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 مقدمة

ف على أحكام اللقيط وحقوقه من وجهة منظور الفقه اإلسالميِّ والقانون التعر هدفت هذه الدراسة إىل 
) Orphan CAREاملاليزيِّ مع بيان اجلهود اليت بذلتها مؤسسة االهتمام ابأليتام واللقطاء (

لك جيرى هذا البحث ملعرفة مدى اتباع إدارة هذه املؤسسة ببتالينج جا� لرعاية مصلحة اللقيط. وكذ
لألحكام الشرعية مع تقدمي حلول واقرتاحات جلميع املشكالت الفقهية اليت تواجهها املؤسسة. اعتمد 
البحث املنهج االستقرائّي والتحليلّي لتتبع ومجع املعلومات املدونة، وحتليل آراء املذاهب الفقهية، واملواد 

املاليزية املتعلقة ابملوضوع؛ ولذلك جيرى البحث الدراسة امليدانية من خالل إجراء املقابالت  القانونية
الشخصية ابملوظف لبيان واقع اللقيط يف هذه املؤسسة. وخلص البحث إىل عناية الشريعة ابللقيط يف 

، وحمافظة ماله إن كان له برعايته إىل من هو أحق محاية حقوقه األساسية مثالً بوجوب التقاطه، وحضانته
مال، وتعيني دينه، وإثبات نسبه وغريها. وفضًال عن ذلك، فقد اعتنت احلكومة املاليزية حبقوق اللقيط 

م، وقانون األسرة اإلسالمية ابلوالية 2001بتنفيذ القوانني املتعلقة ابللقيط مثل قانون الطفل لعام 
تسجيل الوالدة والوفاة لعام م، وقانون 1952 م، وقانون تسجيل التبين لعام2003سلنجور لعام 

رعاية هذه املؤسسة للقيط  وأثبتت الدراسة واقع اللقيط يف مؤسسة االهتمام ابأليتام واللقطاء، م.1957
، وأنواع الرعاية يف هذه املؤسسة موافقة إبعداد املسكن املؤقت له قبل انتقال رعايته إىل أسرة بديلة

حقوق اللقيط دينيًّا وتربو�ًّ  إىل بعض التحسينات للمحافظة على ابلشريعة؛ ولكن هناك حاجة
 .واجتماعيًّا

 

 نور شفيقة بنت صباري
2015مارس 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 تقديرالشكر و ال

الرسالة، احلمد هلل الذي أنعم علي بكرمه وعظيم فضله إبمتام هذه 
عليه. والصالة والسالم على خامت  أشكره تعاىل وال أحصي ثناءً 

سبحانه  .أما وقد وفقين هللاوسيد املرسلني دمحم بن عبدهللا األنبياء
خبالص الشكر وأجزل العرفان  م،فإنين أتقدوتعاىل إلكمال هذا العمل 

الذي أشرف على هذا  ميسزيري بن سيترييسالدكتور  ألستاذي
وذلك إبرشاده ونصحه احملض مما أعانين   .واله عنايته الكرميةالبحث وأ

والشكر موصول لألستاذ ا على تذليل الصعاب وجتاوز العقبات كثريً 
قام بقراءة هذا البحث الذي ر دمحم أفندي بن أونج محاد الدكتو 

 وتقييمه هلذه الدراسة يف بدايتها األوىل.
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