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أحكام المقطــــــة دراسة مقارنة
المقدمة
الحمد هلل الذي أوضح لنا سبيؿ اليداية ،وأزاح عف بصائرنا ظممة الغواية والصالة والسالـ عمى
النبي المصطفى المبعوث رحمة لمعالميف وقدوة لمسالكيف وعمى آلو وصحبو ومف تبعيـ بإحساف إلى
يوـ الديف وبعد-:
أوالً -:مدخل تعريفي بموضوع البحث
تعد المقطة مف األشياء التي واف خرجت مف حيازة مالكيا بحادث فجائي غير إرادي ،ال يصح
االستيالء عمييا ألف مالكيا ال يزاؿ يتمتع بممكيتيا المعنوية واف فقد حيازتيا المادية.
وقد اعتنى الفقو اإلسالمي بمذاىبو المختمفة بيذه المقطة عناية كبيرة وكاف لو السبؽ في معالجة
"عِّر ّّفيا سنة ثـ
أحكاميا بأدؽ التفاصيؿ مستخمصاً ذلؾ مف قوؿ الرسوؿ ( )لما سئؿ عنيا فقاؿَ :
اعرؼ وكاءىا و عفاصيا ثـ أستنفؽ بيا فإف جاء ربيا فأدىا إليو فقاؿ يا رسوؿ اهلل فضالة الغنـ؟ قاؿ:

خذىا فإنما ىي لؾ أو ألخيؾ أو لمذئب قاؿ :يا رسوؿ اهلل فضالة اإلبؿ؟ قاؿ :ما لؾ وليا معيا حذاؤىا
وسقاؤىا حتى يمقاىا ربيا"(ٔ).
ولـ يقتصر تنظيميا عمى الفقياء المسمميف بؿ عنيت بعض التشريعات العربية التي اخترناىا
محالً لممقارنة أحكاميا عناية كبيرة سواء كاف ذلؾ بسف تشريعات خاصة كالقانوف المصري الذي نظـ
أحكاميا باألمر العالي الصادر في  ٜٔٛٛ/٘/ٔٛوالقانوف السوري ببالغ و ازرة المالية رقـ(ٔٔٔ/ب)
الصادر في  ٜٔ٘ٚأـ في قوانينيا المدنية كالقانوف السوداني الذي نظميا في قانوف المعامالت المدنية
الصادر في ٗ ٜٔٛوالقانوف المدني اليمني رقـ (ٗٔ) الصادر في ٕٕٓٓ وذلؾ حرصاً منيا عمى
حماية حؽ المالؾ مف االعتداء عمى ممكو واإلضرار بو مف جية وتوفير الحماية لمممتقط مف خالؿ
حقو في المكافأة مف جية أخرى ،أما القانوف العراقي فقد جاء خالياً مف تنظيـ قانوني ألحكاـ المقطة
عمى الرغـ مف إشارتو إلييا في المادة (ٖٓٔٔ) مف القانوف المدني.
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وقد وجدنا مف خالؿ اطالعنا عمى موقؼ الفقو اإلسالمي والقوانيف التي نظمت أحكاـ المقطة أف
مجموعة مف االلتزامات تنشأ عف واقعة االلتقاط وتمقى عمى عاتؽ الممتقط والدائرة المختصة مف جية
وأخرى تمقى عمى عاتؽ مالؾ المقطة مف جية ثانية حيث يقع عمى الممتقط االلتزاـ بالمحافظة عمى
المقطة وتسم يميا لمدائرة المختصة كما يقع عمى ىذه األخيرة بدورىا االلتزاـ بالمحافظة عمى المقطة
واإلعالف عنيا ومف ثـ ردىا إلى مالكيا في حالة ظيوره وبالمقابؿ يمتزـ مالؾ المقطة بمجموعتيف مف
االلتزامات األولى تقع عميو قبؿ العثور عمى المقطة وتتمثؿ بمراجعتو الدائرة المختصة خالؿ مدة
محددة ومف ثـ الوصؼ الدقيؽ لمّقطة والتعريؼ بيا والثانية تقع عميو بعد أف يبمغ بالعثور عمييا وتتمثؿ
بدفعو أجور المحافظة والنفقات ودفع قيمة المكافأة وتسمـ المقطة.
ثانياً -:أىمية البحث وسبب اختياره
قد يتراءى لمبعض لموىمة األولى أف موضوع البحث مف المواضيع التقميدية التي ال جدوى مف
البحث فييا وأف التشريع العراقي ال يعاني مف نقص بعدـ تنظيمو ألحكاـ المقطة ذلؾ أف معالجة ىذا
النقص يكوف بالرجوع إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية التي تعد المصدر الثالث لمحكـ القانوني عند
وجود نقص في النص التشريعي وغياب العرؼ بموجب المادة األولى مف القانوف المدني العراقي ولكف
ىذا القوؿ عمى الرغـ مف افتراض صحتو يصدؽ عمى أغمب النصوص القانونية التي تجد أساسيا في
مبادئ الشريعة اإلسالمية إف لـ تكف كميا إال أف ذلؾ لـ يمنع المشرع مف تنظيميا بنصوص تشريعية
أختار منيا مف كؿ مذىب ما وجده األصح واألنسب لممجتمع عندما وجد أف الحاجة والضرورة تدعو
إلى تقنينيا بعد إف افرز الواقع أو نادى الفقو بضرورة تقنينيا .وىكذا فإف أىمية موضوع بحثنا تتجمى
مف خالؿ النتيجة التي نريد الوصوؿ إلييا وىي ضرورة تنظيـ األحكاـ القانونية لمّقطة ىذه النتيجة التي
دعا إلييا المشرع العراقي نفسو في القانوف المدني الذي قضى في المادة (ٖٓٔٔ) منو بأف الحؽ في
المقطة تنظمو القوانيف الخاصة إال إف ىذه الدعوة لـ تمؽ مجيباً إلى يومنا ىذا ولـ يصدر أي قانوف
خاص يعالج أحكاـ المقطة.
ثالثاً -:أىداف البحث
ييدؼ البحث إلى مناقشة وتحميؿ النصوص القانونية المنظمة لمموضوع في القوانيف المقارنة مع
تمؾ األحكاـ التي أرساىا الفقو اإلسالمي حولو بيدؼ الوصوؿ إلى اقتراح نظاـ قانوني يعالج أحكامو
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في القانوف العراقي الذي جاءت أحكامو خالية مف أي تنظيـ تشريعي لو سواء في القانوف المدني أو
ضمف تشريع قانوني خاص.
رابعاً -:منيجية البحث
أعتمد في البحث األسموب التحميمي المقارف مف خالؿ بياف موقؼ التشريعات المنظمة لموضوع
البحث والمتمثمة بالقانوف المصري والسوري والسوداني واليمني والمقارنة بينيا وبيف ما جاء بو الفقو
اإلسالمي بمذاىبو المختمفة مف أحكاـ مسيبة ومفصمة لمموضوع بكؿ تفصيالتو وجزئياتو.
خامساً -:ىيكمية البحث
ستكوف ىيكمية البحث عمى النحو اآلتي-:
المقدمة.
تمييد :في تعريف المقطة
المبحث األول -:التزامات الممتقط والدائرة المختصة.
المبحث الثاني -:التزامات مالك المقطة.
الخاتمة.

تمييد
في تعريف المقطة
يعد االستيالء أحد أسباب كسب الممكية مف خالؿ وضع الشخص يده عمى شيء غير ممموؾ
ألحد وقت االستيالء بنية تممكو ،إال أف ىناؾ أشياء ال تصح أف تكوف محالً لالستيالء عمييا ألف ىذه
األشياء لـ يتخؿ عنيا صاحبيا بنية النزوؿ عف ممكيتيا وانما فقدىا وضاعت رغماً عنو فمـ يعرؼ
مكانيا وىي ما تعرؼ بالمقطة.
ولغرض اإلحاطة بمعنى المقطة ،واعطائيا تعريفاً دقيقاً وشامالً البد مف بياف معناىا لغةً ،ثـ نتطرؽ
إلى بياف معناىا اصطالحاً وفقاً لممفيوميف الشرعي والقانوني وذلؾ عمى النحو اآلتي-:
أوالً -:المقطة لغ ًة
عرف األنصاري المقط بما يأتي-:
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أخذ الشيء مف األرض ،وىو جمع لقطة ،ويقاؿ (لكؿ ساقطة القطة) أي لكؿ ما ندر مف الكالـ
مف يسمعيا ويذيعيا(ٕ).
وعرف البستاني المُ ْقطة والمَقَطة بأنيا-:
ما تجده ممقى فتمتقطو أو ىو الشيء المتروؾ ال يعرؼ لو مالؾ(ٖ).
وعرف السجستاني االلتقاط بأنو-:
(ٗ)
اؿ َقآئِ ٌؿ َّم ْنيُ ْـ الَ
الشيء الذي يأخذ عمى غير طمب وال قصد قاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز ((قَ َ
ِِ
ض السَّي ِ
ؼ َوأَْلقُوهُ ِفي َغ َي َاب ِة اْل ُج ِّ
يف))(٘).
ب َيْمتَِق ْ
وس َ
طوُ َب ْع ُ
َّارة إِف ُكنتُ ْـ فَاعم َ
تَ ْقتُمُوْا ُي ُ
َ

ثانياً-:المقطة اصطالحاً

أ -المقطة في اصطالح الفقو اإلسالمي
لقد أورد الفقياء المسمموف تعريفات عدة لمّقطة بصورة دقيقة ومنظمة ،وكاف ىذا استناداً إلى
التنظيـ الدقيؽ الذي جاءت بو السنة النبوية المطيرة التي كاف ليا السبؽ في وضع نظاـ متكامؿ
ودقيؽ بتناوليا لمّقطة بجميع جوانبيا مستيدفة بذلؾ تحقيؽ مصمحتيف في آف واحد مصمحة مالؾ
المقطة ومصمحة الممتقط.
فعند فقياء الحنفية ()
عرفيا الكاساني (رحمو اهلل) بقولو -:المقطة نوعاف -:نوع مف غير الحيواف وىو الماؿ الساقط ال
يعرؼ مالكو ،ونوع مف الحيواف وىو الضالة مف اإلبؿ والبقر والغنـ مف البيائـ(.)ٙ
كما عرفيا صاحب التتارخانية (رحمو اهلل) -:بأنيا ماؿ يوجد وال يعرؼ مالكو وليس بمباح كماؿ
الحربي(.)ٚ
وفي المحيط عرفت -:بأنيا رفع شيء ضائع لمحفظ عمى الغير ال لمتمميؾ(.)ٛ
ويالحظ عمى تعاريؼ فقياء الحنفية ( )أف منيا مف لـ يشر إال إلى أنواع المقطة دوف أف
يتضمف أركاف المقطة وحكميا ،ومنيا مف أخرج مف نطاؽ االلتقاط أمواؿ الحربي حيث عدىا أمواؿ
مباحة( ،)ٜومنيا مف قصر المقطة عمى األشياء فضالً عف اشتراطو أف يكوف االلتقاط لمحفظ في حيف
أف نية الممتقط ال تؤثر عمى وصؼ المقطة إال أنيا تؤثر عمى المسؤولية فقط.
وعند فقياء المالكية ()
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عرفيا الدردير (رحمو اهلل) -:بأنيا ماؿ معصوـ عرض لمضياع(ٓٔ).
كما عرفيا ابف رشد (رحمو اهلل) -:بأنيا كؿ ماؿ لمسمـ معرض لمضياع كاف ذلؾ في عامر
األرض أو غامرىا ،والجماد والحيواف في ذلؾ سواء إال اإلبؿ(ٔٔ).
وعرفيا ابف عرفة (رحمو اهلل) -:بأنيا ماؿ وجد بغير حرز محترماً ليس حيواناً ناطقاً وال نعماً(ٕٔ).
ويالحظ عمى تعاريؼ فقياء المالكية ( )لمّقطة أنيا أخرجت مف نطاؽ االلتقاط أيضاً أمواؿ
الحربي بؿ أف منيا مف قصرىا تحديداً بأمواؿ المسمميف فقط.
وعند فقياء الشافعية ()
عرفيا الشربيني (رحمو اهلل) -:بأنيا ما وجد في موضع غير ممموؾ مف ماؿ أو مختص ضائع
مف مالكو بسقوط أو غفمة ونحوىا لغير حربي ،ليس بمحرز وال ممتنع بقوتو ،وال يعرؼ الواجد
مالكو(ٖٔ).
فيذا التعريؼ فضالً عف إخراجو أمواؿ الحربي مف دائرة االلتقاط فإف ما يؤخذ عميو اشتراطو أف يكوف
االلتقاط في موضع غير ممموؾ.
وعند فقياء الحنابمة ()
عرفيا ابف قدامة (رحمو اهلل) -:بأنيا الماؿ الضائع مف ربو يمتقطو غيره(ٗٔ).
كما عرفيا الرحيباني (رحمو اهلل) -:بأنيا ماؿ أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي(٘ٔ).
ويالحظ عمى تعاريؼ فقياء الحنابمة ( )أف منيا مف قصر المقطة عمى الماؿ الضائع مف
مالكو في حيف أف الماؿ قد يضيع مف تحت يد الحائز ،ومنيا مف استبعد كسابقيو أمواؿ غير المسمميف
مف غير أىؿ الذمة مف دائرة االلتقاط.
ب -المقطة في االصطالح القانوني
أف أغمبية التشريعات المقارنة التي أفردت نصوصاً تعالج فييا أحكاـ المقطة لـ تورد تعريفاً ليا
ومف ىذه القوانيف القانوف المصري والسوري والسوداني وشذ عف ىذا الموقؼ القانوف اليمني الذي
عرفيا

()ٔٙ

بأنيا (الشيء الضائع مف الغير يمتقط لحفظو لمالكو ال لتممكو).

أما في القانوف المدني العراقي فإنو يعاني مف نقص تشريعي ينظـ أحكاـ المقطة عموماً ومف ذلؾ
تعريفيا ،والنص الوحيد الذي أشار إلييا ىو نص المادة (ٖٓٔٔ) مف القانوف المدني وذكر بأنيا
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تخضع في تنظيميا لقانوف خاص ،وعمى الرغـ مف إف القانوف المدني صدر عاـ (ٔ٘ )ٜٔودخؿ حيز
التنفيذ عاـ (ٖ٘ )ٜٔفإف ىذا القانوف الخاص لـ يصدر إلى حد اآلف( ،)ٔٚوىكذا الحاؿ بالنسبة إلى
مجمة األحكاـ العدلية التي تمثؿ التقنيف الحنفي الرسمي لمدولة العثمانية فإنيا لـ تورد تعريفاً لمّقطة في
موادىا أيضاً واكتفت ببياف بعض أحكاميا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى الفقو القانوني إذ أننا لـ نجد مف
الفقو مف تناوؿ موضوع المقطة بالبحث ومف ثـ لـ نجد تعريفاً ليا عند فقياء القانوف.
وعمى الرغـ مف كوف التعاريؼ التي أوردىا الفقياء المسمموف صحيحة وموضوعية فإنيا جاءت
بتعابير شرعية وبما أننا بصدد وضع نظاـ قانوني لمّقطة فإف الصياغة القانونية تدفعنا إلى وضع
تعريؼ آخر يؤدي إلى المعنى نفسو ولكف بنوع آخر مف الكممات التي درجت التشريعات عمى
استخداميا.
وعميو يمكف لنا أف نقترح التعريؼ اآلتي لمّقطة-:
فنعرفيا بأنيا (منقوؿ أضاعو حائزه والتقطو آخر سواء بنية إعادتو إلى مالكو أو بنية تممكو).
يالحظ عمى ىذا التعريؼ أننا عرفنا المقطة فيو بأنيا منقوؿ ونقصد بو -:الشيء الذي
يمكف نقمو وتحويمو دوف تمؼ كالنقود والحمي والحيوانات والمكيالت وغيرىا ،وبيذا نكوف قد استبعدنا
العقار الذي لو مستقر ثابت بحيث ال يمكف تحويمو أو نقمو دوف تمؼ ،سواء أكاف عدـ اإلمكاف ناشئاً
عف طبيعة الشيء كاألراضي والمعادف قبؿ استخداميا ،أـ عف فعؿ اإلنساف كالبناء والغراس ومف ثـ
يستحيؿ فقدانو(.)ٔٛ
ونقصد بػ (أضاعو) أف خروج الشيء مف حيازة صاحبو كاف بصورة طارئة غير إرادية وبيذا
نكوف قد استبعدنا فقداف الماؿ عف طريؽ السرقة التي عرفيا قانوف العقوبات

()ٜٔ

بأنيا (اختالس ماؿ

منقوؿ ممموؾ لغير الجاني عمداً) ،كما نستبعد فقداف الماؿ عف طريؽ خيانة األمانة

(ٕٓ)

التي عرفت

بأنيا اختالس أو استعماؿ أو تبديد ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير سمـ إلى الجاني بناء عمى عقد مف عقود
األمانة المحددة حص اًر وذلؾ إض ار اًر بمالكو أو صاحبو أو واضع اليد عميو مع توافر القصد
الجنائي(ٕٔ).
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ونقصد بػ (حائزه) الشخص الذي تكوف بيده الحيازة القانونية بعنصرييا المادي والمعنوي والتي
تمكنو مف السيطرة الفعمية عمى الشيء واستعمالو بوصفو مالكاً لو ،وقد يكوف ىذا الشخص حائ اًز
عرضياً يحوز الشيء لحساب الغير دوف أف تكوف لديو نية تممكو أو اكتساب حؽ عيني عميو(ٕٕ).
ونقصد بػ (التقطو آخر) رفع شخص ٍ
ثاف غير المالؾ الشيء مف األرض وأخذه صدفة ألف ىذا
الماؿ لـ يكف في حيازتو مسبقاً.
ونقصد بػ (سواء بنية إعادتو) كوف الممتقط قد نوى عند التقاطو الشيء أف يرده إلى صاحبو أو
يبمغ الجيات المسؤولة عنو.
ونقصد بػ (إلى مالكو) أي المالؾ الحقيقي الذي لو حؽ استعماؿ الشيء واستغاللو والتصرؼ بو
في الحدود التي يقررىا القانوف.
ونقصد بػ (أو بنية تممكو) أي نية االستئثار بالشيء الممتقط وتممكو لحساب نفسو.

المبحث األول
التزامات الممتقط والدائرة المختصة
لغرض صيانة حؽ الممكية وبيدؼ المحافظة عمى حؽ المالؾ عمى مالو مف التمؼ والضياع ألقى
الفقياء المسمموف والتشريعات المقارنة التي عالجت أحكاـ المقطة مجموعة مف االلتزامات عمى عاتؽ
كؿ مف الممتقط وجيات إدارية مختصة مختمفة حددتيا ىذه التشريعات حرصاً منيا عمى حماية حؽ
المالؾ عمى ممكو مف االعتداء .وسوؼ نقؼ عند تفصيالت ىذه االلتزامات مف خالؿ تقسيـ ىذا
المبحث إلى مطمبيف وكاآلتي-:
المطمب األول -:التزامات الممتقط.
المطمب الثاني -:التزامات الدائرة المختصة.
المطمب األول -:التزامات الممتقط
مف خالؿ االطالع عمى موقؼ الفقياء المسمميف والتشريعات المقارنة التي عالجت الموضوع
وجدنا أف واقعة االلتقاط تمقي عمى عاتؽ الممتقط التزاميف أساسييف يتمثؿ أوليما بالتزامو بالمحافظة
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عمى المقطة ويتمثؿ الثاني بالتزامو بتسميـ المقطة لمدائرة المختصة خالؿ مدة معينة .ولغرض توضيح
ىذيف االلتزاميف سوؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف وكاآلتي-:
الفرع األول -:المحافظة عمى المقطة.
الفرع الثاني :التسميم لمدائرة المختصة.
الفرع األول -:المحافظة عمى المقطة
اختمفت آراء الفقياء المسمميف إزاء التزاـ الممتقط بالمحافظة عمى المقطة بعد التقاطيا-:
فعند فقياء الحنفية ( )إذا التقط رجؿ لقطة فضاعت منو ثـ وجدىا في يد غيره فال خصومة
بينو وبيف ذلؾ الرجؿ بخالؼ الوديعة والفرؽ أف الثاني في أخذ المقطة كاألوؿ ألف ليا مستحقا آخر
مف حيث الظاىر فال يثبت االستحقاؽ لصاحب اليد األوؿ أما الوديعة فميس الثاني في أخذىا
كاألوؿ(ٖٕ).
وعند فقياء المالكية ( )إذا ضاعت المقطة مف الممتقط فال يضمنيا ،فإف قاؿ لو صاحبيا
أخذتيا لتذىب بيا وقاؿ الممتقط ألعرفيا فالقوؿ قوؿ الممتقط(ٕٗ).
وعند فقياء الشافعية ( )ينبغي لمممتقط أف يحفظ المقطة لمالكيا في حرز مثميا ،وكذلؾ ثمنيا
في حاؿ بيعيا وىو غير ضامف لما يصيبيا مف تمؼ أو نقص دوف ٍ
تعد أو تقصير ألنو متبرع
(ٕ٘)

بالحفظ

وىذا ما صرح بو الحديث" :ولتكف وديعة عندؾ"(.)ٕٙ

أما في القانوف فيقع عمى عاتؽ الممتقط باعتبار يده يد أمانة التزاماً بالمحافظة عمى المقطة مف

كؿ ما يؤدي إلى اإلضرار بيا وىو غير ضامف إذا أصابيا ىالؾ أو تمؼ دوف ٍ
تعد أو تقصير منو وقد
بيف القانوف السوداني مثؿ ىذا االلتزاـ إذ نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ج -مف أخذ المقطة ،عمى
وجو االلتقاط ،لزمو حفظيا ،والتنبيو عمييا ،وتعريفيا .د -مف اخذ المقطة ،عمى وجو الحفظ ،كاف أمينا
عمييا).
يالحظ أف المشرع السوداني ألزـ الممتقط بالمحافظة عمى المقطة التي التقطيا لمصمحة مالكيا مف
كؿ ما يشوبيا مف عيب أو نقص يؤدي إلى إنقاص قيمتيا ومف ثـ اإلضرار بالمالؾ وىو غير ضامف
لما يصيبيا مف تمؼ أو نقص يقع دوف تع ٍد أو تقصير منو ألف يده يد أمانة فال ضماف عميو.
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أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٕٓٗٔ) عمى أف (إذا ضاعت المقطة في يد الممتقط ثـ
وجدىا في يد غيره فميس لو حؽ المطالبة بيا ،أما إذا اغتصبيا مغتصب فمو حؽ استردادىا منو).
يالحظ أف المشرع اليمني منع الممتقط مف استرداد المقطة إذا ضاعت منو مف تحت يد مف أخذىا
وذلؾ ألف الثاني أصبح أحؽ بيا مف األوؿ لثبوت يده عمييا في حيف أف القانوف خولو استردادىا في
حالة إذا ما اغتصبيا منو غاصب لثبوت يد الممتقط عمييا.
أما في مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت المادة (ٓ )ٚٚعمى أف (يعمف الممتقط أنو وجد لقطة
ويحفظيا عنده أمانة لبينما يظير صاحبيا).
يالحظ أف مجمة األحكاـ العدلية قد فرضت عمى عاتؽ الممتقط التزاماً بالمحافظة عمى المقطة مف
كؿ ما يؤدي إلى اإلضرار بيا وعدت يده يد أمانة ومف ثـ فيو غير ضامف لما يصيبيا مف تمؼ أو
ىالؾ يقع دوف ٍ
تعد أو تقصير ويبقى ىذا االلتزاـ مستم اًر إلى حيف ظيور صاحبيا.
أما موقؼ المشرع العراقي فأماـ عدـ توافر تنظيـ قانوني يعالج الموضوع فيمزمنا األمر الرجوع
إلى القواعد العامة وبموجبيا نجد أف يد الممتقط عمى المقطة تعد يد أمانة استناداً إلى نص الفقرة (ٔ)
مف المادة ( )ٕٗٚم ف القانوف المدني العراقي والتي عرفت يد األمانة بأنيا (وتكوف يد أمانة إذا حاز
الشيء ال بقصد تممكو بؿ باعتباره نائباً عف المالؾ)

()ٕٚ

وبناء عمى ذلؾ يمتزـ الممتقط خالؿ
عميو
ً

الفترة التي تمتد منذ لحظة التقاطو لمّقطة إلى حيف تسميميا لمدائرة المختصة بالمحافظة عمى المقطة
كالتزاـ صاحب يد األمانة بالمحافظة عمى ماؿ الغير الذي تحت يده مثؿ المستأجر والوديع والمستعير
ومف ثـ يمتزـ الممتقط بالمحافظة عمى المقطة ووقايتيا مما يمكف أف يسبب ليا التمؼ أو اليالؾ وعميو
أف يبذؿ في سبيؿ ذلؾ ما يبذلو الشخص المعتاد فالمعيار ىنا معيار موضوعي ىو عناية الرجؿ
المعتاد ال عنايتو في شؤوف نفسو فإذا كاف شديد الحرص قمت العناية المطموبة منو عف عنايتو في

شؤوف نفسو واذا كاف متياوناً ارتفعت العناية المطموبة عف عنايتو في شؤوف نفسو والتزامو ىذا ىو
التزاـ ببذؿ عناية ال التزاـ بتحقيؽ غاية ومف ثـ يكوف قد وفى بالتزامو متى بذؿ العناية المطموبة منو،
أما إذا حازىا بقصد تممكيا فتكوف يده يد ضماف حيث يضمف ىالكيا سواء أكاف ىذا اليالؾ بتعديو أـ
دوف تعديو ،والوقوؼ عمى نية الممتقط وما إذا كاف قد التقطيا بنية الحفاظ عمييا وردىا أـ بنية تممكيا
يتـ التوصؿ إليو مف خالؿ القرائف ومنيا الفترة الزمنية التي أبقاىا تحت يده ولـ يقـ بتسميميا إلى
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الجيات المختصة فإذا طالت ىذه الفترة مالت كفة ترجيح انصراؼ نيتو إلى تممؾ المقطة ،واذا تعدد
الممتقطوف فإنيـ يشتركوف مف لحظة التقاط المقطة بالمحافظة عمييا مف كؿ ما يؤدي إلى اإلضرار بيا
ألنيـ يكونوف مسؤوليف عمى وجو التضامف بتنفيذ ىذا االلتزاـ وتب أر ذمة الممتقط واحداً كاف أو أكثر مف
ىذا االلتزاـ بتسميـ المقطة إلى الدائرة المختصة والمتمثمة بشعبة المفقودات التابعة لمديرية األوقاؼ.
الفرع الثاني -:التسميم لمدائرة المختصة
ال يمزـ الفقياء المسمميف الممتقط بتسميـ المقطة إال إلى صاحبيا عند ظيوره ،ألنو ال وجود لمثؿ
ىذه الدائرة عندىـ.
أما في القانوف فيبدو عمى التشريعات المقارنة التي وضحت أحكاـ المقطة أنيا جاءت مختمفة في
موقفيا مف بياف التزاـ الممتقط بتسميـ المقطة إلى الدائرة المختصة فالبعض مف ىذه القوانيف (القانوف
السوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية) جاءت نصوصيا خالية مف مواد قانونية تشير فييا إلى ىذا
االلتزاـ في حيف أف القوانيف المقارنة األخرى (القانوف المصري والسوري) أشا ار إلى ذلؾ .ففي القانوف
المصري نص المشرع()ٕٛعمى أف (كؿ مف يعثر عمى شيء أو حيواف ضائع ،ولـ يتيسر لو رده إلى
صاحبو في الحاؿ ،يجب عميو أف يسممو أو أف يبمغ عنو إلى أقرب نقطة لمشرطة في المدف أو إلى
العمد في القرى ويجب إجراء التسميـ أو التبميغ خالؿ ثالثة أياـ في المدف ،وثمانية أياـ في القرى ،ومف
لـ يفعؿ ذلؾ يعاقب بدفع غرامة يجوز إبالغيا إلى مائة قرش وبضياع حقو في المكافأة).
والذي يالحظ أف المشرع المصري ألزـ الممتقط إذا لـ يستطع أف يرد الشيء الضائع إلى صاحبو
في الحاؿ أف يبمغ عنو أو يسممو إلى أقرب مركز لمشرطة في المدف خالؿ ثالثة أياـ أو إلى العمدة في
القرى خالؿ ثمانية أياـ واذا احتفظ بو الممتقط ولـ يبمغ عنو ولـ يسممو في الميعاد المحدد لذلؾ فإنو
يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائة قرش وبحرمانو مف المكافأة(.)ٕٜ
(ٖٓ)

أما القانوف السوري

فيالحظ عميو أنو قد ألزـ الممتقط بتسميـ المقطة إلى دائرة البمدية في

المنطقة التي عثر عمى المقطة فييا أو إلى اقرب سمطة إدارية إذا عثر عمى المقطة خارج منطقة
البمديات ،إال إف ىذه التعميمات لـ تكف موفقة إذ لـ تحدد مدة معينة يمزـ خالليا الممتقط بتسميـ المقطة
إلى دائرة البمدية أو إلى أية سمطة إدارية مثمما فعؿ القانوف المصري الذي حددىا بثالثة أياـ في المدف
وثمانية أياـ في القرى ،وتسجؿ ىذه الدائرة عند تسمميا المقطة في سجؿ خاص البيانات اآلتية-ٔ -:
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تاريخ تسميـ المقطة والرقـ المتسمسؿ -ٕ .أوصاؼ المقطة وقيمتيا التقريبية -ٖ .ىوية المكتشؼ ومحؿ
إقامتو -ٗ .الظروؼ التي تـ فييا العثور عمى المقطة مستفادة مف تصريحات المكتشؼ ويعطى
المكتشؼ إيصاالً يتضمف ىذه البيانات.
أما في القانوف العراقي وأماـ عدـ توافر تنظيـ قانوني فنقترح أف يقوـ الممتقط أو الممتقطوف
مجتمعيف أو منفرديف مف خالؿ قياـ أحدىـ نيابة عنيـ بتسميـ المقطة إلى شعبة المفقودات في مديرية
األوقاؼ خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ العثور عمييا وذلؾ لتحقيؽ مصمحة المالؾ في المحافظة عمى
مالو مف التمؼ واليالؾ وفي العثور عميو بأقرب وقت ممكف ومصمحة الممتقط مف خالؿ عدـ إثقاؿ
كاىمو بااللتزامات التي سوؼ تترتب عميو عند التقاطو لمّقطة لو بقيت عنده أكثر مف ىذه المدة وفي
حالة إخاللو بيذا االلتزاـ يعد ذلؾ قرينة عمى سوء نيتو بما يرتبو ذلؾ مف أحكاـ في حالة ىالؾ المقطة
واقامة المسؤولية المدنية عمى الممتقط.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:يمتزـ الممتقط بتسميـ المقطة إلى شعبة المفقودات خالؿ خمسة أياـ
مف تاريخ العثور عمييا).
والتساؤؿ الذي يثار في ىذا المجاؿ ما الحكـ لو لـ يقـ الممتقط بتسميـ المقطة إلى الدائرة
المختصة خالؿ المدة المحددة وحصؿ أف انتيى لعمـ المالؾ بوجودىا تحت يد الممتقط؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ نالحظ أف التشريعات المقارنة التي وضحت أحكاـ المقطة لـ تتطرؽ إلى
الجزاء المدني المترتب عمى اإلخالؿ بيذا االلتزاـ مما يدفعنا لمقوؿ إف القواعد العامة في المسؤولية
المدنية ستكوف محالً لمتطبيؽ فضالً عف إمكانية استرداد المقطة وىو األصؿ استناداً إلى أحكاـ المادة
(ٗ )ٔٔٙمف القانوف المدني العراقي

(ٖٔ)

ويالحظ أف ىذه التشريعات اىتمت ببياف الجزاء الجزائي عمى

اإلخالؿ بيذا االلتزاـ وأنيا اختمفت فيما بينيا حوؿ ىذه المسألة فالقانوف الجنائي السوداني لـ يورد نصاً
قانونياً يوضح فيو عقوبة الممتقط الممتنع عف تسميـ المقطة إلى الدائرة المختصة في حيف أف القوانيف
األخرى (القانوف المصري والسوري واليمني والعراقي) بينوا ذلؾ.
ففي القانوف المصري نصت المادة األولى مف األمر العالي الصادر في  ٜٔٛٛ/٘/ٔٛعمى ما
يأتي( -:فإذا كاف حبس الشيء أو الحيواف مصحوباً بنية امتالكو بطريؽ الغش تقاـ الدعوى الجنائية
المقررة لمثؿ ىذه الحالة ،وال يبقى ىنالؾ وجو لممحاكمة عمى المخالفة).
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ولكف ما الدعوى الجنائية الواجب إقامتيا في ىذه الحالة؟ فقد جاء القانوف غامضاً في ىذه
النقطة ،ولكف محكمة النقض فسرتو بما يأتي( -:إف العثور عمى شيء ضائع وحبسو بنية امتالكو
بطريؽ الغش يعتبر سرقة بناء عمى ما أجمعت عميو األحكاـ القضائية الصادرة مف المحاكـ الفرنسية
مع عدـ وجود نص قانوني خاص بذلؾ)(ٕٖ).
وأضاؼ المشرع في قانوف العقوبات المعدؿ رقـ ( )ٕٜلسنة ٕ ٜٔٛالمادة (ٕٖٔ) مكرر ما
يأتي( -:مف عثر عمى شيء أو حيواف مفقود ولـ يرده إلى صاحبو متى تيسر لو ذلؾ أو لـ يسممو إلى
مقر الشرطة أو جية اإلدارة خالؿ ثالثة أياـ يعاقب بالحبس مع الشغؿ مدة ال تجاوز سنتيف إذا
احتبسو بنية تممكو ،أما إذا احتبسو بعد انقضاء تمؾ الفترة بغير نية التممؾ فتكوف العقوبة الغرامة التي
ال تجاوز مائة جنيو).
يالحظ أف المشرع المصري جعؿ عقوبة الشخص الذي أخذ الشيء بنية التممؾ مف خالؿ عدـ
تسميمو إلى الجيات المختصة خالؿ ثالثة أياـ الحبس مع الشغؿ مدة سنتيف ،أما إذا أخذه بعد انتياء
ىذه المدة دوف نية التممؾ فتكوف عقوبتو الغرامة التي ال تزيد عمى مائة جنيو.
أما في قانوف العقوبات السوري فقد نصت المادة ( )ٜٙ٘عمى أف (ٔ -كؿ مف أستممؾ أو
اختمس أو رفض أف يرد أو كتـ لقطة أو أي شيء منقوؿ دخؿ في حيازتو غمطاً أو بصورة طارئة أو
بقوة قاىرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر عمى أف ال تقؿ
الغرامة عف مائة ليرة).
يالحظ أف المشرع السوري حدد عقوبة الشخص الذي يكتـ المقطة عف مالكيا بالحبس حتى سنة
وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطؿ والضرر عمى أف ال تقؿ ىذه القيمة عف مائة ليرة.
أما في قانوف العقوبات اليمني فقد نصت المادة (ٕٗٓ) عمى أف (يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
عمى سنة أو بالغرامة مف عثر عمى لقطة أو شيء فاقد أو دخؿ في حيازتو ماؿ ممموؾ لمغير عف
طريؽ الخطأ أو بسبب قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأية طريقة أخرى ال دخؿ إلرادتو فييا واحتفظ
بالماؿ بنية تممكو ما لـ يعرؼ بو في مكاف وجود مالكو أو يبمغ بو الجيات المختصة وفقاً لإلجراءات
المقررة في ىذا الشأف).
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والذي يالحظ أف المشرع اليمني جعؿ عقوبة مف احتفظ بالمقطة بنية تممكيا الحبس مدة ال تزيد
عمى سنة أو بالغرامة وقد حدد المشرع الحد األقصى لمحبس بسنة في حيف أنو لـ ينص عمى الحد
األدنى وال األقصى لمغرامة ،وال يقع الممتقط تحت طائمة العقوبة إذا عرفيا في مكاف وجود مالكيا أو
قاـ بتبميغ الجيات المختصة عنيا.
أما قانوف العقوبات العراقي فقد نص عمى ىذه الحالة أيضاً بنص خاص ىو نص المادة (ٓ٘ٗ)
الذي جاء فيو( -:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار أو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف كؿ مف استولى بغير حؽ عمى لقطة أو ماؿ ضائع أو أي ماؿ وقع في حيازتو خطأ
أو بطريؽ الصدفة أو استعممو بسوء نية لمنفعتو أو منفعة غيره وكاف في جميع ىذه األحواؿ يعرؼ
مالكو أو لـ يتخذ اإلجراءات الالزمة الموصمة لمعرفتو).
ويالحظ عمى ىذا النص أنو استخدـ مصطمح (مف استولى) والصحيح ليس ىناؾ مف استيالء
ألف االستيالء إنما يقع عمى األمواؿ التي تركيا أصحابيا بنية التخمي عنيا ومف ثـ كاف مف األجدر
أف يذكر المشرع عبارة مف أخذ أو مف التقط ومف جية ثانية يالحظ أف المشرع ذكر (مف استولى بغير
حؽ) والحقيقة ال نعرؼ كيؼ يمكف تفسير ما أراده المشرع بقولو بغير حؽ فااللتقاط أمر مشروع شرعاً
وقانوناً بؿ أف مف الفقياء المسمميف مف عده واجباً صيانة لحؽ الممكية وحفظاً ألمواؿ الناس مف
الضياع فااللتقاط أو ما عبر عنو المشرع خطأً (مف استولى) أمر مشروع وال يمكف أف يكوف بغير حؽ
وانما العبرة بنية الممتقط فأما أف يكوف حسف النية أو سيئيا.
ولعؿ التساؤؿ الذي يثار ىنا ىو متى تثبت سوء نية الممتقط وتطبؽ بحقو ىذه المادة فمف يعثر
عمى شيء ضائع فيمتقطو ثـ يبقيو تحت يده يوميف أو ثالثة ىؿ يكوف متياوناً في اتخاذ اإلجراءات
الالزمة الموصمة لمعرفة المالؾ .نعتقد أنو كاف مف األفضؿ تحديد سقؼ زمني لمممتقط ليقوـ خاللو
باتخاذ ىذه اإلجراءات فإذا مضى يمكف أف يعد ذلؾ قرينة عمى سوء نيتو وانصرافيا إلى اخذ المقطة
لنفسو عميو نقترح أف يحدد المشرع ىذه المدة بما ال يزيد عمى خمسة أياـ مف تاريخ االلتقاط.
عميو نقترح النص اآلتي( -:عمى الممتقط اتخاذ اإلجراءات الالزمة الموصمة لمعرفة المالؾ خالؿ
مدة ال تتجاوز خمسة أياـ مف تاريخ االلتقاط وبخالفو يعد سيء النية ويخضع لمعقوبة التي نص عمييا
قانوف العقوبات العراقي ما لـ يثبت العكس).
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المطمب الثاني -:التزامات الدائرة المختصة
يترتب عمى الدائرة المختصة عند إيداع المقطة فييا التزامات تتمثؿ بالمحافظة عمى المقطة ومف
ثـ اإلعالف عنيا بكؿ الوسائؿ التي تمكف مف وصوؿ ىذا اإلعالف إلى عمـ مالكيا ومف ثـ ردىا إليو
عند ظيوره وىذه االلتزامات تقع عمى عاتؽ الممتقط عند الفقياء المسمميف فال وجود لمثؿ ىذه الدائرة
في الفقو اإلسالمي إذ يمتزـ الممتقط فيو بالمحافظة عمى المقطة والتعريؼ بيا وردىا إلى مالكيا عند
ظيوره إال أف اختالؼ الزماف والظروؼ يدفعنا إلى دعوة المشرع إلى إلقاء ىذه االلتزامات عمى عاتؽ
الدائرة المختصة .ولغرض توضيح ىذه االلتزامات سنقسـ ىذا المطمب عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول -:المحافظة عمى المقطة.
الفرع الثاني -:اإلعالن عن المقطة.
الفرع الثالث -:رد المقطة.
الفرع األول -:المحافظة عمى المقطة
تمتزـ الدائرة المختصة عند إيداع المقطة فييا بالمحافظة عمييا مف خالؿ وضعيا في مكاف
مناسب ال يخاؼ عمييا فيو مف التمؼ أو اليالؾ وذلؾ لضماف بقائيا سميمة إلى حيف تسميميا إلى
مالكيا وقد بيف كؿ مف القانوف المصري والسوري مثؿ ىذا االلتزاـ بنصوص قانونية .ففي القانوف
(ٖٖ)

المصري نص المشرع

عمى أف (إذا لـ يطمب المالؾ الشيء الضائع خالؿ سنة أو الحيواف المفقود

في مدة عشرة أياـ يباع الشيء أو الحيواف بمعرفة اإلدارة بالمزاد العاـ ،واذا كاف الشيء قابالً لمتمؼ
قبؿ مضي ميعاد السنة جاز بيعو في ميعاد أقصر يعينو المحافظ أو المدير عمى حسب األحواؿ).
يالح ظ عمى المشرع المصري أف اإلدارة ىي التي تتولى حفظ الشيء الضائع لمدة سنة إف لـ
يكف حيواناً أو لمدة عشرة أياـ إذا كاف حيواناً وبعد انتياء ىذه المدة تقوـ ببيع الشيء أو الحيواف.
(ٖٗ)

أما في القانوف السوري

فتقوـ دائرة البمدية التي تودع بيا المقطة بالمحافظة عمييا

مدة سنة كاممة مف تاريخ إيداعيا ،وتعفى الدائرة المذكورة مف واجب الحفظ في حالة إذا ما كانت
المقطة حيواناً أو شيئاً قابالً لمتمؼ وكانت قيمتيا ال تزيد عمى مائة ليرة فتباع بواسطة لجنة المبايعة

أ.م.د ضحى محمد سعيد النعمان
م.م انعام جبار علوان

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
العدد 8/السنة2 /

411

بأمر مف رئيس الدائرة ،أو كانت قيمتيا أكثر مف مائة ليرة فتباع بالمزاد العمني بناء عمى أمر القاضي
بعد انقضاء ميمة اإلعالف.
أما في القانوف العراقي فنقترح أف تتولى شعبة المفقودات في مديرية األوقاؼ المحافظة عمى
المقطة عند تسمميا مف الممتقط مدة سنة كاممة قياساً عمى ما ذىب إليو الفقياء المسمميف الذيف حددوا
مدة التعريؼ عنيا بسنة فيفيـ مف ىذه المدة وبصورة ضمنية أف الممتقط عندىـ سوؼ يحافظ عمى
المقطة خالؿ ىذه المدة ومع ذلؾ فإف ىذه المدة قد تكوف طويمة فيما يتعمؽ بحفظ الحيواف وال تتناسب
مع المصاريؼ والنفقات التي يحتاج إلييا الحيواف عند المحافظة عميو ليذا نرى أف تحتفظ بو شعبة
المفقودا ت مدة شير بعدىا يباع ويحتفظ بثمنو مدة خمس سنوات تبدأ مف تاريخ البيع مع مالحظة ما
إذا كانت المقطة مف األشياء السريعة التمؼ أو الفساد أو كاف الحيواف في حالة ىالؾ فتباع فو اًر بأمر
مف مدير األوقاؼ ويحتفظ بثمنيا مدة خمس سنوات .وتحفظ المقطة حسب طبيعتيا في المكاف الخاص
بيا فإذا كاف الشيء ال يحتاج إلى عناية خاصة فيتـ حفظو في شعبة المفقودات ،أما إذا كاف الشيء
يتطمب عناية خاصة كما لو كاف حيواناً فيتـ إيداعو لدى إحدى الحظائر الحيوانية تحت يد عدؿ.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات بحفظ الشيء الضائع لمدة سنة والحيواف
المفقود لمدة شير تبدأ مف تاريخ اإلستالـ فإذا لـ يطمبو صاحبو بيع ىذا الشيء أو الحيواف بالمزاد
العمني ويحتفظ بثمنو عمى ذمة المالؾ في مديرية األوقاؼ لمدة خمس سنوات تبدأ مف تاريخ البيع).
ونقترح أف تعفى ىذه الشعبة مف التزاـ الحفظ في حالة إذا ما كانت المقطة مف األشياء السريعة
التمؼ كالخضروات والفاكية ،أو كانت قيمة المقطة ال تتحمؿ مصاريؼ المحافظة عمييا ومف ثـ تباع
فو اًر بواسطة لجنة متخصصة تتولى مثؿ ىذا البيع بأمر مف مدير األوقاؼ وذلؾ لتحقيؽ مصمحة
الطرفيف.
وعميو نقترح النص اآلتي -ٔ( -:إذا تبيف لمدير األوقاؼ أف المقطة مف األشياء السريعة التمؼ ،أو
كانت قيمتيا ال تتحمؿ نفقات المحافظة عمييا فيتقرر بيعيا حاالً واالحتفاظ بثمنيا مدة خمس سنوات
تبدأ مف تاريخ البيع).
الفرع الثاني -:اإلعالن عن المقطة
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إف البحث في اإلعالف عف المقطة يقتضي منا الوقوؼ عند بعض الجزئيات التي تتعمؽ بمعرفة
أوصاؼ المقطة وكيفية اإلعالف عنيا ووسيمتو ووجوبو ومدتو وزمانو ومكانو والفورية فيو ومف يتولى
مثؿ ىذا اإلعالف ومف يتحمؿ مصاريفو مع مالحظة إف ىذا االلتزاـ بما يتضمنو مف واجبات يقع عمى
عاتؽ الممتقط عند الفقياء المسمميف .ولغرض التعرؼ عمى تفصيالت ىذه الجزئيات سوؼ نخصص
لكؿ منيا فقرة مستقمة وكاآلتي-:
أوالً -:معرفة أوصاف المقطة
يجب عمى الممتقط عند الفقياء المسمميف أف يعرؼ عفاص المقطة و وكاءىا لما روى زيد بف
خالد الجيني (رضي اهلل عنو) قاؿ سئؿ رسوؿ اهلل ( )عف المقطة الذىب أو الورؽ فقاؿ" :اعرؼ
وكاءىا و عفاصيا ثـ َع ِرفّيا سنة"

(ٖ٘)

وقد قاس الفقياء عمى العفاص والوكاء سائر ما يمزـ لمعرفة

المقطة ويبيف أوصافيا مثؿ جنسيا ونوعيا وقدرىا وما تتميز بو  ،وذلؾ كيال تختمط بمالو وليعرؼ

صدؽ واصفيا ولمتنبيو عمى حفظ الوعاء وغيره ألف العادة جارية بإلقائو إذا أخذت النفقة(.)ٖٙ
وتكوف معرفة ىذه األوصاؼ عند فقياء الشافعية ( )مندوبة عقب األخذ أما عند تممكيا فيجب
معرفة ذلؾ ليعمـ ما يرده لمالكيا لو ظير ،وعند فقياء الحنابمة ( )يجب معرفتيا عند االلتقاط وقيؿ
يستحب ذلؾ عند وجدانيا(.)ٖٚ
ويستحب تقييد ىذه العالمات بالكتابة بأنو التقطيا مف موضع كذا في وقت كذا ألنو ربما كاف
ذكر المكاف والزماف مما يذكره الطالب مف أوصافيا(.)ٖٛ
أما في القانوف فقد جاءت التشريعات المقارنة (المصري والسوري والسوداني واليمني ومجمة
األحكاـ العدلية) التي نظمت أحكاـ المقطة خالية مف نصوص قانونية توضح فييا التزاـ الممتقط بمعرفة
ما يتميز بو الشيء مف أوصاؼ يختمؼ بيا عف غيره وذلؾ حتى يستطيع تمييزه مف مالو.
عميو نقترح عمى المشرع العراقي أف يجعؿ شعبة المفقودات ممتزمة عند تسمميا لمشيء وقبؿ
وضعو في المكاف الخاص لحفظو بمعرفة ما يتميز بو ىذا الشيء الممتقط مف أوصاؼ يختمؼ بيا عف
غيره فمثالً إذا كاف الشيء نقوداً فيجب معرفة نوع الوعاء الذي وضعت فيو ىذه النقود وعددىا وفئتيا،
واذا كاف الشيء حيواناً فيجب معرفة نوعو وعمره ولونو وذلؾ حتى تتأكد ىذه الشعبة مف صدؽ مف
يدعي أنيا لو مف خالؿ بيانو ليذه األوصاؼ التي يتصؼ بيا ىذا الشيء.
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وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا مف الممتقط
بعد معرفة وتثبيت ما تتصؼ بو مف أوصاؼ في سجالتيا لمتأكد مف صدؽ مف يدعييا فيما بعد).
ثانياً -:كيفية اإلعالن ووسيمتو
يكوف اإلعالف عف المقطة عند فقياء المالكية ( )بأف يذكر الممتقط أوصاؼ المقطة بوصؼ
عاـ بأف يقوؿ (مف ضاع لو ماؿ أو شيء) وال يذكر جنسيا وال نوعيا الذي قد يؤدي إلى معرفة
عفاصيا أو وكائيا مف قبؿ غير صاحبيا(.)ٖٜ
وعند فقياء الشافعية ( )يذكر الممتقط بعض أوصافيا وال يستوعبيا لئال يعتمدىا كاذب فإف
استوعبيا ضمف ألنو قد يرفعو إلى حاكـ يمزمو الدفع بالصفات(ٓٗ).
وعند فقياء الحنابمة ( )لمممتقط أف يذكر جنسيا فيقوؿ (مف ضاع منو ذىب أو فضة أو
دنانير) وال يصفيا ألنو ال يؤمف أف يدعييا بعض مف سمع صفتيا فتضيع عمى مالكيا(ٔٗ).
أما في القانوف فمـ تتطرؽ نصوص القانوف المصري والسوداني ومجمة األحكاـ العدلية إلى بياف
كيفية اإلعالف ووسيمتو وىذا بخالؼ القانونيف السوري واليمني المذيف بينا ذلؾ .ففي القانوف السوري
تقوـ دائرة البمدية التي تودع بيا المقطة باإلعالف عنيا دوف أف تبيف أوصافيا(ٕٗ) ،إال إف ىذه
التعميمات لـ تبيف الوسيمة التي سوؼ يتـ فييا مثؿ ىذا اإلعالف.
أما القانوف اليمني فمـ يوضح كيفية اإلعالف عف المقطة وما يجب أف يتضمنو اإلعالف عنيا مف
بياف أوصافيا إال أنو تطرؽ إلى وسيمة اإلعالف عنيا إذ نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) مف القانوف المدني
اليمني عمى أف (ويكوف التعريؼ بالمقطة في مكاف يتوقع الممتقط وجود مالكيا فيو أو بإحدى وسائؿ
اإلعالـ العامة).
يالحظ عمى المشرع اليمني أنو أعطى لمممتقط الخيار عند تعريفو لمّقطة بأف يعرفيا أما في
المكاف الذي عثر عمييا فيو أو بإحدى وسائؿ اإلعالـ العامة كالصحؼ المحمية والتمفاز واإلذاعة.
أما في القانوف العراقي فأماـ عدـ توافر نص يعالج الموضوع نقترح أف يكوف اإلعالف عف المقطة
مف قبؿ شعبة المفقودات بوصؼ عاـ دوف بياف أوصافيا وذلؾ حتى ال يدعي ممكيتيا مف يسمع
أوصافيا ،ويتـ بياف ىذه األوصاؼ التي تتعمؽ بالمقطة ذات القيمة اليسيرة بورقة تعمؽ في لوحة
إعالنات مديرية األوقاؼ ،أما المقطة ذات القيمة الكبيرة فيتـ اإلعالف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة
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المتمثمة بالصحؼ المحمية واإلذاعة والتمفاز خالؿ مدة محددة مع تعميؽ اإلعالف عنيا بموحة إعالنات
المديرية لمدة أخرى لممحافظة عمييا كما يمكف لشعبة المفقودات وبسبب التطور والتقدـ الحاصؿ في
المجتمع أف تعمؿ ليا موقع عمى االنترنيت يتـ فيو اإلعالف عف المقطة مف خالؿ بياف الشيء الذي
عثر عميو وأوصافو والجية التي سوؼ يقوـ المالؾ بمراجعتيا والمدة المحددة لذلؾ ،وعمى الرغـ مف
كوف ىذه الوسيمة مفيدة لما تحققو مف سرعة انتشار اإلعالف فإنيا ال تغني عف الوسائؿ العادية وذلؾ
ألف ىناؾ فئة محددة مف الناس عمى دراية بيا فقط.
وعميو نقترح النص اآلتي -ٔ( -:يعمف عف المقطة التي ال تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار في
لوحة إعالنات مديرية األوقاؼ لمدة شير -ٕ .يعمف عف المقطة التي تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار
والتي تزيد قيمتيا عف مصاريؼ اإلعالف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة مع تعميؽ نسخة مف اإلعالف
في لوحة إعالنات المديرية طواؿ المدة المحددة لممحافظة -ٖ .يحدد مدير شعبة المفقودات مدة
اإلعالف وعدد مرات نشره في وسائؿ اإلعالـ العامة تبعاً لقيمة المقطة).
ثالثاً -:وجوب اإلعالن
(ٖٗ)

ذىب جميور الفقياء

إلى أف التعريؼ واجب عمى كؿ ممتقط سواء أراد تممكيا أو حفظيا

لصاحبيا عند فقياء الشافعية في قوؿ والحنابمة ( ،)ألف النبي ( )أمر بو زيد بف خالد وأبي بف
كعب (رضي اهلل عنيما) ولـ يفرؽ بينيما ،وألف حفظيا لصاحبيا إنما يفيد في إيصاليا إليو.
وذىب رأي مف فقياء الحنفية ( )إلى أف مف يشيد عند األخذ ويقوؿ أخذتيا ألردىا ولـ يعرفيا
بعد ذلؾ كفى(ٗٗ).
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي نصت عمى أحكاـ المقطة في بياف وجوب
اإلعالف( ،فالقانوف المصري) جاءت مواده خالية مف نص قانوني يوضح فيو وجوب اإلعالف في حيف
أف القوانيف األخرى (السوري والسوداني واليمني) وضحت ذلؾ .ففي القانوف السوري يالحظ أنو أوجب
بموجب تعميمات بالغ و ازرة المالية رقـ (ٔٔٔ/ب) لسنة  ٜٔ٘ٚدائرة البمدية باإلعالف عف المقطة في
حالة إذا ما كانت المقطة حيواناً أو شيئاً قابالً لمتمؼ(٘ٗ).
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ج -مف اخذ المقطة ،عمى وجو
االلتقاط ،لزمو حفظيا ،والتنبيو عمييا ،وتعريفيا).
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يالحظ أف المشرع السوداني ألزـ الممتقط الذي كاف بنيتو عند التقاطو لمّقطة أف يعيدىا إلى مالكيا
بالتنبيو عمى أنو وجد لقطة والتعريؼ بأوصافيا العامة بصورة واضحة وذلؾ حتى يتمكف الممتقط مف
العثور عمى مالكيا مف خالؿ وصوؿ مثؿ ىذا التعريؼ إلى عممو.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) عمى أف (يجب التعريؼ بالمقطة فيما ال يتسامح
بمثمو حاؿ االلتقاط وكاف ال يخشى عمييا مف ظالـ ،أو ال يتسارع الفساد إلييا وكاف ليا قيمة).
يالحظ أف المشرع اليمني ألزـ الممتقط بتعريؼ المقطة في حالة إذا ما كانت مف
األشياء التي يطمبيا صاحبيا إذا ضاعت منو وكاف ال يخشى أف عرفيا أف يأخذىا منو ظالـ بغير
وجو حؽ أو يؤدي ذلؾ إلى فسادىا وكاف ليا قيمة .فإذا أىمؿ الممتقط بالتعريؼ بالمقطة فأنو يكوف
ضامناً ضماف غصب لممالؾ أف عرؼ ،أو لممصمحة العامة أف لـ يعرؼ المالؾ وىذا ما نصت عميو
المادة ( )ٕٖٔٙبأنو (إذا قصر الممتقط في التعريؼ بالمقطة عمى النحو المبيف في المادة السابقة
ضمف ضماف غصب لمالكيا أف عرؼ ،أو لممصالح أف لـ يعرؼ المالؾ).
أما في مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت المادة (ٓ )ٚٚعمى أف (يعمف الممتقط أنو وجد لقطة).
يالحظ عمى مجمة األحكاـ العدلية أنيا ألزمت الممتقط باإلعالف بصورة واضحة بأنو وجد لقطة مبيناً ما
تتصؼ بو مف أوصاؼ عامة تساعد المالؾ عمى إيجادىا.
أما في القانوف العراقي فنقترح أف يكوف اإلعالف عف المقطة مف واجبات شعبة المفقودات تقوـ بو
عند تسمميا لمّقطة مف الممتقط ببياف ما تتصؼ بو مف األوصاؼ العامة وذلؾ لممحافظة عمى حؽ
المالؾ مف الضياع والعمؿ عمى تسييؿ ميمتو في إيجاد ما فقده بأسرع وقت.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا مف الممتقط بعد
معرفة وتثبيت ما تتصؼ بو مف أوصاؼ في سجالتيا لمتأكد مف صدؽ مف يدعييا فيما بعد).
واستثنى فقياء المسممين من وجوب التعريف ما يأتي-:
ٔ  -الشيء اليسير الذي يعمـ أف مالكو ال يطمبو كالنواة وقشور الرماف عند فقياء الحنفية(،)
وما كاف دوف الدرىـ الشرعي وتسمح غالباً بتركو كالعصا والسوط عند فقياء المالكية( ،)وما كاف
مثؿ التمرة والكسرة والخرقة وما ال خطر لو عند فقياء الحنابمة( )لمممتقط االنتفاع بو مف غير
تعريؼ ،ألف ىذه األشياء مف األمور التي يتسامح فييا الناس(.)ٗٙ
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ٕ -الشيء الذي يفسد لو بقى كالفاكية أو الخضر عند فقياء المالكية ( )لمممتقط أكمو مف
غير تعريؼ(.)ٗٚ
ٖ -إذا كاف السمطاف ظالماً بحيث يعمـ أو يغمب عميو الظف أنو إذا عرفيا أخذىا منو فال يجوز
تعريفيا حينئذ وتكوف أمانة بيده عند فقياء الشافعية (.)ٗٛ()
ٗ -إذا أخذ الواجد لقطة وأراد حفظيا لصاحبيا ،لـ يمزمو التعريؼ ،ألف التعريؼ لمتممؾ عند
فقياء الشافعية ( )في قوؿ(.)ٜٗ
أما في القانوف فقد جاءت نصوص القانوف المصري ومجمة األحكاـ العدلية خالية مف بياف
الحاالت التي يعفى فييا الممتقط مف اإلعالف وىذا بخالؼ القانوف السوري والسوداني واليمني التي
وضحت ذلؾ .ففي القانوف السوري تعفى دائرة البمدية مف واجب اإلعالف في حالة إذا ما كانت قيمة
المقطة أقؿ مف قيمة اإلعالف ،فال يعمف عنيا ،بؿ تباع فو اًر وبواسطة لجنة المبايعة ومف ثـ يتـ إيداع
(ٓ٘)

قيمتيا في صندوؽ الخزينة في حساب األمانات

وكانت ىذه التعميمات موفقة في ىذا اإلعفاء ألف

قيمة المقطة ستكوف عاجزة عف تغطية مصاريؼ ىذا اإلعالف.
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (و -اليسير مف المقطة ال يشترط
تعريفو).
يالحظ أف المشرع السوداني استثنى المقطة اليسيرة مف التعريؼ ويتـ االنتفاع بيا في الحاؿ وكما سبؽ
أف وضحنا لـ يبيف المشرع السوداني ماىية المقطة اليسيرة.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) عمى أف (يجب التعريؼ بالمقطة فيما ال يتسامح
بمثمو حاؿ االلتقاط وكاف ال يخشى عمييا مف ظالـ ،أو ال يتسارع الفساد إلييا وكاف ليا قيمة).
مف مفيوـ المخالفة ليذه المادة يفيـ أف المقطة إذا كانت مف األشياء التي ال يطمبيا صاحبيا إذا
ضاعت منو أو كاف يخشى إف عرفيا أخذىا منو ظالـ أو أدى ذلؾ إلى فسادىا وكاف ال قيمة ليا فيتـ
االنتفاع بيا مف دوف حاجة إلى تعريفيا.
وبما أننا انتيينا إلى أف اإلعالف عف المقطة يمكف أف يكوف بتعميؽ ورقة في لوحة إعالنات
مديرية األوقاؼ بالنسبة إلى األشياء التي تقؿ قيمتيا عف (ٓٓٓ٘) دينار فنعتقد إف ىذا اإلجراء ال
يتطمب مصاريؼ كبيرة ميما قمت قيمة المقطة عميو ال نؤيد ما ذىبت إليو التشريعات المقارنة بؿ نقترح
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عمى المشرع العراقي أف يمزـ شعبة المفقودات في مديرية األوقاؼ باإلعالف عف المقطة التي ال تغطي
قيمتيا مصاريؼ اإلعالف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة بأف يكوف ىذا اإلعالف في لوحة إعالنات
مديرية األوقاؼ فقط .فإذا كانت المقطة مف األشياء السريعة التمؼ فيتـ اإلعالف عنيا حسب قيمتيا
عمى أف تباع فو اًر حفاظاً عمى مصمحة مالكيا ويحفظ ثمنيا عمى ذمة المالؾ مدة خمس سنوات تبدأ
مف تاريخ البيع.
وعميو نقترح النص اآلتي -ٔ( -:إذا تبيف لمدير األوقاؼ أف المقطة مف األشياء السريعة التمؼ،
أو كانت قيمتيا ال تتحمؿ نفقات المحافظة عمييا فيتقرر بيعيا حاالً واالحتفاظ بثمنيا مدة خمس
سنوات تبدأ مف تاريخ البيع -ٕ .المقطة سريعة التمؼ والفساد يعمف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة أو
بموحة اإلعالنات تبعاً لقيمتيا).
رابعاً -:مدة اإلعالن
تكوف مدة تعريؼ المقطة سنة مف غير فصؿ بيف القميؿ والكثير عمى قوؿ محمد مف الحنفية ومالؾ
والشافعي وأحمد ( )لما روى زيد بف خالد الجيني (رضي اهلل عنو) أف الرسوؿ ( )قاؿ" :اعرؼ
عفاصيا ووكاءىا ثـ َعِّر ّّفيا سنة"(ٔ٘) ،ألف السنة ال تتأخر عنيا القوافؿ وتمضي فييا الفصوؿ

األربعة(ٕ٘).

ويقصد بالسنة السنة اليجرية ،ألنيا السنة الحقيقية التي وقفيا اهلل تعالى لعباده قاؿ اهلل تعالى
((إ َّف ِع َّدةَ ُّ
الشيُ ِ
ند المّ ِو اثَْنا َع َش َر َش ْي اًر
ور ِع َ

))(ٖ٘)

بعكس األشير الميالدية فإنيا مبنية عمى أوىاـ غير

مرتبطة بشيء وليذا فإف بعضيا يصؿ إلى واحد وثالثيف يوماً وبعضيا إلى ثمانية وعشريف يوماً فيذه

ليست ليا أصؿ(ٗ٘).
(٘٘)

ومع ذلؾ نالحظ أف آراء الفقياء المسمميف قد اختمفت في بياف مدة التعريؼ بالشيء اليسير
والشيء الذي يتسارع إليو الفساد عمى النحو آالتي-:

ٔ -إذا كانت قيمة المقطة عند فقياء الحنفية ( )اقؿ مف عشرة الدراىـ يعرفيا أياماً ،وروى
الحسف عف أبي حنيفة (رضي اهلل عنو) إذ كانت قيمتيا أكثر مف عشرة إلى مائتي الدرىـ يعرفيا شي اًر،
وفي عشرة الدراىـ يعرفيا جمعة ،وفي ثالثة الدراىـ يعرفيا ثالثة أياـ ،وفي الدرىـ الواحد يعرفيا
يوماً(.)٘ٙ
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وذىب رأي مف فقياء الحنفية ( )إلى أف تعريؼ الشيء اليسير مفوض إلى رأي
الممتقط يعرفو إلى أف يغمب عمى ظنو أف صاحبو ال يطمبو(.)٘ٚ
وعند فقياء المالكية ( )إذا كانت قيمة الشيء دينا اًر فأقؿ إلى الدرىـ يعرؼ أياماً حتى يغمب
عمى الظف أف صاحبو تركو(.)٘ٛ
وعند فقياء الشافعية ( )يعرؼ الشيء اليسير زمناً يظف أف فاقده يعرض عنو غالباً ويختمؼ
ذلؾ باختالؼ الماؿ(.)ٜ٘
أما عند فقياء الحنابمة ( )فمـ يتطرقوا إلى ىذا الموضوع ألنيـ لـ يحددوا أصالً ماىية الشيء
اليسير كما سبؽ وأشرنا.
ٕ -واذا كانت المقطة شيئاً ال يبقى إذا أتى عميو يوـ أو يوماف كالمحـ والفواكو الرطبة فإنو يعرفيا
بقدر ما ال يفسد حتى إذا خاؼ أف تفسد تصدؽ بيا عند فقياء الحنفية (.)ٙٓ()
وعند فقياء الشافعية ( )يخير الممتقط في الشيء الذي يخشى فساده كالفاكية والعنب بيف بيعو
بنفسو إف لـ يجد حاكماً وبإذنو إف وجده ثـ يعرفو ليتممؾ ثمنو ،أو يتممكو حاالً ويأكمو ويغرـ قيمتو،
ويجب تعريفو بعد األكؿ في العمراف(ٔ.)ٙ
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي نظمت أحكاـ المقطة في بياف مدة اإلعالف
عف المقطة فالبعض منيا (القانوف المصري ومجمة األحكاـ العدلية) جاءت موادىما خالية مف نص
يبيف مدة اإلعالف في حيف أف القوانيف األخرى (السوري والسوداني واليمني) بينت ذلؾ .فالقانوف
السوري حدد مدة اإلعالف عف المقطة إذا ما كانت حيواناً أو شيئاً قابالً لمتمؼ بثمانية أياـ سواء أكانت
قيمتيا ال تزيد عمى مائة ليرة أـ أكثر مف مائة ليرة(ٕ ،)ٙإال إف ىذه التعميمات لـ تكف موفقة عندما
جعمت مدة اإلعالف عف المقطة ثمانية أياـ بغض النظر عف قيمتيا.
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (و -اليسير مف المقطة ال يشترط
تعريفو ،إال ما كاف نافعاً لصاحبو ،ويعرؼ تعريفاً كامالً .ز -الكثير مف المقطة يعرؼ سنة كاممة).
يالحظ أف المشرع السوداني فرؽ في ىذه المادة بيف المقطة الكثيرة التي أوجب تعريفيا مدة سنة
كاممة وبيف المقطة اليسيرة التي استثنى تعريفيا إال إذا كانت نافعة لصاحبيا فأنو يعرفيا تعريفاً كامالً،
إال إف ىذا القانوف لـ يكف موفقاً في ىذه الفقرة إذ لـ يبيف المدة التي سوؼ تعرؼ بيا ىذه المقطة وفيما
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إذا كانت ىذه المقطة سوؼ تأخذ حكـ المقطة الكثيرة مف خالؿ تعريفيا سنة كاممة أـ ال ،إال أف قوؿ
المشرع (ويعرؼ تعريفاً كامالً) يوحي إنو أراد تعريفيا لمدة سنة كاممة.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) عمى أف (ويكوف التعريؼ بالمقطة في مكاف
يتوقع الممتقط وجود مالكيا فيو أو بإحدى وسائؿ اإلعالـ العامة لمدة سنة).
وبيذا يالحظ أف المشرع اليمني أطمؽ مدة اإلعالف التي حددىا بسنة كاممة مف دوف تمييز بيف
المقطة الكثيرة واليسيرة.
أما في القانوف العراقي فنقترح أف يكوف اإلعالف عف المقطة ذات القيمة اليسيرة والتي حددناىا
بالمقطة التي ال تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار لمدة شير وذلؾ بإبقاء اإلعالف عف المقطة وأوصافيا
العامة في لوحة إعالنات مديرية األوقاؼ لمدة شير ،أما المقطة التي تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار
فنقترح أف يبقى اإلعالف عنيا في لوحة إعالنات مديرية األوقاؼ طواؿ المدة المحددة لحفظيا فضالً
عف اإلعالف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة مف صحؼ واذاعة وتمفاز وبعدد مف المرات ولمدة يحددىا
مدير شعبة المفقودات تبعاً لقيمتيا وبالشكؿ الذي يتناسب مع ما يتطمبو اإلعالف مف مصاريؼ عميو
نؤكد اقتراحنا السابؽ في ىذه المسألة.
خامساً -:زمان اإلعالن
اختمفت آراء الفقياء المسمميف عند بياف الزماف الذي سوؼ يتـ فيو اإلعالف عف المقطة-:
فعند فقياء الشافعية ( )إف تعريؼ المقطة يجب أف يتـ طرفي النيار ال ليالً وال وقت القيمولة،
ألنو وقت اجتماع الناس وال يشترط استيعاب السنة بالتعريؼ بؿ يعرؼ أوالً كؿ يوـ مرتيف ثـ كؿ يوـ
مرة ثـ كؿ أسبوع مرة أو مرتيف ثـ في كؿ شير مرة وجعؿ التعريؼ في األزمنة األولى أكثر ألف طمب
المالؾ فييا أكثر(ٖ.)ٙ
وعند فقياء الحنابمة ( )تعرؼ المقطة بالنيار دوف الميؿ ،ألف النيار مجمع الناس وممتقاىـ
أوؿ كؿ يوـ مدة أسبوع ألف الطمب فيو أكثر ثـ يعرفيا بعد أألسبوع بالنظر إلى عادة الناس في
ذلؾ(ٗ.)ٙ
أما عند فقياء الحنفية والمالكية ( )فمـ يشيروا إلى الزماف الذي سوؼ يتـ فيو التعريؼ عف
المقطة.
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أما في القانوف فأف تطور الحياة انعكس عمى األحكاـ المنظمة لممعامالت ومنيا أحكاـ المقطة إذ
يالحظ عمى التشريعات المقارنة (القانوف المصري والسوري والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية)
التي نظمت أحكاـ المقطة أنيا لـ تشر إلى الزمف الذي سوؼ يتـ فيو اإلعالف مثمما فعؿ الفقياء
المسمموف ،ألف ىذا األمر لـ يعد منسجماً مع تعقد الحياة وتشعبيا واتساع المدينة.
أما في القانوف العراقي فبما أننا اقترحنا أف يكوف اإلعالف عف المقطة ذات القيمة الكبيرة بوسائؿ
داع لتحديد زماف اإلعالف عنيا ،ذلؾ أف الصحؼ
اإلعالـ العامة عميو نجد أنو ليس ىناؾ مف ٍ
الصادرة في النيار يمكف قراءتيا في الميؿ وربما يكوف اإلعالف عف طريؽ التمفاز الذي يبث مساء
أكثر مشاىدة مف ذلؾ الذي يبث أثناء النيار ،ومع ذلؾ يمكف تخصيص ساعة محددة مف اليوـ لبث
اإلعالنات التمفازية المتعمقة بالمفقودات بحيث يصبح في عمـ الكافة إف ىذه الساعة مخصصة ليذا
الغرض.
سادساً -:مكان اإلعالن
يكوف التعريؼ عف المقطة عند فقياء المسمميف في الموضع الذي وجدت فيو ،ألف مف أضاع
شيئاً طمبو في ذلؾ الموضع وفي األسواؽ وعمى أبواب المساجد(٘.)ٙ
وال يجوز تعريفيا في المساجد لحديث أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) قاؿ -:قاؿ رسوؿ اهلل (" )مف
سمع رجالً ينشد ضالة في المسجد ،فميقؿ ال ردىا اهلل عميؾ فأف المساجد لـ تبف ليذا"(.)ٙٙ
واستثنى فقياء الشافعية ( )مف ىذا المسجد الحراـ فإنو يجوز فيو التعريؼ عنيا ،ألف مف ينشدىا في
غيره متيـ أنو يفعؿ ذلؾ مف اجؿ أف يتممؾ المقطة بعد تعريفيا وىذا المعنى غير موجود فيمف ينشد
لقطة المسجد الحراـ،ألف تعريفيا لمصمحة مالكيا وحػفظيا،إذ أف الممتقط ليس لو تممكيا( .)ٙٚفإذا
التقطيا في مكة فيجوز لو أخذىا واالنتفاع بيا بعد مدة التعريؼ لقولو عميو الصالة والسالـ "اعرؼ
()ٙٛ

عفاصيا و وكاءىا ثـ َعِّرفيا سنة"

مف غير فصؿ بينيا وبيف غيرىا ،و بو قاؿ اإلماـ أبو حنيفة

ومالؾ وأحمد ( )وقاؿ اإلماـ الشافعي (رضي اهلل عنو) ال يجوز التقاط لقطة مكة لمتممؾ بؿ لمحفظ،
ويجب تعريفيا أبداً حتى يأتي صاحبيا لقولو عميو الصالة والسالـ "إف ىذا البمد حرمو اهلل ال يمتقط
لقطتو إال مف عرفيا"

()ٜٙ

(ٓ)ٚ

وقولو عميو الصالة والسالـ "وال تحؿ لقطتيا إال لمنشد"

أحمد (رضي اهلل عنو) في رواية أخرى(ٔ.)ٚ

و بو قاؿ اإلماـ
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واف التقطيا في الصحراء وكانت ىناؾ قافمة تبعيا وعرؼ فييا إذ ال فائدة مف التعريؼ في األماكف
الخالية فإف لـ يرد ذلؾ ففي بمد يقصدىا قربت أو بعدت(ٕ.)ٚ
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي وضحت أحكاـ المقطة فيما يتعمؽ بالمكاف
الذي يتـ فيو اإلعالف فالبعض مف ىذه القوانيف (القانوف المصري ومجمة األحكاـ العدلية) جاءت
موادىما خالية مف بياف مكاف اإلعالف في حيف أف القوانيف األخرى (السوري والسوداني واليمني)
وضحت ذلؾ.
ففي القانوف السوري تكوف دائرة البمدية ىي المػكاف الذي يتـ فيو اإلعالف عف المقطة(ٖ.)ٚ
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ز -الكثير مف المقطة يعرؼ سنة
كاممة في أدبار الصالة ،وفي األسواؽ ،وحيث يظف تواجد صاحبو أو يظف أخباره).
يالحظ أف المشرع السوداني جعؿ التعريؼ عف المقطة يتـ قرب المساجد بعد انتياء المصميف مف
أداء الصالة وخروجيـ مف المسجد وفي األسواؽ بوصفيا المكاف الذي يجتمع فيو الناس وفي المكاف
الذي يظف الممتقط تواجد صاحبيا فيو ليسأؿ عنيا أو يظف أخباره عند عدـ تواجده.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) عمى أف (ويكوف التعريؼ بالمقطة في مكاف
يتوقع الممتقط وجود مالكيا فيو أو بإحدى وسائؿ اإلعالـ العامة).
يالحظ أف المشرع اليمني جعؿ التعريؼ عف المقطة يتـ بإحدى الطريقتيف إما في المكاف الذي
عثر عمى ال مقطة فيو ،ألنو المكاف الذي يتوقع الممتقط أف يتواجد فيو مالكيا أو بإحدى وسائؿ اإلعالـ
العامة التي تتمثؿ بالصحؼ المحمية والتمفاز واإلذاعة.
أما في القانوف العراقي فبما أننا اقترحنا أف يكوف اإلعالف عف المقطة ذات القيمة اليسيرة في لوحة
اإلعالنات الخاصة بمديرية األوقاؼ فتكوف ىذه المديرية ىي المكاف المخصص لمثؿ ىذا اإلعالف
الذي ال يقتصر عمى المقطة ذات القيمة اليسيرة وانما يضـ المقطة ذات القيمة الكبيرة أيضاً والتي يعمف
عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة مف صحؼ واذاعة وتمفاز.
سابعاً -:فورية اإلعالن
اختمؼ الفقياء المسمموف حوؿ فورية اإلعالف عف المقطة مف عدمو-:
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أخر تعريفيا ثـ
فعند فقياء المالكية ( )يمتزـ الممتقط بتعريؼ المقطة فو اًر مف حيف أخذىا ،فإف ّ

عرفيا فيمكت ضمنيا(ٗ.)ٚ

وعند فقياء الشافعية ( )قيؿ -:عدـ وجوب فورية التعريؼ المتصمة بااللتقاط وقيؿ -:بوجوب
الفورية في التعريؼ الذي ذىب إليو القاضي أبو الطيب وقيؿ -:بعدـ جواز تأخيره عف زمف طمب
المقطة والذي يختمؼ بقمتيا وكثرتيا(٘.)ٚ
وعند فقياء الحنابمة ( )يكوف التعريؼ بالمقطة فو اًر عقب االلتقاط ،ألف القصد مف التعريؼ
وصوؿ الخبر إلى صاحبيا وذلؾ يحصؿ بالتعريؼ عقب ضياعيا ،فإذا أخر الممتقط التعريؼ عف
الحوؿ األوؿ مع إمكانو أَثِـ ،ألف النبي ( )أمر بو واألمر يقتضي الوجوب إذ قاؿ في حديث عياض
()ٚٙ

بف حمار (رضي اهلل عنو) "ال يكتـ وال يغيب"

ومف ثـ يسقط تعريفو ،واذا تركو في بعض الحوؿ

عرؼ بقيتو إال إذا كاف الترؾ لعذر كالمرض أو الحبس ففيو وجياف أحدىما :أف حكمو حكـ ما لو
تركو مع إمكانو ،ألف تعريفو في الحوؿ سبب الممؾ والحكـ ينتفي النتفاء سببو سواء انتفى لعذر أو
غير عذر .والثاني :أنو يعرفو في الحوؿ الثاني ويممكو ألنو لـ يؤخر التعريؼ عف وقت إمكانو(.)ٚٚ
أما عند فقياء الحنفية ( )فمـ يتطرقوا إلى ىذه المسألة.
أما في القانوف فمـ تورد التشريعات المقارنة (القانوف المصري والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ
العدلية) نصوصاً قانونية توجب فييا اإلعالف فو اًر عف المقطة أي لحظة العثور عمييا ولـ يشذ عف ىذا
الموقؼ سوى القانوف السوري الذي يالحظ عميو أنو ألزـ دائرة البمدية التي يتـ إيداع المقطة فييا بأف
تقوـ باإلعالف عنيا فور تسميميا إياىا(.)ٚٛ
عميو نقترح بالنسبة إلى القانوف العراقي أف تقوـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا
مف الممتقط ،وذلؾ ألف الشخص عندما يفقد شيئاً يبحث عنو عقب ضياعو وحتى تتحقؽ الفائدة مف
اإلعالف بوصمو إلى عمـ مف فقده.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا مف الممتقط
بعد معرفة وتثبيت ما تتصؼ بو مف أوصاؼ في سجالتيا لمتأكد مف صدؽ مف يدعييا فيما بعد).
ثامناً -:من يتولى اإلعالن
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عند الفقياء المسمميف يتولى الممتقط تعريؼ المقطة بنفسو ولو أف ينيب غيره لتعريفيا وأشترط
فقياء الشافعية ( )في المعرؼ أف يكوف عاقالً غير مشيور بالخالعة والمزاح حتى ال ينسب تعريفو
ليا إلى الكذب(.)ٜٚ
ويعرؼ الولي لقطة الصبي نيابة عنو عند فقياء الحنفية ( ،)والصبي والمجنوف عند فقياء
الشافعية والحنابمة ( )حفاظاً لحقيما وحؽ المالؾ ،ويصح تعريؼ الصبي المميز بحضور الولي عند
فقياء الشافعية ( )ومف دوف حضػوره عند فقياء الحنابمة ( )ألنو يعقؿ التعريؼ(ٓ.)ٛ
واذا مات الممتقط قاـ الوارث مقامو في إتماـ تعريفيا إف مات قبؿ الحوؿ عند فقياء
الحنابمة (.)ٛٔ()
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي نظمت أحكاـ المقطة في تحديد الشخص الذي
يتولى اإلعالف فالبعض منيا (القانوف المصري واليمني) جاءت موادىما خالية مف نص قانوني يبيف
فيو الشخص الذي يقوـ باإلعالف في حيف أف القانونيف (السوري والسوداني) بينا ذلؾ .ففي القانوف
السوري جعؿ دائرة البمدية التي تودع فييا المقطة ىي المسؤولة عف اإلعالف عنيا(ٕ.)ٛ
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ز -ويتـ التعريؼ إما بواسطة
الممتقط أو بواسطة الجيات المختصة إف وجدت أو مف يوكمو الممتقط).
يالحظ أف المشرع السوداني فرض التزاـ التعريؼ أو اإلعالف عمى عاتؽ الممتقط أو الجيات
المختصة إف وجدت إذا حاؿ عمى الممتقط ذلؾ كما أجاز لمممتقط أف يوكؿ غيره لمقياـ بالتعريؼ نيابة
عنو والذي يتضح مف النص إنو إذا قاـ احدىـ باإلعالف سقط االلتزاـ عف اآلخريف بدليؿ استخداـ
المشرع السوداني ألداة التخيير (أو) ،والذي يؤخذ عمى النص أنو ذكر (الجيات المختصة إف وجدت)
وال نعرؼ كيؼ يمكف أف ال يحدد المشرع ىذه الجيات وال يعرؼ إف كانت موجودة أـ ال.
أما في مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت المادة (ٓ )ٚٚعمى أف ( يعمف الممتقط أنو وجد لقطة).
يالحظ أف مجمة األحكاـ العدلية فرضت التزاـ اإلعالف عف المقطة عمى عاتؽ الممتقط إال أف ىذا
ال يعني وجوب أف يعمف عنيا بنفسو بؿ لو أف يستعيف ٍ
بمناد ليقوـ باإلعالف عنيا سواء بمقابؿ أـ دوف
مقابؿ.
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أما في القانوف العراقي فسبؽ أف وضحنا اقتراحنا بأف تتولى شعبة المفقودات التي تـ إيداع المقطة
فييا اإلعالف عنيا بوصؼ عاـ وواضح دوف بياف األوصاؼ الدقيقة لمّقطة حتى ال يطمع فييا مف
يسمع صفاتيا مف خالؿ تعميؽ اإلعالف عنيا في لوحة إعالنات مديرية األوقاؼ وفي وسائؿ اإلعالـ
العامة أيضاً بالنسبة إلى المقطة ذات القيمة الكبيرة.
وعميو اقترحنا النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا مف
الممتقط بعد معرفة وتثبيت ما تتصؼ بو مف أوصاؼ في سجالتيا لمتأكد مف صدؽ مف يدعييا فيما
بعد).
تاسعاً -:مصاريف اإلعالن
أختمؼ الفقياء المسمموف حوؿ مف يتحمؿ مصاريؼ اإلعالف عف المقطة-:
فعند فقياء المالكية ( )تكوف أجرة مف يعرؼ المقطة منيا إذا كاف مثؿ الممتقط ال يناسب أف
يعرؼ عمييا بأف كاف مف ذوي الييئات ،فإف كاف مثمو يعرؼ عمييا فإنو يستأجر مف عنده مف يعرفيا
يتوؿ تعريفيا بنفسو(ٖ.)ٛ
إذا لـ َ
وعند فقياء الشافعية ( )أف الممتقط ال يمتزـ بمؤونة تعريؼ المقطة التي أخذىا لحفظيا لمالكيا
بؿ يرتبيا القاضي مف بيت الماؿ أو يقترض عمى المالؾ أو يأمر الممتقط بصرؼ المؤونة مف مالو
ليرجع عمى المالؾ أو يبيع جزءاً منيا ،واذا أخذىا لمتممؾ فمؤونة التعريؼ تكوف عميو واف لـ يتممؾ بأف
ظير مالكيا فعمى المالؾ المؤونة لعود فائدة التعريؼ عميو ،واذا كاف الممتقط صبياً أو مجنوناً فال يمتزـ
بمؤونة التعريؼ مف مالو ألف الولي ىو الذي يعرؼ ومف ثـ يرفع األمر إلى القاضي ليبيع جزءاً مف
المقطة لمؤونة التعريؼ(ٗ.)ٛ
وعند فقياء الحنابمة ( )تكوف أجرة المعرؼ عمى الممتقط لوجوب التعريؼ عميو ،وألنو سبب
تممكيا فكاف عمى ممتمكيا وقاؿ أبو الخطاب :إف التقطيا لحفظيا لصاحبيا فاألجرة عمى مالكيا يرجع
بيا عميو(٘.)ٛ
أما عند فقياء الحنفية ( )فمـ يوضحوا مف يتحمؿ المصاريؼ التي سوؼ تترتب عند التعريؼ
بالمقطة سواء أكاف ذلؾ مف قبؿ الممتقط أو مف قبؿ مف ينيب عنو.
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أما في القانوف فقد جاءت مواد القانوف المصري والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية خالية
مف نصوص قانونية تبيف فييا الشخص الذي يتحمؿ مصاريؼ ىذا اإلعالف ولـ ينص عمى ىذه
المسألة سوى القانوف السوري الذي جعؿ دائرة البمدية التي تقوـ باإلعالف ىي التي تتحمؿ مصاريفو
والتي تحسميا مف قيمة المقطة التي تـ بيعيا بالمزاد العمني وايراد الثمف في صندوؽ الخزينة في حساب
األمانات(.)ٛٙ
أما في القانوف العراقي فحيث أننا القينا واجب اإلعالف عف المقطة عمى عاتؽ شعبة المفقودات
فتكوف ىذه الشعبة ىي المسؤولة عف مصاريؼ ىذا اإلعالف والتي تستردىا مف المالؾ عند تسممو
المقطة أو تخصميا مف قيمة المقطة التي يتـ بيعيا بالمزاد العمني في حالة إذا ما انتيت مدة الحفظ ولـ
يأت المالؾ لتسمميا.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:يمتزـ المالؾ عند تسػممو المقطة بدفع مصاريؼ اإلعالف والحفظ
والبيع وقيمة المكافأة إلى شعبة المفقػودات فإذا لـ يظير مالػكيا فإف ىذه المصاريؼ تخصـ مف قيمة
المقطة التي تباع بالمزاد العمني).
الفرع الثالث -:رد المقطة
لـ يوضح فقياء الحنفية والمالكية ( )التزاـ الممتقط برد المقطة قبؿ تممكيا إلى مالكيا في حيف
أف فقياء الشافعية والحنابمة ( )وضحوا ذلؾ فألزموا الممتقط برد العيف إذا كانت باقية إلى مالكيا عند
ظيوره مع زيادتيا المتصمة والمنفصمة ،ألنيا باقية عمى ممكو ،واذا كانت تالفة لـ يمزـ الممتقط
ضمانيا ،ألنو يحفظيا لصاحبيا فمـ يمزـ ضمانيا مف غير تفريط وتكوف مؤونة ىذا الرد عمى
مالكيا(.)ٛٚ
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي وضحت أحكاـ المقطة حوؿ حكـ رد المقطة
فالقانوف السوري جاءت مواده خالية مف نص قانوني يشير فيو إلى التزاـ دائرة البمدية برد المقطة مع
زيادتيا إلى المالؾ في حيف أف القوانيف المقارنة األخرى (المصري والسوداني واليمني) بينت ذلؾ .ففي
القانوف المصري نص المشرع()ٛٛعمى أف ( ثمف الشيء أو الحيواف المبيع يبقى محفوظاً عمى ذمة
المالؾ مدة ثالث سنوات وفي حالة الطمب يمزـ تسميمو إليو بعد خصـ مصروفات الحفظ والبيع وقيمة
المكافأة المدفوعة لمف عثر عمى الشيء أو الحيواف).
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يالحظ أف المشرع المصري ألزـ اإلدارة برد ثمف الشيء أو الحيواف المبيع إلى المالؾ في حالة
طمبو بعد أف تخصـ منو جميع المصاريؼ التي بذلتيا والتي تتمثؿ بمصاريؼ الحفظ والبيع وقيمة
المكافأة المدفوعة لمف عثر عمى الشيء أو الحيواف إال أنو لـ يبيف حكـ زيادة المقطة.
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ط -تدفع المقطة لصاحبيا ،إذا أقاـ
عمييا البينة ،أو عرفيا تعريفاً كافياً وترد لو مع كؿ زياداتيا إف وجدت ،مع مراعاة رد نفقات حفظيا إف
وجدت).
يالحظ أف المشرع السوداني ألزـ الممتقط برد المقطة مع زياداتيا إلى الشخص الذي يثبت بالبينة أو
التعريؼ بأنو مالكيا.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة ( )ٕٖٜٔعمى أف (ال يمزـ الممتقط دفع المقطة إلى مف
يدعييا إال ببينة شرعية ،ويجوز لمممتقط بغير ألزاـ أف يدفع المقطة إلى مدعييا إذا بيف لو عالمة
مطابقة أو إذا صدقو في ادعائو بيف أو لـ يبيف).
يالحظ أف المشرع اليمني ال يمزـ الممتقط برد المقطة إلى الشخص الذي لـ يقـ البينة التي تؤكد
ممكيتو ليا ويمكف لو أف يردىا إليو إذا بيف عالماتيا أو إذا صدقو الممتقط في قولو.
أما مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت المادة (ٓ )ٚٚفييا عمى أف (يعمف الممتقط أنو وجد لقطة ويحفظيا
عنده أمانة لبينما يظير صاحبيا فإذا ظير شخص وأثبت أنيا مالو لزمو أف يسممو إياىا).
يالحظ أف مجمة األحكاـ العدلية ألزمت الممتقط بتسميـ المقطة إلى الشخص الذي يثبت أنو
مالكيا.
أما في القانوف العراقي فنقترح عمى المشرع أف يجعؿ شعبة المفقودات ممتزمة برد المقطة مع زياداتيا
سواء أكانت ىذه الزيادة متصمة أو منفصمة إلى مالكيا عند مراجعتو إذا أثبت بالبينة أو بيف عالمة
مطابقة ليا أنو مالكيا الحقيقي عمى أف ال يتـ الرد إال بعد دفعو مصروفات اإلعالف والحفظ والبيع
وقيمة المكافأة أو بعد اقتطاع ىذه المصروفات مف الثمف في حالة بيعيا قبؿ ظيور مالكيا ،وقد يقاؿ
أف الممتقط حسف النية فمف حقو أف يتممؾ زوائد الماؿ خالؿ مدة حيازتو لو استناداً ألحكاـ المادة
(٘ )ٔٔٙمف القانوف المدني العراقي إال أننا نجد أف ىذا الحكـ ال يسري عمى الممتقط ذلؾ أف القابض
يعد حسف النية إذا كاف يجيؿ عند القبض أنو إنما يقبض شيئاً غير مستحؽ لو ومف ىنا سوؼ يتممؾ
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ما يقبضو مف الزوائد وما يستوفيو مف المنافع مدة حيازتو( ،)ٜٛأما الممتقط فيو يعمـ عند التقاطو لمّقطة
أنيا ممموكة لمغير ومف ثـ نرى عدـ أمكانية تطبيؽ ىذه القاعدة عميو إذ أف عمؿ الممتقط يقتصر عمى
االلتقاط والمحافظة عمييا مدة خمسة أياـ ومف ثـ تسميميا لمدائرة المختصة وسوؼ يأخذ مكافأة عمى
ىذه االلتزامات ،وىذه الزيادة سوؼ تترتب عند وجودىا في الدائرة المختصة التي أقترحناىا بشعبة
المفقودات وىي بدورىا سوؼ تستوفي مف المالؾ ما يترتب عمى الحفظ مف مصاريؼ ونفقات.
وعميو نقترح النص اآلتي -ٔ( -:تمتزـ شعبة المفقودات برد المقطة مع زياداتيا أو برد ثمنيا إلى
صاحبيا إذا بيف أوصافيا بما يؤكد ممكيتو ليا -ٕ .وفي جميع األحواؿ ال يتـ الرد إال بعد أف يسمـ
المالؾ مصاريؼ اإلعالف والحفظ والبيع وقيمة المكافأة أو بعد أف تقتطع ىذه المصاريؼ مف ثمنيا في
حالة بيعيا).
والتسا ؤؿ الذي يثار في ىذا المجاؿ ماذا لو لـ يظير المالؾ ولـ يطالب بالمقطة خالؿ المدة
المحددة لمحفظ؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ اختمفت آراء الفقياء المسمميف-:
فعند فقياء الحنفية ( )إذا لـ يظير المالؾ باع الممتقط المقطة بأمر القاضي وال يكوف
لصاحبيا إذا حضر إال الثمف ألف الممتقط إنما باعيا بأمر القاضي ،واف باعيا بغير أمر القاضي
فالبيع ال ينفذ ويتوقؼ عمى إجازة المالؾ ألنو باعيا بغير إذف مف لو والية اإلذف فبعد ذلؾ إف كانت
المقطة قائمة في يد المشتري فيو بالخيار إف شاء أجاز البيع واف شاء أبطؿ البيع ،واف كانت المقطة
ىالكة في يد المشتري فصاحبيا بالخيار إف شاء ضمف البائع القيمة واف شاء ضمف المشتري فإف
ضمف البائع نفذ البيع ألنو ممؾ المقطة مف حيف قبضيا وكاف الثمف لمبائع ويتصػدؽ بما زاد عمى
القػيمة واف شاء ضمف المشتري قيػمتيا ورجع األخير بالثمف عمى البائع(ٓ.)ٜ
وعند فقياء المالكية ( )أف الممتقط إذا باع المقطة يكوف مالكيا مخي اًر بيف إمضاء البيع وأخذ
(ٔ)ٜ

الثمف أو رده وأخذىا إف كانت قائمة ،فإف تمفت فعمى الممتقط قيمتيا

.

وعند فقياء الشافعية ( )لو باعيا الممتقط وجاء المالؾ في مدة الخيار ففيو وجياف أحدىما:
يفسخ البيع ويأخذه ،ألنو يستحؽ العيف والعيف باقية والثاني :ال يفسخ البيع ،ألف الفسخ حؽ لمعاقد فال
يجوز لغيره مف غير إذنو(ٕ.)ٜ
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أما عند فقياء الحنابمة ( )فمـ يشيروا إلى حكـ عدـ ظيور المالؾ وعدـ مطالبتو بالمقطة خالؿ
المدة المحددة لمحفظ والتي حددت عندىـ بسنة كاممة.
أما في القانوف فيالحظ أف التشريعات المقارنة التي عالجت أحكاـ المقطة (القانوف السوري
والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية) لـ تضع نصوصاً قانونية توضح فييا حكـ بيع المقطة التي
لـ يأت المالؾ لتسمميا خالؿ المدة المحددة لمحفظ ولـ ينص عمى ىذه المسألة سوى القانوف المصري
الذي نص المشرع

(ٖ)ٜ

فيو عمى أف (إذا لـ يطمب المالؾ الشيء الضائع خالؿ سنة أو الحيواف المفقود

في مدة عشرة أياـ يباع الشيء أو الحيواف بمعرفة اإلدارة بالمزاد العاـ ،واذا كاف الشيء قابالً لمتمؼ
قبؿ مضي ميعاد السنة جاز بيعو في ميعاد أقصر يعينو المحافظ أو المدير عمى حسب األحواؿ).
يالحظ أف المشرع المصري بيف إف المالؾ إذا لـ يأت لتسمـ الشيء خالؿ سنة أو الحيواف خالؿ
عشرة أياـ فإنو يباع بواسطة اإلدارة بالمزاد العمني ،واذا كاف الشيء قابالً لمتمؼ فيتـ بيعو في ميعاد
قصير يعينو المحافظ أو المدير بعدىا تحتفظ اإلدارة بالثمف لحساب المالؾ مدة ثالث سنوات وىذا ما
نصت عميو المادة الرابعة مف األمر العالي التي جاء فييا( -:ثمف الشيء أو الحيواف يبقى محفوظاً
عمى ذمة المالؾ مدة ثالث سنوات) .
بناء عمى موافقة مدير األوقاؼ إذا لـ يأت
أما في القانوف العراقي فنقترح أف تقوـ شعبة المفقودات ً

المالؾ لتسمـ الشيء أو الحيواف خالؿ المدة المحددة لمحفظ بيع الشيء خالؿ سنة والحيواف خالؿ شير
بالمزاد العمني في أقرب مركز تجاري وقد يتـ البيع في محؿ أخر حسبما تقتضيو طبيعة تمؾ األمواؿ

فمثالً إذا كاف الشيء الضائع ذىباً فاألنسب بيعو في سوؽ الصياغة ،واذا كاف حيواناً فيتـ بيعو في
السوؽ الخاصة ببيع الحيوانات وبعد انتياء المزايدة يسمـ الشيء أو الحيواف إلى مف رست عميو المزايدة
بعد دفعو الثمف وتكوف مصاريؼ ىذا البيع عمى المالؾ عند تسميـ المقطة لو أو تخصـ مف ثمف الشيء
المبيع ويبقى الثمف عمى ذمة المالؾ لمدة خمس سنوات

(ٗ)ٜ

في حالة ظيوره وبعدىا يقيد لحساب

الخزينة العامة.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات بحفظ الشيء الضائع لمدة سنة والحيواف
المفقود لمدة شير تبدأ مف تاريخ االستالـ فإذا لـ يطمبو صاحبو بيع ىذا الشيء أو الحيواف بالمزاد
العمني ويحتفظ بثمنو عمى ذمة المالؾ في مديرية األوقاؼ لمدة خمس سنوات تبدأ مف تاريخ البيع).
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المبحث الثاني
التزامات مالك المقطة
يترتب عمى مالؾ المقطة التزامات تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحتو في استعادة ما فقده مف جانب ومف
جانب أخر تضمف حؽ الممتقط في استعادة النفقات واألجور التي بذليا عند الحفاظ عمى المقطة
وفضالً عف ذلؾ حقو في المكافأة جزاء عمى عممو .ولغرض توضيح ىذه االلتزامات واإلحاطة
بتفصيالتيا سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى المطمبيف اآلتييف-:
المطمب األول -:التزامات مالك المقطة قبل العثور عمييا.
المطمب الثاني -:التزامات مالك المقطة بعد العثور عمييا.
المطمب األول -:التزامات مالك المقطة قبل العثور عمييا
لكي تزيد أماـ المالؾ فرصة استعادة مالو الذي فقده يتوجب عميو أف يبادر وفور ضياع المقطة
بمراجعة الدائرة المختصة التي تـ إيداع المقطة فييا خالؿ مدة محددة ومف ثـ عميو أف يقوـ ببياف
أوصافيا والتعريؼ بيا بصورة دقيقة وواضحة .ولغرض توضيح ىذه االلتزامات سوؼ نقسـ ىذا
المطمب إلى الفقرات اآلتية-:
أوالً -:مراجعة الدائرة المختصة خالل مدة محددة
تبقى المقطة في الفقو اإلسالمي بيد الممتقط وذلؾ ألف الفقياء المسمميف لـ يحددوا مكاف أو جية
خاصة يتـ إيداع المقطة فييا عند العثور عمييا.
أما في القانوف فيالحظ أف التشريعات المقارنة التي وضحت أحكاـ المقطة (القانوف المصري
والسوري والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية) جاءت خالية مف نصوص قانونية توضح فييا
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التزاـ المالؾ بمراجعة الدائرة التي تـ إيداع المقطة فييا خالؿ مدة معينة والتي بعد مضييا يسقط حقو
فييا نيائياً.
وبالنسبة إلى القانوف العراقي نجد أف المالؾ إذا أراد استعادة مالو فعميو أف يبادر بمراجعة الجية
المختصة بأسرع ما يمكف وفي كؿ األحواؿ عميو أف يراجع خالؿ المدة المحددة لمحفظ والتي سبؽ واف
اقترحنا أف تكوف سنة بالنسبة إلى المقطة عموماً وشي اًر بالنسبة إلى الحيوانات فإذا ما راجع المالؾ بعد
مضي ىذه المدة وكاف بيع المقطة قد تـ فيكوف لو اخذ ثمف البيع إذا كانت المدة المحددة لالحتفاظ
بالثمف والتي حددناىا بخمس سنوات ما زالت قائمة.
ثانياً -:الوصف الدقيق لمّقطة والتعريف بيا
اختمفت آراء الفقياء المسمميف في بياف التزاـ المالؾ بإقامة البينة وتوضيح عالماتيا-:
فعند فقياء الحنفية ( )إذا جاء صاحب المقطة عميو أف يقيـ البينة التي تؤكد أنيا ممكو لمممتقط
(٘)ٜ

الذي يمتزـ بدفعيا إليو لقوؿ الرسوؿ (" )البينة عمى المدعي"

فإف لـ يقـ البينة أعطى عالماتيا

بأف وصؼ عفاصيا ووكاءىا ووزنيا جاز لمممتقط أف يدفعيا إليو مف غير أف يجبر عميو في القضاء
ولو أف يأخذ منو كفيالً عند الدفع الحتماؿ أف يجيء غيره ويقيـ البينة عمى أنيا لو فيضمنو وال يمكنو
الرجوع عمى مف أخذىا لخفائو ،واذا صدؽ الممتقط مدعي العالمة فقيؿ -:ال يجبر عمى الدفع كالوكيؿ
بقبض الوديعة وقيؿ يجبر عمى الدفع ألف المالؾ ىا ىنا غير ظاىر ولما أقر أنو ىو المالؾ يمزمو
إق ارره فيجبر عمى الدفع(.)ٜٙ
وعند فقياء المالكية ( )عمى صاحب المقطة أف يصؼ عفاص المقطة ووكاءىا وعددىا
لمممتقط الذي يمتزـ بدفعيا إليو مف غير يميف ،ولو اختمؼ اثناف في أوصاؼ المقطة فعرؼ أحدىما
عفاصيا ووكاءىا وعرؼ اآلخر عددىا ووزنيا فإنو يقضي لمف عرؼ العفاص والوكاء بعد يمينو ،واذا
وصفيا شخص وصفاً يستحقيا بو وقبضيا ثـ جاء شخص آخر فوصفيا مثؿ وصؼ األوؿ فإف كؿ
واحد منيما يحمؼ أنيا لو وتقسـ بينيما ،وكذلؾ لو أقاـ كالىما بينة أنيا لو وتكافأتا في العدالة(.)ٜٚ
وعند فقياء الشافعية ( )ينبغي إذا جاء مف يدعي أف المقطة لو أف يبيف لمممتقط أوصافيا،
فإف وصفيا وأحاط بجميع أوصافيا وغمب عمى ظف الممتقط صدقو جاز لو أف يدفعيا إليو عمالً بقولو
()ٜٛ

(" )فإف جاء صاحبيا فعرؼ عفاصيا وعددىا ووكاءىا فأعطيا إياه"

وال يجب عميو أف يدفعيا
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إليو حتى ولو وصفيا بدقة وغمب عمى ظنو صدقو إال إذا أقاـ بينة عند القاضي وحكـ بيا عمى
الممتقط(.)ٜٜ
وعند فقياء الحنابمة ( )يمتزـ طالبيا ببياف أوصافيا لمممتقط الذي عميو دفعيا لو مف غير يميف
وال بينة سواء غمب عمى ظنو صدقو أو لـ يغمب لقولو عميو الصالة والسالـ "فإف جاء طالبيا يوماً مف
(ٓٓٔ)

الدىر فأدىا إليو"
(ٔٓٔ)

فأعطيا إياه"

وقولو عميو الصالة والسالـ "فإف جاء صاحبيا فعرؼ عفاصيا وعددىا ووكاءىا

وألنيا لو لـ تدفع بالصفة تعذر وصوؿ صاحبيا إلييا لتعذر إقامة البينة ،فإف وصفيا

اثناف أقرع بينيما فمف وقعت لو القرعة حمؼ أنيا لو وسممت إليو وقاؿ أبو الخطاب :تقسـ بينيما ،واف
وصفيا أحدىما وأقاـ اآلخر البينة قدـ صاحب البينة ألنيا أقوى مف الواصؼ ،فإف كاف الواصؼ سبؽ
فأخذىا نزعت منو(ٕٓٔ).
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي نصت عمى أحكاـ المقطة في توضيح التزاـ المالؾ
بالتعريؼ بالمقطة وبياف أوصافيا بصورة دقيقة وواضحة وذلؾ لمتأكد مف عائدية ىذه األشياء إليو
فالقانوناف المصري والسوري لـ يشي ار إلى ىذا االلتزاـ في حيف أشار كؿ مف القانونيف السوداني
واليمني إليو .ففي القانوف السوداني نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ط -تدفع المقطة لصاحبيا ،إذا أقاـ
عمييا البينة ،أو عرفيا تعريفاً كافياً وترد لو مع كؿ زياداتيا إف وجدت).
يالحظ أف المشرع السوداني ألزـ المالؾ بإقامة البينة أو تعريفيا تعريفاً كافياً يمكف أف يستدؿ
الممتقط مف خاللو عمى أنو ىو المالؾ الحقيقي ليا.
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة ( )ٕٖٜٔعمى أف (ال يمزـ الممتقط دفع المقطة إلى مف
يدعييا إال ببينة شرعية ،ويجوز لمممتقط بغير إلزاـ أف يدفع المقطة إلى مدعييا إذا بيف لو عالمة
مطابقة أو إذا صدقو في إدعائو بيف أو لـ يبيف).
يالحظ عمى المشرع اليمني أنو ألزـ المالؾ لضماف استرداد المقطة أف يقيـ البينة الشرعية التي
تؤكد أنو مالكيا ،أو يبيف عالمة مطابقة ليا ،وقد يصدؽ الممتقط قولو بأنو مالكيا سواء بيف صدؽ
قولو أو لـ يبيف.
أما مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت في المادة (ٓ )ٚٚعمى أف (فإذا ظير شخص وأثبت أنيا
مالو).
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يالحظ عمى مجمة األحكاـ العدلية أنيا ألزمت الشخص الذي يدعي أف المقطة مالو أف يثبت ذلؾ
بالبينة ،أو يبيف جميع عالماتيا التي ال يمكف أف يعمـ بيا إال مالكيا ،أو قد يصدقو الممتقط في قولو
بأنو مالكيا(ٖٓٔ).
أما في القانوف العراقي فنقترح أف يقيـ المالؾ عند مراجعتو شعبة المفقودات البينة أو يبيف أوصافيا
الدقيقة التي تدؿ عمى ممكيتو ليا والتعريؼ بيا بصورة واضحة يمكف أف يستدؿ مف خاللو عمى أنو ىو
المالؾ الحقيقي ليا.
كنا قد اقترحنا النص اآلتي -ٔ( -:تمتزـ شعبة المفقودات برد المقطة مع زياداتيا أو برد ثمنيا إلى
صاحبيا إذا بيف أوصافيا بما يؤكد ممكيتو ليا).
المطمب الثاني -:التزامات مالك المقطة بعد العثور عمييا
سنتناوؿ في ىذا المطمب بياف التزامات المالؾ بعد العثور عمى المقطة والتي تتمثؿ بدفع األجور
والنفقات لمممتقط والتي بذليا مف أجؿ حفظ المقطة مف اليالؾ والتمؼ ومف ثـ دفع قيمة المكافأة فضالً
عف تسمـ المقطة .ولغرض توضيح ىذه االلتزامات سنقسـ ىذا المطمب إلى الفقرات اآلتية-:
أوالً -:دفع أجور المحافظة والنفقات
اختمفت آراء الفقياء المسمميف في بياف التزاـ المالؾ بأداء النفقات التي يبذليا الممتقط لممحافظة
عمى المقطة إلى حيف ظيوره-:
فعند فقياء الحنفية ( )إذا أنفؽ الممتقط عمى المقطة بغير إذف القاضي فيو متبرع
لقصور واليتو عف ذمة المالؾ فصار كما لو قضى ديف غيره بغير أمره ،واذا أنفؽ بأمر القاضي كاف
ذلؾ ديناً عمى صاحبو ألف لمقاضي والية في ماؿ الغائب وال يأمره باإلنفاؽ حتى يقيـ البينة عمى أنيا
لقطة واف قاؿ الممتقط ال بينة لي يقوؿ لو أنفؽ عمييا إف كنت صادقاً ،واذا رفع األمر إلى القاضي
نظر فيو فإف كاف لمبييمة منفعة أجرىا وأنفؽ عمييا مف أجرتيا ،واف لـ يكف ليا منفعة وخاؼ أف
تستغرؽ النفقة قيمتيا باعيا وأمر الممتقط بحفظ ثمنيا ،واف كاف األصمح اإلنفاؽ عمييا أمره باإلنفاؽ
وجعؿ النفقة ديناً عمى صاحبيا حتى إذا حضر أخذىا منو فإف أبى أف يؤدييا إليو باعيا القاضي
وأعطى الممتقط قدر ما انفؽ عمييا(ٗٓٔ).
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وعند فقياء المالكية ( )أف الممتقط إذا أنفؽ عمى المقطة مف عنده ثـ جاء صاحبيا فيو
بالخيار بيف أف يدفع لمممتقط نفقتو وبيف أف يترؾ المقطة لمف التقطيا في نفقتو التي أنفقيا عمييا ،فإف
أراد أخذىا ثانية بعد تركيا لـ يكف لو ذلؾ ألنو ممكيا لمممتقط برضاه(٘ٓٔ).
ولمممتقط أف ينتفع بغمة الضالة في مقابؿ نفقتيا إذا أنفؽ عمييا مف عنده واف زادت غمتيا عمى
نفقتيا ،وقيؿ إنما الغمة بقدر اإلنفاؽ عمييا والزائد عمييا يعد لقطة ،كما لو أف يؤجر الضالة لإلنفاؽ
عمييا بأجرتيا بشرط أف تكوف اإلجارة مأمونة ال يخشى عمييا التمؼ ،وأف تكوف بقدر ما يحتاجو
لإلنفاؽ عمييا فإف خالؼ الشرط وىمكت الضالة ضمف قيمتيا(.)ٔٓٙ
وعند فقياء الشافعية وفي قول عند الحنابمة ( )إذا أنفؽ الممتقط عمى المقطة أو الضالة بغير
إذف الحاكـ فيو متطوع بالنفقة وليس لو الرجوع عمى صاحبيا بشيء ،ألف حفظيا لـ يكف متعيناً بؿ
كاف مخي اًر بينو وبيف بيعيا وحفظ ثمنيا ،وفي قوؿ آخر عند فقياء الحنابمة ( )لمممتقط أف يرجع عمى
مالكيا بما أنفؽ إذا نواه ،وأما إذا أنفؽ بإذف الحاكـ فممممتقط الرجوع عمى صاحبيا بما أنفؽ ،فإف لـ
يجده أشيد عمى النفقة(.)ٔٓٚ
أما في القانوف فقد جاءت مواد القانوف السوري ومجمة األحكاـ العدلية خالية مف نصوص قانونية تشير
فييا إلى التزاـ المالؾ بدفع أجور المحافظة والنفقات إلى الممتقط في حيف نص كؿ مف القانوف
المصري والسوداني واليمني عمى ىذا االلتزاـ .ففي القانوف المصري نص المشرع( )ٔٓٛعمى أف (ثمف
الشيء أو الحيواف المبيع يبقى محفوظاً عمى ذمة المالؾ مدة ثالث سنوات وفي حالة الطمب يمزـ
تسميمو إليو بعد خصـ مصروفات الحفظ والبيع).
يالحظ أف المشرع المصري جعؿ مصروفات الحفظ والبيع عمى المالؾ بحيث تخصـ مف ثمف
الشيء أو الحيواف المبيع قبؿ تسميمو لو .
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ط -مع مراعاة رد نفقات حفظيا إف
وجدت).
يالحظ عمى المشرع السوداني إلزامو المالؾ عند تسميمو المقطة بأف يدفع لمممتقط النفقات
والمصاريؼ التي بذليا لممحافظة عمى المقطة.
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أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة ( )ٕٖٔٛعمى أف (الممتقط متبرع بما أنفقو عمى المقطة
إال إذا أمره القاضي باإلنفاؽ فيكوف لو الرجوع بما أنفؽ ولو حبس المقطة حتى يأخذ النفقة ،فإف تمفت
بعد الحبس سقطت النفقة واذا كاف لمّقطة أجر أجرىا الممتقط بإذف القاضي لإلنفاؽ عمييا مف األجرة
ويجوز لمقاضي أف يأمره ببيعيا وحفظ ثمنيا تبعاً لممصمحة).
يالحظ أف المشرع اليمني أخذ برأي المذىب الحنفي مف خالؿ جعؿ الممتقط الذي أنفؽ عمى
المقطة متبرعاً ال يستطيع أف يرجع عمى المالؾ لكي يطالب بيذه النفقة إال إذا أمره القاضي باإلنفاؽ
فعندئذ يكوف لو حؽ الرجوع عمى المالؾ بما أنفؽ واذا امتنع المالؾ عف الدفع فممممتقط أف يحبس
المقطة عنده حتى يأخذ النفقة فإف تمفت المقطة بعد الحبس سقطت نفقتيا ،واف كانت المقطة مما يمكف
تأجيرىا أجرىا الممتقط بإذف القاضي حتى يستطيع اإلنفاؽ عمييا مف األجرة ويجوز لمقاضي أف يأمر
الممتقط ببيعيا إذا وجد البيع انفع لكال الطرفيف وحفظ ثمنيا.
أما التشريع العراقي فنرى أف تكوف مصروفات الحفظ والبيع وقيمة المكافأة عمى المالؾ بحيث ال
يتـ تسميميا لممالؾ إال بعد دفعو ىذه المصروفات لمدائرة المختصة فإذا كاف بيع المقطة قد تـ فستقطع
الدائرة ىذه المصروفات مف ثمف البيع وتحتفظ بباقي الثمف عمى ذمة المالؾ مدة خمس سنوات .
وعميو نقترح النص اآلتي( -:يمتزـ المالؾ عند تسممو المقطة بدفع مصاريؼ اإلعالف والحفظ والبيع
وقيمة المكافأة إلى شعبة المفقودات فإذا لـ يظير مالكيا فإف ىذه المصاريؼ تخصـ مف قيمة المقطة
التي تباع بالمزاد العمني).
ثانياً -:دفع قيمة المكافأة
اء
اختمفت آراء الفقياء المسمميف في بياف مدى استحقاؽ الممتقط لما يطمقوف عميو بالجعؿ جز ً

لعممو في التقاطو المقطة والحفاظ عمييا إلى حيف ظيور صاحبيا أـ ال يستحؽ ذلؾ -:فعند فقياء

الحنفية ( )ال يستحؽ الممتقط شيئاً مف الجعؿ عند رد المقطة أو الضالة عمى صاحبيا ألنو متبرع
()ٜٔٓ

في الرد ،واف عوضو صاحبيا شيئاً فيو حسف ألنو يحسف إليو في إحياء ممكو ورده عميو

حيث

حس ِف إِ َّال ِ
اء ِ
اإل ٰ
اإل ٰ
حس ُف)) (ٓٔٔ).
قاؿ اهلل تعالى (( َىؿ َجز ُ

وقاؿ ابف عابديف -:مف ضاع لو شيء فقاؿ مف دلني عميو فمو كذا فاإلجارة باطمة ،ألف

المستأجر غير معموـ والداللة ليست بعمؿ يستحؽ بو األجر فال يجب األجر ،واف خصص بأف قاؿ
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لرجؿ بعينو إف دلمتني عميو فمؾ كذا ،فاإلجارة فاسدة لكوف مكاف الرد غير مقدر فيجب أجر
المثؿ(ٔٔٔ).
وعند فقياء المالكية ( )قاؿ الخرشي -:أف المالؾ إذا قاؿ مف رد ضالتي فمو كذا فجاء بو
شخص لـ يسمع بيذا الجعؿ ولكف عادتو طمب الضواؿ استحؽ جعؿ مثمو سواء كاف مثؿ المسمى أو
اقؿ أو أكثر منو ،فإف لـ تكف عادتو طمب الضواؿ فال جعؿ لو وليس لو إال النفقة التي أنفقيا عمى
الضالة(ٕٔٔ).
وعند فقياء الشافعية ( )ال يستحؽ الممتقط الجعؿ إذا رد الضالة بغير إذف صاحبيا ألنو بذؿ
منفعتو مف غير عوض فمـ يستحؽ الجعؿ ،فأما إذا ردىا بإذف صاحبيا الذي حدد لذلؾ عوضاً أستحؽ
العوض إف كاف معموماً أو أجرة المثؿ إف كاف مجيوالً(ٖٔٔ).
وعند فقياء الحنابمة ( )إذا التقط شخص لقطة قبؿ الجعؿ ،ثـ بمغو الجعؿ لـ يستحقو ،ألنو
وجب عميو ردىا بالتقاطيا ،فمـ يجز لو أخذ العوض عف الواجب ،واذا التقطيا بعد الجعؿ ولـ يعمـ
بذلؾ فمـ يستحقو ،ألنو تطوع بااللتقاط ،واف نادى غير صاحب الضالة فقاؿ -:مف ردىا فمو دينار
فردىا رجؿ ،فالدينار عمى المنادي ،ألنو ضمف العوض واف قاؿ في النداء -:قاؿ فالف مف رد ضالتي
فمو دينار فردىا رجؿ لـ يضمف المنادي ألنو لـ يمتزـ العوض(ٗٔٔ).
أما في القانوف فقد اختمفت التشريعات المقارنة التي نظمت أحكاـ المقطة في بياف التزاـ المالؾ
بدفع قيمة المكافأة لمممتقط فالبعض منيا (القانوف السوداني واليمني ومجمة األحكاـ العدلية) لـ تشر
إلى التزاـ المالؾ بدفع قيمة المكافأة في حيف أف القانونيف المصري والسوري أشا ار إلى ذلؾ .ففي
القانوف المصري نص المشرع(٘ٔٔ)عمى أف (كؿ شخص يسمـ لمأموري الحكومة الشيء أو الحيواف
الضائع يكوف لو حؽ في مكافأة قدرىا عشر القيمة وفي حاؿ استرداد المالؾ لمشيء الضائع يكوف
ممزماً بدفع قيمة المكافأة بحسب تقدير اإلدارة).
يالحظ عمى المشرع المصري أنو أعطى لمشخص الذي سمـ الشيء أو الحيواف إلى الحكومة
الحؽ بمكافأة قدرىا عشر القيمة يمتزـ فييا المالؾ عند استرداده ليا بحسب تقدير اإلدارة ويبقى ىذا
الحؽ قائماً لمممتقط حتى واف بيع ىذا الشيء الضائع أو الحيواف مف خالؿ استقطاعيا مف ثمف الشيء
أو الحيواف المبيع قبؿ تسميمو لممالؾ وىذا ما نصت عميو المادة الرابعة مف األمر العالي التي جاء
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فييا( -:ثمف الشيء أو الحيواف المبيع يبقى محفوظاً عمى ذمة المالؾ مدة ثالث سنوات وفي حالة
الطمب يمزـ تسميمو إليو بعد خصـ مصروفات الحفظ والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمف عثر عمى
الشيء أو الحيواف).
أما المشرع السوري فقد جعؿ المالؾ ممتزماً عند استرداده لمّقطة بدفع ٍ
رسـ قدره ٘ٔ %مف قيمة
()ٔٔٙ

المقطة يخصص ٓٔ %منو إلى المكتشؼ و٘ %إلى دائرة البمدية المختصة عدا نفقات اإلعالف

إال إف ىذه التعميمات جاءت غامضة فيما يتعمؽ بنسبة ألػ (٘ )%التي سوؼ تدفع إلى دائرة البمدية
حيث لـ تبيف فيما إذا كانت ىذه النسبة ىي نفقات حفظ أـ رسوـ أـ ماذا وعمى أي أساس سوؼ
تتممكيا الدائرة.
أما في القانوف العراقي فنقترح أف تقوـ شعبة المفقودات بدفع مكافأة قدرىا ٓٔ %مف قيمة المقطة
لمممتقط فور تسميمو لمّقطة لتشجيع الناس عمى تسميـ المقطة ،وأما إذا وجد المقطة أكثر مف شخص
فيحؽ ألحد الممتقطيف أو الممتقطيف مجتمعيف مطالبة ىذه الشعبة بالمكافأة وتكوف المكافأة التي تعطى
ألحد الممتقطيف مف حؽ الممتقطيف جميعاً أف يقسموىا بينيـ بالتساوي وعميو إذا حضر المالؾ لتسمـ
المقطة فإنو يمتزـ بدفع ىذه المكافأة إلى شعبة المفقودات ،واذا لـ يحضر فيتـ استقطاعيا مف ثمف
المقطة التي يتـ بيعيا بالمزاد العمني.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تمتزـ شعبة المفقودات بدفع مكافأة قدرىا عشر قيمة المقطة لمممتقط
عند تسميمو المقطة ليا).
ثالثاً -:تسمم المقطة
لـ يبيف الفقياء المسمموف التزاـ المالؾ بتسمـ المقطة مف الممتقط في مدة التعريؼ .كما لـ تورد
التشريعات المقارنة التي نظمت أحكاـ المقطة (القانوف المصري والسوداني واليمني ومجمة األحكاـ
العدلية) نصوصاً قانونية توضح فييا حؽ المالؾ بتسمـ المقطة مف الدائرة المختصة ولـ ينص عمى ىذا
الحؽ سوى القانوف السوري الذي أعطى المالؾ الحؽ باسترداد المقطة خالؿ مدة سنة مف تاريخ إيداعيا
إذا اثبت حقو فييا فتعاد إليو إف كانت قائمة ،أو يعاد إليو ثمنيا إف كانت قد بيعت(.)ٔٔٚ
أما في القانوف العراقي فإنو عمى الرغـ مف عدـ وجود تنظيـ قانوني خاص ينظـ أحكاـ المقطة
()ٔٔٛ

ومف ضمنيا ىذا الحؽ فإف الرجوع إلى القواعد العامة

يدفعنا إلى القوؿ أف مالؾ المقطة يحؽ لو
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تسمميا بعد أف تثبت ممكيتو ليا ويكوف تسممو ليا فو اًر وفي كؿ األحواؿ ال يمكف أف يبقييا في الدائرة
المختصة لوقت غير معموـ ليذا نرى أف تحدد لو مدة يقوـ خالليا بتسمـ المقطة واال سقط حقو فييا
وربما تكوف مدة خمسة عشر يوماً كافية لينفذ خالليا التزامو بالتسمـ.
عميو نقترح النص اآلتي -ٔ( -:يمتزـ مالؾ المقطة بتسمميا مف الدائرة المختصة بعد أف يثبت
ممكيتو ليا خالؿ مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يوماً واال سقط حقو فييا -ٕ .ما يتطمبو التسمـ مف
مصاريؼ يقع عمى عاتؽ مالؾ المقطة).
والتساؤؿ الذي يثار في ىذا المجاؿ ما الحكـ لو مضت مدة الحفظ ولـ يظير المالؾ لتسمميا مف
الممتقط فإلى مف ستؤوؿ ممكية ىذه المقطة؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ اختمفت آراء الفقياء المسمميف في بياف ممكيتيا-:
فعند فقياء الحنفية ( )إذا عرفيا الممتقط ولـ يحضر صاحبيا مدة التعريؼ فيو بالخيار إف
شاء أمسكيا إلى أف يحضر صاحبيا ،واف شاء تصدؽ بيا عمى الفقراء ولو أراد أف ينتفع بيا فإف كاف
غنياً ال يجوز لو أف ينتفع بيا ،ألف االنتفاع بماؿ المسمـ بغير إذنو ال يجوز إال لضرورة وال ضرورة إذا
كاف غنياً ولو أف يتصدؽ بيا عمى أبيو وابنو وزوجتو إذا كانوا فقراء ،واف كاف فقي اًر فإنو ال بأس بأف
ينتفع بيا ،فإذا جاء صاحبيا بعدما تصدؽ بيا الممتقط فيو بالخيار إف شاء أمضى الصدقة ولو ثوابيا
ألف التصدؽ واف حصؿ بإذف الشرع لـ يحصؿ بإذف صاحبيا فيتوقؼ عمى إجازتو ،واف شاء أخذ
العيف إف كانت قائمة في يد الفقير ألنو وجد عيف مالو ،واف كانت ىالكة فإف شاء ضمف الممتقط ألنو
سمـ ماؿ صاحب المقطة إلى غيره بغير إذف منو فمو أف يضمنو واذف الشرع كاف إباحة منو ال إلزاماً
ومثؿ ذلؾ اإلذف يسقط اإلثـ ال الضماف ،واف شاء ضمف الفقير ألنو قبض الماؿ بغير إذنو وأييما
ضمف ال يرجع عمى صاحبو بشيء(.)ٜٔٔ
وعند فقياء المالكية ( )أف الممتقط إذا عرؼ المقطة سنة ولـ يأت مالكيا فيو مخير بيف
األمور الثالثة إما حبسيا إلى أف يأتي مالكيا ،أو التصدؽ بيا عف مالكيا ،أو تممكيا ويدخؿ فيو ما
إذا تصدؽ بيا عف نفسو ،ىذا إذا كانت المقطة بيد غير اإلماـ وأما اإلماـ فميس لو إال حبسيا أو بيعيا
لصاحبيا ووضع ثمنيا في بيت الماؿ ويممكيا الممتقط بأف ينوي تممكيا ،أي تجديد قصد التممؾ ،لعدـ
اإليجاب مف الغير ،فإذا جاء مالكيا ووجد الممتقط قد تصدؽ بيا فمو أف يأخذىا إف كانت قائمة مف يد
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المسكيف أو المشتري منو ويرجع المشتري عمى المسكيف بثمنو إف كاف قائماً بيده واال فعمى الممتقط أو
تضميف الممتقط(ٕٓٔ).
وعند فقياء الشافعية ( )لواجد المقطة بعد تعريفيا حوالً أف يتممكيا سواء أكاف الواجد غنياً أـ
(ٕٔٔ)

فقي اًر لقوؿ الرسوؿ ( )لواجد المقطة "فإف جاء صاحبيا واال فشأنؾ بيا"

يقتضي التسوية بيف

الغني والفقير وروي أف أبي بف كعب(رضي اهلل عنو) وجد صرة فييا مائة دينار بعد أف عرفيا حوالً
(ٕٕٔ)

قاؿ لو النبي (" )اعرؼ عدتيا ووكاءىا ووعاءىا فإف جاء صاحبيا واال استمتع بيا"

وكاف أبي

مف أغنياء المدينة ،فغناه لـ يمنع مف االستمتاع بالمقطة بعد تعريفيا ،فدؿ الحديث عمى أف الفقر غير
معتبر بيا ،ويتممكيا الممتقط بمفظ صريح مثؿ تممكت ،وقيؿ تكفي النية أي تجديد قصد التممؾ ،وقيؿ
يممكيا بمضي السنة ،فإذا ظير مالكيا وىي باقية بحاليا واتفقا عمى رد عينيا فذاؾ ،واف تنازعا فأرادىا
المالؾ وأراد الممتقط العدوؿ إلى بدليا أجيب المالؾ لقوؿ الرسوؿ (" )فإف جاء طالبيا يوماً مف الدىر
(ٖٕٔ)

فأدىا إليو"

وتكوف مؤونة ىذا الرد عمى الممتقط ألنو قبض العيف(ٕٗٔ).

واذا كاف الممتقط صبياً أو مجنوناً فممولي أف يتممكيا ليما أف رأى في ذلؾ مصمحة ،ألف الصبي
أو المجنوف ال يصح منيما قبوؿ تممؾ فإف لـ ير ذلؾ حفظيا أو سمميا لمقاضي فإذا جاء صاحبيا
غرميا مف ماؿ المولى عميو لدخوليا في ممكو دوف الولي(ٕ٘ٔ).
وعند فقياء الحنابمة ( )إذا عرؼ الممتقط المقطة حوالً فمـ يعرؼ مالكيا ممكيا وصارت مف
أموالو غنياً كاف الممتقط أو فقي اًر لقوؿ الرسوؿ ( )في حديث زيد بف خالد الجيني (رضي اهلل عنو)
"فإف لـ تعرؼ فاستنفقيا"()ٕٔٙوفي لفظ "واال فيي كسبيؿ مالؾ"()ٕٔٚوتدخؿ ىذه المقطة في ممؾ الممتقط
حكماً كالميراث ألنو كسب ماؿ بفعؿ فمـ يعتبر فيو اختيار التمميؾ ،واختار أبو الخطاب أنيا ال تدخؿ
في ممكو حتى يختار ألنو تممؾ ماؿ ببدؿ فاعتبر فيو اختيار التممؾ كالبيع ،ويكوف تممكيا بغير عوض
يثبت في ذمتو وانما يتجدد العوض بمجيء صاحبيا ،ويزوؿ ممؾ الممتقط عنيا بمجيء صاحبيا الذي
يأخذىا إف كانت باقية أو بدليا إف تعذر ردىا ،واذا مات الممتقط أخذىا المالؾ مف الوارث إف كانت
مف ذوات األمثاؿ أو بقيمتيا إف لـ تكف كذلؾ إف اتسعت تركتو لذلؾ فإف ضاقت التركة زاحـ الغرماء
ببدليا(.)ٕٔٛ
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أما في القانوف فيالحظ أف التشريعات المقارنة التي عالجت أحكاـ المقطة قد وضعت نصوصاً
قانونية وضحت فييا إلى مف ستؤوؿ الممكية في حالة مضي المدة وعدـ ظيور مالكيا .ففي القانوف
()ٕٜٔ

المصري نص المشرع

عمى أف (بعد مضي ميعاد الثالث سنوات مف تاريخ البيع يضاؼ باقي

الثمف لجانب الحكومة).
يالحظ أف المشرع المصري جعؿ ما تبقى مف ثمف الشيء أو الحيواف المبيع يؤوؿ إلى الدولة إذا لـ
يظير المالؾ خالؿ ثالث سنوات.
أما المشرع السوري فقد عد المقطة ممكاً لممكتشؼ الذي يتـ دعوتو بكتاب مضموف ليحضر ويتسمـ
المقطة إذا كانت قائمة أو ثمنيا إذا كانت قد بيعت عمى أف يدفع رسماً قدره ٓ٘ %مف قيمتيا مع جميع
النفقات واذا لـ يحضر المكتشؼ خالؿ شير مف تاريخ تبميغو تصبح المقطة ممكاً لمبمدية(ٖٓٔ).
أما في القانوف السوداني فقد نصت المادة ( )٘٘ٚعمى أف (ز -وبعد مضي السنة يجوز لمممتقط
تممؾ المقطة).
يالحظ أف المشرع السوداني أجاز لمممتقط أف يتممؾ المقطة إذا لـ يظير المالؾ خالؿ سنة إال أنو
ومع ذلؾ جعؿ الممتقط ضامناً بالمثؿ لمّقطة التي تممكيا عند ظيور أصحابيا وىذا ما نصت عميو
المادة نفسيا (ي-الممتقط ضامف بالمثؿ لمّقطة ،ولو تممكيا ،إذا ظير أصحابيا).
أما في القانوف اليمني فقد نصت المادة (ٖٕ٘ٔ) عمى أف (يكوف بعدىا اليأس مف عودة صاحبيا
أو معرفتو فتصرؼ لفقير أو لمصمحة بمعرفة الممتقط).
يالحظ عمى المشرع اليمني أنو قد منع الممتقط في ىذه المادة مف تممؾ المقطة عند التأكد مف
عدـ ظيور مالكيا وأوجب عميو أف يعطييا لفقير أو تصرؼ لمصمحة معينة بمعرفتو.
أما في القانوف العراقي فنقترح أف تؤوؿ ممكية المقطة التي لـ يظير ليا مالؾ إلى الدولة باعتبارىا
مالكة لما ال مالؾ لو بعد أف تخصـ منيا نفقات اإلعالف والمحافظة والبيع وقيمة المكافأة وتدفع إلى
شعبة المفقودات.
وعميو نقترح النص اآلتي( -:تؤوؿ ممكية ثمف بيع المقطة لمخزينة العامة إذا لـ يظير لمّقطة مالؾ
خالؿ خمس سنوات تبدأ مف تاريخ البيع).
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والتساؤؿ الذي يثار في ىذا المجاؿ ما الحكـ لو ظير المالؾ بعد بيع الممتقط لمّقطة بمضي مدة
السنة؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ نالحظ اختالؼ آراء الفقياء المسمميف في بياف ذلؾ-:
فعند فقياء المالكية ( )أف الممتقط إذا باع المقطة بأمر السمطاف أو بغير أمره بعد إف عرفيا
سنة ثـ جاء صاحبيا فميس لو إال الثمف الذي بيعت بو وليس لو نقض البيع(ٖٔٔ).
وعند فقياء الشافعية ( )إذا باع الممتقط المقطة بعد السنة فالبيع جائز ولصاحب المقطة أف
يرجع عمى البائع بثمنيا أو قيمتيا فأييما شاء كاف لو ،واذا باع الممتقط الضالة بعد أف تممكيا فذلؾ لو
كما لو أكميا ويكوف ضامناً لقيمتيا إذا جاء صاحبيا ،وأما إذا كانت الضالة في يد السمطاف فباعيا
فالبيع جائز ولصاحب الضالة ثمنيا(ٕٖٔ).
وعند فقياء الحنابمة ( )إف وجد المالؾ العيف بعد خروجيا مف ممؾ الممتقط ببيع أو ىبة أو
نحوىما فميس لو إال البدؿ ألف تصرؼ الممتقط وقع صحيحاً لكونيا صارت في ممكو ويفسخ العقد إف
أدركيا صاحبيا زمف خيار بأف بيعت بشرط الخيار سواء كاف لمبائع أو لو ولممشتري وترد لو لقدرتو
عميو ،واذا كاف الخيار لممشتري وحده فميس لصاحبيا إال البدؿ(ٖٖٔ).
أما عند فقياء الحنفية ( )فمـ يشيروا إلى حكـ ظيور المالؾ بعد بيع الممتقط لمّقطة بمضي
مدة السنة.
والتساؤؿ الذي يثار في ىذا المجاؿ ما الحكـ لو جاء المالؾ ووجد أف الممتقط قد تصرؼ بالمقطة عف
طريؽ بيعيا وتمسؾ المتصرؼ لو بقاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الممكية؟
اإلجابة عف ىذا التساؤؿ نجدىا في المادة (ٗ )ٔٔٙمف القانوف المدني العراقي

(ٖٗٔ)

التي استثنى

المشرع العراقي بموجبيا مف نطاؽ تطبيؽ قاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الممكية المنقوالت الضائعة
التي يستطيع فييا المالؾ استردادىا مف الحائز ولو كاف حسف النية ومستنداً في حيازتو إلى سبب
صحيح وذلؾ خالؿ ثالث سنوات مف تاريخ الضياع ،فإذا انقضت ىذه المدة فإف الحائز يستطيع أف
يتمسؾ بقاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الممكية في مواجية المالؾ الحقيقي ألف ىذه المدة ليست مدة
تقادـ بؿ ىي مدة سقوط وليذا فيي ال تقبؿ الوقؼ واالنقطاع(ٖ٘ٔ).
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إال أننا نقترح عمى المشرع العراقي تعديؿ المدة المذكورة في المادة (ٗ )ٔٔٙوذلؾ بجعميا سنة
بدالً مف ثالث سنوات وذلؾ ألف مدة السنة ىي المدة التي أجمع عمييا الفقياء المسمموف بوصفيا مدة
قصوى لمحفظ وبعدىا تؤوؿ المقطة إلى الممتقط عندىـ وقد وجدنا أف ىذه المدة ىي المدة المعقولة
لممحافظة عمى استقرار المعامالت في حيف أف مدة ثالث السنوات مدة طويمة فال يعقؿ أف يشتري
شخص شيئاً ويبقى معرضاً إلى احتماؿ انتزاعو مف يده إذا ما ظير أنو كاف قد خرج مف يد مالكو
بضياع.
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الخاتمة
وفي ختاـ بحثنا في موضوع أحكاـ المقطة دراسة قانونية مقارنة نعرض أىـ النتائج والمقترحات التي
توصمنا إلييا-:
أوالً -:النتائج
عرؼ الفقياء المسمموف والقانوف اليمني المقطة بتعاريؼ مختمفة مف خالليا انتيينا إلى أف
ٔ.
ّ
المقطة ىي منقوؿ أضاعو حائزه والتقطو آخر سواء بنية إعادتو إلى مالكو أو بنية تممكو.
ٕ.

ألزـ الفقياء المسمموف الممتقط بالمحافظة عمى المقطة مف كؿ ما يشوبيا مف عيب والتعريؼ

أو اإلعالف عنيا بصورة عامة وواضحة دوف بياف أوصافيا الدقيقة ومف ثـ ردىا مع زياداتيا إلى

مالكيا عند ظيوره وىذا ىو الحكـ في القوانيف المقارنة التي نظمت أحكاـ المقطة مع مالحظة أف مف
ىذه القوانيف مف فرض ىذه االلتزامات عمى الدائرة المختصة التي تـ إيداع المقطة فييا.

ٖ .ألزـ الفقياء المسمموف والقوانيف المقارنة المنظمة ألحكاـ المقطة المالؾ عند وصوؿ اإلعالف إلى

عممو بمراجعة الممتقط واقامة البينة أو بياف أوصافيا وما تتصؼ بو مف عالمات بحيث يمكنو تسمميا
بعد دفعو أجور المحافظة والنفقات لمممتقط أو الدائرة المختصة بإيداع المقطة ودفع المكافأة التي أختمؼ

فييا الفقياء بيف مف ال يجيز جعالً لمممتقط ألف عممو يعد تبرعاً وبيف مف يجيز ذلؾ لو كما ىو الحاؿ
في البعض مف القوانيف.

ثانياً -:المقترحات
نضع بيف يدي مشرعنا المقترحات اآلتية آمميف أف تكوف ليا فائدة عند تنظيـ أحكاـ المقطة-:
ٔ -أف ينظـ المشرع العراقي أحكاـ المقطة بقانوف خاص استناداً إلى المادة (ٖٓٔٔ) مف القانوف
المدني الذي أحاؿ أمر تنظيميا إلى القوانيف الخاصة إال أف ىذا القانوف لـ يصدر إلى يومنا ىذا.

ٕ -ضرورة النص عمى إلزاـ الممتقط أو الممتقطيف بتسميـ المقطة إلى شعبة المفقودات خالؿ خمسة
أياـ مف تاريخ العثور عمييا.

ٖ -ضرورة النص عمى إلزاـ الممتقط باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعرفة مالؾ المقطة خالؿ مدة ال تزيد
عمى خمسة أياـ مف تاريخ االلتقاط.

ٗ -أف يمقى المشرع عمى عاتؽ شعبة المفقودات االلتزاـ بالمحافظة عمى المقطة مدة سنة كاممة
ابتداء مف تاريخ التسمـ.
والحيواف مدة شير
ً
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٘ -النص عمى إعفاء شعبة المفقودات مف التزاـ الحفظ في حالة إذا ما كانت المقطة مف األشياء
السريعة اليالؾ أو كانت قيمتيا ال تتحمؿ مصاريؼ المحافظة عمييا.

 -ٙضرورة النص عمى أف اإلعالف عف المقطة يعد واجباً يقع عمى شعبة المفقودات القياـ بو فور
تسمميا المقطة بعد التعرؼ عمى ما تتصؼ بو مف أوصاؼ.

 -ٚضرورة النص عمى إلزاـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة ذات القيمة اليسيرة في لوحة
إعالنات مديرية األوقاؼ مدة شير ،والمقطة ذات القيمة الكبيرة بوسائؿ اإلعالـ العامة كالتمفاز

واإلذاعة والصحؼ خالؿ مدة يحددىا مدير شعبة المفقودات مع تعميؽ نسخة مف اإلعالف عنيا أيضاً

بموحة إعالنات المديرية طواؿ مدة المحافظة.

 -ٛضرورة النص عمى أف يكوف اإلعالف عف األشياء السريعة التمؼ حسب قيمتيا بوسائؿ اإلعالـ
العامة أو في لوحة إعالنات المديرية.

 -ٜالنص عمى إلزاـ المالؾ بدفع مصاريؼ اإلعالف لغرض تسممو لمّقطة.

ٓٔ -ضرورة النص عمى إلزاـ شعبة المفقودات برد المقطة مع زياداتيا إلى مالكيا إذا بيف أوصافيا
التي تؤكد ذلؾ أو أف تقتطع ىذه المصاريؼ مف ثمنيا.

ٔٔ -النص عمى أف لشعبة المفقودات الحؽ في بيع الشيء خالؿ سنة أو الحيواف خالؿ شير إذا لـ
يأت المالؾ لتسممو.

ٕٔ -ضرورة النص عمى إلزاـ المالؾ عند مراجعتو شعبة المفقودات أف يقيـ البينة أو يبيف أوصافيا
التي تدؿ عمى ممكيتو ليا.

ٖٔ -النص عمى إلزاـ المالؾ بتسمـ المقطة فو اًر وفي جميع األحواؿ يكوف لو حؽ تسمميا خالؿ خمسة
عشر يوماً واال سقط حقو فييا.

ٗٔ -النص عمى أف ممكية المقطة تؤوؿ إلى الدولة في حالة إذا لـ يظير مالكيا.
٘ٔ -ندعو المشرع العراقي إلى تعديؿ المادة (ٗ )ٔٔٙمف القانوف المدني وذلؾ بإعطاء المالؾ الحؽ

في استرداد الشيء الضائع مف المشتري حسف النية خالؿ سنة بدالً مف ثالث سنوات وذلؾ ألف مدة
السنة ىي المدة التي أجمع عمييا الفقياء المسمموف بوصفيا مدة قصوى لمحفظ وبعدىا تؤوؿ المقطة
إلى الممتقط عندىـ وقد وجدنا أف ىذه المدة ىي المدة المعقولة لممحافظة عمى استقرار المعامالت في

حيف أف مدة ثالث السنوات مدة طويمة فال يعقؿ أف يشتري شخص شيئاً ويبقى معرضاً إلى احتماؿ
انتزاعو مف يده إذا ما ظير أنو كاف قد خرج مف يد مالكو بضياع.

 -ٔٙالنص عمى إلزاـ مالؾ المقطة بدفع جميع المصاريؼ والنفقات لشعبة المفقودات والتي بذلتيا
لغرض المحافظة عمييا.
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 -71النص عمى إلزاـ شعبة المفقودات بدفع مكافأة لمممتقط فور تسميـ المقطة ليا يتـ تقديرىا عمى
أساس نسبة مئوية تعادؿ عشر قيمة الشيء وحسب تقدير المجاف المتخصصة في مديرية األوقاؼ.

وبناء عمى كل ما تقدم وتحديداً ما جاء في الفقرة األولى من المقترحات نضع بين يدي مشرعنا
ً

النصوص المقترحة اآلتية-:

المادة األولى( -:المقطة ىي منقوؿ أضاعو حائزه والتقطو أخر سواء بنية إعادتو إلى مالكو أو بنية
تممكو).
المادة الثانية( -:يمتزـ الممتقط بتسميـ المقطة إلى شعبة المفقودات خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ العثور
عمييا).
المادة الثالثة( -:عمى الممتقط اتخاذ اإلجراءات الالزمة الموصمة لمعرفة المالؾ خالؿ مدة ال تتجاوز
خمسة أياـ مف تاريخ االلتقاط وبخالفو يعد سيء النية ويخضع لمعقوبة التي نص عمييا قانوف
العقوبات العراقي ما لـ يثبت العكس).
المادة الرابعة( -:تمتزـ شعبة المفقودات بحفظ الشيء الضائع لمدة سنة والحيواف المفقود لمدة شير تبدأ
مف تاريخ االستالـ فإذا لـ يطمبو صاحبو بيع ىذا الشيء أو الحيواف بالمزاد العمني ويحتفظ بثمنو عمى
ذمة المالؾ في مديرية األوقاؼ لمدة خمس سنوات تبدأ مف تاريخ البيع).
المادة الخامسة( -:تمتزـ شعبة المفقودات باإلعالف عف المقطة فور تسمميا مف الممتقط بعد معرفة
وتثبيت ما تتصؼ بو مف أوصاؼ في سجالتيا لمتأكد مف صدؽ مف يدعييا فيما بعد).
المادة السادسة -ٔ( -:يعمف عف المقطة التي ال تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار في لوحة إعالنات
مديرية األوقاؼ لمدة شير -ٕ .يعمف عف المقطة التي تزيد قيمتيا عمى (ٓٓٓ٘) دينار والتي تزيد
قيمتيا عف مصاريؼ اإلعالف عنيا بوسائؿ اإلعالـ العامة مع تعميؽ نسخة مف اإلعالف في لوحة
إعالنات المديرية طواؿ المدة المحددة لممحافظة -ٖ .يحدد مدير شعبة المفقودات مدة اإلعالف وعدد
مرات نشره في وسائؿ اإلعالـ العامة تبعاً لقيمة المقطة).
المادة السابعة( -:يمتزـ المالؾ عند تسممو المقطة بدفع مصاريؼ اإلعالف والحفظ والبيع وقيمة المكافأة
إلى شعبة المفقودات فإذا لـ يظير مالكيا فإف ىذه المصاريؼ تخصـ مف قيمة المقطة التي تباع
بالمزاد العمني).
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المادة الثامنة -ٔ( -:تمتزـ شعبة المفقودات برد المقطة مع زياداتيا أو برد ثمنيا إلى صاحبيا إذا بيف
أوصافيا بما يؤكد ممكيتو ليا -ٕ .وفي جميع األحواؿ ال يتـ الرد إال بعد أف يسمـ المالؾ مصاريؼ
اإلعالف والحفظ والبيع وقيمة المكافأة أو بعد أف تقتطع ىذه المصاريؼ مف ثمنيا في حالة بيعيا).
المادة التاسعة -ٔ( -:يمتزـ مالؾ المقطة بتسمميا مف الدائرة المختصة بعد أف يثبت ممكيتو ليا خالؿ
مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يوماً واال سقط حقو فييا -ٕ .ما يتطمبو التسمـ مف مصاريؼ يقع عمى
عاتؽ مالؾ المقطة).
المادة العاشرة( -:تؤوؿ ممكية ثمف بيع المقطة لمخزينة العامة إذا لـ يظير لمّقطة مالؾ خالؿ خمس
سنوات تبدأ مف تاريخ البيع).
المادة الحادية عشر( -:تمتزـ شعبة المفقودات بدفع مكافأة قدرىا عشر قيمة المقطة لمممتقط عند تسميمو
المقطة ليا).

اليوامش

( )1أخرجو الشيخاف البخاري ومسلم  ،ينظر أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغرية بن البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،اجمللد الثاين،
اجلزء الثالث ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبناف ،بال سنة طبع ،ص . 59والنووي ،شرح صحيح مسلم ،اجلزء الثاين عشر ،الطبعة الثالثة ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبناف ،4591 ،ص.14
( )1مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ األنصاري ،لساف العرب ،اجلزء التاسع ،مطابع كوستاتسوماس وشركاه ،القاىرة ،بال سنة طبع ،ص.165 – 169
( )3فؤاد افراـ البستاين ،منجد الطالب ،الطبعة الثانية والعشروف ،دار ادلشرؽ ،ادلطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،4599 ،ص.695
( )1أبو بكر زلمد بن عزيز السجستاين ،غريب القرآف ،مطبعة زلمد علي صبيح وأوالده ،مصر ،4591 ،ص.169
( )9سورة يوسف -:اآلية (.)41
( )6عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اجلزء السادس ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
 ،4591ص.111
( )9زلمد أمني الشهري بػ (ابن عابدين) ،حاشي ة رد احملتار على الدر ادلختار ،اجلزء الرابع ،الطبعة الثانية ،مطبعة مصطفى ألبايب احلليب وأوالده ،مصر،
 ،4566ص.196 – 199
( )9أمحد الطحطاوي احلنفي ،حاشية الطحطاوي على الدر ادلختار ،اجمللد الثاين ،دار ادلعرفة ،بريوت -لبناف ،4599 ،ص.911
( )5ماؿ احلريب -:ماؿ غري ادلسلم وغري أىل الذمة حيث يعد يف يد ادللتقط غنيمة على رأي الفقهاء ادلسلمني دلزيد من التفصيل انظر مشس الدين زلمد
بن أبو العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ادلنويف ادلصري األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،اجلزء اخلامس ،الطبعة الثالثة ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبناف ،4551 ،ص.115
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( )41زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،أليب الربكات أمحد الدردير ،اجلزء الرابع ،دار إحياء الكتب العربية ،بال سنة طبع،
ص.449
( )44أبو الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بن رشد القرطيب ،بداية اجمل تهد وهناية ادلقتصد ،اجلزء الثاين ،الطبعة العاشرة ،دار الكتب العلمية،
بريوت -لبناف ،4599 ،ص.319
(( )41ليس حيواناً ناطقاً) خيرج الرقيق ألنو آبق ال لقطة(،وال نعماً) خيرج اإلبل والبقر والغنم إذ ىي ضالة ال لقطة .ينظر زلمد عليش ،شرح منح اجلليل
على سلتصر العالمة خليل ،اجلزء الرابع ،بال مكاف وسنة طبع ،ص.446
( )43مشس الدين زلمد بن زلمد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج على منت منهاج الطالبني ،أليب زكريا حيىي بن شرؼ
النووي ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ،بريوت -لبناف ،1113 ،ص.994
( )41موفق الدين أبو زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ،ادلغين على سلتصر أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل بن أمحد أخلرقي ،اجلزء
السادس ،الطبعة األوىل ،مطبعة ادلنار ،مصر ،4319 ،ص .349
( )49مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،اجلزء الرابع ،ادلكتب اإلسالمي ،دمشق ،بال سنة طبع ،ص.146
( )46ادلادة ( )4134من القانوف ادلدين اليمين رقم ( )41لسنة .1111
( )49وهبذا قضت زلكمة التمييز العراقية يف قرار ذلا جاء فيو ( -:ليس ىناؾ قانوف خاص بأحكاـ اللقطة لذلك فإنو ينبغي الرجوع يف ىذه األحكاـ إىل
القواعد العامة ادلستمدة من الشريعة والقانوف) قرار رقم (ؿ  )41/ 93يف  4561/1/9منشور يف رللة ديواف التدوين القانوين ،العدد األوؿ ،السنة
الثانية ،مطبعة التضامن ،بغداد ،4563 ،ص.431
( )49د .سعيد عبد الكرمي مبارؾ ،شرح القانوف ادلدين العراقي (احلقوؽ العينية األصلية) ،الطبعة األوىل ،دار احلرية للطباعة ،بغداد ،4593 ،ص.9
( )45ادلادة ( )135من قانوف العقوبات العراقي رقم ( )444لسنة .4565
( )11مل يعرؼ ادلشرع العراقي يف قانوف العقوبات خيانة األمانة.
( )14د .فوزية عبد الستار ،شرح قانوف العقوبات (القسم اخلاص) ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،4591 ،ص.539
( )11أ .زلمد طو البشري ود .غين حسوف طو ،احلقوؽ العينية ،اجلزء األوؿ ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،4591 ،ص.116
( )13ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .463وانظر كذلك فخر الدين الزيلعي ،تبيني احلقائق ،مصدر سابق،
اجلزء الرابع ،ص .141وانظر كذلك الشيخ نظاـ ومجاعة من علماء اذلند ،الفتاوى اذلندية ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.343
( ) 11مالك بن انس االصبحي ،ادلدونة الكربى ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس عشر ،ص .499وانظر كذلك زلمد عليش ،شرح منح اجلليل على سلتصر
العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص.413
( )19د .مصطفى اخلن ود .مصطفى البغا وعلي الشرجبي ،الفقو ادلنهجي ،مصدر سابق ،اجمللد الثالث ،ص  .161وانظر كذلك إبراىيم الباجوري،
حاشية الباجوري ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص .64-61وانظر كذلك مشس الدين الشربيين ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،مصدر سابق،
اجمللد  ،1ص .499
( )16سبق خترجيو.
( ) 19دلزيد من التفصيل حوؿ شرح ىذه ادلادة ينظر د .ليلى عبد اهلل احلاج سعيد  ،النظرية العامة لضماف اليد ،مطبعة اجلمهور ،ادلوصل ،1111 ،ص
.14 – 11
( )19ادلادة ( )4من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.15-19
( )15د .عبد الرزاؽ أمحد السنهوري ،مصدر سابق ،ص.39
( )31تعليمات بالغ وزارة ادلالية رقم (/444ب) لسنة  4599أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .45وانظر كذلك احملامي عدي
دلوؿ ،اللقطة يف القانوف السوري ،مقالة متاحة على االنرتنيت على ادلوقع  www.Syriadays.Comسحبت يف  1119/41/ 3يف
الساعة .GMT 11 :13 :46
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( )34تقابلها ادلادة ( )4/599من القانوف ادلدين ادلصري رقم ( )434لسنة  ،4519وادلادة ( )4/4451من القانوف ادلدين السوري رقم ( )91لسنة
 ،4515وال يوجد ما تقابلها يف قانوف ادلعامالت ادلدنية السوداين والقانوف ادلدين اليمين ورللة األحكاـ العدلية.
( ) 31قرار زلكمة النقض ادلصرية أشار إليو أمحد أمني ،شرح قانوف العقوبات (القسم اخلاص) ،الطبعة الثالثة ،مكتبة النهضة ،بريوت -لبناف ،بال سنة
طبع ،ص.631-633
( )33ادلادة ( )1من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.31
( )31تعليمات بالغ وزارة ادلالية رقم (/444ب) لسنة  4599أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .45وانظر كذلك احملامي عدي
دلوؿ ،مقالة متاحة على االنرتنيت ،مصدر سابق.
( )39سبق خترجيو .
( )36يف الفقو احلنفي ينظر ابن اذلماـ ،شرح فتح القدير ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .131ويف الفقو ادلالكي ينظر مالك بن انس االصبحي ،ادلدونة
الكربى ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس عشر ،ص . 491ويف الفقو الشافعي ينظر أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس عشر،
ص .413-411ويف الفقو احلنبلي ينظر ابن قدامة ،الكايف ،مصدر سابق ،ص .16وانظر كذلك د .عبد الكرمي زيداف ،مصدر سابق ،ص-411
 . 419وانظر كذلك شهاب الدين أبو العباس أمحد بن زلمد الشافعي القسطالين ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،اجلزء اخلامس ،الطبعة
األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبناف ،4556 ،ص.119
( )39يف الفقو الشافعي ينظر سليماف بن عمر ،حاشية البجريمي ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .191وانظر كذلك سليماف اجلمل ،حاشية العالمة
الشيخ سليماف اجلمل على شرح ادلنهج ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .615وانظر كذلك مشس الدين األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح
ادلنهاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص . 135-139ويف الفقو احلنبلي ينظر ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .331وانظر
كذلك منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات،مصدر سابق ،اجلزء  ،1ص .199وانظركذلك مرعي بن يوسف،غاية ادلنتهى يف اجلمع بني
اإلقناع وادلنتهى،مصدر سابق ،اجلزء  ،1ص.154
( )39أبو زكريا الدمشقي ،روضة الطالبني ،مصدر سابق ،ص . 599وانظر كذلك أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري ،مصدر سابق ،اجلزء الثامن،
ص.41
( )35زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .414-411وانظر كذلك أمحد بن زلمد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب
ادلسالك ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .115وانظر كذلك زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.115
( ) 11شهاب الدين القليويب وعمرية ،حاشيتا ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص . 491وانظر كذلك زكريا بن زلمد األنصاري ،الغرر البهية ،مصدر سابق،
اجلزء السادس ،ص . 199وانظر كذلك زلمد الزىري الغمراوي ،أنوار ادلسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ،مطابع قطر الوطنية،4591 ،
ص.459
( ) 14زلمد بن عبد الوىاب ،اإلنصاؼ والشرح الكبري ،مصدر سابق ،ص .111وانظر كذلك مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح
غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص  .119وانظر كذلك إبراىيم بن زلمد بن ضوياف ،منار السبيل ،مصدر سابق ،ص.351
( )11تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .45وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( ) 13يف الفقو احلنفي ينظر مشس الدين السرخسي ،ادلبسوط ،مصدر سابق ،اجلزء احلادي عشر ،ص .3ويف الفقو ادلالكي ينظر زلمد عرفة الدسوقي،
حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .411ويف الفقو الشافعي ينظر أبو زكريا الدمشقي ،روضة الطالبني ،مصدر سابق ،ص .596ويف
الفقو احلنبلي ينظر منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.199
( ) 11وشرط يف احمليط لنفي الضماف اإلشهاد وإشاعة التعريف .ينظر ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص.461
( )19أشار إىل ىذه التعليمات د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص.45
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( )16يف الفقو احلنفي ينظر برىاف الدين ادلرغيناين ،اذلداية شرح بداية ادلبتدئ ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص .496-499وانظر كذلك داماد أفندي،
رلمع األهنر ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص . 931ويف الفقو ادلالكي ينظر زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع،
ص .411وانظر كذلك أمحد بن زلمد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص  .115ويف الفقو احلنبلي ينظر ابن
قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص . 313وانظر كذلك عبد القادر الشيباين ،نيل ادلآرب بشرح دليل الطالب ،مصدر سابق ،اجلزء
األوؿ ،ص.499
( ) 19زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص . 193-191وانظر كذلك زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي،
مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص.411
( )19مشس الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص . 961وانظر كذلك سليماف اجلمل ،حاشية العالمة الشيخ سليماف اجلمل،
مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .615وانظر كذلك زلمد الزىري الغمراوي ،أنوار ادلسالك ،مصدر سابق ،ص.459
( )15أبو اسحق الشريازي ،ادلهذب ،مصدر سابق ،اجلزء األوؿ ،ص.131
( )91تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص.45
( )94سبق خترجيو .
( ) 91يف الفقو احلنفي ينظر بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص .319ويف الفقو ادلالكي ينظر زلمد عليش ،شرح منح
اجلليل على سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص . 411ويف الفقو الشافعي ينظر أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري ،مصدر
سابق ،اجلزء الثامن ،ص . 41ويف الفقو احلنبلي ينظر مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء
الرابع ،ص.119
( )93سورة التوبة -:اآلية (.)36
( )91زلمد بن صاحل العثيمني ،الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ،اجمللد الرابع ،مركز فجر ،مصر اجلديدة-القاىرة ،1111 ،ص.931
( )99للتعريف بالشيء اليسري ينظر ص ( )39من الرسالة.
( )96عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .111وانظر كذلك أمحد الطحطاوي احلنفي ،حاشية
الطحطاوي على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص  . 911وانظر كذلك عبد اهلل بن زلمود ،االختيار لتعليل ادلختار ،مصدر سابق،
اجلزء الثالث ،ص.11-35
( )99مشس الدين السرخسي ،ادلبسوط ،مصدر سابق ،اجلزء احلادي عشر ،ص. 3
( )99زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .411وانظر كذلك زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر
سابق ،اجلزء السابع ،ص .119وانظر كذلك أمحد بن زلمد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.115
( )95مشس الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص .961وانظر كذلك زلمد الزىري الغمراوي ،أنوار ادلسالك ،مصدر سابق،
ص .459وانظر كذلك صاحل الكوزه بانكي ،حتفة الطالبني ،مصدر سابق ،ص.199
( )61عبد اهلل بن زلمود ،االختيار لتعليل ادلختار ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص . 11وانظر كذلك بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر
سابق ،اجلزء السابع ،ص .315وانظر كذلك عالء الدين السمرقندي ،حتفة الفقهاء ،مصدر سابق ،ص.991
( )64أبو بكر الدمياطي ،إعانة الطالبني ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .359وانظر كذلك شهاب الدين القليويب وعمرية ،حاشيتا ،مصدر سابق،
اجلزء الثالث ،ص .494وانظر كذلك سليماف بن عمر ،حاشية البجريمي ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.194
( )61تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص.45
( )63مشس الدين األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .111وانظر كذلك إبراىيم الباجوري ،حاشية الباجوري،
مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص .61-64وانظر كذلك أبو زكريا الدمشقي ،روضة الطالبني ،مصدر سابق ،ص.596
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( )61عبد القادر الشيباين ،نيل ادلآرب بشرح دليل الطالب ،مصدر سابق ،اجلزء األوؿ ،ص .491وانظر كذلك عالء الدين ادلرداوي ،اإلنصاؼ ،مصدر
سابق ،اجلزء السادس ،ص .144وانظر كذلك إبراىيم بن زلمد بن ضوياف ،منار السبيل ،مصدر سابق ،ص.351-354
( )69يف الفقو احلنفي ينظر ابن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .199ويف الفقو ادلالكي ينظر زلمد بن عبد
اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص . 119ويف الفقو الشافعي ينظر أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء
السادس عشر ،ص .419ويف الفقو احلنبلي ينظر مشس الدين الزركشي ،شرح الزركشي ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.141
( )66أخرجو مسلم ،ينظر النووي ،شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص.91
( ) 69د .مصطفى اخلن ود .مصطفى البغا وعلي الشرجبي ،الفقو ادلنهجي ،مصدر سابق ،اجمللد الثالث ،ص  .161وانظر كذلك سليماف اجلمل ،حاشية
العالمة الشيخ سليماف اجلمل على شرح ادلنهج ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.641
( )69سبق خترجيو .

( )65أخرجو مسلم ،ينظر النووي ،شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق ،اجلزء التاسع ،ص 413وص 411وص.416
( )91أخرجو البخاري ،ينظر أبو عبد اهلل البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.51
( ) 94دلزيد من التفصيل حوؿ لقطة مكة يف الفقو احلنفي ينظر بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص339-339
وص.131ويف الفقو ادلالكي ينظر زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.191ويف الفقو الشافعي ينظر مشس
الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.966-969ويف الفقو احلنبلي ينظر ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس،
ص.333-331
( )91مشس الدين الشربيين ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص.499
( )93تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .45وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( )91زلمد عليش ،شرح منح اجلليل على سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .411وانظر كذلك زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .411وانظر كذلك زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.119
( ) 99مشس الدين األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .135وانظر كذلك إبراىيم الباجوري ،حاشية الباجوري،
مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص .64وانظر كذلك سليماف بن عمر ،حاشية البجريمي ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.193
( )96سبق خترجيو .
( )99ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .319-314وانظر كذلك منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،مصدر سابق،
اجلزء الثاين ،ص .196-199وانظر كذلك زلمد بن عبد الوىاب ،اإلنصاؼ والشرح الكبري ،مصدر سابق ،ص. 111
( )99تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص.45
( ) 95يف الفقو احلنفي ينظر أمحد الطحطاوي احلنفي ،حاشية الطحطاوي على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص .914ويف الفقو ادلالكي ينظر
زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص . 119ويف الفقو الشافعي ينظر أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري،
مصدر سابق ،اجلزء الثامن ،ص . 41ويف الفقو احلنبلي ينظر مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق،
اجلزء الرابع ،ص.116
( ) 91يف الفقو احلنفي ينظر ابن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .199وانظر كذلك ابن جنيم ،البحر الرائق
شرح كنز الدقائق ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .461ويف الفقو الشافعي ينظر سليماف اجلمل ،حاشية العالمة الشيخ سليماف اجلمل على
شرح ادلنهج ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص . 611وانظر كذلك شهاب الدين القليويب وعمرية ،حاشيتا ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص-496
 . 499ويف الفقو احلنبلي ينظر مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .111وانظر
كذلك مرعي بن يوسف ،غاية ادلنتهى يف اجلمع بني اإلقناع وادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.153
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( )94ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .315وانظر كذلك منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،مصدر سابق ،اجلزء ،1
ص.191
( )91تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .45وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( )93زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص .115 – 119وانظر كذلك زلمد عليش ،شرح منح اجلليل على
سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .411 – 414وانظر كذلك زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء
الرابع ،ص.411
( )91مشس الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص .961-964وانظر كذلك إبراىيم الباجوري ،حاشية الباجوري ،مصدر سابق،
اجمللد الثاين ،ص .61وانظر كذلك زكريا بن زلمد األنصاري ،الغرر البهية ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص.199-199
( )99ابن قدامة ،الكايف ،مصدر سابق ،ص . 169وانظر كذلك منصور بن يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.196
وانظر كذلك إبراىيم بن زلمد بن ضوياف ،منار السبيل ،مصدر سابق ،ص.351
( )96تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص.11
( ) 99يف الفقو الشافعي ينظر أبو اسحق الشريازي ،ادلهذب ،مصدر سابق ،اجلزء األوؿ ،ص .134-131وانظر كذلك أبو زكريا الدمشقي ،روضة
الطالبني ،مصدر سابق ،ص . 599وانظر كذلك مشس الدين األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .111ويف
الفقو احلنبلي ينظر ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .335وانظر كذلك مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن مفلح ادلقدسي،
كتاب الفروع ،حتقيق عبد الرزاؽ ادلهدي ،اجمللد الثاين ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1111 ،ص .969وانظر كذلك منصور بن
يونس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.195-199
( )99ادلادة ( )1من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.31
( ) 95د .عبد اجمليد احلكيم وعبد الباقي البكري وزلمد طو البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزاـ ،اجلزء األوؿ ،يف مصادر االلتزاـ ،دار ابن األثري ،جامعة
ادلوصل ،4591 ،ص.491
( ) 51مشس الدين السرخسي ،ادلبسوط ،مصدر سابق ،اجلزء احلادي عشر ،ص .44وانظر كذلك فخر الدين الزيلعي ،تبيني احلقائق ،مصدر سابق ،اجلزء
الرابع ،ص . 149وانظر كذلك الشيخ نظاـ ومجاعة من علماء اذلند ،الفتاوى اذلندية ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.315
( )54زلمد بن عبد اهلل اخلرشي،حاشية اخلرشي،مصدر سابق ،اجلزء ،9ص .196وانظر زلمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي،مصدر سابق،اجلزء ،1
ص.413
( )51أبو اسحق الشريازي ،ادلهذب ،مصدر سابق ،اجلزء األوؿ ،ص .134وانظر كذلك أبو زكريا الدمشقي ،روضة الطالبني ،مصدر سابق ،ص.595
وانظر كذلك أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس عشر ،ص.491
( )53ادلادة ( )1من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.31
( )51انظر ادلادة ( ) 4/19من قانوف أصوؿ احملاسبات العامة العراقي رقم ( )19لسنة  4511واليت جاء فيها -4( -:تقيد إيراداً هنائياً للخزينة مجيع
الديوف واألمانات اليت مل يراجع أصحاهبا لقبضها خالؿ مخس سنوات من تاريخ انتهاء السنة ادلالية اليت استلمت فيها ولوزير ادلالية أف يأمر بإعادة
الديوف واألمانات اليت مل يراجع أصحاهبا خالؿ ادلدة ادلذكورة إذا ثبت لديو بأف عدـ ادلراجعة كاف لعذر مشروع وعلى كل حاؿ ال تقبل أية مراجعة
بعد مرور عشر سنوات) .وانظر كذلك ادلادة ( )449من قانوف التنفيذ العراقي رقم ( )19لسنة  4591واليت جاء فيها( -:يسقط حق ادلطالبة
باألمانة النقدية أو العينية ادلودعة لدى مديرية التنفيذ إذا مل يرجع مستحقها لتسلمها خالؿ ثالث سنوات ،ابتداء من اليوـ التايل لتاريخ تبليغو ،إذا
كاف معلوـ زلل اإلقامة وإذا كاف رلهوؿ زلل اإلقامة ف يسقط حقو بادلطالبة مبضي مخس سنوات من تاريخ تسجيل األمانة يف مديرية التنفيذ وتقيد
إيراد للخزينة) وهبذا قضت زلكمة التمييز العراقية يف قرار ذلا جاء فيو ( -:إذا مل يظهر للّقطة مالك ومضى على ذلك مخس سنوات فإهنا تباع
ويقيد مثنها إيراداً للخزينة ،قياساً على أحكاـ ادلادة ( )19من قانوف أصوؿ احملاسبات العامة رقم  4511/19وقانوف إدارة األولوية على أف بيت
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ادلاؿ أي خزينة اإلدارة احمللية اليت وجد فيها ادلاؿ وارث من ال وارث لو ومالك دلا ال مالك لو) قرار رقم (ؿ )41/93يف  4561/1/9منشور يف
رللة ديواف التدوين القانوين الذي سبقت اإلشارة إليو.
( )59أخرجو البيهقي ،ينظر أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،مصدر سابق ،اجلزء العاشر ،ص.119
( ) 56عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص .111وانظر كذلك فخر الدين الزيلعي ،تبيني احلقائق،
مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .111-145وانظر كذلك بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.314-339
( )59زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص .111-111وانظر كذلك أمحد بن زلمد الصاوي ،بلغة السالك
ألقرب ادلسالك ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص . 116-119وانظر كذلك زلمد عليش،شرح منح اجلليل على سلتصر العالمة خليل ،مصدر
سابق ،اجلزء  ،1ص.449-449
( )59أخرجو مسلم ،ينظر النووي ،شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين عشر ،ص.19
( )55د .مصطفى اخلن ود .مصطفى البغا وعلي الشرجبي ،الفقو ادلنهجي ،مصدر سابق ،اجمللد الثالث ،ص  .161وانظر كذلك مشس الدين األنصاري،
هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .119-111وانظر كذلك سليماف بن عمر ،حاشية البجريمي ،مصدر سابق،
اجلزء الثالث ،ص.199
( )411سبق خترجيو .
( )414سبق خترجيو .
( )411ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص . 339 – 336وانظر كذلك مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية
ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص . 136 – 131وانظر كذلك مشس الدين الزركشي ،شرح الزركشي ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.149
( )413علي حيدر ،مصدر سابق ،ص. 146
( )411ا بن اذلماـ ،شرح فتح القدير ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص . 131-119وانظر كذلك بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر سابق،
اجلزء السابع ،ص .339-331وانظر كذلك عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص.113
( )419زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص .196وانظر كذلك أبو بكر بن حسن الكشناوي ،أسهل ادلدارؾ
شرح إرشاد السالك يف مذىب اإلماـ مالك ،اجلزء األوؿ ،الطبعة األوىل ،ادلكتبة العصرية ،صيدا -بريوت ،1113 ،ص .61وانظر كذلك زلمد
عليش ،شرح منح اجلليل على سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص.415
( )416أمحد بن زلمد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك ،مصدر سابق ،اجلزء  ،3ص  .191وانظر كذلك د .عبد الكرمي زيداف ،مصدر
سابق،ص.469-461
( ) 419يف الفقو الشافعي ينظر مشس الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص .999وانظر كذلك أبو زكريا الدمشقي ،روضة
الطالبني ،مصدر سابق ،ص . 591وانظر كذلك أبو بكر الدمياطي ،إعانة الطالبني ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص .359-356وحوؿ اآلراء
ادلذكورة يف الفقو احلنبلي ينظر مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .119وانظر
كذلك أبو الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي ،القواعد يف الفقو اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،مكتبة الكليات األزىرية ،مؤسسة نبع الفكر العريب
للطباعة ،4591 ،ص  .411وانظر كذلك عالء الدين ادلرداوي ،اإلنصاؼ ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص.115-119
( )419ادلادة ( )1من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.31
( ) 415ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .466وانظر كذلك مشس الدين السرخسي ،ادلبسوط ،مصدر سابق،
اجلزء احلادي عشر ،ص .41وانظر كذلك أمحد الطحطاوي احلنفي ،حاشية الطحطاوي على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ص.911
( )441سورة الرمحن اآلية .)61( -:
( )444ابن عابدين ،حاشية رد احملتار على الدر ادلختار ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص.194
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( )441زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.333
( )443أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس عشر ،ص .199-191وانظر كذلك أبو اسحق الشريازي ،ادلهذب ،مصدر سابق ،اجلزء
األوؿ ،ص .144وانظر كذلك أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري ،مصدر سابق ،اجلزء الثامن ،ص.31-15
( )441ابن قدامة ،الكايف ،مصدر سابق ،ص . 195وانظر كذلك مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق،
اجلزء الرابع ،ص .141وانظر كذلك إبراىيم بن زلمد بن ضوياف ،منار السبيل ،مصدر سابق ،ص.396
( )449ادلادة ( )3من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.19
( )446تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .11وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( ) 449تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .11وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( )449انظر ادلادة ( )4/399من القانوف ادلدين العراقي.
( )445عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص . 111وانظر كذلك ابن اذلماـ ،شرح فتح القدير،
مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .133-131وانظر كذلك بدر الدين العيين ،البناية شرح اذلداية ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص.333-331
( ) 411زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص 191وص .199وانظر كذلك زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص 414وص . 411وانظر كذلك زلمد عليش ،شرح منح اجلليل على سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق،
اجلزء الرابع ،ص  411وص . 415وانظر كذلك د .وىبة الزحيلي  ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،اجلزء السادس ،الطبعة الرابعة ،دار الفكر ،دمشق،
 ،4559ص.1994
( )414سبق خترجيو.
( )411أخرجو البخاري ،ينظر أبو عبد اهلل البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق ،اجلزء الثالث ،ص.56
( )413سبق خترجيو .
( ) 411أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري ،مصدر سابق ،اجلزء الثامن ،ص . 5وانظر كذلك أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس
عشر ،ص .493وانظر كذلك مشس الدين الشربيين ،مغين احملتاج ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين ،ص.961-963
( ) 419مشس الدين األنصاري ،هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،مصدر سابق ،اجلزء اخلامس ،ص .131وانظر كذلك أبو احلسن البصري ،احلاوي الكبري،
مصدر سابق ،اجلزء الثامن ،ص.49
( )416سبق خترجيو .
( )419أخرجو مسلم ،ينظر النووي ،شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق ،اجلزء الثاين عشر ،ص.19
( )419ابن قدامة ،ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص 319-316وص .315وانظر كذلك مشس الدين الزركشي ،شرح الزركشي ،مصدر سابق،
اجلزء الثاين ،ص .145وانظر كذلك مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص-115
 131وص.139
( )415ادلادة ( )9من األمر العايل أشار إليو زلمد كامل مرسي باشا ،مصدر سابق ،ص.31
( ) 431تعليمات بالغ وزارة ادلالية أشار إليها د .زلمد وحيد الدين سوار ،مصدر سابق ،ص .11وانظر كذلك احملامي عدي دلوؿ ،مقالة متاحة على
االنرتنيت ،مصدر سابق.
( )434زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ،حاشية اخلرشي ،مصدر سابق ،اجلزء السابع ،ص .196وانظر كذلك زلمد عليش ،شرح منح اجلليل على
سلتصر العالمة خليل ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص . 415وانظر كذلك زلمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع،
ص.413
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( )431أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعي ،األمر ،اجلزء الرابع ،دار ادلعرفة ،بريوت -لبناف ،بال سنة طبع ،ص .69وانظر كذلك أبو احلسن البصري،
احلاوي الكبري ،مصدر سابق ،اجلزء الثامن ،ص .9وانظر كذلك أبو زكريا النووي ،اجملموع ،مصدر سابق ،اجلزء السادس عشر ،ص.461
( )433مصطفى السيوطي الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء الرابع ،ص .139-136وانظر كذلك ابن قدامة،
ادلغين ،مصدر سابق ،اجلزء السادس ،ص . 314وانظر كذلك مرعي بن يوسف ،غاية ادلنتهى يف اجلمع بني اإلقناع وادلنتهى ،مصدر سابق ،اجلزء
الثاين ،ص.154
( )431تقابلها ادلادة ( )4/599من القانوف ادلدين ادلصري رقم ( )434لسنة  ،4519وادلادة ( )4/4451من القانوف ادلدين السوري رقم ( )91لسنة
 ، 4515وال يوجد ما تقابلها يف قانوف ادلعامالت ادلدنية السوداين والقانوف ادلدين اليمين ورللة األحكاـ العدلية.
( )439أ .زلمد طو البشري ود .غين حسوف طو ،مصدر سابق ،ص.199

