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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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قال أحد السلف :
حق على من مسع هذا احلديث ـ يعين قول الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ـ  (( :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني
 ))...أن يعمل به ليكون رفيق النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف اجلنة وال منزلة يف اآلخرة أفضل من ذلك
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مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
لقد اعتنى اإلسالالم األيتتالألم عنألتالب ةالو ة و لالأل لال
اآلتالالألا اليدتالالدة ا ةتالالألذ اهلل وثلال احلالالم ا تالالوال ل ال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال دليل قوي على هاله
الينألتالالب ولقالالد الالالو القالالاوذ ايوت هالاله التو ي الالألا
عمليالالأل و يألللالالو لي الالأل الالالاا واقيالالأل ام ال تتتو ال التالالألرت
اإلسالل تاى اوضوح لقد ار احلاص على رعألتب اليتيم
وةفأللتالاله ا الالأل ع ال اي الالا ولاااقالالب الالالنه صالاللى اهلل عليالاله
وسلم .
ولئ ةألنو الدولب لينيب و واأل ااعألتالب اليتاليم ولال
ا حكمه ارتايته والينألتب اه إثا مل تو د ل تاعأل  ،االنذ
الفاد ا سلم عليه زء ل وا ب الاعألتب لليتيم ولال ا
حكمالاله لالال اللقأالالألء او جم الالول النسالالب وتكالالوذ ثلالال
اكفأللته واخه ليرتاى ا احد ايوا ا سلمني اني احضألذ
اساة طويييب ليييش حيالألة هنيئالب واالن سالنب اهلل ا كالوت
اجملتميالالألا  ،و الالأل الي ال ايالاله اذ رعألتالالب اليتالاليم ا ةن ال
اساة ل اسا اجملتم ا ساللم هالو الوضال الأوييال  ،الالأل
لؤسسالالألا الاعألتالالب او دور اايالالب اي تتالالألم الالالع وضالاليت أل
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الدولالب ال واق الأل اهلل ال ا ال وضال االدتل ال مل ةالد اسالاة
قالالوم ااعألتتالاله والينألتالالب االاله  ،وراالالم قيالالألم الدولالالب اتالالوا
ةأللالالالل او الالاله الاعألتالالالب االالالؤالء ايتتالالالألم ا ا ؤسسالالالألا
اال تمألعيالالب إال اذ الء ال ء الالالهي ال فك ال الالوا ل مالالأل
الغو اإللكألنألا ا ألدتب  ،هو احلنألذ ايساي الأويي او
يوه الأويي ا ها احلنألذ ال تتيسا لليتيم او ل ا حكمه
اءالالكل لنألسالالب إال ا حأللالالب قيالالألم احالالد ايسالالا ا سالاللمب
اكفأللته و يله تييش ا احضألن أل حمتسوب اي الا ا ثلال
ل اهلل اجلواد الكاتم .
ول واقال عملال لسالنواا طوتلالب ا جمالألل الاعألتالب
اال تمألعيب سو خالل زتألرا ا تكارة إت دور الرتايالب
اال تمألعيالالالب و دور احلضالالالألنب اال تمألعيالالالب وهال ال الالالالدور
ا ينيالالالب ااعألتالالالب ايتتالالالألم ولال ال ا حكم الالالم لال ال اللقأالالالألء
وجم ول اياوت  ...سو أل هؤالء ايطفألل ايااتالألء
إت الياليش االالني احضالالألذ اسالالاة لال اسالالا اجملتمال ةمي الالم
ايو واحد ولءألعا لءرتةب وعأ لتوألدل  ،و ال فك
اذ تتجألهل اي زائا االم لال ف م الءالدتد وطلالو م ا لال
جللسالالب اسالالاتب او ليالالب عألئليالالب تسالالودهأل الالو ل ال ايلفالالب
واحملوب ل ل اقيب ايطفألل ا اجملتم  ،وةم انو نظالاا م
الربتئب الع قألال عند دخولال علالي م وعالربا م الالع
سالالألان ةلمالالأل م إت احتضالالألذ صالالدر حنالالوذ فال عن الالأل
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اقد الوالدت وتيوض م ضمب ايم لوليدهأل وازعب ايذ
لفلهة ةود وةيله تءيا األيل النفس واال تمالألع ا
خضم اجملتم ا تالطم .
ولقد سيو الدولب لتنفيه هها الربنالألل اال تمالألع
ا الم لفئالب ايتتالألم ولال ا حكم الم وهالو اانالألل ايسالا
الودتلب وعملو اقوة على التوس ايه و ءجي ا ساللمني
لإلقدام عليه وثل ل خالل سال يل إ ااءا اله اإلدارتالب
و قدتم ا يونألا ا ألدتالب وا ينوتالب لكالل لال تقالوم اكفأللالب
احد ايتتألم ا و ودت ا ا ؤسسالألا اال تمألعيالب التألايالب
لوزارة اليمل والءئوذ اال تمألعيب .
ول هنأل تالت هالها الكتالألذ ليقالدم ا عالاع سالات
اضل رعألتالب اليتاليم والفوائالد الالع ةني الأل اجملتمال والفالاد
ا سالاللم الالااء ةفأللتالاله يحالالد ايتتالالألم  ،لالالم نلق ال الضالالوء
اءالالكل صتصالالا علالالى احلقالالوة ايسألسالاليب الالالع ةالالب اذ
حيصل علي الأل اليتاليم ،وايالد ثلال نتيالا علالى ايسال
الع قوم علي أل رعألتب ايتتألم ا اإلسالم  ،واخ ا طاح
خأوة عمليب

اراد اذ حيتسب اي ا وتيقد النيب علالى

لصألحوب الاسول صلى اهلل عليه وسلم ا اجلنب ةمأل اخرب
عليه الصالة والسالالم ا احلالدتم الصال ي الالهي تقالول
ايه  ( :انأل وةألال اليتيم ا اجلنب هكها  ،وايألر األلسالوألاب
والوسأى وااج اين مالأل ياليئأل ) ( روا الوخالألري )  ،وايالد
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ثلالال

وضالالي اتأالالواا اليم ليالالب لتنفيالاله هالالها ا ءالالاو

ا ضموذ الاا ل اهلل الال عز و ل الالال ،لال ثةالا للمزاتالأل
الدنيوتالالب وايخاوتالالب الالالع حيصالالل علي الالأل ةألاالالل اليتالاليم .
وخنتم اويض التوصيألا ال اةالاله اهلل وواقاله إت ةفأللالب
احد ايتتألم ا ايته واني ااااد اسا ه و اانألء .
واهلل اسالالتل اذ تنفالال ا الالها الكتيالالب واذ ةيلالاله لالال
اليلالالم الالالهي تعنتف ال االاله ا الالالدنيأل واآلخالالاة  .واهلل ا واالالن
وااألدي إت سواء السويل .
ا ؤل
ص  .ذ 1537
الاتألع 77411
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من هو اليتيــــم ؟

اليعتمع هو  :االنفالااد  ،واليتاليم  :الفالادع وةالل يال ء
لفاد تيز نظ ا الو تتاليم  ،واصالل اليتاليم الغفلالب  ،وااله
سعم َ اليتيم تتيمأل ؛ ينه تتغألاالل عال االا  ،ةمالأل قيالل إذ
اليتيم اإلاأألء  ،ولنه اخه اليتيم ؛ يذ الرب تعوأال ءع عناله
 ،وتقالالألل اتضالالأل ا سالال ة تالالتمع  :اي إاأالالألء او ضالالي او
اتالالور  ،اكلمالالب اليتالاليم ا اصالالل أل اللدغالالوي الالدور علالالى
االنفااد والضالي والالو ء واحلأل الب  ،و لال صالفألا ا
واق احلألل لليتيم ا الغأللب  .دور ةلمب اليتاليم ا اللغالب
على االنفااد والضي واحلأل ب  .الأل اليتاليم ا الءالا :
ا و ل اقد ااأل وهو دوذ الولوغ  ،اف ايلا اذ رسالول
اهلل  قألل( :ال تتم ايد احتالم . ) ...
و قول الياذ  :اليتيم الهي فوا ااالو  ،واليجال
الهي متوا اله  ،ول لألا ااوا ا و لأيم .إال اذ اسالم
اليتيم تألن جتألوزا لكل ل اقد احد والدته او ةلي مأل ،
وتقألل للصه تتيمأل إثا اقد ااالأل قوالل الولالوغ  ،ا الو تتاليم
حتى تولال احللالم  ،وتقالألل للمالااة تتيمالب لالأل مل تالزوج ،
انثا زو و زال عن أل اسم اليتمع  .واجلم اتتألم وتتأللى .
الأل اليتاليم ا الءالا  :ا الو لال اقالد ااالأل وهالو دوذ
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الولالالوغ  ،اخالالها ل ال

حالالدتم الاسالالول 

( ال تالالتم ايالالد

احتالم  ،وال صالمألا تالوم إت الليالل ) ( روا ااالو داود )،
ل ال اخالالتال االالني الفق الالألء ا وقالالو انقأالالأل حكالالم اليتالاليم
عنه ،أل ورد ع اا عوالأل

 -رضال اهلل عناله  -اناله

قألل  ( :إذ الا ل لتنوو حل يتاله  ،واناله لضاليي ايخاله
لنفسه  ،ضيي اليأألء لن أل  ،انثا اخه لنفسه ل صألحل
لأل تتخه النأل اقد ثهب عنه اليتم )  ،وهالها ا احكالألم
التصا ا ألل  ،الأل اسالم اليتاليم ا الو تنقأال االأللولوغ الأل

ورد ا حدتم الاسول 

( ال تالتم ايالد احالتالم  ،وال

صمألا توم إت الليل ) .
و أل تل ن األيتتألم  ،ال إذ الالاهم ايالد اللقأالألء او
ل ةألذ جم ول ايذ او ايم او ةلي مأل اقد تفقالد الأفالل
ااوتالاله يي سالالوب لال ايسالالوألذ  ،وايسالالوألذ ةال ة اقالالد
تتواى الوالداذ وهو صغ وقد تفقالدا ا زحالألم احلال ،
او ا حألدلالالب حاتالالن  ،او حالالألدي لالالاوري ولالالأل اة اهالالأل ا
اتأللنالالأل هالاله  .والي ال اذ ا لينألتالالب ا الاله الفئالالب قالالد كالالوذ
ااضالالالل ،االالالألليتيم قالالالد ةالالالد اليالالالم او اتالالالألل او اجلالالالد او
القاتب ،الأل جم ول اياوت يي سوب ل ايسالوألذ ال
ةد اتأل لال ثلال إال ر الب الالا

الالاحيم وهال خال

وااقى .
و تةيدا اها ايلا وحتى تزول اإليكألل الالهي قالد
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تاد لالدى ايالض النالأل وحماله اتال صالدرا اتالوى لال
اللجنب الدائمب للو الوي اليلميالب واإلاتالألء االاقم 11177
لؤرخب ا  7471/71/14هال حول هها ايلا و ألء اي أل
لأل نصه  ( :إذ جم الول النسالب ا حكالم اليتاليم لفقالدهم
لوالدت م ال هم ايد حأل ب للينألتب والاعألتب ل ليالاوا
النسب ليالدم ليااالب قاتالب تلجالتوذ إلياله عنالد الضالاورة
وعلى ث ل انذ ل تكفل طفال ل جم ول النسالب األناله
تدخل ا اي الا ا رت الب علالى ةفأللالب اليتاليم ليمالوم قولاله
صلى اهلل عليه وسلم  (( :انأل وةألال اليتيم ا اجلنب هكها
وايالالألر األلسالالوألاب والوسالالأى واالالاج اين مالالأل يالاليئأل )) ( روا
الوخألري ) .

لم صدرا اتوى اخاى الحقب األ و اتفصاليل اةالرب
ااقم  17743لؤرخب ا 7411 / 71 / 11هالال  ،و الألء
ا اول اقالالاة لن الالأل لالالأل تل ال  ( :ل ال ااالالوذ اإلحسالالألذ ا
يالالالاتيب اإلسالالالالم حضالالالألنب اللقالالالي اجمل الالالول النسالالالب ،
واإلحسألذ إليه ا ةفأللته و اايته اايب إسالالليب صالألحلب ،
و يليمالاله االالاائض الالالدت و لداذ الءالالا واحكأللالاله  ،وا
هالالها ا الالا عظالاليم ولالالواذ زتالالل  ،وتالالدخل ا اي الالا
ا رت ب على ةفأللالب اليتاليم ليمالوم قالول الالنه  (( :انالأل
وةألال اليتيم ا اجلنب هكها  ،وايألر األلسالوألاب والوسالأى
وااج اين مأل ييئأل )) (روا الوخألري) .
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فضل كفالة اليتيم

لقالالد اهالالتم اإلسالالالم اءالالتذ اليتالاليم اهتمأللالالأل األلغالالأل ل ال
حيالالم اايتالاله ورعألتتالاله وليألللتالاله وضالالمألذ سالالول اليالاليش
الكافب له  ،حتى تنءت عضوا نألايأل ا اجملتم ا سلم قالألل
يألت  ( :اَتلَأل اليتِيم اَالَ ق ا ) [ الض ى  :لتالب  ] 1وقالألل
يالالألت ( اَراتالالو الِالالهِي تعكَالالهذع األلالالدت * اَالالهلِ َ الِالالهِي
ت الدع ع اليتالاليم ) [ ا الالألعوذ  :لتالالب  ، ] 1 -7وهأل الالألذ اآلتتالالألذ
ؤةداذ على الينألتب األليتيم والءفقب عليه  ،ة ال تءاليا
األلنقص ع اال لال ااالااد اجملتمال  ،ايالت أم وتصالو
عضوا هألدلأل ا اجملتم ا سلم .
و الالأل تؤةالالد علالالى حالالاص التءالالات اإلسالالالل علالالى
اليتالاليم والتتةيالالد ا سالالتما علالالى الينألتالالب االاله وحفظالاله  ،هالالو
ورود ةلمب اليتيم ولءالتقأل أل ا لالالي وعءالات لتالب لال
لتالالالألا القالالالالذ اليظالالاليم  ،واالالالأللنظا ا نصالالالوص القالالالالذ
اليدتدة ا يتذ اليتاليم  ،انناله فكال صالنيف أل إت

سالب

اقسألم رئيسب،ةل أل دور حول:دا ا ضألر عنه ،و لب
ا صالالألحل لالاله ا لأللالاله ،وا نفسالاله ،وا احلأللالالب الزوا يالالب،
واحلالالم علالالى اإلحسالالألذ إليالاله،ولااعألة اجلألنالالب النفس ال
لدته.
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تقالالول يالالألت  ( :وإث اَخالالهنأل لِي الالألة انِ ال إسالالاائيل الَ
يوعدوذ إالِ اللَه واِأللوالدت إحسألنأل وثِي القااى واليتأللى
وا َسالالألةِني وقولالالوا لِلنَالالأل حعسالالنأل واَقِيمعالالوا الصالالالةَ ول الالوا
الزةَألةَ لعمَ ولَيتعم إال قَلِيال لِنكم وانتعم لعياضعالوذ ) [الوقالاة

 ،لتالالالب  ، ] 35 :األإلحسالالالألذ إت اليتالالاليم لالالالتيني ةمالالالأل هالالالو
للوالدت ولهي القااى  ،ةمأل قألل يألت  ( :اَراتو الِهِي
تعكَهذع األلدت * اَالهلِ َ الِالهِي تالدع ع اليتاليم * وال حيالض
علَى طَيألم ا ِسكِني ) [ ا ألعوذ  . ] 5 -7 :وقولاله يالألت :
( اَتلَأل اليتِيم اَالَ ق ا ) [الض ى  :لتب  . ] 1قالألل ااال ةال
ع ال فس ال هالاله اآلتالالب  :االالال ق الالا اليتالاليم  :اي ال هلالاله
و ن الالا و نالاله  ،ولكال احسال إليالاله و لأال االاله  ،وةال
لليتيم ةأليذ الاحيم .ولقالد ةالألذ صاللى اهلل علياله وساللم
ارحم النأل األليتيم وايفق م عليه حتى قالألل حأللالأل علالى
ثلالال  ( :انالالأل وةألاالالل اليتالاليم ا اجلنالالب هكالالها  ،وايالالألر
األلسوألاب والوسأى وااج اين مأل ييئأل ) .

ةمأل الالا  -عالز و الل  -افال الالوال ايتتالألم ،
وعدم التياع األ اسوء  ،وعدَ ثل ل ةوالألئا الالهنوذ
وعظالالألئم ايلالالور  ،ور الالب عليالاله ايالالد اليقالالألذ  ،قالالألل
يالالألت (:إذ الالالهِت تالالتةلوذ اَلالالوال اليتالالأللى للمالالأل إنمالالأل
تتةلوذ ا اعأونِ م نألرا وسيصاللَوذ ساليِ ا ) [ النسالألء  :لتالب

 ، ] 71ةمأل قألل يألت  (:وال قااعوا لألل اليتِيم إال اِالأللتِ
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هِ احس ع حتى تول اَيعدَ ع واواوا اِأللي دِ إذ الي الد ةَالألذ
لس الئعوال ) [ اإلسالالااء  :لتالالب  . ] 54وع الدَ الاسالالول  اةالالل
لالالألل اليتالاليم ل ال السالالو ا واقالالألا  ،اي ال اا ال هاتالالاة -
رض اهلل عنه  -ع النه  قالألل  ( :ا تنوالوا السالو
ا واقألا  ،قالأللوا  :تالأل رسالول اهلل  ،ولالأل هال ا ،قالألل :
الءاك األهلل  ،والس ا  ،وقتل الالنف

الالع حالام اهلل إال

األحلن  ،واةل الااأل  ،واةالل لالألل الي تاليم  ،والتالول تالوم
الزح

 ،وقه

احملصالنألا ا ؤلنالألا الغالألاالا ) ( روا

الوخألري ) .وتأالورة ثلال ايلالا  ،و اله صاللى اهلل علياله
وسلم ل ةألذ ضييفأل ل الص ألاب اال تتولني لألل تتيم ،
اي اا ثر – رض اهلل عنه – اذ رسول اهلل  قالألل :
( تأل ااأل ثر  ،ان اراك ضييفأل  ،وإن احب ل لأل احالب
لنفس  ،ال تلاذ علالى الالنني  ،وال الولني لالألل تتاليم ) (

روا لسلم ) .
واستماارا حلالاص التءالات اإلسالالل علالى الالوال
اليتالالأللى  ،الالالا األسالالت مألرهأل و نميت الالأل حتالالى ال سالالتنفدهأل
النفقالالب علالالي م  ،القالالد ورد عالال الالالنه صالاللى اهلل عليالاله
وسلم انه قألل  ( :اال ل راى تتيمأل له لألل اليتجالا االه ،
وال ترتةه حتى تةله الصدقب ) ( روا ااو داود)  .ةمالأل ورد
ع عما رض اهلل عنه انه قألل  ( :اجتاوا ا لألل اليتأللى
حتى ال تةل أل الزةألة )  ،ول هنأل تلزم الول علالى لالألل
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اليتيم است مألرهأل صل ب اليتيم علالى راي ةال لال اهالل
اليلم اءاط عدم ياتض أل لألخأألر .
و المألعأل لكل لأل سون  ،الا الاسول صلى اهلل عليه
وسالاللم اكفأللالالب اليتالاليم  ،وضالالمه إت ايالالوا ا سالاللمني ،
وعدم اةه همال اال را ٍ ا اجملتم ا سلم  ،القد اخاج
الوخالالألري ا صالال ي ه اذ رسالالول اهلل  قالالألل  ( :انالالأل
وةألاالل اليتاليم ا اجلنالب هكالها وايالألر األلسالوألاب والوسالأى

وااج اين مأل ييئأل ) (لتفن عليه) ،ةمأل عد رسول اهلل 
خ ايو ل ا سلمني ايالو اياله تتاليم تع سال إلياله  .القالد
ورد اذ النه صلى اهلل عليه وسلم قألل  ( :خال ايالويف ا
ا سالاللمني ايالالوه ايالاله تتالاليم تع سالال إليالاله  ،ويالالا ايالالويف ا
ا سلمني ايو ايه تتيم تعسألء إليه ) (روا اا لأل ه ) .
ولقالد وعالد الاسالالول صاللى اهلل عليالاله وساللم االالألي ا
اليظيم

كفل ااعألتالب ايتتالألم  ،اقالألل صاللى اهلل علياله

وسلم  ( :ل عألل لاللب ل ايتتالألم ةالألذ ةمال قالألم ليلاله
وصالالألم ن الالألر واالالدا وراح يالالألهاا سالاليفه ا سالالويل اهلل ،
وةنالالو انالالأل وهالالو ا اجلنالالب اخالالوت ة الالأل ني اختالالألذ والصالالن
إصوييه السوألاب والوسأى ) (روا اا لأل ه ) .
ةمالالالأل يالالالل اإلحسالالالألذ إت ايتتالالالألم عال الالالأل لقسالالالوة
القلب ،اي اا هاتاة رض اهلل عنه اذ ر ال يالكأل إت
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رسالالول اهلل صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم قسالالوة قلوالاله اقالالألل :
( الس را اليتاليم  ،واطيالم ا سالكني ) (روا ا الد )،
ور الب علالالى ثلال اي الالا اليظاليم  ،حيالالم تكسالالب ا الالاء
احل سنألا اليظألم اكل يياة فسال اي الأل علالى را ثلال
اليتيم  ،ايال ااال الأللالب اذ رسالول اهلل  قالألل  ( :لال
لس را تتيم مل فس ه إال هلل ةألذ له اكل يياة لاا
علي أل تد حسنألا ،ول احس إت تتيمالب او تتاليم عنالد
ةنو انأل وهو ا اجلنب ة أل ني واالاة االني إصالوييه السالوألاب
والوسأى ) (روا ا د) .
ولقالالد مت الالل اجملتم ال ا سالاللم ل ال التو ي الالألا عمليالالأل
ادءا ل عصالا الصال ألاب رضالواذ اهلل علالي م حتالى تولنالأل
احلألضالالالا ،القالالالد لوالالالو اذ هنالالالألك اليدتالالالد لال ال الصال ال ألاب
والصالالال ألايألا ةفلالالالوا اتتأللالالالأل وتتيمالالالألا وضالالالموهم إت
ايالالو م ،ولالالن م علالالى سالالويل ا الالألل ال احلصالالا  :ااالالواكا
الصدتن  ،وراا ا خدت  ،ونييم ا هزال  ،وقدالالب
ا لظيوذ  ،وااو سييد اتدري  ،وااو حمهورة  ،و ااو
طل ب  ،وعاوة ا الزا  ،وسيد ا لألل اينصألري،
واسيد ا زرار  ،وعألئءب انو الصدتن  ،وام سليم ،
وزتنالالب انالالو ليألوتالالب  -رضال اهلل عالالن م  -وا هالالم
ةال ال وةال ال

الالالدا لال ال الصال ال ألاب رضالالالواذ اهلل علالالالي م

والتألايني ول وي م انحسألذ إت توم الدت .
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واعلالالالم اخال ال ا سالالاللم اذ رعألتالالالب ا سالالاللمني لألتتالالالألم
ولالالال ا حكم الالالالم قالالالالوم علالالالالى اسالالال

اصالالالاليلب قوتالالالالب

نألالالن لن الالأل لي ال او الاله الاعألتالالب الالالع تقالالدلون أل االالم
سالالالالواء لالال ال احالالالالألد ا سالالالاللمني او لالال ال اجملتمالال ال ا سالالالاللم
اءالالالالكل عالالالالألم ،وهالالالاله الاعألتالالالالب ال قالالالالوم علالالالالى جمالالالالاد
عألطفالالالب قالالالد ضالالالم ل او يالالالفقب عالالالألااة او ر الالالب قالالالد
الالالزول و تنالالالألقص علالالالى لالالالا ايتالالالألم  ،االالالل هال ال قواعالالالد
اسألسالالالاليب لا كالالالالزة علالالالالى و ي الالالالألا راألنيالالالالب وهالالالالدي
نوالالالوي ،واليالالال اذ است ضالالالألر هالالاله ايسالالال

يالالالني

ا سالالالاللم علالالالالى ايقالالالالدام علالالالالى رعألتالالالالب هالالالالؤالء ايتتالالالالألم
واليأ علي م والءفقب ا م .
ول ثل ان م تنظالاوذ إت هالها اليتاليم علالى اذ صلالوة
اءاي له ةاالته الع ةاله اهلل ا أل اقد اسجد لالئكته له
حني خلقاله  ،قالألل يالألت ( :إث قَالألل راعال َ للمالئكَالبِ إنال
خالالأللِنع اءالالاا ل ال طِالالني  االالنثا س الوَتتعهع ونفَخ الوع اِي الهِ ل ال
روحِالال اَقَيعالالوا لالالهع سالالأل ِدِت  اَسالالجد ا الئكَالالب ةلد عالالم
اَليعالالوذ  إال إالِالالي

اسالالتكرب وةَالالألذ لِ ال الكَالالألاِات )

[ ص  :لتالالب  . ] 14 -17وهالالالها السالالجود سالالالجود إةالالالاام
وإعظالالألم واحالالرتام ةمالالأل ثةالالا ا فسالالاوذ .و الالن

اإلنسالالألذ

لكالالام  ،ولإلنسالالألذ لنزلالالب خألصالالب االالني صلوقالالألا اهلل عالالز
و ل  ،قألل يألت  ( :ولَقد ةَاَلنأل انِ لدم وحملنألهعم ا
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الوَا والو ا ورزقنألهعم لِ الأِيوألاِ واَضَلنألهعم علَى ةَالِ
لمَ خلَقنأل فضِيال ) [ اإلسااء  :لتالب  ، ] 11 :القالد ةالام
اهلل هالها ا خلالالوة الوءالالاي علالالى ةال

ال خلالالن  ،ةالالاله

ا يئتالاله  ،و سالالوتته  ،واأا الاله  ،وخالاتالاله ا ايرع ،
واتسالالخ الكالالوذ لالاله  ،وةالالاله االالنعالذ ثلالال التكالالاتم
وختليد ا ةتألاه اليزتز  .ول هنالأل  ،األإلنسالألذ لكالام لاله
لنزلته احملرتلب  ،وله ةاالته ا صونب احملرتلب  ،واليتيم لاله
حن هها التكاتم ،و أل تزتد ا حن كاتم اليتيم ول ا
حكمه الضي الهي تييءه .
لالالم اعلالالم اخ ال احلويالالب اذ اجملتم ال ا سالاللم جمتم ال
لرتاحم لتمألسال لتالواد ،قالألل يالألت  ( :لع مَالده رَسعالولع
اهللِ والَهِت ليهع اَيِدَاءع علَى الكفَألر رعحمألءع اين عم  ...اآلتالب
) [ الفالالت  :لتالالب  ، ] 11 :وقالالألل يالالألت واصالالفأل ا الالؤلنني :
( لع المَ ةَالالألذ لِ ال الَ الهِت للنعالالوا و واصالالوا اِأللصَالالرب و واصالالوا
اِأل َاحم البِ ) [ الولالالد  :لتالالب  ، ] 71:وتص ال

الاسالالول 

ا ؤلنني اتن م ةألجلسد الواحد  ،اف احلالدتم اذ رسالول
اهلل  قالالالألل  ( :الالالاى ا الالالؤلنني ا الالالاا

م و الالالوادهم

و يألطف م ةم ل اجلسد إثا ايتكى لناله عضالو الداعى لاله
سألئا سد األلس ا واحلمى ) (روا الوخألري) .وع انال
ا ذ النه صلى اهلل عليه وسلم قألل  ( :ال تالؤل احالدةم
حتالالى حيالالب يخيالاله لالالأل حيالالب لنفسالاله ) ( روا الوخالالألري) ،
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وليظالالم قيمالالب الرتاحالالم عالالد رسالالول اهلل  الالالهي ال تالالاحم
الوءا عمولأل ل اتألسات اف احلالدتم  ( :خالألذ عوالده
وخسا مل ةيل اهلل يألت ا قلوه ر الب للوءالا )  ،ولال
هها اي

الاله ي حيالم علالى الرتاحم ،الد ثلال اإلقوالألل

الكالالو علالالى ةفأللالالب اليتالاليم ورعألتتالاله االالني احضالالألذ اسالالا
ا سالاللمني علالالى لالالا التالالألرت  ،ومألصالالب ان الالم تستءالالياوذ
قيمب عظيمب ل قيم اإلسالم وقألعدة اسألسيب ا التيأللالل
 ،وه إذ زاء اإلحسالألذ ا اإلسالالم اإلحسالألذ ه لاله ،
قالالألل اهلل يالالألت  ( :هالالل
الالا

الالزاءع اإلحسالالألذ إالَ اإلحسالالألذ ) [

 ، ] 11 :اي هل زاء ل احس ا عوألدة اتالأللن

 ،ونف عويد  ،إال اذ حيس خأللقه إليه األل واذ اجلزتالل
 ،والفوز الكو والييش السليم .وا احلالدتم اذ رسالول
اهلل  قألل  ( :إذ اهلل ةتب اإلحسألذ علالى ةالل يال ء )...
(روا لسلم).
و نجل حكمب التءات ولتألنب هها اي الالهي
قالالوم عليالاله رعألتالالب ايتتالالألم ل ال خالالالل تلالالل هالاله اآلتالالب
الكافالالالب وراأ الالالأل األلالالالهي ،الال اصالالالدد  ،قالالالألل يالالالألت :
( وليخش الِهتِ لَو اةوا لِ خلفِ م ثعرتب ضِيألاأل خالألاوا
علَالالالالالي م اَليتقالالالالالوا اللَالالالالاله وليقولالالالالالوا قَالالالالالوال سالالالالالدِتدا )
[ النسألء:لتب ، ]1:اجيل ةألال اليتيم اليوم إمنأل تيمل لنفسه
لو اك ثرتالب ضاليألاأل  ،انناله سالتعيأللل ثرتتاله الضاليأل هالأل
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عأللل اه ثرتب ا  ،الييألللوا ايتتألم الهت حتو اتدت م
 ،ةمالالأل حيوالالوذ اذ تيأللالالل ا هالالم اتتالالألل م ل ال ايالالدهم

،

اكمأل ع س إت اليتيم اليوم تع س إت اتتألل ا الغد ،
وةمالالأل الالدت الالداذ ،االالنذ ةالالألذ خالال ا ةالالألذ اتالال االالألت
والوألدئ اةام  ،وإذ ةألذ ياا ةالألذ الءالا األلءالا والوالألدئ
اللم .
وليضم اإلسالم حن ايتتألم ا الاعألتالب والينألتالب
الالد انالاله قالالد حالالاص علالالى يالالل اجملتم ال ا سالاللم لت ال زرا
لتيألونالالأل تءالالد ايضالاله ايضالالأل  ،وثل ال ل ال خالالالل احل المَ
ا تواصالالل ياالالااد علالالى خدلالالب ايضال م ايضالالأل ،و فالالات
ةاذ إخوان م ا سلمني  ،وإدخألل الساور على انفس م
 ،وة ضييت م  ،ورَالب علالى ثلال اي الا اجلزتالل ،
وع الدَ رسالالول اهلل  ل ال ااضالالل ايعمالالألل  ،اي ال اا ال
هاتاة اذ رسول اهلل  سعئل :اي اليمل ااضل ا قالألل :
( ااضل اليمل اذ عالدخل علالى اخيال ا الؤل سالاورا او
قض ال عنالاله دتنالالأل او أيمالاله خوالالزا ) (روا ا نالالهري)  .ةمالالأل
يل عوذ الا ل يخيه ا سلم صالدقب تتصالدة ا الأل عال
نفسه ا ةل توم  ،اي اا عوأل

– رض اهلل عن مأل –

اذ رسول اهلل قألل ( :ا اا لدم ستوذ ولالمثألئب سعاللى
او عظالالالم او لفصالالالل  ،علالالالى ةالالالل واحالالالد ا ةالالالل تالالالوم
صالالدقب  ،ةالالل ةلمالالب طيوالالب صالالدقب ،وعالالوذ الا الالل اخالالأل
23

صدقب ) ( روا الوخألري ا ايدذ ا فاد).
وتتواصل احلم لال الاسالول  ياالااد اجملتمال
ا سلم اتذ تتيالألونوا وتكونالوا ا خدلالب ايضال م ايضالأل ،
والتسألعد لقضألء حوائ ايض م ايضأل ،اف احلدتم اذ
الاسول  قألل  ... ( :لال ةالألذ ا حأل الب اخياله ةالألذ اهلل
االال حأل تالاله ) (روا لسالاللم)  ،وتالالأل لالاله ل ال عالالوذ لإلنسالالألذ
عندلأل تكوذ اهلل ا حأل ته  ،و ثل ال تت قن إال حينمالأل
تكوذ ا سلم ا حأل ب اخيه يي نو ل انوا احلأل ب .
ولقالالالد و َالالاله الاسالالالول  التالالاله إت نفالال النالالالأل
وإدخألل الساور على انفس م وةء ةاا م  ،وعدَ ل
تفيالالل ثل ال اتنالاله احالالب النالالأل إت اهلل  ،اقالالألل  (:احالالب
النأل إت اهلل يألت انفي م للنأل  ،واحب ايعمألل إت
اهلل  -عالالز و الالل  -سالالاور تدخلالاله علالالى لسالاللم  ،او
تكء عنه ةاااله ( ) ...روا الأربانال ) ،وال يال اذ لال
ايد الكاذ اليتم ولأل تستتويه ل ضي وضار وضاليأل
إثا مل تتي د ث ل اليتيم األحلف والاعألتب .
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فوائد كفالة األيتام

اعلم اخ ا سلم اذ ل نيمب اهلل علي اذ تواقال
إت ةفأللب تتيم او ل ةألذ ا حكماله  ،وقالد ر الب الءالا
للالالب ل ال الفوائالالد الالالع ت قالالن ل ال وللمجتم ال عنالالد
قيألل او احد ااااد ا ساللمني اكفالأللت م ورعالألتت م ولال
هه الفوائد :
( )7ة فأللالالب اليتالاليم ل ال قوالالل ا سالاللم الالؤدي إت لصالالألحوب
الاسول  ا اجلنب وةفى اهل يااأل واخاا .
( )1ةفأللب اليتيم واإلنفألة عليه و اايته والينألتالب االه الدل
على طو سليم واأاة نقيب وقلب رحوم .
( )5ةفأللالالب اليتالاليم وا س ال علالالى راسالاله و أييالالب خالالألطا
ؤدي إت اقين القلب و زتل القسوة عنه .
( )4ةف أللالالب اليتالاليم يالالود علالالى صالالألحو أل االالألت اجلزتالالل
والفضل اليظيم ا احليألة الالدنيأل اضالال عال اآلخالاة
قألل يالألت  ( :هالل الزاءع اإلحسالألذ إالَ اإلحسالألذ )
[الالا

 ، ] 11 :اي هل زاء لال احسال ا عوالألدة

اتالالأللن  ،ونف ال عويالالد  ،إال اذ حيس ال خأللقالاله إليالاله
األل واذ اجلزتل  ،والف وز الكو والييش السالليم ا
الدنيأل واآلخاة .
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( )3ةفأللب اليتاليم سالألهم ا انالألء جمتمال ساللي ٍم خالأل ٍل لال
احلقد والكااهيب و سود ايه روح احملوالب وا الودة قالألل
 ( : الالالالالاى ا الالالالالؤلنني ا الالالالالاا

م و الالالالالوادهم

و يالالالألطف م ةم الالالل اجلسالالالد إثا ايالالالتكى لنالالاله عضالالالو
الالداعى لالاله سالالألئا سالالد األلسالال ا واحلمالالى ) (روا

الوخألري).
( )1ا إةالاام اليتالاليم والقيالألم االالتلا ورعألتتاله والينألتالالب االاله
وةفأللتالالاله إةالالالاام الال يالالالألرك الاسالالالول  ا صالالالفب
اليتم ،وا هها دليل على حموته . 

( )1ةفأللب اليتيم زة لألل ا ساللم و أ الا وجتيالل هالها
ا ألل نيم الصألحب للمسلم .
( )3ةفأللالالب اليتالاليم لالال ايخالالالة احلميالالدة الالالع اقاهالالأل
اإلسالم والتدح اهل أل .
( )1ا ةفأللالالب اليتالاليم ااةالالب عظيمالالب حتالالل علالالى الكألاالالل ،
و زتد ا رزقه ( ).
7

( )71ةفأللالب اليتاليم جتيالالل الويالو الالهي ايالاله اليتاليم لال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
( )7لوسوعب نظاة النييم ا لكالألرم اخالالة الاسالول الكالاتم  ،صالألحل
ا

يد و عوالد الالا

ا لالوح  ،دار الوساليلب للنءالا  ،الد ،

زء  ،3ص . 5114
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خ الويوا ةمأل قألل  ( :خ ايويف ا ا سلمني
ايوه ايه تتيم تع س إليه . ) ...
( )77ا ةفأللب اليتيم حفال لالهرتت لال ايالدك وقيالألم
اآلخالالالات األإل حسالالالألذ إت اتتأللال ال قالالالألل يالالالألت :
( وليخش الِهتِ لَو اةوا لِ خلفِ م ثعرتالب ضِاليألاأل
خألاوا علَي م اَليتقوا اللَه وليقولالوا قَالوال سالدِتدا )
[ النسالالألء:لتالالب ، ]1:اكألاالالل اليتالاليم اليالالوم إمنالالأل تيمالالل
لنفسالاله لالالو الالاك ثرتالالب ضالاليألاأل  ،اكمالالأل ع س ال إت
اليتالاليم اليالالوم تع س ال إت اتتألل ال ا الغالالد  ،وةمالالأل
دت داذ .
واكل حألل اخ احلويالب ال فكال اذ ستءاليا هاله
الفوائد الدنيوتب ا رت وب على ةفأللب اليتيم  ،و يله تييش
ا ةنال اسالا

إال ايالد التأويالن اليملال االها ا ءالالاو

اتيا وقيأللال اكفأللالب احالد ايتتالألم  ،وسالتجد اتال ةالل
ات ا الدنيأل وا اآلخاة انثذ اهلل .

27

28

حقوق اليتيم يف اإلسالم

لقالالد اهالالتم التءالالات اإلسالالالل االالتلا ايتتالالألم ولال ا
حكم الالالالم لالال ال ايطفالالالالألل اللقأالالالالألء او جم الالالالول ايذ ،
واحألط م األلاعألتب ،واقا ام ل احلقوة لأل تضم ام
حيألة ةافب واستقاارا نفسيأل وا تمألعيأل  ،وسالنورد ايالض
احلقالالوة الالالع ةفل ال أل اإلسالالالم لألطفالالألل اءالالكل عالالألم ،
وللأفل اليتيم ول ا حكمه اءالكل اخالص  ،ثلال اناله
قد مل هه احلقالوة و ضالم حقوقاله عنالد اقالد ااياله او
عدم ليااب والدته وال ةد ل تأأللب له ا أل .
 ) 0حق احلياة :

وهها احل ن ل اااز لأل ةفله التءالات اإلسالالل
للأفل  ،حيم ةألذ واد الونألا لنتءاا ا اجلألهليب خءاليب
اليألر  ،إضألاب إت قتل ايوالد خواأل ل الييلب والفقالا ،
ا ام اإلسالالم ثلال ويالدد علياله  ،قالألل يالألت  { :وال
قتعلالالوا اوالدةالالم خءالاليبَ إلالالالةٍ  ،ال ع نالالازعق عم وإتالالألةم إذ
قَ ال تلَ عم ةَالالألذ خِأئالالأل ةالالو ا } [ اإلسالالااء  :اتالالب  ، ] 57وروى
الوخألري  -تا ه اهلل  -اذ رسالول اهلل  سالئل اي
الالالهنب اعظالالم عنالالد اهلل ا قالالألل  ( :اذ جتيالالل هلل نالالدا وهالالو
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خلق ال  ،قلالالو  :إذ ثلالال ليظالاليم  .قلالالو  :لالالم اي ا
قألل  :لم اذ قتل ولدك ختأل اذ تأيالم ليال  .قلالو :
لالالالم اي  .قالالالألل  :لالالالم اذ زانال ال اليلالالالب الالالألرك ) ) ( روا

الوخألري )  .ةمأل اخاج الوخألري اتضأل ع ا غ ة ا ييوب
ال رض اهلل عنه ال انه قألل  :قألل النه  ( : إذ اهلل حالام
علالالاليكم عقالالالوة ايل الالالألا وواد الونالالالألا ولنال ال وهالالالألا
،وةا لكم قيل وقألل ،وة اة السؤال ،وإضالألعب ا الألل )

( روا الوخألري ) .
وا ه التو ي ألا قار اإلسالم حقأل لألاتأل للأفل
وهالالو حقالاله ا احليالالألة  ،ال حيالالل انت ألةالاله االالتي يالالكل ل ال
اييكألل  ،ومألصب للأفالل اليتاليم او اللقالي  ،االل هالها
احلن لتقار

ةألذ جم ول النسب اءكل اةرب .

 ) 2حق النسب :

ايد اذ ضم التءات اإلسالل للأفل احلن ا
احليالالألة  ،ضالالم لالاله احلالالن ا النسالالب واالنتسالالألذ يايالاله،
حتى ال تكوذ عاضب للج أللالب  ،ولال لالمَ ضاليأل حقالوة
اخاى ل ل اإلنفألة واإلري  ،ايقار اهلل عالز و الل ثلال
ا قوله  ( :ادعوهم آلاألئِ م هعو اَقس عِند اللَالهِ اَالنذ لَالم
يلَمعالالالالوا لاالالالالألءهعم اَالالالالنخوانعكم ا الالالالالدِت ولالالالالوالِيكم )
[ ايحالالالزاذ  :لتالالالب ، ] 3ةمالالالأل حالالالام اإلسالالالالم التالعالالالب
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األينسألذ  ،او حمألولب انتسألذ الأفل لغال ااياله  ،ور الب
على ثل اليقألذ الءدتد  ،القد لوو اذ الاسول صلى
اهلل عليه وسلم قألل ( :ل ادعى إت ا اايه وهالو تيلالم
انالالاله االال اايالالاله األجلنالالالب عليالالاله حالالالاام ) ( روا الوخالالالألري ) .
واهل ضم اإلسالم للأفل تتيمأل ةالألذ او اال انتسالألاأل
يذ والتصألقأل افئب تنتم إلي أل  ،ومل ترتةه همال جم وال
ا اجملتم .
ةمالالالأل قالالالار التءالالالات اإلسالالالالل للأفالالالل حالالالن
االنتسألذ  ،انذ الاسول  و ه األختيألر االسم ا نألسب
للأفالالالل  ،االالالدلنأل علالالالى اي الالالألء احملووالالالب إت اهلل ل الالالل:
عوالالد اهلل وعوالالد الالالا

وةالالهل ا الالألء اينويالالألء  ،ةمالالأل

اريدنأل إت اك ايض اي ألء ا ا نألسالوب ل الل  :تسالألر
 ،وحزذ  ،وعألصيب  ،واا .
 ) 3حق الرضاعة :

وتعيالالالالد هالالالالها هالالالالو احلالالالالن ال أللالالالالم للأفالالالالل ا
سلسالالالالله ا احليالالالالألة  ،القالالالالد او الالالالب اإلسالالالالالم علالالالالى
ايل الالالالالالألا إرضالالالالالالأل اوالدهالالالالالال  ،قالالالالالالألل يالالالالالالألت :
( والوا لالالدِااع تعاضِالالالي اَوالَدهعالال َ حالالالولَني ةَالالالأللِلَني لِمالال
اَراد اذ تعالالالالالالتمَ الاَضالالالالالالألعب ) [ الوقالالالالالالاة  :لتالالالالالالب ، ] 151 :
ولقالالد ال ال الفق الالألء علالالى و الالوذ إرضالالأل الأفالالل لالالأل
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دام ا حأل الالالالب إليالالالالاله وهالالالالالو ا سالالالال الاضالالالالالأل  ،لالالالال
اختال اني الفق ألء ا و واه على ل تكوذ ا.

 ) 4حق النفقة :

وهها احلن ل احلقوة ا قار لألانألء على اآلاالألء
ا التءات اإلسالل وقد ا الالم الفق الألء علالى اذ علالى
ا اء نفقب اوالد ايطفألل الالهت ال لالألل االم  ،يذ ولالد
اإلنسألذ ايضه  ،وهو ايض والد  ،ةمالأل ةالب علياله اذ
تنفن على نفساله واهلاله  ،ةالهل علالى ايضاله واصالله ،
قألل يألت  ( :ليعنفِن ثعو ساليبيف لِال ساليتِهِ ولال قالدِر علَياله
رزقهع اَليعنفِن لِمَأل ل هع اللَهع ال تعكلِ ع اللَه نفسالأل إال لالأل ل ألهالأل
سيجيلع اللَهع ايد ععساٍ تعساا ) [ الأالة  :لتب  ] 1ةمأل عدَ
الاسالالالول  النفقب على ايانألء وايهل خ نفقب تنفق أل
الا الل  ،اي ال لواالالألذ – رض ال اهلل عنالاله – قالالألل  :قالالألل
رسول اهلل  ( : ااضل دتنألر تنفقه الا ل على عيأللاله،
ودتنالالألر تنفقالاله الا الالل علالالى دااتالاله ا سالالويل اهلل  ،ودتنالالألر
تنفقالاله علالالى اص ال ألاه ا سالالويل اهلل )  ،قالالألل ااالالو قالاالالب –
احالالد رواة احلالالدتم – واالالدا األلييالالألل  ،واي ر الالل اعظالالم
ل ر ل تنفن على عي ألل صغألر تيف م او تنفي م اهلل االه
وتغني م (روا لسلم) .
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والنفقب الوا وب ةمأل تياا أل الفق ألء ه  :ةفألتالب
ل فونه خوز وإدالأل  ،وةسوة ولسالكنأل و وااي الأل  ،ةمالأل
ءالالتمل النفقالالب الاضالالأل واحلضالالألنب واليالالالج وا صالالألرت
ا درسيب وا هالأل لال ايلالور الالزلالب  .وثلال اخالها لال
حالالدتم ا لاسالالول صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم الالالهي اوتالاله
عألئءالالب  -رض ال اهلل عن الالأل  -ان الالأل قأللالالو  ( :الالألءا
هند إت النه  اقأللو  :تأل رسول اهلل  ،إذ ااالأل سالفيألذ
ر ل ي ي ال تيأيين لأل تكفيين وولدي إال لأل اخالها
ل لألله وهو ال تيلم  .اقألل  :خهي لالأل تكفيال وولالدك
األ ياو ) (روا لسلم) .
وإ ثا لالالألا ايذ او ةالالألذ ا حكالالم ا يالالدم االال
القالالألدر علالالى الكسالالب  ،اتكالالوذ النفقالالب علالالى ةالالل الالالهت
تالونه على قالدر إرل الم لالو لالألا هالو  ،االنذ يالهر ثلال
ايلى ايو لألل ا سلمني هأل تقدله ل لسألعداا نقدتب ،
او ل خالل الدور اإلتوائيب وا ؤسسألا اال تمألعيب .
 ) 5حق الوالية :

وهها احل ن لألطفألل  ،ومألصالب لألتتالألم ولال ا
حكم م ل اللقأألء لقار ل لاللب او ه ه :
-

والتب احلضألنب .

-

والتب النف

-

والتب ا ألل .
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.

اوالتب احلضألنب تكوذ الدور اي أل للنسألء  ،وه
اايب الأفل ورعألتته ا الفرتة الع ال تستغين اي أل الأفل
عال النسالالألء  ،والنسالالألء احالالن اضالالألنب الأفالالل  ،وهالالها لالالأل
تتفالالن عليالاله الفق الالألء  ،ل ال قالالدتم ايم ا حالالن احلضالالألنب
لأفل أل دوذ لأل سالواهأل لال النسالألء لتالى لالأل الواااا اي الأل
ياوط اهليب احلضألنب  ،وثل اخالها لال احلالدتم الالهي
تاوته عود اهلل ا عماو ا اليألص  -رض اهلل عالن م
 اذ النه صلى اهلل عليه وساللم قضالى اذ ا الااة احالناولدهأل لأل مل تزوج ) (روا ا د)  .الأل وقالو احلضالألنب :
ايكوذ لال والدة الأفالل إت الوااله السال الالع تسالتغين
اي أل عال النسالألء  ،ثلال االتذ تسالتأي اذ تتةالل وتءالاذ
وتلو

انفسه  ،إال اذ ايض الفق ألء قالدرهأل اسالو سالنني

 ،وقدرهأل ايض م اتس سنني  .وإذ مل تك للأفل احد
ل ايقألرذ األلسلأألذ وليه وله احلن ا إسنألد رعألتته إت
ل تقوم افظاله  ،وإال انتقالل الوا الب علالى الدولالب لال
خالل الدور اإلتوائيب او ا ؤسسألا .
الأل والتب النف

األ قصود ا الأل التتدتالب والرتايالب

 ،والتو يه  ،واإلريألد ايد انت ألء ارتة احلضألنب  ،وهاله
الوالتب خألصب األلا ألل دوذ الن سألء  ،أل ول اهلل الا ألل
عليه ل القوة والقدرة والءدة اة الا لال النسالألء  ،ولقالد
حالالم اهلل  -عالالز و الالل  -اآلاالالألء علالالى القيالالألم ارتايالالب
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اوالدهالالم ا قولالاله يالالألت  ( :تالالأل اتع الالأل الالالهِت للنعالالوا قالالوا
انفسالالالكم واهلِالالاليكم نالالالألرا وقودعهالالالأل النَالالالأل ع واحلِجالالالألرة )
[ الت الالاتم  :لتالالب  ، ] 1 :ةمالالأل الالالزم الاسالالول  ةالالل را ٍ
األلينألتب هال حتالو تالد  ،افال احلالدتم اذ رسالول اهلل 

قالالألل  ( :ةلكالالم را ٍ ولسالالئول عال رعيتالاله  ،واإللالالألم را ٍ
ولسئول ع رعيته  ،والا ل را ٍ ا اهله ولسئول عال
رعيتالاله  ،وا الالااة ا ايالالو زو الالأل راعيالالب ولسالالئولب عالال
رعيت أل  ،واتألدم ا لألل سيد را ٍ ولسئول ع رعيته )
(روا الوخالالألري)  ،وعلالالى ثل ال اننالاله تلالالزم الالالول والقالالألئم
علالالى الالالا الأفالالل واليتالاليم اذ تتيألهالالد االالألحلف والصالاليألنب
والتيليم والرتايب والتتدتب واإلريألد .
الالالأل الوالتالالب علالالى ا الالألل اتقتض ال احملألاظالالب علالالى
الالالوال الأفالالل اليتالاليم مألصالالب لكونالاله عالالدتم التجااالالب ا
احليالالألة ،ومل تكتمالالل ايالالد انالالألم اجلسالالم واال تمالالألع
والنفس ،واليقلال  ،الالو اةالو لاله حاتالب التصالا ا
لألله اقد تضالييه ا يال وا ه ونزوا اله و ألقتاله و لاله ،
وعندلأل تول وتصو رييدا ال ةد وهو ا ال

احلأل ب

إليه ))  .والول الهي له حالن القوالالب علالى لالألل اليتاليم ،
هو الوص ل قول اي ذ ،وإثا مل تك مثب وصال ايلالى
ول ايلا اذ تيني ل ت ن ا الألنته ودتنه وحفظه للمالألل
 ،حيم تلزله احملألاظب على الالوال اليتاليم  ،واسالت مألرهأل
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وإخااج الزةألة عن أل  ،وايد ثل إعألد أل له عنالد الايالد
.
 ) 6حق الرمحة :

وهها احلن تست قه اليتيم على اسأل

انه صغ

مل تايالالالد ايال ال د  ،افال ال التءالالالات اإلسالالالالل و ي الالالألا
لتواصلب اا ب الصالغ واليأال علياله وايخاله ايالد ،
اي عود اهلل ا عماو ا اليألص اذ رسول اهلل  قألل:
( ل مل تاحم صغ نأل  ،وتيا حن ةو نأل الالي

لنالأل )

( روا الوخألري )  .ولقد يجب الاسول  لال الصال ألا
ايقا ا حألا

التميم عنالدلأل قالألل للاسالول  : إذ

ل عءاة ل الولد لأل قولو لالن م احالدا ،وثلال عنالدلأل
راى الاسول  تقول احلس ا عل  -رض اهلل عناله
  ،اقألل له رسول اهلل  ( : ل ال تاْحم ال تعاْحم )( روا الوخالالألري )  .وةالالل هالاله التو ي الالألا لالال اإلسالالالم
اا ب الصغ  ،تع الد لال ورائ الأل يزتالز هالها الءاليور
لدته  ،وللؤ اه ليفيض اه عندلأل تكالرب  ،امال ا يالاو
اذ األقد الءال ء ال تيأياله  ،الالو حعالام الأفالل اليتاليم لال
الا الالالالب الالال ال ةالالالالود ا الالالالأل إثا ةالالالالرب حلالألنالالالاله لن الالالالأل ا
الصغا ،ولقد الوو علمألء الرتايب والنف

واال تمالأل اذ

عألداا ايهل وطوالألع م ولسالأللك م ا احليالألة نتقالل إت
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ايان ألء اكم التنءئب والرتايب واحملألةألة .
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اخلطوة العملية لكفالة يتيم

أل ال فى على ةل ثي لب اذ القألعدة الفأاتالب ا
الوءا اذ تنءت الأفل اني ااوت وحتو رعألتت مأل  ،واالها
حكمب إايب عظيمالب  ،األيسالاة الأويييالب هال الويئالب ثاا
ايلا الفيألل ا ءكيل و نميب لي

وانب النمالو لالدى

طفل ال أل  ،حيالالم تت قالالن للأفالالل ل ال خالالالل ااوتالاله إيالالوأل
احلأل الالالألا ايسألسالالاليب لدتالالاله  ،سالالالواء ةألنالالالو حأل الالالألا
ا تمألعيب او نفسيب او عألطفيب  ،او ال ألاأل لال احلأل الألا
الالزلب لنمو النمو السليم ا توازذ ،و ؤةالد اليدتالد لال
الدراسالالالألا اهميالالالب و الالالود اياالالالوت ا حيالالالألة الأفالالالل ،
وخأورة اقدهم أل او احدهمأل علالى لسالتقول حيأل اله سالواء
ةألذ ثل الفقد نتيجب للواألة او الأالة اني الوالدت .
وإفألنأل ل وزارة اليمل والءئوذ اال تمألعيالب االهل
الدور ايسالاى ا الم ا حيالألة الأفالل  ،ساليو إت إقالاار
نظألم ايسا الودتلب ا تم ل ا قيألم إحدى ايسالا الأويييالب
ا اجملتم اتخه اح د ايطفألل ايتتألم او اللقأالألء لال دور
احلضالالألنب لرتايتالاله ورعألتتالاله االالني احضالالألن أل  ،وهالالو نظالالألم
تت قن ل خالل ةفأللب اليتيم الالع حالم علي الأل اإلسالالم
وراب اي أل اءكل ةو .
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وت د نظالألم ايسالا الودتلالب إت يالل الأفالل األقالد
الاعألتالالب  ،تنءالالت االالني احضالالألذ اسالالاة طويييالالب يوضالاله عمَالالأل
اقد ل ح نألذ افقداذ والدته او عجزهمأل عال رعألتتاله ،
ول ا يلالوم فالوة رعألتالب ايسالاتب الودتلالب للأفالل علالى
الاعألتالالب ا ؤسسالاليب هااحالالل عدتالالدة  ،إث تتالالوااا للأفالالل
الييش وس ام واذ تغدقألذ علياله لال احلنالألذ واليأال
لأل قد تفتقد ل عألش ا ايئب لؤسساليب إتوائيالب او ا دور
الرتايب اال تمألعيب ،ول هنأل اال عجب اذ نالاى حالاص
وزارة اليمالالالل والءالالالئوذ اال تمألعيالالالب علالالالى إتالالالالء هالالالها
اجلألنالب الينألتالب الكالو ة  ،حيالم وضاليو لاله اليدتالد لال
ا زاتأل ا ألليب والتسال يالا اإلدارتالب هالأل تكفالل و ياله اةالرب
قدر ك ل هؤالء ايطفألل إت اسا ادتلب ا اجملتم .
واستكمألال جلوانب الاعألتب لألطفألل ثوي الظالاو
اتألصب  -اللقأألء  -سنو الدولالب نظأللالأل خألصالأل ا الم
تنظم عمليب لن م ااوتب وةيفيب سالميت م  ،لقالد نالص
النظألم علالى اذ ةالل طفالل تولالد ياالوت جم الولني او يذ
جم الالول داخالالل السالاليودتب ا الالو سالاليودي وفالالن حفيظالالب
نفو حألل الواه الس القألنونيب  ،وتسمى ا أل راألعيأل
ل ل اي طفل ا اجملتم .
وتءالالرتط إلسالالنألد حضالالألنب احالالد ايطفالالألل إت اسالالاة
ادتلب لاعألتته عدد ل الءاوط اليس ة و لن أل :
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ا-ذ

اذ كوذ ايساة سيودتب اجلنسيب .
اذ كالالوذ ايسالالاة لكونالالب ل ال زو الالني  ،واذ ال
تتجألوز سال الزو الب اتمسالني عأللالأل  ،وةالوز عنالد
الضاورة رعألتته ل قول الااة اق .

-ج

اذ ت والالو الو الالم اال تمالالألع صالالالحيب ايسالالاة
لاعألتب الأفل ا تمألعيأل ونفسيأل واقتصألدتأل .
ةمأل حتاص الالوزارة اذ يمالل ايسالاة الودتلالب علالى

حمألولالالب إرضالالأل الأفالالل احملتض ال ل ال قوالالل إحالالدى نسالالألء
ايساة ل طا ايذ او ايم حمألولب  ،جليل الأفل اانأل
اه ايساة األلاضأل  ،ول لالمَ الزول احملالألثتا الءالاعيب
حألل وصول الأفل او الأفلب إت س الولوغ .
و ءالالجييأل ل ال وزارة اليمالالل والءالالئوذ اال تمألعيالالب
اها النظالألم وحتقيقالأل يةالرب نتيجالب كنالب لال هالها النظالألم
قارا عددا ل ا زاتأل ا ألليب للأفل الالهي سالند حضالألنته
إلحدى ايسا الودتلب  ،ول ثل

:

ا ) إعألنب ي اتب لقدارهأل ( )7111رتألل لكل طفل .
ذ ) إعألنالالب يالال اتب لقالالدارهأل ( )7111رتالالألل للأفالالل إثا
جتألوز السألدسب ل اليما .
ج ) إعألنب إضألايب يالألدل لكألاالتة يال ات صالا للأفالل
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ا لت ن األ درسب ل اداتب ةل عألم دراس .
د ) لكألاالالالتة لقالالالدارهأل ( )3111رتالالالألل صالالالا لألسالالالاة
احلألضنب ع ند انت ألء إقأللب الأفل لدت أل .
وتسالالتما صالالا اإلعألنالالب ا ألليالالب حتالالى تول ال الأفالالل
وتلت الالن انحالالدى الولالالألئ اليأللالالب او اتألصالالب وتصالالو
هقدور االعتمألد على نفسه .
الأل ل تااب ا ةفأللب احد ايتتألم امأل علياله إال اذ
تتقالالدم إت اقالالاذ االالا لال االالاو وزارة اليمالالل والءالالئوذ
اال تمألعيالالب األالالب ثل ال وسالاليجد ةالالل يسالال لالال رذ
اليأل ني اوال لم سيجد لسالألعدة ا سالؤولني عال ايطفالألل
ايتتألم ل الونني او الونألا .
واخ ا اثةالا نفسال واخالوان ا ساللمني اقالول احالد
السل حول هها ا وضو حالني قالألل  ( :حالن علالى لال
هها احلالدتم ال تيالين قالول الاسالول صاللى اهلل علياله
وسالالاللم ال  (( :انالالالأل وةألاالالالل اليتالالاليم ا اجلنالالالب ة الالالأل ني …
احلدتم )) اذ تيمل اه ليكوذ راين النه صاللى اهلل علياله
وسلم ا اجلنب وال لنزلب ا اآلخاة ااضل ل ثل ) .
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خطوات عملية بديلة لكفالة اليتيم

اليال ال اذ ايالالالض ايسالالالا قالالالد ال سالالالتأي القيالالالألم
هءاو ةفأللب احد ايتتألم اءكل لتكأللل واخاله لوياليش
اين أل طوال حيأل ه وان لالأل ثةالا ا الفصالل السالألان وثلال
يي سوب ل ايسوألذ فن ايساة ل ثل  ،وحاص
لال الدولالب ال واق الأل اهلل ال علالى إيالوأل حأل الألا هالؤالء
ايطفالالالألل ايتتالالالألم النفسالالاليب واال تمألعيالالالب  ،سالالالنو نظالالالم
اخاى اقل وييب على ايسا الودتلالب  ،واقالل التزالالأل لال
نظالالألم الكفأللالالب ا لكألللالالب او لالالأل تسالالمى ايسالالا الودتلالالب ول ال
ثل :
نظألم ايسا الصدتقب :
وهالالو نظالالألم قالالوم هو والاله احالالد ايسالالا الأويييالالب ا
اجملتمال األالر والالألط اتحالالد ايطفالالألل ايتتالالألم ا قالاليمني ا دار
الرتايب او دار احلضألنب ا ا نألسالوألا  ،او اإل الألزاا  ،او
ايعيألد  .وتفضل اذ تكوذ لالدى ايسالاة اطفالألل ا سال
لتقألراب ل الأفل ا ستضأل ل دار الرتايب او احلضألنب ،
ايم سالتلم ايسالاة الأفالل ا اداتالب اإل الألزة  ،او تالوم
الييالالد ليءالالألرة أل الفاحالالب وا تيالالب ل ال اانألئ الالأل  ،لالالم تعيالالألد
الأفل ايد انت ألء ا نألسالوب او ايالد ن ألتالب اإل الألزة  ،سالواء
ةألنو إ ألزة ن ألتب ايسوو او اإل ألزة الصيفيب او ا هالأل
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ل اإل ألزاا ،وهها النظألم ال تلزم ايساة افرتة او لدة
ليينب يخه الأفل  ،االل هالو لالرتوك الدى االر والألط االني
ايسالالاة والأفالالل اقالالد ستضالالي ايسالالاة الأفالالل ا ن ألتالالب
ايسوو اق  ،او ايعيألد اق .
وهالالها النظالالألم حيقالالن اوائالالد عالالدة لألسالالاة وةالالهل
للأفل اليتيم  ،ام اوائد على الأفل اليتاليم او لال ا
حكمه  ،ييور هالها الأفالل األحلنالألذ ايسالاى و إذ ةالألذ
زئيأل  ،وحصوله على قسال ال االت االه لال االسالتقاار
النفس واال تمألع  ،ومتتيه ايالألة طفوليالب طويييالب  ،و
ال فى انيكأل ةل ثل على حيألة الأفل اليتيم احلألليب
وا ستقوليب .
الالأل اوائالالد ا لقيالألم األستضالالألاب احالد ايطفالالألل ايتتالالألم
علالالى ايسالالاة الالالي

مالالأل اذ ا ثلالال الفيالالل إدخالالألل

الساور على قلب تتاليم واي الا ا هالها اليمالل عظاليم ،
االالل عالالد الاسالالول صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم لالال احالالب
ايعمألل إت اهلل  ،اقألل علياله الصالالة والسالالم (:احالب
النأل إت اهلل يألت انفي م للنأل  ،واحب ايعمألل إت
اهلل  -عالالز و الالل  -سالالاور تدخلالاله علالالى لسالاللم  ،او
تكء عنه ةااه ( ) ...روا الأربان ) .
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ماذا جيب عليك بعد كفالة اليتيم

اليال اخال ا سالاللم اذ اهلل قالالد انيالالم عليال انيمالالب
عظيمب إثا قمالو اكفأللالب احالد ايتتالألم  ،اقالد ضالم لال
الاسالالول صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم لاااقتالاله ا اجلنالالب لتالالى
وااا ياوط أل واهم أل اإلخالالص هلل ال عالز و الل ال ا
ةفأللتالال االالالها اليتالالاليم و لااقوالالالب اهلل ايالالاله وحسالال اايتالالاله
واليأ عليه .
واليال ايالالض النقالالألط ايسألسالاليب الالالع ارى ضالالاورة
اخههأل ايني االعتوألر والينألتب

اةالاله اهلل او الود تتاليم

ا ايته وايالض هاله التو ي الألا وردا ا اتالوى اللجنالب
الدائمب للو وي اليلميب واإلاتألء رقم  17743وا ؤرخب
ا 7411 / 71 / 11هال ( )ول ثل :
7

( )7حمألولالالب إرضالالأل الأفالالل رضالالألعب يالالاعيب ت قالالن ا الالأل
احملاليب اور اخه وقول جتألوز س الاضالألعب وهال
السالالنتني ل ال عمالالا  ،وتكالالوذ اإلرضالالأل اة الالا ل ال
لااا ل اخو الزو ب او الزو الب او قاتوالب
تتخه األلاضأل لن أل احملاليب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
 )7وه الفقااا ثاا الاقم ( . ) 1،5،4،3،1
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( )1ال جتالوز نسالالوب اللقالالي إت حألضالنه لال ثةالالا او ان الالى
ونسالالالوته إت احلألضال ال يالالالد لال ال احملالالالالألا وةوالالالألئا
الهنوذ عنالد اهلل لقولاله يالألت ( :ادعالوهم آلاالألئ م
هو اقس عند اهلل انذ مل يلموا لاألءهم االنخوانكم
ا الالالدت ولالالواليكم )  .ولالالأل حيصالالل لالال سالالجيل
ايالالالض حألضال ال ين جم الالالول النسالالالب االالالم ا حفالالالألئ
نفوس ال م واأألقالالألا عوائل ال م خأالالت حمالالض و زوتالالا
صا وجتألوز حلدود اهلل وةهذ علالى ا سالئولني ا
الدولالالب هالالأل هالالو خالالال الواقالال  ،وال ت والالو ا الالها
التسجيل واإلحلألة نسب وال اري

نسالوه إلياله ،

ول ايله ايليه التواب إت اهلل يألت و ص ي ثلال
التسجيل األإللغألء .
( )5ل قألم اضالألنب اة الا لال طفالل جم الول النسالب االال
ةوز وحيد االسم التألل السم ةل لن مأل  ،إلت ألم
ايخالالوة اين مالالالأل ا النسالالالب وا ثلالال لالال احملالالالألثتا
علالالى النالالأل  ،واآللالالألر ا

الءالالاعيب لالال التلوالالي

النسب وا وارتم لأل تيظم ضار وتك ا خأا .
( )4ال جتالالوز نسالالوب جم الالول النسالالب إت قالالوم لال قويلالالب او
اساة  ،أل ا ثل لال الكالهذ واإلت الألم والتلوالي
على النأل  ،ولأل تنت عنه ل اختالط اينسألذ .
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( )3ةب اذ تيا حألض جم ول النسب انه ايالد الالوغ
الأفل س الايالد االنذ احملضالوذ ا النه عناله ةوقيالب
النالالأل لالال حيالالم النظالالا واتلالالوة واحلجالالألذ االالني
الا الالألل والنسالالألء وا ال ثل ال ل ال ايحكالالألم  .و إثا
وع الالد رضالالأل حمالالالأل يالالاعأل للم ضالالوذ األنالاله تكالالوذ
حمالأل

ارضيته ولونأل أل واخوا الأل و،الو ثلال

الأل

حيام اه النسب .
( )1ال ةالالوز لل ألض ال اذ ف ال علالالى ل ال حضالالنه ل ال
جم الالول النسالالب حأللالاله  ،االالل الوا الالب هالالو إخوالالألر
االالالهل  ،وختفيال ال لصالالاليوته و انالالاله لالالالي

اوال و ال

اخالالاا ،واذ ثل ال ال ت ضالالا يالالاعأل إثا اسالالتقألم علالالى
دت اهلل.
( )1ةالالب اذ تكالالوذ اخوالالألر الأفالالل جم الالول النسالالب ع ال
واقيه احلقيق لتدر أل وا لاحلب لوكاة ل عمالا
واختيالألر الوقالالو والظالا ا نألسالالوني حتالى ال تصالالدم
احملضوذ او نتك

حأللتاله إثا علماله اءالكل لفالأل

او ل اآلخات  .وعلى سويل ا الألل فكال اذ الرب
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اذ و الدا اقدا ا حألدي لاوري او حاتن او االاة
ةألرلب ل الكواري  ،او ا هأل ل احلوادي ( ).
7

( )3ةوز

قألم اكفأللالب احالد ايتتالألم او جم الول النسالب

اذ تتصا ا الواله هأل تنفال اليتاليم وحيقالن الغوأالب
له قألل يألت  ( :وال قااوا لألل اليتيم إال األلع ه
احس حتالى تولال ايالد ) االول اليتاليم تتصالا ا
لألل اليتيم هأل تنميه ولالأل هالو لال لصالل ته  ،الالأل اذ
تتصالالا ايالاله هالالالأل تنقصالاله او تضالالالا ا الالها ال ةالالالوز
( ) .وقالالد ةألنالالو عألئءالالب ال رض ال اهلل عن الالأل ال يأ ال
1

الوال ل كفل م لال اليتالأللى إت لال تتجالا اي الأل .
ول صور اإلضاار اتلوال اليتاليم لالأل تفيلاله ايالض
النالالأل ل ال وض ال الالالو ال اليتالاليم ا الونالالوك الااوتالالب
واسالالت مألرهأل واخالاله الفوائالالد الااوتالالب احملالالالب يالالاعأل
اجب حف حن اليتيم و نميب الواله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
 )7ل اتوى يف يب لسمألحب الوالد الءي عود اليزتز ا االألز ال ر اله
اهلل واسالالكنه اسالالي لألنتالاله ال وقالالد اخربن ال ا الالأل اخ ال الفألضالالل
لنصالالور ا ال صالالألحل اليمالالاي لالالدتا عالالألم الاعألتالالب الالحقالالب ا وزارة
اليمل والءئوذ اال تمألعيب .
)1

اتالوى لسالمألحب الوالالد عوالد اليزتالز اال االألز ال ر اله اهلل ال ا ةتالألذ
اتألوى إسالليب ،لي الأل حممالد ا سالند  ،دار الالوط  ،اجلالزء ، 4
ص .531
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( )1الاد ل لااعألة إخااج الزةألة عال الالوال لال حتالو
والتت ل ايتتألم ول ا حكم الم افال ا وطالت اذ
القألسالالم اال حممالالد قالالألل  ( :ةألنالالو عألئءالالب لالاليين انالالأل
واخالالأل ل ال وتتالاليم ني ا حجاهالالأل اكألنالالو ختالالاج ل ال
الوالنأل الزةألة ( ).
7

( )71اعلم اخ ا وان اذ الأفل الهي قمو اكفأللتاله
ل ايتتألم او جم الول النسالب ال تسالت ن ياليئأل لال
ا اي ايد واأل

 ،ولتى راوو اذ ب له ياليئأل

ل لألل ا حيأل

االال لالألن  .ولال اراد اذ ةيالل

له ييئأل ل اةتاله ايالد واأل اله األلأاتقالب الءالاعيب اذ
توص له هأل تاتد اءاط اذ تكالوذ لال ال لالم األقالل
 ،وال تتجألوز للم الرتةب ل اقيالب وصالألتأل إذ ةالألذ
له وصألتأل اخاى ( ).
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
 )7اتالوى لسالمألحب الءالي حممالد اال إاالااهيم ال ر اله اهلل ال ا اتالألوى
ورسالالألئل

ألحالالب الءالالي حممالالد ا ال إاالالااهيم ا ال عوالالد اللأي ال لل

الءي  ،لي أل حممد ا قألسم  ،اجلزء  ، 3ص .11
)1

اتالوى لسالمألحب الءالي حممالد اال إاالااهيم ال ر اله اهلل ال  ،ا ا ال
السألان ،اجلزء  ، 1ص .11
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49

قائمــة املراجع
( )7اضواء الويألذ  ،الءنقيأ  ،لكتوب اا

يميب 7413 ،

هال .
( )1الأل ات اا ،حممد ا عود اهلل الءألئ ،دار
يقااء7471،هال.
( )5اسالالت مألر الالالوال ايتتالالألم ا الفقالاله اإلسالالالل  ،نزتالاله

الالألد

،جملب الو وي الفق يب ا يألصالاة ،الاتالألع  ،عالدد ، 14
7473هال .
( )4ايدذ ا فاد  ،الوخألري،عألمل الكتب ،ا وا 7413 ،هال
.
( )3الرتايب والرتهيب  ،ا نهري  ،حتقين  :لصأفى عمألرة
.
( )1الاعألتب اال تمألعيب لليتأللى ا اإلسالم ،حممد عزل
صألحل.
( )1الأفل ا الءاتيب اإلسالليب  ،ا د الصألحل 7411 ،هال
.
( )3ا يجم الكو  ،الأربان  ،حتقين :

دي السلف .

( )1ا وسوعب الفق يب  ،وزارة ايوقأل  ،الكوتو 7471 ،هال
.
( )71اايب ايطفألل جم ول اياوت  ،صألحل اليسأل 7411،هال
.
( )77اايب ايتتألم األ ملكب الياايب السيودتب  ،لصالل الساللم
 ،رسالالالالالالالالأللب لأل سالالالالالالالالت االالالالالال ال لنءالالالالالالالالورة ،ألليب ام
القاى7473،هال .
51

( )71فس القالذ اليظيم،اا ة ،دار الوألز  ،لكب ا كالب .
( )75رعألتالالالب ايتتالالالألم ا ا ملكالالالب الياايالالالب السالالاليودتب ( النءالالالتة
والتأور )  ،عود اهلل ا نألصا السدحألذ 7471 ،هال .
( )74ص ي ل سلم  ،لسلم ا احلجألج  ،دار ات ،
7414هال .
( )73جمموعالالالالب نظالالالالم ولالالالالوائ  ،وزارة اليمالالالالل والءالالالالؤوذ
اال تمألعيب.
( )71لوسوعب نظاة النييم ا لكألرم اخالة الاسول الكاتم ،
صالالالألحل االالال

يالالالد  ،دار الوسالالاليلب للنءالالالا ،الالالدة ،

7473هال .

50

الفهرس

ا وضو

الصف ب

لقدلب

1

ل هو اليتيم ا

77

اضل ةفأللب اليتيم

73

اوائد ةفأللب اليتيم

13

حقوة اليتيم ا اإلسالم

11

خأوة عمليب لكفأللب تتيم

51

خأوة عمليب ادتلب لكفأللب تتيم

47

لألثا ةب علي ايد ةفأللب اليتيم

45

ا اا

41

الف ا

31

52

