
 

ا اْليَتِيـَم فَََل تَْقَهـرْ  "  "فَأَمَّ
شددر ل لددإ فددن  ددزلااإ أردد   ال يددر  إلددإ إا و وهددهلل  ا وأشددههلل أل ا الحمددهلل ر  ا اللددالمي    

و و  ددهلإس  دديهلل الهددهللا   والمسدداكي    وأشددههلل ألَّ  دديهللاا محمددهلل ا   ددهلل اليتددام كددافزن زلددايلي  ل

ِ القايل :" الهلل  الصادقي س وقهللو  اللامزي  بإهساٍل إل   هم  َمْ  َمَسَح َ ْأَس  َتِيٍم لَْم  َْمَسْحإُ إِاَّ ِرَّ

ْت َ زَْيَها  هلَُل ُ َهَسنَاٌت َوَمْ  أَْهَسَ  إِلَ   َتِيَمٍة أَْو  َتِيٍم ِ ْنهلَل ُ ُكْنُت أَ  ُُدَه فِد  َكاَل لَإُ بُِكلِّ َشْلَرٍ  َمرَّ اَدا َو

َق بَْيَ  أُ  د َّابَِة َواْلُهْ دلَ  اْلَجنَِّة َكَهاتَْيِ  َوفَرَّ الزهدم صدلِّ و دزم وبدا ي  زيدإ  .( ) أهمدهلل"ْص َُلْيِإ السَّ

 أما بلهلل فيا رما ة اإل َلم :و ز  آلإ وصح إ أرملي  

ا اْليَتِيـَم فَََل تَْقَهـرْ  ن يإ صزن و  زيإ و زم :"ل  قه  و تلالن  (  9/)الضحن"فَأَمَّ

لمجتمع المسزم  مثزهل اقلة ُمضيئة بالحسدناتس واجرده  إلَّ اليتام  فن قزب اإخه  اإل مال :" 

اللالياتس م   اِّ اج ض والسمهاتس وذلل لم  اَظََر إل  اجمر بلي  قز إس وألق   ملإ إل  أمدر 

 .وإهساُ إُ اإل ماانُّ هاضٌر ا  غيب -صزَّ  و  زيإ و زَّم  -وبيال   هلإ  -تلال   -و 

ق إ َلمن  فيع هثنا اإل َلم  زيإ واهللبنا إليإ س بل ورلزإ مد  أفضدل اإلهسال إل  اليتيم خزإل و

َُُكْم قِ ََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغدِرِا َولِكد َّ اْل ِدرَّ ” اج ما  وأزكاُا س قا  تلال  :  لَْيَس اْل ِرَّ أَْل تَُهلُّها ُوُره

ِخددِر َواْلَمَليَِكددِة َواْلِكتددا َْ ِ َواْليَددْهِم ا ِا َوالنَّ ِيِّدديَ  َوآتَدد  اْلمدداَ  َ زدد  ُه ِّددِإ َذِوى اْلقُْربدد  َمددْ  آَمددَ  بِددارَّ

كدا َ َواْلُمهفُده دَل َ َوآتَد  ال َّ قداِا َوأَقداَم الصَّ َل َواْليَتام  َواْلَمساِكيَ  َواْبَ  السَّ ِيِل َوالسَّايِزِيَ  َوفِن الرِّ

ابِِر َ  فِن اْل َأْ اِء َوالضَّ  َُهلُلوا َوالصَّ ُِْم إِذا  ا َِ َ  َصدهلَلقُها َوأُولئِدَل بَِلْههلِل اِء َوِهديَ  اْل َدأِْس أُولئِدَل الَّد رَّ

 (  177ال قر /”) ُُُم اْلُمتَّقُهلَ 

 م  ُه اليتيم :
اليتيم م  ال شر: َم  فَقهلََل أبا  وُه دول الُحزُمس وم  فَقَدهلَل أبه دإ فهده للديمس واليتديم إخه  اإل مال 

إس وأما    ا  :ليُْتِم فن الزغةس فزإ ملاٍل قهلل تتلهللد منهام  اللير أو الههش َم  فقهلل أُمَّ

الغفزةس وذلل ب يال ها  اليتيم ألَّ كافزإ و ا يإ  َمهت هي   فقدهلل والدهلَل  اَْ دَع الحندال والر ا دةس  •

ا إل  م   هدتم بدإ وقدت مدا تغافدل  ندإ النداسس  وغلاء اج ر  السارنس ثم  كهل بلهلل ذلل محتار 

  .وااشغزها كلٌّ بما  غنيإ

ان اليدتم: ااافدرادس  قده  النداس فدن أمثدالهم: ُدَ  ُد َّ   تيمدةَّ أى: إاَّهدا شدنء منفدردس وم  ملا

وَُا  الم  تيم فن بابإَّ أى: إاَّإ ا  هرهلل لإ اظيرس وَُا إاسال  تديم فدن أخَلقدإس بملند  َ د َّ أل 

 . هرهلل مثزإ

 فقدهلل ثهب دا  ر دهلل أل  سدتَر  وم  ملاان اليتم: الفقهللس بملن  ألَّ اليتيم  فقهلل هاريَّات  جهللُا غيدر س •

بإ بهللاَإس أو  فقهلل ملن    ُكس إ الشله  بالثِّقة و هللم ااضلرااس أو  بَّما  فقهلل ماا   ر هلل أل  حقدق 

 .بإ مصزحة أو  هلل ي بإ مآ ا أخرى

 أ تام وأباؤُم أهياء 

ددغير   زدد   وُندداي أ تددام  ُقا ددهل اليددتم  زدد  ملندد  آخددرس فددن قزددب ُمجملاتنددا الك يددر  والصَّ

هداتَّ لكدنهم ال  تجرَّ دهل مدرا ات اليدتمس و َشدلرول  -مدع اج د   -سهاءس لهم آباء ولهم أمَّ

بإس ذلكم الدَ    لدالآ آبداؤُم وأمهداتهم أمدهَ ُم مد  زوا دا ماد دة أو شدكزية أو مظهر دةس و 

بلدهلل  - هتمهل فقط بملء بلدهاهم مد  ردهأس أو بسدتر  أرسدامهم مد   دراءس ثدم ا  دأبههل 

ا وهناا داس وهشده الجندال آداب دا وأخَلق داس بتلزلدات الدرُّ  -ذلل  وح ومدلء شدآبيب القزدها ِ ى    

وب قية أمه  التربية والتلزيم واإلصَلحس فتنشأ أرياٌ  فاقهلل  لحس  ال زقس بليهلل       اهات 

المسددارهللس تربيهددا اج ددام والزيددالنس وا تربيهددا صدديحات المنددابرس وا تددَلوات المحا  ددبَّ جلَّ 

اا أَِداََّء خيٍرٍ   ز  طر ق المسدجهللس فصدا  الهالدهلُل والهالدهلل   ايق دا و د   ا فدن الهالهلل   لم  كه

 هللم إكرام اجوادس وهس  تربيتهم فن اإل َلمس مع أاَّهم اشؤوا  زد  قده  ال دهلللس لكدنَّهم فدن 

وهية  ميهللال التربية ال زقيَّة والرُّ

 :أ تامس وفن ذلل قه  أمير الشلراء



َل  ــــَُمِّ اْلَحيَاِ  َوَخزَّفَا ُ َذلِي أَبََها ُ ِم تََه  لَْيَس اْليَتِيُم َمِ  ااْ   

ْايَا اْلَحِكيَمِة ِمْنهَُما َماِل بهلَِل َلَ  فَأََصاَا بِالهللُّ َوبُِحِسِ  تَْربِيَِة ال َّ  

َِى تَْزقَ  لَإإِلَّ اْليَ  َُُه الَّ ا تََ زَّْت أَْو أَب ا َمْشغُ  تِيَم  هاَ ـــــــــأُم    

لَِجَهالَِة اللَّْ ِع اْلَغ ِنِّ ُمِحيَلَ  َر قهلَْل  َُحهُ  َولَْ  تََرىإِلَّ اْلُمقَصِّ   

ددُل فددن الم يزددة  هينمددا  تددري الهالددهلُل ولددهلَل  لزشددها أ والشاشددات و روضددها الفا ددهلل س تَُجمِّ

الساذرة منازَأ الحمق والفسدادس وهثالدة اجفكدا س وَ ِدىء الفزسدفاتس ثدم  َمتلدن ُدَا الهالدهلل 

و قه : أاا  بيدت أوادى أفضدَل تربيدة وأكمزهداس واحد  بدهللو اا اؤكدهلل صهه  الف ر الكَواس 

 .واهق  أل أواَد   لااهل اليُْتَم م  أ مق ملاايإ

أو هينما  كهل ُدَا الهالدهلل ذاتدإ  د   ا فدن فسداد أواد س  شدكل لهدم القُدهللو  السديئة فدن أبهد  

ا   تشربهل منإ الك در وال ديَلء هززهاس كأْل  كهل كَاب اس فيتلزمهل منإ الكَاس أو م تاا  بلر 

واا تلالة  ز    اد وس أو  أكل الحرامس وا   الن م  أىِّ طر دق قدهلل رمدع أ زاقدإس فينشدأ 

ا بلهلل  همس فيتر ب فن قرايحهم ألَّ  أواد  وقهلل مردوا منَ أزمال  ز  أش ا  َُ  الملاان  هم 

   هلل َُا ُه الحقس وألَّ غير  ُه  ي  ال اطلس وها  الهالهلل والهل

أواداا ُمحتارهل إل  َم   ُربن  قهلهم وأفكاَ ُم وقزهبَهم وضمايرُم بليهلل ا    التشابإ فن 

فدإلَّ اإلاسدال  رقد  أردهاز الُلدَل  -وإاَّ فهدم أشد ا  اج تدام  -تربية الهللَّوااس أو تربية اجشدكا  

 .بروهإ ا بجسمإ وصه تإ

جل هدا  الكثيدر مد      تشدمزهم رميلدا   أواداا فن أمس الحارة إلن اظر   ل  وهندال و  ا دة

 اليهم كما صه   القايل :" اليتام 

  والناس تغزق دواإ أبهابها  مشن اليتيم وكل شنء ضهلل  ***

  و رى اللهللاو  ا  رى أ  ابها***وليس بمَاب مقهتا  وترا  م

  خضلت لهلل إ وهركت أذاابها***هت  الكَلا إذا  أت ذا ثرو  

  بهاا حت  زيإ وكشرت أايا ***ا   ابرا  ــــا   تيمـوإذا  أت  هم

 :" -صزَّ  و  زيإ و زَّم  - ُْتُم الن ن 
ف ملن  اليدتم ذاتدإَّ لمدا اسدب إلد  الح يدب  تم الن ن صزن و  زيإ و زم  تكر ٌم إلهنس وقهلل تشرَّ

دا فَد "تلال :  -قا  و  -صزَّ  و  زيإ و زَّم  - يهللاا محمهلل  (  6 /الضدح ")آَوى أَلَْم  َِجدهلْلَي  َتِيم 

تكر م وكما  المدة إلهيَّدةس أمدا فدن هيدا  النداس  -صزَّ  و  زيإ و زَّم  -ذاي جاَّإ فن هيا  النَّ ن 

فهه اقصس فالشله  باليتم  دنق  الظهده  القه َّدةس و ربدل المشدا رس و ملد  فدن تدَكير الدنفس 

 فقدهلل اليتديم بلدهلل  مصدهلل  الحندال بااهتياج والضجرس وذلل بلهلل  هيل الهالهلل فن بنن ال شرَّ هيث 

الفلرى الهللَّايمس والَى  ُمثدل قمدة الللداء بدَل هدهللودس فالهالدهلل بفلرتدإ ا  هندأ وا  سدتر ُح إا مدع 

    ز   ضا افسإس  -أهياا ا  -وا  فرح إا لهم وبهمَّ بل  قهللم إ ضاَءُم  -غال  ا  -أواد  

ا اليدتم فدن هيدا  الح يدب  ديهللاا محمدهلل  فقدهلل تََميَّد  بحيداز  الكمدا  فدن  -  زيدإ و دزَّم صدزَّ  و -أمَّ

كير بالنِّلمدة فدن قهلدإ  -  حااإ  -التربية بر ا ة  بِّإ لإس والَى خاط إ   -فن ملرض الم ِّ والتََّ

دا فَدآَوى  ": -تلال   فدن  -صدزَّ  و  زيدإ و دزَّم  -َ ْغدَم أادإ ااتقدل  ( 6/الضدح ")أَلَْم  َِجدهلْلَي  َتِيم 

اجول  بي  هنال اجم الَى لم  هلُلم  دهى  دت  دنهات مد   مدر  الم دا يس وبدي   أطها  الر ا ة

دإ    ا ة الجهلل   هللالملزبس والتن لم تهللم بلهلل فَْقهلِل الهالدهلل   دهى  دامي س ثدم كاادت الكفالدة مد  َ مِّ

وليسدت ُدَ   -صدزَّ  و  زيدإ و دزَّم  -أبن طالبس هتَّ  شبَّ    اللهقس ودخل فن    الش اا 

صدزَّ  و  زيدإ  -لت فن قزب اجهدهللا،س بدل إاَّهدا مد  القدهلل  السدليهلل الُمَلدهللِّ لر ده  و مصادفة وق

س فَل  حهلل، فدن مزدل و إا (  49 /القمر")إِاَّا ُكلَّ َشْنٍء َخزَْقنَا ُ بِقهلََل ٍ  ":-تلال   -قا  و  -و زَّم 

ا َّ ليجير   ا الناس مد  شدهللَّ  اليدتم ما أ ادس وشاءت إ اد  الَلزِن القهلل ر أْل  نشأ  يهلل الناس  تيم 

وز غ اَ اءَّ طز  ا لزههللا ة إل  طر قٍة إلصَلح الَ    رتلهل فن  ما ات الجاُزيَّةس ثدم أغندا  و 

دا فَدآَوى "بدإ  د  كدل ملدي  واصديرَّ قدا  تلدال : -تلدال   - َوَوَردهلَلَي َضداا   فََهددهلَلى   أَلَدْم  َِجدهلْلَي  َتِيم 

فهَا م  صده  اإل دهللاد ال داا واللنا دة اللظمد  بسديهلل (  8-6الضح : ")نَ  َوَوَرهلَلَي َ ايَِل  فَأَغْ 

م  قِ َِل  بإ ومها َّ لَا كال أدبإ ُه الكامل الجمَّ الَى و ع كدل  -صزَّ  و  زيإ و زَّم  -ال شر 



ُده الدَى تدها َّ  - د حااإ  -مؤال  ومجاا َّ جاَّإ هاز ههللود مراقن الُلَل فن تربيتإَّ جل  بَّدإ 

ا  ز  كلِّ  اقل أْل  لزَم ألَّ تربية الررا  ااقصة والكما  رس فدَل تقدل: " بداان أبدن"س ولكد  لهَ

ل النهاقص فن تربية اَباءس وو ملي   .قل: " باان اإل َلم"س إل ا تللت أل تكمِّ

 هث القرآل الكر م  زن اإلهسال إلن اليتامن :
 ز  هقيقة اإلهسال إل  اليتيم س و دهللم اا تدهللاء  ولقهلل أكهلل القرآل الكر مأخه  اإل مال واإل َلم :

ُِدَن أَْهَسدُ  َهتَّد   َْ زُدَغ أَُشدهللَّ ُ َوأَْوفُدها ”  ز  مالإ س قدا  تلدال  :  َوَا تَْقَربُدها َمداَ  اْليَتِديِم إِاَّ بِدالَّتِن 

ا إِاَّ ُوْ دَلَها َوإَِذا  ِ اْلَكْيَل َواْلِميَ اَل بِاْلقِْسِط َا اَُكزُِّ  اَْفس  قُْزدتُْم فَاْ دهلِللُها َولَدْه َكداَل َذا قُْربَد  َوبَِلْهدهلِل وَّ

كَُّروَل ) ََ اُكْم بِِإ لََلزَُّكْم تَ ا فَاتَّ ُِله ُ َوَا تَتَّ ُِلها السُّ َُل 152أَْوفُها َذلُِكْم َوصَّ ا ِصَراِطن ُمْستَقِيم  ََ َُ ( َوأَلَّ 

د َق بُِكْم َ ْ  َ  ِيزِِإ َذلُِكدْم َوصَّ َوَا تَْقَربُدها َمداَ   "(  وقدا  : 153اُكْم بِدِإ لََلزَُّكدْم تَتَّقُدهَل )اجالدام/ فَتَفَرَّ

َُِن أَْهَسُ  َهتَّ   َْ زَُغ أَُشهللَّ ُ َوأَْوفُها بِاْلَلْههلِل إِلَّ اْلَلْههلَل َكاَل َمْسئُها    (  34) اإل راء/ "اْليَتِيِم إِاَّ بِالَّتِن 

يم  د يل إلد  الفدهز بالجندة س قدا  تلدال  فدن وصد  المدؤمني  كما أكهلل اإل َلم  ز  أل إكرام اليتد

ِ َا اُِر هلُل مِ "المتقي  : ا إِاََّما اُْلِلُمُكْم لَِهْرِإ وَّ ا َوأَِ ير  ْنُكْم َو ُْلِلُمهَل اللََّلاَم َ زَ  ُه ِِّإ ِمْسِكين ا َو َتِيم 

دا  َ  ا إِاَّدا اََ داُف ِمدْ  َ بِّنَدا  َْهم  ُُْم َرَ اء  َوَا ُشدُكه   ُ َشدرَّ َذلِدَل اْليَدْهِم َولَقَّدا ُُُم وَّ ا فََهقَدا دا قَْملَِر در   ُه  

ا  ُُْم بَِما َص َُروا َرنَّة  َوَهِر ر  ا َوَرَ ا   )12-8اإلاسال/")اَْضَر   َوُ ُرو  

وأكهلل القرآل كَلل  ز  أل و تلال   حفظ هق اليتيم و  ق  صَلح الهالهلل   لإ بلهلل الممات س قدا  

ُُمددا  ": تلددال   ددا اْلِجددهللاُ  فَكدداَل لُِغَلَمددْيِ   َتِيَمددْيِ  فِددن اْلَمهلِل نَددِة َوكدداَل تَْحتَددإُ َكْنددٌ  لَُهمددا َوكدداَل أَبُه َوأَمَّ

ُُما َ ْهَمة  ِمْ  َ بَِّل َوما فََلْزتُدإُ َ دْ  أَْمدرِ  ُُما َو َْستَْ ِررا َكنَ  ى ذلِدَل صالِحا  فَأَ اَد َ بَُّل أَْل  َْ زُغا أَُشهللَّ

 ( 82)الكه  / "ِو ُل ما لَْم تَْسِلْع َ زَْيِإ َصْ را  تَأْ 

ْاَسداُل ” وهَ  القرآل م  إُااة اليتيم وأذا  بأى اهأ م  ااُااة واجذى س قدا   د حااإ:  دا اإْلِ فَأَمَّ

ا إَِذا َما ابْ  تَََل ُ فَقهلََلَ  َ زَْيِإ ِ ْزقَإُ فَيَقُهُ  َ بِّن إَِذا َما اْبتَََل ُ َ بُّإُ فَأَْكَرَمإُ َواَلََّمإُ فَيَقُهُ  َ بِّن أَْكَرَمِ  َوأَمَّ

هَل َ زَ  طََلاِم اْلِمْسِكيِ   َُااَِ  َكَلَّ بَْل َا تُْكِرُمهَل اْليَتِيَم َوَا تََحاضُّ (  وقا  تلالن 18-15) الفجر/"أَ

ا اْليَتِيَم فَََل تَْقَهرْ  ":  َِى  :"وقا  تلالن  (9)الضح /"فَأَمَّ َِى  َدهلُلأُّ أََ أَْ َت الَّد لَِل الَّد ََ ُا بِالدهللِّ ِ  فَد َِّ  َُكد

 .ى:  ظزمإ و هينإ بأى صه  أ ( 2-1/) الما هل"اْلِمْسِكيِ   اْليَتِيَم َوَا  َُح ُّ َ زَ  طََلامِ 

َِ َ   ":-تلدال   -قدا  و ظزمدا   اليتدام الكر م والن  زن مد   أكدل أمدها   القرآلوقهلل هَ   إِلَّ الَّد

ا َأُْكزُهَل أَْمهَ  ا َوَ يَْصدزَْهَل َ دِلير  ا إِاََّما  َأُْكزُهَل فِن بُلُهاِِهْم اَدا   إلَّ  ( 10النسداء: ) "اَ  اْليَتَاَم  ظُْزم 

فهل كزمات القرآل بهَا الصهللد تصه  مشههلل ا صدل  ا  جي  دا  صدي  ا  زد  الت يُّدل مد  شدهلل هلل آامدإَّ

 -تلددال   -ا  زت مددهل بددأوامر و فمددا بددا  أكزددة أمددها  اليتددام   جهددهلل طاقددة  زددن أل  أكددل النددا   

ا فَداْدفَُلها إِلَدْيِهْم أَْمدَهالَهُ  "القايل:  ْم َوَا َواْبتَزُها اْليَتَاَم  َهتَّ  إَِذا بَزَُغها النَِّكاَح فَإِْل آاَْستُْم ِمْنُهْم ُ ْشهلل 

ا أَْل  َْك َُروا  َُا إِْ َراف ا َوبهلَِلا    ( 6النساء: ")تَأُْكزُه

بإ لايهم هقهقَهم كامزة اللهلل والقيمة بَل إبلداءَّ قدا      ورل فن القرآل الكر م المهلن  بل أمر

َوآَتُددها اْليَتَدداَم  أَْمددَهالَُهْم َوَا تَتَ َددهللَّلُها اْلَ  ِيددَث بِاللَّيِّددِب َوَا تَددأُْكزُها أَْمددَهالَُهْم إِلَدد   ": -تلددال   -و 

ا  س فهصد  أكدل أمدهالهم بدالظزم الك يدرس الدَى ا  لزدم (2النسداء: ")أَْمَهالُِكْم إِاَّدإُ َكداَل ُههب دا َك ِيدر 

 .ولهَا كال ر اء م   أكزهل أمها  اليتام   اق ة ال سا  والنَّهللم -تلال   -ههللود  إا و 

وم  أرلِّ المهاق  اإل ماايَّة لزصحابة الكرام الهقَّافي   نهلل ههللود وس وطهأ أمر : مدا و د  د   

ُ  لاءس     ليهلل ب  ر  دا أَْادَ َ  وَّ َوَا تَْقَربُدها َمداَ   :"َ د َّ َوَردلَّ  -يرس    اب    داس قدا : "لَمَّ

ُِددَن أَْهَسددُ   ددا  "و (  34اإل ددراء: ")اْليَتِدديِم إِاَّ بِددالَّتِن  َِ َ   َددأُْكزُهَل أَْمددَهاَ  اْليَتَدداَم  ظُْزم    "إِلَّ الَّدد

َْ َةَس اْالَزََق َمْ  َكاَل  ِ 10]النساء:  ْنهلَل ُ  َتِديٌمس فََلدَ َ  طََلاَمدإُ ِمدْ  طََلاِمدِإس َوَشدَرابَإُ ِمدْ  َشدَرابِِإس [ ا

َكُروا  ََ َذلَِل لَِرُ هِ  فََجَلَل  َْفُضُل ِمْ  طََلاِمِإس فَيُْح َُس لَإَُّ َهتَّ   َأُْكزَإُ أَْو  َْفُسهلَلس فَاْشتهلَلَّ َذلَِل َ زَْيِهْمس فَ

 ِ ُ َ زَْيِإ  -وَّ ُ  -َوَ زََّم َصزَّ  وَّ     َو َْسأَلُهاََل َ ْ  اْليَتَاَم  قُْل إِْصدََلٌح لَُهدْم ": -َ  َّ َوَرلَّ  -فَأَْاَ َ  وَّ

ُُْم فَإِْخَهااُُكْم     س فََ زَلُها طََلاَمُهْم بِلََلاِمِإ َوَشَرابَُهْم بَِشَرابِِإ"َّ (220ال قر : ) "َخْيٌر َوإِْل تَُ الِلُه

 (  ) ن  أبن داوود

 :فن السنة الملهر  فضل اإلهسال إلن اليتامن 



دا   مزئدهلاج تام ُدم  افدهلٌل مد   وافدهلِل السدلاد  فدن مجتمدع المسدزمي َّ جاَّهدم أ ها الناس :"  فراغ 

برقة القزب لهمس والُحنُهِّ الهللايم  زيهمس فهم م  أ  اا  -تلال   - وهي  ا صاد  ا  نهلل َم  أكرمإ و 

دا مد  شدتاتها فدن بهتقدة  -مع ذلدل  -فهس الشاكر س و جملهل  قة القزها الحاضر س والنُّ  أ واه 

اإل مدالَّ لصديااة  دَلمة المجتمدع وهصدداد الحسدناتس تزدل التدن تددأتز   زد  َ دْهِق اجفدراح إلدد  

القزها التن  حته ها اليتمس فيتحه  اج   والحرمال إل  ُمُروج م  الللاء واإلكرامس بليدهلل ا  د  

 .اجه ال

ا بال ركاتس َدْ َج القرآل الكر م والسنة الملهدر س وكيد  اس لهَاَّ كال الحهلل  ث    اليتام  ُمْتَر  

دل الن دن الكدر م كما ا دتملنا أافدا  الحهلل ث  نهم فن غير مهضدل -تلال   -وقهلل أفاض و   -س وفصَّ

ََّ  مد  المسداس بدأمهالهم وأ -صزَّ  و  زيإ و زَّم  كزهدا ُهقُهقهمس وهثَّ  ز  الهفاء بهداس بدل هد

  مكرمهل"  بال اطل؟! فَل َرْرَم أْل أكرَم بيهت ال زق تزل التن فيها أ تامٌ 

لقهلل راء اإل دَلم واليتديم لديس لدإ هدظ فدن الحيدا  فدأمر بإكرامدإ واإلهسدال أه اا   ه  و :" 

 إليإ سهينما ُارر المسزمهل إل  الح شة وأ ادت قر ش إ را هم س وقد  َرْلفَدُر ْبدُ  أَبِدن طَالِدبٍ 

ام النجاشن مزل الح شة  شرح لإ محا   اإل َلم وأخَلقياتإ السامية فَقَاَ  لَدإُ : أَ َُّهدا اْلَمزِدُل س أم

ُِزِيَّددٍة س اَْل ُددهلُل اجَْصددنَاَم س َواَأُْكددُل اْلَمْيتَددةَ س َواَددأْتِن اْلفَددَهاِهَش س َواَْقلَددُع اجَ  ددَل َرا ُْ ددا أَ ْ َهدداَم س ُكنَّددا قَْهم 

ُ إِلَْينَدا َ ُ دها  ِمنَّدا س  َواُِسنُء اْلِجَهاَ  س دِليَ  س فَُكنَّدا َ زَد  َذلِدَل س َهتَّد  بََلدَث وَّ  َأُْكُل اْلقَدِهىُّ ِمنَّدا الضَّ

هلَل ُ َواَْل هلَُل ُ س َواَْ زََع َما  ْل ُدهلُل ُكنَّدا اَْحدُ  اَ اَْلِرُف اََس َإُ َوِصهلْلقَإُ س َوأََمااَتَإُ َوَ فَافَإُس فهلََلَ ااَا إِلَ  وِ لِنَُههِّ

ِهِم س  َوآبَاُؤاَا ِمْ  ُدواِِإ ِمَ  اْلِحَجاَ ِ  َواجَْوثَاِل س َوأََمَراَا بِِصهلْلِق اْلَحهلِل ِث س َوأََداِء اجََمااَِة س َوِصزَةِ  الرَّ

َماِء س َواََهااَا َ ِ  اْلفََهاِهِش س َوقَْهِ  ال ُّ  ا َوُهْسِ  اْلِجَهاِ  س َواْلَك ِّ َ  ْ  وِ  س َوأَْكِل َمداَ  ْلَمَحاِ ِم َوالهللِّ

ِف اْلُمْحَصددنَِة س َوأََمَراَددا أَْل اَْل ُددهلَل وَ َوْهددهلَل ُ س اَ اُْشددِرُي بِددِإ َشددْيئ ا س َوأََمَراَددا بِال َْ ددَلَِ  س اْليَتِدديِم س َوقَدد صَّ

يَاِم   ) أهمهلل واب  خ  مة َكاِ  س َوالصِّ  ( َوال َّ

المهبقات التن تهبدق صداه ها وتهللخزدإ ادا   قهلل رلل اإل َلم م  الس ع:” أخه  اإل مال واإل َلم 

ُ َ ْنإُ س َ ِ  النَّ ِدنِّ .“ أكل ما  اليتيم:” رهنم  َُُرْ َر َ س َ ِضَن وَّ س  صدزن و  زيدإ و دزم َ ْ  أَبِن 

دْريُ ” قَاَ :  ُُ َّ ؟ قَاَ  : الشِّ ْ َع اْلُمهبِقَاِت س قَالُها :  َا َ ُ هَ  وِ س َوَما  دْحُر اْرتَنِ ُها السَّ  بِدارِ س َوالسِّ

بَدا س َوأَْكدُل َمداِ  اْليَتِديِم س َوالتَّدَهلِّ  ُ إِاَّ بِاْلَحقِّ س َوأَْكدُل الرِّ َم وَّ ْهدِ  س س َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِن َهرَّ ن  َدْهَم ال َّ

ُف اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت اْلَغافَِلَِت   َْ ِ  ال  ا ى ومسزم(  َ ِ  اْبِ   َ “ ) َوقَ َِ د َُ ا اََ لَْت   َّاٍس قَاَ : لَمَّ

َُِ  أَْهَس ُ  "اَ َةُ : ا "َو: "َواَ تَْقَربُها َماَ  اْليَتِيِم إِاَّ بِالَّتِ   َِ َ   َأُْكزُهَل أَْمَهاَ  اْليَتَاَم  ظُْزم    "إِلَّ الَّ

صدزن و ْلُمْسدزِِميَ  فََشدَكْها َذلِدَل إِلَد  النَّ ِد ِّ َ زَد  ا قَاَ  اْرتَنََب النَّاُس َماَ  اْليَتِيِم َوطََلاَمإُ فََشقَّ َذلِدلَ 

ُ   زيإ و زم  ) "جَْ نَدتَُكْم  "إِلَد  قَْهلِدِإ : "َو َْسأَلُهاََل َ ِ  اْليَتَاَم  قُْل إِْصَلٌَح لَُهْم َخْيدرٌ :"فَأَْاَ َ  وَّ

 (  أهمهلل وأبه داود

 ا فكَلُما فسقالقا  الشا ر : تنتهب ما  اليتام  ظالما * * * ودأ الرب

بدأل رلزهدم  -تلدال   -وقهلل تمادى بل  الَ   ظزمها أافسهم بإ َاء اليتدام س بلدهلل أل أكدرمهم و 

لدها هيدا  أ تدامهم  مسئهلي   نهمس كأ مامهمس أو أزواج أمَّهاتهمس فسدامهُم  دهء اللدَااس وههَّ

الددَ   آذوا اليتددام س إلدد  رحدديم ا  لدداقس وأكزددها أمددهالهمس وواقددُع الحيددا  زاخددر بددأمهاج ال شددر 

وكااها لهدم فدن اج ض فتندةس وقصدص اجشدقياء بظُزمهدم َمرو دة فدن  دمع اج دام غيدر مله َّدةس 

اقرؤُا بمهللاد اج    ز  صفحات الجرايهللس واراُا  ز  الشاشاتس والالع فصها  هيَّدة  مد  ُدَا 

صدزَّ  و  - ن الكر م الزؤم اارتما ن الرخيص فن بيهت الجيرال أهياا اس فأ   ُم م  تحَ ر الن

ليفي : اليتيِم والمرأ ِ - زيإ و زَّم  ج هقَّ الضَّ  (  واب  مارإ  أهمهلل ""): ))إاِّن أهرِّ

قدهلل رلدل  فأخه  اإل مال واإل َلم :كما أكهلل اإل َلم  ز  أل إكرام اليتديم  د يل إلد  الفدهز بالجندة 

أول  الحقدهق بالر ا دة واللنا دة  هق الضليفي  : اليتيم والمرأ  م  صزن و  زيإ و زم الن ن 

ُج َهدقَّ ": صزن و  زيإ و زم س َ ْ  أَبِن ُشَرْ ٍح اْلُ َ اِ نِّ س قَاَ  : قَاَ  َ ُ هُ  وِ  الزَُّهمَّ إِاِّدن أَُهدرِّ

ِليفَْيِ  : َهقَّ اْليَتِيِم س َوَهقَّ اْلَمْرأَ ِ   )النساين(  " الضَّ

 كما قا  الشا ر:

نِّ ملج    * * * فن الجاُزية والتأد ب فن اليتمِ كفاي باللزم فن اجُ  مِّ  



  ُذِكرَت بِاليُتِم فن القُرآِل تَكِرَمة  *** َوقيَمةُ الزُؤلُِؤ الَمكنهِل فن اليُتُمِ 

كافدل اليتديم  صدحب الر  ده  صدز   و   زيدإ و دز م فدن الجن دةس وكفد  "أخه  اإل مال واإل دَلم :

كافدل اليتديم مرافقدا  ومصداه ا  لدإ فدن الجندة س  و  زيإ و دزم صزن بَلل شرفا  وف را   فقهلل رلل 

أَاَا َوَكافُِل اْليَتِديِم َكَهداتَْيِ  فِد   صزن و  زيإ و زم :"فَلْ  َ ْهِل ْبِ  َ ْلهلٍل س قَاَ  : قَاَ  َ ُ هُ  و س 

َق بَْينَُهَما  اْلَجنَِّة س َوأََشاَ  بِالسَّ َّابَةِ  َُُرْ دَر َ "قَزِيَل  َواْلُهْ لَ  س َوفَرَّ ) ْاهمهلل وال  ا ى (  وَ دْ  أَبِدن 

ُُدَه َكَهداتَْيِ  فِدن صزن و  زيدإ و دزم س قَاَ  : قَاَ  َ ُ هُ  وِ  : َكافِدُل اْليَتِديِم لَدإُ س أَْو لَِغْيدِرِ  س أَاَدا َو

 (   ) أهمهلل ومسزم"   اْلَجنَِّة س إَِذا اتَّقَ  وَ  َوأََشاَ  َمالٌِل بِالسَّ َّابَِة َواْلُهْ لَ 

قا  : كلب ب  مالل : أو  أمر  تب  ز  أبن ل ابة أاإ كال بينإ و بي   تيم  َق س فاختصما إل  

جبن ل ابة س ف ك  اليتديم س فقدا   صزن و  زيإ و زم س فقض  الن ن  صزن و  زيإ و زم الن ن 

س " لإ إ دا  و لدل مثزدإ فدن الجندة فأ "س فأب  س قا  : "د إ لإ ":  صزن و  زيإ و زم الن ن 

فأب  فاالزق اب  الهللههللاح فقا  جبدن ل ابدة : بلندن اللدَق بحدهلل قتي    قدا  : الدم   ثدم االزدق إلد  

فقا  :  ا   ه  و ! أ أ ت إل أ ليت ُدَا اليتديم ُدَا اللدَق س ألدن  صزن و  زيإ و زم الن ن 

كدم  " قده  : صدزن و  زيدإ و دزم : فكال الن ن مثزإ فن الجنة ؟ قا  : الم س فأ لا  إ ا  س قا  

 (  والحاكم أهمهلل")م   َق دواح جبن الهللههللاح فن الجنة 

كفالة اليتيم والمسح  ز   أ إ وتلييب خداطر   رق دق القزدب و   دل ” أخه  اإل مال واإل َلم : 

 , فقهلل رلل اإل َلم ذلل    ا  لجَلء وملالجة قسه  القزب”    نإ القسه 

َُُرْ َر ََّ أَلَّ َ ُرَل  َشَكا إِلَ  َ ُ دهِ  وِ َ ْ  أَ  قَْسدَه َ قَْز ِدِإ س فَقَداَ  لَدإُ : إِْل  صدزن و  زيدإ و دزم بِن 

 (   ) أهمهلل"أََ ْدَت أَْل  َزِيَ  قَْز َُل فَأَْطِلِم اْلِمْسِكيَ  س َواْمَسْح َ ْأَس اْليَتِيِم 

ِ وَ ْ  أَبِ  أُ  ِ  "قَاَ : صزن و  زيإ و زم  َماَمةَ أَلَّ َ ُ هَ  وَّ َمْ  َمَسَح َ ْأَس  َتِيٍم لَْم  َْمَسْحإُ إِاَّ ِرَّ

ْت َ زَْيَها  هلَُل ُ َهَسنَاٌت َوَمْ  أَْهَسَ  إِلَ   َتِيَمٍة أَْو  َتِيٍم ِ ْنهلَل ُ ُكْنُت أَ  ُُدَه فِد  َكاَل لَإُ بُِكلِّ َشْلَرٍ  َمرَّ اَدا َو

 ( ) أهمهلل"َق بَْيَ  أُْص َُلْيِإ السَّ َّابَِة َواْلُهْ لَ  اْلَجنَِّة َكَهاتَْيِ  َوفَرَّ 

ايا وفهزُدا * كفالة اليتيم دليل  ز  صَلح المرأ  إذا مات زورها فلالت أوادُا وخير  تها فن الهلل 

 صزن و  زيدإ و دزم بالجن ة ومصاه ة الر  ه  صز   و   زيإ و ز م فن اَخر   قا    ه  و 

فلاء ال دهلل   كهداتي   دهم القيامدة وأومدأ    دهلل باله دل  والسد ابة امدرأ  أمدت مد  أاا وامرأ   د

  )أبه داود”)زورها ذات منصب ورما  ه ست افسها  ز   تاماُا هت  بااها أو ماتها

َُُرْ َر َ س أَلَّ  وخير ال يهت ال يت الَى فيإ  تيم  كرم وشرُا ال يت الَى فيإ  تيم  هال س فَلْ  أَبِن 

وِ صز  و  زيإ و زم س قَاَ : َخْيُر بَْيٍت فِن اْلُمْسزِِميَ  بَْيٌت فِيِإ  َتِديٌم  ُْحَسدُ  إِلَْيدِإ س َوَشدرُّ َ ُ هَ  

ََُكد بَْيٍت فِن اْلُمْسزِِميَ  بَْيٌت فِيِإ  َتِيٌم  َُساُء إِلَْيدِإ س ثُدمَّ قَداَ  بِإِْصد ََلْيإُ :أَاَدا ا َوَكافِدُل اْليَتِديِم فِدن اْلَجنَّدِة  ََ

َُُه  ُِشيُر بِإِْص َُلْيإِ   ( ال ُ ا ى واب  مارة”)سَو

 ال ل ة الثااية : 
 رما ة اإل َلم    الحمهلل ر  ا اللالمي  والصَل  والسَلم  زن أشرف المر زي    أما بلهلل فيا

لقددهلل ردداء اإل ددَلم واليتدديم لدديس لددإ هددظ فددن الحيددا  فددأمر بإكرامددإ واإلهسددال إليددإ سهينمددا ُددارر 

أمدام النجاشدن مزدل    الح شة وأ ادت قر ش إ را هم س وق  َرْلفَُر ْبُ  أَبِدن طَالِدبٍ المسزمهل إل

ددَل  ُْ ددا أَ الح شددة  شددرح لددإ محا دد  اإل ددَلم وأخَلقياتددإ السددامية فَقَدداَ  لَددإُ : أَ َُّهددا اْلَمزِددُل س ُكنَّددا قَْهم 

ُِزِيٍَّة س اَْل هلُُل اجَْصنَاَم س َواَأُْكُل اْلَمْيتَدةَ س َواَدأْتِ  ن اْلفَدَهاِهَش س َواَْقلَدُع اجَْ َهداَم س َواُِسدنُء اْلِجدَهاَ  س َرا

ِليَ  س فَُكنَّا َ زَ  َذلَِل س َهتَّ  ُ إِلَْينَا َ ُ ها  ِمنَّا س اَْلِرُف اََس َإُ َوِصهلْلقَإُ س   َأُْكُل اْلقَِهىُّ ِمنَّا الضَّ بََلَث وَّ

هلَل ُ َواَْل هلَُل ُ س َواَْ زََع َما ُكنَّا اَْحدُ  اَْل ُدهلُل َوآبَاُؤاَدا ِمدْ  ُدواِدِإ ِمدَ  َوأََمااَتَإُ َوَ فَافَإُس فهلََلَ ااَا إِلَ  وِ   لِنَُههِّ

ِهِم س َوُهْسدِ  اْلِجددَها ِ  س اْلِحَجداَ ِ  َواجَْوثَدداِل س َوأََمَراَدا بِِصددهلْلِق اْلَحدهلِل ِث س َوأََداِء اجََمااَددِة س َوِصدزَِة الددرَّ

ِف َواْلَك ِّ َ ْ  اْلَمَحا َْ وِ  س َوأَْكدِل َمداَ  اْليَتِديِم س َوقَد َماِء س َواََهااَا َ دِ  اْلفَدَهاِهِش س َوقَدْهِ  الد ُّ ِ ِم َوالهللِّ

َكا ِ  َلَِ  س َوال َّ يَاِم   اْلُمْحَصنَِة س َوأََمَراَا أَْل اَْل هلَُل وَ َوْههلَل ُ س اَ اُْشِرُي بِِإ َشْيئ ا س َوأََمَراَا بِالصَّ  س َوالصِّ

 (  مهلل واب  خ  مة) أه

أل امددرأ  مسددزمة مددات زورهددا وأصددابها :” ولقددهلل ردداء فددن فضددل اإلهسددال إلدد  اج مزددة واليتدديم 

اج دهللاء واتفدق خرورهدا  وبناتها بلهلل  الفقر والقزة ف ررت ب ناتها إل  بزهلل  أخرى خهف شدماتة



تحتدا   فن شهلل  ال رد فزما دخزت ذلل ال زهلل أدخزدت بناتهدا فدن بلد  المسدارهلل المهجده   ومضدت

لهم فن القهت فمرت بررل وشرهت هالها لإ وقالت أاا امرأ  مسزمة وملن بنات أ تدام أدخزدتهم 

بل  المسارهلل المهجه   وأ  هلل الزيزة قدهتهم فقدا  لهدا أقيمدن  ندهللى ال يندة إادل مسدزمة شدر فة 

 .. فقالت أاا امرأ  غر  ة ما فن ال زهلل م   لرفنن فأ رض  نها

ب فجاءت إل   رل مجه ن فشرهت لدإ هالهدا وأخ رتدإ أل ملهدا فمضت م   نهلل  منكسر  القز

بنات أ تام وُن امرأ  شر فة غر  ة وقصت  زيإ ما ردرى لهدا مدع الشديم المسدزم فقدام وأ  دل 

بل  اسايإ وأتها بها وبناتها إلد  دا   فدأطلمه  أطيدب الللدام وأل سده  أف در الز داس وبداتها 

 يل  أى ذلل نهلل  فن المة وكرامة قا  فزما ااتص  الز

الشيم المسزم فن منامإ كأل القيامة قهلل قامت وقهلل  قدهلل الزدهاء  زد   أس الن دن وإذا القصدر مد  

ال مرد اجخضر شرفاتإ م  الزؤلؤ والياقهت وفيإ ق اا الزؤلؤ والمررال فقا   ا   ه  و لمد  

ه  و أقدم َُا القصر قا  لررل مسزم مهههلل فقا   دا   ده  و أادا  ردل مسدزم مههدهلل فقدا    د

  نهللى ال ينة أال مسزم مهههلل قا  ف قن متحيرا  فقا  لإ

لما قصهللتل المرأ  المسزمة المهههلل  قزت أقيمن  نهللى ال ينة إال فكَا أات أقدم  ندهللى ال يندة إادل 

مسزم فاات إ الرردل ه  ندا  زد   د  المدرأ  خاي دة ثدم رلدل  لدهف بال زدهلل و سدأ   نهدا هتد  د  

فأ  ل إليإ فأتا  فقا  لدإ أ  دهلل مندل المدرأ  الشدر فة المسدزمة وبناتهدا  زيها أاها  نهلل المجه ن 

فقا  ما إل  َُا م    يل وقهلل لحقنن م  بركاتهم ما لحقنن قا  خَ منن أل  د نا  و زمه  إلن 

فقا  ا أفلل فقا  ا بهلل منه  فقا  الَى تر دهلل  أادت أادا أهدق بدإ والقصدر الدَى  أ تدإ فدن منامدل 

إل َلم فه و ما امت ال ا هة أاا وأُل دا ى هت  أ زمنا كزنا  زد   دهلل ُدَ  خزق لن أتهلل   زن با

المرأ  و أ ت مثل الَى  أ ت فن منامل وقا  لن   ه  و المسزمة وبناتهدا  ندهللي قزدت الدم  دا 

و قا  القصر لل وجُل دا ي وأات وأُل دا ي م  أُل الجنة خزقل و مؤمنا فدن اجز     ه 

لمسددزم وبددإ مدد  الحدد ل والكآبددة مددا ا  لزمددإ إا و فددااظر  همددل و إلدد  بركددة قددا  فااصددرف ا

  ) اإلهسال إل  اج مزة واج تام ما أ قب صاه إ م  الكرامة فن الهللايا ) الَُ ن : الك اير

 و زن الجمزة فإل م  فضايل كفالة اليتيم :إخه  اإل مال واإل َلم :" 

ددهللقة وأرددر "ر إل كااددت  زدد  اجقربدداءكفالددة اليتدديم صددهللقة  ضددا   لهددا اجردد (1) أرر الص 
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