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 لقطهفصل اول: 

  لقطه مفهوم

 0لقطه را تعریف نمایید؟ 
آیت  ،آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، ،)حضرت امام .ندارد تسلط آن بر کسی ولقطه مالى است که گم شده باشد  -

 (اهلل مکارم

 لقطه و مجهول المالک ماهیت تفاوت 

  2قطه و مجهول المالک را بیان کنید؟بین لتفاوت 

 باشد؛ نمی لقطه شود، می گرفته دزد و غاصب دست از که آنچه پس شود، گم مالک از که است معتبر لقطه در -
 حال، شاهد به ولو آن شدن گم لقطه، احکام اجرای در که نیست ای چاره بلکه است، نشده گم مالک از که چون
 آن بر را لقطه احکام که است مشکل شده، عوض او کفش با آن مانند و مسجد در که کفشی پس شود؛ احراز
 که دارد احتمال زیرا است؛ شده عوض آن مانند و حمام در او لباس با که لباسی است همچنین و. نمود جاری
 لقطه و البته چون در .لقطه نه شود می المالک مجهول احتمال این با و است داشته تعمد آن تعویض در آن مالک
، )حضرت امام .است المالک مجهول از در حقیقت قسمی لقطه پس نباشد؛ شده شناخته آن مالک که ستا معتبر

 (آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، 

 تفاوت های حکمی لقطه و مجهول المالک

 از نظر حکم از جهات متعددی لقطه با مجهول المالک متفاوت است از جمله:
ت و تنها در مواردی مکروه است ولی برداشتن مال مجهول المالک حرام است )غیرحرم( جایز اس برداشتن لقطه -0

 مگر در برخی از موارد جهت حفظ مال.

 یف متفاوت هستند.آن واجب است و از نظر میزان تعر از جهت میزان مالی که تعریف و اعالم -2
 و فرق قائل هستند.حاکم شرع برای صدقه دادن آنها برخی از فقها بین این د از جهت اجازه گرفتن از -1

 از جهت ضمانت فردی که آن را قبض کرده. -0

 .مالک شدنشاز جهت  -1
 در مجهول المالک بین حیوان و غیر حیوان فرقی نیست. -6

 د(مالک ش )مثال مال بی نشانه را نمیتوان نیست ار بودن و بی نشانه بودن مال فرقدر مجهول المالک بین نشانه د -7
 ه می آید.در اداماین موارد  برخی ازتفصیل 

                                                           
، 2منهاج الصالحین، ج سیستانی،، 0197/11/16تاریخ استفتاء:     871962 :شماره استفتاءامام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ، احکام لقطه؛ 2ر الوسیلة، جخمینی، تحری -0

 ؛(اقتباسی) 2091م از قبل المسائل، توضیح ؛ مکارم،کتاب اللقطه
منهارج  886916 شماره سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه آغاز بحث لقطه غیر حیوان؛ امام خامنه ای، سواالت ،2ج الوسیلة، تحریر خمینی، -2

. مالکه ضاع الذی المال هو المالک مجهول و معلوم غیر مالک عن الضائع المال هى اللقطة)؛ 017، س2فاضل، جامع المسائل، ج ز بحث،الصالحین، کتاب لقطه، آغا
 (102 ص ،21 ج االحکام، مهذب

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=873962
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 شک در لقطه یا مجهول المالک بودن

 احکام و شود می حساب لقطه جزء است، کرده فراموش را آن صاحبش یا است شده گم نیست مشخص که اموالی 
 0آید؟ می بشمار المالک مجهول یا دارد را لقطه

توان احکام گمشده را بر کرده است، حکم مجهول المالک را دارد و نمی  که مالک آن مال را گم 2اگر احراز نشود -
  سیستانی( اهلل تآی )حضرت امام ،آن جاری کرد. 

 )آیت اهلل مکارم( جزء لقطه محسوب می شود. -

 انواع لقطه

 1انواع لقطه را نام ببرید؟ 
لقطه یا حیوان است که از آن تعبیر به ضالّه می شود و یا غیر حیوان است که در مورد انسان، تعبیر به لقیط و در  -

 استفاده می شود. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( –درمعنای اخص بکار می رود  –تعبیر به لقطه  غیر آن

 )لقطه( اشیاء لقطه

 لقطهحکم اصل برداشتن 

  0را بردارد؟ غیر حرمآیا انسان می تواند لقطه  
 (، امام خامنه ایگم شده، کراهت دارد. )حضرت امامبرداشتن مالی که  -
دهد فردی که مالش را گم کرده است، برای برداشتن آن بر می گردد، برداشتن مالی که گم هرگاه انسان احتمال ب -

شده، کراهت دارد. اما اگر احتمال برگشتن صاحب آن را نمی دهد، مانند اموال کم قیمت که معموال افراد بعد از 
رداشتن این مال برای او تعریف گم شدن از آن اعراض می کنند، برداشتن آن کراهت ندارد. و تفاوتی ندارد که با ب

 سیستانی(آیت اهلل  واجب باشد یا خیر. )

 )آیت اهلل مکارم( .که در این صورت مکروه نیست باشد تضییع خوف اینکه مگر دارد کراهت -

 1را بردارد؟ حرم آیا انسان می تواند لقطه  
 اگر مال گم شده در حرم مکّه باشد،

 ای(رک نشود. )حضرت امام، امام خامنهار است که احتیاط، تبرداشتن آن کراهت شدیدى دارد. و سزاو -
 برداشتن آن کراهت شدیدى دارد. )آیت اهلل سیستانی( -

                                                           
 (9001101011:  مکارم:  استفتا شماره) تیاینترن ؛ استفتای762، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 سیستانی : اگر با شاهد حال هم داللت کند، گم شده است، حکم لقطه را دارد.  -2

 ، کتاب اللقطه  2، احکام لقطه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
    918190: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره؛ 766، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 سایت آیت اهلل مکارم:  0197/02/22: استفتاء تاریخ
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&mid=211878 

؛ امام خامنه ای، استفتاء 2091؛ مکارم، توضیح المسائل، م؛ 766، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

 0197/11/11تاریخ استفتاء:     891106 :شماره استفتاءخصوصی، 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=895516
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 را آن کند، پیدا است بیشتر یا درهم یک اندازه به آن قیمت که مالى مکّه حرم در اگر که است آن واجب احتیاط -
 برندارد. )آیت اهلل مکارم(

 ؟برنداشتن لقطه اسراف نیست

 یعنی در صورت  ؟برای افراد چه حکمی دارد ،ارزش مانند پول زیاد یا طال و جواهرات با ارزش باال با لقطه داشتننبر
 عدم برداشت از مصادیق اسراف در اموال نیست؟

باید  ،اختیار با شخص است و مجرّد برنداشتن اسراف محسوب نمی شود ولی باید توجه داشت که اگر برداشته شود -
 (0امام خامنه ایآن عمل شود. ) به احکام

ضامن  -حتی اگر مال با ارزشى باشد و بخاطر فرار از مسئولیّت برندارد  –در صورتى که فرد لقطه را برندارد  -
 (2نیست. )آیت اهلل مکارم

 اشیاءوظیفه ملتقط قبل از بیان دو نکته کاربردی 

 منظور از نشانه 

 1منظور از نشانه و عالمت برای لقطه چیست؟ 
تا بتوان صاحب آن را پیدا  نظور از نشانه یعنی مال پیدا شده داراى عالمت و خصوصیات ممتازى از غیر آن باشدم -

کرد. و بعضی از خصوصیات مثل تعداد یا زمان خاص یا مکان خاص یا نوع کاال و ... که می توان با آن صاحب 
  امام، آیت اهلل سیستانی( لقطه را شناخت، سبب می شود لقطه نشانه دار محسوب شود. )حضرت

 : 0بیان چند مصداق برای مالی که نشانه ندارد
 سکه های متعارف. )حضرت امام( -0
 طال. )آیت اهلل مکارم( سکة یک یا تومانى هزار اسکناس یک مانند -2
 ( . )آیت اهلل سیستانیفی هذه األزمنة هکالمسکوکات المفردة و غالب المصنوعات فی المصانع المتداول -1

 هر یک از این موارد ممکن است از جهت دیگری دارای نشانه باشد مثال از نظر تعداد یا مکان پیدا شدن و... نکته:

 شک در داشتن عالمت و نشانه

 1اگر شک داشته باشیم که شی ای عالمت دار است یا بدون عالمت، حکم چیست؟ 
 ای(در هنگام شک اصل بر عدم عالمت دار بودن است. )امام خامنه  -
 حکم لقطه بر آن بار می شود. )آیت اهلل سیستانی( -
 باید معامله عالمت دار با آن کنید و به دنبال صاحبش باشید. )آیت اهلل مکارم( -

                                                           
 استفتاء استانها )خامنه ای( -0
 778، س1مکارم، استفتائات جدید، ج -2
 ؛ 788، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج22و م 20، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

 ؛ 767، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2091؛ مکارم، توضیح المسائل، م22ان، م، احکام لقطه، لقطه غیر حیو2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
 )عکس استفتاء در پایان جزوه آمده است( 0191استفتای کتبی از مراجع در سال  -1
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 مقدار درهم

 مقدار درهم چقدر است؟ 
 0گرم است. )حضرت امام( 021/2معادل تقریبا هر درهم  -

 2(ای خامنه امام) .است سکه ضرب حق عنوان به مبلغی اضافه به گرم 009/2 با معادل تقریبا درهم هر -
 1 است. )آیه اهلل سیستانی، آیه اهلل مکارم( نقرهگرم  1/2معادل  تقریبا هر درهم -

 0(سیستانی اهلل آیت مکارم، اهلل آیت امام، حضرت ای، خامنه امام. )است دارسکه نقره نخود 02/6 درهم در واقع یک نکته:

 در غیر حرم (اشیاء) لقطهصورت برداشتن در  وظیفه

 :1نشانه نداردمال  -0

 (7، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، 6حضرت امام) احتیاط واجب از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد.به  -
فرد می تواند آن را برای خود بردارد چه قیمت آن کمتر از یک درهم باشد و چه بیشتر از یک درهم باشد، هرچند  -

  (8ز طرف صاحبش آن را صدقه بدهد. )آیت اهلل سیستانیاحتیاط مستحب آن است که ا

 :9نشانه داردمال  -2

 :قیمت از یک درهم کمتر استالف : 
 تملّک قصد اگر بلکه بدهد، را آن عوض نیست الزم شدن تلف صورت در و برای خودش برداردلقطه را تواند مى -

 ای، آیت اهلل مکارم(امام خامنهحضرت امام، ) .نیست واجب عوض دادن شود تلف او تقصیر بدون و باشد نکرده هم

                                                           
 غراما،( 69/ 02:)یساوی و دینارا عشرون الذهب فی وه و. النصاب: االول النقدین زکاة 006: ص ؛(الخمینی لإلمام) األحکام زبدة است آمده چنین االحکام زبدة کتاب در - 0
( غراما 1/ 1016) الدینار عشر ففیها( غراما 01/ 820) دنانیر أربعة یبلغ حتی علیها زاد فیما ال و العشرین دون فیما زکاة ال و.غراما( 0/ 728: )یساوی و. الدینار نصف فیه و
 الفضة نصاب و. کذلک الدینار عشر أربعة کل ففی دنانیر أربعة زاد کلما هکذا و ،(است 1016/1 صحیح و است داده رخ چاپی هاشتبا آن در و ندارد تطبیق باال اعداد با ظاهرا)

 و بلغ، ما بالغا( غراما 2/ 021) واحد درهم فیها کان( غراما 96/ 8) درهما اربعین زاد کلما ثم غراما،( 02/ 0) یساوی و دراهم خمسة فیه و غراما( 080) یساوی و درهم مائتا
 .األربعین دون فیما کذا و ء، شی المائتین دون فیما لیس

 (ناظر( ) قم استان)  حبیب ، دهباشی0199/11/28، تاریخ: 0011091 شماره سوال  زناشویی و ازدواج  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت - 2
  تفرقات ،معادل دینار و درهم در زمان کنونی.سایت مکارم ، قسمت استفتاءات ،مسایل متفرقه ، م 1

219962&mid=06111&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

/search/qahttps://www.sistani.org/persian/77168/ 

؛ 2090؛ استفتاء استانها )خامنه ای(؛ مکارم، توضیح المسائل، م2166، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج7، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2تحریر الوسیلة، ج خمینی، -0
 771، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 منهاج سیستانی، اهلل آیت  استانها، استفتاء ای، خامنه امام ؛2160م ،2ج راجع،م المسائل توضیح ؛22م حیوان، غیر لقطه لقطه، احکام ،2ج الوسیلة، تحریر امام، حضرت -1
 ؛2091م المسائل، توضیح مکارم، اهلل آیت ،2182م المسائل، توضیح و 767م ،2ج الصالحین،

 .حضرت امام : لقطه ای که نشانه ای ندارد تا صاحب آن پیدا شود، به احتیاط واجب حکم مجهول المالک را دارد -6
 صاحبش طرف از که است آن واجب احتیاط( تومانى هزار اسکناس یک مانند) شود معلوم صاحبش آن با که ندارد اى نشانه اگر کند مى پیدا انسان که را اى گمشده مال -7

 آیت اهلل مکارم .بگیرد زهاجا شرع حاکم از که است آن احتیاط باشد مهمّى مال اگر بردارد تواند مى است مستحق او خود اگر و دهد صدقه را آن
 خیر؟ یا نمود استفاده آنرا توان می ندارد هم عالمتی و نیست بخود متعلق که بداند و ببیند خود زمین در مرغ یا اردک تخم سوال : اگر -8

 (سیستانی اهلل آیت سایت. )بدهد صدقه فقیری به را آن است بهتر ولی بردارد خود برای تواند می کند معرفی انرا که ندارد عالمتی اگر

؛ استفتاء استانها )خامنه ای(؛ مکارم، توضیح المسائل، 2166و م 2161، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج6، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -9
 769و م 768، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2096و م 2090م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46503&mid=259962
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46503&mid=259962
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معرفی کردن لقطه و جستجو از صاحب آن الزم نیست. و به احتیاط واجب مال را از طرف مالک آن صدقه دهد و  -
 . )آیت اهلل سیستانی(0بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را برای خود بردارد

 درهم یا بیشتر است:یک ب : قیمت 

برداشته است، باید آن را تا یک سال معرفى و از صاحب آن فحص نماید تا صاحب مال پیدا  کسی که لقطه را -
  آیت اهلل سیستانی، آِیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، )حضرت امام،  شود.

 خواهد آمد. نحوه تصدق مال به فقیرو همچنین نکاتی در جزئیاتی در کیفیت تعریف  در عناوین بعدی تبصره:

 رت ناامیدی از پیدا شدن صاحب مال از ابتداوظیفه در صو

 2فردی که از ابتدا یا در بین یکسال از پیدا شدن صاحب مال، مأیوس و ناامید شود، چه وظیفه ای دارد؟   
حفظ و نگهداری آن براى  -2صدقه دادن آن.  -0تعریف ساقط است و به احتیاط واجب بین دو امر مخیر است:  -

 امنه ای( مالک. )حضرت امام، امام خ
مال را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد و حق ندارد صبر کند و باید در صدقه دادن از حاکم شرع اذن بگیرد.  -

 (1)آیت اهلل سیستانی
 به احتیاط واجب آن مال را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد. )آیت اهلل مکارم(  -

 وظیفه در صورت پیدا نشدن مالک بعد از یکسال

  0 معرفی کرده است ولی مالک پیدا نشده: یکسال اعالم وکه لقطه را  در مواردی
حفظ و نگهدارى آن  -2از طرف صاحبش صدقه بدهد.  -0پیدا کننده مخیّر است یکی از سه کار را انجام دهد :  -

آن را براى خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد.  -1براى مالک. 
 ضرت امام، امام خامنه ای()ح

پیدا کردن و یا تا زمانی که از  1ملتقط به احتیاط واجب نمی تواند برای خود بردارد. بنابراین یا آن را صدقه بدهد -
 تواند از آن استفاده کند. )آیت اهلل سیستانی(می وبا حفظ اصل مال صاحب آن مأیوس نشده، آن را برای او حفظ کند

آن را براى خود بردارد به قصد اینکه هر وقت صاحبش  -0یکى از چهار کار را انجام دهد: پیداکننده مخیّر است  -
از  -1به صورت امانت براى او نگهدارى کند.  -2پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 

سپردن به حاکم آن را به حاکم شرع بسپارد. و احتیاط مستحب صدقه دادن یا  -0طرف صاحبش صدقه بدهد. 
 شرع است. )آیت اهلل مکارم(

                                                           
 لقطه تواندنمى خیر یا است راضی فرد آن داند نمی انسان و باشد معلوم آن صاحب اگر چراکه نباشد معلوم مال آن صاحب که است صورتی در باال در مذکور حکم: نکته - 0

 .بردارد خودش برای او اجازة بدون را
 المسائل ؛ توضیح777و م 772، م2منهاج الصالحین، ج ؛ سیستانی،2098؛ مکارم، توضیح المسائل، م01، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2

 0190/16/06: استفتاء تاریخ    180101: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره2170و 2172م ،2ج مراجع،
 .السنة تمضی حتى بها ینتظر الو األحوط على الشرعی الحاکم بإذن بها التصدق لزمه السنة تمام قبل بمالکها الظفر من یأس إذا:  777 مسألة - 1
، 2منهاج الصالحین، جقصثس6ییذ؛ 2211؛ مکارم، توضیح المسائل، م2168، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج6، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 769م
 776، م2نیست از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شده باشد. سیستانی، منهاج الصالحین، ج در این موارد که یک سال تعریف کامل انجام شده است، برای صدقه دادن، الزم -1
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 وظیفه در صورت پیدا شدن مالک )در فروض مختلف(

 ( مال کم ارزش بوده است )کمتر از درهم(0

  اگر بعد از برداشت لقطه ای که نشانه دارد و ارزش آن از یک درهم کمتر است، صاحب آن پیدا شود، انسان چه
 0وظیفه ای دارد؟

و بدون تقصیر او  هبدون قصد ملکیت برداشتملکیت برای خود برداشته است و مال تلف شده یا لقطه را با قصد اگر  -
و در  رداگر بدون تملک نگاه دا و دادن عوض بر او واجب نیستبا پیدا شدن صاحب مال،  ،ه استتلف شد

به  ،پیدا شد ضامن است، و اگر قصد تملک کرد و صاحبش قبل از تلف شدننماید، نگاهدارى کوتاهى و تفریط 
  )امام خامنه ای، حضرت امام( .دگردانرباحتیاط واجب آن را به صاحبش 

را برای خود  نمی تواند آن واجب به احتیاط باشد، کمتر درهم یک لقطه ای که دارای نشانه است، از قیمت اگر -
 عوض نشود، راضى دادن صدقه به چنانچه شدن صاحبش، با پیدا و بدهد صدقه صاحبش طرف از را بردارد و آن

 )آیت اهلل سیستانی( .بدهد او به را آن
و بدون تقصیر او  هبدون قصد ملکیت برداشتلقطه را با قصد ملکیت برای خود برداشته است و مال تلف شده یا اگر  -

 . )آیت اهلل مکارم(دادن عوض بر او واجب نیستبا پیدا شدن صاحب مال،  ،ه استتلف شد

 کم ارزشقصد تملک در برداشت لقطه 

  آیا فرد با برداشتن لقطه ای که نشانه دارد و ارزش آن از یک درهم کمتر است، برای خود، مالک آن مال می شود یا
 2نیازمند قصد تملک هم می باشد؟

 شود. )حضرت امام(نیازمند قصد تملک است و فرد به طور قهرى بدون قصد تملک، مالک نمى -

 ( مال ارزش باالیی داشته است 2

  1بعد از زمان تعریف، صاحب مال پیدا شود، وظیفه ملتقط چیست؟اگر 
 هرگاه بعد از زمان تعریف، ملتقط به وظیفه خود عمل نماید و بعد از آن صاحب مال پیدا شود : 

 الف: اگر لقطه را از طرف صاحبش صدقه داده است: 

ند به ملتقط مراجعه کند و اگر به صدقه باشد و دیگر نمی توامالک اگر به صدقه راضی باشد، اجر صدقه مال او مى -
آیت اهلل  ، امام خامنه ای،)حضرت امامگیرد. تواند به ملتقط رجوع کند و عوض مالش را از او مىراضی نباشد، مى

مالک حق رجوع به عین را ندارد اگر چه نزد کسى که به او صدقه داده شده، موجود ( و مکارم ، آیت اهللسیستانی 
 امام، آیت اهلل سیستانی(باشد. )حضرت 

                                                           
؛ 2090؛ استفتاء استانها )خامنه ای(؛ مکارم، توضیح المسائل، م2161، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج6، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 768، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 6، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2

 ج) استفتاءسایت ادمین امام خامنه ای، جلسات پژوهشی، ؛ 2169، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج26و م 21، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -3
 .0100702 کد( 289/2

 790و م 791، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2210م مکارم، توضیح المسائل،
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 ب: اگر لقطه را براى صاحبش نگهدارى کرده است: 

اگر عین باقی باشد، آن را به او برمی گرداند و اگر از بین رفته است، چنانچه در نگهدارى آن افراط و تفریط نکرده،  -
 (مکارم)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  ضامن نیست.

 د برداشته است:ج: اگر لقطه را براى خو

اگر عین باقى باشد آن را به او برمی گرداند و صاحب مال نمی تواند ملتقط را به دفع مثل یا قیمت آن ملزم نماید.  -
تلف شده باشد یا به بیع  -همچنین ملتقط حق ندارد مالک را به گرفتن عوض، ملزم نماید.( و اگر عین باقی نباشد 

گرداند. )حضرت ، عوض آن را از مثل یا قیمت به صاحب مال بر مى  -شد و مانند آن به دیگرى منتقل شده با
 امام(

 لقطه اعالم ی درجزئیات

 0و دادن نشانی کیفیت اعالن. 0

 آن شبیه که الفاظی و است؟ شده گم لباسش یا نقره یا طال کسی چه: بگوید منادی که است این تعریف کیفیت -
 است؟ شده گم مالی یا چیزی او از کسی چه: بگوید که است جایز و. فهمند می را آن اکثراً که لغتی به باشد می

 باید است، شده گم او از که کند ادعا کسی اگر پس. است اولی و احوط طور این: شده گفته بسا چه بلکه
 غیر داشتن اطالع که اموری و بپرسد او از آن، ساخت و دوخت و ظرف از را آن عالمات و صفات و خصوصیات

 و صفات اگر پس بپرسد، را آن غیر و آن شدن گم مکان و زمان و آن تعداد قبیل از است بعید آن بر مالک
 او جهل و است تمام آن تعریف کند، موافقت دارد وجود مال آن در که خصوصیاتی با کرده ذکر که را خصوصیاتی

 نمی مگر. رساند نمی ضرر ندرت، به مگر ندارد ها آن به توجه و عاطال غالباً مالک که خصوصیاتی از بعضی به
 صفحات و اوراق عدد غالباً ولی کند، می مطالعه و قرائت طوالنی مدت را آن و است مالکش انسان را کتابی بینی

 توصیف نیست فیمخ مالک بر که را دیگری عالمات و صفات لیکن نداند، را این مثل اگر پس داند؟ نمی را آن
 )حضرت امام( .کند می کفایت آن توصیف و تعریف در نماید،

 و اوست، مال چیز آن که دهد احتمال بشنود آن صاحب اگر که کند اعالن طوریبه باید کرده پیدا که را چیزی -
 ولی ام،ردهک پیدا چیزی: بگوید که است کافی قدرهمین گاهی مثالً کند،می فرق موارد اختالف حسب به امر این
 بعضی باید موارد بعضی در و ام،کرده پیدا طال ایقطعه: بگوید مثالً کند تعیین نیز را آن جنس باید موارد بعضی در
 را خصوصیات تمام باید صورت هر در ولی ام،کرده پیدا طال ایگوشواره: بگوید مثالً کند اضافه را خصوصیات از

 (2)آیت اهلل سیستانی .رسدمی صاحبش به خبر بدهد احتمال که کند اعالن یجای در باید و نشود، متعین تا نگوید

                                                           
 .2211، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م2191، توضیح المسائل سیستانی، م20تحریرالوسیله، کتاب لقطه، م - 0
 بحسب یختلف وهذا له، علیه المعثور المال یکون أن ـ هب معتداً احتماالً ـ الحتمل المالک سمعه لو نحو على یکون أن التعریف فی یعتبر:  780 منهاج الصالحین، مسألة - 2

 یلزم بل أیضاً هذا یکفی ال وقد نحوه، أو(  ذهب له ضاع من: )  یقول أن البد بل ذلک یکفی ال وقد(  مال أو شیء له ضاع من: )  یقول أن یکفی فقد الموارد، اختالف
 بل یتعین، ال حتى صفاتها جمیع یذکر فال اللقطة، بإبهام االحتفاظ حال کل على یجب ولکن مثالً،(  بذه قرط له ضاع من: )  یقول کأن إلیه الخصوصیات بعض إضافة

 .التعریف علیه یتوقف ال ما ذکر عدم األحوط
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 داد را آن هاى نشانه و آمد کسى اگر و نشود روشن آن هاى نشانه که بگوید طورى کردن اعالن درموقع باید -
 صاحب تاوقا بیشتر که را هایى نشانه نیست الزم ولى بدهد، او به باید اوست مال شد حاصل اطمینان که بطورى

 )آیت اهلل مکارم( .بگوید نیست آن ملتفت هم مال

 نمکان اعال. 2

 0معرفی لقطه در چه مکانی باید انجام شود؟ 
اگر مالی را در جایی که معموال افراد حضور دارند مثل شهر یا روستا، پیدا کند باید لقطه را در همان مکان و در  -

معرفى  -با احتمال وجود صاحب آن در آنجا  - مجالس عزادارى مجامع عمومى مردم مانند بازارها و زیارتگاهها و
پیدا شود، اگر کسی  -در جایی که معموال افراد حضور ندارند -و مثل آن  . اگر لقطه در صحرا و بیابان و جادهنماید

ر شهرهای در این مکانها می باشد یا از آنجا عبور کرده است، به آنها معرفی شود و اگر صاحب آن پیدا نشد، د
اطراف که احتمال می دهد صاحب آن آنجا باشد، این کار را انجام دهد و سزاوار است که در صورت امکان االقرب 

 فاألقرب نسبت به شهرها رعایت شود. )حضرت امام(
لقطه را باید در مکانی اعالم کند که ظن و احتمال پیدا شدن صاحب مال، وجود داشته باشد و نسبت به ظن و  -

باید در مکانی که  -اگر امکان تعریف در دو مکان نیست  –ل پیدا شدن صاحب لقطه در دو مکان هم احتما
احتمال قوی تر وجود دارد، تعریف انجام شود. همچنین تفاوتی ندارد لقطه را در بیابان و صحرا و یا در شهر و 

 مجامع عمومی پیدا کند. )آیت اهلل سیستانی(
 ع مردم لقطه را اعالم و معرفی نماید. )آیت اهلل مکارم(در مجامع عمومی و محل اجتما -

 عدم امکان توقف در موضع لقطه

 2اگر انسان نتواند در مکانی که لقطه را پیدا کرده است، توقف داشته باشد چه وظیفه ای دارد؟ 
عرفى نماید. بگیرد تا آن را م نباید آن مال را همراه خود به سفر ببرد و شخص امین مورد اطمینانی را نایب -

 )حضرت امام(
بگیرد تا آن را معرفى نماید البته اگر  نباید آن مال را همراه خود به سفر ببرد و شخص امین مورد اطمینانی را نایب -

لقطه از مسافرینی باشد که از آنجا عبور می کنند، می تواند آن را به شهر آنها یا محلهای اسکان مسافرین برده و 
 )آیت اهلل سیستانی( آنجا تعریف نماید. 

 زمان شروع به اعالم. 1

 1از چه زمانی فرد باید اعالم و معرفی لقطه را شروع نماید؟ 
و مسامحه و اهمال و سهل انگارى جایز  به احتیاط واجب معرفى لقطه بعد از پیدا کردن آن، فورا واجب است -

 نیست. )حضرت امام(

                                                           
 782، م2ن، ج؛ سیستانی، منهاج الصالحی2166، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج21و م 09، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 781، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج21، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
 771، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج9، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
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گر در مواردی که تعریف بخاطر عذر امکان ندارد. )آیت اهلل م معرفى لقطه بعد از پیدا کردن آن، واجب است -
 سیستانی(

 مدت زمان برای اعالم. 0

 0معرفی لقطه برای چه مدت زمانی باید انجام شود؟ 
 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( آیت امام خامنه ای، مدّت معرفى واجب یک سال کامل است. )حضرت امام،  -

  2واجب است؟آیا تعریف لقطه بیش از یکسال  
تعریف لقطه بیش از یکسال واجب نیست. اما اگر بعد از تعریف یک سال، بداند که اگر بیشتر از یک سال آن را  -

 : به احتیاط واجب تعریف را ادامه دهد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( کندمعرفى کند صاحبش را پیدا مى

 تعداد مرتبه اعالم. 1

 1زه معینی از لحاظ تعداد بار تعریف، وجود دارد؟آیا برای تعریف لقطه، اندا  
اما اگر از روزى که آن را پیدا کرده تا یک  تعداد بار تعریف در طول سال، اندازه معینى ندارد و یک امر عرفى است -

 اى یک مرتبه اعالم کند کافى است. و اگر بخواهد یک مرتبه در هر ماه بعدهفته، هر روز و بعد تا یک سال، هفته
 از ماه اول تعریف کند، به احتیاط واجب کافی نیست. )حضرت امام(

و با اعالم کردن هر سه روز و یا هر هفته  تعداد بار تعریف در طول سال، اندازه معینى ندارد و یک امر عرفى است -
 یک مرتبه در مجامع عمومی محقق می شود. )آیت اهلل سیستانی(

اى یک بار تا آخر سال در محلّ اجتماع هفته هر روز اعالم کند، بعد هفتهچنانچه از روزى که پیدا کرده تا یک  -
 مردم کافى است. )آیت اهلل مکارم(

 این در را او و نشمارد انگار سهل و کار مسامحه مالک، از فحص در را او عرف که باشد ای بگونه فحص باید نکته:

 0 (یستانیس اهلل آیت امام، حضرت. )بداند آن مالک کننده جستجو مدت

 کتبىحکم اعالم . 6

 1شود؟آیا اعالم و تعریف، به نوشتن در روزنامه و یا زدن اعالمیه به دیوار حاصل مى 
تعریف، باید بگونه ای باشد که در شهرهای کوچک اغلب مردم بفهمند و در شهرهاى بزرگ، اهالى محل بفهمند.   -

 )حضرت امام(

                                                           
توضیح المسائل مراجع، ؛ 770، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2096؛ مکارم، توضیح المسائل، م08و م 00ان، م، احکام لقطه، لقطه غیر حیو2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 2166، م2ج
 778، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج01، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
، 2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2096؛ مکارم، توضیح المسائل، م2166، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج08حیوان، م، احکام لقطه، لقطه غیر 2ج خمینی، تحریر الوسیلة، -1

 ؛ 770م
راجع، توضیح المسائل م؛ 770، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2096؛ مکارم، توضیح المسائل، م08و م 00، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 2166، م2ج
 770، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج918، س0؛ مکارم، استفتائات جدید، ج2097؛ مکارم، توضیح المسائل، م00، احکام لقطه، س2خمینی، استفتائات، ج -1
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محقق می شود. )آیت  -روشهای متعارف در این زمان  –زدن اعالمیه  تعریف کردن به اعالم کردن در روزنامه یا -
 اهلل سیستانی(

اند و تعریف در زمان ما از طریق گفتن در مساجد و آگهى زدن در مراکز پرجمعیّت و مناطقى که گمشده را یافته -
ر محلّى که مرکز رفت و و هرگاه به جاى اعالم کردن لفظى، اعالم کتبى د باشد.همچنین در جراید و مانند آن مى

سوادان بخوانند و تا یک آمد مردم است نصب کند و مردم آنجا غالباً باسواد باشند یا افراد باسواد اعالم را براى بى
 سال اعالم در آنجا بماند کافى است. )آیت اهلل مکارم(

 مال گمشده به محل مخصوص اشیاء گمشده حکم تحویل

 گمشده اختصاص داده شده است. مثال در حرم مطهر علی بن موسی الرضا علیه  در برخی اماکن، دفتری به اشیاء
السالم مکانی است که زوار اشیائی را پیدا می کنند به آنجا می برند و شخصی که مالش را گم نموده به آنجا مراجعه 

 0می کند. الف( تحویل لقطه یا مجهول المالک به این دفاتر چه حکمی دارد؟
اینگونه دفاتر اگر اطمینان داشته باشید به وظیفه شرعی خود عمل می کنند، اشکال ندارد. )امام تحویل دادن به  -

 خامنه ای(
 صورت اعتماد و توکیل جایز است. )آیت اهلل سیستانی( در -
ها در نظر گرفته شود و مردم از آن باخبر باشند یا در یکى از حرمهاى اگر در بعضى از شهرها محلّى براى گمشده -

ها تعیین شود و مردم بدانند براى پیدا کردن گمشده خود باید به آن محل س، یا مساجد، محلّى براى گمشدهمقدّ
ا سپردن گمشده به آن محل، از دوش اعتماد باشند، وظیفه اعالم کردن بمراجعه کنند و متصدّیان آن محل مورد 

 شود. )آیت اهلل مکارم(مردم برداشته مى

 الم نکرده است. حکم کسی که عمدا اع7

 2وظیفه فردی که تعریف لقطه را انجام نداده، چیست؟ 

 -ترک تعریف با عذر باشد یا بدون عذر  –اگر فرد لقطه را بدون عذر تعریف نکند، معصیت کرده و و در هرحال  -
 ( 1شود و واجب است آن را تعریف نماید. )حضرت امامتعریف آن ساقط نمى

 -ترک تعریف با عذر باشد یا بدون عذر  –ف نکند، معصیت کرده، و در هرحال اگر فرد لقطه را بدون عذر تعری -
شود و واجب است آن را تعریف نماید مگر تأخیر به اندازه ای باشد که فرد امید پیدا کردن تعریف آن ساقط نمى

ا آن را رها نماید، صاحب مال را ندارد حتی اگر صاحب مال را بشناسد. همچنین اگر در ابتدا شروع به تعریف کند ام
 باید تعریف را ادامه دهد مگر از اینکه از پید کردن صاحب مال ناامید شود. )آیت اهلل سیستانی(

                                                           
 2099م المسائل، توضیح مکارم، 0191استفتای کتبی از مراجع در سال  -0
 ؛ 771، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2171، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج9لقطه، لقطه غیر حیوان، م، احکام 2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
تومان  111الى  111گشتم در مسیر را هم یک ساعت زنانه به چشمم خورد که در آن موقع حدود سوال : چند سال پیش، در موقعى که شب با دوچرخه به خانه بازمى -1

 توانم آن ساعت را پس بگیرم، چه باید کرد؟به خانه آوردم و تمیز نمودم و به یکى از نزدیکانم هدیه نمودم و حاال هم نمىارزش داشت، آن را 
دهید و آن به فقیر صدقه ب جواب : الزم است تا یک سال اعالم نمائید تا شاید مالک ساعت پیدا شود و اگر از پیدا شدن مالک مأیوس هستید باید ساعت را از طرف مالک

 00، احکام لقطه، س2چنانچه پس گرفتن عین ساعت ممکن نباشد قیمت فعلى آن را باید به مالک یا به فقیر بدهید. خمینی، استفتائات، ج
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چنانچه وظیفه فرد اعالم باشد و بدون اعالم لقطه را در مسجد، یا جاى دیگرى که محلّ اجتماع مردم است  نکته:

 1 آیت اهلل مکارم( امام، آیت اهلل سیستانی، حضرت) دارد.بگذارد، ضامن می باشد حتی اگر شخص دیگرى آن را بر

 . پیدا شدن عذر برای تعریف لقطه در بین سال8

 2اگر در بین سال، معرفى لقطه متعذر شود، ملتقط چه وظیفه ای دارد؟  
رت باید بعد از برطرف شدن عذر، تعریف را تا یکسال تکمیل نماید و از سر گرفتن سال بر او واجب نیست. )حض -

 امام، آیت اهلل سیستانی(

 در تصدّق مال یجزئیات

 صدقه دادن قیمت لقطه بجای عین آن. 0

 1داد؟ شود می هم را قیمت یا داد باید را عین لقطه تصدق هنگام 
 آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، امام خامنه ای، ) .بدهد صدقه را آن عین باید -
 )آیه اهلل مکارم( باشد. ریآن به مصلحت فق نیدن عدا نکهیآن را بدهد مگر ا متیتواند معادل ق یم -

 اجازه حاکم شرع برای صدقه دادن لقطه. 2

 0آیا در مواردی که وظیفه فرد صدقه دادن لقطه است، اجازه حاکم شرع الزم است؟  
 )حضرت امام( در لقطه تصدق مشروط به اذن حاکم شرع نیست اگر چه احتیاط مستحب اذن گرفتن است. -

 از حاکم شرع الزم نیست. )امام خامنه ای(اذن گرفتن  -
 فاسد لقطه در) )آیه اهلل سیستانی( باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.به احتیاط واجب  در موارد صدقه دادن لقطه -

 (است "امکان صورت در" قید با احتیاط این شدنی
 )آیه اهلل مکارم( یرد.احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگ 1)یک درهم( اگر مال مهمّى باشد -

 تحویل لقطه به حاکم شرع. 1

 6آیا ملتقط می تواند لقطه را به حاکم شرع تحویل دهد؟ 

                                                           
 790، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ ؛ 2216؛ مکارم، توضیح المسائل، م2178، م2توضیح المسائل مراجع، ج -0

 ؛ 779، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج00، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
 سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه ، امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت9711 سؤال، 197ص ، احکام لقطه،8امام خمینی، استفتائات، ج -1

 کد-سواالت به پاسخگویی مرکز، آیت اهلل مکارم، 8سوال /https://www.sistani.org/persian/qa/10108 ؛ سایتسیستانیآیت اهلل  0009187 شماره
 9816071109:  رهگیری

، 0011961 شماره سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع انهسام امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت؛ 00س لقطه، احکام ،2ج امام خمینی، استفتائات، -0
 2091مکارم، توضیح المسائل، م (:0001 مسألة) 002: ص ،(للسیستانی) المنتخبة المسائل: 791و  781و  777 مسألة 2آیت اهلل سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 صاحبش آن با که ندارد اى نشانه اگر کند مى پیدا انسان که را اى گمشده مال اید فرموده که شده بیان شما نظر ـ2091 مسأله در عملیه رساله در علیکم سالم:  . پرسش 1
 باشد مهمّى مال اگر بردارد تواند مى است مستحق او خود اگر و دهد صدقه را آن صاحبش طرف از که است آن واجب احتیاط( تومانى هزار اسکناس یک مانند) شود معلوم

 شرع حاکم از گرفتن اجازه احتیاط بر بنا تا باشد قدر چه آن قیمت حداقل باید ؟ چیست مهمه مال از منظور که است این سوال. بگیرد اجازه شرع حاکم از که است آن تیاطاح

 .بپرسید ها زرگر از توانید می آنرا دقیق یمتق که باشد می است، دار سکّه نقره نخود 02/6 از بیشتر آن قیمت آنچه یعنی مهم مال از مراد:  ؟ پاسخ باشد الزم

 791، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج27، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -6

https://www.sistani.org/persian/qa/01018/
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ملتقط جایز است لقطه را قبل و یا بعد از تعریف، به حاکم شرع تحویل دهد اما درصورت تحویل، تعریف از ملتقط  -
 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(شودساقط نمى

از تعریف و عدم پیدا شدن صاحب لقطه، فرد می تواند لقطه را از حاکم گرفته و برای مالک حفظ نماید یا آن را  : بعد 0نکته
 صدقه بدهد و یا به حاکم برای صدقه دادن لقطه اجازه دهد. )آیت اهلل سیستانی(

 برای خودش در فرض فقربرداشتن لقطه بعنوان صدقه . 0

 2د می خواهد صدقه بدهد، می تواند برای خودش بردارد؟آیا در صورت فقر لقطه ای را که فر   

 ( ، امام خامنه ایامام حضرت) .دهد صدقه دیگری به باید وگرنه است جایز کند تصدق او به شرع حاکم اگر -
 نمی تواند برای خود بردارد. )آیه اهلل سیستانی( -
 د. )آیت اهلل مکارم(تواند لقطه را از باب صدقه بردارمى نیزاگر فرد مستحق باشد، خودش  -

 به سیّد و غیر سیّددن لقطه اد صدقه. 1

 1آیا در مواردی که فرد باید لقطه را صدقه بدهد، به سید هم می تواند صدقه بدهد؟   
توان صدقه داد. )حضرت در مواردى که مال از طرف صاحب اصلى آن صدقه داده می شود، به سیّد یا غیر سیّد مى -

 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(یت آامام خامنه ای، امام، 

 نکته در صدقه مال مجهول المالک نیز حکم همین است.

 مصرف لقطه در امورات مسجد. 6

 0توانیم در امورات مسجد صرف کنیم؟آیا مال پیدا شده را، در صورتى که از یافتن صاحب آن مأیوس شدیم، مى 
   ا به نیازمندان صدقه داده شود. )آیت اهلل مکارم(توانید آن را تملّک کنید و سپس به مسجد بدهید، یمى -

 . تأخیر در رساندن به فقیر7

 آیا در صورتی که وظیفه مکلف رساندن مال به فقیر است باید فورا آن را بپردازد؟ 

. نیست جایز شود محسوب وظیفه انجام در انگاری سهل که حدّی تا تأخیر البته نیست، فوری دادن صدقه وجوب -

 1نه ای()امام خام

                                                           
 791، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -0
؛ آیه اهلل سیستانی،  0191/19/02: استفتاء تاریخ    709121: استفتاء ماره؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ش9687سوال 191 ص 8ج جلد01 حضرت امام، استفتاءات -2

 .2200مکارم، توضیح المسائل، مآیت اهلل  ذلک. له لیس ، ال:  الجواب.  فقیراً کان إذا نفسه على بها التصدق للملتقط : هل0612سوال: -نجف استفتاءات
  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه ؛ سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت1لقول فی الصدقه، موقف، خاتمه، ا، احکام 2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

مکارم، توضیح المسائل، آیت اهلل ؛ 0011، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج، آیت اهلل 21، م 99، و جزوه ارسالی خمس دفتر معظم له، خرداد 617111 شماره سوال
 . 2200م

 0060، س2مکارم، استفتائات جدید، ج -0
 .09م ،99 خرداد له، معظم دفتر خمس ارسالی جزوه - 1
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 0وظیفه در صورت برداشتن لقطه )اشیاء( در حرم

 2اگر انسان لقطه حرم را بردارد، چه وظیفه ای دارد؟ 
 الف( اگر ارزش لقطه از یک درهم کمتر باشد.

 به قصد تملک آن را برای خودش بردارد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( می تواند -
 رف صاحبش صدقه بدهد. )آیت اهلل سیستانی(بنابر احتیاط واجب باید از ط -

 ب( اگر ارزش لقطه به اندازه یک درهم و بیشتر باشد.
جایز نیست آن را تملک کند و اگر تملک کند مالک نمی شود. بنابراین باید یک سال تعریف کند و از صاحب آن 

 جستجو نماید، و درصورت پیدا نشدن صاحب آن:
، امام 1حفظ و نگهداری لقطه براى مالک. )حضرت امام -2صدقه دادن لقطه.  -0ملتقط بین دو امر مخیر است:  -

 خامنه ای(
 به احتیاط واجب از طرف صاحبش صدقه بدهد. )آیت اهلل سیستانی( -
 از طرف صاحبش صدقه بدهد. )آیة اهلل مکارم( -

 0است و شامل حرم معصومین نمی شود. مکه حرم مسئله این در حرم از مراد نکته:

 شدن صاحب لقطه حرم پیدا 

 1اگر در لقطه حرم صاحب لقطه پیدا شود، آیا ملتقط ضامن است؟ 
 با پیدا شدن صاحب لقطه:

 الف( لقطه ای که کمتر از درهم ارزش دارد.
اگر فرد آن را تملک نکرده و موجود است، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر بخاطر افراط و تفریط از بین رفته  -

کارم : به احتیاط واجب( ضامن آن می باشد. اما اگر آن را تملک کرده و تلف شده است )موجود باشد، فرد )م
نیست(، ضامن نیست و اگر موجود است به احتیاط واجب آن را به صاحبش برگرداند. )حضرت امام، امام خامنه ای، 

 آیت اهلل مکارم(
راضی نشود، عوض آن را به او بدهد. )آیت اهلل اگر لقطه را صدقه داده است، چنانچه صاحب آن به صدقه دادن  -

 سیستانی(
 ب( اگر ارزش لقطه به اندازه یک درهم و بیشتر باشد.

 در صورت نگهداری برای مالک : اگر در نگاهداری کوتاهی نکرده و تلف شده است، ضامن نیست.
ابر احتیاط واجب( عوض آن بن درصورت صدقه دادن : اگر صاحب آن راضی به صدقه نشد باید )آیت اهلل مکارم:

 را به او بدهد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                           
 نماید. زیاد را آن عظمت و شرف خداوند که است مکه از حرم در این مسئله حرم مراد - 0
 769م ،2ج الصالحین، منهاج سیستانی، ؛0112و م 0110مناسک حج محشی، م -2
، احکام لقطه، لقطه غیر 2خمینی، تحریر الوسیلة، جفایده ای ندازد یا در بین سال تعریف از پیدا شدن صاحب آن مأیوس شود، حکم همین است. ) هرگاه بداند تعریف -1

 (01حیوان، م

 .766 . منهاج الصالحین آیت اهلل سیستانی، مسألة1حضرت امام، تحریرالوسیله، کتاب لقطه، م - 0
 0112و م 0110مناسک حج محشی، م -1
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 مسائل متفرقه راجع به لقطه اشیاء

 ن مال ت. صدق لقطه فقط با برداش0
 0در چه زمانی احکام لقطه بر انسان واجب می شود؟  

. )امام عمل نماید بردارد، لقطه صادق است و باید به احکام آن، فقط در صورتی که، مالی را که انسان پیدا می کند -
 حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( خامنه ای،

 2حکم جابجا کردن لقطه بدون برداشتن

 که است آن ظاهر ـ بردارد که آن بدون ـ کند جا به جا را آن دستش یا پا با کند، وارسی را لقطه که آن برای اگر -
)حضرت امام  .کند نمی گرفتن و ید صدق که آن برای باشد؛ نمی هم ضامن بلکه شود، نمی ملتقط کار، این با

 امام خامنه ای(

 ضمان هر چند کند نمی جاری برآن را لقطه احکام برداشتن، بدون دیگر جای به جا یک از گمشده مال جابجایی -
 (سیستانی اهلل آیت. )است آور

 او عهده به تکلیفی ولی دارد اشکال کار این خود چند هر دهد تکان را آن خود پاى با و کند پیدا را مالى هرگاه -
 )آیت اهلل مکارم( .نیست

 3برداشتن به گمان اینکه مال خودش است

 را  بردارد؛ ولی بعد از توجه سریعا آن است خودش مال که این گمان به را آن و افتاده زمین روی چیزی که ببیند اگر
 در جایش بگذارد آیا باید به احکام لقطه عمل نماید؟

 (، آیت اهلل مکارم)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی .است جاری آن بر لقطه حکم -

 لقطه فاسد شدنی . وظیفه در 2

 0هرگاه لقطه از مواد فاسد شدنی باشد، وظیفه ملتقط چیست؟   
 مرحله اول : 

دارد سپس جایز است آن را قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و  ا نگهباید تا مقدارى که ممکن است آن ر -
 ، آیت اهلل مکارم( دارد. )حضرت امام پولش را نگه

                                                           
؛ مکارم، توضیح 0196/17/22: استفتاء تاریخ    800211: استفتاء شماره  خصوصی، استفتاء ای، خامنه امام؛ 2، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 761، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2210المسائل، م
 استفتاء ای، خامنه امام ؛2210م المسائل، توضیح مکارم، ؛ 760م ،2ج الصالحین، منهاج سیستانی، ؛1م حیوان، غیر طهلق لقطه، احکام ،2ج الوسیلة، تحریر خمینی، - 2

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0199/16/06متفرقه،  مسائل  و 0196/17/22: استفتاء تاریخ    800211: استفتاء شماره  خصوصی،

211890&mid=18118&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 

 استفتاء ای، خامنه ؛ امام2210مکارم، توضیح المسائل، م ؛ 760، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
 0196/17/22: استفتاء تاریخ    800211: استفتاء شماره  خصوصی،

 781، م2؛ منهاج الصالحین، ج2217؛ مکارم، توضیح المسائل، م2179، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج07، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=38508&mid=250894
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=38508&mid=250894
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دارد و به احتیاط واجب لقطه را در این مدت تعریف کند. سپس اگر  باید تا مقدارى که ممکن است آن را نگه -
ا فروش آن وجود دارد، جایز است آن را قیمت کند و خودش امکان قیمت گذاری و برداشتن مال برای خودش و ی

دارد. و اگر این امکان وجود ندارد، مال را صدقه بدهد. )آیت اهلل  بردارد یا بفروشد و پولش را برای مالک نگه
 سیستانی(

 شایان ذکر است، قیمت گذاری لقطه و برداشتن برای خود یا فروش آن و یا صدقه دادن :
 ، به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد. )آیت اهلل سیستانی( باشدکان داشته درصورتی که ام -
 مکارم( اگر دسترسى به حاکم شرع دارد، به احتیاط مستحب از او اجازه بگیرد. )حضرت امام، آیت اهلل -

 مرحله دوم :
ا به او تسلیم کند. و اگر صاحب آن پیدا باید تا یک سال تعریف را ادامه دهد. اگر صاحب آن پیدا شد، پول لقطه ر -

 نشد، چیزى بر او نیست. )حضرت امام(

و اگر مال را فروخته یا برای  –حتی اگر صاحب آن یافت شود  –در صورتی که مال را صدقه داده، تکلیفی ندارد  -
او تسلیم کند. و اگر خود برداشته، باید تا یک سال تعریف را ادامه دهد. اگر صاحب آن پیدا شد، بدل لقطه را به 

صاحب آن پیدا نشد، در لقطه حرم، به احتیاط واجب از طرف مالکش صدقه بدهد و در لقطه غیر حرم، به احتیاط 
واجب نمی تواند برای خود بردارد. بنابراین یا آن را صدقه بدهد و یا تا زمانی که از پیدا کردن صاحب آن مأیوس 

 )آیت اهلل سیستانی( نشده است، آن را برای او حفظ نماید.

اگر صاحب آن پیدا باید تا یک سال تعریف را ادامه دهد. اگر صاحب آن پیدا شد، پول لقطه را به او تسلیم کند. و  -
 (نشد از طرف او صدقه دهد )آیت اهلل مکارم

 یا مجنون بچه نابالغتوسط لقطه . پیدا شدن 1

 0فه ای دارد؟اگر بچه یا دیوانه چیزى را پیدا کند، ولیّ او چه وظی
شوند. و اگر بیشتر از درهم باشد، ولىّ او اگر کمتر از درهم باشد و ولىّ آنها قصد تملک آنها را بنماید، مالکش مى -

باید تعریف نماید. و بعد از تعریف و پیدا نشدن صاحب لقطه، آنچه را که از تملک براى آنها و تصدق و امانت باقى 
 ( ، امام خامنه ایکند. )حضرت امامختیار مىبودن آن براى آنها اصلح باشد، ا

اگر لقطه عالمت و نشانه ندارد، ولیّ می تواند قصد تملک برای آنها کند و اگر عالمت و نشانه دارد و قیمت آن  -
حداقل یک درهم است، ولىّ باید تعریف نماید. و بعد از تعریف و پیدا نشدن صاحب لقطه، بین تصدق و امانت نگه 

 سیستانی( آیت اهللمالک مخیر است. )داشتن برای 
 آن صاحب سال یک تا چنانچه و نماید اعالن او ولىّ که است آن واجب احتیاط کند پیدا را مالى نابالغى کودک هر -

 دستورهای که نماید مى عمل است کودک مصلحت مطابق آنچه چهارگانه، دستورهاى از یکى مطابق نشد پیدا
 موجود مال آن اگر شد پیدا صاحبش وقت هر که این قصد به بردارد خود براى ار آن ـ0: از عبارتند چهارگانه

 خدا راه در صدقه صاحبش طرف از ـ1. کند نگهدارى او براى امانت صورت به ـ2. بدهد او به را آن عوض نیست،
  مکارم(. )آیت اهللاست شرع حاکم به سپردن یا صدقه مستحب احتیاط و بسپارد شرع حاکم به را آن ـ0. بدهد

                                                           
، 2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2212؛ مکارم، توضیح المسائل، م2170، م2؛ توضیح المسائل مراجع، ج20لقطه غیر حیوان، م ، احکام لقطه،2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 0196/18/29: استفتاء تاریخ    821712: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه ؛ امام789م
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 مخارج رساندن لقطه به صاحبش. 0

 تواند از این پول، مقدارى شخصى، کیف جیبى را که داراى پول و کارت شناسایى بود پیدا کرد، آیا این شخص مى
 0براى فرستادن کیف به صاحبش از طریق پست خرج کند؟

و هیچ راهى براى رساندن به چنانچه مخارج مختصرى است خودش برعهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد  -
   )آیت اهلل مکارم( تواند از آن پول بردارد.صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى

 لقطه نمائات )منفصل و متصل( . حکم1

 2مالک پیدا شده

تفاوتی ندارد نماء قبل از تمام شدن تعریف یا بعد  -گیرد در نمای متصل، اگر مالک پیدا شود، عین را با نمایش مى -
و در نماى منفصل، اگر نماء در زمان تعریف یا بعد  -ز آن و چه قبل از تملک ملتقط یا بعد از آن پیدا شده باشد. ا

از آن و قبل از تملک پیدا شود، از مالک می باشد  و اگر بعد از تملک توسط ملتقط ایجاد شده باشد، از ملتقط می 
 باشد. )حضرت امام(

 )آیت اهلل سیستانی( گیرد.مى -چه متصل و چه منفصل  –نمایش اگر مالک پیدا شود، عین را با  -
نماء متّصل و منفصل لقطه که نزد یابنده حاصل شده، متعلّق به مالک است و اگر سال بر آن گذشته خمس دارد. و  -

 1)آیت اهلل مکارم(تواند از مالک آن بگیرد. چنانچه یابنده براى حفظ آن هزینه کرده، مى

 0مالک پیدا نشده 

 را مالک و کند تعریف سال یک را آن عین اگر پس شود، حاصل آن برای منفصلی نمای لقطه، برداشتن از بعد اگر -
 المالک مجهول معاملة آن با است که( واجب) احتیاط نه؟ یا نماید تملک را نما عین، تبع به دارد حق آیا نکند، پیدا

 بدهد. )حضرت امام(  دقهص را آن مالک، از یأس از بعد پس نماید،
ملتقط عین را یک سال تعریف می کند و اگر مالک را پیدا نکرد، به احتیاط واجب با نماء منفصل معامله مجهول  -

 المالک نماید و نماء متصل تابع عین می باشد. )آیت اهلل سیستانی( 

 گم شدن لقطه و پیدا کردن آن توسط شخص دیگر. 6

 1کسى دیگر آن را پیدا کند، چه وظیفه ای دارد؟  اگر لقطه از ملتقط گم شود و 
 الف : ملتقط اول را می شناسد یا او را پیدا می کند:

شخص دوم که لقطه را پیدا کرده است، باید آن را به ملتقط اول برساند تا او طبق دستور لقطه عمل نماید و  -
 . )حضرت امام(تعریف بر او واجب نیست

                                                           
 962، س0مکارم، استفتائات جدید، ج -0
 790، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج781، س1؛ مکارم، استفتائات جدید، ج28، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2لة، جخمینی، تحریر الوسی -2
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=18118&mid=211881سایت معظم له: -1 

 

 790، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج29، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
 ؛ 780، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج06، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=38508&mid=250885
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و اطمینان دارد او به وظیفه اش نسبت به مال عمل می کند، لقطه را به او می دهد و اگر ملتقط اول را پیدا کرد  -
 ملتقط اول تعریف را برای یکسال با ضمیمه کردن تعریف ملتقط دوم باید انجام دهد. )آیت اهلل سیستانی( 

 ب : ملتقط اول را نمی شناسد:
تا مالک یا ملتقط اول را پیدا نماید. و هر کدام آنها شناسد بر او واجب است که یک سال تعریف کند اگر او را نمى -

 را پیدا کرد واجب است که لقطه را به او بدهد. )حضرت امام( 
شناسد بر او واجب است که یک سال تعریف کند یا اگر می داند ملتقط اول، مقداری از سال را تعریف اگر او را نمى -

اگر مالک را پیدا کرد، مال را به او می دهد و اگر مالک یا ملتقط  کرده است، سال تعریف را تکمیل نماید. بنابراین
 اول را پیدا نکرد، می تواند مال را صدقه بدهد یا برای مالکش، آن را حفظ نماید. )آیت اهلل سیستانی( 

 . حکم لقطه در بالد غیر اسالمى7

 0ى دارد؟شود، چه حکماجناس و وسایل قیمتى که در سرزمینهاى غیر اسالمى پیدا مى 
 مسلمان ملک که شود می داده بهی معتنی احتمال که کنند می زندگی زیاد مسلمانان که باشد ای محله در اگر -

 دیگر خصوصیات یا مقدار نظر از حتی ندارد عالمتی اگر و شود، اعالم دارد عالمتی اگر لقطه حکم طبق باید است
  )آیت اهلل سیستانی( .کند تملک تواند می باشد صورت هر به نباشد ای محله چنین در اگر و کند تملک تواند می

توان آن را تملّک کرد و اگر عالمت دارد و امکان دارد صاحبش را پیدا کند باید به او بدهد، اگر عالمتى ندارد مى -
 )آیت اهلل مکارم( ولى در کشورهاى محارب با اسالم تملّک آن در هر حال مانعى ندارد.

 )ضالّه( لقطه حیوان

 حیوان به بلکه شود؛نمی اطالق ضالّه حیوانی هر به حیوان، به نسبت می گویند، البته «ضالّه» شده گم حیوان به اصطالح در
 2.که نسبت به آن تکالیفی در شرع بیان شده است نباشد تصرف تحت و باشد کسی ملک که شودمی گفته ضاله ایگمشده

                                                           
 القرى أو االحیاء بعض فی کما -مسلمون یعیشه مکان فی اللقطة کون یفترض قد:  ؟ الجواب الغرب فی اللقطة حکم ، ما0610س آیت اهلل سیستانی، استفتائات نجف، -0

 کذلک حی فی تکن لم اللقطة ان افترضنا إذا واما ، تماماً اللقطة احکام علیها تجری لهم اللقطة تکون ان به معتداً احتماال یحتمل بحیث مسلمون فیها یتواجد التی
 ؛ 916، س0مکارم، استفتائات جدید، جآیت اهلل  . وتملکها أخذها من مانع فال لمسلم تکون ال ان قویاً ویحتمل

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=18111&mid=211800 
 
 .206ص ،18ج الکالم، جواهر -2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=38505&mid=250841
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 (ضالّه) 0حیوانیک پیدا کردن  وظیفه شرعی در صورت
 :پیدا شود  2حیوانی که در آبادى  -0

 1 :حکم اصل گرفتن آنالف( 

 : در معرض خطر نیستاگر حیوان سالم  و 

جایز نیست واگر بگیرد ضامن است والزم است از تلف  -هر حیوانی که باشد -نگرفتن و دست گذاشتن بر آ -
از  و باید ی تواند به مالکش رجوع کندحفظش نماید ومخارج نگهداری حیوان نیز بر عهده او می باشد و نم

 )حضرت امام و ایت اهلل سیستانی( حبش جستجو کند صا

-  
پول ان را صدقه و را نگه داری کند اگرصاحب ان پیدا نشد بفروشد واگرحیوان گوسفند باشد سه روز انکته : -

  ()حضرت امامونیز می تواند برای مالکش نگداری کند یا به حاکم شرع تحویل دهد0دهد

 :باشددر معرض خطر   حیواناگر 

گرفتن آن بدون ضمان، جایز است )حضرت امام، آیت ى یا غیر آن، در معرض خطر باشد اگر حیوان بخاطر بیمار  -
 اهلل سیستانی(

 1:بعد از گرفتن آنشرعی وظیفه ب( 

 و گرفتن جواز صورت دو در که است واجب او بر گرفت، قرار دستش زیر و گرفت آبادانی در را حیوان که آن از بعد -
 غیر مانند بدهد صدقه را ثمنش یا را آن شده، مأیوس آن صاحب از اگر پس نماید، جستجو صاحبش از آن، عدم
 )حضرت امام( .المالک مجهول اقسام سایر از آن

                                                           
 زینتی: سگ کردن پیدا حکم - 0

 تکلیف( کنند می فروش و خرید سرگرمی و بازی برای الابالی، افراد و دارد صاحب معموال که سگی) کرده پیدا زینتی سگ یک سکونتش، محل نزدیک خیابان در شخصی
 شدن ازتلف وجلوگیری حیوان این از نگهداری جهت( اخالقی یا شرعی)ای وظیفه آیا داردیانه؟ صاحبش دنش پیدا برای اعالم جهت ای وظیفه آیا چیست؟ او شرعی

  ببرد؟ بین از نشود اذیت که ای گونه به را حیوان این تواند می آیا دارد؟ آن
 (ای خامنه امام. )شود عمل قانون طبق دارد وجود زمینه این در قانونی اگر و برساند آزار حیوان به نباید البته ندارد کردن اعالم برای ای وظیفه -

 .0199/16/00: تاریخ ،0001881 شماره سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه سواالت ادمین، سایت ای، خامنه امام
  باشد؟ می کجا آبادی غیر و آبادی از منظور -2
 خود زندگی محل به معموال حیوان که روستا و شهر اطراف یا روستاها و شهرها مانند. است درامان درندگان خطر از المعمو حیوان که است جاهایی: آبادی از منظور -

 سیستانی( اهلل آیت. )گردد برمی

 :آبادى غیر از منظور
 (امام حضرت. )باشد می آنها، مانند و نیزارها کوهها، صحراها، بیابانها، ها،جاده راهها، -
 (سیستانی اهلل آیت. )باشد می آنها، مانند و نیزارها کوهها، راها،صح بیابانها، -

 .711م و 718م ،2ج الصالحین، منهاج سیستانی، ؛0م حیوان، لقطه لقطه، احکام ،2ج الوسیلة، تحریر خمینی،
 .718، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2و م 0، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

 اگر صاحبش پیدا شود و راضی به صدقه نشود ضامن است 0 

 .718، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2و م 0، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1



25 
 

ازه حکام شرع به احتیاط واجب با اجو اگر از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شده،  باید از صاحبش جستجو نماید -
 صدقه بدهد. )آیت اهلل سیستانی(

 0 :حیوانی که در غیر آبادی پیدا شود -2

 الف( حکم اصل گرفتن:

 حیوان توان دفاع از خود را دارد:

 -آهو -اسب – شتر  آن حیوانمثال کند دفاع کوچک درنده حیوانات مقابل در خودش از تواند می حیواناگر  -
مثال در علف زار است یا سالم است و می - باشد علفبر تحصیل آب و  قادر در صورتى کهو ... است؛  گاومیش

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(گرفت. نمی توان آن را  -تواند آب و علف پیدا کند

 :ندارد توان دفاع از خود راحیوان 

 -بچه شتر -وسفنداگر حیوان نمی تواند از خودش در مقابل حیوانات درنده کوچک دفاع کند مثال آن حیوان گ -
 گوساله و ... است؛ گرفتن آن جایز است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 حیوانی را از غیر آبادی می گیرد:وظیفه کسی که ب( 

 2 :حیوانی است که توان دفاع از خود را داشته است*

که براى آن خرج  استجب و وا اگر شتر و مانند آن را در صورتى که گرفتن آن جایز نبود، بگیرد ضامن آن است -
قصدش بوده که به او رجوع نماید کما اینکه در آنچه نماید و در خرج به آن، حق رجوع به صاحبش را ندارد اگرچه

 شود، گذشت.)حضرت امام(که در آبادانى گرفته مى
مالک اگر حیوان را گرفت ضامن است و واجب است نفقه حیوان را بدهد و حق رجوع و پس گرفتن نفقات از  -

حیوان را ندارد و اگر از نمائات حیوان استفاده کرد باید مثل آن و یا قیمت آن را به صاحب حیوان بدهد و اگر سوار 
شد و یا بارکشی کرد از حیوان باید اجاره آن را به صاحبش بدهد و باید آن را به مالکش برساند و اگر مایوس شد 

ه بدهد و برای این کار باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.)آیه اهلل از پیدا کردن صاحب حیوان باید حیوان را صدق
 سیستانی(

 1 :توان دفاع از خود را نداشته است ی است کهحیوان*

معرفى کند. پس اگر  -در صورتى که کسى باشد -بنابر احوط، باید در جایى که آن را پیدا کرده و در حوالى آن -
تواند آن را تملک کرده و بفروشد و بخورد با ضمان براى وگرنه مىصاحب آن را بشناسد باید به او برگرداند 

د و ضمانى بر او کما اینکه حق دارد آن را باقى بدارد و براى مالکش حفظ نمای -اگر پیدا شود -مالکش
 (نیست.)حضرت امام

                                                           
 ؛ 760و م 761و م 716و م 711، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0

 مساله  2منهاج جلد  1خمینی تحریر الوسیله باب لقطه حیوان مساله   2

 716مساله  2الصالحین  جلد  ایت اهلل سیستانی منهاج  0باب لقطه حیوان مساله  الوسیلهحضرت امام تحریر  1
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و جایز  ر آنجا باشد(تعریف کند )اگر کسی د اگردر این صورت حیوان را اخذ کرد باید در مکانی که آن را پیدا کرده -
است آن حیوان را تملیک کند و تصرف کند در آن به خوردن و یا فروختن آن و در این صورت  ضامن نیست و 

شد باید قیمت آن را بدهد و همچنین جایز است حیوان را پیش  ذمه اش مشغول نیست ولی اگر صاحب آن پیدا
 سیستانی(آیت اهلل ) .صاحب آن( و در این زمان ضامن نیستتا زمانی که مایوس شود از پیدا کردن  خود نگه دارد

 )استفتاء آیت اهلل مکارم( بیابان در گمشده حیوانحکم 

 ذبح را آن نشده پیدا حیوان مالک که سال یک از بعد آید، مى بیابان از کسى حیوانات همراه حیوانى یک :پرسش
 جهل و علم صورت دو در را اند کرده استفاده گوشت این از که کسانى حکم خورند، مى را آن گوشت مردم و کنند مى
 .فرمایید بیان حیوان، بودن المالک مجهول به

 را آن تواند مى نشد، پیدا اگر بگیرد، سراغ آن صاحب از سال یک باید کند، پیدا را اى گمشده حیوان کسى هرگاه -
 آن عوض شد پیدا صاحبش اگر که این تنیّ به بردارد خودش یا بدهد صدقه خدا راه در آن اصلى صاحب طرف از
 0)آیت اهلل مکارم( .داد مستحقّین به را آن شرع حاکم اجازه با باید باشد المالک مجهول اگر و بدهد را

 در لقطه حیوانمهم  مسائلی

 2 حکم خرجهایی که برای حیوان کرده است:

 مسئله دو صورت دارد: -

 مخارج دادن و تلف از آن حفظ و است آن ضامن بگیرد را آن که سیک پس شود، پیدا آبادانی در حیوان، اگر الف(

 گوسفند اگر البته. ندارد را آن صاحب به رجوع حق کرده، خرج آن برای که آنچه در و است واجب او بر آن الزم
 و ـ دهد می صدقه را آن ثمن و فروشد می را آن نیامد صاحبش اگر پس نماید، حبس را آن باید روز سه باشد
 حفظ که نیست بعید و ـ باشد می آن ضامن نشد، راضی آن دادن صدقه به و آمد صاحبش اگر که است آن ظاهر

 . باشد می جایز هم شرع حاکم به آن تحویل یا صاحبش برای آن

 دادن و ستا جایز ضمان، بدون آن گرفتن باشد، خطر معرض در آن، غیر یا بیماری خاطر به حیوان اگر ب(

 صاحب به رجوع قصد به خرجش که صورتی در ـ مالکش از را خرج که است جایز و است واجب او بر آن مخارج
 حساب و استیفا باشد، آن مانند و شیر یا آن بر نمودن بار یا سواری قبیل از منفعتی دارای اگر و. بگیرد ـ بوده آن

 آن صاحب به باشد، زیادتر هزینه که صورتی در و است جایز او برای ،کند می که خرجی مقابل در ها آن کردن
 )حضرت امام( .دهد می صاحبش به باشد خرج از زیادتر منفعت اگر و کند می رجوع

، می 1در مواردی که جایز است انسان حیوان را بگیرد، اگر فردی بصورت تبرعی مخارج حیوان را بر عهده نگیرد -
. همچنین اگر حیوان دارای 0خود برای حیوان خرج کرده و آن را از مالک حیوان بگیرد و اال نمی تواندتواند از مال 

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=18111&mid=211801سایت معظم له: -0 

 

 760و م 761، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
 درصورت وجود متبرع، از مال او برای حیوان خرج می شود. -1

 له جاز علیها اإلنفاق فی متبرّعاً یکن ولم أخذها له یجوز کان فإن ماله، من علیها أنفق وإلّا علیها، أنفق بها متبرّع وجد فإن النفقة إلى الضالّة احتاجت إذا: 761 مسألة - 0
 .ذلک له یجز لم وإلّا المالک على أنفقه بما الرجوع
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. )آیت 0از آن منافع استفاده نماید -به حسب قیمت  –کند خرجى که مى نماء یا منفعتی باشد، می تواند در مقابل
 اهلل سیستانی(

 مى آیا شود، داده فقیرى به حیوان و نشود، پیدا سال یک از بعد یا شود، پیدا گمشده حیوان صاحب که صورتى در

 کرد؟ حساب فقیر یا حیوان، صاحب با را آن نگهدارى هاى هزینه توان

 آن صاحب کردن پیدا براى راهى مدّت این در که این بر مشروط بگیرد او از را ضرورى مخارج تواند مى آرى -
 2)آیت اهلل مکارم( .باشد نداشته

 که داخل منزل انسان آمده باشدحیوانی  حکم

 1اگر حیوانی داخل منزل انسان بیاید، چه حکمی دارد؟ و وظیفه صاحب خانه چیست؟  
داخل خانة انسان شود ظاهرا از  -از حیواناتى که صاحبش شناخته شده نیست -آنچه که از حیوان مانند مرغ  و... -

شود و در وقتى که از از صاحب آن جستجو مى )بلکه داخل در مجهول المالک است پس باشدلقطه خارج مى
دهد و فحص الزم، به قدر متعارف این گونه موارد است، به اینکه از صاحب آن مأیوس شد، آن را صدقه مى

ها و آبادانیهاى نزدیک سؤال کند.( و جایز است که مانند کبوتر را تملک نماید در صورتى که ها و خانههمسایه
داند د، و معلوم نباشد که صاحبى داشته باشد و فحص واجب نیست و احوط در جایى که مىمالک دو بال خود باش

 ()حضرت امامکه مالک دارد و لو از جهت آثار دست که بر آن است، به آن معاملة مجهول المالک نماید. 
حیوان را نشناسد ،جایز بزغاله( وارد خانه انسان شود و او صاحب آن  - اگر مثال مرغ یا بچه گوسفند یا بچه بز)بره -

نیست که آن حیوان را بگیرد وجایز است که آن حیوان را از خانه اش خارج کند )بدون گرفتن( ودر این صورت 
چیزی به گردن او نیست و اگرآن حیوان را گرفت ، ظاهر این است که حکم مجهول المالک برآن بار می شود بله 

الش  باشد )یعنی بتواند پرواز کند(و صاحبش را نشناسد می تواند آن را اگر آن حیوان مثل کبوتر باشد و مالک دو ب
 به قصد تملک بگیرد و جستجو از صاحب آن هم الزم نیست. )آیه اهلل سیستانی(

 حکم کبوترهای که در منزل می نشینند

 0کنیم؟ چه را آید می خانه به که اهلی کبوتر 
 آنکه مگر بدهید نیازمندی شخص به را آن قیمت یا پرنده کنید اپید را صاحبش توانید نمی اگر که است آن احتیاط -

 )آیت اهلل مکارم( .گردد می بر صاحبش به کنید رها را آن اگر باشید مطمئن

                                                           
 بحساب ذلک یکون أن بُدَّ ال ولکن علیها، أنفقه ما بدل ویحتسبها یستوفیها أن - أخذها له یجوز ممّن کان إذا - لآلخذ جاز منفعة أو نماء للضالّة کان إذا: 760 مسألة - 0

 .القیمة

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo20&lid=1&catid=18118&mid=211880=سایت آیت اهلل مکارم: -2 
 

    812022: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره761و م 719، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
 0197/16/12 :استفتاء تاریخ    912967: استفتاء و شماره 0196/02/27: استفتاء تاریخ

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=18111&mid=211806سایت آیت اهلل مکارم: -0
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 است )استفتاء آیت اهلل مکارم( شده گرفته پارک از که کبوتری حکم

 بچّه و شده، جفت بنده کبوتر با کبوتر آن کنونا. است آورده خانه به و گرفته، پارک در را ارزشى با کبوتر پرسش: برادرم
 شود؟ حالل تا کنم چه بودن، حرام صورت در( ب حرام؟ یا است، حالل مذکور کبوتر( الف: بفرمایید لطفاً. اند شده دار
 اند؟ چگونه کبوتر این از مانده بجا هاى بچّه( ج
 دهد مى نشان قرائن اگر( ب. ندارد اشکال آن گرفتن است، مشکوک یا نداشته، صاحبى کبوتر که صورتى در( الف -

 نیازمندى شخص به را آن قیمت معادل شدید، مأیوس چنانچه و کنید، پیدا را صاحبش باید دارد، صاحبى که
 0)آیت اهلل مکارم( .شماست خود به متعلّق جوجه است، ماده شما کبوتر که صورتى در( ج. بپردازید

 ی دیگران(حکم شرعی کبوتر بازی )گرفتن کبوترها

 کسی چه مال نمیدانم و دیدم هایم کبوتر بین امشب ای غریبه کبوتر. میکنم نگهداری بام پشت روی کبوتر تعدادی 
 با مرا کبوتر یا و میماند یا باشد شده جفت وقتی و. باشد شده جفت هایم کبوتر از یکی با میدهم احتمال و. باشد می
 2؟چیست ها جوجه تکلیف باشند شده جفت اگر چیست؟ من تکلیف. برد می خود

 آن صاحب به نسبت باید که دارد را المالک مجهول حکم دارد، صاحب شود می معلوم آن از که دارد ای نشانه اگر -
 این در و بدهید صدقه فقیر به را آن صاحبش طرف از شدید مأیوس صاحبش شدن پیدا از اگر و کنید تفحص
 )امام خامنه ای( .دارند را کبوتر خود حکم هم ها جوجه کنید، کشی جوجه کبوتر این تخم از اگر صورت

 عسل زنبور از ای دسته مالکیت

 ،چه دارد تعلق کسی چه به نیست معلوم و باشند شده جمع درختی روی بر که فراری عسل زنبور گروهی گرفتن 
 دارد؟ حکمی

 صدقه را آنها قیمت معادل است آن تیاطاح و بگیرید را آنها توانید می کرد پیدا را صاحبش نتوان که صورتی در -
 1)آیت اهلل مکارم( .دهید

 هارا زنبور نصف ها ملکه از یکی باشد ملکه دوتا اگر کند می مثل تولید وقتی زنبور داشتیم خالی زنبور کندوی چندتا 
 .کرد چه باید اند شده ما کندوی وارد دیگر فردی های زنبور از زیادی تعداد اساس برهمین و برد می و دارد برمی

 اگر و بگردید او مالک دنبال به باید نیست معلوم اگر و شود داده قرار او اختیار در باید باشد معلوم آنها مالک اگر -
 و اید کرده نگهداری زنبورها از که مدتی هزینه توانید می البته. بدهید صدقه را آن شدید مالک شدن پیدا از ناامید
 نگهداری، هزینه کسر از بعد و فروخته را زنبورها توانید می نشد پیدا مالک اگر و. یدبگیر مالک از را مکان اجاره
 0)امام خامنه ای( .بدهید صدقه مالک طرف از را آن پول مابقی

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=18101&mid=211916سایت آیت اهلل مکارم: -0 

 

 .0196/01/10، 826678 شماره سوال  حقوق  جامع سامانه سایت ادمین، سواالت - 2
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 شیء پیدا شده در شکم حیوان

 0است؟ کسى چه به متعلّق شود، پیدا مالى آن شکم در و بخرد، حیوانى شخصى هرگاه 

د مانند گوسفند و گاو، باید آن را به صاحب سابقى آن معرفى نماید پس اگر آن را ادعا کرد، به اگر غیر از ماهى باش -
اش ، اگر چه اقوى آن است که مال یا بنده«دانمنمى»شود. و همچنین است احتیاطا اگر بگوید: او داده مى

در درون ماهى که آن را  -شد یا غیر آنلؤلؤ با -باشد. و اگر آن را انکار کند، مال یا بنده است. و اگر چیزى رامى
باشد؛مثال اگر آهویى را باشد.و اگر حیوان که سابقا مالک نداشته در حکم ماهى مىخریده است، پیدا کند مال او مى

شکار کند پس در درون آن چیزى را پیدا کند، اگر چه احوط، اجراى حکم لقطه یا مجهول المالک بر آن 
 است.)حضرت امام( 

ع دهد، پس ، باید به او اطّالکه آن فرد ذوالید بوده  تمال عقالیی بدهد که  مالِ مالک قبلی است، در صورتیاگر اح -
مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین  اگر ادعا کند که 

اند و ذوالید ب به تمام کسانی که پیش از او مالک بودهشده، اطّالع دهد و به همین ترتیبوده و ذوالید محسوب می
تواند آن را مینکند و مالکی برایش پیدا نشود اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا شدهمحسوب می

 (آیت اهلل سیستانی)د. ، خمس آن را فوراً بدهبرای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط
 آن باید بود، آن بر منطبق که داد هایى نشانه اگر نه؟ یا کرده، گم چیزى آیا که کند سؤال حیوان شندهفرو از باید -

 در و کند، صبر سال یک مدّت به که است آن احتیاط کرد، اطّالعى بى اظهار فروشنده واگر. بازگرداند او به را مال
 یت اهلل مکارم()آ .کند تملّک تواند مى نشد پیدا اگر و باشد، صاحبش جستجوى

 لقطه انسان )لقیط(

در این فصل فتاوای حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی بیان می شود و در پایان فصل استفتائاتی که در مورد 
 لقیط از آیت اهلل مکارم آمده، ذکر شده است. 

 لقیط مفهوم

 2لقیط را تعریف نمایید؟ 
برای او  1بر آنچه که به مصلحت او است و دفع آنچه که موجب ضرر اى که گم شده و سرپرست ندارد و بچه -

 است، توانایی ندارد، لقیط نامیده می شود. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(
: تفاوتی ندارد بچه ممیز باشد و یا غیر ممیز، بنابراین حکم بچه ممیزی که لقیط بر او صادق است با غیر ممیز، یکی  0نکته

 ام، آیت اهلل سیستانی( است. )حضرت ام

                                                           
 ایه اهلل مکارم سایت آیت اهلل مکارم:  0097م  0و ج  812م  2سیستانی منهاج الصالحین ج  10لقطه غیر حیوان م  2خمینی تحریر الوسیله ج  - 0

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&lid=1&mid=0270&catid=6118&pid=60771 ـ779 سؤال 
 ، کتاب اللقطه؛ 2لحین، ج، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصا2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2

 سیستانی : ضرر یا هالکت - 1
 706، م2، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
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 لقیط حکم گرفتن

 0آیا التقاط و گرفتن لقیط جایز است؟ 
است و در غیر  2لقیط اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر گرفتن او باشد، التقاط و گرفتن او واجب -

 اینصورت مستحب است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

  1علت رها کردن او چه بوده است، تفاوت دارد؟آیا اینکه لقیط کجا یافت شود ویا اینکه 
تفاوتی ندارد بچه در کجا یافت شود مثل خیابان یا مسجد و مانند آنها. همچنین تفاوتی ندارد علت رها کردن بچه  -

 امری بوده است، مثل عجز از نفقه یا ترس از تهمت یا غیر آن. )حضرت امام ، آیت اهلل سیستانی(

 معرفی لقیط

 0دن لقیط، الزم است؟آیا معرفی کر 
کسی که لقیط را گرفته، اگر احراز کند لقیط از سوی بستگانش رها نشده و احتمال دسترسی به آنها را بدهد، واجب  -

 است، به تعریف لقیط بپردازد. )آیت اهلل سیستانی(

 سرپرستی لقیط

 1وظیفه فردی که لقیط را گرفته، چیست و سرپرستی لقیط بر عهده چه کسی می باشد؟ 
کسی که لقیط را گرفته است، واجب است او را سرپرستى نموده و تربیت نماید تا اینکه بالغ شود. یا این مسئولیت  -

 را به دیگری واگذار نماید. )حضرت امام( 
کسی که لقیط را گرفته است، نسبت به دیگران شایسته تر است که لقیط را سرپرستى نموده و تربیت نماید تا  -

 اگذار نماید. )آیت اهلل سیستانی(اینکه بالغ شود یا این مسئولیت را به دیگری و

 6آیا افراد دیگر می توانند لقیط را از ملتقط گرفته و متصدّى سرپرستى او شوند یا خیر؟ 
 که او را گرفته، بگیرد مگر اینکه:ى حق ندارد سرپرستی لقیط را از کسی کس

از لحاظ شرعی حق سرپرستی داشته باشد مانند پدر و مادر و اجداد و بقیّه اقارب که بخاطر نسب این حق را دارند  -
 یا وصى پدر یا جد. )حضرت امام(

ر و اجداد که بخاطر نسب این حق را دارند یا از لحاظ شرعی حق سرپرستی تبرعی داشته باشد مانند پدر و ماد -
 وصى پدر یا جد. )آیت اهلل سیستانی(

اگر فردی که از لحاظ شرعی حق سرپرستی داشته باشد، پیدا شود، عنوان لقیط از بین می رود. چون لقیط کسى  نکته:

 است که داراى سرپرست نباشد. و برای این فرد سرپرست پیدا شده است.

                                                           
 ؛ 706، م2، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
 : واجب کفایی  سیستانیت اهلل آی -2
 706، م2، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2ینی، تحریر الوسیلة، جخم -1
 709، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -0

 ؛ 707، م2، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
 707، م2منهاج الصالحین، ج، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، 2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -6
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 0رستی بچه ای را دارد، آیا می تواند از قبول مسئولیت شانه خالی کند؟فردی که حق سرپ 
فردی که از لحاظ شرعی حق سرپرستی داشته باشد، نمی تواند از اینکار سرباز بزند و اگر خوددارى نماید، مجبور  -

 شوند. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(به آن مى

 نفقه لقیط 

 2؟نفقه لقیط بر عهده چه کسی می باشد  

 الف. اگر لقیط مال داشته باشد: 

ملتقط جایز است آن را برای لقیط مصرف نماید و ضمانى هم ندارد. البته باید اینکار با اجازه حاکم شرع یا وکیل او  -
و با نبود آنها )امام : به احتیاط واجب( با اجازه عدول مؤمنین باشد و در مرحله بعد بدون اجازه می تواند مصرف 

 (سیستانی اهلل آیت امام، ضرتح) نماید.

 ب. اگر لقیط مال نداشته باشد:

اگر کسى پیدا شود که برای او خرج کند مانند خرج کردن حاکم از بیت المال یا خرج کردن کسى که اموالی  -0 -
دارد که به لقیط تعلق می گیرد مثل زکات یا خرج کردن تبرعی افراد : ملتقط می تواند از مال خودش خرج نماید 
یا از آنها کمک بگیرد و در آنچه که براى او خرج کرده حق رجوع بر لقیط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد اگر 

 چه قصد رجوع به او را کرده باشد.
اگر کسى پیدا نشود که برای او خرج کند : ملتقط باید از مال خود خرج کند و اگر قصد رجوع به او داشته باشد،  -2

 آیت اهلل سیستانی( )حضرت امام،  لقیط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او دارد.حق رجوع به 

 اموال لقیط

  1که همراه لقیط می باشد، چیست؟ اموالیحکم 
 لقیط مالک اموالی است که همراه او می باشد. )آیت اهلل سیستانی( -

 شرایط ملتقط

 0شرایط ملتقط چیست؟ 
 باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( وم به اسالم باشد، باید مسلمانگر لقیط محکباشد و املتقط باید بالغ، عاقل  -

 الحاق نسبی لقیط به ملتقط

 1آیا می توان لقیط را بعنوان فرزندی قبول کرد؟ 
به فرزندی قبول کردن لقیط جایز نیست و اگر کسی هم لقیط را بعنوان فرزند قبول کند، اثری ندارد. )آیت اهلل  -

 سیستانی(

                                                           
 708، م2، احکام لقطه، خاتمه؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
 712، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، احکام لقطه، خاتمه، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
 ؛ 710، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -1

 711، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2، احکام لقطه، خاتمه، م2ج خمینی، تحریر الوسیلة، -0
 710، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -1
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 وارث و عاقله لقیط

 0اگر لقیط وارثی نداشته باشد، ورثه او چه کسی می باشد؟ 
 ، ورثه او امام می باشد. همچنین عاقله چنین فردی امام است. )آیت اهلل سیستانی(2اگر لقیط وارثی نداشته باشد -

 1استفتائات آیت اهلل مکارم نسبت به لقیط )انسان گمشده(

 زاده کنند این نوازد حالل اى پیچیده شده بود، در کنار دریا پیدا کردند، مردم گمان مىهچند نفر نوزادى را که در پارچ
 جواب: نه تنها جایز، بلکه واجب است. 0نیست، آیا پرورش این نوزاد جایز است؟

 اد تا شود این نوزاد را به دشمن اهل بیت دکنند پدر و مادرش هر دو شیعه اثنا عشرى هستند، آیا مىمردم گمان مى
 جواب: جایز نیست. 1او را پرورش دهند؟

  نوزاد مذکور اگر حفاظت نشود ممکن است چند تن از افراد شرور او را بکشند، در چنین صورتى حفاظت از این نوزاد
 جواب: حفظ او واجب است. 6چه حکمى دارد؟

 7توان به او اقتدا کرد؟د مذکور اگر پرورش یابد و امام جماعت شود، آیا مىازنو 
 جواب: اگر شرایط دیگر در او جمع باشد، جایز است. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ؛ 711، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -0
 مده است.ممکن است لقیط بعد از بلوغ فردی را بعنوان وارث خود انتخاب کرده باشد، که احکام آن در مبحث ارث، قسمت والء ضمان جریره آ -2
 https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=18118سایت معظم له: -1 
 0069، س2مکارم، استفتائات جدید، ج -0
 0071، س2مکارم، استفتائات جدید، ج -1

 0070، س2ید، جمکارم، استفتائات جد -6
 0072، س2مکارم، استفتائات جدید، ج -7

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=38508
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 : مجهول المالک دومفصل 

 معنای مجهول المالک

 .0 مجهول المالک را تعریف کنید 

در لقطه شرط است که  المالک آن است که مالک مال معلوم نباشد هر چند آن را گم نکرده باشدمقصود از مجهول -
. امام دارداین قید را ندارد و در موارد متعددی این عنوان وجود  مجهول المالک اصاحبش آن را گم کرده باشد ام

 خامنه ای

 را آن آن، صاحب که این مثل نیست، معلوم آن صاحب بلکه است، نشده گم که است مالى المالک مجهول -
 . )آیت اهلل سیستانی(است ناشناس فعلًا و است رفته و گذاشته

 لکبرخی از مصادیق مجهول الما

 .آن امثال و شده جابجا فرد کفش با مسجد در که کفشی
 .... و استخر ورزشی، سالن در مثال آن مانند و شده جابجا فرد لباس با عمومی حمام در که لباسی
 (انتظامی نیروی توسط.)شود می گرفته غاصبین یا سارقین از که اموالی
 ... شده توقیف گمرک در که اموالی
 صاحب تعمیرکار فرد و نمیکنند مراجعه گرفتن پس برای و سپارند می تعمیرکار به تعمیر رایب مردم که را اموالی

 . شناسد نمی را مال
 . گذاشته جا تاکسی در مسافر که را مالی

 .اند کرده فراموش یا و مانده جا مسافران از ها خانه مسافر و ها هتل در که اموالی
 .ماند می جا مغازه در مشتری از که اشیاءی

 موارد مثال المالک، مجهول هم و شود شامل را لقطه تواند می هم عنوان این... ) و مدرسه در آموزان دانش اموال
 مثل لقطه مصداق و کند، می جمع میزها از مستخدم یا گذارند می جا که است اشیائی مثل آن المالک مجهول

 (شود پیدا مدرسه راهرو یا حیاط داخل مثال که است شیئی
 ....و بانک، داری، حساب شغل در پول هاضاف

 .آورندمى خیّاط نزد دوختن براى که را لباسهایى
 .سپارندمى کتابفروش و صحّاف به فروش یا صحافى براى که کتابهایى

 .شود می واریز اشتباها ...و ها حساب و ها کارت سیم به که مبالغی یا شارژها

                                                           

سایت آیت اهلل   886916شماره سوال: و  210211شماره سوال: ها نامام خامنه ای سایت نمایندگی استا  -0

 /https://www.sistani.org/persian/qa/10101سیستانی:



34 
 

 ه وی ممکن نیستحکم مالی که صاحبش معلوم است ولی دسترسی ب

 آن باید و دارد را المالک مجهول حکم مال این نباشد، ممکن او به دسترسی لکن باشد، معلوم مالی صاحب چنانچه
 0)امام خامنه ای( .داد صدقه صاحبش طرف از را

 حکم شرعی مجهول المالک

 2وظیفه افراد در اموال مجهول المالک

 و آیت اهلل سیستانی: امامنظر حضرت 

. و درصورت برداشتن فرد غاصب و ضامن است ولی اگر در معرض تلف نباشد : برداشتن آن جایز نیست اگر در
است. و درصورت برداشتن احکام امانت جاری می شود )تنها  جایزمعرض تلف باشد : برداشتن به منظور حفظ مال 

 مال را برداشته:( و در هر حال اگر باشد. یو تلف شدن، ضامن م یرو ادهیز ای یدرصورت کوتاه

 الف( در اموال غیر فاسد شدنی : 

باید از مالک آن جستجو نماید و پس از یأس از صاحب آن، واجب است که خود مال یا ثمن آن را صدقه بدهد.  -
 )حضرت امام( 

اگر احتمال پیدا کردن صاحب مال نباشد، جستجو الزم  –باید با وجود احتمال پیدا کردن مالک، جستجو نماید  -
قیمتش را صدقه بفروشد یا و پس از یأس از دستیابی صاحب آن، خود مال را صدقه بدهد و یا مال را  -ست نی

البته به احتیاط واجب، بیع مال یا صدقه دادن با اجازه حاکم شرع باشد. همچنین . برای خود بردارددهد و مال را 
 جب، ضامن می باشد. )آیت اهلل سیستانی( اگر صاحب مال پیدا شده و به صدقه راضی نشد، فرد به احتیاط وا

 ب( در اموال فاسد شدنی : 

و یا برای خود  -درصورت امکان به احتیاط مستحب بیع به اذن حاکم شرع باشد  –فرد می تواند آن را بفروشد  -
 بردارد و مصرف نماید. و بعد از مأیوس شدن از دستیابى به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد. )حضرت امام( 

اگر در معرض تلف شدن برخی از صفات دخیل در مالیت آن باشد حفظ آن و جستجو از مالکش واجب نیست و  -
به احتیاط واجب، صدقه دادن و بیع مال با اجازه حاکم  -باید خود مال مجهول المالک یا ثمن آن را صدقه دهد 

یاط واجب، ضامن می باشد. )آیت اهلل و اگر صاحب مال پیدا شده و به صدقه راضی نشد، فرد به احت -شرع باشد 
 سیستانی( 

                                                           
 .07م ،99 ردادخ خمس، موضوع در له معظم دفتر ارسالی جزوه ای، خامنه امام - 0

؛ امام خامنه ای، جزوه 0062، س2مکارم، استفتائات جدید، ج ؛؛ 761، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -2
: پاسخ تیوضع --0197/11/16استفتاء:  خیتار    871962تاء: پاسخ داده شده   شماره استف :تیوضع -: ادمین01، م99ارسالی دفتر معظم له در موضوع خمس، خرداد 

  (یخامنه ا )امام 0197/10/21استفتاء:  خیتار    892101داده شده   شماره استفتاء: 
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 ای در مسئله: خامنهنظر امام 

 واجب ]و در صورت برداشتن[نبوده بلکه در صورت برداشت حکم غصب را دارد  زیبرداشت مجهول المالک جا -
 پیدا از اگر و برگرداند او  به را مال صاحبش، شدن پیدا صورت در و کند جستجو  صاحبش، کردن پیدا برای است

 داده صدقه مال خود اینکه بین نیست فرقی صدقه وجوب و در دهد صدقه فقیر به او طرف از شد، مأیوس او کردن
 0)امام خامنه ای( .بگیرد اجازه شرع حاکم از که است آن مستحب احتیاط و آن؛ عوض یا شود

 علم به رضایت مالک

 موال مجهول المالک راضى به تصرّف او در آن اموال که انسان اطمینان داشته باشد که مالک ا یدر صورت ایآ
 2داند او راضى است در آن تصرّف کند؟باشد، جایز است به هر طورى که مىمى

 جایز باشد،اموال مى آن در او تصرّف به راضى مالک اموال مجهول المالک که باشد داشته انسان اطمینان اگر -
 (، آیه اهلل مکارمآیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، کند. ) تصرّف آن در است راضى او داندمى که طورى هر به است

 اجازه حاکم شرع برای صدقه دادن اموال مجهول المالک 

 1آیا برای صدقه دان اموال مجهول المالک اجازه حاکم شرع الزم است؟ 
 )حضرت امام( حاکم شرع احتیاطا باید صدقه داده شود. ةبا اجاز -
 است. )امام خامنه ای( شرع حاکم از هاجاز در مستحب احتیاط -
 (سیستانیآیت اهلل ) شرط است. شرع حاکم واجب اجازه احتیاط نابرب -
 اجازه حاکم شرع شرط است. )آیت اهلل مکارم( -

 بعد از صدقه دادن آنو عدم رضایت او حکم پیدا شدن صاحب اموال 

 ه دادن، صاحبش پیدا شد و صاحب از صدق اگر کسى اموال مجهول المالک را به اذن حاکم شرع صدقه داد و بعد
   0آیا صدقه دهنده و یا حاکم شرع ضامن می باشند؟اموال، صدقه را قبول نکرد 

 (مکارم اهلل آیت سیستانی، اهلل آیت ، امام حضرت. )بدهد صاحبش به مالش مقداربه باید واجب، احتیاط بر بنا -

 ندهد، رضایت آن دادن صدقه به و شود پیدا آن مالک شد، داده صدقه المالک، مجهول مالِ آنکه از بعد چنانچه -

 )امام خامنه ای( .بدهد مالک به را مال آن قیمت یا مثل نیست الزم و نیست ضامن دهنده صدقه

                                                           
 .08و  01م ،99 خرداد خمس، موضوع در له معظم دفتر ارسالی جزوه ای، خامنه امام - 0

 آیه اهلل مکارم، مرکز.2199م المسائل، توضیح سیستانى،؛ pzm9ymn: استفتاء شماره0198 مهر شرعی سوال اسخپرهبری(  معظم مقام) لیدر سایت از . استفتاء 2
 9817171161:  رهگیری سواالت کد به پاسخگویی

؛ 761، م2منهاج الصالحین، ج سیستانی،0198/17/0726 تاریخ0128082: سوال شماره، استفتاء خصوصی، خامنه ایامام  س602: ص ،2ج ،(خمینى امام) استفتاءات -1
 .910، س0مکارم، استفتائات جدید، ج

 المسائل، توضیح ؛ سیستانی،761، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج ،20، م99امام خامنه ای، جزوه ارسالی خمس، خرداد ؛6، احکام لقطه، س2خمینی، استفتائات، ج -0
 2101م
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 هزینه انجام شده برای پیدا کردن صاحب اموال مجهول المالک

 کرد؟ برای پیدا کردن صاحب آن هزینه  0آیا می توان از اموال مجهول المالک 
اگر یقین به رضایت صاحب پول دارد، می تواند از همان پول برای پیدا کردن صاحبش خرج کند مثل پول آگهی  -

و از آن پول خرج کرده باشد، نسبت به آن بدهکار است و احتیاط آن است  نباشدروزنامه ولى اگر رضایت او محرز 
    2)آیت اهلل مکارم( که معادل آن را به شخص مستحقى بدهد.

 مورد ابتالء مصادیقتوضیح برخی از 

 1عوض شدن کفش فرد با دیگری

 :کفش جامانده مال کسی است که کفش او را برده می داند -0

  راضی است:کفش  صاحب می داند الف(

 (6، آیت اهلل مکارم1اهلل سیستانی ، آیت0)حضرت امام می تواند استفاده نماید. -

 ضایت دارد:ردر نمی داند و یا شک  ب(

 یا به ناحق نگه داشته: است برده ظلم به را او می داند که کفش 
البته اگر کفش جامانده  تقاصّ از مالش، آن را تملک نمایدجایز است که در آن تصرف نماید بلکه به عنوان  -

مام ، اقیمت را صدقه بدهد. )حضرت امامارزشش بیشتر باشد باید بعد  از نا امید شدن از پیدا کردن صاحبش تفاوت 
 2(0خامنه ای

                                                           
 نداشت ... .  اىنشانه هیچ و بود مانده جا جانب این ماشین در پول کیف یک پیش نیم و سال یک -0
 961، س0مکارم، استفتائات جدید، ج -2

 .0019010 شماره سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه ، سواالت19مساله  حیوانامام خمینی تحریر لقطه غیر  - 1

 آنچه بداند اگر پس شود، عوض دیگری شخص لباس با آن غیر یا حمام در لباسش یا شود، عوض آن غیر یا جدمس در دیگری شخص کفش با او کفش اگر ـ 19 . مسأله0
 را آن که بداند که صورتی در نماید، تملک را آن مالش، از تقاصّ عنوان به بلکه نماید، تصرف آن در است جایز است گرفته را او مال که است کسی مال است موجود که
 باشد آن صاحب از یأس و فحص از بعد باید لیکن باشد، نمی قرب از خالی اگرچه است؛ اشکال محل صورت، این غیر در حکم این جریان و است نموده عوض عمداً احبشص
 شوند می قیمت هم با پس شود، مالحظه تفاوت، باید باشد، هترب شده برده که آنچه از است موجود که آنچه اگر البته. است واجب فحص ،(نیز) او تعمّد صورت در همچنین و
 آن با باید است دیگری مال یا برده را مالش که است کسی مال مانده باقی که آنچه نداند اگر و. دهد می صدقه مانده، باقی که چیزی صاحب از یأس از بعد را تفاوت مقدار و

 مال است موجود که آنچه بداند که هم جایی در بلکه بدهد، صدقه را آن او، یافتن از یأس صورت در و کند تفحص آن صاحب از ایدب پس نماید؛ المالک مجهول معاملة
 .است همین احتیاط است کرده عوض عمداً او که نداند لیکن است گیرنده

 بالمثل یقابله أن له جاز وعدواناً ظلماً التبدیل تعمد قد أنه علم ولو به، صاحبه رضا یحرز حون بکل فیه التصرف له جاز غیره بحذاء الشخص حذاء تبدل إذا:  811 . مسألة1
 قد أنه علم لو فیما الحکم وهکذا أحکامه، علیه وتترتب المالک مجهول من فالزیادة وإال المأخوذ، قیمة على المتروک قیمة تزید ال أن بشرط نفسه حذاء عن بدالً حذاءه فیأخذ
 على فتجری ـ یتیقنه ولم االشتباه احتمل أم وبقاءاً حدوثاً باشتباهه علم سواء ـ الصورتین هاتین غیر فی وأما أشباهه، إلى االلتفات بعد الرد فی وتهاون تسامح ولکنه الًأو اشتبه

 .المالک مجهول حکم المتروک

 انجام عمداً کار این و برده را او کفش که است کسى مال مانده که کفشى بداند انچهچن بگذارند، آن جاى به دیگرى کفش و ببرند را کسى کفش هرگاه ـ2219 . مسأله6
 خودش کفش از آن قیمت هرگاه و بگیرد اجازه او از دارد شرع حاکم به دسترسى چنانچه و بردارد خود کفش جاى به را آن تواند مى نیست، شخص آن به دسترسى و شده

 یا دارد یقین اگر ولى دهد، مى صدقه صاحبش طرف از را زیادى شود مأیوس او شدن پیدا از اگر و بدهد او به را قیمت زیادى شد اپید آن صاحب وقت هر باید باشد بیشتر
 .دهد صدقه را آن باید باشد مأیوس آن صاحب کردن پیدا از چنانچه برده، را او کفش که نیست کسى مال مانده که کفشى دهد مى احتمال
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می تواند کفش را بجاى کفش خودش بردارد ولى اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد نسبت به زیادی حکم  -
 )آیه اهلل سیستانی(. مجهول المالک جاری می شود

کفش خود بردارد و چنانچه دسترسى به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت  جاى به را آن تواند مى -
آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادى قیمت را به او بدهد و اگر از پیدا شدن او 

 1)آیه اهلل مکارم(. دهد مأیوس شود زیادى را از طرف صاحبش صدقه مى

  .می داند که کفش او را اشتباها برده یا شک دارد که عمدا بوده یا از روی اشتباه 
البته اگر کفش جامانده  ن تصرف نماید بلکه به عنوان تقاصّ از مالش، آن را تملک نماید جایز است که در آ -

 (امامحضرت احبش تفاوت قیمت را صدقه بدهد. )ارزشش بیشتر باشد باید بعد  از نا امید شدن از پیدا کردن ص

 نماید جستجو مالک، ردنک پیدا احتمال وجود با باید یعنی را دارد 0در غیر دو صورت قبل حکم مجهول المالک -
 را مال خود آن، صاحب دستیابی از یأس از پس و (نیست الزم جستجو نباشد، مال صاحب کردن پیدا احتمال اگر)

 مال بیع واجب، احتیاط به البته. بردارد خود برای را مال و دهد صدقه را قیمتش یا بفروشد را مال یا و بدهد صدقه
 احتیاط به فرد نشد، راضی صدقه به و شده پیدا مال صاحب اگر همچنین. باشد شرع حاکم اجازه با دادن صدقه یا

 )آیه اهلل سیستانی( .باش می ضامن واجب،

 نمی داند که کفش جامانده مال کسی است که کفش او را برده -2

صدقه یعنی باید از صاحبش جستجو شود و در صورت نا امیدی از پیدا شدن صاحبش  دحکم مجهول المالک را دار -
 1(، امام خامنه ای)حضرت امام .داده می شود

 کردن پیدا احتمال اگر – نماید جستجو مالک، کردن پیدا احتمال وجود با یعنی باید حکم مجهول المالک را دارد -
 مال یا و بدهد صدقه را مال خود آن، صاحب دستیابی از یأس از پس و - نیست الزم جستجو نباشد، مال صاحب

 اجازه با دادن صدقه یا مال بیع واجب، احتیاط به البته. بردارد خود برای را مال و دهد صدقه را قیمتش یا بفروشد را

                                                                                                                                                                                           
 و مایوس صاحبش شدن پیدا از که صورتی در برده، را او کفش که است کسی مال مانده که کفشی بداند چنانچه بگذارند، آن جای به دیگری کفش و رندبب را او کفش . اگر0
 او به را قیمت زیادی شد پیدا آن صاحب وقت هر باید باشد، بیشتر خودش کفش از آن قیمت اگر ولی.بردارد خودش کفش جای به تواند می باشد، داشته مشقت برایش یا

 که نیست کسی مانده،مال که کفشی دهد احتمال اگر و بدهد، صدقه صاحبش طرف از را قیمت زیادی شرع حاکم اجازه با باید شود، ناامید او شدن پیدا از چنانچه و بدهد،
 .بدهد صدقه فقیر به او طرف از شود، مایوس او کردن پیدا از چنانچه و کند تفحص صاحبش از یعنی نماید المالک مجهول معامله آن با باید برده، را او کفش

 .0199/16/18، تاریخ: 0019010 شماره سوال  مظالم المالک، مجهول و شده پیدا اموال  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت

 19تحریر لقطه غیر حیوان مساله  خمینی. امام  2

 2219م رساله.  1

 أخذه یجوز فإنه التلف معرض فی کان إذا إال ضامناً غاصباً کان أخذه فإن علیه، الید ووضع أخذه یجوز ال الضائع غیر مالکه المجهول المال: هاج الصالحینمن 761 . مسألة 0
 من کل وعلى التفریط، أو بالتعدی إال یضمنه ال اآلخذ ید فی شرعیة أمانة عندئذ ویکون ـ سیأتی کما الموارد اختالف حسب ـ ببدله أو بعینه أما الحفظ بقصد الحالة هذه فی

 له المال حفظ المالک إلى الوصول من تماماً ییأس لم دام فما وحینئذٍ یجب لم وإال علیه الفائدة ترتب احتمال مع مالکه عن الفحص وجب أخذه إذا وعدمه األخذ جواز تقدیری

 .نهبثم ویتصدق نفسه على یقومه أو یبیعه أو به یتصدق الیأس ومع
 فی صیرورته مع بثمنه أو به یتصدق أن فالبد وإال إلیه الوصول من الیأس له ویحصل المالک عن یفحص أن إلى مالیته فی الدخیلة بصفاته یحتفظ مما المال کان إذا هذا

 الحاکم بإذن المذکورین الموردین فی التقویم بیعال وکذا التصدق یکون أن لزوماً واألحوط کذلک، صار إذا والفحص التحفظ یسقط فإنه الصفات تلک بعض فقدان معرض
 .بالتصدق یرض ولم المالک جاء أن صادف لو المتصدق ضمان األحوط أن کما الشرعی،

 19م تحریر.  1
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 .باشد می ضامن واجب، احتیاط به فرد نشد، راضی صدقه به و شده پیدا مال صاحب اگر همچنین. باشد شرع حاکم
 )آیه اهلل سیستانی(

ه مال کسى نیست که کفش او را برده، چنانچه از پیدا کردن دهد کفشى که ماند مى احتمال یا دارد یقین اگر -
 مکارم(آیه اهلل . )صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد

تمامی این احکام در مورد کسی است که دیگری کفشش را عمدا یا اشتباها برده اما اگر خود فرد عمدا یا اشتباها  نکته:    

 0)آیه اهلل سیستانی( ارد و باید آن را به مالکش برگرداند.کفش دیگری را برده باشد حق تقاص ند

 ؟کفش موضوعیت دارد

 ...2می شود؟ آیا در این مساله کفش موضوعیت دارد یا شامل سایر اشیاء مثل چادر و 
 )حضرت امام، آیه اهلل مکارم( نیز می شود. شامل سایر اشیاء -

 ز آن فرد نیستفردی گرفته شده اما معلوم می شود ااز حکم اموالی که 

 :اموالی که بصورت امانت در اختیار فرد قرار داده شده استالف( 

  شخصی مالی را نزد انسان امانت گذارده است و بعد مشخص می شود که آن مال دزدی بوده است، وظیفه فرد امانت
 1گیرنده چه می باشد؟

رنگرداند. و اگر صاحب مال را این مال در حکم لقطه است و واجب است در صورت امکان آن را به دزد ب -
آن را صدقه می دهد و نمی تواند آن را ، شناسد، باید معرفى کند. که اگر بعد از تعریف صاحب آن پیدا نشدنمى

 برای خود بردارد. )حضرت امام(

 :اموالی که بصورت غیر امانت در اختیار فرد قرار داده شده استب( 

 0چه وظیفه ای دارد؟ ،د متوجه شود که مال از شخص دیگرى استاگر انسان از شخصى مالى را بگیرد و بع 
اگر انسان مالی را از کسی بگیرد و متوجه شود آن مال به غیر وجه شرعى و از روی ظلم و عدوان از صاحبش  -

 (سیستانی آیت اهللو  )حضرت امام گرفته شده است، حکم مجهول المالک بر آن جارى می شود.

 1یی که خریده است، کاالی مسروقه است، چه وظیفه ای دارد؟اگر فرد یقین دارد کاال 
اش به شخص نیازمندى صدقه بدهد، احتیاط واجب آن است که معادل قیمت آن کاال را از طرف صاحب اصلى  -

 تواند در آن مال تصرّف کند. )آیت اهلل مکارم(سپس مى

                                                           
 811م 2الصالحین ج  ایت اهلل سیستانی منهاج .  0

 .19م حیوان، غیر لقطه لقطه، احکام ،2ج الوسیلة، تحریر خمینی، 2

211919&mid=18116&catid=1&lid=20/main.aspx?typeinfo=irhttps://makarem.  

 
 ؛ 16، احکام لقطه، لقطه غیر حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1

 ؛ 797، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج16حیوان، م، احکام لقطه، لقطه غیر 2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -0
 0060، س2مکارم، استفتائات جدید، ج -1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=38506&mid=250909
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 نداجرت تعمیر لوازمی که صاحبان آنها مراجعه نکرده ا حکم لوازم و

 0کنند، چیست؟آورند، اما برای بردن آن مراجعه نمىحکم اموالی که صاحبان آنها، آن لوازم را براى تعمیر مى 
اند  بعد از مأیوس شدن از آمدن صاحب آن باید به حاکم شرع مراجعه کند و اگر اجرت تعمیر را هم پرداخت نکرده -

 (شته، باقى را به فقیر صدقه دهید. )حضرت امامبا اجازه حاکم می تواند حقّ اجرت خود را از مال بردا
 تعمیر اگر و بدهید فقیر به صاحبش طرف از نشده تعمیر که را وسائلی اید، شده مأیوس وسائل آن صاحبان از اگر -

بدهید. )امام  فقیر به آن صاحب طرف از را مابقی و بردارید خود هزینه مقدار به و بفروشید توانید می اید کرده
 (خامنه ای

تواند آن را بفروشد و شناسد، باید تحقیق کند، هرگاه از پیدا کردن صاحبانش مأیوس گردد مىاگر صاحبانش را نمى -
   قیمت آن را به فقیر بدهد. )آیت اهلل مکارم(

 حکم اموالی که از دانش آموزان در مدرسه پیدا می شود

 آموزان از شود ولى دانششود و در جائى نگهدارى مىىدر محوطه سالنها یا کالسها، مداد، خودکار، مدادتراش پیدا م
 2توانند از آنها به نفع مدرسه یا شخص استفاده نمایند؟نمایند آیا کارمندان مدرسه مىبردن آنها امتناع مى

باید از صاحبان اشیاء گم شده جستجو کرد و با گذشت یک سال یا حصول یأس از پیدا شدن آنها به فقیر صدقه  -
 ضرت امام(دهند. )ح

 ء را از توان این شىآموزى شیئى )قلم ماژیک( را پیدا کرده احتمال دارد این گفتة او صادق یا کاذب باشد آیا مىدانش
 1او گرفت و استفاده کرد؛ زیرا اولیاى مدرسه قصد استفاده از آن را دارند؟

 فقیر صدقه دهد. )حضرت امام(توانند از او بگیرند و او با یأس از شناسائى صاحبش از طرف او به نمى -

همانطور که در ابتدای جزوه بیان شد اشیائی که در مدرسه پیدا می شوند ممکن است لقطه باشند مثل چیزی که در  نکته:

راه روی مدرسه یا حیات مدرسه از دست دانش آموزی افتاده و ممکن است مجهول المالک باشند مثل چیزی را که دانش 
 جا گذاشته.آموزی در کشوی میزش 

 و مدارس اموال بجا مانده در خوابگاههاوسایل و حکم 

 کند در صورتى که بعد از تخلیه مسئول خوابگاههاى دانشجویى ضمن اسکان دانشجو در خوابگاهها با آنها شرط مى
بیرون خوابگاه وسایلى از آنها باقى بماند به بیرون منتقل خواهد شد )دور ریخته خواهد شد( آیا این شرط براى 

 ؟کندریختن وسایل به جا مانده از قبیل: کتاب، قاشق، پتو و... کفایت مى
  0 (امام خامنه ای) .پس از توافق، انتقال این اموال به خارج از محل مذکور مانعى ندارد -

                                                           
: استفتاء تاریخ    968110: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه ؛ امام0068، س2؛ مکارم، استفتائات جدید، ج01، احکام لقطه، س2خمینی، استفتائات، ج -0

0198/10/21 
 02، احکام لقطه، س2تفتائات، جخمینی، اس -2

 0، احکام لقطه، س 2خمینی، استفتائات، ج -1
 ؛ خامنه ای، استفتائات جدید؛ استفتاء استان ها )امام خامنه ای( -0
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 ت؟چیس دانشگاه، خوابگاه یا ها هتل امثال در شناسیم، نمی را آن صاحب که دیگران جامانده مال از استفاده حکم 

 غیر در ندارد، اشکال آن از استفاده است، راضی آن از استفاده به نسبت یا کرده اعراض مال آن از مالک بداند اگر -
 باید صورت این در که بردارد مالکش به آن رساندن قصد به که این مگر نیست، جایز مال آن برداشتن صورت این
 آن مالک یافتن از که صورتی در و بدهد صاحبش به را مال مالک، یافتن و تحقیق از پس و کند حفظ را مال

 0 )امام خامنه ای( .بدهد صدقه فقیر به را آن قیمت یا مال آن باید نباشد، ممکن او به دسترسی یا شود مأیوس

 اضافه پول صندوق در شغل صندوق داری

 1ممکن است زیاد بیاورند، چیست؟ 2تکلیف پولهایی که افراد صندوق دار 
اگر تعدى و تفریط نکرده و تعهّدى نسبت به جبران کسرى نسپرده ضامن کسرى نیست و تأمین دار  صندوق -

ندارد و زیادى اگر معلوم نباشد از کجا پیدا شده در حکم ملک صندوق  کسرى از طرف بانک یا غیر آن اشکال
که برایش  است و در صورتى که معلوم باشد از صندوق نیست اگر صاحب آن حالل کرده تصرف براى کسى

حالل شده اشکال ندارد و اگر صاحب آن حالل نکرده اگر صاحب آن معلوم است باید به او برگردد و در صورتى 
 که معلوم نباشد باید از طرف او به فقراء صدقه بدهند. )حضرت امام( 

آید  ى که اضافى مىشما باید طبق مقرّرات بانک و قراردادى که با آنها دارید عمل نمایید و اگر در مورد پولهای -
توانید به شخص نیازمندى بدهید و اگر خودتان نیاز  قراردادى ندارید و از پیدا کردن صاحب آن مأیوس هستید مى

 )آیت اهلل مکارم( آید از آن استفاده کنید. هایى که کم مىدارید به اندازه پول

 هاهاى به جا مانده در زیارتگاهکفش

  0هزاران کفش گمشده موجود است، حکم این کفشها را بیان فرمایید؟در آستان قدس رضوى، گاه 

ماند، باید از طریق اعالم کردن به اطّالع عموم برسانند و بعد مى  صاحب در کفشداریهاى حرم کفشهایى که بدون -
 ( یت اهلل مکارم)آ از یأس از پیدا کردن صاحبانش، آنها را به مستحقّین بدهند یا بفروشند و قیمتش را به آنها بدهند.

 تملک چیزی که صاحبش از آن اعراض کرده است
 1آیا اشیائی را که صاحبان آنها از آن اعراض کرده اند، می توان تملک کرد؟ 

، می توان تملک کرد. )حضرت امام، )آن را دور انداخته باشد( هر مالى را که صاحبش از آن اعراض نموده باشد -
 امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( 

 ،6تصاحب کرد؟ آیا می توان اموال کشتی را که در دریا غرق شده است 
هرگاه کشتی در دریا شکسته شود و صاحبان از اموال آن اعراض کنند و آن اموال را برای هرکس که بردارد، مباح  -

 اهلل سیستانی(او حالل است. )آیت برای  بدانند : اگر کسی با غواصی یا غیر آن چیزی از آن اموال را بدست آورد،

                                                           
 دیگران اندهم جا به اموال از استفاده: مظالم، عنوان المالک، مجهول و شده پیدا پژوهشی، اموال سؤاالت سایت ادمین امام خامنه ای، آرشیو - 0
 دهند براى تأمین کسریها، آنها نیز از این مبلغ جبران نموده و اضافات را هم موظفند به حساب بانک یا مؤسّسه بریزند.گاهی در بانکها مبلغى به صندوق داران مى -2
 0061، س2؛ مکارم، استفتائات جدید، ج28، احکام لقطه، س2خمینی، استفتائات، ج -1
 911، س0ائات جدید، جمکارم، استفت -0

 0196/10/06: استفتاء تاریخ    710198: استفتاء ؛ امام خامنه ای، شماره960، س0؛ مکارم، استفتائات جدید، ج6، احکام لقطه، لقطه حیوان، م2خمینی، تحریر الوسیلة، ج -1
 ؛ 810، م2سیستانی، منهاج الصالحین، ج -6
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 واریز اشتباهی پول

 چیست؟ بوده، چیزی چه برای و است کسی چه طرف از دانیم نمی اما شده واریز مان بانکی حساب به که پولی حکم 
 دهد؟ می را آن کردن خرج مجوز ماست نام به و ماست حساب در اینکه صرف آیا

 0 )امام خامنه ای( .نداردش مصرف شود، می یزوار آن به درآمدتان فقط که است حسابی اگر است؛ مختلف موارد -

 تاکسی در مانده جا وسایل

 پیدا صاحبش ولی گشتم صاحبش دنبال به ها مدت من بود مانده جا مسافر از ماشینم در ساعتی هستم تاکسی راننده 
 را او من و دش ماشینم سوار صاحبش دیروز. دادم صدقه فقیر به را ان صاحبش شدن پیدا از شدن مایوس از بعد نشد

 دو ساعتم بدهی پس من به را ساعتم باید و نداشتی دادن صدقه حق گوید می او گفتم او به را موضوع و شناختم
 میکنم؟ قبول من گفت اقا حضرت دفتر چی هر گفت خدا بنده مدیونم؟ او به من االن دارد قیمت میلیون

 بررسی باشد لقطه اگر اما. نیست ضامن که 2دارد ار خمس احکام 20 مسأله حکم گذاشته جا ماشین در را آن اگر -
باشد)ظاهرا ایشان در این فرض اخیر  ضامن که خیر یا شود می هم آن شامل آقا درسهای آیا که گیرد انجام بیشتر

 0 )امام خامنه ای( .(1قائل به عدم ضمان هستند

 اضطرار در مصرف مال مخلوط به حرام

 1است وظیفه اش چیست؟ حرام به مخلوط اموالشان که کندمی زندگی ایخانواده با شخصی اگر 
 به یقین اگر ولی است، جایز مال آن در تصرف باشد، حرام مال کند می استفاده او آنچه که ندارد یقین چنانچه -

 مشقت موجب آن در نکردن تصرف که آن مگر نیست، جایز او برای آن از استفاده باشد، داشته مالی بودن حرام
 که مقداری به نسبت هرچند ندارد، اشکال او برای ضرورت، مقدار به اموال آن از استفاده صورت این در که باشد،

 )امام خامنه ای( .باشد می ضامن کرده، استفاده

                                                           
 0010717 کد(  071/8ج: )استفتاء واریز اشتباهی پول، کد: مظالم، عنوان المالک، مجهول و شده پیدا پژوهشی، اموال التسؤا سایت ادمین امام خامنه ای، آرشیو - 0
 ضامن دهنده صدقه ندهد، رضایت آن دادن صدقه به و شود پیدا آن مالک شد، داده صدقه المالک، مجهول مالِ آنکه از بعد چنانچه: 20: خمس در شده مطرح مساله - 2

 .بدهد مالک به را مال آن قیمت یا مثل نیست الزم و یستن

 می که این: فرمایند می که است این است؛ قبولی قابلِ اشکال هم این که است، شده أتلف مَن قاعدة بر که دیگری محرمه: اشکال مکاسب 196 درس . بخشی از متن 1
 است این حرف این معنای. برگرداند مالک به تلف صورت در آنرا بدل یا است باقی اگر مال آن عین ایستیب فرد این آمد، مالک اگر و است تصدّق متصرّف، این وظیفة گویید

 مالِ شخص، این و است مجهول که است مالکی به متعلق هم آن است، متصدّق ذمة در که مال این بدلِ پس شد، آن بدل به مشغول او ذمة داد، صدقه را مال آن وقتی که
 مالک کسبیل: فرمودند چون بدهد، صدقه نیست واجب فعالً لکن. داد صدقه باید هم را المالک مجهولُ این المالک، مجهولُ شد هم این. دارد خود ذمة در را المالکی مجهولُ

 داد، صدقه وقتی. داشت ذمه در که را یمال این زیرا نتواند؛ کند، بریء را خود ذمة قطعی بطور خواست شخص این کردیم فرض اگر اما. است دِین باشد،یعنی خودت مالِ مثل
 اشکاالت، این که کردند، اشکاالتی ایشان به بعضی البته. است «علیه اهلل رضوان»خوئی آقای مرحوم فرمایش این،. یَتسلسل هکذا و. شود می مشغول مال این بدلِ به او ذمة
 طور همین دِین این و است المالک مجهولُ که مالی به شد مشغول او ذمة دوبارة داد، صدقه که آن از بعد بگوییم که ندارد معنا یعنی است، صحیح ایشان کالم. نیست وارد
 صدقة چون دارد، وجود ضمان هم باز داد، صدقه وقتی بدهد؛ صدقه باید کند، ادا خواست اگر را دِین این که است این معنایش بگوییم، اینطور اگر چون. دارد وجود او ذمة در
 صدقة در ضمان اثبات برای أتلف مَن قاعدة: اواّلً که شود می فهمیده شد، عرض آنچه مجموعِ از بنابراین،! آید می اش ذمه به آن دِین لذا است، المالک جهولم هم دِین آن

 این ظاهر و است آمده اینجا در که روایاتی الت،اشکا این نبودن وارد فرض بر: ثانیاً است، وارد أتلف مَن قاعدة بر که اشکاالتی این بخاطر. کند نمی کفایت المالک مجهول
 این به اخذ لذا است، أتلف مَن قاعدة بر مقدّم روایات این مضمونِ حال، هر به. است قاعده این مخصِّصِ یا است، أتلف مَن قاعدة بر حاکم یا است، الضمان عدم روایات،
 .ندارد وجود ضمان که است این اینجا در یاقو بگوییم که است این قضیه ظاهر بنابراین،. کنیم می روایات

 0067101 کد( 096/2 ج: )استفتاء تاکسی، کد در مانده جا وسایل: مظالم، عنوان المالک، مجهول و شده پیدا پژوهشی، اموال سؤاالت سایت ادمین امام خامنه ای، آرشیو - 0
 .21، م99جزوه خمس ارسالی دفتر معظم له، خرداد  - 1
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 فصل سوم: رد مظالم

 منظور از رد مظالم

  ست؟یرد مظالم چ ازمنظور 
بر عهده او است و  گرانیاز د یعدالت یو بظلم  یشود که انسان از رو یگفته م ییها یمظالم به اموال و بده -

 یاست که اگر صاحب آنها را م نیاو ا فهیکه به عهده انسان است وظ یمال ونینسبت به د ینپرداخته، و به طور کل
به  یدسترس ایشود و  یهم مشخص نم قیو با تحق دشناس یبه آنها برگرداند، و اگر صاحب آنها را نم دیشناسد با

در اجازه از حاکم شرع  اطیاز طرف آنها به فقرا صدقه بدهد و احت دیها را با یاموال و بده نیا ست؛یآنها ممکن ن
 0)امام خامنه ای( است.

 ینموده و به آنها نپرداخته و حکم شرع عیضا ایگرفته  گرانیظلم از د یاست که شخص از رو ییهایاموال و بده -
 وسیکردن او مأ دایاز پ ایشناسد  یه او برگرداند ، و اگر نمب دیبا بشناسداست که چنانچه صاحب آن را  نیآن ا

 2)آیه اهلل سیستانی(. ردیاجازه بگ دیاز مرجع تقل دیبا اطیکار بنابر احت نیا یصدقه بدهد و برا نیمتد ریاست به فق

 یگر ما ایشناسد  ینم قایاست که انسان، صاحب آن را دق یاحتمال ای یمنظور از رد مظالم، حقوق الناس قطع -
ندارد که آن را به  یدسترس زیاو ن یو وارثان شرع انیبه آشنا یشناسد امکان رساندن مال به او وجود ندارد و حت

  1)آیه اهلل مکارم( رساند. یم ازمندانیبا اجازه او به مصرف ن ایدهد  یخودش م دیمرجع تقل

 مورد مصرف رد مظالم

 0نه؟ ای میمظالم حساب کن ردّ میتوان یشود، م یداده م تامیالمستمندان و دار ا گریکه به جبهه و د ییپول ها 
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای ،، )حضرت امامبه فقرا داده شود. دیمظالم بارد   -

 1تعریف فقیر در مورد مصرف رد مظالم چیست؟  
خود و عیالش را ندارد؛ و قادر بر تحصیل آن هم  رد مظالم باید به فقیر داده شود، فقیر کسی است که مخارج سال -

 امام خامنه ای .نیست

                                                           
 0198/10/20استفتاء:  خیتار    966106شماره استفتاء:    ن،یادم تیسا ،ینه ا.)امام خام . 0
 /https://www.sistani.org/persian/qa/ 1927سایت . 2
  =mid=06700&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&261807سایت . 1
شماره . امام خا منه ای  سایت نمایندگی استانها 2011، استفتائات نجف، س [0891]سؤال   071 صفحه 0)س(ج.  ینیامام خم ده جلدی استفتائات  . 0

  0179916سوال: 

 و سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=06700&mid=261802 
 
 

 

  1  101189سواالت سامانه جامع خمس سوال شماره 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46711&mid=260817
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46711&mid=260812
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 شرایط فقیر برای دریافت مظالم

 حکم پرداخت به غیر مومن

 0داد؟ ی فقراء اهل سنتتوان برا یرد مظالم را م ایآ 
 رم(، آیت اهلل مکا2)امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی بدهند. عهیش یفقرا به دیمظالم را تنها با رد -

 حکم پرداخت به فقیر گنهکار

 وجود دارد؟ مانند اهل  رد،یگ یکه زکات به او تعلق م یریمثل فق یشرط خاص ر،یپرداخت رد مظالم به فق یبرا ایآ
  .رینبودن فق تیگناه و معص

  0)امام خامنه ای( را داشته باشد. 1زکات نیدر مستحق ریفق طیهمان شرا دیبا -

  .ایت اهلل سیستانی کسی که اشکار گناه می کند نباشد باید تارک نماز وشراب خور و  -

حاله. )آیت  ظاهر شهادة ذلک فی ویکفی بالفسق متجاهراً وال للخمر شارباً وال للصالة تارکاً یکون ال ان به المراد -
 1اهلل سیستانی(

 واجب النفقهحکم پرداخت به 

 6توان به واجب النفقه داد؟ یرد مظالم را م ایآ 

 

                                                           
  0902 مساله ، 011ص 2ج مراجع المسائل . استفاده از توضیح 0

 
 811020ده و مجهول المالک، مظالم سوال شماره سواالت سامانه جامع اموال پیدا شامام خامنه ای  

 گزینه :د  08، پاورقی پاسخ قسمت068سوال استفتائات آیت اهلل سیستانی )جلد اول (
 ایه اهلل مکارم سایت رد مظالم 

261802&mid=06700&catid=1&lid=20in.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/ma  

 کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی .نیست جایز مورد این غیر در آن صرف لذا باشد، می شیعه فقراء فقط کفارات و مظالم ردّ . مصرف 2

 گناهی پنهانی کسی اگر مثال) نیست شرط عدالت ولی  ندهند زکات که است آن واجب احتیاط کند، می خمر شرب یا آورد مى جا به آشکارا را کبیره معصیت که کسى . به 1
: استفتاء شماره ای، خامنه امام ادمین، سایت 8مساله  المستحقین، اوصاف فی فصل ،2جلد الوثقی، عروة (ای خامنه امام امام، حضرت(. )دارد زکات توان می است کرده

 0906 مساله ، 011ص 2ج مراجع المسائل توضیح 0196/11/10: استفتاء تاریخ    791110
 0191امام خامنه ای سایت لیدر استفتات بهمن ماه  . 0

https://www.leader.ir/fa/content/07110/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF(%D8%A8%D9%87%D9%81%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%87) 

 .0610فتائات نجف، س. است 1
6 .  

 0917سوال  0حضرت امام استفتات ده جلدی ج 
 917762سواالت سامانه جامع اموال پیدا شده و مجهول المالک، مظالم سوال شماره امام خامنه ای  

 =mid=06700&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&261801ایت اهلل مکار م سایت رد مظالم 0
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برادر خود که فقیر است رد مظالم بدهد تا از  در ذمه دارد و صاحب مال را نمی شناسد می تواند به پدر یا کسی مال غصب
 ذمه آن بری ء شود؟ شما بیان فرمایید.

 حضرت امام  به او بدهد. بسمه تعالی، به برادر مانع ندارد و اگر پدر واجب النفقه او است نمی تواند
 امام خامنه ای .توان به واجب النفقه در نفقات واجب او دادرد مظالم را نمی 

 
 )آیه اهلل مکارم( ندارد؛ هرچند از طرف پرداخت کننده واجب باشد. یصدقه مستحب است اشکال یچون از طرف صاحب اصل

 ورثه، ارانحص از پس اینکه به توجّه با. برسد مظالم ردّ و صدقه مصرف به باید وصیت طبق پدر مرحوم ثلث از بخشی 
 می مواجه جدّی مشکالت با زندگی های هزینه تأمین نظر از اند¬نکرده ازدواج هنوز که ایشان فرزند دو و همسر
 گرفت؟ آنان برای امام علیه السالم را سهم و مظالم ردّ و صدقه از استفاده اجازه تقلید مرجع از توان می شوند

 اند بوده فقیر نیز متوفی حیات زمان در مذکور ورثه که موردی لمث باشد داشته ورثه از انصراف پدر وصیت چنانچه -
 امّا نمود پرداخت آنان به را مظالم ردّ یا صدقه توان نمی باشد نکرده وصیت ثلث از آنان برای چیزی وجود این با و

 و شده اند مواجه مالی مشکالت با مرحوم فقدان جهت به اآلن و نبوده اند فقیر مرحوم حیات زمان در قبالً اگر
 حد در آنان به را مظالم ردّ یا صدقه توان می و شود می نیز آنان حال شامل مظالم ردّ یا صدقه پرداخت به وصیت

 0)آیت اهلل سیستانی( .نمود پرداخت سال مخارج کسری و احتیاج و نیاز

  ریپرداخت رد مظالم به سادات فقحکم 

 2 پرداخت کرد؟ ریتوان به سادات فق یرد مظالم را م ای: آ پرسش  
 اهلل مکارم( حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت) .رد مظالم را می توان به سادات فقیر نیز داد -

 اجازه حاکم شرع در ردّ مظالم

 1آیا رد مظالم را باید با اجازه مرجع به فقیر داد؟ 

                                                           
 .6. استفتائات آیت اهلل سیستانی، صدقه، س 0

 .1کتاب صدقه م  2حضرت امام تحر یر الوسیله ج  2 
 به سید رد مظالمامام خامنه ای سایت لیدر احکام روزانه 

 0610م  2ین جایه اهلل سیستانی منهاج الصالح

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=06700&mid=261818ایه اهلل مکام سایت ردمظالم 
 نه؟ یا اشدب می مجتهد اجازة به محتاج آیا افتد می اتفاق بیش و کم روستاها در فقرا به مظالم رد پرداخت [0916]سؤال 081 صفحه 0)س(ج.  ینیاستفتائات امام خم . 1

 [0891 سؤال]077 صفحه 0. ج(س) خمینی امام جلدی استفتائاتده (امام حضرت.)بپردازد فقرا به است مجاز مکلف خود تعالی، بسمه

https://makarem.ir/main.aspx 
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=21107&mid=261806  

شماره استفتات نمایندگی استانها .در ردّ مظالم جایز است که خود شخص به فقیر بپردازد، هر چند مطابق احتیاط مستحب آن است که با اذن حاکم شرع باشدامام خامنه ای 

  0020888سوال: 

 /https://www.sistani.org/persian/qa/1927ایه اهلل سیستانی سایت

شود اجازه آیا درپرداخت حقوق النّاس قطعى یا احتمالى است که صاحب آن دقیقاً شناخته شده نیست، که با اجازه حاکم شرع صرف نیازمندان مىایت اهلل مکارم  : پرسش

 آری؛ شرط است:https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=06700 حاکم شرع واقعا شرط است؟
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 )حضرت امام( حاکم شرع است. ةمنوط به اجاز -

 احتیاط مستحب است. )امام خامنه ای(اذن الزم نیست لکن  -
 به احتیاط واجب اذن الزم است. )آیت اهلل سیستانی( -

 یکه م یازمندیهزار تومان را خودشان به ن کصدیتا دو مرتبه در سال  میده یما اجازه ماذن شرط است و البته  -
 کارم()آیه اهلل م دفتر مرجع خود دهند. لیتحو دیشناسند بدهند. و مبالغ باالتر را با

 حکم دادن کاال به فقیر به عنوان رد مظالم

 0آیا می شود رد مظالم را به صورت جنس و کاال به دست مستمندان رساند؟ 

ی خرید چیزی را گرفته باشید؛و یا دینی که در رد مظالم فقط پول را باید بدست فقیر رساند مگر از خود فقیر اجازه -
امام ) .یا مثل آن موجود است،که باید همان کاال را به فقیر بدهیدبه عهده ی شماست کاالیی باشد که عین آن 

 (خامنه ای

 اقدامى هیچ آن گرفتن تحویل براى و باشد مى تعمیرکار نزد در تعمیر جهت پیش مدّتها از که مردم اجناس حکم -
 تحقیق باید د،شناس نمى اگر و برگرداند آنها به باید شناسد مى را صاحبانش چنانچه: جواب چیست؟ است، نشده
)آیت اهلل  .بدهد فقیر به را آن قیمت و بفروشد را آن تواند مى گردد مأیوس صاحبانش کردن پیدا از هرگاه کند،

 2مکارم(

 انداختن رد مظالم در صندوق صدقات

 1.آیا رد مظالم را در صندوق صدقات میتوان انداخت  

 )امام خامنه ای( .اگر مطمئنید این پولها به دست فقرا می رسد، رد مظالم شما صحیح است -
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