
 يتيم صار للعالم أًبا

لكل طفل حق في العيش الكرريم فري الرا يا حالحصرحل ملري صرا يحصرل ملير  أ را ر  صر  

ألسرر  الحقحق التي ي بغي ملي الصجتصع أ  يتكفل بها. حأحل ص  يضص  ل  هذه الحقرحق ا

 ح را هرا  التي ي تصي إليهرا   حالحالرا هرح الرذك يتكفرل برشاار  ألررح  األسرر  حاي فراق ملي

 ل أيتام.تراك حفا  األب إلي  كبة تتعرض لها األسر    صصا يترك الزحجة أرصلة حاألطفا

  حايسرر م حررن أب ررا ه ملرري رمايررة األسررر  الترري ارراب م هررا صعيلهررا   حجعررل ذلررك مبرراا

ائم  حكالصرح ربة إلي هللا تعالي فش  )السامي ملي األرصلة حاليتيم كالصجاها في سبيل هللا

 حكالقائم الذك ال يفتر(  الذك ال يفطر

 

 

 

 

 : سحل هللا  ال ر

 .(1)  ح ال بشصبعي  السبابة حالحسطي ((أ ا حكافل اليتيم في الج ة هكذا))

 . (2) تربيتليتيم : القائم بأصحره حصصالح  حكافل ا

  يقصا ب  الصذكر حالصر ن ملي السحا .حاليتيم الذك صات أبحه حهح صغير   

 .(3)صال  أح ص  صال اليتيمحسحا  أأ فق ملي  ص  

 األصابع : الخ صر حالب صر حالحسطي حالسبابة حايبهام.

 لغررة الجسررا فاسررتعصل أصرربعي  لصع رري القرررب حالصرافقررة   ححترري أ  اسررتعصال ال برري 

ات الصحابي استعصل الفعل ) ال( صع حركة ايصبعي . حفير  االلرة ملري صعراصلتهم حركر

 الجسا ملي أ ها لغة. 
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ية م  زياا   رب الكافل ص  ال بي ب اة ك ا
التفاحت بي  طحل الحسطي حطحل  .(4)

حارجة كافل اليتيم  ار تفاحت صا بي  السبابة  إلي : ارجة ال بي  السبابة   حفي  إألار 

أح أ  الصقصحا األصرا   إلي الج ة. حالحسطي. أح إألار  إلي سرمة الاخحل مقب  

 .(5)صًعا

حا ررة االسررتعصال للغررة الجسررا تررأتي صرر  التفرراحت برري  طررحل السرربابة حالحسررطي. حص لرر  

 حليس بي هصا إصبع.  6))بع ت أ ا حالسامة كهاتي ((

 ا حصعلم.حج  الألب  بي  ال بي حكافل اليتيم أ   كافل لقحم ال يعلصح  أصحر اي هم حصرأل

هررا   أح صاتررا صًعررا فقررام أحررا صررات أبررحه فقاصررت أصرر  صقاصرر    أح صاتررت األم فقررام األب صقاص

 .(7)ايرهصا صقاصهصا

 .(8) ريب أح بعيا   حملي رحاية )ل  أح لغيره(

 السبابة أل ها يسب بها الأليطا    أح السباحة أل ها يألار بها في التألها.

 يتيًصا  حلا ال بي 

 تربيت  ف  يربي  ايره. ليتحلي هللا  -1

 بل أًبا للعالم كل .  ليذحق صرار  اليتم فيكح  أًبا لكل يتيم   -2

))لقا حلّي مبا هللا  حترك اب   يتيصا  بيا أ  هذا اليتيم كا  يعّا ص  اللحظة األحلي ألصر 
جلل  أصر يصبح ب  إصام الصصطفي  األخيار  حصا األب حالجا  صا األ ربح  حاألبعاح   

ص  اصط ع  صا األرض حالسصا  إال حسائل صسّخر  يتصام  ار هللا  حإب غ  عصة هللا 
 .(9)هللا((

مليها بخير  ))حكا ت البركة في صقاص  صعها  كا ت س حاتها مجافا ص   بل   فاصتّ  هللا
حألعرت حليصة حزحجها  صضامف: اّرت الضرحع بعا جفاف  حال  العيش حأخصب 

صّصا زاا تعلّقهم بالطفل  ححلاها بأ  أحبتهم ص  صكة كا ت باليص  حالغ م  ال بالفقر حاليتم 
 .10حإمزازهم ل ((
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 حهكذا أراات حكصة هللا أ  ي ألأ رسحل  يتيصا  تتحاله م اية هللا ححراها بعيراا مر  الرذراع
إلري صجرا الصرال  التي تصع  في تاليل  حالصال الذك يزيا في ت عيص   حتي ال تصيل ب   فس 

زماصررة  فتلترربس ملرري ال رراس حال حالجرراه  ححترري ال يتررأ ر بصررا ححلرر  صرر  صع رري الصرراار 
يصرررط ع األحل ابتغرررا  الحصرررحل إلررري   ااسرررة ال برررح  بجررراه الرررا يا  ححتررري ال يحسررربحه

 .11ال ا ي((
 

 فحائا رماية األيتام

 .ةكل األصراض ال فسي ي اليتيم   حيألفي ص ر ة في القلب لكل ص  يحس  إل -1

 (.س ةالحس ات الك ير  )ص  صسح ملي رأس اليتيم كا  ل  بكل ألعر  يصسها ح -2

 القرب ص  رسحل هللا في الج ة. -3

 سرمة اخحل الج ة حال جا  ص  أهحال القياصة. -4

 االطصئ ا  ملي أب ائي إذا صت   فه اك صجتصع يكفلهم. -5

 الصحافظة ملي اليتيم ص  اال حراف. -6

 الصحافظة ملي  فسية اليتيم ص  الحقا ملي ص  لهم آبا . -7

ة فيكرح  صر  الرذي  يغيررح  حركر   ا يكح  في هذا اليتيم سرر صر  أسررار هللا  -8

 ا لكرلهااًير الها أ  يكح  اليتيم الذك أرضعت التاريخ   فش  حليصة لم يخطر ملي ب

 هذا العالم.

في   ال اب  بطال : ))حق ملي ص  سصع هذا الحاين أ  يعصل ب  ليكح  رفيق ال بي 

 .(12)أفضل ص  ذلك(( الج ة   حال ص زلة في اآلخر 

 
 أحل صص ف في الصحيح الصجرا صحيح البخارك   م صحيح صسلم. حهصا أصح الكتب

 بعا القرآ   ح ا أجصعت األصة ملي تلقي كتابيهصا بالقبحل.
 االبخارك أصحهصا  حأك رهصا فحائا؛ حذلك أل  أحااين البخارك أألحأيهصا أصح:  -أ

 س فيا ليص كت الحكصية اتصاال  حأح ق رجاال  حأل  في  ص  االست باطات الفقهية  حال
 صحيح صسلم.
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 هذا حكح  صحيح البخارك أصح ص  صحيح صسلم إ صا هح بامتبار الصجصحع  حإال فقا
 يحجا بعض األحااين في صسلم أ حى ص  بعض األحااين في البخارك. ح يل: إ 

 صحيح صسلم أصح  حالصحاب هح القحل األحل.
 البخارك حصسلم الصحيح في هل استحمبا الصحيح  أح التزصاه؟ لم يستحمب -ب

 صحيحيهصا  حال التزصاه. فقا  ال البخارك: "صا أاخلت في كتابي الجاصع إال صا صح 
 .1حتركت ص  الصحاح لحال الطحل"

 ح ال صسلم: "ليس كل ألي  م اك صحيح حضعت  هه ا  إ صا حضعت صا أجصعحا
 .2ملي "
 أ    ال: "حصا تركت ص حالصحيح أ   فاتهصا ألي  ك ير  فقا  قل م  البخارك  -2

 الصحاح أك ر" ح ال: "أحفظ صائة ألف حاين صحيح  حصائتي ألف حاين اير
 .1صحيح"

 أي   جا بقية األحااين الصحيحة التي فاتت البخارك حصسلصا؟ -هـ
 تجاها في الكتب الصعتصا  الصألهحر   كصحيح اب  خزيصة  حصحيح اب  حبا  

 حس   الاار ط ي  حس   البيهقي  حايرها. حصستارك الحاكم  حالس   األربعة 
 

 

 

 


