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 األيتام رعاية
 واجب ديين وجمتمعي 

 

 ُقْل اْلَيَتاَمى َعِن َوَيْسَأُلوَنَك}:عاملني ، القائل يف كتابه العزيزاحلمد هلل رب ال

 َشاَء َوَلْو اْلُمْصِلِح ِمَن اْلُمْفِسَد َيْعَلُم َواللَُّه َفِإْخَواُنُكْم ُتَخاِلُطوُهْم َوِإْن َخْيٌر َلُهْم ِإْصَلاٌح

 وَأشهُد ، َلُه َشريَك ال وحَدُه اهلُل ِإالَّ إلَه اَل أْن وَأشهُد، {َحِكيٌم َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ َلَأْعَنَتُكْم اللَُّه

 ، وصحِبِه آِلِه وعَلى عَليه وباِرْك وسلِّْم َصلِّ اللَُّهمَّ ، ورسوُلُه َعبُده حممًدا ونبيَّنا سيَِّدنا أنَّ

  :وبعد ، الدِّيِن يوِم إَلى بإحساٍن َتِبَعُهْم وَمْن

 ، رمحة ، ونبيه هو نيب الرمحة لهكالدين اإلسالمي  دين رمحة ، وكتابه فإن 

 منو ، والعطف والعناية والرعاية ، ، والرقة واللني والرمحة تعين الرفق والرأفة

رعاية  هاوأولت ، اعالًي ااهتماًم الضعيفة بالفئات تاهتم اأنه ةاإلسالمي الشريعة حماسن

  .ى(يتام)ال الضعيفة الفئات تلك ومن ، خاصةعناية و ، فائقة

 الشرائع مجيع إليه دعت خلق إنساني وحضاري رفيع شأنه وإصالح ميتيال ورعاية

 َوِباْلَواِلَدْيِن اللََّه ِإلَّا َتْعُبُدوَن َلا ِإْسَراِئيَل َبِني ِميَثاَق َأَخْذَنا َوِإْذ}:تعاىل قال ، السماوية

 ورسله اهلل أنبياء بهذا اخللق وقام ،{... َواْلَمَساِكنِي َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِذي ِإْحَساًنا

اد بين إسرائيل على بَّيتنافس مع عُّ (السالم عليه) زكريا نيب اهلل هذاف ،( السالم عليهم)

: تعاىل قال ،)عليها السالم( بعد وفاة والدها عمران  مريم لسيدةا كفالة من ينال شرف

 َلِك َأنَّى َمْرَيُم َيا َقاَل ِرْزًقا ِعْنَدَها َوَجَد اْلِمْحَراَب َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخَل ُكلََّما َزَكِريَّا َوَكفََّلَها}

  .{ِحَساٍب ِبَغْيِر َيَشاُء َمْن َيْرُزُق اللََّه ِإنَّ اللَِّه ِعْنِد ِمْن ُهَو َقاَلْت َهَذا

بأمر  (صلى اهلل عليه وسلم)رة ما يدل على اهتمام النيب هطامل النبويةويف السنة 

يوم  (عنه اهلل رضي) طالب أبي بن جعفرالصحابي اجلليل  استشهد فحينمااليتيم ، 

 ِمْتُي من تذكر وجعلت ،( وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسولإىل  هزوج جاءت مؤتة
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 الفقرـ ـ اْلَعْيَلَة(: )وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسول فقال ، إخل...وحاجتهم أوالدها

 . !(َواْلآِخَرِة؟ الدُّْنَيا ِفي َوِليُُّهْم َوَأَنا َعَلْيِهْم َتَخاِفنَيـ ـ واحلاجة والفاقة

 فقال ، شئونهمالقيام على و أحوال اليتامى مجيع إصالح إىل اإلسالم دعا قدلو

 َواللَُّه َفِإْخَواُنُكْم ُتَخاِلُطوُهْم َوِإْن َخْيٌر َلُهْم ِإْصَلاٌح ُقْل اْلَيَتاَمى َعِن َوَيْسَأُلوَنَك}: تعاىل

واملتدبر يف  ،{َحِكيٌم َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ َلَأْعَنَتُكْم اللَُّه َشاَء َوَلْو اْلُمْصِلِح ِمَن اْلُمْفِسَد َيْعَلُم

وجوه  لكل شامًلا ليكون( إصالح) بكلمةقد جاء  القرآني التعبري يرى أن الكرميةاآلية 

 إىل حيتاج فقد ، اليتيم إليه حيتاج ماكل ل جامع اسم فاإلصالح ، العناية والرعاية

 التقويم إىل يحتاجفغنيًّا  اليتيمورمبا يكون  ، اماديًّ وعطاًء برًّا اإلصالح فيكون املال

 أو ماله يف له يتاجر من إىل حيتاج وقد ، وتربية رعاية هنا اإلصالح فيكون والرتبية،

 ال وقد ، بذلك القيام هو اإلصالح فيكون صناعته أو زراعتهشئون  على يقوم من

شاعر مب واإلحساس واحلنو العطف إىل حاجته تكون إمناو ، كذا وال هذا إىل حيتاج

 زيغه واعوجاجه تقويم يف اإلصالح يكون وقد ،بتوفري ذلك له اإلصالح فيكون األبوة

 نصوصالجاءت  ، وبهذا املعنى الشامل للرعاية والكفالة أخالقهو سلوكه وتهذيب

، ومن ورعاية شئونهم ، اليتامى أحوال إىل إصالح وتدعوناحتثنا  ةبوينوال يةالقرآن

 ذلك :

          فقد نهى اإلسالم عن استذالهلم ،  :ىيتاملل النفسية والرعاية اإلصالح *

 تعاىل فقالورعاية ملشاعرهم ،  ،نفسيتهم  على حمافظة؛ احتقارهم  وأإهانتهم ،  وأ

ه ، حتقر الأي:  ،{َتْقَهْر َفَلا اْلَيِتيَم َفَأمَّا}:وُمعلًما ألمته (وسلم عليه اهلل صلى) هنبيُّ اخماطًب

،  الرحيم كاألب هل كنو ، يدك يف الذي حقه متنعه اله ، وتستذل اله ، وتظلم الو

 منوعدم إعطاءه حقه ، وعدم اإلحسان إليه  اليتيم، إهانة القرآن الكريم جعل كذلك

 *ِبالدِّيِن ُيَكذُِّب الَِّذي َأَرَأْيَت}: تعاىل فقال ،اهلل )عزُّ وجلُّ(  دينب نياملكذب صفات
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 بزجر اقبيًح ردُّا ردُّهوي وأذى، جبفوة اعنيًف ادفًع دفعهي: أي، {اْلَيِتيَم َيُدعُّ الَِّذي َفَذِلَك

 إذا طلب منه شيًئا. وخشونة

 ،معنوياتهم  رفع، و ىيتامنفسية العلى مراعاة  ةطهرامل حثت السنة النبوية كذلك  

 اهلل رضي) أمامة أبي عنف ، مرؤوسه على املسح ذلكمن مظاهر و واإلحسان إليهم ،

 ِعْنَدُه َيِتيٍم َأْو َيِتيَمٍة ِإَلى َأْحَسَن َمْن:  )قال( وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسول أن( عنه

 . (َواْلُوْسَطى السَّبَّاَبِة ُأْصُبَعْيِه َبْيَن َوَقَرَن َكَهاَتْيِن، اْلَجنَِّة ِفي َوُهَو َأَنا ُكْنُت

 صلى) النيب أخالق تصف( عنها اهلل رضي) خدجية السيدة املؤمنني أم هي وها

 يف الضعيفة للفئات( وسلم عليه اهلل صلى) النيب رعاية إىل وتشري (وسلم عليه اهلل

 َلَتِصُل ِإنََّك اللَِّه َفَو َأَبًدا، اللَُّه ُيْخِزيَك اَل اللَِّه َفَو َأْبِشْر: )...فتقول األيتام، ومنهم جمتمعه

 َوُتِعنُي ، الضَّْيَف َوَتْقِري ، امَلْعُدوَم َوَتْكِسُب ، الَكلَّ َوَتْحِمُل ، احَلِديَث َوَتْصُدُق ، الرَِّحَم

 . ...(احَلقِّ َنَواِئِب َعَلى

 ابين اهلل وعبيد مَثوُق رأيتين لو: قال( عنه اهلل رضي) جعفر بن اهلل عبد عنو

: فقال ، دابة على( وسلم عليه اهلل صلى) النيب مر إذ ، نلعب صبيان وحنن ، عباس

 ، َوَراَءُه َفَجَعَلُه( ِإَليَّ َهَذا اْرَفُعوا: )ِلُقَثَم َوَقاَل َأَماَمُه، َفَحَمَلِني: َقاَل(. ِإَليَّ َهَذا اْرَفُعوا)

 َوَتَرَكُه، ُقَثَم َحَمَل َأْن َعمِِّه ِمْن اْسَتَحى َفَما ، ُقَثَم ِمْن َعبَّاٍس ِإَلى َأَحبَّ اهلِل ُعَبْيُد َوَكاَن

 . (َوَلِدِه ِفي َجْعَفًرا اْخُلْف اللُهمَّ: ) َمَسَح ُكلََّما َوَقاَل ، َثالًثا َرْأِسي َعَلى َمَسَح ُثمَّ: َقاَل

: واصًفا أهل اإلميان تعاىل قال :ىيتاملل االجتماعية والرعاية اإلصالح *

 ليست وإصالحهم األيتام فرعاية ،{َوَأِسرًيا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِِّه َعَلى الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن}

املتأمل يف اآلية و ، تسود أن ينبغي وثقافة ، جمتمعي واجب هو بل ، فردًيا عمًلا

 ثحي اعيًّامج فعًلا امتدح وإمنا ، افرديًّ فعًلا ميتدح مل اهلل )عز وجل(يرى أن الكرمية 

 بصيغة اجلمع.{َوُيْطِعُموَن}: قال
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منوذًجا أاخلضر )عليهما السالم( يقدمان لنا العبد الصاحل وهذا نيب اهلل موسى و

عالًيا يف رعاية األيتام اجتماعًيا ، فيقومان ببناء جداٍر آيل للسقوط كان ملًكا لغالمني 

حتته كنٌز هلما ، على الرغم من لؤم أهل القرية معهما ومنعهما واجب  انيتيمني ، وك

 َكْنٌز َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي َيِتيَمْيِن ِلُغَلاَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأمَّا}الضيافة ، قال تعاىل: 

 ِمْن َرْحَمًة َكْنَزُهَما َوَيْسَتْخِرَجا ُهَماَأُشدَّ َيْبُلَغا َأْن َربَُّك َفَأَراَد َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن َلُهَما

 .{َصْبًرا َعَلْيِه َتْسِطْع َلْم َما َتْأِويُل َذِلَك َأْمِري َعْن َفَعْلُتُه َوَما َربَِّك

 قال ، إليهم حيسن ومليكرم األيتام  مل من على الكريم القرآن نعىوقد 

 .  محقه متعطونه الم ، وإليه حتسنون ال: أي ،{اْلَيِتيَم ُتْكِرُموَن َلا َبْل َكلَّا}:تعاىل

 ُيْحَسُن َيِتيٌم ِفيِه َبْيٌت اْلُمْسِلِمنَي ِفي َبْيٍت َخْيُر: )(وسلم عليه اهلل صلى)وقال نبينا 

 ( .ِإَلْيِه ُيَساُء َيِتيٌم ِفيِه َبْيٌت اْلُمْسِلِمنَي ِفي َبْيٍت َوَشرُّ ِإَلْيِه،

يف املرياث فقد أمر اإلسالم بدفع نصيبهم  : لأليتام املالية والرعاية حصالاإل *

إثم و هذا الفعل جرم كبري ،وبني أن  ،، والطمع فيه تغيريه  و، وحذُّر من تزييفه أإليهم 

 َتْأُكُلوا َوَلا ِبالطَّيِِّب اْلَخِبيَث َتَتَبدَُّلوا َوَلا َأْمَواَلُهْم اْلَيَتاَمى َوآُتوا}، قال تعاىل:  عظيم

 غطفان من رجل يف هذه اآلية نزلتفقد  ،{َكِبرًيا ُحوًبا َكاَن ِإنَُّه َأْمَواِلُكْم ِإَلى َأْمَواَلُهْم

 فخاصمه عمه فمنعه املال طلب اليتيم بلغ فلما ، يتيم له أخ البن كثرٌي ماٌل معه كان

 َأْمَواَل َيْأُكُلوَن الَِّذيَن ِإنَّ}:تعاىل قال( فنزلت اآلية ، ووسلم عليه اهلل صلى) النيب إىل

 .{َسِعرًيا َوَسَيْصَلْوَن َناًرا ُبُطوِنِهْم ِفي َيْأُكُلوَن ِإنََّما ُظْلًما اْلَيَتاَمى

 اْجَتِنُبوا): قال (وسلم عليه اهلل صلى) النيب نأ (عنه اهلل رضي) هريرة أبي عنو

 ، ِباللَِّه الشِّْرُك) :قال هن؟ وما اهلل رسول يا:  قالوا ، -أي املهلكات -( امُلوِبَقاِت السَّْبَع

 (.الَيِتيِم... َماِل َوَأْكُل ، الرَِّبا َوَأْكُل ، ِباحَلقِّ ِإلَّا اللَُّه َحرََّم الَِّتي النَّْفِس َوَقْتُل َوالسِّْحُر،

ن أمواهلم إن كانوا أغنياء ، بالتعفف عاألوصياء على األيتام  اإلسالم ندبكما  

بني عليه  أي مبا يتعارف، ما يأخذه باملعروف  فليكن حاجةأما إن كان الوصي يف و
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 َفِقرًيا َكاَن َوَمْن َفْلَيْسَتْعِفْف َغِنيًّا َكاَن َوَمْن}طمع ، قال تعاىل: أودون جور الناس 

 َحتَّى َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي ِإلَّا اْلَيِتيِم َماَل َتْقَرُبوا َوَلا}: سبحانه، وقال {ِباْلَمْعُروِف َفْلَيْأُكْل

 .{َأُشدَُّه َيْبُلَغ

 قال ،قبل دفع األموال إليهم باختبارهم  أمرحرًصا من اإلسالم على اليتامى و

 ِإَلْيِهْم َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُهْم آَنْسُتْم َفِإْن النَِّكاَح َبَلُغوا ِإَذا َحتَّى اْلَيَتاَمى َواْبَتُلوا}:تعاىل

 َفِقرًيا َكاَن َوَمْن َفْلَيْسَتْعِفْف َغِنيًّا َكاَن َوَمْن َيْكَبُروا َأْن َوِبَداًرا ِإْسَراًفا َتْأُكُلوَها َوَلا َأْمَواَلُهْم

 .{َحِسيًبا ِباللَِّه َوَكَفى َعَلْيِهْم َفَأْشِهُدوا َأْمَواَلُهْم ِإَلْيِهْم َدَفْعُتْم َفِإَذا ِباْلَمْعُروِف َفْلَيْأُكْل

على إعطائهم من أموالنا ، وجعل  الكريم حثنا القرآنفقد فإذا مل يكن لأليتام ماٌل 

 َأْن اْلِبرَّ َلْيَس}قال تعاىل:  ، اإلميان مراتب منعالية  مرتبةو ا من ألوان الرب ،ذلك لوًن

 َواْلَمَلاِئَكِة اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه آَمَن َمْن اْلِبرَّ َوَلِكنَّ َواْلَمْغِرِب اْلَمْشِرِق ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا

 َواْبَن َواْلَمَساِكنَي َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َذِوي ُحبِِّه َعَلى اْلَماَل َوآَتى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكَتاِب

، وهكذا فقد نظر اإلسالم احلنيف لليتامى نظرة {...الرَِّقاِب َوِفي َوالسَّاِئِلنَي السَِّبيِل

 ية ، وعناية ، وإصالح يف كل أحواهلم ، وكافة شئونهم .رعا

 

 أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم
*       *       * 

 سيدنا ، واملرسلني األنبياء خامت على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد  

 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، (َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى) حممد
  : اإلسالم خوةإ

القيام بشئونهم هلو عمل جليل يعود بالنفع على و ، كفالتهمو ، األيتام رعاية إن    

 اإلنسان حال حياته ، وبعد مماته ، ومن ذلك : 
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 إىل جاء رجًلا أن( عنه اهلل رضي) الدرداء أبي فعن ، وتيسري األمر ، القلب لني *

 ؟ قلُبك يلنَي أْن أُتِحبُّ: ) له فقال قلبه، قسوة يشكو( وسلم عليه اهلل صلى) النيب

 ُيَليُِّن َذِلَك َفِإنَّ َطَعاِمَك، ِمْن َوَأْطِعْمُه َرأَسُه، َواْمَسْح،  اْلَيِتيَم اْرَحِم:  َقاَل ، َنَعْم: َفَقاَل

   .( َحاَجِتَك َعَلى َوَتْقِدُر َقْلَبَك،

 ِفي َأْمَواَلُهْم ُيْنِفُقوَن الَِّذيَن َمَثُل}: تعاىل قال ، وتطهريه وزيادته املال مناء *

 ِلَمْن ُيَضاِعُف َواللَُّه َحبٍَّة ِماَئُة ُسْنُبَلٍة ُكلِّ ِفي َسَناِبَل َسْبَع َأْنَبَتْت َحبٍَّة َكَمَثِل اللَِّه َسِبيِل

  .{َعِليٌم َواِسٌع َواللَُّه َيَشاُء

 َما َأْدَراَك َوَما*اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم َفَلا}: تعاىل قال ، النجاة من عذاب اهلل يف اآلخرة *

 .{َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكيًنا َأْو*َمْقَرَبٍة َذا َيِتيًما*َمْسَغَبٍة ِذي َيْوٍم ِفي ِإْطَعاٌم ْو*َ َرَقَبٍة َفكُّ* اْلَعَقَبُة

 اهلل رضي) سعد بن سهل فعن ، اجلنة يف (وسلم عليه اهلل صلى) النيب مرافقة *

 َهَكَذا، اْلَجنَِّة ِفي اْلَيِتيِم َوَكاِفُل َأَنا: ) قال (وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسولأن ( عنه

( وسلم عليه اهلل صلى) هأن:  يف روايةو ،( َشْيًئا َبْيَنُهَما َوَفرََّج َواْلُوْسَطى ِبالسَّبَّاَبِة َوَأَشاَر

 عليه اهلل صلى) وأشار ،( اْلَجنَِّة ِفي َكَهاَتْيِن َوُهَو َأَنا ِلَغْيِرِه َأْو َلُه اْلَيِتيِم َكاِفُل: )قال

 اهلل صلى) اهلل رسول)رضي اهلل عنه( أن  هريرة أبي عن، و والوسطى بالسبابة( وسلم

 َفَأُقوُل ُتَباِدُرِني اْمَرَأٌة َتْأِتي َأنَُّه ِإال اْلَجنَُّة َباَب َلُه ُيْفَتُح َمْن َأوَُّل َأَنا ) :قال (وسلم عليه

 .ِلي َأْيَتاٍم َعَلى َقَعْدُت اْمَرَأٌة َأَنا:  َفَتُقوُل (. َأْنِت؟ َوَمْن َلِك َما: َلَها

 السعادة إدخالإىل  مجيًعا فيه نسعىينبغي أن  نبيلة فكرة ليتيمل يومختصيص  نإ

، وإن كان  وحدهم يف احلياة، وإشعارهم بأنهم ليسوا  آباءهم فقدوا من على والسرور

وجيب هم فإن هذا التقدير ال خيلو من حكمة ، ئاهلل )عز وجل( قد قدر عليهم فقد آبا

نا ، مؤكدين أن األمر ال يقتصر واهتمام ، وحمل رعايتنايف قلوبنا علينا أن جنعلهم 

على يوم واحد يف العام ، وإمنا ذلك من باب الذكرى ملن شغلتهم احلياة عن هذا 

 .اجملتمعي الواجب اإلنساني و
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 َراــــُمْعِس اـــَيِتيًم اـــــَمْحُروًم اَتـــَب ْنـــَم ُلـــَتْكُف َأاَل ِريــــاْلُمْث اـَأيَُّه

 َراــــَنيِّ ْدًراـــــــَب َتــــــَراَعْي اـــُربََّم ُهـــَراَعْيَت ْوـــَل َكــــُيْدِري اــــَم َأْنَت

 َراــاْلِمْنَب ىــَوَيْرَق ْوَلــــاْلَق ُيْحِسُن اـــَثاِبًت ًداـــَسْع َتـــــَأْيَقْظ اــــــُربََّم

 َرىــالشَّ ِدـُأْس ىـَعَل اْلِغيَل َيْدُخُل ًداــَخاِل ْمــــِمْنُه َتـــــَأْيَقْظ اـــُربََّم

 ًراــَجْوَه اَرْتـــَلَص اـــِخْصًب اــــَمْنَبًت َرَعْت َلْو ُنُفوًسا اْلُبْؤُس َطَوى َكْم

التقاعس  صي بهم وبإصالحهم فإن هذا ال يعينإذا كنا نتحدث عن األيتام ونوو

يجب ، ف من ذلك بل على العكس والراحة ، من جانبهم وامليل إىل السكون والدعة

واملتتبع لسري وبلوغهم أعلى املراتب ،  هذا دافًعا لتفوقهم ونبوغهم همأن يكون يتم

وكان ذلك  ، تاريخ األمم يرى أن كثرًيا منهم عاش وتربى يتيًمااألعالم والعظماء يف 

أن الذي نشر اهلدى  شرًفااليتيم  يكفيو دافًعا له على الرتقي والتفوق والنجاح ،

فاليتم ليس نقمة وال مينع من ، وعاش يتيًما  وتربى ونشأ يتيًما ولدوالرمحة يف الناس 

 .، بل هو رمحة من اهلل رب العاملني واألوطانتفوق ، وخدمة اجملتمعات النجاح وال

 

 هلمنا حّب الفقراء واملساكني ،اللهم أ  
 رزقنا العطف على اليتامى واألرامل واحملتاجنياو 


