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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                    
 وزارت ارشــاد، حج واوقاف                      

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                       

 ودعوتآمریت ارشاد                        

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی17/1۰/14۰۰هجری قمری مطابق3/6/1443 :رخؤخطبه  روز جمعه  مرهنمای 
 

نمی باشد،بلکه اولیاء ایشان  سرپرستی ایتام وکمک به آنها تنها مسئولیت نظام)امارت(

 دندر این مورد مسئولیت دارملت افغانستان  ه  وهم

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

 ، أما بعد :وأصحابه أهل الفوز والرضوان

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

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

  (36)َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوًرا{ النساء : 

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

 تعریف یتیم :

 میشود که قبل از سن بلوغ پدرشان وفات کرده باشد.گفته يتیم آن اطفالی را 

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

هللا شامل  يتیم اگر چه ازنعمت  نازونوازش پدر محروم است ولی از رحمت هللا تعالی محروم نیست ،لطف ومهربانی

 حال او است:

شهید شده اند ويا اطفالی اند؛ که پدران شان در دوران اشغال درجهاد مقدس  تمام عبارت از افغانستان يتیم هادر

 حوادث وفات کرده اند.پدران شان به مرگ طبیعی ويا ديگرصفوف رژيم گذشته کشته شده اند يا اينکه پدران شان در
 

وهمکار با يکديگر میباشد ، وحیثیت بدن واحد را دارد اگر يک عضوآن به درد آيد جامعه اسالمی يک جامعه بهتر 

ديگر اعضاء را هم به درد می آورد ،هللا تعالی حقوق همه را به طور عموم وبه طور خاص از حقوق بیوه زنان 

نهائی نکند واز حقوق ت ويتیمان حفاظت میکند هللا تعالی رفتار نیک را با يتیم سفارش کرده است تا اينکه او احساس

 آنها حفاظت میکند ومیفرمايد: کسیکه مال يتیم را به ظلم میخورد مثلیکه آتش را به شکم خود می اندازد.

کمک به يتیمان فوائد دين مقدس اسالم کمک به يتیمان وبه سرپرستی آنها تأکید نموده ؛ از نظر دين مقدس اسالم 

 دنیوی واخروی دارد:

 ی:تاریخچه یتیم نواز

مشکل يتیمی از پديده های طبیعی ،اجتماعی  به شمار می آيد که از دير باز در جوامع بشری  مطرح  بوده  وشواهد 

بسیاری مبنی بر توجه به يتیمان وکودکان بی سرپرست از گذشته های  دور وجود دارد. از انجا که انسان  دارای 

همچنان مورد يتیم از گذشته  های دور نقل شده است.در ای اکرام وترحموعاطفه آفريده شده است داستانه  عقل

 موضوع يتیم  ويتیمی  ودوری از والدين  از لحاظ عاطفی بحدی است که حتی به حیوانات  نیز تأثیر گذار بوده است 
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همه اديان الهی دارد. پیامبرانی  چون حضرت موسی علیه السالم وحضرت سان به يتیم ريشه  درواحهمکاری  ءً ،بنا

یسی علیه السالم  به شدت  از حقوق يتیمان طرف داری کرده  وظلم  به يتیمان را از گناهان کبیره شمرده اند . در ع

مال يتیم  ارزشی نداشت  وهمواره اورا به خواری ، سستی  کردن اعراب تصرف نزدعصر جاهلیت وقبل از اسالم ،

 وبیچارگی  وفقر توصیف می کردند.

،عرف ،سنت های اخالقی صحیح  جای گزين آداب   جاهلیت رخت بربست  ونظام اسالم ،با طلوع خورشید 

عنوان کامل ترين  وجامع  ی برخوردار شد .دين مبین اسالم بهجاهالنه شد ويتیم نیز از موقعیت وجايگاه  ويژه ا

ترين دين الهی ،همواره مستضعفان ومحرومان  جامعه را  زير حمايت خويش داشته است ودر اين میان ايتام بیشتر 

موضوع ايتام در اسالم  کافی است  که  بانی  قرار گرفته اند . برای توضیح از سائر محرومان  مورد عطوفت ومهر

 ات قرآن کريم وارد شده  است.( بار در آي23) به يتیم  که مسائل وموضوعات راجعبدانیم 

قرآن کريم وسیرت نبوی صلی هللا علیه وسلم  امر سر پرستی  کودکان يتیم  را از بهترين  وپسنديده ترين  امور به 

ز جانب واتار درجامعه  يتیمی آواره نماند  استا راهنمائی وتشويق می نمايند ومؤمنان را در اين رحساب می آورند  

 طرف شود.مؤمنان نیازهای آنها بر

فقه در باره ايتام مسائل واحکام زيادی را بیان  کرده اند. واين همه دلیل  مصادردر ء به اساس هدايات اسالم؛ فقها 

 واضح بر اين است که دراسالم موضوع يتیم مهم است که حفاظت ازحقوق ايتام وکفالت آنها يک امر ضروری است

دارند از  لیت کمک به آنها تنها مسئولیت نظام)امارت (نیست بلکه اولیای آنها از همه مقدم تر مسئو سرپرستی ايتام

قبیل اقارب نزديک آن: پدر کالن،کاکا، برادر جوان، خواهر، ماما،پسران کاکا،پسران ماما، وصی وعام مسلمانان 

مسئولیت ايمانی ،اخالقی خود را اداء در اين باره مسئولیت دارند که درباره خورد، نوش،پوشاک وصحت آنها 

 نمايند.
 

: )َكافُِل اْلیَتِیِم اْلقَائُِم بِأُُموِرِه ِمْن نَفَقٍَة َوِكْسَوةٍ َوتَأِْديٍب َوتَْربِیٍَة علیه در مورد كفالت يتیم فرمودندمام نووي رحمه هللا ا

ا قَْولُهُ لَهُ أَْو ِلغَْیِرِه فَاَلَِّذي لَهُ َوَغْیِر ذَِلَك َوَهِذِه اْلفَِضیلَةُ تَْحُصُل ِلَمْن َكفَلَهُ   ِمْن َماِل نَْفِسِه أَْو ِمْن َماِل اْلیَتِیِم بِِواَليٍَة َشْرِعیٍَّة َوأَمَّ

تِِه َوَخالَتِِه وَ  ِه َوَخاِلِه َوَعمَّ ِه َوَجدَّتِِه َوأَِخیِه َوأُْختِِه َوَعمهِ ِه َوأُمهِ ِرِهْم ِمْن أَقَاِربِِه َواَلَِّذي ِلغَْیِرِه أَْن يَُكوَن َغیْ أَْن يَُكوَن قَِريبًا لَهُ َكَجدهِ

 أَْجنَبِیًّا ( شرح النووي

سرپرست يتیم کسی را گفته میشود که همهه امهورات وکارههای يتهیم را سهر پرسهتی کنهد ازقبیهل نفقهه ، لبهاس،  :ترجمه

لت يتیم را از مهال خهود اجهراء کنهد تربیه وسائر امورات اورا به انجام برساند .اين فضیلت نصیب کسی میشود که کفا

ويا هم به طور واليت شرعی وکفالت يتیم ازمال يتیم اجراء کند بعضی اوقات کفالت يتیم را اقارب نزديهک او بهدوش 

،خواهر،کاکا،ماما وديگر اقارب او؛وگاهی بیگانگان سرپرسهتی ،برادر،مادر يتیم  کالنمیگیرد مانند : پدر کالن،مادر

 د.آن را بدوش میگیر

صحابه کرام در باره سرپرستی  وحفاظت آنها يکی از ديگر سبقت میکردند واطفال يتیم را ماننهد اوالد خهود حفاظهت 

در بهین میکردند، واين اخالق نیک در بین امت اسهالمی  تها يهک زمهان طهوالنی جريهان داشهت وقتیکهه اسهتعمار کفهر 

 تند(مجله فقه االسالمیمناطق مسلمانها داخل شدند اين اخالق را از مسلمانان گرف

 دستور قرآن کریم در یتیم نوازی :

ْعُروفًا{ند متعال در اين باره می فرمايد:خداو  (5)النساء:{َواْرُزقُوُهْم فِیَها َواْكُسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْواًل مَّ

 .وسخن شايسته  با آنها بگوئید آنها بپوشانید روزی دهید ولباس بربه آنها  ترجمه:
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يِن، فَهذَِلَك الَّهِذي تیمان را به زور از خود می رانند:تعالي قباحت كسانی را بیان نموده که يهللا  ُب بِالهدهِ } أََرأَْيَت الَِّذي يَُكهذهِ

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

قیامت را دروغ میشمارد؛ او همان کسی است که يتهیم را بهه آيا ديدی ودانستی حال کسی را که جزاء وسزاء  ترجمه:

 خشونت میراند؛ وديگران را به طعام دادن نادار ترغیب نمیدهد.

نَهاًرا }إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَم  ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطهونِِهْم وهمچنان هللا تعالی درآيه ديگر قرآن کريم میفرمايد:

 (10)النساء : َوَسیَْصلَْوَن َسِعیًرا{

شکی نیست آنانیکه مالههای يتیمهان را بهه سهتم بهه تبهديل يها خلهم وغیهره میخورنهد در شهکم ههای خهويش آتهش  ترجمه:

 دوزخ میخورند وپرمیکنند وبه دوزخ خواهند درآمد.

ا اْلیَتِیَم فاَلَ تَْقَهرْ جای ديگری میفرمايد:تعالی درهللا   (9){ الضحي : } فَأَمَّ

 هرگاه چنین است پس يتیم را خوار و زبون مکن . ترجمه:

 (220)البقرة:{}َويَْسأَلُونََك َعِن اْلیَتَاَم  قُْل إِْصالٌَح لَُّهْم َخْیٌر جای ديگر قرآن کريم میفرمايد:درهمچنان هللا تعالی 

 بهتر است .و از تو در باره يتیمان سوال میکنند بگو خیرخواهی برای آنان  ترجمه:

َعْینًا يَْشَرُب بَِها ِعبَادُ  }إِنَّ اأْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًراهللا تعالی در جای ديگر قرآن کريم میفرمايد:

ُرونََها تَْفِجیًرا ِ يُفَجهِ هُ  ّللاَّ  َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَ  ُحبهِِه ِمْسِكینًا َويَتِیًما َوأَِسیًرا ُمْستَِطیًرايُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

ِ اَل نُِريدُ ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا  (9-5)االنسان: }إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ّللاَّ

فور نام چشمه ای است که شکی نیست که نیکوکاران از جام شرابی مینوشند که آمیزه آن کافور است؛ وکا ترجمه:

بندگان هللا از آن مینوشند وهر جا که بخواهند به گونه شگفت آوری آن را روان میکنند؛ بندگانیکه به نذر خود وفا 

میکنند واز روزی که عذاب آن گسترده وهمه گیر است میترسند؛ وبه مستمندان ويتیمان واسیران غذا میدهند با آن که 

دوست میدارند؛ با آنها میگويند ماشمار را تنها بخاطر ديدار روی هللا غذا میدهیم واز شما پاداش وسپاس  را  آن غذا

 گذاری نمی خواهیم .

 سفارش رسول خدا صلی هللا علیه وسلم در باره یتیمان :

عالمین  هستند ؛در رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز که خود رحمة لل سفارش های وحیانی  در قرآن کريم گذشته از 

 مورد يتیمان سفارش های فراوانی  نموده وبه امت اسالمی در باره اکرام وپاس داشت حقوق آنان دستور داده است .

در مسند خود حديثي   امام احمد بن حنبل در اين قسمت روايات رسول خداصلی هللا علیه وسلم را باز گو مینمايیم:}

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم  :يتام  امرشدهرا ذكر كرده كه در آن به اكرام ا ِ َصلَّ  ّللاَّ َعِن السَّائِِب ْبِن َعْبِد هللاِ ، قَاَل : ِجيَء بِي إِلَ  النَّبِيه

ُ َعلَ  يَْوَم فَتْحِ َمكَّةَ َجاَء بِي ُعثَْماُن ْبُن َعفَّاَن ، َوُزَهْیٌر ، فََجعَلُوا يَثْنُوَن َعلَْیِه ، فَقَاَل لَُهْم َرُسولُ  ْیِه َوَسلََّم : الَ هللاِ َصلَّ  ّللاَّ

اِحُب كُ  ْنَت ، قَاَل : فَقَاَل : يَا َسائُِب تُْعِلُمونِي بِِه قَْد َكاَن َصاِحبِي فِي اْلَجاِهِلیَِّة قَاَل : قَاَل : نَعَْم . يَا َرُسوَل هللاِ ، فَنِْعَم الصَّ

ْیَف ، َوأَْكِرِم اْلیَتِیَم ، َوأَ اْنُظْر أَْخالَقََك الَّتِي ُكْنَت تَْصنَعَُها فِي اْلَجاِهِلیَِّة فَاجْ  ْحِسْن إِلَ  َجاِرَك( عَْلَها فِي اإِلْسالَِم ، أَْقِر الضَّ

 مسند أحمد

... رسول آورده شدم سائب بن عبدهللا می گويد: در روز فتح مکه من نزد رسول خدا صلی هللا علیه وسلم  ترجمه:

ی  در رجاهلیت  داشتهمان اخالقی را که د،ودت باش مواظب اخالق خخدا صلی هللا علیه وسلم فرمود: ای سائب!

 ترام کن وبه همسايه  ات نیکی نما.؛پس مهمان را گرامی دار ،ويتیم را  اح اسالم نیز برهمان خوی باش 
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 َهَكذَا  َوأََشارَ اْلَجنَِّة  فِي نَا َوَكافُِل اْلیَتِیمِ آَ »در روايت ديگر آمده است كه رسول هللا صلي هللا علیه وسلم میفرمايند:

جَ   البخاري «.بینهما بِالسَّبَّابَِة َواْلُوْسَط  َوفَرَّ

اشاره نمود ودر بین اين خويش میباشیم وبه انگشت سبابه ووسطي يکجا رست يتیم در جنت اينطور پمن وسر ترجمه:

 .انگشتان خود كمي فاصله كرد

:)شخصی که اين حديث را میشنود بر او الزم است که  امام ابن بطل رحمة هللا علیه درشرح اين حديث چنین فرموده

بر اين حديث عمل نمايد، تا در بهشت دوست ورفیق نبی صلی هللا علیه وسلم باشد؛ ودر آخرت از اين مرتبه مقام 

  436-10ابن حجر-باالتر نیست(فتح الباری

رسول هللا صلي هللا علیه وسلم همیشه تأكید میكرد با يتیمان رفتار خوب بكنید ،در بعضي از روايات امده است كه 

 خوردن مال يتیم به الفاظ بسیار شديد منع كرده استرسول هللا صلي هللا علیه وسلم در باره 

اللَُّهمَّ إنهِي »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: قالن أبي هريرة رضي هللا عنه  قال:ع قال رسول هللا صلي هللا علیه وسلم

ِعیفَیِن : الیتِیِم َوالَمرأةِ  ُج َحقَّ الضَّ  ابن ماجه« أَُحرهِ

از ابو هريره رضي هللا عنه روايت شده گفت كه رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند:اي هللا! من خوردن  ترجمه:

 ؛حق يتیم وحق بیوه زن. حق دو ضعیف را باالي مردم حرام گردانیده ام

ِ َصلَّ  هللا َعلْیِه وَسلََّم قَاَل : )َخْیُر بَْیٍت فِي اْلُمْسِلِمیَن بَْیٌت ):آمده است چنین حديث ديگريدر َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعِن النَّبِيه

 يَتِیٌم يَُساُء إِلَْیِه( سنن ابن ماجةفِیِه يَتِیٌم يُْحَسُن إِلَْیِه ، َوَشرُّ بَْیٍت فِي اْلُمْسِلِمیَن بَْیٌت فِیِه 

ابوهريره رضي هللا عنه روايت میكند كه رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: بهترين خانه در بین  ترجمه :

مسلمانان آن خانه اي است كه يتیم در آن تربیه میشود وبد ترين خانه در بین مسلمان ها آن خانه اي است كه يتیم در 

 وبه آن بد رفتاري شود.آن باشد 

 ما در قبال ایتام: وظایف

 :محبت کردن یتیمهمراه -1

انسان مي شود ،حال آن كه ايهن وهمین علت  عامل است كه سبب رشد هرانساني  وجود دارد نیازبه محبت وتوجه در

نعمهت نیاز وخواسته دركودكان شديد تر است واين نیاز به وسیله والدين  رفع مي گهردد. پهس يتهیم در کهودکی از ايهن 

اجهر ومنزلهت  ،نسهبت بهه يتهیمه نهوازش کهودک يتهیم شهده وبهه محبهت به یمحروم است ولذا دراسالم چه بسهیار سفارشه

 فراوانی  نزد خدا وجود دارد. 

در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم يک نفر به نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم از سختی قلب خهود شهکايت کهرد، 

 پیامبر علیه السالم برايش فرمود:

إن أَردَت أن » إِلَ  َرُسوِل هللاِ صل  هللا علیه وسلم قَسهَوةَ قَلبِهِه فَقَهاَل لَههُ:  َرُجالً َشَكا أَنَّ  َعن أبي هريرة رضي هللا عنه : )

 رواه احمد «يِلیَن قَلبَُک؛ فَأطِعِم الِمسِکیَن، َوامَسح َرأَس الیتِیمِ 

 اگر میخواهی که قلبت نرم شود به مساکین طعام بده وبر سر يتیمان دست کش کن . ترجمه:

 حفاظت مال یتیم:-2

دن مهال يتهیم رلهه میفرمايهد : بهه خهوبه سر پرست يتیم مناسب است که از اموال يتیمان حفاظت کنهد هللا تعهالی جهل جال

 (34}َوالَ تَْقَربُواْ َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّ  يَْبلَُغ أَُشدَّهُ { االسراء: )نزديک مشويد؛

 ترجمه :ونزديک مشويد به مال يتیم مگر به طريقه نیکو تا اينکه به جوانی خود برسد.

 (10)النساء:(إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَم  ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاًرا َوَسیَْصلَْوَن َسِعیًرا}میفرمايد:درآيه ديگری 

ها به شکم آنها به آتش بدل میشود وعنقريب است که به کسانیکه مال يتیمان را به ظلم میخورند يقیناً اين مال  ترجمه:

 انداخته میشوند .آتش جهنم 
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ِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َوآتُواْ اْلیَتَاَم  أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّلُواْ اْلَخبِیَث بِالطَّیهِِب َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُهْم إِلَ  أَْمَوا :}يه ديگری میفرمايددر آ

 (2).النساء:{َكبِیًرا

آنها دهید،ومال بد ونامرغوب خود را  به مرغوب آنها تبديل نکنید  واموال يتیمان را پس از بلوغ به دست ترجمه:

 واموال آنان را به ضمیمه  اموال خود مخوريد ،که اين گناه بس بزرگ است.

 سرپرستی یتیم :-3

به آنها است .بايد دانست که کودک يتیم نیازهای متعددی دارد که  ومهربانیيکی از محاسن اخالق ، سرپرستی ايتام  

از جمله  آنها داشتن کانون  خانوادگی  وداشتن فردی به عنوان تکیه گاه است . درفرهنگ اسالم بهترين  وسیله برای 

نسبت به آنها رفع  کمبودهای يتیمان آن است  که کودکان يتیم ،جز عائله انسان قرار گیرد ومساعدت ها وکمک ها 

 محترمانه  انجام شود تا آنان احساس حقیری نکنند.

 ظلم نکردن به ایتام:-4

در منشور اخالقی هر انسان آگاه ، ظلم به ديگران  عملی ناشايسته است واين در مورد کودکان قطعاً  بد تر است چه 

رآيه قرآن عظیم است آن چنان که دگناهی برسد به اين که آن کودک يتیم وبی سرپرست باشد که د ر اين صورت 

 (3-1 )الماعون:أرايت الذي يکذب بالدين ، فذلک الذي يدع الیتیم وال يحض علی طعام المسکین{کريم امده :}

آياديدی کسی را که دين را تکذيب می کرد پس آن کسی که يتیم را  رد می کند وديگران را تشويق به اطعام   ترجمه:

 مسکین نمی کند.

 یم :واحسان یت همکاری-5

ضرورت محبت ورزی ونوازش يتیم مسئله ای است که از آيات  وروايات  به سادگی قابل فهم است واگر کسی از 

َكَّلا بَل َّلا  }اين فرمان الهی سرباز زند ،مؤاخذه وسرزنش قرار می گیرد .خداوند در مورد برخی ازافراد می فرمايد:

وَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكينِ ( َوََّل تَ 17تُْكِرُموَن اْليَتِيَم )  (1۸-1۷)الفجر:.{َحاضُّ

هرگز چنان نیست که شما می پنداريد ،بلکه شما يتیم را گرامی نمی داريد؛ وهمديگر را بر طعام دادن  ترجمه:

 مستمندان ترغیب نمی دهید.

 پاداش های یتیم نوازی:

 زندگی در جنت:-1

 تضمین شده است يتیم را جا بدهنددر احاديث مختلف آمده است جنت برای کسانی 

 آورده شدن حاجت :نرم شدن قلب وبر-2 

أتحب أن يلین قلبک و تدرک حاجتک ؟ ارحم الیتم وامسح رأسه و أطعمه من  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده:)

 [جامع معمر بن راشد] لبک و تدرک حاجتک (.قطعامک يلین 

وخواسته ات بر آورده  شود ؟بر يتیم  ترحم کن ودست  محبت برسر او بکش واز آيادوست داری دلت نرم    ترجمه:

 غدای خود به او بخوران  تا قلبت را نرم کند وبه حاجتی  برسی .

 :ترفیع درجات ومحو سیئات-3

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

ُ لَهُ بُِكلهِ َشْعَرةٍ دََرَجةً َوَكتََب لَهُ بُِكلهِ َشْعَرةٍ َحَسنَةً َوَمَحا َعْنهُ بُِكلهِ َشْعَرةٍ  غیة الباحث عن زوائد مسند ب]َسیهِئَةً( إِالَّ َرفََع ّللاَّ

 [۸52/ 2) (الحارث للهیثمی
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سوگند به کسی که جانم در قبضه ای قدرت اوست،هر مسلمانی که سرپرستی يتیمهی را بهر عههده بگیهرد وبهه  ترجمه:

بهه عهدد ههر مهويی کهه از زيردسهتش خوبی ازعهده واليت وسرپرستی آن يتیم بر آيد ودست  محبت  بر سر اوبکشهد ،

وبهرای ههر مهو يهک  ثهواب در نامهه ای عمهل وی مینويسهد   یبهردگذرد،خداوند متعال ، مقام اورا يک درجه باال ممی 

 وبرای هر مو يک گناه از او محو می کند.

     کمک وپرورش یتیمان :

 بعضی فائده های کمک وپرورش يتیمان قرار ذيل است:

يتیم در بهشت همرای نبی کريم صلی هللا علیه وسلم  پرورش يتیم آنقدر شرف وفضیلت دارد که پرورش دهنده -1

 جای دارد.

 اجر وپاداش پرورش دهنده يتیم دوبرابر میشود در صورتیکه يتیم از اقارب او باشد. -2

 پرورش يتیم برای او ومهیا کردن نفقه بر قلب پاک وفطرت سالم شخص داللت میکند.-3

يتیم کش کردن،قلب يتیم را خوش ساختن ،غم وغصه ای او  پرورش يتیم ،مهر ومحبت ،دست نوازش را بر سر-4

 را دور کردن مسئولیت همه گانی است.

 کمک وپرورش يتیم عالوه بر اجر اخروی فائده زياد دنیوی هم دارد.-5

پرورش يتیم در جامعه در حقیقت در عمران وآبادی جامعه سهم گرفتن ودور ساختن هر نوع نفرت، کینه وحسد -6

 در جامعه است . وايجاد محبت

 پرورش يتیم در حقیقت همرای پیامبرصلی هللا علیه وسلم اظهار محبت کردن است .-7

 تربیت وکمک يتیم در حقیقت پاک کردن مال مسلمان است.-8

                                                                                                                                                                                                  

 عاقبت بی توجهی به یتیمان :

 فرزندانش به چنین سرنوشت گرفتار می شود. -الف

 برکات از زندگی آنها گرفته میشود. -ب

 نزوالت وبرکات آسمانی کم میشود.-ج

 میرود.اساس محبت ومهر ورزی از بین  -د

 . در جامعه نفرت، کینه وحسد زياد میشود-و

 جهنم میروندگان درحق يتیم در ظلم کننده-و -ه

 

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته                 

  

 

 

 


