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تعد مشكلة اللقطاء من المشاكل االجتماعية التي ال تكاد تخلو من 
األمــم فــي القــديم والحــديث، ولــذا تــرح الــدول الحديثــة علــى العنايــة   

وقـد  . بمجهولي األبوين ورعايتهم حتى يصبحوا عنصر بناء في المجتمع
ــص نظــام الضــمان        ــد ن ــيم، فق ــول األب حكــم اليت أعطــى النظــام مجه

 . هــ  ٧/٧/١٤٢٧وتـاريخ   ٤٥/لمرسـوم الملكـي رقـم م   با الصادر االجتماعي
أي ذكـر أو أنثـى تـوفي أبـوه ولـم      على أن اليتيم  هو  ٥ -في مادته األولى 

وليس له عائل مقتدر أو مصدر كـاف للعـيش   . يتجاوز سن الثامنة عشرة 
ويعد في حكم اليتيم مجهـول األب ، وكـذلك مـن ثبـت غيـاب أبيـه       . 

  تزيد على ستة أشهر ولم يعرف مكان إقامته مدة

وقــد جــرى العــرف فــي األنظمــة الســعودية أن يســمى اللقــيط مجهــول         
  .األبوين، وال مشاحة في االصطالح إذا علم المقصود
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طفــل ال ويعرفــه الفقهــاء بأنــه  .ل المنبــوذهــو  الطفــ فــي اللغــة اللقــيطو
  .١يعرف نسبه وال رقه نبذ أو ضل

يخــرج : طفـل اللقـيط، فال وهـذا التعريـف يحـدد مـن يـدخل فـي أحكـام        
البالغ، والبلوغ يكون باإلنبات أو إنزال المني أو بلوغ خمس عشرة سنة، 
وتزيد األنثى بالحيض، وهذا هو اختيار بعض الحنابلة وأما المذهب فـإن  

  .٢الطفل المميز ال يعتبر لقيطا

  .من عرف نسبه كاليتيم تأخرج: "ال يعرف نسبه"وعبارة 

إن عـرف رقـه فلـه    سـبب إيرادهـا فـي التعريـف أنـه      ف: "وال رقه"وأما عبارة 
  .أحكام اللقطة ألنه مال

  .طرح في مسجد أو طريق أو نحو ذلك أي :"نبذ"ويقصد بعبارة 

  .أي تاه ولم يعرف منزله وال أهله: "ضل "والمقصود بعبارة 

  

  :حكم إلقاء الطفل

نبذ الطفـل وتركـه، لمـا فيـه مـن تعـريض لـه         الشريعة اإلسالميةتحرم 
ترك رعايته التي أوجبها اهللا تعالى على والديه للتهلكة، ولما فيه من 

قـال   :"وقـال ..." وال تقتلـوا أوالدكـم مـن إمـالق     :" وقد قال تعـالى  .وذويه
  .واإلمالق الفقر" وال تقتلوا أوالدكم :" تعالى

                                                             
 .٥/٥١٨حاشية الروض  ١
 .٢/٢١٥السلسبيل  ٢
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وهـي  ، ففعلـه مـن أسـوء المحرمـات    وأما من ينبذ المواليد غير الشرعيين، 
أمـــه قـــد جمعـــت بـــين   جريمـــة مســـتقلة عـــن جريمـــة األم،  فتكـــون 

  .المعصية وبين ترك المسؤولية الواجبة بحضانة الطفل

ــه     ــة ب ــوين والعناي ــول األب ــاط مجه ــالى    والتق ــه تع ــة لقول ــرض كفاي :" ف
  .٣، وألن فيه إحياء نفس اللقيط)٢:المائدة"( وتعاونوا على البر والتقوى

  

  :اللقيط حقوق

  :قررت الشريعة عددا من األحكام والحقوق المتعلقة باللقيط، وهي

وقـد حكـى ابـن المنـذر اإلجمـاع علـى أنـه          ،اللقيط حـر : حريته -١
  .٥، ألن األصل في اآلدميين الحرية، وأما الرق فهو عارض٤حر

إذا  يحكـم بإسـالمه عنـد األئمـة األربعـة       اللقـيط مسـلم،   : دينه -٢
إال أن أبا حنيفة اختار أنه إذا وجـد فـي كنيسـة أو    وجد في دار اإلسالم 

ــي     ــو ذم ــة فه ــن قــرى أهــل الذم ــة م ــا إن و .٦قري ــار،   وأم ــد كف جــد فــي بل
  . )٧(فيحكم بكفره 

أجمـع   ما وجد من أموال مع اللقيط فهي له، وقـد  : أمواله تمليكه -٣
  .٨، حكاه ابن المنذر أنه ما وجد عنده من المال فهو له العلماء على

واليتـه لملتقطـه إذا كـان مسـلما      ذكر الفقهـاء أن : اللقيط والية -٤
 عدال 

                                                             
 .١٦/٢٧٩الشرح الكبري  ٣
 .٦٣/اإلمجاع  ٤
 .١٦/٢٨١الشرح الكبري  ٥
 .١٤٧/رمحة األمة  ٦
  .٥/٥٢١حاشية الروض )  ٧(

  .٦٣/اإلمجاع  ٨
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بيت المال إن تكون النفقة على اللقيط من : النفقة على اللقيط -٥
: قـال  - سـنين  :مهسـ لحـديث أبـي جميلـة وا    لم يكن معه ما ينفق عليـه، 

يــا أميــر : وجــدت ملقوطــا فأتيــت بــه عمــر رضــي اهللا عنــه، فقــال عريفــي 
: نعـم، قـال  : أكـذلك هـو؟ قـال   : المؤمنين، إنه رجـل صـالح، فقـال عمـر    

  .٩"الؤه، وعلينا نفقتهفاذهب فهو حر، ولك و
فـال يـرث منـه     ما خلفه فهو فـيء، ذكر الفقهاء أن :  ميراث اللقيط -٦

ودليـــل . ١٠الملـــتقط وهـــو قـــول الجمهـــور مـــن األئمـــة األربعـــة وغيـــرهم 
أن الملـتقط  : القـول الثـاني   و .١١"إنما الـوالء لمـن أعتـق   :" حديث: الجمهور

ورجحـه شـيخ   يقدم على بيت المال وهـو روايـة عـن أحمـد وقـول إسـحاق       
  :وأدلة أصحاب هذا القول.  ١٢اإلسالم

ــا : المـــرأة تحـــوز ثالثـــة مواريـــث :"حـــديث واثلـــة مرفوعـــا   ) أ عتيقهـ
ــه    ــذي العنــت علي ــدها ال ــا وول ــه حــديث    .١٣"ولقيطه ــور بأن وأجــاب الجمه

  .ضعيف وال يعرض األدلة الصحيحة
هو حـر ، لـك والؤه وعلينـا    : ألن عمر قال ألبي جميلة في لقيطه  ) ب

الجمهور بأن أبا جميلة ال يعرف فاألثر ضـعيف، وعلـى    وأجاب. ١٤"رضاعه
  .فرض صحته فإن الوالء هنا هي النصرة

أُلحـق   مسـلم  من ادعى نسبهقرر الفقهاء أن : حفظ حقه في النسب -٧
 :، وأما إن ادعى نسبه كافر فإنه به

                                                             
 .٢٠٢-٦/٢٠١والبيهقي  ٢/٧٣٨رواه مالك  ٩

موع ٤/٢٧٠عابدين حاشية ابن  ١٠   .١٥٩/، عن فقه املواريث ٣/٥٠٠، الشرح الكبري ١٥/١٩٩، ا
 .٤/٢٤١رواه البخاري  ١١
 .١٩٥/االختيارات ١٢
وضـــــــعفه األلبـــــــاين يف اإلرواء . ٣/٤٩٠وأمحـــــــد ) ٢٧٤٢(، وابـــــــن ماجـــــــه٢/١٥والرتمـــــــذي ) ٢٩٠٦(رواه أبـــــــو داود ١٣

)١٥٧٦.( 
وصــــــــححه األلبـــــــــاين يف اإلرواء  ٦/٢٠١والبيهقــــــــي  ٢/٧٣٨ومالـــــــــك ) ١١٦٢١( ١١/٤٠٨رواه ابــــــــن أيب شــــــــيبة  ١٤

)١٥٧٣.( 
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 نسبا  يلحق به -١

بإسالم الطفل أصل، وال  الحكم ألن في الدين وال يلحق بالكافر -٢
  .بيقين والكافر ال تقبل دعواه فيما ليس للطفل فيه منفعةيرفع إال 

  .ألنه ال والية للكافر على المسلمولم يسلم إليه،  -٣
 

وقـد أجمـع العلمــاء علـى ذلــك،  ألن فـي ذلـك اإلقــرار منفعـة خالصــة       
  . باللقيط

بعض القوانين تسـمح بـالتبني، وأمـا الشـريعة     ومما يجب التنبيه عليه أن 
أي شخص أن يدعي أبوته لشخص آخر، وهو لـيس  على اإلسالمية فتحرم 

﴿ وما جعلَ أَدعياءَكُم أَبنـاءَكُم ذَلكُـم قَـولُكُم    :قال تعالى، كذلك
ادعـوهم لآبـائهِم هـو    * بِأَفْواهكُم واللَّه يقُـولُ الْحـق وهـو يهـدي السـبِيلَ      

   ــم ــإِنْ لَـ ــه فَـ ــد اللَّـ ــطُ عنـ ــدينِ   أَقْسـ ــي الـ ــإِخوانكُم فـ ــاءَهم فَـ ــوا ءَابـ تعلَمـ
 ﴾ يكُمالوم٥ - ٤: األحزاب[و.[  

ــيس         ــن ألحــد وهــو ل ــه اب ــدعي أن ــى أحــد أن ي ــا تحــرم الشــريعة عل كم
ال ترغبوا عن آبـائكم،  ": -صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -قال النبي كذلك، 

صلى اهللا عليـه   -وقال  .أخرجه مسلم  )١٥( "فمن رغب عن أبيه فهو كفر
من ادعى إلى غير أبيه وهـو يعلـم أنـه غيـر أبيـه، فالجنـة عليـه        " –وسلم 
   . )١٦( "حرام

    

                                                             
 .٦٢ رواه مسلم برقم)  ١٥(
 .٦٣ رواه مسلم برقم)  ١٦(
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  المملكة العربية السعودية األبوين في أنظمة حقوق مجهول

تقرر األنظمـة السـعودية عـدة حقـوق لمجهـولي األبـوين وهـذه الحقـوق         
  :هي

. إصدار أوراقه الثبوتيـة مـن شـهادة مـيالد وهويـة وطنيـة       حقه في -١
المعدلة بقرار مجلـس  : المادة األربعون:  )١٧(ففي نظام األحوال المدنية 

يجب على المؤسسة : هـ١/٦/١٤٢٢: ، التاريخ٢٥/ م : الوزراء ي الرقم الرقم
ه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب األحـوال  أو الشخص الذي عهد إلي

تــاريخ تســلمه المدنيــة المخــتص بــذلك خــالل خمســة عشــر يومــا مــن   
وعلى كاتب السجل قيده فـي السـجل كـالمتبع، وتسـلم شـهادة      . اللقيط

مـيالد الطفـل إلـى المؤسسـة أو الشــخص الـذي تكفـل بتربيتـه ورعايتــه        
د الوالدين أو كليهما وفي حالة معرفة أح. دون أن يذكر فيه أنه لقيط

  .يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية
ورد في نظام الجنسية العربية حقه في الجنسية السعودية، فقد  -٢

يكون سعوديا من ولد داخل المملكـة العربيـة   : ما يأتي  )١٨(السعودية 
السعودية أو خارجها ألب سعودي، أو ألم سعودية، وأب مجهـول الجنسـية   

جنسية له أو ولد داخل المملكة ألبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط أو ال 
  .في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس

والمسـؤول عـن تسـمية مجهـولي األبـوين      االسم المناسب،  حقه في -٣
: تاريخه، ت/١٥١/١٢:  وزير العدل تعميموزارة الشؤون االجتماعية حسب 

وتـاريخ   ٦١٢الـوزراء المـوقر رقـم    قـرار مجلـس    المبنـي علـى   هـ ٢٥/٨/١٤٠٣
مـن الالئحـة المشـار إليهـا نصـت علـى       ) ١١(المادة ، وأكدت هـ١٣/٥/١٣٩٥

                                                             
لرقم )١٧(   هـ٢٠/٤/١٤٠٧: ، والتاريخ٧/ م : صدر من جملس الوزراء 
لقــرار رقــم )  ١٨( املــادة املنقولــة هـــ، وقــد عــدلت ٢٥/١/١٣٧٤والتــاريخ ) ٤(نظــام اجلنســية العربيــة الســعودية الصــادر 

  .هـ١٣٩٢ذو القعدة  ١٢: والتاريخ ٢٠: بقرار جملس الوزراء ذي  الرقم... ورقمها 
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ــوين وأن       ــد تســمية الطفــل مجهــول األب ــوزارة عن ضــرورة أخــذ موافقــة ال
 .يكون اسمه رباعياً

حقه في التربية وتهيئة الجـو األسـري البـديل، وذلـك أن الـوزارة       -٤
، إال أنهـا رأت أن الجـو األسـري البـديل     وضـعت محاضـن تربويـة تابعـة لهـا     

لدى أسر حقيقية أنفع للطفل، ولذا فإنها تأذن لمـن يريـد كفالـة طفـل     
ــوين إذا كــان فــي ذلــك مصــلحة للطفــل، وتســتحق األســر       مجهــول األب

التي تقوم  هذه اإلعانات تصرف لألسرو: شهرية إعانات لأليتامالحاضنة 
مـن الالئحـة   ] ١٤[اء علـى المـادة   بحضانة األيتام ورعايتهم عن الوزارة بن

لألطفـال المحتـاجين للرعايـة، الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء         األساسية
تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهـة   " : هـ ونصها١٣/٥/١٣٩٥في ) ٦١٢(رقم 

ــاراً مــن تــاريخ تســلم الطفــل إذا رغبــت    تلــك الجهــة فــي   الرعايــة اعتب
  :بحيث تصرف على النحو اآلتي". اإلعانة 

 الفان ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر ريال ٢٠٠٠ 

 لمن هم فوق السادسة من العمر ريال شهرياً ثالثة آالف ريال ٣٠٠٠.  
   ــة ــاريخ  (١٤٣٠(حــدد القــرار رقــم  : إعانــة انتهــاء فتــرة الكفال وت

هـــ إعانــة ماليــة تصــرف لكــل أســرة لــدى انتهــاء مــدة إقامــة  ١٣/١٠/١٣٩٥
  .ريال) ٢٠٠٠٠(بمقدار  األبوين األطفال مجهولي

 :، وذلك وفقا للمراحل العمرية اآلتيةحقه في التعليم -٥

  .دور الحضانة االجتماعيةسنوات في  ٧من دون  -٦
الذين بلغوا السادسة مـن العمـر، ويسـتمر حتـى الثانيـة عشـرة مـن         -٧

   .لطالب بدور التربية االجتماعية للبنينل العمر
النموذجيـة بعـد هـذا السـن     ومن ثـم تسـتقبلهم مؤسسـات التربيـة      -٨

حتى االنتهاء من دراستهم بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعلـيم، أو  
بينمـا   .إلحاقهم بعمل مناسب، أو تهيئتهم لإلقامة في المجتمع الخـارجي 
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تبقى الطالبات في دور التربية االجتماعية للبنات إلى أن يتم إعدادهن 
  .حياة أسرية كريمة ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة

٩-  ،يصرف لكـل طالـب وطالبـة بـدور     إذ إعانة مجهول األبوين ماديا
التربية االجتماعية حسب مـراحلهم الدراسـية، فالطالـب والطالبـة فـي      

ريــال وطــالب  ) ٥٠٠(المرحلــة االبتدائيــة تكــون مكافــآتهم الشــهرية   
 وطالبات المرحلـة المتوسـطة فـي دور التربيـة أو المؤسسـة النموذجيـة      

أمــا طـالب وطالبــات المرحلــة  . ريــال ) ٧٠٠(تكـون مكافــآتهم الشـهرية   
الثانويــة فــي دور التربيــة أو المؤسســة النموذجيــة تكــون مكافــآتهم    

أمـا طـالب المرحلـة الجامعيـة تكـون مكافـآتهم       . ريال ) ٩٠٠(الشهرية 
  .ريال) ١٢٠٠(الشهرية 

ــوين      - ١٠ ــزويج مجهــولي األب ــعي لت ــة الــزواج ، الس ــرف هــذه  : إعان تص
هــ لفتيـات   ١٢/٩/١٤٠١في ) ١٥٧(رقم  اإلعانة بموجب قرار مجلس الوزراء

ــاريخ    ــات وفــي ت هـــ صــدر قــرار  ٢٣/٩/١٤٢٧دور التربيــة االجتماعيــة للبن
بزيـادة المخصصـات المقدمـة لأليتـام وشـملت      ) ٢٣٧(مجلس الوزراء رقـم  

ريـال واعتمـد الصـرف مـن تـاريخ      ) ٦٠.٠٠٠(إعانة الزواج لتصـل إلـى مبلـغ    
سـتون ألـف    ريـال ) ٦٠.٠٠٠(مقدارها حيث تمنح الفتاة إعانة.  هـ١/١/١٤٢٨

هذه الـدور سـواء تـم زواجهـا أثنـاء       وتصرف لكل فتاة من منسوبات. ريال
كـل فتــاة   علـى أن تشـمل هـذه اإلعانـة    . إقامتهـا بالـدار أو بعـد تخرجهـا    

مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحـدة فقـط   
هـ علـى شـمول طـالب دور    ٩/٥/١٤١٩وتاريخ ) ١٠٥(القرار رقم  ما نصك". 

ومــن فــي حكمهــم مــن ذوي الظــروف  التربيــة االجتماعيــة مــن األيتــام
وفـي  . الخاصة بإعانة الـزواج المقـررة لفتيـات دور التربيـة االجتماعيـة     

ــاريخ  ــس الـــوزراء رقـــم      ٢٣/٩/١٤٢٧تـ بزيـــادة ) ٢٣٧(هــــ صـــدر قـــرار مجلـ

 



٩ 
 

ــة لأل  ــغ     المخصصــات المقدم ــى مبل ــزواج لتصــل إل ــة ال ــام وشــملت إعان يت
 . هـ١/١/١٤٢٨ريال واعتمد الصرف من تاريخ ) ٦٠.٠٠٠(

ونظراً ألن الوزارة هي الولي الشـرعي البـديل للفتيـات اليتيمـات ومـن فـي       
حكمهن فإن موضوع تربية وتزويج الفتيات من أهم األعمال التي تقوم 

متقدم بطلب الزواج، إذ بها الوكالة، حيث وضعت الشروط والضوابط لل
تتم مقابلة طالب الزواج من قبل مختصين لتحري كفاءته وقدرته على 
الزواج، ويتم ذلك من خالل تعبئة االسـتمارات الخاصـة بـالزواج والتـي     
تشــتمل علــى قســـمين، قســم خــاص بالمتقـــدم للــزواج وتشــمل جميـــع       

عيـة  البيانات الضرورية عنه، إضافة إلى إرفاق مستندات صـحية واجتما 
عنه أيضاً، والقسـم اآلخـر مـن االسـتمارة يشـمل البيانـات الضـرورية عـن         
الفتاة وجهة رعايتها ومستندات أخرى عن رغبة الفتاة في دخول الحيـاة  

  .الزوجية وقبول المتقدم لها
 

 عاونـ أ لكـ  ىلـ ع ةصـ يرح ةيدوعسـ لا ةيـ برعلا ةكلمملا نأ نيبتي اذهبو
ــا ــل معدلـ ــفلا هذهـ ــلا ةئـ ــ ةيحضـ ــذ البـ ــاك نإو ،بنـ ــب تنـ ــملا ضعـ  غلابـ
ــإ جاتــحت ةعــوفدملا ــت ىل ــغتل اًقــفو ليدع ــجلا نظــأ الو ، راعســألا ري  تاه
  .كلذل ةيعاس الإ ةيلوؤسملا

 

 


