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ملخ�ص البحث
أن قضايا حقوق االنسان من القضايا املعارصة والذي بذل فيها العقالء وما زالوا يبذلون اجلهد يف إجياد السبل

الكفيلة بتطبيقها ،ولكن عليهم ان ال يغفلوا عن مرتكزات الرشع االسالمي والوحي الساموي يف هذا املجالَّ ،
وإن
االنسان ذلك املخلوق الذي كرمه اهلل تعاىل عن سائر خلقة وأنزل الشرَّ ع الذي يكفل له حقوقه ويف كافة مراحل
حيايت منذ الطفولة اىل الكهولة ،ولكن رشحية االيتام من الرشائح التي اولت هلا العناية األهلية بالغ االهتامم وهذا

ظاهر من خالل النصوص الرشعية التي امرت وأكدت يف مواضع عديدة عىل وجوب إعطاء احلقوق كافة اىل اليتيم،

سواء املادية منها او املعنوية وهذا هو سبب اختياري للموضوع املوسوم « حق اليتيم يف االسالم « ،وإشتمل البحث
عىل ستة مباحث ،االول منها مدخل تعريفي بعنوان البحث لكي يتضح لنا مفهومه ،وتضمن تعريف احلق واليتيم

لغة واصطالح ًا ،اما املبحث الثاين فقد جاء بعنوان سيدنا حممد كان يتي ًامَّ ،
ركزت فيه عىل االدلة التي اشارت اىل
ُيتم النبي ﷺ وإعتبار ذلك تسلية ٌ
وأسوة حسنة لكل يتيم َّ
بأن ارشف اخللق وحبيب احلق نشأ وتربى يتيام ،واشتمل
املبحث الثالث عىل العدل مع اليتامى ،وتناولت يف النصوص الرشعية وآراء املفرسين والعلامء يف وجوب العدل مع

اليتامى والتحذير من ظلم يتامى النساء ،وأما املبحث الرابع فقد تطرقت فيه اىل اكرام اليتيم واالحسان اليه وجتنب
اذاه ،واشتمل املبحث اخلامس عىل احلقوق املالية لليتيم من خالل حتريم أكل مال اليتيم بغري حق وشدة الوعيد ملن

ارتكب هذا االثم ،وإشتمل كذلك عىل وقت إعطاء مال اليتيم وذلك عند بلوغه السن املناسبة بعد اختباره ،فضال
عن نصيب اليتامى يف الغنائم والفيءٌ ،
وأختتم البحث باملبحث السادس املتضمن كفالة اليتيم وتضمن مفهوم الكفالة
وبيان األجر املتأتى منه فضال عن احلكم الرشعي لكفالة اليتيم ،بعدها تم ذكر اخلامتة واالستنتاجات التي توصل اليها

الباحث من كل ما تقدم من املباحث .

توصلت اىل الغاية املنشودة من البحث او بيان جزء منها أال وهي حق اليتيم يف االسالم وآخر
وآمل أن أكون قد َّ

دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني .
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Research Summary
That the human rights of contemporary issues , issues which where to make wise and
Zalo are making the effort to find a stream to apply it , but they should not lose sight
of the foundations of Islamic law and the heavenly revelation in this area, and that the
human creature which is honored by Almighty God for the rest of habitus and come
down Sharaguaranteed his rights at all stages of my life since childhood to adulthood,
but the orphans segment of the slides that has paid her divine great care attention to this
phenomenon through religious texts , which ordered and confirmed in several places on
the need to give all rights to the orphan, whether physical ones or moral Ohz Is the reason
for theoptional subject is marked by « the right of an orphan in Islam . « , The search
included six sections, the first of which entitled the definitions of the entrance research in
order toclarify our concept and ensure that the definition of the right and the language of
the orphan and idiomatically, either the second topic came the title of Prophet Muhammad
was anorphan, she focused on the evidence pointed to the Prophet  ﷺAnd regarded as a

good entertainment and similar to each orphan that oversaw the creation and the right
Habib grew up an orphan, The third section included justice with orphans , and dealt with
the legal texts and the views of the interpreters and scholars on the necessity of justice with
the orphans and the warning against the injustice of the orphans of women . The fourth
topic dealt with the honor of the orphan and charity to him and avoid him , It included the
fifth section on the financial rights of orphans through the prohibition of eating the orphan
‹s wealth unlawfully , and the severity of the warning to those who committed this sin and
alsoincluded the time of giving money an orphan and that upon reaching the appropriate
age after testing, as well as the share of orphans in the spoils and booty, and concluded
research Balambges VI included ensuring Orphan and included the concept of sponsorship
and the statement of remuneration derived from it as well as a legal ruling to ensurethat
the orphan was mentioned after the conclusion and the conclusions reached by a researcher
from all the above detective
I hope that I have reached the desired end of the research or part of a statement , but
which is the right of an orphan in Islam And our last prayer is praise to God, Lord of the
Worlds .
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ،والصالة

والسالم عىل خاتم االنبياء واملرسلني سيدنا حممد

وعىل اله وصحبه وسلم .

ال تزال قضايا حقوق االنسان مدار بحث

املفكرين قديام وحديثا ،وعملت الدساتري والقوانني

املعارصة و املنظامت االنسانية وأصحاب االتفاقيات
الدولية عىل صياغة كل ما يصبوا اىل ضامن احلق

لإلنسانية مجعاء ،كحق الطفل واملرأة والشيخ الكبري

 ...الخ ،ولكن قبل ذلك أتى ألرشع االسالمي بام
أوحاه اهلل تعاىل اىل نبي الرمحة ﷺ بام يضمن حق

االنسان منذ اربعة عرش قرنا ،ومن ضمنها حق الطفل
اليتيم باعتباره رشحية مستضعفة ،وبذرة مستقبلية،

وكجزء من مرشوع هنضة املجتمعات ،وبام أن واقع
جمتمعنا العريب واإلسالمي وجمتمعنا العراقي عىل وجه
اخلصوص ميلء بالويالت واحلروب التي خ َّلفت

مئات االرامل واأليتام كان ذلك هو سبب اختياري

للموضوع .

َّ
إن النصوص الرشعية قد اولت اهتامما بالغ ًا

باليتيم من خالل احلث عىل رعايته وإكرامه وحتريم
املساس بامله والرتغيب الشديد يف االحسان اليه

وكفالته ،كل ذلك يكمن يف امهية املوضوع وجدواه،
وقد اشتمل البحث عىل ستة مباحث كام مبينة ادناه :

املبحث االول :جاء بعنوان مدخل تعريفي

بعنوان البحث ،اشتمل املطلب االول منه عىل تعريف

احلق لغة واصطالح ًا اما املطلب الثاين فقد تضمن

تعريف اليتيم لغة واصطالح ًا ،اما املبحث الثاين جاء
بعنوان :سيدنا حممد ﷺ كان يتيام ،واشتمل عىل ثالثة
مطالب ،االول :الدليل من القرآن الكريم عىل ُيتم

النبي ﷺ ،واملطلب الثاين :الدليل من السرية النبوية،
واختتم املبحث باملطلب الثالث وهوُ :
األسوة احلسنة
اما املبحث الثالث جاء بعنوان :العدل والقسط مع

اليتامى ،تطرق املطلب االول منه اىل تعريف العدل
والقسط لغ ًة واصطالح ًا ،واشتمل املطلب الثاين عىل

كيفية العدل والقسط مع اليتامى ،اما املبحث الرابع

فهو :إكرام اليتيم واإلحسان اليه وجتنب اذاه ،جاء يف
املطلب االول منه يف إكرام اليتيم ،اما الثاين فأشتمل
عىل االحسان اليه ،واختتم املبحث باملطلب الثالث أال
وهو جتنب اذى اليتيم ،واملبحث اخلامس جاء بعنوان:

احلقوق املالية لليتيم ،تضمن املطلب االول منه شدة

حتريم مال اليتيم وأكله بغري حق ،واشتمل املطلب
الثاين عىل وقت إعطاء مال اليتيم ،اما املطلب الثالث
فهو نصيب اليتامى من الغنائم والفيء ،واختتم
املبحث باملطلب الرابع وهو احلفاظ عىل اموال اليتامى

من ِقبل الوارث ،وأخريا املبحث السادس وهو :كفالة

اليتيم وإشتمل عىل ثالث مطالب ،اوهلا مفهوم كفالة
اليتيم ،والثاين األجر املتأيت من الكفالة ،اما املطلب

الثالث فهو حكم كفالة اليتيم .

واسأل اهلل  mأن أكون قد وفقت لبيان تلك

احلقوق عىل الرغم من َّ
أن املوضوع واسع لكثرة
النصوص الرشعية الواردة بحق اليتيم والذي قد ال
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حييط به بحث ،وإنام يكون موضوع رسالة علمية ...

ومن اهلل التوفيق .

صغري يتم واجلمع أيتام ويتامى ،وصغرية يتيمة

ومجعها يتامى ،ويف غري الناس من قبل االم ،وأيتمت
املرأة ايتام ًا فهي موتِم ،صار اوالدها يتامى)(.)3

املبحث االول
مدخل تعريفي
بعنوان البحث

وقيل ايض ًا اليتم :انقطاع الصبي عن ابيه قبل

بلوغه ،ويف سائر احليوانات من قبل ُأ ِّمه ،واجلمع

لكي تتضح لنا الصورة ،ويتبني ما يصبوا اليه

البحث نرشع بتعريف احلق واليتيم كل منهام يف اللغة
واالصطالح.

املطلب االول:
تعريف احلق لغة وا�صطالح ًا

احلق لغ ًة( :ضد الباطل ،واحلق واحد احلقوق،
حواق ُ
ّ
أألمور،
واحلا َّقة القيامةُ ،سميت بذلك الن فيها
وحا َّقه خاصمه ،وا ّدعى ُّ
كل واحد منهام احلقَ  ،فإذا غلبه

قيل ح َقه)( ،)1اما احلق اصطالح ًا( :هو ُ
احلكم املطابق

يتامى ،قال تعاىل ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ( ،)4ويطلق

عىل كل منفرد يتيم ،يقال ُد ّرة يتيمة تنبيها عىل انه
انقطع مادهتا التي خرجت منها (.)5

اليتيم اصطالح ًا ( :هو املنفرد عن االب ،الن

نفقته عليه ال عىل االم ،ويف البهائم اليتم هو املنفرد
عن االم الن اللبن واألطعمة منها)(.)6

وعرفه ابن كثري بقوله ( اليتامى هم الصغار الذي

ال كاسب هلم من اآلباء واملساكني الذي الجيدون

ماينفقوه عىل انفسهم واهليهم) (.)7

للواقع ،يطلق عىل االقوال والعقائد واألديان واملذاهب

باعتبار اشتامهلا عىل ذلك ،ويقابله الباطل)

()2

املطلب الثاين:
تعريف اليتيم لغة وا�صطالح ًا

اليتيم لغ ًة( :ال ُيتم يف الناس من ِق َبل االب ،فيقال

((( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،امحد بن حممد عيل
الفيومي ثم احلموي ،ت 770هـ  ،ط بال ،املكتبة العلمية ،بريوت
 -لبنان ،ص. 260

((( سورة النساء ،من االية . 2

((( ينظر :املفردات يف غريب القران ،ابو القاسم احلسني بن
حممد املعروف بالراغب االصفهاين ،ت 502ه ،النارش :مكتبة
نزار مصطفى الباز.215 / 2 ،

((( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ابو نرص اسامعيل بن

((( التعريفات ،مصدر سابق ،ص . 142

 ،4دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان1407 ،ه – 1987م4 ،

ت 774هـ ،ط بال ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان 1400،ه –

محاد اجلوهري ،ت 393ه ،حتقيق :امحد عبد الغفور عطار ،ط
. 1460/

((( التعريفات ،عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان1403 ،ه – 1983م ،ص . 94
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((( تفسري القرآن العظيم ،عامد الدين اسامعيل بن كثري الدمشقي
1980م 120 / 1 ،؛ وينظر :رعايا اليتم يف التصور االسالمي
(رؤية تربوية) زياد بن عيل اجلرجاوي ،استاذ مشارك يف جامعة
القدس املفتوحة 2010،م ،ص.7
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مما تقدم من التعريفات يتضح َّ
أن احلق ماخالف

ﮌ ﭼ( ،)2قال القرطبي( :عدد اهلل مننه عىل نبيه

يشمل بذلك مجلة من االمور منها االقوال والعقائد

تويف وهو حمَ ْ ٌل يف بطن ُأ ِّمه ،ثم تُوفيت ُأمه آمنة بنت

الباطل وضا ّده وهو احلكم املطابق للواقع واحلقيقة،
واألديان ....الن احلق ما ُيطالب به باألقوال غالب ًا،
وأما العقائد واألديان فهي مشتملة عليه كوهنا من
رضوريات االنسان فالبد لإلنسان من عقيدة يتبعها
ودين يعتنقه ويكون مبدأ احلق فيه واضح ًا.

اما اليتيم مافقد أباه الن نفقته عليه ال عىل االم

هذا ان كان يف اإلنسان اما اليتامى من احليوانات ما
فقد ُأ َّمه الن مرجعه إليها ،واليتيم يكون قبل البلوغ،
اي اليصح ان يقال للبالغ يتي ًام .

حممد ((ﷺ فقال ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ،أي ان أباه
وهب وله من العمر ست سنني ،ثم قي كفالة جده

عبد املطلب اىل ان تويف وكان عمره حينها ثامن سنني،

فكفله عمه ابو طالب ،فبذل قصارى جهده يف نرصته
ورفع قدره وكف أذى قومه عنه بعد ان إبتعثه اهلل عىل

رأس اربعني سنة من عمره ﷺ (. )3

املطلب الثاين:
الدليل من ال�سرية النبوية

بالسري َّ
أن السيدة آمنه بنت وهب ُام
ويروى َّ

ُ
وذكر اليتيم يف كتاب اهلل تعاىل يف مواضع عدة ويف

رسول اهلل ﷺ كانت حتدّ ث :اهنا اتت حني محلت

اليتيم او اليتيمة يف ثالثة وعرشون موضع ًا تقريب ًا(،)1

االمة ،فأذا وقع اىل االرض فقويل :اعيذه بالواحد،

حديث النبي ﷺ كذلك ،ففي القرآن الكريم أتى ذكر

َّ
وان وروده هبذه الكثرة هلو خري دليل عىل العناية به
والتحذير من ُظلمه واإلساءة اليه ،كونه يمثل جزء

من رشحية الطفولة التي هي ال َّلبنة االساسية لبناء
املجتمعات .

املبحث الثاين
�سيدنا حممد ﷺ كان يتيم ًا
املطلب االول :الدليل من القران الكريم

قال تعاىل يف سورة الضحى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

برسول اهلل ﷺ فقيل هلا :انك قد محلت بسيد هذه
من رش كل حاسد ثم سميه حممد ،ورأت يف منامها انه
خرج منه نور حني محلت به رأت به قصور ُبرصى من
ارض الشام ،ثم ما لبث ابوه عبد اهلل بن عبد املطلب

وام رسول اهلل ﷺ حامل به ( ،)4بمعنى أنَّه
ان هلك ُّ

ﷺ ولد ومل ير اباه قط .

((( سورة الضحى ،االية .6

((( ينظر :تفسري ابن كثري ،املصدر السابق523 / 4 ،

((( ينظر :نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ،حممد اخلرضي بك،
حتقيق :حمي الدين اجلراح ،ط بال ،دار العلوم احلديثة ،بريوت –

لبنان ،مكتبة الرشق اجلديد  ،بغداد – العراق 1983،م ،ص10؛

((( ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،حممد فؤاد

و ينظر :هتذيب سرية ابن هشام ،عبد السالم هارون ،ط،14

ص. 770

1985-م ،ص. 36

عبد الباقي ،دار الكتب املرصية القسم االديب ،القاهرة ،1364،

مؤسسة الرسالة ،دار البحوث العلمية ،الكويت1406 ،هـ
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املطلب الثالثُ :
األسوة احلسنة

قىض سيدنا حممد ﷺ طفولته يتيام كام

املبحث الثالث
العدل والق�سط مع اليتامى

وردت بذلك االدلة ،وبال شك كان له من االثر يف

املطلب االول :تعريف العدل والقسط لغ ًة

ثم حرم من أمه بعد ذلك ،ويف ذلك جرب خلاطر كل

العدل لغ ًة( :ضد اجلور وما قام يف النفوس انه

حرم من رؤية ابيه قبل والدته ،ومن
حياته ﷺ بان ُ

واصطالح ًا

يتيم وتسلية لقلوهبم من كل امل وحرمان مرو به عندما

مستقيم)(.)3

قاسى منه كل يتيم بالرغم من كفاله جده عبد املطلب،

الوايل عدله و َم ْع ِدلته بكرس الدال وفتحها ،وفالن من

االيتام وان ال جيعلوا من يتمهم مدعاتا اىل االحباط

العدل اصطالح ًا ( :هو ماتوسط بني طريف

يعلم ان سيد اخللق وحبيب احلق تربى يتيام وقاسى ما

(وعدل عليه يف القضية من باب رضب ،و َب َس َط

وبعدها عمه ابو طالب ،ففي ذلك تأيس به ﷺ من قبل

املعدَ له ،اي :من اهل العدل )(.)4
اهل َ

واخلمول والركون اىل العزلة ،قال تعاىلﭽ ﯯ ﯰ

االفراط والتفريط ،وقيل هو مصدر بمعنى العداله

ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ

واالستقامة ،او هو امليل اىل احلق)(.)5

كان مقصودا من رب العاملني ،وذلك يف سبيل اعداد

ُ
(والقسطاس
والنِّصفة ،وتقسطنا بيننا اي اقتسمنا)(،)6

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(َّ ،)1
إن ُيتم رسول اهلل ﷺ

اما القسط( :فهو النصيب بالعدل ،كالنِّصف،

النبي ﷺللرسالة ،وكذلك كل احلوادث التي مرت به

بالضم والكرس :امليزان واقوم املوازين وهو ميزان

فاملحصلة من ذلك ان اليتيم

ماضاد َ
اجلور ُ
يتبني لنا َّ
والظلم
أن العدل
َّ
مما تقدم ّ

يتيام ،ففي ذلك حافزا له عىل التفاؤل والسعي احلثيث

اعطاء احلق بأنصاف فذلك هو االقساط ويف حق اليتم

منذ والدته اىل بعثته كانت كلها تنصب يف حالة اعداده

العدل اي ميزان كان ،اوهو رومي ُم َع َّرب)(.)7

عندما يتأسى ويقتدي برسول اهلل ﷺ يف كونه نشأ

ومال اىل احلق او ما توسط بني االفراط والتفريط ،أما

لذلك النبأ العظيم

()2

لإلبداع واالرتقاء يف ميادين احلياة كافة .

((( القاموس املحيط ،جمد الدين ابو طاهر حممد بن يعقوب
الفريوز ابادي ،ت  817ه ،ط  ،8مؤسسة الرسالة للطباعة
والنرش ،بريوت1426 ،ه – 2005م .1331 / 1،

((( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،املصدر السابق/ 5 ،
((( سورة لالحزاب ،االية . 21

((( ينظر :يتيم عبد املطلب ،امحد الكبييس ،ندوة نرشت عىل
منتديات حلول عىل الرابط. http/ holol :
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.1760

((( التعريفات ،املصدر السابق ،ص . 79

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،املصدر السابق.521 / 2 ،
((( ينظر :القاموس املحيط ،املصدر السابق.730 / 1 ،

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
يصبح بإعطاءه حقه ،وجمانية ظلمه ،وإيصال نصيبه

كام ً
ال غي منقوص.

املطلب الثاين
كيفية العدل والق�سط مع اليتامى

وسع
فـأن مل يفعل فليعدل اىل غريها من النساء ،فقد َّ
اهلل عز وجل ،وهذا املعنى يف االية االوىل التي يف اول
السورة ،وتارة اليكون فيها رغبة لدمامتها عنده او يف

نفس االمر ،فنهاه اهلل عز وجل أن يعضلها عن االزواج
خشية ان يرشكوه يف ماله الذي بينه وبينها)(.)3

الخيفى ما ألمهية العدل واإلنصاف مع الناس

فمن العدل أن ال يقف يف وجه املرأة اليتيمة ،وأن

املستضعفة غالب ًا ،قال تعاىل :ﭽﮱ ﯓ

أن يبني سوء ترصف اجلاهلية وذم فعلهم يف ظلم

كافة ،ورشحية االيتام من ضمنها كوهنم من الرشائح
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

يعدل يف الترصف معها و اراد اهلل سبحانه يف هذه االية

يتامى النساء _ واهلل اعلم _ فاختتم اهلل تعاىل االية

ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ

الكريمة بقوله ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ،

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

وجاء احلديث يف صحيح البخاري ما نصه ( :كان

ذكر البخاري يف صحيحه ،و ابن كثري يف تفسريه

عنها) ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأرشكته

فريغب يف مجاهلا وماهلا ويريد أن يتزوجها بأدنى من

ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ

والقسط النصيب بالعدل كام مر ذكره.

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(.)1

عروة بن الزبري( )4حيدث انه سأل عائشة (ريض اهلل

رواية عن السيدة عائشة (ريض اهلل عنها) قالت :هو

يف ماله حتى ِ
العذق ،فريغب أن ينكحها ويكره أن
يزوجها رج ً
ال فيرشكه يف ماله بام رشكته فيعضلها،

فنزلت هذه االية (.)2

قال ابن كثري( :واملقصود ان الرجل اذا كان

يف حجره يتيمة حيل له تزوجيها ،فتارة يرغب يف أن
يتزوجها ،فأمره اهلل ْ
أن يمهرها اسوة أمثاهلا من النساء،

((( سورة النساء ،اآلية .127

ﮍ ﮎ ﮏﭼ( ،)5قال هي اليتيمة يف حجر وليها

ِسنة نسائها ،فنهو عن نكاحهن إال ان يقسطوا هلن يف
إكامل الصداقُ ،
وأمرو بنكاح من سواهن من النساء،

((( تفسري ابن كثري ،املصدر السابق.561 / 1 ،

((( عروة بن الزبري :ابن حواري رسول اهلل ﷺ وابن عمته صفية،
عامل املدينة ابو عبد اهلل القريش األسدي املدين أحد الفقهاء السبعة،

ولد سنة 23ه وقيل بعد ذلك ،حدَّ ث عن ابيه يشء يسري لصغره

وعن امه اسامء بنت ايب بكر  tوعن خالته ام املؤمنني عائشة (ريض
اهلل عنها ) والزمها واخذ عنها الفقه ،قيل تويف سنة 90ه وقيل

((( صحيح البخاري ،ابو عبد اهلل حممد بن اسامعيل البخاري ،ط

94ه  .ينظر :سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهبي ،مؤسسة

واهل املرياث،2494 ،ص .436

((( سورة النساء  ،من اآلية .3

بال ،دار صادر ،بريوت –لبنان ،كتاب الرشكة ،باب رشكة اليتيم

الرسالة ،سنة النرش 1422هـ _2001م.422 / 4 ،
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ح������ق ال����ي����ت����ي����م يف االس����ل���ام
قالت عائشة :ثم استفتى الناس رسول اهلل ﷺ بعد،
فانزل اهلل عز وجل ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﭼ

()2

نزلت االية يف شيخ كبري كان ذا مال كثري

ﯘ ﯙ ﭼ قالت :فبينّ اهلل يف هذه أن اليتيمة

فقال يا رسول اهلل بام نتصدق وعىل من ننفق فنزلت

بسنتها بإكامل الصداق ،فاذا كانت مرغوبة عنها يف

واملعنى يسألك اصحابك يا حممد ﷺ أي شئ

اذا كانت ذات مجال ومال رغبوا يف نكاحها ومل يلحقوا

قلة املال واجلامل تركوها والتمسوا غريها من النساء
قال :فكام يرتكوهنا حني يرغبون عنها ،فليس هلم ان

ينكحوها اذا رغبوا فيها ،إال أن يقسطوا هلا االوىف
من الصداق ويعطوها حقها)( .)1فاجتمعت يف احلالة
هذه حقوق املرأة واليتيمة ،فأستوجب هنا حقان بدل

حق واحد ،ويف اآلية الكريمة واحلديث الرشيف
املتقدم الرتغيب يف متام العدل واإلقساط مع اليتامى،

وباألخص يتامى النساء .

املبحث الرابع
�إكرام اليتيم واالح�سان اليه
وجتنب اذاه

هذه االية الكريمة (.)3

ينفقون من امواهلم فيتصدقون به وعىل من ينفقونه
ويتصدقون به( ،)4فكانت تلك االجابة فاتت فئة
اليتامى يف الدرجة الثالثة بعد الوالدين واألقربني

داللة عىل أمهيتها .

ويقول سبحانه يف معرض ذم عدم اكرام اليتيم

وإعطاءه حقه ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

()5

االحسان اليه واعطاءه حقه(.)6

أي بعدم

ويف اطعام الطعام يف املرتبة الثانية بعد املسكني

بقوله تعاىل ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

((( سورة البقرة ،االية .215

املطلب االول� :إكرام اليتيم
صفة الكرم من صفات اهلل عز وجل فهو الكريم

اجلواد ،وملا كان اليتيم عزيز عىل اهلل عز وجل امرنا

بإكرامه قال تعاىل ﭽﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

((( ينظر :جامع البيان يف تفسري القرآن ،حممد بن عبد الرمحن
االجيي الشافعي ،ت  905ه ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي،

ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1424 ،ه – 2004م،
.149/1

((( ينظر :تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق حممود

شاكر ،ط  ،2مكتبة ابن تيمية تصويرا عن نسحة دار املعارف4 ،
 ،292 /ويراجع تفسري ابن كثري ،املصدر السابق.251 / 1 ،

((( سورة الفجر ،االية .18-17

((( صحيح البخاري ،املصدر السابق ،كتاب الوصايا ،باب

((( ينظر :معامل التنزيل  /تفسري البغوي ،ابو حممد احلسني بن

ص .492

1409ه – 1989م

قوله تعاىل ( :واتوا اليتامى امواهلم ،)...رقم احلديث ،2763
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مسعود البغوي ،ت 510ه ،حتقيق :حممد عبد اهلل النمر ،دار طبية،

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
ﭧ ﭨﭼ

()1

أي وهم يشتهونه وعىل حبهم له(. )2

ويف يوم املجاعة قدّ م اهلل عز وجل اليتيم عىل

املسكني بقوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﭼ

()3

ومعنى ذا مقربة أي ذا قرابة منه (. )4

وعن ايب الدرداء ( a )5قال ( :أتى النبي((ﷺ

رجل يشكو قسوة قلبه ؟ قال :احتب ان َيلني قلبك
وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه

من طعامكَ ،يلني قلبك وتدرك حاجتك)

()6

ففي احلديث الرشيف الرتغيب يف االحسان

لليتيم برمحته واملسح عىل رأسه وإطعامه ،وله من
االثار ان يلني القلب وتدرك احلاجات.
وعن مالك بن احلارث

()7

انه سمع النبي ﷺ

((( سورة االنسان ،االية . 8

ضم يتي ًام بني ابوين مسلمني اىل طعامه
يقول( :من َّ
ورشابه حتى يستغنى عنه وجبت له اجلنة البتة)(.)8

فهنا تكمن امهية رعاية اليتم كرعاية النبتة الصغرية

اشد ما حتتاج اليه يف الصغر وبداية النمو ،وكذا اليتم

من الرضوري ان ينشأ بني ابويني مسلمني يعتنيان به

ويغرسون فيه حب الدين والقرآن واإلسالم .

ورضب املصطفى ﷺ اروع االمثلة يف احسانه

وعطفه وشفقته عىل يتامى املسلمني فكان ﷺ يرعاهم
ويمسح عىل رؤوسهم ويعلمهم امتثاال لقوله تعاىل
ﭽﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭱ ﭼ

اما اليوم فبد ً
ال من أن َّ
يوكل اىل اقرب الناس اليه من

عائلته اصبح موكل اآلن بيد مؤسسات ودور إيوائية

ال توفر له ادنى مستويات التعليم ومتطلبات احلياة
فضال عن الدفء واحلنان والرمحة (.)10

((( تفسري الطربي ،املصدر السابق. 98 / 24 ،

املطلب الثاين :االح�سان اليه

((( سورة البلد ،االية 15-14-13

((( ينظر :تفسري ابن كثري ،املصدر السابق.514 / 4 ،

((( ابوالدرداء :عويمر بن زيد بن قيس صاحب رسول اهلل
القراء
ﷺ االمام القدوة قايض دمشق ،حكيم هذه االمة وسيد َّ
بدمشق ،روى عن النبيﷺ عدة احاديث ،وهو معدود فيمن مجع
القرآن يف حياة النبي ﷺ  ،روى عنه كثري من الصحابة ،اسلم يوم

بدر وشهد احدا وقيل مل يشهدها ،آخى رسول اهلل ﷺ بينه وبني
الصحايب سلامن الفاريس  ،aينظر سري اعالم النبالء ،املصدر

السابق ،ج  2ص 336

((( قال اهليثمي :رواه امحد ورجاله رجال الصحيح ،ينظر:
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين عيل بن ايب بكر اهليثمي،

ت 807ه ،مكتبة القديس – القاهرة 1414 ،ه1994 ،م ،باب ما
جاء يف االيتام واالرامل ،برقم . 13508

((( مالك بن احلارث :هو مالك بن احلارث العامري ،ينظر :اسد

()9

وملا كان اليتيم حمتاج ملن يقوم بشأنه ورعايته

أمرنا اهلل سبحانه باإلحسان له ،قال تعاىل :ﭽ ﯗ

الغابة يف معرفة الصحابة ،عز الدين بن االثري اجلزري ،ت 630ه،

حتقيق وتعليق :عيل حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود ،ط،3
دار الكتب العلمية ،بريوت2008 ،م1429 ،هـ531 /5 ،

((( ينظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املصدر السابق ،قال
اهليثمي :رواه ابو يعىل والسياق له وامحد باختصار والطرباين،

وهو حسن االسناد ،رقمه (  ،)13516ص . 295
(((

سور ة البقرة ،االية . 220:

( ((1ينظر :رعاية اليتم يف التصور االسالمي ،املصدر السابق،
ص.3
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ح������ق ال����ي����ت����ي����م يف االس����ل���ام
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

باإلحسان واحلنو عليها خصوصا الضعفاء وذوو

()1

احلاجات ،فضال عن َّ
أن رشحية االيتام من الرشائح

ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

لتحصيلها بسبب صغر سنهم وضعفهم ،فمن كان

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ

ﭽ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭪﭫ ﭼ

()2

وهم الذين ال جيدون ما

ينفقون عىل أنفسهم وأهليهم( ،)3ومعنى ﭽ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ أي أخرج املال وهو محُ ب له ومع

رغبته فيه( )4وقال اكثر املفرسين َّ
أن اهلاء راجعة اىل
املال ،أي انفق ماله حال صحته وحمبته هلذا املال،

والرأي اآلخر اهنا عائدة اىل اهلل عز وجل ،أي اعطى
هذا املال عىل حب اهلل

()5

ويف سورة اخرى ،قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

املنسية كوهنم ال يستطيعون املطالبة بحقوقهم والسعي

صغري السن ليس له املقومات واألدوات التي يستطيع
هبا جلب حقوقه ،فكان هذا مدعاة اىل االهتامم به و

االحسان اليه .

املطلب الثالث :جتنب اذاه

َّ
أن اذية اليتيم من االمور املنهي عنها ،ومن اراد

السالمة جتنب اذاه وقهره ،قال تعاىل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ( ،)8وقال الطربي( :أي :فال تظلمه

فتذهب بحقه استضعاف ًا منك له ،وعن قتادة( )9أي:

ال تظلم ) (. )10

ﮢ ﮣ ﭼ( ،)6قال ابن كثري( :وذلك

وقال تعاىل يف موضع اخر ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ

فأمر اهلل باإلحسان اليهم واحلنو عليهم ) ( ،)7هذا هو

( ،)11ومعنى ﭽ ﭭ ﭮ ﭼ( :أي يدفعه دفعا

الهنم فقدوا من يقوم بمصاحلهم ومن ينفق عليهم،
ديننا ،دين االحسان للخلق ،فلم يرتك رشحية إال وأمر

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ

((( سورة البقرة ،من االية . 83

((( سورة البقرة ،من االية .177

((( ينظر جامع البيان يف تأويل القرآن ،املصدر السابق/ 1 ،

((( سورة الضحى ،االية . 9

((( ينظر تفسري ابن كثري ،املصدر السابق.208 / 1 ،

واملحدثني ،روى عن مجلة من الصحابة ،وروي عنه انه يقول :ما

. 66

((( قتادة :هو ابن دعامة ابن قتادة ،حافظ العرص ،قدوة املفرسين

((( ينظر خمترص تفسري البغوي ،ابو حممد احلسني بن مسعود

سمعت شيئ ًا إال حفظته ،وما يف القران اية إال وقد سمعت منها

– الرياض1416 ،ه ،ص .151

 270 / 5وما بعدها .

البغوي ،اختصار وتعليق :عبد اهلل بن امحد الزيد ،ط ،1دار السالم

((( سورة النساء ،من االية .36

((( تفسري ابن كثري ،ج  1ص .394
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شيئ ًا ،تويف سنة  118هـ ،ينظر سري أعالم النبالء ،املصدر السابق،

( ((1تفسري الطربي ،املصدر السابق. 489 / 24 ،
( ((1سورة املاعون ،االية 2 -1

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
عنيفا )( ( ،)1قال قتادة :أي يقهره ويظلمه)( ،)2قال

ابن كثري( :أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ،وال

يطعمه و ال حيسن اليه )

املبحث اخلام�س
احلقوق املالية لليتيم

()3

فياله من مشهد رهيب ْ
أن قرن اهلل تعاىل الذي

يكذب بالدين بالذي يقهر ويظلم اليتيم ،او ان تكون

املطلب االول� :شدة حترمي مال
اليتيم واكله بغري حق

عالمة الذين يكذب بالدين بأن يكون عنيفا مع اليتيم

اذا نظرنا وتأملنا النصوص الرشعية يف حتريم

ومن باب جتنب اذى اليتيم حتى عند ا ُملريب ،من

هتاون هبا ،وهلا من اخلصوصية عام سواها من االموال

قال :قلت يارسول اهلل ﷺ مما ارضب منه يتيمي؟

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯡ ﭼ ( )5واملعنى أي التترصفوا يف

والمتأثل من ماله ما ً
ال)( )4ففي احلديث الرشيف تظهر

وعن ايب ذر ّ
أن رسول اهلل ﷺ قال ( :يا ابا ذر اين

قايس القلب مسلوب االحساس.

واكل مال اليتيم نجدها بالغة يف الشدة والوعيد ملن

الرضوري ان ال يتجاوز يف تأديبه احلد ( فعن جابر

ﭧ ﭨﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

فقال :من ما كنت ضارب ًا ولدك غري واق مالك بامله،

مال اليتيم اال يف الغبطة(.)6

العناية النفسية لليتيم يف عدم تأديبه بصورة مبالغ فيها،

اراك ضعيف ًا واين احب لك ما احب لنفيس ،ال تأ ّم َرن

مما له االثر املستقبيل من الناحية النفسية.

عىل اثنني وال َت َو َّلني مال يتيم)(.)7

قال النووي :فهذا احلديث من االصول العظيمة

((( انوار التنزيل وأرسار التأويل ،نارص الدين ابو سعيد
الشريازي البيضاوي ،ت  658هـ ،حتقيق :حممد عبد الرمحن

املرعشيل ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1418 ،هـ ،ص

.107

((( االكليل يف استنباط التأويل ،جالل الدين السيوطي ،ط،1
دار الكتب العلمية 1401هـ1981 ،م. 107 / 1 ،

((( تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 554 / 4 ،

يف اجتناب الواليات السيام ملن كان ضعيف ًا عن القيام

هبا ،فال يتوالها اال من كان ه ً
ال هلا .
()8

ووردت االية املتقدمة الذكر يف موضع اخر من

((( سورة االرساء ،من االية . 34

((( ينظر :تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 39 / 3 ،

((( السنن الكربى ،ابو بكر امحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق:

((( صحيح مسلم ،ابو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري،

البيوع ،باب الويل يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه باملعروف

القاهرة ،كتاب اإلمارة باب كراهة االمارة لغري رضورة ،رقمه

حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية  -بريوت ،كتاب

اذا كان فقريا رقمه  10695؛ جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب

الرب والصلة ،باب ما جاء يف االيتام واالرامل واملساكني ،رقمه

 ،13528قال اهليثمي رواه الطرباين يف الصغري وفيه معىل بن
مهدي وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات .

ت 261ه ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط بال ،دار احلديث،

، 1826ص. 604

((( ينظر :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،ابو زكريا
حييى بن رشف النووي ،ت 676ه ،دار احياء الرتاث العريب،
بريوت1392 ،ه  ،ص .527
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البحوث املحكمة

ح������ق ال����ي����ت����ي����م يف االس����ل���ام
القرآن الكريم ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

اذا اكلوا اموال اليتامى ومل يكن هناك سبب يستدعى

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ( ،)1واملعنى ال تقربوا

ذلك ،فأنام يأكلون نار ًا تتأجج يف بطوهنم يوم القيامة

هذا املال بتثمريه اىل ان يصري اليتيم بالغ ًا ،عندها يدفع

وذكر النبي ﷺ يف حديثه َّ
أن اكل مال اليتيم

مال اليتيم إال بالتي هي احسن الطرق واملحافظة عىل

له ماله(. )2

من سوء هذا الصيغ(.)7

من ضمن السبع املوبقات بقوله  (:اجتنبوا السبع

ومن السور التي اشتملت عىل النهي عن اكل مال

وماه َّن؟ قال الرشك
املوبقات قالوا :يارسول اهلل،
ُ

االثم ألكله يف ايات عدة( ،)3قال تعاىل يف بداية السورة

واكل الربا ،واكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف،

اليتيم سورة النساء فركزت تلك السورة عن عظيم

باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل اال باحلق،

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت)

يف تفسريه قو ً
ال عن السدي :كان احدهم يأخذ الشاة

املحرمة ولكن مال اليتيم له من اخلصوصية
من االمور َّ

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ( )4روى ابن كثري
السمينة من غنم اليتيم وجيعل مكاهنا الشاة املهزولة
ويقول :شاة بشاة ،ويأخذ الدرهم اجليد ويطرح مكانة
الزيف ويقول الدرهم بدرهم  .وقال ابن عباس

احلوب هو االثم العظيم(. )5

و َبعد عدة آيات من نفس السورة قال سبحانه

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

()6

واملعنى

((( سورة االنعام من االية . 152

((( ينظر :جامع البيان يف تفسري القران ،مصدر سابق ،ج 1ص
.591

((( ينظر :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حممد
بن يعقوب الفريوز ابادي ،ت 817ه ،حتقيق :حممد عيل النجار،
القاهرة ،1416 ،ص . 171

((( سورة النساء ،من االية . 2

((( ينظر تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 449 / 1 ،
((( سورة النساء ،االية 10
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()8

ومعنى

املوبقات أي املهلكات(َّ ،)9
إن أكل االموال بالباطل هلو
ُجعل من املهلكات والعياذ باهلل _ بعد مرتبه اكل الربا.

املطلب الثاين :وقت �إعطاء مال
اليتيم

وقت اعطاء مال اليتيم حيدده قوله تعاىل ﭽ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﭼ (. )10
((( ينظر تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 456 / 1 ،

((( صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قوله تعاىل ﭽ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ رقمه  ،2766ص  ،493صحيح

مسلم ،كتاب االيامن باب بيان الكبائر واكربها ،رقمه  89ص

. 49

((( رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ،ايب زكريا حييى بن

رشف الدين النووي ،ط ، ،1دار صادر ،بريوت ،لبنان1423 ،ه
– 2002م ،ص . 282

( ((1سورة النساء من االية . 6

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
وابتالء اليتامى أي اختبارهم وبلوغ النكاح يعني

اذا بلغوا ُ
احللم ومعنى رشد ًا أي صالح ًا يف دينهم

املطلب الثالث:
ن�صيب اليتامى يف الغنائم والفيء

وحفظ ًا ألمواهلم ،وينهى اهلل سبحانه ان تأكل اموال

ّ
إن لليتامى نصيب يف الغنائم والفيء فاما الغنائم

مبادرة قبل البلوغ ،ويف حال دفع مال اليتيم عند بلوغه

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ( )5ومعنى الغنائم هو

اليتامى من غري حاجة رضورية عن طريق االرساف او
وبعد اختباره يأمرنا سبحانه بأن ُيشهد عىل االيتام لئال

يقع يف بعضهم جحود وإنكار ملا تسلمه وقبضه(.)1

لذا نرى ان مال اليتيم له من الدقة واحلذر

الشديدين يف التعامل معه لئال يقع املسلم يف االثم

قال تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ُ
ماأخذ من الكفار من مال بإجياف اخليل والركاب (.)6

أما الفيء قال تعاىل ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

()7

ومعنى الفيء فهو ما ُأخذ من الكفار من مال من غري

جراء سوء الترصف ،يقول الرسول ﷺ ( اللهم اين

قتال وال إجياف خيل وال ركاب كأموال بني نضري،

ُأحلق احلرج ،وهو االثم بمن َّضع حقيهامُ ،
وأ َّ
حذر من

وارث هلم(.)8

ُأ َح ِّرج حق الضعيفني اليتيم واملرأة)(( )2ومعنى ُأ َح ِّرج:
ذلك حتذير ًا بليغ ًا وازجر عنه زجر ًا اكيد ًا) ( ،)3وقال
ابن كثري أي ( :اوصيكم بإجتناب ماهلام)(.)4

او االموال التي يصاحلون عليها او يتوفون عنها وال

املطلب الرابع :احلفاظ على اموال
اليتامى من قبل الوارث

مما تقدم يرى الباحث بان التعامل مع مال اليتيم

َّ
إن احلفاظ عىل اموال اليتامى ال تقترص عىل

باب املبالغة ولكنه امتثال رشعي يفهم من النصوص

اموال الورثة بعدم هدرها او الوصية بأكثر من الثلث

جيب ان يكون بعفة ونزاهه بالِغني ،وليس ذلك من

حال كوهنم يتامى بل تتعدى ذلك باحلفاظ عىل

املتقدمة.

قال تعاىل ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﭼ

()9

((( ينظر تفسري ابن كثري ،املصدر السابق.454 -452 / 1 ،

وفسرَّ

الصحابة اآلية يف الرجل

((( سورة النفال ،من االية . 41

((( رياض الصاحلني ،باب مالطفة اليتيم والبنات وسائر

((( تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 31 / 2 ،

رقمه 9150

((( ينظر تفسري ابن كثري ،املصدر السابق 335 / 4 ،و / 2

الضعفة ،رقمه  270ص  ،70رواه النسائي يف السنن الكربى،

((( املصدر نفسه ،ص . 70

((( تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 456 / 1 ،

((( سورة احلرش ،من االية . 7
. 310

((( سورة النساء ،االية . 9
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البحوث املحكمة

ح������ق ال����ي����ت����ي����م يف االس����ل���ام
حيرضه املوت فيسمع رجل يويص بوصية ترض بورثته

باآلية فليتقوا اهلل يف مبارشة أموال اليتامى)

تعاىل(.)1

ﷺ يف احلفاظ عىل اموال اليتامى ،فض ً
ال عن احلفاظ

فعىل الذي يسمعه ان يسدده للصواب كام امر ُه اهلل
وعندما عاد النبي ﷺ الصحايب سعد بن ايب

وقاص( a )2من وجع اشتد به فقال النبي ﷺ

(يارسول اهلل اين قد بلغ يب من الوجع ما ترى ،وانا ذو
مال وال يرثني اال ابنة يل ،أفأتصدق بثلثي مايل؟ ،قال:

ال ،قلت فالشطر يارسول اهلل فقال ال قلت فالثلث
يارسول اهلل قال :الثلث والثلث كثري _ او كبري_ انك
ان تذر ورثتك أغنياء خري من تذرهم عالة يتكففون

الناس)(. )3

()4

هذه هي النظرة املستقبلية لإلسالم ولرسوله

عىل كرامتهم بأن محاهم من ان يكونوا عالة يتكففون

الناس .

املبحث ال�ساد�س
كفالة اليتيم
املطلب االول :مفهوم كفالة اليتيم
اذا رجعنا اىل معنى الكفالة فهي من الفعل كفل:

امليت
وقال ابن كثري  (:قال الفقهاء ان كان ورثة ّ

لت بكذا ،وكفلته فالن ًا،
(الكفالة :الضامن ،وتقول تك ّف ُ

وان كانوا فقراء استحب ان بنقص الثلث ،وقيل املراد

قال

أغنياء استحب للميت ان يستويف يف وصيته الثلث،

وقرئ (وكفلها زكريا)( ،)5أي كفلها اهلل تعاىل ،ومن
خفف جعل الفعل لزكريا ،املعنى تضمنها

()6

تعاىلﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ( ،)7قال
النووي( :وكافل اليتيم أي القائم بأموره)( .)8وقال ابن

((( ينظر :تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 456 / 1 ،

((( سعد بن ايب وقاص :وهو سابع سبعة يف االسالم بعد ستة،
يكنى ابا اسحاق ،شهد بدرا وسائر املشاهد ،وهو احد العرشة

املشهود هلم باجلنة ،كان جماب الدعوة ،وهو اول من رمى بسهم
يف سبيل اهلل ،كان احد الفرسان الشجعان من قريش الذين كانوا

حيرسون النبي ﷺ يف مغازيه وله فتح القادسية وغريها ـ اختلف
يف وقت وفاته ،فقيل 55هـ وهو ابن بضع وسبعون سنة ،وقيل

58هـ ،وقيل 54هـ ،ينظر :االستيعاب يف معرفة االصحاب ،ابو
عمر بن عبد الرب القرطبي ،ت 463هـ ،حتقيق :عيل حممد ،عادل
امحد ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان– 171 / 2 ،

. 174

((( صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث ،رقمه
 ،1628 -5ص . 525
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حجر العسقالين ( :أي ان يقيم بأمره ومصاحله)

()9

املطلب الثاين� :أجر كافل اليتيم
َّ
إن اليتيم كطفل ضعيف حيتاج اىل العناية والرعاية

((( ينظر :تفسري ابن كثري ،املصدر السابق. 456 / 1 ،
((( سورة ال عمران ،من االية . 37

((( املفردات يف غريب القران ،املصدر السابق. 562 / 2 ،
((( سورة النحل ،من االية . 91

((( رياض الصاحلني ،املصدر السابق ،ص . 69

((( فتح الباري برشح صحيح البخاري ،امحد بن حجر
العسقالين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ط ،1دار الريان
للرتاث ،القاهرة1407 ،ه – 1986م ،ص .451

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
من كافة اجلوانب املادية واملعنوية ،والتكتمل تلك

( )5وسعفاء اخلدين أي متغرية اللون ( )6قصد بذلك

كام مر سابق ًا  .وهذا العمل له من االجر ما ال يتصور

برتبية اليتيم هو اقرب الناس اليه وهو فرض كفاية فإذا

الرعاية اال اذا امتت كفالة اليتيم ،أي ضامنه والتكفل به

قدره بأن ُجعل منزلته قريبة من منزلة رسول اهلل ﷺ
حيث قال( :انا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا وأشار

بالسبابة والوسطى وفرج بينهام)(.)1

ويف لفظ اخر قال الرسول اهلل ﷺ (كافل اليتيم له

او لغريه انا وهو كهاتني يف اجلنة وأشار مالك بالسبابة
والوسطى)( ،)2ومعنى قوله له أي بأن يكزن جد او عم
او اخ اليتيم او يكون ،او ان يكون ابو املولود قد ماتت

فيقوم ابوه بالرتبية مقامها(.)3

ﷺ مربية ابناءها االيتام وكافلتهم“ والذي خيول

تقاعس عنه اقرب الناس اليه او اساء الترصف معه،
وفرض عىل االقارب االخرين بتصحيح هذا الوضع،
فأن مل يفعلوا وجب عىل من يعلم ان يبلغ حاكم البلد

ليتدخل فيعزر القريب املسئ ،او ُي ّعنن غريه كفي ً
ال
للصبي ووص ًا عليه ،الن كفالة اليتيم فرض كفاية عىل

االمة كلها فإذا قام به البعض سقط عن الباقني”(.)7

مما تقدم يتبني ان رعاية االيتام وكفالتهم مسؤولية

املجتمع بأرسه وهو فرض كفاية اليطمأن الباقني

وقال ابن حجر قال شيخنا يف رشخ الرتمذي

وهيدأ هلم بال اال اذا رأو ان هذه الرشحية ُمأمنه احلقوق

بالقرب من النبي ﷺ شأنه ان يبعث اىل قوم اليعقلون

ورشحية االيتام هم جز ًء من رشحية الطفولة وهي

لعل للحكمة يف كون كافل اليتيم يشبه يف دخول اجلنة
امر دينهم فيكون كاف ً
ال هلم و معل ًام ومرشد ًا ،وكذلك

كافل اليتيم يقوم بكفالة من اليعقل امر دينه ،وال

مكفولة من قبل أناس هم اهال هلذه املهمة كيف ال
اللبنة االوىل لبناء وهنضة املجتمع املسلم .

دنياه ويرشده ويعلمه وحيسن ادبه فظهرت مناسبة

لذلك(.)4

وقال ﷺ يف لفظ اخر( :انا وامرأة سعفاء اخلدين

كهاتني يوم القيامة ومجع بني اصبعه السبابة والوسطى)
((( صحيح البخاري ،املصدر السابق ،كتاب الطالق ،باب

اللعان ،رقمه  ،5304ص972

((( صحيح مسلم ،املصدر السابق ،كتاب الزهد والرقائق ،باب

((( مسند امحد ،امجد بن حممد بن حنبل ،دار احياء الرتاث

رقمه ،2983 ،ص .938

بن مالك األشجعي االنصاري (ريض اهلل عنه) ،رقمه . 23486

ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم اال ان تكونو باكني،

((( ينظر :فتح الباري ،مصدر سابق ،ص . 451
((( املصدر نفسه ،ص .452

العريب1414 ،هـ – 1993م ،باقي مسند االنصار ،حديث عوف

((( ينظر :رعاية اليتيم يف التصور االسالمي  ،ص 17
((( ينظر :املصدر نفسه ،ص 16
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اخلامتة
َّ
أن غاية األسالم وهو الدين الذي ختم اهلل به

أن تُصان احلقوق وتحُ فظ َّ
االديان َّ
وأن َينعم الكل

بالرعاية والرفاهية ،وباألخص الرشائح املستضعفة
ومنها رشحية االيتام التي كثر ذكرها يف كتاب اهلل
وحديث نبيه ﷺ َّ ،
وإن ُغبن احلقوق وأكلها بغري

حرمة واملنهي عنها ولكنها عند
حق هلو من االمور ا ُمل َّ
األيتام أشد حرمة وأكد يف إيصال حقها ورعايتها.

فعىل املحسنني االهتامم باأليتام والعناية هبم

فبإمهاهلم ونسياهنم يكون بذلك مرشوع فساد كبري،
فهذا اليتيم َّ
إن مل ُيراعى سيكون شاب ًا سالك ًا لطرق

الرش والظلامت ،والشباب ْ
إن مل ينضبط فهو مفسدة
اي مفسدة كام هو معروف.
ُّ

فهنيئا لكل من اعان يتي ًام وهنيئ ًا لكل من كفله

وقام بحقوقه كيف ال وهو قريب من النبي ﷺ
كقرب السبابة والوسطى ،فعىل من اراد اخلري اعار

هلذه الرشحية االهتامم والرعاية البالغني.

اال�ستنتاجات
مما تقدم ذكره توصل الباحث االستنتاجات االتية:

-1رضورة العدل مع اليتامى تطبيق ًا ملا جاء يف

كتاب اهلل ويتامى النساء عىل وجه اخلصوص ،وذلك

بعدم َع ْضلها عن األزواج خمافة أن يرشكوا وليها
باملال ،فاجتمع يف هذه احلالة حقني ،حق اليتيم وحق

النساء .
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 -2إكرام اليتيم من اولويات االنفاق يف سبيل اهلل

مع املساكني وابن السبيل ،وقد يكون مقدم ًا عليهام يف

بعض النصوص الرشعية .

 -3اإلحسان اىل اليتامى له من االمهية بحيث

يعقب االحسان اىل الوالدين وذوي القربى ،وال
يقترص االحسان له عن طريق إكرامه و توفري حاجاته

املادية فحسب ،بل يشمل توجيهه وتربيته عىل مبادئ

الدين القويم .

 -4كام أن إكرام اليتيم واإلحسان اليه له من

األجر الكريم عند اهلل سبحانه ،فان اذية اليتيم وقهره
له من االثم والوزر بان قرنه اهلل سبحانه بالذي ُي ِّ
كذب

بالدين والعياذ باهلل .

 -5احلذر الشديد من أكل مال اليتيم بغري حق

للعواقب الوخيمة من جراء ذلك يف الدنيا واآلخرة
والوعيد الشديد ملن استهان يف أخذه والترصف فيه

بتشبيه حاله بالذي يأكل يف بطنه نارا ،وعدَّ ﷺ أكل
مال اليتيم من السبع املوبقات اي املهلكات ،بل من

املفرتض اعطاء مال اليتيم حال بلوغه سن النكاح بعد
اختبار اليتامى .

 -6عدم تويل مال اليتيم إال من كان أهال لذلك .
 -7مل تُرش النصوص الرشعية واستنباطات

الفقهاء والعلامء عىل رعاية االيتام عن طريق دور
ومراكز إيوائية ،بل أن يوكل اليتيم اىل أقرب الناس له

او اىل كفالء صاحلني .

َّ -8
إن كفالة اليتيم هلا من الثواب العظيم لدرجة

ان يقرن الكافل مع خاتم االنبياء واملرسلني ﷺ يف

د .يارس مظهر امحد عطا سويدان
اجلنة كأقرتان السبابة بالتي تليها .

 -9كون حكم كفالة اليتيم فرض عني عىل حد

قول بعض اآلراء دليل عىل امهية هذا العمل بحق

رشحية مستضعفة .

العزيز ،حممد بن يعقوب الفريوز ابادي ،ت 817ه،
حتقيق :حممد عيل النجار ،القاهرة.1416 ،

 -6التعريفات ،عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين،

ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان1403 ،ه –

 -10من متام رعاية اهلل سبحانه لليتيم والوصية به

1983م .

وأخر دعونا ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل

اسامعيل بن كثري الدمشقي ت 774هـ ،ط بال ،دار

أن جعل هلم نصيب من الغنائم والفيئ .

عىل سيدنا حممد وعىل اله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا .

قائمة امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم

 –7تفسري القرآن العظيم ،احلافظ عامد الدين

املعرفة ،بريوت – لبنان 1400،ه – 1980م.

 -8هتذيب سرية ابن هشام ،عبد السالم هارون،

ط ،14مؤسسة الرسالة ،دار البحوث العلمية،
الكويت 1406هـ 1985-م

 -1االستيعاب يف معرفة االصحاب ،ابو عمر

 -9جامع البيان يف تفسري القرآن ،حممد بن عبد

حتقيق :عيل حممد معوض ،عادل امحد عبد املوجود ،ط

هنداوي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،

يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي ،ت 463هـ،
 ،3دار الكتي العلمية ،بريوت – لبنان .

 - 2اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،عز الدين بن

االثري اجلزري ،ت 630ه ،حتقيق وتعليق :عيل حممد

معوض وعادل امحد عبد املوجود ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بريوت2008 ،م1429 ،ه .

الرمحن االجيي الشافعي ،ت  ،905حتقيق :عبد احلميد
1424هـ – 2004م.

 -10تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،ط

 ،2حتقيق :حممود شاكر ،امحد شاكر ،مكتبة ابن تيمية

تصور ًا عن نسخة دار املعارف .

 -11رعايا اليتم يف التصور االسالمي (رؤية

 -3االكليل يف استنباط التأويل ،جالل الدين

تربوية) زياد بن عيل اجلرجاوي ،استاذ مشارك يف

 - 4انوار التنزيل وأرسار التأويل ،نارص الدين

 -12رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني،

السيوطي ،ط ،1دار الكتب العلمية 1401هـ .

ابو سعيد الشريازي البيضاوي ،ت  658هـ ،حتقيق:

حممد عبد الرمحن املرعشيل ،ط ،1دار احياء الرتاث
العريب ،بريوت1418 ،هـ .

 - 5بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب

جامعة القدس املفتوحة.2010 ،

ايب زكريا حييى بن رشف الدين النووي ،ط1423 ،1ه

– 2002م ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.

 - 13السنن الكربى ،ابو بكر امحد بن احلسني

البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار
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الكتب العلمية  -بريوت .

بن حممد عيل الفيومي ثم احلموي ،ت 770هـ  ،ط

 -14سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهبي،

بال ،املكتبة العلمية ،بريوت  -لبنان .

 - 15الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ابو

احلسني بن مسعود البغوي ،ت 510ه ،حتقيق :حممد

امحد عبد الغفور عطار ،ط  ،4دار العلم للماليني،

 -24مسند امحد ،امجد بن حممد بن حنبل ،دار

مؤسسة الرسالة ،سنة النرش 1422ه _2001م .

نرص اسامعيل بن محاد اجلوهري ،ت  ،393حتقيق:
بريوت ،لبنان1407 ،ه – 1987م .

 -16صحيح البخاري ،ابو عبد اهلل حممد بن

اسامعيل البخاري ،ط بال ،دار صادر ،بريوت –لبنان .

 -17صحيح مسلم ،ابو احلسن مسلم بن

احلجاج النيسابوري ،ت 261ه ترقيم :حممد فؤاد عبد
الباقي ،ط بال ،دار احلديث ،القاهرة .

 -18فتح الباري برشح صحيح البخاري ،امحد

بن حجر العسقالين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
ط ،1دار الريان للرتاث ،القاهرة1407 ،ه – 1986م.

 -19القاموس املحيط ،جمد الدين ابو طاهر

حممد بن يعقوب الفريوز ابادي ،ت  817ه ،ط ،8

مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش ،بريوت1426 ،ه –

2005م .

 - 20جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين

عيل بن ايب بكر اهليثمي ،ت 807ه ،مكتبة القديس –

القاهرة 1414 ،ه1994 ،م .

 -21خمترص تفسري البغوي ،ابو حممد احلسني بن

مسعود البغوي ،اختصار وتعليق :عبد اهلل بن امحد
الزيد ،ط ،1دار السالم – الرياض1416 ،ه .

 -22املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،امحد
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 -23معامل التنزيل  /تفسري البغوي ،ابو حممد

عبد اهلل النمر ،دار طبية1409 ،ه – 1989م

احياء الرتاث العريب1414 ،ه – 1993م .،

 -25املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،

حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب املرصية القسم

االديب ،القاهرة .1364،

 -26املفردات يف غريب القران ،ابو القاسم

احلسني بن حممد املعروف بالراغب االصفهاين،
النارش :مكتبة نزار مصطفى الباز .

 -27املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،

ابو زكريا حييى بن رشف النووي ،ت 676ه ،دار
احياء الرتاث العريب ،بريوت1392 ،ه .

 - 28نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ،حممد

اخلرضي بك ،حتقيق :حمي الدين اجلراح ،ط بال ،دار

العلوم احلديثة ،بريوت – لبنان ،مكتبة الرشق اجلديد،
بغداد – العراق 1983،م .،
املواقع االلكرتونية :

 - 29يتيم عبد املطلب ،امحد الكبييس ،ندوة
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