
 

    



 

 

 

  
  

٢  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

  مقَدمةٌ
احلمد هللا الَّذي ميحو الزلَلَ ويصفح، ويغفر اخلَطلَ ويسمح، كلُّ   

من الذَ بِه أفْلَح، وكلُّ من عامله يربح، رفَع السماَء بغري عمد فتأملْ 
والْمح، وأنزلَ الْقَطر فإذا الزرع يف املاِء يسبح،  أغْنى وأفْقَر وربما كانَ 

  .الْفَقْر أصلَح

 اجلواد نِيإِالَّ اهللا الْغ أنْ ال إِله هدبح، وأشوما أص ى النهارسه ما أمدمأح
من بالعطاِء الواسعِ وأفْسح، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه الَّذي أبانَ 

همي الزصلَّى اهللا عليه وعلى صاحبِه أيب بكرٍ الَّذ ،ضحوأو حضراً احلَق 
وسفراً ومل يبرح، وعلى عمرالَّذي كَانَ يف إعزازِ الدينِ يكْدح، وعلى 
عثمانَ الَّذي أنفق الكثري يف سبيلِ اهللا وأصلَح، وعلى علي ابنِ عمه وأَبرأ 
ممن يغلُو فيه أو يقْدح، وعلى بقية الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسلَّم 

  (١)تسليماً
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 أار        أنين       أشعر       أماه، مدرار      ودمعه     الصغري     قال
،اههذا    أُم    اجلوع    قزباطين    م     وقليب   بأحشائي    وسرت     النار 
 إسعار          تبريده          فكَأنما     غُلَّيت       ليربد       أشربه؛      املاَء
 األحجار     حباتها    خالطَت    قد        "  بليلَة  " بعض  ألوك  ليلتان يل
 إمرار      مذَاقَها      وشاب     نتناً،    لرحيها    أَنَّ   غري    فيها،   طَعم  ال

الينِي؛    رِجتخان     لُّين     فلَيسقت   يتقورا     فبأْسوال      م      وارأَس 
يف   تواثَبوا    الطريق    يف  رفاقي   هاهم      ،فَّةخ       مهفكَأن       أطيار 
 األنوار           تتْألُأل          بثيابِهِم  وهلَّلُوا    اجلديد    لَبِسوا    قد   للعيد
 !استعبار      وبِعينِي     غَصة،     يف     غَصةً   أُجرع   أنا  بقيت وحدي ..
،اهفما   أيب؟  أين   أم    لَّتكان   إذْ   -        بِنا    ح  رمعا   ينتبي  -  أضرار 
 إكبار  وال   منِزلة   -  غاب  مذْ   -        لنا    عادت    فما  أيب؟  أين   أماه،
 األار     دونه     نهراً     كان    قد         حنانه؟     وأين    أيب؟    أين    أماه،

 واألبصار          يداه         فَتلَقَّفَتنِ         حلجرِه   حبوت  كَم   أذكُر زلت ال
 استبشار     وبوجهِه     صدره،   يل         مركباً   أضحى كيف أذكر زلت ال

 فوار      غامر     وعطْف      حب         وملْؤها   يداه  خدي   دغدغَت كم
 واألعصار      األيام      متحها     مل         كَفِّه     نعومةَ    رأسي    يف    وكأنَّ
 !الدار   جفتين   فقد    إليه؛  ماضٍ         فإنين     سار؟     أين    قويل    أماه،

 التذكار    هاجها    وتنشج؛   تبكي        وأجهشت    الصيب   أم  تلجلجتف
هللصدر    ضمت    ها    الضعيفيف         وقلب      ،ها      لوعةودموع       ارأ 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

قالت    ئُهدهيها    -   تئٍ         حاجةٌ     وفدهمل    ها     لوأن     تارخت    -: 
 أنظار       وكُلُّه       إليك       يرنو         محلِّق    النجومِ  مع  أبوك   بينا   يا
 األطْيار      وترفْرِف      بِه     تشدو         مرتالً    يسكن    العلْوِي   العالَمِ  يف

 أطْهار          انهسكَّ         أنهاره،         دفَّاقةٌ         أشجاره،         خمْضرةٌ
 اإلقتار     يعشش     اليدينِ    يف    ال         مسومه   القلوب   يف   ينفُثُ   الغلُّ  ال

،لَّلْ    فاصبِرعاألرضِ  يف         فمالَنا     بالرحيلِ؛   ت   وال   توطني    قْراراست 
 أنوار        كُلُّه       بهِيجٍ        أفْقٍ         يف     بأبيك     نلْتقي    قريبٍ    عما

 !األبصار؟    وضلَّت   القُلُوب    فيه         حجرت    قَد    بعالَمٍ  البقاُء  كيف
 نخار     أحشائهِم     يف     يتامِ،   أ         ال  يف  واجلوع   ختمةٌ   األغنياِء  يف
 األحرار     تأْنف   ذا    فمن   !كَالَّ         !؟جبرمية   نكتوي    أم  جنتدي  هل
 مدرار       فَضلُه       رحيم       بر         إنه      نعاين؛      ما      نشكو     هللا
 !الزوار     فلْيدخلِ     !نعم   طَرقاً؟         بِبابِنا    كأنَّ   ابين؟    مسعت  ذا   ما
 األخيار     أرسلَ     قد     بِه   وفْداً         سوى   اآليت   الطارق   هذا كان  ما

فز    المثَّ    السيف     وب     هاتى         طيرشقد    بِأن   ب    زالت    األكْدار 
 أنصار    لكُم   األعلى    السِ  ذا         ففي  حنباً،  قضى   عائلكم كان إن
 أبرار      فتيةٌ      استجابت     حتى         شجونكُم    لكرامل   ينمي   زال   ما
 ساروا   قد  اهلُدى  دربِ   على قوم         فَهم    وإحسان    خريٍ    فاعلي   من
 إعسار       نالَهم      ظماًء      قوماً         إفريقيا     يف     يسقُونَ    آسيا    من

 مقْدار      لَه      يأيت     بِرهم     من         ظاللَهم   اليتيمِ    هذا    على  مدوا
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

فترقرقت     عني     ،بِيالص     هوأم         تدلِ     شسانِها     بأصل     األوتار 
 األدهار     دوا   ولكن    عجلَى،         حملة     يف     عيناهما     التقت     مث
امد     فا      للسماء      بِطَرميف         ومتْت    وةها     ما     دعدون     أستار: 

،اهأسأْنا   إن  عفواً  رب    ى،  كُلِّ         يف    الظنرالو  حمذا    فلْي    استغفار 
 إعصار     به    يعصف    ومل   باقٍ،         الدنا  هذي   يف   اخلري   أنَّ  ندرِ  مل

،اهزِ      رباحملسنني      فاج      ةنرنا         جبا         بشهفبوص          ارتاملُخ 
*****  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

   فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ
 ١. هتيصوالَى وعرِ اِهللا تأَمثَالٌ لتيمِ امتكَفَالَةُ الي:  
 وبِالْوالدينِ اللَّه إِلَّا تعبدونَ ال إِسرائيلَ بنِي ميثاق أَخذْنا ذْوإِ:" قال تعاىل*  

 وأَقيموا حسناً للناسِ وقُولُوا والْمساكنيِ والْيتامى الْقُرىب وذي إِحساناً
   (١)" معرِضونَ نتموأَ منكُم قَليلًا إِلَّا تولَّيتم ثُم الزكاةَ وآتوا الصالةَ

 اخللق، مجيع ا أمر اآلية، هذه يف إسرائيل بين ا اهللا ذكّر اليت األمور إن
 وجاء واالجتماعي، واألخالقي الديين النظام تكون وهي خلقهم، ولذلك
 يف املنعم ألنه تعاىل اهللا حق فقدم فاألهم، األهم بتقدمي اآلية يف الترتيب
 القرابة، مث الولد، تربية يف حلقهما الوالدين ذكر مث د،العبا حق على احلقيقة

 وهي لضعفهم، املساكني مث لقصورهم، اليتامى مث الرحم، صلة فيهم ألن
  :يلي ما تشمل

   الصحيح االعتقاد برهان فهي: له شريك ال وحده اهللا عبادة -١
 من بلكقَ من أَرسلْنا وما: تعاىل قال كما الناس، مجيع من اإلميان ودليل
 ولَقَد: تعاىل وقال .  (١) فَاعبدون أَنا إِلَّا إِله ال أَنه إِلَيه نوحي إِلَّا رسولٍ

   (٢) الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه، اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 تبارك هللا حق وهو وأعظمها، احلقوق أعلى هو وهذا: كثري ابن قال
 اللَّه إِلَّا تعبدونَ ال: تعاىل بقوله واملراد. له شريك ال وحده يعبد أن وتعاىل

  .آكد وهو الطلب، مبعىن خرب فهو الطلب، الزخمشري قال كما
 حقوق آكد فإن اهللا، حق بعد يأيت هذا: الوالدين إىل اإلحسان -٢

 حقه بني وتعاىل باركت يقرن وهلذا الوالدين، حق بذلك وأوالهم املخلوقني،
 -الثاين والنشء اهللا، عند من األوىل النشأة ألن الوالدين، وحق بالتوحيد

 بشكره، هلما الشكر تعاىل قرن وهلذا الوالدين، جهة من -التربية وهو
 أَلَّا ربك وقَضى: وقال  (٣) الْمصري إِلَي ولوالديك، لي اشكُر أَن: فقال

   (٤) إِحساناً وبِالْوالدينِ إِياه، لَّاإِ تعبدوا
 وامتثال هلما، والتواضع باملعروف، معاشرما: الوالدين إىل واإلحسان

  .ودمها أهل وصلة مماما، بعد باملغفرة والدعاء أمرمها،

                                                              
) 
) 
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 أفضل؟ العمل أي اهللا، رسول يا: قلت«: مسعود ابن عن الصحيحني ويف
 أي؟ مث: قلت الوالدين، بر: قال أي؟ مث: لتق وقتها، على الصالة: قال
   .»اهللا سبيل يف اجلهاد: قال

: قال أبر؟ من اهللا؟ رسول يا: قال رجال أن«: الصحيح احلديث يف وجاء
  :قال أمك،: قال من؟ مث: قال أمك،

   .»أدناك أدناك مث أباك،: قال من؟ مث
 مبثله، املعروف بلةومقا باملثل املعاملة وهي: واضحة الوالدين بر يف واحلكمة
  (١) الْإِحسانُ إِلَّا الْإِحسان جزاُء هلْ: تعاىل قال كما للمحسن، والوفاء

 بشؤونه، والقيام بتربيته وعطف عناية كل صغري وهو للولد بذال فهما
  .صنعهما على مكافأما الولد على فيجب

 والدين،ال على القرىب ذي عطف القرابة، أي: القرىب ذي إىل اإلحسان -٣
 ألن األرحام، بصلة القرابات إىل باإلحسان أمر تعاىل اهللا أن على يدل وهو

 األسر، جمموعة إال األمة فما بينهم، الروابط يقوم مما إليهم اإلحسان
 يف إال األسرة فضل يعرف وال. بفسادها وفسادها بصالحها، فصالحها

 األضرار، رميموت والتعاون التعاطف يظهر فعندها والكوارث، الشدة وقت
  .العثرات وإزالة
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

  .اآلباء من هلم كاسب ال الذين الصغار وهم: اليتامى إىل اإلحسان -٤
 ملئ وقد الضياع، من حقوقه وحفظ تربيته حبسن: اليتيم إىل واإلحسان

 من ماله، وحفظ كفالته على واحلض به والرأفة به بالوصية والسنة الكتاب
  ما ذلك

: قال وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول نأ هريرة أيب عن مسلم أخرجه
 بالسبابة مالك وأشار »اجلنة يف كهاتني وهو أنا لغريه، أو له اليتيم كافل«

  .والوسطى
 أنفسهم، على ينفقون ما جيدون ال الذين وهم: املساكني إىل اإلحسان -٥

 وأذلتهم، احلاجة أسكنتهم الذين وهم املساكني، إىل باإلحسان اهللا أمر وقد
  والضراء، البأساء حني ومواسام عليهم، بالصدقة يكون لكوذ

 الساعي«: قال وسلّم عليه اهللا صلّى النيب أن هريرة أيب عن مسلم روى
 ال وكالقائم - قال وأحسبه -اهللا سبيل يف كااهد واملسكني األرملة على
  »يفطر ال وكالصائم يفتر،
 اجلهاد من أفضل واتاألخ على السعي يرى طاوس وكان: املنذر ابن قال
  .اهللا سبيل يف
 عن والنهي باملعروف األمر وإظهار اجلانب، ولني الطيب، الكالم -٦

 والعفو والصفح كاحللم والدنيا الدين يف نافع هو مما ذلك وحنو املنكر
  .والبشاشة
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 األديب التكافل يتم وبه النفوس، يف فعال تأثري له القول إحسان ألن وذلك
 يقل ومل للناسِ وقُولُوا بقوله عرب سبحانه فإنه الناس، بني األخالقي أو

  .الناس جلميع عام باإلحسان األمر أن على ليدل إلخوانكم،
 ال«: قال أنه وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن ذر أيب عن أمحد اإلمام روى
   .»منطلق بوجه أخاك فالق جتد، مل وإن شيئا، املعروف من حتقرنّ
 الناس، إىل الفعلي باإلحسان األمر بعد احلسن القول هيو الفضيلة وذه
  .والقويل الفعلي اإلحسان طريف بني جيمع

 التقوى، وطريق الدين، عماد الصالة: الزكاة وإيتاء الصالة إقامة -٧
 ولكن الرذائل، عن والبعد بالفضائل التحلي وسبيل باهللا، الصلة ومهزة
 الزكاة إيتاء وأما. وسلطانه اهللا لعظمة التام واخلشوع اإلخالص بشرط

 يثبت مل والزكاة الصالة من كال لكن. اتمع شؤون إلصالح فضروري
 روي ونوعهما، كيفيتهما على يدل صحيح نقل الكتاب أهل عن فيهما

  :قال أنه عباس ابن عن
   (١)واإلخالص اهللا طاعة ا أمروا اليت الزكاة

                              
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 ومنافع كَبِري إِثْم فيهِما قُلْ والْميِسرِ رِالْخم عنِ يسئَلُونك:" قال تعاىل* .
 كَذلك الْعفْو قُلِ ينفقُونَ ماذا ويسئَلُونك نفْعهِما من أَكْبر وإِثْمهما للناسِ
نيبي اللَّه لَكُم الْآيات لَّكُمونَ لَعفَكَّرتي )٢١٩ (تيا فنالد ةرالْآخو 

وكئَلُونسنِ يتامى عقُلْ الْي الحإِص ملَه ريإِنْ خو مطُوهخالت كُموانفَإِخ 
اللَّهو لَمعي فِْسدالْم نحِ ملصالْم لَوشاَء و اللَّه كُمتنإِنَّ لَأَع اللَّه زِيزع يمكح 

)(١)) ٢٢٠   
رهم، هل خيالطوم أو جيعلون ويسألونك عن خمالطة اليتامى والقيام بأم

قصد إصالح أمواهلم بالتنمية واحلفظ خري : أمواهلم مستقلة؟ فأجام تعاىل
من اعتزاهلم، فإن كان يف خمالطتهم إصالح هلم ومنفعة، فذلك خري، فهم 
إخوانكم يف الدين والنسب، واألخ خيالط أخاه ويداخله وال حرج يف 

النقود إصالح ألمواهلم، فهو خري، ذلك، وإن كان يف عزل بعض أمواهلم ك
  .فعليكم أن تراعوا املصلحة فيهم، وأن حتسنوا النظر يف أمواهلم

فكانت هذه اآلية إذنا يف املخالطة مع صحة القصد، ال أن يقصد الويل نفع 
نفسه ذه اخللطة ويضر اليتيم، وال يقبل أن تكون خمالطتهم ذريعة إىل أكل 

انه يعلم احملسن واملسيء وكل ما تضمره أمواهلم بغري حق، فاهللا سبح
  .النفوس

                              
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

واللَّه يعلَم الْمفِْسد من الْمصلحِ معناها التحذير، أخرب تعاىل فيها أنه : ومجلة
أنه جيازي كال منهما على : عامل بالذي يفسد من الذي يصلح، واملعىن

ى سبيل الوصف الذي قام به، وكثريا ما ينسب العلم إىل اهللا تعاىل عل
  .التحذير

 أيضا املناهدة جلواز ويدل. الناس أكل خيتلف وقد ينفقونه، مث فيخلطونه،
 الْمدينة إِلَى هذه بِورِقكُم أَحدكُم فَابعثُوا: الكهف أهل قصة يف تعاىل قوله

ظُرنها فَلْيكى أَيبقوله مجيعا هلم) الفضة (الورق فكان (١)"  طَعاماً أَز:  
بِوكُممنه مجيعا ليأكلوا بالشراء، أحدهم وأمر اجلماعة، إىل فأضافه رِق    

 ليس وتزوجيه اليتيم مال يف التجارة أن على خير لَهم إِصالح: قوله ودل
 الندب مراده أن على يدل اللفظ ظاهر ألن الوصي، على بواجب

  .واإلرشاد
 له ويستأجر واآلخرة، ياالدن أمر يعلّمه اليتيم ويل أن على اآلية ظاهر ودل

 يقبضه أن فللوصي شيء، لليتيم وهب وإذا. الصناعات يعلّمه ممن ويؤاجره
    اإلصالح من فيه ملا
 عند فله اليتيم، مال من اإلنفاق على الكفيل أو الوصي من اإلشهاد أما

 كإعطاء ببينة، إال قوله يقبل فال عليها، اإلشهاد ميكنه حالة: حالتان املالكية

                              
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 إال احلاضنة أو األم على قوله يقبل فال والكسوة، النفقة احلاضنة أو األم
 ال وحالة) . سنويا (مساناة أو مشاهرة له ذلك تقبض كانت أا ببينة

 كل يف واللبس كاألكل بينة، بغري مقبول فقوله عليها، اإلشهاد ميكنه
   (١)وقت
 والْمساكني والْيتامى ىبالْقُر أُولُوا الْقسمةَ حضر وإِذا:" قال تعاىل* 

مقُوهزفَار هنقُولُوا مو ملًا لَهوفاً قَورع٨ (م( شخلْيو ينالَّذ كُوا لَورت نم 
هِملْفةً خيعافاً ذُرخافُوا ض هِملَيقُوا عتفَلْي قُولُوا اللَّهلْيلًا ويداً قَودإِنَّ )٩ (س 
ينأْ الَّذوالَ كُلُونَيتامى أَمما ظُلْماً الْيأْكُلُونَ إِني يف طُونِهِمنَ ناراً بلَوصيسو 
   (٢)) ١٠ (سعرياً

وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتامى والْمساكني {: قوله تعاىل
عالً مقَو مقُولُواْ لَهو هنم مقُوهزوفاًفَارحمكمة، : هي: قال الشعيب. } ر

أمر اهللا : وقال ابن عباس. واجب، ما طابت به نفس أهل املرياث: وقال
املؤمنني عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية، إن 

وقال سعيد بن . كان أوصى، وإن مل تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم
اث، إن كان املرياث ملن قد أدرك، فله ذلك عند قسمة املري: جبري، واحلسن

                              
) 
)  



 

 

 

  
  

١٤  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

أن يكسوا منه، وأن يطعم الفقراء واملساكني، وإن كان املرياث ليتامى 
   (١)إنه ليتامى صغار ويقول هلم قوالً معروفًا: صغار، فيقول الويل

 بِذيو إِحساناً وبِالْوالدينِ شيئاً بِه تشرِكُوا وال اللَّه واعبدوا:" قال تعاىل* 
 والصاحبِ الْجنبِ والْجارِ الْقُرىب ذي والْجارِ والْمساكنيِ والْيتامى الْقُرىب

 مختالًا كانَ من يحب ال اللَّه إِنَّ أَيمانكُم ملَكَت وما السبِيلِ وابنِ بِالْجنبِ
    (٢)) ٣٦ (فَخوراً

  :قال العالمة السعدى
عباده بعبادته وحده ال شريك له، وهو الدخول حتت رق يأمر تعاىل 

عبوديته، واالنقياد ألوامره ونواهيه، حمبة وذال وإخالصا له، يف مجيع 
  .العبادات الظاهرة والباطنة

وينهى عن الشرك به شيئا ال شركا أصغر وال أكرب، ال ملكا وال نبيا وال 
فسهم نفعا وال ضرا وال وليا وال غريهم من املخلوقني الذين ال ميلكون ألن

موتا وال حياة وال نشورا، بل الواجب املتعني إخالص العبادة ملن له 
الكمال املطلق من مجيع الوجوه، وله التدبري الكامل الذي ال يشركه وال 

مث بعد ما أمر بعبادته والقيام حبقه أمر بالقيام حبقوق العباد . يعينه عليه أحد

                              
) 
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

أحسنوا إليهم بالقول : أي} الْوالدينِ إِحساناوبِ{: فقال. األقرب فاألقرب
الكرمي واخلطاب اللطيف والفعل اجلميل بطاعة أمرمها واجتناب يهما 
واإلنفاق عليهما وإكرام من له تعلق ما وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال 

  .وكالمها منهي عنه. ولإلحسان ضدان، اإلساءةُ وعدم اإلحسان. ما
أيضا إحسانا، ويشمل ذلك مجيع األقارب، قربوا أو }  الْقُربىوبِذي {

  .بعدوا، بأن حيسن إليهم بالقول والفعل، وأن ال يقطع برمحه بقوله أو فعله
الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على : أي} والْيتامى {

املسلمني، سواء كانوا أقارب أو غريهم بكفالتهم وبرهم وجرب خواطرهم 
  .تأديبهم، وتربيتهم أحسن تربية يف مصاحل دينهم ودنياهمو
وهم الذين أسكنتهم احلاجة والفقر، فلم حيصلوا على } والْمساكني{

كفايتهم، وال كفاية من ميونون، فأمر اهللا تعاىل باإلحسان إليهم، بسد 
  .خلتهم وبدفع فاقتهم، واحلض على ذلك، والقيام مبا ميكن منه

اجلار القريب الذي له حقان حق اجلوار وحق : أي}  الْقُربىوالْجارِ ذي{
كذلك } و{. القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إىل العرف

وكلما كان اجلار أقرب بابا . الذي ليس له قرابة: أي} الْجارِ الْجنبِ{
كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره باهلدية والصدقة والدعوة 

  .لطافة باألقوال واألفعال وعدم أذيته بقول أو فعلوال
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

الزوجة، وقيل : الرفيق يف السفر، وقيل: قيل} والصاحبِ بِالْجنبِ {
الصاحب مطلقا، ولعله أوىل، فإنه يشمل الصاحب يف احلضر والسفر 

فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على جمرد إسالمه، من . ويشمل الزوجة
نه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه يف اليسر والعسر، مساعدته على أمور دي

واملنشط واملكره، وأن حيب له ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، 
  .وكلما زادت الصحبة تأكد احلق وزاد

الغريب الذي احتاج يف بلد الغربة أو مل حيتج، فله : وهو} وابنِ السبِيلِ{
ه يف غري وطنه بتبليغه إىل مقصوده أو حق على املسلمني لشدة حاجته وكون

   ] وبإكرامه وتأنيسه[بعض مقصوده 
}كُمانمأَي لَكَتا مممن اآلدميني والبهائم بالقيام بكفايتهم : أي: } و

وعدم حتميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم ملا فيه 
به، املتواضع لعباد اهللا، فمن قام ذه املأمورات فهو اخلاضع لر. مصلحتهم

املنقاد ألمر اهللا وشرعه، الذي يستحق الثواب اجلزيل والثناء اجلميل، ومن 
مل يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غري منقاد ألوامره، وال متواضع 

: للخلق، بل هو متكرب على عباد اهللا معجب بنفسه فخور بقوله، وهلذا قال
}نم بحال ي االإِنَّ اللَّهتخا على اخللق : أي}  كَانَ ممعجبا بنفسه متكرب
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

يثين على نفسه وميدحها على وجه الفخر والبطر على عباد اهللا، } فَخورا{
   (١)فهؤالء ما م من االختيال والفخر مينعهم من القيام باحلقوق

  :رِالب نمكَفَالَةُ اليتيمِ .٢
 ولكن والْمغرِبِ الْمشرِقِ قبلَ وجوهكُم لُّواتو أَنْ الْبِر لَيس : "قال تعاىل

الْبِر نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ كَةالئالْمتابِ والْكو نيبِيالنى وآتالْمالَ و 
 وفي لنيوالسائ السبِيلِ وابن والْمساكني والْيتامى الْقُرىب ذَوِي حبه على

 والصابِرِين عاهدوا إِذا بِعهدهم والْموفُونَ الزكاةَ وآتى الصالةَ وأَقام الرقابِ
 "الْمتقُونَ هم وأُولئك صدقُوا الَّذين أُولئك الْبأْسِ وحني والضراِء الْبأْساِء في
(٢)   

اتصف صاحبه باألوصاف املذكورة يف هذه هو الذي : الرب اجلامع للخري* 
اآلية، ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ملا هاجر إىل املدينة، وفرضت 
الفرائض، وحولت القبلة إىل الكعبة، وحدت احلدود، أنزل اهللا هذه اآلية، 

ليس الرب كله أن تصلّوا وال تعملوا غري ذلك، ولكن الرب أي ذا : فقال تعاىل
  .باهللا، إىل آخرهامن آمن : الرب

                              
) 
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هذه آية عظيمة من أمهات األحكام، ألا تضمنت ست : قال العلماء
اإلميان باهللا وبأمسائه وصفاته، والنشر واحلشر وامليزان : عشرة قاعدة

والصراط واحلوض والشفاعة واجلنة والنار، واملالئكة، والكتب املرتلة وأا 
 األحوال الواجبة واملندوبة، حق من عند اهللا، والنبيني، وإنفاق املال يف

وإيصال القرابة وترك قطعهم، وتفقد اليتيم، وعدم إمهاله، واملساكني 
، والسائلني، ) الضيف: املنقطع به، وقيل(كذلك، ومراعاة ابن السبيل 

وفك الرقاب، واحملافظة على الصالة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، 
  .والصرب يف الشدائد
: ال يعطى حىت يكون فقريا، وقيل: قيل: يف إعطاء اليتيموللعلماء قوالن 

  .يعطى مبجرد اليتم على وجه الصلة وإن كان غنيا
حيتمل أن يراد به الصدقة الواجبة .. وآتى الْمالَ على حبه: وقوله تعاىل

وليس يف اآلية داللة على أا : وأن يراد به التطوع، قال اجلصاص) الزكاة(
 فيها حث على الصدقة ووعد بالثواب عليها، ألن أكثر ما الواجبة، وإمنا

فيها أا من الرب، وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل، إال أن يف سياق 
اآلية ما يدل على أنه مل يرد به الزكاة، لقوله تعاىل وأَقام الصالةَ وآتى 

 الصدقةب الزكاة يرد مل أنه على دل عليها، الزكاة الزكاةَ فلما عطف
    قبلها املذكورة
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 الشعيب كان وقد الزكاة، سوى حق املال يف ليس: قال العريب ابن وكذلك
  وحيتج الزكاة، سوى حق املال يف: يقول عنه يؤثر فيما

 وسلّم عليه اهللا صلّى النيب أن قيس بنت فاطمة عن الدارقطين يرويه حبديث
  »الزكاة سوى حق املال يف«: قال

 ،  وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن وال الشعيب، عن يثبت ال ضعيف وهذا
 ذلك بعد ونزلت الزكاة، أداء وقع وإذا الزكاة، سوى حق املال يف وليس

: بقوله املراد أن أي. العلماء باتفاق إليها املال صرف جيب فإنه حاجة،
 إيتاء اةَالزك وآتى بقوله واملراد تطوعا، املال إيتاء حبه على الْمالَ وآتى

  .املفروضة الزكاة
 ذلك استغرق وإن أسراهم، فداء املسلمني كافة على جيب: مالك قال وقد

  الفقراء؟ إغناء األغنياء على جيب فهل الزكاة، الوايل منع إذا وكذا أمواهلم،
  .عليهم ذلك وجوب عندي أصحها نظر، مسألة
 املال يف إن: قال من حبه على الْمالَ وآتى: باآلية استدل: القرطيب وقال
 واألول املفروضة، الزكاة املراد: وقيل الرب، كمال وا الزكاة، سوى حقا

   .»الزكاة سوى حقا املال يف إن«: املتقدم للحديث أصح،
 نفسها اآلية يف ما معىن صحته على دل فقد مقال، فيه كان وإن واحلديث

 وهو الصالة، مع الزكاة فذكر ةَالزكا وآتى الصالةَ وأَقام: تعاىل قوله من
  :بقوله املراد أن على دليل



 

 

 

  
  

٢٠  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 تكرارا، يكون كان ذلك فإن املفروضة، الزكاة ليس حبه على الْمالَ وآتى
   أعلم واهللا

 فيه مرغب أمر املال حب مع الزكاة، عن فضال املال إيتاء فإن كل وعلى
  اآلية، ذه عمال شك بال شرعا

: فقال وسلّم، عليه اهللا صلّى النيب إىل رجل جاء«: قال هريرة أيب وحبديث
 شحيح، صحيح وأنت تصدق أن: فقال أفضل؟ الصدقة أي اهللا، رسول يا

  :قلت احللقوم، بلغت إذا حىت متهل، وال الغىن، وتأمل الفقري، ختشى
   .»لفالن كان وقد كذا، ولفالن كذا، لفالن
 وأنت تؤتيه أن: قال حبه على الْمالَ وآتى:تعاىل قوله يف مسعود ابن وعن

  .الفقر وختشى العيش، تأمل صحيح،
 تطوع هو حبه على املال إيتاء بأن القائل األول االجتاه ويؤيد

  .وجوا يعين »صدقة كل الزكاة نسخت«:حديث
 املال إعطاء وهي: املفروضة الزكاة صورة: صورتان املال إلنفاق ويكون

 إعطاء وهي: املطلقة الزكاة وصورة. معني وبقدر خمصوصة، كيفية على
 تقييده ترك بل نصاب، بامتالك حتديد وال معني مبقدار تقييد غري من املال

 القضاء أمكننا بصورتيه، املال أعطي ما فإذا. وأفرادها األمة حلال وحتديده
 اإلسالم، يف االجتماعي التكافل من املقصود وحققنا الفقر، ظاهرة على

 اليت الشرقية أو الغربية االشتراكية املبادئ استرياد عن نستغين وحينئذ
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 الوسط احلل إىل الوصول وأمكننا الطاغية، الرأمسالية عيوب لعالج ظهرت
 املالك عن جربا امللكية نزع أو واإلكراه اإلجبار على يقوم ال الذي املعقول
 والتعاطف واحلب الود عالقات على اإلبقاء يتوخى وإمنا تعويض، ودون

 وال فيه إفراط ال الذي األمثل املنهج على ويعتمد والفقراء، األغنياء بني
 فَضله من اللَّه آتاهم بِما يبخلُونَ الَّذين يحسبن وال: تعاىل اهللا قال تفريط،

وراً هيخ ،ملْ لَهب وه رش ،مقُونَ لَهطَويلُوا ما سخب بِه موي يامالْق،ة لَّهلو 
 حتسنب ال أي (١)"  خبِري تعملُونَ بِما واللَّه والْأَرضِ، السماوات مرياثُ
  .هلم شر هو بل هلم، خريا البخل
 الذين فهم السائلون وأما يسألون، ال الذين فهم: املساكني إعطاء وأما

  وجوههم، كشفوا
 ترده الذي املسكني ليس« :قال أنه وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن صح وقد

 غىن جيد ال الذي املسكني ولكن والتمرتان، والتمرة واللقمتان، اللقمة
   .»عليه فيتصدق له، يفطن وال يغنيه،

: حنيفة أبو وقال. قربة يعتقون عبيد هم: والشافعي مالك قال: الرقاب ويف
  .عام أنه والصحيح. رقام فك يف يعانون املكاتبون إم

                              
) 
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 يف الرب بصفات اتصف ملن تعاىل اهللا به توجه الذي البارز فالوص وأما
 بالصدق وصفهم الْمتقُونَ هم وأُولئك صدقُوا الَّذين أُولئك: فهو اآلية

 غاية وهذا الدين، يف جادين كانوا وأم ا، والوفاء أمورهم يف والتقوى
   (١)الثناء

  :الْميمنة صحابِأَكَفَالَةُ اليتيمِ من خصالِ .٣
 رقَبة فَك )١٢ (الْعقَبةُ ما أَدراك وما )١١ (الْعقَبةَ اقْتحم فَلَا:" قال تعاىل

)١٣( أَو ي إِطْعاممٍ فوي يذ ةبغسم) ١٤( ًيماتذا ي ةبقْرم) ١٥(  
يناً أَوكسذا م ةبرت١٦ (م( كانَ ثُم نم ينوا الَّذنا آموواصترِ وببِالص 

  (٢)")١٨ (الْميمنة أَصحاب أُولئك)١٧ (بِالْمرحمة وتواصوا

وهو الصغري الذي فقد أباه، وكان قريبا يف نسبه : فيه الطعام اليتيم القريب
من املطعم، أو إطعام املسكني احملتاج الذي ال شيء له، وال قدرة على 

  .فه وعجزه، كأنه ألصق يده بالتراب، لفقد املالكسب املال لضع
فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو املسكني يف يوم ااعة، كان طائعا للَّه، 

وهذا مثل ضربه اللَّه تعاىل اهدة . نافعا عباده، فهو من أصحاب اليمني
  .النفس واهلوى والشيطان

                              
) 
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

وم ااعة ألن إخراج املال إمنا قيد اإلطعام بي: قال الصاوي على اجلاللني
أن  :أَو مسكيناً ذا متربة للشافعي: وقد يستدل بقوله. فيه أشد على النفس

املسكني أسوأ حاال من الفقري، وأنه قد يكون حبيث ميلك شيئا، وإال وقع 
وقد استدل أبو حنيفة بتقدمي العتق على أنه أفضل . ذا متربة تكرارا: قوله

 وعند بعضهم بالعكس ألن يف الصدقة إنقاذ النفس من اهلالك من الصدقة،
   (١)فإن الغذاء قوام البدن، وأما الفك فهو ختليص من القيد يف األغلب

٤ .فَقا أَنم رأَج يمٍ فَلَهتلَى يع فَقأَن نم:  
نع ةَ أُملَمس قَالَت :ا: قُلْتولَ يسر اللَّه يأَل رأَنْ أَج قفلَى أَننِي عأَبِي ب 

  (٢) »علَيهِم أَنفَقْت ما أَجر فَلَك علَيهِم أَنفقي«: فَقَالَ بنِي هم إِنما سلَمةَ؟

  :قال العالمة القسطالىن
بفتح الياء أي ) قلت يا رسول اهللا أيل(وأم سلمة هي أم املؤمنني هند قالت 

؟ ابن عبد األسد، وكان تزوجها ) سلمةأجر أن أنفق على بين أيب(هل يل 
 بعده وهلا من أيب سلمة سلمة وعمر وحممد -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-النيب 

منه بفتح املوحدة وكسر النون وتشديد الياء ) إمنا هم بين(وزينب ودرة 
وأصله بنون، فلما أضيف إىل ياء املتكلم سقطت نون اجلمع فصار بنوي 

                              
)  
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

واو والياء، وسبقت إحدامها بالسكون فأدغمت الواو بعد فاجتمعت ال
قلبها ياء يف الياء فصار بين بضم النون وتشديد الياء مث أبدل من ضمة 

 :عليه الصالة والسالم) فقال(النون كسرة ألجل الياء فصار بين 
) فلك أجر ما أنففت عليهم(، بفتح اهلمزة وكسر الفاء )أنفقي عليهم(

 فما موصولة، وجوز بعضهم التنوين فتكون ما ظرفية قال بإضافة أجر لتاليه
وليس يف احلديث تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من : يف فتح الباري

الزكاة فكان القدر املشترك من احلديث حصول اإلنفاق على األيتام 
   (١)انتهى

  :جاتكَفَالَةُ اليتيمِ سبيلٌ إىل إِلَانة القُلُوبِ ونيلِ احلَا.٦-٥
 - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - النيب أتى:قال عنه اهللا رضي الدرداء أيب عن

 حاجتك؟ وتدرِك قلبك، يلني أنْ أتحب" :قال. قلبِه قَسوةَ يشكو رجلٌ
 وتدرِك قلبك، يلن طَعامك؛ من وأطْعمه رأْسه، وامسح اليتيم، ارحمِ

   (٢)"حاجتك

                              
) 
) 
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 اُهللا صلَّى - اهللا رسول إىل شكا رجالً أنَّ :عنه اهللا رضي هريرة أيب نعو
هلَيع لَّمسوةَ - وفقال. قلْبِه قس: "حسام تيمِ، رأْسمِ اليوأَطْع (١)"املسكني   

  :قال العالمة املناوى
) أحتب ( ام أَي أتودفْهتاس)وتدرك(أَي يترطب ويسهل ) أَن يلني قَلْبك 

الَّذي مات أَبوه فَانفَرد عنه ) ارحم الْيتيم(أَي تطفر مبطلوبك ) حاجتك
وامسح (وذَلك بِأَن تعطف علَيه وحتنو حنوا يقْتضي التفضل والْإِحسان 

أَي مما متلكه من ) وأطعمه من طَعامك(تلطفا وإيناسا أَو بالدهن ) رأسه
أَي فَإنك إِن أَحسنت إِلَيه وفعلت بِه )  وتدرك حاجتكيلن قَلْبك(الطَّعام 

   (٢)ما ذكر حيصل لَك لني الْقلب والظفر بالبغية
  
  
  
  
  

                              
)

 
) 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

٩-٧. داهمِ واملُجائالصمِ والقَائ رلُ أَجديمِ يعتاهللا سبيلِ يفكَفَالَةُ الي:  
 - وسلَّم هعلَي اُهللا صلَّى - النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
 وأَحِسبه-  اهللا، سبيلِ يف كااهد واملسكنيِ؛ األرملة على الساعي:"قال
   (١)"يفطر ال وكالصائم يفتر، ال وكالقائمِ - :قال

اليت ال زوج هلا سواء كانت " األرملة) "الساعي على األرملة واملسكني (
 قتيبة مسيت أرملة ملا تزوجت أم ال وقيل هي اليت فارقت زوجها قال ابن

حيصل هلا من اإلرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال أرمل 
 املال قلة مفعيل من السكون فكأنه من" املسكني"الرجل إذا فىن زاده و

 الصق أي  (٢)} متربة ذا مسكينا أو {تعاىل قال ولذا حركاته سكنت
 مصارف يف تقدم يلطو خالف واملسكني والفقري الغين حد ويف بالتراب
  الزكاة
  واملسكني األرملة ينفع ما حتصيل يف وجييء يذهب الذي الساعي ومعىن

) يفطر ال وكالصائم يفتر ال وكالقائم قال وأحسبه اهللا سبيل يف كااهد(
 واملسكني األرملة على الساعي "للبخاري رواية ويف هنا بالشك هكذا

 والقائل" الليل ويقوم نهارال يصوم كالذي أو اهللا سبيل يف كااهد

                              
) 
) 



 

 

 

  
  

٢٧  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

 لكنه البخاري بلفظ ماجه ابن أخرجه وقد القعنيب روايتنا يف" أحسبه"
  "أو "بلفظ ال بالواو

 بالسبابة وأشار اجلنة يف كهاتني وهو أنا لغريه أو له اليتيم كافل(
 وغري وتربية وتأديب وكسوة نفقة من بأموره القائم اليتيم كافل) والوسطى

  أبوه مات الذي صغريال واليتيم ذلك
 وأخيه وجدته وأمه كجده قريبا يكون أن له الذي" لغريه أو له "وقوله
  أجنبيا يكون أن لغريه والذي أقاربه من وغريهم وخاله وعمه

 من بذلك ألنه أجره وعظم واملسكني لألرملة واملعني الساعي فضيلة فيه
 والشيطان واهلوى النفس مغالبة وهو األكرب اجلهاد اهللا سبيل يف ااهدين

 من كفله ملن حتصل الفضيلة وهذه اليتيم كافل فضيلة الثاين احلديث ويف
 على بالكفالة يقوم أن على شرعية بوالية اليتيم مال من أو نفسه مال

   (١)أعلم واهللا الكامل الشرعي الوجه
  :كَفَالَةُ اليتيمِ سبيلٌ إىل النجاة من النارِ.١٠

 النيب زوج سلمة أم على دخلت :قال املخزومي اهللا عبد بن املطلب عن  
 من مسعت مبا أحدثك أال! بين يا: فقالت ،-  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -

  .أُمه يا بلى: قلت ؟- وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسول

                              
) 
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 على أنفق نم:"يقول - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسول مسعت: قالت
 فضل من يغنيهما حىت عليهما النفقةَ حيتسب قرابة، ذوايت أو أختني أو بنتني
   (١)"النار من ستراً له كانتا يكفيهما؛ أو اهللا،

قال النووي يف هذه األحاديث فضل اإلحسان إىل البنات والنفقة  - ١
  عليهن وعلى سائر أمورهن

مل بقوله صلى اهللا عليه وسلم احلث على الصدقة مبا قل وما جل والع - ٢
يا عائشة استتري من النار ولو بشق مترة فإا تسد من اجلائع مسدها من "

  "الشبعان
  وأال حيتقر ما يتصدق به - ٣
وأن اإلحسان إىل البنات يستر من النار قال احلافظ ابن حجر  - ٤

 والظاهر أن الثواب املذكور إمنا حيصل لفاعله إذا استمر إىل أن حيصل
  استغناؤهن عنه بزوج أو غريه

 باختالف خيتلف واإلحسان احلديث ألفاظ بعض يف إليه أشري كما
  حاله حبسب أحد ولكل األحوال

 من فيهن ملا البنات حق تأكيد احلديث ويف حجر ابن احلافظ قال - ٥
 قوة من فيهم ملا الذكور خبالف أنفسهن مبصاحل القيام عن غالبا الضعف

                              
) 
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 أكثر يف إليها احملتاج األمور يف التصرف وإمكان يالرأ وجزالة البدن
  اهـ األحوال

 األجر نفس له إليهن اإلحسان فإن مستغنيات البنات كانت لو وحىت أقول
 خص وإمنا البنات إىل اإلحسان عن أجرا يقل ال األوالد إىل واإلحسان

 وصل حىت احتقارهن من الناس نفوس يف استقر ملا عالجا بالذكر البنات
 وجهه ظل باألنثى أحدهم بشر وإذا {تعاىل قال وأدوهن أن بالناس مراأل

 هون على أميسكه به بشر ما سوء من القوم من يتوارى كظيم وهو مسودا
 اإلنسانية والعادات البشرية الطبيعة كانت فلما  (١)}التراب يف يدسه أم

 إىل حاجة يف يكونوا مل إليهم واإلحسان م واالعتزاز الذكور حب
  (٢)أعلم واهللا م وصيةال

١١.ةولِ اجلَنخبيلٌ إىل ديمِ ستكَفَالَةُ الي:  
 عيناً) ٥ (كافُوراً مزاجها كانَ كَأْسٍ من يشربونَ الْأَبرار إِنَّ  :" قال تعاىل

برشبِها ي بادع ها اللَّهونرفَجفْجِرياً يوفُونَ) ٦ (تذْرِ يخافُ بِالنيماً ونَووي 
 وأَسرياً ويتيماً مسكيناً حبه على الطَّعام ويطْعمونَ) ٧ (مستطرياً شره كانَ

 إِنا) ٩ (شكُوراً وال جزاًء منكُم نرِيد ال اللَّه لوجه نطْعمكُم إِنما) ٨(

                              
) 
) 
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خافن ننا مبماً رووساً يبطَرِيراً ع١٠( قَم (مقاهفَو اللَّه رش كمِ ذلوالْي 
ملَقَّاهةً ورضوراً نرس١١ (و (مزاهجوا بِما وربةً صنرِيراً جحو) (١)) ١٢   

  :قال العالمة املاوردى
 قاله الصادقون، أم: أحدمها: قوالن األبرار يف} يشربونَ اإلبرار إن{

  .مقاتل الهق املطيعون،: الثاين. الكليب
 اآلباء بروا ألم بذلك مسوا: أحدها: أقاويل ثالثة أبراراً سموا وفيما

: الثالث. احلسن قاله ، األذى كفوا ألم: الثاين. عمر ابن قاله واألبناء،
 يعين} كأسٍ من {وقوله. قتادة قاله ، بالنذر ويوفون اهللا حق يؤدون ألم
 وقوله ويف. اخلمر به عىن فإمنا قرآنال يف كأس كل: الضحاك قال ، اخلمر

 امسها اجلنة يف عني كافوراً أن: أحدمها: قوالن} كافوراً مزاجها كان{
 املقصود يف هذا فعلى الطيب من الكافور أنه: الثاين. الكليب قاله ، كافور

 بربد: احلسن قال ، برده: أحدها: أقاويل ثالثة به الكأس مزاج يف منه
 وختم بالكافور مزج: قتادة قاله ، برحيه: الثاين. يلالزجنب وطعم الكافور
 عيناً{. الكافور طعم طعمه كأن: السدي قال ، طعمه: الثالث. باملسك
برشا ي عباد وإن شيئاً منها يشرب ال الكافر ألن ، اللَّه أولياء يعين} اللَّه 

. الفراء قاله ، اهللا عباد ا ينتفع: أحدمها: وجهان وفيه ، اهللا عباد من كان

                              
) 
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 شراب أشرف وهي ، التسنيم هي: مقاتل قال. اهللا عباد يشرا: الثاين
 واللنب باخلمر اجلنة أهل لسائر ومتزج ، صرفاً املقربون ا يشرب ، الجنة

 حيث إىل يقودوا: أحدمها: وجهان فيه} تفْجرياً يفَجرونها{. والعسل
 وحيتمل. مقاتل قاله شاءوا، مبا ميزجوا: الثاين. جماهد قاله اجلنة، من شاءوا
) تفجرياً (قوله ويف. اجلنة من شاءوا حيث من يستخرجوه أن: ثالثاً وجهاً

  :وجهان
 العيون تلك من يفجرونه أم: الثاين. التكثري به قصد مصدر أنه: أحدمها
: أحدها: أوجه أربعة فيه} بالنذْرِ يوفُونَ{. وأوسع أمتع لتكون عيوناً
 مبا يوفون: الثاين. قتادة قاله ، عبادته من عليهم اهللا افترض مبا يوفون
 ملن بالعهد يوفون: الثالث. جماهد قاله ، اهللا حق من أنفسهم على عقدوه

. مقاتل قاله ، ا حلفوا إذا باإلميان يوفون: الرابع. الكليب قاله ، عاهدوه
 كان يوماً ويخافون{. وعيده من به أُنذروا مبا يوفون أم: خامساً وحيتمل

: وجهان وفيه ، مستطرياً شره كان يوم عذاب الكليب قال} مستطرياً شره
 ومنه ، الفراء قاله ، ممتداً: الثاين. واألخفش عباس ابن قاله ، فاشياً: أحدمها

  :األعشى قول
)وقد فبانت ثَتريف أَو عاً ... الفؤاددستطريا نأيها على صم(  

} حبه على الطعام ويطْعمونَ{. سريعاً يعين ثالثاً وجهاً وحيتمل .ممتداً أي
 على: الثاين. مقاتل قاله الطعام، حب على: أحدها: أوجه ثالثة فيه
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 ويتيماً مسكيناً{. قطرب قاله قلته، على: الثالث. الكليب قاله شهوته،
. جماهد الهق املسلم، املسجون أنه: أحدها: أقاويل ثالثة األسري يف} وأسرياً
 وسعيد احلسن قاله املشركني، أسري: الثالث. عكرمة قاله ، العبد أنه: الثاين

 غريه وقال بالسيف، املشركني أسري نسخ مث: جبري بن سعيد قال. جبري بن
  .قتله اإلمام يرى أن إال بإطعامه، األسري يف احلكم ثابت هو بل

حيتمل } م مبا صربواوجزاه{. قاله ابن زيد، أا أثر النعمة : الثالث
مبا صربوا على الوفاء : الثاين. مبا صربوا على طاعة اهللا: أحدمها: وجهني
وحريراً ، جنة يسكنوا : أحدمها: فيه وجهان} جنةً وحريراً{. بالنذر

ومنه لبس ، واحلرير أبد العيش يف اجلنة ، أن اجلنة املأوى : الثاين. يلبسونه
: واختلف فيمن نزلت هذه اآلية على قولني. شاحلرير ليلبسون من لذة العي

ما حكاه الضحاك عن جابر أا نزلت يف مطعم بن ورقاء : أحدمها
ما حكاه عمرو عن احلسن أا نزلت يف : الثاين. األنصاري نذر نذراً فوفاه

 وذلك أن علياً وفاطمة نذرا صوماً -رضي اهللا عنهما ... علي وفاطمة 
ثة أقراص من شعري ليفطر علّي على أحدها وخبزت فاطمة ثال، فقضياه 

فسأهلا مسكني ، ويأكل احلسن واحلسني الثالث ، وتفطر هي على اآلخر 
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مث سأهلا ، مث سأهلا يتيم فتصدقت عيله باآلخر ، فتصدقت عليه بأحدها 
   (١)وباتوا طاوين، أسري فتصدقت عليه بالثالث 

 ،-مالك ابن أو- مالك: له يقال قومه من رجل عن أوىف أيب بن زرارة عن
 يف مسلمني بني يتيماً ضم من" :يقول - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - النيب مسع

هطعام عنه؛ يستغين حىت وشرابِه ومن ،. .اجلنةُ له وجبت ه أدركيأو والد 
 مسلمة رقبة أعتق مسلم وأميا اهللا، فأبعده النار، دخل يربمها؛ مل مث أحدمها

   (٢)"النار من فكاكه نتكا

                              
) 

)   
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

١٢. بيلٌ إىل رِفقَةيمِ ستكَفَالَةُ اليلَّى -  النيباُهللا ص هلَيع لَّمسو – ةي اجلَنف:  
 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ قال: قال عنه اهللا رضي سعد بن سهل عن

لَّمسلُ أنا" :-  وتيم وكافيف الي ةب وأشار ،"هكذا اجلنةبابطَى، السسوالو 
جهما وفَر(١)بين   

 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عنو
 مالك وأشار. "اجلنة يف كهاتينِ وهو أنا لغيرِه؛ أو له اليتيمِ كافلُ" :-

ةابطَى بالسبس(٢)والو    

  :قال النووى
لُهقَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي ( صنِ فياتكَه وها وأَن رِهيغل أَو يمِ لَهتلُ الْيكَاف

ةنرِ ) الْجغَيو ةبِيرتيبٍ وأْدتو ةوسكو فَقَةن نم ورِهبِأُم ميمِ الْقَائتلُ الْيكَاف
 لمن كَفَلَه من مالِ نفِْسه أَو من مالِ الْيتيمِ ذَلك وهذه الْفَضيلَةُ تحصلُ

 هأُمو هدكَج ا لَهكُونَ قَرِيبأَنْ ي ي لَهفَاَلَّذ رِهيغل أَو لَه لُها قَوأَمو ةيعرش ةبِوِلَاي

                              
)     
 

) 
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و هتمعو هالخو همعو هتأُخو يهأَخو هتدجي واَلَّذو أَقَارِبِه نم مرِهغَيو هالَتخ
 (١)لغيرِه أَنْ يكُونَ أَجنبِيا

*****
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 من كان للخلُقِ النبيل خصيما. . . . . أَيتم من أرى: اليتيم، فقلت: قالوا
 لَئيمامن عاش بني األكرمني . . . . . . اليتيم، فقلت أَيتم من أرى: قالوا

 يسلك طريقاً للهدى معلوما. . . . . . كم رافلٍ يف نعمة األبوين، مل
 ال تنبِت األشواك والزقُّوما. . . . . . يا كافلَ األيتام، كفُّك واحةٌ

 والشيح والرحيانَ والقَيصوما. . . . . . ما أَنبتت إالَّ الزهور نديةً
فإنَّ اَألر رشصبح واحةًأَبت علن التكرميا. . . . . . ضللمحسنني، وت 

 يف جنة كملَت رضاً ونعيما. . . . . . أبشر بصحبة خريِ من وطىَء الثرى
 وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. . . . . . اليتيم، وأرسلوا زفَرام: قالوا

 طْف يورِثُ التحطيمافلرب ع. . . . . . امنحوه مع احلنان كرامةً: قلت
أسى شفقٍ بعثتم ظْرةن ّبلُوما. . . . . . ولَرم لَ الشفيقعيف قَلبه، ج 

 وتلفَّتت كلماتها تعظيما. . . . . . اليتيم، فَماج عطر قصيديت: قالوا
 :أهدت إِيلَّ كتابها املرقوما. . . . . . ومسعت منها حكمةً أَزليةً

 بستيما. . . . . . اليتيم سعادةً أنَّ الذيحي ى يف الناسِ عاشاهلُد نشر 
*****  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ  

  وأَخريا
 ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر 

اتيرالب :»لرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم(١)»ه  
 ظَةعوم أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب

 رجاَء ثواا ووزعها علَى عباد اِهللا، ومن بثَّها (٢)ابتغى بِها وجه اِهللا، كَذَا من طَبعها
ئية، أَو شبكَة اِإلنترنِت العالَمية، ومن ترجمها إِلَى اللُّغات اَألجنبِية، عبر القَنوات الفَضا

ةيرالب ديس دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتيثًا، «: :لدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن
ح ظَهففَح سلَي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يت

يه(٣) »بِفَق  
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا

   فَعالياه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَءعسى اِإللَ
هبكَت  

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

)ةارِيجاضٍ تي أَغْرف همدختاس أَو يهف رغَي نا مدمٍ علسكُلِّ معِ لالطَّب قُوقح( 
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الفرِسه  
  ٢.........................................................................................مقَدمةٌ

  ٦............................................................ فَضيلَةً من فَضائلِ كَفَالَة اليتيم١٢ِ

١ .هتيصوالَى وعرِ اِهللا تأَمثَالٌ لتيمِ امت٦................................................:كَفَالَةُ الي  

  ١٧.....................................................................:كَفَالَةُ اليتيمِ من البرِ.٢

  ٢٢................................................:اليتيمِ من خصالِ أَصحابِ الْميمنةكَفَالَةُ .٣

٤ .فَقا أَنم رأَج يمٍ فَلَهتلَى يع فَقأَن ن٢٣.....................................................:م  

  ٢٤..................................:يتيمِ سبيلٌ إىل إِلَانة القُلُوبِ ونيلِ احلَاجاتكَفَالَةُ ال.٦-٥

  ٢٦........................:كَفَالَةُ اليتيمِ يعدلُ أَجر القَائمِ والصائمِ واملُجاهد يف سبيلِ اهللا.٩-٧

  ٢٧.................................................:كَفَالَةُ اليتيمِ سبيلٌ إىل النجاة من النارِ.١٠

١١.ةولِ اجلَنخبيلٌ إىل ديمِ ست٢٩....................................................:كَفَالَةُ الي  

١٢. النيب بيلٌ إىل رِفقَةيمِ ستكَفَالَةُ الي- لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص –ةي اجلَن٣٤..................: ف  

  ٣٧.......................................................................................وأَخريا

رِسه٣٨.....................................................................................الف  

  


