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  حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي

  )دراسة فقھیة(

  فاطمھ صالح عبدالرحمن األطرم

النسانیة، كلیة العلوم والدراسات النظریة، الجامعھ السعودیة االلكترونیة، قسم العلوم ا

  .المملكة العربیة السعودیة

  reef102777@gmail.com :البرید االلكتروني

  :الملخص

یھدف البحث ال�ى بی�ان حك�م لقط�ة الص�راف اآلل�ي وماھی�ة الص�راف اآلل�ي فھ�و           

ات المالی�ة دون الرج�وع ال�ى مواق�ع     جھاز الكتروني یستخدم من قبل العمالء ف�ي المؤسس�  

امكانی�ة الحص�ول عل�ى المبل�غ ف�ي أي وق�ت       :تلك المؤسسات، ولھ خدمات وممیزات منھا 

كما انھ یوفر الخصوصیة ،وامكانیة االیداع النقدي ،وجاء في البحث ان التقاط المال الذي 

للجھ�از  عند الصراف یحرم  ان علم ان�ھ س�یرجع وی�دخل للجھ�از وان عل�م ان�ھ ل�ن ی�دخل         

فیستحب التقاطھ أن خاف علیھ من الضیاع لكن البد من تسلیمھ للبنك ال�ذي یمل�ك الجھ�از    

ألنھ یمكن التعرف على صاحبھ والیتملكھا بعد مضي س�نھ وال یتص�دق بھ�ا وی�تم تس�لیمھ      

للبنك على الفور والبنك نائب في تعریف اللقطة ویلزمھ قبولھا لتسلیمھا لصاحبھا ،كما ان 

الح�رم آك�د ف�ي تح�ریم التقاطھ�ا إال لم�ن أراد ان یس�لمھا للبن�ك او الجھ�ات           لقطة صرافات

المس��ؤولة عن��د الح��رم ، وال یج��وز أخذلقط��ة الص��راف اآلل��ي الموج��ودة ف��ي ب��الد غی��ر         

  .المسلمین على أنھا مال غیر مسلم مباح ویجب إرجاعھا للبنك الذي یمتلك الجھاز 

  .الحرم ،، المال ،البنك ، خدمات الصراف اللقطة، الصراف اآللي :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:  
The research aims to explain the rule of the automatic 

teller machine (ATM) and what the ATM is، as it is an 

electronic device used by customers in financial institutions 

without referring to the websites of those institutions، and it 

has services and features، including: the possibility of 

obtaining the amount at any time، as it provides privacy، and 

the possibility of cash deposit، and came In the research، it is 

forbidden to collect the money that is at the teller if he knows 

that he will return and enter the device، and if he knows that 

he will not enter the device، then it is desirable to pick it up if 

he fears it will be lost، but it must be handed over to the bank 

that owns the device because it is possible to identify its 

owner and does not own it after a year، and he does not give 

it in charity and be handed over The bank immediately and 

the bank is responsible for defining the snapshot and it is 

obliged to accept it in order to hand it over to its owner، and 

the snapshot of the ATMs of the Haram emphasized the 

prohibition of taking it except for those who wanted to hand it 

over to the bank or the responsible authorities at the 

sanctuary. owns the device. 

Keywords: Al-Luqta، Automated Teller Machine، Teller 

Services، Bank، Money، lands Of Infidels، Sanctuary. 
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 المقدمة

الحمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذین اصطفى، وأشھد أال إلھ إال اهللا وحده ال 
 .عبده ورسولھ - صلى اهللا علیھ وسلم- شریك لھ، وأن محمًدا 

 : أما بعد

مسائل  قصدت منھ اإلفادة حول بعض) حكم لقطة الصراف اآللي(فھذا بحث بعنوان 
ماھیة لقطة الصراف، وماحكم التقاطھا وھل تأخذ أحكام اللقطة في : ھذا الموضوع، منھا

الفقھ اإلسالمي أم ال؟ وحكم لقطة الصراف في اماكن مخصوصة  وغیر ذلك من 
 .المسائل

 :أسباب اختیار الموضوع

 .وجود تساؤالت عدیدة حول لقطة الصراف اآللي، وكیفیة التصرف فیھا▪

 . ى توعیة المجتمع بحكم الشرع في ھذه المسألة المستجدةالحاجة إل▪

 .من كتب في ھذه المسألة -بحسب ما اطلعت علیھ-أنني لم أجد ▪

 : خطة البحث

 : قمت بتقسیم ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید ، ومبحثین، وخاتمة

 :في بیان مصطلحات البحث وفیھ مسألتین : التمھید 

 .لغة واصطالحا تعریف اللقطة : المسألة االولى 

 :في بیان ماھیة الصراف اآللي وفیھ فرعین : المسألة الثانیة 

 .تعریف الصراف اآللي لغة واصطالحا : الفرع األول 

 .مخطط آلة الصراف اآللي : الفرع الثاني 

 .حكم اخذ لقطة الصراف اآللي وتعریفھا وفیھ ثالثة مطالب : المبحث األول 

 .قط للقطة الصراف اآللي الملت حكم أخذ:المطلب األول 

 .مال الصراف المنفصل عنھ معتبر شرعا:المطلب الثاني 

 :تعریف لقطة الصراف اآللي وفیھ ثالثة فروع :المطلب الثالث 

 .حكم تعریفھا :الفرع األول

 .مدة تعریفھا :الفرع الثاني 

 .الفوریة في تعریفھا :الفرع الثالث

الصراف اآللي وفیھ اربعة  لقة بلقطةالمسائل المعاصرة المتع :المبحث الثاني
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 .مطالب

 .اختالف الفتوى في لقطة الصراف اآللي :المطلب االول

 .اشتغال ذمة الملتقط باللقطة لتمتعھ باألھلیة :المطلب الثاني 

 .باللقطة لتعریفھا "البنك"اشتغال الشخصیة االعتباریة :المطلب الثالث 

 :صوصة وفیھ فرعین لقطة الصراف في أماكن مخ:المطلب الرابع 

 .الموجودة في الحرم :الفرع األول 

 .الموجودة في بالد الكفر :الفرع الثاني 

 .الخاتمة 

 : منھج البحث

 . االعتماد في جمع المادة على المراجع العلمیة المعتبرة▪

 : بحث المسائل الخالفیة على ضوء العناصر التالیة▪

o بیان المراد بالمسألة . 

o ھاتحریر محل النزاع فی. 

o ذكر األقوال واألدلة. 

o الترجیح، مع بیان سبب الترجیح. 

 . عزو اآلیات القرآنیة إلى المصحف ببیان اسم السورة، ورقم اآلیة▪

 .تخریج األحادیث، مع بیان درجة الحدیث إن لم یكن في الصحیحین أو في أحدھما▪

 .تخریج اآلثار، والحكم علیھا ما أمكن▪

 ترجمة األعالم ▪

 .میةوضع الفھارس العل▪

 



  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
  " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٢٩  - 

 :متهيد وفيه مسألتني 

 تعریف اللقطة لغة واصطالحا:المسألة األولى 

 :في بیان ماھیة الصراف اآللي وفیھ فرعین :المسألة الثانیة 

 تعریف الصراف لغة واصطالحا:الفرع األول 

 .مخطط آلة الصراف اآللي :الفرع الثاني 

 تعریف اللقطة لغة، واصطالًحا: المسألة األولى

مصدر لقط یلقط لقًطا، ویطلق على الشيء الملقى على األرض إذا أخذه : ةاللقطة لغ
 .(١)أي أخذ شیًئا من األرض، ومثلھ التقط) لقط(شخص، من الفعل 

، فھو الرجل اللقاط یتتبع اللقطات لیلتقطھا؛ ألن ما )اسم للملتقط: (واللقطة بفتح القاف
 .(٢)وضحكة وھزأةجاء على فعلة فھو اسم للفاعل، كقولھم ھمزة ولمزة، 

 :عرَّف الفقھاء اللقطة بتعریفات متقاربة، ومن ذلك: اللقطة اصطالًحا

، كما عرَّفوھا (٣)رفع شيء ضائع للحفظ على الغیر ال للتملیك: عند الحنفیة ھي
 .(٤)المال الساقط ال ُیعَرف مالكھ: بتعریف آخر أنھا

 .(٥)البالد أو غامرھامال معصوم عرضة للضیاع كان في عامر : وعند المالكیة ھي

ما وجد في موضع غیر مملوك، من مال أو مختص، ضائع من : وعند الشافعیة ھي
 .(٦)مالكھ، لغیر حربي، لم ُیحَرز، وال َعَرَف الواجُد مستحقھ، وال ممتنع بقوتھ

المال الضائع من ربھ، وَتْتَبُعُھ ھمة أوساط الناس، یلتقطھ : وعند الحنابلة ھي
 .(٧)غیره

مال معصوم، ضائع من : في تعریفات اللقطة نجد أنھا ال تخرج عن كونھا وبالنظر
ویتبین أنھ ال بد لتحقق معناھا من أن یكون الشيء الملتقط ماًلا؛ . صاحبھ، فیأخذه غیره

فإن كان شیًئا تافًھا ال قیمة مالیة لُھ، فال تنطبق علیھ أحكام اللقطة، وأن یكون ماًلا 
ربي، فإنھ لیس بلقطة؛ ألن مال الحربي غیر معصوم، بل ھو معصوًما؛ فإن كان ماًلا لح

                                      
 ).٢٨٧(، المصباح المنیر )٢٨٤(، مختار الصحاح )٨٨٥(القاموس المحیط : انظر) ١( 
 ).٣٦٥(معجم مقایس اللغة : انظر) ٢( 
 ).٦/٤٣٢(، حاشیة ابن عابدین )٥/١٦١(البحر الرائق : انظر) ٣( 
 ).٦/٤٣٢(، حاشیة ابن عابدین )٦/٢٠(بدائع الصنائع : انظر) ٤( 
 ).٢/٢١٩(، جواھر اإلكلیل )٤/١١٩(حاشیة الدسوقي : انظر) ٥( 
 ).٨/١١(، الحاوي الكبیر )٢/٢٤(مغني المحتاج : انظر) ٦( 
 ).٤/٣٢٠(، شرح الزركشي )٨/٢٩٠(المغني : انظر) ٧( 
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 .غنیمة، واللقطة غیر معتبرة إذا التقطھا في ملك الغیر؛ ألنھ محرز

 . لذا تعریف الشافعیة ھو األظھر؛ ألنھ تعریف جامع مانع

 . في ماھیة الصراف اآللي:المسألة الثانیة 

 . تعریف الصراف اآللي لغة واصطالحا:الفرع األول 

 : تعریف الصراف لغة

أصلھ صرف یصرف صرًفا؛ فھو صارف، والمفعول مصروف، وَصْرف المال 
النقاد من : بفتح الصاد وإسكان الراء؛ أي إنفاقھ، والصراف والصیرف والصیرفي

  .(١)المصارفة

نسبة إلى اآللة وھي الوسیلة التي ُیَتَوصَّل بھا إلى فعل الشيء، : تعریف اآللي لغة
الجھاز الذي یعمل : ویقصد باآللة. (٢)القطع، وكل األدوات التي ُیعَمل بھا آلة كالسكین آلة

من تلقاء نفسھ، وجھاز الصراف اآللي یقوم بتنفیذ الخدمات آلیًّا دون الحاجة إلى الرجوع 
    .(٣)إلى موظف البنك

 : تعریف الصراف اآللي اصطالًحا

سات المالیة إلجراء ھو جھاز إلكتروني یستخدم فقط من قبل عمالء المؤس
المعامالت المالیة في األماكن العامة، كالطرقات واألسواق التجاریة والمحطات دون 
الرجوع الى المؤسسات المالیة والمصارف، ویقوم العمالء بالوصول إلى حساباتھم من 
خالل نوع خاص من البطاقات البالستیكیة المشفرة بمعلومات المستخدم على شریط 

توي الشریط على رمز تعریف یتم إرسالھ إلى الكمبیوتر المركزي مغناطیسي، یح
الخاص بالبنك عن طریق المودم، یقوم العمالء بإدراج البطاقة بأجھزة عمل الصراف 
اآللي للوصول إلى الحساب، والقیام بمعامالت حساباتھم المختلفة مثل السحب واإلیداع 

  .(٤)وما إلى ذلك

 :(٥)راف اآلليمخطط آلة الص :الفرع الثاني 

إن ماكینة الصراف اآللي ھي محطة بیانات مزودة بجھازین لإلدخال وأربعة 
لإلخراج، ویتم ربطھا بالمعالج الذي ھو قلب جھاز الصراف اآللي، وتعتمد جمیع أجھزة 
الصراف اآللي حول العالم على نظام قاعدة بیانات مركزي، كي ُینجز عمل الصراف 

، الذي یتصل بدوره بموفر )الخادم(المعالج المضیف  اآللي من اتصال وتواصل مع
المتوافرة لحامل  ATMالتي تعدُّ البوابة إلى جمیع شبكات ) ISP(خدمة اإلنترنت 

                                      
 ).٢/٣٧(معجم مقاییس اللغة : انظر) ١( 
 ).١٥٢(مختار الصحاح : انظر) ٢( 
 ). ١٦(الصراف اآللي وحجیة األوراق الصادرة منھ ص : انظر) ٣( 
 .www.arageek.com //https: انظر الرابط) ٤( 
  .www.almaal.org: انظر) ٥( 
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 . البطاقة

، یوفر المستخدم المعلومات ATMعندما یرید حامل البطاقة إجراء معاملة 
الصراف اآللي الضروریة من خالل قارئ البطاقات ولوحة المفاتیح، ویقوم جھاز 

)ATM ( بإعادة توجیھ ھذه المعلومات إلى المعالج المضیف الذي یدخل طلب المعاملة
 .إلى بنك حامل البطاقة

إذا طلب حامل البطاقة الدفع نقًدا، فسیحصل المعالج المضیف على النقد من حساب 
ج، صاحب البطاقة، وبمجرد تحویل األموال من حساب العمیل إلى حساب البنك المعاَل

یرسل المعالج رمز موافقة إلى ماكینة الصراف اآللي والجھاز المصرح بھ لتوزیع 
، وتعتمد (١)النقود، ھذه ھي الطریقة للحصول على المبلغ على أجھزة الصراف اآللي

بشكل كامل على قاعدة البیانات المركزیة، ما یجعل الحیاة أكثر سھولة،  ATMشبكة 
 .وأكثر حمایة للنقود

 

                                      
 .www.wikiwand.com: انظر) ١( 
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  ألولاملبحث ا

 حكم اخذ لقطة الصراف اآليل وتعريفها وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

 اط ط اراف م اذ

لووجد شخص مبلغا من المال في جھاز الصراف اآللي لم یستلمھ :صورة المسألة 
صاحبھ بعد خروجھ من داخل الخزنة وكان ھذا المال مماتتبعھ ھمة اوساط الناس كالمائة 

 الخمسة اآلف ریال فھل یجوز لھ أخذه أم ال ؟واأللف و

 :تحریر محل النزاع

 .(١)على أنھ یحرم على الملتقط أن یأخذ اللقطة بنیة تملُّكھا -رحمھم اهللا-اتفق الفقھاء  .١

  .(٢)«من آوى ضالة فھو ضال»: -علیھ السالم-واستدلوا بقولھ 

حفظ ال التملُّك على ثالثة في حكم التقاط اللقطة بنیة ال - رحمھم اهللا-اختلف الفقھاء  .٢
 :أقوال

 .یستحب أخذ اللقطة لمن یعلم من نفسھ األمانة وعدم الخیانة، ولم ینِو التملُّك :القول األول

 .(٥)، وبھ قال أكثر الشافعیة(٤)، وھو قول عند المالكیة(٣)وإلیھ ذھب بعض الحنفیة

 :أدلتھم

       (٦) .  َّ خفحف جف مغ جغ ُّ : قولة تعالى

  .(٧)«واهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخیھ»: -هللا علیھ وسلمصلى ا-قولھ  .١

امر اهللا المسلمین بالتعاون فیما بینھم، ومن أوجھ التعاون حفظ المال  :وجھ الداللة
 .(٨)الضائع من صاحبھ

                                      
، المبدع )١/١٨٦(، حاشیة البجیرمي )١/٢٤٠(، الذخیرة )٥/١٦١(البحر الرائق : انظر) ١( 

)١/٤١٤.( 
 ).٢٢٥٣(، باب لقطة الحاج، حدیث رقم أخرجھ مسلم، كتاب اللقطة) ٢( 
 ).٥/١٦١(البحر الرائق : انظر) ٣( 
 ).٦/٧١(مواھب الجلیل : انظر) ٤( 
 ).١/٤٧(مغني المحتاج : انظر) ٥( 
 ).٢(سورة المائدة، آیة ) ٦( 
 ). ٢٦٩٩(، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، رقم )٤/٢٠٧٤(أخرجھ مسلم ) ٧( 
 ).١/١٨٦(، حاشیة البجیرمي )١/٢٤٠(الذخیرة : ینظر) ٨( 
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- ٩٣٣  - 

 .یجب أخذ اللقطة على من وجد في نفسھ األمانة، والقدرة على الحفظ :القول الثاني

 .(٢)، وبعض الشافعیة(١)لمالكیةوإلیھ ذھب بعض ا

 : أدلتھم

  .(٣) َّ يك  ىك مك لك ُّ  :قولھ تعالى .١

إذا كان المؤمن ولیًّا للمؤمن وجب علیھ حفظ مالھ، وذلك بالتقاطھ، وعدم  :وجھ الداللة
تركھ وتعریضھ للضیاع؛ فإن محاولة إیصالھ لصاحبھ من الوالیة المطلوبة بین 

  .(٤)المؤمنین

ُسئل  -صلى اهللا علیھ وسلم-أن النبي : عن أبیھ عن جده (٥)حدیث عمرو بن شعیب .٢
خذھا، ھي لك أو ألخیك أو للذئب، فُردَّ على أخیك »: عن ضالة الغنم فقال

 .(٦)«ضالتھ

وُردَّ على " خذھا: "أمر بأخذ الشاة فقال -صلى اهللا علیھ وسلم -أن الرسول  :وجھ الداللة
لشأن فیھما أنھ ال یمتنع شيء منھما على من أخیك ضالتھ، ومعلوم أن اللقطة مثلھا؛ ألن ا

أراده بھالك أو فساد، ومن الحق أن یحفظ المسلم على أخیھ المسلم مالھ، ویحوطھ ما 
 .(٧)أمكنھ

 .(٨)ألن في أخذھا صیانة للمال عن الضیاع .٣

 .یكره أخذ اللقطة وإن علم من نفسھ األمانة والحفظ لھا :القول الثالث

   .(١٠)، والحنابلة(٩)وإلیھ ذھب بعض المالكیة

 : دلیلھم

أن في ترك اللقطة السالمة من تحمیل ذمتھ؛ فقد ُیَعرِّض نفسھ ألكل الحرام، أو 

                                      
 ).٦/٧٥(مواھب الجلیل : انظر) ١( 
 ).٢/٤٠٦(مغني المحتاج : انظر) ٢( 
 ).٧١(سورة التوبة آیة ) ٣( 
 ).١٦/٧(الشرح الكبیر : انظر) ٤( 
. اإلمام المحدث، فقیھ أھل الطائف: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص: ھو) ٥( 

 ).٥/٤٧٩(سیر أعالم النبالء : انظر
 ).٩٦/٥(، )٢٢٩٥(أخرجھ البخاري، كتاب اللقطة، باب ضالة اإلبل، رقم ) ٦( 
 )٧/٢٤٦(االستذكار : انظر) ٧( 
 ).٢/٤٠٦(، مغني المحتاج )٦/٧٥(مواھب الجلیل : انظر) ٨( 
 ).١/٢٤٠(، الذخیرة )٦/٧٥(مواھب الجلیل : انظر) ٩( 
 ).٦/٣٦١(المغني : انظر) ١٠( 



 )دراسة فقھیة( حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي
  

- ٩٣٤  - 

تضییع الواجب في تعریفھا، وأداء األمانة فیھا؛ فكان تركھا أولى وأسلم، كوالیة مال 
 .(١)الیتیم

 :الراجح

ألحوال واألشخاص أن أخذ اللقطة یختلف باختالف ا -واهللا أعلم-الذي یظھر لي 
بحسب المصلحة، فمتى كانت ھمة الملتقط قویة، وحافًظا أمیًنا، ُاسُتحب أخذھا؛ حمایة لھا 

رحمھ - (٢)من الھالك، وحفًظا لھا من الخونة، وإعانة على البر، قال الحافظ ابن حجر
ومن َثمَّ كان األرجح من مذاھب العلماء أن ذلك یختلف باختالف األشخاص : "-اهللا

حوال؛ فمتى رجح أخذھا وجب وُاسُتحب، ومتى رجح تركھا َحُرَم أو ُكِره، وإال فھو واأل
  .(٣)"جائز

 :  وعلیھ فان حكم اخذ لقطة الصراف اآللي  فیھ تفصیل

أن یكون التقاطھ محرًما؛اذا علم من نفسھ الخیانة وكتمان اللقطة فان كتمان اللقطة  
آكد في التحریم النھ یغلب على  المظنون معرفة صاحبھا محرم فان لقطة الصراف

 .الظن معرفة صاحبھا عبر الشبكة االلكترونیة الخاصة بالبنك 

ویحرم االلتقاط ایضا  وذلك إذا علم الملتقط إمكانیة عودة المبلغ إلى جھاز الصراف  
اآللي، كونھ ال یزال مفتوًحا لم یرجع إلى الشاشة الرئیسة؛ ألن الجھاز یقیِّد لحساب 

 .ھ سحب غیر ناجحةالعمیل عملی

  .(٤)"أن كل شيء یحمي نفسھ ال ُیلتَقط: "-رحمھم اهللا-وقد ذكر الفقھاء 

فالمال إذا كان في الجھاز یخرج ویبقى جزء منھ داخل الجھاز، ونظام الجھاز إذا  
لم ُیستَلم المبلغ خالل عشر ثواٍن، وفي بعض األجھزة أربعین ثانیة، فإن المبلغ یعود إلى 

 . ھذه الحالة یحرم االلتقاط؛ ألن رجوعھ للجھاز أحفظ للمال ولصاحب المالالجھاز؛ ففي 

كما أنھ یحرم التقاطھا إذا نوى أن یضم اللقطة إلى نفسھ ألجل نفسھ ال ألجل  
 «)٥( .ضالة فھو ضال من آوى»: -صلى اهللا علیھ وسلم-صاحبھا؛ لما روي عنھ 

 .بما یجب علیھ شرًعاوالضال ھنا من یأخذ اللقطة إلى ملكھ دون القیام 

                                      
 ).١/٣١٣(، كشاف القناع )٦/٣٦٦(المغني : انظر) ١( 
بأسلوبھ العلمي  -رحمھ اهللا–ُعرف : أحمد بن علي الكناني، المعروف بابن حجر العسقالني: ھو) ٢( 

الرصین، وقدرتھ على تلخیص المعلومات ونقدھا، ومع جودة كتبھ، فقد كان یقول كما ذكر تلمیذه 
من تصانیفي؛ ألني عملتھا في ابتداء األمر، ثم لم یتھیأ لي َمْن  لست راضًیا عن شيء: "السخاوي
شذرات الذھب : انظر). ھـ٨٥٢(، توفي )تھذیب التھذیب، لسان المیزان: (، من مصنفاتھ"ُیحرُِّرھا

)٣٩٩ - ٩/٣٩٥.( 
 ).٥/١١١(فتح الباري ) ٣( 
روضة الطالبین  ،)٤/١٢٠(، حاشیة الدسوقي )٦/٢٠٢(، البدائع )٦/٧٧٢(البنایة : انظر) ٤( 

 ).٢/١١٣٦(، اإلنصاف )٨/٢٩٤(، المغني )٤/٤٧٣(
 سبق تخریجھ (٥) 
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- ٩٣٥  - 

یكون التقاط المال الذي عند الصراف مستحبًّا إذا خاف علیھ من الضیاع، كما لو  
كان الصراف في مكان مزدحم على مدار الساعة؛ فنظًرا لضعف ذمم الناس في ھذا 
الزمان یستحب أن یأخذ المبلغ إذا أمن على نفسھ من الخیانة فیھ، وكان قد مضى 

إلى الجھاز؛ وذلك لما فیھ من البر واإلحسان إلى صاحب  وقت ولم یرجع المال
واهللا في عون العبد مادام العبد في »: -صلى اهللا علیھ وسلم-المال؛ لحدیث الرسول 

 ،(١)«عون أخیھ

ب اطا  

ر ر  لراف ال ا 

ي تتبعھ ھمة لقد ذكر غالب الفقھاء رحمھم اهللا أن المال المعتبر في اللقطة ھو الذ
أوساط الناس؛ أي دون المتساھلین منھم، ودون المتشددین، إنما الوسط من الناس، فمن 
الناس من ال قیمة للمال الكثیر عنده، ومن الناس من یكون المال القلیل جدًّا عنده عظیًما 
. في نظره، فال ھذا یعتبر، وال ھذا یعتبر، وإنما المعتبر أوساط الناس في تقدیر المال

وكذا یعتبر أوسطھم ُخُلًقا بین الشحیح الذي ال یسمح بأي شيء ولو َتُفھ، وبین الكریم أو 
  .(٢)المتساھل الذي ال یھتم بأي شيء ولو َكُبر

أمثلة لألموال التي ال تتبعھا ھمة أوساط الناس،  -رحمھم اهللا-وقد ضرب الفقھاء 
 - رضي اهللا عنھ- (٣)د اهللاومن ذلك الحبل والنعل والسوط والعصا؛ لحدیث جابر بن عب

في العصا، والسوط، والحبل، وأشباھھ  - صلى اهللا علیھ وسلم-رخَّص رسول اهللا »: قال
  .(٤)«یلتقطھ الرجل وینتفع بھ

ولو تأملنا ھذه األمثلة فقد یكون بعضھا تتبعھا ھمة أوساط الناس، كبعض النعل في 
أن مال اللقطة المعتبر  -حمھم اهللار-زماننا ذات القیمة الباھظة؛ لذا ذكر بعض الفقھاء 

یختلف باختالف األماكن، فقد تكون في بلد حقیرة، وفي آخر خالف ذلك، وتختلف 
باختالف الزمان، فالریال قبل عشرات السنین لیس كالریال في ھذا الزمن؛ فالضابط في 

ة، یحكم العرف؛ ألن كل ما ورد بھ الشرع مطلًقا، وال ضابط لھ فیھ، وال في اللغ: اللقطة
فیھ العرف؛ ألن الكثیر والقلیل یختلف بحسب الزمان والمكان؛ فالرجوع للعرف 

                                      
أخرجھ مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن ) ١( 

 ).٤٩٩٦(والذكر، رقم 
 ).٥/٢٢٤٨(المطلع على دقائق زاد المستقنع : انظر) ٢( 
كان مفتي المدینة في زمانھ، وشھد بدًرا وھو ابن : هللا األنصاري الخزرجيھو جابر بن عبد ا) ٣( 

 ).١٩٤ - ٣/١٩٠(سیر أعالم النبالء : انظر). ھـ٧٨(، سنة )٩٤(سنة، توفي عن عمر ) ١٨(
، والبیھقي في سننھ الكبرى، برقم )١٧١٧(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب اللقطة، برقم ) ٤( 

 ).٦/١٥(عبداهللا، والحدیث ضعفھ األلباني في اإلرواء ، من حدیث جابر بن )١١٨٧٨(



 )دراسة فقھیة( حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي
  

- ٩٣٦  - 

  .(١)أضبط

ولو التبس على الملتقط ھل اللقطة التي وجدھا تتبعھا ھمة أوساط الناس أم ال؟ فھذا 
أنھ مال لمسلم ال : أنھا لقطة ال تتبعھا ھمة أوساط الناس، والثاني: تنازعھ أصالن، األول

ال بطیب خاطر منھ؛ فُیَغلَّب األصل الثاني على األول؛ ألنھ أقرب للورع، كما أنھ یحل إ
 . قد تتبعھ ھمة فاِقِده، فقد یكون حقیًرا لكن تعلقت نفس صاحبھ بھ؛ فتكون العبرة باألغلب

وقد ذكر الفقھاء أن اللقطة الیسیرة یباح االنتفاع بھا وال یجب تعریفھا، قال ابن 
وال نعلم خالًفا بین أھل العلم في إباحة أخذ الیسیر واالنتفاع بھ، : "- رحمھ اهللا- (٢)قدامة

 .(٣)..."وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبھ قال عطاء

على سؤال الشيء الیسیر الذي انتفع بھ  - رحمھ اهللا-وقد أجاب الشیخ ابن عثیمین 
ده؛ ألن الشارع ملَّكھ إیاه، وھذا ال یجب ر: "الملتقط، ثم جاء صاحبھ، ھل یرده لھ بقولھ

 .(٤)"إذا كان لم یعلمھ قبل أن یتصرف فیھ فال یجب رده

  اطب اث

راف اا ط فر 

 حكم تعریفھا:الفرع األول 

 .إشاعة خبرھا في الناس حتى یصل ذلك إلى صاحبھا: المراد بتعریف اللقطة

 : ف اللقطة على قولینفي حكم تعری -رحمھم اهللا-وقد اختلف الفقھاء 

 .ال یجب تعریف اللقطة لمن أراد حفظھا لصاحبھا :القول األول

  .(٥)وإلیھ ذھب بعض الشافعیة

 .(٦)أن الشرع إنما أوجب التعریف إذا كان بقصد التملُّك: دلیلھم

 .یجب على الملتقط تعریف اللقطة :القول الثاني

 .(٧)وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء

                                      
 ).٥/٢٢٤٨(المطلع على دقائق زاد المستقنع : انظر) ١( 
: سنة لطلب العلم، ومن مصنفاتھ) ١٤(ذھب إلى بغداد وھو ابن : ھو عبد اهللا بن أحمد المقدسي) ٢( 

 ).٢٢/١٦٥( سیر أعالم النبالء: انظر). ھـ٦٢٠(المغني، الكافي، العمدة، توفي سنة 
 ).٦/٧٦(المغني ) ٣( 
 ).٥/٢٧٤(تعلیقات ابن عثیمین على الكافي البن قدامة ) ٤( 
 ).٢/٤١٦(مغني المحتاج : انظر) ٥( 
 .المرجع السابق: انظر) ٦( 
 ).٩/١٤٠(، تفسیر القرطبي )٢/٦٢(، اإلفصاح )٣/١٠٧(التمھید : انظر) ٧( 
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- ٩٣٧  - 

 :أدلتھم

أصبت صّرة فیھا مائة دینار فأتیت : قال -رضي اهللا عنھ- (١)بن كعب حدیث أبي .١
: فلم أجد من یعرفھا، ثم أتیتھ فقال «عرِّفھا حوًلا»: فقال -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

احفظ وعاءھا، وعددھا، »: فعرَّفتھا فلم أجد، ثم أتیتھ ثالًثا فقال «عرِّفھا حوًلا»
 .(٢)«ستمتع بھاووكاءھا، فإن جاء صاحبھا وإال فا

 : دل الحدیث على أمرین :وجھ الداللة

أبي بن كعب أن یعرِّفھا، واألمر  -صلى اهللا علیھ وسلم-في الحدیث أمر النبي  :األول
  .(٣)یقتضي الوجوب

لم یفرق بین ما أخذه بنیة التملُّك وما أخذه بنیة  -صلى اهللا علیھ وسلم-أن النبي  :الثاني
 .الحفظ

یر واجب لما جاز االلتقاط؛ ألن بقاءھا في مكانھا إًذا أقرب إلى لو كان التعریف غ
وصول صاحبھا إلیھا، بأن یطلبھا في الموضع الذي ضاعت فیھ، فیجدھا أو یجدھا من 

 .(٤)یعرفھا، وأخذھا من غیر تعریف یفوِّت األمرین؛ فیحرم

صاحبھا، ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب؛ إذ التعریف سبب إلیصال اللقطة إلى  .٢
 .(٥)وصون المال على صاحبھ واجب؛ فوسیلتھ واجبھ

 :الراجح

رجحان القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا بھ، وما استدل بھ  -واهللا أعلم-الذي یظھر لي 
أن  -رحمھ اهللا-أصحاب القول األول ال یعتمد علیھ مع وجود النص، وقد ذكر النووي 

 .المعتمد عند الشافعیة خالف ھذا القول

 :یھ یجب تعریف لقطة الصراف ویكون بأمرینوعل �

أن یضع ورقة على الصراف مكتوًبا علیھا عبارات تدل على العثور على مبلغ : األول
مالي عند الصراف وسیتم  دفعھ للبنك، ویضع رقم التواصل، وآلیة التواصل معُھ، وذلك 

                                      
صلى اهللا علیھ -لعقبة وبدًرا، وكان شاعر الرسول شھد ا: أبي بن كعب بن مالك بن النجار: ھو) ١( 

صلى اهللا علیھ - ، وأحد الثالثة الذین خلفوا فتاب اهللا علیھم، وجمع القرآن في حیاة النبي -وسلم
. بالمدینة المنورة) ھـ٢٢(وحفظ عنھ علًما مباركا، وكان رأًسا في العلم والعمل، توفي سنة  -وسلم
 ).١/٣٩٠(سیر أعالم النبالء : انظر

، رقم )٥/٩٣(أخرجھ البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعالمة دفع إلیھ ) ٢( 
)٢٢٩٤.( 

 ).٩/١٠٨(الذخیرة : انظر) ٣( 
 ).٦/٧٢(مواھب الجلیل : انظر) ٤( 
 .المرجع السابق: انظر) ٥( 



 )دراسة فقھیة( حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي
  

- ٩٣٨  - 

فیھ؛ ألن طلب أن تعریف اللقطة یبدأ في الموضع الذي وجدھا : بناء على قول الفقھاء
  .(١)الشيء في موضع ضیاعھ أكثر

 .(٢)"ویجب التعریف في محل اللقطة": "عون الباري"جاء في 

ثم یقوم بإرجاعھا إلى البنك الذي یملك الجھاز النھ یستطیع معرفة صاحبھا : ثانًیا
والتواصل معھ بالرجوع الى بیانات صاحب البطاقة ، وبھذا یحقق الملتقط شرط التعریف 

یتملَّكھا، وسبق بیان قول الفقھاء أن المقصود من التعریف إشاعة خبر اللقطة وال 
للوصول لصاحبھا؛ لذا قالوا بتعریفھا في مجامع الناس، فكان البنك أحرى مكان للوصول 

 . الى صاحب اللقطة؛ الحتمال مراجعتھ للبنك على أمل العثور علیھا

 مدة تعریفھا: الفرع الثاني 

 :في مدة تعریف اللقطة على قولین -حمھم اهللار- اختلف الفقھاء 

التعریف على قدر المال؛ فإن كان مائة فأكثر عرَّفھا سنة، وإن كان عشرة  :القول األول
 .دراھم ونحوھا عرَّفھا شھًرا، وإن كان درھًما عرَّفھا ثالثة أیام

 .(٣)وإلیھ ذھب الحنفیة

ط لقطة یسیرة درھًما أو حبًلا فلیعرِّفھ من التق»: -صلى اهللا علیھ وسلم-قول النبي  :دلیلھم
 .(٤)«ثالثة أیام، فإن كان فوق ذلك فلیعرِّفھ ستة أیام

في الحدیث تفاوتت مدة التعریف بحسب قدر المال؛ فدل ذلك على أنھ كلما  :وجھ الداللة
  .(٥)كان المال كثیًرا طالت مدة التعریف

ھو ضعیف كما صرَّح بھ أكثر من بأن الحدیث رواه عمر بن عبد اهللا بن یعلى و: نوقش
  .(٦)واحد

 .أن اللقطة تعرَّف لمدة سنة :القول الثاني

  .(٧)وإلیھ ذھب جمھور العلماء

                                      
، )١٦/١٧٦(لمھذب ، ا)٤/١٢٠(، حاشیة الدسوقي )٦/٢٠٢(، البدائع )١١/٦(المبسوط : انظر) ١( 

 ).١١٦٣/ ٢(اإلنصاف 
 ).٤/٨٢(عون الباري لحل أدلة صحیح البخاري ) ٢( 
 ).٦/٢٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ٣( 
 ).١٦٩٠(رواه أحمد في المسند بسند ضعیف، رقم ) ٤( 
 ).٦/٢٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ٥( 
 .المرجع السابق: انظر) ٦( 
، روضة الطالبین )٤/٣٠٢(، تبیین المسالك )٩/١٠٥(الذخیرة  ،)٦/٢٠١(المرجع السابق : انظر) ٧( 

 ).٥/٢٨٥(، المبدع )٥/٣٩١(، المغني )٥/٣٩١(
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- ٩٣٩  - 

 : دلیلھم

فسألھ  - صلى اهللا علیھ وسلم-جاء رجل إلى رسول اهللا : أنھ قال (١)عن زید الجھني
صاحبھا وإال  اعرف عفاصھا ووكاءھا ثم عرِّفھا سنة، فإن جاءھا»: عن اللقطة فقال

فضالَّة اإلبل : ، قال«ھي لك أو ألخیك أو للذئب»: فضالَّة الغنم؟ قال: ، قال«فشأنك بھا
  .(٢)«مالك ولھا؛ معھا سقاؤھا وحذاؤھا، ترد الماء وتأكل الشجر حتى یلقاھا ربھا»: فقال

 في الحدیث داللة على وجوب معرفة عالمات اللقطة حتى ال تختلط اللقطة :وجھ الداللة
بمال الملتقط من جھة ثم یعرِّفھا سنھ كاملة، فإن جاء صاحبھا دفعھا إلیھ وجوًبا بعد أن 

 .(٣)یصفھا بعالماتھا الممیزة لھا

وإذا لم یظھر صاحب اللقطة بعد تعریفھا عاًما فالملتقط بین أمرین یختار أحدھما؛ 
ھ، وإن كان قد استھلكھ إما أن یمتلك المال الملتَقط وینتفع بھ، فإذا ظھر صاحبھا دفعھا إلی

أو یحتفظ بھ وال ینتفع بھ حتى یظھر صاحبھا، فیعطیھا لھ، وال یضمن . دفع لھ قیمتھا
 .الملتِقط ھنا ھالك اللقطة إال بالتفریط

 :الراجح

ھو رجحان القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا بھ، ولضعف  -واهللا أعلم- الذي یظھر لي 
 .دلیل القول األول

لصراف اآللي یجب تعریفھا لمدة سنھ عند من یرى انھا لقطة تأخذ وعلیھ فان لقطة ا
احكام اللقطة في الفقھ كماسیأتي بیانھ وعند من الیرى انھا لقطھ قال بوجوب ارجاعھا 

 .للبنك 

 الفوریة في تعریفھا: الفرع الثالث

، لكن -رحمھم اهللا-سبق بیان وجوب تعریف اللقطة على الملتقط عند جمھور العلماء 
 الوجوب على الفوریة أم على التراخي؟  ھل

 :في ھذه المسألة على قولین -رحمھم اهللا- اختلف الفقھاء 

 .أن تعریف اللقطة یجب على الفوریة :القول األول

                                      
وزید  -علیھ السالم-فُقِبَض  -صلى اهللا علیھ وسلم-ارتحل للقاء النبي : ھو زید بن وھب الجھني) ١( 

). ھـ٨٣(توفي سنة بالطریق، وسمع من جمع من الصحابة، وقرأ القرآن على عبداهللا بن مسعود، 
 ).٦/١٠٢(طبقات ابن سعد : انظر

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب اللقطة، باب إذ جاء صاحب اللقطة بعد سنھ ردھا علیھ ) ٢( 
، ومسلم في صحیحھ، كتاب اللقطة، باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة اإلبل والغنم )٢٣٠٤(
)٤٥٠٢ .( 

 ).٥/٣٩١(، المغني )٥/٣٩١(روضة الطالبین  ،)٤/٣٠٢(تبیین المسالك : انظر) ٣( 



 )دراسة فقھیة( حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي
  

- ٩٤٠  - 

  .(١)وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء

  :أدلتھم

 .(٢)«ثم عرِّفھا سنة»: أنھ قال - صلى اهللا علیھ وسلم-ما جاء في حدیث النبي  .١

أمر بتعریفھا، واألمر یقتضي الفوریة على  - صلى اهللا علیھ وسلم-أن النبي : ةوجھ الدالل
 .(٣)قول أكثر األصولیین

ن ضرورة ومإن االمر یوجب االئتمار على الفور، ": "كشف األسرار"جاء في 
 .(٤)"وجوب االئتمار على الفور حرمة الترك الذي ھو ضده

احبھا، وھذا یحصل بعد ضیاعھا أن الغایة من تعریف اللقطة وصول الخبر إلى ص .٢
، قال (٥)مباشرة؛ ألن صاحبھا في الغالب إنما یتوقعھا ویطلبھا عقیب ضیاعھا

یلزم تعریفھا على الفور؛ لظاھر األمر؛ ألن مقتضاه الفور، وألن : (٦)البھوتي
 .(٧)صاحبھا یطلبھا عقب ضیاعھا

 .أن التعریف یقع على التراخي :القول الثاني

 .(٩)، وبعض الشافعیة(٨)لحنفیةوإلیھ ذھب بعض ا

 : دلیلھم

 .(١٠)«ثم عرِّفھا سنة»: -صلى اهللا علیھ وسلم-قولھ 

، (١١)یفید التراخي، وعلیھ ال یجب فوریة التعریف للقطة) ثم(حرف العطف : وجھ الداللة
 .(١٢)"وال یجب الفور في التعریف، بل المعتبر سنة متى كان": "عون الباري"جاء في 

                                      
 ).٢/٤٠٤(، اإلقناع )٦/٧١(، مواھب الجلیل )٢/٤١٢(مغني المحتاج : انظر) ١( 
  صسبق تخریجھ ) ٢( 
 ).١/٢٠٣(، البرھان )٢/١٦٨(، اإلحكام لآلمدي )٢/١٩(المحصول : انظر) ٣( 

 (٤))٢/٣٣١( 
 ).٦/٢٨٦(، المغني )٦/٧١(لیل ، مواھب الج)٣/٣٢٩(حاشیة ابن عابدین : انظر) ٥( 
عالـًما ومعلًما، وكان تأتي إلیھ الصدقات فیوزعھا  -رحمھ اهللا- كان : ھو منصور بن یونس البھوتي) ٦( 

). ھـ١٠٥٢(كشاف القناع على اإلقناع،، توفي سنة : على طالبھ دون األخذ منھا، من مصنفاتھ
 ).٧/٦٠٧(األعالم : انظر

 ).٤/٢٣٩(الروض المربع : انظر) ٧( 
 ).٦/٢٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ٨( 
 ).٣/٢٤٩(حاشیة إعانة الطالبین : انظر) ٩( 
 صسبق تخریجھ ) ١٠( 
 ).٨/١٦(حاشیة الجمل على شرح المنھج : انظر) ١١( 
 ).٢٨٤(عون الباري ) ١٢( 
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- ٩٤١  - 

 :الراجح

رجحان القول األول؛ لقوة أدلتھم، وألن عدم المبادرة في  -واهللا أعلم-ظھر لي الذي ی
التعریف یحتمل وجود نیة عدم رد اللقطة إلى مالكھا، وھذا خیانة لألمانة الواجب أداؤھا 

 .(١){إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا{: على الوجھ األكمل، قال تعالى

ریف لقطة الصراف اآللي بارجاعھا مباشرة للبنك الذي وعلیھ فأن الفوریة في تع
 .یملك الجھاز 

  املبحث الثاني

 املسائل املعاصرة املتعلقة بلقطة الصراف اآليل

  اطب اول

راف اا ط  وىف اا 

 : صورة المسألة

لو وجد شخص مبلًغا من المال في جھاز الصراف اآللي لم یستلمھ صاحبھ بعد 
 جھ من داخل الخزنة، واخذه فھل  ھذا المبلغ یأخذ أحكام اللقطة في الفقھ أم ال؟  خرو

اختلف الباحثون المعاصرون في اعتبار المال الذي في جھاز الصراف اآللي لقطة 
 :أم ال على قولین

 :القول األول

، تأخذ أحكام اللقطة في الفقھ (٢)ذھب بعض الباحثین المعاصرین إلى اعتبارھا لقطة
إلسالمي؛ من وجوب تعریفھا سنة، مثًلا في وسائل التواصل االجتماعي وغیرھا من ا

طرق التعریف باللقطة المعتبرة شرًعا، ویده ید أمانة، وإذا مرت سنة ولم یأِت صاحبھا، 
 .یتملكھا ویتصرف فیھا، ومتى ما جاء صاحبھا ردھا

 : دلیلھم

فسألھ عن  -لى اهللا علیھ وسلمص-جاء رجل إلى رسول اهللا : عن زید الجھني أنھ قال
اعرف عفاصھا ووكاءھا ثم عرِّفھا سنة، فإن جاءھا صاحبھا وإال فشأنك »: اللقطة فقال

: فضالَّة اإلبل؟ فقال: ، قال«ھي لك أو ألخیك أو للذئب»: فضالَّة الغنم؟ قال: ، قال«بھا

                                      
 ).٥٨(سورة النساء، آیة ) ١( 
  :انظر) ٢( 

 http://alsaeedan.com/ و   https://islamonline.net/ 



 )دراسة فقھیة( حكم ُلَقَطِة الصراف اآللي
  

- ٩٤٢  - 

 .(١)«ربھامالك ولھا؛ معھا سقاؤھا وحذاؤھا، ترد الماء وتأكل الشجر حتى یلقاھا »

لفظ عام یشمل كل لقطة؛ سواء وجدت على األرض  «ثم عرِّفھا سنة»: قولھ :وجھ الداللة
 . أو على الصراف اآللي

 : القول الثاني

، والشیخ (٢)-رحمھ اهللا-أن ھذا المال ال یعتبر لقطة، وھو رأي الشیخ ابن عثیمین 
من وجد ماًلا عند جھاز  وعلیھ. -حفظھما اهللا-سلیمان الماجد، والشیخ محمد العصیمي 

الصراف؛ فإن كان من األموال التي تتبعھا ھمة أوساط الناس، فعلیھ أن یسلم المبلغ إلى 
البنك الذي یملك الجھاز، والبنك بدوره یمكنھ الوصول إلى صاحب المبلغ، وبھذا تبرأ 

 .ذمة الملتقط

 : واستدلوا بأدلة منھا

 .(٣)«....ھا ثم عرِّفھا سنةووكاء لیحفظ عفاصھا»: -علیھ السالم-قولھ  .١

في الحدیث أمر بالتعریف، ومردُّ التعریف العرف؛ فلقطة الصراف تعریفھا  :وجھ الداللة
بردھا إلى البنك مالك الجھاز؛ إذ إن أجھزة الصراف تعتمد على نظام قاعدة بیانات 

 .مركزیة؛ لذا یتمكن البنك بسھولة من التعرف على صاحب المال

من وجد لقطة فلُیشِھد ذوي عدل، ولیحفظ عفاصھا »: -لیھ وسلمصلى اهللا ع-قولھ  .٢
ووكاءھا ثم ال یكتم وال یغیِّب؛ فإن جاء ربھا فھو أحق بھا، وإال فھو مال اهللا یؤتیھ 

 .(٤)«من یشاء

فیھ أن عدم رجوع  «ثم ال یكتم وال یغیِّب»: -صلى اهللا علیھ وسلم-قولھ  :وجھ الداللة
لب على الظن الوصول لصاحبھا، ُیعدُّ كتماًنا وتغییًبا للقطة، الملتقط إلى البنك والذي یغ
 .وكتمان اللقطة محرم شرًعا

أن آلة الصراف مملوكة للبنك، وما فیھا من أموال عائدة للبنك، ومن شروط االلتقاط  .٣
  .(٥)عند بعض الفقھاء أن توجد اللقطة في موضع غیر مملوك

أن الفقھاء غالبھم عرَّفوا اللقطة بالتي ُیجَھل صاحبھا، ولقطة الصراف توجد قرائن  .٤
عند البنك مالك الجھاز تدل على صاحبھا، فھو  یتمیز بإحصاء كل الفواتیر التي 
تخرج من الصراف ألجل العمل على سجل حسابي للمستخدمین حال تسویة 

ق لكل العملیات المالیة، كما أن حسابات لھم یتم الرجوع إلیھا عند الحاجھ كتوثی
جھاز الصراف لدیھ خاصیة قراءة بیانات البطاقة الممغنطة، مثل رقم الحساب، 

                                      
  صسبق تخریجھ ) ١( 
 /https://islamqa.info، و )٨٨/٢١(كتاب اللقاء المفتوح : انظر) ٢( 
 صسبق تخریجھ ) ٣( 
 ).١٧٠٩(كتاب اللقطة، حدیث رقم ) ٢/١٣٦(أخرجھ أبو داود ) ٤( 
 ).١/٢١٠(، السراج الوھاج )٨/١٦(حاشیة الجمل : انظر) ٥( 
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- ٩٤٣  - 

 .ورقم التعریف الشخصي، وغیر ذلك

 :الراجح

 .القول الثاني لقوة مااستدلو بھ  -واهللا أعلم- الذي یظھر لي 

 :ثمرة الخالف

o سالمي على القول األول؛ فإن أن لقطة الصراف تأخذ أحكام اللقطة في الفقھ اإل
لقطة : وعلى القول الثاني. الملتقط یتملَّك اللقطة بعد تعریفھا التعریف المعتبر شرًعا

الصراف ال یملكھا الملتقط بأي حال من األحوال، وال تبرأ الذمة إال بإرجاعھا إلى 
 . البنك الذي یملك الجھاز، فال حقوق لھ فیھا

o د الصراف اآللي یصح على القول األول، وعلى القول أن التصدق بالمال الملتقط عن
 .الثاني ال یصح

 ب اطا  

 ال ذ اط ط اراف ا   ارف 

 یتمتع ملتقط اللقطة بأھلیة اداء وأھلیة وجوب 

ا وھي بلوغ المكلف اولى درجات الكمال وھي وجود القدرتین لدیھ وھم :اھلیة األداء 
 (١)القدرة على فھم الخطاب والقدرة على العمل بھ 

  (٢)وھي صالحیة االنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ او علیھ:اھلیة وجوب 

والملتقط مكلف لدیھ القدرتان وقد صدرت تصرفاتھ المالیة قبل التقاطھ اللقطھ وبعدھا 
 على وجھ یعتد بھ شرعا ویترتب على ذلك 

ند من یراھا لقطة تأخذ احكام اللقطة في الفقھ ویرجعھا للبنك اشتغال ذمتھ فیعرفھا ع/١
عند من یرى غیر ذلك  وان كتمھا كان خیانة واكل للمال بالباطل جاء في التاج واالكلیل 

التعدي على رقاب االموال ینقسم الى اربعة اقسام لكل قسم حكم یختص بھ وذلك كلھ (
االموال على وجھ الغصب او االختالس او یحرم بالكتاب والسنھ واجماع االمة وھي اخذ 

 (٣) )السرقھ او الخیانة او االدالل اوالجحد او االقتطاع

 .ضمانھا مدة التعریف /٢

اذا التقط المبلغ من الصراف وضاع منھ قبل ان یرجعھ للبنك او في مدة :صورة المسألة 

                                      
 )٤/٣٥٠(كشف االسرار : انظر) ١( 
 )٢/٣٣٧(شرح التلویح على التوضیح : انظر) ٢( 
 )٥/٢١٦(انظرالتاج واالكلیل ) ٣( 
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 التعریف فھل یضمن او ال؟

 :ن اختلف الفقھاء في  مسألة الضمان على قولی

  (١)انھ الیضمن والیھ ذھب الحنفیة :القول االول 

 (٢)) لیس على المستعیر غیر المغل ضمان(قولھ صلى اهللا علیھ وسلم :دلیلھم 

ان االغالل ھو الخیانة والحدیث عام في جمیع التصرفات المالیة التي تكون :وجھ الداللة 
تقطھا لحفظھا على صاحبھا فھو الید فیھا ید امانة والخیانة فیھا تحرم والملتقط اذا ال

وفي اسناده (ان الحدیث ضعیف قال ابن حجر  :نوقش . (٣)مؤتمن الیضمن عند ضیاعھا
 (٤) )ضعیفان 

 (٥)انھ یضمن والیھ ذھب الجمھور  :القول الثاني 

 وجوب حفظھا لصاحبھا بموجب النصوص التي تؤكد ذلك  / ١دلیلھم

الضمان كحافز لحفظ االمانات وعدم التھاون الملتقط مؤتمن واذا ھلكت االمانة یجب /٢
 )ان اهللا یامركم ان تؤدو االمانات الى اھلھا (في مراعاتھا قال تعالى 

الذي یظھر لي واهللا اعلم ان الراجح ھو القول الثاني لقوة مااستدلو بھ ولضعف :الراجح 
 .دلیل القول االول ومناقشتھ 

  اطب اث

ا ا ل ذا ك"را"ر ط 

ھي اختراع قانوني یعطي بعض صفات اآلدمي على كیان :تعریف الشخصیة االعتباریة 
اعتباري والسیما مایتعلق بالذمة المالیة فیصبح لتلك الشخصیة القانونیة المستقلة عن 

ون اصحابھا القدرة على التعاقد مع غیرھا من الشخصیات الطبیعیة واالعتباریة وان تك
  (٦)وعاء للحقوق وااللتزامات وان تنشغل ذمتھا بالدیون

فالعالقة بین الشخص الطبیعي واالعتباري تظھر انھما شركاء فیترتب على ذلك انشغال 
باللقطة اذا اتى بھا الملتقط ویلزمھ تعریفھا باالسالیب "البنك"ذمة الشخصیة االعتباریة 

 الملتقط وسیاتي بیانھ في المبحث التالي  المتاحة والمعروفة في البنوك ویعد نائبا عن

                                      
 )١/١٨٢(وبدایة المبتدي ) ٣/٢١٦(شرح البدایة : انظر) ١( 
 )ضعیف(وقال ١٨٦كتاب البیوع رقم الحدیث )٣/١٤(رواه الدارقطني ) ٢( 
 ).٣/٢١٦(شرح البدایة الھدایة ) ١١/١٠٩(المبسوط :انظر) ٣( 
وسماھما ابن الجوزي بانھما عمرو بن شعیب وعبیدة بن حسان )٣/٩٧(التلخیص الحبیر : انظر) ٤( 

 )٢/١٥٠(وقال ضعف الحدیث ابن الملقن انظر خالصة البدر المنیر 
 )٦/٦٥(الفروع )١/٢١٠(، السراج الوھاج )٨/١٦(حاشیة الجمل )٤/١٢٠(حاشیھ الدسوقي : انظر) ٥( 
 )١٨/١٧٠(المعامالت المالیة المعاصرة : انظر) ٦( 
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راب اطا  

  طف ار   كر اا 

للوصول إلى صاحبھا، وإعطاء  (١)اتفق الفقھاء على جواز النیابة في تعریف اللقطة
المبلغ للبنك الذي یملك الجھاز یعني توكیل البنك للتعریف باللقطة، وإنابتھ، وبھذا یسقط 

 .ملتقط في تملُّك اللقطة إذا لم تصل لصاحبھاحق ال

واتفق الفقھاء على أن من أراد أن یتخلص من اللقطة أن یدفعھا للحاكم أو القاضي، 
ومن أخذ اللقطة ": "حاشیة القیلوبي"ویلزمھما قبولھا؛ حفًظا لھا على صاحبھا، جاء في 
 .(٢)"للحفظ أبًدا فھي أمانة فإن دفعھا للقاضي لزمھ قبولھا

لھذا یلزم البنك قبول اللقطة ھنا إذا دفعت إلیھ، ویعرِّفھا بمراجعتھ لسجل جھاز و
 . الصراف، والتواصل بوسائل االتصال الحدیثة مع صاحبھا

: ویعدُّ البنك من األماكن التي یظن فیھا بلوغ خبر اللقطة لصاحبھا، قال ابن حزم
 .(٣)"فیھ تعریفھ أن یعرِّفھا في المجامع التي یرجو وجود صاحبھا"

ذكروا أن الیوم األول  -رحمھم اهللا-ودفعھا للبنك في الیوم األول آكد؛ ألن الفقھاء 
آكد من غیره، خاصة إذا وجدت قرینة، كأن یلتقط المال عند مسجد مثًلا؛ فھذه أمارة على 

 .أن صاحبھ سیعود إلیھ

  اطب اس

 و نا  رافاط م 

 قطة الصراف اآللي الموجوده في الحرم حكم ل :الفرع االول 

 : في حكم لقطة الحرم على قولین -رحمھم اهللا- اختلف الفقھاء 

 .أنھا كلقطة الحل في أحكامھا وجواز تملُّكھا بعد تعریفھا :القول األول

  .(٦)، وروایة عند الحنابلة(٥)، وبعض المالكیة(٤)وإلیھ ذھب الحنفیة

                                      
، مغني المحتاج )٤/١٢٠(، حاشیھ الدسوقي )٦/٢٠(، البنایة )٣/٣٠٣(تبیین الحقائق : انظر) ١( 

 ).٦/٣٣٢(، المغني )٢/٤١٢(
 ).١٠/١٠٥(حاشیة القلیوبي ) ٢( 
 ).٨/٢٥٧(المحلى ) ٣( 
 ).٦/٢٠٢(بدائع الصنائع : انظر) ٤( 
 ).٦/١٣٨(قى المنت: انظر) ٥( 
 ).٦/٣٣٢(المغني : انظر) ٦( 
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  :دلیلھم

ي اللقطة؛ فھي عامة في كل واجد للقطة، ولم تفرِّق بین الحل عموم األدلة الواردة ف
  .(١)والحرم

 .یجوز التقاطھا لتعرَّف لألبد :القول الثاني

 .(٣)، وروایة عند أحمد(٢)وإلیھ ذھب الشافعیة

  :أدلتھم

 .(٤)«ال تحل ساقطتھا إال ِلُمْنِشٍد»: -صلى اهللا علیھ وسلم-قولھ  .١

 .(٥)«ال تلتقط لقطتھا إال لمعرِّف»: -صلى اهللا علیھ وسلم-وقولھ  .٢

عن التقاط لقطة الحرم إال  -صلى اهللا علیھ وسلم- نھى النبي  :وجھ الداللة من الحدیثین
 .(٦)على نیة التعریف؛ فدل على وجوبھ لألبد

 .(٧)«نھى عن لقطة الحاج»أنھ  -صلى اهللا علیھ وسلم-ما روي عن النبي  .٣

اط لقطة الحاج، ومقتضى ذلك أنھا ال تحل بمكة الحدیث دل على حرمة التق :وجھ الداللة
 .(٨)وغیرھا، والعلماء أجمعوا على حلھا بغیر مكة؛ فبقي الحرم على ظاھر الخبر

أن األحادیث الخاصة بلقطة الحرم لم توقِّت التعریف بسنة كغیرھا؛ ففیھ داللة على  .٤
  .(٩)أن التعریف لألبد لتتحقق فائدة التخصیص

 :الراجح 

رجحان القول الثاني؛ لوجود النصوص المخصِّصة  -واهللا أعلم- ي الذي یظھر ل
 . لعموم األدلة التي أباحت تملُّك اللقطة بعد مضيِّ مدة التعریف

فإن أخذ لقطة الصراف اآللي الذي في منطقة الحرم ال یجوز إال لمن أراد : وعلیھ
ناك جھات مسؤولة أن یسلِّمھا  للبنك الذي یملك الجھاز، أو إلى الجھات المختصة، فھ

 . تستقبل ما یلتقطھ الناس، وال یجوز لھ بحال من األحوال أن یتملَّكھا

                                      
 ).٤/٤٣١(شرح الزركشي : انظر) ١( 
 ).١٥/٢٥٣(المجموع : انظر) ٢( 
 ).٦/٣٣٢(المغني : انظر) ٣( 
 ).٢٣٠٢(، رقم )٥/١٠٤(أخرجھ البخاري، باب كیف تعرَّف لقطة أھل مكة ) ٤( 
 ).١٢٩٦(ر، رقم أخرجة البخاري، كتاب الجنائز، باب اإلذخر والحشیش في القب) ٥( 
 ).٩/٤٢٧(، الحاوي )٩/١٢٦(شرح النووي : انظر) ٦( 
 ).١٧٢٤(، رقم )١٢/٣٩٠(أخرجھ مسلم، باب لقطة الحاج ) ٧( 
 ).٣/١٣١(الممتع شرح المقنع : انظر) ٨( 
 ).١٥/٢٥٣(المجموع : انظر) ٩( 



  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
  " األول الجزء" صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٤٧  - 

 الفرع الثاني  حكم لقطة الصراف اآللي في بالد الكفار

 : صورة المسألة

لو وجد شخص مسلم ماًلا في جھاز الصراف اآللي في بالد الكفار؛ فھل یعدُّ لقطة أم 
 ال لكونھ مال كفار؟

أن المسلم إذا دخل دار الكفر بأمان وعھد َحُرَم علیھ نقض  - رحمھم اهللا-ء اتفق الفقھا
: العھد، وخیانتھم في أموالھم، وأعراضھم؛ إذ المسلمون على شروطھم، واهللا تعالى یقول

 .(١){وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسئوال{

الكفار حال  ال یحل أخذ أموال: "وال تحل أموال الكفار إال بالمحاربة، قال ابن حجر
األمن غدًرا؛ ألن الرفقة یصطحبون على األمانة، واألمانة تؤدَّى إلى أھلھا، مسلًما كان 

 .(٢)"أو كافًرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة

یجري في ھذه المسألة خالف الباحثین المعاصرین في اعتبار لقطة الصراف : وعلیھ
ن قال إنھا تأخذ أحكام اللقطة یجب تعریفھا في بالد الكفر، اآللي في بالد المسلمین؛ فم

": المغني"وقد نصَّ ابن قدامة على وجوب تعریف اللقطة في دار الكفر كما جاء في 
فأما إن كان دخل دارھم بأمان فینبغي أن یعرِّفھا في دارھم؛ ألن أموالھم محرمة علیھ، "

 )٣(. "المفإذا لم ُتعَرف ملكھا كما یملكھا في دار اإلس

ومن قال إنھا لیست بلقطة، وال تأخذ أحكام اللقطة في الفقھ، یلزمھ أن یسلمھا للبنك 
وإذا : "الذي یملك الجھاز، وال یجوز أن یتملَّكھ على أنھ مال غیر معصوم، یقول الشافعي

دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالھم لم یحل لھ أن یأخذ منھ 
 .(٤)"أو كثر، وال یحل لھ في أمانھم إال ما یحل لھ من أموال المسلمین شیًئا قلَّ

   

                                      
 ).٣٤(سورة اإلسراء، آیة ) ١( 
 ).٥/٤٠٢(فتح الباري ) ٢( 
 )٦/٦٢(لمغني ا) ٣( 
 ).٤/٢٨٤(األم ) ٤( 
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 الخاتمة

الحمد اهللا أن یسر لي كتابھ ھذا البحث، وفي نھایتھ ال یسعني إال أن أذكر أھم ما    
 :جاء فیھ

بیان حقیقة اللقطة عند الفقھاء، وأن تعریفاتھم متقاربة، واألظھر ھو تعریف الشافعیة  ▪
ما وجد في موضع غیر مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكھ : "اللقطة بأنھ

 ".لغیر حربي لیس بمحرز وال ممتنع بقوتھ

بیان ماھیة  الصراف اآللي فھو جھاز إلكتروني یستخدم فقط من قبل عمالء  ▪
المؤسسات المالیة إلجراء المعامالت المالیة في األماكن العامة، دون الرجوع الى 

والمصارف، ویصل العمالء إلى حساباتھم من خالل نوع خاص المؤسسات المالیة 
من البطاقات البالستیكیة المشفرة بمعلومات المستخدم على شریط مغناطیسي، 
یحتوي على رمز تعریف یتم إرسالھ إلى الكمبیوتر المركزي الخاص بالبنك عن 

لوصول طریق المودم، یقوم العمالء بإدراج البطاقة بأجھزة عمل الصراف اآللي ل
إلى الحساب، والقیام بمعامالت حساباتھم المختلفة مثل السحب واإلیداع وما إلى 

 . ذلك

أن حكم أخذ اللقطة لمن أراد تملُّكھا محرم، واختلفوا في  - رحمھم اهللا-اتفق الفقھاء  ▪
 .حكم االلتقاط بنیة الحفظ، والراجح أن ذلك یختلف باختالف األحوال واألشخاص

 .ي اللقطة ما تتبعھ ھمة أوساط الناسأن المال المعتبر ف ▪

 .أنھ یجب على الملتقط تعریف اللقطة -رحمھم اهللا-ذكر جمھور الفقھاء  ▪

سنة كاملة، وأنھا تكون على  -رحمھم اهللا-مدة تعریف اللقطة عند جمھور الفقھاء  ▪
 .الفور

 : حكم لقطة الصراف اآللي فیھ تفصیل ▪

oعود للصرافحرمة االلتقاط إذا علم الملتقط أن المال سی. 

oحرمة االلتقاط إذا نوى ضمَّھا إلى ملكھ. 

o یستحب االلتقاط إذا خاف علیھ الضیاع، لكن البد من تسلیم اللقطة للبنك الذي یملك
 . جھاز الصراف؛ ألنھ یمكنھ أن یتعرَّف على صاحب المال

د حكم لقطة أجھزة الصراف اآللي التي بالحرم آكد في تحریم التقاطھا، إلَّا لمن أرا ▪
 .  أن یسلِّمھا للبنك الذي یملك جھاز الصراف، أو یسلِّمھا للجھات المسؤولة

لقطة الصراف اآللي الموجود في بالد الكفر ال یجوز أخذھا على أنھا مال كافر،  ▪
 . ویجب تعریفھا بإرجاعھا للبنك الذي یملك الجھاز

 .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        
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 ھرس المراجع والمصادرف

 :الكتب

عبد الرزاق : اإلحكام في أصول األحكام، على بن محمد بن سالم اآلمدي، تحقیق .١
 .لبنان -دمشق  - عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین األلباني، المكتب  .٢
 . ھـ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، بیروت، ط 

سالم محمد عطا، محمد علي : ذكار، یوسف بن عبد اهللا القرطبي، تحقیقاالست .٣
 .ھـ١٤٢١، ١معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

: محمد بن ھبیرة الذھلي، تحقیق) ُھَبْیَرة بن(اإلفصاح عن معاني الصحاح، یحیى بن  .٤
 .ھـ١٤١٧فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، 

عبد اللطیف : حنبل، موسى بن أحمد الحجاوي، تحقیقاإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن  .٥
 .لبنان - محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بیروت 

 .ھـ١٤١٨، ١األم، الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط  .٦

. د: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، سلیمان بن أحمد الـَمْرداوي، تحقیق .٧
عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر . د -ي عبد اهللا بن عبد المحسن الترك
 .ھـ١٤١٥، ١مصر، ط  -والتوزیع واإلعالن، القاھرة 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن  .٨
 .٢نجیم المصري، دار الكتاب اإلسالمي، ط 

بن أحمد الكاساني، دار الكتب  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو بكر بن مسعود .٩
 .ھـ١٤٠٦، ٢العلمیة، ط 

صالح بن : البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد اهللا الجویني، المحقق .١٠
 .ھـ١٤١٨، ١لبنان، ط  -محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت 

ن، لبنا -البنایة شرح الھدایة، محمود بن أحمد العیني، دار الكتب العلمیة، بیروت  .١١
 .ھـ١٤٢٠، ١ط 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، عثمان بن علي بن محجن  .١٢
 . ھـ١٣١٣، ١القاھرة، ط  -البارعي، المطبعة الكبرى األمیریة، بوالق 

تبیین المسالك شرح تدریب السالك إلى أقرب المسالك، عبد العزیز حمد آل  .١٣
 .ھـ١٤٣٤، ٤ لبنان، ط -مبارك، دار ابن حزم، بیروت 

مفید محمد : التمھید في أصول الفقھ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الَكْلَوَذاني، تحقیق .١٤
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أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراھیم، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث 
 .ھـ١٤٠٦، ١اإلسالمي، جامعة أم القرى، ط 

یر بن محمد زھ: الجامع المسند الصحیح، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق .١٥
 .ھـ١٤٢٢األولى، : ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طـ

، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، "تفسیر القرطبي"الجامع ألحكام القرآن  .١٦
، ٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط : تحقیق
 .ھـ١٣٨٤

عبد اهللا الصدق : تحقیقجواھر اإلكلیل شرح مختصر الخلیل، محمد األمیر الكبیر،  .١٧
 .الغامري، مكتبة القاھرة

، سلیمان بن "تحفة الحبیب على شرح الخطیب"حاشیة البجیرمي على الخطیب  .١٨
 .ھـ١٤١٥محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي، دار الفكر، 

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب، / حاشیة الجمل على شرح المنھج  .١٩
 .األزھري، دار الفكر سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي

 .حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد الدسوقي المالكي، دار الفكر .٢٠

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، علي بن محمد بن البصري، تحقیق .٢١
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة،  - الشیخ علي محمد معوض 

 .ھـ١٤١٩، ١لبنان، ط  -بیروت 

محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد : الذخیرة، أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق .٢٢
 .م١٩٩٤، ١بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط 

، محمد أمین عابدین الدمشقي، "حاشیة ابن عابدین"رد المحتار على الدر المختار  .٢٣
 .ھـ١٤١٢، ٢دار الفكر، بیروت، ط 

: ، محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتین .٢٤
 .ھـ١٤١٢، ٣زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط 

السراج الوھاج على متن المنھاج، محمد الزھري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة  .٢٥
 .والنشر، بیروت

 -شَعیب األرنؤوط : سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث األزدي السِِّجْستاني، تحقیق .٢٦
 .ھـ١٤٣٠، ١مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط 

شعیب األرنؤوط، : سنن الدارقطني، علي بن عمر البغدادي الدارقطني، تحقیق .٢٧
حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برھوم، مؤسسة الرسالة، 

 .ھـ١٤٢٤، ١بیروت، ط 

عبداهللا بن عبد المحسن التركي، : قیقالسنن الكبرى، أحمد بن الحسین البیھقي، تح .٢٨
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 .ھـ١٤٣٢، ١مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة، ط 

 .ھـ١٤١٣، ١شرح الزركشي، محمد بن عبد اهللا الزركشي، دار العبیكان، ط  .٢٩

عبد اهللا بن . د: الشرح الكبیر، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقیق .٣٠
عبد الفتاح محمد الحلو، دار القاھرة، جمھوریة مصر . د –عبد المحسن التركي 

 .ھـ١٤١٥، ١العربیة، طـ 

محمد : صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق  .٣١
 .فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

عون الباري لحل أدلة البخاري، صدیق حسن القنوجي البخاري، دار الرشید،  .٣٢
 .ھـ١٤٠٤حلب، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار  .٣٣
 .ھـ١٣٧٩المعرفة، بیروت، 

مكتب تحقیق التراث : القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، تحقیق .٣٤
، ٨في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 

 .ھـ١٤٢٦

اع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین البھوتي، دار كشاف القن .٣٥
 .الكتب العلمیة

المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، دار  .٣٦
 .ھـ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط 

 .ھـ١٤١٤المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بیروت،  .٣٧

طھ جابر فیاض . د: ن عمر بن الحسن التیمي الرازي، تحقیقالمحصول، محمد ب .٣٨
 .ھـ١٤١٨، ٣العلواني، مؤسسة الرسالة، ط 

یوسف الشیخ محمد، : مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي، تحقیق .٣٩
 .ھـ١٤٢٠، ٥صیدا، ط  - الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة 

ر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبی .٤٠
 .العلمیة، بیروت

عبد السالم محمد : معجم مقایس اللغة، أحمد بن فارس القزویني الرازي، تحقیق .٤١
 .ھـ١٣٩٩ھارون، دار الفكر، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني،  .٤٢
 .ـھ١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة، ط 
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 .ھـ١٣٨٨المغني، عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة،  .٤٣

المنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف التجیبي القرطبي، مطبعة السعادة، مصر،  .٤٤
 .ھـ١٣٣٢، ١ط 

المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار الكتب  .٤٥
 .العلمیة

في شرح مختصر الخلیل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواھب الجلیل  .٤٦
 .  ھـ١٤١٢، ٣الطرابلسي، دار الفكر، ط 

 :المواقع اإللكترونیة

▪http://repository.sustech.edu/handle/123456789/73-      

▪ www.almaal.org-  

▪ www.arageek.com  

▪www.businessdictionary.com-   

▪www.elprocus.com       

▪www.investopedia.com  

▪www.wikiwand.com 
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