
 1 

 

 امارت يافغانســـتان اســـــالمد                
 وزارت واوقاف واارشــاد، حج د                    

 تریاس دمساجدو د ارشاد او انسجام                    
 دارشاد او دعوت آمریت                   

 دخطبو دتنظیم عمومي مدیریریت                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يهجری شمس1۷/1۰/14۰۰هجری قمری مطابق۳/۶/144۳:مؤرخ دجمعې دخطبې الرښود
 

بلکې د دوی پالنه او دوی سره مرسته تنها د نظام)امارت(مسئولیت نه دی؛  د یتیمانو

 مسئولیت لرياولیاء او عام ولس هم په دې کې لوی 

بالجنان، والصالة والسالم علي سیدنا محمد، وآله إلیهم ، ووعد من أحسن يتامإلی األباإلحسان أمر الحمدهلل الذي 

 وأصحابه أهل الفوز والرضوان ، أما بعد :

َ َوالَ تُْشِرُكواْ بِِه َشْیئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِحْ  َسانًا َوبِِذي اْلقُْربَ  فقد قال هللا تعالی في محکم کتابه وهو أصدق القائلین:}َواْعبُدُواْ ّللاه

اِحِب بِالَجنِب َوا َ الَ يُِحبُّ َواْلیَتَاَم  َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَ  َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ ْبِن السَّبِیِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ ّللاه

  36َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوًرا{ النساء : 

 یح البخاری[صح]اْلَجنَِّة َهَكذَا( فِي نَا َوَكافُِل اْلیَتِیمِ آَ )و قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :

 تعریف:  یتیمد 

 .يته نه وي رسیدل ي او بلوغوړ شوی پالر يي م ېچیږي ل کيهغه ماشوم ته ويتیم 

 [البحر الرائق])قال في اأْلَْصِل َواْلیَتِیُم ُكلُّ من َماَت أَبُوهُ ولم يَْبلُْغ اْلُحلَُم َغنِیًّا كان أو فَِقیًرا(  

د هللا لطف او  م نه دی اووخو د هللا تعالی له رحمته محر ي؛محروم وڅخه ناز او نعمت  ييتیم که څه هم د پلرن

 .ي د يتیم شامل حال دهمهربان

په افغانستان کې يتیمان د ټولو هغو ماشومانو څخه عبارت دی؛ چې خپل پلرونه يېې داشېغال پېر وخېت پېه مقېد   هېاد 

کې شهیدان شوي وي  يا دا چې پلرونه يې د پخېواني رييېم پېه صېفوفو کېې ويل شېوي وي او يېا دا چېې پلرونېه يېې پېه 

 حوادثو کې مړه شوي وي.طبعي او نورو 

اسالمي ټولنه له يو بل سره مالتړې ټولنه ده، دا ټولنه د يوه واحد بدن حیثیت لري کله چې يو غړی له هغه څخه په درد 

شي، نور غړي هم بې خوابۍ او درد ته رابولي او هللا تعالی د ټولو حقوقو په ځانگړې توګه د بیوزالنو لکه د کونډو او 

 يتیمانو د حقونو ساتنه کړې ده. 

والی او تنهايئ احسا  ونه کړي؛ بلکې هللا تعالی د ده  ې الی د يتیم لپاره د ښیگڼو سپارښتنه کړی ده، ترڅو د يوازهللا تع

 حقونه ساتلي او څوک چې د يتیم حق په ظلم و خوري، ګويا چې په په خپله خیټه کې يې اور واچولو. 

  کړی دی.ګاریټن پالنه باندېو سره مرسته او کومک او دهغوی په د اسالم مبارک دين د يتیمان

نه يتیمانو ته ، او يلر ېګټ ياو اخرو یوييری دنډ پالنه داسالم مبارک دين له نظره د يتیمانوسره مرسته او دهغوی

 .يلر ېپايل ېپاملرنه بد

 تاریخچه: ېد یتیم پالن

 يخيکی مطرح ده او ډير تارد يتیمي ستونزه د طبیعی او ټولنیزو حاالتو زيږنده ده او له پخوا نه په بشری ټولنو 

شواهد شته چی د يتیمانو او بی سرپرسته انسانانو حالت ته پاملرنه کیده ، دا چی انسان د عقل او عاطفی لرونکی دی 

 همدارنګه د نړۍ په ټولو اديانو کی د يتیم پالنی په  ينو د يتیمانو داکرام او ترحم کیسی هم له پخوا نه را نقل شويد
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وی او ورباندی تاکید شويدی د يتیم او ديتیمی موضوع او ورسره نیکی کول په ټولو الهی اديانو هکله مطالب ذکر ش

 ، ځینو پیغمبرانو لکه حضرت موسی او حضرت عیسی په کلکه سره د يتیمانو له  يکی ريښی لر

ی او د  اهلیت په دوره کخکوله او په يتیمانو باندی ظلم يی له کبیره ګناهونو څخه باله، د اسالم نه م يحقوقو څخه پلو

کی د يتیمانو مالونو په چورولو او پردوی باندی په ظلم کولو سره نه يوازی دا چی يتیمان يی نه اکرامول ، بلکه يتیم د 

 . دوی په وړاندی هیڅ ارزښت نه درلود او تل به يی دوی په خواری ، سستی بی وزلی او فقر سره يادول

نظام د تورتم ،  اهالنه  ياو ښکلپیڅلي و سره ،  اهلیت له منځه والړ او د اسالم سد اسالم مقد  دين پلوشو راځلید

. د اسالم مقد  دين ، د يوه  امع ځانکړی مقام او درناوی په برخه شوروا ونو ځای ونیوه او يتیم ته ړه اخالقو ، ناو

ړی دی چې په ومو خلکو حمايت کوزله ، مستضعف او محرو ، بې د د کمزور ې، کامل الهي دين په توګه تل د ټولن

 ي.د يولځيي  يتیمان تر نورو زيات د عطوفت او مهربانۍ مستحق ګر دې لړ کېِ 

ړونده حکمونه او موضوعات په قرآن کريم کې دا کافی ده چی د يتیمانو ا په اړه  د يتیمانو سره د مرستي او کومک

 ( ځله ذکر شوي دي.۲3)

 ي؛ ترهڅول يې ديتهاو مؤمنان  يبولڅخه مرسته کول د ډيرو مهمو موضوعاتو  قرآن کريم د يتیمانو پالنه او ورسره

 .ي شوینه وپالنه ورته پاملرنه او  ېچ يپاته نش ېهیڅ يتیم داس ېڅو په ټولنه ک

داسالم ځالنده تاريخ ددې شاهد دی چې په اسالمي حکومتونو کې له بیت المال څخه د يتیمانو دحمايت لپاره يوه اندازه 

 ورته ورکول کیدی.پیسې 

 پیغمبرعلیه السالم عمال د يتیمانو کفالت او پالنه کوله.

 ديتیمانو مربوط بې شمیره مسائل او احکام بیان کړي دي.کې داسالمي هداياتو په اسا  فقهاؤ په فقهي مصادرو 

ه او د يتیمانو د دا ټول ددې خبرې واضح دلیل دی چې په اسالم کې د يتیم او يتیمانو موضوع خورا مهمه موضوع د

 حقوقو څخه حمايت او دهغوی کفالت ضروري خبره ده.

د يتیمانو پالنه او دوی سره مرسته تنهېا د نظام)امېارت( مسېئولیت نېه دی؛ بلکېې د دوی د اولیېاؤ د ټولېو نېږدې خپلوانېو 

م او او عېام ولېپ پېه دې لکه: نیکه، نیا،  تره، بالغ ورور، خور، ماما، وريرونه، د تره زامن ، د ماما زامن، وصی، قی

 کې مسئولیت لري.

دوی ټول مسئولیت لري ترڅو د يتیمانو د خوراک، څښاک، پوشاک او صحت په اړه خپل ايمېاني او اخالقېي مسېئولیت 

 رفع کړي.

َوِكْسَوة  َوتَأِْديب  َوتَْربِیَة  َوَغْیِر  امام نووي رحمه هللا د يتیم د کفالت په برخه کې فرمايي: )َكافُِل اْلیَتِیِم اْلقَائُِم بِأُُموِرِه ِمْن نَفَقَة  

ا قَْولُهُ لَهُ أَْو ِلغَْیِرِه فَاَلَِّذي لَهُ أَْن يَُكوَن ذَِلَك َوَهِذِه اْلفَِضیلَةُ تَْحُصُل ِلَمْن َكفَلَهُ ِمْن َماِل نَْفِسِه أَْو ِمْن َماِل اْلیَتِیِم بِِواَليَة  َشْرِعیَّة   َوأَمَّ

تِِه َوَخالَتِِه َوَغْیِرِهْم ِمْن أَقَاِربِِه وَ قَِريبًا لَهُ َكجَ  ِه َوَخاِلِه َوَعمَّ ِه َوَ دَّتِِه َوأَِخیِه َوأُْختِِه َوَعمهِ ِه َوأُمهِ اَلَِّذي ِلغَْیِرِه أَْن يَُكوَن أَْ نَبِیًّا ( دهِ

 شرح النووي

کوي؛ لکه: د يتیم نفقه،  امه ، تربیه  ديتیم کفالت کوونکی؛ هغه چاته ويل کیږي چې د يتیم د کارونو سرپرستي : ژباړه

او نور اړين کارونه ترسره کوي. دا فضیلت د هغه چا په برخه کیږي چې د يتیم کفالت د خپل مال څخه ا را کوي او 

يا هم په شرعي واليت سره د يتیم کفالت د يتیم د مال څخه ا را کوي. ځینې وخت ديتیم کفالت ديتیم د نږدې خپلوان 

يتیم نیکه، د يتیم مور، د يتیم نیا، د يتیم ورور، د يتیم خور، د يتیم تره، د يتیم ماما، د يتیم دپالر طرفه کوي لکه: د 

 ترور، د يتیم د مورطرفه ترور او نور خپلوان او ځینې وخت د يتیم کفالت پردي خلک کوي.   

کیدل او د يتیمانو څخه به يې د خپلو بچو  صحابه کرام به د يتیمانو په حضانت، ساتنه او پالنه کې يو له بل څخه مخکې

 په شان حفاظت کاوه او ورسره به يي نیکي او مرسته کوله او په اسالمي امت کې دا غوره اخالق تر ډيرې زمانې 
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پورې  اري ؤ، کله چې کفري استعمار د مسلمانانو کلو او ښارونو ته وردننه شو د مسلمانانو څخه يي دا اخالق 

 مع الفقه اإلسالمي [واخیست. ]مجلة مج

 ې: الرښون يد یتیمانو د مرستي او پالنې په اړه قرآن

َواْرُزقُوُهْم فِیَها َواْكُسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْواًل {:  ې يتیمانو سره ښه چلند وکړئ او ښه خبره ورته کوئهللا تعالی فرمايي چ

ْعُروفًا  ۵النساء:{ مَّ

روزي غذا او خوراک ورکړئ، لبا  ورته ور واغوندئ او ورته غوره  مالونوڅخه(يتیمانو ته ددوی له او ) ژباړه :

 . ئوکړ ېاو خوږی خبر

يِن، فَذَِلَك  هللا تعالی د هغه چا قباحت بیان کړی دی چې يتیمان زو روي او هغوی ټیل وهي : ُب بِالدهِ } أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذهِ

 3-1الَِّذي يَدُعُّ اْلیَتِیَم، َوالَ يَُحضُّ َعلَ  َطعَاِم اْلِمْسِكیِن{ الماعون : 

آيا تا ولیده هغه څوک چې د آخرت  زا او سزا ته دروغ وايي؟ دا هماغه څوک دی چې يتیم ټیل وهي او د  : ژباړه

 ړه کې هڅونه نه کوي .مسکین د ډوډۍ په ورک

  10ا{ النساء : }إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَم  ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاًرا َوَسیَْصلَْوَن َسِعیرً هللا تعالی فرمايي:

ً کوم کسان چې په ظلم سره د يتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی  : ژباړه خپلې گیډې له اوره ډکوي او يقینا

 هغوی به ارومرو د دوزخ تاو ن اورته ورننوځي .

ا اْلیَتِیَم فاَلَ تَْقَهْر{ الضحي :  هللا تعالی فرمايي:   9} فَأَمَّ

 نو پر يتیم باندې قهر او غوسه مه کوه . ژباړه :

  ۲۲0إِْصالٌَح لَُّهْم َخْیٌر { البقرة:  }َويَْسأَلُونََك َعِن اْلیَتَاَم  قُلْ په يو بل ځای کې هللا تعالی فرمايي :

او له تانه )خلک( پوښتنه کوي چې له يتیمانو سره دې بايد څه ډول چلن وشي ؟ دوی ته ووايه! په کوم ډول  : ژباړه

 چلن کې چې د هغوى ښیګڼه وي ، هماغه غوره کول ډير ښه دي.

د دوی خصلت د يتیمانو، مسکینانو او  ېچ ړي ديه ياد کبندګان د ) ابرارو( په نام ېهللا تعالی ځین ېن کريم کآپه قر

 .ياو ورته خواړه برابروي کو ياسیرانو سره نیک

ُرونََها تَْفِجیًرا }إِنَّ اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمن َكأْ   َكاَن ِمَزاُ َها َكافُوًرا:يلي ديهللا تعالی فرما ِ يُفَجهِ  َعْینًا يَْشَرُب بَِها ِعبَادُ ّللاَّ

هُ ُمْستَِطیًرا ِ اَل  َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَ  ُحبهِِه ِمْسِكینًا َويَتِیًما َوأَِسیًرا يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْ ِه ّللاَّ

 9-۵االنسان:  }نُِريدُ ِمنُكْم َ َزاء َواَل ُشُكوًرا

ابرار نیکان به يی دهغه  ام نه وڅښي چی په کافور سره به خوشبو يه شوی وي ، چینی به وی په يقین سره  ژباړه :

، دوی پخپلو نذرونو  يبه و يورته  ار يچی وبه څشي ورڅخه د هللا تعالی خاص بندګان او هر چیری چی وغواړ

و خوښه سره او يا دا چی او پخپل زړه ا يباندی وفا کوله او د هغی ورځی له عذابه ويريدل چی عذاب يی خور و

پخپله يی ورته ضرورت هم لره خو د دی سره سره يی يتیمانو ، مسکینانو او اسیرانو ته خپل خواړه ورکول او دا به 

يی ويل چی موږ دا خواړه يوازی د هللا په خاطر تاسوته درکوو او د دی په بدل کی تاسونه هیڅ بدل او شکرانه نه 

 . غواړو

 : د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سپارښتنه ړهیتیمانو په ا د

امت ته يی د دوی د حقوقو په اړه  يغمبر د يتیمانو پالنی په اړوند سپارښتنه او تأکید کړی دی او اسالمیداسالم ستر پ 

 .  هالرښونه کړی د
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َعِن السَّائِِب  :شوی دی راکرام ام پهد يتیمانو په کې  ېيو حديث را نقل کړی دی چ ېامام احمد بن حنبل پخپل مسند ک

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم يَْوَم فَتْحِ َمكَّةَ َ اَء بِي ُعثْ  ِ َصلَّ  ّللاَّ َماُن ْبُن َعفَّاَن ، َوُزَهْیٌر ، فََجعَلُوا يَثْنُوَن ْبِن َعْبِد هللاِ ، قَاَل : ِ يَء بِي إِلَ  النَّبِيه

 ُ  َعلَْیِه َوَسلََّم : الَ تُْعِلُمونِي بِِه قَْد َكاَن َصاِحبِي فِي اْلَجاِهِلیَِّة قَاَل : قَاَل : نَعَْم . يَا َرُسوَل َعلَْیِه ، فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل هللاِ َصلَّ  ّللاَّ

اِحُب ُكْنَت ، َقاَل : فَقَاَل : يَا َسائُِب اْنُظْر أَْخالَقََك الَّتِي ُكْنَت تَْصنَعَُها فِي اْلَجاهِ  ِة فَاْ عَْلَها فِي اإِلْسالَِم ، أَْقِر ِلیَّ هللاِ ، فَنِْعَم الصَّ

ْیَف ، َوأَْكِرِم اْلیَتِیَم ، َوأَْحِسْن إِلَ  َ اِرَك( مسند أحمد   الضَّ

د مکی د فتحی په ورځ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته وروستل شوم...  رسول هللا  ييباړه : سائب بن عبدهللا واي

په اسالم کي هم ې درلودل د ېد  اهلیت په زمانه ک ېپاملرنه وکړه هغه اخالق چوفرمايل : ای سائبه ! خپلو اخالقو ته 

 . کوه يسره نیک يد میلمه درناوی کوه ، د يتیم اکرام کوه او د ګاونډ ،هماغه خويونو پابند اوسه په

 اْلَجنَِّة َهَكذَا  َوأََشارَ  فِي نَا َوَكافُِل اْلیَتِیمِ آَ :»په يو بل حديث کې راځي چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايلي دي

جَ   البخاري  «.بینهما بِالسَّبَّابَِة َواْلُوْسَط  َوفَرَّ

زه او د يتیم پالونکی ) سرپرست ( به په  نت کې  داسې سره يو ځاى يو او د اشارې او منځنۍ گوتو ته يې  يباړه:

 اشاره وکړه او دواړه يې لږ سره  ال کړې .

 

هللا ددې حديث په شرح کې وايي: )څوک چې دا حديث واوري ورباندې الزم دي چې عمل پری  رحمهامام ابن بطال 

وکړي ترڅو د پیغمبرعلیه السالم سره په  نت کې ملګری شي او په آخرت کې ددې څخه بله لوړه مرتبه نشته(. ]فتح 

 [436/ 10ابن حجر  -الباري 

 ي ديراغل ې، په ځینو روايتونو ک ئچی د يتیمانو سره ښه چلند وکړ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به تل دا تاکید کاوه

 منع کړی ده.ړلوڅخه په شديدو الفاظو څخه رسول هللا صلی علیه وسلم د يتیمانو د حقوقو خو ېچ

ِعیفَیِن : الیتِیِم »وسلم :  عن أبي هريرة رضي هللا عنه  قال : قال رسول هللا صلی هللا علیه ُج َحقَّ الضَّ اللَُّهمَّ إنهِي أَُحرهِ

 ابن ما ه « َوالَمرأةِ 

هللا ! زه د دوو  يباړه: له ابوهريره رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايي : ای

  حق. بیوزالنو د حق خوړل حرام ګرځوم پرخلکو، د يتیم حق او د کونډې

ِ َصلَّ  هللا َعلْیِه وَسلََّم قَاَل : )َخْیُر بَْیت  فِي اْلُمسْ  ِلِمیَن بَْیٌت فِیِه يَتِیٌم په يو بل حديث کې راځي: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعِن النَّبِيه

 ما ة يُْحَسُن إِلَْیِه ، َوَشرُّ بَْیت  فِي اْلُمْسِلِمیَن بَْیٌت فِیِه يَتِیٌم يَُساُء إِلَْیِه( سنن ابن 

يباړه: ابوهريره رضی هللا عنه فرمايي چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايلي دي: په مسلمانانو کې بهتره 

کورهغه دی چې په کې د يتیم سره نیکي کیږي او د مسلمانانو په کورونو کې بد کور هغه دی چې د يتیم سره په کې 

 بدي کیږي.

 :اندی زمونږ دندهړد یتیمانو په و

 : یتیم سره مینه او محبت کول–1

 ېخو دغه ضرورت په ماشومانو کی زيات وي او دغه اړتیا په والدينو پور ياو محبت ته هر انسان اړتیا لر ېمین

کبله په  ېنو له همد يمحروم وڅخه د دی نعمت  ېک يخو يتیم په کوچنیوال يحل کیږ  ي او ددوی په وسیلهتړاو لر

  . ياو محبت سره لوی ا ر او ثواب ترالسه کیږ د يتیم سره په محبت ېاسالم ک

په زمانه کې يو شخص رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته د خپل زړه د سختوالي څخه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د 

إِلَ  َرُسوِل هللاِ صل  هللا  َرُ الً َشَكا أَنَّ  َعن أبي هريرة رضي هللا عنه :شکايت وکړ پیعمبرعلیه السالم ورته ورفرمايل: 

 رواه احمد «إن أَردَت أن يِلیَن قَلبَُک؛ فَأطِعِم الِمسِکیَن، َوامَسح َرأَ  الیتِیمِ » علیه وسلم قَسَوةَ قَلبِِه فَقَاَل لَهُ: 

 که چیرې غواړې چې زړه دې نرم شي مسکین ته خوراک ورکړه او د يتیم په سر د شفقت ال  را کش کړه . يباړه:
 

 يتیم سرپرست او پالونکي ته په کاردي چې د يتیمانو د مالونو ساتنه او حفاظت وکړي.د  : د یتیم د مال ساتنه –۲
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}َوالَ تَْقَربُواْ َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّ  يَْبلَُغ أَُشدَّهُ يلي دي چې د يتیم مال ته نږدې هم مه ورځئ: هللا تعالی فرما

 (34االسراء: ){ 

 ړه: او مه نږدې کیږئ د يتیم مال ته مګر په هغه طريقه سره چې ډيره غوره ده، ترڅو خپلې میړانې ته ورسیږي.يبا

ا َوَسیَْصلَْوَن إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَم  ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَارً په يو بل آيت کې هللا تعالی فرمايلي دي: )

 10.النساء: ( َسِعیًرا

يباړه : هغه کسان چی ديتیمانو مالونه په ظلم خوری نو خامخا به دغه مالونه د دوی په ګیډو کی په اوربدل شي او زر 

 . ياور کی به واچول ش يده چ

یَث بِالطَّیهِِب َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُهْم إِلَ  أَْمَواِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َوآتُواْ اْلیَتَاَم  أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّلُواْ اْلَخبِ )هللا پاک فرمايي : 

 ۲(.النساء: َكبِیًرا

باندی  نويباړه : او د يتیمانو مالونه د دوی د بلوغت نه وروسته دوی ته ورکړئ او خپل بیکار مال د دوی په ښومالو

 . ره ګډمه خورئ ، چی دا کارلويه ګناه دهمه بدلوی او د دوی مالونه د خپلو مالونو س

 : سرپرستي کولد یتیم  – 3

ې څخه د يتیم داسالم د غوره اخالقو له  مل د يتیمانو پالنه او ورسره مرسته کول داسالمي ټولنې مسئولیت دی.

 سرپرستي او پالنه ده.

نفقه برابرول، د هغه ته د تن  امې چمتو کول يتیم چې عموما ناتوانه او بیې وزله وي او ډيرې اړتیاوې لري، يتیم ته 

او ورسره د يوند په کارونو کې مرسته کول د هرمسلمان ايماني دنده او مسئولیت دی؛ ځکه چې په نصوصو کې د 

د اسالمي فرهنګ له مخی د يتیمانو د ضرورتونو  يتیم د سرپرستۍ ډير فضیلت بیان شوی دی چې هرچا ته شاملیږي.

او کومک ورسره په  هشي او مرستځول الره داده چی يتیم ماشوم د کوړنۍ يو  ز او غړی وګر لری کولولپاره ښه

 .څو دوی د حقارت او کمۍ احسا  ونکړي ي؛ ترمحترمانه توګه ترسره ش

 : په یتیمانو باندې د ظلم کولو څخه ځان ساتل –4

ډير بد  يشومانو په اړه هغه هم چی يتیم ود هر انسان په وړاندی ظلم کول خورا ناوړه عمل بلل کیږي ، خو ظلم د ما

راغلي :}أرايت الذي يکذب بالدين ، فذلک الذي يدع الیتیم  ېاو ناوړه عمل او لويه ګناه ده لکه چی په مبارک آيت ک

 3-1الماعون: وال يحض علی طعام المسکین{

او نورخلک  ټیل وهي يتیم ېچ، پپ دا هماغه کپ دی ځې تکذيب کويد آخرت د ور ېته هغه کپ چ ېنييباړه : آيا و

 . ډوډۍ ورکولو باندې نه هڅويمسکین ته په 

 یتیم درناوی او ور سره احسان کول.د – ۵

د آيتونو او احاديثو نه را وتیږی او که څوک د دغه  ېمحبت ، احسان او مرسته کول داسی يوه مسئله ده چيتیم سره د 

کال بل ال ):  يتعالی فرماي الندې آيت مصداق به وګرځي.ې ددغه الهي فرمان نه سرکشي کوي نو لری نه ده چ

 1۸-1۷.الفجر: تکرمون الیتیم و ال تحاضون علی طعام المسکین(

يباړه: بلکې خبره داسې نه ده، تاسو )هغه خلک ياست( چې د يتیم عزت او درناوی نه کوی او د مسکین ته په طعام 

  ورکولو باندې ځان او نور نه هڅوی.

 : پالنې اجرونهد یتیم 

 :په جنت کې میشت کیدل: 1

 يي ځای ورکړی وي.يتیم  ته  ې نت د هغه چا لپاره تضمین شوی دی چ ېچ ځيرا يپه مختلفو احاديثو ک

 : : د زړه نرم والی او د حاجت پوره کیدل۲
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أتحب أن يلین قلبک و تدرک حا تک ؟ ارحم الیتم وامسح رأسه و أطعمه من )فرمايي :  صلی هللا علیه وسلمرسول هللا 

  [ امع معمر بن راشد] لبک و تدرک حا تک (.قطعامک يلین 

ه سِريي د شفقت پپوره شی ؟  نو په يتیم باندی رحم وکړه او  ېنرم او غوښتنی د ېيباړه : آيا دا خو ښوی چی زړه د

 ړه به دې نرم شي او حا ت به دې پوره شي.عامه خواړه ورکړه زال  راکش کړه او هغه ته له خپله ط

 : د درجاتو لوړوالی او د ګناهونو محوه کیدل –۳

د  بِیَِدِه الَ يَِلي ُمْسِلٌم يَتِیًما فَیُْحِسُن ِواليَتَهُ فَیََضُع يَدَهُ َعلَ  َرأِْسِه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايي :  )َوالَِّذي نَْفُپ ُمَحمَّ

ُ لَهُ بُِكلهِ َشْعَرة  دََرَ ةً َوَكتََب لَهُ بُِكلهِ َشْعَرة  َحَسنَةً َوَمَحا َعْنهُ بُِكلهِ َشْعَرة   غیة الباحث عن زوائد مسند ب]َسیهِئَةً( إِالَّ َرفََع ّللاَّ

 [۸۵۲/ ۲الحارث للهیثمی )

يو مسلمان د يتیم دی،  ېروح د هغه په )يد بالکیف( ال  ک -صلی هللا علیه وسلم-سم په هغه ذات چی د محمدقيباړه : 

د هر  يېهللا پاک به  ، چې دهغه ښه پالنه وکړي او د هغه په سر د مهربانۍ ال  راکش کړي مګريپرستي نه کوسر

حسنات زيات  يې به  اندازهاو د هر ويښته په  ړيدر ات لوړ کيې په هغه اندازه به  يد ېد ده د ال  الند چېيښته و

  بخښيبه يی ګناهونه و اندازهاو دهر ويښته په کړي 

 یتیمانو سره د مرستې او دهغوی د پالنې ګټې:د 

 يتیم د پالنې ځینې ګټې په الندې ډول دي:د 

دومره شرف او فضیلت بپ دی چې د يتیم پالونکی به د پیغمبرعلیه السالم سره په  نت کې د يوځای د يتیم پالنې -1

 وي.

 د يتیم د پالنې ا ر هغه وخت دوه چنده کیږي چې يتیم د خپلوانو له  ملې څخه وي.-۲

 د يتیم پالنه او ورته نفقه تیارول د پاک زړه او سالم فطرت دلیل دی.-3

غه په سر د مهربانۍ ال  کش کول د يتیم زړه خوشحاله کوي، زړه نرموي او د زړه څخه د يتیم پالنه او ده-4

 سختوالی لری کوي.

 يتیم پالنه د آخرت له ا ر څخه عالوه په دنیا کې هم زياتې ګټې لري.د -۵

که وي ، د يتیم پالنه دداسې ټولنې په  وړښت کې برخه اخیستل دي چې د هر ډول نفرتونو، کینو او کرکو څخه پا-6

 محبت او مینه په کې زياته وي.

 يتیم پالنه د پیغمبرعلیه السالم سره د محبت ښکارندوينه کوي.د -۷

 د يتیم پالنه د مسلمان مال پاکوي.-۸

 : یتیمانو ته د نه پاملرنې پایلی

 ي؛له يونده واخستل ش يېبرکات به  .1

 ي؛ورکړی او نعمتونه کمیږ يآسمان .۲

 .ځيد محبت او مهر بنسټ له منځه  .3

 په ټولنه کې به نفرت ، حسد او کرکې زياتې شي. .4

 .يظلم کوونکی به دوزخ ته ځ ېپه يتیم باند  .۵

 

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


