدم
  ).إشكالعلى  اًيان األقرب حكوإن ( :قد تقدم عن القواعد قولهه مث إن
جامع  ويف ،هيح فيترج ث اليح ،يضاحذا اإلكو ،ريرة والتحركالتذ يف امك( :رامةكمفتاح ال ويف

ة القرابة يبأن سبب التبع يضاحرة واإلكالتذ يف شكالاإل ي وجهنيوقد ب ،صح عدم الفرقاألن إ :املقاصد
 يوه صالةلأل يه إمناة ين التبعوأل ،سقوط القصاص وحد القذفكوموته األب اة يلف حبتخت ا الأل
وابن االبن  ،)١(﴾اتبعتهم ذُريتهم بِإميان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهمالَّذين آمنوا و﴿ :تعاىلاجلد لقوله  بتة يفاث

ان املتصف ا كانت أقرب كلما كة القرابة ويعلة التبعأن  ومن ،)٢(﴾من ذُريتهو﴿ :تعاىلة لقوله يذر
 یه أوليانت العلة فكف ،قةيحقاألب  اجلد جماز ويف يف يبوة وهة باألين الشارع علق التبعوأل ،أوىل

ون يكحىت  :(صلى اهللا عليه وآله) وقوله ،یأولاألب ان كدة فيعلة بع بة واجلديألا العلة القر ،وأقدم
 ،قتهيحقعلى  ملحي إمناواللفظ  ،واسطة ن بالياألبو قة يفين ومها حقيبواأل فحصر السبب يف ،)٣(أبواه

  األب موت  ناه يفكتر

                                                
 . ٢١اآلية سورة الطور:  )١(
 . ٨٤اآلية سورة األنعام:  )٢(
 . ٣ح من أبواب جهاد العدو ٤٨الباب  ٩٦ص ١١ج انظر الوسائل: )٣(
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 ةيقيجامع املقاصد بأن أحق ه يفلك كوقد ضعف ذل ،اتهيح يف احلقيقيت املعىن ياملعدوم فبقكنه أل
   ).اح عندناكالن ة للجد يفيواألولة ويمع ثبوت الوال للجدين ةيثبوت التعب تنايف ن اليبواأل

جاء اجلد إذا  ماك ،ما مثلناهك ان تابعاًكإذا  سالم إالّالقاعدة استصحاب عدم اإل ىن مقتضكل
إذا  أما ،ته لهيرون تعبي يالعرف الشرعفإن  ،د معهيان احلفكأسلم اجلد ومث  سالمبالد اإلإىل  ديباحلف

   .هإسالمم بكعدم احل األصلد تابعاً للجد فين احلفيكاً ومل يقرب حان األك
ار هو ياملعفإن  ،ةيم حواألاألب أسلم جد  أو ،يحاألب م وأسلم جد األإذا  عرف حال مايومنه 

   .ةيصول العلمنئذ األيواملرجع ح ،إشكالورة حمل كانت بعض الفروع املذكوإن  ،ةيبعتال
فقد األب أما مع فرض وجود ( :ث قاليح ،قول اجلواهر عرف حال وجه النظر يفيومنه 

قرب اة األية مع حيولصدق القرابة املقتص سالمباً لإلية تغليه التبعيفاألقوى و ،ه الفاضل وولدهيل فكاستش
بوين األ قرب و ال ينافيها أحقيةت األوممع مما هو دليل للتبعية  كغري ذلو ة والولديا الذرذكو ،وموته

  .)حوالبعض األ جداد واجلدات يفمها من األريغ من
  

  ((اإلسالم احلقيقي وإسالم املنافق))
 حاً أوياً صحإسالمه إسالم نيه وما أشبه بيأحد أبو إسالمالطفل ب إسالم فرق يف النه أ مث الظاهر

ن كفرهم لكم بكحوإن  فإنه ،فرهم عندناكوم بكوما أشبه من الفرق احمل اً مثالًيصار خارجإذا  ماك ،ال
 وحىت ،هيعل سالمرتب آثار اإلياملنافق و إسالمقبل ي (صلى اهللا عليه وآله) ان رسولكولذا  ،ا أمرانهن

عامل ي (عليه الصالة والسالم)علي  انكو ،وأضرابه يبأُ عبد اهللا بنك هن شهد اهللا بنفاقممان املنافق كإذا 
 ماإىل  ضافةباإل ه،بنفاق ـ ج البالغة ما يفكـ شهد  الم)(عليه السنه أ مع سالمشعث معاملة اإلمع األ

  بعض  يف
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ات يمن الروا ك ذلريغ یل، إونس املتقدمةية ي مثل روانيلمة الشهادتكات من االهتمام بيالروا
  ،كاملشعرة بذل
منافاة  وال ،كذلك أيضاًم بنجاسة اخلوارج والنواصب والغالة فولده وبنوه وجمنونه كث حنيمث ح

اخلوارج من دخول  (عليه السالم)علي  نعميولذا مل  ،دون بعض سالماإل أحكامون له بعض يكأن  نيب
التتبع إىل  حباجة انت املسألة بعدكوإن  ،هريوغ )١(ج البالغة ما يفك ءينعهم من الفمياملساجد ومل 

   .والتأمل
  

  ((فروع))
 هان لطفلك ،ةيحياملس ة يفيهوديمن ال دخلإذا  ماك ،نهي درين غيد افر يفكدخل النه إذا أ والظاهر

نهم يم بك وراجعونا حننيني الدنيم بكاحل ان اختالف يفكذا إف ،ةيد للتبعين اجلديم الدكوجمنونه ح
  م. لزال اإليد بدلين اجلديحسب الد
اً يصار جموس يالذاألب فأخذ  ،ختاح األكوز نجي يواوس ،ةياوس ة يفيحيدخال من املس مثالً

 ريغإىل  ،خترث األإرث الزوجة وإ نيرثإأخته  ىتعط فإنهومات الطفل  ةخت الطفل له زوجأداً يجد
  .مثلةمن األ كذل

ومن  ،من االستصحاب ،احتماالن ،تبعه ولده وجمنونهيفهل  ،النصب مثالً يف يعيذا دخل الشإو
  .ةيأدلة التعب
  .عيالتش يف وجمنونه له هة طفليتبع يف إشكالاً فال يعيش صار الناصيبإذا  أما
ألن  ،بتبع األين الطفل أ فالظاهر ،اًيرانخر نصاً واآليهوديان أحدمها كبوان املشرذا صار األإو
ة يهوديأقرب من ال يه ة اليتيحياملسكالواقع إىل  قربن األيتبع الديأن  مع احتمال ،ماألعلى  قواماألب 

   .لزامالقاعدة اإل ىان مقتضك الإو ،هذهأو  نهما اتباع هذايد ن يفيكمل إذا  كن ذلكل ،ذاكوه
  مثل  ،ء واحديشعلى  بوانتفق األإذا  مايهلا مسرح ف لزامن قاعدة اإلكل

                                                
 .١٩اخلطبة  :ج البالغة )١(
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مسرح لقاعدة  ئاً فاليل واحد شكقال إذا  أما ،صورة اختالفهما مه يفأل ه أويباتباع الطفل أل
خرج منها  إمناو ،عيا اجلم لفيك ة اليتيالواقع حكاما األجراء قواعدنا ألإنا يبل الالزم عل ،لزاماإل

  .عيللجم يه ة اليتياألصلرجع القواعد ملان اكمورد  لزامن لقاعدة اإليكفإذا مل  ،لزاممورد قاعدة اإل
ث ينهما جامع حيان بكإذا  ما ال ،ست زوجةيزوجة ولأا  مثل ضنهما تناقيان بكإذا  كن ذلكل

وقال  ،ست زوجات وقال أحدمها بصحة الست ان لهكمثالً ، اجلامع كما ملتزمان بذلعمل به ألي
  .ربعاأل يفإالّ  نا نقول بعدم الصحةكوإن  ،خر بصحة اخلمساآل

 ان يفكو ،له احلمار :خروقال اآل ،رثاًإله الفرس  :مثالً قال أحدها ،ان مسرحاً لقاعدة العدلكأو 
من  ك ذلريغإىل  ،نيصفنقسم الفرس واحلمار ن فإنه ،الداركء ثالث يرثه لشإ أو ،رثإال أن  ننايد

   .مثلةاأل
   .تنازل عنها بقدر الضرورةي ،حال قاعدة السلطة )١(لزامحال قاعدة اإلن إ :واحلاصل

اً يصار أحدمها موالإذا  أما ،نيفر األبوكة بعد يافعشم اً واألكيمالاألب إذا صار  علم حال مايومنه 
 سالماإل وللمناط يف ،الفطرةإىل  أقربألنه  ،وايلتبعان املين الطفل وانون أ فالظاهر ،خر خمالفاًواآل

  .مها من األدلةريوغ علوي
فأسلم أحدمها فهل  ،د وأبوه عمرو مثالًياً لزيفصار الطفل دع يصحة الدعنهم يد ان يفكوإذا 

ن أ بعد ته للمتنيبيتبع ل يفيدل وال ،ةيشمله أدلة التبعيو ،هيبنه تابع ألأ الظاهر ،كذاأو  الطفل تابع هلذا
  نهما يان دكوإن  ،)٢(﴾ما جعلَ أَدعياَءكُم أَبناَءكُمو﴿ :بقوله كذل ینف سالماإل

                                                
 . ٥ح من مقدمات الطالق ٣٠الباب  ٣٣١ص ١٥ج الوسائل:انظر  )١(
 . ٤اآلية سورة األحزاب:  )٢(
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 ،ون أحدمها أسلمكنهما بعد يم حسب دكحي ال فإنه ،يصحة الدع يقتضيأحدمها  إسالممن قبل 
   .صر الولد مسلماًيمل  أسلم املتنيبوإن  ،صار الولد مسلماًاألب فإذا أسلم 
المها كو ،ةيهوديالإىل  فانتقل أحدمها ،مثالً كنهما الشريان دكما يف لزامون اإلم قانكحينعم 

   .لزامقوالن به لقاعدة اإليم ما كم حبكحي فإنه ،باألأو  قوالن بأن الطفل تابع للمتنيبي
ألنه  الطفلأبا  عرفيوال  ،لماًان امللتقط مسكو ،التقط من دار الرضاعة مثالً لو علم حال مايومنه 

  .عرفت ماعلى  وحنوها سالمبل لدار اإل ،س تابعاً للملتقطيل فإنه ،طيلق
ن من يكال بأن مل إو ،نهم االلتحاق التحق بهيان من دكفإن  ،فركافر من دار الكأخذه الإذا  أما

ه يعل يبل جتر ،لتحقي ال األول يف فإنه ،األمرن هلم قانون ذا يكمل أو  بل أمر خاص ،كنهم ذليد
ون يكحىت  إلزامقانون  الألنه  ،ننايرنا من قوانكذ ه مبايم علكحن الثاين ويف ،لزامعدة اإلنهم لقايقوان

   .ننايخمصصاً لقوان
على  العقالء إقرار ان داخالً يفكإذا  ةيه بالتبعيم علكحي فإنه ،امرأة ببنوة ولدأو  لو أقر رجله مث إن

ما أو  دهيه بأنه حفإقرارإىل  احلال بالنسبة كذلكو ،قرارتاب اإلك له يفيرنا تفصكمما ذ أنفسهم جائز
قانون  ال يافر الذكالأو  املسلمإىل  هذا بالنسبة ،ة لهيتبع ال فإنه ،منه قرارقبل اإليمل إذا  أما ،كذل أشبه
   .مكان له قانون فقانونه هو احملكإذا  أما ،حةي الصحنيوم بالقوانكحمه حيث إنله 

ون ك ينينقترع لتع فإنه ،وأسلم أحدمها ،هلذاأو  الولد هلذانعلم هل  افران والك كان هناكولو 
 ،احكتاب النك رناه يفكما ذك ،ينيالتع مة يفكاحمل يالقرعة هألن  ، مثالًنيتيانا مكوإن  ،همايالولد أل

  اة ي احلني فرق بريمن غ ،هايعل یتوفبداللة النص وال
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مات أحدمها إذا  كذلكو ،ةيالالتبعأو  ةيالطفل بالتبععلى  مكلما خرجت القرعة حنكواملوت ف
   .خراآل يوبق

 ،ون الولد مسلماًيكحىت  هإسالمفر ومل نعلم هل انعقدت نطفته حال كان الرجل مسلماً مث ك ولو
  .معلوم أحدمهاأو  خيالتار فاملسألة من جمهويل ،افراًكون الولد يكحىت فره كحال أو 

أو  ،عياً وتشيناصبأو  اً وتنصر،يهوديان كإذا  عرف حال مايومن هذه املسألة واملسائل السابقة 
   .هيما حنن فيف أيضاًا مؤثرة أل ،مجلة منهاإىل  تقدمت اإلشارة خمتلف األحوال اليت يف ،سكبالع

على  مكحيحىت  ونه مؤالفاًكومل نعلم هل انعقدت النطفة حال  ،اًيان مؤالفاً مث صار ناصبكلو  مثالً
   .مثلةمن األ ك ذلريغإىل  ،م النصبكون له حيكحىت  اًيناصبونه كحال أو  ،عيالولد بالتش

 يف سالماإل أحكامالولد على  ية لتجريم بالتبعكحيفهل  ،مث لو مات الولد وقبل دفنه أسلم األب
 سالماإل ىان مقتضكوإن  ،احتماالن ،فركستصحب اليأو  ،ما أشبهفن والصالة والدفن وكالغسل وال

   .سالمإلح جانب ايوحنوه ترج علوي
سواء  ،هما أبوهين وأسلم أحدمها بعد موت الطفل ومل نعلم أيافركانا كإذا  ومما تقدم ظهر حال ما

  .م القرعةكاحمل حيث إن ،مات أحدمها ماتا أو أو ،علماني  والينيا حيبق
 عرفيمل أو  ،همايأ وجده يفنه أ يمث نس سالمبلد اإلأو  فركبلد ال ان امللتقط وجد الولد يفكولو 

لقاعدة  سالمم اإلكيفالظاهر حت ،ن الفحصكميومل  سالمبلد اإلأو  فركهذا البلد بلد الأن  نها وجدنيح
فر مما كخر بلد الواآل سالمن أحدمها بلد اإلي بلدنيوجده بإذا  كذلكو ،مهاريوغ علوي سالماإلالفطرة و

   .ن بهيحد البلدة أليأولو ال
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ه يت عليجرأافر كالأو  دارة الدار هل جاء به املسلمإتعلم دار الرضاعة ومل إىل بالولد  ءيولو ج
إىل  ،سالموماً باإلكان حمك سالمبالد اإل نت دار الرضاعة يفكفإن  ،فركودار ال سالمدار اإل أحكام

   .ها من الفروع املتقدمةريغ
  

  ((حكم السيب))
  .تبعه اجلواهررامة وكره مفتاح الكذ ر ماكذنوحنن  ،م السيبكر هنا حك واحد ذريغ مث إن

 يخ والقاضيوالش ايفكما عن اإلسك ،هيللطفل منفرداً عن أبو بالسيب أيضاًوحتصل  :همايقال ثان
تاً ياً وميه حيم املسلم علكأجراء حعلى  مصارعصار واألسائر األ ة املستمرة يفريللس ،همريد وغيوالشه

فهو  ،هإسالمطهارته دون على  م االتفاقيعن بعض الناس من تسل ب مايومن الغر ،هاريطهارة وغ يف
وماً كان حمكوإن  ،كذلكنه أ هيبوته أليبقاء تبع ىبل مقتض ،هإسالموماً بكن حميكمل وإن  نئذ طاهريح
على  دلي االجتزاء بعتقه عن الرقبة املؤمنة ما فارات عند البحث يفكتاب الك بل قد تقدم يف ،فرهكب

صل السامل لأل ،هيحالف أجده ف ه بالإسالمم بكحيمل ن يافركه يان معه أحد أبوكنعم لو ، أيضاً كذل
  ).ة السايبيانقطاعه بتبع يقتضي عن معارضة ما

 قال يف ،ةرامكره مفتاح الكذ ما )عن بعض الناس ب مايومن الغر( :قوله ومراد اجلواهر يف
مث قرب  ،هادتاب اجلك يف أيضاًل كواستش ،إشكاالً سالماإل يف ة السايبيتبع يفن إ : من املختلفنيموضع

 ة ولده يفريوهو خ ، النجاسةنيقيصالتها الساملة عن معارضة اصة ألالطهارة خ يف بالسايب هحلاقإ
 :يضاحاإل وقال يف ،سيدرإعن ابن  كيوهو احمل ،جامع املقاصد يف واحملقق الثاين ،يضاح من اإلنيموضع

   .طهارته خالف يف النه أ المهمكظاهر ن إ :جممع الربهان ويف ،آخر عمره والده اختاره يفن إ
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 ما يفك :)هإسالمم بكحيمل  يولو سباه الذم( :شرح عبارة القواعد يف يد العامليمث قال الس
 ةيالشافع يأحد وجه ويف ،سالماإل حظ له يف ال يالذمألن  ،ر وجامع املقاصديرة والتحركاملبسوط والتذ

  .من أهلها يالذمألن  ،مسالسباه صار من أهل دار اإلإذا  ألنه ،هإسالمم بكحينه أ
القاعدة  ىان مقتضكوإن  ،ها للمفصالتكاحلال احلاضر نتر ه يفي حمتاجه إلرياملسألة غ حيث إنو

   .كخالف ذل يف يالذمأو  ،والطهارة سالماإل املسلم يف ة للسايبيالتبع
ثالً وسبوا ل الغاصبة ميسرائإحارب املسلمون مع إذا  ماك ،فاركاحلال احلاضر من ال يف أما السيب

هم يقصد سبي ث اليحنه أ فالظاهر ،العادل يسالمم اإلكم احلاكحب كون ذلكوفرض  ،مجاعة منهم
ق له االستبعاد حيم كاحلاأن  هريتاب اجلهاد وغك رنا يفكوقد ذ ،م السيبكون هلم حيك واستعبادهم ال

  .همإطالققبال  والعفو وأخذ املال يف
  .عادتهإإىل  حاجة مما ال ك ذلريغإىل 
   .واهللا العامل ،كالم بذلكه اليا فصل فه ممريوغتاب اجلهاد كها لكة نترريثكالم فروع كال ويف
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  ((عاقلة اللقيط))

 كرة واملسالكالتذ ما يفكط عندنا يعاقلة اللق( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قال يف :)٥مسألة (
 یتولّيرب فيكظهر له نسب ومل يمل إذا  احداًو قوالً ،هو وارث من ال وارث له يالذ (عليه السالم) ماماإل

   .)رتهيون ضامناً جلريكوجه على  أحداً
على  أحداً یتولنه إذا أ ماك ،مةكظهر له نسب فأدلة النسب حمإذا  أما ،روهكما ذكهو  :أقول

   .رةيرته مشلته أدلة ضامن اجلرياً جلرنامصون يكوجه 
ه ياثه وعلريالرجل فله م ويلإذا  :قال ،سالم)(عليه ال عبد اهللا أيب عن ،فعن هشام بن سامل

   .)١(معقلته
الرجل الرجل فله  ويلإذ  :قال ،أيضاً (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،هلشام یخرأة يروا ويف

   .)٢(ه معقلتهياثه وعلريم
رجل من إىل  یعن رجل أسلم فتوال (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،دةيعب أيب وعن

   .)٣(ان موالهكته ورثه ويضمن عقله وجنان إ :قال ،نيسلمامل
   .رثتاب اإلك رناهها يفكذ ات اليتيها من الرواريغ یإل

   :اتيتول أحداً فلمتواتر الروايظهر له نسب ومل يذا مل إمام هو الوارث ون اإلكوأما 
  له وارث س يمن مات ول :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،مثل ما عن حممد بن مسلم

                                                
 . ٢ح من أبواب والء ضمان اجلريرة من كتاب الفرائض ١الباب  ٥٤٦ص ١٧ج الوسائل: )١(
 .٤ح من أبواب والء ضمان اجلريرة من كتاب الفرائض ١الباب  ٥٤٦ص ١٧ج الوسائل: )٢(
  .٥ح من أبواب والء ضمان اجلريرة من كتاب الفرائض ١الباب  ٥٤٦ص ١٧ج الوسائل: )٣(
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   .)١(رة فماله من األنفاليعتاقه قد ضمن جر وىلممن قرابته وال 
من  :قال نفالعن األ كسألوني :تعاىلقوله  يف ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وعن احلليب

   .)٢(نفالفماله من األ یس له موليمات ول
نه ينا ديناً فعليد كمن مات وتر :قال ،أيضاً (عليه الصالة والسالم)عبد اهللا  أيب عن ،وعن احلليب

  .)٣(فماله من األنفال س له موالٍيومن مات ول ،فلورثته ماالً كومن مات وتر ،الهينا عيلإو
بعد  (عليه الصالة والسالم)مام نفال لإلاألأن  على دليمما  ،تاب اخلمسك تقدم يف ة ماميبضم

   .(صلى اهللا عليه وآله) الرسول
 العاقلة نيعرف التالزم بي مجاعاإلإىل  ضافةها باإلريرناها وغكذ رة اليتيرات ضمان اجليومن روا

   .رثواإل
  

  (جناية اللقيط)) 
  ).اًريدام صغ ما أًخطأو  عمداً یسواء جن( :الشرائع قال بعد عبارته املتقدمة مث إن
   .خطأ حتمله العاقلة عمد الصيبأن  ملا ورد من ،كذلكوهو 
   .إشكالوالخالف  بال :اجلواهر ويف

 ويف ،(عليه السالم)مام اإلعلى  ةيخطئه الد ويف ،عمده القصاص يفإذا بلغ فف( :مث قال الشرائع
   .)ماله ة يفيه العمد الديشب

  .بابه ورة يفكاألدلة املذ طالقإل كوذل :أقول
   .م سواءكاحل ما يفعرف حال انون أليومن الطفل 

  
  ((اللقيط اين عليه))

  فإن  ،ريه وهو صغيعل یولو جن( :ع قال ممزوجاً مع اجلواهرالشرائ مث إن

                                                
 . ١ح من أبواب والء ضمان اجلريرة ٣الباب  ٥٤٧ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من أبواب والء ضمان اجلريرة من كتاب الفرائض ٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح الفرائضمن أبواب والء ضمان اجلريرة من كتاب  ٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
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ملا  ،انت عمداًكن إ والقصاص ،أًانت خطكن إ(عليه السالم)  ماملإلفالدية النفس على  انتك
مع رضا  إشكال وال ،خالف مال بالعلى  نئذيفله العفو ح ،وقصاصاً الوارث له ماالً هونه أ عرفت من

ه يفألن  ،أعم من شبه العمد أمراده باخلطأن  والظاهر، حمله مسعته يف ب ماحسعلى  ه،ريغكه يعل اين
   .)أيضاًة يالد

عدم  مع املصلحة أو ،اءياألولسائر كة والقصاص يمام له حق العفو والدن اإلأ العمد ظاهر يفالمث 
  .ة حسب القواعد العامةيمام العفو وأخذ الدلإلأن  وشبهه أاخلط ويف ،املفسدة

  زناريصغ وطأ بنتاً وهوما لوك ،أحدعلى  عرضاً أو ماالً یجن لونه أ عرفية دلات األإطالقومن 
ظاهر إذ  ،ماله ون الضمان يفيك ،ةية زانريبكانت كإذا  مايف ال ،ما هلا مهريف فافتضها مثالً هشبهأو 
عمد الصيب زنت إذا  ةريغالصألن  ةريبكة باليدنا الزانيق إمناو ،عراضموال واألاأل يف الدماء ال يف

   .أاخلطكعمدها ألن  ا الزاينعلى  فالظاهر وجوب املهر
  .ال هلاانت بنتاً فوطئت فاملكا إذما ك ،عرضاً أو ه ماالًيعل یجن ولو
 ه اليمال فالضمان علعلى  تهيانت جناك ولو( :ث قاليرامة حكفرع املال مفتاح الإىل  أملع وقد

ن (إ :ث قاليوتبعه اجلواهر ح ،)ده مالين بيكمل إذا  سارينظر به يو أًخطأو   مطلقاً سواء أتلفه عمداًريغ
   ).سارهيده مال انتظر ين بيكمل فإن  ،أًخط املال عمداً أوعلى  تهيجناكماله  ة يفيالد

ان كإذا  ات اللقطةيبعض روا ما تقدم يفك ،املال منه يجل تقاضن الظاهر صحة استخدامه ألكل
تاب كاء العقد من يأول يف كذل الم يفكل اليرنا تفصكذ ماعلى ، ةعدم مفسد االستخدام مصلحة أو

   .احكالن
ث يح ،هريمثل رفع القلم وغ ،دلةظهر من األيما ك حكاماأل حال انون الستوائهما يف يظهر ومنه

  إالّ  حكاماأل هما يفيتساوإىل  لمعي مما ينيرا متساوكذ
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  .املسألة ل خاص يفيدل الإذ  ،یس املقام من املستثنيول ،ليبالدل خرج ما
 ة اليتية بعد املوت توجب الدياجلناأن  على ه بعد موته مشله عمومات األدلة الدالةيعل یوإذا جن

   .اترياخل تصرف يف
  

  ((لو كانت اجلناية على طرف اللقيط))
قال  ،الطرفعلى  ـ ريالصغعلى  يأـ ة يانت اجلناكوإن ( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 نه الوأل ،س من أهلهيوهو ل يالقصاص للتشفألن  ،ةيتؤخذ الد قتص له والي ال :املبسوط خ يفيالش
 جده وال قتص له أبوه والي طرفه العلى  ط ايني اللقريغ الصيبكنئذ يفهو ح ،مراده عند بلوغه يدري

ة يالد الصيب هنا ويف فاء الويليل جبواز استيق ولو ،بلوغهإىل  ؤخر حقهيبل  ،ةيتؤخذ له الد م والكاحلا
 مع وجود ريللتأخ یمعن الإذ  ،ان حسناًكانت عمداً كن إ صاصقوالأً، انت خطكن إ مع الغبطة

 تهملصلح  املنايفريوز له التأخجي بل ال ،تهيلعموم وال أطاخل يف إشكال ه واليبل ال خالف ف ،السبب
إىل  هريبل لعل تأخ ،تهيالعمد لعموم وال يف كاملسال ما يفكثر كوفاقاً لأل ،كذلك يه حقوقه اليت يباقك

   ).حق الطفل ط يفيوقت البلوغ مع احتمال فوات احملل تفر
 إطالقمة ية بضميأدلة القصاص والعفو والد إطالقث يثر حكره األكما ذكنه أ القاعدة ىومقتض

أحلت  إذا طالق زوجتهحىت  ون الطفلؤسائر ش  يفنيطالقن اإليم ذكان احلكولذا  ،ة الويليوال
   .املصلحة

 الطالق مع الضرورة اليت نايفي ال م أويلكات فهو حيبعض الروا ما يفكوأما عدم طالق زوجته 
جارة والرهن ع واإليون الطفل من البؤبش تصرف الويليما كف ،األويلم كاحلعلى  وارد يم ثانوكح يه

ة ومراجعة يالتربإىل  ذا بالنسبةكو ،ها من أقسام املعامالترية واملضاربة وغكواملزارعة واملساقاة والشر
   ،جسدهأو  عرضهأو  مال الطفل يف إنسانورد االختالف مع م له يف القضاء
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 القذف للطفل الأن  ولو ،قذفوهإذا  مايواملطالبة حبق قذفه ف ،اح له دواماً ومتعةًكالن كذلكو
ة يالعمل إجراءب ويالطبته عتانه ومراجخله  كذلكو ،أيتيما سكر يالتعز إمناو ،وجب احلد للقاذفي

   .حال املقام كذلك ،ن الطفلؤومن أقسام ش ك ذلريوغ ،حجاجهإوالسفر به و ،مرضإذا  هية عليحاجلرا
ان الوارث واحداً مثل من كإذا  فأما :املبسوط قال حمكي خ يفيقول الش علم وجه النظر يفيومنه 

 ،هيإل لكان ذكبلغ إذا  حىت صربيبل  ،هيتوفسيأن  هيبس أليفل ،مه وقد طلقها أبوه فالقود له وحدهأقتلت 
نه أ فإذا ثبت ،اجلدأو  لألب يالوصأو  ،جداً أوأبا  ان الويلكوسواء  ،نفساًأو  طرفاً كان ذلك سواء

 يفألن  ،ق انونيفيو بلغ الصيبيحىت  بسحين القاتل إف ،انونأو  قتص لولده الطفليأن  س للوالديل
فإن  ،مالعلى  عفويأن  فإذا ثبت هذا فأراد الويل ،اقثيوهلذا باالست ،شيتل بالعاللق ،احلبس منفعتهما معاً

 ماعلى  له القصاصألن  ،كوعندنا له ذل ي،ه التشفيفوت عليألنه  كن له ذليكة مل يفاك ان الطفل يفك
   .)١(يبطل التشفي بلغ فالإذا  قلنا

 ،دلةاأل طالقه من احلقوق إلريغكء فايالستاته ثابتة فجاز له يخ بأن واليولذا رد املشهور الش
ان جائزاً كوإن  ن منهكه مع التمريوتأخ عضاء،واأل ىوا من القوؤوالقصاص شرع حلفظ النفس وش

 وال ،ه بفوات احمللكفوت استدرايوقد  ،بارك من الري الصغريالعجلة حسب غ أيضاًن من اجلائز كل
الشرائع  ولذا قال يف ،نئذ مفقودةيته حية وأهلي وقت اجلنااملعتربألن  ،ه وقت البلوغيعل رادة اينإعتبار با

   .)ريللتأخ یمعن ال( :عبارته املتقدمة يف
  

  ((أدلة حق الويل يف القصاص والدية))
   :اتيمجلة من الروا ها مبا يفرية واحلد وغيالقصاص والد يف ستدل حلق الويليفقد  ،انكف كيو

                                                
  .٥٥ص ٧راجع املبسوط يف فقه اإلمامية: ج )١(



 ٩٧

أو  ركل بالغ من ذك :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،عن بعض رجاله ،ونسيرواه  مثل ما
 ،ةيه حد الفريفعل ،كمملوأو  حرأو  ،افركأو  مسلمأو  ى،نثأأو  ركذأو  ،ريبكأو  ريصغعلى  یافتر ینثأ

   .)١(دب البالغ حد األريغوعلى 
ه عن رجل قذف ابن ،(عليه السالم) جعفرأبا  سألت :قال ،ة حممد بن مسلميواملفهوم من روا

   .)٢(د لهحيقذفه مل وإن  ،لو قتله ما قتل به :قال ،بالزنا
إذا  د الوالدحي د الولد والحي :قال ،(عليه السالم) ني املؤمنريعن أم ،سالمة دعائم اإليومثله روا

   .)٣(قذف الولد
ذا إ :قال )ه السالميعل( طالب أيبعلي بن  إىل (عليهم السالم) ئمةبسند األ ،اتية اجلعفريوروا

   .)٤(وإذا قذف والده جلد ،لدجيقذف الولد ابنه مل 
   .ريبك والريشمل الصغيوالولد  ،م العامك الوالد والولد هلم احلريغأن  ن املفهومإف

قذف يلم حيعن الغالم مل  (عليه السالم) جعفرأبا  سألت :قال ،ي األنصارميمر أيب ةيروا يف أما ما
   .)٥(لدجيرجالً قذف الغالم مل أن  لو كوذل ،ال :قال ،لدجيالرجل هل 

 هذا يف ،لدجي :قال ،قذف بالزنايالرجل  يف ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ديوعن عاصم بن مح
  عن  (عليه السالم) عبد اهللاأبا  وسألت :قال ،(صلى اهللا عليه وآله) هيتاب اهللا وسنة نبك

                                                
 . ٥ح من أبواب حد القذف ٥الباب  ٤٤٠ص ١٨ج الوسائل: )١(
 . ١ح من أبواب حد القذف ١٤الباب  ٤٤٧ص ١٨ج الوسائل: )٢(
 . ١ح من أبواب حد القذف ١٣الباب  ٢٣١ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٢ح حد القذفمن أبواب  ١٣الباب  ٢٣١ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ١ح من أبواب حد القذف ٥الباب  ١٨ج الوسائل: )٥(



 ٩٨

   .)١()خ ل ،قارنت( قاربتأو  تكون أدركأن ت الإلد جي ال :قال ،ةرية الصغيقذف اجلاريالرجل 
الرشد كنئذ فوق البلوغ يح كدراراد باإليو ،كدراقاربت اإل عيني )قاربت(انت النسخة كفإذا 

   .وحنوه
   .)٢(تبلغحىت  لدجي ة اليقذف الصبيالرجل  يف :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ريبص أيب وعن

  ر.يقبال التعز يف ات احلد التاميفاملراد ذه الروا
   .احلد التامأن  عيني ،تبلغحىت  :ةريخة األيالروا يف (عليه السالم) وقوله
  .عنه ة بدالًيفاء الديرة من منع استكما عن التذ علم وجه النظر يفيومنه 
أخذ أن  نشأ مني ،إشكالالعمد فبلغ فطلب القصاص ف م األرش يفكلو أخذ احلا :القواعد ويف
  ).سقاط القصاصإلأو  ةلولياملال للح

على  یعفأو  ان بالغاً اقتصكفإن  ،الطرف عمداً ط يفياللقعلى  ولو جىن :ريالتحر ولذا قال يف
لعدم معرفة مراده وقت  ،ةيأخذ الدي مام والقتص اإلي ال :خياً قال الشريان صغكوإن  ،مطلقاًأو  مال

هو أصلح له من  مام مااإل فاءيز استجوا يوالوجه عند ،مكقتص له أبوه وال احلاي الطفل الكبلوغه 
ة يمام الداإل خذ أريوهو صغ أًة خطيانت اجلناكوإن  ،الطفل ذا ويلكو ،ة مع بدل اجلاينيالدأو  القصاص

 حبس اجلاين ينبغي )رمحه اهللا( خيقول الشوعلى  ،ضانةخمتصة باحل تهيوالإذ  ،امللتقط كذل یتولي له وال
   .اًإمجاعفاء حقه ياإلمام است یقل تولولو بلغ فاسد الع ،وقت بلوغهإىل 

                                                
 . ٣ح من أبواب حد القذف ٥الباب  ١٨ج الوسائل: )١(
 . ٤ح من أبواب حد القذف ٥الباب  ٤٩٣ص ١٨ج الوسائل: )٢(



 ٩٩

جبت أو نفسه عمداًعلى  انتكفإن  ،ريه أحد وهو صغيعل یولو جن( :نيمناهج املتق وما يف
(عليه  مامته لإليود ،طيدون اللق (عليه السالم) مامقصاصه اإل وويل ،ةيه عمد الديوشب أًوخط ،القصاص
   .)انكن إ هن نفقتيه من ديعل منها ما یوفيأن  بعد السالم)

 يف أيتي ه مايف يجريف ،طرفهمعلى  ان اينيفحاله حال سائر الصب ،طرفهعلى  ةيانت اجلناكولو 
ة له مع يوأخذه الد ،مكاحلاأو  (عليه السالم) ماموهو هنا اإل ،هيمن جواز اقتصاص ول ،تاب القصاصك

  .األولظهر واأل ،از مطلقاًل بعدم اجلويوق .فوات احمللإىل  ريداء التأخأو ،كقضاء املصلحة بذل
له ك كة ذليووال ، احلضانةريئاً من االقتصاص غيامللتقط ش یتوليوال  ،انون ذا احلال يفكو

  .ه العدل املخالف هلواهيالعام وهو الفقأو  نائبه اخلاصأو  (عليه السالم) ماملإل
   .من عبائرهم ك ذلريغإىل 

بعد عشر سنوات  ب اليفاقته قرإنون أدواراً ودور ان اكإذا  ماياملسألة ف ل يفكستشينعم رمبا 
ان الطفل كأو  ،ق بعد شهر مثالًيفيإنه  :ه قاليب احلاذق املطمئن إلين الطبكل ،اًيطباقأان كأو  ،مثالً

د يرأة ويد الديرأ ال إين :قالإذا  خصوصاً ،شهر مثالًأو  سبوعأأو  وميبلغ بعد يان كبأن  كذلك
 كذل ما أشبهو ،منهما يدواراألأو  كذلكالنائم أو  ه الدائميعل ىاملغم حلال يفعرف ايومنهما  ،القصاص

   .ران وشارب املرقد وحنوهكالسك
  

  ((سجن اجلاين على اللقيط))
 ة له تنتظر اليغا ال يانون الذ احلبس يفن (إ :فقد رده اجلواهر بقوله ،أما احتمال السجن املتقدم

 كذلكبل لعل مطلق احلبس  ،اًإمجاعفاء حقه يمام استاإل یاسد العقل تولر لو بلغ فيالتحر بل يف ،وجه له
له بعد حصول ك كذل للويلأن  قيفالتحق ،مقتض داع وال ه باليعل ل عقوبة للمجينيتعجألنه  أيضاً

   ).ةيحمله لعموم الوال ه يفتعرف ماعلى  عدم املفسدةأو  املصلحة
  ألنه  ،وجه له احلبس مطلقاً ال أن كذلعلى  ضافيأن  ينبغيبل  ،رهكما ذكوهو 



 ١٠٠

   .الة موارد السجنكتاب الوك رنا يفكوقد ذ ،أنفسهمعلى  خالف سلطنة الناس
 ،بقدر الضرورة أوالً كون ذليكأن  ن الالزمكل ،اقتضت الضرورة جازنه إذا أ يف إشكال نعم ال

 ه يفيم فقكنفذ حي الإذا  ،الفقهاء یون حتت نظر شوريكأن  بجي :اًيوثان ،الضرورات تقدر بقدرهاألن 
 الفقهاء یشورأو  هيحق للفق النه أ من الواضحأن  ماك ،هيحق مقلد نفذ يفينعم  ،ه آخريفق يحق مقلد

   .ل وحنوهيفكأخذ الكثاق بدونه ين االستكمأإذا  أصل السجن
  

  (ال والية للملتقط يف غري احلضانة))
  ). احلضانةريغ ة له يفيوال الإذ  ،امللتقط كذل یتولي وال( :الشرائع قال مث إن
  .وجممع الربهان كوجامع املقاصد واملسال اإلرشادر ويعن التحر كرامة نقل ذلكمفتاح ال ويف

ون يك إمناو ،األصلهذا ب عمل يفيأن  فالالزم ،مورمثل هذه األ ة امللتقط يفيوالعلى  ليدل الألنه 
  .له ويل من ال ويلألنه  يم الشرعكللحا

 ،كذلكصل لأل ،ةًيصبأو  اًيط صبيان اللقكلو  ،احهاكنأو  احهكن لتقط يفة للميوال ذا الكو
   .حال الطالق كذلكو

فإن  ،ه النفقةيه رد علريغ یه وتوليلو أنفق علألنه  ،ايفكعن اإلس محكيخالفاً لل( :اجلواهر ويف
 ،كذلعلى  مجاعإلل اين حتصكميبل  ،دلة خالفهبل ظاهر األ ،نعرف له شاهداً وال ،اثهريه ومؤفله وال أىب

   ).اثهريخذه قدر النفقة من مأعلى  ولعله لذا محله الفاضل
 (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت ،ة حممد بن أمحديمما تقدم من روا كفهم ذل ايفكسلعل اإل :أقول

بفهم املناط من  ،)١(هاينفقت علأن تستخدمها مبا كول ى،تشتر تباع وال ال :فقال ،طةيعن اللق
   ،استخدام الطفل  الويلريس لغيلنه أ ماكف ،داماالستخ

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٠١

رناه كذ ونه ماؤومن ش ،ونهؤفإذا جار استخدامه جار له سائر ش ،ونهؤس له سائر شيل كذلكف
   .كن فهم املناط من ذلكمي وال ،هينفاق علقبال اإل االستخدام يفأن  فىخيال ن كل ،هنا

  
  ((من يرث اللقيط))

ما تقدم كمام ورثه اإل الّإو ،رب وصار له أوالد وزوجة هلمكذا إ طيرث اللقإأن  مث من الواضح
   .رثهميما الكرثونه ياه وسائر أقربائهم فال يان ربذأما أبواه الل ،هيملاع إلاإل

ط ياللق :قالإنه  ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،رواه الدعائم القاعدة ماإىل  ضافةه باإليدل عليو
  .)١(ةيورث من قبل الزوجيرث ويو ،انكن إ رثه ولدهيو ،هيبورث من قبل أي ورث والي ال

 أقربائها وأقربائه من أوالده نيوال ب ،طي اللقنينهما وبية بيحمرم م الواألاألب  من ينيباملرأن  ماك
  .وزوجته
  

  ((فروع))
أخذ فإذا  ،مك احلاينيفالالزم تع ،ان أخذه باطالًكجرح أو  ما قتليته فيامللتقط أخذ د یولو تول

  يفريللصغ أجاز ما فعله امللتقط فالنماءن إ مكاحلاأن  ماك ،كم الغنم حق له ذلكوأراد احلا اإلبلامللتقط 
م كاحلاأو  ريالصغ كملإىل  ة مل تنتقليالدألن  ،فالنماء للقاتل واجلارح الّإو ،القتل وله يف ،اجلرح وحنوه

ماخرج  الّإالعقود ك أيضاًقاع ياإل ازة يفجصحة اإل )الفقه(بعض مباحث  رنا يفكوقد ذ ،جازةإبدون 
   .ليبالدل

أو  دهيقطعت  ،عدم حقهإىل  ان ملتفتاًكفإن  ،دهيط فاقتص امللتقط بقطع يد اللقي إنسانولو قطع 
قطع إذ  ،الطفلعلى  د اجلاينيقطع يأو  ةيأخذ الديم كمث احلا ،رادة اجلاينإة منه حسب يأخذت الد
وجب ي فال ، عمدريغألنه  ةين ملتفتاً أخذت منه الديكمل وإن  ،نيبجقطع األكأثر له  امللتقط ال
  على  مكار احلاياخت یبقيو ،القصاص

                                                
 . ٣ح قطةمن كتاب الل ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )١(



 ١٠٢

 ما تقدم منعلى  عفويو أة يأخذ الديأو  مكقتص احلايرب وملا كإذا  اريله اخل یبقي كذلكو ،حاله
   .ةياً لعموم أدلة الوالريبكان كإذا  هيعل م ما لنفس اينكللحاأن 

  .اح باطالًكان النكال إو ،م فهوكأجاز احلافإن  ،اًين فضولاكحه امللتقط كولو ن
ان زنا كان الزوج عاملاً كفإن  الإو ،م فهوكأجاز احلافإن  ،ة امللتقط وواقعها الزوجيح الصبكولو ن

  .یاملسم ه مهر املثل اليوعل
 كات تليمن صغر یصغرنه أ املقام من بابعلى  ة املنطبقةيلكال حكاممن األ ك ذلريغإىل 

   .ليتفصعلى  یاح مسألة املثل واملسمكتاب النك رنا يفكنعم ذ ،اتيلكال
  

  ((حرية اللقيط))
وإن  ،هيق عليره بدون تعلكوحنن تذ ،طياللقإىل  ة بالنسبةير مسألة احلركالقواعد ذ العالمة يف مث إن

  .ذه املسائلاحلال احلاضر بأمثال ه لعدم االبتالء يف كوذل ،ه مواضع للتأمليان فك
 ،ئاًيه شريلزم غي ال ل ماك م ا يفكحيو ،ةياحلر األصلدع أحد رقه فيمل فإن  ،ةياحلر :الرابع( :قال

فاألقرب  قتله حروإن  ،قتله عبد قتلوإن  ،ت املالياثه لبريوم ،ئاًيه شيم من أتلف علره املال ونغكفنمل
  .إشكالعلى  مةين منها ومن القياألمرأقل أو  ةينئذ جتب الديفح ،لشبهة واحتمال الرقلسقوط القود 

إىل  استندتوإن  ،االلتقاطإىل  استندتإذا  منها د والي صاحب الريقبل من غيرقه مل  یادعوإن 
م ا سواء كنة حيولو أقام ب ،إشكالزوال الرق  ير ففكنأبلغ وفإن  ،إشكالعلى  م ظاهراًكه حريغ
   .شراءأو  رثإكسبب إىل  استندتأو  طلقتأ

م كة حيولو بلغ وأقر بالعبود ،قد تلد حراًأا  نشأ مني ،إشكالته فكو شهدت بأنه ولد مملو ول
ولو أقر  ،ة فاألقرب القبولية مث بالعبوديباحلر ولو أقر أوالً ،ا أوالً قريته ومل يجهلت حرن إ هيعل

  ه رير فأقر لغكلواحد فأن ة أوالًيبالعبود



 ١٠٣

  .العقالِء إقرارومن عموم قبول  ،هإقرار األول ته برديم حبركنشأ من احلي ،إشكالف
 ريأا صدرت من عبد غكالرق جعلت التصرفات على  نةيم بيأقفإن  ،ولو سبق منه تصرف

د يثبت للسيو ،انت امرأةكاح لو كستمر النيف ،رير بالغضيما يقبل فيه مل إقرارولو عرف رقّه ب ،مأذون
الوفاة أربعة أشهر وعشرة  ويف ،وعدا ثالثة قروء ،حرارأد األوالو ،ومهر املثل ین من املسمياألمرأقل 

  .اميأ
ولو  ،ريثبت التعزية فيمة واحلرذة الءبرا ة تقابل أصاليهو احلر یرقه وادع یولو قذفه قاذف وادع

خبالف  أيضاًه يف كوكمة مشيالقإىل  العدولألن  ،ن األقرب هنا القصاصكل ،أيضاً ده تقابالي قطع حر
   ).قنيمت فإنه ،هيعدول إلامل ريالتعز

 :خرب زرارة يف (عليه السالم) مثل قول الصادق ته،يحرعلى  ات الدالةيوقد تقدمت مجلة من الروا
باعي وال یشتري ط الياللق)١(.   

 يالذ شاء تواىلفإن  ،ربكفإذا  ،املنبوذ حر :(عليه السالم) عن الباقر ،هيعن أب ،يخرب العزرم ويف
   .)٢(وال من شاءيذهب فليه النفقة وليعل دريال فلإو ،التقطه

   .)٣(یتشتر تباع وال ال :(عليه السالم) فقال ،طةيعن اللق ،ة حممد بن أمحديروا ويف
 تباع وال حرة ال :فقال ،طةيعن اللق ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ة ابن مسلميروا ويف

   .)٤(توهب
   .اتيها من الرواريغإىل 
  

  ة اللقيط))((إذا شك يف حمرمي
ة يحمرم الأو  ،سائر حمارمهأو  خالتهأو  عمتهأو  ختهأأو  بنتهأا  طةياللق امللتقط يف كشإذا  مث

  عدم  األصلف ،طياللقإىل  امللتقطة بالنسبة كذلكو ،نهمايب

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )٤(



 ١٠٤

حقق تيمل  ماإذ  ،ت زوجتهخأطة ياللقأن  كشيث يالزوج حإىل  ذا بالنسبةكوه ،نهماياحلرمة ب
   .طياللقأو  من امللتقط مجايلمورد العلم اإل ان يفكإذا  إالّ ،مكترتب احلياملوضوع مل 

  .الفروج حسن اط يفينعم االحت
  .كما أشبه ذلأو  دهيحفأو  ابنهنه أ كش نفاق لوه بوجوب اإليم علكحي ذا الكو

إىل  ،هختأأا  على ليدل الألنه  ،والط بالولد جاز له أخذ البنت ،شبهاني ةلقيطوطاً يولو وجد لق
 فإنه ،مأأو  بنتأا  احتمل بته وقد تزوج باملرأة اليتيربأا  طة احتمليطة ولقيلقك ،ها من احملرماتريغ
أو  زوجته عمتهاأن  أو ،بنتهاأا  طة احتمليتزوج امرأة مث التقط لقإذا  ذاكو ،ةيوز له أخذ الثانجي

  .خالتها
أا  ماك ،جازة امللتقطإعلى  توقف نذره وحلفهي ط ابناً للملتقط فلو تبناه اليون اللقيك ث اليوح

ط املراهق اهلروب من يقوز للّجي النه أ والظاهر ،جازة امللتقطإعلى  احهاكتوقف ني راً الكانت بنتاً باكلو 
   .عرفت ماكله احلضانة ألن  امللتقط

 إنسان إىل ذهبيأن  نيعدم صحة هروبه ب  فرق يفريمن غ ،يم الشرعكجازة احلاإب كنعم له ذل
   .د االستقالليريأن  أو آخر
  



 ١٠٥

  
  لو قذف اللقيط قاذف))((
خالف  ه احلد باليان علكبلغ فقذفه قاذف إذا ( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قال يف :)٦مسألة (

قال وإن  ،شبهة ه واليحلصول مقتض كاملسال ما اعترف به يفك ،ةيدع القاذف الرقيمل ن إ إشكال وال
   :ها قوالنيخ فيفللش ،بل أنا حر :فقال املقذوف ،نت رقأ :القاذف

حدود  والفاضل يف ،تابكحدود ال ه املصنف يفيوتبعه عل ،ال حد ،اخلالف حمكي يف :أحدمها
 ،قني مترية غيم باحلركاحلألن  ،شفهكعن  كياحمل يف صبهاينواملختلف والقواعد ولقطتها واأل ،ريالتحر

ثبت ينعم  ،بالشبهات أدري يتباه املوجب لسقوط احلد الذتحقق االشيف ،الظاهر وهو حمتملعلى  بل
   .نيريالتقدعلى  قنيهو مت يز الذيالتعز

 ،ته ظاهراًيم حبركاحلعلى  الًيتعو ،ه احلدياحلدود واللقطة عل يف ،املبسوط حمكي يف :والثاين
رة كر والتذيتحرلقطة ال وتبعه الفاضل يف ،ثبت احلد بثبوت القصاصية منوطة بالظاهر فيمور الشرعواأل

   ). أشبه بأصول املذهب وقواعدهريخواأل :املنت بل يف ،كيركدان واليوالشه اإلرشادو
ة ياحلر أصالةانت كوإن  ،منها ذا القدر يتفكاملسألة خارجة عن حمل االبتالء ن حيث إنو

  .ةيم بآثار احلركحنأن  يات املتقدمة تقتضيالرواإىل  ضافةباإل
  

  قية))((لو أقر اللقيط بالر
 إقرارقبل ي( :ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قائالكذ ما ،عدم االبتالء ومثل املسألة السابقة يف

علم يوجه على  تهيداً ومل تعرف حريان بالغاً رشكإذا  نفسه بالرقعلى  ه من جمهول النسبريغكط ياللق
   .)اً هلايان مدعكه وال إقراربطالن 

 أما ،)١(أنفسهم جائزعلى  العقالء إقرار :(صلى اهللا عليه وآله) هقول قرارتاب اإلك تقدم يف :أقول
الناس  :(عليه الصالة والسالم)ه خصوصاً قوله يدل عليه فية عليب آثار العبوديوجب ترتي قراراإلأن 
   .ةينفسه بالعبودعلى  من أقرإالّ  لهم أحرارك

                                                
 . ٢ار حقرمن كتاب اإل ٣الباب  ١١١ص ١٦ج الوسائل: )١(



 ١٠٦

  
  ((إذا ادعى شخص بنوة اللقيط))

على  ،امللتقط عندنا بنوته قبلأو  أجنيب یادعإذا ( :ئع ممزوجاً مع اجلواهرالشرا قال يف :)٧مسألة (
ان كحراً  ،ان أحق بهكجمهول النسب فألنه  ،نةيقم بيمل وإن  ،أباً يان املدعكإذا  ثبت به النسبيوجه 
ماً أ يان املدعكلو ثبت النسب يوجه على  یذا تقبل الدعوكو ،افراًكأو  انكمسلماً  ،عبداًأو  ياملدع

   ).ان حسناًكق يمع التصدإالّ  ثبت نسبهي ل اليولو ق ،األبك
   .قرارتاب اإلك له يفيرنا تفصكما ذعلى  العقالء إقرار إطالقه يدل عليو ،القاعدة ىوهو مقتض

ق يوجب التحقياً كصدقه ش يف كنعم لو ش ،سالمبلد اإل افراً يفكان كإذا  علم حال قبولهيومنه 
 احلق يف قرارم وضع إلكاحلاألن  ،قيم التحقكان للحاك ،افراًكأو  ان مسلماًكسواء  ،العقالء یلد

 ،)١(ماًكم حايكجعلته عل :(عليه السالم) ث قاليح ، املسلمريم غكعمل احلايما كعمل ينه وأل ،نصابه
 ونؤع شيمج س مبسلم يفيل يم الذكاحلاكم املسلم كفاحلا ،موارد الشبهة ق يفيم من شأنه التحقكواحلا
 نيعمل حسب قواني يسالمم اإلكنعم احلا ،عيسائر املواضكؤخذ من العرف ياملوضوع ألن  ،مكاحلا
   .سالماإل

أو  هيابن أخنه أ یادعأو  ،دهايحفأو  دهيحفنه أ یادعإذا  مايف كذلك األمرأن  القاعدة ىبل مقتض
وقد  ،مناقضه نافذ يدعيمنازع  بال قراراإلفإن  ،قرارتاب اإلك له يفيرنا تفصكما أشبه مما ذأو  ختهأابن 

   :كذلعلى  ات الدالةيمجلة من الروا قرارتاب اإلك رنا يفكذ
   .)٢(نف عنه أبداًيأقر الرجل بالولد ساعة مل إذا  :(عليه السالم) مثل قوله

                                                
 . ١ح من أبواب صفات القاضي ١١الباب  ٩٩ص ٨ج الوسائل: )١(
 . ٤ح املالعنة ولدمن أبواب مرياث  ٦الباب  ٥٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ١٠٧

 ،ابين  فتقول هوريمن أرضها ومعها الولد الصغ ث سأل عن املرأة تسىبيح ،(عليه السالم) وقوله
قول من ي ما :فقال ،مهاإقرارإالّ  نةيب كذلعلى  س هلمايتعارفان وليأخاه و یلقيو یبسيوالرجل 

سبحان  :فقال ،كالشر انت والدة يفك إمنانة يب كذلعلى  ن هلميكم مل ورثوم ألي ال :قلت ،مكقبل
زاال يا ومل صحة من عقلهم يف كان ذلكوإذا عرف أخاه و ،بنتها ومل تزل مقرةأو  ت بابنهاءجاإذا  اهللا
   .)١(ن ورث بعضهم من بعضيمقر

انا كإذا  مافإ ،زوجها الصيبأن  املرأةأو  ،ة زوجتهيالصبأن  الرجل یادعإذا  علم حال مايومنه 
 يكضع أمر أخ :(عليه الصالة والسالم)قال  ،قول املسلم وعمله الصحة يف أصالةهما يف ی جرنيمسلم
وإن  ،لزامنهما لقاعدة اإليعمل حسب د ك ذلرينهما غيد ان يفك فإن نيافركانا كوإن  ،)٢(أحسنهعلى 

قاعدة  يجتر هما اليفألنه  ،سالم اإلنينهما عمل حسب قوانيد م يفكح الأو  ،نناينهما مطابقاً لديان دك
   .ةياألول حكامترفع األحىت  لزاماإل

  
  ((أصالة الصحة يف قول الكافر وعمله))

على  مكولذا حن ،رناهكما ذك أيضاًافر وعمله كقول ال لصحة يفا أصالةان يجرإىل  ضافةهذا باإل
 افر مع امرأة مثالًكفإذا وجدنا ال ،الصحةعلى  مورهأمن  ك ذلرياحه وغكجارته ونإعه وشرائه ورهنه ويب

إنه  :ئاً وقاليده شينا بيرأإذا  كذلكو ،املسلم ما يفكح يالصحعلى  محلنا قوهلما ،زوجان ماأا يوادع
 (صلى اهللا عليه وآله) ة من زمن رسول اهللاريالس كذلعلى  ما جرتك ،حيالصحعلى  كلنا ذلمح ،هكمل

  .وميالإىل 
   .رارهكتإىل  يداع فال )الفقه(بعض مباحث  يف كل ذليرنا تفصكث ذيوح

                                                
 . ١ح املالعنة من كتاب املرياث دمن أبواب مرياث ول ٩الباب  ٥٧٠ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح رة من كتاب احلجالعش أحكاممن أبواب  ١٦١الباب  ٦١٤ص ١٨ج الوسائل: )٢(



 ١٠٨

فره كب م برقه والكحي ال( :ث قاليح ،ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهركما ذيعلم وجه النظر فيومنه 
   .)نهماينه وبيتالزم ب الإنه  إالّ كثبت النسب بذلوإن  ،سالمدار اإل وجد يفإذا  بالبنوة قرارمبجرد اإل

افر كأقام الن إ فرهكم بكحي ،املبسوط خ يفيوالقائل الش :ليوق( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
القواعد  وتبعه الفاضل يف ،افركحلق نسبه بالوإن  ان الداركه ملإسالمم بكم احلاكح الإو ،نة ببنوتهيب

  .)١()یأول األولان كعرفت ولذا  ه ماين فكول ،ة الداريمن تبع ینة أقويالبألن  ،ريوالتحر
 األرضمن السوق و یانت أقوكولذا  ،األصل ىمقتض ينة من الدار هية البيقوائأأن  فىخيال و

 نياجلمع بفإن  ،هاريوغ مجايلإلالصحة والقرعة وقواعد التجاوز والفراغ والوقت والعلم ا أصالةد ويوال
   .نةيأدلة الب ومة يفكلظاهر احل ،كذل يقتضي نيليالدل

م كاحل يقتضي ال قرارث اإليحلاق نسبه به من حإن إ :قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومما تقدم 
 ال يذال قرارصورة اإل ما يفكجداته  أحد أجداده أو إسالمالحتمال  ،كذلعلى  نةيبالب بل وال ،فرهكب

 ليقد عرفت عدم الدل ياً ظاهراً لثبوت النسب الذيقاً شرعيل منهما طركنها بعد فرض ينه وبيفرق ب
   .ح ملا عرفتية مبثله وال أقل من التعارض والترجيالتبععلى 

 والظاهر ،ونه ولده من الشبهةكقبل ي ،احكط ولده من النيبأن اللق يالم املدعكقبل ينه أ ماكمث 
هاً ركان مكزنا حالالً بأن أو  ،ان زنا حراماً بأن فعله عاملاً عامداًكسواء  ،لده من الزناونه أ قبلينه أ

تاب ك رنا يفكوقد ذ ،) عما قبله سالمب اإلجي(ث يح ی زننيافراً حكان كإنه  :ذا لو قالكو ،مثالً
  وم كولد الزنا حمأن  هرياح وغكالن

                                                
  .٢٠٢ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ١٠٩

   .ك ذلريباحملرمات وغج يلعدم جواز التزو ،خرج ماإالّ  م احلاللكبأح
 ،ه بأنه ولد حالليم علكحيبل  ،ه بأنه ولد الزنايم علكحي ط اليلو وجد اللقنه أ يف إشكال نعم ال

ث يح ،فاركبلد ال ان يفكوإن  بل ،ك ذلريمامته وشهادته وغإه وؤده وقضايصح تقليالصحة ف صالةأل
ان حراماً عندهم كن إ الزناألن  ،احلالل حكامأل كوماً بكان حمكأسلم فإنه إذا  ،نهميد وز هلم الزنا يفجي

   .)١(احكل قوم نكل :مشله ان حالالًكوإن  ،كذل يقتضيافر كال يفحىت  الصحةعلى  فاحلمل
  

                                                
 . ٢ح ٥٨٨ص ١٤ج الوسائل: )١(



 ١١٠



 ١١١

  

  فصل 

  الرتاع أحكام يف
   :ه مسائليوف
  

  ((لو اختلفا يف أنه لقيط أم ال))
إنه  :قال البالغوإن  ،الم امللتقطكقبل يان بالغاً مل كفإن  ،ط أم اليلقنه أ لو اختلفا يف :)١مسألة (

  .ثباتاإلإىل  احتاج البالغ ،ره طرفهكوأن ،طيلق
وهو  ،صرفه له قبل بلوغه بادعائه د منه عوض مايرينه أ لقطة يفنه أ تصور فائدة ادعاء امللتقطيو

 ريغعلى  نيتعبة جائرة تيلقطة الفرار من ضرنه أ البالغ تصور ادعاءيما ك ،كلص من ذلاره التخكد بانيري
  .نةكمن الفوائد املم ك ذلريغإىل  ،امللتقطعلى  تهميأما اللقطاء فضر ،اللقطاء

ن كل ،األصلاع خالف يالضألن  ،الشاهدإىل  اج امللتقطي بالغ فالظاهر احتريط غيان اللقكوإن 
 ز فاالدعاءي ممريغان كبأن  كذلكن يكمل إذا  أما ،ر االدعاءكني بالغ وريزاً غيط مميان اللقكإذا  مايف كذل

   .باملنازع ینه دعووأل ،ادعاء النسب وللمناط يف ،الصحة صالةأل ،ثابت
ان بالغاً وصدق أحدمها كفإن  ،بينابل هو  :خروقال اآل ،طيلقإنه  :حدمهاأولو اختلف اثنان فقال 

البنوة  يأما مدع ،عرفت ماعلى  الشاهدإىل   بالغ فامللتقط حباجةريان غكوإن  ،العقالء إقرارلقبول  ،فهو
   ن الالزمكل ،قرارأدلة اإل طالقالمه إلكقبل يف



 ١١٢

   .ما تقدمكا يصلة القضايف ام يفكما هو شأن احلك ،أمثال هذه املوارد م الفحص يفكاحلاعلى 
 أن األصل ماك ،طاً هلايونه لقكعدم  األصلف ،اهبل أنا زوج :وقال ،يطيهو لق :ولو قالت امرأة

  .ونه زوجها هلاكعدم 
ألنه  ،قبل قوله يثبات والنفن من اإلكمتي ان جمنوناً الكن طرفه كل ،طهيلقإنه  :لو قال امللتقط مث

   .تاب القضاءك ما حقق يفك األصلان خالف كوإن  ،قبل قولهيمثله  ويف ،ادعاء بدون نزاع
ون يك إمناو ،يثبات والنفن من اإلكتمي احلال جمنون ال د يفيوز ،ديط زيلقإنه  :طيولو قال اللق

 ،العقالء إقراره لقاعدة يان علك ط ماياللقعلى  ثبتينه أ فالظاهر ،حال عقله التقطه يفنه أ طيادعاء اللق
 ،سكوبالع )له(إىل  ینتهي )هيعل( =ل ادعاِءكأن  قرارتاب اإلك رنا يفكقد ذإذ  ،تأملعلى  ان لهك ما ال

 قبلي ال )له(على  ان منصباًكولو  ،)له(ما يفحىت  قبل )هيعل(على  ان االدعاء منصباًكإذا  نهأ والظاهر
   ).هيعل(ما يفحىت 

  
  نفاق))((لو اختلفا يف اإل

 نه يفيميفالقول قول امللتقط مع  ،نفاقاإل ط وامللتقط يفياللق يأ ،لو اختلفا( :الشرائع قال مث إن
  ).قدر املعروف

 ماعلى  همريوغ كاله املبسوط والقواعد والدروس وجامع املقاصد واملسيوهذا القول ذهب إل
قدم قول يحىت  صل العدماال أل یبقي ساعد امللتقط فاليوعللوه بأن الظاهر  ،عن بعضهم كيح

  .طياللق
قدره  قبل قوله يفيفلو مل  ،نفاق لدفع ضرورة الطفل ومأمور باإلنيأمألنه  :كاملسال وزاد يف

إىل  لتفتي وهلذا ال ،كذراً من ذلتقاعد عنها حن إ وبامللقوط ،أنفقن إ ضرار بهاإلإىل  ىأد كذلك
   .امللقوط یان موافقاً لدعوكوإن  األصل

 يمال الطفل وانون والوصإىل  بالنسبة الويلك ،كيمالأو  ي شرعنيل أمك ذا احلال يفكوه
  ولذا  ،نيميه الين علأ األمر ىمنته ،همريالوقف وغ ومتويل



 ١١٣

أنفق أو  ،الأو  أنفقنه أ اختلفا يفإذا  ماك ،ك ذلريغأو  قدرهأو  جنسهأو  نفاقأصل اإل فرق يف ال
ط يمة واللقيد قيزنفاق األإامللتقط  ىفادع ،مةيتلفان قخيالمها قوت متعارف وكث يح ،ريالشعأو  احلنطة
   .نيال القدركل كتعارف أيما يف ،ثالثة أرباع املدأو  وم مداًيل كأنفق لأو  ،األقل

ل كل كأيان كبل  :طيوقال اللق ،وم مداًيل كل كأيان كف ،ولكأإنه  :قالإذا  علم حال مايومنه 
  .ك ذلريغإىل  ،وم ثالثة أرباع املد مثالًي

(عليه وقد تقدم قوله  ،للقواعد العامة يميالق مة يفيوالق ،ياملثل أخذ املثل يفيأن  لهأن  والظاهر
   .فقةه النيد علريال فلإالتقطه و يالذ شاء تواىلفإن  ربكفإذا  :الصالة والسالم)

فقال  ،ث له االستخداميح ،الأو  مقابل االستخدام أنفق يفإنه  اختلفا يفإذا  حال ما كذلكو
ة حممد بن يروا وقد تقدم يف ،عدم االستخدام إذ األصل ،خدمت :طيوقال اللق ،مل أستخدم :امللتقط
دام بدون إذن ات االستخيللملتقط حسب ظاهر الرواأن  وتقدم ،هايتستخدمها مبا أنفقت عل :أمحد
استأذن نه أ یوجوب االستئذان لو ادع یريمن أن  والظاهر ،نفاق بدون إذنهما له اإلك ،يم الشرعكاحلا

   .نيميالإالّ  نياألمعلى  سيول ،نيأمألنه  یفكأخذ بادعائه و
   :ث قاليح ،بعض قول اجلواهر يف شكالعلم اإليومنه 

مع أو  مكمع إذن احلاإالّ  نفاق ولو من مالهاإل يف ة للملتقطيوال ال :م قالواأقد عرفت سابقاً (
 التعذر الأو  وجمرد دعواه اإلذن ،مكتعذر احلاأو  ثبوت اإلذنعلى  نئذ توقف أمانتهيفاملتجه ح ،تعذره

   .ثبوت أمانته يف يدجي
نفاق من ماله ة اإليله والأن  النصوص املزبورة یماقلناه من داللة فحوعلى  بناًء كتجه ذلينعم 

  .ساريه مع اليرجع به عليه ويلع
  .صحة وفساده يف نفاق الأصل اإل الرتاع هنا يفن إ :قالي وال

  رادة إبإالّ  ون نزاعاًيك هو ال :نقولألنا 



 ١١٤

  .المهكآخر إىل  )نزاع ال فالإط به ويشغل ذمة اللق
   .ناًيان أمكأن  حمل نظر بعد ،)ثبوت أمانته يف يدجي التعذر الأو  ذنجمرد دعواه اإل( :قولهفإن 

  
  ((لو ادعى الزيادة يف اإلنفاق))

 ،ه نظريوف ،ادةيالز ينف يف يأ ،)ادةيالز فالقول قول امللقوط يف ،ادةيز یادعفإن ( :مث قال الشرائع
  .أمانته ىب قبول قوله ملقتضحيوحنومها  يادة املعقولة ملرض وسفر ضروريالز یناً وادعيان أمكلو إذ 

حاجة امللقوط  كدع مع ذليمل فإن  ،املعروفعلى  ان دعواه زائدةكلو ( :كاملسال ولذا قال يف
رها كادة وأنيالزإىل  حاجته یادعوإن  ،فيوجه للتحل وال ،ضمنهيالزائد ف ط يفيها فهو مقر بالتفريإل

  ).مع عدم معارضة الظاهر هنا األصلب عمالً ،امللقوط فالقول قوله
 قدره باملعروف ويف نفاق ويفأصل اإل ول امللتقط يفالقول قأن  كقد ظهر ل( :ده اجلواهر بقولهيوأ

 ،الأو  ن من مالهاكه ينفاق علاإلأن  طياللق یوسواء ادع ،الأو  ط ماليان اللقكسواء  ،الزائد مع احلاجة
   ).ملا عرفت كل ذلك

 فإنه ،بل من ماله :وقال امللتقط ،ه من مال نفسهيأنفق علنه أ طياللق یادعإذا  عرف حال مايومنه 
  .لفاحلصدق امللتقط مع ي

أو  اةكزأو  من مخسأو  من وقفأو  ه تربعاًيأنفق علنه أ طياللق یادعن إ قول امللتقطذا القول كو
ه من مال يأنفقت عل إمنا :وقال كل ذلكر امللتقط كوأن ، تربعاًنيمن املؤمنأو  مكأخذه من احلاأو  تربع
  .بقصد الرجوع ينفس

نه يميه فالقول قول امللتقط بينفاق علاإل ط وامللتقط يفياختلف اللقا إذ :نيمناهج املتق ولذا قال يف
 یوسواء ادع ،ط مال أم اليان للقكسواء  ،الزائد مع احلاجة ويف ،قدره باملعروف ويف ،نفاقأصل اإل يف

   .هيار التربع مبا أنفق علكنإ نه يفيميذا القول قوله بكو ،ن من ماله أم الاكه ينفاق علاإلأن  طياللق
  أو ،من بستان موقوف ل مثالًكأيان كإنه  :طيقال اللقإذا  علم حال مايومنه 



 ١١٥

 ،كر امللتقط ذلكوأن ،مثالً (عليه الصالة والسالم)مام الرضا افة اإليضكافة يحمل ضأو  ،ماء مسبل
زمان  ه يفيأنفق علإنه  :قال امللتقطإذا  ذاكو ،دعواه اذب يفكنه إو ه من مايلينت أنفق علك إمنا :وقال

  .كط ذلير اللقكوأن ،كذل ما أشبهأو  بلد التضخم يفأو  ،الترتل التضخم ال
   .أوضح األمرف األمراملسائل عدم علمه ب كل تلك ط يفياللق یولو ادع

 األقل يف األقلأخذ  يقتضية ءفأصل الربا ،نفاقان اإلكف كيعلم ي الإنه  :قال امللتقطإذا  أما
  .ثركواأل

  
  ((فروع))

لو أقام  یبل وحت ،الم هذا وهذاكم مبجرد كحي م الكاحلا ،احتمال عدم الصرف يف أن فىخيال و
 ،اًينة احتماالً عقالئيون الفحص مظهراً خالف البيكأن  تملحيما يفحص فيأن  بل الالزم ،نةيأحدمها الب

قد  :)هم السالميعل( م بقوهلمكواحلا يث هو املنصرف من جعل القاضيم حكلزوم احل ة يفيالعقالئألن 
ة يزوج ايفإذا ادع ،الفروج واألموال والدماء خصوصاً يف ،كذل يقتضيوحنوه  )١(ماًكم حايكجعلته عل

 كذل ما أشبهأو  ینة مقابلة أقويلو فحص ظهر اخلالف لبنه أ مكنة واحتمل احلايحدمها بان ألكامرأة و
د من يللمز ،هينة عليالب امية الفقهاء عن الفحص عن اهلالل بعد قريولذا جرت س ،ه الفحصيلزم عل

   .هريغ ذا يفكوه ،قيالتدبر والتأمل والتحق
اضطر نه أ امللتقط یوبعد االختالف ادع ،زوجها امللتقطأو  زوجهإذا  مايالم فكظهر اليومما تقدم 

أو  هيعن جان عل یعفإذا  ذاكو ،ناًيونه أمكقبل قوله لي فإنه ،هإمكانبدون إذنه لعدم أو  مكه بإذن احلايإل
 أخذنه أ طياللق يدعيو ،هية أحد عليجلنا مثالً اإلبلأخذ أو  ءيضمانه لشأو  أحدعلى  تهيجلنا ماالً یعطأ

  .مةيثر قكث الشاة أيح ،الشاة
   .طيره اللقكوأن كذل ما أشبهغرق أما أو  مال الطفل سرقأن  امللتقط یذا لو ادعكو

  

                                                
 . ١ح من أبواب صفات القاضي ١١الباب  ٩٩ص ١٨ج الوسائل: )١(
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  ((لو تشاح ملتقطان))

 الإذ  ،نهمايالشرائط أقرع ب هما يفيتشاح ملتقطان مع تساو لو( :الشرائع قال يف :)٢مسألة (
   .)كورمبا انقدح االشترا ،رجحان

رة كاملبسوط والشرائع والتذ ما يفك ):ا أقرعيتساوفإن ( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
  .والروضة وجممع الربهان كوالدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسال اإلرشادو

احلضانة على  تحقق باجتماعهماي إمناألنه  الطفلعلى  ضرر كقراع بأن اإلشترالإلوقد استدلوا 
 قخالة واأليغذواأل يديوجب اختالف األي كوذل ةايحنو املهاعلى  اوبانتيأن  وأما ،سوري مريغ كوذل
  .الطفلعلى  مما هو ضرر ك ذلريوغ

إذا  ألنه ،)١(﴾أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم يلْقُونَ إذْ ما كُنت لَديهِمو﴿ :د بقوله سبحانهيورمبا أ
   .ن اقترعواياألمرال كن كميفلما مل  ،اقتسموا ةاين املهاكوإذا أم ،واكاشتر كن االشتراكأم

  .ةًايمهاأو  معتذر اجتماعاًأو  متعسر كاالشتراأن  رةكوعن التذ
ئا ياوإن  ،لفا االجتماع تعسركن إ ماد ألياحلضانة بع نهما يفيب يكالتشر :قالإنه  وعن الدروس

  .القرعة الإنئذ يس حيه فليشق عليف ،قطعا ألفة الطفل
 أما ،ضرراً ةايواملها يكشرتون اليكما يون فيك إمناألنه  ،ىل أخص من املدعيالدلأن  ن الظاهركل

 جاز نييانا متساوك فإن ،ةاياملهاأو  يكالقاعدة التشر ىان مقتضكضرراً  ةايواملها يكن التشريكمل إذا 
أحدمها  ان يفكوإذا  ،نيسبوعأ ان يفييتهايسبوع وأ ان يفكشتري مثالً ،هذا مرة وهذا مرةأو  ،هذا وهذا

   .ضرر الل يخر لدلضرر أخذ باآل
   .لزما معاًأ :ث قاليح ،ريما اختاره التحرك أيضاً كاالشترا إطالق علم وجه النظر يفيومنه 

  فمن رآه أحسن  ،مكنظر احلاإىل  رجعيقال يد وق :رامةكمفتاح ال قال يف

                                                
 . ٤٤اآلية سورة آل عمران:  )١(
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  .دهي اماً بأوده جعله يفيق
 ،القرعةإىل  التوقف فالبد من الرجوعإىل  ليسب اجتهاده وال الشخصان يف يستويقد إنه  :هيوف

   .زاًيان ممكإذا  ار الصيبياختإىل  رجعي :قاليوقد  ، فتدبرريتخيإنه  :تقولأن  كس ليول
ان كفإن  الإو ،ضرر استثين شكالل من اإلكش ان يفكنه إذا أ القاعدة ىفمقتض ،حال يأ یوعل

ل الرجل دون يبل لو تضرر الصيب مثالً ،الوجوه ك تلني بيريان التخكان وجوه كوإن  ،وجه واحد اتبع
حال  كذلكو ،النهار عنده ل عندها ويفيالل ون يفيكأن  والتقطاه لزم ،وار املرأة دون الرجل ،املرأة
   .نةكمن الصور املم ك ذلريغإىل  ،فيء والصالشتا

 ،حضانته بقدر حضانة واحدعلى  قدرانيان اثنان منهم كإذا التقطة ثالثة و علم حال مايومنه 
   .هيضرر ف ال تبع ماي فإنهثالثاً أنهم يمه بيدون تقس ،مية من التقسيفكيث عدم الضرر ذه اليح

  
  ((لو اشتبه امللتقط))
اً ومات أحد يعمرو صبود يل من زكالتقط  مثالً ،سركهما واشتبه امللتقط بالولو التقطه واحد من

من  ك ذلريغأو  كشريأو  نهمايقرع بيما إ يالباقفإن  ،همايأ )بالفتح(ت ملتقط ياملأن  علمي ومل ينيالصب
  .الصور املتقدمة

ونه ك ب يفير الألنه  ،كره املصنف من انقداح االشتراكذ ما األوىللعل ( :اجلواهر ولذا قال يف
 ضرورة عدم اعتبار االحتاد يف ،لفان بدفعهكضرر الطفل ومها معاً م يقتضيمتجهاً مع فرض التحرز عما 

وجه على  هما احلضانةيب علجينئذ ملتقط يفهما معاً ح ،واملال نسانوان واإلياحل يف يرجي يااللتقاط الذ
 الرحم يف كذا لو اشتراكو ،تهيسنا تربحيداه وهتعايان واحد وكم عاله يفجيبأن  ،الطفلعلى  هايضرر ف ال
 ،مها ما بالتقاطهما جعل الشارع احلاضن أحدمها الأ یمعنعلى  نعم لو قلنا باعتبار االحتاد، ضانةاحل

   لو فرض تعذر حضانتهما معاًنه أ ماك ،نئذيوتشاحا اجتهت القرعة ح
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   ).كاالشتراإالّ  سيال فلإواحتمال القرعة  أيتيالطفل على  ها ضرريون فيكوجه العلى 
 الإذ  ،)ما بالتقاطهما جعل الشارع احلاضن أحدمهاأ یمعنعلى ( :قوله يفإالّ  رهكما ذكوهو 

دلة حسب فهم املستفاد من األ يالعقالئألنه  ،ل واحدكحق  دلة يفوجه هلذا االحتمال بعد ظهور األ
  .العرف

 ث اليبرة لشفاء مرضه حقة اإليتزرك ةايهاوال للم ك قابل لالشتراريء واحد غيان شكنعم لو 
صح ينه أ تمل هناحيورمبا  ،ان الالزم القرعةكبرة واحده إق يتزر هما يفك وال اشترانيقه ابرتين تزركمي
 ل حسب فهم العرف يفيلظهور الدل أيضاًم بالقرعة كحي فال ما أشبهأو  صاحليأو  خرع أحدمها حقه لآليب

   .وحدته احلق ال كاشترا
  

  و ترك أحد امللتقطني حقه يف احلضانة))((ل
إذن إىل الرتول فتقر يصح ومل  )حقه من احلضانة يأ(خر أحدمها لآلنزل ولو ( :الشرائع قال مث إن

   .)عدومهاي احلضانة ال كملألن  ،مكاحلا
اختار  ير الذيالتحر خ والفاضل يفيالشك ، من تعرض لهنيخالف أجده ب بال( :اجلواهر ويف

 قبل القرعة ال كون ذلكده مجاعة بينعم ق ،همريوغ كيركن واليديه والشهريعن غ فضالًه ية فكالشر
اختصاص أحدمها بتمام على  بناًء ، مثالًنيعيالشف كحنو ملعلى  ااكلمي له بأما قبلها نيمعلل ،بعدها

   .)١()خرسقاط اآلإالشفعة مع 
 قبل القرعة ني فرق بريمن غ ،اعدةالق ىه هو مقتضريوتبعه غ ،هريره الشرائع تبعاً لغكذ وما

 ،هرياحلضانة لغ كتريأن  ق لهحيامللتقط أن  رنا سابقاًكوقد ذ ،وركالفارق املذعلى  ليدل الإذ  ،وبعدها
طمئن يه ممن ريأخذه غيان كم ه يفكرتيأن  وز لهجيبل  ،ون حمل خطريكث يعه حبيضيأن  ق لهحي نعم ال

   .الوجوبلى ع ليدل وال ،أدلة احلضانة طالقه إليإل

                                                
  .٢٠٧ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ١١٩

  
  ((إذا التقطه اثنان))

 ،نهمايقرع بأه يفتشاحا ف ،دهي ل واحد منهما لو انفرد أقر يفكقطه اثنان وتالإذا ( :مث قال الشرائع
ان كإذا  ،افراًك نيان أحد امللتقطكن إ ذاكو ،أحدمهاأو  نيحاضر ،أحدمهاأو  نيانا موسركسواء 

  ).افراًكامللقوط 
 كر واللمعة واملسالياملبسوط والشرائع والتحر صرح يف :رامةكمفتاح ال يفو ،ومثله عبارة القواعد

ط ياللق ك دفعة ترنيحد امللتقطوز ألجينه أ وجامع املقاصد يرة واحلواشكوالروضة وجممع الربهان والتذ
   .خرلآل

قرع يط فيهما ضرر اللقكأوجب اشتراإذا  إالّ ،اكح اشترين ترجيكلو مل ( :نيمناهج املتق ويف
أو  نيانا موسركه سواء يد عليان التشاح بعد وضعهما الكذا لو كو ،خرجتهأمن إىل  سلمينهما ويب

على  واملؤسر ،يالبدوعلى  يوالقرو ،يالقروعلى  يقدم البلديل يق ،أحدمهاأو  نيحاضر ،أحدمها
ِء يثبت شيمل و ،نقص عدالةاألعلى  عدلواأل ،املستورعلى  وظاهر العدالة ،املسافرعلى  والقادر ،املعسر
   ).مكإذن احلاإىل   حاجةريخر صح من غحقه من احلضانة لآل كأحدمها عند االشترا كولو تر ،كمن ذل

أدلة  إطالقف ،ته للحضانةيباعتبار أصلح یأولنه أ آخرهإىل  املعسرعلى   املؤسرميأن احتمال تقدكو
  .ح ولو لالنصرافاألصل ريشمل غي احلاضنة ال

نعم لو  ،حد االنصرافإىل  مل تصلألنه  ،طالقد عن اإليتوجب رفع ال الة يون األولإ :هين فكل
م كاحلافإن  ،طياللقعلى  ان خطراًكث يالتقطه وحده حإذا  ماك ،ميالتسلعلى  مكان خطراً أجربه احلاك
 ،سارقألنه  مالهعلى أو  ،الئطأو  زانألنه  عرضهعلى أو  ،قاتلألنه  نفسهعلى  ان خطرهك سواء ،ربهجي

   يم الشرعكاحلاعلى   من اخلطرنيللزوم حفظ املسلم ك ذلريغأو  ،خالقفاسد األألنه  أخالقهلى عأو 
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مة عامل مع األينه أ ستفاد منهي ،)١(ماًكجعلته حا :(عليه السالم) قولهأن  رراً منكرناه مكملا ذ
   .أممهمعلى  ام العقالءكمثل معاملة ح
أو  ون ملتقطهكز يالطفل املم یولو ادع ،ليالدلإىل  ه احتاجيخر خطر علاآلأن  أحدمها یولو ادع

م حفظه عن كاحلاعلى  لزمي ،سرقة أموالهأو  قتلهأو  د به الفاحشةيريإنه  :قال مثالً ،هيأحدمها خطر عل
ام كرناه من لزوم حفظ احلكملا ذ ،الصحة وحنوها أصالةعلى  ن االعتمادكمي وال ،نكميوجه  ياخلطر بأ

حمترم أمواهلم  أيضاً سالمة اإلي هم حتت محاينيالذمألن  ،خطار من األني املسلمريذا غكبل و ،نياملسلم
   .همؤوأعراضهم ودما

 ،هيالم فكال أيتي يافر الذك املسلم والريغإىل  ل الدروس بالنسبةيتفص علم وجه النظر يفيومنه 
ان امللقوط كولو  ،افركلاعلى  جح املسلمرية فيالصالح هما يفيتحقق القرعة مع تساوت إمناو( :ث قاليح
 ح املوسريل ترجكشيو ،األقوىعلى  الفاسقعلى  والعبد ،العبدعلى  واحلر ،يف احتمال فرهكوماً بكحم

على  وظاهر العدالة ،املسافرعلى  والقار ،يالبدوعلى  يوالقرو ،يالقروعلى  يوالبلد ،املعسرعلى 
على  قدم الغيني نعم ال ،ملكثار األيإ يفط يمصلحة اللقإىل  نظراً ،نقصاألعلى  عدلواأل ،املستور
  .)٢()زاًيان ممكوإن  طيلقلتاره اخيوال من  ،الرجلعلى  وال املرأة ،ساريضبط ملراتب ال الإذ  ،املتوسط

ان كه يأراد من الفاسق اخلطر علفإن  ،هريالفاسق املبسوط وحلقه غعلى  نيم األميتقد وقد سبقه يف
أراد وإن  ،نيانا اثنكإذا  مايه فيكعطائه لشرإأو  عنه يالتخلعلى  مكرناه من جرب احلاكما ذيف داخالً

 ماعلى  يالتساو طالقاإل ىان مقتضكط ياللقعلى  رتبط فسقه باخلطري ال يه من الفاسق الذريغ
   .عرفت

                                                
 . ١ح من أبواب صفات القاضي ١١الباب  ٩٩ص ١٨ج الوسائل: )١(
  .٧٤ـ  ٧٣ص ٣الشرعية يف فقه اإلمامية: ج الدروس )٢(



 ١٢١

 سالماإلون كوجمرد  ،هيش علخيمل إذا  شملهيأدلة االلتقاط  إطالقافراً فكان أحدمها كمث لو 
 خذ يفون األيكأن  تملحين كل ،افركه أخذ من اليعل ينعم لو خش ،صه باملسلميجب ختصوي ال علوي

ألن  ،عل ملثله احلقجيالشارع مل ألن  ،تمل العدمحيو ،ني احلقنيباع عبده املسلم مجعاً بيما ك ،قبال مال
  .أدلة االلتقاط منصرفة عنه

 ،ه قبل البلوغإسالمظهار إسابقاً من  رناهكولو مبا ذ ،سالمم اإلكوماً حبكط حميان اللقكإذا  هذا
   .إشكالفر فال كم الكوماً حبكان حمكإذا  أما ،نيافركن يان من أبوكوإن 

ان ك ماإىل  بالنسبة ،ما أشبهأو  خر ناصباًان أحدمها مؤمناً واآلكإذا  عرف حال مايومما تقدم 
  .انميوماً باإلكط حمياللق

خر مفرطاً فهما واآل أحدمها خمالفاً معتدالًأو  هريوغ يبتاكالكن أحدمها أقرب يافركانا كإذا  أما
   .فتأمل ،دلةاأل طالقسواء إل

نئذ يه حيسترق بااللتقاط جاء فينه أ لو فرض( :افراًكون امللقوط كإىل  اجلواهر بالنسبة ويف
نعم  ،اطم االلتقكافر استدامة حكصلح لليفال  ،ط تبعاً للسايبياللق إسالمم بكحياملسلم فتغليب احتمال 

   .)١()نهماية بكيامللعلى  هؤن بقاكمي
افراً مل ك نيان أحد املتشاحكولو ( :ث قاليح ،نيمناهج املتق إطالق علم وجه النظر يفيومما تقدم 

   .)فرهكوماً بكون الطفل حمكه مع يقدم املسلم علي
 ،اً مثاليم ناصبان املسلكه وإسالموماً بكان الطفل حمكإذا  مايافر فكالعلى  قدم املسلميمث هل 

أن  ملا تقدم من ،اً منحرفاًإسالمان كولو  ،علوي سالماإلأن  ومن ،افركالك الناصيبأن  من ،احتماالن
  .سالماإل أحكامان يتالزم عدم جر فر الكة باليومكواحمل ، هلا احترامهانيلمة الشهادتك

عطائه نأخذ الطفل منه إلأن  لمسلماً وقبأو  ناًيخر أمافراً واآلكأو  هيان أحدمها خطراً علك مث إن
ألن  ،ؤخذ منهيمل  كذل ما أشبهأو  صار عادالًأو  سلمأااللتقاط اعتدل بأن  معه يف كقه املشتريلصد

  احملذور 
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 طالقاإلألن  ، ظاهرريغ األولفالطفل حصة املعتدل من  ،ال التقاطكالتقاطه أن  واحتمال ،ارتفع
إىل  ق مث رجعيصدإىل  ان منحرفاً فأخذنا منه وسلمناهكإذا  أما ،ل آخريؤخذ منه بدلي إمناو ،شملهماي

   .ه لالستصحابيرجع الطفل إلياالعتدال مل 
وإن  ،ؤخذ منهياعتدل قبل أخذنا منه مل فإن  ،الفاسق وحدهأو  افر وحدهكالتقطه الإذا  كذلكو

  .هيرجاع إلب اإلجياعتدل بعد األخذ مل 
  

  ((لو التقطا لقيطني))
على إالّ  ،تص بأحدمهاخيل واحد منهما كأن  ال ،همايان فك فهما مشترنياثنان اثن لو التقطه مث إن

   .وقد عرفت رده ،الطفلعلى  ضرراً كون االشتراكاالحتمال املتقدم من 
ل واحد كاستبدال  ا يفيتراضيأن  همايلزم عل ،ضرراً كان االشتراكان هذا واقعاً بأن كنعم لو 

  .القرعةعلى  ا احتمال فتقدمإمكامع  ةاياملها ويف ،بالقرعة ينيولو تعاسرا فالتع ،حدمهاأب
على  املسلم افر يفكال كشتريافر ومل كال املسلم يف كاشتر ،افراًكمسلماً وافر ومسلم كقط تولو ال

  .تقدم ما
  

  ((فروع))
أن  ن الظاهركل ،طياللقكمه كرجع حيو ،هكحدمها ترأدارة إن من كتمي  النيولو التقط واحد اثن

 اً يفريان خمكهما معاً يلكدارة إن من كتميولو مل  ،السابقألنه   مالريبغأو  مبال إنسانبصه يه حق ختصل
   .هذا كترأو  هذا كتر

دارة إن من كتمي هذه ال ويف ،نيدارة الواحد املعإن من كتمي ال األوىل يفنه أ ني املسألتنيوالفرق ب
  .ني معريواحد غ

طان بعمل يه الشيغري مثالً ،ط عند نفسهياللق یأبقإذا  اهيدن يفأو  نهيد امللتقط اخلطر يف یولو رأ
ه كق له ترحينعم  ،ه لثقةكه تريفالالزم عل ،كحنو ذلأو  غرمهيالسلطان أن  أو ،معها مثالًأو  الفاحشة معه

   .ليس هذا مما خرج بالدليول ،ليخرج بالدل ماإالّ  قابل باملاليحق واحلق ألنه  ،رناهكذ ماعلى  مبال
  ن كمي ط واحد الي للقنيامللتقط ة يفياملرجحات االستحسانأن  فىخيال مث 
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على  نطبقي داً اليفقهاً جد يقتضيفتح هذا الباب ( :اجلواهر ولذا قال يف ،املقام م يفكن تتحأ
 يومنها التقاط ذ ،للحضانةاحملتاج  بل والصيب ،ینثالتقاط األ يف ینث األميمنه تقد ذإ ،ةيمامصول اإلأ
أثر له  مما ال ك ذلريمث لو تعارضت املرجحات بعضها مع بعض وغ ،كلشرف والعز والوقار وحنو ذلا
   .)لما خرج عنهم فهو زخرفكن يما وصلنا من نصوص أهل العصمة الذيف

مها ولد حالل احدإانت كالرضاع وإىل  حباجة التقطته اثنتان وهوإذا  ولذا ،رهكما ذك وهو
 ما يفكاللنب  ىوجب عدويمحقاء مما  حة أويقب یخرعاقلة واأل ة أويا وضئمهاحدإأو  ،زنا ولد یخرواأل
 ك ذلريغإىل  ،حةيمن هلا الصفات القبعلى  قدم من هلا الصفات احلسنةي ال كما أشبه ذل أو ،اتيالروا

  .ةيالشرع ة أويالعرف ة أويمن احملسنات العقل
إىل  الهيكإن من كتمين كل ،بنفسهدارة اإلان عاجزاً عن كفإن  ،دارة امللتقط بنفسهإلزم ي ث اليوح

ب ين ال من املباشرة وال من التسبكتميمل وإن  ،ان أحق بهكال يكفعل اإليونه وؤر شيديآخر  إنسان
   .ال التقاطكان التقاطه ك

 اخلال يفك ،عالمة ـ طياللق يف يأـ ه ي فنيعاملتناز يأ حدمهاأوصف  ولو( :الشرائع قال مث إن
د بدون يال يذ یعل الّإفى خي ه وصفاًيدمها عليحدمها وأوصف ن إنه أ ومراده )،م لهكحيرأسه وحنوه مل 

ن كتمي فرمبا ،اختصاصه بهعلى  ةيس حجة شرعيالوصف لإذ  ، الواصفميوجب تقديال خر وصف اآل
   .د منهيال ن ذوكتمي مبا ال يد من وصف خفيال يذ ريغ

حد م ألكحي ال يأ :)حدمها بوصف العالئمأل مكحي وال( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
اخلال ك ،كر وجامع املقاصد واملساليالشرائع والتحر ما يفك ،االلتقاط بوصف عالئم الصيب  يفنياملتنازع

 ه لويثبات النسب ونفإ أثر له يف ما الك ،هاية ونفيثبات الوالإ يف كأثر لذل الألنه  ،رأسه وحنوه يف
  تنازع اثنان بنوته 
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بوصف  يأ م بهكر احليالتحر واحتمل يف ،فةيحنأبو  النسب وخالف يف ،أحدمها العالئمووصف 
   .اللقطةكالعالئم 

ن كل ،املقام يف كذلك كاملل اللقطة ملن وصفهما لظهور الوصف يف يعطي ماكنه أ ريومراد التحر
داراً ووصفها  اتنازع وولذا ل ،جراء قواعد املنازعةإالالزم  إمناو ،هذا االحتمال ينفي طالقاإلن إ هيف

له أا  كم بذلكحن ال ،محر مثالًاأل خضر أوون أسسها من اللنب األككها يذعلى إالّ  فىخي أحدمها مبا
   .ما أشبه دابة أو تاب أوك ا يفممنازعته يف كذلكو ،هميدون غر

ا فقال أحدمه ،طاًيتنازعا لقإذا  ماك ،م بأنه للواصفكنان احلايوجب الوصف اطمينعم رمبا 
ونه كالتقاطه و یادعنه أ مع همنازع كعلم بذليومل  ،سبوع مرةأل كأخذه يصرع  اللقط ذون إ :مكللحا

  .مكالواصف من جتربة احلا رهكذ وظهرت صحة ما ،ثركأ ل ار شهراً أويمالزماً له ل
ل ك داًيالتراب مترغاً شد رغها يفوجع البطن املوجب لتم يأخذإنه  أو تنازعا دابة فقال أحدمها:

  .نه مالزم هلاأله منذ شهر وأا  مع ادعائه كخر ذلعرف اآليا مل نهيب ،لةيل
م كنان احلايمثلة املوجبة الطممن األ ك ذلريغإىل  ،كخر ذلعرف اآليومل  یانثا إ :حدمهاأقال  أو

موارد  يفإالّ  ديس ببعيل ما هوكم بعلمه كحيم كقلنا بأن احلاإذا  ،خرذب اآلكبصدق الواصف و
شهود إىل  تاجحيث ياللواط حأو  علمه بالزناك )الفقه(بعض مباحث  رنا االستثناء يفكوقد ذ ،ستثناءاال

والثالث صدق  بله الثاين األول قرارمن اإل )همايصلوات اهللا عل( يوعل ال فقد علم رسول اهللاإو ،أربعة
   .ا احلديرجيمل  كومع ذل ،املقر

دمها ي ان يفك ولو ،نيميده مع الي م ملن هو يفكح ،اطهالتق سبق اختلفا يف لو :ر قاليحتر مث إن
   ،نيميتمل عدم الحيلف من خرجت له وحيا فمنهيقرع بأ
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  .مناءمن شاء من األإىل  مكسلمه احلايأن  ا مع احتمالدمهي يفيكن مل  ذا لوكو
 ،املتاع يوصف مدع ما لوك ،ین أوليكجسده مل  شامة يفكه يئاً مستوراً فيشحدمها أوصف  ولو

  .وصف اللقطة ما لوكه ميتمل تقدحيو
 ولو ،قرعأتعارضا  ولو ،خينة قدم سابق التاريأقاما ب ولو ،م لهكنة حيحدمها بالبأاختص  ولو

   .م للخارجكنة حيقاما بأه ويحدمها علأد يانت ك
وجه للقرعة مع احتمال  الإذ  ،نهماياً بكدمها مشتري ان يفك لونه أ القاعدة ىن مقتضكل
ن كمي ما اليف كذلكو ،ون اال للقرعةيكخر ذب اآلكحدمها وصدق أعلمنا  نعم لو ،كاالشترا
ا اال للقرعة ألفإن  ،ما أشبه ولده أونه أ ل واحد منهماك یولد ادع أو ،زوجة تنازعاهاك كاالشترا

   .جمهول أحدمها خ أويالتار من مسألة جمهويل يفه ،خيأما مسألة سابق التار ،لكل أمر مشكل
على  د أحدمها رجحي ان يفك قال لويقد ( :ث قاليح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيمنه و

نة يح بيترج ويف ،تاي وتساونينتيبأقاما إذا  ماك ،قرعأحدمها نة أليب وال ،هما معاًيدي ان يفكذا إو ،خراآل
   ).وجه كمالحنو األعلى  الداخل واخلارج

نان يوجب اطمياملمارس مما  أو ك املالريغعلى  یالمة ختفعطاء أحدمها عإمسألة  أيضاًهنا  أيتيو
   .مكاحلا
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  ((لو أدعى اثنان بنوة اللقيط))

أقام وإن  ،م اكنة حيحدمها بان ألكفإن  ،بنوته اثنان یادعإذا ( :الشرائع قال يف :)٣مسألة (
ح يترج لتقط أحدمها فالان املك ولو ،نةيحدمها بأليكن مل  ذا لوكو ،نهمايقرع بأنة يل واحد منهما بك
   .)ه أثراًيف ديللألن  ،النسب خبالف املال م هلا يفكح الإذ  ،ديبال

 ديالإذ  ،تقاطح باالليترج نة أقرع واليب ا بنوته واليتداع ولو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
 اإلرشادر ويررة والتحكاملبسوط والشرائع والتذ له يفك كما صرح بذلك :)١()النسب ر يفثتؤ ال

   .)٢(والروضة وجممع الربهان كوالدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسال
اخلارج ال على  نةيالبأن  فالظاهر ،خرد دون اآليحدمها ان ألكبنوته اثنان و یلو ادع :أقول

  .ياملدععلى  نةيالبشمله ياً فيراه العرف مدعياخلارج ألن  ،كمالسائر األكر كبل الداخل من ،الداخل
خ من يعمال الش املمارس ألريأبوته غ یفادع  خرف مثالًريبكخ يحدمها أب شان ألكلو  كذلكو
ار الداخل وعدم كنإأب هلما بعد نه أ ضره احتمالي وال ،نةيبالب أيتيأن  لزمياخلارج فإن  ،اخلارج
   .اركنواإل قرارلإلاألب ة يصالح

 ،زوجتهأا  خارج یمث ادع ،زواجرة األباشرها معاشيو إنساندار  انت امرأة يفكما يذا فكوه
 ياملدعفإن  ،كذل ما أشبهأو  انت جمنونةكما لو ك ،ختالف أحدمها توافق وال املرأة الأن  والفرض

 ريم من غكهما احليترتب عل ،ركخر منم العرف بأن فالناً مدع واآلكفإذا ح ،انير موضوعان عرفكواملن
   .مواأو  ةاة املرأيموته وحأو األب اة ي حنيفرق ب

حال  تواله يفيان ك يه الذيمع أخأو  ،ان أباه وحدهكنه أ اًيمدع إنسان د مث جاءيزأبو  تويف مثالً
  انت كأا  یوادع إنسانماتت املرأة جاء أن  بعدأو  ،اتهيح

                                                
  .٢٠١ص ٢قواعد األحكام: ج )١(
  ط احلديثة. ٥١٢ـ  ٥١١ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )٢(



 ١٢٧

فإذا أثبت  ،نيميه الير علكنة واملنيه البيعل ياملدعفإن  ،اةياحل عاشرها يفيان كزوجته دون من 
ابن كقرباء ن وسائر األيحال أخو كذلكو ،ان الوارث املباشر واملعاشر دونهك الّإو ،ان وارثاًكعاء االد
د يخر ومعاشرة ومباشرة دون هذا اجلداآلعلى  ديحدمها ان ألكمما  ما أشبهد ويخ والعم واجلد واحلفاأل

 ريب غيالقرأو  يوب املسايالقرأو  ديب الوحيالقرنه أ دياجلد يدعيأن  نيمن دون فرق ب ،مثالً
   .ياملساو

ده يحفنه أ یآخر وادع إنسانوجاء  ،خرف مثالًأو  ديان له حفك ي الذريبكخ اليمات الش مثالً
ث يح ،اخلرفأو  تيولد امل ةابنأو  بنتأو   أبريمن غأو  ،ده السابق أخاً لهيده مع حفيحفأو  ،ديالوح

هذا فإن  ،كذل ما أشبهأو  تيأب املأو  اخلرفأو  تيأخ املنه أ یادعأو  ،دينئذ وارثاً دون احلفيون حيك
 ،نيميالإىل  تاجحي ير الذك هو املنميالقد نسانواإل ،نةيالبإىل  تاجحي يالذ يد هو املدعياجلد نساناإل
د يد أحدمها حلق بصاحب الي اً وهو يفيا صبيلو تداع :تاب القضاءك ر القواعد يفكرناه ذكأنه ملا ذكو

   .إشكالعلى  خاصة
 :اشف اللثامكقال  ،د لاللتقاطيالأن  علميمل إذا  اشف اللثام مباكده ولده ويق :رامةكمفتاح ال ويف

ونه كعلم يمل إذا  مايف :الدروس هذا وقد قال يف ،مجاعترجحه قطعاً وظاهره اإل د االلتقاط فاليوأما 
 قال هو ابينوإن  ،سواءفهما  ط وهو ابينيقال هو لقفإن  ،ه فنازعهريصرح ببنوته فادعاه غ طاً واليلق

   .ديبظاهر ال ح دعواه عمالًيقرب ترجالتقط فاألنه أ على نةيب كن هنايكواقتصر ومل 
فجاء آخر  ،ابنهنه أ دعياماً ومل يده أي يف يطاً وبقيوجد لقإذا  مايتاب فكال وفرض املسألة يف

 منازع فقد ثبتت دعواه وال كان هنيكحال مل  يف یادعفإن  ،ابنهنه أ امللتقط یمث ادع ،ابنهنه أ یوادع
طاً بأن يونه لقكبنوته مع اعترافه ب ىوتتصور دعو ،هرياملبسوط وغ ما يفكنة يبب الّإ جنيباأل ىتسمع دعو

  نبذه أو  ون قد سقط منهيك



 ١٢٨

   .أخذهإىل  مث عاد
على  م مقصوراًكون احليك نئذ اليحألنه  ،یان أولكاثنان بنوته ل ىلو تداع :جامع املقاصد ويف

   .نيامللتقط
ضاع فالتقطته بدون علم  بل هو ابين :األولوقال  ،بنوته یوجاء آخر وادع إنسانلو التقطه  :أقول

على  نةين البأ فالظاهر ،األمرمن أول  ابيننه أ علمتأو  ،ه بالشمس وحنوها مث عرفتهريلتغ ابيننه أ مين
ه يدعيآخر  مث جاء ماالً إنسانالتقط إذا  ماك ،همايوجب تساوي د اليد وجمرد االلتقاط بعد وجود الياجلد

 ،د عنهيال يم ذكوجب سلب حي التقاط ال هأن د امللتقط لفرضيه وعدم سبق كملنه أ يدعيوامللتقط 
 ،نةيأقام اخلارج البإذا  إالّ ،اً لهكوا ملكوجب يها ين هو بانيكمل وإن  ،دارعلى  إنساند يسبق أن  ماك

   .طياللقإىل  ل بالنسبةحمل تأم انت املسألة بعدكوإن 
 یما تركوالدروس  صبهاينألاأقوال القواعد وولده ون (إ :قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 

مل  ده صيبي ان يفكم ببنوة من كحي ولذا ال ،النسب شرعاً د يفيعدم ثبوت اعتبار ال عرفت من بعد ما
 ،خراآلعلى  ان مقدماًك كم له بذلكحة ويالولد یدعو نعم لو سبق أحدمها يف ،هيعترف بنسبته إلي

   .)نةيطالب بالبياً صرفاً يخر مدعون اآليكف ،لثبوت نسبه شرعاً
وهو  إنسانمع  يالولد الذفإن  ،هيصرح بنسبة ولده إليأن  إىل نساناج اإليعرف وجه احتيإذ مل 

 نساند خارج واإلياجلد نسانفهذا اإل ،ابينإنه  :وقال إنسان فإذا جاء ،ارتباطه به ه ظاهر يفيد علي ذو
 ما أشبهأو  يخأأو  يتخأابن أو  يخأابن  وأ يديحفأو   هو ابينميالقد نسانقال اإل ، سواء داخلميالقد

  .دياجلد نسانه ادعاء اإلينافيمبا  كذل
 ،بة لهيقرأو  زوجتها إ :ه قولهيانتساا إل تاج يفحي ال فإنه ،إنساناملرأة مع إىل  بالنسبة كذلكو
 إنسانمث جاء  ،زواجاألأو  عاشران معاشرة االقرباءيب ومها يبلد غر فندق يفإىل  وامرأة إنسانء فإذا جا

   ختهأا إ قوليد يجد



 ١٢٩

   .نةيقامة البإد ياجلدعلى  ان الالزمك ميالقد نسانره اإلكنيزوجته وأو 
 حيث إن ، واملرأةمي القدنيان من الرتاع بك ميذب القدكد وتيانت املرأة تصدق اجلدكنعم لو 

  .ار املرأةكنإالرجل و ثبت بادعاءي ال كومثل ذل ،زوجتهأو  بتهيقرأا  ثباتإإىل  تاجحي ميالقد
مث  ،خرره اآلكنيختها وأأو  خر أخوهاآلأن  أحدمها يدعي نيامرأتأو  نيرجلإىل  بالنسبة كذلكو

   .ختهأأو  ر أخوهكاملن نسانهذا اإلأن  يدعيثالث و إنسان أيتي
  



 ١٣٠

  
  تلف كافر ومسلم يف بنوة اللقيط))((إذا اخ

 :خيقال الش ،بنوته یدعو حر وعبد يفأو  افر ومسلمكاختلف إذا ( :الشرائع قال يف :)٤مسألة (
   .)ه تردديوف ،العبدعلى  واحلر ،افركالعلى  رجح املسلمي

 أو افركال ىدعوعلى  احلرأو  املسلم یح دعويترج ويف( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
 ىوقو( :مث قال ،)ذا اللمعةكالشرائع و ما يفكوتردد  ،اإلرشادر ويالتحر ما يفك( :قال )العبد نظر

إذا  إالّ والدروس والروضة يضاحاإل دان يفيوالشه سالمذا فخر اإلكو ،حهماياملبسوط ترج خ يفيالش
 الروضة ويف ،الرقأو  افركلاح يترجأو  تجه التوقفيإنه  الدروس يرقه ففأو  فرهكوماً بكط حميان اللقك

 يردبيله املقدس األيمال إلأو  قال به يوالذ ،الم الفخركة ين قضياألمرحد أو ،حيل الترجكشيإنه 
   .ح املسلم واحلر مطلقاًيترج

 ،حيافر واملسلم فالظاهر عدم الترجكوأما ال ،ن حمل االبتالءس اآلية فلية والعبوديأما احلر :أقول
ح يواحتمال ترج ،م القرعةكح املسلم فاحمليترجعلى  ليدل الإذ  ،فركر الداأو  سالمدار اإل سواء يف

 ريالولد مسلم غأن  ظاهر الدارألن  ،سالمدار اإل ان يفكما يفأو  علوي سالماإلألن  ،املسلم مطلقاً
عارض يأن  نكتمي ال سالمون ظاهر الدار اإلكو ،كفهم منه مثل ذلي ال علوي سالماإلإذ  ،ظاهر

 إمناو ،عارضهيولده بدون ادعاء آخر نه أ افركال یعارض دعويأن  نكمي ما الك ،نيمن اجلانب االدعاء
  .ین الدعوياملقام مواز م يفكاحمل

 ح والرجوعيرة اجلزم بعدم الترجكبل عن اخلالف والتذ ،المه املتقدمك ه الشرائع يفيولذا تردد ف
بل عن  ،سالماإلأو  فركدار ال االلتقاط يفان ك سواء ،الظاهرإنه  وعن جامع املقاصد ،القرعةإىل 

   .ح مطلقاًياملشهور عدم الترجن إ املختلف
  ها اثنان أوطنه إذا أ تاب القضاء منك روه يفكلعله أخذها مما ذ :اجلواهر ويف



 ١٣١

بل عن  ،أحدمهاأو  نيحرأو  ،أحدمهاأو  نيانا مسلمكسواء  ،نهمايقرع بي فإنه ،شبهة مث أتت بولد
   .كذلعلى  مجاعشف اللثام اإلك

 والنصراين يهوديوقع املسلم والإذا  :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ح احلليبيصح يفف
   .)١(به القرعةيتص يان الولد للذكف ،نهميطهر واحد أقرع ب املرأة يفعلى 

الصالة (عليه علي  قصة يف ،احكتاب النك ة يفيات املشاة هلذه الروايرنا مجلة من الرواكوقد ذ
   . واحدنياملقام واملناط يف ،نيميال يف والسالم)

ح املسلم واحلر يترجو ،وجه تشتمل املقام ممنوعةعلى  بيقاعدة التغل :اجلواهر ولذا قال يف
 الفراشإىل  ثبوت النسب املستند أثر له يف ال سالمبالد اإل ان يفكته لو يه وحرإسالمم بكمبوافقتهما للح

  .فره واسترقاقهكوم بكاحمل تم يفي النه أ مع ،نةيالبأو  حلاقاإلأو 
  

  ((ال اعتبار باللون والقافة))
 ،وجب اللون اللحقوق مبثلهي النه أ ض فالظاهريض وادعاه أسود وأبيأبأو  ان الولد أسودك مث إن

ان كأو  ،يوأعجم اً وادعاه عريبيان الولد عربكلو  كذلكو ،سكض وبالعيبسود األلد األيأن  مكانإل
سود حلاق الولد األإب (صلى اهللا عليه وآله) ة النيبياح رواكتاب النك رنا يفكوقد ذ ،اهياً وادعيأعجم

 ظاهر رياملقام بالقافة غ فقول بعض العامة يف ،عدم االعتبار بالقافة كرنا هناكما ذك ،ضيببالرجل األ
   .الوجه

السمن كدمها من جهة اجلسم أحإىل  ان الولد أقربكاه ويحلاق لو ادعوجب اإلي النه أ علميومنه 
افة يمن الق كل ذلكألن  ،هيون الولد سر أبكالصفات املأخوذة من  يفأو  ةيواهلزال واملشاات اجلسم

ة من جهات يولذا رد املسلمون معاو ،والولداألب  نيشاهد عدم التشابه بي اً ماريثكو ،اعتبار ا ال اليت
  ث يدة حيعد

                                                
 . ١ح من أبواب مرياث ولد املالعنة ١٠الباب  ٥٧١ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٣٢

أن  ومن مجلتها ، اخلمارميمر أيب مور من مجلتها شهادةأب كذلعلى  واستدل ،هياداً بأبياستلحق ز
  .انيسف أيبكح ياداً فصيز

  
  ((لو ادعاه رجل وامرأة))
تعارض وأحلق ما الحتمال حصوله منهما عن  ال( :اجلواهر يفف ،مث لو ادعاه رجل وامرأة

  ).احكن
   .ن وجه لعدم التعارضيكال مل ن االحتميكمل إذا  أما ،صورة االحتمال تم يفي إمناالمه كن كل

إنه  :یوقالت امرأة أخر ،وصدقته الزوجة من زوجيت هذا ابين :لو قال الرجل( :ر قاليالتحر مث إن
   .)ةيالزوج یرجح دعوي ال ،وهو ابن الرجل ابين

  .حلاقاإل يف یخراألعلى  فرض عدم سبقهامع  كذلكهو  :اجلواهر ويف
ان ك ،طرف امرأة ويف ،طرف رجل وامرأة ان يفكان بأن ءعاتوارد اد لونه أ القاعدة ىن مقتضكل

نة يب لف أحدمها والحيذا مل إو ،نيحلف أحد الطرفإذا  احللف أو ،انتكإذا  نةيله الب  ماميالالزم تقد
ا يتساويأن  نين متقابليءدعاا يف األمرتلف خي الإذ  ،نة فالقرعةيان هلما البك المها أوكحلف  حدمها أوأل
 مايزان التحالف فيان املكله  واحد الدار هلما أو ءقبال ادعا اثنان يف یذا ادعإف ،تلفاخي  أونيرفعدد الط يف

 كذلكو ،نةين للخارج بيكمل ن إ والداخل ،نةيانت له بكن إ  اخلارجميزان تقديوامل ،دخال خرجا أوإذا 
قرباء مها من سائر األريوة وغنبة واليالزوج ادعاء زان اخلارج والداخل يفيان ميملا تقدم من جر ،املقام
   .داخالًأو  هما خارجاًيلكون كنفع بعد ي  النيأحد الطرف ىوسبق دعو ،أيضاً نسباءواأل

ط مثان سنوات من يان للقكإذا  ماك ،مهااحدإاستبعد وإن  ينيزان الدعويتحقق مينه أ مث الظاهر
خر عمره واآل ،ة عشرة ولد لهيانالث يفنه أ يدعيث يسنة حون العمر وادعاه نفران أحدمها عمره عشر

ما نقل عن ولد عباس عم ك ،حتققه إمكاناألول إالّ أن إىل  ستبعد نسبتهيان كو فإنه ،ثالثون سنة مثالً
  .ينيون املقام من الدعوك اف يفك ،هريوغ (صلى اهللا عليه وآله) النيب

  ون التفاوت يكولداً  إنسان یادعإذا  ومثله



 ١٣٣

  .هإقراروجب سقوط ي بعد والدته منه ال فإن ،نهما ذا املقداريب
عشرة سنة وعمر  یحدإمها احدإ له سنة وعمر امرأتان ادعتا طفالًانت كذا إ ذا حال ماكوه

   .ينيالدعو یحدإأو  االدعاء الواحد ستبعد يفيمما  ك ذلريغإىل  ،مخس عشرة سنة مثالً یخراأل
ن يله عشرأن  یادعإذا  ماك ،شذوذعلى  نك خالف املتعارف وأمينيالدعو یحدإانت كإذا  أما

 ،قبليفهل  ،بطن واحد مثالً ل مخسة أوالد يفكولدت زوجته أو  ،س واحد مثالًكي م ولدوا يفأولداً و
وإن  ،م له بهكمنازع ح كن هنايكفإذا مل  ،عن مثله طالقوجب انصراف اإلي الشاذ الإذ  الظاهر القبول

أحدمها له  مثالً ،یخراملتعارف من األإىل  مها أقرباحدإ انتكوإن  ،ينيان منازع جرت قاعدة الدعوك
ل كأن  مثالً يخر له زوجة واحدة وتدعنما اآليب ،ون له عشرون ولداًيكأن  نكميث يأربع زوجات ح

   .املتعارف د يفيبع كومثل ذل ،أربعة بطون مثالً يفأو  بطن واحد ن يفيالعشر
 یوادع ،له مائة زوجة من املتعة مثالًأن  رجل یدعاإذا  ماك ،زواج والزوجاتاأل ذا احلال يفكوه

ماتت نه أ فرضيو ،األول يللمدعا حيث إ الزوجات باستثناء واحدة مثالً كهلم تلأن  مجاعة آخرون
 على  موافقنيال الطرفكرث الزوجات وإخرون  الواحد واآلنيل من الطائفتكد يريث يح ،النسوة مثالً

 نفرض مون إمناو ،املتعة بالشرط رث يفما قلنا بصحة اإليف ،خررث أحدمها عن اآلإان كالشرط أن 
تفق مون بسبب يأن  نكميو ،بهن هلمايذكتأو  نيحد الطرفق الزوجات أليتصد الم يفكال أيتي الحىت 

 ك ذلريغإىل  ،سفرإىل  نيانوا ذاهبكزواج ث األيح ،حربأو  زلزلةأو  انكبرأو  جان حبريهأو  ليس
   .من الفروض

   بنتهاأا  نياملرأت ويف ،ابنهأو  خراآلأبو  ل واحد منهماكأن  نفران یادع ولو



 ١٣٤

بأن مل  ،حلفأو  نة خاصة بأحدمهايب كن هناكومل ت ،مهأا أأبوها ونه أ وللرجل املرأة ،أمهاأو 
  .جمال القرعةنه أ فالظاهر ،حلف هلماأو  نةيان منهما بكأو  ،حلف أصالً نة والين بكت

رفع  نفع هذا االدعاء يفيو ،خر عبدهاآلن أو ،خرد اآليسنه أ ل منهماكادعاء  يف كما اتفق ذلك
 ،املسروق منهأبو نه أ يدعيرفع حد السرقة فالسارق أو  ،خرد اآليقطع أحدمها إذا  ماك ،القصاص

قصة  ما حدث يفك كمثل ذل إمكانفى خيال و ،ك ذلريغإىل  ،السارق ولدهأن  يدعيواملسروق منه 
   .ديلسالعبد وا

علي  عهدعلى  أقبل رجالًن إ :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،عن رجل ،فعن عبد اهللا بن عثمان
 ،كبل أنا موال ،يما أنت موال :فقال ،به موالهومعه غالم له فأذنب فضرمن اجلبل حاجاً  (عليه السالم)

(عليه  ني املؤنريأمإىل  و اهللادع اي وفةكال نأيتحىت  ما أنتك :قوليو ،توعد ذايوذا  ،توعد ذاي اذ فما زال
اهللا هذا  كأصلح :ضرب الغالم يفقال الذ (عليه السالم) ني املؤمنريا أميوفة أتكا اليفلما أت ،السالم)
نه إو علمينيمعه ل أرسلين أيبن إ ،هو واهللا غالم يل :خروقال اآل ،يعل نه أذنب فضربته فوثبإو غالم يل

ذب يكوهذا  ،ذب هذايكوهذا  ،لفحيلف وهذا حيفأخذ هذا  :قال .ذهب مبايليل ينيدعي يعل وثب
(عليه  ني املؤمنريفلما أصبح أم :قال .حبقإالّ  ئانيما هذه والجتكلتيل انطلقا فتصادقا يف :فقال ،هذا

رمح على   الشمسريتصحىت  أصبح عقبإذا  انكو ،نياحلائط ثقب اثقب يف :قال لقنرب الصالة والسالم)
فقال  ،رج منهاخي ه مثلها اليورد عل ة مايه قضيقد ورد عل :وقالوا ،الن واجتمع الناسفجاء الرج ،سبحي

لست  ينإقوما ف :فقال هلما ،هذا عبدهأن  وحلف هذا ،هذا عبدهأن  فحلف هذا ،تقوالن ما :هلما
   يف كدخل رأسأ :حدمهامث قال أل ،ما تصدقانكأرا



 ١٣٥

 ف رسول اهللايبس يعل قنرب اي :مث قال ،ثقبهذا ال يف كادخل رأس :خرمث قال لآل ،هذا الثقب
(عليه علي  فقال ،فأخرج الغالم رأسه مبادراً :قال .عجل اضرب رقبة العبد منهما (صلى اهللا عليه وآله)

 يوتعد ضربينإنه  ىبل :قال ،الثقب خر يفث اآلكفم ،دبلست بع كنأألست تزعم  :للغالم السالم)
   .)١(هيلإودفعه  (عليه السالم) ني املؤمنريفتوثق له أم :قال ،يعل

 ،األمرالواقع بلطائف من  إخراجن كميمل إذا  مايهو ف إمنارناه من القرعة كذ ماأن  فىخيال ن كل
 ،م بهكنه من احلكة علمه ومتيتاب القضاِء من حجك رناه يفكذ ماعلى  بناًء يوجب علم القاضيث يح

   .ا البابهذ بعض املسائل السابقة يف يف كذلإىل  وقد أشرنا
  

  ((العلم احلديث وإثبات الدعاوي))
ل ين حتصكأمأو  د العلم أحدمهايفأ ،ا ابناًيادعإذا  مايث فيد الوالدة العلم احلديعلم حال ما أيومنه 

أو  ،القتل والسرقة وحنومها ما يفكجرام لب اإلكه من موارد الرتاع بسبب ريغ يفأو  املقام العلم يف
ر بعد ساعات من انتهاء يشف الواقع بسبب التصوكت شعة اليتاألأو  ،حنوهاالسرقة و صابع يفبصمة األ

أوجب إذا  ،ثةية احلديمور العلماللواط من فحص احملل باألأو  شف صدق الزناكأو  ،العمل وتفرغ احملل
 رناه يفكذ ماعلى  الزنا واللواطكق خاص شرعاً يمما له طر كن ذليكومل  يمور علم القاضمثل هذه األ

وهلذا مل  ،أمثال هذه املوارد يف قرارق الشهود واإلي طرريالعلم من غ یالشارع ألغأن  من ،املباحثبعض 
ثالث مرات  قراراإلأن  مع وضوح ،بثالث مراتحىت  قرارباإل )هما السالميعل( يوعل م الرسولكحي
   .ب وحنوهيفائدة الفحص عن احملل التأد إمناو ،وجب العلمي

                                                
 . ٤ح احلكم من كتاب القضاءمن أبواب كيفية  ٢١الباب  ٢٠٨ص ١٨ج الوسائل: )١(



 ١٣٦

وملا فحص احملل من جهة  ،الرجل الط بهأن  الغالم یادعأو  ،ا یلرجل زناأن  مثالً ادعت امرأة
بل  ،بدون عقوبة االعتداء كتري ال فإنه ،هيعل ى صدق املعتدنيتب  مثالًنيجوف الفرج يف املينأو  الشرخ
   .باب احلدود من الرجم واجللد وحنومها روه يفكذ ين العقاب الذيكمل وإن  ،يعاقب املعتدي يالقاض

 أيب عن ،سيرواه حممد بن ق ما ،علم بالقرائنإذا  مايف ية علم القاضيفاكرناه من كذ د مايؤيو
لة يل عاً يفيتان فولدتا مجيجار (عليه السالم)علي  عهدعلى  ان لرجلك :قال ،(عليه السالم) جعفر
ه االبن يف يد الذامله ة البنت فوضعت بنتها يف، فعمدت صاحببنتاً یخربناً واآلامها احدإفولدت  ،واحدة

 ريأمإىل  ماكفتحا ،االبن ابين :وقالت صاحبة االبن ،االبن ابين :فقالت صاحبة البنت ،وأخذت ابنها
   .)١(انت أثقل لبناً فاالبن هلاكتهما يأ :وقال ،وزن لبنهمايأن  فأمر ،(عليه السالم) نياملؤمن

عهد على   تنازعتانيامرأتأن  اصةواخلروت العامة  :قال اإلرشاد د يفيما رواه املفيذا احلال فكوه
 كلذ م يفكفالتبس احل ،مهاريه غينازعهما فيومل  ،نةي بريداً هلا بغيل واحدة منهما ولكطفل ادعته  عمر يف

على   ووعظها وخوفهما فأقامتانياملرأت یدعتفاس ،(عليه السالم) ني املؤمنريأمإىل  هيففزع ف ،عمرعلى 
ل ك لنيأقده نصف :فقال ،فما تصنع به :فقالت املرأتان ،مبنشار توينيا :الم)(عليه السعلي  فقال ،التنازع

فقد  كان البد من ذلكن إ احلسنأبا  اياهللا اهللا  :ىخروقالت األ ،مهااحدإتت كفس ،ما نصفهكواحدة من
 یخرواعترفت األ ،ه وأشفقتيبنها لرقت علاان كولو  ،دوا كرب هذا ابنكاهللا أ :فقال ،مسحت به هلا

   .)٢(الولد هلا دوان أو ،احلق لصاحبتهاأن 

                                                
 . ٦ح من أبواب كيفية احلكم من كتاب القضاء ٢١الباب  ٢١٠ص ١٨ج الوسائل: )١(
 . ١١٠ص :اإلرشاد )٢(



 ١٣٧

عمر  أيت :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ناينكالصباح الأبو  رواه ده مايؤي كذلكبل و
فجرت وتشاهدوا أا  بنوه یولد فادعت بءبطنها فجاعلى  واقعها ماتأن  فلما ،خيبامرأة تزوجها ش

 :قال ،حجة يلن إ ،بن عم رسول اهللا اي :فقالت (عليه السالم)لي ع فمر ا ،ترجمأن  فأمر عمر ،هايعل
ان كف كيو ،وم واقعهايوم تزوجها ويم بكهذه املرأة تعلم :فقال ،تاباً فقرأهكه يفدفعت إل كهات حجت

 العبوا :فقال هلم ،معهم بالصيب یان أتراب ودعيبصب یان من الغد دعكأن  فلما ،مجاعه هلا ردوا املرأة
على  یكان وقام الغالم فاتينوا صاح م فقام الصبكمتإذا  حىت اجلسوا :قال هلم ،اهم اللعبهلإذا  حىت
 :فقال له عمر ،ن حداً حداًيخوا املفترإه وجلد يوورثه من أب (عليه السالم) يعل به ىفدع ،هيراحت

   .)١(هيراحتعلى  الغالم اءكخ باتيعرفت ضعف الش :فقال ،ف صنعتكي
م مبا يأحدمها عقأن  شف العلمكرجل وامرأة وأو  رجالنأو  لو ادعته امرأتان اعلم حال ميومنه 

   .هريم بأنه لغكحي فإنه ،يأوجب علم القاض
 يفف ،شاع خالف االدعاءأو  خالف احللفأو  نةيخالف الب يلو علم القاض علم حال مايومنه 

ة ين حجة ذاتيكمل إذا  حجة يوه يقيطر ما أشبهاع وينة والشيالبألن  ،قدم العلمي يصورة علم القاض
 ،حلجةااع يللش األمرالدعاء بدون معارض فاوأما لو شاع خالف  ،دلة عن مثلهالنصراف األ ،وهو العلم

شاع من جانب إذا  أما ،)٣(نيستبيحىت  :(عليه السالم) وقال ،)٢(﴾يؤمن للْمؤمنني﴿ :قال سبحانه
   .نه احتماالينة من جانب آخر ففيوقامت الب

                                                
 . ٣ح من أبواب كيفية احلكم من كتاب القضاء ٢١الباب  ٢٠٧ص ١٨ج الوسائل: )١(
 . ٦١اآلية سورة التوبة:  )٢(
 . ٤ح ٤الباب  ٦٠ص ١٢ج الوسائل: )٣(



 ١٣٨

  
  ((فروع))

  .م لهكحلف حأو  نةيخر الباآل يفأقام املدع ،متام الرتاعإ قبل ينيولو مات أحد املدع
 فالظاهر ،كلذاأو  لهنه أ ولد ه يفريمث نازع غ ،ولد له النه أ  قبل ادعائه البنوةينيولو أقر أحد املدع

 مبطالً ،ولدهنه أ صورة الرتاع ائه يفادععلى  قدميو ،بعدم الولد له أنفسهم حجةعلى  لعقالءا إقرارأن 
 ث اليحب األوله قرارإل ظهر وجهاً معقوالًيإالّ أن  اللهم ،ون الولد لطرفهيكف ،ببنوته األوله ءادعا كبذل

   .ه الالحقءه السابق ادعاإقرار نايفي
  .دخالفراغ بدون اإلاإل مكانإل ،كضر ذلي مل ني عنينيأحد املدعأن  ولو ظهر
ضر يارة مل كن رجوع البكر وأمكولده منها بنه أ يدعيث ي حينية أحد املدعزوجأن  ولو ظهر

  .ال بطل قولهإو ،هؤادعا
إىل  ل حباجةكان يدعو كانت هناك ،رت الزوجةكوأن ،من هذه الزوجة يهذا ولد :ولو قال

  .ثباتاإل
لولد عشر عمر األن  ،ون الولد هلاكست قابلة ليوالزوجة ل ،ولده من هذه الزوجةنه أ یوإذا ادع

واحدة  ىدعو كفهنا ،مكانمن صور عدم اإل ك ذلريغإىل  ،سنوات وعمر الزوجة اثنتا عشرة سنة مثالً
   .مع طرفه
أس قبل سنة يسن الإىل  الولد له منها وعمر الولد ستة أشهر واملرأة قد وصلتأن  یذا لو ادعكو

  .مثالً
ولو  ،نيأمألنه  فالظاهر قبول قوله ،رةيضمان اجلر ىرثه بدعوإط وأراد امللتقط يمث لو مات اللق

   .ولدهنه أ ىرثه بدعوإط يذا لو مات امللتقط وأراد اللقكوه ،كذلكان كولده نه أ یادع
  .ین الدعويهذه املقامات جرت مواز ان منازع يفكنعم لو 

   .رثة ادعاء القرابة املوجبة لإليومثل ادعاء الولد
  



 ١٣٩

  

  فصل

  وانيلقطة احل يف
  

   .)مكخذ واحلاملأخوذ واآل ه يفيوالنظر ف( :الشرائع قال يف
   :املقام مسائل يف :أقول

  
  ((احليوان امللتقط))

   .املأخوذ يف :)١مسألة (
 ،ضالة یسميو ،هيد علي ضائع أخذ وال كوان مملويل حكأما املأخوذ فهو ( :الشرائع قال يف

   .)روهكصورة اجلواز م وأخذه يف
طفحت به ما ك :)ةيراهكعلى  ل بالغ عاقلكوز لجيو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
  .اخلالف ومثله قال يف ،ة أخذها مطلقاًيراهكأصحابنا  ىرو ةالضال يف :املبسوط ويف ،عبارام

 نيموضع يف كر ذلكذ ،روهاً عند علمائناكان مك احلرم ريغ ان يفكن إ االلتقاطن إ :رةكالتذ ويف
   .اللقطة والضالة رة يفكمن التذ

 ،متهيثر فائدته ونقل قكما تيد فكأتوت ،روهكم أخذ اللقطة مطلقاً عندنا :موضع ثالث يف وقال
  .د منه املعسركوآ ،مطلق اللقطة للفاسق د يفكوتتأ

  .تحقق التلفيمل إذا  الضالة ة يفيراهكالعلى  مجاعاإل :جامع املقاصد ويف
  .روهكاجلملة معلى  أخذ اللقطة عند أصحابنا :السرائر ويف
  أن  املعروف :ةيفاكال ويف



 ١٤٠

  .روهكموضع اجلواز م أخذها يف
  .واني الصامت واحلنيفرقوا بينهم ومل يمذهبهم معروف بإنه  :اضيالر ويف
 الوارد يفنه أ ،رةكاملفهوم من التذ مجاعة بعد اإليراهكالعلى  دلي :جممع الربهان قال ويف

  .اتيالروا
مع حتقق التلف  الّإ ،روهكصورة اجلواز م خذه يفضالة وأ یسميوان يامللقوط من احل :ريالتحر ويف

  . طلقاًريصيف
  .هري وغنيمناهج املتق ة يفيراهكر الكذ كذلكو

صعب ية ريثك حكامض بفعلها أليالتعر ما يفإىل  مضافاً ،راهة مفروغ منهكم بالكاحل :اجلواهر ويف
   .نسانا اإلمحله مانة اليتبل لعلها من األ ،أراده الشارع حسب ماعلى  التخلص منها

  .وجب احلقي أيضاًخذ األفإن  ،عدم التعرض للحقوق ات املتواترة يفيده الروايؤيو :أقول
  

  ((روايات كراهة أخذ اللقطة))
   :ة منهاريثك يراهة أخذ اللقطة فهكعلى  ات الدالةيأما الروا

 نيبن احلس يعل انكو :قال ،ث اللقطةيحد يف ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،رواه احلليب ما
   .)١(متسوها ال :هلهقول ألي (عليه السالم)

 ،تعرض هلا ال :فقال ،اللقطة (عليه السالم) عبد اهللا يبرنا ألكذ :قال العالء، أيب  بننيوعن احلس
   .)٢(أخذهايحىت  وها جلاء صاحبهاكالناس لو ترفإن 

لقطة  :قال ،عليه السالم)( يعن املاض ،عن بعض أصحابه ،البالد أيب بن إبراهيمعلي بن  وعن
   .)٣(وها جلاء صاحبها فأخذهاكالناس ترأن  فلو ،رجل د واليمتس ب احلرم ال
احلرم  ناراً يفيسألته عن رجل وجد د :قال ،(عليه السالم) عن العبد الصاحل ،ريبص أيب عنو
   .)٤(أخذهيأن  له ينبغيان ك ما ،صنع بئس ما :فقال ،فأخذه

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(



 ١٤١

إالّ  ل الضالةكأي ال :ث قاليحد يف )هما السالميعل( هيعن أب ،عن جعفر ،وعن وهب
   .)١(الضالون

وجدوا إذا  )٢(األولالزمن  ان الناس يفك :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ةجيخد أيب وعن
الناس قد وإن  ،أخذهيء طالبه من بعده فيجيبه ف يرميحىت  طوخيأن  ستطعيئاً فأخذوه احتبس فلم يش

   .)٣(انكما كعود يوس كرب من ذلكهو أ ماعلى  واؤاجتر
م كايإ :قال (عليه السالم) اًيعلن إ )،هما السالميعل( هيعن أب ،عن الصادق ،وعن مسعدة

   .)٤(ق جهنميق من حريحر يوه ،ا ضالة املؤمنفإ ،واللقطة
 ريدها الفقجية سأله عن اللقطإنه  )،هم السالميعل( بن جعفر یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  وعن

 ال :هلهقول ألي نياحلسعلي بن  انكو :قال ،نعم :(عليه السالم) قال ،ها مبرتلة الغينيهو ف
   .)٥(متسوها

   .)٦(الضالإالّ  الضالة يئوي ال :(صلى اهللا عليه وآله) ومن ألفاظ رسول اهللا :قال
 قال رسول اهللا :قال )،مهم الساليعل( عن آبائه ،هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،وينكوعن الس

   .)٧(ضالة املؤمن حرق النار :(صلى اهللا عليه وآله)
(صلى اهللا عليه  رسول اهللاعلى  قدمت :قالإنه  ،هيعن أب ، بن مطرفنياحلس ىرو ،املبسوط ويف

 ،يواماهل اإلبلنا جند إا رسول اهللا ي :فقلنا ،مكأمحل أنا ال :(عليه السالم) فقال ،عامر وفد بين يف وآله)
   .)٨(ضالة املؤمن حرق النار ،تفعلوا ال :فقال

                                                
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 كان يف زمن بعض األنبياء عليهم السالم (منه دام ظله).  أنه الظاهر :أقول )٢(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٨ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧الوسائل:ج  )٥(
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٦(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٧(
 . ٣١٩ص ٣ج املبسوط: )٨(



 ١٤٢

 يكقال حرق بتحريان به من القصارة كإذا  وحرق الثوب ،حرق النار هلبها :عرايبقال ابن األ
   .ف الراءيقال حرق الثوب بتخفيان بالنار كوإذا  ،الراء

ملراد باالحتراق وا ،نكسيقد و ،ب الثوب من الدقيصياحلرق احتراق  :الصحاح قال يف :أقول
 يوهوام ،ية قدمت للرعياملاش ية وهيمجع اهلام اء:يم واليلف واملوالواو واأل باهلاء يأما اهلوام ،كاكاالحت
   .وجوههاعلى  مهت ضواهلا اليت :اإلبل

   .)١(مثله (صلى اهللا عليه وآله) عنه ،ةيازات النبوا يف يد الرضيوعن الس
   .)٢(مثله  عليه وآله)(صلى اهللا عنه ،اللئايل وعن غوايل

   .)٣(الضالإالّ  الضالة يوئي ال :قال (صلى اهللا عليه وآله) وعنه
(عليه  طالب أيبعلي بن  مر :قالإنه  ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب نا عنيرو ،سالموعن دعائم اإل

فوجد صاحبها  الًيقل یوأخذها ومش یفنهاه فأب ،فأراد مواله أخذها ،لقطةعلى  له یومعه مول السالم)
ها الناس جلاء كتها وتركتر كنألو  :فقال ،اًريس هذا خيأل :(عليه السالم) يوقال لعل ،هيفردها عل
   .)٤(أخذهايحىت  صاحبها

   .)٥(الضالونإالّ  ل الضوالكأي ال :قالإنه  ،(عليه السالم) ني املؤمنريوعن أم
 ،تأخذها متسها وال وجدت لقطة فالإذا  :قال ،اتيمتون الروا هو يالذ ،املقنع وعن الصدوق يف

   .)٦(دونه جلاء صاحبه فأخذهجي وا ماكالناس ترأن  ولو

                                                
 ذيله.  ١ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٢(
 ذيله.  ٢ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٥(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٦(



 ١٤٣

أو  احلرم إذا وجدا يف اللقطة ما تستعمله يف وأفضل ما :(عليه الصالة والسالم) يوعن الرضو
   .)١(بها فأخذهاوجدوا جلاء صاح وا ماكالناس ترأن  ولو ،متسها تأخذها وال ها فالكتترأن   احلرمريغ

 يالذ ينه الصادقيهذا اخلرب هو بع( :هذا لفظه ما يره الرضوكالوسائل بعد ذ كمستدر قال يف
أخذه من متون وإن  ،الم نفسهكم بعض فروع اللقطة من كر بعده حكمث ذ ،هيالفق رواه الصدوق يف

رامة كن صاحب مفتاح الاليدان اجلليوتبعه الس ،خ جزءاً للخرب السابق فنقله معهيخبار وظنه الشاأل
الم الصدوق خصوصاً مع مالحظ اختالف كمن نه أ يف كشي ه اليالفق الناظر يفأن  مع ،اضيوالر
  .)٢()الحظ وتأمل ،اقيالس

(صلى اهللا عليه  قوله من طرق العامة يف ياملرو يالنبوإىل  )٣(نسبه اجلواهر ماأن  ومما تقدم عرف
 ،ق جهنميضالة املؤمن من حر :(صلى اهللا عليه وآله) قوله ويف ،الضالإالّ  الضالة يئوي ال :وآله)

   .نيتيالروا (صلى اهللا عليه وآله)  عنهنينقل الطائفت يفبعد وال  ،أيضاًتنا يروا موجود يف
   .تعاىلشاء اهللا ن إ همن یخرأ ةمجل تأيت ات اليتيها من الرواريغ یإل
  

  ((لو شك يف أا لقطة))
 نسانإلأا أو  لقطةأو  ،لهأا  أو لقطةأو  ،معرض عنهاأو  لقطةأو  ،مباحأو  بأنه لقطة كولو ش

إذا  ماك ،مكاحلاإىل  رجعيث يرث من ال وارث له حإأو  ما لقطةإنه أ مثل ،يم الشرعكعرفه ولو احلاي
ا هل كمال الأو  طةقل يفه ،وارثاًأو  اًكحدهم ملما ألإفهذه  ،حنوه فقتل مجاعة وفر مجاعةأو  ليجاء س

  وارث  ث مات باليح

                                                
 . ٦ح كتاب اللقطة من ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )١(
 ذيل احلديث.  ١البابل  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٢١٦ص ٣٨ج اجلواهر: )٣(



 ١٤٤

راهة ك الريراهة وغك النيب كالشألن  ،راهةكباحة بال اإل أصالةان يفالظاهر جر ،مكللحا يفه
   .ان اضطرار من الالقطكإذا  رهيك بل رمبا ال ،كذل ىجمر

 فاطمةعلى  وماًيدخل إنه  :(عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريعن أم ،رواه الدعائم مل ماحيه يوعل
 ،انكيبيهلما  ما :فقال ،انكيبيها يدي نيب )هما السالميعل( نيفوجد احلسن واحلس )ها السالميعل(

(صلى اهللا عليه  رسول اهللاإىل  فلو أرسلت :قال ،تيالب ء عندنا يفيش الن والكأي طلبان ماي :فقالت
 كان عندكفإن  ،اًئيان ومل جند هلما شكيبي كا رسول اهللا ابناي :ه تقوليفأرسلت إل ،نعم :قالت ،وآله)

رسوهلا فلم إىل   متر فدفعهريئاً غيد شجيت فلم يالب يف (صلى اهللا عليه وآله) فنظر رسول اهللا ،بلغناهأف ءيش
 لما أرادكف ،ئاً بوجهه من أحديشأو  أخذ سلفاًيأن  يبتغي (عليه السالم) ني املؤمنريأمفخرج  .قع منهماي

فأخربها  )ها السالميعل( فاطمةإىل  به یناراً فأتيوجد دإذ  ريسينا هو يفب ،لم أحداً احتشم فانصرفيكأن 
 فخرج به ،شاء اهللا نإه كاكجند فأن  طالبه رجونا جاءفإن  ،طعام وم يفيلو رهنته لنا ال :باخلرب فقالت

 :وقال ،أخذ رهناًيأن  هيق عليصاحب الدق ینار رهناً بثمنه فأبيقاً مث دفع الديدق یفاشتر (عليه السالم)
إىل  ناريمنه بدرهم ودفع الد ىمث مر بلحم فاشتر ،خذه رهناًأي الأن  قسمأبه و ئسر مثنه فجيت یمت

ق يباللحم والدق )ها السالميعل( فاطمةإىل  فأقبل ،أخذهي الأن  ه وحلفيعل أيضاًالقصاب رهناً فامتنع 
 ،وم طعاميتمر وعنده البال هيبنابعث ب ما (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللاأن  أخاف ينإه فيلعج :وقال

نشد باهللا يمسعوا غالماً إذ  لونكأيم لفإبه  فجاء (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللاإىل  یجلته وأتعف
 (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا (عليه السالم) ني املؤمنريأم يعل فأخرب ،ناراًيمن وجد د سالموباإل
   ينار أشتريبد يأهل أرسلين :بالغالم فسأله فقال (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا یفدع ،باخلرب



 ١٤٥

   .)١((صلى اهللا عليه وآله) ووصفه فرده رسول اهللا هلم به طعاماً فسقط مين
   :وركالدعائم بعد نقله اخلرب املذ قال يف

ما جاء عن ك ،موضعها مطلق مباح يفأهلها ووضعها إىل  ردها ينوينشدها ويفرفع اللقطة ملن 
  .)٢(صاحبها أيتيأن  إىل هاكبأس بتر وال :اهللا عليه وآله) (صلى رسول اهللا
  

  ((ال كراهة مع إعراض صاحبها))
 ريغ قالًاان بالغاً عكما يأعرض صاحبها عنها فإذ  أخذ اللقطة راهة يفكعدم ال يف إشكال مث ال

بها أعرض عنها صاحأن  أما معرفة ،العبدأو  الدابةأو  املال سواء يف ،كه وحنو ذليحمجور عل ه واليسف
 مطابق ريونه غكظهر  ي الذنيقيال م الواقع الكولو ظهر اخلالف تبع احل ،عيمعرفة سائر املواضك يفه

  .ةيالواقع للمعاين ةلفاظ موضوعاألألن  ،للواقع
 يعراض أمر قصدواإل ،أعرف بقصدهألنه  ،كعراض فالقول املالاإل خذ يفواآل كولو اختلف املال

   .ء املباحيمثل الش يه إمنا :ة ابن سنانيروا أيتيوس ،نةيالبخذ أقام اآلإذا  إالّ
حرمة كحرمة مال املسلم ألن  ،ليما قكب جيفهل  ،ان املال معرض التلفكعرض ويمل إذا  أما

وألن  ،تلفيأن  حفظ ماله من لزمي كذلكراق يأن  لزم حفظ دمه عنيما كف ،النص ما يفك )٣(دمه
﴿ونَ ونمؤالْموؤضٍالْمعياُء بلأَو مهضعب ناته يلزم عليث يح ،تامياأل ويلكون يكف ،ةياآل ما يفك )٤(﴾م

بل  ،ةيعن املقعة والنها امكوان ياحل رم يفحيأو  ،فةيحن أيب إىل وهذا القول منسوب ،ميتيل الاحفظ م
 يأوي ال :ه السالم)(علي وقد تقدم قوله ، بدون إذنه حرامريمال الغ التصرف يفألن  مطلقاً احتماالً

   .)٥(الضالإالّ  الضالة

                                                
 . ٢ح كتاب اللقطة من ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ذيل ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٩ح العشرة من كتاب احلج أحكاممن أبواب  ١٥٢الباب  ٥٩٩ص ٨ج الوسائل: )٣(
 . ٧١اآلية  سورة التوبة: )٤(
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٩ص ١٧ج الوسائل: )٥(



 ١٤٦

  .ابههل يأ )١(ق جهنميضالة املؤمن من حر :(عليه السالم) وقوله
املقنعة  اجلواز يف يراهة من نفكرادة الإبعد ي ال :اجلواهر بل يف ،ات املتقدمةطالقره مطلقاً لإليكأو 

  .همايالمك ما هو املتعارف يفكة يوالنها
   .ليء القليالتقاط الشعلى  اتيدل من الروا ل ملايالقل ءي الشريغ يفأو 

والشظاظ والوتد  يبأس بلقطة العص ال :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،زيرواه حرما مثل 
من  ك ذلريغإىل . )٢(س هلذا طالبيل :(عليه السالم) جعفرأبو  وقال :قال ،واحلبل والعقال وأشباهه

  .يتتأ ات اليتيبعض الروا
   .)٣(للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(عليه الصالة والسالم)حمل التلف لقوله  ره يفيك الأو 
  .نيلي الدلنيمجعاً ب ،هريغ ره يفيكو
  .ثياحلد )٤(هؤخفه حذا :أيتيما يف (صلى اهللا عليه وآله) لقوله ،ريمثل البع رم يفحي أو

  .احتماالت
 ،ألوفاً ىضاعت جوهرة تسوإذا  ماك ،ون حمل التلفيك ي الذريثكاملال ال بعد الوجوب يفي وال

ال تؤتوا السفَهاَء و﴿ :تعاىلقوله  للمناط يف ،ؤخذيمل إذا  ون للذئبكع غنم تيضاعت قطأو 
والَكُمطالقعن هذا اإل كعلم خروج مثل ذليومل  ،حرمة دمهكن حرمة ماله وأل ،)٥(﴾أَم.  

 كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) لقوله ،معرض التلف ون يفيك يل الذياملال القل واالستحباب يف
 م الأمة ماثبت من يبضم ،)٧(ة الدعائميروا ما يفك (عليه الصالة والسالم)علي  ولفعل ،)٦(يكخألأو 

   .روهاتكفعلون املي
  إالّ  اهةركهو ال يالذ األصلعلى  فهو ،)٨()أمسهاأن  أحب ال( :(عليه السالم) أما قوله

                                                
 . ٢للقطة حمن كتاب ا ١الباب  ١٧) الوسائل: ج١(
 . ٢من كتاب اللقطة ح ١الباب  ١٥١ص ٣) املستدرك: ج٢(
 . ١من كتاب اللقطة ح ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧) الوسائل: ج٣(
 . ١من كتاب اللقطة ح ١٣الباب  ١الباب  ٣٦٣ص ١٧) الوسائل: ج٤(
 . ٥) سورة النساء: اآلية ٥(
 . ١من كتاب اللقطة ح ١٣الباب  ١٧) الوسائل: ج٦(
 . ٢من كتاب اللقطة ح ٢الباب  ١٥٢ص ٣: ج) املستدرك٧(
 . ٢من كتاب اللقطة ح ١٣الباب  ١٧) الوسائل: ج٨(



 ١٤٧

  .خرج ما
 )١(ق جهنميالضالة حرأما  ،اتطالقمعرض التلف لإل س يفيل يل الذيلاملال الق راهة يفكلوا

أخذه إالّ  اللهم ،معرض التلف س يفيل ي الذريمثل البع واحلرمة يف ،له مجعاًكعرفه وأيما مل إىل  نصرفيف
  .ليسب  مننياحملسنعلى  وما ،حمسن فإنه ،هيصاله إليإه وهو قادر حسب املتعارف من كملال

   .مستحباًأو  واجباًأو  ان حراماًكإذا  إالّ ،راهةكااللتقاط ال يف أن األصل فتحصل
 كأخذها بقصد التملإذا  ماياحلرمة فهو ف وأما استثناء ،أدلة املنع مما تقدم طالقفإلراهة كأما ال
  .وحنوه جه الو ق جهنميحررتل يه يوعل ،فيبدون التعر

وملناط  ،حرمة دمهكحرمة ماله ألن  ،ون معرض التلفيك وحنوه مما ريثكاملال ال والوجوب فهو يف
  .رد تلفهيالشارع مل أن  مها مما علمرية السفهاء وغيآ

 عن التصرف يف يشمله النهيصاحبها مما الإىل  صاليأخذها بقصد اإلإذا  مايواالستحباب فهو ف
  .حسانمن التعاون واإلألنه  ،ذنهإ ري بغريمال الغ

نفذها يان معرض التلف وكما يفف ،خمصصة اأو  ما منصرفة عن الصور الثالثإراهة كوأدلة ال
 آخر ماإىل  ،روهاًكن ميكهم مل يلإصال يهلم فأخذها لإلعرف الورثة مباي مات صاحبها والأو  هاكملال
  .ركذ

   .راهةكعدم ال يف إشكالال فال إ املعرض عنه وريغ له يفكهذا 
 :القواعد اً قال يفيعقالئ احتماله احتماالًأو  راهة مع حتقق التلفكلرناه من عدم اكذ يولذا الذ

 المهكو ،التقاطه ة يفيراهك النه أ معناه حيث إن ،)مع حتقق تلفهإالّ  ةيراهكعلى  ل بالغ عاقلكوز لجيو(
  .ولو باملناط أيضاًه ريشمل غينه أ إالّ وانياحلإىل  ان بالنسبةكوإن 

رة كاملبسوط والشرائع والنافع والتذ ما يفك :ائه قولهناستثعلى  قاًيعلرامة تكمفتاح ال ر يفكوقد ذ
  ر والدروس يوالتحر

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٥١ص ٣ج املستدرك: )١(



 ١٤٨

ه بعد يدل عليو :قال ،اضية والريفاكوالروضة وال كح وجامع املقاصد واملساليواللمعة والتنق
 :ه السالم)(علي ث قالية الشاة حيرده رواي وال ،هاكر تريتقدعلى  كوانتفاء الفائدة للمال األصلالعقل 
للذئبأو  يكخألأو لك  يه)١( وأمسهاأن  أحب ما)فهم منها عدم حتقق التلفيألنه  ،)٢.  

  .عمران يفأو  خرابأو  مفازة ناً يفيان أمكإذا  بسوط له أخذهاامل بل استحب يف
  .جرؤيأن  أمانة له رجوت لو أخذها لصاحبها حفظاً عن أخذ من ال :يعلأبو  وقال
   .عرف صاحبهاإذا  ةيفاكب جيقد إنه  :اضيلرالروضة وا بل يف

  
  ((روايات جواز االلتقاط))

ها ريغ يفأو  عراضصورة اإل  سواء يفريالتقاط الشاة والدابة والبع فقد ورد يف ،انكف كيو
   .ما أشبهها تشمل مثل اجلاموس والثور والغزال ويواملناط ف ،اتيروا

 (صلى اهللا عليه وآله) النيبإىل  جاء رجل :قال سالم)(عليه ال عبد اهللا أيب عن ،فعن هشام بن سامل
أو  يكخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) فقال رسول اهللا ،وجدت شاة ينإا رسول اهللا ي :فقال

رشه كه ؤه خفه وسقاؤحذا ،هؤه وسقاؤمعه حذا :فقال ،اًريوجدت بع ا رسول اهللا إيني :فقال ،للذئب
   .)٣(فال جه

 وما أحب ،للذئبأو  :الشاة قال بعد قوله يف (صلى اهللا عليه وآله) الرسولن إ :یة اخريروا ويف
   .)٤(هاكأمسأن 

فالة من  اً يفريبعأو  من أصاب ماالً :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وعن عبد اهللا بن سنان
  ه فأقام ريتبعه فأخذها غيبها صاحبها مما مل يلت وقامت وسكقد  األرض

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١من كتاب اللقطة ذيل ح ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(



 ١٤٩

مثل  يه إمناها ويل له عليسب وال ،له يالل ومن املوت فهكاها من اليأححىت  ا وأنفق نفقتههيعل
   .)١(ء املباحيالش

 يف :قوليان ك (عليه السالم) ني املؤمنريأمن إ :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وعن مسمع
 ني املؤمنريأم یوقض :قال ،اهايأح يللذ ينفقتها فهأو  عجزوا عن علفهاأو  سرحها أهلهاإذا  الدابة

 ،شاء أخذها مىتيله  يوأمن فه  وماءألك ها يفكترن إ :فقال ،عةيدابة مبض كرجل تر يف (عليه السالم)
   .)٢(اهايملن أح يماء فه وال ألك ريغ ها يفكان تركفإن 

 كرجل تر يف ىضق (عليه السالم) ني املؤمنريأمن إ :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وينكوعن الس
 ها يفكتروإن  ،ث أصاايأخذها حيله  يوماء وأمن فه ألك يفها كان تركن إ :فقال ،دابته من جهد

   .)٣(ملن أصاا يفه ألك  ماء والريغوعلى  خوف
(صلى اهللا عليه  سأل رجل رسول اهللا :قال (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ة بن عماريوعن معاو

أن  أحب وما :قال ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :فقال للسائل ،الفالة الة يفعن الشاة الض وآله)
   .)٤(خل عنه ،هؤرشه سقاكه وؤخفه حذا ،وله كما ل :فقال للسائل ، الضالريوسأل عن البع ،أمسها

عن رجل  نة فسألينيجاء رجل من املد :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  قال :قال ،عفوري أيب وعن ابن
ال باعها وتصدق إجاء صاحبها وفإن  ،سأل عن صاحبهايام ويبسها عنده ثالثة أحيأن  فأمرته ةًأصاب شا

   .)٥(بثمنها

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج ئل:الوسا )٥(



 ١٥٠

سألته عن رجل أصاب شاتاً  :قال (عليه السالم) بن جعفر یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  وعن
للذئب أو  يكالخأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) قال رسول اهللا :قال ؟الصحراء هل حتل له يف

أن  لها وأنت ضامن هلاكمل تعرف ففإن  ،صاحبهاإىل  عرفت فردهافإن  ،ث أصبتهايفخذها وعرفها ح
   .)١(هيتردها علأن  طلب مثنهايجاء صاحبها 

ه يترد علأن  طلبهايجاء صاحبها ن إ :قالنه أ إالّ مثله ،تابهك جعفر يفعلي بن  ةيروا ويف
   .)٢(مثنها

ا رسول اهللا ي :سأله فقال رجالًن إ :(صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا عن ،سالموعن دعائم اإل
عرفت فإن  ،ث أصبتهايخذها فعرفها ح ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :قال ،الصحراء يف ةًأصبت شا

   .)٣(لها وأنت هلا ضامنكمل تعرف فوإن  ،صاحبهاعلى  فارددها
 ،اإلبلل عن ضالة ئوقد س (صلى اهللا عليه وآله) قال ،ةياازات النبو يف )رمحه اهللا( يوعن الرض

   .)٤(أخذهايرا ف ئجيحىت  الشجر یعدوت ، ترد املاءهاؤها وسقاؤمعها حذا ،وهلا كمال :فقال للسائل
 ، الضالريعن البع (صلى اهللا عليه وآله) ل رسول اهللائس :(عليه الصالة والسالم) يوعن الرضو

   .)٥(خل عنه ،رشهكه ؤوسقا ،هؤاخفه حذ ،وله كمال :فقال للسائل
   (صلى اهللا عليه وآله) ل رسول اهللائس :قال ،هيعن أب ،اق أعمال احلجيس بعض نسخه يف ويف

                                                
 . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٧ح ذيل من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٨لباب ا ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٥(



 ١٥١

أن  أحب وما ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :فقال للسائل ،الفالة عن الشاة الضالة يف
   .)١(هاكأمس

خذها  األرضفالة من  يف ةًجدت شاوفإن  :اتيهو متون الروا يالذ، املقنع وعن الصدوق يف
رشه كه وؤبطنه وعافإن  ،تأخذه فالة فدعه وال اً يفريوجدت بعفإن  ،للذئبأو  يكخألأو  كل يفه

   .)٢(هؤه وخفه حذاؤسقا
 (صلى اهللا عليه وآله) النيبإىل  جاء رجل :قال ،د بن خالد اجلهينيز ىرو ،اللئايل وعن غوايل
أو  يكخألأو  كل يه إمناخذها  :فقال ،فسأله عن ضالة الغنمـ  :قالأن  إىلـ  فسأله عن اللقطة

 :جهه وقالو امحرت وجنتاه أوحىت  وغضب ،وهلا كمال :فقال ،ريفسأله عن ضالة البع ،للذئب
ل الشجركل كاه وتأيها ترد املؤها وسقاؤمعها حذا ،وهلا كمال)٣(.   

   .)٤(را أيتيحىت  هاؤها وسقاؤمعها حذا ،وهلا كمال :اتيبعض الروا ويف
 رجل وجد ناقة يف یقض :(عليه السالم)علي  إىل(عليهم السالم)  مةئبسند األ ،اتيوعن اجلعفر

الشاة أو  ترد النافةأن  ىضقف ،ة مث جاء صاحبهاريثكجت أوالداً تنحىت  ها عندهكفأمس ةًشاأو  بقرةأو 
  .)٥(مثلهه أجر يرعاها وتقوم عليانت عنده ك يللذ ىوقض ،وأوالدها
 یمعنعلى  معرض التلف يف يه أخذ الضالة اليت ب يفيث الشاة الترغيالظاهر من حدأن  فىخيال و

 ،املؤمن يكعرفته فقد حفظت مال أخوإن  ،كون لكف تيها بعد التعركأخذا ومل تعرف مالن إ كنأ
  أخذها أو  لها الذئبكمل تأخذ أفإن 

                                                
 . ٥ذيل ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٦ذيل ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ٧ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٥(



 ١٥٢

   .أيضاًهو مبرتلة الذئب  ي الذنيم األريغ
(صلى  قولهن (إ :فقول اجلواهر ،بأخذها األمرات من يبعض الروا تقدم يف د االستحباب مايؤيو

 يور املقتضكاملذ یمناف للمعن )١(أمسهاأن  أحب ومابالقطعة املتقدمة من اخلرب  متصالً اهللا عليه وآله)
   ).أيضاًراهة كبل ال ،هيان اجلواز فيرادة بإبعد ي فال ،للندب

 ،هماي من باب الغلبة فري الشاة والبعنيب (صلى اهللا عليه وآله) فرق الرسولأن  لظاهروا ،حمل نظر
ال جاز إو ،ز أخذهجيمل  أيتيان صاحبه كفإن  ،وز أخذه لنفسهجي وان الياحلعلى  خطر الل مورد كف الّإو
أو  مع الضمانله كال أإو ،جاء صاحبه أعطاهفإن  ،ه أخذه وعرفهيه اخلطر عليل مورد فكو ،هيصاله إليإل
   .أيتيما سكضمان  بال

  .عدمه األصلعراض فاإل يف كولو ش ،ون لنفسهيكجوز أخذه ويعراض فأما صورة اإل
أو  وماء ألك وجد يفإذا  ؤخذي ال ريفالبع( :قول الشرائع إطالق ظهر وجه النظر يف كومن ذل

 ة نسبتهيفاكال بل يف ،ن منايخردماء واملتأق النيخالف أجده ب بال( :اجلواهر قال يفوإن  ،)حاًيان صحك
  ).هيعل مجاعصحاب مشعراً باإلاألإىل 

إذا  لهكن السباع تأكوماء ل ألك ان يفكفلو  ،ار اخلطر وعدمهياملعأن  قد عرفتإذ  ،كذلكولعله 
ملا عرفت من  اإلبلان قطار من كإذا  بجيبل استحب بل قد  ،اً جاز أخذهيعقالئ ولو احتماالً كتر

ة يخصوص النه أ لوضوح ،للذئبأو  هيخألأو  لهنه أ نئذيه حيصدق عليو ،ريثكال وجوب حفظ املال
   .لهيتفص أيتيوس ،ن حمل خطريكبأن مل  أيضاًالغنم  سه يفكصدق عيو ،للذئب

   إمجاعوز له أخذها بجي ال اإلبلمن وجد ضالة  :ةيقول الغنأن  علميومنه 

                                                
 . ١ح للقطة ذيلامن كتاب  ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٥٣

 جهد مطلقاً ريمن غ كترإذا  ريجواز أخذ البع عدمعلى  مجاعوقع اإل :ة املراميوقول غا ،الطائفة
مها من ري غنيل العبارتثوم ،ماءأو  ألك من جهد يف كترإذا  ذاكو ،نيكمل أو  ماءأو  ألك ان يفك سواء

  يفريون البعكو (صلى اهللا عليه وآله) الم الرسولكه يما محل علعلى  ملحيأن  بجيمجلة من عبائرهم 
  .صل عادةين من الوصول وكالقوة بأن مت أو ةيراد به الفعليوماء  ألك

حفظ نفسه من السباع على  ح القادري الصحريوز أخذ البعجي وال( :تقنيمناهج امل ولذا قال يف
ور ك املذريهما ولو أخذ البعيلإنه الوصول كميان كأو  ه للشربيفيك وهو العشب وما ألك ان يفكو

   .)ضمنه
  

  ع؟))((هل املعيار يف جواز أخذ اللقطة الواق
ألن  ،ضمنياملوضوع فهل  وان املمنوع شرعاً أخذه بزعم جواز أخذه باشتباهه يفيمث لو أخذ احل

تصوره ي لفاظ مافهمون من هذه األين هم ياملخاطب العرف الذألن  الأو  ،لفاظ موضوعة للواقعاأل
   .بعد الثايني ال ،الواقع املخاطب به ال نساناإل

لو ظهر  ما أشبهو يل والقاضكيم والويتيلل يوالوص يلتووامل ولذا قلنا بصحة أعمال الويل
 ،ةميمما أوجب ارتفاع الق وم وقعت حرب مثالًيمة العادلة وبعد يباع مال الطفل بالقإذا  ماك ،اشتباههم

ة مبن ظاهره الصحة ريزوج الصغأو  ،ريان الالزم التأخكعه بل يب ن املصلحة يفكان علم ا مل تكمما لو 
  .مثلةمن سائر األ كذل ما أشبهأو  العقمأو  ه املرضيظهر ف مث ،والسالمة

ل من كأإذا  ماك ، الواقعريغي ال الزعمألن  ،ضمني جائز مل ريغنه أ ولو أخذ اجلائز أخذه زاعماً
توجب  يقياحلق جازة الويلإفإن  ،مكاحلأو  جلهله باملوضوع ،وزجي النه أ نه زعمكل ،ةيت من مشلته اآليب

   .تالف وحنومهاد واإليل اليقق دلحي لزعم الوا ،عدم الضمان
  

  ((الشك يف احليوان اللقيط))
ولو علم بأنه  ،أحد له كعدم متل صالةأل ،جاز أخذه يمباح أصلأو  طيوان لقياحلأن  يف كولو ش

   ه معرضاً عنهكبه وتريصاحبه سأن  يف كاً وشكان مملوك



 ١٥٤

  .بهيعدم تس األصلف ،الأو 
حراق إوجب ي مما كنيونه حمل الرباكمثل  كحنو ذلأو  مسبعةأو  بةان مذئكاملأن  يف كولو ش

ان كفإن  واال ، عمل بهنيأحد الطرفعلى  يان االحتمال العقالئكفإن  ،ما أشبهأو  لياملسأو  وانياحل
 يف كللش ،يقدم الالاقتضائ ياقتضائ وال ي اقتضائنيدار بوإن  ،ري الواجب واحلرام ختنيدائراً ب األمر

   .هيإل يإلزام مكتوجه ح
  

  ((دواعي اإلعراض))
وجده إذا  هيؤذيأن  ه صاحبه من جهة خوف الظاملكتريرمبا إذ  ،عراضاإل ي دواعنيفرق ب مث ال

رادته إمن جهة أو  ،وانهيهو ا بسبب ح يبتلية الصوت فيدا تأيتأن  من جهة خوف السباعأو  ،عنده
  .غراضواأل يمن الدواع ك ذلريغإىل  ،بهما أشأو  لعرج كوان مانع عن ذلي واحلريسرعة الس

إذا  ماك ،قصد وال يهو أمر قصدإذ  ،عراضإس بيلنه أ ه فالظاهركترعلى  رهه شخصكوإذا أ
  .راهكه اإليه إليان داعكقة ويعراض حقاإل لحصإذا  إالّ ،قاعياإلأو  العقدعلى  رههكأ

  
  ((اللقطة وقانون اإللزام))

ه مبا إلزام لزامل اإليدل ىان مقتضكنراه   ماريغ یخمالفاً ورأ أو افراًكان صاحب الدابة كإذا  مث
ة يحل یري مثالً ،لزمنا بقانونهيأن  نكتمي نراه ال ما ريغ یريان أحدمها وكإذا  امللتقطأن  ماك ،التزم به

   .راهينا مبا إلزام الحق له يفإذ  ،ناكرج الضال عن ملخي ال كذلفإن  ،اًإطالقخذ األ
  

  للقطة))((من صور ضمان ا
خالف  صورة عدم جواز أخذه ضمنه بال فلو أخذه يف( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

   .)اًكمال شرعاً وال ذن المع عدم اإل ديالعلى  لعموم ،إشكال أجده بل وال
 ما أجد من اخلاصة والعامةيخالف ف بال ):ن أخذه ضمنهإف( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف

  .الغاصب والسارقكإذن من الشارع فهو  ذنه والإ ريه بغريغ كأخذ مل ألنه
   ،مطلقاً كة التملينئذ بنيوز أخذه حجي ال :الروضة ويف



 ١٥٥

ضمن ين يريالتقدوعلى  ،حسانواإل يخبار بالنهاأل إطالقمن  ،ه قوالنكة احلفظ ملاليجوازه بن ويف
   .م مع تعذرهكاحلاإىل أو  هكمالإىل  صليحىت  خذباأل

أن   مرةريرنا غكوقد ذ ،)١(﴾ما علَى الْمحِسنني من سبيلٍ﴿ :تعاىلقوله إىل  حسانأشار باإل :قولأ
ون قد عرف يكأن  ني فرق بريمن غ ،حسان احلرمةرفع اإلي إمناو ،ضمانه نايفي حمسناً ال نسانون اإلك

مع االحتمال  ،ةيالواقع حكاماأل ريغي الزعم الأن  ه منيملا أشرنا إل ،زعم جواز أخذهأو  عدم جواز أخذه
   .السابق ه يفيما أملعنا إلكاجلملة  يف

وظاهر الروضة ( :اجلواهر قال يف ،حسان الضمان وقصد اإلنيرناه من عدم املنافاة بكذ يولذا الذ
حسان املراد منها ه قاعدة اإلينافي ال يلعموم املزبور الذل ،كذلكولعله  ،حسانمع قصد اإلحىت  الضمان

  .)٢()صلحيقصد ومل  ما حسان اله اإليل فحص ما
 ك أخذه بقصد التملنيضمانه ب فرق يف وماء ال ألك وجده يفإذا  مايما فكصورة الضمان  مث يف

بعد عدم ي من متغلب فالأو  أخذه خوفاً من سارقإذا  أما ،ليالدل طالقصاحبه إلإىل  صاليقصده اإلأو 
   .للذئبأو  يكخألأو  كهو لشمله يف ،ناطتفترسه باملأن  مثل خوف السباعألنه  الضمان

 عمه ومايأو  ،كأخذه بعنوان التملإذا  تص املنع والضمان مباخيوهل ( :نيمناهج املتق ولذا قال يف
 صال عند خوف عدم وصولهي األخذ لإلنيل بيظهر التفصواأل ،وجهان ،صاحبهإىل  صاليإذا أخذه لإل

خذ بعنوان ل باأليأما التفص ،ضمنيوز وجي ه فالري غنيوب ،مانض جوز والياه فيإخذ متغلب ه ألكمالإىل 
أو  فيقبل التعر كبااللتقاط التمل ىإذا نو ماعلى  ث نزل النصوصيح ،رةكما عن التذكاحلفظ وعدمه 

  على  وز أخذهجي ال نائبه أخذ ماأو  ماموز لإلجينه أ هايبل ف ،بعده

                                                
 . ٩١اآلية سورة التوبة:  )١(
  .٢٢١ص ٣٨انظر جواهر الكالم: ج )٢(
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مر ولأل ،هاجةعن اإل يله مناف لظاهر النهك كذلأن  ره اجلواهر منكذ ه مايفف ،كوجه التمل
   ).كذل ه يفريغكنه أ على الدال )١(أمسهاأن  أحب ال :(عليه السالم) وقول االمام ،ةيبالتخل

إذ  ،ونائبه(عليه السالم) مام  اإلريخذ والضمان خاصة بغأدلة عدم جواز األن إ :قاليأن  نكمينعم 
 :(عليه السالم) بعد قوله ،كن من شأم ذلي الذينيام الزمنكسائر احلكلفان حبفظ أموال الناس كمها م
ماًكم حايكقد جعلته عل ينإ)م كاملوضوع وهو احلا حيث إن ،هيومة الفقكمن أدلة ح ك ذلريغإىل  ،)٢
   .دهيدلة تقن األأ ال ،ةياألولدلة األعلى  وهو وارد ،اته من العرفيوسائر خصوص تهيفكي ؤخذ يفي

 ني املؤمنريان أمك :قال )،هما السالميعل( هيعن أب ،عن جعفر ،ديزي بن نيخرب احلس يف أما ما
مل فإن  ،هو ضامن :قال ،فنفقت أخذ هلا جعالًيأن  ينويدها الرجل فجيالضالة  قول يفي (عليه السالم)

 ،هيضمان عل حسان الخذ بقصد اإلاآلأن  مما ظاهره ،)٣(هيضمان عل فتنفق فال أخذ هلا جعالًيأن  نوي
هم إطالقضرورة  ،صحاببه من األ ة مل أجد عامالًيته لشرائط احلجيمع عدم جامعإنه  :اجلواهر يفف

   .سهكصورة ع وعدمه يف ،صورة عدم اجلواز الضمان يف
   . الواجد ما دام حمسناًنيفضل لصاحبها عدم تضماألأن  على ملحيأن  نكميو :أقول
من وجد ضالة فلم  :قولي (عليه السالم) عبد اهللاأبا  مسعإنه  ،ح صفوانيعلم حال صحيومنه 

  . )٤(تمهاك يمثلها من مال الذأو  ا لرافإعرفها مث وجدت عنده ي
  رادة إعلى أو  یأنه مبعنك :اجلواهر ويف ،ته بالواويه روايوالفق ايفكوعن ال

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح ١١الباب  ٩٩ص ١٨ج الوسائل: )٢(
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أو  راًيتعزو أ تمانكلل فارةًكها بانضمام مثلها كمالإىل  نيدفع العينه أ املرادأو  ،صورة التلف
   .استحباباً

  .هيحنن ف  ماريفهو غ ،ل حالك یوعل
أت يل من وجد ضالة فلكأن  مكلو أعلن احلا ،هريم وغك احلانياستظهرناه من الفرق ب ماعلى  مث

إنه  (عليه السالم) ني املؤمنريالدعائم عن أم ارواه ظهر من قصة املربد اليتي امك ،موضع خاصإىل  ا
 ،ت املاليعلفها من بيهزهلا وي سمنها والي تعرضوا هلا الي الن أو ،هافعليان كربداً فللضوال م ان بىنك
 فالظاهر ،)١(عهايبي حاهلا العلى  ال أقرهاإء منها أخذه ويشعلى  نةيفمن أقام ب ،انت تشرف بأعناقهاكف

ن يكمل إذا  ان ضمانك ولو ،ن ضامناًيكم مل كاملربد انطالقاً من أمر احلاإىل  ا ىد الضالة فأتجيمن أن 
  .مكبأمر احلا كذل

بعض  ما هو املتعارف يفك ،هاريغأو  ارةيسأو  مالأو  وان من جوهرةي احلريحال غ كذلكو
  .احلال احلاضر ة يفيسالم اإلريالبالد غ

ه إخراجوأراد  ،تيوحنو الب نسانت اإليبإىل  وانيجاء احلإذا  مايصورة الضمان ف ضمن يفيوهل 
ل يشمله دلي ل السلطنة فاليث دليح ،اريغه عن األكمل إخالء نسانلإلألن  ،بعد العدمي ال ،تيمن الب

ل يشمله دلي فال ،الشارع سحق فرش الناس املفروش يفيأن  الشارع وله ر يفمينسان أن لإلأن  ماك ،ديال
   .الفرشعلى  من ما أشبهأو  ارتهيسأو  تلف بسبب مروره بدابتهوإن  ديال

  
  ال بل بالتسليم))ال يربؤ باإلرس((

 ،مكاحلاإىل  ولو فقده سلمه ،صاحبهإىل  لو سلمه ؤربيو ،لو أرسله ؤربي ال( :الشرائع قال مث إن
  .)منصوب للمصاحلألنه 

   .موضعه رساله يفإب م مع فقده الكاحلاأو  كاملالإىل  مهيبتسل ؤربيو :القواعد ويف
 ياملوضع الذ أرسله يف :عمر قالألن  ،كفة وماليحنو بأ كذل املخالف يف :رامةكمفتاح ال ويف

   ،هيأصبته ف

                                                
 . ١ح من اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )١(
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   .زول ضمانهي ال فإنهه ريدار غ ه مث طرحه يفريما لو سرق متاع غكإنه  :هيوف
ستصحب يو ،موضعه وأخذه صاحبه زال ضمانه ولو أرسله يف ،أدلة الضمان طالقإل كوذل :أقول
   .علم هل أخذه صاحبه أم اليالعدم لو مل 

  
  اكم فيها))((اللقطة ورأي احل

  ).ال باعه وحفظ مثنه لصاحبهإو ،هيأرسله ف یان له محكفإن ( :مث قال الشرائع
املبسوط  ما يفك :رامة بقولهكه مفتاح اليوعلق عل ،یاحلم م يفكرسله احلايو :القواعد ويف

 يالذ یواملراد احلم ،كح وجامع املقاصد واملسالير والدروس والتنقيرة والتحركوالسرائر والشرائع والتذ
   .ن والضواليل ااهديمام خلمحاه اإل

ع العاجل يالبأن  مكاحلا ىريفقد  الّإو ،ع من باب املثال املتعارفيوالب یرهم احلمكذأن  والظاهر
 یريوقد  ،ما أشبهأو  سراقأو  من برد مثالً یاحلم وان يفياحلعلى  للخطر ،يان له محكوإن  مصلحة

 فالالزم اتباع املصلحة مع التحفظ ،ما أشبهأو  جارتهإأو  إنسانعند داعه يإ الصالح يف یبعد عدم احلم
ان كفإن  ،بقدر الضرورةإالّ  رج منهاخي ل السلطنة اليدلألن  ،كأقل قدر من هدم سلطنة املالعلى 

قومون مقام ي نيوعدول املؤمن ،األقلم اهلدم قد ،دمهان هدم أقل من كوإن  ،ري ختنييهدمان متساو
د يومثل عبد احلم كان مثلكإن  :(عليه السالم) خذ فعلهما لقولهاآل یعدمهم فرضاً فعلومع  ،مكاحلا
  .بعض املباحث يف رناه مفصالًكمما ذ ك ذلريوغ ،)١(بأس فال

صورة  يفأن  ماك ،ان له مصرف أهمكأو  ،ت املالين بيكمل إذا  جرةم أخذ األكللحاأن  والظاهر
   .أيضاًجرة له أخذ األ ،استحباباًأو  اًيرعللضالة وجوباً ش يالعاد نسانأخذ اإل
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شمل يمناطه فإن  ،ئاً حرم مثنهيحرم شإذا  اهللاألن  ،جرةاأل حق له يف خذ فالصورة حرمة األ أما يف
  .كيمال وال ين أمر شرعيكمل إذا  كقاعدة عدم ضمان املالإىل  ضافةباإل ،أيضاًاملقام 

قبال  صرفها يفيأن  م وحنوهكن احلاكتميو ،أيتيما سك كفهو للمال ما أشبهأما لبنه ونتاجه و
  .قبال العلف وحنوه نون من صرفها يفكتميما ك ،جرةاأل

مورد حتقق  يف يم الثانوكجاز له أخذه باحل األويلم كوان باحليأخذ احل نسانز لإلجيمل إذا  مث
أن  جهة اخلوفمفازة واضطر من  ان يفكإذا  ماكان مضطراً كأو  ،أجربه اجلائرإذا  ماك ،موضوعه

 ومن ،جازة الشارعإمن  ،احتماالن ،ه واحلال هذه الضماني، وهل علمنحمل األإىل  وصلهي لريب البعكري
ألن  ،راهكاإل اجلائر يفعلى  ان قرار الضمانكوإن  ،أقرب والثاين ،ل املخمصةكأ ما يفكه ينافي النه أ

   .اضطر لعدم املنافاةذا إ مايخذ فاآلعلى  هيوبه علكجرة رأأن  والظاهر ،یالسبب أقو
 ،كذل املصلحة يف ىرأن إ هيها فكتر يم محكان للحاكن إ :المهك حمكي رة قال يفكالتذ مث إن

   .فظ مثنهاحيفظ صفاا وحيصفها ويأن  باعها بعد ین له محيكمل أو  ،عهايب املصلحة يف یرأوإن 
ن يكمل فإن  ،یاحلم م يفكاحلا رسلهي :قال يخمالف لظاهر القواعد الذإنه ( :رامةكمفتاح ال ويف

ة ريوخ ،یعه مع فقد احلميبي إمنام كاحلاأن  ظاهرهمإذ  ،هريومثل القواعد غ. هكباعه وحفظ مثنه ملال
م هل كد احلاجيولو مل  :مث قال ،حسنإنه  كجامع املقاصد واملسال ويف ،حية الدروس والتنقريرة خكالتذ
أو  كد املالجيأن  إىل د قابضه مضموناًي يف یبقيع ير عدم البيتقدوعلى  ،الظاهر الثاين ،أم ال هعيوز له بجي

املوجب لعدم  يالتعدعلى  من دخوله ،ته وجهانيرجوعه به مع ن ويف ،هينفاق عله اإليب علجيو ،مكاحلا
  املهذب  ما يفكالرجوع 



 ١٦٠

وإن  القطع بعدم الرجوع ينبغيو ،فهموه منها ه نزل عبارة النافع وهو خالف مايوعل ،البارع
 وال ،تعقب الضماني ن فالياألمره أحد يتعذر علي نينفاق شرعاً حومن أمره باإل ،ه احلفظيوجب عل

   ).ةيفاكوال كاملسال ح يفيترج
 يالسارق الذك ،يشرعأو  كين بإذن ماليكمل إذا  الرجوع القاعدة عدم حقه يف ين مقتضكل

أن  ومن املعلوم ،كن له أخذ البذل من املالاكمانة أان بكث لو يفظها حبحيعلفها ويسرق دابة الناس في
موردها إذ  ،شمله قاعدة اخلراج بالضماني وال ،نئذيح كلها للمالكض الدجاجة وحنوها يلبنه وصوفه وب

   .)١(والد أيب حةيصح فة القائل به يفيحنأبا  (عليه السالم) مامولذا رد اإل ،هيحنن ف  ماريغ
على  بناًء ،مكاحلاإىل  وجوب دفعه ناقش يفيقد ( :م بقولهكااحلإىل  الدفع ل يفكاجلواهر أش مث إن

 ف باحلفظلكأس من صاحبه خماطب بالفحص وميبأنه مع عدم ال ،كذل ظهور عبارة املنت وحنوها يف
ه من ريغكأس له الصدقة به يومع ال ،كذلإىل  املغصوب بالنسبةكأو  هو مغصوبإذ  ،هيرده عليحىت 

قلنا وإن  ،هايل عليدل ة الطفل اليوالكون يكوجه على  عن صاحبه مكة احلايووال ،كجمهول املال
ة ءبرا يف كنقدح الشيومنه  ،مثال هذه املصاحلونه منصوباً ألكه باعتبار يه لو دفع إليبوجوب احلفظ عل

رنا كذ ماعلى  مكاحلافإن  ،كد املاليإىل  صليأن  إىل ضمانه يف یبقيبل  ،هيذمته من الضمان لو دفعه إل
وقد عرفت  ،هيال لوجب دفعه إلإله وكيوأو  كاملالكة ءصل معه الرباحيوجه على  قبض ويل فظ الح ويل
   .)يردبيلرناه املقدس األكذ وقد تنبه لبعض ما ،هيف ما

وله احلق  ،بقائه عندهإ فله احلق يف ،تقدم ماعلى  ينيام الزمنكسائر احلك م ويلكاحلان إ :هين فكل
  أن  ق لهحيالغاصب فإن  ،اتسائر املغصوبكعطائه له إ يف
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 ويلإىل  ءيصل الشيث يوح ،صاحبهإىل  وصلهيحىت  فظهحيأن  ق لهحيما كم كاحلاإىل  وصلهي
   .وما أشبه يتؤدحىت  شملهيأداء  فإنه ،امللتقط والغاصب ؤربي كاملال

أخذه  يالذاملوضع  اه يفيإرساله إمورد ثبوته ب زول الضمان يفي وال( :نيمناهج املتق ولذا قال يف
 يم الذكاحلاأو  هيولأو  لهكيوأو  هكمالإىل  مهيذمته بتسل ؤترب إمناو ،هيد عليزيأو  هيساويموضع أو  منه
   ).لهكيوأو  هكمالإىل  صاليسر اإليه عند عدم تيب دفعه إلجي

س يم لكاحلاألن  ،مكاحلاإىل  صالهيإ حق له يف ه الكمالإىل  صالهيإن امللتقط من كنعم لو مت
حال  كذلكو ،هكمالإىل  صالهيإبإالّ  ونيك ال یالنص والفتو املأمور به يف داءفاأل ،كعاً ملثل ذلموضو

   .الغصب وحنوه
 ،الثاين ورفع الضمان يف ،هي فيريقلنا بالتخ يالذ األول عطائه له وجب يفإم بكأجربه احلاإذا  أما

   .وجب قبول قولهيماً مطاعاً كونه حاكفرض ألن 
  

  اكم))((لو مل جيد احل
ع لو أنفق ير عدم البيتقدوعلى  ،عهيسوغ له بيم فهل كد احلاجيولو مل ( :جامع املقاصد قال مث إن

  ).ل حمتملك ،الشاة املأخوذة من العمرانكون يكأم  ،قصدهإذا  ه هل له الرجوعيعل
 وما ،واند عدييده بل  ،ة لهيمع عدم الوال الًأو عهيجواز ب يف ما يكعلفى خيال ورده اجلواهر بأنه 

 ،اًكمال مناء شرعاً والس هو من األيول ،هيواجب عل كذلأن  اً معية ثانياحتمال الرجوع بنفقته مع الن يف
م من كب تردد بعضهم باحليفمن الغر ،هكمالإىل  ردهيحىت  هيمقدمة للحفظ الواجب عل يالشرع األمرو
   .حي ترجريغ

 وال ،وسيه عمل املأيعمل فيمث  ،أيتيما ك أسيحد الإىل  عرفهيامللتقط أن  القاعدة ىن مقتضكل
ان كوجوا ملا إالّ أن  امللتقطعلى  انت واجبةكوإن  والنفقة ،أسياحلفظ بعد ال یعل ع واليالبعلى  ليدل

  أمره حبفظه يالشارع  حيث إن ،اًيشرع



 ١٦٢

النفقة  ىتبقأن  فالالزم ،من دون قاطع له كاملالعلى  ضها باستصحاب النفقةيتعو كاملالعلى  بجي
 ال ان الغاصب بااللتقاط ابتداًءيوجمرد عص ،عطائها للملقوطإها ملن أمر الشارع بيطعي كذمة املال يف
 كياملال األمرك يالشرع األمرأن  ومن الواضح ،وانياحلعلى  أنفقه يوجب سلب احترام ماله الذي

   .وجب حق البدل للمأموريهما يلك
نفاق ب اإلجي فإنه ،السفر وهو يف ردها مثالًعلى  قدريمث مل  إنسانغصب زوجة  لو كومثل ذل

احلضر  ان يفكإذا  نهأل السفر وحنوه ان الزوج يفكإذا  دناه مبايق إمناو ،أخذ بدهلا من الزوجيها ويعل
 والغاصب سبب كنيقبال التم النفقة يفأن  استصحاب بعد الإذ  الزوجعلى  ن عدم وجوب البدلكمأ

  .نفع املقامي اح باب النفقات ماكلنتاب اك رنا يفكوقد ذ ،تهيتفو
مر الشارع فهو أسبب  يالغاصب هو الذإذ  ،نيال املقامك حمل تأمل يف انت املسألة بعدكن وإ

جرة أمطالبة  حق له يف رجاعه والإب جيث يالصحراِء حإىل  اًإنسانأخذ إذا  ماكفهو  ،املهدر مالهك
ن له حق يكبدون قصد الرجوع مل  ما أشبهأو  وانياحلأو  نفق الغاصب للزوجةأن إ نعم، رجاعاإل

   .عراضباحة واإلمن اإلألنه  الرجوع
بعد من ي وال :مث قال ،قرب الرجوعاألن إ :رةكقول التذ ومما تقدم ظهر وجه القبول والرد يف

فعل ألنه  رجوع بعده أنفق من ماله والأو  فيقبل التعر كالتمل یان قد نوكفإن  ،ليالصواب التفص
   .تهيال مع نإو ،نكمتن إ شهاداحلفظ دائماً رجع مع اإل ینووإن  ،هلنفع كذل

   .الم جامع املقاصدكاجلواهر أغرب من  ان جعله يفكن إو
 یبقيبل  ،عه وحفظ مثنهيب أيضاًم كاحلاإىل  صاليسر اإليس له مع عدم تيول( :نيمناهج املتق قال يف

 رجوع ريه جماناً من غينفاق عللزمه حفظه واإليو ،مكاحلاأو  لهكيوأو  كد املالجيأن  إىل ده مضموناًي يف
   .)وجدهإذا  كاملالعلى  ببدله
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أحدهم إىل  صالياإلإىل  بقاءاإلن إ ،ةياان إطالق يف شكالعرفت من اإل ماإىل  ضافةه باإليوف
  .م اللقطةكخالف ظاهر أدلة ح

  .أدلته طالقإل كم جمهول املالكه حيعل یس بلقطة جريل بأنه ليولو ق
   .مكاحلاأو  لهكيوأو  كد املالجيأن  إىل ده مضموناًي يف یبقي ال ،حال يأ وعلى

  
  ((حكم سائر الدواب إذا التقطت))

فهم  كذلألن  ،البقرة واحلمار تردد أظهره املساواة ويف ،م الدابةكذا حكو(( :الشرائع مث قال يف
   .))رياملنع من أخذ البع یمن فحو

مها كحأن  ويف :)الدابة والبقرة واحلمار ل يفيذا التفصكو( :العالمة رامة عند قولكمفتاح ال ويف
ة واملبسوط واخلالف ياملقنعة والنها فقد صرح به يف ،ؤخذي ث اليتؤخذ ح الأا   يفريم البعكح

ح وجامع املقاصد ير والدروس واللمعة والتنقيرة والتحركشف الرموز والتذكوالشرائع والنافع و
 ويف ،یه الفتويعلن إ حيالتنق ويف ،الم السرائركة يوهو قض ،اضية والريفاكوالوالروضة  كواملسال

البسوط  ما يفكومثلها البغل  ،هيخالف ف الإنه  اضيالر ويف ،صحاباملعروف من مذهب األإنه  ةيفاكال
   .ةيفاكه صاحب اليونظر ف ،حيواملفات كشف الرموز واملسالكواخلالف و
حاالن  أيضاًبل حاهلما  ، والشاةريوانات حاهلا حال البعيذه احلل هكأن  القاعدة ىمقتض :أقول

ه يعل یشخي ث اليل رزقه حبيحتصعلى  قادراًأو  ألكو ماء وان ممتنعاً يفيون احليكفرمبا  ،ما تقدمكخمتلفان 
 ،الشاةك اإلبلوصغار  ،املتعارف الشاة يفك كذلكون يك ورمبا ال ،وشأنه نسانه اإلكتري فريبك الريالبعك

   . املمتنعريبكال اإلبلافتراساً حاله حال أو ه موتاً يعل یشخي ال يالذ هايمن الش يوالفحل القو
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 ،الدابةعلى  نصت ات اليتيما تقدم بعض الرواك ،حيالصح يف كل ذلكر املال الشامل لكوقد ذ
 ،حيلصحه سوق ايدل عليما كوان الضال يها خصوص احلياملراد باملال فأن  حةيالظاهر من الصحفإن 

من ستفاد منها األيث يح ،العلةعلى  النصوص املشتملةإىل  ضافةباإل ،منه ك واحد ذلريولذا استفاد غ
روه من املناسبات كبعض ماذإىل  حاجة ال كوبعد ذل ،خذ وعدم جوازهجواز األ من يفوعدم األ

 الشاة العلة ىوساو ،ن املاءصرب له ع الألنه  ،العلة وفارقه يف ،الصورة  يفرياحلمار شابه البعن إ :قوهلمك
   .سكمن الع یالصورة أول فارقه يفوإن  العلة ء مبا ساواه يفيحلاق الشإو ،تنع من الذئبمي الألنه 

على  عهايالدواب املزبورة مج املتجه جعل املدار يف :املسألة اجلواهر بعد نوع تردد يف ولذا قال يف
جوز يوعدمه ف ،وز التعرض هلاجي ها واليف هؤرشه سقاكه وؤخفه حذااملستفاد من  یوجود املعن
  اجلاموس مثالًنينه وبيب  املعلوم تفاوت ماريالبعكا بقول مطلق أ ال ،مهاكه حيعل يرجيالتقاطها و
 الفرس ظاهر نينه وبيبل التفاوت ب ،ما هو واضحك ك ذلريوسرعة العدو وغ الصرب عن املاء واحلمار يف

   .فرس الريعن غ ه فضالًريوغ كذل يف
ظهر من جامع املقاصد ي يالم الدروس والذكمل حيأن  وان فالالزميث قد عرفت اختالف احليوح

وز أخذ احلمار مطلقاً لعدم امتناعه من جيل يوق :ث قال احملقق الثاينيح ،وانياملتعارف من احلعلى  ،قبوله
ساً كاً مشايون احلمار قويكفرمبا  ،ةيخصوص النه أ قد عرفتإذ  ،هيتاً علكالدروس سا يف هركالذئب ذ
   .املوت جوعاً وان واليمنه احل یشخي ث اليحب یومرع ألكماء و وهو يف

والبقر والدابة  اإلبلم صغار كح( :ث قاليح ،أيضاًر يالتحر فهمه العالمة يف يوهذا هو الذ
  ما  ماأ ،هايخذ الشاة فاملسوغ أل املعنی لوجود ،م الشاةك حريواحلم
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أو  ،ت مث هربتكملإذا  وديوالص الظباءكلسرعته أو  ،وريالطكانه رياع لطتنع من صغار السبمي
انت كولو  ،االمتناع يف اإلبلكرب جثته كتنع لمي ته ماكوز أخذها ملشارجي الفهود فالوالب كالكلنابه 
   ).الصحراء وعجز عنها صاحبها فالوجه جواز التقاطهاإىل  ت رجعتكترإذا  ود مستوحشةيالص

ان حمل خطر من جهة كأو  بل ،وعجز صاحبه عنه كترإذا  املستوحش اإلبل علم حاليومنه 
  .هيملاع إلما تقدم اإلك كذل ما أشبهأو  انكالربأو  جان البحريهأو  ليالسأو  الزلزلة

  
  ((التقاط غري احليوان مما ال يتلف))

 نيأحجار الطواحكبار كحجار الاألن (إ :فقال ،وانيوان باحلي احلريرة غكحلق التذأولفهم املناط 
بل هو  ، أخذهميحتر يف اإلبلنحفظ بنفسه ملحقة بيمة وشبهها مما ية وقدور النحاس العظريبكواحلباب ال

 ،كوهذه خبالف تل ،ك ذلريغأو  العطشأو  باجلوعأو  سدما باألإمعرض التلف  يف اإلبلألن  ،منه یأول
فإذا حرم أخذ  ،وانيا خبالف احلاكخترج من م ع عن صاحبها والياد تضكت اء اليشن هذه األوأل

 خشاب املوضوعةواأل ،وز أخذهاجي الشرائع املعهودة ال ذا السفن املربوطة يفكو ،یاحلیوان فهذه أول
عرف يمل إذا  ا لقطةفإ مالح ريالفرات وشبهها بغ أما السفن احمللولة الرباط السائرة يف ،األرضعلى 

   .)هاكمال
ة لوت املنتقيوت اجلاهزة والبيطان البيطارات والطائرات وحارات والقيعلم حال السيذا كو

 لوحدة املناط يف ،باملشقةإالّ  ن محلهاكمي ال بار املصنوعة اليتكبواب الد الضخمة واأليوقضبان احلد
   .عياجلم

 احلرارةأو  بالتلف من الرطوبة جزاءن فساد األكمأارة وحنوها ويالسكانت ذات أجزاء كإذا  نعم
هذا  ،ة مع احتمال االحتراقريبكخشاب الحال األ كذلكو ،أمثلة العالمةكن يكحنوها مل أو  السرقةأو 
   اإلبلة يروا قال بتعارض العلة يفين رمبا كول
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 نيار الالقط بيالتعارض اخت ىومقتض ،ورةكمثلة املذاألإىل  ات اللقطة بالنسبةيروا يف طالقمع اإل
م اللقطة كح إجراءان اجلواهر رجح كوإن  ،ةيواألولع عدم نهما مياجلمع ب ىمقتضألنه  ،خذ وعدمهاأل
أو  هكان ماليبنس ه ولويره العالمة مع فرض صدق اسم الضائع علكذ ع مايمجأن  یقوي :قال هفإن ،هايعل
الدار على  ان اسم اللقطةيفقد مسعت سابقاً جر ،كصدقه سقوطه من املال عترب يفي الإذ  ،لقطة ك ذلريغ
   .اضلفالم بعض األك يف

فحال املستضعف حال  ،وان وضعفهيون االعتبار بقوة احلكث قد عرفت يفح ،انكف كيو
مما صار  كذل ما أشبهأو  يعمأو  سرت رجلهكانأو  فجرحه إنسان اإلبل ىرمإذا  ماك ،فيالضع

دة مبا أوجب يلب احلدائد الشدكألبس الإذا  ماك ،يحال القو يحال املستقوأن  ماك ،فيالضعك
ون يك فإنه ،ن مسلحاً قتله الذئبيكلو مل ه يث إنبعض البالد حب تعارف يفيما ك ،لذئب وقتلهاعتناقه ا

   .يالقوكنئذ يح
وماء قد ضل عنه  ألك ريغ عرج يف األريوأما البع( : بقولهنيعرج مناهج املتقاأل اإلبلإىل  وقد أشار

ان مثله ممتنعاً من صغار كن إ نةه بعد السكوز له متلجيو ،عرفه سنةيل يبل ق ،خذه اآللكمي صاحبه فال
   .)وجه الثالث يف م الشاة يفكه حيعل ى ممتنع جرريان غكولو  ،السباع

مل وإن  ،ف سنةيلزمه التعريو ،لب املنتفع بهكوز التقاط الجي( :ر بقولهيلب التحركالإىل  ما أشارك
  ).ن ضماريشاء احتفظه أمانة من غوإن  ،مع الضمان شاءن إ د صاحبه انتفع بهجي

وإن  مسألة اللقطة تبعاً لبعض النصوص السابقة عراض يفدخل مسألة اإلأ قسماً من الفقهاء مث إن
بعد  كحق للمال خذ مطلقاً والوجب جواز األيعراض فاإل ،یخرترتبط باأل  النياملسألت یحدإانت ك

  ملن سبق فهو  ،یه النص والفتويما دل علك ،عراض جعله مباحاًاإلألن  ،الرجوع خذ يفأخذ اآل
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 أو كل :(صلى اهللا عليه وآله) ه لقولهيتقاط مع اخلطر عللجواز اال ،مانكنما اللقطة هلا حيب
 ريغإىل  ،)٢(هؤحفه حذا :(صلى اهللا عليه وآله) لقوله ،وعدم جوازه مع عدمه ،)١(للذئبأو  يكخأل
   .هذاأو  هذاعلى  املترتبة حكاممن خمتلف األ كذل

 ،ما أشبهأو  اب الذئبيأن سد أومن براثن األ يوان القويأنقذ الالقط احل إذا علم حال مايومنه 
  .ل والزرافة وحنومهايالفكوانات يعلم حال سائر احليومنه  ،يكخألأو  كل :هيصدق عليث يح

  
  ((إذا ترك البعري صاحبه))

ألنه  ز أخذهوماء جا ألك ريغ  من جهد يفريالبع كأما لو تر( :الشرائع رناه قال يفكذ يولذا الذ
من جهد  كترإذا  رمام الدابة والبقرة واحلكذا حكو ،املباحكألنه  ضمان خذ واله اآلكلميو ،التالفك
  ).وماء ألك ريبغ

ه كتروإن  :قال ،لةيالوس ما يفإالّ  ،ني القدماء واملتأخرنيح أجده بيخالف صر بال :اجلواهر ويف
   .حبال ز أخذهجيوماء مل  ألك ريغ الل يفكصاحبه من جهد و

 اللهم ،(صلى اهللا عليه وآله) عرفت من قول الرسول لة بعد مايره الوسكذ عرف وجه مايمل  :أقول
ان كوإن  ،حد أخذهاوز ألجي ال فإنهعرض عنها يث مل يح كقماش للمالكون يكإنه  :قاليإالّ أن 

حىت  كاملل يلكم كحل تدع جماالً ورة الكدلة املذن األكل ،وجب تلفها من احلر والربد وحنومهايها ؤبقا
 یلفحو ،معرض التلف ان يفكإذا  أيضاً كمالسائر األ خذ يفقال جبواز األيبل رمبا  ،هأحكامه يعل يرجي
﴿الَّيتو والَكُمفَهاَء أَموا الستؤياماً  ال تق لَكُم لَ اللَّهعه ؤذايإوز جي ث اليوان حياحل خصوصاً يف ،)٣(﴾ج
   .احكتاب النكقات من باب النف رنا يفكما ذك

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣ب البا ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٥اآلية  سورة النساء: )٣(
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عه وحنوه يبأو  ن منهكمتن إ جربه حبفظهأو  م حلفظه لصاحبهكهذا احلال مراجعة احلا يف ينبغينعم 
  .كمنفعته للمال مته أويقأو  نهيع یلتبق

 كم بذلكان احلكوإن  ،ئاً منها فهو لهيمن أخذ شوإن  نةيسار السفكات انيروا األولد يؤين كل
   .القاعدة هو احلفظ وحنوه ىبل مقتض ،لكمثل املقام مش يف

   :أحكامعبارة الشرائع ثالثة  قد تقدم يفه مث إن
 نيوهذا هو املشهور ب ،ماء جاز أخذه وال ألك ريغ  من جهد يفريالبع كلو ترإنه  :األول

 م)(عليه السال ني املؤمنريأمن إ :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وينكواستدلوا له خبرب الس ،صحاباأل
وإن  ،ث أصاايأخذها حيله  يوماء وأمن فه ألك ها يفكترن إ :دابته من جهد قال كرجل تر يف یقض
   .)١(ملن أصاا يفه ألكو  ماءريغوعلى  خوف ها يفكان ترك

رجل  يف (عليه السالم) ني املؤمنريأم یقض :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وخرب مسمع
 ريغ ها يفكتروإن  ،شاء یمت هاأخذيله  يوماء وأمن فه ألك ها يفكان تركن إ :عة فقاليدابته مبض كتر
   .)٢(اهايملن أح يوماء فه ألك

فالة  اً يفريبعأو  من أصاب ماالً :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ح عبد اهللا بن سنانيوصح
حىت  ها وأنفق نفقةيفأقام عل هريفأخذها غ ،مل تتبعه بها صاحبها ملايلت وقامت وسكقد  األرضمن 
  . )٣(ء املباحيمثل الش يه إمناو، هايل له عليسب له وال يمن املوت فهأو  اللكاها من اليأح

   الل يفكه صاحبه من جهد وكترن إإنه  :لةيالوس شهور قولقبال امل ويف

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
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 ريالغ كمل صرف يفتوز الجي الألنه  ،األصلأن مستنده كو ،ز أخذه حبالجيمل ماء  وال ألك ريغ
  .ات السابقة املطلقةيبعض الرواإىل  ضافةباإل ،للتلف أم ال ان آئالًكسواء  ، إذنهريبغ

املطلقات أن  إىل ضافةهذا باإل ،اتيدة ذه الروايات مقيوالروا ،ليدل ث اليل حيأص األصلن كل
العلة عامة  حيث إنو ،ما أشبهوالفرار و يوان من الرعين احلكظاهرها مت حيث إنمنصرفة عن مثل املقام 

   .بةيمسأو  انت لقطةكإذا  تشمل ما
  
  ))اليت تركها مالكها للقطةمليكة الواجد ((

قول  رامة يفكمفتاح ال فقد قال يف ،ه الواجدكلميره الشرائع بأنه كذ يالذ م الثاينكوأما احل
 اإلرشادر وية والتحرركاملقنعة واملراسم والنافع والتذ ما صرح به يفك( :العالمة مبثل عبارة الشرائع

ن يكة ومل يالنها قوله يف یولعله معن ،ها مما تأخر عنهاريح وجامع املقاصد وغيوالدروس والتنق يضاحواإل
ه يعرف في الإنه  ةيفاكال ويف ،نتزعهيمل  ةنيه البكلو أقام مالنه أ الظاهرعلى  معناهألن  ،حد منازعتهأل

جامع املقاصد  ما يفك كذل ة يفحيبار الظاهرة بل الصرخلأل ،ه من تأخريعلن إ اضيالر ويف ،خالفاً
   .)هريوغ

  .له يفه :وينكخرب الس يف (عليه الصالة والسالم)مثل قوله  ،خبار املتقدمةلأل كوذل :أقول
  .)١(ث أصاايأخذها حيله  يفه :ذاكو
  .)٢(شاء ما یأخذها متيله  يفه :خرب مسمع يف (عليه السالم) ذا قولهكو
مثل  يه إمناها ويل له عليسب له وال يفه :حيالصح يف (عليه الصالة والسالم) هقول كذلكو

  .)٣(ء املباحيالش
  أو  سرحها أهلهاإذا  الدابة يف :(عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريعن أم ،صدر خرب مسمع ويف

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١٣اب الب ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
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   .اهايأح يللذ ينفقتها فهأو  عجزوا عن علفها
  

  كها صاحبها))((ال ضمان يف اللقطة إذا تر
ر يرة والتحركالتذ ضمان فهو املصرح به يف ره الشرائع بأنه الكذ يم الثالث الذكوأما احل

  .ه خمالفاًيمل أجد ف :رامةكمفتاح ال بل يف ،وجممع الربهان كوجامع املقاصد واملسال يضاحواإل اإلرشادو
  .كذلوجه للضمان بعد  فال ،اتيتقدم من الروا ور ماكم املذكاحلعلى  دليو

ره املشهور باستظهار خروج كذ ماعلى  ومسمع وابن سنان وينكالسداللة أخبار  يفل كورمبا اش
 ريغ يف كعراض بالترخبار صورة اإلالضالة ومورد هذه األ الم يفكالألن  ،خبارالم عن هذه األكحمل ال

مورد  يفإالّ  روهاًكان مكوإن  طالقخبار جواز أخذ الضالة بنحو اإلد من األياستففإن  ،ماء وال ألك
  .هلا يلعدم مشول النه ،ون معرضاً للتلفيكحمل  صورة وجدانه يف  يفريبعد جواز أخذ البعي فال ،يالنه

 مثل ريان البعكإذا  ريالشاة والبع يتساوعلى  خبار املتقدمةلداللة األ ، ظاهرريغ شكالن اإلكل
   .كحنو ذلأو  نه من الفراركعدم مت الشاة يف

(صلى اهللا عليه  النيبإىل  جاء رجل :(عليه السالم) عن الصادق ،خرب هشام بن سامل وقد تقدم يف
أو  يكخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) فقال رسول اهللا ،ةًوجدت شا ا رسول اهللا إيني :قال وآله)

شه ركه ؤه خفه وسقاؤحذا ،هؤه وسقاؤمعه حذا :فقال ،اًريوجدت بع ينإارسول اهللا ي :فقال ،للذئب
   .)١(جه فال

(صلى  سأل رجل رسول اهللا :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ة بن عماريح معاويصح ويف
أن  أحب وما :قال ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :فقال للسائل ،عن الشاة الضالة بالفالة اهللا عليه وآله)

ه خل ؤرشه سقاكه وؤخفه حذا ،وله كل ما :فقال للسائل ، الضالريوسأل عن البع :قال ،مسهاأ
  .)٢(عنه

   ريان البعكنه إذا أ املفهوم منهمافإن 

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٣٦٣ص ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
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   .للذئبأو  هيخأل له أونه أ م الشاة يفكوماً حبكان حمكللذئب أو  هيخأل الشاة له أوك
ه ياختلفوا ف يجمال لالختالف الذ یبقي ال ،املناط املماثلة للشاة وعدمهأن  ث قد عرفتيوح

أخذه  البد يفنه أ نيآخر حيظاهر مجاعة وصر حيث إن ،ومسمع وينكر من خرب السظهي ماإىل  بالنسبة
 ألك من جهد يف كأحدمها بأن تر یفلو انتف ،وماء ألك ريغ ونه يفكمن جهد و كالتر أعين ،نيمن الشرط

فقد  ،ز أخذهجيهما مل ي جهد فريمن غ كل منهما بأن ترك یانتفأو  ،مهاريغ  جهد يفريمن غأو  ،وماء
   .أيضاًح يلوح من التنقي مجاعل بأن اإليورمبا ق ،مجاعاإل كذلعلى  یكحنه أ يمريعن الص يكح

ماء  وال ألك ريغ ها يفكترإنه إذا  :(عليه السالم) ني املؤمنريظاهر قول أمن إ :وعن جامع املقاصد
 ا الن وأليمراألالنتفاء  ،س تؤخذكبالعأو  كماء هنا وال ألك ة يفكاملترون أ ،)١(اهايأح يللذ يفه
  .هينعها من الوصول إلميوضعفها  ،ش بدون املاءيتع

 الألنه ، فاقدمهاكس فكبالعأو   ماءريبغ ألك لو وجده يف :كاملسال ويف ،عن الروضة كيوحنوه احمل
   .خربأحدمها عن اآل ستغيني

 ،همايملة علم املشتكحبأو  م فاقدمهاكحب يأحدمها فهل هعلى  علم حال الفالة املشتملةي كومن ذل
   :قوالن

   .هيتابك يف د الثاينيوالشه ة احملقق الثاينريخ :األول
   .عنهم يكما حك ،حيوالتنق يردبيلهو خمتار املقدس األ :والثاين

 ين أمر شرعيكمل أن  د بعديوز له أخذه ضمنه لقاعدة الجي صورة ال  وحنوه يفريلو أخذ البعه مث إن
وإذا أخذه  ،مجاعه من اإليعل يعدما اإىل  مضافاً ،عن أخذه يبل قد عرفت النه ،خذلأل كيمال وال
  ما إه حفظه يوجب عل كذلك

                                                
  . ٣ح لقطةمن كتاب ال ١٣الباب  ٣٦٤ص ١٧ج الوسائل: )١(
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ب حفظها جية يمانة شرعأورته بعد أخذه ريلص ،معشب آمن وحنوه ه يفحيوأما بتسر ،هينفاق علباإل
إىل  وعالرج حق له يف وال ،ما أشبهنقذها عن املوت واهلزال والضعف وفقد عضو ويملا  ،هاينفاق علواإل

ألنه  ،جرةاأل حق له يف ما الك ،سرح هو بنفسهأو  املباح یاملرع ه بأن سرحه يفينفق عليمل إذا  صاحبه
قصد التربع فعدم حقه واضح فإن  أنفقإذا  وأما ،يشرع وال كين إذن ماليكث مل يأهدر عمل نفسه ح

على  انت واجبةكنفقة الدابة  ألن ،تمل حقهحيقصد الرجوع فرمبا إذا  وأما ،أهدر مال نفسهألنه  أيضاً
الوجوب  القاعدة عدم ىومقتض ،نفقأملن  ىها تعطينفق عليث مل يوح ،ستصحب الوجوبيها فكمال
 وقد تقدم نوع تردد يف ،الدابةعلى  ملال الغاصب املنفق كة مال املاليبدلعلى  ليصل بعد عدم دللأل

   .املسألة
 بل ال ،كذن املالإكم كجازة احلاإألن  ،البدل ان له أخذكم فأجازه كتاب واستجاز احلا نعم لو

 كقال املالإذا  قطعاً كذلكنه أ ماك ،مكأجازه احلاإذا  تبيمل وإن  كذلكون احلال يكأن  بعدي
رنا كوذ ،عطاء مقابلهإه يان علكله مقابل  ءيأمر بشإذا  نساناإلأن  رواكم ذفإ ،هاينفق علأ :للغاصب

   .هريتاب الغصب وغك يف كل ذليتفص
غصب إذا  كذلكو ،ها بقصد الرجوعينفق علأو مثالً إنسانإذا غصب زوجة  علم حال مايومنه 

   .سبق ما مثل هذه املسألة يفإىل  وقد أملعنا ،النفقة من واجيب ما أشبهأو  أباهأو  ولده
  

  ))متلكهااللقطة اجلائز  ت((إذا تلف
مة مع يه دفع القيب علجي ن والضمي النه أ خالف يف وال إشكال الإنه  فقد عرفت ،انكف كيو

مة يه دفع القيب علجي لو أخذ اجلائز أخذه فهو له وال :قال ،هيعل مجاعح اإليبل عن التنق ،كالتلف للمال
 مع نيه رد العيب علجي نه الأ والظاهر ،اًإمجاعوصدقه امللتقط  ةنيأقام بوإن  ،ظهر لو كمع التلف للمال

رد  ويف :ث قاليه حيظهر من القواعد نوع توقف فوإن  ،همبل هذا هو املشهور عند ،كطلب املال
   نيالع



 ١٧٣

ر يونقله عن التحر ،رامةكمفتاح ال ما يفك ،صح عدم الردن األكل ،إشكال كمع طلب املال
   .والدروس وجامع املقاصد

صح عدم األأن  يكعلفى خيال ( :اجلواهر بقوله ورده يف ،یالرد أقويضاح أن عن اإل كينعم احمل
إىل  مضافاً ،انفساخه بالطلب املزبور الم يفكال إمناو ،خذحصوله لآلعلى  املتفق كاملل بقاء صالةالرد أل

(عليه  جعفر أيب ص قولخيوبه  ،هريعراض وغصورة اإل الالزم يف كاملل ه يفريح املزبور وغيظهور الصح
مشوله على  بناًء ،)١(هيده إلره فإذا جاء طالب ،ه طالبهيأتيحىت  تمتع بهيفل ،ئاً فهو لهيمن وجد ش :السالم)

منها  ،ول من وجوهح لأليالترجأن  ب يفير وال ،من وجه انهميون التعارض بكأقصاه إذ  ،ملثل املقام
   .)ك ذلريوغ يائيحاإل كومنها استفادة مل ،السند ومنها الصحة يف ،ه باملباحيومنها التشب ،االستصحاب

 كل يه :(عليه الصالة والسالم)قوله  الشاة يفكد املورأن  عرفت من ما كذلإىل  ضافي :أقول
  .لهنه أ مما ظاهره ،للذئبأو  يكخألأو 

ع يمن الب كمالعمل بسائر األيما كعمل به يأن  صحيالقاعدة  ىما هو مقتضكه كملنه أ على وبناًء
   .ك ذلريل وغكواهلبة والرهن واأل

 الّإبدون قصده  نساناإل كمل دخل يفيء يش ال فإنه ،القصدإىل  تاجحيه كمتلأن  يف إشكال نعم ال
 ،هكان ملالك كقصد التمليفإذا مل  ،اء املواتيحإتاب ك رناه يفكما ذكل السلطنة يلدل ،رث وحنوهاإل يف
   .يم الشرعكاحلاإىل  صالهيإأراد  إمناو كذا لو أخذه بدون قصد التملكو

املطالبة مبا حصل منها من جواز عدم  يف إشكال  فالنيبوجوب رد الع يضاحمث لو قلنا بقول اإل
  وإن  ،هكمل و مناءالولد والصوف واللنب وحنوها مما هك النماء

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )١(
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ع ياملبك خاصة نيفسخ الع یان له تسلط فعلكن إألنه  ،حيالتنق ما صرح به يفك ،نهيوجد ع
  .رهكما ذكاجلواهر وهو  ذا يفك ،اريباخل

  
  ((إذا عثر على شاة يف الفالة))

 ي السباع فهريمتتنع من صغ ا الالفالة أخذها الواجد أل وجدت يفن إ الشاة( :مث قال الشرائع
  ).معرضة للتلف

 وجدت يفن إ وز أخذهاجي( :قال ،)وأما الشاة فتؤخذ( :عند قول العالمة :رامةكمفتاح ال ويف
عن  يكح ماية املرام فياملهذب البارع واملقتصر وغا ما يفكاً إمجاعو ،رةكالتذ الفالة عند علمائنا يف

 ضالة الغنم يفأن  على العامة إمجاعوابن عبد الرب نقل  ،ةيفاكوال كاملسال ما يفكخالف  وبال ،ريخاأل
   .)لهاكها له أياملوضع املخوف عل

 :هريوقول الشرائع وغ ،كذلعلى  ها الدالةريحة وغيات الصحيوقد تقدمت مجلة من الروا :أقول
ث نظروا سائر يح للذئبأو  :(صلى اهللا عليه وآله) د من قولهمستفا ) السباعريمتتنع من صغ ا الأل(

   .ما أشبهسد والنمر واألكة ريبكقبال السباع ال ة بالذئب يفريالسباع الصغ
  

  ((ختيري امللتقط بني أمور ثالثة))
ها كشاء ملن إ اريخذ باخلاآلأن  خالف أجده يف ذا الكو( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ،جاء صاحبها وطالبإذا  أو ،ما هو املشهوركونه يناً من ديون ديكوجه على  ةي الننيطلقاً حضمن ميو
 ده لصحاا والي ها أمانة يفبسشاء احتوإن  ،تردد وخالفعلى  ،جاء وطالبإذا  غرم له غرامةينه أ أو

راه من ي ها مايفعل فيالغائب ومنصوب للمصاحل  هو ويل يم الذكاحلاإىل  شاء دفعهاوإن  ،ضمان
ثر مشعراً باخلالف كاألإىل  نسبه بعض الناسوإن  ،كاملالإىل  وصل مثنهايعها ويبيأو  فظهاحيبل  ،املصلحة

   ).ن مل أحتققهكل ،هيف
والدروس  اإلرشادر ويرة والتحركالتذ مور الثالثة مصرح به يف األنيه بيريرامة ختكمفتاح ال ويف

  اض ية والريافكلوجممع الربهان وا كوجامع املقاصد واملسال



 ١٧٥

   .لة واملراسم والسرائريقول املبسوط والوس یعن معن كمث نقل ذل ،هاريوغ
حيث القواعد العامة  ىفهو مقتض ،مكاحلاإىل  مهايتسلأو  ،دهي ها أمانة يفكأما حفظها ملال :أقول

 وال شكالإ وال ،مكهو احلا يالذ الويلإىل  مهلشاء سوإن  ،شاء حفظه أمانةفإن  ،كللمال كاملل إن
إالّ أن  ،دون الواجد الويلألنه  مكاحلاإىل  ميان التسلكوإن  ةياألولالقاعدة  ىومقتض ،نياألمر خالف يف

   .أيضاًاحلفظ أمانة على  دل یالنص والفتو
له ألن  ،مكاحلاإىل  ميالتسل انت املصلحة يفك إمناو ،دهي بقاء يفاإل كن مصلحة املالكمل تإذا  نعم
 عرفي ال يدون هذا الرجل الذ ،مكما فقده عنده احلاإىل  لول فاقد من الوصكن كتميو ،مربداً مثالً

  .مكاحلاإىل  ميان الالزم التسلك ،اامع عرفه يفوإن 
 ،دهي دون بقائه يف ،مثالً كم موجباً حملذور للمالكاحلاإىل  ميان التسلكس بأن كلو انعنه أ ماك

أو  مكاحلاإىل  مهيتسلأو  حفظه عند نفسه مور يفظة هذه األفالالزم مالح ،دهي بقاء يفان الالزم اإلك
   .نياألمر نيب يالتساو

فمع فرض  ،كذل يف كن الظاهر اعتبار مصلحة املالكل( :ث قاليح ،أشار اجلواهر كذلإىل  أنهكو
بل  ،ه مع احتمالهية للملتقط عليلعدم ثبوت وال كم ذلكاحلا یتوليو ،عها وحفظ مثنهايتجه بيعدمها 

   ).لهاكمن أ یأولألنه  ريالتحر به يف جزم
 ،كذل ما أشبهأو  ارجياإلأو  عيمن الب كح حبال املالاألصلتصرف حسب ي فإنههو أو  مكأما احلا

مور  األني بيريالتخ لمات الفقهاء يفكو ،بقدر الضرورةإالّ  رج منهخيمل  يل السلطنة الذيدل طالقإل
  .كلمام عن مثل ذلكالنصراف  ،یهذا أولأو  یان هذا أولكإذا  ما ة اليراد ا احلالة العادي إمناالثالثة 

   یمث لو رأ



 ١٧٦

م كاحلاألن  ،مصلحة الالقطعلى  مكالالقط مصلحة قدمت مصلحة احلا یم مصلحة ورأكاحلا
عرف يمن مل على  تهيوال إطالقم من عرف كحيف ،مثل املقام تأمل ة الالقط يفيوال إطالق ويف ،ويل

   .تهيوال إطالق
م فقد كدفعها للحايأو  كفظها للمالحيث يه حيضمان عل النه أ أما :رامةكمفتاح ال قال يف

هما يف األصل هليودل ،ة املراميوعن غا ،كواملسال يضاحاإل يف مجاعه اإليعل یكوح ،طفحت به عبارام
   .األول  يفنينه أمأو

 الثاين يف كل املالكينه وأو ،)١()هما السالميعل( عن أحدمها ،حة حممد بن مسلميه صحيبل تدل عل
  .)٢(ضمناني فال

مرادهم حبفظه بنفسه أعم من أن  ماك ،لهكيوأو  مكعم من احلام األكمرادهم باحلاأن  ىفخي وال
   .لهكيبوأو  حفظه بنفسه

 :ريبل عن التحر ،سائر أقسام اللقطة ه يفيخبار علبداللة األ كه فقد استدلوا لذلكتمليأن  لهأن  أما
ف ي تعررياحلال من غ ها يفكوز متلجيوعن املهذب البارع  ،العلماء إمجاعاحلال ب لشاة يفل اكجاز أ

  .للذئبأو  يكخألأو  كل يه :ات متقدمةيروا يف (عليه الصالة والسالم)قال  ،العلماء إمجاعب
 م)(عليه الصالة والسالمثل قوله  ،اجلملة يف كالتملعلى  نصوص مطلق اللقطة الدالةإىل  ضافةباإل

عرفها ي :قال ،أخذهايدها الرجل وجيواللقطة  :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ة احلليبيروا يف
   .)٣(ل مالهيسبك يال فهإهلا طالب و جاءفإن  ،سنة

فإن  ترفعوها ال :قال ،سألته عن اللقطة :قال )،هما السالميعل( عن أحدمها ،وعن حممد بن مسلم
أن  إىل كمالعلى  يرجي ها مايعل يرجي كعرض مال ال فاجعلها يفإطالبها و جاء فإن ،ت فعرفها سنةيابتل
   .ء طالبهايجي

                                                
 . ٣ح ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج انظر الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(



 ١٧٧

إذا  الضالونإالّ  لهاكأي الضوال ال :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ة جراح املدائينيروا ويف
  .عرفهاإذا  لهاكمما مفهومه جواز أ، )١(عرفوهايمل 

   .املطلقةاللقطة  يف اليت اتيمن الروا ك ذلريغإىل 
  

  ))وعدم ضماا ((ضمان اللقطة
فإن  ،هابد صاحجيحىت  حفظها م أوكاحلاإىل  ة وسلمهايانت أمانته شرعكث يفح ،حال يأ یوعل

 ماعلى  نيميالإالّ  نيماألعلى  سيالشارع جعله أمانة ولألن  ،ن ضامناًيكهذا احلال مل  ب يفيتع تلف أو
  .هيخالف ف وال إشكال وال ،بابه يف رناه مفصالًكذ

  :ه قوالنيف ،ضامن أم ال ها فهل هوكمتلإذا  أما
 ح والروضةيالتنق ويف ،والتبصرة والدروس وجامع املقاصد اإلرشادر وية النافع والتحرريالضمان خ

أن  سوط والسرائر لهبامل ويف ،متهايضامن لق أخذها وهويإنه  ة واملراسمياملقنعة والنها ويف ،أشهرإنه 
إنه  يضاحلة واإليالوس يف وحنومها ما ،هيلإجاء صاحبها ردها إذا  ذمته مة يفيون القكتأن  على لهاكأي
  عنهم. كيما حك ،وجد وطلبإذا  غرمي

عن  كياحمل وهو ،وماء ألك ريغ من جهد يف ك املتروريالبعك، ها جماناًكملإذا  مايوعدم الضمان ف
 ومثله قال أبوه يف ،الذئب أو يكخأل أو كل يه إمناذها فوجدت الشاة فخإذا  :املقنع ي ففنيالصدوق

 ،كذل ل يفكالقواعد استش والعالمة يف ،رصاملقت وقواه يف ،العباس أيب إىل وقد نسب هذا القول ،تهرسال
  .الشرائع تردد واحملقق يف

  .حةيات الصحيالروا ان الالم يفكمل ،لعله أقرب :ةيفاكوقال صاحب ال
ها من كلمينه أ صحاب أطلقوااألن إ :قال يضاحاإل ويف ،اضيالر كذلكو ،حياملفات يف ا ماوحنوه

  ذا ك ،د بضمانيي تقريغ

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٧٨

ل يوجد دلي ومل رينه مال الغوأل ،القاعدة هو الضمان لالستصحاب ىومقتض ،رامةكره مفتاح الكذ
وأدلة رد  ،أخذت د مايالعلى  هيدل عليو ،جواز تصرفهعلى  دلةدلت األ إمناو ،م ضمانهكناقل عن ح
   .صاحبهإىل  املال امللقوط

ألنه  ،س معناه عدم الضمانيفل ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(عليه الصالة والسالم)أما قوله 
قال  قال: ،الصحراء هل حتل له يف ةًعن رجل أصاب شا ،سنادقرب اإل يف يح املرويالصح مفسر يف

فإن  ،ث أصبتهايفها حفخذها وعر ،للذئبأو  كيخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا
أن  طلب مثنهايجاء صاحبها ن إ لها وأنت هلا ضامنكمل تعرف فوإن  ،صاحبهاإىل  عرفت فردها

   .)١(تردها
سألته عن الرجل  ،)هم الصالة والسالميعل( أخيه موسی عن ،جعفرعلي بن  حيده صحيؤيو

حىت  عرض ماله مل تعرف حفظها يففإن  ،عرفها سنةي :قال ،صنعيف كيدابة أو  ثوباًأو  ب درمهاًيصي
  .)٢(ا وهو هلا ضامن مات أوصین إ، واهيإها يعطيطالبها ف يءجي

رجل  يف یقض :)ه الصالة والسالميعل( يعل إىل ة (عليهم السالم)ئمبسند األ ،اتياجلعفر ويف
 ترد الناقةأن  یفقضمث جاء صاحبها ة ريثكنتجت أوالداً حىت  ها عندهكفأمس ةًشاأو  بقرةأو  وجد ناقة

  .)٣(ه أجر مثلهيرعاها وتقوم عليانت عنده ك يللذ یوقض ،الشاة بأوالدهاأو 
   :(عليه الصالة والسالم)لظاهر قوله  ،ظهر ضعف من قال بعدم الضماني كوبذل

                                                
 . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٧ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج الستدرك: )٣(



 ١٧٩

للذئبأو  يكخألأو لك  يه)١(.   
إىل  فالة اً يفريبعأو  من أصاب ماالً :يوه ،خذباأل كحق التمل ة يفحيحة ابن سنان الصريولصح

  .)٢(ء املباحيمثل الش يه إمناها ويل له عليسب له وال يفه :قوله
 حيث إن ،)٣(عرفوهايمل إذا  الضالونإالّ  لهاكأي الضوال ال :(عليه الصالة والسالم)وله قول

   .ر الضمانكذيمل ألنه  ضمان بالإنه  والظاهر ،لهاكأيف يبعد التعرنه أ املفهوم منه
نه أ املفهوم حيث إن ،)٤(لرا يعرفها فهيمن وجد ضالة فلم  :ح صفوانيبل واملفهوم من صح

  .له يلو عرفها فه
قاوم أدلة ت نها الكل ،أقاموها لعدم الضمان دلة اليتمن األ ك ذلريغإىل  ،ةءالربا أصالةإىل  ضافةباإل

   .القول بالضمان
ه كمانع من متل وال ،بل مل أجد مصرحاً بعدمه ،املشهور الضمانل بشهر األ( :اجلواهر ولذا قال يف

 ،هيعل یمال املول يف قع من الويلي حنو ماعلى  ،ةيه بالنكمل دخاله يفإعلى  ة لهيالوال یمعنعلى  متهيبق
السفرة  ورد يف ح مايون صريكاد كبل هو  ،ذمته نه بعوض يفيع كلمي ينئذ شبه القرض الذيون حيكف

اً له كونه ملك نيعدم املنافاة ب كظهر لي كومن ذل ،نفسهعلى  لها مقوماً هلاكبأ األمرمن امللتقطة 
   ).ذمته مة يفيال فالقإو ك للنصوص املصرحة بذلنيمع وجود الع كطلب املالإذا  وانفساخه

  ن كمتفإنه إذا  ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله) قوله یعرف معنيومنه 

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢باب ال ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٤الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٤(



 ١٨٠

   .للذئب يأخذها فهيمل وإن  ،له يال فهإو ،خلأل يخ فهمن األ
  

  ))لقطة احليوان ((هل جيب تعريف
   :ه قوالنيف ،ف الشاةيب تعرجيمث هل 
وتبعه  ،هاريغكف يالوجه وجوب التعرن إ :هيث قال فير حية التحرريوهو خ ،الوجوب :األول

  .مهارياض وغيجممع الربهان والر
ها يجعفر املصرح فعلي بن  حةيوصح ،ها بالشاةيسناد املصرح فحة قرب اإليبصح كواستدلوا لذل

ها يفحة صفوان املصرح يوصح ،الفرسإىل  قال بانصراف الدابةيإالّ أن  اللهم ،أيضاًبالدابة الشاملة للشاة 
مل إذا  الضالونإالّ  ل الضالةكأيال :خرب اجلراح املدائين وقد تقدم يف ،أيضاًبالضالة الشاملة للشاة 

   .فوهاعري
 يف ةًأصبت شا :قال لهإنه  ،(صلى اهللا عليه وآله) عن رسول اهللا ،تقدم عن الدعائم كذلكو

على  عرفت فارددهافإن  ،ث أصبتهايخذها فعرفها ح ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :قال ،الصحراء
   .)١(لها وأنت هلا ضامنكمل تعرف فوإن  ،صاحبها

ف يب تعرجيوهل ( :جامع املقاصد حمكي فقد قال يف ،فين عدم وجوب التعريوعن مجاعة آخر
أو  كل يه :(عليه السالم) لظاهر قوله ،قرب العدماأل :رةكالتذ قال يف ،الشاة املأخوذة من الفالة

ل يد دلييمن تق یف أوليده بالتعرييس تقيول ،في تعرريها من غكاملتبادر منه متلفإن  ،للذئبأو  يكخأل
   ).نيمت يهذا قوو ،عدا الشاة ف مبايالتعر

 ماعلى  دلي ال للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(عليه الصالة والسالم)قوله أن  قد عرفت كنكل
 ،املسألة يف إمجاعه فال يوعل ،فيالتعر وجوب مهاريوغ كالروضة واملسالك واحد ريا اختار غذول ،رواكذ

الفالة  الشاة يف يأ هاكمتل وزجيالقول بالضمان على ( :ث قاليح ،املهذب البارع حمكيادعاه وإن 
   ).لهاكمن أ أوىل ألنه عهايذا بكو ،العلماء إمجاعف بي تعررياحلال من غ ها يفيوالتصرف ف

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ١٥٣ص ٣ج ستدرك:امل )١(



 ١٨١

   .فيعدم التعر مجاعأراد باإلنه أ ل يفكستشينه رمبا كل
 ،ف سنةيبعض تعر فها بل يفيالظاهر مما مسعته من النصوص السابقة وجوب تعر( :اجلواهر قال يف

والشاة  ،)١(عرفوهايمل إذا  الضالونإالّ  ل الضالةكأي ال :خرب املدائين يف (عليه السالم) قولهإىل  مضافاً
م الشاة كن استفادة حكمي يح السابق الذيالصح الدابة يفك ،هاينحصر املصداق فيمل ن إ أظهر أفرادها

ل ك يف األصلهو  كبل لعل ذل ،ة أفراد الضالنيلعدم الفرق ب ،هاريون املراد منها غكقلنا بإذا  حىت منه
نئذ غرامة يف حيمثرة التعرألن  ،نهايتالف عإها بياحلال والتصرف ف ها يفكمتل كذل نايفي وال ،لقطة

   ).هاين حفظها والشهادة علكميوصاف واأل ،مةيالق
 فإذا أخذه عرفه يف :حكامولذا قال مهذب األ ،كف قبل التمليبعد وجوب التعري فال ،هذا یوعل

عه يه وبكان له متلكال إو ،هيلإعرف صاحبه رده فإن  ،ه أحديان فكن إ هيأصابه وحوال يان الذكامل
(صلى اهللا  عظماأل صابة بقول النيبحمل اإل ف يفيالتعرعلى  واستدل ،ه لو وجدكله مع الضمان ملالكوأ

لها وأنت كفمل تعرف وإن  ،صاحبهاإىل  عرفت فردهافإن  ،ث أصبتهايفخذها وعرفها ح :عليه وآله)
   .هيتردها علأن  طلب مثنهايجاء صاحبها ن إ ضامن هلا
 ىمقتضأن  ظهري كوبذل ، واحدريبه غ یأفتوإن  ،لكل مبجرد الظفر به مشكفاأل ،حال يأ يوعل

  .دةيد املطلقة باملقييف تقيدة بالتعريات املقيات املطلقة والرواي الروانياجلمع ب
  

  ((حد التعريف))
السنة من  إمناو ،أسيحد الإىل  الظاهر ،أسيحد الأو  ،ةيالروا ما يفكف سنة يوهل الالزم التعر

نة يجاء رجل من أهل املد :قال (عليه السالم) عن الصادق ،عفوري أيب ة ابنيلروا ،ة والفضليواألولباب 
  فإن  ،سأل عن صاحبهايام ويسبها عنده ثالثة أحيأن  فأمرته :قال ،ةًعن رجل أصاب شا فسألين

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٨٢

  .)١(ال باعها وتصدق بثمنهاإصاحبها و جاِء
إالّ  عملي ومن ال ،نيساطاأل ینها منجربة بفتوكفة حبسب السند ليانت ضعكوإن  ةيوالروا

   .أسيحد الإىل  ة الفحصيفاكعلى  ل الداليمن الدل أيتيس ماإىل  ضافةهذا باإل ،خبارات من األيبالقطع
 ريوخت ،الفالة أخذها الواجد وجدت يففإن  ما الشاةوأ( :نيمناهج املتق رناه قال يفكذ يولذا الذ

ح من حفظ األصلهو  ب ماكتريم لكاحلاإىل   دفعهانيوب ،ضمان ده لصاحبها بالي  حبسها أمانة يفنيب
 ريخاختار األوإن  ،متهايه هلا مع ضمان قك متلنيوب ،كاملالإىل  صاليعها وضبط مثنها لإليبأو  نهايع

   .)ظهراألعلى  هاكمن الظفر مبالأس يف واليالتعرعلى  توقف
ف يبالتعر األمرال لالستصحاب وعموم  :ليق ،ف سنةيقبل التعر كوهل له التمل( :اضيالر قال يف

مقام  د له به مع ورودها يفييمن دون تق كالصحاح باملل طالقمجاعة العدم إل ىوقو ،اللطقات يف
 ريغ طالقته اإليبل غا ،عموم له النه أ املتقدم مع االستصحاب مع األمرص عموم خيوبه  ،احلاجة

  ). الضوالريموال غلقطة األإىل إالّ  هياق جل من النصوص املشتملة عليم التبادر وسكاملنصرف حب
والتصرف  كالتملعلى  هيبقسم مجاعب لإليغرإنه ( :اجلواهر قال يفوإن  ،رهكما ذيغرابة ف وال

حمتمل  مجاعاإلأن  إىل ضافةباإل ،سألة مع وجود املخالفامل يف إمجاع النه أ قد عرفتإذ  ،)احلال ها يفيف
روا كذ ماعلى  داللة لقوله وال ،(صلى اهللا عليه وآله) قول الرسولإىل  مستندألنه  بل ظاهره ،االستناد

  .هيما أشرنا إلك
عل قسماً جيأن  ينبغي فال ،ها من املال الصامتريغكون الشاة ك يقتضيف سنة يالتعر( :وقوله

ستغرق يقد  فإنه ،هيها والرجوع علينفاق عللو أراد اإل كمناف ملصلحة املالنه أ على ،عنه مستقالً
   ).متهايأضعاف ق

                                                
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٨٣

وقد عرب  ،أسيحد الإىل  الالزم إمناو ،االستحبابعلى  نا محلنا السنةأقد عرفت  كنأل ، ظاهرريغ
أو  عيشرها مع القطحي إمناجد غالباً وها الواينفق علي النه أ إىل ضافةباإل ،امية بثالثة أيالروا كتل عنه يف

   .األرض حنوه فتسرح يف
حمل  وجدا يفإذا  ماأ يف ، وأمثالهريوالبع ، الشاة وأمثاهلانيفقد عرفت الفرق ب ،حال يأ یوعل

 ،ريوانات الصغار أمثال الذئب وحنوه خبالف البعياحلالشاة معرضة الفتراس ن إ ،حانيالمها صحكخطر و
فإن  ،عرض صاحبهما عنهمايمل إذا  ما ن هذا الفرق يفكل ،وز أخذ الشاةجي وريالبع وز أخذجي ولذا ال

يف جواز األخذ واألكل وال ضمان كما ال تعريف، وفيما إذا مل يكن كالمها سواء يف أعرض فهما سواء 
ما يوف ،أيضاًم الشاة ك حريم البعكان حكال إو ،أيضاًه ري وغريل البعكأياحملل مأسدة ألن  ،هماياخلطر عل

 كتتر الب الك كانت هناكأو  ةيانت الشاة قوكإذا كما  همايعدم اخلطر عل يف المها سواءكن يكمل 
النص بعد عدم   يفنيمكاحل للعلة يف ،ذخعدم األ المها سواء يفكان كال إو ،سة الذئب وحنوهيالشاة فر

الشاة عن  كما لو تريوف ،الشاة يف ريعلة البعأو  ريالبع وجدت علة الشاة يفإذا  نهمايفهم العرف فرقاً ب
ال إو ،عراضمل جنعل اجلهد من اإلإذا  مايالشاة ف  يفريء علة البعي ريم البعكمها حكان حكإالّ و جهد

   .واهللا سبحانه العامل ،داًين قسماً جديكمل 
  

  ((لقطة احليوان غري املمتنع))
ل يوالبقر واخل اإلبلأطفال ك ،السباع ريتنع من صغمي ال ل ماكم الشاة كح ويف( :مث قال الشرائع

  ).ترددعلى  ريواحلم
ت كيوقد ح ،الشاةكفالة  انت يفكإذا  هاكجواز أخذها ومتل مها يفكحن إ :رامةكمفتاح ال ويف

 اإلرشادر ويرة التحركاملبسوط واملراسم والسرائر والتذ وبه صرح يف ،ةيافكوال كاملسال ه الشهرة يفيعل
  وقد  ،واملهذب البارع واملقتصر وجامع املقاصد شف الرموزكح ويواملفات



 ١٨٤

   .علمائناإىل  خذها جواز األينسب فنه أ رةكعن التذ كجامع املقاصد واملسال يف يكح
واملقدس  ،ةيفاكال وجزم بالعدم يف ،كالشرائع والدروس واللمعة الروضة واملسال ح يفيترج وال

  .خذاأل زجواعلى  باس اقتصراوأبو الع يبواآل ،حلق وتارة منعأتارة  يردبيلاأل
رشه كه وؤخفه حذا :(صلى اهللا عليه وآله) لظهور قوله ،ره املشهوركذ القاعدة ما ىومقتض

على  ون املدارك ،)١(للذئبأو  يكخألأو  كل يه :الشاة يف (صلى اهللا عليه وآله) وقوله ،هؤسقا
فقول  ،بل هو من فهم املناط عرفاً ،منوعاس امليمن الق كس ذليفل ،صاحبه أيتيحىت  االمتناع واالستغناء

   . ظاهر الوجهرياس غين منعوا بأنه قيمجاعة من الذ
وز مثل الدجاج واأل يفحىت  ،واناتيل احلك يف االمتناع واالستغناء مدار دوريم كهذا فاحل یوعل

وم ذه كحم أيضاً كهو مل يول الذك املأريغألن  ،ولك املأريول اللحم وغك مأني فرق بريمن غ ،والبط
ة يمدخل ول الك مأريغأو  والًكونه مأكو ،ات املتقدمةيد املناط من الروايستفي يعند العرف الذ حكاماأل

  .األمر له يف
على  خاصة أحكامجراء إووجوب  ،ةء املوطوريم الشاة غكهلا نفس ح ة مثالًءفالشاة املوطو

بعد وجود  ،مكاحل وجب فرقاً يفي من الشاة الر يوشارب لنب اخلرت ، شاةريغأو  ةًوان شاياملوطوء من احل
 بل ال ،اًيونه بدوك تام بعد ريول غكاملأإىل  فاحتمال االنصراف ،لهكحرم أوإن  كحق االختصاص باملال

   .افر احملترم املالكر اليخرت م يفكان احليبعد جري
 ير الذياخلرتبه احتمال صحة حق اختصاص املسلم ريالرهن وغكبعض أبواب الفقه  رنا يفكوقد ذ

  وجلده سقاًء  جعل شعره حبالًكحمللة منافع جل ده أليري

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ١٨٥

   .حمل تأمل انت املسألتان بعدكوإن  ،كسفنه وحنو ذل يالبه وشحمه لطلكوحلمه ل
صحاب ر األكما ذكر الشاة كذأن  بعد اإلرشاد يفإنه ( :رامة قالكاجلواهر تبعاً ملفتاح ال مث إن

تعذر أنفق ورجع فإن  ،الفالة استعان بالسلطان  املمتنع يفريولو أخذ غ :لحلق ا صغار املمتنعات قاأو
ما اعترف به ك ،هريومل نعرفه لغ ،حلق اأ  الشاة وماريقسم آخر غنه أ ومقتضاه ،يرأعلى  تهيمع ن

ه كترين صاحبه مل كعرج لض واألي املرريه بنحو البعري تفسنيوعن بعض احملش ،يردبيلشارحه املقدس األ
   ).مع فرض عدم امتناعه أيضاًم الشاة كحب كذلن إ :هيوف ،ضل عنهبل 

  .راهكما ذكوهو 
ون يكسار جناحه كن من االمتناع بانكتمي نه الكل ،اً ذاتاًريان طكوإن  ، املمتنعريوان غيه فاحليوعل

  .تعرف ماعلى  اإلبلالشاة و يف (صلى اهللا عليه وآله) ار هو عبارة الرسولياملعفإن  ،مكذا احل
افراً حمترم كأو  مسلماً كون املالك نيه بيفرق ف ال اإلبلالشاة و ور يفكم املذكاحلأن  والظاهر

عل جينسان أن ون لإليكأن  بعدي الإذ  ،جعل لنفسه حق االختصاص فقطأو  اًكمال نسانان اإلكو ،املال
 ،الشارع منع عنهأن  على ليدل وال عريفألنه  ،ءيشإىل  سبقإذا  مايف كاملل لنفسه حق االختصاص ال

ه وشأنه كفإذا سافر تر ،جل استقاء املاء من البئرأخذه أليورمبا  ،اً لنفسهكب ملياملس اإلبلأخذ يرمبا  مثالً
 الصحراء ال حجار يفأخذ قسماً من األيما كاء يشسائر األ يف كذلكو ، أخذهنيه حكلميأن  بدون قصد

   .مثلةمن األ ك ذلريغإىل  ،ةيثفه جبعله أيب قدره علكيجل تربل أل ،كبقصد املل
 خربت الزالزل وحنوها البلد وقتلت أهلهإذا  ماك ،يم الشرعكاحلا كان املالكإذا  ذا احلالكوه

   يم الشرعكاً للحاكمل ما أشبهاههم وآباهلم ويصارت شحىت 



 ١٨٦

   .رثباب اإل ر يفكذ حد ماعلى  ،وارث له وارث من النه أ باعتبار
  

  مري))((لقطة الغزالن واليحا
 ،عصمة مال املسلمإىل  التفاتاً ،ا مث ضالكملإذا  ريحاميؤخذ الغزالن والي وال( :الشرائع قال مث إن

   .)تنعان عن السباع بسرعة العدوميما وأل
ما ك :)تنع بعدوهمية وشبهها مما كتؤخذ الغزالن اململو وال( :رامة عند قول القواعدكمفتاح ال ويف

 ،والروضة كر والدروس وجامع املقاصد واملساليرة والتحركرائع والتذبسوط والسرائر والشامل يف
ها عن استرجاعها كإذا خاف الواجد هلا عجز مال  ماريخاأل يف ،نيمقام ر يفيرة والتحركالتذ يف یواستثن

ن يءجامع املقاصد االستثنا واستوجه يف ،هاكاعها عن ماليإذا خاف ض وما ،جواز التقاطها ىفقو
   .كاملسال واستحسنهما يف

ة يروا  يفنيورتك املذنيالعلت تقدم يف منه ما یواملستثن ی من املستثننيمكاحلعلى  دليو :أقول
   .منه یومستثن یمستثن أيضاًما شامالن للمقام حيث إ ،(صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا

ت هذه كملإذا  يالصحار  ومحر الوحش يفريحاميوز أخذ الغزالن والجي ال( :رةكالتذ قال يف
ا أل الصحراء،إىل  ت رجعتكترإذا  ود املتوحشة اليتيالص يذا باقكو ،الصحراءإىل  اء مث خرجتيشاأل

توحش  ما لوك ،المتناعاه بكرج عن ملخت  فالرية للغكمملو يوه ،متتنع بسرعة عدوها عن صغار السباع
جواز األقوى استرجاعها ف نها عكعجز مالأو  هاكاعها عن ماليأما لو خاف الواجد هلا ض ،يهلاأل

ولو  ،نفسها حفظها يف واملقصود حفظها لصاحبها ال ،موالع هلا من سائر األيها أضكترألن  ،التقاطها
   .)انك ث ماينار حمفوظ حيالدفإن  مثانها ملا جاز التقاط األسنف ان الغرص حفظها يفك

  ممتنعة  ،ةريبكة أم ريل أحد أخذ الضالة صغكوز لجينه أ قرباأل( :أيضاًوقال 



 ١٨٧

 ماعلى  حممولة كعن ذل يالنه خبار الواردة يفواأل ،هاكبقصد احلفظ ملال ، ممتنعةريغأو  من السباع
  ).اجلواز األوىلة االحتفاظ فيأما مع ن ،بعدهأو  فيما قبل التعرإ ،كبااللتقاط التمل ىإذا نو

لظهور مجلة من أخبار الباب  كلبااللتقاط التم ىإذا نو ماعلى  ةيخبار الناهرة األكمحل التذ إمناو
   .ق النارينه حرإالضالون وإالّ  ل الضالةكأي ال :(عليه الصالة والسالم)قوله ك ،كذل يف

 ي الذنياجلناح ي املستوريعن الط (عليه السالم) ث سأل موالنا الرضايح ،يح البزنطيصح ويف
   .)١(هيصاحبه رده عل عرفإذا  :قال ،هكمساإل حيعرف صاحبه أية وهو ريثكدراهم  یسوي

  .)٢(صاحبهإىل  نار بقصد ردهيالد (عليه الصالة والسالم)علي  وقد تقدم التقاط
الرب على  نه من التعاونأو ،)٣(﴾ما علَى الْمحِسنني من سبيلٍ﴿و ،حمسننه أ إىل ضافةهذا باإل

   .هذا املقام دلة العامة الواردة يفشمله األيف ،)٤(ريواخل
السرائر  وبه جزم يف ،مام اإلريلغ كوز ذلجي النه أ املبسوط يف ىوقو :رامة قالكال مفتاح مث إن

   .ريوالتحر
ت كترإذا  ود مستوحشةيانت الصكولو  :ث قاليح ،رةكر موافقة للتذين عبارة التحركل :أقول

  .الصحراء وعجز عنها صاحبها فالوجه جواز التقاطهاإىل  رجعت
 الضالة بعد تعلق ريحاميؤخذ الغزالن والي وال :ث قاليح ،نيتقخذ مناهج املاأل وافق يف كذلكو

الواردة  يولعل وجه منع املبسوط والسرائر النه ،هاكمالإىل  صاهلايإبقصد حفظها و ا ال إنسان كمل
 استثنائه يفك ،رناهكمنه مبا ذ یمستثن يون النهكالقاعدة  ىن مقتضكل ،ات املتقدمةيمجلة من الروا يف

   :هللا عليه وآله)(صلى ا قوله

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ٣٦٦ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٣الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٩١اآلية سورة التوبة:  )٣(
 . ٣اآلية سورة املائدة: انظر  )٤(



 ١٨٨

للذئبأو  يكخألأو  كل يه،  كخذ بل والتملجواز األعلى  ات الدالةيمن الروا ك ذلريغإىل 
   .ل املتقدميالتفصعلى  فيبعد التعرأو  فيقبل التعر

 ، االلتقاطريقسم آخر غ كذلأن  رةكظاهر عبارة التذن (إ :قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 
املبسوط والسرائر عدم  حمكي يف ىقو يولعل هذا هو الذ ، بقصد احلفظريمال الغ على الءيوهو االست
على  الشرع دل يف قن من ماياملتألنه  ،لو من قوةخي بل لعله ال ،ونائبه (عليه السالم) مام اإلريجوازه لغ

 نطبقي داً اليحسان لو أخذ بظاهرها القتضت فقهاً جدة اإليوآ ،هرياحلفظ عن الغائب دون غ ونه ويلك
ر اجلواز فهو أمر يتقدوعلى  ،صحابألا یاعتضد بفتو زان له مايفاملتجه جعل امل ،ةيماممذهب اإلعلى 

   ).قبله بعده وال كلمت ف له واليتعر  اللقطة الريآخر غ
ح عبارة يبل هو صر ،العرف لقطة ته يفيمة تسميبضم ،دلة لهات األإطالقإذ قد عرفت مشول 

بااللتقاط  ىإذا نو ماعلى  حممولة كعن ذل يالنه ث الواردة يفيحادواأل( :لث قاية حيرة الثانكالتذ
بل  ، ظاهر الوجهريغ ، االلتقاطريقسم آخر غ كذلأن  عبارته ظاهرة يفن إ :فقول اجلواهر ،)كالتمل

   .أيضاًمن جهة االلتقاط  كروا ذلكمها ذري وغنير ومناهج املتقيالتحر
وز التقاط املمتنع بعدوه جي وال :ث قاليح ،التقاطنه أ رةكذالدروس من عبارة الت ولذا فهم يف

ألن  ،قرب اجلوازاعها فاألياف ضخيإالّ أن  ،العمرانأو  الصحراء انت يفكسواء  ،وريوالط الظباءك
ث ينفسها ح ا حمفوظة يفمثان ألال ملا جاز التقاط األإو ،نفسها حفظها يف ها الكالغرض حفظها ملال

ة يله بنك كوجواز الفاضل التقاط ذل ،هاريوغ اإلبلكالضوال املمتعنة  تمال يفنسحب االحيو ،انتك
خذ للحفظ من املبسوط جعل األ ويف ،كة التمليخذ بناألعلى  كة عن ذليخبار الناهومحل األ ،احلفظ

  الرجوع وتعذر  ىنوإذا  رجع بالنفقةينه أ اجلواز فالظاهروعلى  ،امكوظائف احل



 ١٨٩

 ،س واحملققيدرإوهو ظاهر ابن  ،بعده كوجواز التمل ،فه سنةيوجوب تعر قربنئذ األيوح ،مكاحلا
   .كف والتمليقول باملنع من التعرعلى  ومل أقف

ة يان بنكإذا  رمحيو ،بعد احلول كف والتملية التعريان بنكإذا  خذتجه جواز األيهذا  یوعل
 الّإو ،خذ اجلعل فنفقت ضمنهااآل ينون إ :واجد الضالة يف (عليه السالم)علي  وعن ،احلال يف كالتمل
نعلم  بق ملن وجده والأخذ اآل زجبوا :وقال الفاضل ،خذهاأجواز على  ليه دليوف، )١(هيضمان عل فال

ضوال كتحفظ بنفسه يألنه  فيه بعد التعركط ومنع من متلي تفرريتلف بغ ضمن لوي وال ،ه خالفاًيف
   .موضع املنع من أخذها حسن يفوهو  ،الضالة كشعار بعدم جواز متلإه يوف ،اإلبل

رنا كذ ماعلى  طلقاًرجع يالصحراء إىل  رجع يوان املمتنع الذيبأن احل :قالين رمبا كهذا ول
اد يباالصطإالّ  رجاعهإن كمي وال ،ريطيه فيجناح كلمي ي الذريحاله حال الط ،ديتاب الصك له يفيتفص

له ك كذل الم يفكون اليكف ،كالبحر وما أشبه ذل إىل مث ترجع نسانها اإلكلمي ة اليتكوحال السم ،اًيثان
   .هارينة وغيات غرق السفيده روايؤيو ،ن من أخذهكه من متكلمي إمناو ،خارجاً عن مسألة االلتقاط

  
  ((لو وجد الضوال يف العمران))

ن كمل ت أو اإلبلكانت كممتنعة  ،ل أخذهاحيالعمران مل  ولو وجد الضوال يف( :الشرائع قال مث إن
   .)والبقر اإلبل من ريالصغك

الفالة والعمران  املقام ال ار يفيفهما املع ،ار اخلطر وعدم اخلطرياملعأن  ث قد عرفتيح :أقول
وقد  ،ليرتادها الذئاب باللي اليت یالقر ما يفك ،ه اخلطريالعمران وف وان يفيان احلك فرمبا ،مهاريوغ
  من  یشخيو ،الًية ليالقر انت الشاة الضائعة يفك

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٩الباب  ٣٦٩ص ١٧ح الوسائل: )١(



 ١٩٠

 )ةعيضم(ده لفظ يؤيو ،وانات الصغار أمثال الدجاج وحنوهياحلإىل  بالنسبة كذلكو ،هايالذئب عل
  .هايمنة لعدم السباع فالفالة اآل ون يفكوقد ت ،ة مسمعيروا يف

 ،مهاريغ العمران وال الفالت والها لفظ ير فكذيمل  ات املطلقة اليتيوقد تقدمت مجلة من الروا
م مدار الفالت كدارة احلإف ،املقامإىل  ة حسب الظاهر بالنسبةيروا يفرد يوأما لفظ العمران فلم 

   .رناهكذ يار الذيواملهم املع ،الغالبعلى  حالةإوالعمران وحنومها استنباط و
لفاظ الفالة والعمران أ لفقهاءر اكما ذك ،اف للفالة وحنوهيون والفقهاء تعارير اللغوكوقد ذ

  .أيضاًات يالروا لفاظ يفاأل كر تلكد ذوق ،مكار احلياملع مها يفريوغ
 اً يفريبعأو  من أصاب ماالً :قال ،(عليه السالم) عن الصادق ،بن سنان عبد اهللاة يروا يف مثالً
  .)١(األرضفالة من 
  .)٢(عةيدابة مبض كرجل تر يف :(عليه الصالة والسالم) عبد اهللا أيب عن ،ة مسمعيروا ويف
 يف ةًعن الرجل أصاب شا ،(عليه السالم) بن جعفر یه موسيأخ عن ،جعفرعلي بن  ةيروا ويف
  .)٣(الصحراء

 ،والعمارة ضد اخلراب ،اخلراب ضد العمران :هارين وغيالصحاح والقاموس وجممع البحر ويف
   .واملعمور هو املأهول

ه يوفسر ف ،هينبات ف  وغلظ والفضاء الواسع النيل ة يفياملستو األرضالصحراء  :القاموس ويف
ة ية بالربيالنها وفسرت املفازة يف ،األرضما فسر القفر باخلالء من ك ،الصحراء الواسعةأو  رفقالفالة بال

  الصحاح واملصباح  ر يففوفسر الق ،القفر

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٣اب الب ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٤ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ١٩١

القاموس  يف ،هايماء ف وفسرت املفازة بالفالة ال ،املفازة واحد املفاوزأن  الصحاح ويف ،باملفازة
   .ريواملصباح املن

  .هلا أيضاًر مجوعاً أخر كوذ ،جد الفالة مجعها فلوات الصحراء الواسعةاملن ويف
ه يف والعامر ما ،بعامرس يل املراد بالفالة ما :حيالتنق فقال يف ،رامة نقل أقوال الفقهاءكمفتاح ال ويف

  .أهل طنب قاطنونأو  ونةكمس یقر
أهل أو ی مصار والقروت أهل األيانت بكسواء  ،وتي البنيب العمران ما :جامع املقاصد ويف

أن  ومراده ،غالباً من الناس من العمران كتنف وال ، املتصلة بالبلدنيوأهل املزارع والبسات :قال ،ةيالباد
   .عداه الفالة ما

  .یل مبعنكوال ،م العمرانكمه حكباً من الفالة حيوجد قري ما :رةكالتذ ويف
 ان يفك ما :قال ،ماعداه فالةن أو ،رسخد العمران بنصف فيبتحد يقضي لة ماياملسبوط والوس ويف

الم كرة وكالم التذك وقد قوبل العمران باملفاوز يف ،نصف فرسخعلى  تصل بهي والعمران وما یالقر
قابل العمران يمسألة واحدة تارة  بل يف ،العمران بالصحراء أيضاًهما يوقوبل ف ،عدة مواضع العامة يف

ها يوقوبل ما معاً ف ،رةكعدة مواضع من التذ لصحراء بالفالة يفوقد أردفت ا ،بالصحراء وتارة باملفاوز
  .لقطة الطعام ر يفيحرتال قوبلت الصحراء بالبلدان يف وقد ،العمران

الم ك واحد يف یة والقفر واخلربة واملفازة مبعنيالفالة والصحراء والربأن  وقد حتصل :قالأن  إىل
   .ونك العامر املأهول املسريوهو غ ،صحاباأل

والصحراء من  ،السفر یفالفالة من الفلو مبعن ،اللفظ باعتبارات االختالف يفأن  فىخيال و
   .هايواملفازة للتفاؤل بالفوز ف ،واخلربة خلراا ،هيء فيوالقفر لعدم ش ،برألنه  ةيوالرب ،صحاراإل

  العمران حمل خطر  الشاة والدجاج وحنومها يفكوان يان احلكفإن  ،هذا یوعل



 ١٩٢

إذا  ون حاهلا حال مايكانت لقطة وك ،وحنومها هلا یواحتمال افتراس الذئب وابن آو ،ااعهميلض
ان مصداقاً كن حمل خطر يكمل وإن  ،للذئبأو  يكخألأو  كللصدق  ،الفالة والصحراء وجدت يف

ل يه الدليصدق علي س حمل خطر الينه لكان ضائعاً لكوإن  ،جه ال: (صلى اهللا عليه وآله) لقوله
وها جلاء كن الناس لو ترإف :(عليه السالم) ه قولهير فكذ يالذ ل الثاينيالدل وال ،س للذئبيلألنه  ألولا

د صاحبه جيولو مل  ،فهيجوز أخذه وتعريه فيات اللقطة علإطالقفالظاهر صدق  ،)١(صاحبها فأخذها
   .جاء صاحبهن إ له وضمنكأ

جاء رجل من  :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  الق :قال ،عفوري أيب ة ابنيتقدم من روا ده مايؤيو
جاء فإن  سأل عن صاحبهايو ،اميسبها عنده ثالثة أحيأن  فأمرته ،ةًعن رجل أصاب شا نة فسألينياملد

   .)٢(باعها وتصدق بثمنها الإصاحبها و
يه (عل فقال ،نا أمسع عن اللقطةأو (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سأل رجل :قال ،ة حنانيروا ويف

 :وقال ،كل ماليسبك يه :وقال ،فأنت أحق ا الّإوجدت صاحبها وفإن  ،تعرفها سنة :السالم)
لتهاكنت أكإذا  تغرمها لهأن  ني أجرها وبنيبعد سنة ب كجاءإذا  هريخ)٣(.   

   .)٤(ا كملأفأنت  :قالنه أ إالّ ،حلنان مثله یة أخريروا ويف
   .اهللا شاء نإمنها  یخرأمجلة  ستأيت واليت ات املطلقةيمن الروا ك ذلريغإىل 

 ،)نكمل تأو  انتكل أخذها ممتنعة حيمل ( :ما تقدم من الشرائع من قولهيعلم وجه النظر فيومنه 
   .رامة عن مجع من الفقهاءكنقله مفتاح ال رناه ماكذ د مايؤيو

                                                
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٥ح كتاب اللقطة من ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 .٦ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٤(
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له أخذها سواء  ،لهأقأو  نصف فرسخعلى  تصل بهي انت العمران وماكإذا  أما :املبسوط قال يف
 اإلرشادة والسرائر ويالشاة ظاهر النها واجلواز يف ،لةيالوس يف ومثله ما ، ممتنعريغأو  واناً ممتنعاًيان حك

ها ريالشاة وغ يف كظهر ذليبل قد  ،البتعلى  الفاضلإىل  الدروس بل قد نسبه يف ،واملختلف واللمعة
العمران الواسعة  يف يهتدي  الريبكوان الين احلأ ركمث ذ ،آخر الباب منها بل ومن املقنعة يف ،من املراسم

   .ريالصغكون ضائعاً يكوورود املاء ف ية للرعريبكال
الصحراء مبا  ن وجدان صاحبها هلا يفكميوالبقر واجلاموس وحنوها  اإلبلك ريبكوان اليبل احل :أقول

 كذلكس يول ،اجلوانب ر يفوت وحنوها عن امتداد نور البصيث حتول البيح ،العمران ن يفكمي ال
 اس العمران بالصحراء،ين قكمي وال ،الصحراء من أخذه يف یفه أوليالبالد وتعر فأخذه يف ،الصحراء

   .همايانت علة اجلواز موجودة فكإذا   املمتنعري املمتنع وغني عدم الفرق بنيتب كوبذل
وقد  ،كا املنع عن أخذ مثل ذلروكثاً ذياً وحدمية من الفقهاء قدريبكمجاعة أن  يف إشكال نعم ال

   .تقدمت عبارة الشرائع
 اإلبلأطفال كن ممتنعة كمل توإن  ،العمران ء من الضوال يفيل أخذ شحي ال :القواعد وقال يف

  .والبقر
ح واملهذب البارع واملقتصر ير والتنقيرة والتحركشف الرموز والتذكعن  هرامة نقلكمفتاح ال ويف

نه كل ،الدروس ه يفيومال إل :قال ،اضية والريفاكلروضة وجممع الربهان والوا كوجامع املقاصد واملسال
   .خوف اللف والنهب یرة استثنكالتذ يف

 نه يفأو ،األصلاستدلوا له بوإن  ،هيلإذهبوا  ماإىل  ن الذهابكمي النه أ رناه ظهركومما ذ :أقول
   كل يه :(عليه الصالة والسالم)شمله قوله ي العمران حمفوظ فال



 ١٩٤

مل إذا  الضالونإالّ  لهاكأي الضوال ال :(عليه الصالة والسالم)وبقوله  ،)١(للذئبأو  يكخألأو 
   .)٢(عرفوهاي

ورمبا  ،فرمبا بت ،المكالعمران حمفوظة أول ال وا يفكو ،دلةاأل إطالقصل بعد جمال لأل الإذ 
   .ك ذلريغىل إ ،ورمبا ماتت جوعاً وعطشاً ،الفالةإىل  وان خبروجهايافترسها ح
 ان لهكفإذا  ،مكاحل كله ذل أيضاً نيل حمتملكأن  عرفت ظاهرة يف ماإىل  ضافةباإل كلة يوروا

 الضالونة يوروا ،ده فهو لهجيمل فإن  ،ه أخذه وعرفهيخألأو  ان لهكوإذا  ،جاز أخذه للذئب مثالًأو 
  .فهايدة بعدم تعريمق

  الشاة من الضوال املوجودة يفريوز أخذ غجي وال( : قالنيمناهج املتق وجهاً يف كولذا جعل لذل
 كاملالإىل  صاليللحفظ واإلإالّ  ،والبقر اإلبل من ريالصغك ة ممتنعريغأو  اإلبلكانت كممتنعة  ،العمران

م كاحلاإىل   احلبس والدفعني بريالنهب والتخأو  ه من التلفيخذ عند اخلوف علوز األجيل يبل ق ،جوزيف
   .)وله وجه ،الفالة الشاة يف مر يف حنو ماعلى  فيربعد التع كوالتمل

 ة يفيخصوصعلى  ليدل وال ،الفالة وز يفجيما كالعمران  وز أخذه يفجياع يمع الضإنه  :واحلاصل
العمران الواسع  يف أن اإلبل ما عرفتك ،ات العمرانيء من الروايش ر يفكذيمل نه أ وقد عرفت ،العمران

من  أفجعلهم العمران أسو ،أيضاًوز أخذه جيالصحراء  اعه يفين ضثر مكصاحبه أعلى  عيضي يالذ
   .مهاريوغ اإلبل الشاة وني فرق بريمن غ ، ظاهر الوجهريالصحراء غ
وز جي العمران ال وان يفيوجد احلإذا  :ث قاليح حكامره مهذب األكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 

   فمن أخذه ضمنه ،انكوان يح يأ ،هيد عليأخذه ووضع ال

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ١٩٥

   .صاحبه مبا أنفقعلى  س له الرجوعيول ،لزميه مبا ينفاق علب حفظه من التلف واإلجيو
 ،نفاقه اإليب علجيه جاز له أخذه من دون ضمان وريغأو  معرض اخلطر ملرض ان يفكنعم لو 

  .هيه بقصد الرجوع علينفاقه علإان كه لو كمالعلى  وجاز له الرجوع مبا أنفقه
عدم جواز أخذه وحفظه على  ليدل معرض اخلطر ال ن يفيكوان ضائعاً ومل يان احلكلو نه إ :هيفإذ 

دلة ره من عدم اجلواز باألكذ ماعلى  فاستدالله ،دلةات األإطالقبل قد عرفت مشول  ،فهيلصاحبه وتعر
 ،)٢(بة نفسهيبط إالّ مسلم ئل مال امرحي ال ،)١(﴾ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِو﴿ :مثل ،ربعةاأل
 مورد ريغ دلة يفهذه األألن  ، ظاهر الوجهريغ ،حيظلم وقبنه أ ة العقليورؤ ، بل العقالءنياملسلم إمجاعو
   .فىخيال ما ك ،المكال

فإن  تعرض هلا ال :(عليه السالم) ن مصداقاً لقول الصادقيكمل إذا  خذبل الظاهر استحباب األ
ما علَى ﴿شمله يذا فكه األمرس يل اً ماريثك إذ ،)٣(أخذهاي حىت وها جلاء صاحبهاكالناس لو تر

 ،كراهة ذلكالعلى  ات الدالةيواملنصرف من سائر الروا ،حسانإبل هو نوع  ،)٤(﴾الْمحِسنني من سبيلٍ
   .)٥(ق جهنميق من حريحر يا ضالة املؤمن وهفإم واللقطة كايإ :(عليه السالم)علي  مثل قول
  ل الضالة كأي ال :(عليه السالم) رجعف أيب قولو

                                                
 . ١٨٨اآلية  سورة البقرة: )١(
 . ٤و ٣ح من الغصب ١الباب  ١٤٥ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٢ح من اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٩١اآلية  سورة التوبة: )٤(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٥(



 ١٩٦

   .)١(ال الضالونإ
   .)٢(متسوها ال :(عليه السالم) نياحلسعلي بن  وقول

   .)٣(أمسهاأن  أحب ما :(صلى اهللا عليه وآله) وقول النيب
  

  ((حكم االلتقاط واختالف موارده))
 وما ،ما أشبهو الضالون إالّ لهاكأي المصداق  كوذل ،نيبدون املواز الًكأ كهنان إ :واحلاصل

أخذه  ون يفيك ون ضاالًيك وما ،جه المصداق  كن أخذ صاحبه له حسب نظر العقالء وذلكمي
أو  ،س له مربديل يالذ يم الشرعكاحلاإىل أو  ،أخذه منهيحىت  املربدإىل  صالهيمساعدة لصاحبه إل

 ،)٤(﴾ى الْمحِسننيما علَ﴿ومصداق  ،يكخألأو  كل :مصداق كوذل ،الفحص عن صاحبه
تقدم من  ماإىل  خذ ناظرةراهة األكات يوروا ،من العمومات ك ذلريوغ ،)٥(﴾تعاونوا علَى الْبِرو﴿و
وهاكالناس ترأن  لو)٦(.   

خذ له وعدم الرجوع هذا ضمان اآلعلى  املتجه( :اجلواهر قال ره يفكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 
الغاصب لعدم اإلذن كهو إذ  ،وز له أخذهجي ث الي الضال حريمن أخذ البعيته فمسع حنو ماعلى  بالنفقة
  ).م االلتقاطكه حيعل يرجي فال ،ةكية واملاليالشرع

 موال عمالًه من األريغكفه سنة يتعر كذلكب مع أخذه جي :قال يالذ كاملسالعلى  لكمث أش
 ريغ ف يفيأدلة التعرن إ :هيوف( :بقوله ،في تعرريم من غكاحلاإىل  دفعهيأو  ،هكفظه ملالحيبالعموم و

ه املعلوم عدمه كف مقدمة جلواز متليون التعركما بعد يس ،املغصوبكأو  هو مغصوب ياملفروض الذ
   ،هنا

                                                
 . ٨ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٩١اآلية  التوبة: سورة )٤(
 . ٢اآلية  سورة املائدة: )٥(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٦(



 ١٩٧

   .حلق به مما عرفت عدم جواز التقاطهأ  وماريمن التقط البعيره فكولذا مل أجد أحداً ذ
م كان حيتجه جرينعم ( :ث قاليح ،رةكاً للتذره اجلواهر تبعكذ ما س االستثناءيهذا فل یوعل
 ،ها من التلفيحالة اخلوف عل يوه ،رةكالتذ ها الفاضل يفيلإأشار  صورة اجلواز اليت ها يفيالضالة عل

 فإنهه ريغأو  من مرض كذل يقتضي حلصول ما كذلكوا كث ياللقطة من ح احتماله يفعلى  زائداً
   ).ريالبع مسعته يف وز التقاطها حنو ماجينئذ يح

ونه من أفراد اللقطة املشمول كاللقطة بعد  احتماله يفعلى  ون التلف زائداًكلزوم على  ليدل إذ ال
  .دلتهاأل

ها كمساإ نيار بيان باخلكلو أخذها ( :العمران الضوال يفإىل  هذا فقول الشرائع بالنسبةوعلى 
ماً أنفق ورجع كد حاجيولو مل  ،مكاحلاىل إ  دفعهانيوب ،ا رجوع ريه نفقتها من غيوعل ،لصاحبها أمانة

  .حمل نظر )بالنفقة
  

  ((لزوم التعريف والنفقة))
 ،ويلألنه  مكها للحاؤعطاإأو  ،ف املتقدمةيدلة التعرفها أليفالالزم تعر كأخذها وقد جاز ذل لو مث

شاء ن إ هايق علتفيبل  ،هيست عليوالنفقة ل ،لزوم حفظ نفس الالقط هلاعلى  ليدل الألنه  ، آخرنيمألأو 
رفع الوجوب عنه بااللتقاط على  ليدل وال كاملالعلى  النفقةإذ  ،كشاء بقصد الرجوع وله ذلوإن  تربعاً

   .اجلائز شرعاً
الشارع أمره أن  إىل ضافةباإل ،نفاق والرجوع بعد وحدة املناطط اإلية اللقيروا وقد تقدم يف

أو  اطة ثوبهيخأو  أمره ببناء دارهإذا  مثل ما ،له البدل أن كياملال األمرك يالشرع األمرنفاق وظاهر باإل
ة فلو يخذ فهو أمانة شرعث جاز األيوح ،يقياحلقأو  يااز ك أمر املالنيفرق ب يوأ ،كذل ما أشبه
   .ضمنيتلف مل 

ها أمانة قد ريرة وغكالتذكقول املصنف ن (إ :ث قاليقول اجلواهر ح علم وجه النظر يفيومنه 
  من أخذ يه فيه منع واضح بعد اتفاقهم عليوف ،ضمانشعر بعدم الي
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رنا هنا قوة احتمال عدم كبل قد ذ ،هريوغ ديالعلى  عموم ىمقتضنه أ على صورة املنع  يفريالبع
   ).كذل كان ظاهرهم هناكوإن  ،احلفظ هو ويل يم الذكم للحايته منه مع التسلءبرا

إذا   قوهلمنيالعمران وب خذ يفة األيوهلم بعدم حل قنيب فقد ظهر مما تقدم وجه التنايف ،انكف كيو
إىل  هؤعطاإلزم يان غاصباً ومع الغصب كخذ ز األجيلو مل إذ  ،مكاحلاإىل   احلفظ والدفعني بريأخذها خت

عرف يمل ما أشبه إذا حال السرقة و كذلكو ،فظه هو بنفسهحيأن  ال ،القاصر ويل وه يم الذكاحلا
عرف يمل إذا  ز له حفظهما عند نفسهجيث مل يح ،طفلةأو  طف طفالًحال من اخت كذلكبل و ،صاحبه

   .تبدل القصدوإن  مكبقاء احل صالةأل ،مكمهما للحايبل الالزم تسل ،همايول
م بأن كح كخذ ومع ذلث أجاز األياملبسوط ح  قويلنيب ظهر وجه التنايفيمما تقدم أن  ماك

 ،له أخذها ،نصف فرسخ وأقلعلى  تصل بهي لعمران وماا ان يفكإذا  :هكيحم قال يف فإنه ،نفاق تربعاإل
 م والكاحلاإىل  رفع خربهايأو  ها تربعاًينفق عليأن  نيار بيوهو باخل ، ممتنعريغأو  واناً ممتنعاًيان حكسواء 

  .لهاكأي
 ماك ،كاملالعلى  رجع بالنفقةينه أ ح الشرائعيصركر يرة والتحركعن التذ كيان ظاهر احملكولذا 

ه يالنفقة علإىل  تاجحيئاً مما يومن وجد ش :ةيالنها قال يف فإنه ،عنهما كياحمل ة يفيوالنها ح املقنعةيصرنه أ
 ان له الرجوعكه ينفق هو علأد وجيمل فإن  ،ت املاليه من بينفق عليالسلطان لإىل  رفع خربهيأن  لهيفسب

   .الم املقنعةكومثله  ،هيصاحبه مبا أنفق هو علعلى 
 یمبعن ،بالقدر العريفإالّ  كن له ذليكنفق بقصد الرجوع مل أخذ ووز األجيما يلة فمث لو أخذ الضا

  مثلها على  نفاقباإل كعرف املال یرضي يالذ
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 كن واملاليعشرها ينفاق علان اإلكمتها عشرة ويق انت البقرة مثالًكفإذا  ،هم بالنفقةيلإوالرجوع 
  .كذل ما أشبهأو  فظ مثنهاحيعها ويبيأو  مكاحلا إىل دفعهايف ،ن له احلقيكمل  ،كرضون مبثل ذلي ال

حبسها  ةًانت شاكوإن ( :القواعد ث قال يفيح ،أمثاهلاوعلى  هايم الشاة علكان حيبعد جري وال
رة كة والسرائر والشرائع والتذيرامة عن النهاكوقد نقله مفتاح ال ،)ال باعهاإو كجاء املالفإن  ،اميثالثة أ
ح وجامع يوالدروس واللمعة واملهذب البارع واملقتصر والتنق يضاحتلف واإلواملخ اإلرشادر ويوالتحر

   .والروضة كاملقاصد واملسال
نة يجاء رجل من أهل املد :قال ،(عليه السالم) عن الصادق ،عفوري أيب ه خرب ابنيدل عليو
جاء فإن  اسأل عن صاحبهيو ،اميسبها عنده ثالثة أحيأن  فأمرته :قال ،ةًعن رجل أصاب شا فسألين

   .)١(ال باعها وتصدق بثمنهاإصاحبها و
أن  جممع الربهان بعد حيث إن ،مكاحل ة يفيفاكوجه لتوقف جممع الربهان وال النه أ ظهري كوبذل

ف يضعإنه  ليوقد ق ،قها حممد بن موسی اهلمداينيطر يفن إ :عفور قالي أيب ة ابنيرواإىل  مكسند احلأ
واحلسن بن فضال وعبد اهللا بن  ،األمرمضطرب إنه  هيل فيق يالذ ومنصور بن العباس ،ثيضع احلديو
على  مجاعالعمران لإلعلى  أا محلتكو ،ها العمرانيس في ولنيوالقوان األصلخالف على  يوه ،كريب

  .م مشهوركن احلكل ، العمرانريغ يف كعدم ذل
 يقضي وقد نسب ما ،صحاب األنينها مشهورة بكفة ليعفور ضعي أيب ة ابنيروان إ ةيفاكال ويف
اض قد محله يالر ويف ،واملهذب البارع يضاحاإل  مرة يفريصحاب غعبارات األ إطالقإىل  بالعمل ا

وبعد قوة اخلرب مبثل هذه القوة  ،العمل اعلى  طباقوظاهرهم اإل ،املأخوذ من العمرانعلى  صحاباأل
  إنه ( :اجلواهر قالأن  حىت مةيالعظ

                                                
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )١(
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 والفخر نيات والفاضليبالقطع الّإعمل ي ال يالذ يخ واحلليالشك نيساطاأل یبفتومنجرب 
م كمثل هذا احل ضر يفي وال ،التوقفإىل  هيوجه ف ال ،)كيركالعباس واملقداد وال ن وأيبيديوالشه

املقنع واملقنعة واملراسم كله  مة عدم تعرض مجاعة من الفقهاءياملشهور ذا النحو من الشهرة العظ
   .عنهم كيح ماعلى  هاريوالتبصرة وغ ةيلة والغنيوالوس

ولذا  ،)إشكالم كاشتراط احلا ويف( :قال القواعدوإن  ،الشاة م يفكشترط احلاي النه أ علميومنه 
صحاب ت األاالنص وعبارألن  ،املهذب البارع وجامع املقاصد ما يفك ،أقواه العدم :رامةكقال مفتاح ال

   .صحاباأل إطالقله عموم يدلن إاح يضاإل ويف ،األول ما قاله يفك ،ة عنهيخال
  

  ((ما دل عليه النص يف لقطة الشاة))
   :مورأثالثة على  النص اشتملأن  عرفت قد كمث إن

   .اميحبسها ثالثة أ :األول
   .أت صاحبها باعهايمل ن إإنه  :والثاين

   .تصدق بثمنهايع يبعد البإنه  :والثالث
 ،يموضوعنه أ فالثالثة من باب أقل مدة احلبس ال ،ثركحبسها أ له احلق يفأن  :األول والظاهر يف

املتعارف من على  وهو مرتل ،خرخبار األمة األيمدة الثالثة ولو بضم ه الفحص يفيلزم علينه أ ماك
   .صاحبها احلوايل كتل ان يفكإذا  الثالثة وجدان الصاحب يف

(عليه الصالة  نيارة احلسيزإىل  غنامأهل األ جاءإذا  ماك ،ثر من الثالثةكأإىل  األمراحتاج إذا  أما
 ن احلصولكميث يالبلد حإىل  رجعونيسبوع وما أشبه أشرف وبعد النجف األإىل  مث ذهبوا والسالم)

ئس من يوإذا  ،ل عن مثلهيالنصراف الدل ،ع بعد الثالثةيق له البحيمل  ،اًيعقالئ صاحبها احتماالًعلى 
  ع يان له البكالصاحب 
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وا الشاة ضالة كم ترمث إ ،ربالء من خمتلف املدنكإىل  احلجاج مثالً جاءإذا  ماك ،قبل الثالثة
 أيضاًهذا املوضع  يف فإنه ،رجعون بعد أشهري إمناأو  ،ربالء مثالًكإىل  رجعوني وال ،احلجإىل  وسافروا

   .وركع قبل الثالثة لالنصراف املذيوز له البجي
وز جيبل  ،ع بعد الثالثةية للبيخصوص النه أ فالظاهر ،أت صاحبها باعهايمل ن إ وهو :أما الثاين
ل كواملراد بالتصدق  ،وز التصدق اجينه أ ماك ،كلوحدة املال ما أشبهأو  كذلكاهلبة أو  الصلح بعوض

   .هارياملساجد واملراقد املشرفة وغ طعام وصرف يفإ من ريخ
قبل احلول بثمنها أو  نهايبعالصدقة  ويف :ث قاليح ،القواعد إشكال علم وجه النظر يفيومنه 

 ماعلى  واملهذب البارع واملقتصر وجامع املقاصد يضاحنها اإليوقد اختار عدم جواز التصدق بع ،إشكال
فإذا  ، والثمنني العنيتفاوت ب أما من قال بأنه ال ،النصعلى  ووقوفاً األصلعلى  اًيجر ،عنهم كيح

   .ةيواألولفقد استدل ب ،اسطة وريع جاز بغيالصدقة بعد الب جاز صرف الثمن يف
ع يالصدقة بواسطة الب جاز صرفها يفإذا   والثمنني العنيتفاوت ب الإنه  :رامةكمفتاح ال قال يف

جواز الصدقة ا  يفف ،األصلخالف على  تصرفه وهو ة له يفيثبات والإع يالبن أو ، واسطةريجز بغيفل
   .عرفت ماعلى  رهكما ذكوهو  ،األصلل خلالف يتقل

 ،یالفتو بل املشهور يف ،ما هو ظاهر النصك كلزم ذليفهل  ،وهو التصدق بالثمن :أما الثالثو
 :(صلى اهللا عليه وآله) ومن قوله ،احتماالن من ظاهر النص ،لثمنها بعد الثالثةأو  هلا كلموز له التجيأو 
للذئبأو  يكخألأو  كل)ثه يتثلأن  ث قد عرفتيح ،)١  

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
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  .هيخألأو  ان لهكن ذئب يكمل فإن  الإو ،قسام من باب املثالألا )ه وآلهياهللا عل یصل(
 :(عليه الصالة والسالم)قوله ك ،كجواز التملعلى  ات الدالةيسائر الرواإىل  ضافةهذا باإل
عرفوهايمل إذا  الضالونإالّ  لهاكأي الضوال ال)١(.  

 نياجلناح ية وهو مستوريثكدراهم  یسوي ي الذريالط يف ،(عليه الصالة والسالم)وقول الرضا 
 كعرفه وملين يكمل وإن  ،هيعرف صاحبه رده علإذا  :قال ،هكمساإل له حيأ ،عرف صاحبهيوهو 

   .)٢(جناحه فهو له
   .قربوهذا هو األ ،مما تقدم ك ذلريغإىل 

أن  ،)٣(سأل عن صاحبهايو :عفوري أيب خرب ابن يف (عليه الصالة والسالم)ظاهر قوله  مث إن
ف يتعر النه أ نعم ظاهر النص ،فيالتعرعلى  ات املشاة للمقام مما دليده سائر الروايؤيو ،الزم فيالتعر

   . ظاهرريه غي فنيفجعل احتمال ،عيبعد الب
  

  ((هل جيوز التصدق قبل التعريف))
املهذب البارع  ما يفك ،أم ال ف حوالًيهل جتوز الصدقة بالثمن قبل التعر :رامةكمفتاح ال قال يف

واملقتصر وجامع املقاصد  ،فهمه املهذب البارع ماعلى  بناًء يضاحاإل يف األولاختار  ،مع املقاصدوجا
   .املهذب البارع ما يفكالنص  إطالقو يضاحاإل ما يفكصحاب األ طالقإل ،فهماه ماعلى  بناًء

 ظاهرأن  بير ال :قلت( :مث قال ،فيعدم وجوب التعر یظاهر النص والفتو :الروضة وقال يف
ان عن وقت ي البريان مشروطاً لزم تأخكفلو  ،في شرط التعرريع من غيالنص الصدقة بالثمن بعد الب

   .رهكما ذكوهو  )،احلاجة
 وصول املالإىل  ف أقربيع بأن التعريف بعد البيقاله من شرط التعر يالوجه الذأن  عرفيومنه 

  ع والتصدق بالثمن يان فائدة البكنه رمبا وأل ،مستحقهإىل 

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ٣٦٦ص ١٧ج وسائل:ال )٢(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٣(
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 ريغ ،خرات األيبعض الروا ف يفيبالتعر األمراط وياالحتإىل  مضافاً ،نيدون التصدق بالع كذل
   .ظاهر الوجه

ولذا  ،ليالمها خال عن الدلكع يف بعد البيوجوب التعركع يف قبل البيفعدم التعر ،انكف كيو
رمبا نه أ مع ،امية أف ثالثيوجوب التعر ،سأل عن صاحبهاي :(عليه السالم) ظاهر قوله :قال اجلواهر

  .أيضاًثر عدم وجوبه كظهر من األي
  

  ((ضمان اللقطة وعدم ضماا))
 ماعلى  ةيأمانة شرعألنه  ،ضمنيمثناً وتلف مل أو  حفظه مثمناًنه إذا أ يف شكالاإل ينبغي مث ال

د يل اليلضمن لديل مثنها فهل كأأو  لهاكأأو  بثمنهاأو  تصدق اإذا  أما ،عدم الضمان األصلف ،عرفت
 األولان كوإن  ،احتماالن ،ل والتصدق وظاهرمها عدم الضمانكالشارع أجاز له األألن  الأو  ،هريوغ

  .أقرب
 ،جعفرعلي بن  حيفقد تقدم صح ،العدمعلى  دلي عفور الي أيب خرب ابن ر الضمان يفكوعدم ذ

 قال رسول اهللا :قال ،لهالصحراء هل حتل  يف ةًسألته عن رجل أصاب شا :قال (عليه السالم) هيعن أخ
 عرفت فردهافإن  ،ث أصبتهايفخذها وعرفها ح ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله)

   .)١(هيتردها علأن  طلب مثنهايجاء صاحبها ن إ ،لها وأنت ضامن هلاكمل تعرف فوإن  ،صاحبهاإىل 
س له يفسد وليألنه  ،لكؤيها مث يف م ماقوي :(عليه السالم) ني املؤمنريقال أم ،ة السفرةيروا ويف

   .)٢(جاء طالبها غرموا له الثمنفإن  ،بقاء
   .)٣(هيتتهمه رده عل طالب ال كءجاوإن  :رية الطيروا ويف
  من يف :(عليه الصالة والسالم)عن العبد الصاحل  ،محزة أيبعلي بن  ةيروا ويف

                                                
 . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢٣الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ٣٦٦ص ١٧ج الوسائل: )٣(
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  .)١(جاء طالبه فهو له ضامنفإن  ،نيت من املسلميأهل بعلى  تصدق بهينار يوجد الد
إالّ أن  اللهم ،الضمان يقتضينها بعد فهم املناط يعفور وبي أيب ة ابني روانيمما اجلمع ب ك ذلريغإىل 

وإن  ضمان حفظه الن إإنه ( :القواعد ولذا قال يف ،اللزوم یعل االستحباب العلى  مل الضمانحي
   .)تصدق بثمنها ضمن

واملهذب البارع  يضاحر واإليالتحر ما يفك :ضمان بأنه ال األول علفررامة عند اكمفتاح ال ويف
  .قبض الثمن ون مأذوناً شرعاً يفيكع جائز فيالبألن  ولعله ،كواملقتصر واملسال
ح يرة والدروس واملهذب البارع واملقتصر والتنقكالتذ ما يفك :تصدق بثمنهاإذ  ضمانه وقال يف

  .والروضة وجممع الربهان كواملسال
 نيون العكر يتقدعلى  ل الضمانكشي :صحاب قالاأل إطالقإىل  نسبهأن  جامع املقاصد بعد ويف

   .ت عنه الباقونكوس ،ةيفاكال الضمان يف وتردد يف ،أمانة
  

  ((احليوان الضال إذا كان أقل من الدرهم))
 ووه ،رهمما دون الديوعدم الفحص ف كة التمليوروا ،الشاة عفور يفي أيب ة ابني روانيب مث إن

عترض ي أخذها والي الأن  وجدهاإذا  اللقطة يف نسانستعمله اإلي أفضل ما :(عليه السالم) قول الصادق
 فال كل ينت اللقطة دون درهم فهاكوإن  ،دونه جاء صاحبه فأخذهجي وا ماكالناس ترأن  فلو ،هلا

 ،تعارضونيمتها دون الدرهم يق وهو الشاة اليت مورد التاليف ويف ،تعارض العموم من وجه ،)٢(تعرفها
   .ةءالربا األصلوبعد التساقط 

ها من الضوال ريانت الشاة وغكلو إنه  :ث قاليح ،ل الشاةي دلميرامة تقدكمفتاح ال ن يفكل
  متها دون يها قكوز التقاطها ومتلجي ة اليتكالب اململوكالك

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
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ن إ :نقولأو  ،مثان والعروضما دون الدرهم من األيما فكف ي تعرريها من غكوز متلجيالدرهم هل 
  .ولعل هذا هو الظاهر ،طالقباإل  عمالًريثكل والي القلنيها بيفرق في فها واليب تعرجيالضوال 

 متهايادة قيها زيترب فعيفها يب تعرجيث يالضالة حن إ :ث قاليح ،وظاهر اجلواهر عدم الضمان
اهللا  شاء نإ أيتيو ر بعض الناس الثاينقد استظه ،ف مطلقاًيب التعرجيأو  ،بجيال مل إو ،الدرهمعلى 
   .قة احلاليعرف منه حقي ما تعاىل

عن  كيوالتبصرة واحمل اإلرشادظاهر الشرائع و ،دونه من مسألة الدرهم وما أيتي ما مث قال يف
إنه  املختلف بل يف ،كح بذلية التصرية والغنيالنها بل يف ، وسالر وابن محزة عدم الضماننيخيالش

املرسل املنجرب بالشهرة  يف كل: (عليه السالم) صل وظاهر قولهلأل ،هيعل مجاعة اإليالغن يف بل ،املشهور
   .یالضمان أحوط وأول يأ أن األول بير وال ،كياحمل مجاعواإل ،املزبورة
  

  ((التقاط كلب الصيد))
ضمن يو شاءإذا  نتفع بهيفه سنة مث يلزم تعريد ويلب الصكوز التقاط جيو( :الشرائع قال مث إن

  ).متهيق
عرفه ي فإنهلباً كوجد رجل  اإذ :قالنه أ عن مبسوطه يكث حيح ،كخ ذليوقبل الشرائع قال الش

  ).مةيله ق ديلب الصكألن  ده ضمنهي تلف يففإن  ،به صطاديأن  صاحبه بعد السنة فله ئجيمل فإن  ،سنة
مة يضمن القيشاء ون إ تفع انيفها سنة مث يلزم تعرية وكالب اململوكوز التقاط الجي( :القواعد يف

  ).ةيالسوق
   .ديلب الصكر كذعلى  نه اقتصركل ،الشرائع يف وحنوه مثل ما كاملسال يفن إ :رامةكمفتاح ال ويف

ولعلهما  ،مةيهلا ق الب اليتكال يباق وهذا جار يف( :ث قاليح ،بنفسه عمم يد العاملين السكل
مث  ،)هريغ واختلفوا يف ،ونه ماالًكعلى  عه الداليز بجواعلى  صحاب اتفقوااألألن  ركخصاه بالذ إمنا
  رة كالتذ ولذا منع من التقاطها يف( :قال
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ه وعدمه كمالعلى  اعهي خوف ضنيل بيالدروس التفص واحتمل يف ،ممتنع بنفسهألنه  ريوالتحر
   .)الثاين ومنعه يف األول جازه يفأف

  
  لعقالئية))((لقطة الكالب احملترمة واحليوانات ذات املنفعة ا

د واحلائط ية والصيلب الزرع واملاشكالب احملترمة من كل الكأن  القاعدة ىمقتض :أقول
بل  ،سدالفهد والنمر والقط واألك، انت أم الك وداًيوانات احملترمة صيسائر احل كذلكو ،جرامواإل
تعارف يما كه ريوغ الطب االستنفاع يفأو  اربختجل االان وحنوها مما تؤخذ ألريات والعقارب والفيواحل

إذا  خذمن جواز األيف احلال احلاضر، أو ألجل عرضها يف حديقة احليوانات، حاهلا حال سائر الضوال 
ومن  ،الربعلى  ون من التعاونيكث يأصحاا حإىل  صاهلايإجل ألأو  ،معرض التلف وحنوه ان يفك

أو  شاء تصدق ا مث إن ،أسيال حدإىل  عرفهايمث  ،عرفت ماعلى  وحنوه ةف صدقيعون الضعق يمصاد
وإذا جاء صاحبه  ،ان الثمن لهكمها وريع من الصلح واهلبة وغيباعها وحنو البأو  أخذها لنفسهأو  بثمنها

 ماعلى  ،ان موجوداً أعطاه لهكوإذا  ،عطائه الثمنإأو  بثمنهأو  تصدق بهإذا  ماي الثواب فنيه بريخ
هذه  م الشاة يفكان حيتجه جري :اجلواهر ولذا قال يف ،لضوالا ه يفيلإملاع اإل أيتيو ،هريغ عرفت يف

   .البكال
 ،د قوالنيلب الصكجواز التقاط  ويف( :ث قاليح ،نيقول مناهج املتق علم وجه النظر يفيومنه 

ومثله  ،متهيمع ضمان ق شاء فه سنة وجوز له االنتفاع به بعدها مبايفمن جوز أوجب تعر ،أظهرمها العدم
   .)ةكوا مملوكوالزرع واحلائط والغنم عند من قال بة يلب املاشك

أدلة الضالة فإن  ،هيف إشكال ال ية بعد حق االختصاص الذكوا مملوكالقول بإىل  حاجة ال :أقول
وانات ياحل مها يفكح يرجيولذا  ،اًكان مملوك تشمل ما يما هك ،ه حق االختصاصيشاملة ملا ف

  .حنوهاأو  ثلث يه املوقوفة واليت
  إذا  مث
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واألكل أو البيع ف يجاء بعد التعرإذا  كاملالإىل  قلنا بأن الشاة وحنوها للملتقط بدون دفع بدهلا
ومن  ،دلةاأل إطالقمن  ،احتماالن ،حنوهأو  ظهرت موقوفةإذا  مايم فكهذا احل يرجيهل  ،وحنوه

  .ليعطاء الثمن للتبدإفالالزم  ،أقرب والثاين ،ةكاململوإىل  انصرافها
 غرائه وجاء صاحبه وأخذه فالظاهرإونه عنده بكمدة  د وحنوه واصطاد يفيلب الصكالتقط ذا إ مث

 ،ل منهماكل يالقدر الذألنه  ،كنسبه االشترا وامللتقط حسب العرف يف ك املالنيه بيف كشتريد ين الصأ
ه بنسبة ينهما فيبة بان املضاركفإذا  ،يياجيعقده اإل يف )١(﴾ما سعىإنسان إالّ أَنْ لَيس للْ﴿شمله يف

  .ل قدر حقهكان لك ما أشبهأو  الربعأو  الثلثأو  النصف
   .مثل الشاة وحنوها عمل الدابة امللتقطة واللنب والنتاج يف الم يفكال أيتيوس
  

                                                
 .٣٩اآلية  :سورة النجم )١(
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  فصل

  الواجد  يف
  
   :ه مسائليوف
  

  ((الصيب أو انون إذا التقط شيئاً))
 خيوانون فقطع الش أما الصيب ،ل بالغ عاقلكلة لصح أخذ الضاي( :الشرائع قال يف :)١مسألة (

أت يمل فإن  ،ف عنهما سنةيالتعر یتوليو الويل كنتزع ذليتساب وكاألنه  ،هما باجلوازيف )رمحه اهللا(
   .)مانةأال أبقاها إو ،اها فعليإنه يه وتضمكمتل ان الغبطة يفكفإن  كمال

 ريخت كأت املاليمل فإن  ،وعرفها سنة انتزعها الويل انون الضالةأو  التقط الصيب لو( :القواعد ويف
   .)نيه مع التضميكمانة ومتلأبقائها إ مع الغبطة يف
  .دلةالشأن هو مشول األ إمناشأن له و الألنه  ، ظاهرريتساب غكل الشرائع بأنه ايتعل :أقول
جاز االلتقاط من البالغ سواء  ،التقاط الكان التقاطهما كن يزيونا مميكمل إذا  وانون الصيب مث إن
انت ك  ماريوانات غيران واحلكه والسيعل یالتقاط النائم واملغمكزمها ييحال عدم مت فهما يف ،العاقل أم ال

  .التقاطهاأو  شأن اللتقاطهم ث اليح ،آلة
ن كل ،ل االلتقاطيدل طالقاً إليونه شرعكان الالزم كصدق االلتقاط عرفاً يث يزمها فحييوأما مع مت

  ولرفع القلم  أخط عمد الصيبألن  ،شأن هلما الث يح
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   .كته املطلقة الشاملة ملثل ذليان والكمل ،ون امللتقطؤاملباشرة لش فللويل ،قيستفيتلم وحيحىت  عنهما
جواز  الم يفكال إمناو ،طة بنفسهمايا اللقكترإذا  نيزيونا مميكمل إذا  عدم ضماما يف إشكال وال

جمنوناً أو  اًيصب ىغرأإذا  ماكون يكانا آلة فكإذا  والظاهر الضمان ،نيزيانا ممكما يهما فكغرائه بترإ
مع  ،)سركبال( يفعله فعل املغر حيث إن ،زي ممريغأو  )بالفتح( ىان املغركزاً يمم ،إنسانناء إسر كب

 ضمان ال ماكو ،العدمكلقطة له ففعلها  ز الي املمريامللتقط غإذ  ،زي املمريغ يف كذلكس يلنه أ احتمال
وبعض فروع  ،غراًء من مغرإها كترإذا  )ىاملغر(أو  )ياملغر(أحد من على  ضمان ها بنفسه الكترإذا 

   .التأملإىل  املسألة حمتاج
 نتزعها فقد صرح به يفيعرفها وي يهو الذ الويلأن  أما :رامةكمفتاح ال يفف ،حال يأ یوعل

املبسوط  صرح يف كوبذل ،الدروس إطالقة يضوهو ق ،كر وجامع املقاصد واملساليرة والتحركالتذ
ب جيما كه حفظها يوز علجينه أتالفه وإعلى  ؤمناني ما الأل ،ه ظاهريوالوجه ف ،مواللقطة األ ه يفريوغ
  .تعلق ما من املال وحقوقه وهذا من حقوقهي ه حفظ مايب علجينه أا ومه حفظ ماهليعل

ره كء مما ذيش خالف أجده يف فال ،حالل كوعلى ( :ث قاليأنه أخذه منه اجلواهر حكو
 تشعر نسبته يف نعم قد ،ها مشعر بهريوغ كاملسال ثر يفكاألإىل  ان نسبة جواز التقاطهماكوإن  الشرائع

   ).كخ بذليالشإىل  املنت
 ،ه الويلين علكتمي اً اليونه مراهقاً قوكل الويلإىل  مي البالغ من التسلريامتنع غفإن  ،انكف كيو

آخر  إنسانحفظ مال  نساناإلعلى  لزمي النه أ من ،احتماالن ،ال أخذه منه أو م يفك باحلانيستعيفهل 
على  ل سلطنة الويليودل ،ةءأصل الرباإىل  ضافةباإل ،یس هذا من املستثنيول ،ليبقدر خرج بالدل الّإ

  على  ليدل وال ،نفسه
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 يون هو الذيكحىت  لتقطهي ملنه أ واحلال ،فهيه وتعريخرق سلطنته بوجوب حفظ مال الناس عل
   .األولبعد ي ن الكل ،وهذا منه ،هيعل یون املولؤامه بشيومن لزوم ق ،خرق سلطنة نفسه أوقع نفسه يف

هذه املسألة  اخلالف يف مبىن( :كاملسال قال يف ،املسألة نوع خالف يفث ظهر من الشرائع يمث ح
 ية ففيمانة والوالأما األ ،تسابكة وااليوالوالمانة األ یها معنياللقطة فأن  وهو ،أصلعلى  بعدها وما

ه يلإط والشرع فوض يبتفرإالّ  ضمن املالي ف اليمدة التعر يف مناءل األيل امللتقط سبيسبفإن  ،االبتداء
وأما  ،فيبعد التعر كله التمل حيث إناالنتهاء  يتساب ففكوأما اال ،فظ مال الصيبحي الويلكحفظه 

م كناط احليف ،منتظر كما ناجزان والتملة أليمانة والوالاأل یأحدمها معنه وجهان ياملغلب منهما فف
 ،یه أوليلإومقصوده فالنظر  األمرمآل ألنه  تسابكاال یمعن والثاين ،األولعلى  خراآل بىنيباحلاضر و

ستقلون يو كبائتمان املالإالّ  ماناتستقلون باألي وآحاد الناس ال ،ن امللتقط مستقل بااللتقاطوأل
لتقط يأن  فله ،ف والعدالةيلكة والتيواحلر سالماإل :الشخص أربع صفات فإذا اجتمع يف ،تسابكباال

ه يوجاء ف ،اعتبار ماذاعلى  ختلف بعضها بينوإن  تسابكة وااليمانة والوالأهل األألنه  اًإمجاع كتمليو
   .)١()الوجهان
حيث  ،أدلة اللقطة إطالقمشله  ،اًريصغو أ ان جمنوناًكسواء  ،زاًيان امللتقط ممكن إنه أ ن الظاهركل

كذلكما هو كم كلما حتقق املوضوع حتقق احلكو ، املوضوعريالشارع غأن  ليدل لقطة عرفاً والا إ 
ازاه ح أخذ مايمن أن  رونيعرف املتشرعة ن أو ،حازاه حد أخذ ماق ألحي النه أ ولذا تقدم ،ازمايح يف

   .تسابكاالأو  ةيمانة والوالب األيلر من تغكجمال ملا ذ ال كوبذل ،غاصب
  متربع وحنوه ك إنسانحتمله أو  ،فيز منهما التعريفعل املمفإن  هذا یوعل

                                                
  .٥٠٢ص ١٢مسالك اإلفهام: ج )١(
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  .ةيل الواليدل إطالق ىمقتض ألنه كلف بذلكم ال فالويلإو ،فهو
وإن  زانيما ممأتهما لفرض نماأان واثقاً بكإذا  اللقطة منهما خذ الويلوجه أل النه أ ظهريومنه 

   .فتأمل ،ه مس من اجلنونيخر علبلغ احللم واآلين أحدمها مل اك
سا يتساب ولكوانون أهل اال الصيب :ث قاليح ،كخر بعد ذلقوله اآل ظهر وجه النظر يفيومنه 

 ،ح هذا الوجهيار ترجيه اختيوف ،تسابكبأنه ا هما باجلواز معلالًيخ فيم الشكوقد ح ،ةيمن أهل الوال
ف يالتعر الويل یتولين كل ،اديصح منه االحتطاب واالحتشاش واالصطيما كموم بالع وهو الوجه عمالً

ألن  دمهايلزمه أخذها من يذا كو ،سا من أهلهاية وليف أمانة وواليالتعرألن  ،هيعل األمرتوقف يث يح
 تعلق ما من املالي ه حفظ مايب علجيألنه  ،دمها ضمن الويلي ها يفكترفإن  ،مانةد من توابع األيال

   .وحقوقه وهذا من حقوقه
 شعار يفإق اجلواز لعدم يه بعد جعله التحقياجلواهر عل إشكال وجه النظر يف كظهر لي كوبذل

صحة  بل وال ،ةيالوال مانة اللأل ون امللتقط أهالًكعلى  بعد احلول كء من النصوص بتوقف التمليش
ان ظاهر نصوص كوإن  ،از التقاطهماجوعلى  االتفاق ظاهراً يف أن هذا هو السركو( :االلتقاط بقوله

على  صحة االلتقاط س له ظهور اشتراط يفيلنه أ إالّ ،ف واحلفظيامللتقط القابل للتصدق والتعر اللقطة يف
من  يلقطة اخلربة وحنوها الذ بل يف ،استدامةًأو  ابتداًء كذلكونه كعلى  هأحكامان يتوقف جريوجه 

ضرورة عدم الفرق  ،وجه له بل وال ،قائل بالفصل ه واليما فاندراجه ب يفير وال ،وجد املال أحق به
   .)١()فيمانة والتعراأل تهما لاللتقاط وعدم اعتبار املباشرة يفيبعد صالح

ل بالغ عاقل حر كوز أخذها من جي وز أخذ الضالة اليتجي( :نيمناهج املق رناه قال يفكذ يولذا الذ
  طهما وانون فصحة التقا وأما الصيب ،د مسلميرش

                                                
  .٢٥٧ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
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 ،امها من االلتقاطيإ حوط منع الويلاأل ،لو من وجهخي منهما ال كذل  الويلريوعدم جواز انتزاع غ
   ).بعده ف ومايالواجد من التعر ىعل هو ما یتوليهما منهما ويول كوإذا التقطا انتزع ذل

  :هيرد عليان كن إو
ملا تقدم من عدم صدق  ،نظر ز حمليباملم كد ذلييه صحة التقاطهما من دون تقن إطالقإ :أوالً

   .ولو باالنصراف كد ذليريإالّ أن  اللهم ،ز منهماي املمريغ موضوع االلتقاط يف
ومان مها قان يف حمل أمانة ويكإذا  تعريفه للقطةی لزوم انتزاع الويل منهما وال دليل علإنه  ثانياً:و

  بالتعريف.
  

  ((عدم اشتراط احلرية واإلسالم يف امللتقط))
وهل  ،ة احلفظيله أهلألن  ،أشبهه اجلواز ،ترددـ  التقاطه يأـ العبد  ويف( :الشرائع قال مث إن

   .)شبه الاأل ،سالمشترط اإلي
  .املفصالتإىل  ولةكمسألة العبد مو :أقول

   .دلةاأل طالقإل كوذل ،عدم اخلالف كذلعلى  كيبل ح ،ره الشرائعكما ذكفهو  سالمأما اإل
ر يرة والتحركاملبسوط والشرائع والتذ ما يفك :)افراًكأو (قول العالمة  رامة عندكمفتاح ال قال يف

  .خالف منا تأخر بال وسائر ما
صحاب نقل األيبل مل  ،همايظهر اجلواز فواأل ،تسابكة االيافر والفاسق أهلكللن إ :كاملسال ويف

  .ه خالفاًيف
بعدم  یوأول ،ه خالفاًيصحاب فنقل األيبل مل  ،سالمقرب عدم اعتبار اإلشهر األاأل :ةيفاكال ويف

   .االشتراط العدالة
 بقاءف واإليتضمنته من التعر ع مايجلم ونه أهالًكنصوص اللقطة ل لعله الندراجه يف :اجلواهر ويف

   .ك ذلريمة وغيبالق كأمانة والتمل
ل يدل من املناط يف ،احتماالن ، جائزريافر غكد اليونه بك حيث إنافر للقرآن كة الطصح لقيوهل 

   نيولو مجع ب ،ومن عدم املنافاة ،افركع القرآن لليحرمة ب
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ده ي ونه يفك عدم نيوب ،أسيف واليمثن جلده وحنوه بعد التعر فه وحقه يفين بالتقاطه وتعرياألمر
  .ان حسناًكف يمدة التعر

 فر ملكبلد ال ان يفكفإن  ،اللقطة ان له مذهب خاص يفكحنوه وأو  وانيافر احلكمث لو التقط ال
ه يفر فالتقط فكبلد الإىل  سالمافر من بلد اإلكسافر الإذا  ماك ،لزامه لقاعدة اإلين بأس بعمله مبذهبه فيك

 لزم يفي الألنه  ،العمل مبا نراهإالّ  ق لهحيمل  سالمبلد اإل ان يفكوإن  ،سالمبلد اإلإىل  لقطة مث رجع
  .راهيأموالنا مبا 

 ه مبذهبهميه العمل فيلزم علينه أ فر والتقط لقطة فالظاهركبلد الإىل  س بأن سافر املسلمكولو انع
دلة طبق مذهبنا لألعلى  هيال عمل فإو ،كل املعاهدة لذليلشمول دل ،نهم معاهدة وحنوهايننا وبيان بكن إ

   .أيضاً كة الشاملة ملثل ذلياألول
 ،ملةأو  تد عن فطرةافر املركوال يافر االبتدائك النيافر بكال القاعدة هو عدم الفرق يف ىومقتض

   .س املقام مما خرجيول ،خرج ماإالّ  دلةاأل طالقإل
  

  ((ال تشترط العدالة يف امللتقط))
  ).منه بعدم االشتراط العدالة یوأول( :مث قال الشرائع

 تسمعه من اعتبار االئتمان وما ،عن املقام ط فضالًياللق ما تقدم يفك ،هريصل وغلأل( :اجلواهر ويف
  .)١()ضرب من الندبعلى  لقطة احلرم حممول يفف يالتعرعلى 

  .كته للتملينعم الظاهر عدم جوازه للمرتد عن فطرة لعدم قابل
جوز يف ،ورثته أم الإىل  حاز املباحات هل تنتقل لوإنه  على لو التقط بين( :جامع املقاصد ويف

   ).مثله هنا أيتي كم به هناكفمهما ح ،ل أحدكده ليانتزاعها من 
   .رارهكتإىل  يداع ال نسانلقطة اإل يف كذل الم يفكصلنا الث قد فيوح

  

                                                
  .٢٦٢ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٢١٥

  
  ((اإلنفاق على الضالة))

نفق من نفسه ورجع أالضالة على  نفقيخذ سلطاناً د اآلجيمل إذا ( :الشرائع قال يف :)٢مسألة (
  ).به

 ر واللمعة واملهذبية والسرائر والنافع والتحرينفاق عن املقنعة والنهاوجوب اإل كيوقد ح
  .هاريوالروضة وغ كواملقتصر واملسال

  .به الّإتم ي ه لوجوب احلفظ واليب فير الإنه  :وعن جامع املقاصد
 طفحت به عبارام من دون تأمل والإنه  :بل قال بعضهم ،هيخالف أجده ف بال :اجلواهر ويف

  .خالف
خرب  يف سالم)(عليه المثل قوله  ،لظهور عدم الفرق ،طيات اللقيتقدم من روا ما كد ذليؤيو
رباه النفقة  يطلب منه الذفإن  ،رباه وااله ي الذريغ وايليأن  أحبفإن  ،املنبوذ حر :املدائين إمساعيل

ة يالفقرة الثان الم يفكوقد تقدم ال ،)١(ه صدقهيأنفقه عل ان ماكان معسراً كوإن  ،هيان مؤسراً رد علكو
   .ةيمن الروا

 يالذ شاء تواىلفإن  ربكفإذا  ،املنبوذ حر :(عليه السالم) رعن الباق ،هيعن أب ،يخرب العزرم ويف
   .هاريغإىل  ،)٢(وال من شاءيذهب فليه النفقة وليد علريفل الإو ،التقطه

(عليه  قال ،ه علفهيعل يقد علفته بدراهم فل كجعلت فدا :هيوف ،والد أيب حيده صحيؤي كذلكو
  .استثين ماإالّ  نفقيلغاصب مبا  اريومعناه رجوع غ .)٣(غاصب كنال أل :السالم)
جازته إبدون  كاملالعلى  نيجعل دألن  ،كاملالعلى  ءيعدم جعل ش األصلف ،انكف كيو
ه من ريأنفسهم وأمواهلم وغعلى  من سلطنة الناس األصلخالف  كامللو كجازة الشارع مالإوبدون 

  .دلةاأل
إذن الشارع  يتقتضا حيث إانة مل األياملستفاد من دل يذن الشرعلإل ،اجلعلإىل  وإذا اضطر

  ث يح ،األقلف األقلعلى  فالالزم االقتصار ل االقتضاءيبدل

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧١ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ١٧ج لوسائل:ا )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ٣٦٨ص ١٣ج الوسائل: )٣(
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ما سبقت كوحنوه  ضرر الل يدلل ،األقلل السلطنة مث يلزوم أقل خرق لدل ن الفهم العريفإ
   .هيلإشارة اإل

 مع مراعاة ،ن وحنوهفكباب ال له يفيرنا تفصكما ذكاملتعارف  األقلبل  ،نكاملم األقللزم ي نعم ال
ه من ؤعطاإأو  املباح یاملرع وان يفياحل ين رعكمأفإذا  ،حرج وعسر وضرر يف نسانقع اإلي الأن 

وإذا  ،االشتراء لهعلى  مور قدمهذه األ ما أشبهأو  املوقوف عاماًأو  خاصاً األمرالوقف املوقوف ملثل هذا 
ة يريخذ من جهة خن األكوإذا أم ،االشتراء له منكق له جعل حين جعل نصف نفقته من املباح مل كأم

 ،كاملالإىل  رجعي صرف الن إنه أ مبعىن ،ق له الصرف من نفسهحيمل  كذل امللتقط يفعلى  حرج وال
   .ليهو من هذا القب يه الذريت املال وغيبإىل  ذا بالنسبةكوه

د من يون أزيكنه مما املوجب لسمأو  ،نفاق املوجب لبقائه فقطن من اإلكإذا مت علم حال مايومنه 
ث يوقد تقدم حد ،د هو قدر البقاءيزرض باأليمل ن إ كق له أخذه من املالحي يالقدر الذفإن  ،األول
  .(عليه الصالة والسالم)علي  مربد

نتفع ي سمن مبايد ويث بزيثر حكواأل ،وانيد احليزي ث اليح األقلنفاق  اإلنيدائراً ب األمران كولو 
 أوجب مسنه مما نيوم بدرمهيل كنفق أإذا  أما ،هءوجب بقايوم بدرهم يل كاق نفإان كمثال  ،كاملال
فإذا فعل مثل  ،كن للملتقط ذليكمل  ،ن درمهاًيعشر یسويعشرة دراهم ومسنه  كاملالعلى  ون النفقةيك
   .ديزق له الرجوع باألحيمل  كذل

على  يم الشرعكجازة احلاإع مع يقدم الب ،عي البنيراه العرف وبي ال نفاق مبا اإلنيب األمردار  ولو
 انكانفق إذا  نكل ،عشرة یسويوان ياحل مثالً ،جازتهإإىل  عهيب حتاج يفيالقاصر ف ويلألنه  ،نفاقاإل

  مة يقعلى  ديزي ن ممايعشر كاملالعلى 
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اره مبا جيإ نيوب كعه وحفظ مثنه للمالي بنيب األمرولو دار  ،كفظ مثنه للمالحيعه ويبي فإنه ،وانياحل
 ه قدم الثاينكد مالجيأن  إىل الجة مثالًثال  ذحبه وحفظه يفنيعه وبي بنيولو دار ب ،نه قدم الثاينيع یبقي

   .مثلةمن األ ك ذلريغإىل  ،ريالغ كمل أقل تصرفاً يفألنه 
 مع عدم قصد التربع به يف ة الرجوع أويما هو املشهور مع نكه يلإرجع به ينه أ ث قد تقدميمث ح

   .املقام الم يفكرار الكتإىل  يداع ط الياللق
ان كن إنه أ كذل له يفيحتص ينبغي يالذ( :ث قاليس حيدرإقول ابن  علم وجه النظر يفيومنه 

 ،ه رد مثلهيان انتفع بلبنه وجب علكوإن  ،كجرة ذلأه يف واحلول وجب عليقبل التعر كانتفع بذل
ف يان بعد التعركوإذا  ،ة الذمةءبرا ألصلاو ،ذن من صاحبهإ ريبغألنه  اعاًيذهب ضيه يأنفقه عل يوالذ

   ).مالهألنه  ءيه شيب علجي واحلول ال
من حمال فى خيال  ه مايبل ف ،كذلعلى  مل أجد من واقفه( :اجلواهر بقوله ه يفيل علكولذا أش

ن إ بل ،ه قهراًكمل املعلوم عدم دخوله يفأن  مع ،ف واحلوليونه ماله بعد التعركم بكخصوصاً احل ،النظر
   ).دفعاً لتوجه الضرر بااللتقاطالوجه الرجوع  :الشرائع ولذا قال يف ،مته فعليه بقكشاء متل
 وحده ال ضرر الل يدلإذ  ،كذل يقتضيبااللتقاط  يذن الشرععلله بأن اإليأن  األوىلان كن كل

لفاً كن ماكألنه  أخذه بدون إذن الشارعإذا  ماك ،ما سبقيما عرفت فكذن اإلإىل  نضميمل إذا  يفيك
   .ألكاملاء وال  يفريالبع ما يفكه كبتر

إذا  :الرجوع وعدمه قال المه يفكظهر من يما ك ،ريالتحر وجه لتردد العالمة يف النه أ علميومنه 
 ،به عرجينفق من نفسه وهل أد جيمل وإن  ،عهايبيأو  هاينفق عليه ليلإوجد آخذ الضالة سلطاناً رفع أمره 

  ه يعل احلفظ واجبألن  ال :ليق
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نعم دفعاً للضرر احلاصل  :ليوق ،ستغرق مثنهايأن  إىل ررت النفقةكنه رمبا توأل ،بالنفقةإالّ  تمي وال
   .بااللتقاط

د آخذ الضالة سلطاناً جيمل إذا ( :ث قالياً حري أخنيره مناهج املتقكذ القاعدة هو ما ىمقتض مث إن
 إالّ ،وجد ث مايصاحبه حعلى  نفقأورجع مبا  ،ها أنفق هو من نفسه حفظاً للمال من التلفينفق علي

وجد  اإذ هكه بعد قصده متلينفق علأه مبا يرجوع له عل ما الكرجوع له  نفاق والقصد التربع باإلإذا 
   ).واسترجعه كاملال

ه يوجب عل كفإذا صح التمل ،ريالغعلى  ستحق رجوعاًي ه الكملعلى  نفقأإذا  نسانن اإلإف
واسترجعه  كه املالءماله وجاعلى  فإذا أنفق ،احكتاب النكباب النفقات من  يف رناهكذ ماعلى  نفاقاإل
ونه لنفسه ك امللتقط يف أباسترجاعه ظهر خطإنه  :قاليإالّ أن  اللهم ،نفقأ ماإىل  ق له الرجوعحيمل 

 يشرعان إذن كنه أ مع ،مال نفسهنه أ  بزعمريمال الغعلى  نفقأنه أ ليوهو من قب ،كاملالعلى  فالنفقة
   .سقاط الرجوعإ نفع يفي وزعمه ال ،هكمالعلى  له الرجوعفإن  ،هيبالنفقة عل كامللو كمن مال
  



 ٢١٩

  
  ((االنتفاع باللقطة واإلنفاق عليها))

ان ك :ةيالنها الظهر واللنب واخلدمة قال يفكقطة نفع ان للّكإذا ( :الشرائع قال يف :)٣مسألة (
   .)وهو أشبه ،تقاصانيمة املنفعة ويقة وقالنف نظر يفي :ليوق ،نفقأ زاء ماإب كذل

 ما يفك( ):لو انتفع بالظهر وشبهه كتقاص مع املاليو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
واملختلف والتبصرة واللمعة واملهذب  اإلرشادر ويرة والتحركشف الرموز والتذكالشرائع والنافع و

   ).حية واملفاتيفاكوالروضة وال كسالح وجامع املقاصد وامليالبارع واملقتصر والتنق
 كيما حيقال ف فإنه ،لياه الشرائع بلفظ قكح يالذ ،ةيالنها خ يفيقبال هذا القول قول الش ويف

 زاء ماإب كان ذلكلبنه أو  وبهكرأو  ما خبدمتهإ ،ء من جهتهيه قد انتفع بشينفق علأ ان ماكوإن  :عنه
  .صاحبهعلى  ن له الرجوعيكه ومل يأنفق عل
  .اًإطالقنفاق اإلعلى  عوض له النه أ قول السرائر املتقدم من أيضاًهنا و

   .ئاًيرجح شيمل إنه  وعن الدروس
 عبد اهللاأبا  سألت :قال ،والد أيب ةيمن روا ،تاب الرهنك ورد يف خ مايالش كلعل مدر :أقول

أن  علفه فلهيان كن إ :فقال :قال ،بهكريأن   رهناً مباله ألهريأخذ الدابة والعبيعن الرجل  (عليه السالم)
  .ايفكذا رواه الك .)١(بهكريأن  س لهيعلفه فليرهنه عنده  يان الذكوإن  ،بهكري

 ،املواضع اخلمسة ة يفي التثنريبضم ىأتإنه  إالّ ،سناده عن احلسن بن حمبوب مثلهإورواه الصدوق ب
   .خيرواه الش كذلكو

قال  :قال (عليه السالم)علي  عن ،ليهم السالم)(ع عن آبائه ،هيعن أب ،عن جعفر ،وينكوعن الس
والدر  ،به نفقتهكري يالذوعلى  ،ان مرهوناًكإذا  بكريالظهر  :(صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا

  إذا  شربي

                                                
 . ١ح من أبواب كتاب الرهن ١٢الباب  ١٣٤ص ١٣ج الوسائل: )١(
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   .)١(شرب نفقتهي يالذوعلى  ان مرهوناًك
قال  :قال )،لسالمهم ايعل( عن آبائه ،هيعن أب ،بن جعفر یبن موس إمساعيلعن  ،ة البحاريروا ويف
   .)٢(ب الظهر نفقتهكري يالذوعلى  ،ان مرهوناًكإذا  بكريالرهن  :(صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا
الرهن حملوب  :(صلى اهللا عليه وآله) قال رسول اهللا ،سنادذا اإل یخرأة يروا ويف

   .)٣(وبكومر
   .)٤(ب النفقةكريلب وحي يالذ وعلى :مثله وزاد (صلى اهللا عليه وآله) عنه ،وعن الغوايل

  .)٥(هاين استخدمها مبا أنفقت علكول :أول مباحث اللقطة ح ابن حمبوب املتقدم يفيصح ويف
ة ياألولدلة فاأل ،ئةافكبلة مع عدم املاقوجه للم الإذ  ،ره املشهوركذ القاعدة هو ما ىن مقتضكل

  .ما هو الغالبكافئة كاملإىل  صراف النصوصان یبدعو ،أيضاًالرهن  يف كقال بذليأن  نكميبل  ،مةكحم
وإن  ،ا اترايتساوفإن  ،أنفق أخذ وما مة مايق نظر يفيأن   املقامريغكاملقام  واملراد باملقاصة يف

   .تفاوتا رجع صاحب الفضل بفضله
 اعمجخرج عنه باإل بقدر ما الّإ أيضاًاملقام  يف باب املقاصة تأيت الشرائط املتقدمة يفأن  والظاهر

  .وحنوه
  .حصلتإذا  رادة املقاصة املشروطة بالشرائط املعلومةإد يمن البع :رامةكمفتاح ال ن يفكل

ن مل كل تاب القضاء،ك رناها مفصلة يفكاملقاصة مشروطة بشروط ذن (إ :اجلواهر قائالً وتبعه يف
  سواء  ،نفاقجل اإلألجواز االنتفاع  یالروضة ظاهر النص والفتو بل يف ،ئاً منها هناينر أحداً اعترب ش

                                                
 . ٢ح من أبواب كتاب الرهن ١٢الباب  ١٣ج الوسائل: )١(
 . ١ح من أبواب كتاب الرهن ١٢الباب  ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٢ح من أبواب كتاب الرهن ١٢الباب  ٣ج ستدرك:امل )٣(
 . ٣ح من أبواب كتاب الرهن ١٢الباب  ٤٩٥ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢٢الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )٥(
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ولعله لظاهر النصوص  ،كذلكاخلالف عنه وهو  يالروضة نف بل يف ،قاص أم جعله عوضاً
   ).املزبورة
عدم  ین دعوكميفال  ،خرج ماإالّ  انت املقاصة بشرائطهاك ما املقاصة ظاهر يف هم يفإطالقن كل
  .املقام عدم الشرائط يفعلى  حنوهأو  اخلالف

النفقة  إزاءون بيك :خيقال الش ،الظهر واللنب واخلدمةكان للضالة نفع كلو و( :ريالتحر قال يف
   .)قاصتوالوجه ال

 كون ذليك :ليالظهر واللنب واخلدمة والعمل قكقطة نفع ان للّكإذا ( :نيمناهج املتق وقال يف
   ).قربوهو األ ،تقاصانيمة املنفعة ويالنفقة وق نظر يفي :ليوق ،أنفق زاء ماإللملتقط ب

   .مها مما ظاهرها التقاص بشروطهريمثلهما عبائر غو
  

  ((فروع))
 ريالط ويف ،بلهحيأن  وزجي ینثأان كوإن  ،فادسعله للجيأن  وزجيراً كوان ذيان احلكلو نه أ مث الظاهر

تاب الغصب من عدم بعد ك رناه يفكذ ماعلى إالّ  مم األكمه حكوإذا ولد فالولد ح ،ستفرخهيأن 
 ،مانةاأل نايفين بقدر يكمل إذا  الوالدة جازأو  احلملأو  وانيف احليالسفاد تضع وإذا سبب ،كاالشترا

   .زجيال مل إو
  .سائر أموالهكون يكه جاز وكلميأن  ما لهيه فكنعم لو مل

إذا  كذلكو ،مانةاأل نايفي ان الكإذا  الظاهر اجلواز ،وان للسمن وحنوهياحل يصخيأن  وزجيوهل 
  .بعض البالد تعارف يفيما كتها يع لتقط غنام اليتانت من األك

ون له يكو ،نهيع كأراد املالإذا  التفاوتأو  نهيان ضامناً لعكه ميأوجب حتر يوان الذيولو الط باحل
ث يمة حيالقأو  البدل كأراد املالإذ  أما ،هكخترجه عن مل احلرمة الألن   والتفاوتنيأراد العن إ التفاوت

   ستبعد حقه يفينه بعد احلرمة مل ينتفع بعي ال
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   .تاب الغصبك مافصلناه يفعلى  كذل
  .احلفظ قصر يفأو  ،كسبب هو ذلإذا  هريه تطهيان علكعنده  وان جالالًيولو صار احل

  .ن ضامناًيكه مل ريبه وتقصي تسبريوان عنده من غيط باحليولو ل
فصل  ماعلى  سبب حرمتهي مما ةريوان لنب خرتيإذا شرب احل عرف حال ماي كذل الم يفكومن ال

  .شربةطعمة واألتاب األك يف
   .طعمةتاب األك رناه يفكما ذك ،ان هلا نفع حمللكإذا  كللمال يقطعها فه ة اليتيلأما األ
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  ((إذا دخل حيوان يف حيواناته))

 ما أشبهأو  دجاجاته دجاج يفأو  ورهيط  يفريطأو  نسانأغنام اإل دخل غنم يفإذا  :)٤مسألة (
ون من جمهول يكوقد  ،ون من اللقطةيكوانات فقد يأصحاب هذه احلإىل  بالنسبة كثر ذليكما ك ،كذل

  .مهكل حكنهما وليالفرق ب أيتي ماعلى  ،كاملال
اللقطة  كتر تقدم يف يل الذيالتفصعلى  هيالء عليهما بعد االستيه من أإخراجوالظاهر عدم جواز 

 ريطأو  مع غنمهجي إمناه ويوز له عدم التصرف فجي نعم ،هيالم فكبعض ال أيضاً أيتيو ،هايالء عليبعد االست
   .اًيائقرج الداخل تلخيحىت  نفسه

 كعة من الغنم اململويقط دخل غنم يفإذ ( :المكقول مهذب ال علم وجه القبول والرد يفيومنه 
رم حي وال ،ذا نتاجه قبل التصدق بهكو ،كم جمهول املالكه حيترتب عليعند الناس باخلالطة  یاملسم

   ).إشكاله يونه معرضاً للتلف فكه عنها مع إخراجوز جيوهل  ،كذل تصرف يفال
رناه كذ ة اليتيفكيالعلى  ن باجلمع ملالهكتميغ ماله عن هذا الداخل ومل يتفر كأراد املالإذا  مث

   .صيللتخل يم الشرعكاحلا عراجي
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  ((إذا قصد التملك أو احلفظ بعد احلول))

ولو قصد حفظها  ،كمع قصد التملإالّ  تضمن الضالة بعد احلول ال( :الشرائع قال يف :)٥مسألة (
ولو قصد  ،زل الضمانياالحتفاظ مل  ىمث نو كولو قصد التمل ،يالتعدأو  طيمع التفرإالّ  ضمنيمل 

  .)لزم الضمان كالتمل ىاحلفظ مث نو
جب الضمان وي كقصد التملأن  على ليدل وال ،أسيبل ال ،شترط احلولي النه أ قد عرفت :أقول

 ريأخذ املال من غأو  طيالتفرأو  يون الضمان خاصاً بالتعدكاً بعد إطالقعدم الضمان بالقصد  األصلف
وجب ي ه الكمتلأو  لهك أنيموقصد األ إنسانأمانة عند  إنسانائتمن إذا  ولذا ،الشارعأو  كجازة املالإ

نه إذا أ ماك ،خائننه أ وركلقصد املذ مبجرد انيماألعلى  صدقي وال ،فرطيأو  تعديمل إذا  ضمانه كذل
   .عاصنه أ هيصدق عليشرب اخلمر مل أو  قصد الزنا

   .يحبث التجر يف )رمحه اهللا( خيره الشكما ذك كخبث النفس بذل يف إشكال نعم ال
ط يتفر وال يتعد جازة الشارع والإان بكخذ األأن  املقام املفروض يف حيث إنف ،حال يأ لیوع

   .نن وجه للضمايكمل 
 ني املؤمنريان أمك :قال )هما السالميعل( هيعن أب ،عن جعفر ،ديزي بن نيخرب احلس تقدم يف أما ما

مل فإن  ،هو ضامن :قال ،فنفقت أخذ هلا جعالًيأن  ينويدها الرجل فجيالضالة  يف :قولي (عليه السالم)
ته يمع عدم جامعنه أ هير ففقد تقدم قول اجلواه ،)١(هيضمان عل فنفقت فال أخذ هلا جعالًيأن  نوي

وعدمه  ،صورة عدم اجلواز هم الضمان يفإطالقصحاب ضرورة به من األ مالًاة مل أجد عيلشرائط احلجت
   .سهكصورة ع يف

د امللتقط أمانة ي  يفنيث جاز االلتقاط فالعيح( :ث قاليح ،كقول املسال علم وجه النظر يفيومنه 
   ،لعدوانلضمن  بدونه كفلو قصد التمل ،فيمع قصد التعر

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٩الباب  ٣٦٩ص ١٧ج الوسائل: )١(
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وجه على  نئذيه حكملإىل  نتقاهلاال نيف املعيبعد التعر كالتمل ىلو نو اذكو ،عةيما لو نواه بالودك
   .ف أم بعدهيان قبل متام التعركسواء  ،ة عدمهيبن كزول الضمان مع التملي وال ،هيالضمان بناًء عل

عة يبالود ىما لو تعدك ،هكمالىل إ بردهإالّ  تزول الأوجبت الضمان وة العدوان ين نفأل :األولأما 
   .احلفظ ىمث نو

  .)١()ستمر ضمان العوضيف ،ك بذلنيزول عن العي ه الكن ملفأل :وأما الثاين
 حملها توجب الضمان باعتبار ريغ يف كة التمليون نكم يتسلبعد  :قلت( :ولذا رده اجلواهر بقوله

تم ي عة اليالود ة يفكيذن املالو اقتضائها انقطاع اإلحنعلى  ةيذن الشرعة النقطاع اإليانة مقتضيوا خك
الب كالحىت  بعد احلولإالّ  هاكوز متلجي رناه من عدم الضالة عندنا الكذ ماعلى  بناًء ،هيما حنن فيف

ه يوجب علوإن  ،أثناء احلول يف كة التمليله نأن  ضرورة ،انةينئذ ضمان اخليه حيتصور في ربعة فالاأل
ولو  ،بعد احلولإالّ  هكوز متلجي ما اليف كتصور ذلينعم  ،نيلف العتان قد أكمة لو يلقف لغرامة ايالتعر

الب عند كخصوص ال يفأو  القول بهعلى  كا ذليولعلهما بن ،عةيحنو الودعلى  انةيان خكقصده قبله 
   ).القائل

 ،عةيو الودحنعلى  انةيان خكلو قصده قبله نه أ على ليدل النه أ تقدم من ه مايرد عليان كن إو
فإن  ،ضمن كلو قصد املل( :كرة قال قبل املسالكالتذفإن  ،رةكوالتذ كاملسال )لعلهما( :ومراده بقوله

ولو  ،عةيالود يف ىما لو تعدكقد تعلق الضمان بذمته ألنه  من الضمان أربيمل  كاحلفظ بعد ذل ىنو
   ).كة التملي ننيلزمه الضمان من ح كالتمل ىقصد احلفظ مث نو

بدون  كبعد ذل كخذ وقصد التملوز له األجيث يح ،ل مثالًيه فإذا أخذ الضالة أول الليوعل
   يف ما أشبهأو  زلزالأو  ليسأو  نه تلفت بصاعقةكل ،تصرف

                                                
  .٥٠٦ص ١٢مسالك األفهام: ج )١(
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   .عةيحال الود كذلكو ،ن ضامناًيكفرط مل أو  هيف ىون تعديكأن  بدون ل مثالًي اللريأخ
 علله يفوإن  ، ظاهرريغ )زل الضمانيالحتفاظ مل ا ىمث نو كلو قصد التمل( :قول الشرائع مث إن

 كاملال ءيمبج كفسخ ذلعلى  متها لالقتصاريه قيه وعلكملعلى  ةينئذ باقيح يفه( :قائالً األصلاجلواهر ب
   ).وطلبه هلا

صل بعد حمل لأل الإذ  ،ة احلفظيم بالضمان بعد نكن جمال للحيكان القصد له مدخل مل كإذ لو 
   .تبدل املوضوع

وجهاً  كر ذلكث ذيح ،رامةكقول مفتاح ال فقد عرفت مما تقدم وجه النظر يف ،انكف يكو
ل له حي نه الاحلفظ فأل ىمث نو كضمن لو قصد التملينه أ وأما( :قائالً كل الضمان بقصد املاليلتعل

إىل  دفعهافإن  ،طه أم اليتلفت بتفر سواء ،ان غاصباً ضامناًك كذلكفإذا أخذها  ،ةيأخذها ذه الن
وز له جينه أ أيضاًقرب فاأل م بل عرفها حوالًكاحلاإىل  دفعهايولو مل  ،قرب زوال الضمانم فاألكاحلا
ها كتمليف وااللتقاط فيوهو التعر كعمومات النصوص تناوله بأنه قد أوجد سبب امللألن  ،كالتمل
   ).حمرماً ان دخوالًكوإن  هكلمي فإنه ،داًي إذنه فاصطاد منه صريه بغريما لو دخل حائط غكان كف ،كبذل

ة العرف له يتابع لرؤ الغصب موضوع عريففإن  ،غاصباً يغصباً والناو ءيجتعل الش ة اليإذ الن
انت الدار كفإذا  ، الغصبرية الغصب غيون ،الغصب ىنونه أ صدقينعم  ،عيسائر املواضكاً ينفأو  ثباتاًإ

 ك ذلريغإىل  ،ةيجارة باقانت اإلكإذا  غاصب نهأ صدق عرفاًيردها فهل ي الأن  ىونو إنسانار جيإ يف
   .هارية وغيعة والعارية والودكاملضاربة واملزارعة واملساقاه والشرإىل  مثلة بالنسبةمن األ
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  من وجد عبده يف غري مصره))((
شهوده بصفته على   مصره فأحضر من شهدريغ من وجد عبده يف( :الشرائع قال يف :)٦مسألة (

ولو تعذر  ،نيشهدوا بالعيحضار الشهود ولإلف يكو ،وصافباأل يحتمال التساوال ،هيلإدفع يمل 
 ،صالحاً جاز كم ذلكاحلا یولو رأ ،ملهحيمن على  عهيبلدهم وال بإىل  ب محل العبدجيحضارهم مل إ

   .)جرتهأمة العبد ويق يبعده ومل تثبت دعواه ضمن املدعأو  ولو تلف قبل الوصول
له نه أ یه فادعريله عند غ واناً آخريحأو  من وجد عبده( :بقوله كذل حي توضنيمناهج املتق ويف

الحتمال  ،قض له بهي مل نيوصاف دون العشهدا باألوإن  ،له به ينه قضيشهدان بعي نيحضر عدلأو
ب محل العبد جيحضارهم مل إن كمي  النيان شهوده غائبك وول ،وصافاأل ه له يفك مملوريغ يتساو

أمره مبا ي فإنهن ياألمرأحد  م املصلحة يفكاحلا یريإالّ أن  ،هميلإمله حيمن على  عهيب هم واليلإ
مة يق يضمن املدع كمع عدم ثبوت ذلأو  ونه لهكبعده قبل ثبوت أو  ولو تلف قبل الوصول ،استصلحه

   ).جرتهأالعبد و
 نيفرق ب الإذ  ،هاريالدابة وغ الم يفكقل النن ،احلال احلاضر الم يفكس حمل اليالعبد ل حيث إنو

   .هريوغ كره املسالكما ذك ،هيأشبه بباب القضاء مما حنن ف يه هذه املسألة اليت ن يفياألمر
   :مورأ هذه املسألة يف الم يفكوال
  

  ((إذا أمكن إحضار الشهود))
أو  مكحضار احلاإان بكسواء  ،ةيفكي ياللقطة له بأأن  على حضار الشهودإن من كمن مت :األول

 إمناو ،هاري اللقطة وغنيب كذل  فرق يفريمن غ ،ین الدعويم ا له حسب موازكطة حاللقأو  الشهود
 مما ،بغداد ماله وهو من أهل بغداد وله شهود يف النجف مثالً يف إنساند جي اً ماريثكنه أ روها باعتباركذ
  نجف ال م يفكون احلاكون بالد ثالثة لكورمبا ت ،مكالنجف عند احلاإىل  بشهوده أيتيأن  لزمي
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وجد دابته نه أ الثالثةإىل  فيضأإذا  ماكون أربعة كورمبا ت ،بغداد يف كربالء واملالك والشهود يف
   .ة مثالًياظمكال يف

  
  ((إذا مل ميكن إحضار الشهود واللقطة معا))

فالظاهر  ،صف الشهود الدابةي إمناو ،مكحضار الشهود والدابة معاً عند احلاإن كميمل إذا  :الثاين
والشهادة  ،وصافاأل  من املتماثالت يفريثك يلتساو ،وصافم حسب الشهود باألكم احلاكعدم ح

   .صيد التشخيفي ال يلكالوصف الألن  ،نيالععلى  ونكتأن  لزمي
  

  ((إذا شهدوا على األوصاف))
انت له ك مثالً ،م له بهكه حريتمل غحي االدعاء انطباقاً العلى  وصاف تنطبقانت األكإذا  :الثالث

على  ركد وبي دار زنيب يالشرق طرفه الشمايل يف (عليه السالم) نيربالء ملتصقة حبصن احلسك ر يفدا
 وصاف الألا إذ ،مكم من احلكن احلاكمت ،كم بذلكالنجف عند احلا فشهد الشهود يف ،الشارع العام

  .كة بذليلكدار خاصة مشخصة وخترج عن ال یعل الّإتنطبق 
م باالنطباق ولو كما لو علم احلايومثله احلال ف ،ملنطبقة بالدقةوصاف ال األك احلال يف كذلكو

 ذاكوه ،یس املقام من املستثنيول ،ما خرجيف الّإم كة علم احلاية حلجتيلكحنو العلى  وصافانت األك
   .ن االنطباقكميفرد آخر  كس هناليه بأنه ليعل ياعترف املدعن إ

  
  ((إذا مل يأت الشهود أو املدعى عليه))

 ،ة مثالًياظمكال يف يبغداد واملدع ربالء والدابة يفك النجف والشهود يف م يفكان احلاكلو  :عالراب
عنده الدابة  يه الذيعل ىوال املدع ،أتواين أل ستعد الشهوديومل  ،كيشتيالنجف إىل  يفجاء املدع

إىل أو  ،باحلضورالشهود  إلزامحمل الدابة وإىل  ذهب بنفسهيأن  نيم بك احلاريخت ،النجفإىل  حضارهاإ
ألن  ،اشرفالنجف األإىل  معاً باحلضورا أمرمهأو  ،حضاره الدابةإه بيعل ىاملدع إلزامحمل الشهود و

  .أهلهإىل  عطاء احلقإه يلزم عليم كاحلا
عتمد ين يمن الذ األمرحققوا يه لءالكوفد وي إمناذهب بنفسه وي الأن  مكق للحاحينه أ والظاهر

  فروض ان بعض الكمث لو  ،هميعل
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جبار إان كإذا  ماك ،خرقاً األقلم كقدم احلا ،خرأمن بعض فروض  نسانأقل خرقاً لسلطة اإل
 األول يفألن  ثر خرقاًكجبار الشهود باحلضور أإأما  ،إنسانحضارهم خرقاً لسلطة إصاحب الدابة ب

ة صرف املال ثركوجب ي ذا حال ماكوه ،نيإنسانخرقاً لسلطة  الثاين ويف ،واحد إنسانخرقاً لسلطة 
   .وقلته

قبال هذه  هذه يفأو  ،ةياملالأو  ةيخرق السلطة النفس  يفينينان متساوكان املماألمران كنعم لو 
  يفينيونان متساويكة مما يخر خرق السلطة النفساآل ة ويفي خرق السلطة املالنيأحد الطرف ان يفكبأن 

ذا كوه ،حيلعدم الترجن ياألمر نيم بكاحلا ريخت ،أمواهلم وأنفسهمعلى  خرقهما لقاعدة الناس مسلطون
   .اً خلرق آخريمساوأو  ثر من خرق آخركه اخلرق أيون فيكل موضع كإىل  بالنسبة

  
  ))إذا مل يستعد صاحبها إلحضارها عند احلاكم((

 ضرهاحيعها ممن يستعد لبينه كل ،النجفإىل  حضارهاستعد إليان صاحب الدابة ال كلو  :اخلامس
 ين الدابة للمدعأ ظهرن إ :هيعل يقول املدعيمث  ،هايشتريمن  كان هناكالصلح وحنوه وكع يشبه البأو 

أو  ديق الوحيهو الطر كان ذلكو ،سترجع دابته مثالًيظهر عدم صحة دعواه وإن  ،األمرسلم يفهو 
   .هري فعله وغنيم بك احلايرية ختيان أحد الطرق املتساوكوإن  ،مكخرقاً فعله احلا األقلق يالطر

ان مما كإذا  به ىاملدعن (إ :كاملسال قال يف مثالً ،اتطالق من اإلريثك ظهر وجه النظر يفي كوبذل
 ه ويفيثرة االشتباه فكم به غائباً بالوصف لكز احلجيمل  ،وانيه من احلريالعبد وغكعتذر ضبطه بالصفات ي

بلد إىل  حضارهمإتعذر ن فإ ،نكمأن إ شهدوا اينه ليععلى  حضار الشهودإلف يكبل  ،تهيصفاته وحل
احلق مل ألن  ،نهيععلى  شهدوايبلد الشهود لإىل  ب محلهجي وال كن ذلكميأن  إىل مكم وقف احلكاحلا

على  حملهيه لريغأو  ياملدععلى  عهيب یعل وال ،ذنهإ ريلف نقل ماله بغيك املتشبث فالعلى  ثبت بعدي
   استثين ماإالّ  رضا البائععلى  عيولتوقف الب ،الشهود
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 وخالف يف ،به أمريأن  نئذيفله ح كذلكجوازه  یرين وياألمرأحد  م صالحاً يفكاحلا یريأن  الّإ
م كحفإن  ،فلهيكأو  ةضعه عند ثقيثمن وقبض اليو يعه من املدعيم بكجوز للحاية فيبعض الشافع كذل

   .)١()حيع صحيال فالبإو ،هيلإالثمن  به بطل ورد يللمدع
هما مع فرض يف فيلكالت م يفكل للحايسب ال( :ث قاليراد حيإحمل  أيضاًرد اجلواهر له أن  ماك

 كم ذلكان املراد منه فعل احلاكن إ ةياه عن بعض الشافعكح وما ،ة املتشبثكيظاهر ملعلى  ون العبدك
ضرورة اعتبار  ،صورة الصالح يف كان مراده ذلكوأغرب منه لو  ،فهو من الغرائب كاملالعلى  قهراً

   ).م فعلهكما للحا ة يفي الشرعنيوانمراعاة الق
 ،ق واحد اتبعهيان له طركفإن  ،صاحبهإىل  صال احلقيإه يب علجيم كاحلاأن  إذ قد عرفت

 ة واجبة بالي الشرعنيومراعاة القوان ،ريخت الّإو ،قان أحدمها أقل خرقاً للسلطةيان له طركإذا  كذلكو
الناس خالف قانون  أيضاًه يعل ىار املدعحضإال فإو ،حقاق احلقإحتول دون  نها الكل إشكال

   .ك ذلريغإىل  ،يثبت احلق للمدعيبعد مل نه أ مع مسلطون
  

  ((ضرر الدعوى))
ه ضرر ؤوسبب ادعا يون احلق مع املدعكظهر عدم ن إنه أ )الفقه(بعض مباحث  رنا يفكا ذمث إن

جرة أناراً يموجباً خلسارته د كان ذلكشرف والنجف األإىل  أحضرهم من بغدادإذا  ماك ،هيعل ىاملدع
 ،الأو  ان عاملاً بأنه مبطلك سواء ،سبب ضررهألنه  ،يه أخذه من املدعيعل ىان للمدعك ،ارة مثالًيالس
   .مبطلنه أ هلجيأو  علم ببطالن نفسهيأن  نيه بيفرق ف وال ،مكحم ضرر الل يدلإذ 

  
  ((ضمان املدعي إذا مل تثبت دعواه))

 يبعده ومل تثبت دعواه ضمن املدعأو  ولو تلف قبل الوصول( :الشرائع قولهالم ك تقدم يفه مث إن
  ).جرتهأمة العبد ويق

  م صالحاً كاحلا یريث يوح( :كاملسال ويف

                                                
  .٥٠٨ص ١٢مسالك األفهام: ج )١(
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م ومل تثبت دعواه كاحلا يدي نيبأو  تلف قبل الوصولفإن  ،ياملدععلى  محله فهو مضمون يف
   .)جرةمة واأليالقأو  نيالععلى  ليفكبالّ إ نئذ فللمتشبث االمتناعيوح ،جرةمة واأليلزمه الق

فإن  ،حنوهاأو  الدابةأو  حضار الشهودإسواء أراد  ،ياملدععلى  جرةالتلف واألأن  الظاهر :أقول
وم يمة عمل يوق انوا عماالًكإذا  ماك ،مة عملهميبل وق ،جرمأ يعطيملن إالّ  ضرواحي الأن  الشهود هلم

وإن  ،حمترم نسانعمل اإلإذ  ،ين هلم عمل عاديكمل إذا  بل وحىت ،مهاًذا دركة يأعماهلم العاد هلم يف
 ،الصناعات الواجبة ما يفكجرة األ  الوجوب شرعاً واحلق يفنيمنافاة ب ال فإنهان احلضور واجباً هلم ك
إذا  مة ذاايجرة محلها وقأذا كوه ،احملضرإىل   جبلهانيلها حمالدابة ععلى  تلفيان كإذا  كذلكو

جل ست أليالضمانات لألن  ،تعمديان مل كوإن  ،ه احلق واقعاًيمن عل كذل لكن اخلاسر لكل ،تلفت
   .ان ضامناًكمال نفسه نه أ  بزعمريفإذا أتلف مال الغ ،العمد

 ان قد قبضهكذا (إ :الم الشرائع املتقدم بقولهكد يث قيح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 
بل  ،املصنف إطالق ىما هو مقتضكوجه للضمان  ال فالإو ،كذلكه يون مضموناً عليكوجه على 
االمتناع املزبور أيضاً أن ه يوف :قلت( :ه بقولهيل علكاملتقدمة وأش كر عبارة املسالكمث ذ ،)كواملسال

رادة احلمل إوجه الضمان بعد ن إ :قاليإالّ أن  اللهم ،كم عدم ذلكاحلا ين من رأيكمل إذا  مشروط مبا
   ).داًيحنو ضمان املقبوض بالسوم فتأمل ج ديالعلى  عموم يد املدعيب

  .ضرر الل يب ودليد بعد التسبيالإىل  حاجة النه أ هيرد عليإذ 
  

  ((هل يكفي ذكر الوصف))
   .هيطناب فظن صدقه لإلوإن  الوصف الواحد وال يفيك النه أ القواعد ر يفكفقد ذ ،انكف كيو

  املبسوط  ما يفك ،وجوب الدفع يف الوصف يفيك ال( :رامةكمفتاح ال ويف
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والدروس واللمعة  اإلرشادر ويرة والتحركشف الرموز والتذكوالسرائر والشرائع والنافع و
ثبت يمل ألنه  ،وزشف الرمك ما يفكه انعقد العمل يوعل ،اضيوالروضة وجممع الربهان والر كواملسال

   ).اًكون الوصف حجة والواصف هلا مالك
 :قالإذا  ماك ،ه غالباًيمن االطالع عل ك املالرين غكتمي ر وصفاً الكذيم قد نع ،رهكما ذكوهو 

هلا وإن  ،صطبل بنفسهااال لیإت عند باب بيته تذهب كلو تره يث إناصطبل داره حب دابته تألفن إ
ت وأظهر ،ك ذلريغإىل  ،كصاحبه بر یرأإذا  هريبعن إ أو ،اهايإتها يأوالداً صغاراً ترتضع منها مبجرد رؤ

ست يول ،الفرد يف يلكوصاف تشخص الأمثال هذه األفإن  ،سابقاً كذلإىل  ما أملعناك ،التجربة صدقه
أواخر  يف أيتيوس ،رناهك أمثال ما ذريولعل مرادهم بعدم قبول الوصف غ ،ةيلكوصاف الل األيمن قب

   .تعاىلشاء اهللا  نإ كل ذليالشرائع هلذه املسألة بعض تفصر كتاب عند ذكال
ر كاحتمال ذأو  ،كذلإىل  بدعاء الضرورة ،مل تشخصوإن  م بالصفاتكحتمال جواز احلأما ا

على  نتظر اتفاق اجتماع الشهوديبل  م عاجالًكحي وال ،نةياحتمال مساع البأو  ،الصفاتدون مة يالق
وقف تي يالذ األولخبالف  ،نيشهادة الشهود بالععلى  موقوفاً متامه م معجالًكوفائدته نفوذ احل ،نهيع

ه ي علنيه قبل وقوف شهود العريغأو  م مبوتكتعذر احل ما لويوتظهر الفائدة ف ،نيشهود الععلى  مكاحل
ولذا ردها  ، ظاهر الوجهريفغ ،ك ذلريغإىل  ،األولعلى  أثر له وال ،ريخاألعلى  مكاحل قدح يفي ال فإنه

   .تقدم ماالقواعد العامة  ىمقتض إمنارداً وستأهل ي ال كع ذلياجلواهر بأن مج
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  ((لقطة األموال))

ل كاللقطة ( :وانيواحل نسانقبال لقطة اإل يف يه موال اليتلقطة األ الشرائع يف قال يف :)٧مسألة (
   ).هيد علي مال ضائع أخذ وال

ه حق كان ملالك ماإذ  ،قابل بالثمن أم اليعم مما واملراد به األ ،س لقطةي املال لريغ :أقول
 ه فالريعم من املذبوح وغاملراد به األ كذلكو ،أدلته طالقإل ،قابل باملالي ل ماون مثيكاالختصاص به 

 اخلنفسةأو  ةياحلأو  العقربأو  فإذا وجد العلق ،أيتيس ماعلى  ما عرب به بعضكون صامتاً يكأن  تصخي
لقطة ان من الكوقد ضاع منه  ،ون لصاحبه حق االختصاص بهيكوحنوه و الدواء نفع يفيمما  ما أشبهأو 

شرع  عدم االحترام يفإذ  ،كذلكان كوحنوه  ير من الذميلحم اخلرتكوان حمرم يولو وجد حلم ح ،أيضاً
رد يمل إذا  ماياالحترام ف إمكانبل قد تقدم  ،هكمالإىل  بالنسبة لزامان قانون اإليجر نايفي ال سالماإل
  .لكه األكمال

  
  ((تعريف لقطة املال))

  .هيد عليمال ضائع مأخوذ مع عدم نه أ القسم من اللقطة ف هذايتعر نهم يفيواملعروف ب
 یأعطإذا  نسانمصاحب اإلفإن  ،م آخركوم حبكاحمل كاع املال اهول املاليد الضيخرجوا بقأوقد 

ان كرجع يومل  كذل ما أشبهأو  الطوافإىل أو  فةياحلضرة الشرإىل  مث ذهب ،ملصاحبه متعته مثالًأبعض 
واملال  ،ةين العرفيحسب املواز الّإصدق ي ال اللقطة موضوع عريفألن  ،اللقطة ال كاملتاع من جمهول املال

   .تعاىلشاء اهللا  نإه يالم فكال أيتيم آخر سكله ح كاهول املال
ه يترتب علي ال فإنه ،أخذهيومل  األرضعلى  ئاً مطروحاًيش یلو رأ خذ ماد األيخرجوا بقأما ك
على  ساًيإذا وضع مغناط ومنه ما ،ةيفكية يبل بأ ،د فحسبيخذ بالس األيخذ لواملراد باأل ،اللقطة أحكام
  .مثلةمن األ ك ذلريغأو  ه دجاج الناسيلإ جاءان فكم وضع قفصه يفأو  ،د الضائعيفجذب احلد األرض

ون يك إمناس مبلتقط ويلأو  ون ملتقطاًيكفهل  ،ما أشبهأو  تعرفهيء الضائع برجله ليولو دفع الش
   ضامناً لصدق
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 أخذت د مايالعلى)لهيتفص أيتيما سك ،احتماالت ،أيضاًون ضمان يك الأو  ،ولو باملناط )١.   
ما لو أخذه من ملتقط  ،هيد عليور من عدم كف املذيالتعر  يفريخد األيرج بالقخيم قالوا مث إ

  .خذ الثايناآلإىل  اللقطة بالنسبة أحكامه يترتب علي ث اليح ،سابق
تسلسل  د آخر ولوياملال املأخوذ من على  لصدق اللقطة ، ظاهر الوجهريد غيالق هذان إ :هين فكل

خذه أعرف ويأن  لقطة ومات قبل إنسانأخذ إذا  :قاليأن  نكميفهل  ،هايد علين وضعوا اليفراد الذاأل
 قال بأنه اليأن  نكميأو  ،مأخوذ من آخرألنه  فيه التعرريغعلى  بجي ده آخر الياختطفه من أو  آخر

   .مثلةمن األ ك ذلريغإىل  ،ه اللقطةيصدق علي
وهو عبارة عن ( :عند عبارة القواعد :ث قاليح ،رامةكالم مفتاح الك علم وجه النظر يفيومنه 

ألن  ،د املال بالصامتيقيأن  األوىل ،)كاملالعلى  للحفظأو  ف حوالًيبعد التعر كأخذ مال ضائع للتمل
د الضائع يقيأن  أن األوىل ماك ،املال املطلق داخل يف فإنهالعبد حىت  ،الضائعوان يطرده باحل نتقض يفي ال
  .هكمالإىل  صليمل  ضائع ماألنه  خرج الضائع امللقوطيل ،هيحد علد ألي ال مبا

جمهول على  م اللقطةكان حيواللقطة وعدم جر ك جمهول املالنيرناه من الفرق بكذ يمث لذا الذ
س منها يفل ،اللقطة اع يفيالبد من صدق اسم الض :جامع املقاصد حمكي قال يف، ن منهايكمل إذا  كاملال
  .كاع من املاليلعدم صدق اسم الض ،د السارق والغاصب وحنومهايؤخذ من ي نئذ مايح

اع يواللقطة هو اعتبار صدق اسم الض كجمهول املال ي موضوعنيفالفرق ب( :ده اجلواهر بقولهيوأ
  عدم ترتب األصلل ب ،األولدون  الثاين يف كمن املال

                                                
 . ١٢ح ١الباب  ٥٠٤ص ٢ج املستدرك: )١(
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  .)١()اعياللقطة مع عدم حتقق اسم الض أحكام 
ان يجر فالالزم حتقق موضوعها يف ،اللقطةعلى  مكاحل ات الباب وردت يفيروا حيث إنمث 

 وال ،مبا أشبه من سائر مثبتات املوضوعات ن أويبالشاهدأو  سواء حتقق املوضوع بالوجدان ،هاأحكام
   :ر مجلة منهاكبأس بذ

(عليه  نياحلسعلي بن  انكو :قال ،ث اللقطةيحد يف (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،حلليبفعن ا
   .)٢(المتسوها :هلهقول ألي السالم)

 ،تعرض هلا ال :فقال ،اللقطة (عليه السالم) عبد اهللا يبرنا ألكذ :قال ،العالء أيب  بننيوعن احلس
   .)٣(أخذهايحىت  وها جلاء صاحبهاكالناس لو ترفإن 

 لقطة احلرم ال :قال ،(عليه السالم) يعن املاض ،عن بعض أصحابه ،والد أيب بن إبراهيموعن 
   .)٤(صاحبها فأخذها ءوها جلاكالناس ترأن  ولو ،رجل د واليمتس ب

 ريدها الفقجيسأله عن اللقطة إنه  ،)السالم اهميعل( بن جعفر یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  وعن
 هلها الأل يه :قولي )هما السالميعل( نياحلسعلي بن  انكو :قال ،نعم :قال ،غينها مبرتلة اليهو ف

  .)٥(متسوها
   .صرحت بلفظ اللقطة ات اليتيمن الروا ك ذلريغإىل 

تحقق به يراد مبا ين أو البد ،)هاية شاهد احلال فيفاك الظاهر( :قول اجلواهرأن  علميومنه 
ة يفاكقال بأن الظاهر يقد  ما :ث قاليح ،كجامع املدار إشكاله يلورد عل الّإو ،مطلقاً املوضوع ال

ومنه  ،قوم مقامهي ما حرازها بالقطع أوإها البد من أحكامترتب  ن يفيالعناون إ هيف ،هايشاهد احلال ف
  ل ك م باللقطة يفكاحل أصالة یدعو يف علم ماي

                                                
  .٢٧٢ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 .٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٩ص ١٧ج الوسائل: )٥(
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أن هذه كو ،بشاهد احلال ه ولوياع فيعلم حتقق وصف الضيمل وإن  ،ه من أحديد علي مال ال
 ، ظاهرريغ كذلأن  هين فكل ،ه معاملة اللقطةيحد علد ألي ال معاملة الناس مع ماإىل  مستندة یالدعو

ها يون العنوان فكضرورة  ،دلة خالفهابل لعل ظاهر األ ،)أجد هلا شاهداً ال( :ولذا رده اجلواهر بقوله
   .ونه ضائعاًكعلم يمل وإن  ،ه من املاليد علي ال امطلق م املال الضائع ال عرفاً ولغةً ياللقطة وه
  

  ((أحكام غري اللقطة))
   :أقسامعلى  اللقطة خاصة أحكامه يعل يرجي ال ي اللقطة الذريمث غ

 ،جوازه يف شكالاإل ينبغي وهذا ال ،د السارق والغاصب والناهب وحنوهميأخذ من يأن  :األول
ه دفع يبل ف ،ك ذلريالرب وغعلى  حسان والتعاونإلامن وهو  ،النص ما يفك ةف صدقيعون الضعفإن 

تخلصون من يهم يديؤخذ من أينما يوح ،ركهم منريفعل الغاصب والسارق والناهب وغألن  ،ركاملن
   .ركاملن

   .قيع الصديضيمث  وحنوه مثالً هقيد صديأخذ من يأن  :الثاين
   .م من املنهوب مثالًعرفه أم من اللقطة أيه موجود وكلاعرف هل مي الأن  :الثالث
 طرف النهر وحنوه وال ان يفكإذا  ماك ،د صاحبهيإىل  ء دون وصول املاليول شحيأن  :الرابع

  .خذهذا اآلث يهذا اجلانب حإىل  املاء باملال أيتيو ،ن من العبوركتمي
ل يودل ،ذن من الشارع وصاحبه وعدم الضمان لإلنياألول خذ يفجواز األ يف شكالاإل ينبغي وال

  .د منصرف عنهيال
إالّ أن  ديل اليدل طالقفإذا أخذ واحلال هذا ضمن إل ،جوازه يف كللش ،خذوز األجي الثالث ال ويف

  .هيضمان ف من اجلائز أخذه مما النه أ شفكني
 ان يفكإذا  إالّ اللهم ،والضمان وعدمه تابع هلما ،زجيال مل إجاز و كجازه املالأن إ الرابع ويف

رم تلفه حيان املال مما كإذا  منعوإن  بل ،كزه املالجيمل وإن  از الشارع أخذهث أجيمعرض التلف ح
  د الذئب افتراسه يريالشاة ك



 ٢٣٧

 ،املنع سقط حقه يفياسراف  فإنهتلفها  حق له يف ث اليح كاملالفإن  ،نع عن أخذهامي كواملال
   .هد عن مثليل اليصراف دلناحيث ضمان  خذ والوز له األجية يجازة الشرعوباإل

بل ( :بعد عبارته املتقدمة قاله حيث إن ،الم اجلواهرك املنع يف إطالق علم وجه النظر يفيومنه 
 بعد عدم ريمال الغعلى  الءيحرمة االست صالةالظاهر عدم جواز أخذ املال املزبور مع عدم مظنة تلفه أل

   ).ان له ضامناًكفإذا قبضه  ،تناوله عنوان املأذون شرعاً يف اندراجه يف
  

  ))غري حكم اللقطة ((حكم جمهول املالك
   :اتيتصدق به جلملة من الروايئس من صاحبه يفإذا  ،قيالتحق كجمهول املال والالزم يف

وت يبعض ب عن رجل نزل يف (عليه السالم) إبراهيمأبا  سألت :قال ،سحاق بن عمارإموثق ك
 :قال ،صنعيف كيوفة كقدم الحىت  ارهكذي درمهاً مدفونة فلم تزل معه ومل نيه حنو سبعية فوجد فكم
ايسأل عنها أهل املرتل لعلهم افعرفو، قال ،عرفوهايمل فإن  :قلت: ادتصي ق)١(.   

ة كمب  لقومنيا مرافقنك كجعلت فدا :فقلت (عليه السالم) سألت عبداً صاحلاً :قال ،ونسيوعن 
 ينعرف أوطام وقد بق نعرفهم وال ال علم وقد ذهب القوم وريوارحتلنا عنهم ومحلنا بعض متاعهم بغ

لست  :فقلت له :ونسيقال  ،وفةكتلحقوهم بالحىت  ونهلحتم :فقال :قال ،املتاع عندنا فما نصنع به
 كجعلت فدا :فقال :قال ،كدعه وأعط مثنه أصحاب :فقال :قال ،ف نسأل عنهمكي يندر أعرفهم وال

   .)٢(نعم :قال ،ةيأهل الوال

                                                
 من كتاب.  ٥الباب  ٣٥٥ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ١٧ج نظر الوسائل:ا )٢(



 ٢٣٨

جوز الصلح يال فإمن باب املثال و دعه :(عليه الصالة والسالم)مام قول اإل أن ومن الواضح
ذا كوه ،ه نظريفعطاء املبدل فإء آخر ويشإىل  ليأما جواز التبد ،الثمن إعطاءواهلبة املعوضة وحنومها و

   .عياجلم يف كء لوحدة املاليعطاء نفس الشإوز جي
املسجد احلرام  نت يفك ينإ (عليه السالم) بيالط إىل تبتك :قال ،اطيخرب حممد بن رجاء اخل ويف

عرفها يفلم  تهارففع فإذا أنا بثالث فأخذا یمث حبثت احلص ،خذه فإذا بآخره أليلإت يناراً فأهويت ديفرأ
نت حمتاجاً كفإن  ،ريرت من أمر الدنانكذ فهمت ما ينإ :(عليه السالم) تبكف ،كذل يف یأحد فما تر

   .)١(لكاً فتصدق باليغننت كوإن  تصدق بثلثها
 :قالأن  إىل ،وأنا حاضر (عليه السالم) احلسن الرضاأبو  لئس :قال ،ونس بن عبد الرمحانيوعن 

ق أصبنا بعض يالطر سرنا يفأن  فلما ،منازلناإىل  مرتله ورحلناإىل  ة فرحل منهاكان لنا مبكق يرف :فقال
نعرف بلده  لسنا نعرفه وال :قال ،وفةكالإىل  ملوهحتحىت  حتملونه :قال ،ء نصنع بهيش يمتاعه معنا فأ

 :قال ،كمن جعلت فداعلى  :قال له ،ذا فبعه وتصدق بثمنهكان كإذا  :قال ،ف نصنعكينعرف  وال
 ةيأهل الوالعلى)٢(.   

  .م اللقطةك حريء آخر غيبأقسامه ش كم جمهول املالكهذا فح یوعل
  

  ((هل يشترط األخذ بنفسه))
ن يكومل ـ ه ا فالتقاطها ريوأخرب غ إنساناللقطة  یفلو رأ ،خذ بنفسهااللتقاط األ يفعترب يه مث إن

خذ اآلعلى  مهاكان حك ـ وانهيان امللتقط مباشرة حكإذا  كذلكو ،طفله وجمنونه مثالًك يلة للرائاآلك
  نعم  ،هو السبب يان الرائكوإن  ،یدون من رأ

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٦الباب  ٣٦٧ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ٣٥٧ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٢٣٩

ز من يمثل املم لة هو امللتقط يفأخذها من اآلي يالذ يون الرائيكلة ان امللتقط مباشرة اآلكإذا 
   .ل تقدم سابقاًيتفصعلى  ،الطفل وانون

ه ا فالتقطها ريفلو رآها وأخرب غ ،خذها االلتقاط واأليعترب فياللقطة ن (إ :اجلواهر ولذا قال يف
اد يواالصطاالحتطاب كه يضرورة صدقه عل ،تسبب منهوإن  ،یخذ دون من رأاآلعلى  مهاكان حك

ان هو امللتقط دونه كخذ لنفسه املأمور األ یفنو ،نهايناول :قال له بل لو ،إشكال خالف وال دونه بال
   ).أيضاً

 ل هو امللتقط الكيرون الويالعرف ألن  ،االلتقاط الة يفكبعد عدم دخول الوي هذا فال یوعل
   .الةكتاب الوك ما تقدم يفعلى  ازة املباحاتيخبالف االحتطاب واالحتشاش وح كوذل ،لكّاملو

  
  ((إذا أمر شخصاً بااللتقاط))

  .احتماالن ،مراآلأو  خذاآلإىل  اللقطة بالنسبةصدق يمث هل 
   ).إشكالعلى  مرال فلآلإو ،له يخذ لنفسه فهاآل ىنوفإن  ،نهايناول :لو قال( :القواعد ويف

على  مراآلقدر ي ان الكإذا ف ،أيضاًها يالة فكرون الويوالعرف  ،عريفألنه  تمل الصدقحين كل
 ،خذها يل :العدوعلى  یقويوقال ملن  ،كذل ما أشبهرب كأو  الصحراء لضعف التقاط الشاة املسرحة يف
سائر  يف كذلكو ،لهأا  قصد الالقطي الأن  ن بشرطكل ،مراآللقطة أا  فأخذها له صدق عرفاً

   .اءيشاأل
 ،مراآلخذ دون اآلعلى  نئذيم حكاحل يرجي( :لث قايح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 

رجه خي ال كذلفإن  هرينواه لغوإن  ،خذاآلعلى  ث صدق االلتقاطيح مراآلس هو يلإذ  ،لهنه أ ىنووإن 
 مراآلخذ هو ون اآليكون فعله شرعاً فيك كيه يل فكية التويثبت مشروعإذا  إالّ ونه آخذاً وملتقطاًكعن 
   ).لهنه أ ةيمع ن

اللقطة على  ديالأن  ماك ،ديضامن لل أيضاًامللتقط أن  كذل نايفي وال ،انت لهكمر لآل ن أخذهاإف
  .ان ضامناًكبعد الالقط 

  أا  قصد الالقطإذا  أما



 ٢٤٠

ان كوإن  بل ،عن حاهلا صالةرج األخي ل الكيجمرد التوإذ  ،انت لنفسهكل كلنفسه دون املو
عن نفسه  ىته فصليان بصالة قضاء ميتستأجره لإليما كجارة وقته فهو ت اإلبواستوع كمستأجراً لذل

 جل االحتطاباستأجره ألإذا  مايف كذلكو ،ان ضامناً للمستأجركوإن  ،ث تصح صالته عن نفسهيح
رناه كذ وما ،تابع للقصد األمر حيث إن ،كحنو ذلأو  ازة املباحاتيحأو  املعدن إخراجأو  االحتشاشأو 

   .املوات اءيحإتاب ك تاب ويفكهذا ال يف كالقصد قد تقدم ذلإىل  اجيمن االحت
حجراً أو  فلو حول شجراً ،كخذ عدم التملقصد اآلي الأن  البد من( :ولذا قال جامع املقاصد

ه مبجرد هذا كمل فدخوله يف كق وحنو ذلية الطريختل كآخر قاصداً بذلإىل  ق من جانبيالطر مباحاً يف
وإن  ،ون ملتقطاًيك الأن  ينبغي فإنهآخر إىل  ع من جانباملال الضائ یلو حن اومثله م ،مستبعد جداً
   ).هذا يف إشكالعلى  ،هيد عليثبات ال إلريضمن مال الغ

ل عنه هل حزت ئلو سولذا  ،حنومهاأو  سبقأو  ازحنه أ صدق بدون القصدي النه أ لوضوح كوذل
  .ال :قولي ،قصد ان بالكأو  سواء قصد العدم، ازةيصورة عدم قصد احل يف ،الشجرة
ما كها كاً ملن شق بطنها ومتلكون ملكبل ت ،بطنها يف ة الدرة اليتكمن اصطاد السم كلمي ذا الكو

  .یالنص والفتو يف
ازة املباحات يحأن  ،اء املواتيحإتاب ك رنا يفكقد ذإنه ( :قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 
الصائد الدرة  كرد عدم متلي وال ،عدمهقصد وإن  بل ،قصدهيمل وإن  مبجرد حتقق مسماها كتوجب املل

ة كاحملوزة السمألن  ،هيازة فيمنع صدق احل مكانة إلريثكالنصوص ال ة مع اجلهل ا يفكجوف السم يف
ازة البد من ياحل نذإف ،ءيالشعلى  النائم وحنوه الءيه شبه استيه علؤالياست يبطنها الذ يف دون ما

   .)ك قصد التملريغ يقصدها وه



 ٢٤١

رجله بفدفعه  األرض ئاً مطروحاً يفيش یولذا لو رأ ،ء آخريء وااللتقاط شيمان شنعم الض
 إبراهيمعلي بن  ثيحد فقد ورد يف ،وحنوه ديالعلى  لصدق ،ان ضامناًكوإن  ن ملتقطاًيكتعرفه مل يل

 ،رجل د واليس بمت لقطة احلرم ال :قال (عليه السالم) يعن املاض ،عن بعض أصحابه ،البالد أيب بن
عن املس  يبعض النصوص من النه يف وما( :فقول اجلواهر ،صاحبها فأخذهاوها جلاء كالناس ترأن  ولو
نعم لو حتقق  ،ون ملتقطاًيكنه باملس بالرجل أ ال ،عنها يالنهان شدة يرادة بإعلى  د والرجل حمموليبال
   ).سقط عنه بطرحهي م االلتقاط والكتعلق به ح كخذ بذلاأل

 ،عمد األيفهم من اليث العرف يح ديالعلى  د والرجل بعد صدقي النيفرق ب يأإذ  ،حمل تأمل
ما يفأو  ذا لو محلها بفمهكوه ،أخذه ايمل نه أ مع ،)١(أخذت د مايالعلى ده صدق يولذا لو دفعها ب

   .كذل ما أشبهأو   أصابع رجلهنيب
 ،ق وحنوهيالدقك تلف ريارها من غاللقطة مبا سبب انتش نفخ يفإذا  أيضاًعرف وجه الضمان يومنه 

ء عن يون الشكر جيث يالنفس حبأو  نين هلم قوة العيالذ احلال يف كذلكو ،ديالعلى  هيصدق علي فإنه
   .دته التجاربيث وأياحلد يف كما قرر ذلك ،بالنظرأو  رادةموضعه مبجرد اإل

صدق ين رده فكمي ث اليح اهلواء قاً فانتشر يفيان دقكإذا  ماكبالتنفس وحنوه ء يأتلف الشإذا  أما
   .من أتلفه يعل

ستعمله ي أفضل ما :ث قاليح (عليه الصالة والسالم)تقدم عن الصادق  رناه ماكذ د مايؤيو
دونه جي وا ماكالناس ترأن  فلو ،تعرض هلاي أخذها والي الأن  وجدهاإذا  اللقطة يف نساناإل )خ ل عملهي(

   .)٢(أخذهيجلاء صاحبه ف

                                                
 . ٤ح من كتاب الغصب ١الباب  ١٤٥ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٢٤٢

 السابق بل قد عرفت يف ،بالرجل وحنوها من التعرضة يتقدم من التنح أمثال ماأن  الواضحإذ من 
 صدقيع ياجلم يففإن  ،ما أشبهأو  وانهيحأو  زي املمريطفله غأو  خذ بسبب جمنونهاأل أيضاًخذ من األأن 
 ديالعلى د اجلارحةيسها بالميمل نه أ مع.  

  
  ((إذا رد اللقطة إىل موضعها))

 ولذا قال يف ،ما هو املشهوركموضعها إىل  رد اللقطةإذا  اللقطة أحكامرفع الضمان وي اله مث إن
ونقل ابن  ،ضمان م فالكاحلاإىل  ولو دفعها ،موضعها ضمنهاإىل  طة مث ردهايلو أخذ اللق :ريالتحر

   .مكاحلاإىل  وانيدفع احلإذا  س وجوب الضمانيدرإ
  .عرفت ماعلى  م ويلكاحلا إذ ،سيدرإقول ابن  يف شكالتقدم اإلن كل

إذا  األولالزمن  ان الناس يفك :ةجيخد أيب خرب يف (عليه الصالة والسالم)أما قول الصادق 
أخذه والناس يء صاحبه من بعده فيجيبه ف يرميحىت  طوخيأن  ستطعيئاً فأخذوه احتبس فلم يوجدوا ش
ان عدم الضمان من جهة أخذ كفلعله  ،انكما كعود يوس كمن ذل ثركهو أ ماعلى  واؤقد اجتر
 هيرادة رمإعلى  اخلرب حممولن (إ :اجلواهر ولذا قال يف ،مم السابقةم خمصوص باألكحنه أ أو صاحبه

  .)١()رناكذ ما نايفي مما ال كحنو ذلعلى أو  صاحبه ءيجيحىت  وانتظاره
  

  ((إذا كانت اللقطة مزامحة يف الطريق))
ق يدفعه عن الطرإذا  كف جمهول املاليلكت اللقطة والتحقق ت ون ضمان واليك الأن  ينبغينعم 

ق حق له املرور يالطر لو فرش فراشه يفنه أ ولذا تقدم ،ء املزاحميلعدم احترام الش ،ان مزامحاً لهكث يح
أخذه بولو  ،دهيق بيدفعه عن الطرإذا  ذاكوه ،ن اخلارق ضامناًيكولو اخترق بسبب املرور مل  ،هيعل

فرشه  ان تعمد يفكأن  ني فرق بريمنصرف عن مثله من غ ديالعلى فإن  ،قيرداً عن الطيه بعيورم
ه فرشه ءاً وراكم فهرب تاركه مث أزعجه احلايفرشه وجلس علأو  ،ان ضالةكث يسقط منه حبأو  قيبالطر

   كذلكو ،مثلةمن األ ك ذلريغإىل  ،كون من اهول املاليكمما 

                                                
  .٢٧٥ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٢٤٣

دفع  حق له يف ال نساناإلأن  دهيؤيو ،قيعن الطر ما أشبه أو ارتهيسأو  ريدفع دابة الغ احلال يف
ق جاز للمار يالطر وقف يفإذا  أما ،نفسهعلى  جسمه وهو خالف سلطنته تصرف يفألنه  ،آخر إنسان

   .ان مزامحاًكإذا  كذل
  

  ((إذا أخذت ثيابه أو نعله فوجد غريه))
أخذ أو  ،احلمام ووجد بدهلا ابه يفيثلو أخذت ( :فقال ،املقام رة فرعاً آخر يفكر التذكذه مث إن
 يأ )عرفه سنةيو ،ه عوضاًكصاحبه ترأن  علمن إ بأس باستعماله وال ،كه بذلكلميبدله مل  كمداسه وتر

 يون الذيكبأن السارق قصد املعاوضة أن  علميإالّ أن ( :قالأن  إىل ،ه عوضاًكصاحبه ترأن  علميمل إذا 
ها كمالألن  ،فيالتعرإىل  تاجحي له فال يخذ بالذاآلعلى  تبهشي ان الكسرقه و يمن الذ أه أردكتر
له بدهذا عامل به وراض ب كوتار ،أخذهيعلم به ويجعل للضائع عن صاحبه ل إمناف يوالتعر ،ها قصداًكتر

 :حدمهاأ ،وهلم آخران ،احلنابلة يوهو أحد وجه ،ح له أخذه بلسانهياملبكفصار  ،أخذه عوضاً عما
   .ه عوضاً عن مالهيلإدفع مثنها يعها ويبيم لكاحلاإىل  لدفعا :والثاين ،الصدقة

وللسارق  ،ابه حلصول عوضها لهيه نفعاً ملن سرقت ثيفألن  ،فق بالناسرأألنه  یقلنا أول وما
حق من  إنسانعلى  ح ملن لهيوقد أب ،اعيمن الض ةكاب املترويوحفظ هذه الث ،مثف عنه من اإليبالتخف

 ريفائه بغيعن استعجز إذا احلق بقدر ما عليه  هيعلمن أخذ من مال ين أ ك ذلريغأو  غصبأو  نيد
   .كذل

إالّ  شاءن إ فه سنةأخذه عرفإن  ،ن له أخذهيكمداسه مل أو  ابهيولو وجد عوض ث( :القواعد ويف
   .)فيجوز أخذه من دون تعريه عوضاً فكترنه أ علم بشاهد احلاليأن 

  
  ((صور املسألة))

   :صوراً ن للمسألةأ والظاهر
   ،اًيمساوأو  أنزلأو  یان أعلكسواء  ،عما أخذه ماله بدالً كالتار كتر :األوىل
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فله  ،كان معرضاً عنه من التاركان زائداً كوإذا  ،كأخذه املترو حق الذهاب ماله يف يف إشكال وال
   .موال املعرض عنهاأخذ سائر األكأخذه 

أنزل أخذه تقاصاً بعد أو  اًيان مساوكفإن  ،ل نفسهما كه وترريأخذه مال غ اشتبه يفإنه  :ةيالثان
إىل  تاجحي يالذ كوالزائد من جمهول املال ،ماله تقاصاً يأخذ مساو یان أعلكوإن  ،أسيف واليالتعر

   .اهول هو ويل يالذ يم الشرعكالتعامل معه مع احلا
االستصحاب بأنه مال  والالزم العمل به حسب ،نيالقسم يأ من كاملتروأن  علمي الأن  :الثالثة

   .ةيالصورة الثانكجة يون النتكفت ،كالتار
د يان لزك مثالً ،هريبل مال غ ،خذس مال اآليل كاملتروأن  املأخوذ ماله نسانعلم اإليأن  :الرابعة

فإذا أخذ  ،صفراأل يض وبقيبر األكمحر وبد األيفأخذ ز ،صفرر األكمحر ولبض ولعمرو األيباحلذاء األ
هو  يالذ يم الشرعكوهنا البد من التصاحل مع احلا ،ضهيأخذ أب يد الذيأخذ من زيمل صفر عمرو األ

   .القاصر واملمتنع واهول ويل
ون من الصور يكحىت  هريلغأو  مال ملن أخذ ماله كاملتروأن  يالباق نسانعلم اإلي الأن  :اخلامسة

   .أيضاًلزم التصاحل يوهنا  ،من الصورة الرابعةأو  األول
ة عند يحذألاحمالت نزع  تفق يفيما ك ،اً أخذ ماله أم ال أصالًإنسانعلم بأن ي الأن  :دسةالسا

ه من ءد حذاجي خرج فالين ليأحد الزائر أيتيو ،كة هنايحذث مئات األيفة حيالعتبات الشر دخول الناس
ن حذاء ه اآلد لبسيري أخذه هل ما ريتقدوعلى  ،مأخوذأو  ه باقؤعلم هل حذاي فال ،ةيحذثرة األكجهة 

احلرم بعد مل  هو يف إنسانحذاء أو  ،الصورة الرابعة رناه يفكذ يه الذريغ حذاءأو  هءملن لبس حذا
  احلضرة  الحتمال وجود صاحبه يف ،اًإطالقس حذاء ين من لكتمي النه أ والظاهر ،رجخي
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م ك مع احلااص وال من التصاحلقس املقام من التيفل ،لبس حذاًء أصالً بعدينه مل أو ،فةيالشر
   .يالشرع

ره جامع املقاصد عند كما ذيبل وف ،رة والقواعدكما تقدم عن التذيظهر وجه النظر في كوبذل
أو  مداسهأو  ابهيد ثجيحنومها فلم أو  املسجدأو  احلمام ان يفكلو ( :ث قاليح ،شرح عبارة القواعد

ل من دون حي  فالريمال الغألنه  ،هه عوضاً عما ذهب لكن له متليكمل  ،ن وجد مثل املفقودكول ،فراشه
 ،قصد العوضعلى  د بهيري ال ،آخرهإىل  ابهيولو وجد عوض ث )رمحه اهللا( وقول املصنف .ب نفسهيط

فإذا  ،ن درمهاً فصاعداًاكن إ فه سنةيجب تعريلقطة ف الّإن يكأخذه مل فإن  ،أما أخذه لقطة فجائز قطعاً
عل ماله جبامللتقط  يأوجبنا العوض ورضن إ لضمباله وترادا الف قاصه كجاء املالفإن  ،شاءن إ هكعرفه متل
 یشرح املستثن المه يفك یانته )خرجرة والنقص دون اآللملتقط املطالبة باأللان كترادا و الّإو ،عوضاً

   .منه من عبارة القواعد
ره كذ مامت ن إ :قوليأن  ولقائل( :ناسبهي رة ماكعن التذ ىكحأن  بعد یشرح املستثن مث قال يف

ومن  ،املعاوضة كبتل يرضإذا  إالّ هذه احلالة ن للمأخوذ ماله التصرف يفيكاملعارضة مل على  من الداللة
 كذلعلى  جواز التصرف إطالقم يستقيف كيف ،ماله أجودأن  الفرضألن  ،یرضي الأن  نكاملم

 ،غلطاًأو  قصد املعاوضةعلى  خذشهد احلال بأخذ اآل تصرف ا مطلقاً سواءيأن  وزجي اله مث إن ،ريالتقد
عند  كثبات ذلإنه كأمفإن  ،لولةيمقداره للح جوز للمأخوذ ماله التصرف يفيخذ غاصب فاآلألن 
 مث اعترض .وجه املقاصةعلى  ال استقل بهإو ،وركوجه املذعلى  خذاأل أذن يفيه ليلإ األمرم رفع كاحلا

  اه أنفع رنكذ فق بالناس بأن مارونه أكاً من ريره أخكذ ماعلى 
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على  توقفي جهة املقاصة العلى  خذاأل مث إن. فىخيال ما كخذ ع صور األيشامل جلمألنه  وأرفق
 به من أخذ من له استشهد ره وماكما ذكشترط شهادة احلال بقصد املعاوضة ي فال ،ه احلقيرضا من عل

 ك صاحب املتروريغ خذون اآليكأن  جوزن إ نعم ،رناهكذ ماعلى  نطبقي امنإحق أو  نيد إنسانعلى 
 ،ماله كخذ هو املترواآلأن  على نة الدالةيالقرعلى  ليالمه التعوك ىمقتضإالّ أن  ،لقطة قطعاً كفاملترو

   .)١( )هذاإىل  وما أحسن عبارة الدروس بالنسبة
   .طالقالقاعدة ال اإل ىمقتض يه تقدم من الصور اليت ماإىل  ضافةه باإليرد عليو

   .ه سابقاًيلإما أملعنا ك ،أسيحد الإىل إالّ  ونيك ف اليالتعرن إ :أوالً
 ءيالشن أو ،ك اللقطة واهول املالنيقد عرفت الفرق بإذ  ،س لقطة دائماًياملأخوذ لن إ :اًيوثان

   .اناًيأح كمن جمهول املال
ون يك ال فالإو ،كوجد املبدل منه بعد ذلإذا  مايون فيك إمناولة يبدل احل ءيون الشكن إ :وثالثاً

   :فقال ،رناهاكذ عاب الصور اليتياست كتروإن  هريوأضاف غ كبعض ذلإىل  وقد أشار اجلواهر ،كذلك
ضرورة عدم  ،كتعمد الترعلى  نةيم باللقطة مع عدم القركاحل يف ما :أوالً يكعلفى خيال  :قلت(

   .اًيمتساو احتماالً كاع مع فرض احتمال ذليحتقق الض
قال باعتبار حتقق يبل قد  ،صل منها العلم باشتغال ذمنهحيمل إذا  صة معهام باملقاكاحل يف ما :اًيوثان

 ياملقتض هو الويل يم الذكاحلاإىل  دهي يف احتمال عدم العدوان ودفع ماأما مع  ،حال املقاصة كذل
على  لالقتصار ا يخمالفتها للقواعد املقتضإىل  خصوصاً مع النظر ،إشكاللو من خي ة عندهم فالءللربا

   .نيملتقا
  خمالفتها على  بناًء ،لولة مع احتمال الغلطيمه احليأخذ ق يف ما :وثالثاً

                                                
  .٢٧٧ص ٣٨، عنه جواهر الكالم: ج١٨٣ص ٦انظر جامع املقاصد: ج )١(
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 يف كذل ولعله لذا فرضها يف ،الغصب والسرقةكصورة العدوان   منها يفنيواملتق ،صوللأل
   .رةكالتذ

   .)باحة بالعوضون من اإليكإالّ أن  اللهم ،يونه معاوضة مع التراضك یدعو يف :ورابعاً
لولة من ياحلألن  ، ظاهرريغ )لولة بصورة العدوانيمة احليتص أخذ قخي( :قولهأن  هيرد عليو :أقول

نه أقل خرقاً أخصوصاً و ،كذلك األمرون يكأن  القاعدة ىفمقتض ،ها الشارعريغيمل  اليت ةيمور العرفاأل
ن كفإذا س ،بقةبعض املباحث السا رناه يفكذ ما علی ،یان أولكان اخلرق أقل كلما كو ،لسلطة الطرف

عامداً  غصباً مثالً ن داره اشتباهاً الكس ياملأخوذ منه الذأو  حق للمغصوب منه إنساندار  يف إنسان
بل  ،ل التقاصيفهم من دليما كناها تقاصاً كحق له س إمناو ،ن بدالًكأخذ دار الساين أ ال ،داره ینكس

 :من قائل وقوله عز ،)٢(﴾زاُء سيئَةج﴿ :تعاىلوقوله  ،)١(﴾فَمنِ اعتدى﴿ :ومن قوله سبحانه
﴿وصاصق ماتركلی غري ذلإ .)٣(﴾الْح.  

ثاث األكة يحذ األريغ كذلكو ،تهميفقدوا عن أحذي ة اليتيحذعرض أصحاب األي ما اًريثكمث 
 ،م أعرضوا أم الأم هل لولو مل نع ،ل أحد أخذهاكق لحينئذ يفح ،وفة وحنوهكمسجد ال ع يفيتض اليت
   .االستصحاب العدم ىن مقتضاك

لو وجد ( :ث قاليح ،أيضاًالدروس  إطالق فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف ،حال يأ یوعل
دون أوا كابه بيصاحبه هو آخذ ثأن  على نة الدالةيمع القر الّإس له أخذه يمداسه فلأو  ابهيعوض ث

   ).لقطة ينة فهي ومع عدم القرنيواحنصار املشتبه
أن  حق له ه،ريووجد غ نسانمن اإل ءيسة وحنوها وضاع شينكالكفار كان للكإذا  احملل مث إن

  لقاعدة  مثالً ،وحنوه كلتزمون من التملي عمل حسب ماي

                                                
 . ١٩٤: اآلية سورة البقرة )١(
 . ٤٠سورة الشورى: اآلية  )٢(
 . ١٩٤: اآلية سورة البقرة )٣(
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  .لزاماإل
  

  ((األعضاء املقطوعة))
ة يب عمليالط یفلو أجر ،عضاءاأل كوحنوها مبن انقطع منه تل نسانمث الظاهر اختصاص أعضاء اإل

قطع أو  قلع سنةأو  رجلهأو  دهيقطع أو  نهيعأو  ة مثالًيلكوأخرج منه حصاة ال ضيمرعلى  ةيجراح
ان صاحب كإذا  نسانوشعر اإل ،يحتصل من خفض اجلوار اللحمة اليت كذلكو ،اخلتنة فة ولده يفلغ

الدود إىل  بالنسبةحىت  ه أخذهاريق لغحي فال ،اءيشعضاء واألاأل كانت له تلك ،ما أشبهأو  دهيريالشعر 
  .أسقطهإذا  البطن يف يالذ

لبعضهم  عمال متعددة واشتبه ماأب يعمل الطب ما لويما فكـ  جزاءعضاء واألوإذا اشتبهت األ
  .ثاثم األكح عضاِء يفاأل كانت تلك ـ لبعض مع ما

لوحدة  ،موراأل كه تليباع في ياحملل الذ ها يفريه واللحوم وغكاشتباه الفوا ومثلهما احلال يف
   .عرفت ماعلى  عيماجل يف كاملال

  
  ((لو اختلفا))

 ،ينير واملدعكواملن يمن املدع ین الدعويم موازكان احملكحذاء أو  نيءحذا ولو اختلف اثنان يف
  .ينيانا متساوكإذا  كخر لذاواآل اأحدمها هلذ يعطيم كفاحلا وحلفا مثالً ن مثالًيءحذا وإذا اختلفا يف

م كعطاه احلاأفمن  ،الفضلإىل  اعدة العدل بالنسبةان قيان أحدمها أفضل فالظاهر جركإذا  أما
م ملن كاحلا يعطيف ،مكه احلايعطي ل واحد ماكقبل إذا  بدون القرعةأو  ،اتشاحإذا  فضل بالقرعة مثالًاأل

  .فضلمة الزائد من األيحصل املفضول نصف ق
 كذلكل هو فه ،س لهيل كالشمشوإن  احلذاء لهن إ :قوليل كو مثالً كومشش ان حذاءكإذا  أما

أخذه ي كمن جمهول املال كون الشمشيكو ،خرمة اآليأخذه أحدمها ونصف القياحلذاء أن  أو ،أيضاً
ان ركاملن إمنام بأما هلما وكما علم احلايف األولالظاهر  ،احتماالن ،مة منهينصف الق إخراجم بعد كاحلا
من جمهول  كون الشمشيكم وكاحلا علميمل إذا  والثاين ،ذب أحدمهايكهلذا أو  هلذا كون الشمشيكأن 
   .نئذيح كاملال
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  لقطة احلرم))((
 ريان دون الدرهم جاز أخذه واالنتفاع به بغكفما ( :اللقطة يف الشرائع قال يف :)٨مسألة (

   .)ره وهو أشبهيكل يرم أخذه وقحيل ياحلرم ق وجد يففإن  كد من ذليان أزكوما ،فيتعر
 ة أوسع من احلرمكون مكت يان الذكامل ان يفكسواء  ،فيالشر يكاحلرم امل ما يفإاللقطة  :أقول

 يفأو  العمارة ان يفكوسواء  ،)زادمها اهللا شرفاً(ة كمب العربة باحلرم الأن  لوضوح ،قيضأأو  اًيمساوأو 
 ،وسط من العمارةاألأو  ايالعلأو  یالطبقات السفل ان يفكوسواء  ،الشوارع وحنوهك العمارة ريغ
داخل  يفأو  املسجد احلرام ان يفكأو  ،البئر ورأس املنارة یبل وحت ،لسطوح والغرفب وايالسرادك
   . احلرمريغ يفأو  ،سطحهاأو  عبةكال

ه من ريغأو  ان من نفس الدرهمكسواء  ،ثر منهكأأو  بقدرهأو  ما دون الدرهمإ نيال احلالك یوعل
هذه  الم يفكوال ،الشجرك يولو النام ،مهاريغأو  العبدكاً إنسانأو  ان بلكواناً يح ،جناس والنقوداأل
  .قساماأل

الفصل  مه يفكث قدموا حيوان حي احلرياملقام غ ظاهرهم يفأن  م معيالتقس وان يفيأدخلنا احل إمناو
العموم على  الداللة وان يفيمن أدلة مطلق احل یأقو يوه ،أيضاًوان يأدلة احلرم شاملة للحألن  ،السابق

   .نهما عموم من وجهيان بكوإن  ،وانيالشامل للح
ألن  كوذل ،راهةكأخذها أشد إالّ أن  ، احلرمريلقطة غكن لقطة احلرم أ فالظاهر ،انكف كيو

  .كذلعلى  ملحيأن  بجين الفرق كل ،ات الفرقيبعض الروا ان يفكوإن  ، واحدنياملقام ل يفيالدل
وجدت فإن  ،لقطة احلرم تعرف ،اللقطة لقطتان :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  قال ،ماينيخرب الك

   .)١(كل ماليسبك يفه الّإوجد صاحبها وفإن  ها تعرف سنةريولقطة غ ،تصدق ا الّإصاحبها و

                                                
 . ٤ح فمن أبواب مقدمات الطوا ٢٨الباب  ٣٦١ص ٩ج الوسائل: )١(
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  .ثبات أصل اجلوازإ واحد مع ريها غيلإذهب  اليت يراهة هكة اليرناه من أشدكذ وما
ره يكل يوق ،رم أخذهحيل ياحلرم ق وجد يففإن  ،د من الدرهميان أزك وما( :الشرائع ولذا قال يف

  ).وهو أشبه
بل الظاهر من أعاظم  ، ثابتريغ كن ذلكل ،احلرم املشهور حرمة االلتقاط يفإىل  وقد نسب مجاعة

  .اجلملة يفأو  راهة مطلقاًكال الفقهاء
 يوالتق علي صدوق ووالده وأبولاد من الدرهم فهو يزراهة األكوأما القائل ب( :اجلواهر قال يف

 دان واخلراساينيتبه والشهكبعض  والفاضل يف يبس واآليدرإخ وبنو محزة وزهرة ويد والشيواملف
 إمجاعبل عن اخلالف واملبسوط  ،نيقيبل عن السرائر هو احلق ال ،عن بعضهم يكح ماعلى  اشاينكوال

عن اجلواز ـ  ني املسلمنيب يأ ليبل قـ اخلالف  يونف كة التمليعدم اجلواز بنعلى  الفرقة وأخبارهم
  .ف واحلفظ لصاحبهايتعرلل

 وعدم لزوم ضماا األول يف كبعدم جواز التمل الّإه ري لقطة احلرم وغنية عدم الفرق بيوظاهر الغن
  .)١()املراسم ل وحنوه يفيبل ق ،بل لعله الظاهر من املقنعة ،هإمجاعمن معقد  كبل لعل ذل ،تصدق اإذا 

 ء ويفياحلج بش تاب الواحد يفكال الواحد يف من املصنفحىت  فةللمام املختكمن  ك ذلريغإىل 
  .اللقطة بآخر

 ،نشاد وعدمهاة اإليوبن ،ديوأز الدرهم وأقل منه ني فرق بريمطلقاً من غ ةع احلرميوحمصل اجلم
راهة كبال  األولجوز يه فريمن الدرهم وغ األقل نيل بيوالتفص ،كذلكراهة كوال ،وعدمها كة التمليوبن

 الفاسق نيوب ،كذلكجوز ينشاد فة اإليوبن ،وز مطلقاًجي فال كة التملي ننيوب ،رمةمع احلأو  معها والثاين
   .ل للثاينحيو األولعلى  حرميوالعدل ف

   .ما أشبهتابته وكوساً من صاحبه حملو يان مأكإذا  مايراهة فك النه أ بل الظاهر
  

  ((أدلة جواز متلك لقطة احلرم))
   (عليه السالم) عبد اهللا أيب نت عندك :لقا ،ل بن غزوانيه خلرب الفضكصح متليو

                                                
  .٢٨٣ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٢٥١

   .)١(هو له :قال ،تابتهكحق سنالطواف قد ا ناراً يفيوجد د محزة ابينن إ :اريفقال له الط
 وجدهاإذا  اللقطة يف نسانستعمله اإلي أفضل ما :(عليه السالم) قال الصادق ،هيمرسل الفق ويف

انت اللقطة كوإن  ،دونه جلاء صاحبه فأخذهجي وا ماكرالناس تأن  فلو ،عترض هلاي أخذها والي الأن 
وجدت فإن  ،تعرفها ال كناراً مطلساً فهو لياحلرم د وجدت يففإن  ،تعرفها ال كل يدون الدرهم فه

وجدت لقطة وإن  ،مةيه القيجاء صاحبه فرد علفإن  ،لهكلصاحبه مث  كنفسعلى  مفازة فقومه طعاماً يف
   .)٢(ملن وجدها يانت خراباً فهكوإن  ،هاهلأل يانت عامرة فهكدار و يف

  
  ((أدلة القول حبرمة لقطة احلرم))

 ،عن بعض أصحابه ،البالد أيب بن إبراهيمعلي بن  ةيرواإىل  فالقائل باحلرمة استند ،انكف كيو
وها جلاء صاحبها كالناس ترأن  ولو ،رجل د واليمتس ب لقطة احلرم ال :قال ،(عليه السالم) يعن املاض

   .)٣(خذهافأ
احلرم  ناراً يفيسألته عن رجل وجد د :قال ،(عليه السالم) عن العبد الصاحل ،ريبص أيب وعن

   .)٤(أخذهيأن  له ينبغيان ك ما ،صنع بئس ما :فقال ،فأخذه
 كتريلتقط لقطة احلرم وي ال :قالنه )، إهما السالميعل( عن جعفر بن حممد ،سالموعن دعائم اإل

  .)٥(أخذهايله ف يمن ه أيتيحىت  ااكم
  

  لقطة))التفصيل يف ال((أدلة 
   .اجلملة ات اجلواز يفيمجلة من الروا ن يفكل

 :(صلى اهللا عليه وآله) قال رسول اهللا :ث قاليحد يف (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،زيفعن حر
حرام حبرام اهللا يوه ،األرضوم خلق السماوات وية كقد حرم م عز وجلاهللا ن إ أال   

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٤(
 من اللقطة.  ٢الباب  ١٥٤ص ٣ج انظر املستدرك: )٥(



 ٢٥٢

إالّ  حتل لقطتها وال ،خالها ىتلحي وال ،عضد شجرهاي وال ،دهاينفر صي ال ،امةيوم القيإىل 
   .)١(ملنشد

 ،األرضوم خلق السماوات وية كحرم م عز وجلاهللا ن إ :(عليه السالم) وقال :قال ،هيوعن الفق
   .)٢(ملنشد إالّ لتقط لقطتهاي وال ،دهاينفر صي وال ،عضد شجرهاي وال ،خالها ىتلحي وال

(صلى اهللا عليه  النيبن إ :ةكث فتح ميحد يف (عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ، النبالريوعن بش
أن  إىل ساعة من ار الّإ ومل حتل يل يان قبلكحد  اهللا مل حتل ألمية حمرمة بتحركمن إال أ :قال وآله)

 )٣(ملشندإالّ  حتل لقطتها وال ،دهاينفر صي وال ،قطع شجرهاي وال ،خالها ىتلخي ال ،قوم الساعةت
   .ثياحلد

ة كم يأ ـ وال حتل لقطتها :(صلى اهللا عليه وآله) قال النيب ،حرامأبواب اإل الوسائل يف ويف
   .ملنشدإالّ ـ  شرفاً تعاىلزادها اهللا 
   .)٤(ملنشدإالّ  ل ساقطهاحي ال :عامةلة ايروا ويف
 ،احلرم د اللقطة يفجيعن الرجل  (عليه السالم) اهللا عبدأبا  سألت ،ساريل بن يحسن الفض ويف

   .)٥(تعرفها كنبأس أل سها وأما أنت فالمي ال :قال
 ءيجيحىت  متس أبداً ال :فقال ،عن لقطة احلرم (عليه السالم) جعفرأبا  سألت ،خروخربه اآل

   .)٦(عرفهايفل كلمث الّإأخذها يمل فإن  :قال ،اًريثك ان ماالًكفإن  :قلت ،أخذهايصاحبها ف

                                                
 مثله عن معاوية بن عمار.  ٧ح حرامبواب اإلأمن  ٥الباب  ٩ج الوسائل: )١(
 . ١٥٩ص ٢ج الفقيه: )٢(
 . ١٢ح من أبواب اِإلحرام ٥٠الباب  ٦٩ص ٩ج الوسائل: )٣(
 . ١٩٩ص ٦ج سنن البيهقي: )٤(
 . ٥ح من أبواب مقدمات الطواف ٢٨الباب  ٩ج الوسائل: )٥(
 . ٢ح من أبواب مقدمات الطواف ٢٨الباب  ٣٦١ص ٩ج لوسائل:ا )٦(



 ٢٥٣

سألته عن رجل وجد  :قال ،(عليه السالم) بن جعفر یعن العبد الصاحل موس ،محزةعلي بن  وخرب
 :قال ،كبذل يقد ابتل :قلت ،أخذهيأن  ينبغيان ك ما ،صنع بئس ما :قال ،احلرم فأخذه ناراً يفيد
عرفهي، قال ،اًيد له باغجيقد عرفه فلم  فإنه :قلت: ت من يأهل بعلى  تصدق بهيبلده ف إىل رجع بهي

   .)١(طالبه فهو له ضامن جاءفإن  ،نياملسلم
ومئذ يعن اللقطة وحنن  (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت ،ثم التماريب بن ميعقوب بن شعيوخرب 

ل جممع مث ك عرفها سنة يفيدها جي يصاحبها الذفإن  مكوأما عند ،تصلح أما بأرضنا فال :فقال ،یمبن
   .راهةكث ظاهره اليح ،)٢(ل مالهيسبك يه

وجدت فإن  لقطة احلرم تعرف ،اللقطة لقطتان :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  قال :ماينيوخرب ال
   .)٣(كل ماليسبك يال فهإوجد صاحبها وفإن  ها تعرف سنةريولقطة غ ،تصدق ا الّإصاحبها و

 أيب إىل وتكفش ،من أشد الناس حاالً اأنة وكمإىل  خرجت :قال ،يد بن عمر اجلعفيوخرب سع
 يه من فوريفرجعت إل ناريبابه سبعمائة دعلى  فلما خرجت من عنده وجدت (عليه السالم) عبد اهللا

 رخص يليأن  نت رجوتكو ،املشاهد وعرفه يف عز وجلد اتق اهللا يا سعي :فقال ،فأخربته كذل
اً يت متنحيب فرتلت يف اورقةت امليتأحىت  تيت عن الناس مث تقصيفتنح ت مىنيأتفم تنا مغأفخرجت و

نا صاحب أ :قولي يرأسعلى  رجل اإذ فأول صوت صوته :قال ،سكيعرف اليمن  :مث قلت ،عن الناس
   فأخربين ،سكيعالمة ال ما :قلت ،نتك أنت فال :ينفس فقلت يف :قال ،سكيال

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من أبواب مقدمات الطواف كتاب احلج ٢٨الباب  ٩ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من أبواب مقدمات الطواف كتاب احلج ٢٨الباب  ٣٦١ص ٩ج الوسائل: )٣(



 ٢٥٤

ناراً ي دنيمنها سبع حاهلا مث عدى عل ريفإذا الدنان ،ة فعدهايناح یفتنح :قال ،هيلإبعالمته فدفعته 
 (عليه السالم) عبد اهللا أيب على فأخذا مث دخلت ،حراماً ةمن سبعمائ ك لريخ خذها حالالً :فقال

 ايف ،ناراًي دنيبثالثلك أمرنا  إيلّ وتكث شيح كنأأما  :فقال ،ف صنعتكيت ويف تنحكيفأخربته 
   .)١(نا من أحسن الناس حاالأفأخذا و هاياتهة يجار

   .نة مىنية بقركم يفنه أ ثيظهور احلدعلى  بناًء
املسجد احلرام  نت يفك ينإ (عليه السالم) بيالطإىل  تبتك :قال ،اطيوخرب حممد بن رجا اخل

عرفها يفإذا أنا بثالث فأخذا وعرفتها ومل  یت احلصيخذه فإذا بآخر مث حنه آليلإت يناراً فأهويت ديفرأ
نت حمتاجاً كفإن  ،ريرت من أمر الدنانكذ فهمت ما ينإ :(عليه السالم) تبكف ،كذل يف یفما تر ،أحد

   .)٢(لكاً فتصدق بالينت غنكوإن  ،فتصدق بثلثها
ال تصدقت إجاء صاحبها وفإن  ،ا تعرف سنةفإوأما لقطة احلرم  :(عليه السالم) يالرضو ويف

   .)٣(رفهتع ال كناراً مطلساً فهو لياحلرم د نت وجدت يفكوإن  ،ا
   .)٤(مثله ،اتيهو متون الروا يالذ املقنع وعن الصدوق يف

(صلى  قال رسول اهللا :قال )،السالم هيعل( يعل إىل(عليهم السالم)  ئمةبسند األ ،اتيوعن اجلعفر
   .)٥(ملنشدإالّ  حتل لقطته وال :قالأن  إىل ،هؤخال ىتلخي ال :اهللا عليه وآله)

  صنع ي ما ،احلرم فأخذه ناراً يفيل عن رجل وجد دئسعليه السالم) (إنه  ،سالموعن دعائم اإل

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٦ب البا ٣٥٦ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٦الباب  ٣٦٧ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١١الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ١ح من أبواب مقدمات الطواف كتاب احلج ١٩الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٤(
 . ١ح جمن أبواب مقدمات الطواف كتاب احل ١٩الباب  ١٤٣ص ٢ج املستدرك: )٥(



 ٢٥٥

صاحبها  أيتيأن  إىل حرم اهللا يف يترفع ه لقطة احلرم الألن  أخذهإذا  صنع بئس ما :قال ،به
ت يأهل بعلى  تصدق بهيفل :قال ،قد عرفه فإنه :ليق ،عرفهيفل :قال ،به يقد ابتل فإنه :ليق ،أخذهايف

   .)١(طالبه فهو ضامن جاءفإن  ،نيمن املسلم
 قال يف ،ناه سابقاًيما استث الّإنهما يراهة بعد اجلمع بكال رناه من ظهور النصوص يفكذ يولذا الذ
   :ر مجلة من النصوصكاجلواهر بعد ذ

 ريوالتعب كعن ذل يمجلة منها للنه لتعرض يفا كها وتريالقطع باجلواز من النظر ف ین دعوكمي(
 عنها مع ريواحتاد التعب ،كمثلإالّ  أخذهاي ل بأنه اليوالتفص ،فيل بالتعريوالتعل ،ينبغي والصلح ي بلفظ ال

 ین دعوكميبل  ،ندرتهأو  راهة لعدم القائل باحلرمةكمنها لل كون ذلك احلرم املعلوم ري عن لقطة غريالتعب
زقة اهللا معرفة لسام من رعلى فى خيال مما  ك ذلريوغ مجاععن اإل الًضالضرورة فأو  القطع بفساده
فإن  حن لهلن عرف مايالقول ف نلحن له يفحىت  هاًيه فقيون الفقيك نه الأ هيروا فكذ يورموزهم الذ
 ريغ راهة يفكروه أشد من الكنه مكول ،قاطتالقطع جبواز االلعلى  ه املزبوريشرف الفقيسردها أمجع 

 ه مايفن (إ :كاض وقال بعد ذليالم الركنقل  مث) أخف يهأو  راهةكان مأموناً فال كإذا  الّإاحلرم 
بل عرفت  ، حمققةريغأا  وقد عرفت ،ه الشهرةيجتشم القول باحلرمة ختلإىل  دعاه يولعل الذ ،یتر

  ).رهكذ يالوجه الذعلى  عدم احلرمةعلى  هريخ وغيمن الش مجاعاإل یدعو
ن ضعف السند قابل للجمع مع تظهر منه احلرمة مع قطع النظر عوما اس( :كجامع املدار وقال يف

ره أخذ يك فإنهاحلرم  راهة أخذ اللقطة يفكة يأشد األمرة يغا ،راهةكف مع اليز مع التعرر للجواكذ ما
   .)طالقاللقطة بنحو اإل
  ة زاده كحرم م يأ ،احلرم ان املال الضائع يفكوإن ( :حكامب األذهم وقال يف

                                                
 . ٣ح ١٩الباب  ١٤٤ص ٢ج املستدرك: )١(



 ٢٥٦

   .)قاطهراهة التكماً اشتدت يشرفاً وتعظ تعاىلاهللا 
دة ية شديراهكعلى  جوازهأو  حرمة التقاطه ياحلرم فف وجد يففإن ( :نيمناهج املتق وقال يف

   .)قرباألعلى  دونه  مانيزاد وب  الدرهم وماني فرق بريمن غ ،األولوأحوطهما  أظهرمها الثاين ،قوالن
 ،ميل القول بالتحرمث نق )أقوال منتشرةعلى  لقطة احلرم صحاب يفاختلف األ( :ةيفاكال وقال يف

 من يفاأل يقتضيوهو  ،)١(نا جعلناه حرماً آمناًأروا يمل أو  :تعاىلقوله إىل  واحملرم استند( :وقال
 ،)٣(ساريل بن ية الفضيوروا ،)٢(محزة أيبعلي بن  ةيوروا ،البالد أيب بن إبراهيممستند  وإىل ،موالاأل

   .)راهةكثر من الكأ يتقتض دها الينلنظر عن أساخبار مع قطع اواأل ،مقصودهمعلى   دالةرية غيواآل
 لقطة احلرم نيفرق ب فال ،احلرمةإىل  راهة أقرب منهاكالإىل  يه لمام اليتكمن  ك ذلريغ إىل

   .عرفت ماعلى  راهةكة اليأشد يف الّإها ريوغ
  

  ((اللقطة دون الدرهم))
ن إ صاحبهاأن  والظاهر ،فيتعرولو بدون ال كخذ والتملانت اللقطة دون الدرهم حل األك مث إن

  .مجاعه النص واإليدل عليف فيبدون التعر كخذ والتملة األيأما حل ،أعطاها له جاء
 ال :موضع آخر منها ويف ،احلال عند علمائنا أمجع ه يفكوز متلجيفه ويب تعرجي ال :رةكفعن التذ

  .في تعرريواالنتفاع به من غل يباحة أخذ القلإ  أهل العلم يفنينعلم خالفاً ب
نه أ على الفرقة إمجاعوعن اخلالف  ،في تعرريه من غيجواز التصرف فعلى  مجاعة اإليالغنوعن 

   .كاخلالف عن ذل يشف الرموز نفكوعن  ،فهيب تعرجي ال

                                                
 . ٤٧اآلية سورة العنكبوت:  )١(
 . ٣ح اللقطة كتاب من ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ١الباب  ٣٤٨ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٢٥٧

 احلرم جاز أخذه ريغ دون الدرهم من اللقطة يف تهميان قكفما  :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ويف
   .هيخالف أجده ف ف بالي تعرريبغ كوجه امللعلى  واالنتفاع
ف ياحلال من دون تعر ها يفكمتها دون الدرهم جاز متليانت قكن إ اللقطة :حكاممهذب األ ويف

  .اً ونصوصاًإمجاعها كوفحص عن مال
   :اتيه مجلة من الروايدل عليو
ون الدرهم انت اللقطة دكوإن  :قال ،هيرواها الفق اليت (عليه الصالة والسالم)ة الصادق يرواك

   .)١(تعرفها ال كل يفه
تعرف سنة  :قال ،سألته عن اللقطة ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،محزة أيب خرب حممد بن ويف

   .)٢(عرفي الفان دون الدرهم كفما  :قال ،اًريثكأو  الًيقل
الشظاظ بأس بلقطة العبد العصا و ال :(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،زيح حريصح ويف

   .)٣(س هلذا طالبيل :(عليه السالم) جعفرأبو  وقال :قال ،والوتد واحلبل والعقال وأشباهه
فإذا جاء طالبه رده  ،ه طالبهيأتيحىت  تمتع بهيئاً فهو له فليمن وجد ش :(عليه السالم) وقال

   .)٤(هيلإ
 وجدت مسلةوإن  ،تأخذه سوطاً فالأو  نعالًأو  وةاوجدت أدوإن  :(عليه السالم) يالرضو ويف

   .)٥(اً فخذه وانتفع بهريسأو  طاًيخمأو 
  

  ((اشتراط قصد التملك))
ببعض  كوجه للتمس وال ،بدونه كعدم حتقق املل صالةأل ،القصدإىل  تاجحي إمنا كامللأن  مث الظاهر

  ان من هذه اجلهة يمقام الب ونه وارداً يفكات لعدم طالقاإل

                                                
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح كتاب اللقطة من ٤الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١٠ح ١٣٩ص ٥ج الكايف: )٤(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٥(



 ٢٥٨

ه ينفيف ،ه خالف سلطنتهكخروجه عن ملك نساناإل كمل يف ءيل شدخوأن   مرةريرنا غكوقد ذ
الناس مسلطون ّث قال يح ،سيدرإخالفاً البن  ،رثاإل ما ورد يفكل خاص يدل كان هنالكإذا  إال

هون وه مأن إمجاع ومن الواضح ،الفرقة وأخبارهم إمجاعه ياً عليمدع ،ولو بدون القصد كبتحقق املل
  .نايلإد أخباراً مل تصل يريإالّ أن  اللهم ،خباراأل يف طالقفت عدم اإلوقد عر ،ثركمبخالفة األ

   
  ((إذا جاء صاحب اللقطة))

من  األقل نفس نيفرق ب الو ،هيجاء صاحبه دفعه إلفإن  ،واالستعمال كتقدم من التمل ماعلى  مث
صاحبه أعطاه بدله متلفاً وجاء  فإذا استعمله استعماالً ،جناسبعض األك تهميقأو  نصف درهمكالدرهم 

مل وإن  ،ستعبد ضمان النقصيمته مل ين نقصت قكل ، متلفريغ استعمله استعماالًوإن  ،مةيقأو  مثالً
   .یالنص والفتو طالقه إليجرة علأ اه واليإمة أعطاه يتنقص الق
   .)١(ديالعلى  ليجرة لدلجتب األ :قالي ال
جرة ه فال ضمان لأليوعل ،إطالق فال كمثل ذل مة يفكاحلستعبد وجود مقدمات ي :قالينه أل

  .أملتف
ان قاصراً كال فلو علم امللتقط صاحبه وإو ،هو من باب املثال إمناالطلب وإىل  والظاهر عدم احلاجة

  .هيولإىل أو  هيلإصاله يإلزم 
فالزائد  ،دهيمة من جديثر قكقه أيلعت بعض الفرش اليت ما يفكمة يثر قكولو صار باالستعمال أ

   .هريتاب الغصب وغك رناه يفكذ ماعلى  لنفسه نساناإل يسعألن  ،هيان بسعكإذا  للملتقط
ت يبقفإن  ،مةي وسقطت عن القنيت العين بقكمة ليانت له قكأو  ،مة أصالًين له قيكولو مل 

  .هيِء عليش ال فالإو ،ك أعطاها للمالنيالع
فإن  ،كحنو ذلأو  الدجاجة باضتأو  درت اللنبأو  متها دون الدرهميق نتجت الشاة اليتأولو 
   يكنيشر كان امللتقط واملالكمل تتلف وإن  ،صاحبها جاءإذا  امللتقطعلى  ءيش تلفت فال

                                                
 . ١٢ح ١الباب  ٥٠٤ص ٢ج املستدرك: )١(



 ٢٥٩

   .ي والسعنيل بقدر حقه من العك
 ك املالنياً بكون مشتريك فإنه ،حباً فزرعه ومناأو  الًيان فسكإذا  ظهر حال مايومما تقدم 

   .تقدم ماعلى  يقط السعوللملت األصل كللمالألن  ،وامللتقط
  

  ((لو تلف ما دون الدرهم))
 مايوهو تام ف ،ضمنيمل  مةًيقأو  انكناً يدون الدرهم ع تلف ما لونه أ إىل  واحد ذهبريغ مث إن

  .كذل ما أشبهأو  له مثالًكأإذا  ماك ،قرب الضمانان بسببه فاألكإذا  الّإو ،ن بسببهيكمل إذا 
ح يالتصرإىل  ضافةباإل ،ما تقدميف )كل( یرنا معنكنا ذكل ،ةقصة الشا يف )كل(ة يلهم روايلد

   .ما عرفتكجاء صاحبه إذا  بالضمان
  :نيأمر قع يفيحاصل املسألة ( :اجلواهر قال يف
   . مع وجودها وطلبهنيوجوب رد الع يف :أحدمها

ة يالغن إمجاعثبت يمل ن إ كهما معاً ذليواحلق ف ،مة مع التلفيضمان املثل والق يف :همايوثان
  .)١()ةكياملعتضد بالشهرة احمل

 نيخيعن الش كيوالتبصرة واحمل اإلرشادظاهر املنت و :ث قاليره سابقاً حكذ ماإىل  كوأشار بذل
 بل يف ،املشهورإنه  املختلف بل يف ،كح بذلية التصرية والغنيالنها بل يف ،وابن محزة عدم الضمان وسالر

املرسل املنجرب بالشهرة املزبورة  يف كل :(عليه السالم) هصل وظاهر قوللأل ،هيعل مجاعة اإليالغن
   .یأحوط وأول أن األول بير وال ،كياحمل مجاعواإل

ان ضائعاً كإذا  أما ،ة مع الضائع مطلقاًيمورد انصراف الروا هو يف إمناعدم الفحص أن  مث الظاهر
ه السؤال يفالالزم عل نسانإء ووجده يانت قافلة مسافرة وضاع من أحدهم شكإذا  ماكاجلملة  يف

املقام  فاحتمال عدم الفحص يف ،یللفتو ة والي مشمول للرواريغ كوذل ،اجلماعة املزبورة الحنصاره يف
  .وجه له ال أيضاً

  إىل  ذهب هويأو  أخذهيه صاحبه ويأتيء الضائع يالش كترإذا  حال ما كذلكو

                                                
  .٢٨١ص ٣٨انظر جواهر الكالم: ج )١(



 ٢٦٠

   .ان محاماً وحنوهكإذا  ماكصاحبه 
  

  ((حكم الدرهم))
   .قهوف حال الدرهم حال ماأن  الظاهر إن مث

ح يوهو صر ،هارية والسرائر وغيه واملقنعة والنهايظاهر املقنع والفقإنه  :رامةكمفتاح ال قال يف
والتبصرة واملختلف والدروس  اإلرشادر ويرة والتحركشف الرموز والتذكة والشرائع وياخلالف والغن

 ه يفيعل یوادع ،يعن القاض كيوح ،هاريح والروضة وغيواللمعة واملهذب البارع واملقتصر والتنق
  .ه العمليشف الرموز علك ويف ،تناولهية يالغن إمجاع :قال ،الفرقة وأخبارهم إمجاعاخلالف 
أو  ب درمهاًيصيعن الرجل  ،حي الصحنين السابقيومفهوم اخلرب األصلإىل  ضافةه باإليدل عليو

  .)١(فها سنةعري :(عليه السالم) قال ،دابةأو  ثوباً
وعن النافع  ،دون الدرهمكفجعلوه  ،عنهم يكح ماعلى  يوابن محزة والتق واملخالف هو سالر

 ة فالحيحة صريالصحإالّ أن  ،كعرب مبثل ذليقد إذ  ،تان ولعلهم فهموا من دون الدرهم فما دونيه روايف
   .جمال هلذا االستظهار

 هذيوقال تلم ،ني املتقدمتنيتية املخالفة للروايرواالنافع مجاعة وجود العلى  ركقد أنإنه  :مث قال
وتبعه  ،عرفيالدرهم أن  ما واردتان يفأحة واملرسلة ويالصحإىل  شارةاإل همرادن إ :شف الرموزك

  .اجلواهر
مل  تب اليتكه من الريوغ )نة العلميمد(ده يان بكإذ  ،مل نظفر به ماعلى  ظفرنه أ ن من احملتملكل
  .نايلإتصل 

  
  ع))((فرو

خذ مها فالظاهر األريخ وغيظهر من التواريما كانت خمتلفة ك ميالزمان القد الدراهم يف حيث إنو
    .خرج ما الإأموال الناس  حرمة التصرف يف صالةبأقل درهم أل

مته ينه مث بلغ قيان دون الدرهم حكفلو  ،حال االلتقاطعلى  املدارأن  الظاهر( :اجلواهر قال مث إن
  املنساق ألنه  ،مك احلريتغيس مل كبالعو أ كد بعد ذليأز

                                                
 . ١٣ح طةمن كتاب اللق ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٢٦١

  .رهكما ذكوهو  ،)دلةمن األ
أول النهار وترخص  یث تغليوحنوها حه كالفوا تعارف يفيما كبلد واحد  متان يفيان له قكلو و

ان كأو  ،املشاهد املشرفة وحنوها د عنه يفيالبع ب من املشهد وأرخص يفيالقر يف یان أغلكأو  ،آخره
عات ياملبعلى  جرة موزعةد استخراج األيريان كأحدهم له دأو  ،صاًيخر رخاً واآليلاعه غيبيأحدهم 

خذ بنصف ستبعد األيمل  ،البلد الواحد من أسباب االختالف يف ك ذلريغإىل  ،انكس له الديخر لواآل
  .نيف املختلنياملقوم روه يفكما ذك ،ما أشبهالثلث والربع وكم املتعددة يالنسبة من القأو  نيمتيالق

أن  ستبعديمل  ،مة التجاريوق يومكض احليث التخفيمة الدولة بالبطاقة حيمتان قيق ءيان للشك ولو
 يمة العتبار اقصاديومة القكختفض احل إمناو ،كء ذليمة الشيقألن  ،ون االعتبار بالسوق احلرةيك

   .معروف
  .قللصد يومكمة احلي املد بالقريطعام الفقإصحة  يف إشكال نعم ال

 فالظاهر ،كان املالكم ان الواجد ويفكم ان الوجدان ويفكم مة يفياختلفت القن إنه أ لظاهرمث ا
شرف نة النجف األيمد وجده يفنه أ يف كولو ش ،مةياملنصرف من القألنه  نة الوجدانياالعتبار مبدأن 

عدم جواز  ألصلامة ثالثة أرباع الدرهم فيث القيربالء املقدسة حكنة يمد يفأو  مة درهميث القيمثال ح
  .ديال إطالقب كاملوضوع لزم التمس يف كوإذا ش ،مكتحقق احليحىت  للزوم حتقق املوضوع ،كالتمل

  
  ((هل مدة التعريف سنة))

ون سنةيكأن  بجيف يالتعرأن  رواكم ذمث إ.   
هذا مما  ):فها حوالًيوجب تعر كد من ذليان أزكوإن ( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال وقال يف
 ويف ،هريح وغيها الصحيف ،ضةيوالنصوص به مستف ،اضيالرإىل  من املقنع ،افةكصحاب صرح به األ

 ،هياخلالف ف يشف الرموز نفكالسرائر و ويف ،هيعل مجاعرة اإلكة وظاهر التذياخلالف واملبسوط والغن
  بعد عدم ي ن الكل



 ٢٦٢

ات السنة ي روانياجلمع ب ىمقتضألنه  ،أسيحد الإىل  الواجب إمناو ،بل هو أفضل ،وجوب السنة
  .لةيالفضعلى  اتيالروا كث حتمل تليها حريوغ

أو  ضةيوالنصوص مستف ،هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،هيخالف ف ف سنة باليب التعرجي :اجلواهر ويف
  .هيمتواترة ف
ن اجلمع كميوالنصوص معارضة مبا  ،هين االعتماد علكمي ان ظاهر االستناد الكث يح مجاعن اإلكل

  .رناهكهما مبا ذنيب
   .)١(ل مالهيسبك يفه الّإهلا طالب و جاءفإن  ،عرفها سنةي :خرب احلليب األوىلفمن الطائفة 

 ،هاعفرت ال :قال ،سألته عن اللقطة :قال )،هما السالميعل( عن أحدمها ،خرب حممد بن مسلم ويف
   .)٢(كعرض مال ال فاجعلها يفإجاء طالبها وفإن  ،ت فعرفها سنةيابتلفإن 

(عليه  فقال ،وأنا أمسع عن اللقطة (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سأل رجل :قال ،خرب حنان ويف
   .)٣(فأنت أحق ا الإوجدت صاحبها وفإن  ،تعرفها سنة :السالم)

 هاعفرت ال :قال ،سألته عن اللقطة :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،خرب حممد بن مسلم ويف
   .)٤(عرفها سنةت ا فيابتلفإن 

 يعرفها سنة مث هياللقطة  يف :قالإنه  ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،خرب داود بن سرحان ويف
   .)٥(سائر مالهك

 ثوباًأو  ب اللقطة درمهاًيصيعن الرجل  ،(عليه السالم) یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  خرب ويف
   .)٦(عرفها سنةي :قال ،صنعيف كيدابة أو 

   :ةيلطائفة الثانومن ا

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 .٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
  . ١٠ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ١١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٥(
 . ١٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )٦(



 ٢٦٣

 ،كعن ذل (عليه السالم) عبد اهللاأبا  ناراً فسألتي دنيوماً ثالثيصبت أ :قال ،خرب أبان بن تغلب
 :فقال :قال ،صبتهاأف مرتيلإىل  نت منصرفاًك :(عليه السالم)فقلت له  ،كصبت ذلأن يأ :فقال يل
ال تصدق بهإعطه وأام فية أطالبه بعد ثالث جاءفإن  ،ه وعرفهيصبت فأ يان الذكاملإىل  صر)١(.   

عن رجل  نة فسألينيجاء رجل من املد :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  قال :قال ،عفوري أيب وعن ابن
ها وتصدق عاال بإجاء صاحبها وفإن  ،سأل عن صاحبهايام ويسبها عنده ثالثة أحيأن  رتهفأم ةًأصاب شا

   .)٢(بثمنها
  

  ((التعريف إىل حد اليأس))
احتمال  أس فاليمع ال أما ،نة من باب احتمال وجدان الصاحبالسأن  وضوحإىل  ضافةباإل هذا

 ،ده من النصيستفيالعرف مما  ى ظاهر لدريمن باب التعبد غ كون ذلكواحتمال  ،وجه للفحص فال
   .أسيحد الإىل  ات املنصرفيالروا إطالقإىل  ضافةهذا باإل

على أو   اللقطةريغعلى  حممولأو  مطرح(إنه  :خرب أبانر كعلم وجه قول اجلواهر بعد ذيومنه 
 ،افكأس يحصول الأن  ظهر منهيإذ  ،)٣()ك ذلريغأو  ام بعد السنةيأثالثة أو  كأس بذليحصول ال
على أو  اميأس من معرفة صاحبه بعد ثالثة أيحصول العلى  ن محلهكمينه أ ره الوسائل منكذ ومثله ما

   .وجد صاحبها ضمنها لهفإن  ،فيقط التعرسيمل وإن  جواز الصدقة بعدها
   .ق العريفيرناه من اجلمع هو الطركفما ذ

أم كو ،أسيعدم الوجوب بعد ال أيضاًن يفالظاهر منهما بل من مجاعة آخر ،انكف كيو
   .واهللا سبحانه العامل ،رناهكذ ماعلى  استفادوه من انصراف النص

                                                
 . ٧ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٢(
  .٣٥٩ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٣(



 ٢٦٤

  
  ((بني لقطة احلرم وغري احلرم))

 كف والتملي التصدق بعد التعرنيار بياالخت هما يفيفرق ف  احلرم الريلقطة احلرم وغأن  مث الظاهر
  التصدق واحلفظ يفنيوب ، احلرمريلقطة غ ار يفينهما باالختيان املشهور الفرق بكوإن  ،هاكواحلفظ ملال
ما هو مورد كاحلرم  ريغ يف ات السابقة سواءيأس فلجملة من الروايهما بعد الكأما جواز متل ،لقطة احلرم

من جهة نه أ لوضوح كوذل ،اًيوجده ممح ينار الذيالد كمتلعلى  ات الدالةيالرواكاحلرم  يفأو  ،االتفاق
 وجوب التصدقعلى  دل مل ماحيات يوذه الروا ،ناري الدرينار وغي الدنيفرق ب أس عن صاحبه فاليال

   .يريأحد أفراد التخنه أ على
 كات التمليد روايؤيو ،نيخرن اآلياألمر نينه وبي احلرم بريغ تصدق يفات اليم محلوا رواأما ك

 یوإل ،هريالشاملة للحرم وغ كات التملإطالقإىل  ضافةباإل ،ة حممد بن رجاءيتقدم من روا احلرم ما يف
   .أيضاً احلرم ريالشاملة للحرم وغ )١(كل :(صلى اهللا عليه وآله) ث قاليح ،ات الشاةيروا

ن محل كمي ،ما عرفتكدة يراهة الشدكالعلى  ات عدم أخذ لقطة احلرميلوا روام محأما كو
  .فضلالفرد األنه أ على نييالتع ات التصدق الظاهرة يفيروا

 ات واليمورد الروانه أ التصدق فقد عرفتإىل  أما بالنسبة ،لقطة احلرم كمتلإىل  هذا بالنسبة
وبأن التصدق  ،استدالهلم بأنه حمسنإالّ  ل خاصيدله يرد فياحلفظ فلم إىل  وأما بالنسبة ،هيخالف ف

 كذلفإن  ،احتماالًأو   نفسه قطعاًنيتضم يف نساناإلعلى  إلزام جاء صاحبه والن إ وجب الضماني
   .ل السلطنةيدلخالف 

 :قال ،عن اللقطة وأنا أمسع (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سأل رجل ،رية حنان بن سديوبظهور روا
ا الّإوجدت صاحبها وفإن  ،تعرفها سنة فأنت أحق)أحق(ث يح ،)٢(   

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٢٦٥

   .ليتفض
   .كمالإنه  قليومل  ،كل ماليسبك يه :(عليه السالم) وقال
 .)١(لتهاكنت أكإذا  تغرمها لهأن  نيجرها وبأ نيجاء بعد سنة بإذا  هريخ :(عليه السالم) وقال

   .جواز احلفظ يعطيل مما كنه جواز عدم األاملفهوم م لتهاكنت أكإذا  :(عليه السالم) قولهفإن 
تعرفها  :فقال ،سألته عن اللقطة ،(عليه السالم) عن الباقر ،ح ابن مسلميصح إطالقإىل  ضافةباإل

ء هلا يجيحىت  كمالعلى  يرجيها ما يعل يرجي كعرض مال ال فاجعلها يفإجاء طالبها وفإن  ،سنة
   .)٢(كتيوص هلا طالب فأوص ا يف ئجي ملفإن  ،طالب

احلرم من  ات الواردة يفين بعض الرواأ ظهري الثالثة نيها بي فيري احلرم بالتخريومن حال لقطة غ
 ماينيمحزة والعلي بن  مثل خربعلى  ن االعتمادكمي فال ،يريأحد أفراد التخنه أ على التصدق حممول

عنه  يكما حيه فيبابوعلي بن  ةان ظاهر رسالكوإن  ،ينيد التعيرينه أ على مها من ما أمر بالتصدقريوغ
خالفاً ملن صرح  ،ة واملراسميعن املقنع واملقنعة والنها يكح كذلكو ،هرير غكذيمل ألنه  ،التصدق فقط

شف كة والسرائر والشرائع والنافع ويما عن املبسوط واخلالف والغنك ، الصدقة واالحتفاظني بيريبالتخ
ذا عن كبل و ،هيعل مجاعة اإليبل عن الغن ،هاريس وغوالدرو اإلرشادر ويرة والتحركالرموز والتذ

   .املشهورنه أ ةيفاكوال كاملسال ن يفكل ،اخلالف
   جاءفإن ( :قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ظهر وجه النظر يف كوبذل

                                                
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٢٦٦

 ريخاأل خالف أجده يف بال ،هاكس له متليمانة ولأاستبقاها أو  تصدق ا الإه ويلإها عصاحبها دف
 إطالقو( :قالأن  إىل ،)خالفهعلى  من الفاضل مجاعقد تقدم اإل يالذ يعن التق كيمستعه من احمل امإالّ 
   ).اتيد بالرواي احلرم مقريغ املنساق منه يفأن  مطلق اللقطة مع يف كالتملعلى  دل ما

أو  وعدم اخلالف ،دلةاأل ى احلرم مقتضريلقطة احلرم وغ  الثالثة يفني بيريالتخأن  إذ قد عرفت
   .هين االعتماد علكمي حمتمل االستناد بل ظاهره اله حيث إن مجاعاإل

   .رواكعدم التخلف عما ذ اط يفياالحتأن  يف شكالاإل ينبغي نعم ال
 احلرم من التصدق بالبعض ريلقطة احلرم وغ مور الثالثة يفاألأو  ني أمرنيمث الظاهر جواز اجلمع ب

س املقام مثل يول ،ورةكمور املذل واحد من األكل يدل إطالق ىمقتضألنه  ،بقاء البعضإالبعض و كومتل
ان النص كل مليالتحلأو  كة امرأة نصفها بالعقد ونصفها باملليصح حلي النه أ رواكث ذيح ،احكالن

   .اخلاص
أما  ،طيالتفرأو  يضمنها بدون التعدي أخذها فالإذا  مانةأون اللقطة ك يف شكالاإل ينبغي اله مث إن
  احلرم فالريلقطة غإىل  وأما بدون أحدمها بالنسبة ،هريد وغيل اليمشمول لد فإنهط يالتفرأو  يمع التعد

نه أ عرفت من ماكقلنا جبواز أخذها فإن  لقطة احلرمإىل  وأما بالنسبة ،الشارع أجاز أخذهاألن  ،ضمان
فهم يث يانة حمأخذ جعلها ن الشارع بعد األقلنا بعدم جواز أخذها فألوإن  ،كذلكدلة فاأل ىمقتض

   .دلةمن األ كذل
وظاهر  ،ته عن خطهيحاش يف سالمح جامع املقاصد وفخر اإليصرإنه  :رامةكمفتاح ال قال يف

 تايبكرة واللمعة وكر والتذيشف الرموز والتحركة والسرائر والشرائع والنافع وياملبسوط واخلالف والغن
   كالعباس واملسال أيب



 ٢٦٧

   .ليه من سبينه حمسن فما علأمانة وأهذه علل بأا  مجلة من ويف ،ةيفاكوالروضة وال
وقال  ،الروضة مانة من حرم االلتقاط ومن جوزه وحنوه يفأوا كطلق القول بأ :كاملسال قال يف

  .مانةأخذ تنقلب ا بعد األراهته ألكب  أخذها ابتداًء أوميضمان سواء قلنا بتحر ال :سالمفخر اإل
عاد نه أ مانة معأيده يد ون كتف كيقصد االلتقاط على  خذهاأن إ( :جامع املقاصد وقال يف

 كمتل وهلذا ال ،جزماً كالتمل يقتضي االلتقاط الن إ قاليأن  نكمي(بأنه  شكالمث أجاب عن اإل ،)بأخذها
ألن  ،األمرضمانه من أول  دخل يفي اخلالف والعلى  اللفظأو  ةيبالنإالّ  في احلرم بعد التعرريلقطة غ

وإن  ،مانة مناف للحفظ واألريون أخذ لقطة احلرم غيكنئذ يفح ،احلفظ دائماً نايفي للقطة الجمرد أخذ ا
   .)١()تسابكااللتقاط ا حيث إنحرم من 

عن  كي املزبور احمليريولعل التخ( :لقطة احلرم قائالً ره اجلواهر يفكما ذيظهر وجه النظر فيومنه 
بقائها أمانة إ حرمته ونيضرورة املنافاة ب ،جواز االلتقاط ح يفيصرأو  ظاهر أيضاً باحلرمة نيبعض القائل

   .)ميراهة والتحرك بالني ا من القائلري واحد بالتعبرياعترف غ اليت
  

  ((إعطاء البدل عن اللقطة))
 إالّ هيصاحبها ردها عل ة وجاءي احلرمريغأو  ةيحفظ اللقطة سواء احلرمن إنه أ يف إشكال اله مث إن

تصدق ا فهل أو  لهاكأوإن  ،اتيبعض الروا ما تقدم يفكأعطاه بعضها أو  عنهاأعرض صاحبها إذا 
عقبه ي الشارع أجاز له فالألن  الأو  ،ات املتقدمةيمتواتر الروا يف كذلعلى  دل عطاء البدل ملاإه يلزم علي

دم توجب ع عطاء البدل الإنفس الشارع بح يجازة بعد تصراإلألن  ،األولل يالدل ىمقتض ،الضمان
   ري لقطة احلرم وغنيل بكل من الصدقة واألك الضمان يف  فرق يفريمن غالضمان، 

                                                
  .١٥٧ص ٦جامع املقاصد: ج )١(



 ٢٦٨

   .ال فال ضمانإو ،كذل كار املاليهو مع اخت إمناالضمان أن  ن من الواضحكل ،احلرم
أو  ب درمهاًيصيسألته عن الرجل  ،(عليه السالم) یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  حيصح يفف

ء طالبها يجيحىت  عرض ماله مل تعرف جعلها يففإن  ،عرفها سنةي :قال ،عصنيف كي دابةًأو  ثوباً
   .)١(ا وهو هلا ضامن یمات أوصوإن  ،اهيإها يعطيو

 قال رسول اهللا :قال ،الصحراء هل حتل له يف ةًعن رجل أصاب شا ،سنادح قرب اإليصح ويف
 عرفت فردهافإن  ،ث أصبتهايا حفخذها وعرفه ،للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(صلى اهللا عليه وآله)

   .)٢(تردهاأن  طلب مثنهايجاء صاحبها ن إ لها وأنت هلا ضامنكمل تعرف فوإن  ،صاحبهاإىل 
فإذا جاء طالبها  ،جممع عرفها سنة يفيأن  للحر ينبغي :(عليه السالم) قال ،ةجيخد أيب خرب ويف

 انت يفكد هلا طالب جيمل فإن  ،ده وملن ورثهاثاً لولريانت مكمات فإن  ،ماله انت يفكال إو ،هيلإدفها 
   .)٣(جاء هلا طالب دفعوها لهن إ هلم يأمواهلم ه

سائر ك يعرفها سنة مث هياللقطة  يف :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وعن داود بن سرحان
   .)٤(ماله

دعه رجل أو نيعن رجل من املسلم (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت ،اثيخرب حفص بن غ ويف
على  ردهيأن  نهكأمفإن  ،هيرده عليال  :فقال ،هيرده عليمتاعاً واللص مسلم هل أو  من اللصوص دراهم

  ده مبرتلة اللقطة ي ان يفكال إو ،أصحابه فعل

                                                
 . ١٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
  . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ٣٦٥ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١ح ب اللقطةمن كتا ٢٠الباب  ٣٧٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )٤(



 ٢٦٩

 كجاء صاحبها بعد ذلفإن  ،ال تصدق اإه ردها ويأصاب صاحبها علفإن  ،عرفها حوالًيبها فيصي
   .)١(اختار الغرم فله الغرموإن  ،جرجر فله األاختار األفإن  ،جر والغرم األنيه بريخ

جاء صاحبها فإن  عرفهاي :فقال ،عن اللقطة (عليه السالم) ني املؤمنريسأل رجل أم ،ريثكخرب  ويف
 صاحبها بعد ما جاءفإن  ،طلبها تصدق ايمن أو  صاحبها ئجيمل فإن  ،ال حبسها حوالًإو ،هيلإدفعها 

   .)٢(جر لهاحتسبها واأل كره ذلكوإن  ،جر لهان األكانت عنده وك ياء اغترمها الذشن إ تصدق ا
جاء فإن  ،تعرفها سنة :فقال ،سألته عن اللقطة ،(عليه السالم) عن الباقر ،ح ابن مسلميصح ويف
 ئجيمل فإن  ،ء هلا طالبيجيحىت  كمالعلى  يرجي ها مايعل يرجي ،كعرض مال ال فاجعلها يفإطالبها و

   .)٣(كتيوص هلا طالب فأوص ا يف
على  مفازة فقومه وجدت طعاماً يففإن  :(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،هية الفقيروا ويف

   .)٤(مةيه القيجاء صاحبه فرد علفإن  ،لهكلصاحبه مث  كنفس
 اراً يفنيسألته عن رجل وجد د ،(عليه الصالة والسالم)عن العبد الصاحل  ،محزةعلي بن  خرب ويف

 :قلت ،عرفهي :قال ،كبذل يقد ابتل :قلت ،أخذهيأن  ينبغيان ك صنع ما بئس ما :قال ،احلرم فأخذه
فإن  ،نيت من املسلميأهل بعلى  تصدق بهيبلده وإىل  رجع بهي :قال ،اًيد له باغجيقد عرفه فلم  فإنه

   .)٥(جاء طالبه فهو له ضامن

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٨الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٤٩ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )٥(



 ٢٧٠

 نيوب ،كالتصدق والتملإىل  اً بالنسبةكوحدا ولو مال لعرفی اري ات اليتيها من الرواريغ إىل
نعم املشهور فرقوا  ،ةيمن باب اخلصوص ن من باب املورد الياألمرر أحد كذوإن  وغري احلرمية، ةياحلرم

   . احلرمري لقطة غنيوب ،هاي لقطة احلرم فاختلفوا فنيب
 ،رجحه املصنف هنايصدق ا فلم تيث يحوأما الضمان  :لقطة احلرم رامة يفكمفتاح ال قال يف

ة ية املقنع والنهاريوعدم الضمان خ ،كالدروس هنا واللمعة واملهذب البارع واملسال ح يفيترج ذا الكو
ذا كو ،واملقتصر اإلرشادر ويشف الرموز والتحركة والشرائع والنافع ويباب اللقطة واملراسم والغن يف
 ،اه املصنف عن والدهكوح ،أوسطه بن محزة ولعله يفوعن ا يعن املهذب للقاض كيوقد ح ،ةيفاكال

ة اخلالف ريوالقول بالضمان خ ،أشهرإنه  النافع ويف ،عن اخلالف حمكيما هو كه يعل مجاعة اإليالغن ويف
 كيوهو احمل ،ة املرام والروضةيباب احلج والسرائر واملختلف وجامع املقاصد وغا ة يفيواملبسوط والنها

إنه  ةيفاكال ويف ،املشهورإنه  كواملسال ، منهانيموضع رة يفكالتذ ويف ،الدروسوعن حج  ،يعل أيب عن
   .نيقياحلق الإنه  السرائر ويف ،شهراأل

د من الدرهم وجب يان أزكو ... احلرمريغ ان يفكن إو( :رامة عند قول العالمةكمث قال مفتاح ال
اخلالف واملبسوط  له يفك كصرح بذلما ك( :)١()همايتصدق وضمن فأو  كشاء متلوإن  ،فها حوالًيتعر
والتبصرة والدروس واللمعة  اإلرشادر ويرة والتحركة والشرائع والنافع والتذيموضع منه والغن يف

وهو ظاهر  ،هيعل مجاعة اإلياخلالف والغن ويف ،هاريح وغيوالروضة وجممع الربهان واملفات كواملسال
   .المهكآخر إىل  ،)علمائناإىل  ث نسبهيرة حكالتذ

  أشد  يه لقطة احلرم اليت  يفنياستبعاد وجود احتمالإىل  ضافةهذا باإل

                                                
  .٢٠٩ص ٢انظر قواعد األحكام: ج )١(



 ٢٧١

 يقوينه أ إالّ الًين دليكمل وإن  واالستبعاد ،أخف يه  احلرم اليتريلقطة غ يففقط والضمان 
 كهما املستفادة تلية العرف فيعرفت من وحدة رؤ حسب ما ،ني اللقطتنيعدم الفرق ب الصناعة يف

   .لة بعد مجع بعضها مع بعضدة من األيالرؤ
فإن  ،امالًك فها حوالًيب تعرجيلقطة احلرم  يف( :ث قاليح ،قول الشرائع ظهر وجه النظر يفيومنه 

ه يف كره املالكولو تصدق بعد احلول ف ،هاكس له متليقاها أمانة ولباستأو  تصدق ا الّإجاء صاحبها و
 احلرم عرفها ريغ وجدها يفوإن  ،ها دفعاً مشروعاًا أمانة وقد دفعضمن ألي النه أ قوالن أرجحهما

 الصدقة ا نيوب ،ه ضماايها وعلك متلني بريمث هو خم ،مثانمتعة واألاب واأليالثك یبقيان مما كن إ حوالً
د ي بقائها يفإ نيوب ،مةًيقأو  ما مثالًإره الصدقة لزم امللتقط ضماا كو كولو حضر املال ،هاكعن مال

   .) ضمانريها من غكة ملالامللتقط أمان
  

  ((اللقطة اليت ال تبقى وتفسد))
 تمري ال يالطعام والرطب الذك یبقي انت مما الكوأما لو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،هيخالف أجده ف نفسه وانتفع به بالعلى  مهوالبقول وحنوها قو(.  
نتفع به مع ينفسه وعلى  مهقويالطعام كال بقاء له  ما و( :العالمة رامة عند قولكمفتاح ال ويف

والروضة  كوالدروس واللمعة واملسال اإلرشادر ويرة والتحركالشرائع والنافع والتذ ما يفك :)الضمان
  .هاريوجممع الربهان وغ

 ني املؤمنريأمن إ :(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،وينكالسإىل  بسنده ينيلكه ما رواه اليدل عليو
ها يضها وفيها وبنب حلمها وخبزها وجريثكق مطروحة يرالط ل عن سفرة وجدت يفئس (عليه السالم)

جاء فإن  ،س له بقاءيفسد وليألنه  لكؤيها مث يف قوم ماي :(عليه السالم) ني املؤمنريفقال أم ،كنيس
  سفرة  يدري  الني املؤمنريا أمي :ليفق ،طالبها غرموا له الثمن
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   .)١(عملوايحىت  سعة هم يف :فقال ،يسفرة جموسأو  مسلم
 وجدهاإذا  اللقطة يف نسانستعمله اإلي أفضل ما :قال (عليه السالم) عن الصادق ،وخرب الصدوق

انت اللقطة كوإن  ،صاحبه فأخذه دونه جلاءجي وا ماكالناس ترأن  فلو ،عترض هلاي أخذها والي الأن 
وجدت وإن  ،تعرفه ال كناراً مطلساً فهو لياحلرم د وجدت يففإن  ،اتعرفه وال كل يدون درهم فه

وجدت لقطة فإن  ،مةيه القيعل جاء صاحبه فردفإن  ،لهكلصاحبه مث  كنفسعلى  مهمفازة فقو طعاماً يف
   .)٢(ملن وجدها يانت خراباً فهكوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكو ردا يف

ل ئس )السالم هيعل( اًيعلن إ :(عليهما السالم) هيعن أب ،عن جعفر بن حممد ،اتيخرب اجلعفر ويف
علي  فقال ،ركها سيضها وفي حلمها وخبزها وجبنها وبريثك ،ق مطروحةيالطر عن سفرة وجدت يف

 ،طالبها غرموا له الثمن جاءفإن  ،ها بقاءيف س ملايفسد وليألنه  لكؤيها مث يف م ماقوي :(عليه السالم)
 عملوايمل  لها ماكسعة من أ هم يف :قال ،يسفرة جموس وال ينعلم سفرة ذم  النيمن املؤريأم اي :فقالوا
   .)٣(عملوايحىت 

   .)٤(مثله (عليه الصالة والسالم)عنه  ،سالموعن دعائم اإل
 ،لهكلصاحبه مث  كنفسعلى  مهمفازة فقو وجدت طعاماً يفوإن  :(عليه السالم) يوعن الرضو

   .)٥(ال فتصدق به بعد سنةإه وه مثنيجاء صاحبه فرد علفإن 
  ع يوز البجي الّإو ،ل من باب املثالكالنفس مث األعلى  ميالتقوأن  والظاهر

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢٣الباب  ٣٧٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٤الباب  ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٤الباب  ٣ج املستدرك: )٤(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٤الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )٥(
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 عه وحفظ مثنه واليوله ب( :القواعد بعد عبارته السابقة ولذا قال يف ،كوحفظ الثمن لوحدة املال
   .)ضمان

 ،حيوالروضة وجممع الربهان واملفات كرة وجامع املقاصد واملسالكالتذ ما يفك( :رامةكمفتاح ال ويف
 ف حوالًيوالتعر ك والتملمي التقونيف الثمن وبيع وتعري البني بريتخينه أ على مجاعرة اإلكوظاهر التذ

   ).عندنا :ث قاليح
  

  ((ال حاجة إىل إذن احلاكم))
 ،مكن احلاإذإىل  هريمن الصلح وغ ما أشبهع ويالبأو  النفسعلى  ميالتقو اج يفيوالظاهر عدم االحت

ة له يوال  والريمال الغألنه  ،مكعه بنفسه مع وجود احلايوز له بجي ال( :رة قائالًكالتذ صرح به يفوإن 
 یشخي يباع الطعام الذإذا ( :أيضاًه يوقال ف ،) امللتقطريغكم كباحلاإالّ  عهيز بجيه فلم كمال یعل ه واليعل

البلد  م ويفكأما لو باعه بدون إذن احلا ،وضع ضرورةمألنه  تعذر تواله بنفسهفإن  ،مكفساده تواله احلا
   ).ع باطالًيان البكم كحا

ان كوإن  وهو ...مكع من احلايون البكعدم اعتبار  كذل ىمقتضن (إ :ولذا رده اجلواهر بقوله
نفسه من على  قومهيما كمطلقاً  كذل جواز تويل یالنص والفتو ة يفيرادة املثالإ ىمقتضإالّ أن  أحوط

بل قد عرفت  ...كذلإىل  يمؤيف يله والصدقة بعد التعر كة التمليبل لعل ثبوت وال ،مكذن احلا إريغ
طها مبا أنفق عها ملن التقيحل بعلى  املشتمل )١(ةيح اجلاريستفاد من صحيسابقاً منا قوة القول مبا 

  .)٢()هايعل
  .لو وجد كلعطاء مثنها للماإوالتعهد ب وز التصدق ا حاالًجينه أ ظهريومما تقدم 

  
  ((مع احتمال وجدان املالك))

حنومها أو  عاًيبأو  الًك التصرف أريلزم تأخ كمعرض وجدان املال ان يفكلو نه أ بعدي ن الكل
  .النصراف النص عنه ،كمثل ذل يفه ريبالقدر املتعارف تأخ

   .فحاهلا حال سائر أقسام اللقطة یبقيها مما يف نفس السفرة وما ماأ
  أو  يبالتعدإالّ  ضمنهي نئذ أمانة مع قبضه اليالثمن حأن  يفب ير اله مث إن

                                                
  .٨من كتاب اللقطة ح ٢الوسائل: الباب )١(
  .٣٠٠ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٢(
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أو  جماناًأو  هبةً نسانأعطاها إلأو  ون مشغولة بالثمن لو تصدق اكذمته تأن  ماك ،طيالتفر
  .ك ذلريغإىل  لها أهله وعائلتهكأو

  
  ((ال يشترط إفراز الثمن))

 أما ،اليكل واهلبة والتصدق واإلكل األيمن قب انكإذا  مايذمته ف يف یبقيبل  ،فرازه اإليلزم علي وال
ومثله  ،مال الناسنه أ إالّ هيل عليصل بعد عدم الدللأل ،فراز الثمن عن مالهإباعها فالظاهر عدم لزوم إذا 
 ،عدم وجوبه األصلها مفرزة فؤبقاإأما  ،ثر من ردهاكأعلى  دلي مانة الل األيدلألن  ،الًيصلح دلي ال

 ثر من الرد العريفكأعلى  دلي ال )١(﴾أَهلها  تؤدوا الْأَمانات إِىل أنْ إِنَّ اللَّه يأْمركُم﴿ :قوله سبحانهفإن 
فإن  ،نسانوضعت عند اإلإذا  ة وحنوهايمانات النقدسائر األ يف كذلكو ،فرزهيمل ن إو وهو حاصل

   .انةيون من اخليك التصرف مع الرد ال
 ،طيالتفرأو  يبالتعدإالّ  ضمنهي نئذ أمانة مع قبضه اليالثمن حن أ بير ال( :اجلواهر ولذا قال يف

من جهة عدم  یحوال أولبعض األ ون يفيكبل رمبا  ،یالنص والفتو طالقذمته إل فرازه عما يفإوله عدم 
   .)هية التلف عليخش

  
  ((فروع))
س كبالعأو  ،عصراًصاً ياً صباحاً رخيغال ءيون الشيكفرمبا  ،لكوقت األعلى  مةيالق مث املدار يف

   .ثرتهكأو  ة العرضللق
خذ وم األي ل الكوم األيعلى  مةيالق واملدار يف( :ره اجلواهر قائالًكذ ما علم وجه النظر يفيومنه 

  ).ميالق یعلأ وال
  .ميالق یعلأخذ ووم األيقابله بألنه  ،رناهكذ ما كد بذليريإالّ أن  اللهم

ل أمثال ك يف كذلكو ،یالظاهر من النص والفتوألنه  لكوقت األعلى  مةيالق ان املدار يفك إمناو
  .ةيالشرعأو  ةكيمانات املالمور من األهذه األ

ن الفساد كميآخر وقت إىل  ريالتأخإىل  حاجة التصرف بال يف كأس عن املاليال يفيكنه أ والظاهر
   .هيف

  نصرف النص ي يف املتعارف الذيرناه من التعركذ ما یستثنيأن  ينبغيمث 
                                                

 . ٥٨اآلية سورة النساء:  )١(
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فسد أسرع من اجلنب ياخلبز أن   اخلبز واجلنب مع وضوحنيب كيكالتفإىل  حاجة وال ،عن مثله
   .یلظاهر النص والفتو

 ريالبد من التأخ أو األمرمن أول  كوهل له ذل( :ره اجلواهر بقولهكما ذيعرف وجه النظر فيومنه 
وز له جي وعن مجاعة اجلزم بأنه ال ،أحوطهما بل أقوامها الثاين ،وجهان ،آخر زمان اخلوف من الفسادإىل 
 مكالدفع للحا إمكانوهو متجه مع  ،كيركب عنه اليالر یبل نف ،فعل ضمنفإن  ،تلفيحىت  كذل إبقاء
عدم  يقتضي األصلل بأن كشينفسه فقد على  ميالتقو يف األمرأما مع فرض احنصار  ،ريالغعلى  عيالبأو 

   ).وجوبه
 ،سائر اللقطاتك ا قدم الثاينيتساوفإن  ،ثالجة وحنوها يف ل واحلفظك واألمين التقوكمأمث لو 

قدم  كوجب نقص مال املاليأجرة الثالجة وحنوها مما كمصرف  ان للثاينكوإن  ،والنص منصرف عنه
   .األول

  
  ((جواز دفع اللقطة إىل احلاكم فال ضمان))

  ).ضمان م والكاحلاإىل  دفعه شاءوإن ( :الشرائع قال مث إن
املبسوط والشرائع والنافع  ما يفك :)مكاحلاإىل  دفعهيأو (رامة عند قول العالمة كلمفتاح ا ويف

 لعله ال :ريخاأل ويف ،والروضة وجممع الربهان كوالدروس واللعمة واملسال اإلرشادر ويرة والتحركوالتذ
ر كذ ثر ماكأ يفو ،المهمكإىل  ة نسبتهيفاكال ويف ،أمحد الّإه يخمالف ف النه أ رةكوظاهر التذ ،هيخالف ف

   .ضمان ح بأنه اليالتصر
على  دلي والنص ال ،الغائب نه ويلم فألكأما دفعه للحا ،رواكما ذك نياملسألت م يفكواحل :أقول

إذا  نهوأما عدم الضمان فأل ،من باب املثالنه أ راه العرف منهي بل ما ،لك واألميالتقو ق يفياحنصار الطر
  .اً للقاصر والغائب وحنومهاينصبه الشارع ول ه فقد برئت ذمته بعديولإىل  سلمه

  
  ((فروع))
ما أو  مرضه املوجب لضررهأو  ثرتهكل لكاألعلى  لعدم قدرتهأو  ،اًيله تشهكأيأن  رديمث لو مل 

   ع وحنوهين البكمأفإن  ،كذل أشبه
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 نكمأا حفظه مهم الّإو ،فه فهويلكه بتيعمل فيآخر إىل  الهيكإأو  لهكيولأو  مكم للحايالتسلأو 
ء يه شين عليكاملرق مل كن كميمل وإن  ،ما أشبهأو  اجلنبأو  اخلبزأو  داًيورته قدريبس اللحم بصيوإن 
  .وجب الضمانيفرط مما يأو  تعدين جاز أخذه ومل أ بعد

عطاء الوصف إبالسؤال من أهل اخلربة بعد  كله واستقومه بعد ذلكمة أيعرف القيولو مل 
   .والعالمة

 نكميأناس  كانت هنالكإذا  مايمثل السفرة ف ف بالقدر املتعارف يفيلزوم التعر قد عرفت كمث إن
   .كالثمن للمال يعطيحىت  فيلزم التعريل كوبعد األ ،كعرف املاليمن أو  ،كون أحدهم املاليكأن 

 ىقويه من اللقطة ريغكف فهو يأما التعر( :ث قاليح ،ره اجلواهركما ذيعرف وجه النظر فيومنه 
 ويلكنه أ على بناًء ،له واستصحابه مع احتمال العدميدل طالقإل ،ما صرح به الفاضلكطه عنه عدم سقو
مفروض  ف يفيالتعر صحاب بقاءفظاهر األ ،ل حالكوعلى ، هيلإل وف مع الوصيتعر ال يالذات الذ

  .)١()ه قبلهيه التصرف املزبور فينافي ال يله الذيدل طالقبل صرح به بعضهم إل ،املسألة
 هاؤان بقاكولو ( :فقول الشرائع ،نكمي الأو  بقاء بالعالجن اإلكميأن  نياهر عدم الفرق بوالظ

صالح إ نفقه يفيع بعضاً ويبيم لكاحلاإىل  رفع خربهايف يالتجفإىل  الرطب املفتقركالعالج إىل  يفتقر
   .)ف مثنه جازيعه وتعريب م احلظ يفكاحلا یرأوإن  ،يالباق

 قد( :ه اجلواهر بقولهيل علكولذا أش ،مهاريخ والفاضل وغيعن الش كذل ن نقلإو،  ظاهر الوجهريغ
 كيحم ه يفريولعله لذا خ ،كفعل ذلعلى  ة للملتقطيمبا عرفت من ثبوت الوال ك ذلينيتع ناقش يفي

هو  كاملسال بل يف ،أيضاً كرة ذلكبل عن موضع من التذ ، فعلهنيوب ك ذلنير والدروس بيالتحر
   ).حسن

                                                
  .٣٠١ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
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نفع أن أحدمها يكمل إذا  مايفنه أ أو ،ل مطلقاًكببنه واأل ع أويف والبي التجفني بيريتخالوهل هذا 
إذا  نعم ،طالقبعد عدم اإلي ال ،مخسةأو  مته عشرونيأما افف فق ،مته عشرةيالرطب ق مثالً ،كللمال

وجب يمما  ولو أجرة نفس امللتقط ،جرة وحنوهااألإىل  تاجحيمة ية القيثركف املوجب أليان التجفك
ء مال إمنالزم ي النه أ مع طالقمل نستبعد عدم اإل إمناو ،ةيبالفعل ان العربة باملآل الكنقص األأو  يالتساو
 كان هناكفلو  ،كفهم العرف من مثل ذلي ة حسب مايمانة شرعأونه ك یمقتض كذلألن  الناس
   .عه من الثاينيان الالزم بكن يخر بعشران أحدمها بعشرة واآليمشتر

 ولذا قال يف ،فسد بالبقاءي ل ماك يف كذلكال فاحلال إو ،السفرة من باب املثالأن   الظاهرمث
الصوف كمع مراعاته باهلواء وحنوه  الّإآخر احلول إىل  یبقي ال يمن هذا القسم الثوب الذ( :اجلواهر

ن إ امللتقط تربعاًعلى  بجيالعادة من العمل  مقابله أجرة يف بذل يفي ال ماإالّ أن  ،نئذ مراعاتهيجب حيف
   ).مكاحلاإىل  دفعهيمل 

 الّإو ،م فهوكاحلاإىل  ن دفعهكمأفإن  ،لزم امللتقط التربعي جرة عرفاً العدم دفع األن إ :هين فكل
  .جرةحق له أخذ األ

عرف ي الإنه  وقال ،وبعد االلتقاط ظهر أحدمها ن مثالًي نفرنية بكانت السفرة مشتركمث لو 
ل بعد يالدل طالقإل ،ه والتقاطهكعمل حسب مليل كو ،ها بالنسبةيلقطة فله احلق ف ان نصفهاك ،هيكشر

  .ك املختص واملشترنيبعدم الفرق ب كوحدة املال
 فهايستبعد وجوب تنصيمل  بقاء،فسد باإليم وكن مراجعة احلاكمي ن والي نفرنيولو تردد صاحبها ب

عمل ألنه  ضمن امللتقط النصفيحدمها مل اً ألكملوا كظهر  مث إن ،نهما لقاعدة العدليامللتقط بعلى 
   .ديل اليشمله دليفه فال يلكبت

  
  ((التقاط النعلني وما أشبه))

أظهره اجلواز مع  ،وة والسوط خالفاد واألنياط النعلقجواز الت ويف( :الشرائع قال مث إن
  ).ةيراهك

  الثالثة  اخلالف يف كحيبل مل  ،وفاقاً للمشهور :اجلواهر ويف
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   .ادة املخصرةيوة وزاداأل  وابن محزة وظاهر سالر يفنيوظاهر الصدوق ح احلليبي عن صرالإ
العصا والشظاظ كثر منفعته كمته وتيتقل ق ره التقاط مايكو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف

سوط ة والوداشبهها األ دخل يفيو ،ةيالنها له يفك كر ذلكما ذك :)والوتد واحلبل والعقال وشبهها
ر واملختلف والدروس يرة والتحركة الشرائع والنافع والتذريخ أيضاًع ياجلم ة يفيراهكوال ،والنعالن

   .هاريوالروضة وغ كواللمعة وجامع املقاصد واملسال
جممع الربهان  ما يفكثر كه األيوعل ،ع هو املشهورياجلم ة يفيراهكالقول بالن إ :ةيفاكال ويف

وظاهر  ح احلليبيعن صر يكوح ،اضيالر ما يفكه عامة من تأخر يشهر وعلوهو األ ،حيواملفات
 ،تتعرض هلا حبال ال :لة قاليوهو ظاهر الوس ،وة والسوطاد واألنيم حرموا التقاط النعلأ نيالصدوق

نه أ املقداد عن احلليب كیوح ،امهكتريأخذمها بل ي ال :قالألنه  ،وة واملخصرةاد األميوظاهر املراسم حتر
   .أيضاًاظ حرم الشظ
   :اتي بعض الرواميالتحرأو  راهةكمااستدلوا به لل :أقول

 نيعن النعل (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،عبد اهللا أيب رواه عبد الرمحن بن مثل ما
   .)١(سهمي ال :قال ،نتفع بهيق يالطر ده الرجل يفجيوة والسوط ادواأل

ر كوذ ،(عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،ديزي أيب داود بنإىل  سنادهإوعن الصدوق ب
   .)٢(مثله

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٣ص ١٧ج ئل:الوسا )٢(



 ٢٧٩

أو  لةوجدت مسوإن  ،سوطاً تأخذهأو  نعالًأو  وةادإوجدت وإن  :(عليه السالم) يالرضو ويف
   .)١(اً فخذه وانتفع بهريسأو  طاًيخم

 :قال السالم) (عليهعبد اهللا  أيب عن ،زيرواه حر نة مايبقر ،راهةكالعلى  ات حتملين هذه الرواكل
والوتد واحلبل والعقال وأشباههبأس بلقطة العصا والشظاظ  ال. (عليه السالم) جعفرأبو  وقال :قال: 
س هلذا طالبيل)٢(.   

بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد واحلبل والعقال  ال :(عليه السالم) قال ،ة الصدوقيروا ويف
  .)٣(وأشباهه

 :(عليه الصالة والسالم)لقوله  ،لقطةلراهة التقاط مطلق اكة من باب يعاد أيضاًها يراهة فكولعل ال
عترض هلاي أخذها والي الأن  وجدهاإذا  اللقطة يف نسانستعمله اإلي أفضل ما.   

 ،ان أقل من درهمكإذا  ره خصوصاًيك س له طالب فالي ما علل بأنه لنيفرق بيأن  نكمين كل
   .كذلكس يله طالب فل  مانيوب

ها من ريغإىل  اتيالروا يف ة املثال عمموا مايات الناهيفهم العرف من الروايث يح ،حال يأ یوعل
  . بلفظ أشباههنيتيالروا النص يفإىل  ضافةباإل ،أشباهها

داوة واإل ،ون من اجللديكأن  العملعلى  غلباألأن  يكعلفى خيال و( :بقوله كره املسالكذ أما ما
ما إ م جبواز التقاطهاكاحل إطالقو ،أيضاًذا السوط كو ،أيضاًجللد ون من اكت ياملطهرة وه يسر هكبال

على  حممولأو  ةكيعدم التذ صالةة أليمت املطروح منه جمهوالًألن  ون منها من اجللديك ال ماعلى  حممول
   مارات تدلأظهور 

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٢٨٠

ن أ وزجيعن مسها  يالنه إطالقها ويل عليجواز التعوإىل  صحاببعض األقد ذهب  ،اتهكذعلى 
   ).صحاب فهموا منه خالفهاألإالّ أن  ،كذلإىل  ستندي

 ،)١(س هلا طالبيل :(عليه السالم) ولذا قال ،وا جلداًكس من جهة يل األمرأن  الظاهرأن  الّإ
   .دهجي يالطالب الذ فقده ال يوظاهر الطالب الذ

 ريمن غ ر واليخلرتست من ايفل ،ة والطهارةكيمت بالتذكح سالمأرض اإل انت جلداً يفكإذا  نعم
وإن  ،ومة باحلرمة والنجاسةكانت حمكال إو، الشحمأو  ها اللحميف حال السفرة اليت كذلكو ،یكاملذ
أو  س له فلسيل يالذ كالسمك له ني من املسلمريثكونه من احلرام الستحالل كتمل حيان اللحم ك
شرط ي النه أ علموإن  ،حيحالصعلى  حلمل فعل املسلم كوذل ،لهما أهل السنةحيث يب حنرلحم األك
ولذا حلت الذبائح ، الشتباهامن جهة احتمال أو  ديمن جهة التقلأو  من جهة املذهب نشترط سواء ما

وجرت  .)٢(أحسنهعلى  يكضع أمر أخ :(عليه السالم) قال ،یالنص والفتو ما ورد يفك سالمباإل
حلومهم  ة يفيوباحلل ،نشترط الطهارة ما يف شترطوني م الأمعاشرة أهل السنة بالطهارة مع على  ةريالس

   .ةياحلل نشترط يف شترطون ماي م الأائهم مع يسائر أش بل يف
ه ينا عليأجر ،وان وروثه وحنومهاية احليخصكمن احلرام أو  من احلاللنه أ فإذا قدم لنا دواًء حنتمل

 أحد يف كشي ولذا ال ،م والشحم اللحريافر غكه اليعطيحال ما احتملنا حرمته مما  كذلكبل و ،ةياحلل
  ادلة الوبة ية الصية أدويحل

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح العشرة من كتاب احلج أحكاممن أبواب  ١٦١الباب  ٦١٤ص ٨ج :الوسائل )٢(



 ٢٨١

   .ليماخرج بالدلإالّ  ءيل شك الطهارة يف أصالةة وياحلل أصالةان يجلر كوذل ،هاريمن اخلارج وغ
(عليه  ون املراد من قولهيكإالّ أن  اللهم( :ث قاليح ،قول اجلواهر علم وجه النظر يفيومنه 

ثرة كمته ويه مع قلة قيتساب فكا الألنه  ،طلبونهي  النيالناس امللتقطأن  ،)١(لبس هلذا طايل :السالم)
أن  د منيعن املف كيظهر من احملي ده مايؤيورمبا  ،ولل لأليالتعلكنه أ ال ،الماً مستقالكون يكف ،نفعه

فظ حي ذاء، واحلقوم به الرمقي فظ ماحيوة اداإلألن  ،صاحبها كهالإىل  يؤدي فقدها قدأن  هايالوجه ف
   ).ه من العطبيف عليفإذا تلف خ ،ري البعريسيوالسوط  ،فاتمن الزمانة واآل يرجل املاش

ح يعن التنق كيان احملكوإن  ،احلرمة ورات الكاملذ ة يفيراهكالقاعدة ال ىفمقتض ،انكف كيو
أصل االلتقاط  راهةكعلى  راهة الزائدةكوال ،املقام حرمة هذه أمجع مع بلوغ النصاب ق يفيالتحق( :قوله

   .خالفهعلى  مجاعل اإلين حتصكمي یما تركنه أولذا رده اجلواهر ب ،)مع عدمه
ذا العصا كو( :الشرائع بقوله ره يفكها مما ذريوغورات ك املذنيفرق ب فال ،حال يأ یوعل

 :اهراجلو ويف ،)تمهايعظم نفعها وتصغر قي الت اليتوالعقال وأشباه هذه من اآلوالشظاظ والوتد واحلبل 
 مل جند له ما يمن حرمة الشظاظ الذ أيضاً عن احلليب یكحيما إالّ  كء من ذليش خالف أجده يف بال(
  .)هيدل علي

   .أعم من عظم النفعنه أ ان الظاهركوإن  ،شباهاملفهوم من األألنه  خلإ )عظمي( :قال إمناو
 وامللعقة كنيوز والسكلحلة واملرود واملشط والسبحة واجلام واكشباه املشمل األيف ،انكف كيو

أو  من الصفر سواء ،واينة األيغطأ وريبرة والقلم واحلصواحملفظة والشخاطة واملنظرة واملنطقة والزناد واإل
  من أو  من اخلوص

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٢الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٢٨٢

ة يهربائكح الياملصابكاء املستجدة يشهذا الزمان من األ ثر خصوصاً يفيكمما  ك ذلريغإىل  ،مهاريغ
 شباه اليتست خاصة باأليشباه لاألألن  ،هاريجزائها وغأأوتادها وقطع كة ريوآالا وآالت املعامل الصغ

   .ستجدي ماأو  انك ماعلى  نطبقي يلكبل هو  ،)هم الصالة والسالميعل(ئمة أزمنة األ انت يفك
 ،ه من عصا وحنوهاكمسأده فيب نساناختصره اإل باخلاء املعجمة ما )املخصرة(أن  فىخيال مث 

 )العقال(سر الوسط وكب )الوتد(و ،نيالقعروة اجلو خشبة حمددة الطرف تدخل يف سركلبا )الشظاظ(و
 لبسه بعض العرب يفي ماعلى  احلال احلاضر طلق يفيان كوإن  ،ريعقل البعي راد به ماي ونيسر العكب
حال  كذلكو ،شباهاأل يف أيضاًوس فهما داخالن ؤالرعلى  توضع ة اليتيوفكل واليأما املند ،وسهمؤر

  .زرار واخلامت وحنومهااأل
، وراتكاملذ ست داخلة يفية فلفضانت من الذهب والكفإن  نةيتلبس للز اء الصغار اليتيشأما األ

 ،اخللخال والقرط وحنومها من النحاس وحنوهكصة يالرخ اءيشان منها من األك بعد دخول ماي نعم ال
   .نةيتستعمل ز مور اليتشباه عن مثل هذه األقال بانصراف األيإالّ أن  اللهم

  
  ((كراهة أخذ اللقطة خصوصاً للفاسق))

  .)ره أخذ اللقطة مطلقاً خصوصاً للفاسقيكو( :الشرائع قال مث إن
بعض نصوص لقطة احلرم  ان يفكورمبا  ،ام حبدودهاينفسه القعلى  أمني ال يالذ( :اجلواهر ويف

   .)١()هيف ان ستعرف ماكوإن  ،هيلإ ءاميإنوع 
ب ير انة حال االلتقاط والياخل يوه ،ع صور املسألةيمج احلال يف كدم ظهر لمما تقن (إ :مث قال

   ).هاريوغ أيضاً كواخلوف منها بعد ذل كوالعلم ا بعد ذل ،احلرمة يف
  جعفر أبا  سألت :قال ،ساريل بن يرواه فض أنه أراد بنصوص لقطة احلرم ماكو

                                                
  .٣٠٦ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(



 ٢٨٣

ان كفإن  :قلت ،أخذهايء صاحبها فيجيحىت  متس أبداً ال :فقال ،عن لقطة احلرم (عليه السالم)
   .)١(عرفهايفل كمثلإالّ  أخذهايمل فإن  :قال ،اًريثك ماالً

 :قال ،احلرم د اللقطة يفجيعن الرجل  (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت :قال ،له یة أخريروا ويف
تعرفها كنبأس أل وأما أنت فال ،سهامي ال)٢(.   

الفسق  یعل ه الريف وغيالتعرعلى  ارياملع نأ ظهري فهاتعر كنأل :)(عليه السالم ومن قوله
ار يواملع ،أخذها بأس ف جلهة يفعري ال يوالعادل الذ ،بأس له بأخذها ف العري يالفاسق الذف ،هريوغ

 ة يفيبل اخلارج ،ةية ال املوضوعيقيلفاظ الطرالظاهر من هذه األألن  ،ما أشبهأو  اخلوفأو  نيقيس اليل
   .ف وعدمهيلتعرا

 نيموأما األ ،انة من نفسه حرميعلم اخلإذا  :رة من قولهكالتذ ره يفكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 
 :ريالتحر ويف ،ميدة دون التحريراهة الشدكقرب الها وفسق فاأليأخذها خان فنه إذا أ علمإذا  احلال يف
   .راهةكقرب شدة الانة من نفسه فاأليلو علم اخلنه أ من

 ،صولاأل ما حقق يفكعدم حرمة مقدمة احلرام إىل  ة منضمهيار اخلارجياملعأن  ث قد عرفتيوح
 ،هو جتر فقط إمناو ،فعل حراماًينه مل يف حسب موازن عركل ،فيل وعدم التعركفلو أخذها بقصد األ

  .رةياشف عن سوء السركهو  إمناو ،صول عدم حرمتهاأل وقد حقق يف
   .لها فعل حراماًكأأو  عرف عمداًيمل  نكف ليولو أخذها بقصد التعر

 ،صلنئذ لأليحرم حي الفاسق فريذن بالتقاط غأدلة اإل إطالقاق ياجلواهر من احتمال انس يف أما ما
   . وحنوهنيمشارب اخلمر األك ايني اخلريالفسق غإىل بالنسبة  اق خصوصاًيانس الإنه  :هيفف

                                                
 . ٢ح من أبواب مقدمات الطواف من كتاب احلج ٢٨الباب  ٣٦١ص ٩ج الوسائل: )١(
 . ٥ح ف من كتاب احلجمن أبواب مقدمات الطوا ٢٨الباب  ٩ج الوسائل: )٢(



 ٢٨٤

  ).ه مع العسريد فكتأيو( :مث قال الشرائع
أو  )نة العلميمد( نا يفيلإصل يل مل يدلعلى  ولعله أطلعوا ،نايلإل وصل يه دليرد فيمل نه أ هروالظا

ألن  ،ها لو ظهركمالإىل  ون سبباً لعدم وصوهلايكعللوه بأنه قد وإن  ،املقام التسامح والعمدة يف ،هريغ
 یه موسيعن أخ ،جعفرعلي بن  حيصح نايفي ال كوذل ،أموال الناس حسب عسره تصرف يفياملعسر 

 :قال ،)١(نعم :(عليه السالم) فقال ،ها مبرتلة الغيني هو فريدها الفقجيعن اللقطة  )هما السالميعل(
هما السالميعل( نياحلسعلي بن  انكو( هلهقول ألي: المتسوها)٢(.   

  
  ((استحباب اإلشهاد على اللقطة))

   .هايشهاد علستحب اإليو :مث قال الشرائع
س يول ،اخلالف ما يفكاً إمجاع :)شهادستحب اإليو( :رامة عند قول العالمةكال مفتاح قال يف

   .تأخر عنه ثر ماكاملبسوط وأ وباالستحباب صرح يف ،رةكالتذ ما يفكواجباً عند علمائنا 
 ننا يفيمل أجد خالفاً ب ينإف ،كذلكهو  :رة قالكعن اخلالف والتذ مجاعاجلواهر بعد نقله اإل ويف

  .عدم الوجوب
عن  ،كرواه املستدر ماإىل  ضافةباإل ،للتسامح يفكت یات والفتاومجاعمثل هذه اإلأن  فىخيال و

 ،بيغي التم ويك شهد ذا عدل واليمن وجد لقطة فل :قالإنه  ،(صلى اهللا عليه وآله) عنه ،درر اللئايل
   .)٣(شاءيه من يؤتيال فهو مال اهللا إو ،دهاريجاء صاحبها فلفإن 

ها ذا يشهد عليمن التقط لقطة فل :(صلى اهللا عليه وآله) عنه ،من طرق العامة يقهيوعن سنن الب
   .)٤(بيغي تم واليك عدل وال يذوأو  عدل

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٦الباب  ٣٦٦ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١٢ح من كتاب اللقطة ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ٣الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ١٨٧ص ٦ج سنن البيهقي: )٤(



 ٢٨٥

 ومن املستعبد ،كاملسال ث استدل به يفيح ،أيضاًة اخلاصة يون ذه اللفظ روايكأن  ومن احملتمل
   .نايلإتب عندهم مل تصل كوجود رراً كرنا مكوقد ذ ،كر ذلكبدون ذ ية عاميستدل بروايأن 

   :شهاد وجهانة اإليفكي ويف :ديمث قال الشه
ألن  ،صاء استقرير بعضها من غكذيأو  ،أصلها دون صفتهاعلى  شهدينه أ شهروهو األ :أحدمها

أو نا بالصفة يتفكان إ ر بعضهاكذيأو  ر صفتهاكذإذا  أخذهايستحقها في ها من اليدعيع خربها فيذي ال
  .نةيالبإىل  أحوجنان إ لشهودة اأمبواط

 كوشهد الشهود للمال ،ها الوارثكتمليلو مات مل حىت  ،أيضاًصفاا على  شهديإنه  :والثاين
لقطة لعدم الفائدة  يعند :قولهك ،طالقاإلعلى  صارتاالق ينبغي ن اليريقدالتوعلى  ،ثبت بهيوجه على 

   .)١()كبذل
 ):شهادوصاف لتحصل فائدة اإلرف الشهود بعض األعيف( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف

عرفهم بعض يقالوا  ،والروضة كعة وجامع املقاصد واملسالمر والدروس والليرة والتحركالتذ ما يفك
   .عهايمج اء الكالعدد والوعاء والعفاص والوكأوصافها 

به  ىغطيجللد وغالف القارورة وا ،خرقةًأو  جلداً ،ه النفقةيالوعاء ف ،تاتككالعفاص  :أقول
  .رأسها

جنسها على  شهديأن  له ينبغي( :ث قاليح ،رةكعن التذ كيره مما حكذ أخذ ما كواملسال
ن إ ر صفااكذ اإذ أخذهايستحقها في ها من اليدعيع خربها فيذي الألن   استقصاءريوبعض صفتها من غ

ر كذإذا  أما ،أخذها بشهادميل فيالتفصعلى  ن عرفوا صفاايالشهود الذ ئواطيأو  ،نا بالصفةيتفكا
  االقتصار  ينبغي وال ،انتفت هذه املخافة يبعض صفتها وأمهل الباق

                                                
  .٥٢٣ـ  ٥٢٢ص ١٢مسالك األفهام: ج )١(



 ٢٨٦

ألن  ،ر وصفك ذرير اجلنس من غكذ يعل وال ،لقطة يعند :قوليبأن  طالقاإلعلى  شهاداإل يف
   .)١()ها الوارثكتمليوت فمي ال

 ،ة باحلقوقيالوص روا يفكما ذك ،ناسان عدمه حمل هدر مال الكإذا  مايتقان فالواجب اإل :أقول
 تقان املأمور به يفنوع من اإلألنه  ستحبي إمناب وجين حمل اهلدر مل يكمل إذا  أما ،تااك وقد فصلنا يف

   .)٢(فأتقنه عمل عمالً ئرحم اهللا امر :(صلى اهللا عليه وآله) قوله
   .ني السابقنيالمكحد الأل إطالق ولعل املوارد ختتلف فال

  

                                                
 احلديثة.ط  ١٧٤ص ١٧تذكرة الفقهاء: ج )١(
 . ٣٦٩رقم  ٤٢٦ص ١ج كشف اخلفاء: )٢(



 ٢٨٧

  
  (لقطة ال مالك هلا))(
نتفع به ياجده أهلها فهو لو كخربة قد هل يفأو  املفاوز وجد يفي ما( :الشرائع قال يف :)٩مسألة (

   .)هلا كمال أرض ال ده مدفوناً يفجي ذا ماكو ،فيتعر بال
ف البحار ومواطن يالغابات وس يف كذلكم كال فاحلإاملفاوز واخلربة من باب املثال و :أقول
إذا احنسر البحر فظهرت  داخل البحار وما كذلكبل و ،باد أهلها  اخلربة اليتريلدور غالقصب وا

ها ريوس اجلبال وغؤور يل الواديومس، ها املاء أم اليانت فك ار سواءشطوط األ وجدها يفأو  ،ابسةيال
  .والبالد يراضما لو امتد البحر فغرقت األك

 عرايبعن ابن األ يونقل اجلوهر :ةيالنها  يفريثابن األقال  ،ة القفريالرب يواملفاوز مجع مفازة وه
   .بالسالمة والفوز الًؤتفا كت بذليمسأا 

خربة قد باد أهلها فهو لواجده  يفأو  املفاوز وجد يفيوما( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف
 كمال أرض ال ون يفذا املدفكو ،إشكالعلى  طةقال فلإو ،سالمه أثر اإلين عليكمل ن إ في تعرريمن غ

   :قال )هلا
   .هذه الفروع الثالثة لمام يفكوقد اختلفت  ،املقنع الصدوق يف كأول من تعرض لذل(

   .كل يانت خراباً فهكوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكدار و وجدت لقطة يفوإن  :املقنع قال يف
 من أخذه ضمانه والعلى  ونيك وال ،وز أخذهجيضرب منها  ،نيضربعلى  اللقطة :ةيالنها وقال يف

 ،ر رمسهكموضع خرب قد باد أهله واستن ده يفجي ون مايكأو  ان دون الدرهمك ل ماكفه وهو يتعر
ه يون عليكأن  نيوظاهرهم عدم الفرق ب ،ريالتحر يف ما كوحنو ذل ،السرائر حرفاً حرفاً عرب يف كوبذل

   كعرف له مالي ما اليوجد فن إ ذاكو :ةيالغن أشار بقوله يف كذل یوإل ،نيكمل أو  سالمأثر اإل



 ٢٨٨

أثر من أهل  موضع خرب مدفون بال وجد يفي وما :يفقه الراوند يف وحنوه ما ،ار الدراسةيمن الد
   .الزمان

 كالدروس واملسال دان يفيالتبصرة والشه الشرائع والنافع واملصنف يف احملقق يف كذلعلى  افقهموو
 املفاوز وما وجد يفي ما :ديالشهوعلى  همياض وزادوا عليرخنا صاحب اليوش واخلراساين اشاينكوال
بل  ،وعدمه سالم وجود أثر اإلني بني فارقريغ أيضاًهما ي فنيمطلق ،هلا كمال أرض ال وجد مدفوناً يفي

إىل  لهك كنسبة ذل هحيصرأو  اضيوظاهر الر ،املشهورإىل  ةيفاكال وقد نسبه يف ،ح بعضهميهو صر
   ).ة والسرائريالنها

   :اتيمجلة من الروا ،القاعدةإىل  ضافةباإل كذل صل يفاألو
 ،ها الورقيوجد فيسألته عن الدار  :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ح حممد بن مسلميصحك

وجد املال  يعنها أهلها فالذ یانت خربة قد جلكوإن  ،هلم يها أهلها فهيانت معمورة فكن إ :فقال
   .)١(أحق به

 ،دار وجد يفيوسألته عن الورق  :ث قاليحد يف ،)هما السالميعل( ن أحدمهاع ،خرحه اآليوصح
   .)٢(انت خربة فأنت أحق مبا وجدتكفإن  ،هلهاأل يانت معمورة فهكن إ :فقال

انت كدار و وجدت لقطة يففإن  :(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ة الصدوقيروا ويف
   .)٣(ملن وجدها يانت خراباً فهكوإن  ،هلهاأل يعامرة فه

  وجدت لقطة وإن  :اتيهو متون الرو يالذ ،املقنع وعن الصدوق يف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٢٨٩

  .)١(كل يانت خراباً فهكوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكدار و يف
مجلة إىل  ضافةباإل ،لقاعدةبعد احنسار املاء فلأو  مع املاء البحر والنهر سواء وجد يفي أضفنا ما امنإو
   .نةيالسف ات الواردة يفيمن الروا

وإذا  :ث قاليحد يف )هما السالميعل( ني املؤمنريعن أم ،عبد اهللا أيب عن ،وينكعن الس مثل ما
غاص  وما ،هله وهم أحقساحله فهو ألعلى  ها فأصابه الناس فما قذف به البحريف نة ومايرفت السفغ
   .)٢(ه صاحبه فهو هلمكه الناس وتريعل

(عليه الصالة  ني املؤمنريعن أم ،يتاب جامع البزنطكمن  نقالً ،آخر السرائر س يفيدرإوعن ابن 
   .)٣(مثله والسالم)

البحر فأخرج بعضها  سرت يفكنة انيعن سف (عليه السالم) عبد اهللاأبو  لئس :قال ،يريوعن الشع
 وأما ما ،اهللا أخرجه ،هلهأخرجه البحر فهو أل أما ما :فقال ،هايغرق ف بالغوص وأخرج البحر بعض ما

   .)٤(خرج بالغوص فهو هلم وهم أحق بهأ
 الدار نيفرق ب فال الّإو ،ات السابقة من باب املثاليبعض الروا ر الدار يفكذأن  فىخيال مث 

تلقاه العرف من أمثال ي يالذألن  كوذل ،ة الداريجمال الحتمال مدخل فال ،ك ذلريان والبستان وغكوالد
هذه  االستفصال يف كث تريوح ،م املخاطبون اوهم حجة أل ،ةيات عدم اخلصوصيهذه الروا

حيث نهما يقال من التفرقة بيفما  ،هين فيكمل  وما سالمالورق أثر اإل ان يفك  مانيفرق ب ات فاليالروا
   ،هيد املسلم عليسبق على  دلي ني املسلمنيأثر بعض سالطأو  سالممع وجود أثر اإله إن

                                                
 . ٢ح ٤الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١١الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣٠س  ٤٧٤ص السرائر: )٣(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١١الباب  ٣٦٢ص ١٧ج الوسائل: )٤(



 ٢٩٠

   . ظاهرريف غيبدون التعر كتمليف كيف ،ةيالروا د يفما ورك ،حرمة دمهكحمترم ومال املسلم 
   .ليوجه هلذا التفص املرسل ال ويف ،نيحيالصح مع عدم االستفصال يفإنه ث يح

داللة  ال سالم اإلريأثر غأن  ماك ،د املسلميسبق على  هيداللة ف ال سالمأثر اإلأن  إىل هذا مضافاً
   .احترام ملاله ال يافر الذكد اليسبق على  هيف

 جعفر أيب عن ،سية حممد بن قيمن روا ،ه املتقدماتيات الفقي وروانيحيال الصحبق يف أما ما
وجد فإن  ،عرفهايأن  خربة رجل وجد درة يف يف )هيصلوات اهللا عل( يعل ىقض :قال )هما السالميعل(

   .)١(متتع به الإعرفها ويمن 
 :فقال ،الدار سأل عن الورق توجد يفإنه  ،م)(عليه السال ني املؤمنريعن أم ،سالمة دعائم اإليوروا
ل اللقطةيلها سبيانت خراباً فسبكوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكن إ)٢(.  

   .ن العمل ماكمي فال
 الثقة نيب كمشترنه أ  واحد منريره غكس فلما ذيوأما خرب حممد بن ق ،أما خرب الدعائم فواضح

ب عن يالتهذ ة يفيوقد نقلت هذه الروا ،هإطالقد به يقيث يح حبين من مقاومة الصحكتمي ه فالريوغ
 يواقف أيضاًواحلسن  ،يواقفإنه  اديد بن زيه محيلإقه يطر يفن إ وقد قالوا ،احلسن بن حممد بن مساعة

أن  ظهر كوبذل ،احتمال أهل اخلربة وحنوهمإىل  مضافاً ،(عليه السالم) إبراهيم أيب د العناد معيشد
   . ضار بعد فهم املثالريات غيالروا م ورودها يفقوهلم املفاوز مع عد
فإن  ،لهكلصاحبه مث  كنفسعلى  مفازة فقومه وجدت طعاماً يففإن  :هيمرسل الفق نعم تقدم يف

   ،ةيومبثله عرب املقنعة والنها ،)٣(مةيه القيصاحبه فرد عل جاء

                                                
 . ٥ح من اللقطة ٥الباب  ٣٥٥ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٩من اللقطة ح ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٢٩١

   .عرفت ماعلى  رااملهم هو فهم املثال من الد إمناو ،هيحنن ف  ماريغ كن ذلكل
وقال  ،لزم العموميل منها فيبعد استفادة التعلي ن الكل ،ة خمتصة بالداريالروا :ةيفاكال ولذا قال يف

املشهور عدم  أيضاًه يوف ،نيديصحاب قال بأحد القص بالورق ومل أجد أحداً من األيها ختصيوف :أيضاً
   .نيكمل أو  سالمه أثر اإليون عليكأن  نيالفرق ب

   .إمجاعأنه كة للورق ويخصوص الأن  الظاهر :يردبيلاألوقال املقدس 
ها يوا خربة وعدم أهلها فك يالعلة هفإن  ،ه املفاوزيأنه محل علكاخلربة و هذا يف( :اجلواهر ويف

 كهلنه أ إالّ بعض املدة ونة يفكانت معمورة مسكاخلربة إذ  ،یة أولبل املفاز ،ما هو الظاهر منهاك
م كهذا احلأن  ومعلوم ،هلا كمال ال اليت األرضذا كو ،أهل ا دائماً بالفإفازة عنها خبالف امل یواجنل

أو  ومع عدمه لقطة ،هيلإب دفعه حي ينيال فمع التعإو ،ني معريغ  والنيبالفعل مع كعلم له ماليمل إذا  مايف
وقد مر  ،برد املظامل یسميتصدق به مثل املال اهول صاحبه ويد شخص تعذر صاحبه فيمال موجود ب

   ).مثله مراراً
أو  لبعض املارةأا  اًيعقالئ احتمل احتماالًن إ حنومهاأو  املفازةأو  اخلربة وجد يفي ماأن  مث الظاهر
 فرق ريمن غ ،كات املقام النصرافها عن ذليأدلة اللقطة وعدم مشول روا طالقإل ،فيحنوهم لزم التعر

هما ما أشبهأو  كذلكقطار خراب أو  تكخربت وترارة قد يسأو  أرضأو  دار يف كون ذليكأن  نيب
   .ها عند خرااكاحلال احلاضر من تر عتاد يفيمما 

 ال فالإو ،همياجتازت به قافلة تبعهم وعرفها ففإن  ،الصحراء ولو التقط يف :رةكالتذ ولذا قال يف
إىل  عدلي قصده وريغيأن  لزمهي ها واليلإعرف عند الوصول ين كول ،ةياملواضع اخلال ف يفيالتعر فائدة يف

   املوضع كذلإىل  أقرب البالد



 ٢٩٢

   .نشأ السفر منهأ يانه الذكمإىل  رجعيأو 
 ،ه وعرفهايلإمرتل قوم رجع  نعم لو التقطها يف ،هيلإأقرب البلدان  عرفها يفي :ةيوقال بعض الشافع

عن رجل نزل  السالم) (عليه اظمكسأل النه أ ،سحاق بن عمارإ ىملا رو ،ال فالإهلم و يعرفوها فهفإن 
وفة كقدم الحىت  رهاكذي درمهاً مدفونة فلم تزل معه ومل نيه حنواً من سبعية فوجد فكوت ميبعض ب

   .)١(تصدق اي :قال ،عرفوهايمل فإن  :قلت ،عرفوايسأل عنها أهل املرتل لعلهم ي :قال ،صنعيف كي
  .ما أشبهاملفاوز واخلرائب و له يفكهذا 

  
  رة))((لقطة املعمو

 طالقإل كوذل ،هاكملال يفه كحنو ذلأو  بستانأو  انكدأو  دار معمورة يفان كأما لو 
أو  كها مبلين فكبل السا ،الدار وحنوها كس املراد ماليول ،ك ذلري واملرسل وغني السابقنيحيالصح

رتبط ي ال يالذ كال املال ،ديذو الألنه  ،كذل ما أشبهأو  املنافععلى  صلحأو  عارةإأو  جارةإأو  وقف له
   .بالدار

الفندق واحلمام  كذلكو ،نياملختلفأو  نينكالساأو  كنها مجاعة من املالكسيانت الدار كنعم لو 
ه يعل یجر الّإو ،مجايلن من العلم اإليكما مل يأدلتها ف طالقإل ،لقطة يواخلان واملدرسة وحنوها فه

وجده  يون املال الذك أيضاًرح به بعض ما صكمها ري وغنيحيوظاهر الصح ،هايوارد عل قانونه وال
ونه كاالطمئنان بأو  وجب القطعيث ين الدار حبكف من سايتوصأو  نةيبإىل  حاجة ها بالين فكللسا
   .كذل ما أشبهأو  بهيجأو  صندوقه ان يفكإذا  ماك ،إنساند يتوجد حتت  اليت اءيشسائر األكفهو  ،ماله

  علم ملن هذا أ ال :ك املالرين غكالساأو  هاين فكللدار السا كقال املالإذا  نعم

                                                
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٥ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٢٩٣

   .مةكونه له حمك أصالةف الّإو ،أيضاًه ريدخل الدار غيان كإذا  مايم اللقطة فكون حبيك ،ءيالش
 :(عليه السالم) عبد اهللا يبقلت أل :قال ،ل بن صاحليرواه مج ما ،ديالإىل  ضافةإلاه بيدل عليو

فرجل  :قلت ،هذا لقطة :قال ،ريثكنعم  :قلت ،هريرتله غدخل مي :قال ،ناراًيمرتلة د رجل وجد يف
فهو  :قال ،ال :قلت ،ئاًيه شيضع فيأو  هريصندوقه غ دخل أحد يفي :قال ،ناراًيصندوقه د وجد يف

   .)١(له
فه ان مدفوناً عركولو  ،كأرض هلا مال ولو وجده يف( :صر النافع من قولهتاملخ ره يفكذ أما ما

 كرض مالون لأليك اً ماريثكإذ  ، تامريه غن إطالقإ :هيفف ،)ان للواجدكال إعرفه وفإن  ،ئعالباأو  كاملال
 يراضاأل كذلكو ،دخلها الناسيطان هلا فيح ال  اليتنيالبساتك ،كد املاليها مما حتت يف عد ماي ن الكول

 األرضد صاحب ي راه العرف مما حتتي ها اليوجد في ث مايها حريالعقود والشوارع وغ للناس يف اليت
   .ك ذلريغإىل  ،هايملرور الناس ف

د يحتقق الإىل  ان النظركفإن  ،نيحيعدم مشول الصحفى خيال  :بقوله كجامع املدار ولذا رده يف
تحقق يإنه  یأالتر ،إشكالالء والصدق حمل يفال بد من صدق االست كاملال كمل ونه يفكه من يعل

ألنه  نهيد یأدإنه  صدقيأرض الدائن فهل  ن يفيه من الديعلن ما يالء فإذا وضع املديالقبض باالست
اً له كونه ملكم بكحيناراً اليداره د يف كلو وجد املالإنه  بعض االخبار من د هذا مايفيؤيولعله  ؟قبضه

   ).املرتل  يفريمع دخول الغ
انتشروا أو  اتواان أصحاا مكو كذل ما أشبهأو  انكالربأو  الزلزالأو  لينة بالسيمث لو خربت املد

  ون يكأن  تملحيئاً مما يها شيف نسانالبلدان فوجد اإل يف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٣الباب  ٣٥٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٢٩٤

 مامون لإليكث يوارث له ح الأو  ،لوارثه يتاً له وارث فهيمأو  ،ون لقطة لهيكاً مما يه حكمال
ونه كب مجايله للعلم اإليمام علوسهم اإل ،م اللقطةكان حياط جبريستبعد االحتيمل  ،(عليه السالم)

له نه أ تملحيث يح ،بالنصف يم الشرعكصاحل مع احلا الإو ،فإذا عرفه ووجد الصاحب أعطاه ،أحدمها
   .صاحل بالنصف لقاعدة العدلي امنإو ،امالًكم كللحاأو  امالًك

ئاً يش نساند اإلجيث يح ،حنومهاأو  وباءأو  إذا هرب أهل البالد حلرب ومما تقدم ظهر حال ما
احلال احلاضر   يفينيوعيفغان مع الشأأو  ،هوديلبنان مع ال ما يفكفار كوإذا حارب املسلمون ال ،هايف

 يكبان والشبابيثاث والبمن الدور األحىت  أخذينسان أن وز لإلجينه أ فالظاهر ،وهرب أهل البالد
لقاعدة  كوذل ،كان من جمهول املالكال إو ،عطاهمأعرف أهلها فإن  ،فاركد الي تقع يف الألن  ،هاريوغ
   .كحنو ذلأو  ذمتهم يفأو  نين مع املسلميفر املعاهدكدار الأو  سالمدار اإل له يفكهذا  ،ملهمهم وااأل

 ،فيالتعرإىل  تاجحي وال ،حنومها فهو لهأو  ةذمأو  فر بدون عهدكدار ال ئاً يفيأما لو وجد ش
عض املباحث ب يف سالمفر ودار اإلكزان دار اليرنا مكوقد ذ ،نيفار للمسلمكلل ة مايأدلة حل طالقإل

 كاملدفون ذلعلى  ن صدقإ رتكمس الخينعم  ،فركدار ال  الظاهر واملدفون يفني فرق بريمن غ ،السابقة
 يأ )هلا كمال أرض ال ذا املدفون يفكو( :القواعد يفف سالمدار اإل ان مدفوناً يفكإذا  أما ،أدلته طالقإل

   ).لهفهو  كان هلا مالكولو ( :مث قال ،تقدم ماعلى  لواجدهإنه 
  

  ((املال املدفون))
س هلذا يلأو  ،كتسلسل املالإذا  ماي فنياملتسلس كاملال س هلؤالءيقطع بأنه لي املال املدفون قد :أقول

 يیحأإذا  ماك ،للواجد يه اخلمس والباقيوف ،شمله أدلتهيرت كفهذا  ،مثالً األرض يیحأ يالذ كاملال
  أرضاً مث اشتراها آخر وثالث  إنسان



 ٢٩٥

اء مل يحاإلفإن  ،اءيحمن قبل اإل األرض ونه يفكظهر منه يرتاً كها يف جد املستأجر مثالًذا ووكوه
  .ةيتة اآلكات السميه روايدل عليما ك ،شملهي

ولذا  ،ف هو هذا القسميوجوب التعر أن مرادهم يفكو ،فيفالالزم التعر ،كقطع بذلي وقد ال
   .دفنه يون هو الذيكقد ألنه  ،ديقضاًء لل ه:الم القواعد بقولكرامة كمفتاح ال علل يف

عترض له ي ال سالمر اإلاد يف يذمأو  ملسلم كدار مل ازاً يفكوجد رإذا  :اخلالف حمكي ويف
  .اًإمجاع

 الواجبفإن  ،ان من قبلهكنه أ أو سأل عنه هل هو دفنهيس يلنه أ ن مراده بعدم التعرضأ والظاهر
عرفه فإن  ،عرفه صاحبهيأن  كحنو ذلأو  هوباً له املنفعةومأو  مستأجراًأو  اًريان مستعكالواجد سواء على 

   .عهم فهو لنفسهيعرفه مجيمل وإن  ،د صاحبهجيأن  إىل عرفه ملن قبلهيال إو ،فهو له
لة والسرائر والشرائع والنافع والتبصرة واللمعة يالوس :رامةكمفتاح ال ما يفك كذلعلى  وقد نص

  .رةكاعد والتذوالروضة ومخس القو كح واملساليوالتنق
ال إو ،اعترف بهن إ معاهد فهو لصاحبهاأو  ة ملسلمكأرض مملو وجده يفن إ :ريمخس التحر ويف

   .إشكالالواجد  كمتل يعرفه ففيمل وإن  ،كول مالفأل
عرفه يمل وإن  عرفه أخذهفإن  ،فهيوجب تعر يذمأو  مسلم كمل وجد مدفوناً يفن إ :ةيوعن الغن

اخلمس ملن وجده  إخراجان بعد ك كذلكن يكمل وإن  ،و مبرتلة اللقطةفه سالمة اإلكه سيان علكو
   .مجاعل اإليبدل

 يالفارق الذفإن  ،أم ال سالمة اإلكه سيون عليكأن  نيفرق ب النه أ الم يفكقد تقدم ال :أقول
   .ما تقدمك ظاهر الوجه ريروه غكذ

  .ال فهو لواجدهإو ،حق بهأرفه فهو عفإن  ،ع عرفه البائعيولو انتقلت عنه بالب :القواعد مث قال يف
 ر يفية واملراسم والشرائع والنافع والتحرياملقنعة والنها له يفك كصرح بذل :رامةكمفتاح ال ويف

   ويف ،ه خالفاًيد فجي الإنه  اضيالر ويف ،الباب



 ٢٩٦

فإن  عالبائأو  كعرف املالينه أ بائع فاملشهورأو  كان هلا مالكرض أ وجد مدفوناً يفي ما :ةيافكال
   .فهو لواجده الّإعرفه فهو له و

  
  ((لو مل يتمكن من مالك اللقطة))

ال مل  ون له أويكبأن ن ااألمرواحتمل  ،ما أشبهأو  جلنونهأو  ملوته ماإ كن من املالكتميمث لو مل 
واستصحاب عدم  ،هكقصد متل يهلذا الذ كملأو  كللمال كما ملإألنه  ،ف لقاعدة العدليستبعد التنصي

واستصحاب  ،صاحب الدار وحنوها كمعارض باستصحاب عدم مال كالواجد بسبب قصده التمل كمتل
له كون ك يقتضيماً مما كالواجد حم كل متليون دليكحىت  ة صاحب الداركيعدم مل يف زيلالعدم األ

  .له لهكون كم بكحيانه يجر یرينعم من ، حمله ما حقق يفكل كمش ،للواجد
 ،الدار ظاهراً وباطناًعلى  دي ذوألنه  نه لصاحب الدارأف ويم التعررمبا احتمل عدم لزوه مث إن

عرفه فهو فإن  ،عرفهيولذا قالوا بأنه  ،س لهيونه لكرت احملتمل كمثل العلى  ديال يعدم صدق ذ :هيوف
  .ال فهو لواجدهإحق به وأ

ح يل له بالصحاالستدال كد ذليؤيورمبا  ،هيعل مجاعة اإليبل عن الغن ،هيالخالف فإنه  وقد عرفت
ء يعرفه فالشيمل فإن  عرفه البائعيه بأنه يم فكح فإنه أيتيجوف اجلزور والبقرة مما س وجد يفيما يالوارد ف

ه يعل یوالدابة عند العرف امللق األرض نيلعدم الفرق ب ،من باب وحدة املناط كذلكون املقام يكف ،له
  .الدابة الم يفكال

   .رتكال رناها يفكذ اليت حكاماأل  يفريثكالل وي القلنيعدم الفرق ب مث الظاهر
ولعله  كاملسال وبه صرح يف ،ريثكل والي القلنيبعدم الفرق ب يقضيالمهم ك( :رامةكمفتاح ال ويف

أخذ إذا  إالّ اللهم ،س منهايف باللقطة وهذا ليل من دون تعريالقل كمتلعلى  دل صل واختصاص مالأل
ن يدياملصنف والشهكن يح آخريمجاعة وصر إطالقوظاهر ( :قال مث )دون الدرهم ولو مناطاً ما إطالقب

   واحملقق الثاين



 ٢٩٧

 نيحيولعله للصح ،وصف  والنيمي نة والي بريه من غيلإدفع يالبائع أو  كعرفه املالن إنه أ همريوغ
   .) واملرسل ولو باملناطنيالسابق

 وجد مدفوناً يفي ما( :قالث يح حكامره مهذب األكما ذيظهر مواضع الرد والقبول فيومما تقدم 
ه يف وعليرب هلا فهو لواجده من دون تعر رض الأل كاملفاوز و باد أهلها ويف رسة اليتااخلربة الد

هل زمن س أليلنه أ اتيظن بشهادة بعض العالئم واخلصوصأو  ان مطروحاً وعلمك ذا ماكو ،اخلمس
 وقد مر ،زاد ان مبقدار الدرهم فماكن إ فهايب تعرجيلقطة و يهل زمانه فهألنه أ علم وأما ما ،الواجد

   ).بلد شاء يأ عرف يفينه أ
من احلق  غيني ن الظن الإـ ف الّإو ،وجب االطمئناني يمراده بالظن الظن الذأن  والظاهر

ة يحسب رؤ يفعل كله مال ناكإذا  املنساق من أدلة اللقطة هو ماألن  كذلكان ك إمناو ،ئاًيش
حراز إبعد إالّ  اللقطة أحكامعدم ترتب  األصل ىمقتضأن  إىل ضافةباإل ،كلذكن يكمل  دون ما ،العرف

  . حمرزريغ كمثل ذل واملوضوع يف ،املوضوع
  

  ((ما يوجد يف جوف الدابة))
عم من املراد به األأن  والظاهر ،عرفه البائعينه أ والبقرة روزجوف اجل وجد يفي ما ورد يفه مث إن
من  هب تتبع من سبقجيوهل ( :ث قاليالقواعد ح ه العالمة يفيل فكأشوإن  ،ديالبعأو  بيالبائع القر

  .)١()إشكال كاملال
  .ف البائع لهيبتعر جاء فإنهوعدم النص  يب لعموم املقتضجيس يل :يضاحاإل وقال يف

ر والدروس وجامع املقاصد يرة والتحركة التذريوهو خ ،ن الظاهر وجوب التتبع لفهم املناطكل
ل من كف يه تعريجب عليف( :كرامة بعد نقله عنهم ذلكمفتاح ال قال يف ،ةيفاكوال والروضة كواملسال
شمل يطلق اجلنس لأالم من ك ولعل املراد بالبائع يف ،قربقرب فاألع مقدماً األياملبعلى  دهيجرت 

   .)٢()احتماالن ،رياملستأجر واملستع يف كب ذلجيوهل ( :مث قال ،)ديب والبعيالقر

                                                
  .٢١٢ص ٢قواعد األحكام: ج )١(
  .٨٢٤ـ  ٨٢٣ص ١٧مفتاح الكرامة: ج )٢(



 ٢٩٨

 البائع نيد بيال يذ فرق يف وال ،ديار هو ذو الياملعإذ  ،أيضاًانه ياعدة جرالق ىمقتض :أقول
ة من وجد يده روايؤيو ،همرياملنفعة واملوهوب له املنفعة والواقف وغعلى   واملصاحلريواملستأجر واملستع

   .ما تقدمك (عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ل بن صاحليئاً عن مجيمرتله ش يف
 البائعأو  كعرفه املالينه أ ومراده ،)عرفه البائعيجوف دابة ومل  ذا لو وجده يفكو( :ئعمث قال الشرا

  .عرفوهيمل ن إ ون للواجديكمث  ما أشبهأو 
ه يبابوعلي بن  عن كيهذا هو احمل :الم الشرائعكرامة عند قول العالمة شبه كمفتاح ال ويف

شف الرموز كلة والسرائر والشرائع والنافع ويم والوسة واملراسية املقنع واملقنعة والنهاريوهو خ ،يوالقاض
   .كذا املسالكح ويح واملفاتيوالتبصرة واللمعة والتنق اإلرشادر ويرة والتحركوالتذ

  .ال فهو للواجدإعرفه وفإن  ،ف البائعيه تعريب علجينه أ علمائناإىل  رةكالتذ ونسب يف
  .اًإمجاعف البائع يتعر ياملشترعلى  بجي :املهذب البارع واملقتصر ويف
  .هريوغ سالمه أثر اإليعل  مانيوالنص عدم الفرق ب یظاهر الفتون إ :الروضة ويف
   .هريوغ سالمه أثر اإليعل  ماني فرق بريصحاب من غطلق األأ :كاملدار ويف

 (عليه السالم) الرجلإىل  تبتك :قال ،عن عبد اهللا بن جعفر ،ينيلكرواه ال املسألة ما يف األصلو
 ريدنانأو  ها دراهميجوفها صرة ف فلما ذحبها وجد يف يضاحبقرة لألأو  جزوراً یعن رجل اشتر أسأله

 كرزق كء ليعرفها فالشين يكمل فإن  ،عرفها البائع :(عليه السالم) فوقع ،كون ذليكجوهرة ملن أو 
   .)١(اهيإاهللا 
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 ٢٩٩

أو  جزوراً یعن رجل اشتر تابك يف (عليه السالم) سألته :قال ،يريوعن عبد اهللا بن جعفر احلم
أو  ريدنانأو  ها دراهميجوفها صرة ف فلما ذحبها وجد يف ،هاريغأو  يضاحها لألريغأو  ةًشاأو  بقرةً

عرفها  :(عليه السالم) فوقع ،عمل بهيف كيو ،كون ذليكمن املنافع ملن  ك ذلريغأو  جواهرأو  جوهراً
   .)١(اهيإاهللا  كرزق كء ليعرفها فالشيمل فإن  ،البائع

فتعرفها صاحبها  ك ذلريور وغيم والطئجوف البها وجدت يففإن  :(عليه السالم) يالرضو ويف
   .)٢(كل ماليسبكال فهو إو ،عرفها فهو لهفإن  ،تها منهياشتر يالذ

ئاً فعرفها ي شريبعأو  شاةأو  جوف بقرة وجدت يفوإن  :اتيهو متون الروا يالذ، املقنع ويف
   .)٣(كل ماليسبك يال فهإعرفها وفإن  ،ها منهتياشتر يها الذبصاح

 النه أ الظاهرأن  ماك ،أم ال سالمه أثر اإليان علكسواء  ،النص طالقه إليمخس ف النه أ والظاهر
  .م اللقطةكس له حيف سنة فليتعر

 األمرأن  ماك ،مهارياهلبة والصلح وغ يف يرجي األمربل  ،ع والبائعية للبيخصوص النه أ مث الظاهر
إذا  أما ،لهنه أ احتملإذا  مايف للبائع وحنوه فيب التعرجي نه إمناأ ماك ،أيضاًذا كالبائع للبائع وه يف يرجي

البائع النصراف النص إىل  فيالتعرإىل  تاجحيالوقت احلاضر مث باعه فال  موراً يفحيأو  غزاالً اصطاد مثالً
   .رناهكذ ماإىل 

أو  جوفها دها يفجيذحبها ويأن  نيفرق ب ال فإنهجلوهرة استفرغت الدابة اإذا  مايذا احلال فكوه
 كذلكم كان احلكذحبت فخرج من بطنها اجلوهر أو  تفرغتسانت الدابة موقوفة فاكولو  ،يتستفرغ ه

  إىل  بل بالنسبة ،البائعإىل  بالنسبة ال

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٩الباب  ٣٥٨ص ١٧ج الوسائل: )١(
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 ٣٠٠

، كو ذلحنأو  جن وحنوه لو ،احتماالن ،ورثته مثله أم الأن  ن البائع مات فهلأ ولو ،الواقف
  .األولظهر واأل

انت عند ك وقت ما داً اليابتلعته جدأا  وبعد سنوات ذحبها مما ظهر إنسانانت الدابة عند كولو 
قن من عدم يالقدر املتأن  ومن ،من املناط ،احتماالن ،فيالتعرإىل  تاجحيأو  جوفها له يف فهل ما ،البائع
   .األولقرب ن األكل ، هذه الصورةريف غيالتعر

ان كفإن  ،جوف دابة ئاً يفيوجد شإذا ( :ره املهذب البارع قالكما ذيا تقدم ظهر وجه النظر فومم
 كطلق القول بتملأة يالنها ويف ،ثركاملبسوط وهو مذهب األ يفخ يقاله الش ،فهو لقطة سالمه أثر اإليعل

وعرفه البائع فهو أحق  مساله أثر اإلين عليكمل وإن  ،سيدرإوتبعه ابن  ،له مع عدم معرفة البائع ياملشتر
  .)١()صحابه األيوعل ،ه الواجدكعرفه مليمل وإن  ،به

   .عاًيصحاب مجالم األكث قد عرفت يح ،بيالمه غركرامة بأن كه مفتاح اليل علكولذا استش
ولو ذهب البائع  ،لهكف مويتعرإىل  بل ،فهيتعرإىل  جتحيل مل كيوألنه  علمي علم بأن البائع ال مث إن

   .احتمل الظفر به لزم الفحص عنهوإن  ،هيعل كم جمهول املالكجراء حإحوط ه فاأليلإل صي ث اليحب
  

  ((لو وجد يف جوف السمكة شيئاً))
  ).اجدهة فهو لوكجوف مس أما لو وجده يف( :الشرائع قال مث إن

   :اتي واحد من الرواريه غيدل عليو
عابداً من  رجالًن إ :ثيحد يف ،الم)(عليه الس جعفر أيب عن ،ايفكال يف يمحزة املرو أيب خربك

 ،ن ألف درهميبطنها لؤلؤة فباعها بعشر ة فوجد يفكبه مس یفاشتر غزالً ان حمارفاً فأخذكل يسرائإ بين
 ، فأخذ أحدمها وانطلقنيسكيخذ أحد ال :ادخل فدخل فقال له :فقال له الرجل ،فجاء سائل فدق الباب

  دق أن  ن بأسرع منيكفلم 

                                                
  .٣١٤ص ٤املهذب البارع: ج )١(



 ٣٠١

نا أ ،اًيئاً مرئيل هنك :مث قال ،انهكم س يفكيادخل فدخل ووضع ال :فقال له الرجل ،السائل الباب
   .)١(راً مث ذهبكشا كفوجد كبلويأن  كأراد رب إمنا كة ربكمن مالئ كمل

 :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ياء للراوندينبعن قصص األ ياملرو ،اثيوخرب حفص بن غ
الرزق  اهللا يفإىل  فابتهل ،طلب الرزق ه امرأة يفيان حمتاجاً فأحلت علكول رجل يسرائإ بين ان يفك

حتت  :فقال ،درمهان من حل :فقال ،لفان من حرامأأو  درمهان من حل يكلإا أحب ميالنوم أ يف یفرأ
فلما رأته املرأة أقبلت  ،ة وأقبلكبدرهم مس ی حتت رأسه فأخذمها واشترنيالدرمه ىفانتبه ورأ ،كرأس
 ألف ني فباعهما بأربعنيبدرتإذ  ها فلما شق بطنهايلإفقام الرجل  ،المتسهاأن  قسمتأالالئمة وكه يعل

   .)٢(درهم
ان حمارفاً تنفق كل عابد وياسرائ بين ان يفك :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،محزة أيب وخرب

اد قد يالبحر فإذا هو بص إىل ء فجاءيشتر بشيفذهب فلم  ه غزالًيلإوماً فدفعت ي ، فجاءه امرأتهيعل
إىل  ة فرفعها وخرج اكه مسيلإفدفع  ،كتكشب وقال انتفع به يف ،عطاه الغزلأاً فريثكاً كاصطاد مس

   .)٣(ن ألف درهميزوجته فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشر
 رجالً نإ :ثيحد يف )هما السالميعل( نياحلسعلي بن  عن ،مايلعن األ ياملرو يوخرب الزهر

   یريأن  حر منعلى  بة أعظميمص يأ :وقال(عليه السالم)  یكفب ،الين والعيه الديلإ كیش

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٠الباب  ٣٥٩ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٠الباب  ٢٦٠ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 .٣ح اب اللقطةمن كت ١٠الباب  ٢٦٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٣٠٢

قد  :)هما السالميعل( نياحلسعلي بن  قال :قالأن  إىل نه سدهاكمي ه املؤمن خلة فاليأخعلى 
خذمها  :فقال للرجل ،نيفحملت قرصت ،يوفطور يه سحوريلإ ية امحليجار اي ،كفرج ذن اهللا يفأ

   .هماياً واسعاً فريخ يكريو كشف ما عنيكاهللا فإن  ،مهاريس غيفل
 نيها لؤلؤتية وجد فكفلما شق بطن السم ،ملحاً یخرمها وباألاحدإة بكمس یاشترنه أ ركمث ذ

ل كنأأن  جهدنا :قولونية وصاحب امللح كفإذا صاحب السم ،هما فقرع بابهيفحمد اهللا عل ،نيفاخرت
جاء حىت  فما استقر ،أخذته منا بنا مايهذا اخلبز وط يكلإ فقد رردنا ،انناسنأه يلم تعمل فمن هذا اخلبز ف

 فإنهنا طعامنا يلإبالفرج فأردد  كاهللا قد أتان إ :قوليإنه  :الفق )هما السالميعل( نياحلسعلي بن  رسول
   .)١(حاله كذلنه وحسنت بعد يمنها د یم قضي مبال عظنيوباع الرجل اللؤلؤت ،ناريله غكأي ال

ها أربعة ية فوجد فكمس یاً اشترريفق رجالًن إ :ثيحد يف (عليه السالم) يرك العسريوعن تفس
وجاء جتار غرباء فاشتروها منه بأربعمائه ألف  (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللاإىل  مث جاء ا ،جواهر
(صلى اهللا عليه  قال رسول اهللاف ،ا رسول اهللايوم يال ية سوقكان أعظم برك ما :فقال الرجل ،درهم
وهو عاجل  ،هيأخاه ووص(عليه السالم) اً يعل كريوتوق(صلى اهللا عليه وآله) حممداً  كريهذا بتوق :وآله)

   .)٢(عملته يالذ كوربح عمل كثواب اهللا ل
  .صحاب األنيم هو املشهور بكوهذا احل

ذا ك :قال ،)ة فهو لواجدهكوف مسج أما لو وجده يف( :ة عند قول العالمةمراكر مفتاح الكوقد ذ
لة ية والوسياملقنعة والنها وبه صرح يف ،ةيفاكذا الكو ،رة وجامع املقاصدكالتذ ما يفكصحاب طلق األأ

  ر يفياخلمس والتحر والقواعد يف اإلرشادشف الرموز وكوالشرائع و

                                                
 . ٤ح ٣٦٠ص ١٧جورواه الوسائل:  ،٦٩الس  :أمايل الصدوق )١(
 . ٥ح ٣٦١ص ١٧جورواه الوسائل:  ،٢٧٩ص ):ليه السالم(عالعسكري مام تفسري اإل )٢(
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   .يعن القاض كيواللمعة وهو احمل يضاحموضع منه واإل 
  .ةبطاملتأخرون قاه يعل :اضيالر وقال يف

  .صحاباأل إطالقإىل   واحدريونسبه غ ،صرح به مجاعة :اجلواهر ويف
ء يدخول شفإن  ،ازتهيقصد ح ماإالّ  كلمي الصائد الألن  ،طبق القاعدةعلى  مكاحلأن  فىخيال و

 هرياء املوات وغيحإتاب ك رنا يفكولذا ذ ،نسانسلطنة اإل ىبدون قصده خالف مقتض نساناإل كمل يف
   .اً لهكمل تصبح مل ق مثالًيحنومها فأزاحها عن الطرأو  حجراًأو  ةبلو أخذ خشه نأ

 ،بعهايفلو علم ا مل  الّإو ،علم ايمل ألنه  ،اجلوهرة كقصد متليالصائد مل أن  ومن الواضح
ربط وعدم  ،هايصحاب علعمل األإالّ أن  ،عجازإبعضها  فة السند ويفيانت ضعكوإن  اتيوالروا

طبق على  اأف وكيف ،خالف القاعدةعلى  انتكوإن  ،وجب القول اي يم الشرعكباحل عجازاإل
  .عرفت ماعلى  القاعدة

لزم اخلمس لعدم ي ما الك ،فيلزم التعري وال ،وعدمه سالم وجود أثر اإلنيب أيضاًفرق هنا  وال
   .كل ذلكعلى  ليالدل

 إنسان كوا ملكان حمل االبتالء حال ك مسألة الدابة مما رناه يفكذ استثناء بعض ما ينبغينعم 
لزم يث ي أفراد حنيان حمصوراً بكإذا  حال ما كذلكو ،فيلزم التعريحوضه ف يف كمسااأل ريبيمن ك

   .فهميتعر
فإن  ،له يها درة فهية فوجد فكلو اصطاد مس( :ر قائالًيحرتال ره يفكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 

   :نه قواليفيعلم اد ومل يباعها الص
   .يوهو الوجه عند ،ان له أخذهاكطالبها فإن  عرفها البائعيإنه  :أحدمها
  .يللمشتر :والثاين

أا   فالوجهريدنانأو  ولو وجد دراهم ،البحر لق يفخيئاً مما يشأو  جوفها عنربة ذا لو وجد يفكو
  اد لزمه يوجدها الصفإن  ،لقطة



 ٣٠٤

   .)فيه التعريفعل يوجدها املشتروإن  فيالتعر
ال أخرج إو ،له يعرفها فهفإن  ،ف البائعيفأوجبوا تعر كذل نا القول يفؤوأطلق علما( :قال مث

   .)يمخسه وحل له الباق
ولعله  ،لمامكعرفت من  ماعلى  فيطلق العلماء وجوب التعريمل نه أ ،تقدم ماإىل  ضافةه باإليوف

  .أراد مجاعة من العلماء
ان وجب كفإن  ،الأو  سالمه أثر اإليون عليكأن  ماإود املوج(أن  املختلف من ره يفكذ ومثله ما

مال مسلم ضائع ألنه  م اللقطةكمه حكون حيكو ،هياملسلم عل كلسبق مل ،هريفه من البائع وغيتعر
د من الصواب القول يس ببعيفل ه أثر...ين عليكمل وإن  ،لةاآلكوان هنا ياحلإذ  ،ف حوالًيفوجب التعر
  .)١()ان أصله البحر فالكإذا  أما ،س أصله البحرية مما لكبطن السم ف ملا وجده يفيبوجوب التعر
 بير ال( :رامةكمفتاح ال قال يف ،ةكمسألة الدابة ومسألة السم ل يفيرناه من التفصكذ يولذا الذ

اد ية باالصطكمملو األصلوا مباحة بكها من يوالغالب ف األصلعلى  ة مبينكالسم م يفكاحل أن إطالق
 كحمصور مملو ماء املوجودة يفكة كانت مملوكالعبارة بأا لو على  اض جامع املقاصدتفع اعترريف

م كاحل إطالقف ،ةكم السمكمها حكفح األصلانت مباحة كالدابة لو أن  ماك ،م الدابةكمها حكفح
   ).الغالبعلى  هما مبينيف

 حمكي ث قال يفيح ،الم مجلة من الفقهاء حمل نظرك الدابة يفكة كجعل السمأن  علميومما تقدم 
من حبر أخرج مخسه أو  ،اثريه مبيلإانتقل ن إ كل والسموكذبح لألي بطون ما وجد يفي مان (إ :املراسم
 يأخرج مخسه والباق الإو ،هيلإعرفه رده فإن  ،البائع كه بالشراء عرف ذليلإانتقل وإن  ،هكمل يوالباق

   .)له

                                                
  .٩٦ـ  ٩٥ص ٦راجع خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة: ج )١(
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ب جينه أ ئاً يفيجوفها ش وجد يفإذا  ةكوح والسموان املذبي احلنيفرق ب ال( :السرائر حمكي ويف
البائع باع هذه ألن  ،يان له الباقكأخرج مخسه و الّإعرفه وفإن  ،ثركأو  قل عن الدرهم ،فه للبائعيتعر
   .)ف البائعيوجب تعر كفلذل ،يوجده املشتر بع ماياء ومل يشاأل

نه أ أو ،س لهياجلوهر لن أو ،ها حاالًرااشت أباه مثالًأن  علميان كفإن  ،ةكورث السمإذا  أما :أقول
م مع سائر يالتقسإىل  تاجحي فاجلوهر للوارث وال ،ة عندهكاجلوهر وقد ولدت السم كلمي  الريرجل فق

   .اثرالو
مه مع سائر يالقاعدة تقس ىان مقتضك ،هيبون اجلوهر أليكأن  اًيعقالئ احتمل احتماالًإذا  أما

صندوقان  كان هناكإذا  ماك ،هيورثه من أب يالصندوق الذ يف نسانإلده اجي يء الذيالشكألنه  ،الورثة
قسمه يأن  هيالالزم علفإن  ،أحدمها جوهر فخرج يف ،همايل أخ أحدمها بدون فحص ما فكهما أخذ يبأل

   .اثرحال سائر الو كذلكو ،خرخ اآلمع األ
  .اثريم املكح إطالقما تقدم عن املراسم من يعلم وجه النظر فيومنه 

 ليلدل ،هيلإالدابة لزم رده أو  ةكجوف السم سواء يف نسانة اجلوهر وحنوه إلكيظهر مل إن مث
 ديالعلى هريوغ.   

ة املأخوذة من كجوف السم يف ماأن  ه النظريقتضي يالذن (إ :علم وجه قول جامع املقاصديومنه 
   ).عداه لقطة وما ،صحابألظاهر مذهب اعلى  ،للواجد كمال كه أثر مليس علياه احملصورة ولي املريغ

ة كالسم قال بعدم وجوب الرد يفيأن  نكمينعم  ،لقطة هونك نظر يفالعض بان قد عرفت كن إو
ات يلروا ،الناس سابقاً كان ملكئاً من الغوص مما يد شجيل من يمن قبألنه  ،من البحر وحنوه ةاملصطاد

   .تعاىلشاء اهللا  نإة يتنة اآليالسف



 ٣٠٦

عن  ىكحأن  بعده حيث إن ،ه بعض التأمليان فكوإن  ،اضيقاله الر ظهر وجه مايومما تقدم 
االختالف على  اخلالف یومبن( :خاصة قال يواحلل يلميلواجده وخص اخلالف بالدنه أ افةكن ياملتأخر

  .)الثاين یقوي الثاينوعلى  ،األول یقوي األول یفعل ،املباحات وعدمه كمتل ة يفياشتراط الن يف
ز يفإذا ح ،األصل ون املأخوذ مباحاً يفكل( ،هيعل مجاعمستظهراً من املختلف اإل األولإىل  مث مال

 )٢(ايفكالباب عن ال يف )١(الوسائل ة يفيضة املرويفسته بالنصوص املداعتضاإىل  هذا مضافاً .كة مليمع الن
  يفريثكم برهيبتضمنها تقر ،)٥((عليه السالم) يرك موالنا العسريوتفس )٤(مايلواأل )٣(اءينبوقصص األ
وإن  دهاينوأسا ،هو الظاهر منها ماعلى  ،فيمن دون تعر جوفها بعد الشراء ما وجدوه يفيتصرفهم ف

   .)٦()وجه للقول الثاين بالشهرة منجربة فالإالّ أا  انت قاصرةك
ة ووجد كالسمأو  داً مثالًيجد كاصطادها املال لو غصب الغاصب الدابة اليتنه أ ومما تقدم ظهر

جوفهما  يف ماإالّ أن  ةكضمن الدابة والسمفإنه وإن  ،كللمال ان له الكئاً يجوفهما ش يف الغاصب
   .هكه متلكفإذا قصد الغاصب مل ،مباح

بطنه  تان هذا البحر يفيعلم بأن بعض حإذا  ماكة كجوف الدابة والسم ملايف كقصد امللإذا  نعم
والغاصب وحنومها واالدلة منصرفة  يهر للمشترن اجلويكبطنه مل  ومايفكازة السمياللؤلؤ وصاد بقصد ح

   .عن مثله
سائر موارد ك كمع املال األصلان ك ،هل قصد أم ال كاملالأن  يف كواملال يولو اختلف املشتر

  اً وخرج يالشخص التقط صبأن  ولو فرض ،ديال يقول ذ

                                                
 من كتاب اللقطة.  ١٠الباب  ٣٥٩ص ١٧ج الوسائل: )١(
 .٥٨٥ح ٣٨٥ص ٨يف: جالكا )٢(
 .٢٢٤ح ١٨٤قصص األنبياء: ص )٣(
 .٣ح ٣٦٧األمايل للصدوق: ص )٤(
 .٣٥٧ضمن ح ٦٠٤تفسري اإلمام العسكري عليه السالم: ص )٥(
  ط احلديثة. ١٩٠ـ  ١٨٩ص ١٤رياض املسائل ج )٦(



 ٣٠٧

 القصد والإىل  اجيملا عرفت من االحت ،ن للصيبيكمل  ما أشبهأو  قطعة ذهبأو  من جوفه لؤلؤ
   .مع الصيب وقد تقدم مسألة التقاط ما ،هيها آت فيفاملناط ف ،فهو من اللقطة ،قصد للطفل

 كللمال من نوع اهلبة اليتألنه  كهبة وردها املالأو  عةيودأو  ةرجاإأو  ةية عاركولو أخذ السم
 خذ اللآلنه أ ما تقدم منكم كان احلكجوفها لؤلؤاً وحنوه  قالة ووجد يفردها املوهوب له باإلأو  ،ردها
  .نيالباب يف كلوحدة املال ،كهنا یاملورد املستثن يفإالّ  ،كللمال

الدار وشقتها إىل  ةكفإذا جاء الرجل بالسم ،عرفت ماعلى  القصدإىل  ازة حتتاجيانت احلكمث ملا 
 ك عدم ملنيب فرق الإذ  ،هو ال يه هكازة اجلوهر ومتليبطنها فلها حق ح الزوجة وظفرت باجلوهر يف

عدم ك أيضاًه هو كلمي ازة فاليعدم قصد احل يق للمشترحينه أ ماك ،الزوج وحنوه كاد وعدم مليالص
   .ان واجداًك كقصد املل ه آثار الواجد مما لويترتب علي وال ،عاًيون مستطيك ال كوبذل ،البائع كمتل
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  ((لو أودعه اللص ماالً))

س يلنه أ علميوهو  ماالً من أودعه لص مثالً( :مع اجلواهر الشرائع ممزوجاً قال يف :)١٠مسألة (
أمث أو  ،هيه بعنوان احلفظ لصاحبه ورده عليالء عليجواز االستعلى  بناًء ،قبلهأو  ن قبضهأ للمودع بعد

ونه كل ،الكشإال خالف و بال ،افراًكان اللص أو كمسلماً  ،ارهيه مع اختيرده عليأن  زجيمل  ،وفعل
إىل  منه الرد يذنه الذإ بغري ريمال الغ وحلرمة التصرف يف ،قوم مقامهه ومن يكلی مالإبرده  حينئذ خماطباً

ن إنه أ نئذيفاملتجه ح ،أيضاًص بعد تعلق اخلطاب مبن قبض سبق خطاب الرد للّ كذل نايفي وال ،اللص
   .)١()م اللقطة عند املصنف ومجاعةكمه حكان حكال إو ،هيلإه دفعه كعرف مال

ن يكمل إذا  ألنه ،س له حفظهيلأو  هكس له مليلنه أ س للمودع أعم منياده بأنه لمر :أقول
أنه كو ،هيلإرجاعه إعدم  ن له احلق يفيكمانة مل نوع من األ يان أمانة عنده بأكن كاً لكللمودع مل

إذا  حال ما كذلكو ،كذلكفالغاصب  الإو ،ما هو واضح من باب املثالك ،نة اللصيبقر كبذل یتفكا
  .عياجلم يف كب عن اللص وحنوه لوحدة املالغص

   .ان املودع لصاً وحنوهكالصحة ولو  أصالة یأجر ،ونه للمودع أم الك يف كولو ش
 نيسأله رجل من املسلم ،(عليه السالم) عن الصادق ،اثياملسألة خرب حفص بن غ يف األصلو

 ردهيأن  نهكمأفإن  ،ردهي ال :الق ،هيرد عليمتاعاً واللص مسلم هل أو  أودعه رجل من اللصوص دراهم
ه يأصاب صاحبها ردها علفإن  ،عرفها حوالًيبها فيصيده مبرتلة اللقطة ي ان يفكال إو ،صاحبه فعلعلى 

اختار وإن  ،جر فلهاختار األفإن  ،جر والغرم األنيب هريخ كجاء صاحبها بعد ذلفإن  ،تصدق ا الّإو
   .)٢(جر لهان األكو الغرم غرم له

                                                
 .٣٣٤ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٨الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٣٠٩

ون يكالسنة إىل  فيفالتعر ،السنة یإل أس اليحد الإىل  فيالالزم التعرأن  ما تقدميعرفت فوقد 
   .فضلمن باب األ
  .رارهاكتإىل  يداع وهلذا ال ،عةيتاب الودك املسألة قد تقدمت يف مث إن

ان مورد كوإن  م باملسلمكعدم اختصاص احلإىل  شارةإ )افراًكأو  انكمسلماً ( :وقول الشرائع
  .ونه من باب املثالكلظهور  ،ةياالرو

  
  ((فروع))

احترام املال  األصلو ،له ونه ماالًكبعد العلم بعدم  ،ون املودع حمترم املال وعدمهك نيفرق ب وال
احترام مال  األصل( :فقول اجلواهر ،علم اخلالفيحىت   احملاربريفر غكبلد الأو  سالمبلد اإل سواء يف
   .باب املثال أنه منك )علميحىت  سالمبلد اإل

 دفعهي( :س بقولهيدرإابن  كبذل یأفتوإن  ،نيمام املسلمإإىل  دفعهيأن  لزمي فال ،حال يأ یوعل
ه يوف ،)عنه يذنه وهو منهإ ري بغريمال الغ تصرف يفألنه  ،ز له التصدق اجي ومل نيمام املسلمإإىل 

   .كبذل یوجود النص والفتو
خبار أمذهبه من عدم العمل بعلى  لو من وجه بناًءخي س اليردإقول ابن ن إ( :اجلواهر ولذا قال يف

  القاصر. ويلألنه  بل لعله أفضل ،ماماإلإىل  دفعه يف إشكال نعم ال ،)١()حاداآل
 ينإو أصبت ماالً ينإ :قال له رجل ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ديزي أيب خرب داود بن ويف
 لو :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  فقال ،صت منهله وخيلإه صبت صاحبه دفعتأفلو  ،ينفسعلى  هيخفت ف

من إىل  دفعهيأن  فاستحلفه ،يريله صاحب غ واهللا ما :قال ،واهللا يأ :فقال ،هيلإنت دفعته كصبته أ
 نيفقسمه ب :قال ،من عما خفت منهاأل كول كخوانإ ذهب وقسمه يفاف :قال ،فحلف :قال ،أمرهي
   .)٢(هنخواإ

                                                
 .٣٣٦ص ٣٨نظر جواهر الكالم: جا )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ٣٥٧ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٣١٠

وإذا أراد التصدق  ،اتيسائر الروا للمناط يف ،كبعد ذلي ال ،أسيه بعد الكتمليأن  مث هل له
  .ما أشبهأو  مدرسةأو  عطائه لبناء مسجدإمثل  ،ل صدقة جائزكبل  ،ريه للفقؤعطاإلزم ي النه أ فالظاهر

 ،راهكلرفع اإل الأو  ديل اليضمن لدليوهل  ،راهاًكإاه يإعطاه أن الفرار منه كمي ان اللص الكولو 
بعد انصراف  ، ظاهرريل املخمصة غكأكعطاء والضمان اجلمع اإل ىوالقول بأن مقتض ،بعد الثايني ال
أو  فهو من التلف بدون تعد إنسانانت عند ك عة اليتياللص الودأخذ إذا  ماكفهو  ،د عن مثلهيل اليدل

   .طيتفر
اخلمس  يمستحقعلى  مسهاتصدق خبينه أ د وسالريما عن املفيعرف الوجه فيمل  ،حال يأ یوعل

   .نياملؤمن فقراءعلى  يوالباق
 يدري طلبه والين يأ يدري رجل حق ففقده والعلى  ان لهكرجل  يف ،خرب ابن وهب يف مث ما

قد  كذلن إ :قال ،اطلب :(عليه السالم) قال ،ولداً نسباً وال عرف له وارثاً والي وال ،تيهو أم م يأح
  .)١(اطلبه :قال ،طال فأتصدق به

  .)٢(اجلهد فتصدق به كله وارثاً وعلم اهللا منمل جتد ن إ :خرب آخر ويف
مل أو  دجيإذا طلب ومل  ماعلى  همايوثان ،صاحبهعلى  الطلب احملتمل العثورعلى  هلماأو حممول

   .د صاحبهجي علم بأنه الألنه  طلبي
بعد عدم  كعدم تسلط املال يقتضيه من أخبار اللقطة ريظاهر اخلرب املزبور وغ( :اجلواهر قال مث إن

الفاعل على  له الغرم إمناو ،هيمن تصدق عل دي انت موجودة يفك لو نينفس الععلى  الرضا بالصدقة
  ولعله  ،وهو مناف لقاعدة الفضويل ،دونه

                                                
 . ٢ى حمن مرياث اخلنث ٦الباب  ٥٨٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١١ى حمن مرياث اخلنث ٦الباب  ٥٨٥ص ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٣١١

   ).ن ثبت بالنصوصكول ، لهيرينئذ عدم التخيومقتضاه ح ،مأموراً به شرعاً كذلعلى  اًيونه ولكل
 بل ال ،أخذها كان للمالكال إو ،ها منصرفة عن صورة العثوررية وغيهذه الرواأن  ن الظاهركل

  .خذن من األكمتن إ ن وجدهايأ نيأخذ العي إمناو ،أخذ البدل حق له يف
ه قد ريلغنه أ مث علم أخذ من شخص ماالًإذا  ماك ،هريخذ من اللص وغ األنيفرق ب كمث هل هنا

م جمهول كه حيعل يرجيبأنه  :ث قال بعضهميح ،كعرف املالياً ومل عدوانأو  ي وجه شرعريأخذه منه بغ
 ما كاخلارج من ذلن أو ،س هذا منهايول ،اللقطة يف كاع من املاليالعتبار صدق الض ،اللقطة ال كاملال
   .بعد وحدة املناطي ن الكل ،احتماالن ،النص املتقدم يف

ه قد أخذ ريلغنه أ مث علم ن شخص ماالًلو أخذ م :حكامقول مهذب األ علم وجه النظر يفيومنه 
نه أ ملا مر ،اللقطة ال كم جمهول املالكه حيعل يرجي ،كعرف املاليوعدواناً ومل  ي وجه شرعريمنه بغ

أودع عنده سارق  اإذ خصوص ما نعم يف ،هذا الفرض اع يفيض وال كاع عن املاليصدقها الض عترب يفي
م كمث هو حب ،مكانالسارق مع اإلإىل  ردهي ه والكسميأن  هيب علجي ،عرفهيه ومل ريمال غنه أ نيمث تب ماالً

  ).اللقطة
وعلله  )م اللقطة من هذه اجلهةكس هو حبيفل ،فيه بعد التعركتمليأن  س لهيول( :قالأن  إىل

وقد تقدم عبارة  ،م اللقطةكحبنه أ  واحدريظاهر غفإن  ،املسألة يف إمجاع ن الكل ،مجاعواإل األصلب
 إطالق ىمقتض( :اجلواهر ويف ،)م اللقطةكمه حكان حكال إه ويلإدفعه  كعرف مالفإن ( :الشرائع

   .)ف لعموم املرتلةيه هلا بعد التعركاملصنف جواز متل
  



 ٣١٢

  
  ((لو وجد يف ملكه ماالً ال يعرفه))

دخل يان كفإن  ،عرفهيوال  صندوقه ماالًأو  داره من وجد يف( :الشرائع قال يف :)١١مسألة (
   .)ال فهو لهإو ،الصندوق سواه فهو لقطة تصرف يفيأو  هريالدار غ

رة كة والشرائع والنافع والتذيالنها ما يفك( :رامة عند قول العالمة مبثل قول احملققكمفتاح ال ويف
ة يفاكوالروضة وجممع الربهان وال كوالدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسال اإلرشادر ويوالتحر
 نيمكاحل ظهر له يفيمل نه أ اضيالر ويف ،صحاباأل إطالقإىل  جامع املقاصد وقد نسبه يف ،حيواملفات

   .)خالف
ته يب رجل وجد يف :قلت له ،(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ليح مجياملسألة صح يف األصلو

صندوقه  فرجل وجد يف :قلت ،هذه لقطة :قال ،ريثكنعم  :قلت، يدخل مرتله غريه، قال: ناراًيد
   .)١(فهو له :قال ،ال :قلت ئاًيه شيضع فيأو  هريصندوقه غ ده يفي دخل أحديف :قال ،اراًنيد

ان الداخلون حمصوراً كفإذا  ،ريثك : احملصور لقولهريغ يفنه أ ثيمن احلد األوىلوظاهر الفقرة 
 دة العدلنهم لقاعيب كمشترنه أ فالظاهر ،دخلها اثنان للبحث مع صاحب الغرفةيث يغرفة املدرسة حك

 الّإو ،نة واحللفيزان البيان املكالمها كولو ادعاه  ،ان لهكولو ادعاه أحدمها  ،لهنه أ در أحدمهايمل إذا 
   .م لقاعدة العدليان من التقسك

نه أ احتمالإذ  ،ونه لهكم بكحيلو قطع بانتفائه عنه مل ( :اجلواهر يفف ،ةيالفقرة الثانإىل  أما بالنسبة
  بل ،كمثل ذل ه يفيعول علي اله الم رزق جعله اهللا يف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٣الباب  ٣٥٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣١٣

ه ءس ورايل ي منهما حال عدم العلم الذنيون املتقكبعد  ،یالفتاوكه ين منع داللة اخلرب علكمي 
ئس من يفإذا  ،م اللقطةكه حيعل يرجينئذ يوح ،رهكما ذكوهو  ،)حكامع األيمج ه املدار يفيوعل ،ءيش

   .لقطةال ر يفكذ آخر ماإىل  ،تصدق بهأو  هكصاحبه متل
مع  یالنص والفتو إطالقل بعد كشيقد  :ث قاليح ،اضيالرره كما ذيعلم وجه النظر فيومنه 

ون يكه القطع باالنتفاء فقد ينافي وال ،یلعلها أول طالقفمتابعة اإل ،مثله ظاهراًعلى  عدم صدق اللقطة
   .اهيإورزقه  تعاىلئاً بعثه اهللا يش

تشمل  أدلة اللقطة الإذ  ،ان دون الدرهم أم الك سواء ،فهيوجب تعر الًيقل كان املشاركإذا  مث
نقص عن   مانيهنا ب كف املشاريوجوب تعر فرق يف ال :الروضة ولذا قال يف ،مكهو احمل األصلاملقام ف

 الوصف نة واليالبإىل  ه منهميتفقر مدعي وال :قال ،د بسبب التصرفيال من يف كالشترا ،زاد الدرهم وما
التصرف خاصة  يف كان االشتراكفإن  نفوهيعترفوا به ومل يعاً فلم يولو جهلوه مج ،أحده يدعي مال الألنه 

   .ه سواءيوالتصرف فهم ف كاملل يف كان االشتراكوإن  ،منهم كفهو للمال
ث يحادجلملة من األ كوذل ،كه بأنه مال املاليم علكعرفه أحد منهم حيمل نه إذا أ والظاهر

   :املتقدمة
 ،ها الورقيوجد فيسألته عن الدار  :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،مسلم مثل ما عن حممد بن

وجد املال  يعنها أهلها فالذ یانت خربة قد جلكوإن  ،هلم يهها أهلها فيانت معمورة فكن إ :فقال
   .)١(أحق به

  وسألته عن الورق  :ث قاليحد يف )هما السالميعل( عن أحدمها ،وعن حممد بن مسلم

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٥اب الب ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣١٤

انت خربة فأنت أحق مبا كوإن  ،هلهاأل يانت معمورة فهكن إ :فقال ،دار وجد يفي
   .)١(وجدت

 :فقال ،راالد ل عن الورق توجد يفئسإنه  ،(عليه السالم) ني املؤمنريعن أم ،سالموعن دعائم اإل
ل اللقطةيلها سبيانت خراباً فسبكوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكن إ)٢(.   

وإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكدار و وجدت لقطة يفوإن  :اتيمتون الرواهو  يالذ، املقنع ويف
   .)٣(كل يانت خراباً فهك

عن رجل  (عليه السالم) إبراهيمأبا  سألت :ث قاليح ،سحاق بن عمارإموثق  د باملعرفة يفيأما الق
قدم حىت  رهاكذيفلم تزل معه ومل  ، درمهاً مدفونةنيه حنواً من سبعيد ففوجة كوت ميببعض  نزل يف

تصدق ي :قال ،عرفوهايمل فإن  :قلت ،عرفوايسأل عنها أهل املرتل لعلهم ي :قال ،صنعيف كيوفة كال
   .)٤(ا

 ن األصلإ :قاليقد ( :ولذا قال اجلواهر ،ارها العدم املعرفةكعرفوها عدم اديفلعل الظاهر من مل 
 حايبه صح يقتضيما ك ،علم عدمهيحىت  هون ليكأن  ته ودارهيب ان يفك ل ماك الظاهر يف یمبعن

على  بناًء ،روهكنيمل إذا  دمها مبايقي )٦(واملوثق ،وا معمورة هلمكاملال مع أن  الظاهران يف ،)٥(اخلربة
ونه لقطة مع كعلى  صحابظهور اتفاق األ البل لو عرفوهيإذا مل  :هيف (عليه السالم) رادته من قولهإ

ب جي فال ،هياع فيبعدم حتقق وصف الض كل ذلكشأد له يون الك تنايف ة الك احملصور شررية غكمشار
   .)٧()هيفه عليتعر

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٣(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )٤(
 .٢و ١لقطة حمن كتاب ال ٥الوسائل: الباب  )٥(
 ٣من كتاب اللقطة ح ٥الوسائل: الباب  )٦(
 .٣٣٩ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٧(



 ٣١٥

 كان املشاركإذا  د مبايقيأن  ينبغيو( :ث قاليح ،كيركره احملقق الكما ذيفعلم وجه النظر يومنه 
فوه عريمل إذا  اً لهكونه ملكل كشين كل ،خاصة كف املشاريان حمصوراً وجب تعركفإن  ، حمصورريغ

  ).بصحاطلق األأ كولذل ،عرفهيونه الكمع 
على  ور بناًءكاملذ األصل :قاليأن  نكمي( :ث قاليح ،كره جامع املداركذ ما شكالاإل ومثله يف

 ،هي حجتنيحيظهر من الصحيت والدار فلم يصاحب البإىل  وأما بالنسبة ،ريالغإىل  مه حجة بالنسبةيتسل
   .)ار خالف الظاهركناإلعلى  هعرفويمل إذا  :ه من قولهيف ومحل ما

ها معاملة ريانه وغكداره وصندوقه ود يف ستعمل ماي نساناإلأن  على ةريجرت السولذا  :أقول
   .هريلغأو  لهنه أ اً يفكان شاكوإن  ،كاملل

 يف جدولو ( :قال ، ظاهر الوجهريفهو غ هري دخول آحاد الناس وغنيب حكامل مهذب األيأما تفص
ها آحاد من الناس من لدخيأو  هريدخلها غيمل فإن  ،هريمال غأو  مالهنه أ علميئاً ومل يا شنهكسي داره اليت

   .)اله فهو لهيهله وعة املعدة أليالدخالنكباب االتفاق 
ما لو دخل إىل  بالنسبة كل ذلك يف مافى خيال و ،ليح مجيوصح مجاعبالظاهر واإل كواستدل لذل

ن ين والعائدياف الوارديضة املعدة لأليالربانكها الناس يتردد في انت مماكوإن ( :مث قال ،آحاد الناس
مال أو  مالهنه أ علميئاً ومل يصندوقه ش ن وجد يفإو، مهاكه حيعل يرجيف وحنوها فهو لقطة يواملضا

 ان له الكره كأنفإن  ،ريالغ كعرفه ذليئاً فيه شيضع فيأو  هيده فيدخل يه ريان غكإذا  إالّ فهو له هريغ
   ).حوط التصاحلفاأل يأدر قال الوإن  ،هيلإادعاه دفعه وإن  ،ريالغ كلذل



 ٣١٦

  .التصاحل مورده قاعدة العدل ال يف مجايلالعلم اإل يمقتضأن  وقد عرفت
 نيالصرافك ،صندوقه الناس يف اءيضع أشيان هو كأو  صندوقه ده يفي ريدخال الغإ نيفرق ب مث ال

  .مانات الناسأن هم موضع يالذ
 يم الوضعكاحلفإن  ،جازتهإبدون أو  جازتهإون بيكأن  صندوقه ده يفي ريوضع الغ يففرق  ما الك

   .فىخيال ما ك يفيلكم التك احلريغ
ه من ءايه أشيووضع ف كذل ما أشبهأو  استعارهأو  ورثهأو  ريالصندوق من الغ یلو اشتر ومثله ما

   .نياملوضع يف كلوحدة املال ،ء أم اليه شيائه هل فيدون فحص داخله قبل وضع أش
اخلرب  واملوجود يف ، بالدار والصندوقريالتعبعلى  لمتهمكقد اتفقت ( :رامةكمفتاح ال قال يف

 ريحمتمل وخمتص غ كمشتركل  م جار يفكاحلن أو ،عدم االختصاصإىل  كأم أشاروا بذلكو ،تيالب
الصندوق  ويف ،باملنطوق كراملشتوعلى  ،م الدار املختص باملفهومكحعلى  وقد دل اخلرب ،له الّإحمتمل 

   .رهكما ذكوهو  ،)سكبالع
لوحدة  ،ملنفعتهاأو  اً هلاكملأو  ون الصندوق والدار وحنومها غصباًك نيفرق ب الإنه  مث الظاهر

  .عياجلم يف كاملال
  .كذل ما أشبهأو  وقفاً لهأو  اًكون مليكأن  نياملسائل املتقدمة ب املال يف فرق يف وال
 الأو  ،عملوني م الإستفسر منه وقالت ورثته يأن  هيلزم عليان ك يالذ كملشارلو مات انه أ ماك
 ماعلى  صورة عدم علمه نه مال نفسه يفأو األصلقال بيإالّ أن  اللهم ،جرت قاعدة العدل ،ورثة له
   .عرفت

 ما یه جرريلغأو  ه مع علمه بأن املال لهريلغأو  الصندوق لهأن  يف كش لونه أ عرفيومما تقدم 
   .الصندوق يف  الصندوق ومانيفرق ب الإذ  ،تقدم
  



 ٣١٧

  
  ((هل ميلك اللقطة قبل احلول))

   .))كذل یاللقطة قبل احلول ولو نو كلمي ال( :الشرائع قال يف :)١٢مسألة (
نا نقول أما ك ،كقول بذليباحلول  نعم من قال ،ما تقدميقد عرفت عدم لزوم احلول ف :أقول

   .أسيما قبل اليف كبذل
  .هيمه عليبقس مجاعادعاء اإل :اجلواهر ويف

عبد  أيب عن ،ة احلليبيمثل روا ،األصلإىل  ضافةباإل ،ات املتقدمةيبالروا كن االستدالل لذلكميو
جاء هلا فإن  ،عرفها سنةي :قال ،أخذهايدها الرجل وجياللقطة  :ثيحد يف (عليه الصالة والسالم)اهللا 

   .)١(ل مالهيسبك يال فهإطالب و
 القال:  ،سألته عن اللقطة :قال )،هما السالميعل( عن أحدمها ،ة حممد بن مسلميروا ويف

   .)٢(كعرض مال ال فاجعلها يفإجاء طالبها ووإن  ،ت فعرفها سنةيابتلفإن  ،ترفعوها
إذا  ،الضالونإالّ  لهاكأي الضوال ال :قال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،ة جراح املدائينيروا ويف

   .فتأمل ،خرات األينة الروايبقر سنة يأ، )٣( عرفوهاي مل
وجدت فإن  ،تعرفها سنة :فقال ،عن اللقطة (عليه السالم) عن الصادق ،ة حنونيروا ويف
   .)٤(ال فأنت أحق اإصاحبها و
   .)٥(ا كملأفأنت  :قالنه أ إالّ ،مثله یخرأة يروا ويف
   :قال ،سألته عن اللقطة :قال ،عليه السالم)( جعفر أيب عن ،ة حممد بن مسلميروا ويف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٤٩ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٥ح طةمن كتاب اللق ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٦ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٥(



 ٣١٨

ا فعرفها سنةيابتلفإن  ،تعرفها ال كعرض مال ال فاجعلها يفإطالبها و جاءفإن  ،ت)١(.   
   .ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

 ،عةيالودكانة يمثلها خأن  على ة املزبورة بناًءينئذ بالنيالظاهر ضمانه ح( :ره اجلوهر بقولهكذ أما ما
 كها مع ذلكان له متلكوإن  ،ون مضمونةكفت يقبضها ولو االستدام ذن شرعاً يفة النتفاء اإليمقتضأو 
بل  ،ةيار النيون املعكعلى  ليدل الإذ  ،فمحل تأمل ،)ة املزبورةيف املتعرب مصاحباً للنيعرفها التعرإذا 
 كذلإىل  ما أملعناكنهما يالفرق ب ومن الواضح ،اينيعمل خ انة الية خية نيوالن ،ف وعدمهيار التعرياملع
   .ما سبقيف

هو  كقصد التمليمل  ف احلول مايبعد تعر أيضاًها كلمي بأنه ال كره الشرائع بعد ذلكذ نعم ما
ما يفإالّ  وجه له بدون قصده ال نساناإل كمل ء يفيدخول شأن  رراً منكرناه مكملا ذ ،القاعدة ىمقتض

أن  ماك ،)٢(أمواهلم وأنفسهمعلى  ل سلطنة الناسيهو مناف لدلال فإو ،رثاإلك يل القطعيلخرج بالد
   .خالف السلطنة أيضاًل يبدون دل نساناإل كعن مل ءيخروج ش

 يمحزة وزهرة والتق املبسوط واخلالف وابين خ يفية الشرية هو خيالنعلى  كوتوقف التمل
بل نسبه  ، واحدريره غكذ ما على همريالعباس وغ وأيب كيركن واليديوالفخر والشه يب واآلنيوالفاضل

 كومع ذل ،هيعل مجاعة اإليبل عن الغن ،املشهورإىل  والروضة ،ثركاألإىل  واملختلف ،شهراألإىل  كاملسال
 إمجاع كذلعلى  یوادع ،قصديمل وإن  ف حوالًيها بعد التعركلمي :قالنه أ سيدرإعن ابن  كيفقد ح

   .الفرقه وأخبارهم

                                                
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٧ح ٢٧٢ص ٢ج البحار:راجع  )٢(



 ٣١٩

ن كل ،شهراألإنه  هايبل قال ف ،نيالصدوق یة وإلياملقنعة والنها ظاهرإىل  نسبتهوعن الدروس 
ان كوإن ( :قالنه أ ة عن املقنعةكيالعبارة احملفإن  ،رهكذ ماعلى  هايداللة ف ة عن هؤالء الكيالعبارات احمل
وحنوها  ،)وجده وهو له ضامن يه الذيال تصرف فإصاحبه و جاءفإن   احلرم عرفه سنةريغ املوجود يف

 ريه من غكلمينه أ على هايداللة ف ال ،وحنوه )تصرف(لفظ أن  ومن الواضح ،عن عبارة املراسم كياحمل
   .قصد

 الإنه  :اجلواهر ولذا قال يف ،ل املاليسبكوا كالنصوص من   مبا يفرية والصدوق التعبيوعن النها
  .ل املاليسبكضرورة احتماله أمانة  ،ظهور بل وال ،هيصراحة ف
 :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ح حممد بن مسلميصحك كد ذلكؤي ص مابعض النصو ويف

عرض  ال فاجعلها يفإجاء طالبها وفإن  ت ا فعرفها سنةيابتلفإن  ترفعها ال :قال ،سألته عن اللقطة
 هلا طالب فأوص ا يف ئجيمل فإن  ،هلا طالب ءيجيحىت  كمالعلى  يرجي ها مايعل يرجي كمال

   .هكسائر أمالكون يكحىت  هكمل دخل يفي النه أ كظاهر ذلإن ف ،)١(كتيوص
(عليه  ني املؤمنريسأل رجل أم :قال ،هيعن أب ،ريثك بن نيرواه حس ه مثل ماريغ كذلكبل و

 د صاحبهاجيمل فإن  ،ال حبسها حوالًإه ويلإجاء صاحبها دفعها فإن  عرفهاي :فقال ،عن اللقطة السالم)
انت عنده ك ياغترمها الذ شاءن إ تصدق ا جاء صاحبها بعد مافإن  ،اطلبها تصدق يمن مل أو 

   .)٢(جر لهاحتسبها واأل كره ذلكوإن  ،جر لهان األكو
صبح ماله بدون القصد مع التصدق وحنو ين القول بأنه كميف كي فإنه ،من النصوص ك ذلريغإىل 

   .كذل

                                                
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(



 ٣٢٠

 ال :قال ،سألت عن اللقطة :قال )،هما السالميعل( عن أحدمها ،ة حممد بن مسلميروا ويف
على  يرجي ها مايعل يرجي كعرض مال ال فاجعلها يفإطالبها و جاءفإن  ،ت فعرفها سنةيابتلفإن  ،ترفعها

   .)١(ء هلا طالبيجيأن  إىل كمال
ومن املعلوم  ،كجمهول املال يف كوقد ورد مثل ذل ،تقدمت مجلة منها ات اليتيها من الرواريغ یإل

ان كإنه  :قال ،وأنا عنده جالس (عليه السالم) عبد اهللاأبا  عورسأل حفص األ :املوثقك ،هيف كرادة ذلإ
 دفعي :(عليه السالم) عبد اهللاأبو  فقال ،س له وارثيرحاه وله عندنا دراهم ول قوم يفيان ك ريأج يبأل

 ه املسألة ثالثة فقاليعاد علفأ ،كفقال له مثل تل ،ه املسألةيمث أعاد عل ،هايف يكرأ :مث قال ،كنياملساإىل 
 وما :مث قال ،كل ماليسبكال فهو إوجدت وارثاً وفإن  ،تطلب له وارثاً :(عليه السالم) عبد اهللاأبو 
   .)٢(كل ماليسبك يال فهإجاء هلا طالب وفإن  ،ا يتوص :مث قال ،صنع ايأن  یعس

ان ك :فقال ،وأنا حاضر يه السالم)(عل عبد اهللاأبا  عورسأل حفص األ :قال ،وعن هشام بن سامل
ف كيذرعاً ف كقرابة وقد ضقت بذل دع وارثاً والي ومل ريجاأل كء فهليان له عنده شك وريأج يبأل

هو  :قال ،ف أصنعكيف كقد ضقت بذل ينإ كجعلت فدا :فقلت ،كنياملسا يكرأ :قال ،أصنع
   .)٣(تهيجاء طالب أعطوإن  ،كل ماليسبك

راد ي ال ،كمالعلى  يرجي ها مايعل يرجيو كل ماليسبك :(عليه السالم) قولهأن  عرفيومنه 
 ،يوكان من اجلنس الزكإذا  اةكرج الزخيه اخلمس ويب علجيعاً ويمستط كون بذليكحىت  مالهنه أ به

  إىل  ضافةهذا باإل ،املال أحكاممن  ك ذلريغإىل 

                                                
 . ٣ح ب اللقطةمن كتا ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٧ح من والء ضمان اجلريرة ٤الباب  ٥٥٣ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١٠ح من مرياث اخلنثی ٦الباب  ٥٨٥ص ٧ج الوسائل: )٣(



 ٣٢١

ل يدل الدلإذا  إالّ نفسهعلى  نسانخالف سلطنة اإل نسانمال اإل ء يفيدخول شأن  تقدم من ما
   .رثمثل اإل ما يفك كذلعلى  يالقطع

 ل العامريالسب د يفجي ما (صلى اهللا عليه وآله) ا رسول اهللاي :قال رجالًن إ :يرو ما نأعلم يومنه 
   .كإذا قصد املل ماعلى  ملحي ،كل يال فهإصاحبها و جاءفإن  ،عرفها حوال :قال ،من اللقطة

 .تهريخإىل  األمرث فوض يح ،ا كفشأن :ث آخريحد يف (صلى اهللا عليه وآله) قولهه يعلدل يو
بعض  ما يفكمور الثالثة  األني بيريظهر من التخاألعلى  ب محلهجيظهور  األوىلة يان للرواكلو  وحىت
   .ات املتقدمةيالروا

  
  ((لو كانت اللقطة ماال عند الكفار))

فالظاهر  ،ما هلمأاملال وعلم  يفار احملترمكر عند الياخلمر واخلرتك حمترماً ان اللقطة ماالًكمث لو 
الشرائط املعتربة على  قطع رأسهيث مل يمذبوحهم عندنا ح كذلكو ،فيه للتعريم اللقطة علكان حيجر

 ،يم الشرعكاحلاإىل  سلمهماي إمناو ،كالتملأو  ن له التصدقيكد صاحبه مل جيفإذا مل  ،فيفالالزم التعر
أو  لقاء صاحبهإىل  تفظ بهحينقاذ وافر حمترم وأخذ بدهلما منه ولو من باب اإلكعطائهما لإمل جواز تحيو
سائر أو  ني واملسلمينيحي املسنيبلد خمتلط ب لو وجدمها يف حال ما كذلكو ،تصدق بهيأو  هكتملي

   .فتأمل ،املال يشخاص احملترماأل
ستبعد جواز ياً هلم مل كملأو  اًيونه بركمل ر احملتياخلرتكأحد له  كاحتمل عدم متلإذا  نعم

   .م اللقطةكه حيعل يرجي وال كاستصحاب عدم التمل
 كإذا مات وش علم حال مايومنه  ،العدم األصلها أم ال فكمتلنه أ فياللقطة بعد التعر يف كولو ش

  .كذل وارثه يف
 ريشهر غاألإىل  كذلونسبة الدروس  ،ادعاه ماعلى  مجاعس اإليدرإفادعاء ابن  ،حال يأ وعلى

الصالح جعل أبو  بل ،ةيبالنإالّ  كلمي صحاب قالوا الثر األكأن (إ :املختلف ولذا قال يف ،ظاهر
   ماالحتفاظ وعد



 ٣٢٢

   .الم املختلفك یانته .)تنطق مبا قلناه إمناخبار واأل أويل كالتمل
   :ه أقواليبعد احلول ف كصل امللحي ما( :قال كاملسال مث إن

   .التصرفإىل  اللفظ والإىل  حاجة وال كصل بقصد التملحيإنه  :أحدمها
صل بقصده حي كوذل ،خباراأل عرفت يف ماك ،هيلإه كض مليم الشارع بتفوكفلح :األولأما 

   .القبولإىل  فتقري اب فالجياإلإىل  فتقري ال كنه متلوأل ،عدم اعتبار أمر آخر األصلو
فلو توقف  ، إذنهري بغريمال الغ لقبح التصرف يف ،كامللعلى  توقفين التصرف فأل :وأما الثاين

   .شهروهذا هو األ ،ه داريعل كاملل
حصل بالعوض  إمنا كامللألن  ،ها وحنوهكاخترت متل :قولياللفظ بأن على  توقفيإنه  :هايوثان
ثالثة قوال الوهذه األ ،عيع وأخذ الشفيالبك ،هياره واللفظ الدال علياختإىل  مة فافتقريالقأو  وهو املثل

 والثالث يف ،املبسوط قوله يف والثاين ،مجاعان اإليس مدعيدرإة وواقفة ابن يالنها هلا يف، أوخيللش
   .ارهيرة اختكظهر من التذيو ،اخلالف

 ف والثاينيالتعر األولوجزئه  كونه متام السبب اململك یمبعن ،بالتصرفإالّ  كلمي الإنه  :وثالثها
ان كامللتقط قبله ل كولو مل ،ة أحق اي باقنيه لو ظهر والعكمالألن  ،هيلفظه الدال علأو  كة التملين
  .المهكآخر إىل  ،)خيالقرض عند الشكوهذا  ،ريالغإىل  مة اليالقأو  املثلإىل  رجعي

ون يكف ،التصرفأو  ثر من القصد من اللفظكأإىل  اجياالحتعلى  ليدل الإذ  ،األولوالظاهر 
  .اًكد مملون القصيكث يح ،سائر املباحاتك

رها واجلواب كذإىل  ن مما الحاجةيخر اآلنياستدلوا ا للقول ضعف االستدالالت اليتفى خيال و
   .أيضاً كغريها بذلو الطواف نار يفيالصحراء والسفرة والد الشاة يف كات متليبل ظاهر الروا ،عنها



 ٣٢٣

  
  ((فروع))

بدون  كاخلروج عن امللإذ  ،هكه عن ملإخراجصح له ي ال كصح التمليث يه حكمتللو مث 
مس خيع به ويستطيولذا  ،هؤبقا األصلف ،هيل عليدل رث العراض والعقود ومثل املوت املوجب لإلاإل
 ،كنياملال أحكامها من ريغإىل  ،رجرج عن موضوع احلخيان بسبب اللقطة كإذا  هيجر علحي وال كيزيو

اته كبطل مخسه وزيعطاء البدل مل إه يلزم عليصاحبها مما  ى مث جاءكمخس أو زأو  وإذا استطاع احلج
   .يسالموحجه اإل

وجب ي كء املاليجمألن  ،د مستحقهماي موجودة بنيانت العكإذا  نيريخبعد بطالن األي نعم ال
  .ظهور بطالن التصرف

ة وقت جواز ية النيفاك يف كنفع ذليومل  ،هاكلميف مل يقبل واجب التعر كالتمل ىمث لو نو
صل اف لألك ريدة غية جدين ین مبعنيكمل إذا  ةيوبقاء الن ،ةيحال صحة الن كامللنو يمل ألنه  ،كالتمل

ة يالن كتل يفكت ال فإنهعنه  كملال الناس مث أعرض املال كإذا قصد املل حال ما كحال ذل ،املتقدم
  .ياً للناوكون املعرض عنه ملك السابقة يف

نه أ واحتمال ،يفيك النه أ فالظاهر امالًكعرف بعد يامل ومل كف اليبعد التعر كولو قصد املل
صح ي نيح كقصد املل ل يفيبعد ظهور الدل ، ظاهرريل من غد وحنوه غكيالتوكف املؤنة ينشاء وهو خفإ

   .كعدم املل األصلف كولو ش ،هكمل
 ،بعده كبعد احلول مل كولو قدم قصد التمل( :ث قاليقول القواعد ح علم وجه النظر يفيومنه 

 ،كعدم املل األصلو ،كذلعلى  تساعد دلة الاألن (إ :ولذا رده اجلواهر بقوله ،)١()اًدد قصدجيمل وإن 
ما هو كالوجه املزبور  یعل الّإته يصالح يقتضي دلة الف لظهور األيبعد التعر كته للتمليوصالح
  .)٢()واضح

 ،هيعل يبقوإن  األولالعزم  يفيك نه الأد ويح باعتبار التجدير التصريعن التحر يكح كأنه لذلكو
  خالفاً 

                                                
 .٢١١ص ٢قواعد األحكام: ج )١(
 .٣٤٦ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٢(



 ٣٢٤

   .األصلرناه من كذ خالف مانه أ هيان فكوإن  ،ة عندهيابتداء النكألنه  ولعله ،تفوا بهكفالبعضهم 
  

  ((إذا مات امللتقط))
  ).املورثكه يها والبحث فكومل ف الوارث حوالًولو مات امللتقط عر( :مث قال القواعد

ان كولو  ،ريالم التحركة يالدروس وهو قض ذاكو ،رةكالتذ صرح يف كوبذل :رامةكمفتاح ال ويف
   .فيناف التعرياستإىل  تاجحي ر والدروس واليرة والتحركالتذ ما يفك ،بىن ثناءاأل يف

ناف ياستإىل  امللتقط فاحتاجأو  كطلب املاليألنه  خبالف امللتقط من امللتقط :رةكالتذ قال يف
ون امللتقط من امللتقط يكأن  نكمين كل ،ريغ ال كطلب املالي فإنهخبالف الوارث  ف حوالًيالتعر

ث عرفها يه فحيل عليللملتقط لعدم دل ال كفها للماليلقطة والواجب تعرا حيث إ األولامللتقط ك
   .نافيب االستجي ال ثالًمنصف السنة  األول

  .موروثة يفه كة التمليولو مات بعد احلول ون :مث قال القواعد
انت كوإن  ،صاحبها أخذها من الوارث جاءفإن  ،ريرة والتحركذالت ما يفك :رامةكمفتاح ال ويف

   .روهكما ذكوهو  ،ضاقت زاحم الغرماءفإن  ،ة اتسعتكمثلها من الترأو  متهايمعدومة أخذت ق
  .واحلفظ كان للوارث التملكنو يولو مل  :مث قال القواعد

إىل  تاجحي وال كر التملكذ على ر والدروسياحلر واقتصر يف ،رةكالتذ ما يفك :رامةكمفتاح ال ويف
   .ف آخريتعر

نه أ والظاهر ،مور ثالثةأ ني بيريملا عرفت من التخ ،أيضاًادة التصدق يالقاعدة ز ىان مقتضك :أقول
  .بعض والتصدق ببعض كم حبفظ بعض ومتليما للمورث التقسكللوارث 

  نو يمل  كصار له التملأن  وبعد كله التملأن  بزعم كمث لو قصد التمل



 ٣٢٥

لو عزم نه أ ماك ،ذهيوجوب تنفعلى  ليدل الوقت ال كذل قصده يفألن  ،هالكميمل  كلتملا
   .ون له احلفظيكنه أ ماك ،كان له ذلك كف قصد التمليمث بعد التعر ،فيحال التعر التصدق يف

  .كقبل ذل التصدق الأو  احلفظأو  كلمله التأن  وقت ار يفياملعن إ :واحلاصل
 هيب علجيحىت  هاكقصد مليمل أو  فهيلكها بعد متام تكمل األولامللتقط أن  امللتقط الثاين كولو ش

الواجب  إمناو الثاينعلى  فيب التعرجيمل أو  ،عرف بعديومل  الثاين كملألنه  ف سنةيالتعر األولعلى 
أو  تصدق ايبل  ،ف سنةيه التعريب علجيحىت  كالتمل األولعدم قصد  األصلف ،احلفظأو  التصدق

  .هاكتملي
عمل يأن  لكان لك، الأو  ايفكهل عرفها بالقدر النه أ ولو مات املورث واختلف الورثان يف

 ،كتمليمل  :ربكاملورث فقال الولد األ كر متليتقدعلى  ان من احلبوةكولو  ،فه بقدر حصتهيلكحسب ت
صغر عدم قصد األرب مع كانت لألكونفاه أخوه  ،كمتل :ولو قال ،ست مال املورثيا لها أليحق له ف ال

  .أيضاً كصغر التملاأل ىنو نتصفان لويو ،كالتمل
   .لية وحمتمالت نعرض عنها خوف التطوريثكوهنا فروع 

  



 ٣٢٦

  
  ((هل تضمن اللقطة مبطالبة املالك))

ة نيب ال كاللقطة تضمن مبطالبة املال :)رمحه اهللا(خ يقال الش( :الشرائع قال يف :)١٣مسألة (
   .)االستحقاقعلى  طالبة تترتباملألن  ،ديوهو بع كالتمل

 ،مبسوطه حمكي خ يفيالش األولإىل  ذهب ،كة التمليبنأو  كهل اللقطة تضمن مبطالبة املال :أقول
من وجد  :(صلى اهللا عليه وآله) لقوله ،لزم امللتقط الضمان وقت مطالبة صاحبهاي :قال قوم :قال فإنه

ال فهو مال اهللا إو ،هادريجاء صاحبها فلفإن  ،بيغي لم والكتي عدل وال )خ ل یذو(شهد ذا يلقطة فل
   .)١(شاءيه من يؤتي

مبطالبة  لزم بنفس القرض اليوالقرض  ،القرض یجمر ياللقطة بعد احلول جتر :وقال آخرون
   .صاحبه جاءإذا  هو ضامن :ث قاليعن ظاهر السرائر ح كيوهذا القول هو احمل ،یأقو األولو ،املقرض

جامع  واختاره يف ،أقربإنه  ةيفاكال ويف ،ةيمن الغن كظهر ذليقد  :رامةكمفتاح ال بل قال يف
ون يكبأن  كذل بعد يف وال ،وطالب وجب ردها كة وظهر املالي باقنيانت العك یمت :املقاصد قائالً

إنه  :وقال ،وم املطالبةيأو  وم التلفيجاء بعد التلف وجب البدل وإن  ،اً متزلزالًكاها مليإامللتقط  كمل
 يقوإنه  :وقال ،ريالتحرإىل  ونسبه ،هيعدم أمر زائد عل األصلو ،دلة األنيه مجعاً بيفألن  قوالعدل األأ

   .كاملسال واختاره يف ،نيمت
القول إىل  خ اعترب املطالبة وذهبين الشكل ،كصل بظهور املالحيالضمان أن  خباروالظاهر من األ

ة يفاكوال كاملسال ما يفكثر كه األيوعل ،حيالتنق ما يفك یه الفتوياملشهور وعل ،كة التمليبالضمان بن
أوائل  يف ة واخلالف واملراسم واملبسوطيوظاهر املقنعة والنها ،والدروس اإلرشادو يضاحوالشرائع واإل

   ،عنه يكح ماعلى  أوائل املبسوط يف كقال بذل فإنه ،خالفاً ملا نقلناه عن املبسوط ،الباب

                                                
 من كتاب اللقطة.  ٣الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(



 ٣٢٧

 إمجاعقول املشهور على  اخلالف يف يكوح ،رة واملختلفكهور التذقول املشإىل  ذهبنه أ ماك
   .الفرقة وأخبارهم

طالب يمل  طالب أو كبظهور املالإالّ  صلحي الإنه  وعن الروضة ،ة حمتملةيالروان إ وعن الدروس
  .مطالبتهعلى  مع احتمال التوقف
ان ك كوجدها املالفإن  ،حبهاء صايزول مبجي یاً مراعكامللتقط اللقطة مل كلميإنه  ريوعن التحر

  .إشكالعلى  برضاهإالّ  املثلأو  مةيلملتقط دفع القلس يول ،أحق ا
 ،مةيال القإاً ويان مثلكن إ امللتقط املثلعلى  وجب كولو تعذر رد اللقطة بعد التمل( :قالأن  إىل

   ).كمة وقت التمليالق يمة املعتربة هيالقأن  والوجه
 ،ان له حق املطالبةكولذا  ،كفإذا جاء صاحبها سقط املل ،ةيبالن كمتلا أ اتيوالظاهر من الروا

  .ه هلاكوجب ملي كة امللتقط التملياملباحات فنكعلها جيث يان أعرض صاحبها عنها حكإذا  إالّ اللهم
 ليالدل لعدم ،ولو انتقلت عشر مرات مثالً ،ن وجدهاي معرض أخذها أريالصاحب غ جاءإذا  مث

 املتلف بالسقوط يفكصارت أو  تلفتفإن  ،ات البابيظاهر رواألنه  ،جاءإذا  ماينه فاالنتقال ععلى 
  .يميالق مة يفيالقأو  ياملثل امللتقط باملثل يفإىل  رجع صاحبهايصارت  ين هيأعلم يمل أو  ،حنوهأو  البحر

الظاهر من ( :كاملسال قال يف، ء صاحبها ولو بدون املطالبةيتضمن مبجأا  رناه منكذ يولذا الذ
   ).طالبيمل وإن  كصل بظهور املالحيالضمان أن  خباراأل

ا مضمونة قبل أ ال ،استحقها بظهوره يالذ كون لسبق استحقاق املالكت إمنا كفاملطالبة من املال
  ات يظاهر الرواأن  ث قد عرفتيح كء املاليجم



 ٣٢٨

   .حقاق بالظهورهو بتحقق االست إمناواالستحقاق  ك التملنيامللتقط واجلمع ب كمتل
لزم منه ثبوت الضمان ي ن الكل ،حياقتضاء املطالبة سبق االستحقاق صح :جامع املقاصد وقال يف

  .نئذيطالب حياستحق ف كاملال جاءنه إذا أ تهيبل غا ،كء املاليقبل جم
به يه منع تسبيوف ،ء احلق وتتبعه املطالبةيب ايتسب یدعوإىل  المهكبأن مرجع (ه يورد اجلواهر عل

 ،مةيالقأو  مقتضاها سبق استحقاق املطالب باملثل هو مقدمة للمطالبة اليت إمناالنصوص  يف ءيوا ،احلق
 يقتضي ال يه الذكملعلى  حصل إمناون التلف كضرورة  كامللإالّ  كسبب صاحل لتسبب سبق ذل وال

   ).ئاًيه شي علرياستحقاق الغ
فإذا  كهذا ل :قاليأن  النص مثلإذ  ،فمهه العرفي ء مقدمة املطالبة اليجعل اإذ  ، ظاهرريغ

  .قطعة من الزمان ل يفك كملإالّ  فهم منهيفهل  ،د فهو لهيز جاء
وطالب  كة وظهر املاليانت باقك ی متنيالعأن  ه النصيلإرشد يه النظر ويقتضي يالذن (إ :مث قال

جاء بعد تلفها وطالب وإن  ،تزلزالًاها ميإامللتقط  كون مليكبأن  كذل وال بعد يف ،نيا وجب رد الع
وم التلف يمته ير قيورجح التحر ،احتمالعلى  وم املطالبةيأو  وم التلفيمة يالقأو  وجب البدل من املثل

  .جب البدليوقد تعذر ف ،نئذي حنيلوجوب رد الع
 ريوجه غعلى   قد تلفتنيالعألن  ،ن له املطالبة بهيكمل  كب العوض قبل ذلجيلو مل  :قالي ال
   .مضمون
قال املراد يأن  مكانإل ، مضمونريون التلف غك كلزم من وجوب العوض قبل ذلي ال :نقول ناأل

 اف يفكوهذا  ،فمع تعذرها فالبدل ،نيه العيترد عل جاءإذا  كون املالكها ك متلني من حنيبضمان الع
   .الضمان یصدق معن



 ٣٢٩

ه يفألن  ،قوالوهذا أعدل األ ،صاحبها ءيزول مبجيف ى،اً مراعكها ملكلميامللتقط ن إ :واحلاصل
   ).نيمت ير وهو قويوقد اختار املصنف هذا بالتحر ،هيعدم أمر زائد عل األصلو ،دلة األنيمجعاً ب

  .رهكما ذكدلة  األنيه مجعاً بيففإن  ،القاعدة ىره هو مقتضكذ وما
   .)١(للذئبأو  يكخألأو  كل يه :(عليه الصالة والسالم)قوله فإن  ،انكف كيو

   .)٢(ال فأنت أحق اإصاحبها و وجدتفإن  :(عليه السالم) وقوله
   .)٣(كل ماليسبك يال فهإطالبها و جاءفإن  :(عليه السالم) وقوله
  .)٤(اهيإاهللا  كرزق ،كء ليعرفها فالشين يكمل فإن  ،عرفها البائع :(عليه السالم) وقوله
انت خراباً كوإن  ،هلهاأل يانت عامرة فهكر ودا وجدت لقطة يففإن  :(عليه السالم) وقوله

   .)٥(ملن وجدها يفه
  .)٦(سائر مالهك يعرفها سنة مث هي :(عليه السالم) وقوله
انت خربة فأنت أحق مبا كوإن  ،هلهاأل يانت معمورة فهكفإن  :(عليه السالم) وقوله

   .)٧(وجدت
   .)٨(هو له :تابتهكانسحق الطواف قد  ناراً يفيمن وجد ديف، (عليه السالم) وقوله

   يوه ،كبظهور املالإالّ  رتفعي ال يالذ كالتمل لها ظاهرة يفك ،ك ذلريغ یإل

                                                
 . ١ح ن كتاب اللقطةم ١٣الباب  ٣٦٣ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٥ذيل ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٩الباب  ٣٥٨ص ١٧ج الوسائل: )٤(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٥(
 . ١١ح ةمن كتاب اللقط ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٦(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )٧(
 . ١ح من كتاب اللقطة ١٧الباب  ٣٦٨ص ١٧ج الوسائل: )٨(



 ٣٣٠

إذا  تغرمهاأن  ني أجرها وبني بنيبعد سن كءجاإذا  هريخ :(عليه السالم) مفادها أظهر من قوله يف
   .)١(لتهاكنت أك

   .)٢(ه عنهايتردها علأن  طلبيصاحبها  جاءن إ لها وأنت هلا ضامنكف :(عليه السالم) وقوله
   .)٣(كنفسعلى  مهاقو :ة السفرةيروا يف (عليه السالم) وقوله
 ،كة مقتض لذليقلنا حبصوله بالن يالذ كالتملن إ :قاليبل قد ( :قول اجلواهرأن  عرفيومنه 

خصوصاً بعد  ،كلبدون ذ كعدم املل صالةوأل ،املباحكون يك وجه العلى  احترام مال املسلم صالةأل
ون كو ،هيعل یمال املول  الويلميتقو ورد يف حنو ما كنفسعلى  مهاقو :السفرة يف (عليه السالم)قوله 

 حاصل يف كالشأن  ون احلاصليكف ،ةيفكيال عرفت من االحتاد يف  مناف بعد ماريف غيقبل التعر كذل
س يول ،كبذل كعدم املل األصلة فالذم ا مع ثبوت العوض يفأو  خاصة كة التمليبن كحصول املل

   ).عدمه األصلون يك كيء آخر معها يوجود ش يف كقن احلصول والشيمت كاملل
 صالةبعدها جمال أل یبقي وال ،احترام مال املسلم أصالةعلى  ورة واردةكدلة املذاألألن  ، ظاهرريغ
 كء املاليالرد عند جم ون املراد وجوبكضرورة ( :كعرف لقوله بعد ذليومل  ،كبدون ذل كعدم املل

  .وجه موجه، )نئذيصل ححيالضمان أن  ال ،الضمان أحكاممن  كالبدل وحنو ذلأو  نيللع
ون من كا تأ ال ،ووراثه كباملال كقال باختصاص ذلينعم قد ( :كرناه قوله بعد ذلكذ د مايؤيو

  وراثه  وال كظهر املاليمل ن إ وجهعلى  ونهيد

                                                
 . ٥ح ذيل من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
 . ٧ح من كتاب اللقطة ١٣الباب  ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٩ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٧ج الوسائل: )٣(



 ٣٣١

خللو النصوص بل لعلها  ،ك ذلريه وغءغرما كشاريته وكمن ترتصدق ا عن صاحبها وخترج ي
   ).القرضكذمته  ال هو يفإالغالب وعلى  يها جريف كذلن إ :قاليأن  إمكانخالفه مع  ظاهرة يف

 ،اًإطالق كعدم الضمان قبل ظهور املالعلى  ليدل ،ما اعترف بهكخالفه  إذ ظهور النصوص يف
   .خمالف لظاهر النصوص ،خلإ )بالغالعلى  یها جريف كذلن (إ :وقوله

 حىت فعرفه رجل وجد ماالً :(عليه السالم) عبد اهللا يبقلت أل ،العالءأبو  رواه رناه ماكذ د مايؤيو
 :قال ،ابنته يت بالدراهم هياشتر ة اليتياملال فوجد اجلاربه خادماً فجاء طالب  یمضت السنة اشترإذا 
ة قومكانت ابنته مملوك إمناله رأس ماله و إمنا ،بنةس له االيدرامهه ولإالّ  أخذيأن  س لهيل)١(.  

فإذا  ،ريالغ كحصل مبلألنه  ،اًيع فضوليون البيكأن  ان الالزمك كاملال كمل ت الدراهم يفيبق لوإذ 
دلة ال وبعد ظهور األ ،مثالًأو  ناًيمضاء واالبنة له والفسخ وتسترد درامهه ع اإلنيباً ريان خمك كجاء املال

   .ءي جماناً مث الضمان باريمال الغ كد لتملاستبعا
ة ووجوب الرد يوا مضمونة بالنك نيمنافاة ب النه أ رناهكمما ذ كقد ظهر ل( :قول اجلواهر مث إن

   .)س له االمتناع عن القبوليل يالذ كجاء املالإذا  هيعل
عراض عن نه اإلكمي نسانإلافإن  ،س له االمتناع عن القبوليل كاملالأن  على ليدل الإذ  ، ظاهرريغ

عقره يلبه كأن  اً وعلمإنسان یدعإذا  ماك ،آخر إنسانإىل  حنوه بالنسبةأو  ضرراً كسبب ذليمل إذا  هكمل
ق يطر يف أعرض عن بئره اليتإذا  كذلكو ،ضامن لعقره له فإنه ،لبكلب أعرض عن الكوقبل عقر ال

  ث سقط يف حيالض

                                                
 . ١٠ح من كتاب اللقطة ٨الباب  ٣٥٨ص ١٧ج سائل:الو )١(



 ٣٣٢

إذا  مايف كذلكو ،سبب سواء أعرض أم الألنه  كوذل ،مانهعدم ض نفع يفي عراضه الإفإن  ،هايف
 ريغإىل  ،ريش الغيحش یرعي يوغنمه الذ ،اًإنسانضرت أإذا  عراضه عن دابته الصائلةإكن سبباً يكمل 
   .مثلةمن األ كذل

وإن  ، أجرها وأخذهاني بري موجودة ختنيانت العكا ورجع صاحبها وتصدق نه إذا أ مث الظاهر
ما يف احلال ال اختار البدل يفن إأيضاً للبدل  كون املليكو ، بدهلا من امللتقط وأجرهاني بريخت انت تالفةك

 ريالفقعلى  شترط املتصدقي ملإذا  هذا ،كها بعنوان املليإذا تصرف امللتقط ف حال ما كحال ذل ،سبق
ان كال إدفعه فهو وإن ف ،ريالفقعلى  ان حسب الشرطك الّإو ،ريالفقعلى  ون البدليك كبظهور املالنه أ

   .ريالفقإىل  الرجوع والشرط يف ،امللتقطإىل  الرجوع ل منهما حسب النص يفكإىل  الرجوع كللمال
  

  ((الزيادة والنقيصة يف امللتقط))
   :صة فنقوليادة والنقيالزإىل  أما بالنسبة ،األصلإىل  له بالنسبةكهذا 
وقد  ،ه لهيسعألن  ،كمع املال كشتريامللتقط أن  رفالظاه ،بأن مسنت الدابةة ينيادة عيون الزكقد ت

 يسع الإذ  ،كللمالأا  فالظاهر ،ن للتضخميعشرة فصارت عشرمتها يانت قكة بأن يميون قكت
   .یالنص والفتو يف كاملالعلى  صدق وجوب ردهايو ،للملتقط

مة مل يالقأو  االلتقاطعلى  ه من السمن السابقيانت علك ماإىل  فإذا رجعت الدابة ،هذا یوعل
وجب ي ال يالتعدألن  ،هيفها فياحلول الواجب تعر ها يفيعل يان بالتعدكوإن  ،ءيامللتقط شعلى  نيك

   .فتأمل ،انتكما ك نيرد العإذا  الضمان
اً يمسنت تلقائإذا  أما ،ان هو السبب هلاكإذا  ة للملتقطينيادة العيون الزكت نه إمناأ فىخيال ن كل

 ،يه لقاعدة السعلانت كآخر  إنسانمسنت بواسطة إذا  أا ماك ،كء للماليء الشمناألن  ،كللمال يفه
  .ادةيالزإىل  له بالنسبةكوهذا 

ان النقص كفإن  ،اًينيان عكوإن  ،ءيامللتقط شعلى  نيكاً مل يميان النقص قكفإن  نقصتإذا  أما
  حال 



 ٣٣٣

 ، تعدريغأو  بتعد ، سواءشاءي فكيه يتصرف فيأن  فله ،هكملألنه  هيء عليها فالظاهر عدم شكمتل
   .هكملعلى  يط والتعديالتفر يف نسانلوضوح حق اإل

 ريه بغنان النقص وقت ضماكإذا  مايهذا ف ،ء آخريش مث اله اإليان علكان العمل حراماً كإذا  نعم
   .جزاءل واألكضمان ال رش لظهور أدلة الضمان يفه األين علأ ان بتعد فالظاهركإذا  أما ،تعد

إذا  ماك ،نيمن جهة العأو  ،نيمة والعيالق إذا زادت ونقصت من جهيت علم حال مايتقدم  ومما
   .مرضها ئهزلت وبرأو  ،تيمسنت وعم

  



 ٣٣٤

  
  ((من أحكام التعريف))

 بال :اجلواهر بل يف ،املشهورعلى  ا سنةأف ويقد تقدم مسألة وجوب التعر :)١٤مسألة (
  .هيمتواترة فأو  ضةينصوص مستفوال ،هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،هيخالف ف
 يبل هذا هو الذ ،أسية حد اليفاكالعلى  لبعض النصوص الدالة كذل يف شكالعرفت اإل كنكل

   .تقدم ماعلى  ظهر من مجاعة من الفقهاء ومنهم اجلواهري
  
  يف التعريف)) شرطالتوايل هل ((

   .)فلو فرقه جاز ،فيالتعر شرطاً يف س التوايليل( :الشرائع قال مث إن
املبسوط والشرائع  ما صرح به يفك ):ب التوايلجي وال(رامة عند قول العالمة كمفتاح ال ويف

الم الدروس ك یوهو معن ،والروضة وجممع الربهان كر واللمعة وجامع املقاصد واملساليرة والتحركوالتذ
  .صحاباألإىل  ة نسبتهيفاكال ويف ،فيان التعريب يف

ون سنة كتأن  بجينه أ )١(ت ا فعرفها سنةيفإذا ابتل :لسالم)(عليه ا والظاهر من مثل قوله
   .به ئبتديمث  ،بعد سنةأو  ف بعد ستة أشهريؤخر التعريأن صح ي فال ،متصلة بالوجدان
 مايفإالّ  اللهم ،نيه ولو بعد سنيان واجباً علكحنومها أو  اًناينسأو  اناًيعص كعرف ذلينعم لو مل 

د يريث يح ده مثالًيمات امللتقط وورثه حفإذا  ماك ،ن من وجدان صاحبهكمتينه أ أس منيحصل الإذا 
  .املتعارف أس يفيمن ال كذلفإن  ،ن سنةيف بعد عشريالتعر

 ،ةيعشر شهراً متوال اثين ف املعترب يفيقع التعريث ياحلول الواحد حب ف يفيالتعر لزم توايليمث هل 
 ن مثالًيشهر كتريو شهرين عرفيأن  جوزيف ،س بالزمي واحد بأنه لريقال غوإن  ،كالظاهر من النص ذل

   .نيسنت عشر شهراً يف تم له اثينيحىت 

                                                
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣٣٥

ن (إ :اجلواهر ن يفكل ،قيوالتفر ه التوايللوز جي فإنهمبا لو نذر صوم سنة  كه ذليرة تشبكوعن التذ
ن يديضل والشهح الفاياملزبور خصوصاً بعد تصر یباملعن اق التوايليانس ین دعوكماً ألإمجاعن يكمل 
متام إىل  هؤد مبتنيما عيالعرف االتصال ف ىمقتضفإن  ،... االلتقاطنيون مبتدئه حكهم بريوغ كيركوال

   .)١()احلول
   .املسألة يف إمجاع وال ،ره اجلواهركما ذكوهو 

  
  ((كيفية التعريف زماناً))

ل ك ة الشهر يفيبق مث يف ،اميسبعة أإىل  وميل ك االبتداء يف ف يفيالتعرأن  املشهورإىل  نسبه مث إن
 عرفه يفيإنه  رةكوعن التذ ،صحاباألإىل  ة نسبتهيفاكوعن ال ،آخر احلولإىل  ل شهرك يفو ،سبوعأ

ل ك مث يف ،نيتمرأو  سبوع مرةأل ك مث يف ،وم مرةيل ك مث يف ،النهار طريف  يفنيوم مرتيل ك االبتداء يف
  ى.راراً ملا مضكونه تك ىنسي ث اليشهر حب
ف املتعارف يفهم منه التعري ،العرفإىل  یالم ملقكالفإن  ، الزمريغ كاً من ذليأأن  الظاهرن كل

   .هاريمثال هذه ولغالشامل أل
  .)٢()العرفإىل  األمرال يكإ األوىل( :اجلواهر ولذا قال يف

 ،ظهرالأو  مجاعات املغرب عرفها يفيأن كاامع  حصل يفإذا  اراًأو  الًيف ليالتعر فرق يف وال
   .ك ذلريغإىل  ،شهر رمضان جمالس الوعظ يف ل يفينصف اللأو 

  .اتيالغدوات والعشكقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم يإو :الشرائع قال يف
 اتق اهللا وعرفه يف :قوله (عليه السالم) عن الصادق ،يد بن عمر اجلعفية سعيروا وقد تقدم يف

   .)٣(املشاهد
   .)٤(جممع عرفها سنة يفي :ةجيخد أيب خرب يف (عليه السالم) وقوله

                                                
 .٣٦٠ص ٣٨انظر جواهر الكالم: ج )١(
 .٢٥٩ص ٢٣انظر جواهر الكالم: ج )٢(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٦الباب  ٣٥٦ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ١حمن كتاب اللقطة  ٢٠الباب  ٣٧٠ص ١٧ج :الوسائل )٤(



 ٣٣٦

 یكوش (عليه السالم)الصادق على  دخل رجالًأن  يرو :اخلرائج يف يالراوندة القطب يروا ويف
قه يطر يف يفخرج الرجل فلق ،األمرسهل ياهللا فإن  ،طب نفساً :(عليه السالم) فقال له ،هته فاقيلإ

 ،وجد وحدثه مبا (عليه السالم) عبد اهللا أيب إىل ناراً وانصرفي دنينار فأخذ منه ثالثيائة دمه سبعياناً فيمه
 سواق ويفاأل يف ينادأ ال :فخرج الرجل وقال ،تظفر بصاحبه كه سنة لعلياخرج وناد عل :فقال له

سبعمائة  ذهب مين :فإذا رجل قال ،ءيمن ضاع له ش :وقال ،آخر البلد ة يفكسإىل  جممع الناس وخرج
 نيفأخذ منها سبع ،نقصيأن مل كان كزان فوزا فيان معه مكرآه و وملا ،كذل ين معاكذا ك نار يفيد
هذه  ما :فلما رآه تبسم وقال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب إىل فأخذها وخرج ،ناراً وأعطاها الرجليد

ائة  من سبعمريخ  من الرجل وسبعون حالالًنيهذا ثالثون وقد أخذت سبع :فأخذها فقال هات الصرة
  .)١(حرام

ان كنه أ ظهر منهايه حيث إن ،جممع الناس سواق ويفاأل يف ينادأ ال :يقال الراو :ةيالروا ن يفإف
   .آخر البلد ة يفكآخر سإىل  احتال باخلروج إمناو ،جممع الناس سواق ويفاأل لزم النداء يفينه أ ههنذ يف

إىل  محلإذا  إالّ ، ظاهر الوجهريغ )ليوقته النهار دون اللن (إ :قول القواعدأن  ومما تقدم ظهر
  .ايليالنهارات دون الل املتعارف من اجتماع الناس يف

 وبه صرح يف ،خبار واملوافق لالعتبارهذا هو املتبادر من األ :رامةكمفتاح ال أنه لذا قال يفكو
  .هرياملبسوط وغ

  .يوقت الغداة والعش :أيضاًوقالوا 
 ،حال يأ وعلى ،یما تركنه كل( :اجلواهر بقوله ه يفيعلل كأش طالقرناه من اإلكذ يولذا الذ

  من  كل ذلكشا ثوب وماأو  فضة من ضاع له ذهب أو :قوليأن  تهيفكيالشرائع  يفف

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(



 ٣٣٧

أن  أبعد فإنه ،ءيشأو  من ضاع له مال :قوليأن ك ،ان أحوطكام اإل غل يفوولو أ ،لفاظاأل
   ).نيمختله بايدخل علي

 ات اليتير اخلصوصكها احملتال بذيسطو علي الحىت  اتيصوصل اخلكعرف بدون يأن  واملهم
اعرف عقاصها  :اخلرب السابق يف (صلى اهللا عليه وآله) قوله كذلإىل  شعريو ،أخذهايرها امللتقط وكذ

  .اتيخفاء بعض اخلصوصإشعر بوجوب يه حيث إن )١(ها مث عرفها سنةءاكوو
قامة إن تعسر كميو ،ف هلاية التعريفكي املتعارف يف هو كذلأن  دهيؤيوربما ( :اجلواهر ولذا قال يف

  .)٢()أحوطنه أ ب يفير وال ،نةيالب يف األمرحبصر ه يق عليقطع الطريفال  كاملالعلى  نةيالب
  

  ((كيفية التعريف مكاناً))
النجف كة ريبكنة يمد ل جمتمع يفك عرفها يفيأن  لزمي ف حسب املتعارف فاليالتعر مث إن

نة يمد ة يفيحملة العباس ها يفيفإذا لق ،هيها فيلق يأطراف احملل الذ ف يفيالب التعربل الغ ،ربالءكو
   .ك ذلريغإىل  ،احلر مثالً يح فها يفيلزم تعري ربالء الك

ومواضعه مواطن االجتماع  ،ام اجلمعياد وأيعاألكام املراسم واتمعات يوزمانه أ( :فقول الشرائع
  .رناهكذ ماعلى  حممول )سواقمع واألهد وأبواب املساجد واجلوااشاملك

على  ه ولو بأزقتهيالّ عرفها مبا فإالبلد حمل اجتماع و ون يفيكث يح كذلن إ :اجلواهر لذا قال يف
  .هيع أمرها فيشيوجه 

ام املراسم يات وأيالغدوات والعشكقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم يإ( :القواعد ويف
سواق وأبواب املساجد واجلوامع وجممع انه األكمو ،دخول القوافلام اجلمع وياد وأيعاألكواتمعات 

  ).الناس
   .هاكها ماليظهر عليظهارها لإرها وكشاعة ذإالغرض ألن  :رامة بقولهكمفتاح ال وعلله يف

                                                
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٣الباب  ١٥٣ص ٣ج املستدرك: )١(
 .٣٦٣ـ  ٣٦٢ص ٣٨جواهر الكالم: ج )٢(



 ٣٣٨

 :وقال ،تهيفكيف وزمانه ويوقت التعر ،اءيثالثة أش ها يفيالم فكاملبسوط والسرائر ال وقد جعل يف
ال تعرف بالليل وال عند الظهرية و ،تعرف بالغداة و العشي وقت بروز الناسأن  التعريف وقت(
 أبواب اجلوامع والعلى  قفين أو ،اجلماعات واجلمعات تعرف يفن أف ،وأما الزمان( قال:)، واهلاجرةو
   .انهكان مي لبريخالم األكوال ،)عرفها داخلهاي

  ).موضع االلتقاط عرفها يفيأن  ينبغيو( :مث قال القواعد
أن  ح جامع املقاصديرة والدروس وصركن ظاهر التذكل ،ريالتحر ما يفك :رامةكمفتاح ال ويف

   .ثركأنه اموضع فقد ء يفيطلب الشألن  ،ل الوجوبيسبعلى  مكاحل
حمل  يفأو  أطراف احملل يف سواء ،ن ظهور صاحبهاكميث يف حبيالقاعدة التعر ىمقتض :أقول

 أتونين أهل احملل كل ،موضع مبتعد فرسخاً عن املسجد اجلامع ء يفيالش يلقإذا  مثالً ،اجتماع الناس
   .نيانكمن امل يأ ف يفيصح التعري فإنه ،ام اجلمعةيأ املسجد اجلامع يفإىل 

ة كوت ميبعض ب عن رجل نزل يف ،(عليه السالم) اظمكعن ال ،سحاق بن عمارإوقد تقدم موثق 
 ،صنع ايف كيوفة كقدم الحىت  رهاكذيلم تزل معه ومل ف ،ناراً مدفونةي دنيها حنواً من سبعيفوجد ف

   .)١(تصدق اي :قال ،عرفوهايمل فإن  :قلت ،عرفوايسأل عنها أهل املرتل لعلهم ي :قال
  .ءيمعرفة الشإىل  م أقربأالسؤال عن املرتل من جهة أن  فمن الواضح

 ،كعن ذل (عليه السالم) عبد اهللاأبا  لتفسأ ،ناراًي دنيوماً ثالثيصبت أ :قال ،وعن أبان بن تغلب
   :قال ،فأصبتها مرتيلإىل  نت منصرفاًك :قلت له :قال ،ن أصبتهيأ :فقال

                                                
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ٣٥٥ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣٣٩

ال إو ،اهيإام فأعطه يجاء طالبه بعد ثالثة أفإن  ،ه فعرفهيصبت فأ يان الذكاملإىل  صر :فقال
   .)١(تصدق به

ه يلإتمعون جيجممع  ئاً يفيوجد شإذا  كذلكو ،هماي عرفها فنيتي قرنيئاً بيشلو وجد نه أ علميومنه 
  .یالقر كعرفه أهل تلي فإنه ،امع كذل عرفها يف ما أشبهأو  متعددة مبناسبة وجود مزار یمن قر

ان أهل كما يف كذل يفيك إمنان كل ،كطان وحنو ذلياحلعلى  تابةكف اليمن التعرأن  والظاهر
   .أيضاً ف اللساينيلزم التعريبل  ،تف بهيكال مل إاملدرسة وحنوها وكالضالة قراًء 
مثل السبحة والسجادة  احلائط يفعلى  ق الضالةي من املساجد من تعلريثك تعارف يفي أما ما

   .هلا ك املالريؤمن اهتبال غيما يف فينوع من التعر كذلفإن  ،ة واخلامت وحنوهايوفكواملشط والعقال وال
أن  بلد الغربة جاز ولو التقط يف ،بلد آخر عرفها يفير ا فسافيأن  وزجي وال :القواعد قال مث إن

   .بلده مل احلول يفيكبلد اللقطة مث  ف يفيالتعر بدأيبلده وإىل  سافري
 مقدار ينيتععلى  بلد االلتقاط وال وقفت يفف ير مقدار التعركذيمل  :قالإنه  ،وعن احملقق الثاين

  .بلده يف يمل الباقيكمث  ،بلد االلتقاط شهار يفاإل ديفي يب املقدار الذجي :قاليأن  نكميو ،هيف
نه املنساق من وأل ،االلتقاط خلرب أبان املتقدمموضع  ه اجلواهر بأن املتجه متام احلول يفيل علكوأش
   .ح بهيرة التصركما عن التذكه ريغإىل  فلو أراد السفر فوضه ،النصوص

                                                
 . ٧من كتاب اللقطة ح ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج :الوسائل )١(



 ٣٤٠

   .خصوص بعضهاعلى  حالن شاهد يكمل إذا  البلدان ىالصحراء تتساو نعم يف
 كمتناثرة هنا یانت القركإذا  یما حول الصحراء من القريف فيعرفت لزوم التعر كنكل :أقول

   .ون من بعضهايكأن  واحتمل
 ،املةكف الواجب سنة يمدة التعر( :بقوله حكامره مهذب األكما ذيومما تقدم ظهر وجه النظر ف

 كتل عرفها يفإنه  العرف قال يفيحنو على  ةسن ة شهور يفثالث عرفها يففإن  ،ها التوايليشترط في وال
 مل مقدار سنة يفكأن  إىل ذاكوه ،ثالثة شهور یسنة أخر ف باملرة مث عرفها يفيالتعر كمث تر ،املدة

 وسقط عنه ما ،والتصدق كهو شرط جواز التمل يف الذيحتقق التعر يف یفك ضمن أربع سنوات مثالً
   ).ان بدون عذركن إ هريتأخ يفاً يان عاصكوإن  ،هيوجب عل
احلول على  دلة املشتملةمجع من األ إطالقوب ،ة عن اشتراط التوايلءالربا أصالةان علله بكن إو

قد عرفت إذ  ،مجاعاإلإىل  مضافاً ،منفصلةأو  انتكمتصلة  ،املناط املدة املعهودةأن  والسنة الظاهرة يف
   .ةاملسأل يف إمجاع وال التوايل ل يفيظهور الدل

وسائل  عصار يفهذه األ تعارف يف ماعلى  فيصدق التعريو( :بقوله كره بعد ذلكذ أما ما
رون يوالعرف  ،أمر عريفنه أ لوضوح ،رهكما ذكفهو  ،)مهاريذاعات وغعالم من الصحف واإلاإل

ألن  ،ون الصحفؤقريذاعة والاإل ونكلمي ة اليقر وجدها يفإذا  كذل يفيك نعم ال ،مورف ذه األيالتعر
  .ةيالقر كمثل تل فاً يفيس تعريل كذل

  
   ((كراهة التعريف يف املساجد))

  ).داخل املساجدـ  ف الضالةيتعر يأـ ره يكو( :الشرائع قال مث إن
   :عليه مجلة من الروايات دليو



 ٣٤١

 نيع والشراء واانيم البكجنبوا مساجد :قال (عليه الصالة والسالم)عن الصادق  يرو مثل ما
   .)١(والضالة واحلدود ورفع الصوت حكامواأل انيوالصب

م كعيم وبكءم وشراكم ورفع أصواتكنيم وجمانكانيم صبكجنبوا مساجد :هية الفقيروا ويف
   .)٢(حكامواحلدود واألوالضالة 

 :قولوا :فقال ،املسجد نشد ضالة يفي رجالً (صلى اهللا عليه وآله) مسع النيبإنه  :یة أخريروا ويف
يكعلرد اهللا  ال تي هذا بنريا لغفإ)٣(.   

ث يحد يف )هم السالميعل( عن آبائه ،(عليه السالم) عن الصادق ،ديزي بن نيخرب حس ويف
   .)٤(املسجد نشد الضالة يفيأو  نشد الشعري(صلى اهللا عليه وآله) أن  رسول اهللا ی :ياملناه

(صلى اهللا عليه وآله)  رسول اهللا یإنه  :ثيحد يف (عليه السالم)علي  عن ،ة الدعائميروا ويف
   .)٥(ها الضالةينشد فيأن 

 ال كاملؤمن وذلعلى  دعاءإنه  قالي فال ،وركث املذياملنشد جائز للحدعلى  الدعاءأن  فىخيال و
   .ث العامةيأحاد يف كوقد ورد مثل ذل ،وزجي

 أداها اهللا ال :قليجد فلاملس من مسع منشد ضالة يف :(صلى اهللا عليه وآله) عنه ،يهقيفعن سنن الب
   .)٦(نب هلذايمل  فإنه ،كليإ

راهة كبعد ي بل ال ،وجد الضالةإنه  :قولي من نيطلب الضالة وبي من نيعلم عدم الفرق بيومنه 
  بعد ي وال ،ل املتقدميحائط املسجد وحنوه للتعلعلى  ق الضالةيتعل

                                                
 . ١ح املساجد أحكاممن أبواب  ٢٧الباب  ٥٠٧ص ٣ج الوسائل: )١(
 . ٤ح املساجد أحكاممن أبواب  ٢٧الباب  ٣ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح املساجد أحكاممن أبواب  ٢٨الباب  ٥٠٨ص ٣ج الوسائل: )٣(
 . ١ح املساجد أحكاممن أبواب  ٢٨الباب  ٥٠٨ص ٣ج الوسائل: )٤(
 . ١ح داملساج أحكاممن  ٢١الباب  ٢٣٠ص ١ج املستدرك: )٥(
 . ٤٤٧ص ٢ج :ىالسنن الكرب )٦(



 ٣٤٢

 ما يفك ،ها امسهير فكذيترفع وأن  ذن اهللاأ وت اليتيا من البأل ،حلاق املشاهد املشرفة باملساجدإ
   .اتيالروا

  
  ((القائم بالتعريف))

من أو  بهيستنيمبن أو  عرف بنفسهيأن  وزجينه أ خالف يف وال( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
 راد منه وجوب املباشرةي عرفها اليصاحبها أن  النصوص من يف وما ،هيه عليبقسم مجاعبل اإل ،ستأجرهي

 بالغ ريولو بأمر غ ،هريف غيفه وتعريرها احلاصل بتعركشاعة ذإواملراد  ،ونه عبادةكضرورة عدم  ،قطعاً
   .)كذلكجمنون أو  نشادباإل

فإن  ،عرفت ماعلى  شرطة وحنوهانشاد باألصح اإليبل و ،املستفاد عرفاًألنه  كذلكوهو  :أقول
   .من سائر املعامالت أشبه ماأو  املصاحل معهأو  ف ولو باملتربعياملقصود التعر

ن إ :ده من فضة وقالي خامتاً يف فأراين ،عن اللقطة (عليه السالم) جعفرأبا  سألت ،أما خرب زرارة
مل أو  عرف(عليه السالم) مام اإلأن  على هيداللة ف فال .)١(أتصدق بهأن  ديرأل وأنا يهذا مما جاء به الس

ء يأخذه عند جم يمام هو الذاإلأن  عرفينعم مل  ،دهموضع وج مام عرف بنفسه يفولعل اإل ،عرفي
   .هريغأو  ل بهيالس

ونه امللتقط ك ح يفي صرريان اخلرب غكوإن  ،ف بنفسهيعنه مباشرة التعر كحيومل ( :فقول اجلواهر
الرجحان  يقضي فرض ماي(عليه السالم) إالّ أن  تصدر منه ال لمة االلتقاط اليتكخصوصاً مع 

   ).بالعارض
  .ناريللد (عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريمام أموقد تقدم التقاط اإل ،ملحمل تأ
  ان بدون رضا امللتقط من كوإن  ،یفكف راً فإذا عيقيان طركف ملا يالتعر مث إن

                                                
 . ٣ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ٣٥٨ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣٤٣

ف ولو من رولو ع ،فيالتعر عترب رضا امللتقط يفي ال :حكاممهذب األ ولذا قال يف ،متربع وحنوه
  .وظهور االتفاق طالقواإل األصلواستدل له ب ،یفكدون علمه ورضاه 

 ،املهمعلى  همقدم األ ،حنوهأو  به سبب السلطان يعرف اللقطة ابتلنه إذا أ عرف امللتقطإذا  مث
 أخربتين :يعل فقد قال ،اللقطة ىأخفنه أ ثيظاهر احلد حيث إن ،كذل یرأ (عليه السالم) مامولعل اإل

 ىعل وضأته وهو :قالت ،انت خادماً صادقاًكه وؤانت توضك م)(عليه السال یاحلسن موس يبة أليجار
ت أحسن منه يرأ هما در مايزاب فإذا قرطان من ذهب فياملعلى  املاء یه املاء فجريمنرب وأنا أصب عل

فعلت  :قالت ،ن به أحداًيخترب ه بالتراب واليرمخ :قال ،نعم :فقلت ،تيهل رأ :فقال إيلّ فرفع رأسه
   .)١((عليه السالم) ماتحىت  أحداًأخربت به  وما

  
  ((نفقة التعريف))
 ،ت املاليبعلى أو  نفس اللقطةعلى أو  امللتقطعلى  ،النفقةإىل  ف لو احتاجيوهل نفقتة التعر

ف ملصلحة يوالتعر ،ليه سبيس عليحمسن ولنه أ ومن ،امللتقطعلى  فيمن وجوب التعر ،احتماالت
أن  ومن ،ما تقدمكوان يواحل نسانلقطة اإل يف كاملالعلى  ن النفقةوكده يؤيو ،واخلراج بالضمان ،كاملال

  .وسطقرب األواأل ، وهذا منهانيد ملصاحل املسلمعت املال ميب
 إالّ وجوبه منعم لو قلنا بعد ،هيامللتقط لوجوبه علعلى  فيون مؤنة التعركالظاهر  :اجلواهر ن يفكل

   .رة وجامع املقاصدكما عن التذكجرة ه األيعلجتب  قصده وأراد احلفظ اليومل  كقصد التملإذا 
أمر يأو  هيستقرض عليأو  ،ت املاليجرة من ببذل األيم لكاحلاإىل  األمررفع ينه أ هلماأو نعم يف

   .كامللتقط له بعد ذل كمتل كذل نايفي وال ،راه مصلحة لهيمما  ك ذلريغأو  امللتقط

                                                
 . ١٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٣ص ١٧ج الوسائل: )١(



 ٣٤٤

املسبوط والسرائر  إطالق ةيما هو قضك ):هيلجرة عواأل(رامة عند قول العالمة كمفتاح ال ويف
   .ةيفاكر والدروس واليالتحرح يوصر

 كذلألن ( :امللتقط جامع املقاصد بقولهعلى  استوجه عدم النفقة رناه ماكذ د مايؤيف ،انكف كيو
 :ليقفإن ( :قال ،)نفاقاإلكفهو  )١(لي من سبنياحملسن یعل مانه حمسن ووأل ،كحملض مصلحة املال

 تهون ملصلحيكقصده فيمل وإن  كسوغ له التمليبعد حصوله ألنه  كف حملض مصلحة املاليالتعرس يل
هذا لو  یفعل ، مقصودةرية غيومصلحة امللتقط بالتبع ،كمصلحة املال كذل املقصود بالذات يف :قلنا ،أيضاً
   ).الرجوع ىنوإذا  رجعيجرة ودفع األيقال يأن  نكميم كد احلاجيمل 

روهاً كان أخذها مكإذا  :قال هفإن ،املسألة ل يفيصرامة من شبه تفكمفتاح ال يف ظهر مايومنه 
ون أخذها حملض يكف كي ،صاحبها فأخذها وها جلاءكالناس لو تربأن  خبار معلالًاأل اً عنه يفيومنه

  .تتلفأا  عرفإذا  مايف كتم ذلينعم  ،هيلإنه حمسن أو كمصلحة املال
وإن  هيف عليانت مؤنة التعرك كان أخذها للتملكن إ :قال فإنه ،ل آخريرة من تفصكالتذ يف وما
   .ملصلحة نفسه خاصة كفعل ذل إمناألنه  ،كظهر املال
ث يتقدم من حد ت املال مايف من بيون التعركد يؤيان كوإن  ،تقدم قرب مافاأل ،انكف كيو
ألن  ،علفهايان كللضوال مربداً ف ىنان بكإنه  ،(عليه السالم) نياملؤمن ريعن أم ،رواه الدعائم املربد مما

على  نةيفمن أقام ب ،انت تشرف بأعناقهاكف ،ت املاليعلفها من بيهزهلا وي سمنها والي ال ،عترضوا هلاي ال
  .)٢(عهايبي حاهلا العلى  أقرها الإء منها أخذه ويش

   نايفي ال كذل م املصلحة يفكة احلايرؤأن  إىل ضافةباإل ،فةية ضعين الرواكل

                                                
 . ٩١اآلية سورة التوبة:  )١(
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج ستدرك:امل )٢(



 ٣٤٥

   .كاملالعلى  به لرجوعانفاق وم اإلكصح للحايولذا  ،كاملالعلى  مكصل جعل احلأ
ف وحنوه يف من التعريلكعمل بالتيان كفإن  ،وجب أخذ السلطان الظامل هلايف يان التعرك مث إن

ف يدار أمر التعر الّإو ،هو حمرم ذا القدر مما ة لسلطانه ولوين أخذه هلا تقويكمل إذا  بأس كن بذليكمل 
   .قدم امللتقط أمههماياحلرام وو الواجب
  

  ((التعريف طريقي))
   :فهنا مقامان ،ص امللتقطخي ف اليالتعرأن  ث قد عرفتيوح

أن  شترطي وال ،مكانف املوجب ملعرفة صاحبها حسب اإليلزم التعريه يوف ،مقام الثبوت :األول
ان كوإن  بل ،ملنافق واملخالف والفاسقافر واكصح من اليبل  ،عادالًأو  ثقةًأو  ون املعرف مؤمناًيك

إذا  أو ،ظهار الصوت حملذورإها يرم علحيف امرأة ون املعريكأن  مثل ،یف حراماً من جهة أخريالتعر
   .ك ذلريغإىل  ،آلة اللهوأو  ف بالغناءيان التعركأو  ،ما قال به بعضكقلنا حبرمة صوت املرأة 

 المهكستظهر الناس من يعاً مستهزئاً يان خلكإذا  ماك ،فيد للتعري مفريون غيك الأن  لزمينعم 
ما هو كف يوهذا خارج عن موضوع التعر ،من باب اجلد والواقع من باب اون واالستهزاء النه أ

   .واضح
  .فيده اللقطة حلصول التعريب يم الذكاحلا نان الواجد أويلزم اطميه يوف ،ثباتمقام اإل :والثاين

   .رناهكذ دون مايريم أان الظاهر كوإن  ،نياملقام نيالمهم نوع خلط بك ويف
 وال ، مشهور باخلالعة واللعبري ثقة عاقل غنيف شخص أميالتعر یتوليأن  ينبغي :رةكفعن التذ

  .ميراهة دون التحركالعلى  وهذا ،فيتفقد فائدة التعر الألن  تواله الفاسقي
  ل البد ب ،جمرد قول العدلإىل  نكري ن الكل :جامع املقاصد ويف



 ٣٤٦

  .خربهعلى  عتمديمن اطالعه واطالع من 
 وأضاف يف ،فه املعترب شرعاًياالطالع تعر وأالنائب العدالة  شترط يفي :والروضة كاملسال ويف

 ،له من باب اخلرب وجهان تفاء بواحد جعالًكاالأو  ،الشهادة یجراًء له جمرإن ياشتراط شاهد ويف :الثاين
  .األولأحوطهما 
   .تفاء بقول العدل الواحدكقرب االاأل :دعواقال ويف
 یفتيك فإنهعرفها نه أ خرب العدل الواحدأإذا  يأ :وركرامة عند قول العالمة املذكمفتاح ال ويف

   .بأجرةأو  ان متربعاًكسواء  ،بقوله
 ره العالمة هوكذ ما( :مث قال ،يضاحاإل ح يفيترج أنه الكو ،ه قوةيفن إ :جامع املقاصد ويف

انة املسلم عن يص األصلو ،واملؤمن وحده حجة ،نيؤمن للمؤمنيو :له جل شأنهقرب لقواأل
مثل ن أو ،ةيله وال نه باالستنابة صارأو ،منازع له الإذ  فعالهأأقواله و الصحة يف األصلألن  ،ذبكال
خرب عن أ ألنه ه خبرب الواحديف ىتفيكخبار وهذا من باب اإل ،لزم احلرجيه فينة عليقامة البإسر عت مما كذل
ون من باب الشهادة يكحىت  ريخباراً حبق خمصوص الزم للغإس يول ،ني خمتص مبعريغ يم شرعكح

 الّإخر بق للوجه اآليومل  ،فهو من باب الشهادة فه حوالًيتعرعلى  قد اطلعت وأما املخرب بأين، فتأمل
 الشأن يفما هو ك كبذل ئعرفت والذمة ترب ف فالذمة مشغولة به وهو مقطوع مبايأصل عدم التعر

   ).ه بعض التأمليوف ،أمثاله
 نيتستبحىت  كذلعلى  لهاكاء يشواأل :(عليه السالم) ة الثقة الواحد بقولهيفاكستدل ليأن  نكميو

   .وقوله من االستبانة ،)١(نةيتقوم به البأو 
  .جرة نظريف ثبوت األ: ودعالقوا مث قال يف

أن  نشأ منيه نظر يف ،جرةتفاء خبرب العدل هل جتب األكباال القولعلى يعين (رامة: كويف مفتاح ال
  بقوله  تفاءكاال

                                                
 .٤ح ٤الباب  ٦٠ص ١٢ج الوسائل: )١(
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وقوعه بأنه على  جرة لترتبهاهو متعلق األ يوقوع الفعل الذ يقتضيف يوسقوط التعر ،كالتمل يف
 ريالغعلى  اب مالجيإنه أ ومن ،خرم بثبوت اآلكستلزم احلي نيم بثبوت أحد املعلولكمعلول آخر واحل

 يف ىوقو. لواله لزم احلرج يامللتقط الذإىل  ف بالنسبةيلكسقوط الت قبل قوله يفوإن  ،یمبجرد الدعو
ان كملألنه  صح ثبوت االجرةواألاألقوى ولعل  :جامع املقاصد ويف ،جرةعدم وجوب األ يضاحاإل

ها يف يتفيكا من قبله أل الّإا تيان اإلعلم ي ال عمال اليتاألك ريصينة يقامة البإ احلرج والعسر يف
  .)١()بقوله

 ماعلى  لكيها بقبول قول الويقالوا ف الة اليتكن من الويكمل  مانه أ القاعدة ىن مقتضكل :أقول
بدون  فإنه ،جرةعطاء األإم كاحلاأو  امللتقطعلى  بجيحىت  نانيلزم االطمي ،الةكتاب الوك حققناه يف

 ،جرة لعدم التالزمثبوت األ يف يفكت ملسلم القول ا الصحة يف أصالةو ،استبانة عرفاً یسمي نان الياالطم
   .بوالوج يف يفيك أيضاًاع وحنومها يال فالشهادة والشإو ،هو من باب املثال إمنانان يواالطم

هو  يف الذيثبت التعريوجه على  أصل القبول الم يفكال إمنا( :اجلواهر رناه قال يفكذ يولذا الذ
عسر  یودعو ،نةيالبإىل  فتقر ثبواي من املوضوعات اليت هريغك فإنه ،حكامه من األريوغ كعنوان التمل

 ،مانةم األكعموم حقبول خرب الفاسق ل يقتضيناً باالستنابة يورته أمريوص ،ممنوعة كذلعلى  نةيقامة البإ
 شكالنصاف ثبوت اإلواإل ،نةيبدون الب كل التملكشين كل ،هارية وغريلو من وجه للسخي ان الكوإن 

 حوطواأل ،ةياحلجة الشرعأو  نيقيبالإالّ  صلحي ال يف الذيثبوت التعرعلى  املعلقة حكامأله من اريغ يف
   ).جزئيها ونه أحدكحوط عدم بل األ ،اامراعاألقوى ن يكمل ن إ

                                                
 ط احلديثة. ٧٦٨ص ١٧ح الكرامة: جمفتا )١(
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ن كل متكشي هاكمتل مث ،د صاحبهاجيعرفها ومل نه أ یع اللقطة بدعويبيأن  لو أرادنه أ علميومنه 
 ،ك ذلريعطائها مضاربة وغإالصلح واهلبة بعوض وكسائر املعامالت  يف كذلكو ،من االشتراء يرتاملش
ن كتمي كذلكو ،فهاي قبوهلا مث تعررين الفقكتمينعم  ، هلا من باب الصدقةريل قبول الفقكشينه أ ماك

 ي واملشتررين الفقكصاحبها متد جيمل فإن  ،نيفها حسب املوازيمن اشترائها صورة مث تعر ياملشتر
   .كمن التمل وحنومها

 تفاء بقول العدلكون االيكهل ( :ره جامع املقاصد بقولهكذ ما وجه النظر يف كوقد علم من ذل
ألنه  تمل الثاينحي ،ان متربعاًكذا إ ماعلى  قبوله ر يفصقتيأو  ،جرة أم الأان بك ر، سواءيل تقدكعلى 

نظر  ان مردوداً يفكجرة األإىل  بالنسبةرد إذا  نهوأل ،ريالغعلى  ثبات حق لهإمنه م لزيإذ  ،خربه متهم يف
 ،قول العدل املتربععلى  تفاءكاال ر يفصقتيو ،فيف بالتعريلكسقوط الت ئذ يفيسمع حي الشارع فال

   ).عدم قبوله مطلقاً رده وال يقتضي بعض ال وعدم قبول خربه يف ،تمل عدم الفرقحيو
  

  ((فروع))
فالظاهر  ،ئسيبأنه  يدعينه كل ،عرفبأنه لمنا أس وعيحد الإىل  فيزان التعريمأن  مث لو فرض

اح كتاب النكباب املتعة من  يف كرنا ذلكذ ماك ،من قبله الّإعلم ي ال خبار ماإمن باب ألنه  قبول قوله
   .هريوغ

 انكأول الشهر  يف أبدن إ نهأو ،يالشمس ال زان احلول هو احلول اهلاليليمأن  رراًكرنا مكمث قد ذ
 أذا بدإف ،من السنة القادمة فيه أبد يوم الذيمثل الإىل  انكمن وسط  أبدوإن  ،القادمةمثله من السنة إىل 

  .خامس حمرمإىل  یمن خامس حمرم انته أذا بدإو ،أول حمرمإىل  یمن أول حمرم انته
ف يقطة فأخذها مع قطعه بعدم التعرخذ للّحنومها اآلأو  ياملشترأو  ريالفق ةمث لو فرض عدم مباال

   عرفهايمن أو  يم الشرعكاحلاإىل  صاهلايإأو  فيه التعريووجب عل ،ها ظاهراًيالتصرف فه يحرم عل
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 الّإها ين تصرفه فيكان قد عرفها مل كامللتقط أن ذلك   بعدنيولو تب ،ان ثقةكان كإذا  امللتقطأو 
ار يملعافإن  ،سهكف امللتقط مث ظهر عيقن بتعريس بأن تكالع كذلكو ،هيوصحت معاملة عل يمن التجر

   .الظن وحنوه یعل الواقع العلى  نياملقام يف
 تصرفه ال  يفريار اجتهاد الفقيان املعك ،فيقدر التعر  يفريولو اختالف اجتهاد امللتقط والفق

صح ي إمنا ،لزم احلولي إمناته ويفاكعدم  ريأس واجتهاد الفقية اليفاكان اجتهاد امللتقط كذا إف ،امللتقط
ا مبجرد هيتصرف فيأن  عرف اليمن أو  مكاحلاإىل  وصلهايأو  عرفهاياحلول بأن  ما دوني أخذه فريللفق
  .هيلإة له بالنسبة يحج  الريواجتهاد الغ ،نظره يف كحلرمة ذل ،خذاأل

  



 ٣٥٠

  
  ((إذا دفع اللقطة إىل احلاكم))

من ها دفع الثكوجد مالفإن  ،هاعم فباكاحلاإىل  دفع اللقطةإذا ( :الشرائع قال يف :)١٥مسألة (
  .)كالتملأو  ة الصدقةيله والألن  ،امللتقطعلى  ردها الّإه ويلإ

 ستفاد من قولهي القاصر حسب ما ويلألنه  ،مكاحلاإىل  جواز دفع اللقطة يف إشكال ال :أقول
 إمنانه كل ،عملوني عمل ماي ينيام الزمنكسائر احلكون يكف ،)١(ماكم حايكجعلته عل :(عليه السالم)

  .هارية وغيتب الفقهكبعض ال فصلناه يف ماكة يسالمن اإليعمل حسب املوازي
 دفعهايأن  صح لهينه أ تقدم الّإو ،فهم العرف منهي ماكاً يقيطرإالّ  سيعمل امللتقط لعلى  دل وما

  .يم الشرعكهو احل ها مايعمل فيآخر ل إنسانإىل 
 حيث إن ،ربد للضوالامل (عليه الصالة والسالم)علي  تقدم من جعل م ماكاحلاإىل  د الدفعيؤيو
 ماً مباشراًيتسل (عليه الصالة والسالم)علي  إىل سلمهايان كوانات يئاً من احليد شجيان كمن أن  ظاهره

  .ان املربد حتت نظرهكف ، مباشرريغأو 
  ؟م القبولكاحلاعلى  بجيوهل 

وهذا  ،مومن أمهها حفظ أمواهل ،نيمعد ملصاحل املسلمألنه  ه القبوليب علجي :كاملسال قال يف
 ،كن من املالكه مع التميلإوز له دفعها جي بل ال ،يه قبوهلا من الودعيب علجي ال فإنهعة يخبالف الود

  .أهلهاإىل  ماناتبرد األ األمرلعموم 
 ىم املوافق ملقتضكاحلاعلى  لعدم الوجوب يل املقتضيالدل كه اجلواهر باشترايل علكن أشكل
   .ه حفظهيب علجيضائعاً س هو يه احلفظ فليب علجي نيد أميان املال بكأن  بعد األصل

نه أ فهو مثل ،م عرفاًكون احلاؤمور من شأمثال هذه األ حيث إن ،كره املسالكذ بعد ماي ال :أقول
  ن فضه بواسطة كمينه أ كذل ينفي وال ،ه فض الرتاعيب علجي

                                                
 . ١ح من صفات القاضي ١١الباب  ٩٩ص ١٨ج لوسائل:ا )١(
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  .هيراجعه للفض وجب علإذا  أما ،مكمراجعة احلا إنسان
ان اجتهاد ك مثالً ،امللتقط ه ال اجتهادها حسب اجتهاديعمل فيم كم فاحلاكاحلاإىل  سلمهاإذا  مث

علم بأنه وإن  ،هيلإم يوز للملتقط التسلجي فإنه ،أسيحد الإىل  مكان اجتهاد احلاكف سنة ويامللتقط التعر
 طالقإل كوذل ،عيم حق له البكئس احلايذا إو ،امللتقط اجتهاد عمل حسب اجتهاده اليالفه اجتهاداً وخي

   .وافقأو  ام الشامل ملن خالف اجتهادهكأدلة مراجعة احل
فإن  ده ووجد امللتقطجيمل وإن  ،إشكاله بال يلإوجد صاحب اللقطة سلمها ن إ مكاحلا مث إن
 ميق له التسلحيطمأن مل يمل وإن  ،صاحبهاإىل  سلمهايه ليلإسلمها  كاملالإنه  م بقول امللتقطكاطمأن احلا

م يجواز التسلوجب ي د امللتقط اليب وا قبالًكو ،ك املالريغإىل  سلمهاي ده فاليمانة بأألنه  امللتقطإىل 
  .هريصل وغنان لألي اطمريمن غ

مانة ل أخذ األيمن قبألنه  ة،خذ بالقون من األكمتن إ مكخذ بالقوة من احلاق للملتقط األحي ما الك
أن  والوجه ،اعها مثالًيموجب لض يد الودعيا بهءن بقاأ يالقو یريإالّ أن  ،بالقوة يد الودعيمن 

   .دفعهي )١(الناس مسلطونل يفدل ،مكم خالف سلطنة احلاكأخذها بالقوة من احلا
على  بجيفهل  ،التصدق اأو  هاكوأراد امللتقط متل وعرفها حوالً كم املالكد احلاجيمل  مث إن

وجمرد التقاط امللتقط  ،القاصر ويلألنه  الوجوبوالظاهر عدم  ،احتماالن ،بجي الأو  ها لهؤعطاإم كاحلا
ت يلبأو  لنفسه كشاء من التمل م بنفسه ماكعمل احلايبل  ،لكيالوكم كاحلاعلى  م لهيوجب التسلي ال

   .تصدق ايأو   امللتقطريغأو  امللتقطإىل  سلمهايأو  املال
  مللتقط اعلى  مكرد احلايبأنه تقدم من الشرائع  مايعلم وجه النظر فيومنه 

                                                
 .٧ح ٢٧٢ص ٢ج البحار: )١(



 ٣٥٢

 خالف يف وال إشكال بال( :اجلواهر بقوله علله يفوإن  ،كالتملأو  الصدقة له والية بأن معلالً
قال يبل قد  ،رض بالصدقةيجاء ومل إذا  بالضمان كمع ذل كه نفع للماليف يالذ األول بل ويف ،ريخاأل

   ).كهو املأمور بذل يم من دون امللتقط الذكبعدم جواز التصدق ا للحا
 يل الذكيل التويس هو من قبيفل ،مكهو احلا يالعام الذ الويلإىل  ميبالتسل ية امللتقط تنتهيذ والإ

وإن  ،ق له االسترجاعحي ث اليم حكاحلاإىل  اةكذا سلم الزإ ه حال ما، فحالالتهكرجاع وإل حق كللمو
   . وحنوهريعطائها للفقإها بيتصرف فيأن  ميق له قبل التسلحيان ك

إذا  ه للحفظيلإوجوب ردها  الم يفكال إمنا( :اً بقولهريره اجلواهر أخكما ذيوجه النظر فعلم يومنه 
 هو ويل ياحلفظ الذ ويلإىل  ه بعد دفعهيته عليه عدم سقوط والريظهر من املصنف وغيفقد  ،أراده
بعد  هه منع سقوطيوف ،والصدقة كالتملكه هنا بالضمان يفائدة ف قاط والتبسبب االل يعارض ال يأصل

ال مل إو ،الصيب ويلكذات  م ويلكون احلاكقلناه سابقاً من عدم  د ملايمؤ كولعل ذل ، لهيريتخال إطالق
 كبل من ذل ،لهكيوكهو  يالذ كاملال ويلإىل  صولهلو كأخذها منه ولو للتملعلى  ن للملتقط تسلطيك
ه سابقاً وصرح به يلإ أشرنا ماك ،مكاحلاإىل  ف عنه بالدفعيعدم سقوط خطاب التعر أيضاًنقدح ي

   ).رةكالتذ الفاضل يف
  .هفيلكها حسب تيعمل فيم كفاحلا ،هفيلكت یم انتهكلو سلمها للحانه أ ذ قد عرفتإ

 بدل نيوب ،ما أشبهأو  الصلحأو  عي الثمن بعد البني املثمن امللتقط وبنيعلم عدم الفرق بيومنه 
   .عياجلم يف كلولة لوحدة املاليمنه بدل احل مكالبحر فأخذ احلا يف إنسانلو ألقاها  ماكلولة ياحل
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  ))مع نية التملك وبدواالتعريف ((
عن موضع من  كياحمل خ يفيل والقائل الشيق( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قال يف :)١٦مسألة (
 نشأ من خفاء حاهلا عني إشكاله يوف ،كة التمليمع نإالّ  اًيف وجوباً شرطيب التعرجي ال :مبسوطه

   .)طالقجهة اإلعلى  النصوص ف املأمور به يفيلعدم التعر كاملال
وس من ياللقطة املأ يفإالّ  ،أم ال كأراد التمل ف مطلقاً، سواءيظاهر النصوص وجوب التعر :أقول

وقد تقدم  ،من درهم األقلإىل  بالنسبة كذلكو ،قدم ماعلى  نار املنسحقيالد ما يفكظهور صاحبها 
   .صحاب األنيوهذا هو املشهور ب ،منه یواملستثن یملستثنل من اك الم يفكال

هذا مما  :)فها حواليوجب تعر كد من ذليان أزكن إو( :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال قال يف
 ويف ،هريح وغيها الصحيضة فيوالنصوص به مستف ،اضيالرإىل  افة من املقنعكصحاب صرح به األ

   ).هياخلالف ف يشف الرموز نفكالسرائر و ويف ،هيعل مجاعرة اإلكذة وظاهر التياخلالف واملبسوط والغن
 كذلإىل  لةيف وسيها والتعركمالإىل  صال اللقطةيإب جينه أ دهيؤيو ،لهم هو ظاهر النصوصيودل

واجبة الستفادة ا إ املقام صول بعدم وجوب املقدمة نقول يفاأل ولو قلنا يف ،جب من باب املقدمةيف
   .هريوغ ديالعلى عامة واخلاصة أمثال من النصوص ال كذل

فإن  ،بأن من وجد لقطة نظرت( :عن موضع من مبسوطه كياحمل خ يفيقول الشأن  عرفيومنه 
عنه  يكولذا ح ،حمل نظر )كون للتمليك إمناف يالتعرألن  عرفيأن  لزمهي صاحبها العلى  أراد حفظها

أن  لزميو ،ده أمانةي ون يفكا تفإن وجد لقطة م( :موضع آخر من املبسوط موافقة املشهور قائالً يف
  شاء وإن  ،صاحبهاعلى  شاء حفظهان إ اريباخل كان بعد ذلكفإذا عرفها سنة  ،عرفها سنةي
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   ).ها بالضمانيتصرف ف شاءوإن  ،تصدق بشرط الضمان
 بجيمل  كقصد التمليمل إذا  مها بأنهرياض وغيوالر كاملسال ما يفكخ يالم الشكورمبا وجه 

 ،عدمه األصلف هوجوب يف كشإذا  فيبعضهم بأن التعر كوعلل ذل ،كجمهول املال ون ماالًيكف ويالتعر
ون جمهول يك كونه بعدم قصد التملك یبأن دعو(ورده اجلواهر  ،ف لهيتعر ال كواملال اهول املال

قصد  سواء ه،يد علي ضائعاً ال ونه ماالًكه باعتبار يضرورة صدق اسم اللقطة عل ،واضحة الفساد كاملال
 ف وهو اليالتعر كالتمل رط يفتشين ك الضائع املزبور لريهو غ يالذ كخبالف جمهول املال ،أم ال كالتمل

   ).األمر إطالقاشتراط وجوبه بقصده بعد  يقتضي
أم  كان سواء قصد التمليف عصيهذا فعدم التعروعلى  ،ليمقابل الدل ل يفي أصريفهو غ األصلأما 

ف من باب يون عدم التعريكأن  بعدي نعم ال ،انيله عصكاحلفظ أو  التصدقأو  كالتملأن  ماك ،ال
ده العرف يستفي ماعلى  يقيما عرفت طركف يالتعرألن  ،كاملالعلى  الواقع قادراً ن يفيكمل إذا  يالتجر

 ريالناس غ موالاطة أليمانة من امللتقط وحظهار األإأراد الشارع به  يواجب نفسنه أ فاحتمال ،من أدلته
  ظاهر الوجه. 

راد به عدم ي )ده أحواالًي ت يفيولو بق ،فيها بعد التعركوز متلجي وال( :هذا فقول الشرائع یوعل
  .واقعاً كن من املالكعدم التم صورة ريغ اجلواز يف

 .ةيقيف ملا عرفت من الطريئس من صاحبها سقط وجوب التعريحىت  ده أحواالًي ت يفيمث لو بق
   .سيأيمل  راد به مايأن  لزمي )ده أحواالًي ت يفيولو بق( :عفقول الشرائ

  ف يون التعرك یالظاهر املستفاد من النص والفتو( :اجلواهر ولذا قال يف
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ن هل كول ،اناً فالظاهر سقوطهيعص  أحواالًريأس منه ولو للتأخيأما مع ال ،كلرجاء حصول املال
  .)١()أيضاً كوجهان أقوامها ذل ،نئذيح كوز التملجي

ئاً يمن وجد ش :(عليه السالم) مثل قوله ،اتيبعض الروا إطالقنئذ يح كجواز التملعلى  دليو
   .)٢(طالبه ءيجيحىت  تمتع بهيفهو له 
(عليه  احلسن الرضاأبو  لئس :قال ،ونس بن عبد الرمحنيرواه  ملا ،وز له التصدقجي كذلكو
، فلما مرتلناإىل  مرتله ورحلناإىل  ة فرحل منهاكنا مبان لكق يرف :فقال :قالأن  إىل ،وأنا حاضر السالم)

إىل  حتملوهحىت  حتملوا له :قال ،ء نصنع بهيش يق أصبنا بعض متاعه معنا فأيالطر صرنا يفأن 
ذا فبعه وتصدق كان كإذا  :قال ،ف نصنعكينعرف  لسنا نعرفه وال نعرف بلده وال :قال ،وفةكال

   .)٣(ةيأهل الوالعلى  :قال ،كامن جعلت فدعلى  :قال له ،بثمنه
 كالتمل يف شكالاإل عرف وجه النظر يفيومنه  ،وساً منهيان مأكوإن  ،ه فهو واضحكأما احلفظ ملال

عدم  أصالة ىمقتضعلى  هريغ یبقية يون الثابت منها حال الفوركفإذا فرض  ،األصلخالف على  بأنه
صال يإإىل  لةيف وسيون التعركصاً بعد مالحظة خصو یما تركإنه  :ولذا رده اجلواهر بقوله ،كالتمل
   .اناًيولو عص ريسقط بالتأخي ه فالكمالإىل  املال

ولذا  ، للضرورة وحنوهانيالب ان يفين عصيكمل  ما أشبهأو  نكلعدم التم عرفه أحواالًيمل ن إه مث إن
وله  ،في التعرنيمن حف عن االلتقاط فابتداء احلول يولو أخر التعر :قالنه أ عن الدروس كيان احملك

  أقرما  ،ه وجهانيهلا فف ان الكوإن  ،ان لضرورةكن إ ريخأضمان بالت والاألقوى على  بعده كالتمل

                                                
 .٣٧٢ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٧الباب  ٣٥٧ص ١٧الوسائل: ج )٣(
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   .كالظاهر ذل ،مكاحلاإىل  بالدفع ؤربيوهل  ،اللقطة ضمنها خان يف مث إن ،عدم الضمان
  . عدم الضماننيأصح الوجهن إ :كاملسال ويف

  .ذات ويل حفظ ال ونه ويلكصل وصح بقاء الضمان لألاألأن  سابقاً قد عرفت :اجلواهر ن يفكل
ناً فخان يان أمكلو نه أ ماك ،استصحاب بانتفاء املوضوع فال ينتفيم كاحلألن  ،فىخيال  ه مايوف

   .مانةم األكستصحب حي ضمن وال
 ،ثنائهأ ن يفأمث وخاوإن  ف حوالًيله بعد التعر كم التملكح الظاهر بقاءن (إ :كنعم قوله بعد ذل

دان يما صرح به الفاضل وولده والشهك ،فيه من االلتقاط والتعريدل عل ما طالقإل كالتمل ةيبن
   .القاعدة ىهو مقتض )ه خالفاًيأجد ف هم بل الريوغ كيركوال

  
  ((زيادة اللقطة للمالك))

 ة النماءية تبعيعلومه ملكملعلى  دامت ما كاملال يأ ادا لهيوز( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
   ).الولدكمنفصلة أو  السمنكادة يانت الزكمتصلة  ،كللمل

ه يون له بقدر سعيكالنماء  يف الًيان املتلقط دخكن إنه أ القاعدة ىن مقتضكل ،راهكما ذكوهو 
 كجواز التمل يف األصلكالنماء أن  ل ولو مبعونة فهم العرفينعم ظاهر الدل ،النماء ان يفكشتريف

ان كمور ل األك نيبأو  ن من الثالثةي أمرنياللقطة جواز اجلمع ب ث تقدم يفيوح ،ق واحلفظوالتصد
تصدق يوالنماء ف األصلحال  كذلكو ،فظ بعضهحيبعضه و كتمليتصدق بعضه ويف ،كذلكالنماء 

   .من الصور ك ذلريغإىل  ،سكبالعأو  النماء كتمليو األصلب
  .)كة اللقطة نظر أقربه ذليتبع يف( :قال ،وع من التأملاختاره القواعد مع ن يرناه هو الذكذ وما

   بأننين متابعته معلليديالشه وثاين كيركوعن ولده وال
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 ،أصلهعلى  ديزي الفرع الألن  ،ةيالنماء بالتبع ك استحق ملنيالع كاستحق ملإذا  امللتقط 
لنماء بعد االستحقاق ف شرطاً فقد وجد ايان التعركوإن  ،صل مبجرد االلتقاطحي كواستحقاق التمل

   ).األصلمل حول كإذا  ه حول بانفرادهكشترط لتملي بل ال ،نيتبع العيف
 األصلعلى  ديزي الفرع الأن  فمسألة الّإو ،فهمه العرف من النصي ب مايروه لتقركذ أن ماكو

   .ناسياالستإىل  وحنوه أقرب
املنفصل بعد عدم صدق اسم  ة يفيعه منع التبيف( :رد اجلواهر هلم بقوله علم وجه النظر يفيومنه 
خالف على  كون التملكما عرفت من  خصوصاً بعد كم جمهول املالكحعلى  یبقيه فيااللتقاط عل

ها مث كولذا لو متل ،واضحة املنع كه ذليوجود النماء مستحقاً ف یودعو ،قنياملتعلى  هيقتصر فيف األصل
خالف  امللتقط بال كمل حصل يف ياملنفصل الذ اء دون النمنيان له العك كحصل منها مناء فجاء املال

   ).تهيأما املتصل فالظاهر تبع ،اريع باخليباملكنه يح ن يفكل ،األصله عن كقلنا بانفساخ ملوإن  ،هيأجده ف
ل يالدلفإن  ،فيالتعرإىل  تاجحي نعم النماء املنفصل ال ، املتصل واملنفصلنيف بيلكالت وجه يف إذ ال

 كفإذا جاء املال ،ما عرفت عريفكة يالتبعإذ  ، ظاهر الوجهريغ ،خلإ )هاكولذا لو متل( :وقوله ،شملهي ال
 انت دراهم مثالًكلو نه أ القاعدة ىبل مقتض ،منفصالًأو  انك متصالً  والنماءنيه رد العيوجب عل
بة نسعلى  لك ،بعد ظهوره ك املالنينه وبيان الربح بكوحصل الربح  كها امللتقط بعد التمليوضرب ف

  .قرره العرفي ماله وعمله حسب ما
  مث  :(عليه السالم) قولهكات يمجلة من الروا يف ده مايؤيو
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وماً من الدهر فادفعها يجاء طالبها فإن  ،كعة عندين ودكعرف فاستنفع ا ولتيمل فإن  ،عرفها سنة
   .)١(هيلإ

 كعرض مال ال فاجعلها يفإو جاء طالبهافإن  ،ت ا فعرفها سنةيابتلفإن  :(عليه السالم) وقوله
   .)٢(كتيوص وص ا يفأهلا طالب ف ئجيمل فإن  ،هلا طالب ءيجيحىت  كمالعلى  يرجي ها مايعل يرجي

ء طالبها يجيحىت  عرض ماله عرف صاحبها حفظها يفيمل فإن  ،عرفها سنةي :(عليه السالم) وقوله
   .)٣(امنء فهو ضيأصاا شفإن  ،ا ىمات أوصوإن  ،اهيإها يعطيف

تصدق ا وملن  يحال الذ صاحبها ما أيتيتصدق ا فيعرفها سنة مث يف: (عليه السالم) وقوله
دعها يصاحبها ف یرضيإالّ أن  جر لههو ضامن هلا واأل ،متهايقأو  صاحبهاعلى  رديأن  هيجر هل علاأل

   .جر لهواأل
   .ك ذلريغإىل 

ث ي حريبعمل من الفق منفصالًأو   منواً متصالًريإذا منت اللقطة عند الفق علم حال مايومنه 
إذا باعه امللتقط  حال ما كذلكو ،كل النماء للمالكون يكث يبدون عمله حأو  ،وركاملذ كاالشترا

   .ع فتأملياجلم يف كلوحدة املال ك ذلريغإىل  ،يه فنمت عند املشتري املتصدق ا علريالفقأو  كاملتمل
ما ض الدجاج ويه امللتقط مثل لنب الشاة وظهر الدابة وبكستهلي يالذون النماء يكأن  بعدي نعم ال

املتعارف إذ  ،ات الضائعةياملزهر تنبت يف شجار اليتمثار األ كذلكو ،امللتقطعلى   مضمونريغ أشبه
ات التقاط يروا بل يف ،الضمان هلاإىل  ملاعثرته اإلكعلى  النص رد يفيومل  ،ورةكمور املذصرف األ

   .مقابل النفقة يف كذلأن  على دلي ما نساناإل

                                                
 . ٥ح ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج انظر املستدرك: )١(
 . ١٠ح اللقطةكتاب من  ٢الباب  ٣٥١ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ١٣ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٥٢ص ١٧ج الوسائل: )٣(
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 تباع وال ال :فقال ،طةيعن اللق (عليه السالم) عبد اهللاأبا  سألت ،ة حممد بن أمحديروا يفف
   .)١(هاينفقت علأن تستخدمها مبا كول ىتشتر

ما ين اخلرب فكل ،خبرب السفرة كتمسيإالّ أن  اللهم ،تابكأول ال يف كالم حول ذلكوقد تقدم ال
ان كنعم لو  ،خبالف املقام ،هايط للملتقط فيس استخدام من اللقيول ،ئهمناع الضائع إليمج كستهلي

ستبعد مشول خرب السفرة يذحبه مل يمل ن إ ما أشبهأو  مرضأو  ضربةأو  املوت لصدمةعلى  وان مشرفاًياحل
   .د وحنوهيل اليدلإىل  ضافةباإل كله باملال
  

  مع نية التملك)) ((الضمان
 كالتمل ىنون إ ـ امللتقط يأ ـضمن يف يوبعد التعر: (الشرائع فقد قال يف ،الح يأ ىوعل

  ).مانةاأل ىنون إ ضمني وال
املشار  ىات والفتاويعرفت من الروا ماعلى  تصدق ان إأيضاً ضمن ينه أإضافة ان الالزم كو

   .السابق ها يفيلإ
 وال كشاء حفظها للمالوإن  ،هايتصدق وضمن فأو  كمتل شاء مث إن :القواعد ولذا قال يف

   .ضمان
ة والشرائع يوالغن ،موضع منه اخلالف واملبسوط يف له يفك كما صرح بذلك :رامةكمفتاح ال ويف

والروضة وجممع الربهان  كوالتبصرة والدروس واللمعة واملسال اإلرشادر ويرة والتحركوالنافع والتذ
ث قد يوح ،ئنااعلمإىل  ث نسبهيرة حكوظاهر التذ ،هيعل مجاعة اإلياخلالف والغن ويف ،هاريح وغيواملفات

   .رارهكتإىل  يداع فال كذل الم يفكتقدم ال
  

  ((إذا نوى التملك فجاء املالك))
أو  ،االنتزاع وطالب باملثل لهن يكمل  كفجاء املال كالتمل ىولو نو( :كمث قال الشرائع بعد ذل

  ).ةين مثلكمل تن إ مةيالق

                                                
 . ٤ح من كتاب اللقطة ٣٣الباب  ١٧ج الوسائل: )١(
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 :موضع آخر بل يف ،شهراألإنه  كاملسال بل يف ،نيديفاضل وولده وأول الشهوفاقاً لل :اجلواهر ويف
 نيما دون الدرهم دون العيوجوب رد العوض فعلى  حيوالتنق يضاحاإل إمجاعبل قد مسعت  ،املشهورإنه 
   .اللزوم صالةأل

الرد  وجوب خالف يف ال :رامةكمفتاح ال قال يف )نةيام البيب مع قجيالرد ( :ث قال القواعديوح
وز جيبل  ،ف أم اليها بعد التعرك مع بقائها ومتلنيب رد العجيهل نه أ اخلالف يف إمناو ،فهيب تعرجيما يف

   .ة الثاينيفاكوال كاملسال ما يفكقوالن أشهرمها  ،رد العوض
 اإلرشادرة وكوالتذ ،أيتيما يتاب فكة الشرائع والرياملشهور وهو خإنه  أيضاً كاملسال ويف
 يف كياحمل مجاعشهد له اإليوقد  ،الظاهرعلى  أيتيما يالم له فك أثناء يف يضاحاإل ويف ،والدروس

ة واملبسوط واملراسم يوظاهر النها ،انت دون الدرهمكإذا  عدم وجوب ردهاعلى  حيوالتنق يضاحاإل
 ة جامع املقاصد وجممع الربهانريوهو خ ،نيه رد العيب علجينه أ لةيبل واملقنعة والوس ،والسرائر

   .ةيفاكوال
 ،لو من قربخي الإنه  :كاملسال ويف ،اتي من الروانيظهر وجوب رد العيقد إنه  :الدروس وقال يف

   .خبارظاهر األنه إ ةيفاكالروضة وجممع الربهان وال ه ويفيوف
تنتقل عنه  اً للملتقط فالكصارت ملأا   مع بقائهانياستدل القائلون بعدم وجوب رد الع :أقول

 تنتقل عنه الأا  وأما ،كذلعلى  دلةتقدم من األ فلما ،اً للملتقطكصارت ملأا  أما ،يرعبوجه ش الإ
 يوجود الوجه الشرععلى  ليدل وال يبوجه شرعإالّ  نتقل عنهي ال نساناإل كن ملفأل يبوجه شرعإالّ 
   يالوجه الشرعألن  ،املقام يف
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 كل ذلكس يول ،بردتهأو  رثاًإمبوته أو  ،ما أشبهأو  هبةأو  معاملة نساناإل یرضبون يك إمنا
   .املقام موجوداً يف

 ق للمقرض استرجاعهحي اً للمقترض والكون مليكالقرض  حيث إن ،وقد مثل بعضهم له بالقرض
   .ما هو املشهوركاملقترض الرجوع  كس للمقرض بعد متليلألنه  ،ةي باقنيانت العكوإن 

وجه  ه بالقرض اليوالتشب ،للقطة كات استرجاع املاليواظاهر الرإذ  ،نيليالدل يف مافى خيال ن كل
   .له

وماً يجاء طالبها فإن  ،كعة عندين ودكعرف فاستنفع ا ولتيمل فإن  ،مث عرفها سنة :ةيروا يفف
   .)١(هيلإمن الدهر فادفعها 

ل يسبك يفه الّإجاء طالبها وفإن  ،عرفها سنةي :(عليه السالم) عن الصادق ،احلليبح يصح ويف
   .)٢(ماله

   .)٣(كعرض مال ال فاجعلها يفإطالبها و جاءفإن  :ح ابن مسلميصح ويف
فإذا  ،طالبه أيتيحىت  تمتع بهيئاً فهو له فليمن وجد ش :(عليه السالم) جعفر أيب نع الصحيح، ويف

   .)٤(هيلإجاء طالبه رده 
فإن  ،جممع عرفها سنة يفيأن  له ينبغي :(عليه الصالة والسالم)عن الصادق  ،ةجيخد أيب خرب ويف

  اثاً ريانت مكمات فإن  ،ماله انت يفكال إو ،هيلإجاء طالبها دفعها 

                                                
 . ٥ح ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج انظر املستدرك: )١(
 . ١ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ٣٤٩ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٣ح ٢الباب  ٣٥٠ص ١٧ج الوسائل: )٣(
 . ٢ح ٤الباب  ٣٥٤ص ١٧الوسائل: ج )٤(
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جاء طالبها دفعوها فإن  ،ون هلميكأمواله و انت يفكهلا طالب  ئجيمل فإن  ،لولده وملن ورثه
   .)١(هيلإ

ولذا  ،انت قائمةكا إذ نيوجوب دفع الع ،بعضإىل  مة بعضهايات ولو بضميظاهر هذه الروان إف
 نيام العيصورة ق االنتزاع يف كس للماليلنه أ املشهور منإىل  نسب خالف مااألقوى  :اجلواهر قال يف
ضة صارت دجاجة والنواة يالبكل آخر كشعلى  صارتوإن  نيانتزاع الع كللمالأن  بل الظاهر ،حباهلا

 دهناًأو  قطاًأأو  اللنب جبناًأو  ط مفتوقاًيخاملأو  طاًيإذا صار القماش خم بله ما ،شجرة والصوف منسوجاً
   .ك ذلريغإىل  ،فحماًأو  اخلشب رماداًأو  ، فخاراًنيالتراب الثمأو  ،ما أشبهأو 

لَيس ﴿ألنه  ،اً بقدر حقهيكان شركل يالتبد ة يفيانت له مدخلكإذا  امللتقطأن  نعم قد عرفت
 نيانت العكإذا  مايمة فيالق رد املثل أو كلو أراد املالنه أ عرفي كومن ذل ،)٢(﴾ىما سعإنسان إالّ للْ

  .كذل ن له حق يفيكقائمة مل 
إنه  ليبل ق ، جازنيلو رد امللتقط الع األولعلى  نكول( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ولذا قال يف

باعتبار ثبوت  ،إشكاله يوف :ما قولهأ ،مةًيقأو  من رد العوض مثالً یا أولالقبول أل كاملالعلى  بجي
اشتغلت به  ي من أفراد احلق الذنيست العيول كلزوم املل األصلو كة التمليذمة امللتقط بن مة له يفيالق

 فقد عرفت ما )من أفراده ودفعها اجته وجوب القبول يانت هكاً ويالذمة مثل يف نعم لو فرض ما ،الذمة
   .هيف

  ه كوقد متل كد املالوجن (إ :حكامقول املهذب األ ظهر الوجه يفي كومن ذل

                                                
 . ١ح ٢٠الباب  ٣٧٠ص ١٧الوسائل: ج )١(
 . ٣٩اآلية سورة النجم:  )٢(



 ٣٦٣

أو  امللتقط بدفع البدل من املثل إلزامس له ية أخذها ولي باقنيانت العكفإن  ،فيامللتقط بعد التعر
   ).بأخذ البدل كاملال إلزامس له يذا لكو ،مةيالق

ع وحنوه أخذ بدله من امللتقط ي ببريالغإىل  منتقلةأو  انت تالفةكن إو( :قولهب كره بعد ذلكذ نعم ما
مل ن إ أخذ منه بدل مالهيامللتقط وعلى  رجعيأن  س لهيتصدق به فل وجد بعد ماوإن  ،مةيالقأو  ن املثلم
   ).ان أجر الصدقة لهكه وين له الرجوع عليكبه مل  يرضوإن  ،رض بالتصدقي

 نيجر وب األني بيريالتخ ات الواردة يفيوالروا ،أخذهيد ماله جيث يح كاملالفإن  ، ظاهر الوجهريغ
ل ماله يسبك يهأو  عرض ماله علها يفجينه أ على دل ماأن  ماك ،نيبدل منصرف عن صورة وجود العال
   .ي موجودة عنده املشترنيانت العكوإن  ،ه البدليون عليكلو باعها نه أ على هايداللة ف ال

  
  ((فروع))

نعم  ،نياملقام يف كملال امللتقط ووارثه لوحدة انيفرق ب النه أ ماك ،ثهاروو ك املالنيفرق ب اله مث إن
البدل من  كوأخذ املال ياملشترأو  ريعرف الفقيومل  باعها مثالًأو  تصدق انه إذا أ الم يفكال یبقي

فهل له احلق يف الرجوع إىل العني، وإرجاع مال امللتقط أم ال،  ي واملشترريامللتقط مث وجد ماله عند الفق
 يف كخروجه من مال املالعلى  ليدل املال الأن  ومن ،ي واملشترريالفق كمن استصحاب ملاحتماالن، 

اطان يتعارض احتيان رمبا كوإن  ،اط واضحيووجه االحت ،لولةيبدل احلكون يكفما أخذه  ،هذه الصورة
   .فالوجه التصاحل

فأراد ردها مع  كولو عابت بعد التمل( :ث قاليح ،قول الشرائع ظهر وجه النظر يفيومما تقدم 
بل ( :اجلواهر قال يفوإن  ،)بةيلزمه أخذها معي فلم ني العرياحلق تعلق بغألن  ،إشكاله يرش جاز وفاأل
  ما كصح عدم وجوب القبول األ



 ٣٦٤

 يكقد ح يرش الذباً مع األينه معياً وأراد رد عيميء مبن استقرض قيهو أشبه شإذ  ،عن الفخر
   ).هيح بعدم وجوب القبول فيعنهم التصر

متها بسبب يزادت قإذا  مايالم فكوقد تقدم ال ،رشه األيان علكب يالعان امللتقط سبب كإذا  نعم
   .يخصإذا  وانياحلك نيالع

  



 ٣٦٥

  
  أين يعرف مالك اللقطة))((من 

 يها الذيدعيمن إىل  تدفع اللقطةأن  بجي ال( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قال يف :)١٧مسألة (
 مثل ،غائباً كاملالإالّ  هايطلع علي ولو وصف صفات ال ،الوصف يفيك نة واليبالبإالّ  علم به امللتقطي ال

  ).ها وعقاصها ووزا ونقدهاءاكصف ويأن 
 شبهة يف فال كهو املال يبأن املدع ،ما مات وورثه الوارثيف وارثه مثالًأو  علم امللتقطإذا  :أقول

   .أيضاًد وجوب الر يف إشكال شاهدان فال كقام بذلفإن  علميمل إذا  أما ،هيلإوجوب الرد 
 :مث قال ،ثر من تأخر عنهكلة وأيالوس وقد صرح به يف ،ه اثنانيتلف فخيمما مل  :رامةكمفتاح ال ويف

   .لة والدروس والروضةياملبسوط والوس ما يفك نيميبالشاهد وال أيضاًب جيو
تاب ك يف رناه مفصالًكذ ماعلى  نيميموال تثبت بالشاهد والاألأن  على دلة الدالةلأل كوذل :أقول
   .الشهادات

وصفها بالوعاء   بعد مانيميشاهد وأو  نيادعاها أحد استحقها بشاهدن إ لة بأنهيعن الوس أما ما
عن  يفيك نيميالشاهد والأو  نيوجود الشاهدإذ  ،هيف مافى خيال ف ،ةياحلل اء والوزن والعدد الكوالو

 ،(صلى اهللا عليه وآله) ث رسول اهللايتقدم من حد  ماني أدلة الشهادة وبنيأنه أراد اجلمع بكو ،الوصف
   .ه نظرين فكل

  .ان عدالًكوإن  الواحد يفيك وال :مث قال القواعد
شهادة العدل لعدم  يفيك فال :وتبعه اجلواهر بقوله ،ه خالفاًيأجد ف هذا مما ال :رامةكمفتاح ال ويف

   .هيخالف أجده ف نة باليونه بك
(عليه لقوله  ،من باب االستبانة كان ذلكإذا  هد الواحدن من احملتمل جواز الدفع بالشاكل :أقول

  .)١(نةيتقوم به البأو  نيتستبإالّ أن  :الصالة والسالم)

                                                
 . ٤ح ٤الباب  ٦٠ص ١٢ج الوسائل: )١(
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وقد  ،حصل الظن من قولهإذا  رة جواز الدفع بالشاهد الواحدكالتذ يفاحتمل  :رامةكمفتاح ال ويف
   .من الوصف یوثوق به أقوقول العدل املألن  ،وهو متوجه دان واحملقق الثاينياختاره الشه

  .ة الوصفيفاكفقد تقدم عن الشرائع عدم  ،انكف كيو
  .هيطناب فظن صدقه لإلوإن  وال الوصف :القواعد ويف
رة كشف الرموز والتذكاملبسوط والسرائر والشرائع والنافع و ما يفك :رامةكمفتاح ال ويف

ه انعقد العمل يوعل ،اضيالربهان والر والروضة وجممع كوالدروس واللمعة واملسال اإلرشادر ويوالتحر
  .شف الرموزك ما يفك

دفعه على  ربجيمل  يأ ،هيرب علجيامتنع مل فإن  ،دفعه بالوصف يأ وزجينعم  :مث قال القواعد
   .بالوصف
جامع  ما يفك ،ما هو املشهوركظن صدقه إذا  وز الدفع له بالوصفجي :رامةكمفتاح ال ويف

أهل إالّ  ه ذهب اجلمهوريلإه انعقد العمل ويوعل ،والروضة كاملسال ما يفكشهر واأل ،ةيفاكاملقاصد وال
ر كذ املبسوط وسائر ما وبه صرح يف ،شف الرموزك ما يفكوجوب دفعها إىل  ذهبونيم فإالظاهر 
   .ادة اخلالف واملختلف هنايمع ز اإلرشادعدا  املسألة املتقدمة ما بعده يف
  

  ((إذا اطمأن أنه املالك))
 كبلغ درجة العلم بسبب وصف املاليمل وإن  نان العريفيحصل االطمنه إذا أ القاعدة ىمقتض :أقول

إالّ  هيتصرف في مال الناس الألنه  لكال أشإو ،انت امرأة جاز الدفعكولو  ةالشاهد الواحد ولو ثقأو 
  .يق عقليهو طر يبالعلم الذأو  ،نة وحنوهايهو الب يالذ يق الشرعيبالطر

ان كإنه  ،(عليه السالم) ني املؤمنريعن أم ،تقدم عن الدعائم ن العلم مايكمل ن إ نةيلبد لزوم ايؤيو
ت املال يعلفها من بيو ،هزهلاي سمنها والي ال ،عترضوا هلاي الألن  ،هالفعيان كللضوال مربداً ف بىن

  انت تشرف كف
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  .)١(عهايبي حاهلا العلى  ال أقرهاإو ،ء منها أخذهيشعلى  نةيفمن أقام ب ،بأعناقها
عن  ،يح البزنطيتقدم من صح ه ماريمن غأو  ان من الوصفك سواء ،نانية االطميفاكعلى  دليو
   .هيتتهمه رده عل طالب ال كءجاوإن  :قال ،ريالط يف (عليه الصالة والسالم)الرضا 

عرف يمن  :مث قلت :قال ،ناريه سبعمائة ديساً فكيوجد  يالذ يد بن عمر اجلعفيث سعيوحد
أنت فال  :ينفس فقلت يف ،سكيصاحب النا أ :قولي يرأسعلى  رجلإذا  فأول صوت صوته ،سكيلا

 عبد اهللا أيب على مث دخلت :قالأن  إىل ،هيلإبعالمته فدفعته  فأخربين ،سكيعالمة ال ما :قلت ،نتك
 نيالثبثإيلّ أمرنا لك  وتك شنيح كنإأما  :فقال ،ف صنعتكيت ويف تنحكيفأخربته  (عليه السالم)

   .)٢(حاالً يفأخذا وأنا من أحسن قوم هاية هاتيجار ايناراً يد
   .س ملن وصفهكيعطاء الإملا صنعه من (عليه السالم) مام ر اإليتقرعلى  دليث يح

 لونكأيم لفإ ،ناراًيد (عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريعن وجدان أم ،ث الدعائم املتقدميحد ويف
 (عليه الصالة والسالم) ني املؤمنريأم يعل خربأف ،ناراًيمن وجد د سالمباهللا وباإل نشديمسعوا غالماً إذ 

 رسلينأ :بالغالم فسأله فقال (صلى اهللا عليه وآله) باخلرب فدعا رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) رسول اهللا
  .)٣(ه وآله)(صلى اهللا علي فرده رسول اهللا ،ووصفه مين هلم به طعاماً فسقط ينار اشتريبد يأهل

  نار يائة دمه سبعياناً فيمن وجد مهيف ،املتقدمة ية القطب الراونديروا ويف

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ١ح للقطةمن كتاب ا ٦الباب  ٣٥٦ص ١٧ج الوسائل: )٢(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٣(
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 يمع :قال ،اءكو نار يفيسبعمائة د ذهب مين :فإذا رجل قال ،ءيمن ضاع له ش :قال الواجد
ناراً وأعطاها ي دنيفأخذ منها سبع ،نقص منهايأن مل كان كزان فوزا فيان معه مكفلما رآه و ،كذل

 هات الصرة ،هذه ما :فلما رآه تبسم وقال ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب إىل فأخذها وخرج ،الرجل
   .)١(حرام ةخرب من سبعمائ  من الرجل وسبعون حالالًنيوقد أخذت سبع ،هذا ثالثون :فقال ،ا یفأت

عقاصها  أمر حبفظ يتقدم الذ ماعلى  تب العامة واخلاصةك يف ياملرو يتقدم النبو كذلكو
  .كذل الظاهر يف ،)٢(ائهاكوو

فضاء عدم إداً بيمؤ( :يد بن عمر والنبويوخرب سع يح البزنطير صحكذأن  ولذا قال اجلواهر بعد
قامة إه لصعوبة كمالإىل  وعدم وصول املال ،مة امللتقطإىل  جهة اجلوازعلى  قبول الوصف املزبور ولو

املال  كتعرف مال هو املتعارف يف كذلأن  یدعي بل قد ،موال وخصوص النقد منهبعض األعلى  نةيالب
ان الظاهر كوإن  ،د الظنفيمل وإن  ر جواز الدفع بهيل رمبا ظهر من اللمعة والتحريبل ق ،الضائع
   ).خالفه

 يف يفيك :ليوق ،الوصف يفيك نة واليبالبإالّ  تدفع اللقطة ال( :ث قاليح ،مراد النافع كولعل ذل
   ).ذهب والفضة وهو حسنالكموال الباطنة األ

  .ليعرف وجه ملثل هذا التفصي فال الّإو
 نعميمل  )بالوصف يأ(م يتربع امللتقط بالتسلفإن ( :المهك ريأخ فقول الشرائع يف ،حال يأ وعلى

   .حمل نظر )ربجيامتنع مل وإن 
  فإن  ،نة ا انتزعهايولو ردها بالوصف مث أقام آخر الب( :مث قال الشرائع

                                                
 . ١ح من كتاب اللقطة ٥الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٥ح من كتاب اللقطة ٢الباب  ١٥٢ص ٣ج املستدرك: )٢(



 ٣٦٩

   .لولةيان احلكخذ بالعوض لفساد القبض وله مطالبة امللتقط ملان له مطالبة اآلكة انت تالفك
نة ياثنان فالبأقام وإن  ،إشكال نان فاليوصف مبا أوجب االطمأو  نةيواحد الب إنسانأقام ن إ :أقول

قاعدة أو  ن فهل الفاصل القرعةكميمل وإن  ،قدم يح مبرجح شرعين الترجكأمفإن  ،عرض واحد يف
ث ترفع يالقرعة حعلى  قدميف ، مرةريرناه غكذ ماعلى  اتياملال م يفكا احملأل ستبعد الثاينيمل  ،عدلال

  .لكهو املش يقاعدة العدل موضوع القرعة الذ
إذ  ،قامة عرضاًون مثل اإليكأن  القاعدة ىفمقتض ،مث أقام الثاين ،عطاه امللتقطأأقام أحدمها ووإن 

 كالدار اهولة املالأن  على نةيم أحدمها البيقيأن  فهو مثل ،نينتيالب ياوح بعد تسيالترجعلى  ليدل ال
   .هاريغأو  وقفأو  ولدأو  زوجة الرتاع يفكمثلة سائر األ يف كذلكو ،خرم اآليقيله مث  مثالً

  
  ((لو تعارض الوصف والبينة))

  .ل الوصفيدلى عل نة املقدميأدلة الب طالقإل ،نةينة فاملقدم البيولو تعارض الوصف والب
 ه مث أقام الثاينيلإالوصف وسلم اللقطة  األولولو أقام  ،نينتيتعارض البكولو تعارض الوصفان فهو 

  إليه.نة انتزعها منه وأعطاها يالب
ة كيملعلى  ةيون الوصف حجة شرعكضرورة عدم  ،إشكال خالف وال بال :اجلواهر ويف

نة مطالبتها يم البيان ملقكخذ د اآليانت اللقطة تالفة بك فإن ،ةينة الشرعيعارض البي أنعن  الواصف فضالً
 لو سلم امللتقط اللقطةنه أ ن الظاهركل ،ديالعلى  ليشمله دليها فيدمها عليان كخذ ملاآلأو  عن امللتقط

أن  ني فرق بريمن غ ،نةيم للبياملق الثاينإىل  مهايه االنتزاع منه وتسلين عليكم مل كم احلاكالوصف حبإىل 
م يراجع مقي إمناو ،ومةكل احليدل ىما هو مقتضكم فاصل كم احلاكحإذ  ،موجودةأو  ون اللقطة تالفةكت

   .بدهلا من الواصفأو  نهاينتزع عي يم وهو الذكنة احلايالب



 ٣٧٠

وإن  ، املستحقريغإىل  لولة بالدفعيان احلكمطالبة امللتقط مل(نة يم البيملقأن  طالقإب فقول اجلواهر
م كم احلاكحإذا  هيوما عن بعض من عدم الرجوع عل ،الضمان نايفي نه الكل ،كذل ان مرخصاً يفك
 الرجوع يف إشكالم به فال كاحلا إلزاممذهبنا من عدم على  تمي املأخوذ قهراً الكونه كه بالدفع به ليعل

   .)١( )نال منهما عندكعلى 
   .م بالدفعكلزم احلاي النه أ على ليدل يأإذ  ، ظاهر الوجهريغ
استقر  يخذ الغار الذاآلعلى  ن لو طالب امللتقط رجعكل( :جاً مع اجلواهروقال الشرائع ممز مث

أو  نةيذب البكنئذ العترافه بيرجوع له ح ال فإنه كن قد اعترف امللتقط له باملليكمل  ده ماي التلف يف
  ).حما هو واضكامللتقط على  رجعيخذ مل ولو طالب اآل ، حقريخذ منه بغون اآلكها وئخط

 ، مستندريان االعتراف غكإذا  مبا  )ن قد اعترفيكمل  ما(د قوله يقيلزم ي أننعم  ،رهكما ذكوهو 
إىل  ان له الرجوعك ناينيوصفه مبا أوجب اطمألنه  ديهذا لز :وصفه بأن قالإىل  ان مستنداًكإذا  أما
ما لو كفهو  ،يتراف بنائبل هو اع ،العقالء إقرارشمله يحىت  اعترافاً مطلقاً كس ذليلإذ  ،خذاآل

   .كذل ما أشبهأو  نةينة مث ظهر عدم عدالة البياعترف حسب الب
ه مث أقام يلإنة ا فدفعت يلو أقام واحد ب :بقوله كره الشرائع بعد ذلكذ علم حال مايومما تقدم 

 ،هيلإلمت وس األولانتزعت من  خرجت للثاينفإن  ،نهمايح أقرع بين ترجيكمل فإن  ،أيضاًنة ا يآخر ب
   .ان دفعها باجتهاده ضمنكولو  ،مكم احلاكان دفعها حبكن إ ضمن امللتقطيولو تلفت مل 

إالّ أن  الدفع له حسب االجتهادقلنا جبواز وإن  ألنه ،ان دفعها باجتهادهكإذا  ضمني إمنا :أقول
  ون الدفع باجتهاده يكم فكم احلاكها حسب حيبت في إمناا يالقضا

                                                
 .٣٨٥ص ٣٨جواهر الكالم: ج )١(
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خذ اآلوعلى  هي رجوعه علنينئذ بيح ك املالريتخينئذ يوح ،الدفع بالوصفكم كم احلاكبدون ح
   .للبدلأو  نيون الدفع للعيكأن  نياملسألة ب  فرق يفريمن غ

امللتقط  كان قد متلكو نة بعد احلول مثالًيأما لو أقامت الب( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
ان العوض ك سواء ،ل حالكعلى  لهأا  نيتبيث يح ط للثاينضمن امللتق األولإىل  وأتلفها ودفع العوض

بعد ظهور عدم  األولإىل   بالدفعنيتعيذمته ومل  احلق ثابت يفألن  ،ال اً أويباق األولإىل  املدفوع
وإن  ،األولعلى  رجع امللتقطين كول ، مالهنيقبض عيمل ألنه  القابضعلى  س له الرجوعيول ،استحقاقه

ن قد يكمل إذا  األولم كان بالوصف لتحقق بطالن احلكعما لو  م فضالًكم احلاكحب هيلإان قد دفعه ك
   ).ونه مأخوذاً منه ظلماً بزعمهكال فال رجوع له لإو ،م له بهكث احليمن ح ال كاعترف له باملل

  .رارهكتإىل  حاجة فال ،هيقد عرفت بعض مواضع النظر ف كأنإالّ  ،راهكما ذكوهو 
 طالقإل كبعد ذليمل  ،احللفإىل  ني الوصفنيصورة التعارض ب تاج يفحيل هنه أ ء وهويش یبقي

خر  دون اآلنيفإذا حلف أحد الواصف ،القضاء والشهادات تايبك رناه يفكذ ماعلى  بعض أدلة احللف
   .لفاحيمل إذا  كذلكو ،ف لقاعدة العدليوإذا حلفا فالتنص ،م له بهكح

  



 ٣٧٢

  
   :ها فروعيف :)١٨مسألة (
  

  امللتقط))((لو مات 
  .املورثكه يوالبحث ف ،هاكومل لو مات امللتقط عرف الوارث حوالً :القواعد قال يف :األول

   .ريالم التحركة يرة والدروس وهو قضكالتذ صرح يف كبذل :رامةكمفتاح ال ويف
 إىل تاجحي وال ،ر والدروسيرة والتحركالتذ ما يفك ،ثناء بىناأل ان يفكولو  :رامةكمث قال مفتاح ال

   .فيناف التعرياست
ناف ياستإىل  امللتقط فاحتاجأو  كطلب املاليألنه  خبالف امللتقط من امللتقط( :رةكالتذ قال يف

مسألة امللتقط عن  يفإالّ  رواكما ذكوهو  )ريغ ال كطلب املالي فإنه ،خبالف الوارث ف حوالًيالتعر
  .األولعن امللتقط  ال كاملالفحص عن ي إمنا امللتقط الثاينأن  ث تقدم سابقاًيح ،امللتقط

 الوارث وهوإىل  انتقال حق االلتقاطعلى  مبيننه أ يكعلفى خيال ( :هم بقولهياجلواهر عل إشكالو
   ).لو من نظرخي مات الرسال املسلّإرسال من تعرض له إظهر من يما عساه كاً إمجاعن يكمل ن إ

 امللتقط والوارث والغاصب نيفرق ب فال ،مهاكحنه أ ف اللقطةيالظاهر من أدلة تعرإذ  ،حمل نظر
   .مجاعاإلإىل  حاجة ع فالياجلم يف كبعض املسائل السابقة لوحدة املال ه يفيلإملاع ما تقدم اإلكهم ريوغ

  .موروثة يفه كة التمليولو مات بعد احلول بن :مث قال القواعد
انت كوإن  ،ن الوارثصاحبها أخذها م جاءفإن  ،ريرة والتحركالتذ ما يفك :رامةكمفتاح ال ويف

 كذل وتبعهم اجلواهر يف ،ضاقت زاحم الغرماءفإن  ،اتسعتن إ ةكمثلها من التر متها أويمعدومة أخذ ق
  .أيضاً

ر يالتحر واقتصر يف ،رةكالتذ ما يفكواحلفظ  كلوارث التمللان كنو يولو مل ( :مث قال القواعد
   ).ف آخريتعرإىل  تاجحي وال كر التملكذعلى  والدروس
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هما أراد الوارث يأوالصدقة ف كل التمليشمله دليف ،فيتعر ف اليبعد التعرألنه  ،رواكما ذكوهو 
  .عمله

تصدق بعضه يفظ بعضه وحيبعضه و كتمليأن  وزجيما كنه أ بعض املسائل السابقة وقد تقدم يف
  .كذلك األمرون يك فإنه ،املتعددأو  الوارث الواحدإىل  بالنسبة كذلكامللتقط إىل  بالنسبة
انت اللقطة من احلبوة وقد كرب وكان الوارث متعدداً وبعضهم الولد األكإنه إذا  :قاليأن  ينبغيو

عاً حسب حصصهم يفلهم مج ،ن من احلبوةكإذا مل ت ون له دون سائر الورثة خبالف ماكها املورث تكمتل
   .واؤشاإذا  واكتمليم حيث إها كن املورث متليكمل إذا  كذلكو ،رثاإل يف

ون يكف كعرض بعضهم عن التمليه املورث وكتمليمل  مطلق ما يف كلبعض الورثة التملصح ينعم 
ون حاله يكف ،ه من أرادهكاملباح متلكون يكقبلها الوارث يها املورث ومل كولو متل ،كاللقطة قبل التملك

   .رثإذا أعرض الوارث عن اإل حال ما
ت يمال امل بعده احتمل الرجوع يفأو  أثناء احلول ة يفكولو فقدت من التر :القواعد مث قال يف

  .وعدمه
مث  ،ر بالرجوعيالتحر م يفكح وحيرة من عدم الترجكالتذ يف ومثله ما( :رامةكمفتاح ال ويف

 األصلا أمانة وت أليء من مال امليصح عدم أخذ شاألأن  وجامع املقاصد يضاحاإل ويف ،احتمل العدم
ط من يتلفت من دون تفرأا  الظاهرألن  ،تمداً بظاهر حال املسلمة الذمة من وجوب البدل معءبرا

م كاحلاإىل  دفعهاأا  أو طيتلفت من دون تفرأا  الظاهرألن  ،وجوب البدل معتمداً بظاهر حال املسلم
 أما البدل فال ،مع وجداا ك وذلنيم العيهو متعلق بتسل إمناالوجوب أن  على ا عند املوت قرال ألإو
   ).األصلط وهو منتف بيبالتلف مع التفرإالّ  بجي

 األولأما وجه  ،ركمن قوة عدم الرجوع ملا ذ ،ره القواعد ومن عرفتكذ القاعدة هو ما ىومقتض
   نيبقاء الع األصلون كمة يد بضميل اليمن الرجوع فدل



 ٣٧٤

ولذا  ،هريوغ قاوم أصل الصحةي ال كذلفإن  ،فىخيال  ه مايوف ،بدهلاإىل  ريفإذا تعذرت وجب املص
   .طيوالتفر يعدم التعد ن األصلإ :اجلواهر قال يف

  
  ((لو شك الوارث يف تعريف املورث للقطة))

 ،عدمهما األصلف ،هل صار احلول أم الأو  ،املورث هل عرفها أم الأن  الوارث يف كلو ش :الثاين
 األصلف فيحرم عدم التعر إذا إالّ متام الناقص احملتمل من احلولإه يب علجيما كف يب التعرجيولذا 

   .الصحة
  

  ((لو تنازع اثنان يف اللقطة))
مثل مسألة  یجر ،بعضها :خروقال اآل ،لهاك يل :فقال أحدمها ،اللقطة لو تنازع اثنان يف :الثالث

   .خر بعضهالها واآلكأحدمها  یث ادعي حنيععلى  ني نفرنيالتنازع ب
ث يح ،نيخر الثلثأحدمها النصف واآل یو ادعما لك ى،قدر املدع علم حال االختالف يفيومنه 

   .من أمثلة االختالف املختلفة ك ذلريغإىل  ،ما به التفاوتيون فيكالرتاع 
  
  لو متلك اللقطة واستعملها))((

فإن  ،مث جاء صاحبها ،بناء داره واستعملهما يف دة مثالًياخلشبة واحلدكاللقطة  كلو متل :الرابع
 الّإو ،إشكال عطاء البدل فالإ یريان بعدمها فمن كوإن  ،الغاصبكان ك كان قبل احلول والتملك
تاب الغصب ك ل هذ املسألة يفيرنا تفصكوقد ذ ،حمرماً كن عمله ذايكمل وإن  ،أيضاًالغاصب كان ك

   .راركالتإىل  حاجة ه فالريوغ
  

  ((لو زاد على تعريف السنة))
ف يفالظاهر وجوب التعر ،صاحبهعلى  ها عثريلو زاد علنه أ ف سنةيلو علم بعد تعر :اخلامس
 ،السنة بعد الفحص يف كأس عن الظفر باملاليهو حلصول ال إمناد بالسنة يون التحديكأن  لقرب احتمال

بعض أدلة اللقطة  إطالقوا مال الناس وك ىفمقتض ،شمل صورة العلم بالظفر به لو تفحصي فال
  إذا  ماك ،الًيان الزمان قلكإذا  وصاًب الفحص خصجينه أ أسيالإىل  ديوانصراف أدلة التحد
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ث يرجع احلجاج حياحلج مث بعد متام السنة إىل  فقده احلجاج الذاهبون أثناء السنة ما فحص يف
 نيمام احلس اإلنيارة أربعيزإىل  بالنسبة كذلكو ،ا فقدت منهمقطع بأنه لو فحص وجد صاحبها ألي

إىل  بالنسبة (صلى اهللا عليه وآله) ارة الرسوليزأو  ،ل عام مرةك ب تأيتكث املوايح (عليه السالم)
   .شرفالنجف األ

حىت  تمتع بهيئاً فهو له فليمن وجد ش :قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ،ريبصأبو  ىفقد رو
  .)١(هيلإفإذا جاء طالبه رده  ،ه طالبهيأتي

 وعرفه يف عز وجل تق اهللا :قال له (عليه الصالة والسالم)الصادق ن إ :دية سعيروا ويف
   .)٢(املشاهد

  .من املطلقات ك ذلريغإىل 
   .نانيبله االطم ،يف االحتمال العقالئيوجوب التعر ون مثل القطع يفيكأن  بعدي وال

علم بعد  لو( :قال ثيح ،فيعدم التعر حكامح مهذب األيترج عرف وجه النظر يفي كومن ذل
 ،وجهان ،ه أم اليعثر عليأن  إىل ادةيب الزجيفهل صاحبه على  ها عثريلو زاد علنه أ ف سنةيتعر

ل يدل إطالقألن  :شرحه بقوله علل القوة يفوإن  )،لو من قوةخي ال ان الثاينكوإن  ،األولأحوطهما 
   :شمل الصور الثالثيد بالسنة يالتحد

   .بعدها كحصول العلم بعدم الظفر باملال :األوىل
   .االحتمال بالظفر به بعدها :ةيالثان

  .العلم بالظفر به بعدها :لثالثةا
   .لةكة مشريخالشمول للصورة األ یدعون إ :اً أضرب عن القوة بقولهرينه أخكل

  
  ((اللقيط ال يرث وال يورث))

  ،هماائورث من طرف امللتقط وزوجته وأقربي رث والي ط الياللق :السادس

                                                
 . ٢ح من كتاب اللقطة ٤الباب  ٣٥٤ص ١٧ج الوسائل: )١(
 . ١من كتاب اللقطة ح ٦الباب  ٣٥٦ص ١٧الوسائل: ج )٢(
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 ،خوةإان له كخوة لو رباء اإلخوته وأقأورث من قبل أوالده ويرث وي إمناو ، مرتبط مرينه غأل
  .ني وعلم بأما أخونيطيالتقط امللتقط لقإذا  ماك

رث ي ورث والي ط الياللق :قالإنه  ،(عليه السالم) عبد اهللا أيب عن ،رواه الدعائم ما كد ذليؤيو
   .)١(ورث من قبل زوجتهيرث ويو ،انكن إ رثه ولدهيو ،هيمن قبل أبو

  
  ((ال جيوز تغيري اللقطة))

عرفه ي الأن  وجبياهلزال مما أو   بالسمنريتغيوان ياحل كتريأن  وز للملتقطجي نه الأ الظاهر :السابع
   .هريوغ ديالعلى  صاحبه منإىل  رجاع املالإل وجوب يودل ،مانةخالف األألنه  وجدهإذا  صاحبه

  .ن وحنوهوايغ للحيمبثل التصبأو  صة عضوينقأو  ادة عضويه بزيريظهر عدم جواز تغيومنه 
  .)٢((عليه السالم)علي  ة مربديتقدم من روا ده مايؤيو

   .اع صاحبه له فعل حراماً وضمنيأوجب ضوبه  كولو فعل ذل
حالته السابقة أرجعه إىل  ن من ارجاعهكمتإذا  نعم ،فيالتعرإىل  نئذياج حيوالظاهر عدم االحت

   .هايال
  
  صرف اللقطة بعد متلكها))((

 يف يهدأو  قةيعقأو  نذر صرفه يفيأن  صح لهيالبضاعة مع شرائطه أو  وانياحل كمتلإذا  :الثامن
تلف يوإذا مل  ،فإذا ظهر صاحبه وقد تلف أعطاه البدل ،ك ذلريغأو  مخسأو  اةكزأو  ةيأضحأو  احلج

   .هيوجب عل اميصرف من ماله فيون الصارف يكو ،اهيإأعطاه 
   . املوفق للصوابواهللا ،تابكهذا ال راده يفيإأردناه  وهذا آخر ما

                                                
 . ٣ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )١(
 . ٢ح من كتاب اللقطة ١٥الباب  ١٥٤ص ٣ج املستدرك: )٢(
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 اهللا یوصل ،نيواحلمد هللا رب العامل ،نياملرسلعلى  وسالم ،صفونيرب العزة عما  كسبحان رب
   .ني الطاهرنيبيحممد وآله الطعلى 

د يب ،نة قم املقدسةيمد  من شعبان عام ألف وأربعمائة وستة يفنيوم السبت الثالثي يف یوقد انته
   .يازريشال ينياحلس يمؤلفه حممد بن املهد
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