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 اإلىداء

إىل من بلغ الرسالة  كأدل األمانة كنصح األمة ككشف الغمة إىل من عاش بُت أقراين قومو يتيمان 
 اهلل صلوات ريب كسبلمو عليو نيب الرضبة اؼبهداة  ؿبمد بن عبد

 كل الدعاة كاؼبربُت اؼبخلصُت ......  إىل

 كركح زكجي الطاىرة    إىل ركح أيب  الغايل 

 إىل كالديت الغالية اليت أحاطتٍت حببها كرعايتها ، كَل تبخل عليا بدعائها ، حفظها اهلل كرعاىا

 ؿبمد –عبدالرضبن العزيزاف  يااعطانيو ريب ألستنَت هبما طريقي كلدأ ة كبدم كنوري ذإىل فل

 كأخوايت إىل إخويت

سبلمية اغبكومية عميد ك دكاترة  د يل يد العوف يف جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلمإىل صبيع من 
 كمشرفُت

 ا العمل ذكالثبات على دينو ، راجية من اهلل تعاىل أف يتقبل مٍت ى  كأسأؿ اهلل لنا كلكم االستقامة
 توكلت  كإليو أينيب .   عليو إال باهلل  وفيقي ت حسن ، كما  بقبوؿ 
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 شكر وتقدير                

م تتم بنعمتو الصاغبات ، كالصبلة كالسبلـ على اؼببعوث رضبة ذاغبمد هلل ال                 
 للعاؼبُت نيب كشفيع اؼبسلمُت ، كإماـ األنبياء كالعلماء كالشهداء أصبعُت . 

م امنت علي بفضلو ككرمو كفتح يل بابان من ذر اهلل العلي العظيم القدير الأشك              
ه الصورة فأدعوه ذا العمل كإخراجو هبذأبواب اػبَت ، كقدرين بعونو كمشيئتو على إقباز ى

لىيَّ بلساف الشاكرين اغبامدين لو على نعمو ))  رىبِّ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى عى 
"  ُٗكىعىلىٰى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىلى صىاغبًنا تػىٍرضىاهي كىأىٍدًخٍلًٍت بًرىضٍبىًتكى يف ًعبىاًدؾى الصَّاغبًًُتى (( " النمل 

رضي اهلل  –ما كرد عن أيب ىريرة  –صلى اهلل عليو كسلم  –كانطبلقان من حديث الرسوؿ 
يقوؿ : " من ال يشكر  –هلل عليو كسلم صلى ا –حيث قاؿ : ظبعتي رسوؿ اهلل  –تعاىل عنو 

 " .  ّّٗ، ْ، ج/ ُٖٕٗالناس ال يشكر اهلل " الًتمذم ،

مث من بعد أتوجو بالشكر كالعرفاف ألىل الفضل الدكتورة توتك ضبيدة كالدكتور               
اف أتعبتهم دبتابعيت كإرشادم كتوجيهي ، كبطوؿ صربىم كفيض لطفهم ، لذالالعابدين منَت 

ا أف يبد يف عمرىم كأف يرزقهم بر أكالدىم ، فبفضلهما مو أخبلقهم ، فأدعوا اهلل تعاىل ؽبكظب
لك ال أنسى ذتعلمتي أدب البحث ، كسلوكيات العلماء ، قبل أف ييعلماين العلم كاؼبعرفة ، كك

 أبدان من قدـ إيل اؼبساعدة كلو بكلمة خَت .   
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 ) باللغة العربية ( مستخلص البحث                        

فاطمة خليفة اؼبربكؾ زامونة مشكلة اليتامى كعبلجها يف ضوء القرآف    
الكرمي حبث مقدـ لنيل درجة اؼباجستَت قسم الدراسات االسبلمية جامعة موالنا مالك 

 براىيم االسبلمية اغبكومية دباالنج . إ

 دكتوراؼبشرؼ ال                الدكتورة                                        ةشرفاؼب

    منَت العابدين  توتك ضبيدة                                                           

ه الدراسة اؼبوضوع مشكلة اليتامى كعبلجها يف ضوء ذكقد تناكلت يف ى   
لرعاية اليتيم يف القرآف الكرمي دراسة ميدانية ؼبعرفة كاقع حاؿ اليتامى داخل مؤسسة التوفيق 

  .  ماالنج  بلينبنقاف نس

ىدفت اؼبنهج اؼبتبع يف ىذه الرسالة ىو اؼبنهج الوصفي الكيفي ، ك ك     
ه اؼبؤسسة  كمن خبلؿ ذتواجو اليتامى داخل ى الدراسة اىل التعرؼ على أىم اؼبشاكل اليت

اؼبشاكل  من أىم ىذه اؼبشاكلالتطرؽ ايل اؼبشاكل نتوصل إىل اغبلوؿ كمعاعبتها ، ك 
االقتصادية كاالجتماعية الًتبوية كالنفسية داخل مؤسسة التوفيق لليتيم كمعايَت كاسًتاتيجية 

 يف التغلب قدر اإلمكاف على ىذه اؼبشاكل . اؼبؤسسة  

االقتصادية منها قلة الدخل اؼبادم ألسر اليتامى بسبب فقداف  فاؼبشاكل           
أبرزىا  ، النفسية اكلكاؼبش ، مصاريف اؼبدرسة َتتوفن عدـ قدرة أسر االيتاـ ملك ذاألب كك

 أنبهااالجتماعية  اكلالطفل اليتيم رأسان على عقب ، كاؼبش وفاة األبوين تنقلب حياةأنو ب
 .قلة انسجامهم مع احمليطُت هبم بالتايل معاناهتم داخل ؾبتمعهم ك 

غبل مشاكل سسة التوفيق اىل اسًتاتيجية مؤ أيضان ا البحث ذتطرؽ ى                    
    نجد يف القرآف الكرمي كل ما يكفل للطفل اليتيم صبيع ما ضوء القرآف الكرمي فيف ليتيم ا

تؤكد علي معاملة اليتيم معاملة حسنة  وبتاجو فقد كردت فيو العديد من اآليات الكريبة اليت
ه              جل يف عبلنو َل يفقد عناية اهللمراعاة لشعوره كجربا ػباطره فإنو فقد أباه كلك
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ABSTRAK 

Zamunah, Fatimah Kholifah al-Mabrok.2017. Pembinaan Anak Asuh 
di Panti Asuhan Menurut Alquran (Problematika dan Solusinya). Tesis. 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Tutik 
Hamidah, M.Ag, (II) Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. 

Kata Kunci: Panti Asuhan At-Taufiq, Permasalahan Ekonomi, 
Permasalahan Sosial, Permasalahan Psikologi. 

Penelitian ini berjudul Pembinaan Anak Asuh di Panti Asuhan Menurut 
Alquran (Problematika dan Solusinya). Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research) yang dilakukan untuk mengetahui fenomena 
pembinaan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan At-Taufiq Blimbing, Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan 
dari penelituan ini adalah untuk mengkaji permasalahan utama yang 
dihadapi oleh yayasan panti asuhan tersebut, kemudian mencari solusi 
untuk mengatasinya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi di 
antaranya yaitu permasalahan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan 
psikologi di Yayasan Panti Asuhan At-Taufiq. Langkah selanjutnya yang 
dilakukan adalah dengan menyiapkan beberapa strategi yang dapat 
digunakan oleh yayasan dalam mengatasi permasalahan yang ada. 

Adapun permasalahan di bidang ekonomi yang ada yaitu sedikitnya 
pendapatan keuangan yang diperoleh keluarga Yayasan Panti Asuhan At-
Taufiq sebagai tulang punggung anak-anak yang kehilangan orang tua 
mereka, sehingga keluarga yayasan panti asuhan tidak mampu 
memfasilitasi semua memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Di bidang 
psikologi, masalah yang dihadapi yakni perubahan kehidupan yang dialami 
oleh anak setelah wafatnya kedua orang tua mereka. Di bidang sosial, 
masalah yang dihadapi yakni kebermaknaan mereka di tengah masyarakat 
serta kurangnya keharmonisan dengan lingkungan sekitar mereka. 

 Selain permasalahan di atas, penelitian ini juga mengkaji beberapa 
strategi yang dapat digunakan oleh yayasan dalam mengatasi 
permasalahan yang ada berdasarkan tinjauan Alquran. Di dalam Alquran 
disebutkan tentang semua jaminan segala kebutuhan anak yatim. Di 
sejumlah ayat Alquran juga menegaskan tentang cara memperlakukan anak 
yatim dengan perlakuan yang baik, menjaga perasaannya, serta 
menjaganya dari bahaya. Maka sesungguhnya, sekalipun ia telah kehilangan 
kedua orang tuanya, namun pertolongan Allah tidak hilang. 
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ABSTRACT 

Zamunah, Fatimah Kholifah al-Mabrok. 2017. Nurturing Orphanage 

Children According to Qur'an (the Problems and the Solutions). Master's 

Thesis. Department of Syaria Business Law, Faculty of Syaria, State Islamic 

University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Supervisor: (I) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, (II) Dr. H. Munirul 

Abidin, M.Ag. 

Keywords: At-Taufiq Orphanage, Economic Problems, Social Problems, 

Psychological 

Problems 

This study is entitled Nurturing Orphanage Children According to 

Qur'an (the Problems and the Solutions). This research constitutes a field 

study conducted to understand the phenomenon of orphanage children, 

nurturing at At - Taufiq Orphanage Foundation, Blimbing, Malang. 

This study used the descriptive qualitative approach in that the 

purpose of this study was to examine the main problems faced by the 

orphanage foundation and to find out the solutions in order to overcome 

them. In this regard, some of the main problems faced by At – Taufiq 

Orphanage Foundation were about economized, social, education, and 

psychology. Therefore, the next step in this research was proposing 

strategies to be used by the orphanage foundation to address the issues 

mentioned. 

As for the economic problem, it was about the limited income gained 

by At - Taufiq 

Orphanage Foundation as the backbone foundation which funded the 

orphans, thus, the orphanage could not fulfill all school needs of the orphans. 

Turning into the psychological problem, the researcher found that the 

orphans witnessed changes within their life after their parents passed away. 

Moreover, in regard to the social problem, it was about the orphan status that 

seemed pretty meaningless in society and furthermore the orphans 

experienced disharmonies interactions with the surroundings. 

Besides elaborating the problems faced by the orphanage, this study 

also investigated some strategies that could be used by the orphanage 

foundation to solve the problems based on 

Qur'an. In this regard, Qur'an has mentioned all life guarantees that orphans 

can receive. 

Moreover, in some Qur'an verses, it is clearly stated that we should treat 

orphans well, keep their feelings, and keep them from dangers. In so doing, 

although their parents have passed away, Allah's helps never ends. 
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 الفصل االول

                                                                   اإلطار العام                                      

  خلفية البحث : -  أ
باهلل من  ذي كنستغفره كنستهديو ، كنعو  نستعيذهإف اغبمد هلل كبمده ك                

مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ، من يهده اهلل فبل شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا 
 أف ؿبمدان عبده كرسولو   لو ، كأشهد  ه ال شريكإال اهلل كحد  إلو  شهد أف الكأ ،

مثي   اهلل  كلد يتيمان فآكاه م ذصلى اهلل عليو كسلم ، ال –  ؿبمد  على كالصبلة كالسبلـ 
كسراجان منَتان ، فكاف  بإذنو ، كداعيان إىل اهلل  كنذيراكمبشران  للناس   بعثو ميعلمان كىاديان 

من قائل  صلى اهلل عليو كسلم _ قاؿ عز –اؼبُت ن علم كأرشد ، فكاف رضبة للعمخَتي 
  ُ((.  كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىضٍبىةن لًٍلعىالىًمُتى  )يف ؿبكم كتابو اجمليد : )

فيتعرض األطفاؿ يف عاؼبنا اؼبعاصر اليـو اىل مشكبلت عديدة أما بعد               
من حركب دامية كأمراض ـو تعصف هبم كترميهم يف مهاكم الردل ، فما نشهده الي

تعيش دبعزؿ عن   مليئة بالبؤس كالدمار كاػبراب ، كؾبتمعاتنا اإلسبلمية ال كحياة قاتلة 
كقضايا كثَتة من  كحوادث   مشكبلت من   تعاين  فهي  ا الطقس الساخنذى

كعنف كإرىاب ، كفقر مدقع كتشرد ، كغَتىا من اؼبآسي  كاستيبلء   احتبلؿك  حركب 
 الدكؿ  فبسبب تزايد اغبركب كخاصة يفاغبركب كاالتفاقيات اؽبزيلة اليت خلفتها 

ه ذاءىا كم ىائل من صغار أيتاـ ، فمن ىكر   فقد خلفت اإلسبلمية كالعربية ، كبالتايل 
الدكؿ بورما فقد أكد علماء دين كباحثوف أف ما يفعلو البوذيوف باؼبسلمُت يف إقليم 

 شيئا ال يعلموف  فمسلمو العاَل عرقي ريبة تطهَت جبمهورية ميامبار " بورما " ج أراكاف 

                                                             
 .  َُٕرة األنبياء اآلية سو  - ُ
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    فبل يبلكوف كسائل  يف بورما ، نظران للتضييق عليهم   إلخواهنم وبدث    مذمن ال
 احتلتو بورما البوذية م ذفعشرة مبليُت مسلم يف إقليم أراكاف ال إعبلـ فعالة ، 

ف عدد القتلى يف صفوؼ كالقتل ، كتشَت التقديرات إىل أ يتعرضوف لئلبادة كالقمع
فيما بلغ عدد من مت هتجَته ما بُت ثبلث إىل  ُت بلغ مئات األالؼ من األبرياء اؼبسلم

ا البلد قد بلغ غاية يف اؼبأساة من اضطهاد كظلم ذأربع مبليُت ، فحاؿ اليتامى يف ى
     ِكتشريد .

ين ذال ليتامىأما اليمن فبسبب اغبرب الدامية فإف عدد األطفاؿ ا                
بُت  فقط  مؤسسة ََٔترعاىم  فيها قد بلغ مليوف يتيم كيتيمة خلفتهم اغبرب 

مبليُت يتيم كيتيمة ،  ّحكومية كخاصة ، أما مصر فيقدر أعداد اليتامى هبا حوايل 
بينهم مليوف كنصف اؼبليوف  تتم رعايتهم ككفالتهم يف البيوت ، أما الباقي فتتم رعايتهم 

أما العراؽ فتلتبس فيو األرقاـ كدلك يف ظل ظركؼ اغبكومية كاػباصة ،  يف دكر الرعاية
لد ا البذاغبرب اليت مر هبا الببلد كرغم دلك فتقدر اؼبنظمات اؼبدنية عدد اليتامى  يف ى

مبليُت ك  ّأما األيتاـ يف السوداف فإهنم يزيدكف عن بنحو طبس مبليُت يتيم كيتيمة ، 
ألف  ِٓمؤسسة تظم أكثر من  ََٔوجد هبا كبو ألف يتيم ، كيف اؼبغرب ي َِٓ

أما سوريا كليبيا كفلسطُت فإف عدد األيتاـ فيها يتزايد كل يـو كال توجد  ّيتيم كيتيمة 
اليت  بسبب اغبركب الداميةإحصائية هنائية لعدد األيتاـ حيثي يتيتم األطفاؿ كل يـو 

  . ه البلداف ذتشهدىا ى

 بتقليد منبهرة بشكل عاـاالسبلمية ك  العربية   معاتاجملتأف  فنبلحظ"              
 . 3 "إيواءيومؤسسات  لك جبعلهم داخل ذك اليتامى  يف كيفية التعامل مع الغرب 

                                                             
 انترنت موقع ، رشدي أحمد مقال -  2
الٌتٌمفًالعالمالعربً،أرقامتعكسالمعاناة،-3 ،موقععبراإلنترنت،تارٌخmbc.net-ٌوم

م.2313مارس33النشر.
.5–،صربوٌةت،رؤٌةاإلسالمًالتصورفًالٌتٌمرعاٌة،محمودبنعلًبنزٌاد،الجرجاوي-4
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ؽبا لوائح اليتامى ، ك  تظم عدد من دار اؼبؤسسات ىي عبارة عن هذىإف         
  كيفية خرل يف  من دكلة ألها عملكزبتلف طبيعة  العاملُت فيها  كأنظمة ربكم كتوجو
تنمية جوانب النمو إلشباع لتلبية ك  جاىدة إهنا تسعىك  اليتامىالتعامل مع ىؤالء 

 منو .  النقص الذم يعانوف جانب  كلسد   شخصياهتم،  لتكوين الضركرية  حاجاهتم 

، معناه  إيواءيوكجود ىؤالء اليتامى داخل مؤسسات إف كما تراه الباحثة                 
اليت رغم اعبهود اؼبادية كاؼبعنوية اليت تبذؿ  ،بيئة األسرة الطبيعية كمعطياهتا من حرماهنم 

من أجلهم داخل ىذه اؼبؤسسات إال أهنا ال يبكن أف تعوضهم عما افتقدكه كحرموا منو 
كلو بقدر يسَت، لعيشهم يف بيئة جافة بعيدة عن بيئة األسرة الطبيعية كاعبو األسرم 

أللفة كاحملبة، خاصة كىم َل ىبوضوا ذبربة االندماج يف اجملتمع ، اؼبنشود، الذم تسوده ا
بل ىم معزكلوف عنو داخل أسوار اؼبؤسسات ليس ؽبم اػبيار فيها، موكل أمرىم إىل 
موظفُت يعاملوهنم صبلة ال فرادل، يف رعاية صباعية تتسم بالتقييد كاإللزاـ بالنظاـ الذم 

يتيم يبدك عليو الشعور بالوحشة كالعزلة مفتقدا البد منو يف تلك البيئات، فبا هبعل ال
االحتياجات الطبيعية مثل : اغبب كاغبناف، كالتقدير، كاألمن، كاالستقرار النفسي، 
كاالنتماء، كاغبرية، كاالستقبلؿ الفردم، كاػبصوصية، كاكتساب اػبربات اعبديدة كغَتىا 

يان على توافق اليتامى ىذا ينعكس سلبمن االحتياجات اؼبكونة للشخصية السوية . ك 
ذا َل يتعهدكا بًتبية متكاملة اعبوانب فإهنم إالشخصي، كاستقرارىم االجتماعي، ف

 سينتقموف من كاقعهم كؾبتمعهم بصور شىت، أدناىا العزلة كعدـ التفاعل، كأعبلىا اعبريبة

بصفتو اليتيم فبأمباطها اؼبختلفة، معربين بذلك عن شعورىم كبو أنفسهم كبيئتهم . 
لطبيعية اؼبكونة للشخصية نسانا كأم إنساف، وبتاج كلو بقدر قليل إىل الضركريات اإ

فبقدر افتقاره ؽبذه االحتياجات الفطرية، بسبب حرمانو من بيئة األسرة الطبيعية،  السوية 
 وبدث اػبلل يف تكيفو كاستقرار شخصيتو، كالذم يتضح يف سلوكو كتفاعلو االجتماعي. 
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ربتضنو، كاؼبقصود يدؿ على ضركرة كجوده داخل بيئة أسرية طبيعية كىذا               
 ه يفتتحقق فيها اؼبقومات اليت تشتمل على عوامل تكوين األسرة ، كوجود بالطبيعية اليت

اؼبنزؿ مع كجود األب كاألـ كاألخوة الذين وبققوف ىذه اؼبعاين يف بيئة اجتماعية مستقرة 
حقيقيُت من ناحية النسب أك غَت حقيقيُت.  بوينكمتآلفة، بغض النظر عن أف يكوف األ

فقد يوجد أحيانا أبناء يعيشوف يف كنف أبوين حقيقيُت، كلكنهم يفتقركف إىل 
 . االحتياجات الطبيعية أكثر من غَتىم من احملركمُت منها

داخل أسرة حاضنة يف إشباع بعض من بُت أف يكوف  حاجة إف اليتيم يفف"              
 القيم فبوجوده داخل أسرة حاضنة يكتسبت الطبيعية البلزمة لكل إنساف ، االحتياجا

النقص يف  مجتمع الذم يعيش فيو، كإكماؿكالعادات كالتقاليد اليت تسود البيئة العامة لل
يف رعاية صباعية  ةإيوائيشخصيتو اليت ال يبكن أف يكتسبها ماداـ يعيش داخل مؤسسة 

                                                 ٓ                                                  اعبو     األسرم".     ،بعيدةعن
  اؼبعاناة اليت عرضنا جزاء منها ىي بسبب عيش ىؤالء األيتاـ إف ىذه                

 يبكن كاليت  كحرماهنم من بيئة األسرة اليت ينعم هبا غَتىم  اإليوائية اؼبؤسسات  داخل 
 . أف تتحقق ؽبم من خبلؿ كفالتهم كاحتضاهنم، داخل أسر بديلة

كتكفي معاناة اليتيم خاصة كإف كاف يف السنُت األكىل من عمره مثبلن : إف                 
كاف يف السن الرابعة ك اػبامسة سؤالو عن األب ، فهذا حقيقة غاية يف اؼبأساة كيف 

ابنو ، كىذا عن حالة كاقعية كىي حالة الباحثة ذاهتا  الشعور دبكاف األب اػبايل يف نظر
) أين أبانا (  ىبلق يف نفسية األـ نفسها كال سيما األبناء نوعان من رر فسؤاؿ أبنائها اؼبتك

  . اغباجة إىل كجوده بينهم 

 

                                                             
 بعدهاوما6/ص،تربوٌةرؤٌة،اإلسالمًالتصورفًالٌتٌمرعاٌة،الجرجاوي-5
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من العائبلت الفقَتة  فهممؤسسة التوفيق كجود اليتامى يف  مث نأيت إىل              
لشدة خوؼ ىذه نظران دفع هبذه العائلة إىل كضع ابنها يف ىذه اؼبؤسسة ، فاغباجة ت

كبراؼ كفبارسة الرذيلة ، ألف الفقر يدفع بالطفل عائبلت على مستقبل أبنائهم من االال
نقدـ من خبلؿ ىذا البحث  كسوؼاليتيم إىل فبارسة أم كسيلة لغرض جلب اؼباؿ ، 

يف مؤسسة التوفيق  دراسة ميدانية) الكرمي   فالقرآضوء يف عن مشكلة اليتامى كعبلجها 
  . (   ماالنج سناف بلينبنق يف يتيملرعاية ال

 أسئلة البحث                                                –ب 
  يت هتدد أمن كاستقرار تعترب مشكلة اليتامى من اؼبشكبلت اػبطَتة ال            

 ه ذى  من   معات مهما كاف درجة ثرائها كتطورىا تعاينكما أف صبيع اجملت ،اجملتمعات 
اليتامى،  اؼبشكلة كتعمل جاىدة يف سبيل اغبد من األثار اؼبًتتبة من سوء معاملة 

                                             :  ة التساؤالت اآلتي ا البحث اإلجابة عنذيف ى ؿكسأحاك 
        ؟.  يتيم التوفيق لرعاية المؤسسة يف  يتامى تواجو الاؼبشاكل اليتىي ما  – ُ 
 .؟   ما ىي اسًتاتيجية مؤسسة التوفيق يف عبلج مشاكل اليتيم   –ِ 
 ؟ القرآف الكرميمؤسسة التوفيق يف حل مشاكل اليتيم يف ضوء اسًتاتيجية  كيف  –ّ 

 أىداف البحث     -ج

 يف ضوء القرآف كعبلجها مشكلة اليتامى   – كيسعى ىذا البحث حوؿ            
      :ربقيق األغراض التالية ( اىلدراسة ميدانية يف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتامى )الكرمي 

  األيتاـ يف التوفيق لرعاية مؤسسة يت تواجو اليتامى داخل معرفة اؼبشاكل ال  - ُ

 ) سناف بلينبنق ( ماالنج ، إندكنيسيا .          
         .اليتامى  يف حل مشاكل التوفيق  مؤسسة ية بياف اسًتاتيج   - ِ 

 .القرآف الكرمي اليتيم يف ضوء  مؤسسة التوفيق يف حل مشاكلبياف اسًتاتيجية    - ّ  
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  أىمية البحث  -د       

 تكمن أنبية ىذا البحث يف اىتماـ القرآف الكرمي بأضعف طبقة يف              
ؽبا من ارتباط بواقع حياة الناس ، يف كيفية التعامل  ؼبا اجملتمع كىي طبقة اليتامى ،

كيندرج من   ، عليها السعادة يف الدنيا كاآلخرةمعهم يف شىت شؤكف اغبياة كاليت يًتتب 
  جانبُت نبا :  ه األنبيةذى

   داخل الوصوؿ إىل نتائج من خبلؿ التعرؼ على حياة اليتامى  نظرية : أنبية :أواًل  
     اليتيم .   عايةالتوفيق لر  مؤسسة 

  أنبية تطبيقية : ثانياً  : 
   اجملتمع   يبكن ؽبذه الدراسة أف تيساىم يف حل القضايا السلبية اؼبعاصرة يف  - ُ

 . بو  تتعلق  اليت األمور ككل  باليتيم اػباصة اإلسبلمي  
   عصر .ا الذيف ى يتعلق باليتيم ما كلكأداة تطبيقية ب  القرآنية  النظرة  تقدمي   –  6
   حدود البحث  - ه    

  : ة الموضوعي ودالحد –3           

يف ضوء كعبلجها دراسة مشكلة اليتامى  علىاغبالية الدراسة اقتصرت              
 .  يتيم ال رعايةالتوفيق ل لكرمي دراسة ميدانية حوؿ مؤسسة القرآف ا

 :   الحدود المكانية  –6  
 بنق نناف بليسرعاية اليتامى يف التوفيق لداخل مؤسسة   ةتقتصر الدراس             

 دكلة اندكنيسيا .يف   ماالنج
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 تحديد المصطلحات  - و

ي الييتم الغفلة ، ك  ،ك ٔ إف األصل يف معٌت اليتيم االنفراد " اليتيم :              ظبي
رب ييبطئ عنو ألف الالييتم اإلبطاء ،  :أيضا يلكقعن بره ، تغافلألنو ي لكبذ اليتيم

الناس من قبل األب ، كىف اغبيواف من قبل األـ ، كىف الطيور من قبل األب  يفاليتيم ك ،
 .منقطع كاألـ معان ، كال ييقاؿ ؼبن فقد األـ من الناس يتيمان كلكن 

"  كأمو هكاللطيم الذم يبوت أبو أبوه  ىو من مات"برم :اليتيم :قاؿ ابن                       

  ٖ. يقاؿ درة يتيمة قد يتم الصيب بالكسر يتم ييتما ،ك عو أيتاـ كيتامى صبك 

 اليتيم يف االصطبلح الشرعي           

 الطفل ىو اليتيم  "بقولو فقد عرنفو اعبرجاين :الشرعي االصطبلح  أما يف             
   ٗ )."األـ  على الة االبن على األب نفق ألف األب عن اؼبنفرد

مات  صغَتطفل يطلق على كل اسم ىو بقولو : "  َُساين اكعرفو الك              
   .  أبوه كَل يبلغ اغبلم"

   ُُ" .م فقد أباهذالصغَت الالطفل  كقد عرفو ابن تيميو بقولو : " اليتيم ىو             
   ُِأب لو كَل يبلغ اغبلم " .  م الذالطفل الصغَت ال كعرفو النسفي بقولو : " اليتيم ىو

                                                             
646-645،ص12أبنمنظور،لسانالعرب،دارصادربٌروت،دونطبعة،ج-6
أنظرمادة)ٌتم(فىالمصادرالتالٌة:-7
.646-645،ص12روت،دونطبعة،جأبنمنظور،لسانالعرب،دارصادربٌ-أ

،دارالفكرمعجممقاٌٌساللغة،الرازي،أبوالحسٌن،تح،عبدالسالممحمدهارون،–ب
 .154،ص6م،ج1979-ه1399

 .143الرازي،مختارالصحاح،ص/-8
.185الجرجانً،التعرٌفات،دونطبعة،بابالٌاء،ص-9

بدائعالصنائعفًترتٌبالشرائع،دارالكتبالعلمٌةالطبعةالثانٌةالكاسانًالحنفً،-13
 346/ص7،ج1982-ه1436

مجموعالفتاويابنتٌمٌه،جمعوترتٌب_عبدالرحمنبنمحمدبنقاسم،،ابنتٌمٌه-11
 .138،ص/34داراحٌاءالكتبالعربٌة،ج/

59،ص/1تفسٌرالنسفً،داراحٌاءالكتبالعربٌة،ج/النسفً،-12
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 دكف م فقد أباه كىوذال الصغَت الطفل تيم ىو" اليكعرفو اعبزرم بقولو :             
  ُّ " البلوغ

  :قاؿ -رضي اهلل عنو–كم عن علي صفة بالبلوغ ؼبا ري ه العنو ىذتزكؿ ف             
 ال ييتم بعد احتبلـ  "  -قاؿ :   –صلى اهلل عليو كسلم  –حفظتي عن رسوؿ اهلل 

 ُْ" .ا ىي حاضت ذجارية ا كال يتم على
تدكر يف قبدىا  ا أنن  -غوم ، االصطبلحي اللي  – التعريفاتفاؼبستنبط من              

 مات أبوه كىو دكف سن البلوغ .   من  اليتيم أف بتفيد نفس اؼبعٌت ؛   كأهناإطار كاحد 
كما    يتيملل  شامبلن   تعريفان   صوغتأف للباحثة بيبكن  التعريفات  ه ذى  خبلؿ  كمن
 :   يلي

 سن   يزاؿ دكف كىو ما  أباه  فقد   مذالصغَت ال الطفل ىو: اليتيم              
 ا اؼبسمى ) يتيم ( . فل َل يبلغ كمات أبوه يدخل ربت ىذفكل طكاغبلم .   البلوغ

صفة اليتم على من فقد أباه فلم يعترب الشرع من فقد أمو يتيمان ؛ إمبا قصر              
 يمو . ى شؤكنو ، كيقـو بتأديبو كتعلعم يعوؿ الصغَت كير ذألف األب ىو ال ط فق
لقيط كملقوط " فعيل دبعٌت مفعوؿ ، ييقاؿ :   اللقيط من اللقطاللقيط  :    –6

ذبده  م شيء، كاللقيط اسم أل ء ببل تعبأخد الشيأصلو ، كاللقط "كملتقط 
اللقيط على  يطلق لفظب لاغيف الملقى على األرض من غَت قصد كال طلب ، ك 

    ُٔ:) فالتقطو آؿ فرعوف (. قولو تعاىل  يف التنزيل جاء ك  ،ُٓ " اؼبنبوذالطفل 
 

                                                             
13- العلمٌة المكتبة ، فًغرٌبالحدٌثواألثر النهاٌة  ، –الجزري 1399بٌروت، –ه

 .291،ص/5محمودمحمدالطناجً،،ج/–م،تحقٌقطاهراحمدالزاوي1979
داراحٌاء–مصر–حًالدٌنعبدالحمٌدمحمدم–سننابًداود،تحقٌق-ابًداود-14

بابماجاءحتىٌنقطعالٌتٌم،–،كتابالوصاٌا115،ص/3السنةالنبوٌة،ج/
 .2873رقمالحدٌث

،11ه،ج/1414بٌروتالطبعةالثالثة–لسانالعرب،دارصادرابنمنظور،-15
 .316،ص/مادةلقط

.6ٌةسورةالقصص،اآل-16
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 :    االصطالحأما في 

أما تعريفو يف اصطبلح الفقهاء : فإنو يتقارب التعريف الليغوم               
يد يف إال أنو يف التعريف االصطبلحي يوجد نوع من اغبصر كالتحد كاالصطبلحي

 التالية : الفقهاء تعريفات ا ما سنبلحظو من خبلؿ ذاىيتو كىم

 ، أك فراران من ُٕ العىيىلة ـبافة أيلقي بو مذولود الاؼبالطفل ىو  عند اغبنفية  :" –ُ
   ُٖ ."لك الطفل اللقيط كاف نتاجها ذ   الزناعملية 

الغَت  ىو الصغَتك ، لو أب أك أـَل ييعلم  مالذ صغَتالطفل ال" ىو اؼبالكية :  عند –ِ
    ُٗعلى القياـ دبصاحل نفسو " . قادر 

  "يسمى"لقيطان ليس لو كفيل يرعاه ،ضائع صغَت كل طفل  عند الشافعية :ىوأما  –ّ
من أىلو ، أم ألقي يف  ذباعتبار أنو نيب منبوذاأك ملقوطان باعتبار أنو ييلقط ك 

 . َِالطريق ككبوه"
أك  ذبنسبو كال رقو ني  لمييع َل مالصغَت الذ طفلالىو  اللقيط   عند اغبنابلة :أما  –ْ

 ُِمعينة " .  ضل إىل سن 
أف : تعريف  بلحظ ناألربعة فمن خبلؿ تعريفات الفقهاء كاألئمة              

  من أىلو الذم نيبذ  –حديث الوالدة أم   –للقيط مقتصر على اؼبولود  حناؼاأل
     ِِ. " نا هتمة الز إلصاؽ قر أك فراران من الف  ـبافة

                                                             
لة:ُتعنًالفقر-17 ٌَ  الَع
بدائعالصنائعفًترتٌبالشرائع،دارالكتبالعلمٌة،الطبعةالثانٌة،الكاسانًالحنفً،-18

197،ص/6م،ج/1986–ه1436
 .124،ص/4حاشٌةالدسوقًعلىالشرحالكبٌر،دارالفكر،ج/الدسوقً،-19
،دارالكتبالعلمٌة،الطبعةمغنًالمحتاجالىمعرفةمعانًألفاظالمنهاجًالشافعً،الشربٌن-23

 .418،ص/2م،ج/1994–ه1415االولى،
 226،ص/4كشافالقناععنمتناالقناع،دارالكتبالعلمٌة،ج/البهوتًالحنبلً،-21
،المطبعةالكبرىاالمٌرٌة،الدقائقوحاشٌةالشلبًتبٌٌنالحقائقشرحكنزالزٌلعًالحنفً،-22

 .297،ص/3ه،ج/1313القاهرة،الطبعةاالولى،بوالق
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 ييعلم  َل  مذالصغَت ال الطفل  بأنوو أهنم عربكا عن ىمفنجد  أما اؼبالكية              
 ِّ." لقيط سمى فيليس لو من يكفلو ضائع صغَت كل طفل هو  الشافعية ف أما ،أبواه 

تو إىل سن لقيط ما بُت كالدكل طفل مشل   فقد أما تعريف اغبنابلة              
  ِْمعينة

ه التعريفات يبكن للباحثة بأف تصوغ تعريفا شامبل ؼبعٌت للقيط : كىو ن خبلؿ ىذكم
 .   ملقوطان يف الشارع فلم ييعرؼ لو نسبالطفل اؼبلقوط كَل ييعرؼ أبواه بأف أيلقي 

 الدراسات السابقة   - ي

يف حدكد ما استطاعت الباحثة أف تطلع عليو ، كبعد التقصي كالبحث               
، كعليو فلم تعثر الباحثة  كتبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكوميةمثل م

، إال أف ىناؾ  مباشرة دراسة ميدانيةكؿ موضوع الدراسة دراسة سابقة تتنا أم يعل
تناكلت جوانب من موضوع الدراسة يف الدكؿ العربية ، كمن  اليتبعض الدراسات 

 .صرراسات على سبيل اؼبثاؿ ال اغبتلك الد

، بعنواف " ِٓقوزح  مرمي عطا حامدالباحثة ، دراسة الدراسة األولى :               
ة طنيالنجاح الو  ـ ، جامعةَُُِأحكاـ ماؿ اليتيم يف الفقو اإلسبلمي " نوقشت سنة 

كمن  العلمي يف كتابة البحوثيف كتابة حبثها اؼبنهج  قد سلكت الباحثةك   فلسطُت،
   :  كصلت اليها النتائج اليت

 قبل كالدتو ، كأخرل بعد كالدتو إف الشريعة اإلسبلمية منحت اعبنُت حقوقان  –  ُ
 ربقيق  تدكر يف ؾبملها حوؿ ضبايتو من اؽببلؾ أك الضياع أك التشرد ، فضبلن عن

                                                             
حاشٌةالصاويعلىالشرحالصغٌر،بلغةالسالكألقربالمسالك،الخلوتً)الصاويالمالكً(-23

 178،ص/4طبعة،ج/دارالمعارف،دون
االنصاففًمعرفةالراجحمنالخالف،داراحٌاءالتراثالعربً،الطبعةلحنبلً،المرداويا-24

 .432،ص/6الثانٌة،ج/
 134مرٌمعطاحامدقوزح،أحكاممالالٌتٌمفًالفقهاالسالمً،ص/-25
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ربفظ لو إنسانيتو كتوفر لو سبل العيش الكرمي ، بل كاؼبستقبل  مصاغبو اليت
 ما أمكن .  اآلمن 

 ىو الصغَت الذم فقد أباه باؼبوت كىو دكف سن البلوغ . اليتيم   – ِ

    أف الويل الغٍت ال هبوز لو األكل من ماؿ اليتيم ،كهبوز للفقَت باألقل من أجرتو  – ّ
   ِٔ. أك عملو ،كليس لو أف ينتفع بغَت األكل كالشرب 

على إف اإلسبلـ أمر بتسليم اليتيم مالو بعد التأكد من بلوغو كرشده كحرنـ   –ْ
الويل جحد ماؿ اليتيم ،كحرنـ عليو استبداؿ ماؿ اليتيم الطيب دبالو اػببيث 

   كخلط مالو دبالو بقصد إزالة ملكو عنو كعدـ تعيُت حق لو فيو . 

 أىم الفروق بين الدراسة الحالية وبين دراسة موضوع البحث               

تتطرؽ اىل اعبوانب األخرل كَل  اؿ اليتيم فقط اقتصرت علي مف ىذه الدراسة إ – ُ
افظ على، فاليتيغباؿ اليتيم  مالو فهو من باب أكىل  م كما ىو ؿبتاج إيل من وبي

 كىىموضوع البحث دراسة ف يرعاه يف صبيع جوانب حياتو ، كأإيل من   ؿبتاج
القرآف الكرمي " ستكوف دبثابة البلسم علي اعبراح  " مشكلة اليتامى كعبلجها يف

 مورعبميع متطلبات كأ مستوفاة كاملة متكاملةدراسة  حيث أهنا ستكوف 
 .  أىم اؼبشاكل اليت تواجو اليتامى داخل مؤسسة التوفيق كالوقوؼ علي  اليتامى

  ف منهج موضوع ىذه الدراسة كاف منهجا علميا كيظهر أنو كاف منهجا إ – ِ
الكرمي  القرآف ضوء يف ، أما ىذه الدراسة " مشكلة اليتامى كعبلجهااستقرائيان 
من  ستكوف ذات طابع خاص فإهنا ، كهبذا سم بأهنا دراسة ميدانية " فإهنا تت

 . حيث أهنا تدرس كاقع اليتامى كأىم  اؼبشاكل اليت تعًتيهم داخل اؼبؤسسة 

                                                             
.134مرٌمعطاحامدقوزح،أحكاممالالٌتٌمفىالفقهاإلسالمً،ص-26
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مث من ناحية أخرم كىي أف عنواف ىذه الدراسة ىو " أحكاـ ماؿ اليتيم يف  –ّ
كىى "مشكلة موضوع البحث دراسة  نليان عالفقو اإلسبلمي " زبتلف اختبلفا ك

لتعرؼ علي مشاكل ميدانية لدراسة فهي يف القرآف الكرمي "  كعبلجها اليتامى
  .اليتامى داخل اؼبؤسسة 

بعنواف "  ضباد  الباحث ، أيبن طبيس عمر دراسة  : الدراسة الثانية             
 نوقشت  يف احملاكم الشرعية، اهتااإلسبلمية كتطبيق يف الشريعة   اؼبالية اليتيم  أحكاـ
 نهجاؼب استخدـ الباحث ،اإلسبلمية غزة  ـ ، اعبامعة ََِٗ -ق  َُّْسنة 

   توصل إليها الباحث :   النتائج اليت كمن أىم  ، وصفيكال ستقرائيالا

 اليتيم ىو من فقد األب من الصغر كال يسمى بعد البلوغ يتيمان .  – ُ

  أك اؼبختلف حتبلـ كاغبيضاؼبتفق عليها كاال البلوغيبلغ اليتيم بإحدل عبلمات  – ِ
   فيها كالسن

اليتيم لو مكانة عظيمة يف اإلسبلـ ، كقد اعتٌت بو القرآف الكرمي كالسنة النبوية  – ّ
اؼبطهرة كرغبا يف فضل كفالتو كَل يقصر ذلك على قريب أك بعيد بل جعلو عامان 

  لكل اؼبسلمُت . 

 كتاب العزيز كالسنة اؼبطهرة . الوالية مشركعة يف ال – ْ

  الوالية على اؼباؿ من أخطر أنواع الوالية .  – ٓ

هبوز للويل أف يأكل من ماؿ اليتيم بقدر حاجتو كإف استغٌت رد ما أخذه  – ٔ
      استحبابان 

 ككذلك أف يذبح لو عقيقة. يتيم ،هبوز للويل أف يضحي من ماؿ ال – ٕ
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  ِٕمصلحة اليتيم . رىنو لغَتلو  ؼبصلحتو كال هبوز ماؿ اليتيم هبوز للوصي رىن – ٖ

 ِٖالزكاة كاجبة يف ماؿ اليتيم .  – ٗ

  كلتوفَتبل ىي مستحبة للمحافظة على مالو  مشركعةالتجارة يف ماؿ اليتيم –َُ
 مصدر رزؽ يقتات منو اليتيم . 

 وتو إذا كاف يف ذلك خَتان لليتيمهبوز خلط ماؿ اليتيم دباؿ الوصي كماؿ اخ–ُُ
  كوبرص على عدـ ضياعو .

 :أىم الفروق بين الدراسة الحالية وبين دراسة موضوع البحث               

من عن الدراسة األكىل  فعنواالكثَتا من ناحية  أف ىذه الدراسة ال زبتلف  – ُ
فقط بإضافة ما ىو مطبق يف احملاكم الشرعية يف بلد الدراسات السابقة 

كبُت ىذه الدراسة أف ىذه الدراسة تدرس  بينها الدراسة ، ككذلك االختبلؼ
، بينما دراسة موضوع  أحكاـ اليتيم اؼبالية كتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية

قرآف الكرمي دراسة ميدانية  يف ال تدرس مشكلة اليتامى كعبلجها االبحث فإهن
 . اليتامى يف دكر الرعاية  شاكلؼب

 نهج االستقرائي كالوصفي اؼبقارفلدراسة ىو اؼبإف اؼبنهج العلمي اؼبتبع يف ىذه ا  – ِ
    الكيفي . ها ىو اؼبنهج الوصفيبينما ىذه الدراسة فإف اؼبنهج اؼبتبع في

يت ، بعنواف ستيدراسة تسنيم " ؿبمد صباؿ " حسن ا:   الدراسة الثالثة              
، نوقشت سنة  فلسطُت مي " جامعة النجاح الوطنية ،يف الفقو اإلسبل " حقوؽ اليتيم

  كالوصفي ( ) االستقرائي ، منهجُت نبا :الباحثة  ستخدمتاـ ََِٕ

                                                             
 .134مٌسعمرحماد،أحكامالٌتٌمالمالٌةوتطبٌقاتهافًالمحاكمالشرعٌة،صأٌمنخ-27
 .134أٌمنخمٌسعمرحماد،أحكامالٌتٌمالمالٌةوتطبٌقاتهافًالمحاكمالشرعٌة،ص-28
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  ومن أىم النتائج التي وصلت إليها الباحثة :               

أبطل ما كاف عليو  ر عظيم للحفاظ على اليتامى ، فقدلقد كاف لئلسبلـ دك  – ُ
اؼبَتاث ،فاإلسبلـ  يف اعباىلية من عدـ توريث الصغَت كحرماف البنت من الناس

 .ن طمع األكصياء كضعفاء النفوسكرنثها كالذكور ، كحفظ ماؽبا م

على الويل جحد ماؿ  مير ربتسليم اليتيم مالو ، بعد التأكد من بلوغو كرشده ك   –ِ
كخلط مالو دبالو ماؿ اليتيم الطيب دبالو اػببيث أيضان استبداؿ  ربرمياليتيم ، ك 

   ِٗو فيو .يُت حقكعدـ تعبقصد إزالة ملكو عنو 

كما أمر اإلسبلـ بإحساف الوصاية على ماؿ اليتيم ، كرعايتو ، كتنميتو كحفظو   –ّ
من الضياع ، كأمر بإصبلح اؼباؿ من كل الوجوه ، كعدـ تسليم اليتامى أمواؽبم 

 إال بعد التحقق من رشدىم كصبلح تصرفاهتم . 

م ماؿ ذبب ىا ، فإف َل يكن ؽبكرثو  جعل اإلسبلـ نفقة اليتامى يف أمواؽبم اليت  –ْ
   َّ، فإف عجزكا فهي على األقارب إف استطاعوا .نفقتهم على كيل األمر

  ق بين الدراسة الحالية ودراسة موضوع البحثو الفر أىم                

بينما  ، سة حقوؽ اليتيم يف الفقو اإلسبلميإف ىذه الدراسة اقتصرت علي درا – ُ
يف القرآف  ستدرس "مشكلة اليتامى كعبلجها موضوع البحث فإهنا دراسة

ا العنواف أعم كأمشل منو للفظ حقوؽ اليتيم يف الفقو ىدالكرمي " ذلك كأف 
 أىم مشاكللدراسة دراسة ميدانية لدراسة ده اكبدلك ستكوف ى االسبلمي 

 .   داخل مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيماليتامى 

                                                             
.137تسنٌم"محمدجمال"حسناستٌتً،حقوقالٌتٌمفًالفقهاإلسالمً،ص-29
.138جمال"حسناستٌتً،حقوقالٌتٌمفًالفقهاإلسالمً،صتسنٌم"محمد-33
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سبلمي َل تتطرؽ ىذه الدراسة إىل أنواع اليتيم يف الفقو اإلإف دراسة حقوؽ  – ِ
ستبحث عن أنواع اليتيم يف  رآف الكرمي بينما دراسة موضوع البحثاليتيم يف الق

  القرآف الكرمي . 

البحث كاعبدكؿ التايل سيوضح أىم الفركؽ بُت الدراسة اغبالية ؼبوضوع               

   : من جوانب ـبتلفة  تطرقت إىل موضوع البحث كبُت الدراسات السابقة اليت

 الدراسة اغبالية  الدراسات السابقة  الرقم 
إف موضوع مشكلة اليتامى منتشر يف الفصوؿ كاألبواب   - ُ

 كَل تيفرد بأف تكوف عنوانان خاصا للكتاب 
أصبح موضوع مشكلةاليتامى عنوانان 

 للكتاب 
الكيفي اؼبنهج الوصفي  أنو يستخدـ كاؼبقارف  وصفي  أنو يستخدـ منهج االستقرائي ال 

 ؼبوضوع الدراسة 
تستخدـ كلمة "األحكاـ ك"اغبقوؽ" ال "مشكلة   - ّ

اليتامى" من الدراسة األكىل كالثانية كالثالثة عنوانان  
 للكتاب  

ال  "كلمة"مشكلة اليتامى تستخدـ
 األحكاـ كال اغبقوؽ عنوانان للكتاب  

 
 

اسة كاملة  متكاملة أهنا ستكوف در  م أهنا تطرقت لدراسة جانب معُت غباؿ اليتي 
  اليتيم  عبميع جوانب

أهنا ستقـو بوضع خطة ىذه اػبطة  أهنا َل تأيت خبطة تطبيقية ؼبوضوع الدراسة   - ٓ
 مستنبطة من القرآف الكرمي نفسو 
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         ي الفصل الثان                                        

   طار النظري لدراسات مشكلة اليتامى اإل                  

 اليتامىفي  : نظرة تاريخية  المبحث األول  

إف مشكلة اليتامى تعد من أىم مشكبلت اغبياة من أقدـ العصور، ككاف               
  كرفع  هبمة اليتامى كالرضب اىل إنصاؼ  أزماهنم يف الدعوة  مهمة األنبياء على اختبلؼ 

يف ىذه الكلمة عن اليتيم ال نقصد من فقد أباه  نحن ف تماعي عنهم ،الظلم االج
، كال نقتصر على اؼبعٌت الشائع لدل عامة الناس كحسب ، كلكن نتعداه إىل كل  فقط 

،  أكدلديهما   تم، ألف اليي  -ؾبهويل النسب –قد العلم بنسبو ككل من في  لقيط 
كيدعمو النظر  غوم ، االجتماعي كاللي  رؼ العي  يؤكده   ما كىذا   أشد كاؼبصيبة عليهما 

باب األكىل ألف  كؾبهوؿ النسب باليتيم ، من  إغباؽ اللقيط  إف  الذم يرل  "الفقهي 
مجهويل النسب ، ىم يف حكم اليتيم لفقدىم فاغبرماف عند كليهما ظاىر ال ىبفى 

 ُ "يلجأكف إليو عند الضركرة ؛  قريب ؽبم ، بل ىم أكىل بالعناية ؛ لعدـ معرفة  كالديهم
يف  فإخوانكم  آباءىم  يف اآلية الكريبة : } فإف َل تعلموا   تعاىل ىذا  قولو  كيؤيد 

 ِ.الدين { 

ؾبهويل النسب ىم أحوج من ك   أف اللقطاءكمن كجهة نظر الباحثة              
 ؿ تعاىل : } كإف زبالطوىم قا  القرآف عن اليتامى  عند حديثف الرعاية ، غَتىم إىل

ألف األخوة اإليبانية فبا تصلح بو اؼبخالطة ، بل ىي غاية ما تتطلبو   ّفإخوانكم {

                                                             
 (.14/255بنباز،والفوزان،وابنغدٌان،رقمالفتوى_)الفتاوىاللجنةالدائمةلإلفتاء،-1
 5سورةاالحزاباالٌة-2
223االٌةةسورةالبقر-3
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 }فإخوانكم يف الدين : كعندما ربدث عن ؾبهويل النسب قاؿ تعاىل،  اؼبعاملة
تأكيدا غبقهم الشرعي كتذكَتا  بأف االعتناء هبم ىو من صميم الدين ،  { كمواليكم

 .  أك التزاما اجتماعيا   ،فقط كاجبا كليس 

 فيدخل ربت مسمى لفظ اليتيم يف القانوف عدة حاالت منها: ُاليتيم يف القانوف  أما

 من توىف كالده  أف اليتيم   –ُ

  من كاف ؾبهوؿ النسب اليتيم  – ِ

 من كاف غَت ثابت النسبك   –ّ

وغو سن الثامنة عشرة ، للمعاش األساسي غبُت بل يستمر استحقاؽ اليتيم الدكر –ب 
كتزاد مدة االستحقاؽ ؼبن كاف طالبا ، إىل حُت انتهاء الدراسة ، على أال يتجاكز 
عمره شبانية عشر عاما بالنسبة ؼبرحلة التعليم اعبامعي أك ما يعادؽبا ، كيف صبيع 
األحواؿ إدا بلغ اليتيم السن اؼبشار إليها خبلؿ السنة الدراسية فيستمر استحقاقو 

 اش األساسي إىل هنايتها . للمع

   ِ. يستمر استحقاؽ اؼبعاش األساسي لؤلنثى اليتيمة إىل حُت زكاجها –ج  

 

 

 

 

                                                             
  عشر،المادةالحادٌة1985لسنة16قانونرقم-1
،المادةالحادٌةعشر1985لسنة16قانونرقم-2
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   وضع اليتيم قبل اإلسالم    المطلب األول :    

صلى اهلل   -ؿبمد  قد أشارت نصوصا عديدة يف كتب سَتة الرسوؿل               
من   -بشكل عاـ   –  اليتيم يعانيو  ما كاف  إىل  قومو  كىو اليتيم يف  -عليو كسلم

 حليمة  ما ربكيو  كمن ذلك "  ، لوضعو كازدراء  ،  ؾبحف ، كاحتقار مهُت ظلم 
حىت ...... قالت : " حيث  -صلى اهلل عليو كسلم   – رسوؿ اهلل مرضعة  السعدية 

صلى  –ؿ اهلل عليها رسو  ضى رً عي  كقد إال امرأةمنا  فماالرضعاء ،  أخذمكة ن إىل قدمنا
كما عسى   ، فكنا نقوؿ : يتيم !!يتيم  : إنو ا إذا قيل ؽب ، فتأباه  -اهلل عليو كسلم 

معي إال أخذت  تى مى دً فكنا نكرىو لذلك ، فما بقيت امرأة قى   أمو كجده ؟  أف تصنع
أرجع من بُت  كاهلل إين ألكره أف   رضيعا غَتم ، فلما أصبعنا االنطبلؽ قلت لصاحيب

تقصد النيب ؿبمد  -، كَل آخذ رضيعا ، كاهلل ألذىنب إىل ذلك اليتيم فآلخذنو صواحيب 
بركة ،   فيو  قاؿ ال عليك أف تفعلي ، عسى اهلل أف هبعل لنا  - صلى اهلل عليو كسلم

    ّ.غَته إال أين َل أجد  على أخذه   ٍتلى ، كما ضبى  فأخذتو  إليو   فذىبتي  قالت : 

    -صلى اهلل عليو كسلم –مد بأخذ النيب ؿبالسعدية َل ترض إذف فحليمة              
 كل النساء اؼبرضعاتك  أقبلت إليو كأخدتو ، األمل بأخذ غَته ، بعدما فقدتتمو ، مث يي لً 

ألهنم كانوا يرجوف اؼبعركؼ من أب ،  -صلى اهلل عليو كسلم  –َل يقبلن دبحمد 
من ربف كىدايا  ـى دن قى تػي  ما عسى أف  فما عسى أف تقدـ أرملة البنها اليتيم ؟ بلالصيب 

 فبل فائدة مرجوة اكل ىذن  كمكافئات ؼبن يقـو على إرضاعو ؟ إف ىذه األـ عاجزة ع

 

 

                                                             
النبً-3 ،تحقٌق:محمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،دار-صلىهللاعلٌهوسلم–محمدابنهشام،سٌرة

 .174/ص،1ج/م،1981الفكر،دونطبعة،
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لوال أف مٌن اهلل تعاىل على  نتيجة الطبيعية الرغبة عن ابنها،فكانت ال منها              
 . لوفَتا  كالرزؽ  اهلل بالربكة  فأكرمها حليمة هبذا الشرؼ العظيم ،

ابن  ما ركاه " ،  اليتيم عند أىل مكة   لى منزلةع الدالة  كمن الوقائع               
هلل أعظم من : إف ا  - صلى اهلل عليو كسلم –ؿبمد   ثى عً بي  ؼبا   عباس أف الكفار قالوا
 ْفنزلت   ، رسلو إال يتيم أيب طالبما كجد اهلل من يي  ك قالوا: ، أف يكوف رسولو بشرا

نىا ًإىلىٰ رىجيلو ًمنػٍهيٍم أىٍف أىٍنًذًر النَّاسى كىبىشًِّر الًَّذينى آمىنيوا أىفَّ   أىكىافى  } يػٍ بنا أىٍف أىٍكحى لًلنَّاًس عىجى
ـى   ؽبىيمٍ  ٍم  ًعٍندى   ًصٍدؽو  قىدى اًفريكفى   قىاؿى  ۗ   رىهبًِّ ا لىسىاًحره   ًإفَّ   اٍلكى  يعٍت  -  ( ميًبُت ىٰىذى

 . ٓ " – أىل مكة

ألف  - كال ينظركف مكة يتعجبوف إلرساؿ اهلل تعاىل لنيب يتيم ، فكفار              
ما ىي ميزاتو ؟ كَل يسألوا أنفسهم ؼباذا استحق ىذا  إىل ىذا اليتيم ، - قلوهبم مقفلة
 من   - صلى اهلل عليو كسلم –ؿبمد  شخصية   يف  إف اهلل الكرمي ،  التكرمي من

ىذه   كليستكزيادة ،  الرسالة  فيو  ما استحق   ةلكريبا  كاألخبلؽ اؼبيزات العظيمة 
شىت   اسباتكدبن حياهتم  تتكرر يف   بل إف الكلمة الفريدة ،ك  الوحيدة   ىي اغبادثة

فقد ركل البيهقي عن ابن "  ، تذكر كتب التفاسَت كالسَتة النبوية اؼبطهرة طرفا منها
  ذكر خدهبة  - اهلل عليو كسلمصلى   – ، أف رسوؿ اهلل - رضي اهلل عنهما -عباس

  فصنعت طعاما كشرابا فدعت  ، عن أف يزكجو بنت خويلد ، ككاف أبوىا يرغب 
فقالت خدهبة رضي اهلل عنها   ، ٔ والً قريش ، فطعموا كشربوا حىت شبى   أباىا كنفرا من

   ف حلة ، ككانوا يصنعو   فخلقتو كألبستو إف ؿبمدا ىبطبٍت فزكجو ، فزكجها إياه ا ألبيه

                                                             
2ٌةسورةٌونساآل-4
،أحمدالبردونً،الطبعةالثانٌة،دارالشعبالقاهرةالقرطبً،الجامعألحكامالقرآن،تحقٌق:-5

336/،ص8ج/،م1952
محًركة:الٌسْكُر،وَثِمَل،َكَفِرَح،فهوَثِمٌل،وجمُعَثَملٍَة:وماَثَمَلشرابهبشًء:ماأكل-الًثَمُل-6

ٌنُمْثِمٌل،كُمْحِسٍنوُمحًدٍث:ذوُرْغوٍة.قبلأنٌشرب.والثامل:السٌفالقدٌمالعهدبالَصفاِل.ولَبَ
، وَثَملَُهْم:أطَعُمُهْموَسقاُهْموقامبأمرهم،وأناَثِمٌلإلىكذا،ُمِحٌبلُه،وَتَثًمَلمافًاإلناءتَحًساهُ

َوًثَملًُهتثمٌالً:بًقاهُ.
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، فقاؿ ما  رم عنو السكر نظر فإذا ىو ـبلق عليو حلةباآلباء إذا زكجوا بناهتم فلما سي 
أيب طالب ؟ فقاؿ    ؿبمد بن عبد اهلل ، فقاؿ : أنا أزكج يتيم قالت : زكجتٍت  شأين ؟ 

قريش زبرب الناس  مث  نفسك  أما تستحي تريد أف تسفو  خدهبة  ال لعمرم ، فقالت
 ٕ ." ، فلم تزؿ بو حىت أقركنت سكراف  أنك 

لقي ، ال لعيب خي قبل بو زكجا البنتو عبد اهلل ال يي  فيا للعجب ؿبمد بن               
 عليو  اسب عيب وبي  م تي ،  فهل اليي  - صلى اهلل عليو كسلم –تمو لقي ، كإمبا ليي خى أك 

  ناأ   " َتمعٌت التحق  الذم وبمل إلنكارم ا  لدرجة أف يسأؿ األب سؤالو اإلنساف ،
                                                                                   " ؟ يتيم أيب طالب أزكج 

فقد طاؼ أبو جهل كمعو " مث موقف آخر يدؿ على النظرة نفسها ،                
فقاؿ  -يو كسلم صلى اهلل عل –الوليد بن اؼبغَتة ليلة بالبيت ، فتحدثا يف شأف النيب 

 كما دٌلك على ذلك ؟ قاؿ : يا  :  فقاؿ لو   لصادؽ  أنو أبو جهل: كاهلل إين ألعلم 
نسميو يف صباه الصادؽ األمُت فلما مت عقلو ككمل رشده نسميو   أبا عبد مشس كنا

؟  فما يبنعك أف تصدقو كتؤمن بو اهلل إين ألعلم أنو لصادؽ ،قاؿ : ك، اػبائن الكذاب
سيكرة  ل طالب  من أج  يتيم أيب  قد اتبعت أين  قريش  بنات   دث عٍت: تتح قاؿ

  ٖ ."  اتبعتو أبدا كالبلت كالعزل إف   ؟

 

 

                                                             
عطا،مكتبةدارالباز،مكةالمكرمةالبٌهقً،سننالبٌهقًالكبرى،تحقٌق:محمدعبدالقادر-7

129/ص7،ج13524م،حدٌثرقم:1994
القرطبً،الجامعألحكامالقرآن،تحقٌق:أحمدالبردونً،الطبعةالثانٌة،دارالشعبالقاهرة،-8

16/173م،ج1952
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إال  -دراء ألكـر بشر خلقو اهلل ال لشيءاحتقار كاز   كتعاظم ،كربي                 
ىت ا اعبنُت حىذفما ىو الذنب الذم اقًتفو  لفقده األب كىو جنُت َل يولد بعد ،

؟ إف الواجب يف مثل ىذه اغبالة  تكوف ىكذا معاملتو يف ؾبتمع ساده الظلم كاالحتقار
أف تأخذ بيد ىذا اليتيم بدؿ التنقيص  كاف وبتم أف تتجو القلوب بالرضبة كالشفقة ،

 . ذلك كعلى القلوب أقفاؽبا ؟ؽبم كلكن أٌّن  كربقَته  من شأنو ،

 فإهنم: " - يتيم أيب طالب -لى قوؽبم ع معلقان  ٗالسرخسي يقوؿ                
من رباين هذا لطف ف،  كضعيفيتيم  واقعنو يف البو ألكالسخرية يقصدكف االستخفاؼ 

يشتموف يتيما كىو َل يكن يتيما ، كال  فإهنم - ى اهلل عليو كسلمصل - لنبيو تعاىل اهلل 
     . َُ"  الشتمة تلك تتناكلو 

كإذا خطب ال  ، سمع منوكاف إذا تكلم ال يي   إذف فاليتيم قبل اإلسبلـ         
، ما  لم كإىدار كرامتوعلى ما كاف يعانيو اليتيم من ظي  كخَت دليلًـت ال وبي مث إنو نكح يي 

" كىو يف أرض اغببشة :  للنجاشي  –رضي اهلل عنو  - جعفر بن أيب طالب ه ذكر 
ل اؼبيتة كنأيت الفواحش قاؿ لو : " أيها اؼبلك كنا قوما أىل جاىلية نعبد األصناـ كنأك

 ثى عى كنقطع األرحاـ كنسيء اعبوار كيأكل القوم منا الضعيف فكنا على ذلك حىت بػى 
 ،دعانا إىل عبادة اهلل كتوحيدهعفافو ف نسبو كصدقو كأمانتو ك ؼي رً عى اهلل إلينا رسوال منا نػى 

 دؽ اغبديث، كأمرنا بصؤنا من دكنو من اغبجارة كاألكثافكآبا  كبن ما كنا نعبد   كلبلع
كهنانا عن  ار كالكف عن احملاـر كالدماء،وى سن اعبً كأداء األمانة كصلة الرحم كحي 

 ا بالصبلة كالزكاة كالصياـالفواحش كقوؿ الزكر كأكل ماؿ اليتيم  كقذؼ احملصنة ، كأمرن

                                                             
 33/ص،13/م،ج1986السرخسً،المبسوط،دارالمعرفة،بٌروت،-9

33/ص13م،ج1986السرخسً،المبسوط،دارالمعرفة،بٌروت،-13
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بو كاتبعناه على ما جاء بو ، فعبدنا اهلل  عليو أمور اإلسبلـ ، فصدقناه كآمنا  فعدد
   ُُ. كأحللنا ما أحل لنا "  نشرؾ بو ، كحرمنا ما حـر علينا  كحده كَل

كبلمو يدؿ أكال على أف القوم فيهم كاف يأكل الضعيف ، كأهنم ف        
، مث مالو كيأكلوف كيسخركف كيستهزؤكف منو  كييسيئوف معاملة اليتيم يقطعوف األرحاـ 

   . عن ذلكهناىم   -صلى اهلل عليو كسلم  –إف رسوؿ اهلل 

  اليتيم في الديانات السماوية  الثاني :    المبحث 

لذا   ، كالرعاية باللطف   مكانة ؿبفوفة  الديانات السماكية  يف  للطفل               
كيستطيع   فيها  الثابتة  ، كتربيتو كلو حقوقو بتوجيهو  االىتماـ  توجو أبناءىا إىل فهي

كال ربتاج ، القرآف الكرمي  كخصوصا،  ةالسماكي  الكتب  يراجع  كل من   معرفتها
فأنبية الطفل يف اجملتمع اإلنساين العاـ  ىتماـ إىل دراسة كتفكَتىذا اال بمعرفة سب

                                                                                                . نفسو بالبناء  بو عناية   كالعناية  اجملتمع لبناء  اؼبقومة  فهو اللبنة   سباما  كاضحة

كدبا أف الطفل يف عاؼبو الطفويل ال يتمكن من تربية نفسو كتوجيهها إىل                
،  كصاحل ؾبتمعو لذلك نرل العناية اإلؽبية تويل ىذه الناحية االىتماـ الوافر صاغبو

  من  الطفل  ا إىلشدا كثيق  تشدنبا  جياشة  عاطفة نفس األبوين   فتوجد يف
فعواطف األبوين ىي اؼبادة اغبيوية يف  اليت تبدأ فيها مسَتتو التكوينيةاللحظات األكىل 

جيل إهباد   اغبتمية ىو   نتيجتوف  توجيو حياة الطفل كتقويبها أما اإلنباؿ كعدـ الرعاية
                  ا.كسقوطه إىل تدىورىا  يف كياف األمة ما يؤدمف عييض

لى يف أظهر صوره اإلؽبي يتج فللطكمن خبلؿ ىذه العناية بالطفل نرل ا              
   ىي مشكلة تلك   األدكار كاؼبراحل  صبيع  يف اتاجملتمعمنها  عاين ت  إذ يتبٌت مشكلة

                                                             

.ومابعدها33/ص13م،ج1986السرخسً،المبسوط،دارالمعرفة،بٌروت،-11
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رضة ألعاصَت ىذه اغبياة ، كيبقوف عي  الذين يفقدكف اليد اليت ربنو عليهم  ( اليتامى )
ما   األمة من أعضائها  تفقد كاؼبوبقات كبذلك   لتجمع الرذائل العاتية كموردا خصبا

لو حصل ؽبم   منهم حتمية  كىبسر اجملتمع أفرادا كانت االستفادة  ، هبم تشد أزرىا
كلذلك نرل الدين اإلسبلمي اغبنيف  ة ،من يبادؽبم العطف، كاللطف كالرعاية الطيب

كف كالعناية بو يف سائر شؤ  عاية اليتيمر من أبنائو بفردو  يكلف كل  يفرض على ؾبتمعو ك
فإنباؿ اليتيم يساكم  صبح عاىة يف اجملتمع العاـ كيي   ،فاقد التوجيو   اغبياة لئبل ينشأ
نا إىل أسفار التوراة كاإلقبيل العهد كإذا نظر   اةللحياغبافظ   كىدـ كيانو إنباؿ اجملتمع 

كالتوجيهات اػباصة  من الوصايا على كثَت تشتمل   لوجدناىا القدمي ، كالعهد اعبديد 
                                                                                 كالضعفاء .  إىل جانب األرامل   إليهم كالرب األيتاـب

 الديانة اليهودية   فياليتيم   -لمطلب األول ا 

اء الذين أيرسلوا إليهم قد كفاة األنبيإف اليهود عرب السنُت الطويلة كبعد               
حقائقها   فقلبوا –عز كجل  –إليهم من عند اهلل  الكتب السماكية اؼبنزلة  حرفوا

إال أف بعض القوانُت اإلؽبية بقيت ككضعوا القوانُت اليت تتماشى معهم كمع عصرىم ، 
من  لليتامى الديانة اليهودية كسوؼ تظهر لنا نظرةكلكن بالصورة اليت ييريدكهنا ىم 

  :  تبع بعض النصوص اؼبتعلقة هبمت   خبلؿ

 اليتيم  سفر التثنية : " الصَّاًنعي حىقَّ  جاء يف مثبلن ما اغبث علي إطعامو ككسوتو ،  - أ 
 يف   كىتػىٍفرىحي كأيضان : "  كفيو ُِ". كىاألىٍرمىلىًة ، كىاٍلميًحبُّ اٍلغىرًيبى لًيػيٍعًطيىوي طىعىامنا كىلًبىاسنا

 يمً تً اليى ، كى  ًعيًدؾى أىٍنتى كىابٍػنيكى كىابٍػنىتيكى كىعىٍبديؾى كىأىمىتيكى كىالبلًَّكمُّ كىاٍلغىرًيبي               
نوا لىمً  ُّ" . كى ابً وى بػٍ أى  يفً   الذين ةً لى مى رٍ األى كى   َلىٍ  رً لشن اى  رً وٍ مي أي  ا يفً كٍ زي اكى ذبىٍ  وا عي كجاء أيضان : "ظبًى
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 ءكجا   ُْوا " .ضي قٍ يػى   َلىٍ  ًُتً اكً اؼبسى  قً حًبى ا ، كى وٍ حى قبى  دٍ قى كى  مً يً تً يٍ الى  لوى عى ول ، دى عى دٍ لى ا وا يفً ضي قٍ يػى 
  ُٓ".  في وٍ كي يى  ميً تً اليى كى  يبي رً غى ،الٍ  ؾى اءى رى كى   ولى لً عى تػي   بلى فى   كى مى رى كى   تى فى طى ا قى " إذٍ : أيضان 

:  بي رن الى  ؿى اى قى     اذى كى كعدـ ظلمو ، كمن تلك النصوص : " ىى  بو كالرأفة الدعوة إىل الرضبة – ب  
 ، الى  ةً لى مى رٍ األى كى  يمً تً اليى كى  يبي رً غى الٍ ، كى  اَلًً الظى  دً يى  نٍ مً  وبى صي كا اؼبغى ذي قً نى أى الن ، كى دى قان كعى حى ا كٍ ري جً أى 
 الى كأيضان : " كى   ُٔ" . عى ضً ذا اؼبوٍ ىى  يفً يان مان زكى وا دى كي فً سٍ تى  الى وا ، كى مي لً ظى تى  الى كا كى دي هً طى ضٍ تى 
 وً يٍ خً لى أى ران عى شى  مٍ كي نه مً  دي حٍ أى  رى كً فى يػي  الى ، كى  َتً قً الفى  الى كى  يبي رً غى الٍ  الى كى  يمً تً اليى  الى كى  ةً لى مى رٍ ا األى وٍ مي لً ظى تى 

ا نى يً دً يٍ أى  لً مى عٍ ضان لً يٍ أى  ؿي وٍ نقى  الى ، كى  لً يٍ لى اػبى ب عى كى نىر  ر . الى و شى ا أى نى صي لً ىبي  " الى   ُٕم".كي بً لٍ قػى  يفً 
     ُٖ"  يمً تً اليى  مي حى رٍ يػى  كى بً  وي نن نا ، إً تي : آؽًبى 

 قي يٍ رً طى   امن ، أى  ةً لى مى رٍ األى كى   مً يً تً اليى   دي ضً عٍ ، يػى  اءً بى رى غي الٍ  ظي فى وبىٍ  بي كجاء أيضان : " الرن              
وي جى وً عٍ يػي فػى  ارً رى شى األى 

ُٗ                

 فن " إً  َِ"  مٍ كي بً احً صٍ لً   ةً رٍ فى حي  فى كٍ ري فً ربىى كى   مً يً تً لى اليى عى  فى وٍ قي لٍ تػي  لٍ بى  كجاء ايضان :           
 قٍ حً سٍ اؼبنكى    مً يً تً اليى  قي " غبى  ُِ"  ابً بى الى  ان يفً نى وٍ عى  تي يٍ أى ؼبا رى  مً يً تً لى اليى عى  مً دٍ يى  تي زى زى ىى  تي نن كي 
 مي كي حي  جي وي عٍ تػي  كجاء أيضان : " الى  ِِ" .  ضً رٍ األى  نٍ مً  افو سى نٍ إً  مهي بً عٍ ري ان بً ضى يٍ أى  دى وٍ عي  يػى ن الى كٍ لى 
 .  "  ةً لى مى رٍ األى  بى وٍ ثػى  نى ىه ًتً سٍ  تي الى ، كى  ِّمً يً تً يى الى كى  يبي رً غى الٍ 
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      في الديانة المسيحية اليتيم   -المطلب الثاني  

اآلكل   تايل هنيهم عن اليف كفالتهم أيتاـ كب عظم اآلكل من بيوت األرامل ألف بياف  -أ 
تىبىةً  » : قىاؿى ؽبىيٍم يف تػىٍعًليًموً  "، كمن تلك النصوص :  منها الًَّذينى ، ربىىرَّزيكا ًمنى اٍلكى

ةً   اٍلمىجىاًلسى األيكىلى يف  كى  ّٗ،  كىالتًَّحيَّاًت يف األىٍسوىاؽً   يػىٍرغىبيوفى اٍلمىٍشيى بًالطَّيىاًلسى
، كىاٍلميتَّكىآًت األيكىلى يف اٍلوىالىًئًم. اٍلمىجىاًمعً 

ًلًعلَّةو كى  بػيييوتى األىرىاًملً من الًَّذينى يىٍأكيليوفى  َْ
  ِْ«. ىؤيالىًء يىٍأخيذيكفى دىيٍػنيونىةن أىٍعظىمى ، يليوفى الصَّلىوىاتً ييطً 

يىانىةي الطَّاًىرىةي " كمن تلك النصوص :ىتماـ هبم ،لعناية باأليتاـ كاالا -ب  النًَّقيَّةي ًعٍندى اهلًل اىلدِّ
كىًحٍفظي اإًلٍنسىاًف نػىٍفسىوي ًببلى دىنىسو  ، مٍ اآلًب ًىيى ىًذًه اٍفًتقىادي اٍليىتىامىى كىاألىرىاًمًل يف ًضيقىًتهً 

  ِٓ. اٍلعىاَلىً   ًمنى 

اإلرشاد ببعض اؼبواعظ كالنصائح جزاء من أطعم أك أكل يتيمان مثاؿ ذلك : تػىعىالىٍوا يىا  -ج 
فىأىٍطعىٍمتيميوين   جيٍعتي ميبىارىكًي أىيب ، رًثيوا اٍلمىلىكيوتى اٍلميعىدن لىكيٍم ميٍنذي تىأًسيًس اٍلعىاَلًى . ألىيننً 

غىرًيًبىان فىآكىيٍػتيميوين . عيٍريىانان فىكىسىٍوسبييوين . مىرًًيضان فػىزيٍرسبييوين . ًطٍشتي فىسىقىٍيتيميوين .كيٍنتي عى .
ا ًحينىًئذو قىائًلًُتى : يىارىبه ، مىىتى رىأىيٍػنىاؾى جىائًعن  ؿبىٍبيوسان فىأىتػىٍيتيٍم ًإيلىن . فػىييًجيبيوي األىبٍػرىاري 

ٍونىاؾى  نىاؾى ؟ كىمىتى رىأىيٍػنىاؾى غىرًيًبان فىآكىيٍػنىاؾى ، أىٍك عيٍريىاننا فىكىسى فىأىٍطعىٍمنىاؾى ، أىٍك عىٍطشىاننا فىسىقىيػٍ
 سنا فىأى ؟ كىمىىتى رىأىيٍػنىاؾى مىرًضنا أىٍك ؿبىٍبيو 

ى
نىا إًلىٍيكى ؟ فػىييًجيبي اؼب   ؽبىيٍم : اغبٍىقى   ًلكي كىيىقٍوؿ تػىيػٍ

 فػىعىٍلتيٍم " . فيب  الىًء األىصىاًغرً بًأىحىًد ًإٍخوىيت ىؤي   فػىعىٍلتيميوٍه   دبىا أىنكيمٍ   ٍم :لىكي   أىقيوؿي 
ِٔ 

 باليتيم   عة تدؿ يف ؿبتواىا على عناية األدياف السابقةفهذه مباذج رائ              
} القرآف الكرمي { إىل  –سبلمي قبل الدين اإل –كىذه ىي دعوة الكتب السماكية 

   .كاحملافظة عليهم  عايتهمر 
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    اليتيم في الحياة المعاصرة   الثالث : حث المب 

نا أف األمة اإلسبلمية ابتعدت أف إذا أمعنا النظر يف كاقعنا اؼبعاصر لوجد              
كيٍنتيٍم خىيػٍرى أيمَّةو  أمة ذا الطابع اؼبثايل كما يصوره لنا القرآف الكرمي : } خَت تيسمى
يف وبملوف على فك ،ِٕ{  ٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنٍػهىٍوفى عىًن اٍلمينكىرً أيٍخرًجى 

 ال باؼبعركؼ كالنهى عن اؼبنكر كنشر الدعوة اإلسبلمية إف كانوامر عاتقهم مسؤكلية األ
سنوف معاملة األيتاـ   ؟ وبي

ية يف اكبراؼ الولد : من العوامل األساس: " عبد اهلل ناصح علوافيقوؿ               
 .ِٖ" اليت تعًتم الصغار كىم يف زىرة العمر  تم مصيبة اليي 
  عن يتواّن كال ، مصاغبو كيتوىل ،  أمره يف يفكر من إىل وبتاج فاليتيم              
 الصاغبة النشأة لينشأ كإىل من يعطف كوبنو عليو ، كتعليمو كتربيتو كإرشاده توجيهو
 كالتنشئة الصاغبة الًتبيةاؼبعاملة اغبسنة اليت ترفق بو ك  األكصياء من هبد َل كإف ، القويبة
ل سيصبح يف اؼبستقبو أنك ، اإلجراـ كبو كىبطو اإلكبراؼ كبو فشيئان  شيئان  يبيل فإنو القويبة
  أبنائها لوحدهتا كإشاعة الفوضى كاالكببلؿ بُت  كسبزيقااألمة   ىدـ كزبريب لكياف أداة 
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  أنواع اليتيم في الحياة المعاصرة   - المطلب األول 

م لغة كاصطبلحا، كالذم ىو من مات أبوه ياليت عٌتلقد سبق اغبديث عن م           
دكف سن البلوغ ، كىذا ما اتفق عليو العلماء باليتيم حقيقة، كلكننا قبدىم يزاؿ كما 

ىم بغَت اؼبوت ، يث فقدكا آباءأغبقوا بو أنواعا أخرل، كحاالت ألطفاؿ ظبوا أيتاما ح
   : ا ما سأبينو فيما يليذكى

على كل طفل فقد أباه ، تطلق صفة ىي ك " النوع األكؿ : اليتيم اغبقيقي :            
ا النوع من الييتم ذ، كخَت دليل على ى ِٗ"  البلوغ ذكرا أك أنثى ، كىو دكفسواء كاف 
صلى اهلل عليو   –لنبيو  اطبان قاؿ تعاىل ـبي  -صلى اهلل عليو كسلم  –يب ؿبمد  ىو ييتم الن

ٍدؾى يىتًيمنا فىآكىل) :-كسلم        َّ.(أىَلىٍ هبًى

يو وبمك  ن يعولوم فقد مذكىو الطفل ال: ُّ النوع الثاين : اليتيم اغبكمي           
فيعترب م األموات ، كلكنهم يف حك أحياءىم ين أباءذاألطفاؿ ال ، كييقاس عليو يرعاهك 

مي ، تاـ من الناحية الفعلية ، كمن ىنا جاءت تسمية اليتيم اغبكيف حكم األي ىمأكالد
بل قد تستوجب  كاأليتاـ اغبقيقيُت ،  كينفق عليهم من يرعاىم كوبنوحباجة إىل  ألهنم

متكررة يف   إىل الرعاية أشد ما وبتاج إليها اليتيم اغبقيقي ، كىي مباذججلهم حاالت 
ألصناؼ اليت تدخل ربت مسمى اليتيم ؛ كأرل أف أىم ا على العمـوكل اجملتمعات 
 اغبكمي ىي : 

رؤيتهم ، ك م من زيارهتم ييحـر أبناءىف ، لفًتة طويلة كومُتاحملاؼبساجُت أبناء  –أ 
  . األيتاـ اغبقيقيُت كرعايتهم ، كيعيشوف عيشة عن حناهنم ان بعيد كف نشأفي
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أكالدىم من أجل ين يقضوف عمرىم بعيدان عن زكجاهتم ك ذالرجاؿ األعماؿ  أبناء –ب 
    ِّ. ماسة إليهمحباجة أطفاؽبم أف  جاىلُتاؼبادم ، مت العمل كالكسب

 بل ييعرؼ موهتم من حياهتم .  تقطعت سبل االتصاؿ هبم فين ذاؼبفقودين الأبناء  –ج 

 . ن يعوؽبم كال م يأككف إليومأكل هبدكف ين ال ذال أبناء الشوارع   –د 

ب عن األـ بطبلؽ فإنو ييعرض األطفاؿ للضياع األفإف انفصاؿ أبناء اؼبطلقُت  –ق 
 . كاإلكبراؼ 

دبوهتا يفقد الطفل  ألف األـ مصدر العطف كاغبناف أكثر منها لؤلب ك أيتاـ األـ ،  –ك 
  . لك كل ذ

 ية أنفسهم ، فهم عاجزكف عن رعايةأبناء اؼبعاقُت ألف أباءىم عاجزكف عن رعا –ز 
 . أبنائهم كالعناية هبم من باب أكىل 

خوفا من  ، يف مكاف ما م ييلقى بو ذالالصغَت و الطفل فاللقيط ى ،أما اللقطاء –م 
   ّّ.  هتمة الزنا 

قد جاء يف ، ك  ه كال أموأبو  رؼأما ؾبهوؿ النسب ، كىو من ال ييع               
 : " إف ؾبهوؿ النسب يف حكم اليتيم لفقده لوالديو –رضبو اهلل–ابن باز  فتول

إغباؽ اللقيط ف إليو عند الضركرة " ، ألعدـ معرفة قريب يلجك ، كىل بالدرجة اال
  ّْ. ظاىر  منهما اب األكىل ألف اغبرماف عند كلكؾبهوؿ النسب باليتيم ، من ب
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كيؤيد ىذا قولو تعاىل يف اآلية الكريبة : } فإف َل تعلموا آباءىم فإخوانكم              
 .يل النسب ىم أحوج من غَتىم إىل الرعاية  ككجو داللتها على أف  ؾبهو {  الدين يف

   واجو اليتامى في الحياة المعاصرةالمشاكل التي ت  -المطلب الثاني :

ا عُت ذاغبياة اؼبعاصرة كثَتة جدا ، فه إف اؼبشاكل اليت تواجو اليتامى يف               
التوفيق  مؤسسةه اؼبشاكل يف ذحثة بالبحث حوؿ ىموضوع البحث كىو ما ستقـو البا

 رعاية األيتاـ كسيكوف بيانو تفصيليان يف الفصل الرابع دبشيئة اهلل تعاىل .  ل
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 :  منهجية البحث  الفصل الثالث                        

  مدخل البحث ونوعو  –أ 

 الوصفي ، الكيفي دخلاؼب ا البحثستخدمت الباحثة يف ىذا                    
الباحثة البحث باؼبقابلة كاؼببلحظة اؼبباشرة يف ميداف البحث عبمع يعٍت اجرت 

ه البيانات ظاىرة كاقعية يف اؼبرتبطة دبوضوع البحث كتعترب ىذ كدراسة البيانات
أف العملية تناسب أف يستخدـ اؼبدخل الكيفي حيث مؤسسات رعاية اليتامى 

صف كصف كيعٌت بالو ، "  م يتصف بالوصف كاالستعراض كاالكتشاؼ الذ
الظاىرة كما توجد يف الواقع ، كيهتم بوصفها كصفا دقيقا كيعرب عنها تعبَتا كافيا 
، كيتم البحث الكيفي من خبلؿ اؼبقابلة كاستجواب أفراد ؾبتمع البحث أك عينة 

 .  ُ" هبا منهم حبيث كصف الظاىرة اؼبدركسة كالوقوؼ على كل النقاط اؼبهمة 

 ميدان البحث  –ب

تقـو الباحثة هبذا البحث يف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم سناف                     
ه ألف ىذه اؼبؤسسة إىل ىذكبتوجيو من الدكتورة توتك ضبيدة  نج نبنق ماالبلي

لك من ناحية اللغة ألف الباحثة تواجو تظم عدد كبَت من اليتامى ككذاؼبؤسسة 
 صعوبة من ناحية اللغة .  

 حظور الباحثة   -ج

الة اغبأما دكر الباحثة كأداة البحث ، لتشاىد الظواىر كتبلحظ                     
 مباشرة كتسمع اؼبعلومات اؼبرتبطة دبوضوع البحث ، كقد حاكلت الباحثة أف 
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حاضرة كقريبة دبوضوع البحث ذبمع البيانات بأكثر ما يبكن ، فالباحثة تكوف 
 لبيانات الصحيحة كالعميقة . ا البحث كعبمع البيانات كللحصوؿ على اكيف ىذ

 :   البيانات مصادر -د 

  :قسمُت إىل البحث اذى يف اؼبستخدمة البيانات مصادر تقسيم يتم                  
 :  الثانوية البيانات مصادر ، األكلية البيانات مصادر

  األكلية البيانات مصادر-ُ          

 اغبصوؿ مت اليت اؼبباشرة البيانات ىي كليةاأل البيانات مصادر إف                  
  عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات  أما ، كاؼبقابلة  اؼببلحظة  طريق عن عليها

 كاؼبربُت اؼبشرفُت مع كمقابلة اؼبؤسسة يف  باشرةاؼب  بلحظةخبلؿ اؼب من  الباحثة
 .  التوفيق مؤسسة داخل

  الثانوية البيانات مصادر – ِ

  عليها اغبصوؿ مت اليت الوثائق دراسة من الثانوية البيانات مصادر إف                  
 لؤلنشطة كصور ، الوثائق دراسة من الباحثة عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات أما
 . التوفيق مؤسسة داخل تقاـ اليت

 دوات البحث : أ -ه

أداتُت للبحث  ا البحثاؼبستخدمة يف ىذصبع البيانات إف أدكات                    
 كنبا : 
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البحث ،  ثة أف تفعل اؼببلحظة كفقا ألغراضاؼببلحظة ، حبيث يبكن للباحدليل  – ُ
كمن خبلؿ اؼبقاببلت كاؼببلحظات للبيئة أك كضع اؼبقاببلت فضبل  أف تأثَتىا 

 ا اؼبوضوع كاؼبعلومات اليت تظهر كقت اؼبقابلة . ىذعلى سلوؾ 

جابات على ز على عملية صبع البيانات لتسجيل اإلألة تسجيل ، فإف الباحثة ترك -ِ
، كقد قامت الباحثة ه األداة يف أثناء  اؼبقابلة موضوع البحث كتستخدـ ىذ

 . بتصوير ألىم األنشطة داخل مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم 

 اسلوب جمع البيانات  –و 

 ، تستخدـ  للحصوؿ على البيانات اليت ؽبا صلة دبوضوع الدراسة               
 يلي :  ا البحث منها مااحثة عدة طرؽ عبمع البيانات يف ىذالب

 اؼببلحظة  – ُ

اؼببلحظة ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم يف اكتساب إف                
  ِأك يسمعو .هبمع خرباتو من خبلؿ ما يشاىده  خرباتو كمعلوماتو حيث

ا البحث ىي هبا الباحثة يف ىذ متأما نوع اؼببلحظة اليت قا               
مث تسجل الباحثة البيانات اؼبهمة أثناء اؼببلحظة ، كأدكات اؼببلحظة اؼبباشرة 

يعىد . 
  اؼببلحظة اؼبستخدمة ىي مبط اؼببلحظة كالتقرير اؼبيداين أك دليل اؼببلحظة اؼب

 

 

   
                                                             

جابرعبدالحمٌدجابر،مناهجالبحثفًالتربٌةوعلمالنفس،القاهرة:دارالنهضةالعربٌة،-2

 .149،ص/1978



33 
 

 اؼبقابلة    – ِ

الباحثة من خبلؽبا جبمع تقـو ك  ياف شفومتعترب اؼبقابلة استب                     
همة من األدكات اؼبالبيانات الشفوية من اؼبفحوص كىي أداة اؼبعلومات ك 

 البشرية   من خبلؿ مصادرىاكالبيانات الدقيقة للحصوؿ على اؼبعلومات 
  ّمباشرة .

 لكاؼبقابلة العميقة كذ اؼبقابلة اليت قامت هبا الباحثة ىينوع  أما                     
فهم : ا البحث ضوع البحث ، أما  اؼبتحدثوف يف ىذبطرح األسئلة اؼبرتبطة دبو 

البيانات اليت مت أما كاؼبشرفُت كاؼبربُت داخل اؼبؤسسة  مؤسسة التوفيق  مدير
مؤسسة اليت تواجو اليتامى داخل شاكل  بأىم اؼبمرتبطة فهي اغبصوؿ عليها 

، مث تسجيل تلك البيانات كل ه اؼبشا ؼبؤسسة يف حل ىذكاسًتاتيجية االتوفيق 
  . لتحليلها فيما بعد 

   االستبياف  – ّ

للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات مهمة أداة يعترب االستبياف                      
على شكل عدد من األسئلة االستبياف كاغبقائق اؼبرتبطة بواقع الدراسة ، كيقدـ 

   ْ. االستبانة  اؼبعنيُت دبوضوع  فرادعدد من األ قبل   من يطلب اإلجابة عليها 

عبمع البيانات حوؿ  مشاكل  تستخدـ الباحثة االستبياف ك                      
  . اليتامى داخل مؤسسة التوفيق  

 

                                                             
3
م،ص/1997دوقانعبٌدات،البحثالعلمً:مفهومهأدواتهأسالٌبه،الرٌاض:دارأسامة،-

135.
 .121لمالنفس،ص/جابرعبدالحمٌد،مناهجالبحثفًالتربٌةوع-4
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 الوثائق  – ْ

غبصوؿ على البيانات الوثائقية ، كيف إف استخداـ الوثائق يف ا                     
ى البيانات تستخدـ الباحثة الوثائق عن طريق صور الوقت نفسو للحصوؿ عل
لتيسَت  ربقيق  صحة   اليتيم  لرعاية   التوفيق ة سمؤس األنشطة اليت تقاـ داخل 
 البيانات اليت مت صبعها . 

 اسلوب تحليل البيانات   –ز 

إف عملية ربليل البيانات مع صبعها سبر بعدة مراحل ، ىي بداية                      
ك عرض البيانات مع ربقق كبعد ذلمث زبفيضها ، ن عملية صبع البيانات م

 . كفيما يلي بياهنا صحتها مث االستنتاج 

 تصنيف البيانات   – ُ

البيانات عن مشاكل اليت تواجو اليتامى داخل يتم تصنيف                      
مؤسسة اؼبشاكل داخل ه ىذمؤسسة التوفيق  كاسًتاتيجية  اؼبؤسسة يف حل 

ه اؼبشاكل  كمن  خبلؿ اشرة  عن ىذالتوفيق  مت صبعها من خبلؿ  اؼببلحظة اؼبب
اؼبقابلة مع مدير اؼبؤسسة كعدد من اؼبشرفُت كاؼبربُت القائمُت على رعاية اليتامى 

 اؼبؤسسة . ه ىذداخل 

 زبفيض البيانات   – ِ

 مت تصنيفها الباحثة ىي ه اؼبرحلة التالية من البيانات اليتإف ىذ                     
ؽبا صلة بو كإزالة البيانات اليت ليس ؽبا اليت اختيار البيانات اليت تدعم البحث ك 

  عبلقة بالبحث مع ربققها من بيانات اؼببلحظة كاؼبقابلة كالوثائق كاالستبياف .
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 عرض البيانات  - ّ

دة عن مشاكل اليتامى بعد أف تتم عملية اختيار البيانات اعبي                     
 اليتيم حاف الوقت لعرض أبرز اؼبشاكل اليت تواجو لرعاية داخل مؤسسة التوفيق

 ه اؼبؤسسة .اليتامى داخل ىذ

 استنتاج البيانات  – ْ

توفيق نتيجة ربليل عملية مشاكل اليتامى داخل مؤسسة ال كىي               
. عليها تغلبال ككيفية اؼبشاكل ىذه غبل اؼبؤسسةكاسًتاتيجية 
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 الفصل الرابع                              

 عرض البيانات وتحليل النتائج                     

  عرض البيانات  -الً : أو 

نان س) نبذة مختصرة عن مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم -المطلب األول : 
 .ماالنج( بنق نبلي

ه اؼبؤسسة يف حفل ذاليتيم مت التخطيط لبناء ىرعاية مؤسسة التوفيق ل          
ميبلدم عقبها  ُٓٗٗاستقبلؿ دكلة إندكنيسيا يف شهر أغسطس من سنة 

بشأف بناء مؤسسة تأكم كتكفل اجتماع تشاكرم برئاسة مؤسسة األكقاؼ ، 
، يف منطقة ميبلدم  ُٕٗٗاليتامى ، فوافق اغبضور كمت بناؤىا كإنشاؤىا يف سنة 

ماالنج ، كاؼببٌت مكوف من طابقُت كما مزكد دبصلى كدببيت  بنق يفناف بلينس
منفصل للبنات ، كيف بداية بناءه كاف عدد لؤلكالد كما يوجد بو ملحق مبيت 

طفبل من األطفاؿ اليتامى كمن أطفاؿ العائبلت الفقَتة ،   ُِٓاألطفاؿ حوايل 
  ُ.  طفبل ّْميبلدم ىو  َُِٔبينما العدد اؼبتبقي يف سنة 

 ) مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم (  ه المؤسسةذىداف ىأ - 3

 إليو .  فكجود مكاف آمن لؤلطفاؿ اليتامى يأكك   – أ

 كمن الوقوع يف عمليات اغبفاظ على األطفاؿ من التسوؿ كفبارسة الرذيلة ، -ب 
 كم العائبلت الفقَتة .   ذمن األطفاؿ كخاصة  التنصَت 

 خصية الطفل اليتيم . سنة لتطوير شربقيق األحواؿ اغب - ج

                                                             
 االرشٌفالدلٌلًفًمؤسسةالتوفٌقلرعاٌةالٌتٌم.-1
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 اغبسنة لتطوير اللغة العربية .  ربقيق البيئة الليغوية  – د

  -اإلدارة في مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم :  - 6

مية اغبكومية ماالنج األكىل ، اؼبدير أك الرعاية : ىو اؼبعلم يف اعبامعة اإلسبل  -أ
 ره مدير اعبامعة . ياختاب كيقـو كفاءة العلـو الدينية الكافية لديو    كتكوف

 يتكوف من : تكوين االخبلؽ الدينية ، كالصحة كرعاية االطفاؿ ، األقساـ :  –ب       
 كتعليم االفكار كالقرآف . 

  . ِاؼبشرؼ كاؼبشرفة أك اؼبريب كاؼبربية  –ج 

  -ترتيب مشرف ومربي مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم :  - 1

 اؼبدير : أضبد مهتدم رضواف 

 لدكتور اندا اغباجة صبيلة عبداهلل ؿبمور ا

 الدكتور اندا اغباجة يولييت 

 عيب األستاذة سيت مرمي ش

 األستاذة حسن اػباسبة 

 األستاذة نور حسنة 

 األستاذة تقوه 

 يف الدين ساألستاذ 

       األستاذ أضبد زكريا 
                                                             

 األرشٌفالدلٌلًفًمؤسسةالتوفٌقلرعاٌةالٌتٌم.-2
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ه ذتعترب ى ّتيمكمن خبلؿ اؼبقابلة مع مدير مؤسسة التوفيق لرعاية الي             
، إندكنيسيا يف مدينة ماالنجاؼبؤسسة من اؼبؤسسات اؼبعركفة كاؼبميزة داخل صبهورية 

كتظم اؼبؤسسة األطفاؿ األيتاـ من اعبهتُت األب كاألـ ، أك األيتاـ من جهة األـ ، 
أك األيتاـ من جهة األب ، أك األطفاؿ يف سن اؼبدرسة من العائبلت الفقَتة من 

ُت كالبنات يف أعمار متفاكتة حيث اتضح من خبلؿ اؼبقابلة أف اعبنسُت البن
اؼبؤسسة تقبل األطفاؿ يف صبيع السنوات كيوجد هبا أطفاؿ يف سن الثالثة كالرابعة 

أك ينتقل  حُت  أف يشتغل إىل سن السادسة كالعشركف ، كيبقى األطفاؿ هبا إىل
  . إىل بيت جده أك أعمامو أك أقاربو 

 شاكل اليتامى داخل مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم . مالمطلب الثاني :

ية اليتيم كمشكلة كبعد تقدمي البيانات عن مؤسسة التوفيق لرعا                  
ا قامت الباحثة باإلجابة على أسئلة ذه اؼبؤسسة ، كمن أجل ىذاليتامى داخل ى

 البحث كربليلها، من خبلؿ االستفادة من أراء ؾبتمع الدراسة . 

كلقد قامت الباحثة بإجراء اؼبقابلة كصبع البيانات كتسجيل                  
سبت  وجد صعوبة من ناحية اللغة إال أنومع العلم بأنو كانت ت ئلة كاألجوبة األس

مع السيد أضبد مهتدم رضواف مدير  ْبتوفيق من اهلل تعاىل ، فكانت اؼبقابلة
رفُت كاؼبربُت يف اؼبؤسسة ككاف اغبوار مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم كبعض من اؼبش

اؼبشاكل اليت تواجو اليتامى يف مؤسسة التوفيق السؤاؿ الرئيسي كىو يدكر حوؿ 
   -كمن خبلؿ اؼبقابلة اليت قامت هبا الباحثة نتوصل إىل : 

 

                                                             
3
م،س2/11/2316ٌومالثالثاء،أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌقلرعاٌةالٌتٌم،-

م12
م.12م،س/2/11/2316لتوفٌق،ٌومالثالثاء،أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةا-4
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  المشاكل االقتصادية  – 3

 يت : تبُت اآل ٓكمن خبلؿ اؼبقابلة                       

  .األطفاؿ األيتاـ اؼبسجلُت يف اؼبؤسسة من األسر الفقَتة لوجو العاـ على ا -أ 

تأيت باؼبرتبة األكىل بُت  لة الدخل اؼبادم ألسر األيتاـقأف مشكلة                       
بسبب فقداف كيل األمر األب العائل لؤلسرة، لك ذك اؼبشاكل اليت تعًتضهم 

أف  ك ،كعلى أبناءىا  األسرةاػبوؼ على مستقبل مشكلة  كمن ىنا تأيت
السبب يف ذلك يعود إىل أف األسرة فقدت الوالد الذم كاف يقـو بدكر 
التخطيط كالتوجيو كالسعي لتأمُت مستقبل أبنائو كبفقده فقدت األسرة األماف 

قلة الدخل فب ،  على مستقبلها، كحلت مشكلة )صعوبة تسديد الفواتَت(
 ٔ . يف دفع الفواتَت تواجو األسرة صعوبة اؼبادم لؤلسرة

على تلبية احتياجات يف ؾباؿ اػبدمات اؼبنزلية على  غَت قادرة  أف األسرة - ب
األطفاؿ األيتاـ،  تعليم  تطوير  اغباجة إىل استمرارية   أكمل كجو ، كخاصة

اف تبُت مهتدم رضو  مع مدير مؤسسة التوفيق السيد أضبدٕكمن خبلؿ اؼبقابلة 
ين ال ذؼبؤسسة معظمهم كجلهم من األسر اله اذىأف األطفاؿ األيتاـ يف 

   ٖهبدكف مأكل ؽبم  كمن األسر شديدة الفقر . 

 

 
                                                             

م.12م،س2/11/2316أحمدمهتديرضوان،ٌومالثالثاء،مقابلة،-5
6- ، مقابلة  الجمعة ٌوم ، الٌتٌم لرعاٌة التوفٌق مؤسسة مدٌر ، رضوان مهتدي /5أحمد

م.2م،س/11/2316
7
- ، الجمعةٌوم،الٌتٌملرعاٌةالتوفٌقمؤسسةمدٌر،رضوانمهتديأحمدمقابلة 5/

 2/س،م11/2316
 أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌقلرعاٌةالٌتٌم.مقابلة،-8
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   االجتماعية  التربوية و المشاكل  - 6

كمن خبلؿ ، معاناهتم يف اجملتمع اف اؼبشاكل االجتماعية كثَتة منها                        
مرحلة الطفولة كاؼبراىقة، داخل  ؿاألطفابعد أف يبضى ىؤالء تبُت أف  ٗاؼبقابلة

، فإهنم ينتقلوف بعد ذلك إىل مرحلة من أكثر اؼبراحل يف حياهتم  يوائيةإلااؼبؤسسات 
 حساسية كىي: مرحلة االنتقاؿ إىل العيش كاالندماج يف اجملتمع خارج أسوار

كقبل  ، على أنفسهم يف صبيع شئوف حياهتم اؼبؤسسة اإليوائية، معتمدين يف ذلك
كانوا يف رعاية تتكفل جبميع متطلباهتم، كبسبب طبيعة الظركؼ اليت أمضوىا ذلك  

داخل اؼبؤسسات اإليوائية ، فإهنم َل يتمكنوا من االستعداد لتلك اؼبرحلة، حيث 
تواجههم خبلؽبا صعوبات كعقبات، تكوف سببا يف عدـ استػقرارىم كاندماجهم 

كمن خبلؿ اؼبقابلة كمن الظواىر كالعقبات  بشكل سليم،  االجتماعي داخل اجملتػمع
 :اتضح اآليت  َُمع السيد أضبد زكريا

أحوج  منيف، كىم يف مرحلو اصطدامهم بالواقع، الذم َل يتعرفوا عليو بالقدر الكا -أ 
إىل من يرشدىم كيأخذ بأيديهم. خاصة كأف الواحد منهم حباجة ما يكونوا فيها 

 .  لوحده اؼبرحلة   يواجو ىذه

إف شعور الطفل اليتيم بأف ليس لديو أسرة، كؿبرـك من كالديو، ىبلق لديو                
شعورا بعدـ االكًتاث كالتقدير ألحد، فبا يؤدم إىل العديد من االضطرابات السلوكية 
الناذبة عن شعوره بالضياع االجتماعي كالضياع النفسي، كيًتتب على ذلك اصطدامو 

كجوده، كقد يلجأ بعضهم إىل اعبريبة كالسرقة   اكلة إلثبات بالبيئة االجتماعية، يف ؿب
ـ من الذات أحيانا أك من لبلنتقا، األخبلقية  كاالكبرافات  اؼبمنوعات،  أك تعاطي

                                                             
 م.2م،س/7/11/2316أحمدزكرٌامشرفٌوماالحد،مقابلة،-9

م.2م،س7/11/2316أحمدزكرٌا،مشرفٌوماالحد،مقابلة،-13
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لتكافل االجتماعي السليم كالوقوؼ جبانبهم معنويا اعندما َل هبدكا من أفرادىا   اجملتمع
 .  كماديا

سكن لت الشخصػية، مثل إهبار استلزمات كاالحتياجاتأمُت اؼب يف صعوبةب يفاجؤكف –ب
 كأمور الزكاج .

لشعور بالوحدة فجأة بعد أف كانوا يعيشوف يف بيئة صباعية، كىذا يدفع أحدىم إىل  ا  -ج
كثرة اؽبواجس كالتفكَت يف الذات، كفبارسة عادة التدخُت بشراىة، كارتياد اؼبقاىي 

 .  كبا من الوحدةكقات طويلة، ىر ألالليلية كاؼبكوث فيها 

تدين اؼبستول التعليمي يف الغالب، كىذا يكوف سببا يف صعوبة اغبصوؿ على الوظيفة  - د
 اؼبناسبة لبلستقرار االجتماعي، كىذا يدفع بعضهم إىل البطالة، مث إىل االكبراؼ. 

أغلبهم يفشل يف الزكاج كاالستقرار االجتماعي كاألسرم، لنقص خربهتم يف اغبياة،  -ه 
ـ كجود من يقف جبانبهم من أفراد اجملتمع، ليكونوا ؽبم سندا يف ظركؼ اغبياة كعد

 كتقلباهتا. 

 .سيئي اػبيلقأغلبهم يظهر عليو ضعف الشخصية، كيكوف سهل االنقياد لقرناء  - و

الشعور بالدكنية كالنقمة على الذات كؿباكلة مضاىاة اآلخرين يف كل شيء دكف - ي 
  . ُُجدكل

 ة  المشاكل  النفسي -3

كثَتة جدان اؼبؤسسة   داخل اؼبشكبلت النفسية اليت يعاين منها اليتيمإف           
   اآليت :   تبُت ُِ كمن خبلؿ اؼبقابلة

                                                             
11
.م2س،م7/11/2316،االحدٌوممشرف،زكرٌاأحمدمقابلة،-
.م2/س،م8/11/2316االثنٌن،ٌوممشرف،زكرٌاأحمدمقابلة،-12
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 . غياب األم واألب رمز الحماية والحب والرعاية  -أ 

بداية حياهتم اؼببكرة للحرماف من األـ أك األب  يفإف تعرض األطفاؿ                       
كليهما يؤدل إىل إصابتهم حباالت من االكتئاب، كإىل ضعف عبلقتهم االجتماعية    أك

مفهـو الذات( ،  مع  اآلخريػن ،مع ارتفاع مستول الشعور بالضغوط النفسية )كالبفاض
من أىم مظاىرىا التبلد  كاليتالوقوع "فريسة" لبلضطرابات النفسية كالسلوكية ك 

 العدكايناضطرابات النـو كالسلوؾ ك صابع، مص األك نقص الًتكيز، ك ، االنفعايل
اغبياة مع نظرة  يففقداف األمل ، ك  كضعف الثقة بالنفس كالشعػػػور بالوحدة النفسية

سرعة أيضان ي ، ك البفاض مستول التحصيل الدراسك  الغد يفتشاـؤ تغلب على التفكَت 
كعدـ الشك كاػبوؼ ك  االنفعاؿ كاالستثارة كحدكث نوبات من الغضب كالعناد

كما أف اغبرماف من األـ أشد خطران من ، االطمئناف كالصراعات النفسية الداخلية
األب، حيث ال يكوف التأثَت على األطفاؿ يف  جوانب  توافقهم  كتكيفهم  فحسب، 

 ، كمن خبلؿ اؼبقابلة اليت العقلي  كاالنفعايل ك اؼبعريف بل  تنسحب  اآلثار على النمو
، تبُت أف األطفاؿ يف بداية التحاقهم ُّشرؼ أضبد زكريا أجرهتا الباحثة مع  اؼب

باؼبؤسسة يشعركف باغبنُت اىل اعبو األسرم كبالتايل فإف نفسية الطفل تصبح غَت مؤىلة 
  للتعايش مع اعبو اعبديد يف اؼبؤسسة . 

 : غياب الجو األسرى في التنشئة النفسية للطفل  -ب

يتواجد األطفاؿ يف دكر األيتاـ كىبضعوا لرعاية أـ  ففي معظم األحواؿ                      
 لتحقيق   دكر الوالدين كالتكامل بُت  كيغيب عنهم الدكر األبوم   بديلة يف الصغر

  .  رغباتو

  
                                                             

 م.2م،س/8/11/2316أحمدزكرٌا،مشرفٌوماالثنٌن،-13
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 تدخل عدد كبير من المؤسسات والهيئات واألشخاص في تربية الطفل -ج 

لنسبة لو فبا يصعب عليو عملية التوافق لتغَت الدائم يف صناع القرار بافا                      
كالتأقلم اليت يبذؿ فيها جهد من طاقتو النفسية ما يلبث أف يزكؿ يف غبظة حُت 
تقرر األـ البديلة أك اؼبديرة اليت تعود على قوانينها ككفق أكضاعو معها أف تغادر 

 . اعبديد   مع  كالتكيف التوافق  حبثان عن   أخرل رحلة   اؼبكاف فيبدأ يف

  :  انشطار المجتمع في نظرتو لليتيم-د 

التعامل معو عن سوء فهم أك أفكار مغلوطة  سيئوفيي من فهناؾ                       
سواء دينية أك اجتماعية ، كبُت من يركف ضركرة تقدمي يد العوف للطفل اليتيم ، 

صرفات در عنهما تقع بُت طرفُت يصيهبهلوف الطريقة اؼبثلى لذلك ، ف كلكنهم
   .  كتًتؾ ترسيبات نفسية قد يشكل مستقبلو  يوعشوائية تؤثر عل

 التوفيق في حل مشاكل اليتامى :استراتيجية مؤسسة المطلب الثالث :     

 مبلحظة الباحثة يف اسًتاتيجية كعبلج اؼبؤسسة غبل كمن خبلؿ                      
  -اآليت :  بُتيت اؼبشاكل 

  -سة في حل المشاكل االقتصادية : استراتيجية المؤس -3

التغلب على الوضع  يفكىي اسًتاتيجية تتبعها مؤسسة التوفيق                     
  -اآليت :  يتضح   ُْاؼبقابلة   كمن خبلؿ  اليتامى  لؤلطفاؿ  االقتصادم

تقدمي تعويضات ألسر األطفاؿ اليتامى كبعض األرامل يف إف مؤسسة التوفيق تقـو ب -أ
، كيتم إعطاء التربعات  كالسكر كاؼبعكركنةل سلة مواد غذائية مكونة من األرز شك

 . يف ؾبلس ختم القرآف الكرمي اليت ذبرل يـو األحد يف هناية كل شهر
                                                             

 م.2م،س/2/11/2316،ٌومالثالثاء/أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌقمقابلة،-14
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كمن خبلؿ بتوفَت اغباجات اؼبادية لليتيم ـ و قإف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم ت  -ب
ُت أف اؼبؤسسة تتحمل صبيع تب  ُٓ اؼبقابلة مع السيد أضبد مهتدم رضواف

ات ، كاؼببلبس ، الضركريات اليومية لؤلطفاؿ اليتامى  بدءا من الطعاـ ، كاؼبشركب
  .ستلزمات الصحية ، مع احتياجات تكاليف التعليم  اؼبك كمواد التجميل 

 -استراتيجية المؤسسة في حل المشاكل التربوية واالجتماعية :  -6

 .   مؤسسة  التوفيق داخل ين والبناتبية االجتماعية للبنالتر   –أ 

ؽبا اسًتاتيجية يف حل اؼبشاكل الًتبوية إف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم                  
األطفاؿ اليتامى كهتيئة دمات ؽبدؼ تشجيع ختقدـ أنشطة ك كاالجتماعية فهي 

عية ، كتقدمي اؼبناخ اؼبناسب لتكوف اؼبؤسسة دبثابة عائل مؤسبن بديل عن األسرة الطبي
الرعاية اؼبتكاملة ؽبؤالء األطفاؿ لنموىم مبوان سليمان ، كتكيفهم مع أنفسهم كمع 

 .كدكر الًتبية االجتماعية للبنات دكر الًتبية االجتماعية للبنُت ؾبتمعهم عن طريق 

تبُت أف اؼبؤسسة تفصل  ُٔ كمن خبلؿ اؼبقابلة مع اؼبشرؼ أضبد زكريا                 
بينما يف األكل فاؿ يف السكن حبيثي أف للبنُت مبيت منفصل عن البنات ، بُت األط

   ا تصلح بو اؼبخالطة االجتماعية كاللعب كالتعلم فإهنم ىبتلطوا مع بعضهم لبعض ، فب

 داخل المؤسسةللبنين والبنات   واالنشطة التي تقام الرعاية االجتماعية -ب 

نشاطات تعليمية لتقوية  اليتيم تقـو بإجراء إف مؤسسة التوفيق لرعاية               
ه النشاطات ىي من أحد اسًتاتيجيات ذؤلطفاؿ كزيادة قدرهتم العلمية كىل اؼبهارات

ىنية كالعقلية لؤلطفاؿ اليتامى من أجل ذـو من خبلؽبا للتطوير القدرات الاؼبؤسسة اليت يق
يات كاؼبهارات اليت التحصيل العلمي حىت يكوف األطفاؿ على قدر عايل من االمكان

                                                             
م2/سم،2/11/2316/الثالثاءٌومأحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌق،مقابلة،-15
م.2م،س/12/11/2316مقابلة،أحمدزكرٌا،مشرفٌومالجمعة،-16
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كالتكثيف من  تساعدىم على ربقيق األىداؼ اؼبرجوة اليت تسعى إليها مؤسسة التوفيق
مع اؼبشرؼ أضبد زكريا تبُت  مبلحظة الباحثة كمن مث اؼبقابلةمن خبلؿ ك  تعلم اللغة العربية

 ماعية كمن أنبهابالعديد من النشاطات االجتسسة التوفيق لرعاية اليتيم تقـو أف مؤ 
 :كأبرزىا ما يلي

 برنامج التنمية كاإلرشاد .   – ُ

  .  يف كل يـو  بعد صبلة العصرالكرمي  تعليم القرآف  –أ 

 
تعليم القرآف الكرمي يف كل يـو  بعد صبلة العصر كىي اسًتاتيجية               

خبلؿ كمن تتبعها اؼبؤسسة إىل الوصوؿ إىل إعداد األطفاؿ اليتامى دينيان كأخبلقيان ، 
إلزاـ األطفاؿ يف تعليم القرآف الكرمي  ب اؼببلحظة تبُت لدم الباحثة أف مؤسسة التوفيق تقـو

ا ذكى ت اغبضور كاؼبتابعة لؤلطفاؿ من خبلؿ اؼبربيُت كاؼبشرفُت كسجبل مكالتشديد عليه
ما يبيز مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم عن باقي اؼبؤسسات يف التطبيق العملي للربامج 
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 ، كمن خبلؿ اؼبقابلة مع اؼبشرؼ أضبد زكريا أف اسًتاتيجية مؤسسة ُٕوات صباعة كالصل
 لك باحملافظة على الصبلة كقراءة القرآف الكرمي كتعلمو .  ذالتوفيق تعلم كتطبيق العبادات ك 

 
  يف كل يـو طبيس بعد صبلة اؼبغرب .  –صلى اهلل عليو كسلم  –قراءة صلوات النيب  –ب 

  العشاء . ك  اؼبغرب  بعد  يـو يف كل   كالواقعة  يس  ةسور  قراءة  –ج 

اؼبقابلة مع السيد أضبد زكريا ، تبُت أف مبلحظة الباحثة كمن مث كمن خبلؿ                     
اؼبؤسسة تبدأ بًتبية األطفاؿ دينيان كخيلقيان ، هبدؼ تنشئتهم تنشئة سليمة كغرس الركح 

ة العربية كتعلقهم بقراءة كحفظ القرآف الكرمي كتدبر الدينية فيهم بزيادة تعلمهم للغ
    .  ُٖمعانيو

                                                             
 م1م،س/27/11/2316مقابلة،أحمدزكرٌا،مشرفٌوماالثنٌن،-17

م.21/12/2316،مقابلة،أحمدزكرٌا،مشرفٌوماالثنٌن-18
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 تشجيع االطفاؿ يف القراءة .    –ق 

االطفاؿ األيتاـ  كىي أحد ُٗنور اؽبداية  طفلةكمن خبلؿ اؼبقابلة مع ال              
 ه اؼبؤسسة ، أف يف كل يـو بعد صبلة العصر تقـو اؼبربية بتدريسهمذاؼبوجودكف يف ى

داخل مصلى اؼبؤسسة هبدؼ تعليمهم  كتشجيعهم على القراءة كخاصة  اللغة العربية 
 بسبلسة  .   ؽبا حىت يتم نطقهم 

 ي عالج المشاكل النفسية لليتيم استراتيجية مؤسسة التوفيق ف - 1

 بنفسو .   ثقتواستعادة في  الطفل اليتيمتوجيو ومساعدة   -أ 

يف عبلج اؼبشاكل النفسية اليت تواجو االطفاؿ داخل تسعى مؤسسة التوفيق             
، كيتم استخداـ برنامج اؼبساعدة كل شاكلأف اؼبؤسسة لديها نظاـ ؼبعاعبة اؼباؼبؤسسة ك 

ؿ اؼبقابلة كمن خبل  يـو ، كعلى كجو اػبصوص ، كل مشرؼ يف معاعبة قضايا السلوؾ
 يت يبذؽبا مشرؼ االيتاـ هػود الصبيػع اعب أف تبُت   رضواف السيد أضبد مهتدم   مع

هتػدؼ إىل مساعػدة اليتيم على زبطي العقبات النفسية اليت تعًتض حسن تكيفػو 
                                                             

.م3/11/2316بتارٌخ/ٌوماالربعاءنورالهداٌة،أحدالٌتامىداخلمؤسسةالتوفٌق،مقابلة،-19
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 أملليتيم  الذاتيػةفاؼبشكػبلت تشمل قطاعُت أساسيُت أحدنبا يرجػع إىل النواحػي 
ؿبيطػو  بيئيػةاضطراب بعػض جوانب تكويػن شخصيتػو ،كالقطػاع اآلخػػػر يرجػع إىل عوامػل 

اليتيم ، كمساعػدة اليتيم على زبطػي العقبػات النفسية الػيت تعًتضو يستلـز أسلوبان علميان ب
، يقـو أساسان على تفهم كدراسة العوامل اليت أدت باليتيم إىل موقفو ىػذا ، كايػجػاد 

ؽبا كعلى ضوء ىذا يستطيػع  اؼبسببػةالًتابػط بُت ىػذه االعػراض اليت يشكو منها كالعوامػل 
رؼ االيتاـ كضػع اؼبنهػج الذل سيتبعػو اليتيم يف زبطي العقبات اليت تعًتضو كعبلج مش

 َِسليمان.  اؼبوقف عبلجان 

 . إن األخصائي النفسي بمثابة الصديق للطفل اليتيم بكونو يستمع آلرائو -ب

ال ىبتلف الطفل اليتيم عن أم طفل أخر ، بل عن أم انساف أخر يف احتياجو             
درجة األكىل لبلحتياجات الفسيولوجية األساسية اليت تضمن لو بقائو كتعد ضركرة بال

للحياة ، مث تظهر االحتياجات األخرل مثل اغباجة للحب ، كاغباجة لتقدير األخرين ، 
مبلحظة الباحثة  كمن خبلؿكاغباجة إىل تقبلو من األخر ، كاغباجة إىل إثبات الذات ، 

ـو قياـ الصديق يقتبُت أف االخصائي النفسي د أضبد زكريا مع السي ُِ اؼبقابلة كإجراء
و بكل انصات ، كزرع اغبب كالثقة يف نفسو كإدخاؿ كيستمع لرأي اؼبقرب مع اليتيم

البهجة كالسركر ك لُت الكبلـ كالكلمة الطيبة كالثناء عليو كإمداده بالعاطفة البلزمة 
فيو ركح اؼبسؤكلية كاالستقبللية ، كاالستماع لو، ك تدريبو على السلوكيات اليت تنمي 

  خبَتات النجاح اليت تشكل لو دافعان غبي اغبياة كاؼبستقبل . ه مدادإك 

 

 

                                                             
 م.12م،س/23/11/2316مقابلة،أحمدمهتديرضوان،ٌوماالثنٌن-23
م.1م،س/23/11/2316،االثنٌنٌومأحمدزكرٌا،مشرفمقابلة،-21
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     .  السلوكية لألطفال والتعامل معهمفهم التغيرات  -ج 

السلوكية  لتوفيق بفهم التغَتات األخصائي النفسي يف مؤسسة ايسعى                
ة لسنو ككضعو ، كمن بكل شفافية ككد مراعامعو التعامل لك حبسب سن كل طفل ك كذ

تبُت  بعض النقاط اليت اراىا مهمة كضركرية كاليت ينبغي أف ال نغفلها  ِِبلحظة خبلؿ اؼب
ف إ عند التعامل مع ىذه الشروبة االجتماعية كاليت هبب أف قبسدىا عمبلن كليس قوالن 

  ىي كاآليت:ك  فبا ىو فيو  اليتيم  الطفل ننتشل أف  أردنا 

أف التعامل مع اليتيم  ينطلق من كونو عضوان فعاالن كمؤثران من نوعو يبتاز باالستقبللية :ػأكالن 
ظات الفردية مع اغبذر الشديد كاػبربات الشخصية كاليت هبب دراستها عن طريق اؼببلح

طبلؽ األحكاـ اؼبسبقة  ككذلك من االستخداـ السيء للمقاييس اؼبعيارية كاليت امن 
تؤدم اىل أخطاء كثَتة كأحكاـ مؤذية يكوف ؽبا األثر السالب على الصحة النفسية 

 .ِّ للطفل اليتيم

طبلؽ األحكاـ على اعبوانب النفسية لليتيم كمستقبلو ، ذلك ألنو يف اعدـ التسرع يف :ػثانيان 
ان من التطور كالنمو الدائم كاؼبستمر كأف صحتو النفسية تأخذ منحنيان نفسيان تربوي حالة

ىتمامها بالطرائق اليت ينتهجها ىذا اليتيم يف عملياتو التوافقية كاليت تنطلق من خرباتو ال
ل معها، حتكاكو باألخرين كتأثره بالشخصيات اليت يتفاعاالفردية كاؼبتأتية أساسان نتيجة 

 نسانية ذلك ألف أغلب العلماء يفاالتقاء الكوادر اليت تتمتع بالعلم كاؼبعرفة ان يجبلذا ف
اىل مبط شخصيات  ضطرابات النفسية عند الطفل اليتيم االىذا اؼبيداف يبيلوف اىل رد 

التقمص كالتقليد كأف البعد  اىل ميالوف   األطفاؿ كبقية    األيتاـ  ألف ،اؼبشرفُت عليهم 
حداث إرب يف عملية التكيف كبالتايل يف العبلئقي بُت اليتيم كاؼبريب يلعب الدكر األك

                                                             

مالحظةالباحثة-22
م.12م،س/23/11/2316أحمدزكرٌامشرفٌوماالثنٌن،-23
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ذباىاتو يتبلور اكميولو كحىت  كقدراتوف ادراؾ الطفل لذاتو إسي لديهم، حيث التوازف النف
كبرافات السلوكية عند الطفل يعود بشكل االالعديد من كأف من خبلؿ ىذه العبلقة، 

يف  يتمثل هبا الطفل أك وباكيها   قدكة اساسي اىل فشل الكوادر اؼبشرفة يف أف يكونوا 
  ِْ. اؼبختلفة  أمباط سلوكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 مالحظةالباحثة-24
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   تحليل البيانات  : نياً ثا                          

لقد مت فيما سبق عرض البيانات كتقـو الباحثة بتحليل البيانات               
  -كاالجابة على أسئلة الدراسة على النحو التايل : 

مشاكل التي تواجو اليتامى في مؤسسة التوفيق لرعاية ال المطلب األول :
 م اليتي

كمن خبلؿ عرض البيانات السابقة نستخلص بأنو ىناؾ الكثَت                  
ربديدان من اؼبشاكل تواجو اليتامى يف كاقع اغبياة اؼبعاصرة كداخل مؤسسة التوفيق 

   -لك : ذ وضح ي تايل كالشكل ال

 م يف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتياليتامى اليت تواجو مشاكل                     
 

  
 مشاكل نفسية              مشاكل تربوية كاجتماعية          مشاكل اقتصادية           

 

كالشكل السابق يوضح أف اؼبشاكل اليت تواجو اليتامى داخل                 
   -مؤسسة التوفيق تنقسم إىل ثبلثة أقساـ كىي  : 

 المشاكل االقتصادية  - 3

 واالجتماعية المشاكل التربوية  - 6

 المشاكل النفسية  - 1
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  المشاكل االقتصادية  - 3

من أكل كشرب من الناحية االقتصادية  كىي تشمل كل ما وبتاجو اليتيم                      
كم ذمن كمأكل كخاصة اغباجة إىل استمرارية تطوير تعليم األطفاؿ اليتامى كلبس 

 .  األطفاؿ اليتامى احتياجات كطلبات العائبلت الفقَتة الغَت قادرة على تلبية

  المشاكل التربوية واالجتماعية  - 6

منها  كمن أىم اؼبشاكل الًتبوية كاالجتماعية معاناهتم داخل اجملتمع كيتفرع          
  -العديد من اؼبشاكل من أنبها ما يلي : 

 .م َل يتعرفوا عليو بالقدر الكايف ذطدامهم بالواقع الاص  -
 . صعوبة يف تأمُت اؼبستلزمات كاالحتياجات الشخصية يفاجؤكف ب  -
 .الشعور بالوحدة فجأة بعد أف كانوا  يعيشوف يف بيئة صباعية   -
 .تدين اؼبستول التعليمي يف الغالب   -
 .أغلبهم يفشل يف الزكاج كاالستقرار االجتماعي كاألسرم  لنقص خربهتم يف اغبياة   -
  .سهل للميل كاالكبراؼ أغلبهم يظهر عليو ضعف الشخصية كيكوف   -

 المشاكل النفسية  -1

من أنبها ما كثَتة اؼبشاكل النفسية اليت تطرأ على نفسية الطفل اليتيم  إف         
   -يلي:

 للطفل .غياب األـ كاألب مصدر اغبب كاغبماية كالرعاية  -
 .غياب اعبو األسرم يف التنشئة النفسية للطفل  -
  .يف تربية الطفل تدخل عدد كبَت من األشخاص  -
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انشطار اجملتمع يف نظرتو لليتيم بُت من يسيئوف التعامل معو عن سوء فهم أك  -
 أفكار مغلوطة . 

استراتيجية مؤسسة التوفيق في حل مشاكل  اليتامى داخل  المطلب الثاني :
 المؤسسة :  

    -لك  : ذكالشكل التايل يبُت 
 يف حل مشاكل اليتامى  لتوفيق اسًتاتيجية مؤسسة ا                     

 

  
غبل اؼبؤسسة  اسًتاتيجية

 اؼبشاكل االقتصادية
غبل اؼبؤسسة  اسًتاتيجية

اؼبشاكل الًتبوية 
 كاالجتماعية

غبل اؼبؤسسة  اسًتاتيجية
 النفسية اؼبشاكل 

 

كمن خبلؿ الشكل السابق نعرؼ أف اسًتاتيجية مؤسسة التوفيق                 
  :امى تنقسم إىلغبل مشاكل اليت

 .غبل اؼبشاكل االقتصادية اؼبؤسسة  اسًتاتيجية  –ُ

 .غبل اؼبشاكل الًتبوية كاالجتماعية اؼبؤسسة  اسًتاتيجية  –ِ

 . غبل اؼبشاكل النفسية اؼبؤسسة اسًتاتيجية  –ّ
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 استراتيجية المؤسسة لحل المشاكل االقتصادية  - 3

 .  ير الحاجات المادية لليتيم توف –أ 

 ف اؼبؤسسة  تعمل قدر أِٓكمبلحظة الباحثة تبُت من خبلؿ اؼبقابلة               
جهدىا فهي تقـو قياـ األسرة البديلة يف توفَت كل ما وبتاجو اليتيم من أكل كشرب 

 .  كلبس كمواد صحية كمواد مدرسية قدر جهدىا اؼبادم كيف حدكد استطاعتها اؼبادية 

 ل اليتامى وبعض األرامل . تقديم التعويضات ألسر األطفا –ب

كالصدقات  جبمع التعويضات ف اؼبؤسسة تقـوأ ِٔتبُت من خبلؿ اؼبقابلة               
  ا منذلة ذبمع بُت األرز كاؼبعكركنة كىكتقديبها ألسر اليتامى من العائبلت الفقَتة  يف س

  . كغنيهم   فقَتىم كتضامن   الواحد  البلد اؼبسلمُت أىل  تراحم 

 ستراتيجية مؤسسة التوفيق لحل المشاكل التربوية واالجتماعية ا -6

 التربية االجتماعية للبنين والبنات داخل المؤسسة تقديم   –أ 

إف اؼبؤسسة تقدـ صبيع األنشطة كاػبدمات ِٕتبُت من خبلؿ اؼبقابلة             
بديل عن ن لتشجيع األطفاؿ كهتيئة اؼبناخ اؼبناسب لتكوف اؼبؤسسة دبثابة عائل مؤسب
   األسرة الطبيعية كتقدمي الرعاية اؼبتكاملة ؽبؤالء األطفاؿ لنموىم مبوان سليمان . 

 تقديم الرعاية االجتماعية واألنشطة المختلفة داخل المؤسسة  –ب 

تقـو مؤسسة التوفيق بتقدمي األنشطة للبنُت كالبنات ؽبدؼ تقوية اؼبهارات         
كتنشئتهم  العلمية فتبدأ اؼبؤسسة بًتبية األطفاؿ دينيان كخيلقيان لدل األطفاؿ كزيادة قدرهتم 

                                                             
25
 م.2/س/2/11أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌقلرعاٌةالٌتٌم،ٌومالثالثاء/مقابلة،-
 م.2/11/2316زكرٌا،مشرفٌومالثالثاء،أحمدمقابلة،-26
 م.2م،س/7/11/2316أحمدزكرٌا،مشرفٌوماألحد،مقابلة،-27
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 تنشئة سليمة كغرس الركح الدينية فيهم ، بزيادة تعلمهم للغة العربية كتعلقهم بقراءة 
 معانيو .   كتدبر  الكرمي  القرآف

 المؤسسة اكل النفسية لليتيم داخل استراتيجية مؤسسة التوفيق في حل المش -1

 يو ومساعدة الطفل اليتيم في استعادة ثقتو بنفسو توج  –أ 

دبساعدة الطفل اليتيم  اؼبريب يقـو كمن األمور اؼبهمة يف مؤسسة التوفيق أف                     
  .  يف استعادة ثقتو بنفسو 

 األخصائي النفسي في مؤسسة التوفيق دور  –ب 

النفسي لو الدكر الكبَت يف خصائي إف األ ِٖمن خبلؿ اؼبقابلة تبُت                    
مؤسسة التوفيق فهو دبثابة الصديق للطفل اليتيم بكونو يستمع آلرائو  كيشاركو اغبديث 

 . من أفكار  ؼبعرفة ما يدكر يف نفس اليتيم 

 فهم التغيرات السلوكية لألطفال اليتامى  –ج 

لنفسي كاؼبشرفُت يقـو األخصائي اف أتبُت   ِٗ كمن خبلؿ اؼبقابلة              
يف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم بفهم التغَتات اليت تطرأ على سلوكيات الطفل اليتيم 

 .  رذها بكل حعكالتعامل م

 

 

                                                             
 م.1م./س8/11/2316أحمدزكرٌا،مشرفٌوماالثنٌن،مقابلة،-28
.م12م،س/12/11/2316أحمدمهتديرضوان،مدٌرمؤسسةالتوفٌق،مقابلة،-29
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ضوء القرآن  كل اليتامى في مؤسسة التوفيق لحل مشا  : استراتيجية المطلب الرابع
 الكريم 

ى يف مؤسسات دكر يت تواجو اليتاممن خبلؿ العرض السابق للمشاكل ال           
ىذه اسًتاتيجية إىل نأيت كباألخص منها مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم  كرعاية األيتاـ 

القرآف الكرمي من صبيع النواحي ضوء يف  اؼبؤسسة غبل صبيع اؼبشاكل اليت تواجو اليتامى
 :  ي بياهنا تفصيليان ما يلكنفسية كاقتصادية ، كفي، كتربوية اليت زبص اليتيم ، اجتماعية

والتربوية   االجتماعيةمشاكل اليتيم من الناحية لحل مؤسسة التوفيق استراتيجية  -3
  . في ضوء القرآن الكريم 

أىم اسًتاتيجيات مؤسسة التوفيق غبل مشاكل اليتيم من الناحية من             
 االجتماعية كالًتبوية يف ضوء القرآف الكرمي ما يلي : 

  أىَلىٍ ):تعالىقولو  ر مأوى ومكان آمن لهم يحميهم من التشرد والبقاء في الشوارعتوفي–أ 
ٍدؾى     َّ (كىكىجىدىؾى ضىااٌلن فػىهىدىل* كىكىجىدىؾى عىاًئبلن فىأىٍغٌتى   يىتًيمنا فىآكىل هبًى

مع ما جاء يف القرآف ف مؤسسة التوفيق تتوافق فنبلحظ ىنا يف ىذه اآلية أ            
 كاالكبراؼ .كحفظو من الضياع  من جانب ضباية اليتيم من التشرد  كالسنة  النبويةالكرمي  

لؤلكلياء د عها تشكل بياف اؼبراحل اليت الباآليات الكريبة دبجمو  فهذه                
كاجملتمع من اجتيازىا للوصوؿ هبذا اليتيم إىل اؽبدؼ اؼبنشود ، فيستفاد من اآليات أف 

 اليتيم وبتاج إىل:
ٍدؾى يىًتيمان فىآكىل{         . ػ اؼبسكن الذم يأكم إليو :} أىَلىٍ هبًى
للضبلؿ }كىكىجىدىؾى  ن تأديب كتعليم حىت ال يقع فريسةكالًتبية الصاغبة دبا تشتمل عليو م      

 ضىااٌلن فػىهىدىل{ . 
                                                             

 .8–6الضحىاآلٌةسورة-33



57 
 

  }  ػ كاؼباؿ الذم يينفق عليو منو }كىكىجىدىؾى عىاًئبلن فىأىٍغٌتى
 جبلؿ الدين السيوطي يف )الدر هكر ذ ما  ه اآلياتذكقد كرد يف تفسَت ى                

 مت كالبيهقي يف الدالئل كابن عساكرأخرج ابن ايب حافقاؿ:  ُّ(يف التفسَت باؼبأثور اؼبنثور
من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيو رضي اهلل عنو قاؿ : " كنت عند مسلمة بن 

العاص فتمثل مسلمة ببيت من شعر أيب طالب فقاؿ :   ـبلد كعنده عبد اهلل بن عمرك بن
لو أف أبا طالب رأل ما كبن فيو اليـو من نٍعمىة اهلل ككرامتو لعلم أف ابن أخيو سيد قد جاء 

قد كاف سيدان كريبان قد جاء خبَت كثَت فقاؿ مسلمة : أَل  كيومئذ: عبد اهلل خبَت كثَت فقاؿ 
ٍدؾى   أىَلىٍ  يقل اهلل ) اليتيم فقد    عبد اهلل : أمافػىهىدىل ( فقاؿ   ضاال  ككجىٍدؾى  منا فىآكىل يىًتي هبًى

  كاف يتيمان من أبويو ... " . 
مردكيو كابن  كابنعيم كالبيهقي ، كأبو ن ابن أيب حاكم كالطرباينكأخرج                   

أين   تي قاؿ : " سألت ريب مسألة ككدد –صلى اهلل عليو كسلم  –، عن النيب ؿبمد عساكر
فقلت : قد كانت قبلي األنبياء منهم من سخرت لو الريح كمنهم من كاف   أكن سألتو َل

ي  أجدؾ ضاالن فهديتك  أَل فأكيتك  فقاؿ تعاىل : " يا ؿبمد أَل أجدؾ يتيمان  اؼبوتى ،وبي
 . ِّ"يا رب .. قلتي بلى ..........،أَل أجدؾ عائبلن فأغنيتك ، .

صلى اهلل  –ؿبمد خالصة للنيب  السورة هذىإف : "  ّّ كقاؿ سيد قطب             
    فأطلق التعبَت القرآين جوان من اغبناف اللطيف كأم حناف من الرب اؼبناف ،  -عليو كسلم

  ، كطائف من كد ، كيداإلؽبية رضبة ال، كنسمة من ربو كتركيح كتطمُت  قباء لو منفهي 

                                                             
السٌوطً،الدرالمنثورفًالتفسٌربالمأثور،تحقٌق،عبدهللابنعبدالمحسنالتركً،دارالفكر-31

545،ص/8م،الطبعةاألولى/ج/2333ه/1424-بٌروت،مركزهجرللبحوث
نعبدالمحسنالتركً،دارالفكرالسٌوطً،الدرالمنثورفًالتفسٌربالمأثور،تحقٌق،عبدهللاب-32

للبحوث /1424-بٌروت،مركزهجر 2333ه ج/ األولى/ الطبعة ، 8م ص/ وما545،
 .بعدها

،بٌروت،الشروقدار،ه1412عشرالسابعةالطبعة،القرآنظاللفً،قطبسٌد،الشاربً-33

.3927/ص،6/ج،القاهرة
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 ُت الطمأنينة كاليق  مل ، كتكسبكاأل  كالرضىبالركح  كتنسم  كاؼبواجع ،  سبسح على اآلالـ
"ّْ  .  

عاىل : ) أَل قولو ت : ّٓفخر الدين الرازم يف التفسَت الكبَت كقد قاؿ                   
   فيو مسائل :  هبدؾ يتيما فأكل ( 

دبا تقدـ ىو أنو تعاىل يقوؿ :)أَل هبدؾ يتيمان  اتصالوالمسألة األولى  :                   
حُت كنت صبيان ضعيفان ما تركناؾ ، بل ربيناؾ كرقيناؾ إىل حيثي صرت مشرفان أم فأكل( 

ه اغبالة ذا خلقنا األفبلؾ ، أتظن أف بعد ىلوالؾ معلى شرفات العرش ، كقلنا لك : 
 .  هنجرؾ كنًتكك

 مذمن الوجود الم تعٍت كالذؾ ( قولو : ) أَل هبد المسألة الثانية :                    
 ميعليكن اهلل أَل : الوجود من اهلل تعاىل ، كاؼبعٌت فكجد ،  كاؼبنصوباف مفعوال دبعٌت العلم 

 كركا يف تفسَت اليتيم أمرين : ذ ، ك  ؾيتيمان فآكابأنك 
صلى اهلل عليو األخبار ، توىف كأـ رسوؿ اهلل  كره أىلذ ، فيما أف عبد اهلل بن عبد اؼبطلب األول:              

فكاف مع جده عبد اؼبطلب صلى اهلل عليو كسلم  –ؿ اهلل مل بو ، مث كلد رسو حا –كسلم 
كمع أمو أمنة ، فهلكت أمو أمنة كىو ابن ست سنُت ، فكاف مع جده ، مث ىلك جده بعد 

أبا فكفلو عمو ابن شباف سنُت ،  –صلى اهلل عليو كسلم  –أمو بسنتُت ، كرسوؿ اهلل 
 أبو طالب بعد تيويفؼبا ، مث  كآزرهنصره ف اىل للنبوة ،إىل أف بعثو اهلل تعبعد جده  –طالب

  .  ّٔ "تميي  –صلى اهلل عليو كسلم  –لك فلم يظهر على رسوؿ اهلل ذ

                                                             
،الطبعةالسابعةعشر،الشاربً،سٌدقطب-34 ،دارالشروق،بٌروت،1412فًظاللالقرآن ه

.3927،ص/6القاهرة،ج/
،دارالفكرللطباعةوالنشر1981–ه1431الرازي،التفسٌرالكبٌرومفاتٌحالغٌب،الطبعةاالولى-35

215–214،ص/31،ج/
،دارالفكرللطباعةوالنشر،1981–ه1431لغٌب،الطبعةاالولىالتفسٌرالكبٌرومفاتٌحا،الرازي36-

 .215–214،ص/31ج/
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ٍدؾى  أىَلىٍ إف قولو )الثاني :               عدمي  قريشمن بُت سادة أَل هبدؾ كاحدان أم اؼبعٌت : (  فىآكىل يىتًيمنا هبًى
كىو على   فأكل  كقيرئن تأكم إليو كىو أبو طالب ، ك ميلإجعل ك  النظَت فآكاؾ ؟

    .ّٕ" ا رضبو ذإ لو   من أكل آكاه ، كإما   دبعٌت  من أكاه إما  معنيُت : 
عن سهل قاؿ  ما ركم -صلى اهلل عليو كسلم  –كقد كرد يف سنة النيب                                      

 اعبنة ىكذا كأشار اليتيم يف : " أنا ككافل  -صلى اهلل عليو كسلم  –قاؿ رسوؿ اهلل 
   ّٖبإصبعيو السبابة كالوسطى " . 

كأم منزلة افضل من مرافقة النيب منزلة  يصلها اإلنساف ، أعلى هذفه                                       
    منها . فبل  منزلة  يف  اعبنة  خَت  يف اعبنة –صلى اهلل عليو كسلم  –ؿبمد 

)   قولو تعالى، مما تصلح بو المخالطة االجتماعية  صالح اليتـامى ومخـالطتهمإ-ب 
يػٍره  ۗ  كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىٰى  حه ؽبَّيٍم خى   يػىٍعلىمي   كىاللَّوي  ۗ  كىًإف زبيىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم  ۗ  قيٍل ًإٍصبلى
ى  كىلىٍو شىاءى اللَّوي  ۗ  اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح   ( .  ًَِِإفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه ) ۗ  ٍعنىتىكيٍم ألى

من خبلؿ ىذه اآلية الكريبة نبلحظ أف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم                          
لؤلطفاؿ الرعاية  الكاملة مي تقدتتفق مع القرآف الكرمي من جانب اؼبخالطة االجتماعية ،ك 

 . مع بعضهم لبعض كاختبلطهم كتكيفهم كانسجامهم لنموىم مبوان سليمان ، اليتامى 
 يف اآلية مسائل :  أف  ّٗلرازم ل ككرد يف التفسَت الكبَت               

ككذلك اعباىلية  جرت عادة تزكيج اليتيمة بقصد الطمع يف ماؽبا يف عهداؼبسألة األكىل :  
الذين  يأكلوف  أمواؿ  اليتامى  مث إف اهلل تعاىل أنزؿ قولو : ) إف، نتفاع بأمواؿ اليتامى اال

  إمبا يأكلوف يف بطوهنم نارا (   ظلما
 اؼبسألة الثانية : قولو : ) قل إصبلح ؽبم خَت ( فيو كجوه : 

                                                             

،دارالفكرللطباعةوالنشر،1981–ه1431التفسٌرالكبٌرومفاتٌحالغٌب،الطبعةاالولى،الرازي37-
 .215،ص/31ج/

38
بٌروت،ري،الطبعةالثانٌة،دارالمعرفة،ابنحجرالعسقالنً،فتحالباريبشرحصحٌحالبخا-

 .346،ص/6335،فضلمنٌعولٌتٌماً،حدٌثرقم24كتاباألدب/باب
 .44الرازي،التفسٌرالكبٌر،ص/-39
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،  كالويل اليتيم ا يصلح غباؿم عبميع جامعة الكلمة فهذه" أحدىا : قاؿ القاضي : 
ينشأ على علم   لكي،  كتأديب تقومي  من  ليتيم ل ىو صاحل كل ما  يف الويل ينظرف

   َْ".كأدب كفضل 
كىذا يتوافق مع اسًتاتيجية اؼبؤسسة  يف التعامل مع اليتيم كما تقـو بو                  

احملافظة من تعليم الطفل اليتيم  ،كتأديبو  كتنشأتو التنشأة السليمة من خبلؿ إلزامهم ب
النيب   ـو ،ككذلك قراءة صلواتتعليمهم للقرآف الكرمي يف كل يعلى الصبلة يف كقتها ،ك 

  .صبلة اؼبغرب يف كل يـو بعد  -لمصلى اهلل عليو كس–
ض كال أجرة يعو تمن غَت ماؿ اليتيم إصبلح فيكوف اػبرب عائد إىل الويل ، إف كثانيها :  

 للويل كأعظم أجرا لو .  خَتي 
 تركهم م  من باإلصبلح خَت ؽبتهم ف ـبالطألإىل اليتيم ،  اػبرب عائد"إف كالثالث :  

 . ُْ " همكاإلعراض عن
في ضوء القرآن  من الناحية النفسيةلحل مشاكل اليتيم مؤسسة التوفيق استراتيجية   –6        

   .الكريم  
َفاَل  اْلَيِتيمَ  َفأَمَّا : ) قولو تعالى، مراعاة لمشاعره وزجره  عدم قهره ب التلطف معو  –أ 

 .  ِْ( تـَْقَهرْ 
مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم عما يف القرآف  ناحية النفسية زبتلفالمن              

الكرمي ،بغض النظر عن القهر كالزجر كلكن يف نفسية الطفل اليتيم فبفقده لؤلب فقد 
حنانو كعطفو ككده فحناف األب ال يعوضو شيئان  من ملذات اغبياة ،كتعمل اؼبؤسسة 

إال أهنا ال تستطيع مهما  حيرموا منو ،  جاىدة يف تعويض األطفاؿ عن اعبو األسرم الذم
 . ففراغ مكاف األب يف نفسية ابنو ال يعوضو شيئان كاف نوع ىذا التعويض 

                                                             
43
 .ومابعدها44الرازي،التفسٌرالكبٌر،ص/-
.44الرازي،التفسٌرالكبٌر،ص/-41

9سورةالضحىاآلٌة42-
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ما أخرجو ابن جرير "ككرد يف تفسَت ىذه اآلية يف الدر اؼبنثور للسيوطي                  
ال ك ( قاؿ : ال ربقره ،  تػىٍقهىرٍ فىبلى  مَّا اٍليىًتيمى كابن أيب حامت عن ؾباىد قولو : )فىأى  اؼبنذركابن 
    ّْ رحيم ". قاؿ : كن لليتيم كأب ك ، وتظلم

قاؿ : " خَت  –صلى اهلل عليو كسلم  –كقد ثبت عن أيب ىريرة عن النيب                 
زكج   على يف صغره ، كأرعاه  يتيم   أحناه علىنساء قريش ، ......نساء ركنب اإلبل ....

   ْْيده " . اتذ  يف
   30.(اْلَيِتيمَ  ُتْكرُِمونَ ل الَّ بَ ) َكالَّ  قولو تعالى :، األمر بإكرامو جبراً لخاطره -ب  

 كل يشمل اإلكراـ ،كىذا اليتيم إكراـ من البد أنو ه اآليةىذ من كييفهم            
  الًتبية ،أك اإلنفاؽ ،أك اإليواء يف ،سواء االجتماعية حقوقو ناحية من اليتيم حفظ صور
   أكالده الشخص ييهدب كما هتذيبو إكرامو ،كمن كتعليم تربية ببل تركو عدـ إكرامو فمن

    كإكرامو حفظو وبقق ما كل بو اؼبقصود بل فقط عليو اإلنفاؽ ىو  إذان  بإكرامو اؼبراد فليس
زبتلف ىنا مؤسسة التوفيق عما يف القرآف الكرمي ،كيف ىذه اآلية ربديدان             

 طئ بشر ، كالبشر ىبي  التوفيقهتذيب الطفل اليتيم  ،فاؼبشرؼ كاؼبريب يف مؤسسة من جانب 
 . كال يتصف بالكماؿ ،فالكماؿ لرب الكماؿ كحده ، ألنو بشر كيغفل  كييقصر

 ؼبا حكى عنهم تلك الشبهة " كأعلم أنو تعاىل: ْٔ ككرد يف تفسَت الرازم            
 :  مسائل  كفيو ، ) كبل ( كىو ردع لئلنساف قاؿ 

الكثرة ، كىو ككاف ييراد بو أبو عمرك ) ييكرموف ( قرأ المسألة األولى :              
فالتقدير _ أم قل ؽبم يا على لفظة الغيبة ضبل يكرموف كوببوف عليو ، كمن قرأ بالتاء 

 لك .ذؿبمد _ 

                                                             

السٌوطً،الدرالمنثورفًالتفسٌربالمأثور،تحقٌق،عبدهللابنعبدالمحسنالتركً،دارالفكر43-
 .545،ص/8م،الطبعةاألولى/ج/2333ه/1424-بٌروت،مركزهجرللبحوث

 1958،ص/4،ج/2527صحٌحمسلم،بابمنفضائلنساءقرٌش،حدٌثرقم-44
 .17اآلٌة–سورةالفجر-45
االولى-46 الطبعة الغٌب، الكبٌرومفاتٌح التفسٌر 1431الرازي، للطباعة1981–ه الفكر دار ،

 .173–172،ص/31والنشر،ج/
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يف حجر  مان مقاتل : " كاف قدامة بن مظعوف يتيقاؿ  المسألة الثانية :                
 ْٕبن خلف ، فكاف يدفعو عن حقو . "  أمية

 : )كبل بل ال تيكرموف اليتيم ( : قولو تعاىل  ْٖكجاء يف تفسَت ابن كثَت                
عن سعيد       م ركاه عبد اهلل بن اؼببارؾذكراـ لو ، كما جاء يف اغبديث الفيو أمر باإل 

بيت يف قاؿ : " خَت  –لى اهلل عليو كسلم ص –، عن أيب ىريرة ، عن النيب بن أيب أيوب
إليو   ييساء  يتيم سن إليو ، كشر بيت يف اؼبسلمُت بيت فيو يتيم وبي   فيو  بيت اؼبسلمُت 

أنا ككافل اليتيم كهاتُت يف اعبنة " كقرف بُت إصبعيو : الوسطى كاليت " " مث قاؿ بإصبعو : 
  ْٗاإلهباـ " .   تلي

  07لَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم ( . )َفَذِلَك ا  قولو تعالى :و 
كاعلم أنو تعاىل ذكر يف تعريف من : "  ُٓقاؿ اإلماـ فخر الدين الرازم                 
 نبا :   كصفُت ن ديبال يكذب 

 ( . اٍليىًتيمى  يىديعُّ  الًَّذم فىذىًلكى أحدنبا : من باب االفعاؿ كىو قولو تعاىل : )
قولو "  ( كالفاء يف اٍلًمٍسًكُتً  طىعىاـً  عىلىى وبىيضُّ  كىالى )  ولو :كىو ق باب الًتكؾ  كالثاين : من 

 يدفعو بعنف كجفوة ( اٍليىًتيمى  يىديعُّ قولو )ف، تيم الي لدع  كفره سببا أف  فذلك " للسببية أم 
 : منها ما يلي  كحاصل األمر يف دع اليتيم أمور، 

 .  حقومالو ك عن ظلمان دفعو يأحدىا : 
قد يذـ اؼبرء ف ،كاجبة ، كإف َل تكن  كجرب خاطره  توواساعدـ مالثاين : ك              

 إذا أسند إىل النفاؽ كعدـ الدين . خاصة لنوافل ل وبًتك
                                                             

،دارالفكرللطباعة1981–ه1431التفسٌرالكبٌرومفاتٌحالغٌب،الطبعةاالولى،الرازي-47
 .173،ص/31والنشر،ج/

/ص،8/ج،م2332،ه1422_النشرسنة،طٌبةدار،كثٌرابنتفسٌر،كثٌرابن-ْٖ

399.
ابنماجه،سننابنماجه،تحقٌق،محمدفؤادعبدالباقً،دارالفكر،بٌروت،حدٌثرقم-49

 .1213،ص/2،ج/3679
 2سورةالماعوناآلٌة-53
م،2334ه،1425فاتٌحالغٌب،،دارالكتبالعلمٌةبٌروت،م–التفسٌرالكبٌرالرازي،-51

ومابعدها.136/ص
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" أم يًتكو ، كال  بو ، كقرئ " يدع كاالستخفاؼ زجرهضربو ك كالثالث :              
صلى اهلل  –مع أنو كحيدان يتيم يدعوا صبيع األجانب كيًتؾ الانو أم الرأفة بو يدعوه بدعوة 

كقرئ "يدعو اليتيم " أم   مائدة عليها يتيم  أعظم من   من مائدة ما "قاؿ :  - عليو كسلم
     .ِٓيدعوه رياء مث ال يطعمو كإمبا يدعوه استخداما أك قهرا أك استطالة 

عية لينشأ كاالجتما فهده اآليات جاءت لًتاعي اليتيم من الناحية النفسية              
مراعاة  ةقهر كإىانكل ما يسيء لو  من كالرفق بو كهنت عن   ، فأمرت بإكرامو نشأة سوية

    .  لشعوره
القرآن في ضوء  من الناحية االقتصاديةلحل مشاكل اليتيم  مؤسسة التوفيقاستراتيجية –1

   .الكريم  
اليتامى داخل مؤسسة التوفيق من  فإف األطفاؿ أما من الناحية االقتصادية                        

أكل ماحتياجات األطفاؿ األساسية من مأكل ،ك  غَت قادرة على توفَتالاألسر الفقَتة ،
 .، كغَت قادرة على توفَت مستلزمات كمصاريف التعليم  مشرب كلباسك 

ألف ، فتختلف مؤسسة التوفيق عما كرد حبقوؽ اليتيم اؼبالية يف القرآف الكرمي                 
 . اليتامى داخل اؼبؤسسة من األسر الفقَتة 

قد عنيت أما إف كاف اليتيم ذك ماؿ ، فإننا نبلحظ أف جل اآليات الكريبة                 
 من   كاف   كاليت ، كلسلب مالو للضياع   اؼبالية ،حىت ال يكوف عرضة وعناية عظيمة حبقوق

 صورىا : 
  . كنيف اؼبَتاث بعد أف َل ي وحقضماف  - ُ

 . ؿبكـو بقواعد ال وبيد عنها مصاغبوتعيُت كصي يرعى  – ِ    
 .  إعطاء اليتيم سهما من الفيء كالغنيمة - ّ    
   .  شيئا من الًتكة إذا حضر ء اليتيماستحساف إىدا  -ْ    

                                                             
،م2334،ه1425،بٌروتالعلمٌةالكتبدار،،الغٌبمفاتٌح–الكبٌرالتفسٌر،الرازي-52

 .136/ص
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  احملافظة على أمواؿ اليتامى .  -ٓ
بٍػتػىليوا اٍليىتىامىٰى حىىتَّٰ ًإذىا بػىلىغيوا كىا)قولو تعالى :لم يكن ، بعد أنضمان حقو في الميراث - 3

ا    01( . ۗ  فىاٍدفػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىاؽبىيٍم  النِّكىاحى فىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن
  ىذا فيما ىبص اليتيم إف كاف لو ماؿ ، أما اليتامى يف مؤسسة التوفيق لرعاية                  

  فبل  تركة  توزع  بينهم  الفقَتة   تالعائبل  من ذكم فإهنم   اليتيم
ابتلوىم إىل ابتداء اغبد الذم يبلغوف فيو سن  " :ككرد يف تفسَت ىذه اآلية                   

كإال فاستمركا على وغ رشدا فادفعوا إليهم أمواؽبم النكاح ، فإف آنستم منهم بعد البل
   ْٓ تبلء إىل أف تأنسوا منهم الرشد ".االب
اختربكا " أم  كابتلوا" ٓٓه اآلية : ذجبلؿ الدين السيوطي يف تفسَته ؽبكقاؿ                   

هم أبصرمت منك  لوصاركا أىبل ك  إذا بلغوا النكاحفواؽبم مكتصرفهم يف أ بلوغهمبل اليتامى ق
   ."  فادفعوا إليهم أمواؽبم  ، رشدا

: )ًإفَّ الًَّذينى  و تعالىقول ،تعيين وصي يرعى مصالحو محكوم بقواعد ال يحيد عنها- 6
يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمنا ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى يف بيطيوهًنًٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعَتنا(( 

ٓٔ  . 
أف  أم ( ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمنا: " قولو : )  ٕٓقاؿ الرازم 
) إف َل يكن لقولو : يؤكل ظلمان كغَت ظلمكلو َل لما كغَت ظلم ، ماؿ اليتيم قد يؤكل ظ

 اليتيم لوصي احملتاج أف يأكل من ماؿفالظلما ( فائدة ، الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى 
إف ربت  :يا رسوؿ اهلل أف رجبل قاؿ  ركم تبذير ،كقدحبيث ال إسراؼ كال باؼبعركؼ 

                                                             
 6النساءاآلٌةسورة-53
 .317،ص/4/تفسٌرالمنار،دونطبعة،جمحمدرشٌدرضا،-54
 .78،ص/1ه،ج/1437تفسٌرالجاللٌن،دارابنكثٌر،السٌوطً/المحلى،-55
56
13سورةالنساءاآلٌة-
،ص/1ه،ج/1425م،2334بٌروت،الرازي،التفسٌرالكبٌر،دارالكتبالعلمٌة،-57
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ؼ غَت متأثل ماال كال كاؽ مالك دبالو ، قاؿ : حجرم يتيما أآكل من مالو ؟ قاؿ : باؼبعرك 
 . ٖٓ" ؟ قاؿ : فبا كنت ضاربا منو كلدؾ أفأ ضربو 

مث إذا  وبتاج إليو من ماؿ اليتيم قرضا  لو أف يأخذ بقدر ماكالقوؿ الثاين :             
أيسر قضاه ، كإف مات كَل يقدر على القضاء فبل شيء عليو ، كىذا قوؿ سعيد بن جبَت 

  . ٗٓعباس .  عن ابن  كأيب العالية ، كأكثر الركايات  ىد كؾبا
حىىتَّٰ يػىبػٍليغى  مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني   تػىٍقرىبيوا كىالى  )قولو تعالى :              

 كىًإذىا قػيٍلتيمٍ  ۗ  كيٍسعىهىا  الى نيكىلِّفي نػىٍفسنا ًإالَّ  ۗ  كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميزىافى بًاٍلًقٍسًط  ۗ  أىشيدَّهي 
  .َٔ( ذٰىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  ۗ  كىًبعىٍهًد اللًَّو أىٍكفيوا  ۗ  فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرَبىٰ 

ـبالطة  ترؾ القـو  اآلية  ه ذنزلت ى عندما  " : قاؿ الفخر الرازم          
اليتامى كساءت   اختلت مصاحل، ف بأمورىم  ، كالقياـ أمواؽبم لتصرؼ يفاليتامى ، كا

كإف  أمواؽبم ، استعدكا للوعيد الشديد ،  كتولوابقوا متحَتين إف خالطوىم اك  معيشتهم
 . ُٔالقـو عند ذلك "  ، فتحَت تهممعيش عنهم ، اختلت  عرضوا كأ  تركوا

أىفىاءى اللَّوي عىلىٰى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل  مَّا قولو تعالى : )من الفي والغنيمة ، إعطاء اليتيم سهما  - 1
ًبيًل كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن  كىالٍيىتىامىٰى كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍبًن  اٍلقيرىٰل فىًللًَّو كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍرَبىٰ  السَّ

  كىاتػَّقيوا ۗ  عىٍنوي فىانتػىهيوا  اكيٍم كىمىا نػىهى  كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي  ۗ  بػىٍُتى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمنكيٍم 
 .  ِٔ(ٕشىًديدي اٍلًعقىاًب ) ًإفَّ اللَّوى  ۗ  اللَّوى 
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 - النيب مصدؽ علينا قدـ: )قاؿ حيث عنو اهلل رضي جحفيو أبو ركاهما                      
 غبلمان  ككنت فقرائنا، يف فجعلها ، أغنيائنا من الصدقة فأخذ ، - كسلم عليو اهلل صلى
   ّٔ" . قلوصان  فأعطاين يتيمان،

 هبعل األغنياء من الصدقات معذب عندما - كسلم عليو اهلل صلى - فكاف                     
 . هامن نصيبان كاؼبساكُت كابن السبيل  ليتامىكم القرَب كالذ

 ليو اٍلقيٍرَبى اٍلًقٍسمىةى أيك  )كىًإذىا حىضىرى :قولو تعالى ، استحسان إىدائو شيئا من التركة إذا حضر-3
 23اًكُتي فىاٍرزيقيوىيٍم ًمٍنوي (.كىاٍلمىسى  كىاٍليىتىامىى

  أقواؿ :  ثبلثة  اآلية   هذيف ى ٓٔ ابن العريبقاؿ                     
 .األكؿ : أهنا منسوخة  
كاالعتذار  كاف اؼباؿ كافرا ،  لقرابة الذين ال يرثوف إذاإعطاء ا ا ؿبكمة ، كاؼبعٌتالثاين : أهن 
على ىذا الًتتيب بيانا لتخصيص قولو تعاىل : } للرجاؿ نصيب  قليبل ، كيكوف هم إف كافنم

{ كأنو يف بعض الورثة غَت معُت ؛ فيكوف زبصيصا غَت معُت ، مث يتعُت يف آية اؼبواريث . 
   .ع ؛ ألنو عمـو مث زبصيص مث تعيُتكىذا ترتيب بدي

لنصيبهم  الورثة   استحقاؽب صي اؼبيتيو بأف أهنا نازلة يف الوصية ، قيل بالثالث : 
قوؿ ما كاستحباب اؼبشاركة ؼبن ال نصيب لو منهم بأف يسهم ؽبم من الًتكة كيذكر ؽبم من ال

    ٔٔ" . نفوسهم  تطيب بو 
كىذا ىبتلف مع مؤسسة التوفيق من حيث إعطاء اليتيم شيئان من الًتكة            

  . نهم ألهنم يف الواقع فقراء فبل تركة توزع بي
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ليواٍ   كىالى    اٍليىتىامىى أىٍموىاؽبىيٍم  } كىآتيوٍا : تعالى قولو ، المحافظة على أموال اليتامى - 0            تػىتىبىدَّ
 ٕٔ(. حيوبان كىًبَتان   كىافى    إًنَّوي     أىٍموىاًلكيمٍ   ًإىلى  أىٍموىاؽبىيٍم   بًالطَّيًِّب كىالى تىٍأكيليوا  اػبٍىًبيثى 

ك سائدان فقد تعرضت اآلية الكريبة إىل ترؾ عملية تبديل أمواؿ اليتامى حيث كاف ذل                
ف بعض األكصياء كانوا يأخذكف اعبيد من ماؿ اليتيم كيبدلونو بالردمء لذلك أعندىم 

جاءت اآلية الكريبة لتنهي عن ىذه التجاكزات غَت اؼبشركعة بتبديل أمواؿ ىؤالء 
ىو أعظم من التبديل ، أال كىو التجاكز على أصل ماؿ  الضعفاء .كهنت كذلك عما

متاعب ىذه   اليتيم فيضمو إىل مالو كيتصرؼ يف اعبميع ، كيًتؾ ىذا اؼبسكُت يقاسي 
   كلة الفقر إضافة إىل مشكلة يتمو اغبياة الكاغبة ، كقد صبع هبذا التجاكز على اليتيم مش

ا ىؤالء األكلياء اؼبتجاكزين مغبة ىذا لذلك كقف القرآف مهددنا كؿبذرن                
كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىاؽبىيٍم ًإىلى » التعدم الوقح كمبيػِّننا عظم ىذا الذنب الكبَت فقاؿ سبحانو:

ا مرعبنا ، مشهد النار كىى تتأجج يف «. أىٍموىاًلكيٍم إًنَّوي كىافى حيوبان كىًبَتان  مث يصوِّر مشهدن
 أىٍموىاؿى  يىٍأكيليوفى   ًإفَّ الًَّذينى  }واؿ اليتامى ظلمنا فيقوؿ تعاىل:مبطوف ىؤالء الذين يأكلوف أ

اٍليىتىامىى ظيٍلمان ًإمبَّىا يىٍأكيليوفى يف بيطيوهًنًٍم نىاران كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعَتان { 
ٖٔ  

أنو قاؿ : )اجتنبوا السبع  –صلى اهلل عليو كسلم  –كقد كرد عن النيب                
الوا يا رسوؿ اهلل كما ىن قاؿ الشرؾ باهلل كالسحر كقتل النفس اليت حـر اهلل اؼبوبقات ق

إال باغبق كأكل الربا كأكل ماؿ اليتيم كالتويل يـو الزحف كقذؼ احملصنات اؼبؤمنات 
  ٗٔالغافبلت(.
كأخرج ابن أيب شيبة كأبو يعلى كالطرباين كابن حياف يف صحيحو كابن           

) يبعث يـو القيامة  :قاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم  –ه عن الرسوؿ أيب حامت عن أيب برز 
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 تر أف اهلل َلمن قبورىم تأجج أفواىهم ناران فقيل يا رسوؿ اهلل من ىم ؟ قاؿ: أ  قـو 
 .) إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلمان إمبا يأكلوف يف بطوهنم ناران (   : يقوؿ

 – عن أيب سعيد اػبدرم قاؿ : حدثنا النيب كأخرج ابن جرير كابن حامت              
عن ليلة أسرل بو قاؿ )) نظرت فإذا بقـو ؽبم مشافر كمشافر   -صلى اهلل عليو كسلم 

هبم من يأخذ دبشافرىم مث هبعل يف أفواىهم صخران من نار فيقذؼ يف   ككلاإلبل كقد 
 ىؤالء ؟  من ل جربييا   فقلت كصراخ   كؽبم جؤار  من أسافلهم  ىبرج  حىت أحدىم 

يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلمان إمبا يأكلوف يف بطوهنم   قاؿ ىؤالء ) الذين             
  َٕ.  كسيصلوف سعَتان( ناران 

كأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قاؿ : "ىذه اآلية ألىل الشرؾ حيث               
 ُٕكانوا ال يورثوهنم كيأكلوف أمواؽبم " . 

بل كم خر اآلكالوعيد بالعذاب  التهديد ، عن اآليات ه ىذتقتصر َل ك              
 ،من الواقع الذم يعيشو الفرد يف كل يـو  مستوحاةه الطريقة ىذ سلكت طريقان آخرإهنا 

 ، فليحذركا أف يكوف جزاؤىمىم بأهنم لو ظلمو يف حق اليتامى تتمثل يف تنبيو اؼبتجاكزين 
  عبزاء من جنس العمل ، فلينتظركا يومان يعامل فيواكمعلـو أف  ما عملوه مع اليتيم ،بنفس 
قاؿ تعاىل : }كىٍليىٍخشى الًَّذينى ، يتاـ األ ىؤالء هبا إىل  بنفس الطريقة اليت أساؤكا  أيتامهم

ٍلًفًهٍم ذيرِّيَّةن ًضعىافان خىافيواٍ عىلىٍيًهمٍ  سىًديدان  ( . فػىٍليىتػَّقيوا الٌلوى كىلٍيػىقيوليواٍ قػىٍوالن   لىٍو تػىرىكيواٍ ًمٍن خى
ِٕ   

القرآف رعاية  نالت اليتيمة يفَل يتغافل اؼبشرنع اغبكيم عن اليتيمة فقد ك              
فقد كفل اإلسبلـ للمرأة عمومنا صبيع حقوقها اؼبالية ، ، خاصة غَت ما سبق 

كاالجتماعية، كجعلها تتصرؼ يف ماؽبا بكامل اغبرية كاالختيار . كالشريعة قد أكلت 
لنساء عناية أكثر، فكما عاعبت مشكلة اليتامى الصغَتات من الناحيتُت اؼبادية  يتامى ا
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شأهنا يف ذلك شأف اليتامى الذكور، عاعبت أيضنا   -كما سبق بيانو  -كاالجتماعية 
اية مشكلة اليتيمات إذا بلغن سن الزكاج ،فقد جاءت آيتاف مرتبطتاف من حيث الغ

 .كاؽبدؼ ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة 
اآلية األكىل ىي قوؿ اهلل تعاىل : }كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوٍا يًف اٍليىتىامىى                

فىانًكحيوٍا مىا طىابى لىكيم مِّنى النِّسىاء مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليوٍا فػىوىاًحدىةن أىٍك 
 ّّٕنى أىالَّ تػىعيوليواٍ { .مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ذىًلكى أىدٍ 

ى النساء اليتامى أال جاء يف تفسَت الطربم : " إف خشيتم أيها األكلياء عل               
ال تظلموا فانكحوا غَتىن من النساء اغببلئل البلئي سبيل إليهن نفوسكم ك بينهن  تعدلوا

  . ْٕ"ىؤالء اليتامى 
عن  -رضي اهلل عنها  -أنو سأؿ عائشة كقد ركل عن عركة بن الزبَت                 

ىذه اآلية فقالت : يا ابن أخيت ىي اليتيمة تكوف يف ًحٍجر كليها تشركو يف مالو 
كيعجبو ماؽبا كصباؽبا، فَتيد كليُّها أف يتزكجها من غَت أف يقسط يف صداقها ، فيعطيها 

  مثل ما يعطيها غَته ..
و تعاىل : } كىيىٍستػىٍفتيونىكى يف النِّسىاء قيًل الٌلوي أما اآلية الثانية : فهي  قول             

يػيٍفتًيكيٍم ًفيًهنَّ كىمىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب يف يػىتىامىى النِّسىاء الَّبليت الى تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا  
ا ًف كىأىف تػىقيوميوٍا لًٍليىتىامىى كيًتبى ؽبىينَّ كىتػىٍرغىبيوفى أىف تىنًكحيوىينَّ كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى اٍلًوٍلدى

 ٕٓبًاٍلًقٍسًط كىمىا تػىٍفعىليواٍ ًمٍن خىٍَتو فىًإفَّ الٌلوى كىافى بًًو عىًليمان{ .
لقد نددت ىذه اآلية الكريبة بأكلئك الذين َل يلتفتوا إىل التشريع              

َتاثها فقاؿ تعاىل  اإلسبلمي الكافل غبقوؽ اؼبرأة اؼبالية ، بل أصرهكا على التجاكز على م
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ما فرض ؽبن من مَتاث كصداؽ كغَت ذلك أم «  بى ؽبىينَّ الَّبليت الى تػيٍؤتيونػىهينَّ مىا كيتً » 
 .  من حقوؽ شرعها اهلل تعاىل ؽبن

كانوا يرغبوف يف الزكاج من اليتيمات طمعان يف ماؽبن ، إضافة على ك "               
من صداؽ  عدـ إعطائهن ما كتب ؽبن  اؼبالية من  هنحقوقالتجاكز على   ذلك

 ٕٔكنفقة ".
رغبةن  مة مَتاثها كحقوقها كتزكجهاأما إذا حفظ الويل أك الوصي لليتي                
 .  خَت ف ىذا العملإطمعنا يف ماؽبا ففيها ال 

             كقد ركل عن عائشة رضي اهلل عنها يف قوؿ اهلل تعاىل:                 
ٍفتيونىكى يف النِّساء قيًل اهلل يػيٍفًتيكيٍم ًفيًهنَّ . . . إىل قولو : كىتػىٍرغىبيوفى أىف } كىيىٍستػى 

تىنًكحيوىينَّ . . . { أهنا قالت : ىيوى الرَّجيلي تىكيوفي ًعٍندىهي اٍليىتًيمىةي ، ىيوى كىلًيػُّهىا كىكىارًثػيهىا، 
ٍتوي يف مىالًًو حىىتَّ يف اٍلعىٍذًؽ، فػىيػىرٍ  غىبي أىٍف يػىٍنًكحىهىا، كىيىٍكرىهي أىٍف يػيزىكِّجىهىا رىجيبلن فػىيىٍشرىكيوي فىأىٍشرىكى

ًذًه اآٍليىةي " ٍتوي، فػىيػىٍعضيليهىا، فػىنػىزىلىٍت ىى رًكى  .ٕٕ يف مىالًًو دبىا شى
من ذلك يتضح أف اليتيمة كغَتىا من النساء ؽبا اغبرية الكاملة يف                 

نع اختيار مىن تشاء ًمن األزكاج  إذا كاف ذلك عن  ، إالمهرىا أك شيئنا منو، كال سبي
. كال هبوز للويل أك غَته إكراىها على شيءو من ذلك ، رغبتها كإرادهتا
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 الفصل الخامس                                      
  خاتمة البحث                                     

   النتائج  :  -أ 
 ؤسسات اإليوائية لليتامى احتياجاىم الضركرية من أكل كشرب كلبس تقدـ اؼب   – ُ
طاعتها اؼبادية كل قدر است توفر اؼبؤسسات اإليوائية ) مؤسسة التوفيق ( – ِ

 مستلزمات الدراسية . 
تتفق كزبتلف مؤسسة التوفيق لرعاية اليتيم مع ما جاء يف القرآف الكرمي بشأف    –ّ

 اليتيم . 
، ألنو صادر من بشر كالبشر ؤسسة عمل يشوبو النقص كالتقصَت إف عمل اؼب  - ْ

  .يغفل كييقصر 
 التوصيات والمقترحات   –ب 

 من الناحية االجتماعية   - 3
أف يكوف العاملوف يف دكر الرعاية من ضبلة اإلجازة يف الًتبية كعلم النفس  – أ 

 اإلسبلمية .  كالشريعة 
   من الكفاءة رفع لل الدكلة   يتاـ من جانباأل  صبعيات رعاية تشجيع  ضركرة  -ب  
  .حبقوؽ كرعاية األيتاـ اجملتمع   كاؼبسموعة بتبصَت  اؼبرئية  أف تقـو كسائل اإلعبلـ -ج          

 العمل على تأىيل العاملُت يف مؤسسات رعاية األيتاـ ، من خبلؿ دكرات تأىيلية  -د 
ؼبهارة يف كيفية التعامل مع اليتامى حىت يكونوا على قدر عاؿ من اكتربوية خاصة 

 . داخل اؼبؤسسات 
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 ثقافية والتعليمية  من الناحية ال- 6
 اليتامى .  لؤلطفاؿ   كثقافية  كترفيهية  صيفية نواد عمل  -أ            
 حبقوقو ككاجباتو ذباه أسرتو كؾبتمعو .    اليتيم كتوعيتو  تثقيف -ب 
، لتبصَت اجملتمع ة اليتامى يف اؼبناىج الدراسية إدراج مواضيع تتحدث عن رعاي –ج 

 . هبذه الطائفة الضعيفة 
 أف توفر اعبامعات منح دراسية خاصة باأليتاـ .  –د 
إنشاء ؾبلة خاصة باأليتاـ تصدر بأعداد متسلسلة ، تيلقي الضوء على الرعاية  –ٓ 

 .    النفسية كاالجتماعية كاؼبالية لؤليتاـ 
 كتكريبو كإضفاء البسمة على شفتيو .  باليتيم   حتفاؿلئل زبصيص يـو  –ك  

 من الناحية المالية  -1
 ميزانية اغبكومة لصاحل اعبمعيات اليت ترعى اليتامى .  زبصيص جزء من  –أ  
 ، دبا يضمن ؽبم صرؼ كفاالت مالية لؤليتاـ من قبل كزارة الشؤكف االجتماعية – ب           
   .  رص على اؼبساكاة التامة بينهم مع اغب عيشان كريبان ،      

لتصبح  كاعبامعات ، أك زبفيفها  يتاـ من رسـو اؼبدارس طفاؿ األإعفاء األ –ج   
 رمزية ، كتوفَت الكتب كالقرطاسية كاغبقائب اؼبدرسية ؽبم . 

  هم باأليتاـ ، لئلنفاؽ عليهم ، كرعايتهم كتعليم إنشاء صندكؽ خَتم خاص  -د    
 كبراؼ كالتسوؿ .  لفقر كاؼبرض كاالكضبايتهم من ا

 ى.يتامطفاؿ الاألسعار لؤل  بتخفيض  كالشركات التجارية  أف تقـو احملبلت – ٓ    
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 قائمة المصادر والمراجع                               
 المصادر  –أ 
 القرآن الكريم وتفاسيره .  –3

 الدمشقي أبو الفداء عماد الدين  قرشيإظباعيل بن عمر بن كثَت ال                    
، ربقيق : سامي بن ؿبمد السبلمة ، تفسير القرآن العظيم ) تفسير ابن كثير ( 

 ـ. ُٗٗٗق / َُِْالطبعة الثانية ، اعبزء الثامن ، بَتكت : دار طيبة ، 
ىػ( كجبلؿ الدين ْٖٔجبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد احمللي )اؼبتوىف:                      

دار تفسير الجاللين ، ىػ( ، ُُٗعبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي )اؼبتوىف: 
 ق .  َُْٕالقاىرة ، الطبعة: األكىل ، دار ابن كثَت ،  –اغبديث 

الدر المنثور ق( ،ُُٗالسيوطي ، عبدالرضبن بن أيب بكر )تويف :                     
احملسن الًتكي ، الطبعة األكىل ، ربقيق : عبد اهلل بن عبد في التفسير بالمأثور ، 

 ـ . ََِّق / ُِْْبَتكت ، مركز ىجر للبحوث ، 
، الطبعة في ظالل القرآن سيد قطب إبراىيم حسُت ، ، الشاريب                     

 م . 3996ه / 3336 السابعة عشر ، دار الشركؽ ، القاىرة ،
فتح القدير الجامع بين فني ،  الشوكاين ، ؿبمد بن علي بن ؿبمد                    

 ـ . ََِْق / ُِّْبَتكت ، دار اؼبعرفة . الرواية والدراية ، 
فخر الدين الرازم ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن                      

، دار مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير ( ق ( ،َٔٔاغبسُت التيمي ) اؼبتويف : 
 ق . ُِْٓـ / ََِْت ، الكتب العلمية ، بَتك 

القاضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اؼبعافرم االشبيلي                      
لبناف  –، دار الكتب العلمية، بَتكت  أحكام القرآنىػ( ، ّْٓاؼبالكي )اؼبتوىف: 
 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ،الطبعة: الثالثة، 
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ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرج القرطيب ، أبو عبد اهلل                      
 الجامع ألحكام القرآن ق( ، ُٕٔاألنصارم اػبزرجي مشس الدين ، )اؼبتوىف : 

 ـ. ُِٓٗربقيق أضبد الربدكين ، الطبة الثانية ، دار الشعب القاىرة ، 
ؿبمد رشيد بن علي رضا بن ؿبمد مشس  الدين بن ؿبمد بن هباء                      

تفسير القرآن ق ( ،ُْْٓخليفة القلموين اغبسيٍت )تويف :  الدين بن علي
 م . 3997القاىرة : اؽبيئة اؼبصرية العامة  للكتاب الحكيم " تفسير المنار " 

 .  كتب السنة النبوية وشروحها  –3
ق ( ِّٕابن ماجو ، ؿبمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزكيٍت )تويف                      

ربقيق : ؿبمد فؤاد عبد الباقي ، القاىرة ، دار احياء الكتب سنن ابن ماجو ، ،
 ـ . ُٓٓٗق / ُّْٕالعربية ، 

أبو داكد ، سليماف بن األشعث األزدم السجستاين ) تويف                      
، ربقيق ؿبمد عوامة ، الطبعة كتاب السنن ) سنن أبي داود ( ق ( ،ِٕٓ

 ـ . ُٖٗٗق / ُُْٗاالكىل ، بَتكت ، مؤسسة الرياف ، 
أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، أبو                      

، ربقيق :  ؿبمد عبد القادر السنن الكبرى ىػ( ، ْٖٓبكر البيهقي )اؼبتوىف: 
 ََِّ -ىػ  ُِْْعطا ، مكتبة دار  الباز ، مكة اؼبكرمة  ، الطبعة: الثالثة، 

 ـ .
 صحيح البخاري ق ( ، ؿبمد بن إظباعيل ، ِٔٓالبخارم ) ت                      

 ـ . ُّٗٗق/ ُُْْربقيق: مصطفى البغا ، بَتكت ، دار ابن كثَت : 
ق( ِٕٗالًتمذم ، ؿبمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى )توىف :                      

بعة الثانية ، ، ربقيق : أضبد شاكر كؿبمد فؤاد عبد الباقي ، الطسنن الترمذي ،
  ـ.  ُٕٕٗق / ُّٕٗالقاىرة ، 
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 والمعاجمالقواميس   –1
ربقيق : معجم مقاييس اللغة ، أيب اغبسن أضبد بن فارس ،                    

 ـ .  ُُٗٗق / ُُُْعبدالسبلـ ىاركف ، الطبعة االكىل ، بَتكت : دار اعببل 
 صادر  دار ، العلماء من بةلب ربقيق ، العرب لسان ، منظور ابن                 

 .   طبعة دكف ، بَتكت
 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،مد فؤاد عبد الباقي ،ؿب               
 ق . ُّْٔمطبعة دار الكتب اؼبصرية ،  مصر 

    علوم ال –ب   
م اؼبالكي أبو العباس أضبد بن ؿبمد اػبلويت، الشهَت بالصاك                     

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية ىػ( ، ُُِْاؼبتوىف: )
الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير 

َماِم َماِلك    (لكتابو المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَىِب اإْلِ
 بدائع الصنائعأبو بكر بن مسعود الكاساين اغبنفي عبلء الدين ،                     

عادؿ أضبد عبد اؼبوجود ،  -ربقيق : علي ؿبمد معوض ترتيب الشرائع ،  في
 ـ .  ََِّ - ُِْْدار الكتب العلمية ، 

رعاية اليتيم في التصور اعبرجاكم ، زياد بن علي بن ؿبمود ،                     
 رؤية تربوية . دكف طبعة . االسالمي ، 

باس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية اغبراين )اؼبتوىف: تقي الدين أبو الع                    
عبد الرضبن بن ؿبمد بن قاسم ، دار  : ربقيق مجموع الفتاوي ،ىػ( ِٖٕ

 ـ .  ُٓٗٗىػ/ُُْٔإحياء الكتب العلمية ، 
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اؼبتوىف:  مشس الدين، ؿبمد بن أضبد اػبطيب الشربيٍت الشافعي )                      
 ، دار الكتب إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج ىػ( ، ٕٕٗ

  ـ . ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالعلمية ، الطبعة: األكىل، 
،  دار السبلـ  تربية األوالد في اإلسالمعبد اهلل ناصح علواف ،                       

  م. 3993 – ُُِْللطباعة كالنشر 
م اؼبعافرم ، السَتة النبوية عبد اؼبلك بن ىشاـ بن أيوب اغبمَت                       

)سَتة ابن ىشاـ( ،  ربقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم ،  دار الكتاب العريب ،  
 ـ . ُُٖٗ

 أضبد الشليب شهاب الدين  -الدين عثماف بن علي الزيلعي فخر                                    
طبعة األمَتية اؼبتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشو حاشية الشلبي ، 

 .  ُُّْالكربل ببوالؽ ، الطبعة االكىل ،  

دار التعريفات ، اين ، جعلي بن ؿبمد السيد الشريف اعبر                       
 دكف طبعة .  الفضيلة ، 

ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن                       
النهاية في غريب ىػ(، َٔٔزرم ابن األثَت )اؼبتوىف: عبد الكرمي الشيباين اعب

ي ،اؼبكتبة جؿبمود الطنا –طاىر أضبد الزاكم  ربقيق : الحديث واألثر ،
 .  ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبَتكت،  -العلمية 

 –ة ، تنشأتو الطفل في الشريعة االسالميؿبمد بن أضبد ،                       
 ق . َُّْ، الطبعة الثانية  سالمكفلها لو االي  حقوقو الت –حياتو 
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مة السرخسي )اؼبتوىف: ؿبمد بن أضبد بن أيب سهل مشس األئ                   
ىػ ُُْْبَتكت ،الطبعة: بدكف طبعة ،   –، دار اؼبعرفة  المبسوطىػ( ، ّْٖ

 ـ .ُّٗٗ -

  ىػ(، َُِّؿبمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي اؼبالكي )اؼبتوىف:                    
 بدكف طبعة .  ،  دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، 

طنطا ،   الصحابة  ، مكتبة اليتيم معاملة   أداب ؿبمد طبل ،                   
 الطبعة األكىل. 

، الطبعة الثانية ، عماف ،  نظام االسرة في االسالمؿبمد عقلة ،                    
  ـ .ُٖٗٗمكتبة الرسالة ، 

كشاف القناع عن متن منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،                    
 ـ ،  ُّٖٗ -  َُّْ،  دار الكتب العلمية ، اإلقناع

شريعة االسالم صالحة للتطبيق في كل زمان يوسف القرضاكم ،                    
 ـ .  ُّٗٗ، ، الطبعة الثانية ، القاىرة ، دار الصحوة للنشر كالتوزيع  ومكان

 دار اؼبعارؼ ، دكف طبعة .  
ؼبرداكم الدمشقي الصاغبي عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليماف ا                   

، احملقق:  إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفىػ( ، ٖٖٓ)اؼبتوىف: ي اغبنبل
 ؿبمد حامد الفقي ، دار إحياء الًتاث العريب ، الطبعة: الثانية. 


