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 القرآن األسلوب اليتيم يف ضوء  تربية 
Training of the Orphan in the Light of Quranic Style  

 

 1الدكتور حممد إقبال 

Abstract 
No doubt, that Allah’s book, the Holy Quran came for gathering the 

hearts, joining the ranks, strengthening the love and affection, kindness and 

justice, coordination between family and society, to build the strong 

coordinated society and orphan especially about the loss of their rights and 

depriving of their properties or engulf them wrongly. This paper discusses the 

care of the Quran with the orphans in all the dimensions of their rights and the 

situation of Qura’nic training/education for them, so that they can become 

strong parts for the society. Most of the coming verses discusses/narrates about 

them. Stating the meaning from them for all the justices that the Quran 

preceded all those demanding the justice for orphans rather it gave them with 

complete explanations. No explanations disturb anything about it 

knowledgeable, that the verses of the Quran presented 22 verses in which 

word of the orphan mentioned with the people 8 times and with the dual once 

and with the plural 14 times and he who explore these verses finds them 

divided into three types and the 1st type presents the mentioning of kindness/ 

charity, and testament/will for them in our Shariah and in the previous 

Shariahs, and the 2nd type mentions their social rights, so this paper studies all 

the dimensions of orphans’ life in the light of Qura’nic method with detail, so I 
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liked to divide my this research paper into preface, 3 chapters and ending 

whereas preface includes the definition of orphan, and 1st chapter  states the 

kindness/charity to the orphan and testament for them in the light of our 

Shariah and including the definition of orphan, and 2nd chapter presents their 

social rights as the 3rd takes care of their financial rights. In the ending comes 

with the important recommendations and suggestions.  

Keywords: Orphan, Quran, Islamic Shariah, Society, Social Rights. 

مجع القلوب وضمُّ الصفوف ورسوخ كلٌّ من من أهم ِّ مقاصد كتاب هللا عزَّ وجلَّ هو  
 ع واألسرة، إثباًتا لألساس العاموالرتابط يف اجملتمعناصر احلب ِّ واأللفة والعدل والرمحة والتكافل 

ة  ﴿ ، وإنشاء جمتمٍع قويٍ  مرتابٍط، ال خوف فيه على الضعفاء عامةا وال 2﴾إِن َّمَّا الُْمْؤِمُنونَّ إِْخوَّ
 على اليتامى خاصةا، على ضياع حقوقهم، وسلب أمواهلم أو أكلها ابلباطل. 

ويبحث هذا املقال يف مدى اهتمام القرآن الكرمي البالغ ابليتامى يف مجيع جماالت  
حياهتم، وكيفية تربيتهم القرآن ليجعلهم عناصر القوة لألسرة واجملتمع، وحيرص على إيراد سائر 
اآلايت القرآنية بشأهنم، مع تبيني املراد منها، لكي يتَّضح لرجٍل ُمنصٍف أن القرآن هو الكتاب 

ذي سبق مجيع املطالبني ابلعدل واإلنصاف لليتامى، بل منحهم أبحكامه الشاملة ما عجز ال
ذُكِّرت فيها   ،يف اثنتني وعشرين آية القرآنية تعرضتاآلايت علماا أبن  عنه أيُّ تشريٍع عداه، 

ت، تدبَّر هذه اآلاييمرة، وَمن  14، وابلتثنية مرة واحدة، وابجلمع مرات 8 ابإلفراد "يتيم"كلمة 
والوصية به يف  تعرَّض إىل بيان اإلحسان إليهي األول ، فالقسم مة إىل أقسام ثالثةدها مقسَّ جي

ببيان يقوم  القسم الثالث، وأما حقوقه االجتماعيةيبني ِّ  القسم الثاينة، و شريعتنا والشرائع السابق
 . حقوقه املالية
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لذا يدرس هذا املقال كل جوانب حياة اليتامي يف ضوء األسلوب القرآين ابلتفصيل 
  إىل متهيد وثالثة مباحث وخامتة:يتمُّ تقسيمه  ف

،   اليتيماإلحسان إىل املبحث األولابليتيم ابإلجياز، ويبني أما التمهيد فيتناول التعريف 
، وكما يعتين قوقه االجتماعيةحب حث الثايناملب، ويتعرض ةوالوصية به يف شريعتنا والشرائع السابق

 هم التوصيات واملقرتحات.أبخلامتة  ببيان حقوقه املالية وأتيت ا  ملبحث الثالثا
 التعريف ابليتيم

َمن فَقَد أابه، ومن البهائم َمن فَقد  ، واليتيم من الناسالشيئمن  زءهو اجل: يف اللغة اليتيم۔الف
اإلنسان منوطة ابألب، فكان فاقد األب يتيماا دون َمن فقد أمه، أمَّه؛ وذلك ألن الكفالة يف 

 .3وعلى العكس يف البهائم، فإن الكفالة منوطة ابألم؛ لذلك كان من فقد أمه يتيماا
ألن هو َمن فقد أابه ما مل يبلغ احلُُلم، فإذا بلغ احلُُلم زال عنه اليُتم؛  :يف الفقهاليتيم   -ب 

 النيب صلى هللا عليه
مع أنه بعد بلوغه، عليه اليتيم أحياًنا يتمُّ إطالق لفظ و ، 4((ال يُ ْتَم بَ ْعَد اْحِتالم))وسلم قال: 

كان يطلق اسم اليتيم على ، كما  ماضيه، وذلك ابعتبار احقيقي   اإطالق جمازي، وليس إطالقا 
ه كبري: يتيم أيب طالب؛ ، مع أنه  صلى هللا عليه وسلمنبي ِّنا حممٍد  هكذا بعد موت أبيه، و لرتبية إايَّ

الَُّهْم ﴿- :اآلية الكرميةيف  َّْموَّ َّى أ تُوا الْيَّتَّام ال يُ ْؤتَ ْون أمواهلم إال بعد ألهنم عادةا ، 5﴾وَّآ
 .عنهمأي بعد زوال صفة الُيتم    هم،بلوغ

 
 كتب التفاسري    ويف يف كتب اللغة "يتم"انظر: مادة   3
 2873، حديث:(ء2010ور،ہ،ال يهرمحان مكتبه) سننالسجستانی،سليمان بن اشعث ،ابو دأود،ال  4
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 وردت ، 6له يف اثنتني وعشرين آية القرآن الكرمي قد تعرَّضت اآلايت يف: اليتيم يف القرآن۔ج
ووفقاا للتدبر والتعمق ،  مرةا   14واحدة، وابجلمع    ات، وابلتثنية مرةا مرَّ   8ابإلفراد    "يتيم"فيها كلمة  

مها  هذه اآلايتيف كل ِّ    :كالتايل  ثالثة مباحثإىل    الكرمية، نقس ِّ
 .، والوصية به يف شريعتنا والشرائع السابقةاليتيم  إىل بيان اإلحسان إيلفيه  تعرَّض  : نألولا۔الف

 .االجتماعية  اليتيم  إىل بيان حقوقفيه عرض  : نتالقسم الثاين  -ب  
  .املاليةاليتيم    بيان حقوقنتناول فيه     :القسم الثالث  -ج  
 والوصية به يف شريعتنا ويف الشرائع السابقةاإلحسان إىل اليتيم  املبحث األول:   

يفقد الرمحة اإلهلية، حيث مل وعواطفه؛ ه، وفقد حنانكفالة أبيه وتربيتهفقد  مع أنه اليتيم 
 حسب اآلايت القرآنية التالية: ؛  وتوصي ابإلحسان إليه  إحاطته ابلتشريعات اليت تعتين به

َّا ﴿:قال تعاىل1- ل َّ وَّ َّ َّى وَّاْعُبُدوا اّلل  بِِذي الُْقْرب انًا وَّ ْيِن إِْحسَّ الِدَّ لْوَّ ِبا ْيًئا وَّ تُْشِرُكوا بِِه شَّ
ِكيِن  ا الْمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام  .7﴾وَّ

َِّسيًرا﴿:  وقال تعاىل-2 أ يَِّتيًما وَّ ِه ِمْسِكيًنا وَّ َّى ُحب ِ ل امَّ عَّ عَّ  .8﴾وَّيُْطِعُمونَّ الط َّ
ام  فِي يَّْوٍم ِذي ﴿ل تعاىل:  وقا-3 َّْو إِْطعَّ بَّةٍ أ بٍَّة، يَِّتيًما ذَّا مَّْقرَّ  .9﴾مَّْسغَّ
ْير  ﴿ ل تعاىل:وقا-4 َّى قُْل إِْصلَّاح  لَُّهْم خَّ ام ِن الْيَّتَّ َّْسأَّلُونَّكَّ عَّ ي   .10﴾وَّ

 
، 10، 8، 6، 3، 2ت: ايأرقام اآل، وسورة النساء: 230، 215، 177، 83ت: اي أرقام اآل ،وهي كما يلي: سورة البقرة 6

، وسورة 17: ية، ورقم اآل، وسورة اإلسراء41: ية، ورقم اآل، وسورة األنفال153ية ، ورقم اآل، وسورة األنعام137، 36
، 17: ية، ورقم اآلة الفجر، وسور 8: ية، ورقم اآل، وسورة اإلنسان 7:ية ، ورقم اآل، وسورة احلشر82: ية، ورقم اآلالكهف

 2: ية، ورقم اآل، وسورة املاعون 9، 6، واآليتني: ، وسورة الضحى15: ية، ورقم اآلوسورة البلد
 36 4:النساءسورة  7
 768:إلنسان سورة ا 8
 15-9014:البلدسورة  9
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ورعاية اليتيم واحملافظة عليه ال تقتصر على الشريعة اخلامتة؛ بل كانت يف الشرائع السابقة 5-
حسب  هللا على بين إسرائيل: اإلحساُن إىل اليتامىلشرعنا، فمن مجلة مواد امليثاق الذي أخذه 

 قوله تعاىل:
انًا ﴿قال تعاىل: ْيِن إِْحسَّ الِدَّ لْوَّ ِبا َّ وَّ َّ َّا تَّْعُبُدونَّ إِل َّا اّلل  ائِيلَّ ل ْذنَّا ِميثَّاقَّ بَّنِي إِْسرَّ َّخَّ إِذْ أ وَّ

َّقِ  أ ِكيِن وَّقُولُوا لِلن َّاِس ُحْسًنا وَّ ا اْلمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام َّى وَّ َّاةَّ وَِّذي الُْقْرب ك تُوا الز َّ َّاةَّ وَّآ ل يُموا الص َّ
َّنُْتْم ُمْعِرُضونَّ  أ ل َّْيُتْم إِل َّا قَّلِيلًا ِمْنُكْم وَّ  .11﴾ثُم َّ تَّوَّ

ويف مشهد آخر من املشاهد اليت نرى فيها رعاية اليتيم واضحة عرب الشرائع السابقة، جند 6-
 :يف سفرمهاالقرآن الكرمي يتعرض لقصة موسى واخلضر عليهما السالم حيث وجدا  

مَّهُ ﴿ َّْن يَّْنقَّض َّ فَّأَّقَّا يُد أ ًرا يُِر ا ، وأصلحه اخلضر بدون أجر أيخذه على ذلك العمل، 12﴾ِجدَّ
ْيِن ﴿ :ويكشف القرآن سبب ذلك اإلكرام يف قول اخلضر ملوسى َّامَّ ُر فَّكَّانَّ لُِغل ا َّم َّا الِْجدَّ أ وَّ

نْز  لَُّهمَّا  َّانَّ تَّْحتَُّه كَّ ك ْيِن فِي اْلمَِّدينَِّة وَّ ا يَِّتيمَّ َّْن يَّْبلُغَّ ب ُكَّ أ ادَّ رَّ ِلًحا فَّأَّرَّ ا َّبُوُهمَّا صَّ َّانَّ أ ك وَّ
ا لَّْم  يُل مَّ ِلكَّ تَّأِْو َّْمِري ذَّ ْن أ لُْتُه عَّ ا فَّعَّ مَّ ب ِكَّ وَّ ْحمًَّة ِمْن رَّ ُهمَّا رَّ ا كَّنْزَّ َّْستَّْخِرجَّ ي ُهمَّا وَّ َُّشد َّ أ

ْبًرا  .13﴾تَّْسِطْع عَّلَّْيِه صَّ
الذرية، ورعاية ما أودع هلما من كنز وهكذا كان صالح اآلابء سبباا يف حفظ حقوق 

 .  14مايل، أو علمي، على اختالٍف يف التفسري يف بيان نوعية الكنز
 : اهتمام القرآن ابليتيم من الناحية االجتماعيةاملبحث الثان 

 
 83 2:البقرةسورة   11
 1877:الكهفسورة   12
 82:18الكهفسورة  13
 34/11(،املكتبة التوفيقية مبصر)تفسري القرطيب ,القرطيب 14
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اجملال ما حيقق رعايته كفرد فَ َقَد كفيَله، فأوصى له مبن يبادله العطف شرع له يف هذا 
واحلنان، والرتبية الصاحلة؛ ليكون فرداا صاحلاا، ال تؤثر على نفسيته حياُة اليتم، وال ترتك الوحدة 
يف سلوكه احنرافاا يسقطه عن املستوى الذي يتحلَّى به بقية األفراد، ممن يتنعم حبنان األبوة 

 .اوعطفه
تعاىل له أبنه قد أنعم سبحانه و وملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد نشأ يتيماا، بنيَّ هللا 1-

ل ًا ﴿فقال هللا سبحانه وتعاىل: عليه، وكفله، وأغناه؛  ا كَّ ضَّ دَّ وَّجَّ وَّى، وَّ َّلَّْم يَِّجْدكَّ يَِّتيًما فَّآ أ
َّى كَّ عَّائِلًا فَّأَّْغن دَّ وَّجَّ ى، وَّ وهذه اآلايت الكرمية ُيستنبط منها ما حيتاجه اليتيم يف  .15﴾فَّهَّدَّ

احلياة االجتماعية، فهي مبجموعها تشكل بيان املراحل اليت ال بد لألولياء واجملتمع من 
 .اجتيازها؛ للوصول هبذا اليتيم إىل اهلدف املنشود

 :فيستفاد من اآلايت أن اليتيم حيتاج إىل  
 .سكن الذي أيوي إليهامل ۔الف

 .الرتبية الصاحلة، مبا تشتمل عليه من أتديب وتعليم؛ حىت ال يقع فريسة للضالل     -ب  
   .واملال الذي يُنفق عليه منه   -ج   

، تستفيد 2- فعلى اجملتمع الذي يريد أن ينشأ اليتيُم فيه نشأةا سليمة؛ ليصبح إنساًنا صاحلاا سواي 
واملال الذي حيتاجه، مع الرتبية الصاحلة، وميكن ذلك منه أمَُّته، أن يوفر له املسكن اآلمن، 

 .إبنشاء مؤسسات ومالجئ دور لليتامى تُعىن بكل ذلك
من الناحية النفسية واالجتماعية؛ لينشأ  اليتيم وقد جاءت آايت القرآن الكرمي لرتاعي

 .فأمرْت إبكرامه والرفق به، وهنْت عن قهره وزجره وإهانتهنشأة سويَّة،  

 
 8-6 93:الضحىسورة  15
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رْ ﴿: قال هللا سبحانه وتعاىل َّا تَّْقهَّ ، وهذه اآلية الكرمية خطاب لألمة يف 16﴾فَّأَّم َّا الْيَِّتيمَّ فَّل
وهو القائد؛ لتقتدي به؛ إذ اخلطاب للقائد خطاب للرعية،  ،صلى هللا عليه وسلشخص النيب 

 . وجههوحاشاه أن يقهر يتيماا، أو يعبس يف
ِظيٍم ﴿ سبحانه وتعاىل:وهو الذي قال فيه ربُّه  -3 َّى ُخلٍُق عَّ ل إِن َّكَّ لَّعَّ  .17﴾وَّ

تعاىل أولئك الذين يهينون اليتيم وال يكرمونه؛ بل يزجرونه ويدفعونه عن سبحانه و وقد ذم هللا  4-
  حق ِّه، وجعل ذلك من صفات غري املؤمنني املكذ ِّبني بيوم الدين؛ حىت ال يتشبَّه هبم املؤمنون؛  

ل َِّذي  ﴿تعاىل: هللا سبحانه و قال  لِكَّ ا يِن، فَّذَّ ِ لد  ُب ِبا ذ ِ ل َِّذي يُكَّ َّْيتَّ ا أ َّرَّ َّا أ ل ، وَّ يَُّدع ُ الْيَِّتيمَّ
اِم اْلِمْسِكيِن  عَّ َّى طَّ ل   :و  .18﴾يَُّحض ُ عَّ

َّا تُْكِرُمونَّ الْيَِّتيمَّ ﴿تعاىل:  هللا سبحانه و قال   َّل َّا بَّْل ل  .19﴾ك
، وهذا اإلكرام يشمل كلَّ صور حفظ اليتيم  إكرام اليتيم ويُفهم من هذا أنه ال بد من

 .من ًنحية حقوقه االجتماعية، سواء فيها اإليواء، واإلنفاق، والرتبية
عدم تركه بال تربية وتعليم، ومن إكرامه هتذيبه كما يهذ ِّب الشخص  فمن إكرامه

 .الده، فليس املراد إبكرامه إذاا هو اإلنفاق عليه فقط؛ بل املقصود كل ما حيقق إكرامهأو 
ومبراعاة تعاليم القرآن هذه، جيد اليتيم اليد الرقيقة اليت حتنو عليه، ومتسح على رأسه؛ 

 .لتزيل عنه غبار اليتم، وتضفي عليه هالة من العطف واحلنان 
 ابليتيم من الناحية املاليةثالث: اهتمام القرآن  املبحث ال

 
 9 93:الضحىسورة  16
 684:القلمسورة  17
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؛ حىت ال يكونوا لليتامى قد ُعنيت اآلايت يف القرآن الكرمي عناية عظيمة ابحلقوق املالية
 عرضة للضياع ولسلب أمواهلم، وشرعت هلم موارد كثرية أيخذون منها املال، منها ما: 

الْمَّلَّائِكَِّة  ﴿سبحانه وتعاىل: يف قول هللا 1- لْآِخِر وَّ الْيَّْوِم ا ِ وَّ َّ لَِّكن َّ اْلبِر َّ مَّْن آمَّنَّ بِاّلل  وَّ
ِكينَّ  ا الْمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام َّى وَّ َّى ُحب ِِه ذَِّوي الُْقْرب ل َّى اْلمَّالَّ عَّ    .20﴾وَّالِْكتَّاِب وَّالن َِّبي ِينَّ وَّآت

ْيِن ﴿سبحانه وتعاىل:وقوله  الِدَّ ْيٍر فَّلِلْوَّ َّنْفَّْقُتْم ِمْن خَّ ا أ َّْسأَّلُونَّكَّ مَّاذَّا يُْنِفُقونَّ قُْل مَّ ي
َّ بِِه  َّ ْيٍر فَّإِن َّ اّلل  لُوا ِمْن خَّ ا تَّْفعَّ مَّ ِبيِل وَّ بِْن الس َّ ِكيِن وَّا ا اْلمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام ِبينَّ وَّ لْأَّقْرَّ ا وَّ

   .21﴾عَّلِيم  
، مما حيصل عليه املسلمون من 22يف قرآنه نصيباا من اخلُُمس سبحانه وتعاىلوفَرَض هلم هللا -2

ِنْمُتْم ِمْن ﴿هللا سبحانه وتعاىل:الغنائم اليت غنموها من قتال الكفار؛ قال  َّن َّمَّا غَّ وَّاعْلَُّموا أ
 ِ يٍْء فَّأَّن َّ ّلِل َّ ِبيِل إِْن شَّ بِْن الس َّ ِكيِن وَّا ا الْمَّسَّ َّى وَّ ام الْيَّتَّ َّى وَّ لِِذي الُْقْرب ُسوِل وَّ لِلر َّ ُه وَّ  ُخُمسَّ

 َّ ل ُ عَّ َّ اِن وَّاّلل  ْمعَّ َّى الْجَّ ق ْبِدنَّا يَّْومَّ الُْفْرقَّاِن يَّْومَّ الْتَّ َّى عَّ ل لْنَّا عَّ َّنْزَّ ا أ مَّ ِ وَّ َّ ْنُتْم ِباّلل  ى ُكْنُتْم آمَّ
يٍْء قَِّدير    .23﴾كُل ِ شَّ

ذ من الكفار من غري قتال، وفَرَض هلم نصيباا من الَفْيء3- ، فقال هللا سبحانه وهو كل ماٍل ُأخِّ
َّى ﴿ وتعاىل: لِِذي الُْقْرب ُسوِل وَّ لِلر َّ ى فَّلِل َِّه وَّ َّْهِل الُْقرَّ ُسولِِه ِمْن أ َّى رَّ ل ُ عَّ َّ َّفَّاءَّ اّلل  ا أ مَّ

َّا َّيْ ل ِبيِل ك بِْن الس َّ ِكيِن وَّا ا الْمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام ا  وَّ مَّ َّْغِنيَّاِء ِمْنُكْم وَّ لْأ لًَّة بَّْينَّ ا يَُّكونَّ ُدو
 

 2177:البقرةسورة  20
 2215:البقرة سورة  21
على عباده يف الغنيمة اليت يغنمها املسلمون من قتال الكفار، فكلَّفهم إبخراج  وتعاىل اخلمس: حق مايل فرضه هللا سبحانه 22

 . سهم واحد من كل مخسة أسهم، نصيباا للمذكورين يف اآلية، واألسهم األربعة الباقية توزع على اجملاهدين
 841:األنفالسورة  23

http://www.alukah.net/sharia/0/74093


109 
 

ِديُد  َّ شَّ َّ إِن َّ اّلل َّ َّ ت َُّقوا اّلل  ا ُهوا وَّ نْتَّ ْنُه فَّا ُكْم عَّ ا ا نَّهَّ مَّ ُسوُل فَُّخُذوهُ وَّ ُكُم الر َّ تَّا آ
 .24﴾الِْعقَّاِب 

م  وجعل هلم أيضاا نصيباا غري حمدد جرباا خلاطرهم إذا حضروا قسمة املرياث، ومل يكن هل4-
َّى ﴿هللا سبحانه وتعاىل: نصيب من هذا املرياث؛ قال  لُو الُْقْرب رَّ الِْقْسمَّةَّ أُو ضَّ إِذَّا حَّ وَّ

ِكيُن فَّاْرُزقُوُهْم ِمْنُه وَّقُولُوا لَُّهْم قَّْولًا مَّْعُروفًا ا الْمَّسَّ َّى وَّ الْيَّتَّام ، سواء كان هذا 25﴾وَّ
لرتكة، أو كان من الورثة؛ النصيب على سبيل الوصية هلم من امليت فيما ال يزيد على ثلث ا

 .إحساًنا منهم هلؤالء اليتامى وغريهم ممن ذُكِّر يف اآلية
وهذا كله ابإلضافة إىل ما يستحقه اليتامى من الزكوات إن كانوا فقراء أو مساكني؛ إذ 5-

الْعَّ ﴿ سبحانه وتعاىل:يدخلون يف قول هللا  ِكيِن وَّ ا الْمَّسَّ اِء وَّ قَّاُت لِلُْفقَّرَّ دَّ ِملِينَّ إِن َّمَّا الص َّ ا
ًة  ِبيِل فَِّريضَّ بِْن الس َّ ِ وَّا َّ ِبيِل اّلل  فِي سَّ اِرِمينَّ وَّ الْغَّ قَّاِب وَّ ِ فِي الر  ل َّفَِّة قُلُوُبُهْم وَّ الُْمؤَّ ا وَّ عَّلَّْيهَّ

ِكيم   ُ عَّلِيم  حَّ َّ ِ وَّاّلل  َّ  .26﴾ِمنَّ اّلل 
هناك بعض ومشكلة اليتامى األثرايء ليسْت أبقل من مشكلة اليتامى الفقراء؛ إذ  ،هذا

قد يعرض هذه األمواَل جلشع الكبار؛ لذا و هلم من األموال ما ليس للكبار، يكون َمن  يتامى
  ل، وحيافظ عليها من جشع اجلشعني، تعاىل يف قرآنه ما حيمي هذه األمواسبحانه و شرع هلم هللا 

 .بتوجيه النفوس إليهم يف بقية املراحل احليوية والرتبويةالهتمام  هم اكما أوال
 عاجلة مشكلة اليتامى األثرايءمراحل م
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على  صرَّتْ ذه اجلهة، فأأولت العناية هبوقد بدا ذلك واضحاا من اآلايت العديدة اليت 
نرى هذه اآلايت اليت  اتعود إليه؛ لذ  إال مبا فيه مصلحة   تضييعهمال اليتيم، وعدم  تقدير

 :ثالثة كالتايل  مراحلتتمشى مع اليتيم يف ،  ملعاجلة مشكلة اليتامى األثرايء  صتْ صَّ خت
 املرحلة األوىل: احملافظة على أموال اليتامى

ِبيثَّ ﴿: تعاىلهللا سبحانه و ل اققد 1- لُوا الْخَّ َّا تَّتَّبَّد َّ ل ُهْم وَّ الَّ َّْموَّ َّى أ تُوا الْيَّتَّام ي ِِب وَّآ بِالط َّ
َّانَّ ُحوبًا كَِّبيًرا اِلُكْم إِن َُّه ك َّْموَّ َّى أ الَُّهْم إِل َّْموَّ َّا تَّأْكُلُوا أ ل  ، هبذا الصدد.27﴾وَّ

، حيث كان ذلك يتامأموال األالتغيري يف ضت اآلية الكرمية إىل ترك عملية فقد تعر 
اجليد من مال اليتيم،  سلبون أن بعض األوصياء كانوا ي، 28، فقد ذكر املفسرونفيهم رائجاا

أموال   غيرية بتعيعن هذه التجاوزات غري الشر  منع آلية الكرمية لتا وردت الرديء؛ لذ ابغريونه وي
، أال وهو التجاوز يف أصل مال اليتيم،  التغيريكذلك عما هو أعظم من منعت  هؤالء الضعفاء، و 

، وقد ه احلياة القاسيةوحيدث هذا املسكني يف مشاكل هذ ، أكثرهفيضمه إىل ماله ويتصرف يف 
 .مجع هبذا التجاوز على اليتيم مشكلَة الفقر، إضافة إىل مشكلة يتمه

 موض ِّحاا، و اجلشع املتجاوزين مغبة هذا األوصياء لذلك وقف القرآن مهدداا هؤالء األولياَء 2-
َّ تَّأْكُلُوا ﴿وتعاىل: سبحانههللا عِّظَم هذا الذنب الكبري؛ فقال  اِلُكْم إِن َُّه وَّلا َّْموَّ َّى أ الَُّهْم إِل َّْموَّ أ

َّانَّ ُحوبًا كَِّبيًرا  .29﴾ك
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وهى تتأجج يف بطون هؤالء الذين أيكلون أموال اليتامى ظلماا؛ ، النارد مث يصو ِّر مشه3-
َّى ُظلًْما إِن َّمَّا يَّأْكُلُونَّ ﴿هللا سبحانه وتعاىل: فيقول  الَّ الْيَّتَّام َّْموَّ فِي إِن َّ ال َِّذينَّ يَّأْكُلُونَّ أ

ِعيًرا يَّْصلَّْونَّ سَّ  .30﴾بُُطوِنِهْم نَّاًرا وَّسَّ
طعامه   رتكعنده مال  ليتيم، فكان  بادر كلُّ َمن  تنزلت مباشرة،  أن هذه األية   وهلذا؛ بعد 

من عقاب صارم ينتظر آكل مال اليتيم، وال  التهديدوشرابه، واجتنب أمورهم؛ نظراا ملا يف هذا 
 .شك أن هذا يؤثر نفسي ا ابلسلب على اليتيم؛ لشعوره ابلعزلة

َّا ﴿سبحانه وتعاىل:أَنَزَل اَّللَُّ  اقال: "مل، عن ابن عباس رضي هللا عنهما 31روى أبو داود-4 ل وَّ
ُن  ل َّتِي هِيَّ أَّْحسَّ بُوا مَّالَّ الْيَِّتيِم إِل َّا ِبا َّى و﴿، 32﴾تَّْقرَّ ام الَّ الْيَّتَّ َّْموَّ ل َِّذينَّ يَّأْكُلُونَّ أ إِن َّ ا

، انطَلَق َمن كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل 33﴾...ُظلًْما
يفضل من طعامه، فيحبس له، حىت أيكله أو يفسد، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول 

َّى ُقْل ِإْصلَّاح  ﴿حانه وتعاىل: سبفأنزل هللا  ،هللا صلى هللا عليه وسلم ِن الْيَّتَّام َّْسأَّلُونَّكَّ عَّ ي وَّ
نُُكْم  ا الُِطوُهْم فَّإِْخوَّ إِْن تُخَّ ْير  وَّ  ."، فخلطوا طعامهم بطعامه، وشراهبم بشرابه34﴾لَُّهْم خَّ

إِْن ﴿ة: إذاا؛ قد جاءت اآلية الكرمي5- ْير  وَّ َّى ُقْل إِْصلَّاح  لَُّهْم خَّ ام ِن الْيَّتَّ َّْسأَّلُونَّكَّ عَّ ي وَّ
 َّ َّ َّأَّْعنَّتَُّكْم ِإن َّ اّلل  ُ ل َّ اءَّ اّلل  لَّْو شَّ ُ يَّْعلَُّم الُْمْفِسدَّ ِمنَّ الُْمْصلِِح وَّ َّ نُُكْم وَّاّلل  ا الُِطوُهْم فَّإِْخوَّ  تُخَّ
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ِكيم   ِزيز  حَّ ح هلم امللغلظةعنهم هذه ا قلل؛ لت35﴾عَّ الذي تصوَّروه،  ئط افهوَم اخل، وتصح ِّ
فتسهل عليهم خمالطتهم؛ فالعربة مبا فيه اإلصالح واخلري لليتيم، وإذا كانت املصلحة يف خمالطتهم  

 .العارية  والتعايش معهم، فهم إخوانكم، وال شك يف أن املخالطة احلسنة تؤك ِّد احملبة
 يط بسائر أشكالمعينة؛ بل حي، ال يقتصر على جهة وعام واإلصالح يف اآلية مطلق

إصالح اليتيم يف بقية على مل تشينفسه زمن اإلصالح ألمواهلم ابستثمارها وتنميتها، ويف ال
، كالرتبية والتهذيب؛ إذ إن اآلية الكرمية تريد أن يكون اليتيم يف اقتصادية، ولو كانت غري جوانبه
، فهو  هتمامهاب  خذه، وأيكربألخ األاألخ الصغري، حيث حيتضنه امثل  االبن أو  مثل   خراألعني  

خ منه يف أموال األحرصاا ، وخيالطه ويعاشره، ال لقيةواخل وانب االقتصاديةمن اجل هتمامهيقوم اب
ُ يَّْعلَُّم خالص، ممزوجني بعطف أخوي؛﴿اإلنية و الصغري؛ بل لرعايته وتوجيهه، حبسن ال َّ وَّاّلل 

 .36﴾الُْمْفِسدَّ ِمنَّ الُْمْصلِِح 
مال اليتيم،  هنبعن التجاوز، و نع على امل مكان التحذيرومل تقتصر اآلايت الكرمية يف 

الفرد يسكن فيه آخَر مستوحاى من الواقع احليايت الذي  مشت حنواا؛ بل خرةعذاب اآلوالوعيد ب
 يفتمثل يف تنبيه املتجاوزين أبهنم لو ظلموا اليتامى، وجتاوزوا ياجلديد نحو ال ايف كل يوم، إن هذ 

رتبصوا  ، ففعلليتيم، واجلزاء من جنس الاب فعلوهحقوقهم، فليحذروا أن يكون جزاؤهم نفس ما 
هللا سبحانه اآلخرين؛ قال  يتامىأساؤوا به إىل نحو الذي هم بنفس اليتامايوماا يُعاَمل فيه 

ًفا خَّ ﴿وتعاىل:  ا ي ًَّة ِضعَّ لِْفِهْم ُذر ِ ُكوا ِمْن خَّ ل َِّذينَّ لَّْو تَّرَّ لْيَّْخشَّ ا َّ وَّ َّ افُوا عَّلَّْيِهْم فَّلْيَّت َُّقوا اّلل 
ِديًدا لْيَُّقولُوا قَّْولًا سَّ   .﴾وَّ

 املرحلة الثانية: حقوق األولياء واألوصياء 

 
 2220: البقرة سورة 35
 2220: البقرة سورة 36



113 
 

شيء   أخذ من  نهاهمل تقف الشريعة يف أثناء مرحلة والية الويل على اليتيم، يف وجه الويل؛ لت 1-
مبا يقتضيه  فرضته له بذلك، إال أهنا أجازت ؛ بل ا الفرتةمن املال جزاء أتعابه ورعايته يف هذ 

خر له من مال؛ إىل ما يدَّ معظم األحوال أشدَّ احلاجة حال اليتيم، الذي يكون يف راعاة مل لوقتا
كَّ ﴿ :تقول اآلية الكرمية ت َّى إِذَّا بَّلَُّغوا الن ِ َّى حَّ بْتَّلُوا الْيَّتَّام ا َّْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا وَّ احَّ فَّإِْن آن

ِني ًا  َّانَّ غَّ ْن ك مَّ َّْن يَّْكبَُّروا وَّ ًرا أ ا بِدَّ افًا وَّ َّا تَّأْكُلُوهَّا إِْسرَّ ل الَُّهْم وَّ َّْموَّ فَّاْدفَُّعوا إِلَّْيِهْم أ
َّمْ  لْمَّْعُروِف فَّإِذَّا دَّفَّْعُتْم إِلَّْيِهْم أ َّانَّ فَِّقيًرا فَّلْيَّأْكُْل بِا مَّْن ك الَُّهْم فَّأَّْشِهُدوا فَّلْيَّْستَّْعِفْف وَّ وَّ

ِسيًبا ِ حَّ َّى ِباّلل َّ  .37﴾عَّلَّْيِهْم وَّكَّف
 :أبهنم قسمان األولياء  أوضحت عن  فاآلية الكرمية 

، وقد خاطبت امىشيء من أموال اليت أخذعن  مينعه، له من املال ما ذومالٍ  ويلٌّ غينٌّ  :األول
﴾، واالستعفاف يف اللغة فَّلْيَّْستَّْعِفْف ﴿:تعاىلسبحانه و  هللا من األولياء بقوللقسم ية هذا ااآل

ختاطب األغنياء برتك أموال اليتامى وعدم  نعنه، فهي إذمتناع عن الشيء واال اإلمساكهو: 
، وال كثرياا، فالغين قد  التطلع إىل أموال هؤالء عن  منعههللا من املال ما منحه أكلها، ال قليالا

فيما يقد ِّمه  سبحانه وتعاىل حيصل على رضا الرب ِّ  ويل الغين أنرجل اللل حسنفمِّن األ، الضعفاء
ا حمتاجاا ملثل هذ  القادمة األايميكون هو يف  قد، و 38األجر أكربورعاية، وله بذلك رعاية من 

 كفالتهم هو أخذ كهؤالء الذين  ترك بعده يتامى، و جاء أجلهمن اآلخرين، لو  االهتمام
لْيَّْخشَّ ال َِّذينَّ لَّْو ورعايتهم؛ ﴿ افُوا عَّلَّْيِهْم فَّلْيَّت َُّقوا وَّ افًا خَّ ي ًَّة ِضعَّ لِْفِهْم ذُر ِ ُكوا ِمْن خَّ تَّرَّ

ِديًدا لْيَُّقولُوا قَّْولًا سَّ َّ وَّ َّ  .39﴾اّلل 
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جنده  ااملالية لليتيم؛ لذ حوال غل إبدارة األتشحاله املايل أن يمينع فقري، قد مسكني ويلٌّ  :الثان
وحمافظة، وهذا قد خاطبته اآلية  كفايةشيء من املال؛ لقاَء ما يقد ِّمه له من   تناولإىل  يتمشى
ْلمَّْعُروِف ﴿:تعاىلسبحانه و حاله بقوله لرعاية الكرمية  من تناوله ﴾، وهو كناية عن فَّلْيَّأْكُْل بِا

على حنو  تناولاحلاجة والكفاية على بعض التفاسري مع تقييد كون هذا ال دارقممال اليتيم 
به  ر ما اقد معلى  تناولك مالي ا، أو الرده إذا متكن بعد ذل يفرض، حيث احلسن القرض

كما جاء حمافظته،  ه و فعللقاَء  تناولمتلك امل نوعيةالقرض؛ بل على  نوعيةجوعه، لكن ال على 
من مال اليتيم هو أكل  لذلك  تناولوالتعدي عن املقدار الالزم يف ال ،يف بعض التفاسري األخرى

َّى ُظلًْما إِن َّمَّا  ﴿:د بنص اآلية الكرميةاملال ظلماا، وهو مهدَّ  الَّ الْيَّتَّام َّْموَّ إِن َّ ال َِّذينَّ يَّأْكُلُونَّ أ
ِعيًرا يَّْصلَّْونَّ سَّ  .40﴾ يَّأْكُلُونَّ فِي بُُطوِنِهْم نَّاًرا وَّسَّ

 ؟ومنائهعلى مال اليتيم يعين عدم تثمريه  افظة هل احمل 
حد البلوغ ليسلم يصل إىل رعاية اليتيم ال تقتصر على حفظ ماله وإيداعه، إىل أن 

إليه؛ بل ينبغي تثمريه وتنميته؛ رعايةا حلق اليتيم، فاألدلة الواردة يف رعاية اليتامى واإلحسان إليهم  
، وهذا ما ال هلا ُرم ذلك؛ ألنه إفسادحيَ ، ن الرتك للتصرف أبمواهلم فيه ضررثبت فيها أنه إذا كا

تثمري مال اليتيم وتنميته، عن طريق التجارة، أو الزراعة،  سن؛ لذا ُيستححتبُّه الشريعة اإلسالمية
سبحانه والنماء، وهذا من التصرف احلسن الذي أقرَّه قول هللا صل إليه الفائدة أو أي تصرف ي

ل َّتِي هِ ﴿: تعاىلو  بُوا مَّالَّ الْيَِّتيِم إِل َّا بِا َّا تَّْقرَّ ل هُ وَّ َُّشد َّ ت َّى يَّْبلُغَّ أ ُن حَّ ، وهو أيضاا 41﴾يَّ أَّْحسَّ
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َّى قُْل إِْصلَّاح  ﴿هللا سبحانه وتعاىل:  من اإلصالح املذكور يف قول ام ِن الْيَّتَّ َّْسأَّلُونَّكَّ عَّ ي وَّ
ْير    .42﴾لَُّهْم خَّ
إلدخال الضرر على َمن  سبباابد إذاا من رعاية األصلح له، إن مل يكن ذلك فال 

 .يتصدَّى للتصرف مبال اليتيم
 املرحلة الثالثة: تسليم أموال اليتامى 

 :شرطان أساسيان، ومها  بكي يتسلم اليتامى أمواهلم؛ جي
، والذي هو تعبري عن سميوهو كناية عن وصول اليتيم إىل مرحلة النضوج اجل :البلوغ 1-

 .43اجلنسيةقدرته على ممارسة العملية  
وهو ضد السفه، والرشد هو صالح العقل ونضوجه، وقيل: الصالح يف العقل  :الرشد 2-

 .والدين، واملقصود هنا: حسن التصرف يف املال، ووضعه يف مواضعه، وعدم التبذير به
ويلزم االرتباط بني هذين الشرطني، فال يكفي أحدمها دون اآلخر، وذلك مستفاد من 

َّْسُتْم ِمْنُهْم ﴿سبحانه وتعاىل: قول هللا  كَّاحَّ فَّإِْن آن ت َّى إِذَّا بَّلَُّغوا الن ِ َّى حَّ بْتَّلُوا الْيَّتَّام ا وَّ
اًف  َّا تَّأْكُلُوهَّا إِْسرَّ ل الَُّهْم وَّ َّْموَّ ِني ًا ُرْشًدا فَّاْدفَُّعوا إِلَّْيِهْم أ َّانَّ غَّ ْن ك مَّ َّْن يَّْكبَُّروا وَّ ًرا أ ا ِبدَّ ا وَّ

الَُّهْم فَّأَّْشِهُدوا  َّْموَّ لْمَّْعُروِف فَّإِذَّا دَّفَّْعُتْم إِلَّْيِهْم أ َّانَّ فَِّقيًرا فَّلْيَّأْكُْل بِا مَّْن ك فَّلْيَّْستَّْعِفْف وَّ
ِسيًبا ِ حَّ َّى ِباّلل َّ  .44﴾عَّلَّْيِهْم وَّكَّف
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ه ويدربه تدرجيي ا على حسن استخدام املال وعدم وأرى أنه ينبغي على ويل اليتيم أن يرب ِّيَ 
 .اإلسراف، حىت إذا بلغ كان أهالا لتحمل أعباء هذا املال، وحسن التصرف فيه

 :وانلت اليتيمة يف القرآن رعاية خاصة غري ما سبق  
فقد كفل اإلسالم للمرأة عموماا مجيَع حقوقها املالية واالجتماعية، وجعلها تتصرف يف ماهلا 

ل احلرية واالختيار، والشريعة قد أولْت يتامى النساء عناية أكثر، فكما عاجلْت مشكلَة بكام
اليتامى الصغريات من الناحيتني املادية واالجتماعية شأهنا يف ذلك شأن اليتامى الذكور، عاجلت 
أيضاا مشكلة اليتيمات إذا بلغن سن الزواج، فقد جاءت آيتان مرتبطتان من حيث الغايُة 

 :ف ملعاجلة هذه املشكلةواهلد 
َّى و﴿ سبحانه وتعاىل:آلية األوىل: هي قول هللا ا1- َّل َّا تُْقِسُطوا فِي الْيَّتَّام ََّإِْن ِخْفُتْم أ

َّْو  ةً أ اِحدَّ َّل َّا تَّْعِدلُوا فَّوَّ َّاثَّ وَُّربَّاعَّ فَّإِْن ِخْفُتْم أ ثُل َّى وَّ ْثن اِء مَّ ابَّ لَُّكْم ِمنَّ الن ِسَّ ا طَّ ْنِكُحوا مَّ فَّا
ا  َّل َّا تَُّعولُوامَّ َّى أ َّْدن ِلكَّ أ نُُكْم ذَّ َّْيمَّا ْت أ لَّكَّ  .45﴾مَّ

على النساء اليتامى أالَّ تعدلوا فيهن إذا تزوجتم  !ومعىن اآلية: إن خشيتم أيها األولياء
هبن، أبن تسيئوا إليهن يف العشرة، أو أبن متتنعوا عن إعطائهن الصداق املناسب هلن فانكحوا  
غريهن من النساء احلالئل الالئي متيل إليهن نفوُسكم، وال تظلموا هؤالء اليتامى بنكاحهن دون 

 .تعاىل قد وسَّع عليكم يف نكاح غريهنو   سبحانهأن تعطوهن حقوقهن؛ فإن هللا 
وغريمها، عن عروة بن الزبري: أنه سأل عائشة رضي  ،47، ومسلم46وقد روى البخاري

ْجر ولي ِّها، تشركه يف  هللا عنها عن هذه اآلية، فقالت: اي ابن أخيت، هي اليتيمة تكون يف حِّ
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ماله، ويعجبه ماهلا ومجاهلا، فرييد وليُّها أن يتزوجها من غري أن يقسط يف صداقها، فيعطيها مثل 
 .ما يعطيها غريه

آخر عند املفسرين: وهو أنَّ اآلية مسوقة  للنهي عن نكاح ما فوق األربع؛ ويف اآلية قول  
خوفاا على أموال اليتامى أن أيخذها أولياؤهم؛ لينفقوها على نسائهم، وذلك أن قريشاا كان 
الرجل منهم يتزوج الَعشر من النساء، واألكثر واألقل، فإذا صار ُمعدماا، َماَل على مالِّ اليتيمة  

 . 48ه فأنفقه، أو تزوج به، فنُ ُهوا عن ذلكاليت يف حجر 
َّ ﴿: أما اآلية الثانية، فهي قوله تعاىل 2- ُ يُْفِتيُكْم فِيِهن  َّ اِء قُِل اّلل  َّْستَّْفُتونَّكَّ فِي الن ِسَّ ي وَّ

ا ُكِتبَّ  َّا تُْؤتُونَُّهن َّ مَّ اِء الل َّاتِي ل َّى الن ِسَّ ام َّى عَّلَّْيُكْم فِي الِْكتَّاِب فِي يَّتَّ ا يُْتل مَّ ُبونَّ وَّ تَّْرغَّ لَُّهن َّ وَّ
لُوا  ا تَّْفعَّ مَّ لِْقْسِط وَّ َّى ِبا َّْن تَُّقوُموا لِلْيَّتَّام أ اِن وَّ ِفينَّ ِمنَّ الِْولْدَّ َّْن تَّْنِكُحوُهن َّ وَّالُْمْستَّْضعَّ أ

َّانَّ بِِه عَِّليًما َّ ك َّ ْيٍر فَّإِن َّ اّلل   .49﴾ِمْن خَّ
اإلسالمي الكافل حلقوق  لقد ندَّدت هذه اآلية الكرمية أبولئك الذين مل يلتفتوا إىل التشريع 

َّا ﴿: تعاىلهللا سبحانه و املرأة املالية؛ بل أصرُّوا على التجاوز على مرياثها؛ فقال  الل َّاتِي ل
ا ُكِتبَّ لَُّهن َّ  واملراد مبا ُكتب هلن: ما فُرض هلن من مرياث، وصداق، وغري ذلك  .﴾تُْؤتُونَُّهن َّ مَّ

 .هلن  من حقوق شرعها هللا تعاىل
ومضافاا إىل جرمية التجاوز على احلقوق املالية من عدم إعطائهن ما كتب هلن، فإهنم  

 .كانوا يرغبون يف الزواج منهن؛ ألجل ذلك املال، وطمعاا فيه
تيمة مرياثها وحقوقها، وتزوجها؛ رغبةا فيها، ال طمعاا أما إذا حفظ الويل أو الوصي للي

َّانَّ بِِه عَّلِيًمايف ماهلا، فإن هذا العمل منه خري؛ ﴿ َّ ك َّ ْيٍر فَّإِن َّ اّلل  لُوا ِمْن خَّ ا تَّْفعَّ مَّ ﴾، وقد وَّ
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َّْستَّْفُتونَّكَّ فِي ﴿سبحانه وتعاىل: عن عائشة رضي هللا عنها يف قول هللا  50روى البخاري ي وَّ
اِء قُ  ُ يُْفِتيُكْم ِفيِهن َّ الن ِسَّ َّ َّ  ﴿ :﴾ إىل قولهِل اّلل  َّْن تَّْنِكُحوُهن  ُبونَّ أ تَّْرغَّ ﴾، أهنا قالت: وَّ

"هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليُّها ووارثها، فأشركْته يف ماله حىت يف العذق، فريغب أن 
  ."فيعُضلها، فنزلت هذه اآليةينكحها، ويكره أن يزو ِّجها رجالا فيشركه يف ماله مبا شركته،  

َّ ﴿: تعاىلهللا سبحانه و  ويف اآلية معىن آخر، إذ قول َّْن تَّْنِكُحوُهن  ُبونَّ أ تَّْرغَّ ﴾ وَّ
؛ ألن "ترغبون عن أن تنكحوهن"تمل معىن: حي، و "ترغبون يف أن تنكحوهن"تمل معىن: حي

 .للشيء غري احملبوب  "عن"للشيء احملبوب، وحبرف    "يف"يتعدَّى حبرف    "َرغِّبَ "الفعل  
ُبونَّ ﴿: تعاىل وغريه عن عائشة يف قول هللا، 51وقد روى البخاري تَّْرغَّ َّْن  وَّ أ

﴾ قالت: "رغبة أحدكم عن يتيمته حني تكون قليلة املال واجلمال، قالت: فنهوا أن تَّْنِكُحوُهن َّ 
إال ابلقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن  ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء

 ."قليالت املال واجلمال
 واملقصود أن الرجل إذا كان يف حجره يتيمة، حيل له تزوجها، فتارةا : 52قال ابن كثري

أن ميهرها؛ أسوة مبثاهلا من النساء، فإن مل يفعل، سبحانه وتعاىل  يرغب يف أن يتزوجها، فأمره هللا  
فليعدل إىل غريها من النساء؛ فقد وسَّع هللا عليه، وهذا املعىن يف اآلية األوىل اليت يف أول 

سبحانه ه هللا ال يكون له فيها رغبة؛ لدمامتها عنده، أو يف نفس األمر، فنها السورة، وًترةا 
 تعاىل أن يعضلها عن األزواج؛ خشية أن يشركوه يف ماله الذي بينه وبينها. و 
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من ذلك يتضح أن اليتيمة كغريها من النساء هلا احلرية الكاملة يف اختيار َمن تشاء مِّن 
ال األزواج، وال مُتنع مهرها أو شيئاا منه كسائر النساء، إال إذا كان ذلك عن رغبتها وإرادهتا، و 

جيوز للويل أو غريه إكراُهها على شيٍء من ذلك، ومن جمموع ما جاء يف تفسري هاتني اآليتني 
املتجاوزين على حقوقها،   حتدَّىأة اليتيمة، و يتضح لنا أن القرآن الكرمي حرص على تكرمي املر 

 .سواءا املالية أو االجتماعية
 : نتائج املقال

 اليتيم يف ضوء األسلوب القرآين، حنن توصَّلنا إىل النتائج التالية: بعد هذه اجلولة السريعة مع تربية 
من أهم مقاصد نزول القرآن الكرمي هو مجع القلوب وضمُّ الصفوف ورسوخ عناصر احلب ِّ 1-

واأللفة والعدل والرمحة والتكافل والرتابط يف اجملتمع واألسرة، وإنشاء جمتمٍع قويٍ  مرتابٍط، ال 
خوف فيه على الضعفاء عامةا وال على اليتامى خاصةا، على ضياع حقوقهم، وسلب أمواهلم أو 

 ها ابلباطل.  أكل
القرآن هو الكتاب الذي سبق مجيع املطالبني ابلعدل واإلنصاف لليتامى، بل منحهم 2-

 أبحكامه الشاملة ما عجز عنه أيُّ تشريٍع عداه. 
 هذه اآلايتووفقاا للتدبر يف كل ِّ ، آية 22له يف  القرآن الكرمي  قد تعرَّضت اآلايت يف3-

، وكل من ة به يف شريعتنا والشرائع السابق، والوصياليتيم اإلحسان إيلقسمت إىل الكرمية، 
 .ة واملاليةاالجتماعي  اليتيم  حقوق

يفقد الرمحة اإلهلية، حيث مل وعواطفه؛ ه، وفقد حنانكفالة أبيه وتربيتهفقد  مع أنه اليتيم 4-
رعاية وتوصي ابإلحسان إليه يف ضوء اآلايت املتعددة، وكما  إحاطته ابلتشريعات اليت تعتين به

 .اليتيم واحملافظة عليه ال تقتصر على الشريعة اخلامتة؛ بل كانت يف الشرائع السابقة لشرعنا
اجملال ما حيقق رعايته كفرد فَ َقَد كفيَله، فأوصى له مبن يبادله العطف  شرع له يف هذا5-

من   اليتيم قد جاءت آايت القرآن الكرمي لرتاعيو واحلنان، والرتبية الصاحلة؛ ليكون فرداا صاحلاا، 
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ينشأ نشأة سويَّة، فأمرْت إبكرامه والرفق به، وهنْت عن قهره الناحية النفسية واالجتماعية؛ ل
 .وزجره وإهانته

، وهذا اإلكرام يشمل كلَّ صور إكرام اليتيم نه ال بد منمعظم اآلايت القرآنية أبويُفهم من 6-
 .االجتماعية، سواء فيها اإليواء، واإلنفاق، والرتبيةحفظ اليتيم من ًنحية حقوقه  

جيد اليتيم اليد الرقيقة اليت حتنو عليه، ومتسح على رأسه؛ لتزيل عنه ، ومبراعاة تعاليم القرآن 7-
 .غبار اليتم، وتضفي عليه هالة من العطف واحلنان 

؛ حىت ال يكونوا  لليتامى قد ُعنيت اآلايت يف القرآن الكرمي عناية عظيمة ابحلقوق املالية8-
 . عرضة للضياع ولسلب أمواهلم، وشرعت هلم موارد كثرية أيخذون منها املال

 تقدير على  صرَّتْ ذه اجلهة، فأأولت العناية هبوقد بدا ذلك واضحاا من اآلايت العديدة اليت 9-
 صتْ صَّ ختنرى هذه اآلايت اليت  اتعود إليه؛ لذ  إال مبا فيه مصلحة   تضييعهم مال اليتيم، وعد 

احملافظة على أموال ثالثة مثل  تتمشى مع اليتيم يف مراحل، ملعاجلة مشكلة اليتامى األثرايء
 بعد البلوغ والرشد.  تسليم أموال اليتامىو حقوق األولياء واألوصياء  و   اليتامى
للمرأة عموماا مجيَع حقوقها املالية واالجتماعية، وجعلها تتصرف يف فقد كفل اإلسالم 10-

ماهلا بكامل احلرية واالختيار، والشريعة قد أولْت يتامى النساء عناية أكثر، فكما عاجلْت 
مشكلَة اليتامى الصغريات من الناحيتني املادية واالجتماعية شأهنا يف ذلك شأن اليتامى الذكور، 

 . اليتيمات إذا بلغن سن الزواج  عاجلت أيضاا مشكلة
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