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 ] باب اللقطة [

الشي امللتقط، يقال: التقط الشيء إذا أخذه ورفعه من األرض، وهذا الباب يتعلق  ] اللقطة [
باألموال اليت ال يُعرف أصحاهبا، جيدها اإلنسان إما يف الطريق أو يف مِّْلك من أمالكه ساقطة من 
صاحبها، وحينئذ يرد السؤال: ماذا يفعل هبذه األشياء اليت تُعرف يف زماننا يف األزمنة املاضية 

هبا حقوق  8بالضائعات؟ فاألشياء اليت تُفقد وتضيع ويلتقطها الغري هلا أحكام شرعية حفظ هللا 
أي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد عن  ] باب اللقطة [: -رمحه هللا -املسلمني، فقال املصنف 

باللقطة. وسنته وهديه يف األحكام وما اشتمل عليه ذلك اهلدي من األحكام املتعلقة  Uرسول هللا 
 والشيء الذي يلتقط ينقسم إىل قسمني:

القسم األول: ما رخص الشرع فيه وجعله يسرياً فهذا أمره سهل جيوز للمسلم مبجرد التقاطه أن ميلكه 
إىل هذا النوع بقوله يف حديث جابر  Uويأخذه، إال إذا جاء صاحبه وعرفه فريده إليه، وأشار النيب 

يف السوط والتمرة وشبه ذلك". يعين: األشياء التافهة اليت ال  لنا U: "رخص النيب Wحينما قال 
أيضًا إىل ذلك بقوله يف احلديث الصحيح حينما رأى مترة على  Uتتبعها مهة صاحبها، وأشار النيب 

: ) والذي نفسي بيده لوال أين أخاف أن تكون من متر -عليه الصالة والسالم  -األرض فقال 
أن تكون من متر الصدقة فرتكها من باب الشبهة والورع مث قال: ) لوال الصدقة ألخذهتا ( فهو خاف 

صلوات هللا وسالمه  -أين أخاف ( أي: أين لو حتققت أهنا ليست من متر الصدقة ألخذهتا وأكلتها 
. فهذا يدل على أن األشياء اليسرية التافهة أمرها واسع، ولو وجدها اإلنسان أخذها وملكها -عليه 

ن إذا جاء صاحبها أو عرف صاحبها وجب عليه أن يرد له حقه، كما أشار إىل ذلك بوجداهنا، لك
رمحه هللا  -والذي سيذكره املصنف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -بقوله يف حديث زيد بن خالد اجلهين 

عن ضالة الغنم: الشاة حينما توجد يف الفالة والربية، فقال  -عليه الصالة والسالم  -حينما سئل  -
: ) إمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب ( فأحل له أن يأخذها فدل على -ليه الصالة والسالم ع -
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أن هذا النوع من اللقطة يأخذه اإلنسان مباشرة، وال بأس وال حرج عليه فيه ما مل يعلم صاحبه 
 فيجب عليه أن يرد ذلك احلق إليه.

احبه، فلو أن إنسانًا وجد ذهبًا أو وجد وأما النوع الثاين من اللقطة: فهو العزيز الذي تتبعه مهة ص
مااًل "نقوداً من الفضة" أو وجد شيئاً غالياً، فهذا الشيء يف الغالب أن صاحبه يبحث عنه، وصاحبه 
متعلق به فيطلبه ويسأل عنه ويتحرى، فهذا النوع هو الذي فيه التفصيل وهو الذي جاءت فيه 

وجوب تعريفه ووجوب العناية به وقسم هذا  U أحكام شرعية ومسائل فقهية، بني فيه رسول هللا
 النوع إىل قسمني يف حكم الشريعة، فقسم منه: جيب تعريفه والعناية بالداللة عليه حىت جيد صاحبه. 

والقسم الثاين: ال جيوز للمسلم أن يأخذه وهو: ضالة اإلبل، فالشيء العزيز الذي تتبعه مهة صاحبه 
إما أن يكون ممتنعًا بنفسه كاإلبل واختلف فيما يُلحق هبا من البقر وحنوها من احليوانات اليت تدفع 

قال يف ضالة  Uبنفسها فهذه ال تُلتقط وال جيوز ألحد أن يأخذها من حيث األصل؛ ألن النيب 
اإلبل: ) مالك وهلا؟! ( يعين: اتركها وشأهنا ) معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر حىت 

من التعرض هلذا النوع  -عليه الصالة والسالم  -يلقاها رهبا ( فهي قوية قادرة أن متنع بنفسها، ومنع 
، فهذا النوع العزيز من األموال منه وقال: ) ال يؤوي الضالة إال ضال ( وهذا راجع إىل ضوال اإلبل

ما ميتنع بنفسه مثل احليوانات من اإلبل وما يف حكمها. ومنه ما ال ميتنع بنفسه: ممكن أي شخص 
يأيت يأخذه، كالنقود فهذه النقود إذا ُوجدت وكانت كثرية وصاحبها يبحث عنها فإهنا هلا أحكام 

ا أن يعرف عفاصها ووكاءها، أي: أن يعلم يف سنته وهديه من التقطه Uشرعية أمر رسول هللا 
الصفات اليت هي عليها: املكان الذي كانت فيه، والوعاء اليت ُوجدت فيه، والرباط الذي رُبط به 
ذلك الوعاء إن كان مربوطاً، ونوعية هذا الوعاء وتفاصيله وصفاته اليت يتميز هبا عن غريه، وكذلك 

، فهذه كلها ينبغي -كاجلواهر واملعادن النفيسة   -اء العزيزة الذي بداخلها من النقود واألموال واألشي
مث بعد ذلك يُعرفها وال يذكر هذه الصفات، ومن جاءه سأله عن صفاهتا، فإن  ،عليه أن يعلمها

دفع إليه ماله، وظهر صدقه وأنه  :حتققت الصفات اليت ذكرها وانطبقت على املفقود والضائع
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فالظاهر أنه مال لغريه وليس  :ذا مل ُُيسن أو أخطأ يف الصفاتصاحب ذلك الشيء املفقود، وأما إ
 مبال له.
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يف حكم  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث زيد بن خالد اجلهين  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
يف هذا احلديث مجلة من األحكام واملسائل اليت تتعلق باللقطة، يقول  Uاللقطة، بني رسول هللا 

W : [ سئل رسول هللاU ]  قيل: إن الذي سأله هو راوي احلديث: زيد بن خالد اجلهين صاحب
حيث نصرت دين  Uوهو من قبيلة جهينة، وكانت من أحب القبائل إىل رسول هللا  Uرسول هللا 

ُيبهم؛ ملا كان هلم من املآثر يف دين هللا  -عليه الصالة والسالم  -وكان  Uهللا وآزرت رسول هللا 
أنه قال: ) األنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار موايل  Uونصرته، ففي الصحيح عن رسول هللا  8

هللا ورسوله ( وكان هذا الصحايب منهم، وذكر بعض أئمة احلديث وأهل الرجال والسري: أنه كان 
عن لقطة  Uسئل رسول هللا  ]، يقول: Uألف من أصحاب رسول هللا فيهم ما ال يقل عن 

أي: عن اللقطة من الذهب واللقطة من الورق، وهذا السؤال عن لقطة الذهب  الذهب والورق [
والفضة عام يشمل ما إذا كان الذهب نقداً أو كانت الفضة نقداً أو كان حلياًّ كان كل منهما حلياًّ 

مثناً لألشياء، ولذلك كانت الدنانري من  8أن الذهب والفضة جعلهما هللا  أو مصوغاً، ومن املعلوم:
الذهب وكانت الدراهم من الفضة، والغالب يف سقوط األشياء من األمثان أن تكون من الذهب 

عن الرجل جيد اللقطة من الذهب والفضة، يعين: جيد  -عليه الصالة والسالم  -والفضة، فسئل 
من جنس الذهب أو من جنس الورق الذي هو الفضة، يف زماننا األوراق  الشيء الضائع عن صاحبه

النقدية منزلة منزلة الذهب والفضة، فمن هذه األوراق ما رصيده ذهب: كاجلنيهات والدوالرات 

اللقطة: الذهب أو عن   U: سئل رسول هللا قال Wعن زيد بن خالد اجلهين  - 229] 
فإن مل تحعرف فاستنفقها ولتكن  ،اعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة الورق، فقال: )

دها إليه ( وسأله عن ضالة اإلبل، فقال: ) لدهر فأ، فإن جاء طالبها يوماً من اوديعة عندك
ىت جيدها رهبا ( أكل الشجر حترد املاء وت ،فإن معها حذاءها وسقاءها ؛دعهامالك وهلا؟! 

 أو ألخيك أو للذئب ( [. فإمنا هي لك ،) خذهاوسأله عن الشاة، فقال: 
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والدنانري واللريات، ومنها ما رصيده فضة: كالرياالت والدراهم فهذه حكمها حكم لقطة الذهب 
ا اهااصافارف عا] ) اع: -الم ـالة والسـعليه الص -. فقال Uول هللا ـد رسـهـلى عـة عـضـوالف
 -عليه الصالة والسالم  -الوكاء هو: ما يربط به الوعاء، والعفا  هو: الوعاء، وأراد  اءها ( [اااووك

أن يبني للملتقط أنه جيب عليه أن يعرف صفات اللقطة؛ حىت يستطيع أن يردها إىل صاحبها، فقال 
ويف زماننا توضع النقود داخل احملافظ  عفاصها ووكاءها ( [) اعرف ] : -الة والسالم عليه الص -

وداخل احملامل أو داخل أظرف الورق فهذه يف حكم  -صغرية كانت أو كبرية  -وداخل الشنط 
: أنك إذا وجدت هذا املال الضائع فإنك تكون على بينة Uالوكاء والعفا ؛ ألن مراد رسول هللا 

لصفات اليت كان عليها، فهل كان هذا املال موجودًا داخل حمفظة أو كان خارجًا عن وعلم من ا
احملفظة جمردًا عن الوعاء اليت ُُيفظ به؟ فإذا كان داخل احملفظة أو داخل وعاء فما نوع هذا الوعاء؟ 

ات، وما هي الصفات اليت يتميز هبا هذا الوعاء عن غريه؟ وما لون هذا الوعاء؟ وحنو ذلك من الصف
والسبب يف ذلك: أن اإلنسان إذا أراد أن يُعرف الشيء الضائع فإن الناس تدعيه ولرمبا تدعيه 
بصدق، فيكون أكثر من شخص له شيء ضائع وحينئذ ال نستطيع أن منيز بني أصحاب هذه 

م املسلم إذا وجد شيئاً ضائعاً أن يعل Uالدعاوى إال عن طريق األمارات والعالمات، فأمر رسول هللا 
صفات ذلك الشيء الضائع؛ حىت إذا جاء صاحبه يومًا من األيام أو جاء شخص يدعيه سأله عن 
هذه الصفات، فإذا أعطاه هذه الصفات وبينها له على وجه يغلب على الظن أنه صاحب ذلك 

مبعرفة هذه العالمات  -عليه الصالة والسالم  -الشيء وجب عليه أن يرد احلق إىل صاحبه، فأمر 
ومن هنا قال بعض العلماء: إن هذا احلديث  ءها ( [) اعرف عفاصها ووكا] رات فقال: واألما

يدل على حجية القرائن وأن القرائن ُُيكم، هبا فإنه إذا جاءك الشخص وقال لك: هذا املال مايل أو 
هذا الذهب يل، أو هذه الفضة اليت وجدهتا ملك يل، فإنه يف األصل ينبغي أن يقيم البينة على 

ولكن ملا كان يتعذر على   ژ ٿ       ٿ ٿ  ٿ ٺ   ٺ ژق دعواه كما قال تعاىل: صد
اإلنسان أن جيد أو تكون له بينة يف مجيع األحوال، فإن البينة اليت تدل على صدقه هذه العالمات 

عليه  -واألمارات وهي قرائن، وليست من جنس البينات املعروفة من الشهود وما يف حكمها، فأمر 
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أن يضبط امللتقط صفات اللقطة من حيث الوعاء والصفة اليت كانت عليها، هذا   -والسالم الصالة 
 كله إذا كانت اللقطة يف غري موضع مملوك؛ ألن اللقطة هلا حالتان:

احلالة األوىل: أن يلتقطها اإلنسان داخل ملك الغري: فهي ملك لصاحب ذلك  البناء وذلك امللك؛ 
لك ما فيه، وأن األشياء تُفتقد وتسقط منه ال من غريه، ولذلك ألن الغالب أن صاحب امللك مي

يقولون: هذا من العمل بالظاهر، فالظاهر أنك إذا وجدهتا يف بيت أو يف حوش وكان هذا البيت 
يسكنه أحد أو داخل غرفة ويسكنها أشخا  فإن هذه اللقطة ملك ملن بداخل الغرفة حىت يدل 

: -عليه الصالة والسالم  -العلماء يف العمل بالظاهر، فقال  الدليل على خارجها، وهذا أصل عند
وهذا يدل على احتياط الشريعة اإلسالمية يف حقوق الناس،  ] ) اعرف عفاصها ووكاءها ( [

وكذلك أيضاً: بذل األسباب اليت تدفع الشحناء والبغضاء بني املسلمني، وذلك يف حال ما إذا ادعى 
ال نستطيع أن نقطع هذه اخلصومة وال نستطيع أن نرفع هذا النزاع  هذا املال أكثر من شخص، فإننا

إال عن طريق هذه العالمات واألمارات، فأنت لو جاءك شخصان كل منهما يدعي أنه سقط منه 
مبلغ من مال، فأنت قلت: من ضاع له مبلغ من املال فليأتين، فجاءك شخصان وادعى كل واحد 

ستطيع أن متيز بني االثنني، واملبلغ الذي وجدته هو املئة، لكن لو منهما أنه قد فقد مئة وحينئذ ال ت
قال لك أحدهم: هذه املئة ورقتان من فئة اخلمسني، وقال اآلخر: ورقة واحدة من فئة املئة، فقد 
وجدهتا ورقتني من فئة اخلمسني علمت أن هذا املال ملن بني العالمة، ومن هنا كان ذِّكر هذه 

 نتباه لعالمات املال وصفاته من احتياط الشريعة اإلسالمية يف حقوق الناس.العالمات واألمر باال

عليه  -أمر  ف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة ( [) اعر ] : -عليه الصالة والسالم  -قال 
 امللتقط أن ُيفظ مال أخيه. -الصالة والسالم 

أن يكون هذا التعريف على  ثانياً: أن يعرفه سنة كاملة، والتعريف واجب على امللتقط لكن بشرط
الصفة اليت يغلب على الظن أنه قد أعذر فيها وبني ألكثر الناس أو أغلب الناس هذا الضائع؛ حىت 

التعريف سنة  ] ) مث عرفها سنة ( [: -عليه الصالة والسالم  -مُي كن بعد ذلك من املال، فقال 
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ع أن يعرف كل أسبوع مرة مثل اجلمعات، يكون يف اجملامع، وال يشرتط أن يكون يومياًّ وإمنا يستطي
مثل: أن يكون سقطت يف سوق وهذا السوق أسبوعي فيعرفها كل أسبوع، يضع ورقة يف مكان بارز 
من السوق ويأمر شخصاً أن ينادي: أيها الناس، من ضاع له مال فليأتين. فالتعريف يكون عن طريق 

الناس من الباعة وحنوهم، وال جيوز أن يكون الكتابة، يكون عن طريق النداء، يكون عن طريق توصية 
عليه  -منع من هذا، ففي احلديث الصحيح عنه  Uهذا التعريف داخل املساجد، وذلك ألن النيب 

أنه قال: ) من مسعتموه ينشد ضالته يف املسجد فقولوا: ال ردها هللا عليك؛ فإن  -الصالة والسالم 
يف املساجد أن تنشد الضالة، وهذا يدل على أنه ال  Uاملساجد مل تنب هلذا ( ولذلك هنى رسول هللا 

اء على الضائعات داخل املساجد، ويف حكم هذا: أن تـُع لَّق أوراق جيوز التعريف وال جيوز أيضًا الند
جعل املسجد حرمًا بين  Uالضائعات داخل املسجد، فإن هذا يأخذ حكم النشدة، وذلك أن النيب 

لذكر هللا، فإذا ُعلقت مثل هذه شغلت املصلني وشغلت الناس عن ذكر هللا، ومن هنا لو علقها أو 
من خارج املسجد ال من داخله، وال تعلق على األبواب اليت تشرع على  أراد أن يعلقها فليعلقها

 داخل املسجد؛ ألهنا يف حكم ما هو بداخل املسجد.

استدل به مجهور العلماء على أن السنة يف  ] ) مث عرفها سنة ( [: -عليه الصالة والسالم  -يقول 
يبتدئ به التعريف، فالعربة باليوم الذي األشياء الضائعة أن تـُع رَّف سنة كاملة، فيحسب اليوم الذي 

يبدأ به التعريف ال بيوم وجداهنا، فلو أنه وجدها يف أول حمرم مث ابتدأ التعريف يف ربيع فالعربة بربيع؛ 
فالعربة أن يستتم التعريف سنة كاملة.  ] ) عرفها سنة ( [: -عليه الصالة والسالم  -ألنه قال 

لتعريف يكون لسائر األموال امللتقطة سواء كانت غالية أو استدل به مجهور العلماء على أن ا
 -من أصحاب اإلمام أيب حنيفة  -رمحهم هللا  -رخيصة، جليلة أو حقرية، وذهب بعض العلماء 

إىل أنه إذا كان املال قلياًل فإنه يعرف أيامًا قليلة، ومل يقولوا بالتعريف حوالً،  -رمحة هللا على اجلميع 
على هذا القول، قالوا: تـُع رَّف عشرة أيام، ومنهم من قال: إذا وجدت مااًل يسرياً وظاهر السنة حجة 

تعرفه ثالثة أيام إىل عشرة أيام، والصحيح: أنه جيب تعريف املال الضائع الذي تتبعه مهة صاحبه سنة 
على ذلك، فإن مل تـُْعر ف خالل السنة ومل يأت شخص يدعيها ويذكر  Uكاملة؛ لنص رسول هللا 
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        : ) فاستمتع هبا ( ويف اللفظ اآلخر: -عليه الصالة والسالم  -لتها واألمارات عليها قال أد
وهي  -يف هذا دليل على أن املسلم إذا عر ف اللقطة املدة اليت جيب تعريفها  ( [ ) فاستنفقها] 

أذن  Uن النيب أن له احلق أن يأخذ هذا املال وأن ينفق من هذا املال على نفسه، وذلك أل -السنة 
له أن يستمتع هبا، ويف هذه املسألة قوالن: من أهل العلم من أخذ هذا احلديث على ظاهره وهم 
اجلمهور، وقال بعض احلنفية بالتفصيل فقالوا: يأخذها إن كان فقريًا ينفق على نفسه وإن كان غري 

أحل للملتقط ذلك ومل  Uالنيب  فقري ال ينفق. والصحيح: أنه ينفق سواء كان فقرياً أو كان غنياًّ؛ ألن
يفرق بني غين وغري غين، من االحتياط: أن يتصدق هبا وأن ينوي هبذه الصدقة أن تكون عن 
صاحبها، فيؤجر عدة أجور وهذا من أفضل ما يكون، فإن تصدق هبا على نية صاحبها وجاء 

أن تكون  صاحبها جيب عليه أن يضمن له املال، فإذا قال صاحبها: رضيت بصدقتك وقبلت
عليه الصالة  -صدقة، سقط حقه، وحينئذ يكون األجر للملتقط واألجر لصاحب املال. مث قال 

 من الدهر يطلبها فادفعها إليه ( [ فإن جاء صاحبها يوماً  ،) ولتكن وديعة عندك] : -والسالم 
ذه اللقطة يف هذا دليل على أن امللتقط ال ميلك اللقطة إن ُوجد صاحبها، وأنه جيب عليه ضمان ه

لصاحبها، فإذا جاء صاحبها وع رَّفها وبني صفاهتا على الوجه الذي يدل على صدق دعواه وأن املال 
 ماله، فإنه جيب على امللتقط أن يرد املال إىل صاحبه.

 ؛دعها !) مالك وهلا؟]  :-عليه الصالة والسالم  - فقال ،وسئل عن ضالة اإلبل] ويف قوله: 
يف هذا دليل على أن  ل وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا ( [ترد املا ،هافإن معها حذاءها وسقاء

يف احلديث الصحيح: أنه توعد من  -عليه الصالة والسالم  -ضالة اإلبل ال تؤخذ، وهذا مما بينه 
: ) ال يؤوي الضالة إال ضال ( وعمل هبذا -عليه الصالة والسالم  -أخذ ضالة اإلبل وقال 

حرم على  Uقوا باإلبل ما كان يف حكمها من الدواب القوية؛ فإن النيب وأحل Uأصحاب رسول هللا 
يعين: أن اإلبل  [ ) فإن معها حذاءها وسقاءها (] املسلم أن يأخذ ضالة اإلبل، وبني العلة فقال: 

فيها من القوة واجللد والصرب ما ال حتتاج معه إىل حفظ ورعاية؛ ألهنا تطأ بأخفافها األرض وال يضرها 
ذلك فتستطيع أن تسري ما شاء هللا حىت يلقاها رهبا، وأيضًا تصرب على املاء ومعلوم صربها أهنا إذا 
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أنه مُي كنها أكثر مع أهنا حتن إىل معاطنها وردت على املاء رمبا صربت أسبوعًا كاماًل، وهذا ال شك 
وترجع إىل معاطنها، حىت إن الرجل يشرتي اإلبل من أقصى الشرق ويذهب هبا إىل الغرب فرتجع إىل 

عليه من القوة والصرب، ومن  8معاطنها األوىل، وهذا معلوم من سري  اإلبل وأحواهلا؛ ملا جبلها هللا 
ل ومجهور العلماء على حترمي ذلك، وأحلق بعض أصحاب النيب من أخذ ضالة اإلب Uهنا منع النيب 

U  كان ذات يوم مع هبمه   -رضي هللا عنه وأرضاه  -البقر باإلبل، فهذا جرير بن عبدهللا البجلي
: ما هذه؟ فلما نظروا فإذا هبا ليست من Wوبقره، فجاءت بقرة ودخلت يف ذلك القطيع فقال 

 Uوقال: "مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -طردها أن ُتطرد عن بقره، و  Wبقره، فأمر 
والذي  -عليه الصالة والسالم  -هبذا األصل منه  Wيقول: ) ال يؤوي الضالة إال ضال (" فأخذ 

 يدل على إحلاق احليوان املمتنع، ومن هنا البقر فيه قوة وميتنع وُمنع من إيوائه؛ للعلة اليت ذكرناها.

-عليه الصالة والسالم  -عن نوع ثالث وهو: ضالة الغنم، فقال  -ة والسالم عليه الصال -مث سئل 
فدل على أنه جيوز أن يلتقط املسلم ضالة الغنم،  إمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب ( [ )] : 

ألنه  ] ) أو للذئب ( [أن تكون هذه الضالة خارج العمران ال داخل العمران؛ لقوله:  :ولكن بشرط
الذئب إال يف البادية واخلارج ال يف الداخل، وبشرط أن ال يوجد حوهلا قطيع أو أناس ال خيشى عليها 

ساكنون، فإذا ُوجد أناس هلم مضارب وهلم خيام وهلم بنيان فإن الظاهر أهنا غنمهم وال يأيت 
الشخص ويلتقطها مباشرة، ومن هنا يشرتط يف التقاط ضالة الغنم أن تكون يف مقطعة ومفازة يغلب 

 -نه أنه إذا مل يأخذها أخذها الذئب، أو تكون ضائعة حىت هتلك ومتوت، وهذا ما عناه على ظ
 حبل أخذ هذا النوع من الضائعات. -عليه الصالة والسالم 

يف هذا احلديث دليل على مسو منهج الشريعة اإلسالمية، فإن هذه اللقطات إما أن يقال: ال يأخذها 
اإلنسان مطلقًا فتضيع أموال املسلمني، وإما أن يقال: خذها واملكها وهذا ُُيدث الضرر وضياع 

لشريعة أموال الناس وأكلها، ولرمبا اختصم الناس إذا وجدوا أمواهلم عند الغري، ولكن فصلت ا

  ژ ۆ    ۇ ۇ ڭڭ ڭ ژاإلسالمية هبذا التفصيل الذي هو تنزيل من حكيم محيد 
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فسبحان هللا رب العاملني، واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، ويف زماننا 
كثري من األمور، فأوالً: تيسرت وسيلة التعريف باللقطة عن طريق وسائل   -وهلل احلمد  -تيسر 

وضع الضائعات يف  اإلعالم، عن طريق اجلرائد، عن طريق اإلعالنات، تيسر اإلعالن بالكتابة، تيسر
مكان معني بالرجوع إىل األقسام واملسؤولني عن هذه الضائعات يف اإلدارات املختصة هبذه 
الضائعات؛ ألن الناس يف الغالب إذا ضاعت منهم أشياء أن يرجعوا إىل هذه اإلدارات وأن يسألوا 

شبهة وأن يسقط عن ، وحينئذ إذا أراد اإلنسان أن خيرج من ال8عنها، فهذا كله من تيسري هللا 
نفسه التبعة، وأُمن بوصول احلقوق إىل أهلها يضعها عند األمناء من أمثال هؤالء إذا وجدهم وتربأ 

 .-وهللا تعاىل أعلم  -ذمته بذلك 


