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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا األمين، الذي أرشدنا إلى كل خير، ونبهنا إلـى كـل   �
ضر، وألزمنا كلمة التقوى، فاتبعنا أولي النهى من السلف، فكنا الخلف، نسأله في عاله أن يلحقنا بهم غير 

/−uΖ$؛ ﴿مقتدينغين، ولهم من الئمبدلين وال زا u‘ ö�Ï� øî$# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©!$# $tΡθ à) t7y™ Ç≈yϑƒ M} $$Î/ Ÿω uρ 

ö≅yèøg rB ’ Îû $uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛ Ïm§‘ ∩⊇⊃∪ .﴾ 
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راجـع  ( وقد وضعت دراسة سابقة برنامج  تدقيق شرعي لصندوق زكاة مركـزي  حتاول هذه الدراسة وضع برنامج للتدقيق الشرعي على أموال األيتام. - 
جملـة جامعـة   ــي على ديــوان زكــاة مركزي))، م)، ((منهج مقترح للتدقيق الشــرع2008هـ= 1429حممود ( إرشيد،دراسة للباحث: 

 ).166ـ 123 ص ،1 ، العدد22النجاح لألحباث، العلوم اإلنسانية، الد 
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العناية التي تنقله من اليتيم طفل من األطفال، لكنه فقد أباه، والعائل الذي يرعاه، فاحتاج إلى فإن وبعد: 
تلك الوهدة، ولهذا شرع له الحكيم، ووصى به الكريم، كي تحفظ عليه نفسه وماله، ويعد ليكـون رجـالً   

بالحقد والحسد على  فائض القلبعامالً في المجتمع، ليس كال على غيره، وال عبئاً على أمته، وال عنصراً 
من التعهـد  حرمان، فأوصى به الملك الديان في القرآن  مجتمعه وأمثاله من األطفال خاصة إذا عاش في

واإلساءة إليه، فقال تعـالى:  وإهماله  والرعاية واإلحسان، والمحافظة على نفسه وماله، وزجر عن ظلمه
﴿|M÷ƒ u u‘r& “ Ï% ©!$# Ü> Éj‹ s3 ãƒ É Ïe$! $$Î/ ∩⊇∪ š�Ï9≡ x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘íß‰tƒ zΟŠÏKuŠø9$# ∩⊄∪  ﴾):ــاعون ، )107 الم

'Βr̈$: ﴿ من قائلوقال عز  sù zΟŠÏKuŠø9$# Ÿξsù ö�yγ ø) s? ∩∪ ﴾)أي ال تغلبه على ماله ألجل ضعفه،  ،)93الضحى

، وقد جاء في 1: ووجوه القهر كثيرة، والنهي يعم جميعهاقال ابن جزيءأو ال تقهره بالمنع من مصالحه، 
ــه:  ــل قول Ÿω﴿ التنزي uρ (#θ ç/ t�ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āω Î)  ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ômr& 4 ®Lym x�è= ö7tƒ …çν£‰ä© r&... ∩⊇∈⊄∪  ﴾ 

θ#)�﴿�وقوله تعالى:،�]152، اآلية:6:األنعام[ è?#uuρ #’ yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæηs9≡uθøΒr& ( Ÿω uρ (#θ ä9£‰t7oKs? y]ŠÎ7sƒ ø:$# É=Íh‹©Ü9$$Î/ ( Ÿω uρ 

(# þθ è= ä. ù' s? öΝçλ m;≡ uθ øΒr& #’ n< Î) öΝä3 Ï9≡ uθ øΒr& 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $\/θ ãm # Z�� Î6 x. ∩⊄∪  ﴾)ووجه هذه الوصـايا  ، )2، اآلية4النساء

ألنهم قد صاروا بحيث ال كافل لهم، وال مشفقَ شديد اإلشفاق  ((: الفخر الرازيباليتامى كما قال القرآنية 
))عليهم، ففارق حالهم حاَل من له رحم ماسةٌ عاطفةٌ عليه

وألنهم لصغرهم ال يقدرون على االكتساب،  ((، 2
يتامى ليس لهم أحد يكتسب لهم، فالطفل الذي مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب، وأشرف علـى  ولكونهم 
))الضياع

y7tΡθ﴿... ثم قال رحمه اهللا في بيان قوله تعـالى:   .3 è= t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈tGuŠø9$# ( ö≅è% Óy Ÿξô¹ Î) öΝçλ °; 

×� ö� yz ( ...∩⊄⊄⊃∪  ﴾)في إصالح نفـس اليتـيم بـالتقويم    هذا الكالم ي ((�:،)220، اآلية:2:البقر جمع النظر

والتأديب وغيرهما، لكي ينشأ على علمٍ وأدب وفضل، ألن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصالح مالـه  
    بالتجارة، ويدخل فيه أيضاً إصالح ماله ـ حتى ال تأكله الصدقة ـ من جهة التجارة... فإن قيل: ظـاهر

ö≅è% Óy﴿... قوله تعالى  Ÿξô¹ Î) öΝçλ °; ×� ö� yz ( ...∩⊄⊄⊃∪ ﴾    ال يتناول إال تدبير أنفسهم دون مالهم، قلنـا: لـيس

كذلك؛ ألن ما يؤدي إلى إصالح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصالحاً له، فال يمتنع دخوله تحت الظـاهر،  
))وهذا القول أحسن األقوال المذكورة في هذا الموضوع

4.  

                                                 
1

 .795، ط الدار العربية للكتاب، تونس، صالتسهيل لعلوم الترتيلابن جزيء الغرناطي،  - 
2

 .167، ص9ط. البهية املصرية، القاهرة، ج التفسري الكبري،الفخر الرازي،  - 
3

 .24، ص6املصدر السابق، ج - 
4

دار الفكر، أعيد طباعته بدار املعرفة، بـريوت، د.ت،   تفسري القرآن احلكيم، الشهري ب( تفسري املنار)،، رضا، حممد رشيد// .24، ص6ج املصدر السابق،_  
  .343، 3ج
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 الشيخان عليهما الرحمة والرضـوان لوصايا القرآنية باليتامى، فروى تلك ا أكدت السنة المشرفةكما 

َ ����� ����  (( قال: �النبي ن أ �عن أبي هريرة  الكرام، أصحاب السننوغيرهما من ��� ��َ�ِ����ْ�� �������� ������َ����


ُ ��ـ�"ِ ��ْ����ـ�(ِ    (...) �)' ��&� ؟%�� $�#��"َ ��! �� ْ,َ-��(...)((
قـال  كمـا  هو تأكيد لآلية العاشرة من سورة النسـاء،  ف ،1

، فكذا سائر واعلم أنه تعالى وإن ذَكر األكل فالمراد به التصرف، ألن أكل مال اليتيم كما يحرم ((الرازي: 
التصرفات المهلكة لتلك األموال محرمة، والدليل عليه أن في المال ما ال يصلح أن يؤكل، فثبت أن المراد 

))ه التصرف، وإنما ذكر األكل ألنه معظم ما يقع ألجله التصرفب
2 .  

��ـ�(ِ    -((قال:  �عن النبي  �بن سعد وغيرهما من أصحاب السنن عن سهل  الشيخانوروى ��ْ�� ُ
/َـ� ��,َ�.�ـ
))...،��-�7َـ�$� ��5ِ6ِـ���4����   ،)).�� ���3ْ��ـ�2 ,َ&�ـ�1َ��0ِ  

وكافل اليتيم كما  ،4ِمن مْؤنَةَ الْيتيميعني بِه من يض: قال الجصاص، 3
 ِلمـن  تَحصـل  الْفَضيلَة وهذه ذَِلك، وغَير وتَربِية وتَْأديب وكسوة نَفَقَة من بُِأمورِه الْقَاِئم((: هو النوويقال 

كَفَلَه نال منَفْسه، م َأو نال ميم متالْي ةة بِوِلَاييعشَر((
والحديث كما قال المنذري وارد مـورد التعظـيم    .5

ألمر األيتام، واألمر بالشفقة عليهم، والنظر لهم، والتحفّي بهم، والمحافظة على مالهم، ألن اليتيم عاجز ال 
فـي   �: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبـي  7قال ابن بطال، ولذلك 6كاد له
  .8الجنة

.��ـ�� %���ـ�(8    =���>� ����9; .�� ��ْ����!���:� ����ـ89  ((قال:  �عن النبي  �ن ماجة في سننه عن أبي هريرة كما روى اب

                                                 
1

، سنن أيب داود، أبو داود، السجستاين//  .17م، ص1986هـ =1407احلديث،،  ، داراللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، حممد فؤاد،عبد الباقي - 
، السـنن  البيهقـي  //.325، صحيح، ط بيت األفكار الدولية، ص2874باب ما جاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم، حديث رقم  10كتاب الوصايا،  17

  .464، ص6، يف كتاب الوصايا، ج12667دار الكتب العلمية، بريوت، حديث رقم  م)1994هـ=1414( ،الكربى
2

  .170، ص9مط. البهية املصرية، القاهرة، ج التفسري الكبري،الفخر الرازي،  - 
3

فتح ابن حجر،  //.218، ص3م)، ج1991هـ=1411، دار الفكر، (1ط ،5304حديث رقم باب اللعان،  25كتاب الطالق،  68 صحيح البخاري، - 
باب  2كتاب الزهد والرقائق،  53، صحيح مسلم //.2371، ص5304حديث رقم باب اللعان،  25اب الطالق، كت 68، الباري بشرح صحيح البخاري

، مكتبة املعارف للنشر والتوزيـع، الريـاض،ط   السلسلة الصحيحةاأللباين، // .2287، ص4، ج2983اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، حديث رقم 
م)، مكتبة الـدليل،  1997هـ=1418، ط (صحيح األدب املفرداأللباين، حممد ناصر الدين،  //.435، ص2، ج800م، حديث رقم، 1995ـ=1415

  . 75السعودية، ص
4

  .19، ص2م، ج1993هـ=1414ط.دار الفكر، بريوت،  ،أحكام القرآناجلصاص،  - 
5

، تعليق على حديث رقم 2287، ص4فؤاد عبد الباقي،د.ت، جط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل البايب احلليب، ترقيم حممد  ،صحيح مسلم بشرح النووي - 
2983.  

6
  .44، ص8هـ، ج1369مط. أنصار السنة احملمدية، مصر،  ،خمتصر سنن أيب داوداملنذري،  - 

7
 .األحكام لأصو ىف املقنع بكتابه واشتهر بقرطبة تعلم باحثمالكي  فقيه، هجرية 404 سنة ،البطليوسى بطال بن حممد بن سليمان ،بطال ابن - 

8
هــ=  1421، حتقيق عبد الرمحن حممد عثمـان، ط ( عون املعبود شرح سنن أيب داوودأبو عبد الرمحن شرف احلق حممد أشرف الصديقي،  العظيم آبادي، - 

  .35، ص 14م)، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ج2001
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،����َ�? �0���@�% ����َ�? �A����% 8)����% ����. 89���� �:���!����ْ�� ��. ;9���� B<�7��((
ولم يقتصر الهدي النبوي على الزجر عن أكل أموال ، 1

وعلى بيان فضل كافل اليتيم ورعايته، بل تعدى ذلك إلى أمر األوصياء والقـائمين علـى    اليتامى ظلماً،
شؤونهم بتنمية أموالهم، إن كان لهم مال، وتثميرها بالتجارة، لئال تأكلها الصدقة، فقد روى الترمذي وغيره 

�0 ������ %������D �َ�� ���"ٌ ��((قال:  �عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النبي 
�<ِ3 �� َ!ُ,ْFَ1 G�� ���Eـ'��2َُ  ،�َ�� .َ!ْ���H ��ْ,�<ْ��% �َ���((

، وعليه فقد قسمت هذه الدراسة عن مؤسسة أموال األيتام، إلى ثالثـة  2
  مباحث على النحو اآلتي:


��א����1א0�/.�א*ول:�و�(��א*(��م�:���4���$�2��3א*(��م�&و�א �

عبر الوالية مـن قبـل الـولي    في هذا المبحث معرفين باليتيم، وفضائل الوالية على األيتام،  نتحدث
والمجاالت التي يجب رعاية األيتام بها، وال بد من الحديث عـن الشـروط   الشرعي، أو مؤسسة األيتام، 

  العتداءات.من صيانة أموالهم من االواجب توافرها في األوصياء أفراداً أو مؤسسات، كما ال بد لنا 

�ل�و����א����מ:������א	���מ�و�א	�ط	��א�ول:���� �

  :ومؤسسة أموال األيتام الفرع األول: تعريف اليتيم

فـي   اليتيم: ، ومثله ابن السكيتقال الشريف الجرجانيأصل اليتْم في اللغة: االنفراد،  تعريف اليتيم: •
وفي البهائم: اليتيم، هو المنفرد عـن األم؛ ألن   هو المنفرد عن األب ألن نفقته عليه ال على األم،الناس: 

، ففي العرف يطلق اليتيم على من فقد األب حين الحاجة، فإذا بلغ اليتيم الحلم خـرج  3اللبن واألطعمة منها
: عرف الفقهاء اليتيم بأنه: من مات أبوه وهـو  4وفي االصطالح عن هذا االسم، وصار في عداد الرجال.

))ال يتم بعد احتالم((دون البلوغ، لحديث: 
وصله القانون إلى ، وأ6، فالشرع والعرف خصصاه في الصغار5

                                                 
1

  .395، صضعيف، 3679يث رقم باب حق اليتيم، حد 6كتاب األدب،  33، سنن ابن ماجةابن ماجة،  - 
2

إعـداد بيـت    ،ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل) �(اجلامع املختصر من السنن عن  جامع الترمذي ،الترمذي؛ حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى - 
قَالَ: الصحيح وجه الدارقُطْنِي في "سننِه " أَخرو .126، صضعيف، 643باب ما جاء يف اخلرص، حديث رقم  17كتاب الزكاة،  4، األفكار الدولية، بدون

  .389، ص2، جم1995هـ=1415،  ط.دار احلديث، نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةالزيلعي، راجع، أَنه من كَلَامِ عمر انتهى. 
3 

الشـيخ   التهانوي،// .499، ط.دار اجليل، صاملعجم االقتصادي اإلسالمي، الشرباصي //.254ط. دار الكتب العلمية، ص ،التعريفاتاجلرجاين، راجع:  -
لسـان العـرب،    //.483ط.دار النفائس، ص ،معجم لغة الفقهاءقلعه جي،  //.412، ص4، ط. دار الكتب العلمية، جكشاف اصطالحات الفنونحممد، 

  ، مادة يتم.والصحاح، والقاموس احمليط
4

 .254، ص45م، وزارة األوقاف الكويتية، ج2006هـ=1427، 1ط ،املوسوعة الفقهية - 
5

، جممع الزوائداهليثمي، )، من حديث حنظلة ابن حذمي، وقال 4/14، (3502، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، حديث رقم الكبريأخرجه الطرباين يف  - 

 ، رجاله ثقات.229، ص4بريوت، ج م)، مؤسسة املعارف،1986هـ=1406ط ( 
6 

 .18، ص2مط حممد علي صبيح،د.ت، ج، تفسري آيات األحكام خ حممد علي،، الشيالسالوس -
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  .1، ولعله تمام الرشدمن العمر، وهو فوق حد البلوغ سن الثامنة عشر

المنفرد عن اليتم في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيه، وقد يطلق فيها على  ((: القاضي ابن العربيقال 
، وعليه وردت األخبار واآلثار، وألن الذي فقد أباه عدم النُّصرة، والذي فقد أمـه  أمه، واألوُل أظهر لغةً

األب لكن األب أكثر، وقد يحضن نُصرة لكن األم الحضانة، وقد تنصر مدأرفقُ حضانةً ع األم((
وقـال  ، 2

يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى ، وحق هذا االسم أن (...)اليتْم: االنفراد،((": الزمخشري في "الكشاف
إال أنه غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافٍل االنفراد عن اآلباء، 

�ْ(� ...((: �وأما قوله ، ))وقائمٍ عليهم وانتصبوا كُفاةً يكفلون غيرهم ويقومون عليهم زال عنهم هذا اإلسم�% �َ�
 �H �'ْـ(ٍ ���4ـ! ((

))، فما هو إال تعليم شريعة ال لغةً، يعني أنه إذا احتلم لم تُجرعليه أحكام الصغار3
4
أبـو  وقال  .

إال أنه غلب أن يسمى به قبل أن  (...)حقُّ هذا االسم أن يقع على الصغار والكبار، (( :البقاء في " الكليات"
: ال �قال رسول اهللا ، وفق هذا ورد عرفُ الشرعى يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ زال عنه هذا االسم، وعل

))يتم بعد الحلم، أي ال تجري عليه أحكام اليتيم، وال يحتاج إلى الولي
5.  

وظواهر القرآن في أحكام اليتامى محمولةٌ علـى الفاقـدين    ((: م القرآنالكياالهراسي في أحكاورجح 
))على وجه المجاز عند قرب العهد بالبلوغآلبائهم وهم صغار، وال يحمل ذلك على البالغ إالّ 

6.  

א��א���א����(( :اليتيم بأنهغير أن القانون وسع دائرة المشمولين في رعاية مؤسسة أموال األيتام فعرف 
����	
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)و�/��

����
�����
، وكذا 7، فالقانون جعل اليتيم من مات أبوه ومن في معناه، كالمفقود، واللقيط))-5א234
�د&��)و�א$0
  من حجر على أبيه، وهو أوسع مما عرفه الفقهاء لليتيم.

مؤسسة رسمية عامة ذات شخصية معنوية واستقالل مـالي وإداري  ((: تعريف مؤسسة أموال األيتام •
ة أوجه االستثمار المشروعة التي ال تتعارض مـع أحكـام   غايتها تنمية أموال األيتام واستثمارها في كاف

))الشريعة الغراء
، واألصل في الشخص الحكمي الذي يتولى االدارة أن ال يتصرف في أموالها إال علـى  8

                                                 
1 

، عند م2002) لسنة 29القانون املؤقت رقم (، غري أن املادة الثانية من م2005)، لسنة 14قانون مؤسسة إدارة  وتنمية أموال اليتامى الفلسطيين، رقم ( -
 ).43/85اهليئة الشرعية، بيت الزكاة الكوييت موقع الدكتور حممد عبد الغفار الشريف، فتوى رقم (تعريفه لليتيم مل حيدد له سنناً للرشد.// راجع فتاوى 

2 
  .154، ص1، دار الفكر، بريوت، جأحكام القرآنابن العريب،  -

3 
نصب الراية الزيلعي، .// 325، صحيح، ص2873باب ما جاء مىت ينقطع اليتم، حديث رقم  9كتاب الوصايا،  17، سنن أيب داود، أبو داود، السجستاين -

  .418، ص3م، ج1995هـ=1415،  ط.دار احلديث، يف ختريج أحاديث اهلداية
4

 .494ـ  493، ص1)، مط، مصطفى البايب احلليب، مصر، جعن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، (الكشافالزخمشري،  - 
5

 .114، ص5م، ج1982، ط. دمشق، الكلياتالكفوي، أبو البقاء،  - 
6

  .127، 126، ص1م، ج1974م)، دار الكتب العلمية، بريوت، 1985هـ =1405، (2، طأحكام القرآن هـ)،504عماد الدين حممد (الكيااهلراسي،  - 
7

 " من املوسوعة الفقهية. 27ية، فقرة خالفاً ملذهب الشافعية واحلنابلة، فال جييزون الوصية مثالً للقيط، ألنه ال يصدق عليه لفظ اليتم شرعاً، راجع مادة " وص - 
8

 ).3، املادة (م2002)، لسنة 29والقانون املؤقت رقم (. 14، صم2002مـ 1999، الكتاب السنوي / مؤسسة تنمية أموال األيتام األردنية - 
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، كما ألحقها القانون وربطها إدارياً بقاضي القضاة، وجعل مديرها بصالحيات 1وجه النظر ووفق المصلحة
 .2الوزير

  ي: فضائل والية األيتام:الفرع الثان

على رعاية وحماية وكفالة اليتيم وذلك في آيات قرآنية  �لقد حض اهللا سبحانه وتعالى ورسوله 
  وأحاديث نبوية عديدة، لما في ذلك من الفضل الكبير والثواب العظيم، وسوف نذكر بعضها فيما يلي:

 تبارك وتعالى في وصف األبرار من يقول اهللا: ���/:�+�����&�9�%א��%�����5א�8�2ن�א��6&�5أوال:

 tA#uuρ tΑ$yϑø9$# 4’n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ tÅ3≈|¡yϑø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$#’﴿...: عباده

t,Î#Í←!$¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$#..∩⊇∠∠∪ ﴾]ويقول تعالى:  ،]2،177البقرة﴿#sŒÎ)uρ u� |Øym sπyϑó¡É)ø9$# (#θä9'ρé& 4’n1ö�à)ø9$# 

4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ßÅ6≈|¡yϑø9$#uρ Νèδθè%ã—ö‘$$sù çµ÷ΨÏiΒ (#θä9θè%uρ óΟçλm; Zωöθs% $]ùρã�÷è̈Β ∩∇∪﴾ :4،8[النساء[� ويقول ،

&tβθßϑÏèôÜãƒuρ tΠ$yè©Ü9$# 4’n?tã ÏµÎm7ãm $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $VϑŠÏKtƒuρ #·��Å™r﴿  تعالى: uρ ∩∇∪ $oÿ ©ςÎ) ö/ä3ãΚÏèôÜçΡ Ïµô_uθÏ9 «!$# Ÿω 

ß‰ƒÌ�çΡ óΟä3ΖÏΒ [!#t“y_ Ÿωuρ #·‘θä3ä© ∩∪ ﴾ ]76،8،9:اإلنسان[� ويستنبط من هذه اآليات أن اهللا عز وجل ،

  يحث على رعاية وإكرام اليتيم ومن ثواب ذلك الجنة والنجاة من النار.


ُ��,َ� -َ/َ�(( �يقول الرسول : ���/:�+�����&�9�%א��%��5=�א�>!;	�א�!*�&	�א� �&3	 ثانيا:�. ِ)�����ْ�� ��َ� ��َ- �Jِ<��َK�� ��. 

�2���3ْ�� ِ0��َ1��&َ, �َLِ? Gَ� 1� �$��7َ-�� �����4���5ِ6ِ� GَM�#��ْ�� ��� ���� ��!َ1 �N��&��ِ6ْ��((
 ����Gَ!�( �2َ!���$َFْ�� �:�O����ْ �����)��(( �ل رسول اهللا وقيو، 3

�'����3��ْ��َ, ��. ِ
�ِ��# �� !�� ��َ- َ�ْ��ِ)�P� َ
�� !�� ِ)�P��E�� �$��&����((
وغيرها الكثير، والمعنى العام المستنبط من هذه األحاديث  ،4

وحسن ُأولَِئك ، �هو الحض على رعاية وكفالة اليتيم، وجعل ثوابه عند رب العالمين الجنة مع رسول اهللا 
  .رفيقاً

�!�א	و%!��	�$:א	�ط	��א	#�"!:�� ����������א����מ�وא	��وط�א	وא��&��� ���وא �

تمتد فترة رعاية اليتيم منذ فقد من كان يرعاه إلـى سـن النكـاح     :5الفرع األول: مجاالت رعاية األيتام
  منها على سبيل المثال ما يلي:ووالرشد، ويشمل ذلك كافة شؤونه، 

                                                 
1

  .31مادة م،1955، سنة 1نظام التركات رقم - 
2

 ري أن الرئاسة غريت هذه التبعية ومل تبقها لقاضي القضاة.غ ).3م، املادة (2002)، لسنة 29القانون املؤقت رقم ( - 
3

  .4، حاشية 3سبق خترجيه ص - 
4

 //.101، ص4م)، ج1991هــ= 1411، دار الفكر، (1ط، 6007باب الساعي على املسكني، حديث رقم  26كتاب األدب،  78 صحيح البخاري، - 

  .2646، ص6007باب الساعي على املسكني، حديث رقم  26دب، كتاب األ 78، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، ذكره 
5

 .28هـ، ص1429 ،323جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامىد.حسني حسني،  شحاتة، - 
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7 د.����ود���د�א	���מ�����د�������������������������������������������������������������

 الرعاية العاطفية الوجدانية في فترة الحضانة. •

 .صالحاً ة والتوجيه واإلشراف والتقويم حتى يكون نشًأالرعاية التربوية في مرحلة الطفول •

 على ممارسة الحياة. الرعاية في مرحلة الشباب حتى يكون قادراً •

  وتكون الرعاية بصفة عامة في مجالين رئيسين هما:

 ها.من حيث الحب والحضانة والعطف والتوجيه واإلرشاد والنصح، ونحو الرعاية المعنوية: •

مل إدارة وتنمية أموال اليتامى، والكفالة المالية لليتـامى الفقـراء وتـوفير    : وتشالرعاية المادية •
 االحتياجات األصلية ليعيشوا مكرمين.

  :ومسؤولياته األيتام ىالفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في الوصي عل

W@ًو�א���� )و(�،�Bא���=��  : א� �وط�א��א�C�DEא/�

سؤولية يحاسب عليها المرء يوم القيامة، ولذلك وضع الفقهاء مجموعة الوالية على مال اليتيم أمانة وم
  ، من أهمها:1א� �وط�א��א�C�DEא/���=����&%�����9&	���ل�א��%�5من 

1. 	�H�3ق�א�JKوא��L�2%وא��MJألنها من البواعث الذاتية لإلصالح وتجنب اإلفساد وهذا أحرى  ؛א��
  في حالة الوالية على أموال اليتيم.

���א�� .2�%N@وא���K�3ق�وא@د�Oوא�D<6א��P�Q����	���4א�RJ���4א��وما في حكم ذلك بصفة  ،�2/�=�5
 عامة ورعاية أموال اليتيم بصفة خاصة.

�א��%�5 .3 ���ل ��� S3�%ليأكل ف محتاجاً فليتعفف، وإذا كان فقيراً ميسوراً إذا كان الولي غنياً :א�

%ŸtΒuρ tβ....)ه تعالى: ﴿ولودليل ذلك ق، 2بالمعروف، ويضبط ذلك العرف x. $|‹ÏΨxî ô#Ï�÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ 

tβ%x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù=sù Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ 4 #sŒÎ*sù öΝçF÷èsù yŠ öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& (#ρß‰Íκô−r'sù öΝÍκö�n=tæ 4 4‘x�x.uρ «!$$Î/ 

$Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪  ﴾)وعن هشام ابن عروة  ،)4،6النساءنع َأبِيه عاِئشَةَ نع يضر ا اللَّهنْهتقول ع: ﴿... 

tΒuρ tβ%x. $|‹ÏΨxî ô#Ï�÷ètGó¡uŠù=sù ( tΒuρ tβ%x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù=sù Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ ...∩∉∪﴾، الَتْ َأنَّهي نَزاِلي فو 

 ابن َأخْرجهالذي  عباس ابن تَفْسير وفي ،3بِمعروف علَيه قيامه مكَان منْه يْأكُُل َأنَّه فَقيرا كَان ِإذَا الْيتيمِ


(( :يقُول ؛عنْه طَلْحة َأبِي بن علي طَرِيق من الْمنْذرُ,ْF�% Q��َRْ�� �َLِ? ������ "��� )�����ْ�� ِ$�'َ�ِ� ������� Gَ!�( ����� ���4َR������ ��� 

                                                 
1

  .33هـ، ص1429 ،323جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامى شحاتة، - 
2

  قانون التوظيف يف الدولة. - 
3

  .1969، ص4575باب يف قوله تعاىل(...)، حديث رقم  2كتاب التفسري،  65، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  -  
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�)َ� Sِ<���% ��َ- $TU���%((
فعل عمر بن الخطاب بتوزيع ألكل من مال اليتيم قرين العيش بكرامة كما فا، 1

�V� "�#$ W�@5- 9!�4 (( :�لعمر بن الخطاب ةقال أبو عبيد األرزاق، فقد#� X? � 0( 2���4��� )&�YF.
2/��Z�(( 2/��Z�� [\�=]� X����^ ] _`<��� A�M4�� a )b "c�-" e�<Z� ����, a f#�% ��- "���((

2. 

4. �!T@�Uא��	�����V��قال: ، فعن أسماء بن عبيد א��.ل�وא�XY=�א�TW�	�א�>��V�	����%��5وא�%�������
�� ���'�<i� ،g� �� g'�� W<h1((قلت البن سيرين: عندي يتيم، قال: E1 �� �� ��5�((

وقالت السيدة عائشة ، 3

���jرضي اهللا عنها " % G�H )����� W<ik �/?"45ث تشير إلى عدم التدليل والتهاون، وهذه األحادي. 

5. W5�%�א�� ���ل Z��� �وא�0/]	 =θè#): ﴿يقول علماء الحديث إن قول اهللا تعالى في اآلية א��36&	 tGö/$#uρ 

4’yϑ≈tGuŠø9$# ... ∩∉∪  ﴾)وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر  يعني كافياً .)4،6النساء

  ي الولي على مال اليتيم تحقق اإلصالح والنماء.عمالته، فإذا توفرت هذه الشروط ف

�ً���\:�K5�%�و�����ل�א��R��QJBو�R��و�^<�� �

: الصالح والورع والتعفف والزهد ا في الوصي على اليتيم بصفة عامةفرهاالشروط الواجب تو من
 والقناعة والرشد في الرأي وسعة الصدر والصبر والحلم والحكمة والحنكة وحسن البصيرة، وهذه

  :6هيالخصائص ضرورية حتى يقوم بالواجبات الملقاة عليه، و

  حماية أموال اليتيم من حيث الرعاية وعدم تعرضها للهالك أو المخاطر. )1

 .في مصلحتهاستبدال أو تجديد بعض أموال اليتيم إذا كان ذلك  )2

 تنمية أموال اليتيم من خالل استثمارها بالسبل المشروعة وتحصيل عوائدها. )3

 ى اليتيم بالحسنى وبالعدل بدون إسراف أو تبذير أو ترف.اإلنفاق عل )4

 تمثيل اليتيم أمام الغير في المعامالت وغيرها في ضوء األحكام الفقهية والقوانين التي تنظم ذلك. )5

بها  إعداد الحسابات والتقديرات المالية المطلوبة كل فترة زمنية وتقديمها إلى من يعنيه األمر مرفقاً )6
 دت.المستندات إن وج

 ، ويشهد ذوي عدل على ذلك إلبراء ذمته.م اليتيم حقوقه إذا بلغ سن الرشدتسلي )7

                                                 
1

 .12845 ،املعجم الكبريالطرباين،  - 
2

  .113ضمن موسوعة اخلراج، دار املعرفة، ص ،اخلراج ،أبو يوسف - 

3
 . 76، ص104/140م)، مكتبة الدليل، السعودية، حديث رقم 1997هـ=1418، ط (صحيح األدب املفردأللباين، ا - 
4

// قال األلباين، صحيح اإلسناد.، 76، ص105/142م)، مكتبة الدليل، السعودية، باب أدب اليتم، حديث رقم 1997ه=1418، ط (األدب املفرداأللباين،  - 

  .466، ص6ج ، يف كتاب الوصايا،12674حديث رقم دار الكتب العلمية، بريوت،  م)1994هـ=1414( ،ىالسنن الكربأخرجه البيهقي، 

5
  1969، ص4575باب يف قوله تعاىل(...)، حديث رقم  2كتاب التفسري،  65، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  - 

6
 .33هـ، ص1429 ،323االقتصاد اإلسالمي، العدد جملة ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامى شحاتة، - 
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�%��"��+�وאل�א����מ��ن�א���دא(��	�)�:א	�ط	��א	#�	':� �

   الفرع األول: أدلة حرمة االعتداء على أموال األيتام من القرآن والسنة:

: ير بصفة عامة، فقال تبارك وتعـالى االعتداء على مال الغ والسنة المشرفة القرآن الكريملقد حرم 

﴿Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? Νä3 s9≡ uθ øΒr& Νä3 oΨ ÷� t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ (#θ ä9ô‰è? uρ !$yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θ è= à2 ù' tGÏ9 $Z)ƒ Ì�sù ôÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒr& 

Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟøOM} $$Î/ óΟçFΡ r& uρ tβθßϑn= ÷ès? ∩⊇∇∇∪  ﴾)( :فقال �، وأكد على ذلك رسول اهللا )2،188:البقرة)َ]  l
 %�@�ـ

ُ"��� ٍmِ<��� ٍ)�!����  ]ِ? ِn��Mِ� ����ْRَ/((
كما أن من الحدود الشرعية حد  ،2مومه حجةٌ في الساحةوع :قال الشوكاني ،1

Í‘$¡¡9$#−﴿ : ، يقول اهللا تبارك وتعالىحيث يأمر الشارع بقطع يد السارق السرقة، uρ èπ s% Í‘$¡¡9$# uρ (# þθ ãèsÜ ø% $$sù 

$yϑßγ tƒÏ‰÷ƒr& L !# t“y_ $yϑÎ/ $t7|¡x. Wξ≈s3 tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3 ym ∩⊂∇∪ ﴾ )وهو دليل على  ،)5،38المائدة

واالحتكـار  ، والغـش،  3الغلـول الشريعة كل صور االعتداء على المال مثل حرمت  كما حرمة األموال،
صور االعتـداء علـى    لحرام والخبائث ونحو ذلكوالربا والغرر والكذب والتدليس والقمار والتعامل في ا

شددت الشـريعة علـى حرمـة     ذلكول .وفي مال اليتيم فإن ذلك أعظم وأخص ،أموال الناس على العموم
ω: ﴿االعتداء على مال اليتيم بصفة خاصة، فقال اهللا تبارك وتعـالى  uρ (#θ ç/ t�ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āω Î)  ÉL©9$$Î/ 

}‘ Ïδ ß|¡ômr& 4 ®Lym x�è= ö7tƒ …çν£‰ä©r& ( (#θ èù ÷ρr& uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# tβ# u”�Ïϑø9$#uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ ( Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $²¡ø�tΡ āω Î) $yγ yèó™ãρ 

θ#) ﴿ :، وقال عز وجل في آية أخرى)6،152األنعام( ﴾ ∪⊅∋⊆∩..) è= tGö/ $# uρ 4’ yϑ≈tGuŠø9$# # ¨Lym # sŒÎ) (#θ äón= t/ yy% s3 ÏiΖ9$# 

÷βÎ*sù Λä ó¡nΣ# u öΝåκ÷]ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθ ãèsù ÷Š$$sù öΝÍκö�s9Î) öΝçλ m;≡ uθ øΒr& ( Ÿω uρ !$yδθ è= ä. ù' s? $]ù# u� ó  Î) # ·‘# y‰Î/ uρ βr& (#ρç� y9 õ3 tƒ 4 tΒuρ 

tβ%x. $|‹ÏΨ xî ô# Ï� ÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ tβ% x. # Z�� É) sù ö≅ä. ù' uŠù= sù Å∃ρá� ÷èyϑø9$$Î/ 4 # sŒÎ*sù öΝçF ÷èsù yŠ öΝÍκö�s9Î) öΝçλ m;≡ uθ øΒr& (#ρß‰Íκô− r' sù 

öΝÍκö�n= tæ 4 4‘ x� x. uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ ﴾ )ورد في السنة النبويـة الكريمـة العديـد مـن     كما  .)6، 4النساء

                                                 
1

ـ  299، ص34، صحيح لغريه، ج20695قم م)، حديث ر1999هـ=1420، (1، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طمسند اإلمام أمحدأمحد،  - 
، هـ)702-625ال الدين عبد اهللا بن يوسف (احلافظ مج ؛الزيلعي //.53، ص4، ج3609 حاشية حديث رقم "الطرباين يف" الكبريقال وأخرجه  //.300

بل السالم شرح بلـوغ  س، حممد بن إمساعيل ،الصنعاين //.406، ص5، جدار احلديثم)، 1995هـ=1415(1ط ،صب الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةن
، بري يف ختريج أحاديث الرافعي الكـبري التلخيص احلم)، 1995هـ=1416، أمحد بن علي، (العسقالين //.535، ص1، دار احلديث، د.ط، د.ت، جاملرام

  .102، ص3ج، مؤسسة قرطبة

2
  .379، ص5م)، دار احلديث، ج1993هـ=1413(1ط ،نيل األوطارحممد بن علي،  الشوكاين، - 
3 

 .303م)ص1996، (قلعه جي//.213، صم)1993(محاد،  //، وعدي إىل كل أخذ من املال العام بغري حق.لْأَخذُ منها قَبلَ حوزِها غُلُولٌ" :ُالْغلُول  -
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����ـ�� (( �األحاديث التي تحرم االعتداء على حقوق اليتيم ومنها المالية، منها قوله َ��� %�ـ�  �َـ��ُ��  ��ْ����ِ�َـ��  ����ـ����  �

َ"��#�$ �� !�� ����� �0�� َ"�َ� ُg�<op�� �� !��ِ� �<�@o����� ُ
ْ�َ��� �ِqْR��� ��� �� �N�<�H �� !�� � �ِ? or�@ْ��ِ� ُ
ْ,َ-�� ���o<�� ُ
ْ,َ-�� ِ"��� ِ)�����ْ�� �T��� ����� �N���% �f�H�c�� �SْUَ��� 

�����E�@��ْ�� �������s��ْ�� ��َ!�.�َKْ��((
1.  

 βÎ)uρ ÷Λäø�Åz āωr& (#θäÜÅ¡ø)è? ’Îû÷: ﴿ وقد سئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن قول اهللا عز وجل

4‘uΚ≈tGu‹ø9$# ... ∩⊂∪﴾ 2ُ ���� :فقالت�������ْ�� �X�ُOَ1 ��. ِ<�3�H ��&o����� ��ُ,ِ$��pُ1 ��. ������� ����ِ3�4��َ. ��&ُ���� ��&ُ�������� �'%ِ<��َ. ��&B����� �Xَ- ��&�����cَ��% 

ِ<��َKِ� �Xَ- َj��ْ��% ��. ��&����'�5 ��&��M�4��َ. َ
ْt�� ��� ��&��M�4�% �J�<��َY ���&��َ. �Xَ- �0����@�O���% � �ِ? �Xَ- ��ُM��ْ��% �0�&َ� ��ُKُ!���%�� �0ِ&ِ� Gَ!�(َ- �0ِ&�����# �0�� �_��'�E�� 

���<��ُ-�� �Xَ- ���@�O���% ��� �W�َu �)�&َ� �0�� �A���o��� �0������#((
في  ى لها حقها كامالًوأمر بأن يعط ،ظلم اليتيمةففيه نهي عن  ،2

 tΒuρ tβ%x. $|‹ÏΨxî: ﴿ وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عائشة رضي اهللا عنها تقولالصداق، 

ô#Ï�÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ tβ% x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù= sù Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ 4... ∩∉∪﴾ )6:4النساء( ،�9َ�ِcْ/ ��. ������ ِ)�����ْ�� v�U �� �)����% 

����َ!�( �w�!�E�%�� ��. ������� �Xِ? �X�َ, �DQ��َ. َ
َ,َ- ������ �S��<�4��ْ��ِ�((
يتيم حرمة االعتداء على مال ال يفهم من النصوص السالفة، و3

 لمن يعتدي على مال اليتيمويكفي أن القرآن الكريم توعد بالويل العظيم ويعتبر ذلك من كبائر الذنوب، 
 #$!©%βÎ) tÏ¨: ﴿ ورد لمن يعتدي على مال اليتيم وحقوقه، فقال اهللا تعالى األفئدة مثل ماه منبصورة تقشعر 

tβθè=à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒr& 4’yϑ≈tGuŠø9$# $̧ϑù=àß $yϑ̄ΡÎ) tβθè=à2ù'tƒ ’Îû öΝÎγÏΡθäÜç/ #Y‘$tΡ ( šχöθn=óÁu‹y™uρ #Z��Ïèy™ ∩⊇⊃∪ ﴾ 

د ورد في هذه اآلية صورة مفزعة لق((ظالل في تفسير اآلية، يقول....ال صاحبرد أو. ولقد )4،10النساء(
من صور النار في البطون...وصورة السعير في نهاية المطاف، إن هذا المال نار وإنهم ليأكلون هذه 
النار، وإن مصيرهم إللى النار، فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود، هي النار من باطن، وظاهر، 

                                                 
1

βÎ) t¨﴿باب قوله تعاىل:  23كتاب الوصايا،  55 صحيح البخاري، -  Ï% ©! $# tβθè= à2ù' tƒ tΑ≡ uθøΒr& 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 ، دار 1ط ،2766، حـديث رقـم   ﴾∪⊂⊆∩ .#$

كتاب الوصايا،  55، حيح البخاريفتح الباري بشرح صابن حجر،  وذكره //، 6857، 5764. وطرفاه 256، ص2ج م)،1991هـ=1411الفكر، (

βÎ) t¨﴿باب قوله تعاىل:  23 Ï% ©! $# tβθè= à2ù' tƒ tΑ≡ uθøΒr& 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $ ¸ϑù= àß $ yϑ̄Ρ Î) .. ∩⊇⊃∪﴾ أبـو داود ، السجستاين//.1376، ص2766، حديث رقم ،

عبـد  // .325، صحيح، ط بيت األفكار الدولية، ص2874باب ما جاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم، حديث رقم  10كتاب الوصايا،  17، سنن أيب داود
  .17هـ، ص1413، مط دار الصفوة مصر، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، حممد فؤاد،الباقي

2
  .1375ص ،2763وآتوا اليتامى أمواهلم...)، حديث رقم   باب قوله تعاىل 21كتاب الوصايا، 55، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  - 

3
  .1177، ص2212، حديث رقم من أجرى أمر األمصار على ...باب  95 ،بيوعكتاب ال 34، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  -  
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، وحتى لتكاد تراها العيون، وهي تشوي البطون هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود
))والجلود

1.  


  )� !�� �c�� �cْ/َ-"َ �َ���: �َ�"َ )����]ٍ ���0ِ �4�0.وعندما نزلت هذه اآلية على الصحابة فزعوا من التهديد والوعيد، ����  

 ﴿�َ��� �����<ْ�َ1 َ"��� ِ)�����ْ�� � �ِ? ��� ��ِ� ���� �0���Hَ- ﴾ ������ :﴿ �Xِ? �0%�U �� �X�ُ!ُ,ْF�% َ"�����َ- G���َ���ْ�� �D�ْ!ُx﴾ َ2�%yْ�� �rَ!َMْ/� �0�� �X�َ, �J�'���( 8)����% َ"�c�4َ. 

������4َu �0�� ������4َu ������<�7�� �0�� ��ِ���<�7 َ
�4�3َ. ُ
ُhْR�% �0�� ������4َu �q���@��َ. ��َ� G ��H ��َ!ُ,ْF�% ��َ- �'��ْR�% �7�َ.�'َ� �z��َL �)ِ&��َ!�( ���<َ,َUَ. �z��َL ِ"��#�<�� 

�� !�� � َ"�cْ/َFَ. �� !�� �c�(  
���� ﴿ �zَ/�ُ�َF���%�� �0�( G���َ���ْ�� ْ
 �����4َMِـ��  �4َuـ���&�(�  .َ|َ!Mَُـ�� ، ﴾ .َـOُ/����=ِ6ُ(�  1ُ|َـ����Xِ?��  �)���ُM =���ـ>8{�َ!�5ِ? �)�&َ�  8 �ُ

�)�&����<�7�� �<�pِ���ِ��((
2

ω: ﴿ كما ورد في سورة األنعام قول اهللا تبـارك وتعـالى   . uρ (#θ ç/ t�ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āω Î) 

 ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ômr& 4 ®Lym x�è= ö7tƒ …çν£‰ä© r& ( (#θ èù ÷ρr& uρ Ÿ≅ø‹x6 ø9$# tβ# u”� Ïϑø9$# uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ ( Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $²¡ø� tΡ āω Î) 

$yγ yèó™ ãρ ( # sŒÎ) uρ óΟçF ù= è% (#θ ä9Ï‰ôã$$sù öθ s9uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö�è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ «!$# (#θ èù ÷ρr& 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ Νä38¢¹ uρ  Ïµ Î/ 

÷/ä3 ª= yès9 šχρã�©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ﴾ )ولقد ورد في تفسير هذه اآلية: أي ال تقربوا مـال اليتـيم   )6،152األنعام ،

والنهي عن القرب يعـم وجـوه    رشيداً، حتى يصير بالغاًبوجه من الوجوه إال بالخصلة التي هي أنفع له 
التصرف ألنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى، إال بالتي هي أحسن منفعة لليتيم 

  :4ويستنبط من اآليات السابقة األحكام الشرعية اآلتية، 3وتثمير ماله

 تجنب االعتداء على مال اليتيم بأي صورة أو وسيلة أو حيلة. •

 مية وتثمير مال اليتيم بالوسائل المشروعة.وجوب تن •

 رد مال اليتيم إليه إذا بلغ سن النكاح والرشد. •

 اإلشهاد على رد مال اليتيم إليه بدون تبديد. •

لقد أشارت اآليات القرآنية واألحاديث النبويـة   أساليب ووسائل االعتداء على أموال األيتام:الفرع الثاني: 
  :5تداء على مال اليتيم، منها على سبيل المثالالسابقة إلى بعض أساليب االع

                                                 
1

 .588، ص1م)، دار الشروق، بريوت، ج1980هـ=1400، (9، طيف ظالل القرآن سيد،قطب،  - 
2

  .325، صحسن، 2871حديث رقم الطة اليتيم يف الطعام، خمباب  7، وصاياكتاب ال 17، سنن أيب داود، أبو داود - 

3
، ط دار األساس يف التفسري، حوى، سعيد//.398ـ 397، ص1ج دار الصابوين،)، م1997هـ=1417(، 1ط ،صفوة التفاسريحممد علي،  الصابوين، - 

، ط الدر املصون يف علوم الكتاب املكنونهاب الدين، ش السمني احلليب، //.1790، ص3ج م)،1985هـ=1405(، 1السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  .217، ص3م)، دار الكتب العلمية، بريوت،ج1994هـ=1414، (1

4
 .30ص ،1ح هـ،1429 ،323جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامىد.حسني حسني،  شحاتة، - 
5

 .31، ص1حهـ، 1429 ،323جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامىالضوابط د.حسني حسني،  شحاتة، -  
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)1( ،	VWא�� ��Cز&_ .!�� وتعدي الكبار على حقوق الصغار، أو أن يختار الكبار أفضل وأحسن  א`��
 وقيمة. موال ويتركون للصغار األقل نفعاًاأل

)2( ،��و�� ��aل �א��%�5 ���ل b�K� .!�� βÎ)uρ öΝèδθäÜÏ9$sƒ...: ﴿كما ورد في قوله تبارك وتعالى א`�� éB 

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù 4 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y‰Å¡ø�ßϑø9$# zÏΒ Ëx Î=óÁßϑø9$# 4 öθs9uρ u!$x© ª!$# öΝä3tFuΖôãV{ 4 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã 

ÒΟŠÅ3ym ∩⊄⊄⊃∪ ﴾ )2،220البقرة(. 

#$/θè=tGö#)﴿ : كما ورد في قوله تعالى 1א�NOא�cوא�%*�&��=�א�3�Oق )3( uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$# #̈Lym #sŒÎ) (#θäón= t/ yy%s3ÏiΖ9$# 

÷βÎ*sù Λäó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθãèsù÷Š$$sù öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& ( Ÿω uρ !$yδθè=ä.ù's? $]ù#u�ó Î) #·‘#y‰Î/uρ βr& (#ρç�y9õ3tƒ 4 tΒuρ 

tβ%x. $|‹ÏΨxî ô#Ï�÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ tβ%x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù= sù Å∃ρá� ÷èyϑø9$$Î/ 4 #sŒÎ*sù öΝçF÷èsù yŠ öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& 

(#ρß‰Íκô−r'sù öΝÍκö�n=tæ 4 4‘x�x. uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ ﴾ )فذكر اإلسراف في معرض الحديث عن )4،6النساء ،

 .ليتامى لتدفع إليهم أموالهمالمالي ل متحاناإل

 θè=tGö/$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$##): ﴿ "تجاوز المعروف" كما ورد في قوله عز وجل א�d�E(�=�d@�,4و����Bل�א��%�5 )4(

#̈Lym # sŒÎ) (#θäón=t/ yy%s3ÏiΖ9$# ÷βÎ*sù Λäó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθãèsù÷Š$$sù öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& (... ∩∉∪ ﴾ 

�'�- 0( J�� 47 0(�n �0 )�>�ن عو، )4،6النساء( X- \�$ G1- }��� � "��. �/? Q�. q��� ~ A�7 ~� )��% "��. 


, 0� "�� z���% QY S<�� ]� $���� ]� 
�F��((
2. 

)5( eد��^&�����f��C�5و�.م��%�ز�)��אل�א��!%Vא�-�VhC�9 بالتجارة في مال  �، ولقد أوصى رسول اهللا
%������D ������ ���0 -َ�َ�"  :اليتيم، فقال ��3ِ>� ���"ٌ �َ ���ْ!َ. ����. �َ��� ��ْ,�<ْ��% G ��H ��َ!ُ,ْFَ1 ُ2َ��'�E��((

3
د، ناوإن كان االشكال في االس، 

 .محل قبول الفقهاءمتنه عند إال أن 

                                                 
1

إنفاق املال فيما حرم اهللا، ولو درمهاً واحداً، ألن أخو الشيطان ال ينفق املال إال فيما حـرم   والتبذير:: إنفاق املال فيما أحل اهللا زائداً عن احلاجة،،، اإلسراف - 
  .99. و48م)، دار النفائس، ص1996هـ=1416( 1ط ،معجم لغة الفقهاء حممد رواس،قلعه جي، ع: اهللا. راج

2
وانظر  //.325، حسن صحيح، ص2872باب ما جاء يف ما لويل اليتيم أن ينال من مال اليتيم، حديث رقم  8كتاب الوصايا،  17، سنن أيب داود، أبو داود - 

 ، السنن ط. بيت األفكار الدولية.389، ص3668حديث رقم  النسائي،// .296، ص2718حديث رقم  ماجة،ابن  //.1456حديث رقم  ،إرواء الغليل
3

 وإِنمـا  عيسـى  أَبو قَالَ ؛125، ضعيف، ص641، حديث رقم زكاة مال اليتيمباب ما جاء يف  15كتاب الزكاة،  4 جامع الترمذي ،الترمذي - 

وِيذَا ريثُ هدالْح نذَا ما ههجي لْوفو هادنقَالٌ إِسأَنَّ مى لثَنالْم ناحِ ببالص فعضي يف يثدى الْحورو مهضعذَا بيثَ هدالْح نرِو عمنِ عبٍ بيعأَنَّ ش رمع  ـنب 

عن جده عبد اللَّه  ،عن أَبِيه ،لترمذي والدارقُطْنِي  والْبيهقي من حديث عمرِو بنِ شعيبٍارواه ، التلخيص احلبريالعسقالين، وقال // .الْحديثَ هذَا فَذَكَر الْخطَّابِ
رٍو بِهمنِ عب، ادني إسفاحِوبنِ الصى بثَنالْم ه، يفعض وهو، يذمرقَالَ الت قَدومى : إنورا يهجذَا الْوه نبٍ ،ميعنِ شرِو بمع نع وِير قَدنِ  ،وب رمع نطَّابِ عالْخ
هلَيقُوفًا عوى.  ،مهتااننهقَالَ مفَقَالَ: و هنع دمأَلْت أَحيحٍ: سحبِص سلَي. 
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يرى جمهور الفقهاء أنه ال يجوز التبرع أو التصدق من مال اليتيم حتى  ��%���Q،5	�א�%�.ق������ل�א )6(
وخالصة القول أن إصالح مال اليتيم ضرورة ، 1على ذلك األضحية ألنها تبرع ال يفنى، وقياساً

  شرعية وأن االعتداء عليه من كبائر الذنوب.

�:و��وط��א	�د���ن�.دא�-�+�وאل�א����מא	�����א	�ط	��א	�א�,:�א	�وא�ط�א	������ �

  :الضوابط الشرعية إلدارة أموال األيتامالفرع األول: 

النصوص المعصومة، الضوابط الشرعية المستقاة من األخذ بمن ال بد التعامل مع أموال اليتامى  عند
  أهمها: ومن

، يقصد بها أن يكون مال اليتيم قد اكتسب من حالل وانفق في حالل، ومنع من الباطلو�א4 �و��	، )1(
وسوف يسأل ولي مال  ،يصلحه إال أن يؤخذ بالحق وان ينفق بالحق وان يمنع من الباطل ال هذا المالف

لقول  مصداقاًأو إذا أخذ منه بغير حق،  ا المال، من أين اكتسب وفيم أنفق،اليتيم يوم القيامة عن هذ
� ��ْ�� G�������cَ1 ����'َ� ;'���( �N���% �2"ُ ��َ(( �الرسول �H ���%َ"َF �0�( �Jِ<���( �����. �J���ْ.َ- �0�(�� ����ْ!�( �)��. َ
�4َ. �0�(�� ������� �0�� �0�%َ- ������َ�ْ,� �)��.�� 

��َ�َRْ/َ- �0�(�� ������ِ� �)��. �J�َ!��َ-((((
2. 

)2( ،R�*�iويقصد بذلك أن يكون إنفاق مال اليتيم في مجال الطيبات بما يعود عليه بالخير والنفع  א�
Ÿωuρ (#θç/t�ø)﴿ : وأصل ذلك قول اهللا تبارك وتعالى، حة المعتبرة شرعاًوالمصل s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āωÎ) ÉL©9$$Î/ 

}‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym x�è=ö7tƒ …çν£‰ä©r& ( (#θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# tβ# u”�Ïϑø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $²¡ø�tΡ āωÎ) 

$yγyèó™ãρ ( #sŒÎ)uρ óΟçFù=è% (#θä9Ï‰ôã$$sù öθs9uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’n1ö�è%... ∩⊇∈⊄∪  ﴾)وعليه يجب على  ،)6،152األنعام

، أو استثمار مال اليتيم بالمحرمات، أو ايداعه في ولي مال اليتيم تجنب اإلنفاق في مجال الخبائث
 حسابات بنكية بالربا.

مور المالية، وهذا أحرى عند لقد أمر اهللا سبحانه وتعالى بالرشد في كافة األمور ومنها األ :א���.� )3(
هي إدارة ، وأن ال نسلم له ماله إال إذا اطمأننا من رشدهعز وجل  التعامل مع مال اليتيم، حيث نهانا اهللا

#$/θè=tGö#): ﴿  هذا المال، ودليل ذلك قول اهللا تبارك وتعالى uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$# #̈Lym #sŒÎ) (#θäón= t/ yy%s3ÏiΖ9$# ÷βÎ*sù 

Λäó¡nΣ#u öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθãèsù ÷Š$$sù öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& ( Ÿω uρ !$yδθè=ä.ù's? $]ù#u� ó Î) #·‘#y‰Î/uρ βr& (#ρç�y9õ3tƒ 4 tΒuρ tβ%x. 

                                                 
1

  .22ص ،2حهـ، 1429 ،432جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد  ،تامىالضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليد.حسني حسني،  شحاتة، - 

2
 .396، صصحيح، 2417، حديث رقم يف القيامةاب ما ب1 كتاب صفة القيامة،34 ،جامع الترمذي ،الترمذي -  



� �

��م؛ ا���ا�� ا����	� �دار�
� و����
� وا���)	' ا����& �%	
� $#"� أ �ال ا�	�)�����������14� �
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$|‹ÏΨxî ô#Ï�÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ tβ%x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù=sù Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ 4 #sŒÎ*sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& (#ρß‰Íκô−r'sù 

öΝÍκö�n=tæ 4 4‘x�x. uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ ﴾ )أي هداية في التصرفات وصالحاً في المعامالت،  ،)4،6 النساء

، 1كما قال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، وقال الشافعي: صالحاً في الدين وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه
والمعنى ضرورة اختبار اليتيم هل هو قادر على إدارة ماله برشد، ومفهوم الرشد في هذا المقام يعني 

يم الرصين في مجاالت اإلنفاق واالستثمار التي تحقق المحافظة على المال وتنميته وأداء ما القرار السل
ورد في قول اهللا تبارك  اكم، 2لشرع اهللا وبما يحقق اإلحسان والخير والمصلحة عليه من حقوق وفقاً

/Ÿωuρ (#θç﴿ :وتعالى t�ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym x�è=ö7tƒ …çν£‰ä©r&...∩⊇∈⊄∪﴾ 

 y7tΡθè=t↔ó¡o„uρ Çtã 4’yϑ≈tGuŠø9$# ( ö≅è% ÓyŸξô¹Î) öΝçλ°; ×�ö�yz ( βÎ)uρ öΝèδθäÜÏ9$sƒéB﴿ :ه تعالى، وقول)6،152األنعام(

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù 4 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y‰Å¡ø�ßϑø9$# zÏΒ ËxÎ=óÁßϑø9$# 4 öθs9uρ u!$x© ª!$# öΝä3 tFuΖôãV{ 4 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3 ym 

 .)2،220البقرة( ﴾ ∪⊂⊅⊅∩

. ويقصد 3باإلسراف اإلنفاق فوق حد االعتدال والوسطية والقوامةويقصد  :�D!jא�NOא�cوא�%*�&� )4(
بالتبذير اإلنفاق فيما يخالف شرع اهللا عز وجل وال يعود على المنفق بأي منفعة أو مصلحة معتبرة 

اهللا زائداً عن الحاجة إسرافاً، أما اإلنفاق فيما حرم اهللا تعالى وباختصار فإن كل إنفاق فيما أحل ، شرعاً
�Ÿωuρ !$yδθè=ä.ù's? $]ù#u: ﴿ ولقد ورد هذا التحذير في قوله تعالىفهو التبذير،  ó Î) #·‘# y‰Î/uρ βr& (#ρç� y9õ3 tƒ 4 tΒuρ 

tβ%x. $|‹ÏΨxî ô#Ï�÷ètGó¡uŠù= sù ( tΒuρ tβ%x. #Z��É)sù ö≅ä.ù'uŠù=sù Å∃ρá�÷èyϑø9$$Î/ 4 #sŒÎ*sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκö�s9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& 

(#ρß‰Íκô−r'sù öΝÍκö�n=tæ 4 4‘x�x.uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ ﴾، )والمعنى في هذه اآلية أي ال تسرعوا  ،)6:4النساء

 في إنفاقها في غير المنفعة.

)5( P�*k�T�D�iאل�א�.*%Nא�D!j: أن يسلمه ماله الحالل لقد أمر اهللا سبحانه وتعالى ولي مال اليتيم ب
 ?θè?#uuρ #’yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæηs9≡uθøΒr& ( Ÿωuρ (#θä9£‰t7oKs#): ﴿الطيب وال يستبدله بالحرام الخبيث، ودليل ذلك قوله تعالى

y]ŠÎ7sƒø:$# É=Íh‹©Ü9$$Î/ ( Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? öΝçλm;≡uθøΒr& #’n<Î) öΝä3 Ï9≡uθøΒr& 4 …çµ̄Ρ Î) tβ%x. $\/θãm #Z��Î6x. ∩⊄∪﴾ )4،2النساء(. 

                                                 
1

 .13، ص 2، دار الكتب العلمية، جالنفسري املظهري، القاضي حممد ثناء اهللا - 
2

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، سلسلة حماضـرات رقـم   الفقهاء يف الفروض األساسية لعلم االقتصادإسهامات  ،؛ رفيق يونساملصري - 

 ، فرض الرشد.م1998هـ=1419، 1، ط14زين ...رقم العلماء الفائ
3

  نقلنا سابقاً معىن اإلسراف الذي هو اإلنفاق فوق احلاجة فيما أحل اهللا من إنفاق. - 
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يقوم ولي مال اليتيم بخلط ماله إلى مال اليتيم،  في مشاركة مال اليتيم: أحياناً �D!jא`��?א�]�5? )6(
 Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? öΝçλm;≡uθøΒr& #’n<Î)...﴿  :وعند تحديد الحقوق يجور عليه، ودليل ذلك ما ورد في اآلية الكريمة

öΝä3Ï9≡uθøΒr& 4 …çµ̄ΡÎ) tβ%x. $\/θãm #Z��Î6x. ∩⊄∪﴾ )1، وهذا إثم كبير ومن كبائر الذنوب يجب تجنبه)4،2النساء. 

)7( 	�يرغب ولي اليتيمة أن يتزوجها من أجل مالها وجمالها وال يقسط  أحياناً :א�B�=�b<2.אق�א��%�
فنهى اهللا  ،وال قوة ك حوالًملوهي في مثل هذه الحالة ضعيفة وال ت ،في إعطائها صداق المثل )يعدل(

 βÎ)uρ ÷Λäø�Åz āωr& (#θäÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈tGu‹ø9$# (#θßsÅ3Ρ$$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ÷: ﴿ ذلك فقالعز وجل عن 

Ï!$|¡ÏiΨ9$# 4o_÷WtΒ y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟçFø�Åz āωr& (#θä9Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθsù ÷ρr& $tΒ ôMs3 n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& 4 y7Ï9≡sŒ 

#’oΤ÷Šr& āωr& (#θä9θãès? ∩⊂∪ ﴾ )والمعنى ترك النكاح من اليتيمة إذا لم يعطها وليها صداق المثل )4،3النساء ،

 فيتركها إلى ما سواها من النساء وهن كثير.

�א��%�5 )8( �)��אل ��� 	*mא� �)و �א�%�.ق �)و  ωuρ: ﴿قال القرطبي في تفسير قوله تعالىفقد  :�D!jא�%oع

(#θç/t�ø)s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym x�è=ö7tƒ …çν£‰ä©r& ...∩⊇∈⊄∪ ﴾ )أي بما )152، 6األنعام ،

ولقد استنبط الفقهاء  ،2ال تشتري منه، وال تستقرضو قال مجاهد: بالتجارة فيه، فيه صالحه وتثميره،
وذلك أو يضحي منه، من ذلك أنه ال يجوز للولي أن يتبرع بشيء من مال اليتيم أو يتصدق منه أو يهبه 

�4®Lym x من باب المحافظة واإلصالح، وقوله ﴿è=ö7tƒ …çν£‰ä©r& ...∩⊇∈⊄∪  قال القرطبي: يعني قوته، وقد ﴾

يكون بالبدن، وقد تكون في المعرفة بالتجربة، وال بد من حصول الوجهين؛ فقوة البدن في بلوغ النكاح، 
 ألذهبه القوة حصول وبعد المعرفة حصول قبل ماله من اليتيم نكِّم فلووقوة المعرفة في ايناس الرشد، 

 ألبنائهم اآلباء وافتقاد عنه الناس لغفلة الشرط بهذا اليتيم وخص، له مال ال صعلوكاً وبقي شهوته في

 في الحرمة ألن األحسن، بغير ماله قرب يبيح مما األشد بلوغ وليس، أولى األب بفقيد 3االهتبال فكان

))ماله إليه فادفعوا الرشد منه وأونس أشده بلغ افإذ حذف، الكالم وفي، ثابتة البالغ حق
4. 

                                                 
1

شهاب الدين،  السمني احلليب، //.989، ص3م)، ج1985هـ=1405، (1، ط دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، طالتفسرياألساس يف ، حوى، سعيد - 
تفسـري القـرآن   رضا، حممد رشـيد،  //.298، ص2م)، دار الكتب العلمية، بريوت،ج1994هـ=1414، (1ط ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

  .344، ص4، جاحلكيم
2

 .134، ص7، د.ط، د.ت، جاجلامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا حممد،  ،القرطيب - 
3

 االشتغال بشأن اليتيم أوىل. - 
4

  .135ـ  134، ص7ط، د.ت، جد. ،اجلامع ألحكام القرآن ،)م1273 -1204 هـ،671-600( الدين مشس أبو عبد اهللا حممد، القرطيب، - 
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  :الواجب توافرها في ولي مال اليتيمالفرع الثاني: الشروط 

ختيار ولي أمر اليتيم في حالة وفاة والده، فقد تكون األم أو الجد الالشريعة اإلسالمية ضوابط  وضعت
و أي جمعية خيرية، ومعيار األفضلية هو أو الجدة أو األخ الكبر أو الخال أو العم أو الوصي الشرعي أ

  :1من أهمها ما يليومصلحة اليتيم، 

 .)تمام األهلية( رشيداً ، بالغاًمكلفاً حراً أن يكون مسلماً .1

 ، لين الجانب، متسع الصدر، أميناًرفيقاً ،رؤوفاً عطوفاً ،حنوناً ،، ورعاًتقياً صالحاًعدالً، أن يكون  .2
 .وصادقاً

 على تحمل المشاق في سبيل رعاية اليتيم. قادراً أن يكن صبوراً .3

 .، وما هو منهي عنه شرعاًأن يكون على علم بفقه رعاية اليتيم، يعرف ما هو واجب شرعاً .4

 للقيم واألخالق والسلوكيات الفاضلة. على تربية اليتيم التربية اإلسالمية الشاملة، وفقاً أن يكون قادراً .5

 ح اليتيم المختلفة بحكمة وحنكة ورشد وفقه.أن يكون ذو كفاءة على القيام على مصال .6

  الفرع الثالث: مسؤوليات ولي اليتيم:

المعتبرة شرعاً،  مصالح اليتيم بكل مايحققالولي قوم القاعدة الشرعية في رعاية شؤون اليتيم أن ي
يذ كما أنه مسؤول كذلك عن تنفالشريعة اإلسالمية، أحكام المتفقة مع األعراف والتقاليد  وضابط ذلك

ومن أهم مسؤوليات ى كانت في طاعة ولم تكن في معصية، وصايا المتوفى فيما يتعلق باليتيم مت
  وصالحيات ولي اليتيم ما يلي:

 .صالحاً رعاية كافة شؤونه الدينية ليكون نشًأ )1

 رعاية كافة شؤونه الدنيوية وتوفير حاجاته المعيشية. )2

طاق ذلك التجارة له فيه باألساليب المشروعة، ويدخل في ن ه له بالحق،المحافظة على ماله وتنميت )3
 وكذلك أداء الزكاة، واإلنفاق عليه، وكذلك أداء ما عليه من التزامات.

أمـام اهللا   في العقود، وأمام المصالح الحكومية والغير، ويعتبر مسؤوالً تمثيل اليتيم أمام الغير قانوناً
نه مسؤول أمام القاضي الشـرعي إن وجـد، وأمـام    سبحانه وتعالى فيما استرعاه من أمور اليتيم، كما ا

 $���ٍ ,ُ!Olُـ(� (( �المجتمع، وأمام اليتيم ذاته عندما يصل سن الرشد، ويطبق على الوصي حديث رسـول اهللا  

�)ُOl!ُ,�� ٌ"�ُ����� �0�( �������(�$ �N���ِ6ْ�� ٍ���$ ٌ"�ُ������� �0�( �������(�$ ُ
���<���� ٍ���$ ��. ���!��َ- ������ ٌ"�ُ����� �0�( �������(�$ ��َ-�<��ْ���� ٌ2���(��$ ��. �9���� ��&ِ���َ` 

ٌ2َ��ُ������� �0�( ��&�����(�$ �N���َ|ْ���� ٍ���$ ��. ِ"��� �J�'o��# ٌ"�ُ������� �0�( �������(�$ َ"�َ� �9�����H�� �Xَ- �'َ� َ"�َ� ُ
���<���� ٍ���$ ��. ِ"��� ���ِ�َ- ُ�������ٌ"� �0�( 

                                                 
1

جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامى، د.حسني شحاتة،ع: وراج //.184ـ   182، ص43ج املوسوعة الفقهية، - 
 .28ص ،1حهـ، 1429 ،432
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��ـ��  )�ـ�0  ������ـ�ُ�"ٌ  $���ٍ ��,ُ!Olُـ(�  $�)�����ـ�� ���(�$((
، فليتذكر ولي اليتيم ومؤسسة األيتام ممثلة بشخوص القـائمين عليهـا   1

 الوقوف أما الديان والسؤال عما كان.

  الفرع الرابع: الضوابط الشرعية لنفقات اليتيم الشخصية:

، أي بغير حق، فإن كان اإلنفاق بحق فال مانع مال اليتيم ظلماً لقد نهى اهللا سبحانه وتعالى عن أكل
  ما يلي: شرعي، ومن أمثلة النفقات الواجبة شرعاً

نفقات الحاجات المعيشية مثل المأكل والمشرب والملبس والعالج والتعليم وما في حكم ذلك، بشرط  .1
 .أو تبذيراً أن ال تتضمن إسرافاً

 زمة له حسب الوضع االجتماعي لكل يتيم.نفقات شراء األشياء المعمرة الال .2

 أجرة الوصي ويجب أن تكون بالقسط وفي ضوء حاالت المثل. .3

نه يجب على ولي مال اليتيم أن يلتزم بكل ما فيه اإلصالح، وتجنب كل ما فيه أوخالصة القول 
فة أعماله عبادة يثاب ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية واستشعار أن كا اإلسراف والتبديد لماله، وذلك وفقاً

  عليها وليست وظيفة للتكسب.

�אل�א����م،�و�����������א��
	�א�����:������ ���!��א%!א�$�א#"�����  :(���)�'א&�

  نتحدث في هذا المبحث عن إنشاء مؤسسة للوالية على أموال األيتام، وضوابط استثمار أموالهم.

�:	/�+�وאل�א����מدوא�!��"��(�&����		و������א	�ط	��א�ول: �

للحكومة الحق في اإلشراف  تخول التيلقد أصدرت العديد من الدول العربية واإلسالمية القوانين 
كما أنشأت بعض الدول هيئات أو مجالس ة على تصرفات األوصياء واألولياء، على أموال اليتامى والرقاب

تتولى أو رئاستها، وزارات الدولة أو مؤسسات أو نحو ذلك، ذات شخصية معنوية مستقلة تتبع أي من 
دواعي إنشاء ومن  .2اإلشراف على تصرفات األوصياء في إدارة واستثمار أموال اليتامى ومن في حكمهم

  :3ما يليمؤسسة ألدارة أموال األيتام 

 .، وتوثيق المعلومات الكاملة عن األيتام في البالدحصر وتدوين أموال اليتامى عند التوريث )1

، ومتابعته من قبْل المؤسسة حتى ال يتعسفوا اء واألولياء على اليتامى وبيان مسؤولياتهمتحديد األوصي )2
 وهاذين البندين تخصص المحكمة الشرعية. في استعمال حقوقهم في الوالية أو الوصاية.

                                                 
1

 .1459، ص3، ج1829، حديث رقم فضيلة اإلمام العادل...،باب  5، اإلمارةكتاب  33، صحيح مسلم -  
2

  ردن، وكذلك مؤسسات األيتام يف كل دول اخلليج العريب.راجع مؤسسة آل البيت لرعاية أموال األيتام، يف األ -  
3

  .29، ص1هـ، ج1429 ،324جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامىد.حسني حسني،  شحاتة، - 
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على  ، واختيار المشروعات المدرة للدخلدراسة جدوى مشروعات استثمار وتنمية أموال اليتامى )3
  .ثمار العقاريويل وأفضلها االستالمدى الط

 متابعة األيتام الذين ال مال لهم، وتوفير النفقة لهم، وتوفير احتياجاتهم حتى االندماج النهائي للمجتمع. )4

 الموافقة على بعض األمور االستراتيجية ذات العالقة بأموال اليتامى. )5

 وهذه تخصص المؤسسة. الجها.دراسة وتحليل المشكالت المالية ذات العالقة بأموال اليتامى وع )6

المراجعة والمراقبة على تصرفات األوصياء على أموال اليتامى من خالل الحسابات والقوائم  )7
 وهذا تخصص وزارة المالية ممثلة بالبنك المركزي. والتقارير الدورية.

ص وهذا تخص المراجعة والرقابة على تسليم من بلغوا سن النكاح والرشد حقوقهم من األوصياء. )8
إلى أن والية اليتيم ضرورة شرعية وحاجة إنسانية يقوم بها من  والخالصة؛ الرقابة الشرعية الداخلية.

فر فيه شروط الوصي القوي األمين، ومن مسؤولية الحكومة اإلشراف والرقابة على األوصياء اتتو
  .لالطمئنان من أنهم يقومون بالواجب عليهم شرعاً

�ط��ق�א	)���:�ن��&�א	�وא�ط�א	������.�0#���و�،�وאل�א����מ��מ�א����#�0+�א	�ط	��א	#�"!: �

ال نطمح أن نجد لهـذا   :ستثماراالقبل البحث في حكم استثمار أموال األيتام، ال بد لنا من تعريف 
المصطلح تعريف عند الفقهاء، الذين استخدموا مكانه لفظ االستنماء، والتنمية، والنماء، أما من المنظـور  

فنجد وفرة في تعريف هذا المصطلح، وقد خلص الدكتور سانو بعد عرضها إلى تعريفه بأنه: االقتصادي، 
)) �=����*��fp���6*����)و� T�	q&א�:�و���C�E�Q����.+אrא�������
�	�s�C��Sא��3د�א4>��5
�)و�א`���	�א4>�

��&>%�(�� �ط�א�%��د��@�&%��ض��_��*�د��wא� �ع�و��v.B�2א����	،�وذ�T�t,�	�א��Yل�!��.+���Z��

���dא��ض������
	��yو�/Jkא�	
�-aم���א�2�Z���
�	���
�)و�א`�����ذ��tא��3د�א4>%�T((

استثمار وعليه  فإن  .1

������������((هـو:   أموال األيتام� 
�אل�א�&%
�م�(�	
<N^و��(�
� ���

��)و�א�Bא���S
�s�C��������
C�E�Q��
��.

�ل�א��%
��5א�rא+�

,T�	�����z��T=�� �ط�א�%��د���	א+.�א�:�و�&���Z�ل����Yא�	����<�Oא�vد�E�2.�و��X2{((
2.  

   :3حكم استثمار أموال األيتامالفرع األول: 

الشرعي أو من يقوم مقامه كالمؤسسـة أن تقـوم    لوليفهل لاليتيم عاجز عن استثمار ماله وتنميته، 
   :على أقوال اختلف الفقهاء في حكمه أمواله؟ باستثماره وتنميته

                                                 
1

 .24، )21ـ  20(راجع  النفائس، عمان، ص دار ،االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالميهـ)، 1420م=2000قطب مصطفى، ( سانو، - 
2

  بتصرف ليحقق ما نريده من الدراسة. -  
3

دار القلـم، دمشـق،   م)، 2001هــ=  1421( 1"، طاستثنار أموال األيتام"  البحث الثالث عشر، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، نزيه ،محاد - 
 .487ـ  459ص
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:�*+,���	�وT�{�א� �/��	���ل�א`��ص��C��Tواستدل الجصاص بقوله  أنه مندوب إليه وليس بواجب، وא

y7tΡθ﴿... تعالى:  è= t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈tGuŠø9$# ( ö≅è% Óy Ÿξô¹ Î) öΝçλ °; ×� ö� yz ( ...∩⊄⊄⊃∪  ﴾)220، 2:البقر(� فقال: دلَّ ،

مال اليتيم لقول عمـر وغيـره:   : ويستحب التجارة في 2. وقال ابن تيمية1على أن مراده الندب واإلرشاد
))���َ,�c�� ��&ْ!ُ,ْFَ1 �َ� G���َ���ْ�� ِ"�����َFِ� ���<ِ3 1�((

3.   


	�وא� 
�/��	���:א�����א�-�ل��T�!~��:   للولي مطلقاً االتجار بمال اليتيم، وهو أولى من تركه، وقـد وهو أن
: )مختصر المزني(جاء في و .4روي ذلك عن السلف عن ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وغيرهم

بمال يتيم،  �وقد اتجر عمر  ،5وأحب أن يتَّجر الوصي بأموال من يلي، وال ضمان عليه ((قال الشافعي: 
يوتالْي ِليِلو وزجينَاهعمو اِلهم اعضمِ إب بِه تَّجِري نإلَى م هفْعيمِ؛ دتِللْي كُلُّه حبالرفَو ،اِئشَـةَ    قَدع ـنع وِير

ماَل محمد بنِ َأبِي بكْرٍ وِلَأنَّه إذَا جاز دفْعه بِجزء من رِبحه فَدفْعه إلَى مـن   6رضي اهللا عنها َأنَّها َأبضعتْ
))،يوفِّر الربح َأولَى

  .8. قال الماوردي: وليس لهذين في الصحابة مخالف، فكان إجماعا7ً

� 3ِ>� �َ�� ((أنه قال:  �واستدل الحنابلة على ذلك بما روي عن النبي ��ْ!َ. ٌ"��� ��َ� �D�����% ������ �0��،  ��َ!ُ,ْFَ1 G ��H ��ْ,�<ْ��% �َ���
ُ2َ��'�E��((

، وبأن ذلك أحظُّ للمولَّى عليه، لتكون نفقته من فاضله وربحه، كما يفعله البالغون فـي أمـوالهم   9
  .10من يعز عليهم من أوالدهم، إال أنه ال يتَّجرإال في المواضع اآلمنة، وال يغر به وأموال

الربح كله، ألنه نماء ماله، فال يستحقه غيره إال بعقد، وال يجوز للولي أن يعقد المضاربة  فيكون لليتيم
                                                 

1
 .452، ص1م، ج1993هـ= 1414فكر، بريوت، ط.دار ال أحكام القرآن،اجلصاص،  - 
2

، دار الكتـب العلميـة،   الفتاوى الكربىابن تيمية، // .138هـ، ص1369مط. السنة احملمدية، مصر،  ،االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيميةالبعلي،  - 
 .399، ص5م، ج1987هـ=1408ط

3 
- ي رف انِيرالطَّب اهاملعجم وطستبة العلمية، طهران، ، املكالْأَويدعنِ سب يلع ةمجري تف،  يقهيى الْبوربِويسنِ الْمب يدعس يثدح نقَالَ: ،مو   .يحـحص هادنإس

وروى الشافعي عـن   ،فيها لَهم والتجارة الْيتامى أَموالِ زكَاة بابأورد مالك يف املوطأ، يف  لَا يروى هذَا الْحديثُ عن أَنسٍ إلَّا بِهذَا الْإِسناد.، 4302برقم 
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديـث  العسقالين، //.111، ص2، د.ت، دار الكتاب اإلسالمي، ج2ط، املنتقى شرح املوطأالباجي،  //.ابنِ عمر موقُوفًا أَيضا

،  ط.دار نصب الراية يف ختريج أحاديـث اهلدايـة  الزيلعي،  //.،،310ـ   309، ص2م، ج1995هـ=1414، 1سة قرطبة، طط. مؤس، الرافعي الكبري
 .391، ص2م، ج1995هـ=1415احلديث، 

4
 .338، ص6هـ، ج1410ط هجر مبصر،  املغين،ابن قدامة،  - 
5

  ت يد ضمان إىل مبوجب.ألن األوصياء أيديهم على املال الذي حتت أيديهم لأليتام يد أمانة وليس - 
6

 -  ـااإلبضاعاملـرأةَ إبضـاع ـتعضهـا ،يف اللغة: التزويج. يقـال: أَبجر بــه  فـي االصطالح الفقهي أمـا  ،أي أنكحتيت نفريد مبعىن بعث املال مع م
هـو   اإلبضــاع  :الة العدليةمن  1059يف م كيلٌ متربع. وقد جاء والعامل و ،أو بتعبري آخر: هو اجتار ببضاعة للمالك رحبها ،تربعا والربح كله لرب املال

نزيـه،   محـاد، راجـع:  ، واآلخذ املُستبضع ،واملعطي املُبضع ،ويسمى رأس املال بضاعة ،إعطـاء شخـص آلخر رأس مال على أن يكون مجيع الربح عائدا له
 .21، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، ص 1ط ،اءمعجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهم)، 1993هـ=1414(

7
م)، دار إحياء التراث 1985هـ= 1405ط ( املغين،ابن قدامة، //.188، ص8م)، دار املعرفة، ج1990هـ=1410ط ( األم،حممد بن إدريس،  الشافعي، - 

 .411، ص3م، املكتب اإلسالمي، ج1993هـ =1414( ، طنتهىمطالب أوىل النهى يف شرح غاية املمصطفى،  الرحيباين، //.165، ص 4العريب، ج
8

 .444، ص6جهـ) دار الفكر، بريوت، 1414ط ( احلاوي الكبري،املاوردي،  - 
9

  رواه الترمذي، وسبق خترجيه. - 
10

  .165 ، ص4م)، ج1985هـ =1405، (1دار إحياء التراث العريب، ط املغين،ابن قدامة،  - 
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ربة بجزء شائع معلوم مـن  يدفع ماله إلى أمين يتجر به مضا ن، غير أن له أ1بمال اليتيم مع نفسه للتهمة
الربح، لما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أنها كانت تعطي أموال األيتام الذين في حجرها من يتجر لهم 

في كل ما فيه مصلحته، وهذا مصلحةٌ له، لما فيه من استبقاء ماله، فصـار   عن اليتيم ؛ فالولي نائب2فيها
  . 3ما شُورِطَ من الربحفيه كتصرف المالك في ملكه، وحينئذ فللعامل 


{�א� 
�/��	���	���~!3�	�وא6��4�
��א����	:א�-�ل��T؛ إباحة االتجار به إذا كان أحظُّ لليتيم وفي مصـلحته، و 

يجوز لولي اليتيم أن يتجر لـه بمالـه علـى    ((قال الماوردي: ، 4وقد روي عن عمر وعائشة والضحاك
))الشروط المعتبرة، وهو قول عامة الفقهاء

5.  

لَا بْأس بِالتِّجارة في َأمواِل الْيتَامى لَهم إذَا كَان الْوِلي مْأمونًا فَلَا َأرى علَيـه  (( لك في الموطأ: وقال ما
ُل فَِإنَّه لَا ضمان وقَولُه إذَا كَان الْوِلي مْأمونًا وتَجر في ماِل الْيتيمِ فَخَسر َأو تَلفَ الْما )فَصٌل ( (...)ضمانًا 

دتَعي لَم ؛ ِلَأنَّههلَيع، لَهمعي َأن هلَيع بجا وَل مما عِإنَّمو((
ذْن منْه في إدارتها وتَنْميتها فهذا إ((قال الباجي:  .6

الَْأبِ لَه قَامم قُوما ييمِ إنَّمتِللْي رالنَّاظ َأن ذَِلكو  ـهِلنَفْس هرثْملَا يو لَه هرثْميو الَهم ينَمي َأن هكْمح ن؛فَم   ِلَأنَّـه
ُل فيه ِللْيتيمِ وِإنَّما ينْظُر ِلنَفْسه فَِإن استَطَاع َأن يعمَل فيه ِللْيتيمِ وِإلَّا فَلْيدفَعه إلَى ثقَة يعم ،حينَِئذ لَا ينْظُر ِللْيتيمِ

))علَى وجه الْقراضِ بِجزء يكُون لَه فيه من الربحِ وساِئره ِللْيتيمِ
7.  

بمال  يجوز للوصي أن يتجر ((، في األحوال الشخصية األحكام الشرعيةمن  )456(وجاء في المادة 
))يه خير له، وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيماليتيم لليتيم تنميةً له وتكثيراً، وأن يعمل كلَّ ما ف

، ثم قال 8
 َيمِالحنفية: وكما أنتاِل الْيبِم هبِنَفْس تَّجِري َأن يصفله أن ِللْو ،ملَه بِه شَارِكيةً وبارضم هفَعدوله أن يعمل  ،ي

اربةً عند نفسه، فينبغي عليه أن يشهد على فإن جعَل ماله مض ؛به مضاربةً أيضاً بحصة شائعة من الربح
ذلك عند االبتداء؛ فإن لم يشهد يحلُّ له الربح فيما بينه وبين اهللا تعالى، ولكن القاضي ال يصدقه في ذلك، 
وكذا إذا شاركه ورأس ماله أقُل من مال الصغير، فإن أشهد على ذلك يكون الربح بينهما على الشـرط،  

                                                 
1

يدفعه بذلك لغريه، فجاز أخذه لنفسه.  قلت وكالمها يده على  نابلة: وهو أنه جيوز للويل أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه، ألنه له أوهناك وجه آخر عند احلن - 
 .338، ص4هـ،ج1400، ط. املكتب اإلسالمي، دمشق، املبدع شرح املقنعبرهان الدين،  ابن مفلح،املال يد أمانه ال يد ضمان إال مبوجب، راجع: 

2
  .485وأبو عبيد يف األموال، ص //.111، ص2دار الكتاب اإلسالمي، ج، د.ت، 2ط، املنتقى شرح املوطأالباجي،  - 
3

م)،  1982هــ =  1402البهويت، منصور بن يـونس، ( .// 166، ص 4)، جم1985هـ =1405، (1دار إحياء التراث العريب، ط ابن قدامة، املغين، - 
  .292، ص2، ط. مصر، جشرح منتهى اإليرادت// .450، ص3، ج، دار الفكر، دمشقد. ط ،كشاف القناع عن منت اإلقناع

4
 //.28، ص28ط دار املعرفـة، ج  ،املبسـوط السرخسي،  //.165، ص4م)، ج1985هـ =1405، (1دار إحياء التراث العريب، ط املغين،ابن قدامة،  - 

، 6هــ، ج 1414ط. دار الفكر بـريوت،   احلاوي الكبري،املاوردي، .// 241، ص8م)، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ج1994ط ( الذخرية،القرايف، 
لَا يتصرف الناظر إلَّـا  (( و .554، 3م، ج1995هـ 1415، ط دار الكتب العلمية، إىل معرفة ألفاظ املنهاج مغين احملتاجاخلطيب الشربيين، . قال 445ص

  . ))نه ينظُر في مصالحِ الْغيرِ فَأَشبه ولَي الْيتيمِعلَى وجه النظَرِ والاحتياط ؛ لأَ

5
  .443، ص6هـ، ج1414ط. دار الفكر بريوت،  احلاوي الكبري،املاوردي،  - 

6
 .112، ص2دار الكتاب اإلسالمي، ج، د.ت، 2ط، املنتقى شرح املوطأالباجي،  -  
7

  .111، ص2الكتاب اإلسالمي، ج دار، د.ت، 2ط، املنتقى شرح املوطأالباجي،  - 

8
  .456هـ، املادة 1348، ط، مصر، إبراهيم، أمحد، األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية - 



� �

��م؛ ا���ا�� ا����	� �دار�
� و����
� وا���)	' ا����& �%	
� $#"� أ �ال ا�	�)�����������21� �
  

21 د.����ود���د�א	���מ�����د�������������������������������������������������������������

لُّ له فيما بينه وبين اهللا تعالى، غير أن القاضي ال يصدقه، ويجعل الربح على قـدر رأس  وإن لم يشهد يح
))مالهما

1.  

�،���� א�-�ل�א�/א#.:
T���
j@א�	
َلَا نَعلَم َأحدا كَرِهه إلَّا مـا روِي  (( قال ابن قدامة:��~>��א�*���،�و���Vא
))وِلَأن خَزنَه َأحفَظُ لَه ،الْمخَاطَرة بِه ولَعلَّه َأراد اجتنَاب ،عن الْحسنِ

2.� �


��א4
���ن����: א�-�ل�א0��1Bא���Z
���5�
، حيث قال فـي  ��*������Eא6��4�	،�و��و�U�Eא�%$���a�dل�א��%
تها وذَِلك َأن النَّاظر ِللْيتـيمِ  إذْن منْه في إدارتها وتَنْمي ،ولُه اتَّجِروا في َأمواِل الْيتَامىقَ ((شرح قول مالك: 

هِلنَفْس هرثْملَا يو لَه هرثْميو الَهم ينَمي َأن هكْمح نفَم الَْأبِ لَه قَامم قُوما يي ؛إنَّمح يمِِلَأنَّهتِللْي نْظُرلَا ي ا  ،نَِئذِإنَّمو
بِجزء طَاع َأن يعمَل فيه ِللْيتيمِ وِإلَّا فَلْيدفَعه إلَى ثقَة يعمُل فيه ِللْيتيمِ علَى وجه الْقراضِ ينْظُر ِلنَفْسه فَِإن استَ

 يمِ فَخَسر َأو تَلفَ الْماُلإذَا كَان الْوِلي مْأمونًا وتَجر في ماِل الْيتف (..)يكُون لَه فيه من الربحِ وساِئره ِللْيتيمِ.
هلَيع انملَا ض ؛فَِإنَّه دتَعي لَم ا  ،ِلَأنَّهَل مما عِإنَّمولَهمعي َأن هلَيع بجو((

3.  

��	���ل�א��%�2T�5.��א�!23	�وא����V(�@�d�Vr:א��2ل�א�>�دس!Cא������Z���D����(��، �� �/��	�=�א��B،�و
وإن كان للصبي ماٌل يحتمل التجارة؛ فإن أمكن أن يشتري له عقاراً يرتفـق   ((العز بن عبد السالم: قال 

بغلته فليفعل، وإن َأتْبع ذلك فليتجر فيه بقدر ما ينميه ويخلفُ ما يؤخذ من زكاته، وال يلزمه أن يجهد نفسه 
))رفاً بأحسن أبواب التجارة جـاز في ذلك بحيث يقطعه عن مصالحه، وإن ضارب عليه ثقة مأموناً عا

4. 

  فاألصح في المذهب أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة.

 فـي  والَْأصـح  مستَحبةٌ؟، َأو واجِبةٌ، هي هْل الْيتيمِ بِماِل التِّجارة في الَْأصحاب اخْتَلَفَ: السبكي وقال 

 َأما والسهولَة، والتَّيسيرِ، بِالِْإمكَانِ، مشْروطٌ ذَِلك َأن شَك ولَا (...) والزكَاة، لنَّفَقَة،ا بِقَدرِ واجِبةٌ َأنَّها، الْمذْهبِ

إنَّه جِبلَى يع ِليالْو ،لَا ذَِلكو دفَلَا ب نكمُل ي؛ الْقَوى ِلَأنَّا بِهنَر ارالتُّج ينقاذالْح  ـاببالِ ا َأرولْـَأم  ونكُـدي 

مهَأنْفُس ،هِماِلحصلَا ِلمو ونرقْدي يلَى الْغَاِلبِ فع بِهِمكَس نم ةرِ الْفَاِئدبِقَد ،هِمكُلْفَت نَأيو ،لَّ ذَاكلَعذَا وه  قَالَـه 

ابحالَْأص ينح كَان با، الْكَسرستَيلَا مو ،كْسلَا مظُلْ و،لَا مفَ، وا خَوَأمو موذَا الْيفَه زَأع  ءشَـي  ،كُـوني 

يركَثو نارِ مالتُّج ،ونرخْسي لَوو كُلُّ كَان نم هعاٌل مم رقْدي َأن هيتَنْمسرِ يبِقَد هكَانُوا نَفَقَت مه ،اءدعس ننَحو 

 يكَلَّفُ فَكَيفَ لَفَعلُوه ممكنًا ذَِلك كَان فَلَو َأحد كُلِّ من َأكْثَر نَفْسه علَى يشْفقُ والِْإنْسان ين،معسرِ َأكْثَرهم نَرى

،بِه ِلييمِ، وتا الْيِإنَّمُل ومحي ابِ كَلَامحلَى الَْأصنَى ععم َأن ذَِلك اجِبو نْدع ،ولَةهالس واِئدالز هلَيلَا ع  جِـبي 

نْدع ،ولَةهلَا السو نْدا، عرِهَأخَذُوا غَيو ذَِلك نافي الحديث، مى مور اِلكنِ مَأنَسِ ب نـوُل   قَاَل: ،5عسقَاَل ر

                                                 
1

 //.535، ص8، ج2، دار الكتـاب اإلسـالمي، ط  ابن جنيم، البحر الرائق شرح كـرت الـدقائق   //.29، ص28ط دار املعرفة، ج السرخسي، املبسوط، - 

  .402، ط دار الكتاب اإلسالمي، صاناتالبغدادي، جممع الضم

2
  .165 ، ص4م)، ج1985هـ =1405، (1دار إحياء التراث العريب، ط ابن قدامة، املغين، - 

3
 .112ـ  111، ص2دار الكتاب اإلسالمي، ج، د.ت، 2ط، املنتقى شرح املوطأالباجي،  - 
4

  .122ن، مصر، ص، ط مكتبة القرآفتاوى العز بن عبد السالم العز بن عبد السالم، - 
5

  .327ـ 326، ص1د.ط، د.ت، دار املعارف، ج فتاوى السبكي،، تقي الدين علي بن عبد الكايفالسبكي،  - 
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 اللَّه� )) :G���َ���ْ�� ِ"�����َ- ��. ���<ِ3 1�، ���َ,�c�� ��&ُ!ُ,ْFَ1 �َ�((
 علَى غَلَب وحيثُ يجتَهِد، َأن الْيتيمِ ِلوِلي فَينْبغي (( ل:ثم قا ،1

ةُ ظَنِّهغَلَب ةقُو ةلَحصيمِ متي الْيالَّت َأشَار ا الشَّارِعها، إلَيلُهفْعي وهو عم تَ ذَِلكـذَا  تَحالْخَطَـرِ  ه  ،وِينْيالـد 

 ظَـاهر  مسـتَنَده  بِالْوجوبِ والْقَوُل جيد، الْحالَة هذه في بِاِلاستحبابِ والْقَوُل .علَيه اللَّه ينُهيع قَصده وبِحسبِ

))صلحِالْم من الْمفْسد يعلَم واَللَّه خَطَر، فيه والَْأمر قُلْنَاه، بِما مشْروطٌ َأنَّه شَك ولَا الَْأمرِ،
2.  

وجوب : الراجع إلى أقوال الفقهاء واألدلة التي استدلوا بها، يرى أن ما تطمئن له النفس القول بא	�4א �3
أصل لالتجار، وال يصح األمـر بـالفرع    واالتجار في أموال األيتام استثمار؛ ألنه استثمار أموال األيتام،

أن ال  السـتثمار أمـوالهم،   شروطفال بد من  مع ذلكو ،3األصل مطلقاً، إذ الفرع قائم على األصلدون 
يدفعها الوصي أو من يقوم مقامه إلى مشروعات عالية المخاطرة لم تدرس جدواها، وبما يحقق مصـلحة  
  اليتيم من استثمار ماله، وأمانة الوصي وخبرته ومقدرته في هذا المجال من محددات استثمار مال األيتام.

  �ن�ط��ق�א	)���:��وאل�א����מ+���وא�ط���0#���الفرع الثاني: 

)1( R�*�iوא��	�المعصومة،  وصنصالتوافق مع م يقصد بذلك أن يكون مجال االستثمار مشروعاً :א4 �و�
الغرر أو االحتكار  وأالربا  ويخالطهاويرتبط بذلك تجنب االستثمارات التي تحرمها الشريعة اإلسالمية 

تستثمر أموال  ه ال بد من أن أن وال اليتامى بالباطل، كماي إلى أكل أموكل ما يؤد ،الجهالة وأوالمقامرة 
 التشريع.مقاصد ل والمحققةبالطيبات  المتعلقةاليتامى في المشروعات 

حيث يتعرض االستثمار للمخاطر الناجمة من التقليب والمخاطرة، فال يجب  א[/�0	����Zא���אل، )2(
تيم، ومن ناحية أخرى يجب اتخاذ التدابير تؤدي إلى هالك مال الي دروسةالدخول في مخاطرة غير م

المختلفة للمحافظة على أموال اليتامى من السرقة واالبتزاز ونحو ذلك، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
%yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ$: ﴿ بقوله عز وجل ©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#þθè=à2ù's? Νä3 s9≡uθøΒr& Μà6oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3 s? ¸οt�≈pg ÏB tã <Ú#t�s? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè= çFø) s? öΝä3|¡à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄∪ ،﴾

 .)4،29النساء(

)3( ،�H���.+���X�2� ًمناسباً اقتصادياً ويقصد بذلك اختيار المشروعات االستثمارية التي تحقق عائدا 
%šÏ ...﴿:لى استثمار المال، فيقول اهللا عز وجلألموال اليتامى وعدم اكتنازها، ويحثنا اإلسالم ع ©!$#uρ 

šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ©%!$# sπāÒÏ�ø9$#uρ Ÿωuρ $pκtΞθà)Ï�Ζãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Νèδ÷� Åe³t7sù A>#x‹yèÎ/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪﴾ 
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 .3، حاشية19سبق ختريج احلديث يف ص - 
2

، د.ت، 2، طشرح املوطأاملنتقى الباجي،  //.327ـ   326، ص1د.ط، د.ت، دار املعارف، ج فتاوى السبكي،، تقي الدين علي بن عبد الكايفالسبكي،  - 
 .112ـ 111، ص2دار الكتاب اإلسالمي، ج

3
 .54دار النفائس، عمان، ص  ،االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالميهـ)،  1420م=2000قطب مصطفى، ( سانو، -  
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�Fَ1 �َ� G���َْ,ُ!ْ&�� (( �، ولقد ورد عن عمر بن الخطاب )9،34التوبة(��ْ�� ِ"�����َFِ� ���<ِ3 1����َ,�c��((
ويجب على ولي ، 1

حتى يمكن إنفاق جزء منه على  ،مناسباً مال اليتيم اختيار المجاالت االستثمارية التي تحقق ربحاً
 الحاجات األصلية لليتيم.

)4( ،����، اتع االستثماريوذلك بتجنب المجاالت االستثمارية ذات المخاطر العالية، وكذلك تنو 2C����א4
 تيم استخدام األساليب والسبل المعاصرة لتجنب ذلك.ويجب على ولي مال الي

)5( ،X�\�%أي أن يقوم ولي مال اليتيم بتدوين وتوثيق العمليات االستثمارية من خالل عقود  א�%.و&��وא�
منضطبة حتى ال تحدث الجهالة والغرر، ويؤدي ذلك إلى شك وريبة ونزاع، ولقد تناول القرآن الكريم 

فال بد من توثيق أسماء األيتام في ، 282في اآلية البقرة دين في سورة آية التوثيق الهذه المسألة 
المؤسسة، والمعلومات الكاملة عنهم، واألموال التي يملكونها، واستثمارها السنوي، وعوائدها، وهكذا، 

 ال مال لهم أو لهم كفالء، والبحث عن طرق النفقة عليهم، حتى سن الرشد. نباإلضافة إلى األيتام الذي

�:�ن�ط��ق�א	)�����0#����+�وאل�א����מא�+�0	���:א	#�	'�ط	��א	 �

التـي ال تتعـارض مـع أحكـام     لمؤسسة أموال األيتام استثمار أموالهم في مختلف وجوه االستثمار 
الشـرعية  من أهم الصـيغ  الشريعة اإلسالمية، واإللتزام بالمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

  :2ا يلييتامى مالستثمار أموال ال

التجارة بمـال  أو من يقوم مقامهما، فلقد أشارت الروايات السالفة إلى أن للولي أو الوصي  التجارة؛ )1(
اليتيم بالبيع والشراء ضمن العقود الشرعية بنفسه أو يغيره عن طريق المضاربة فيها أو المشـاركة  

 الستثمارها وتحقيق النماء فيها. نسبيالوهما 

شروط الكفاءة  )الشريك(، بشرط أن تتوافر في الطرف اآلخر 3عنان أو مضاربة -
�،�א4 
�����T�R�Vא�� )2(
 واألمانة اللتين تؤهالنه لتشغيل المال وتحقيق النماء فيه.

، وهذا أعظم مثل الوحدات السكنية التي تؤجر وينتفع من إيجارها أو التجارة فيها االستثمار العقاري؛ )3(
 .فيه أموال األيتام استثمار طويل األجل يمكن أن تستثمر

تعمل في الحالل وقليلة المخاطر، وتعتبر أرباح هـذه األسـهم    4لشركاتااالستثمار في شراء أسهم  )4(
، من )21، 12(، بشرط االلتزام بمعيار رقم ألنها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ،حالالً
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 .3، حاشية 19ص سبق خترجيه - 
2

لن خنوض يف تعريـف هـذه   ، 20ص ،1جهـ، 1429 ،324قتصاد اإلسالمي، العدد جملة اال، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامى شحاتة، - 
 الصيغ فاملعايري الشرعية فصلتها مجيعاً.

3
، تصنيف مركز الدراسات الفقهية واالقتصـادية، دار السـالم   2، جملد موسوعة فتاوى املعامالت املالية، للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، املضاربة - 

  .105ـ  97م)، ص2009هـ = 1430(1والنشر، طللطباعة 

4
ـ 1، 1اخلاصة باملتاجرة بالعمالت ( املعيار رقـم  ، هيئة احملاسبة واملراجعة، البحرين، االلتزام باملعايري الشرعية -  ، 12)، الشـركة (املعيـار رقـم    15ـ

  .105، ص8، املراحبة لآلمر بالشراء 351، ص 21ملعيار رقماألسهم  والسندات)،ا)، األوراق املالية ( 219، ص13)،املضاربة ( املعيار رقم 191ص
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 .المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية

بعيدة عن الربا والتي تحقق عائداً حالالً مثل التـي   في وحدات وشهادات استثمار إسالميةاالستثمار  )5(
 .على شكل سندات مقارضة تصدرها صناديق االستثمار

 في شكل حسابات استثمارية. االيداع لدى المصارف اإلسالمية )6(

هـة الحيـاة، أو   االستثمار في مشروعات مهنية مدرة للدخل، أو حرفية تدريبية تؤهل اليتيم لمواج )7(
المشاركة المنتهية بالتمليك أو اإلجارة المنتهية بالتمليك، كمحـالت النجـارة،    عن طريقالكمبيوتر، 

 والحدادة، أو البقالة، أو ما شاكلها مما تراه المؤسسة محققاً لمصلحة اليتيم.

لمقدمين علـى  وخاصة ا إجارة منتهية بالتمليك،المساهمة في شراء وحدات سكنية وتأجيرها لأليتام  )8(
ويجب على ولي اليتيم االختيار من بين الصيغ السابقة بما يتناسب مع ظروف اليتـيم   الزواج منهم،

ولن نتعرض هنـا   يحقق المحافظة على المال وتنميته،وحجم أمواله وطبيعة البيئة االستثمارية وبما 
  ر فلذلك دراسات خاصة.لكيفية احتساب األرباح، وكيفية استرداد رأس المال من عوائد األستثما

�א	�ط	��א	�א�,:�+���מ�א	ز��-�وא	%د�5���ن�+�وאل�א����מ: �

ز وهل تج ال تخلو الصدقات من أموال األيتام من صدقات طوعية أو واجبة، ولذلك يمكن أن نتساءل
 الصدقة التطوعية من مال اليتيم؟ لقد تناول الفقهاء هذه المسألة بشيء من التفصيل ولهم آراء كثيرة،

الصدقة التطوعية مندوبة  كما أن: ال يجوز للولي أن يتصدق من مال اليتيم، والرأي الراجح عندهم هو
وإذا اقترب اليتيم من سن النكاح والرشد  وذلك من باب المحافظة على المال، ،وليست فرضاً او واجباً

أنه في هذه السن  اًورأى أن يتصدق بالعدل دون تجاوز حسب ما يتعارف عليه الناس، فال بأس، خصوص
  .1يكون قد عقل ما يصنع

  الفرع األول: حكم زكاة مال اليتيم: 

الزكاة عبادة مالية، تتعلق بالمسلم كعبادة، وتتعلق بماله كفريضة مالية ما بلغ ماله النصاب الذي نص 
  على النحو التالي: اليتيماختلف الفقهاء في حكم زكاة مال الصبي عليه الشارع، ولقد 


�/����q	���אْ�������6�q	��ذ����Dא�ول:א�-�ل�q و�א����	
���T��!�~�ْإلَى، )جمهور الفقهاء ( و�א كَاةَ َأنالز ي تَجِباِل فكُلٍّ م نم 

 وبِه ،وجابِرٍ ،ِئشَةَوعا ،الْحسنِ وابنه وعلي وابنه، ،عمر عن مروِي وهو ُأنْثَى، َأو كَان ذَكَرا اليتيم الصغيرِ

 ����ـ��  ��ـ�0  -َ�َـ� (( :� النَّبِي بِقَوِل واستَدلُّوا ،وغَيرهم عبيد وَأبو ،عيينَةَ وابن ،وربِيعةُ ،ومجاهد سيرِين ابن قَاَل

                                                 
1 

في ذَا وِلَاية  ،أَي: عاقلًا بالغا رشيدا، أَنْ يكُونَ الْمتصدق من أَهلِ التبرعِ -فَيشترطُ فيها: أ  ،دقَةُ التطَوعِ: تبرعصَ .328، ص 16، جاملوسوعة الفقهيةجاء يف  -
فرصريِ ،التغالص نعِ مطَوقَةُ التدص حصفَلَا ت كلَى ذَلعو،  (..)بِيالص نعِ مطَوقَةُ التدص حصا لَا تكَمةً  (..) ،وابنِي هِمائيللِ أَوبق نم هِمالوأَم نقَةُ مدالص حصلَا ت

مهنع، مهأَنل  هِمتوِلَاي تحت نالِ موأَم نم عربكُونَ التلما(...) والعلة يف عدم جواز التصدق: لَا يضحا مررض ةارالض فَاترصالت نم ربتعت هنقَةَ مدفَإِنَّ الص،   قَـدو
ارالض فَاترصاُء إلَى أَنَّ التالْفُقَه باذَهوِيينا دررقَابِلٍ ،ةَ ضرِ مغَي نم هلْكم نٍء ميش وجرا خهلَيع بترتي ياَلَّتو، ةكَالْهِب، قَةدالصو، قْفالْولَـا   ،و اتعربرِ التائسو

حصلَةً ،تاطب قَعلْ تب.   
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�D�����% ��َ� ٌ"��� �<ِ3 ��ْ>�,ْـ��  ���َ� .����، .َ!ْ���%  Gـ ��H  ��َـ!ُ,ْFَ1  ُ2َ��'ـ�E�� ((
1
، وِيرو ننِ عاب ودعسم رِيالثَّوو ياعزالَْأوو مقَالُوا َأنَّه :

كَاةُ، تَجِبلَا الزو جتَّى تُخْرلُغَ حبي بِيالص، ذَِلكو َأن ِليالْو سلَي ةُ لَهوِلَاي ،اءقَاَل الَْأد ناب ودعسصِ: ما إحم 

جِبي ياِل فيمِ متالْي نم ،كَاةلَغَ فَِإذَا الزب ،هملفََأع فَِإن كَّى شَاءز ِإنو شَاء لَم كزي، بذَهو نةَ ابمر2شُب
 إلَى ،

َأن الَهوةَ َأمرالظَّاه نمٍ معٍ نَعرزرٍ وثَمكَّى، وزا يَأمنَةُ واطفَلَا الْب، قَاَلو يدعس نبِ بيسكِّي لَا: الْمزتَّـى  يح 

لِّيصي ومصي3و.   

�3
	������:א�-�ل�א�������!�Q��
�T�(��D
� في الْعشْر يجِب َأنَّه إلَّا ،والْمجنُونِ الصغيرِ ماِل في تَجِب لَا الزكَاةَ َأن إلَىو�ذ�


�سٍ��،عنْهما الْفطْرِ ةُوزكَا وثمارِهما، زروعهِماq*������Tو����������������و�א�������� النَّبِـي  بِقَوِل الْقَوِل ِلهذَا واستُدلَّ .و�

�: )) ���.�$ �)َ!َ�ْ�� �0�( ;2َ��َ!َ� :�0�( ِX����3��ْ�� ِW�ُ!ْK��ْ�� Gَ!�( ���!ْ��( G ��H ،�r��R�% �0�(�� ِ)�P����� G ��H ��َ����%،َ��� �0�(�� o�ِ��E�� G ��H �)�!َ��@�% ((
4، 

  .5الْعقِْل ِلعدمِ والْمجنُونِ ِللصبِي اخْتيار ولَا اِلابتلَاء، ِلمعنَى تَحقيقًا بِاِلاخْتيارِ إلَّا تَتََأدى فَلَا عبادةٌ، وِلَأنَّها


	�و�����ل�� א�
	ل�א�����:������������������ٍ�و����
�،א���،����، حتـى  لَا زكَاةَ في ماِل الصبِي ،و�אْ�"�!����אْ������
  .6يبلغ، فيخبره إن شاء زكى وإن شاء ال يزكي، وهو مروي عن ابن مسعود

�����وجوب زكاة  ،7وغالب الباحثين من المعاصرين شيخنا القرضاوي ��E~/���)��א�ول���א��א�E،�و
شية على ماله أن تأكلها الزكاة، ألن اليتيم مكفول شرعاً من أقاربه، ثم هو فـي كفالـة   مال اليتيم، فال خ

، فإذا كان في كفالة المجتمع المسلم الذي يشعر بأنـه  8الدولة ثانياً، واآليات القرآنية شاهدة بذلكالمجتمع و
فإن في ماله الزكاة الواجبة تخرجها مؤسسة األيتام إذا  مسؤول أمام اهللا تعالى عن أفراده وخاصة األيتام،

  . 9كانت هي الوصي على اليتيم، أو وليه إن كان له حق الوالية

  الفرع الثاني: حكم الصدقات الطوعية من مال اليتيم:

تناول الفقهاء هذه المسألة بشيء من التفصيل ولهم آراء كثيرة، والرأي الراجح عندهم هو: ال يجوز 
وذلك من باب  ،ن الصدقة التطوعية مندوبة وليست فرضاً او واجباًأن يتصدق من مال اليتيم، أل للولي

                                                 
1 

 .13ص 2سبق خترجيه. حاشية  - 
2

  .هـ)144( ملالكية، كان يعيشفقيه من ا - 
3

  .614ـ  611، ص، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة1، حتقيق: خليل هراس، طاألموال م)،1968هـ = 1388، (أبو عبيد القاسم بن سالم - 

4
 .481، صحيح، ص4401باب يف انون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم  17كتاب احلدود،  37 سنن أبو داود، - 
5

 .50 -47م)، ص1953ط حممد علي صبيح وأوالده، األزهر ( ،مقارنة املذاهب يف الفقه، حممود، والسايس، شلتوت الشيخ -
6

  .614، ص، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة1، حتقيق: خليل هراس، طاألموال م)،1968هـ = 1388، (أبو عبيد القاسم بن سالم - 

7
 .21ص، 2ح هـ،1429 ،432جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، أموال اليتامى الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية شحاتة، - 
8 

 ، واألحاديث اليت سقناها يف البحث دالة على هذه الكفالة.7، احلشر 41، األنفال 177، 215البقرة  -
9 

، 11، زكاة فقـرة  وسوعة الفقهية الكويتيةاملغري أن // .119ـ   118، 1، جم1993، 21ؤسسة الرسالة، بريوت، طم ،فقه الزكاةيوسف،  القرضاوي، -
 .233، ص23ذكرت أقوال الفقهاء يف املسألة من غري ترجيح، ج
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26 د.����ود���د�א	���מ�����د�������������������������������������������������������������

 ،وإذا اقترب اليتيم من سن النكاح والرشد ورأى أن يتصدق بالعدل دون تجاوز المحافظة على المال،
  أنه في هذه السن يكون قد عقل ما يصنع. حسب ما يتعارف عليه الناس، فال بأس، خصوصاً

: يرى الفقهاء أنه ال يجوز التبرع أو الهدية من مال اليتيم، حكم التبرع والهدايا والهبات من مال اليتيم •
ألن ذلك كله من المندوبات وليست من الفرائض أو الواجبات، والغاية من ذلك هو المحافظة على مال 

ه دون خالف، وضرر محض ، ولذلك قالوا: التصرفات نفع محض لليتيم وهذه للوصي أن يفعلها لاليتيم
وهذه ال يجوز له فعلها دون خالف، وتصرفات يشترك فيها النفع والضرر فهذه ينظر فيها إلى مصلحة 

 .1اليتيم

، يرى الفقهاء انه ال يجوز التضحية من مال الفقير لنفس المبررات السابقة، حكم األضحية من مال اليتيم •
 األضحية فال حرج. ولكن إذا قرب اليتيم من سن الرشد وعقل معنى

فإن كانت هبة مال اليتيم بغير عوض فال يجوز باتفاق الفقهاء، أما إذا كانت بعوض،  هبة مال اليتيم: •
  .2لفقهاء فيها خالفلف

: إن الراجح من أقوال الفقهاء هو خضوع مال اليتيم للزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة وخالصة القول
تبرع أو اإلهداء، أو ما في حكم ذلك من النفقات المندوبة وذلك بهدف الفطر، ولكن ال يجوز التصدق أو ال

  المحافظة عليه.

  الفرع الثالث: أحكام إعطاء الزكاة والصدقات لليتامى الفقراء:

ال يخلو حال األيتام من الغنى وهو ما تحدثنا عنه، وإما أن يكونوا فقراء، مستحقين للعناية والرعاية 
مصادر النفقة على تي تقوم على شأنهم هي مؤسسة األيتام، والسؤال هنا ما هي االجتماعية، والمؤسسة ال

  :من الناحية الشرعيةالفقراء األيتام 

حدد اهللا سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم في قوله  أوالً الزكاة والصدقات الطوعية:
%yϑ̄ΡÎ) àM≈s$ *: ﴿ سبحانه y‰¢Á9$# Ï!#t�s)à�ù=Ï9 ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ $pκö�n=tæ Ïπx�©9xσßϑø9$# uρ öΝåκæ5θè= è% †Îûuρ 

É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈tóø9$#uρ †Îûuρ È≅‹Î6y™ «!$# Èø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9$# (...∩∉⊃∪  ﴾)فقد حدد اهللا سبحانه ، )60: 9التوبة

كما بين ها إلى غيرهم، األصناف الثمانية، وال يجوز صرف شيء منوتعالى في هذه اآلية أهل الزكاة وهم 
#tA’... *الطوعية في قوله تعالى: ﴿ عز وجل لمن تعطى الصدقات  uuρ tΑ$yϑø9$# 4’n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 

4†n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ tÅ3≈|¡yϑø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# t,Î#Í←!$¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$#....∩⊇∠∠∪ ﴾)177:2البقرة( ،

                                                 
1

 .14، مادة "إيصاء"، فقرة 214، ص7ج املوسوعة الفقهية، //.153، ص2دار املعرفة، ج ،تنقيح الفتاوى احلامدية حممد أمني، ابن عابدين، - 
2

 .257، ص45ج املوسوعة الفقهية، - 
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من ذكر سبحانه، ومن في حكمهم، وعليه فاليتامى من مصارف الزكاة يتاء الصدقات يكون لوالمعنى أن إ
والصدقات باعتبارهم فقراء، والفقهاء على أن اليتامى من مصارف الزكاة باعتبارهم فقراء، واألدلة 

ليتامى والمعنى المستنبط من هذه اآليات أن اهللا سبحانه وتعالى قد فرض ل، 1القرآنية على ذلك كثيرة
في أموال األغنياء سواء من زكاة المال أو من صدقة الفطر أو من الصدقات  الفقراء والمساكين حقوقاً

  .طوعيةال

=���>� ����9; .��  ((قال:  �عن النبي حث على النفقة على اليتيم، منها: دنا أحاديث كثيرة تأور فقد أما السنة
89���� �:���!����ْ�� �0���@�% 8)����% ����. ،����َ�? ����َ�? �A����% 8)����% ����. 89���� �:���!����ْ�� ��. ;9���� B<�7��((

2 ،))-ِ0��َ1��&َ, �2���3ْ�� ��. ِ)�����ْ�� ُ
�.�َ,�� �َ/((، 

�����4���5ِ6ِ� �$��7َ-��،...((

 بكر بن حفص رضي اهللا عنهما: " يأن عبد اهللا بن أب ورد في األثرولقد ، 3,F% ] X�,

4uً��� )��% "�1'P��" �/��= G!(� ]?((
والمعنى المستنبط من األحاديث السابقة الحث على كفالة اليتيم بأي  ،4

صورة من الصور، ويدخل ذلك ضمن المصارف الشرعية لزكاة المال، وزكاة الفطر، والصدقات 
لفقر أو المسكنة ال فهو يأخذ بصفة افارات واألضحيات، وما في حكم ذلك، التطوعية، وكذلك النذور والك

  .5بصفة اليتم

  .كفالة اليتيممؤسسات حكم إعطاء الزكاة والصدقات إلى  •

أجاز جمهور الفقهاء إعطاء الجمعيات األهلية والخيرية وما في حكمها التي تقوم بكفالة اليتامى من 
هذه وتقوم ، فهذا يدخل ضمن المصارف الشرعية، زكاة المال ومن زكاة الفطر وكذلك من الصدقات

لهم  )الحاجات األصلية( الجمعيات باإلنفاق على اليتامى الفقراء في العديد من المجاالت ذات النفع الشرعي
  :6ومنها على سبيل المثال

توفير الحاجات المعيشية األصلية لهم من طعام وشراب وملبس وعالج وتعليم ومأوى، وما في حكم  .1
  ذلك، وهذا يدخل في نطاق الرعاية والكفالة.

 م اليتامى الفقراء في مجاالت ومراحل التعليم المختلفة.دع .2

 توفير وسائل وأدوات الحرفة لليتيم الفقير القادر على العمل. .3

 مساعدة اليتيمات الالئي يردن العفاف في نفقات الزواج المختلفة في إطار الضروريات والحاجيات. .4

                                                 
1

  ، 17، الفجر 16ـ  11، البلد 9ـ  8، اإلنسان  7، احلشر 41، األنفال 36، والنساء 215، واآلية 177البقرة:  - 

2
 .3679حديث رقم ، سنن ابن ماجةابن ماجة،  رواه سبق ذكره - 
3

 .2983قم حديث ر ،صحيح مسلمورواه مسلم،  //.5304حديث رقم ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  ذكره سبق - 
4

  صحيح اإلسناد.. قال األلباين 75، مكتبة الدليل، السعودية، ص136/ 102، رقماأللباين، حممد ناصر الدين، صحيح األدب املفرد - 
5

 .16، ص20ج املوسوعة الفقهية، -  
6 

شبري،  ،وآخرون حممد سليمان األشقر،// املعاصرين.، وهو ما عليه معظم فتوى الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين، من املعاصرين ذا اخلصوصراجع  -
  .362، ص، دار النفائس، عمان3، ط1/2، جأحباث فقهية يف قضايا الزكاة املعاصرةم)  2004هـ = 1424(، الزكاة ورعاية احلاجات األساسية، حممد
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28 د.����ود���د�א	���מ�����د�������������������������������������������������������������

 .)السكن الداخلي( توفير المساكن المناسبة إليواء اليتامى .5

الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها ما دامت المنافع التي تأتي منها : كم الصدقة الجارية لكفالة اليتامىح •
 s9 (#θä9$oΨs? §�É9ø9$#مشروعة لأليتام، وقد وردت اآليات بمشروعيتها؛ فقال تعالى: ﴿قائمة أو مستمرة، 

4®Lym (#θà)Ï�Ζè? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $tΒuρ (#θà)Ï�Ζè? ÏΒ &óx« ¨βÎ*sù ©!$# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∪ ﴾)3آل عمران :

�Rََ�� �ِ�� ((: �، أما دليل مشروعيتها من السنة فقوله )92���% ٍ)ْ!�(�� ;2�%ِ$��� ;2َ��'�5 ;��َ!َ� �0�� � �? ��ُ!���( ��َMَ�ْ/� �N��� �0��� ���� �َL
��َ� ��(�'�% ٍw����5 ;'َ����� �J�'�4�� �0��((

ذه اآليات واألحاديث الحث على اإلنفاق، وتعتبر الصدقة والمعنى من ه ،1
  الجارية من اإلنفاق في مجال الخير، ومنافع الناس ويدخل فيها اليتامى واألرامل والفقراء المعوزين.

  ومن مجاالت الصدقة الجارية النافعة لليتامى واألرامل الفقراء ومن في حكمهم ما يلي:

  من في حكمهم.ناء دور اليتامى وبالمساهمة في  •

 المساهمة في بناء مساكن إيواء اليتامى وال سيما ما يطلقون عليهم أوالد الشوارع. •

المساهمة في بناء المدارس ومراكز التدريب لتعليم وتدريب اليتامى ليصبحوا قادرين على العمل  •
لرعاية األيتام ن مدارس األيتام في الخليل نموذجاً جديراً بالتقليد فهو أول نموذج الحق أ، ووالكسب

 .علمياً في فلسطين وكذا إيواؤهم

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لليتامى سهماً من خمس الغنائم لقوله  :ثانياً: سهم اليتامى الفقراء من الخمس
#) *تعالى: ﴿  þθ ßϑn= ÷æ $# uρ $yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑÏΨ xî ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §�= Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1 ö�à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠø9$# uρ 

È Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ç∅ ö/ $# uρ È≅‹Î6¡¡9$# βÎ) óΟçGΨ ä. ΝçGΨ tΒ# u «!$$Î/ ...∩⊆⊇∪  ﴾)وجاء في الموسوعة )41: 8األنفال ،

استحقَاق الْيتيمِ َأنَّه يشْتَرطُ ِل :وهو قَوٌل ِلبعضِ الْحنَابِلَة الْمشْهور عنْد الشَّافعية (...): سهم ِللْيتَامى((الفقهية: 
وِلَأن اغْتنَاءه بِماِل َأبِيه إذَا منَـع اسـتحقَاقَه   ، ِلَأن لَفْظَ الْيتيمِ يشْعر بِالْحاجة؛ من هذَا السهمِ َأن يكُون فَقيرا
 .هنْعلَى بِمَأو اِلهبِم نَاُؤهفَاغْتورِ عشْهقَابُِل الْممونَابِلَةبِ الْحذْهم نةَ مامقُد ناب هحجا رم وهو ةيعالشَّاف نْد َأنَّه :

و ييمِ ِللْغَنتالْي وِل لَفْظا ِلشُميرفَق كُوني مِ َأنهذَا السه نيمِ متالْي قَاقحتطُ ِلاسشْتَريرِلَا يالْآ ،الْفَق وممع ِلَأنو ةي

                                                 
1

 ،جـامع الترمـذي   ،الترمذي //.1255ص ،3،ج1631م ، حديث رقما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتهباب 3 الوصية،كتاب  25 ،صحيح مسلم - 
 الوقف كتاب، 29، ص6إرواء الغليل، ج// ، قال أبو عيسى حسن صحيح.242، صحيح، ص1376باب يف الوقف، حديث رقم 36كتاب األحكام، 12

) 2880( داود وأبو) 38" ( املفرد األدب"  يف البخاري وكذا) 5/73(  مسلم أخرجه ،صحيح ،3/ 2)  ماجه وابن البخاري إال اجلماعة رواه(ال: ق 1580

 عبـد  بـن  العالء عن طرق من) 2/372( وأمحد) 6/278( والبيهقي)  95/ 1"( األثار مشكل"  يف والطحاوي)  1/359( والترمذي) 2/129( والنسائي

 آخـران  طريقـان  منه األول وللشطر".  صحيح حسن يثحد: "  الترمذي وقال فذكره:  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أىب عن أبيه عن الرمحن

 شـرط  علـى  صحيح أحدمها وإسناد)  350 و 316/  2(  أمحد أخرجهما" .  خريا إال عمره من املؤمن يزيد ال وانه عمله انقطع أحدكم مات إذا: "  بلفظ

 ) .8/65( مسلم أخرجه وقد ،الشيخني
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29 د.����ود���د�א	���מ�����د�������������������������������������������������������������

 .يرالْفَقو يُل الْغَنشْمنَابِلَةُيالْحةُ ويعالشَّاف حرصو لَاميمِ الِْإستالْي قَاقحتطُ ِلاسشْتَري الْكُفَّارِ ، بَِأنَّه تَامطَى َأيعفَلَا ي
))رجع إلَيهِمِلَأنَّه ماٌل ُأخذَ من الْكُفَّارِ فَلَا ي، من هذَا السهمِ شَيًئا

1.  

 ،إلَى َأن الْفَيء لَا يخَمس فذهب الجمهور؛ 2اختلف الفقهاء في تخميس الفيء: ثالثاً: سهم اليتامى في الفيء
 وِل اللَّهسِلر ا كُلُّهِإنَّمي قولـه تعـالى:    �وف هعوا مرذُك نمو ﴿!$̈Β u !$sù r& ª!$# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ ôÏΒ È≅÷δ r& 

3“ t�à) ø9$# ¬Tsù ÉΑθ ß™ §�= Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1 ö�à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠø9$# uρ È Å3≈ |¡yϑø9$# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ö...∩∠∪ ﴾  . ــب وذَهـ

دمَأح نةٌ عايرِوو ةينَفالْح نم دمحم نْدةُ عيححةُ الصايوالرو يددي الْجف يعإلَى َأ الشَّاف سخَمي ءالْفَي لآلية ن
فَوجـب   ،لمين فيـه دالَّةً علَى اشْتراك جميعِ الْمس �وجاءتْ الَْأخْبار عن عمر  ،هم َأهُل الْخُمسِالسالفة، ف

جابِ الْخُمسِ فيه جمـع بـين النُّصـوصِ    وفي إي ،كَي لَا تَتَنَاقَض الْآيةُ والَْأخْبار وتَتَعارض ،الْجمع بينَهما
  .، واليتامى عند ترجيح القول بالتخميس سهم ممن يستحق جزءاً من الفيءوتَوفيقٌ بينَها

�אل�א����م:�����������א��
	�א����	:�א��+�234א��/ �� � �

  أهداف التدقيق الشرعيأوالً: 

يتام إلى تمكين المدقق الشرعي من إبداء الرأي حول ما على مؤسسة أموال األيهدف التدقيق الشرعي  
إذا كانت المؤسسة إلتزمت في كافة مجاالت عملها بالمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسـالمي فـي   

لمؤسسة التزمـت بالمعـايير   مجال استثماراتها، وكذا التدقيق المالي الذي يقوم به المراجع للتأكد من أن ا
رين عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وكذا القوانين الصـادرة  المحاسبية الصاد

في الدولة بإدراة أموال األيتام والتي تعمل في نطاقها المؤسسة، لتحقيق أعلى درجة من الشفافية الماليـة  
بمسؤليات المهنة   والشرعية نظراً لخصوصية أموال األيتام، ويجب على المدقق الشرعي والمالي االلتزام

من: االستقامة، والنزاهة، األمانة، العدل، الصدق، واالستقاللية والموضوعية والكفاءة المهنية والسـرية،  
  نية للرقابة والتدقيق، وعليه:والسلوك المهني، باإلضافة للمعايير الف

�אل�א����مثانياًً: ����������  ��6ق�א��+�234א��/ �� �

 الحقيقي لألموال في المؤسسة. تحقق النماء التأكد من .1

 .مؤسسةلدى كافة العاملين في الصيغ االستثمار ألموال األيتام التأكد من وجود العلم الفقهي الخاص ب .2

 حماية أموال األيتام من حيث الرعاية وعدم تعريضها للهالك أو المخاطرة.التأكد من  .3

 شد.إيتاء الراشدين من كانوا أيتام أموالهم حال الرالتأكد من  .4

 التأكد من التزام الموظفين بمتطلبات العمل في الديوان أثناء العمل. .5

                                                 
1

 .16، ص20ج املوسوعة الفقهية، - 
2

  .11، ختميس الفيء، فقرة 231، ص32ج الفقهية،املوسوعة  - 
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 التأكد من استبدال أو تجديد بعض أموال األيتام وتحقيق مصلحة اليتيم في االستبدال. .6

 غير المسجلين في المؤسسة. التدقيق الشرعي على أوصياء األيتام .7

في تصرفاتهم المالية باأليتام الذين  المؤسسة غير المسجلين في التدقيق الشرعي على أوصياء األيتام .8
 .تحت وصايتهم

  تتحدد مسئولية المدقق من النقاط التالية: :: مسؤوليات المدقق الشرعيلثاًثا

قبل وأثنـاء  ، ستثماراال ياتمراقبة عملبوذلك  التأكد من تنمية وتثمير مال اليتيم بالوسائل المشروعة .1
 .وبعد االستثمار

 مال اليتيم بأي صورة أو وسيلة أو حيلة.منع االعتداء على  .2

 التأكد من رد مال اليتيم إليه إذا بلغ سن النكاح والرشد. .3

 اإلشهاد على رد مال اليتيم إليه بدون تبديد. .4

 صالحاً. رعاية كافة شؤون اليتيم الدينية ليكون نشًأ .5

 رعاية كافة شؤونه الدنيوية وتوفير حاجاته المعيشية. .6

مؤسسة كونه يتعامـل مـع   املين باألخالقيات التي يفترض أن يتمتع بها عامل الالتأكد من التزام الع .7
 .األيتام

  .الرقابة الشرعية على المؤسسةإعداد التقرير النصفي/السنوي، لهيئة  .8

  :برنامج عمل المراقب الشرعيرابعاً: 

  :إجراءات التدقيق الشرعي )1(

 .م، يراعي الفقراء واألغنياء منهملمؤسسة األيتايقوم المدقق الشرعي بالتأكد من وجود قانون  .1

 .مؤسسة أموال األيتاموإجراءات العمل المطبقة لدى العقود التدقيق على نماذج  .2

 التأكد من وجود فتاوى لكافة المستجدات. .3

 المعايير الشرعية والمحاسبية في المؤسسة، وكـذا  الـتأكد من إصدار هيئة الديوان تعليمات لتطبيق .4
، والتأكد من التزام المـوظفين فـي كافـة المسـتويات     وتفسير شروحه الصادر بخصوصها القانون

 تطبيق.الب

  بضرورة رعاية األيتام.االشتراك في تصميم الندوات والدورات التدريبية الهادفة لتوعية المسلمين  .5

  :العمل اليومي )2(

مـنهم   يتام وحقوقهم، والمعلومات الكاملـة عـنهم، األغنيـاء   تأكد من رصد دائرة الحاسب لأليتم ال .1
 والفقراء.
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أو المحولة مـن دائـرة القاضـي الشـرعي،      يتم التأكد من رصد دائرة الحاسب لألموال المجمعة،  .2
 ، والتأكد من تسجيلها في النماذج المعدة لذلك.مؤسسةوتسجيلها في حساب ال

، أو المعـاد للقاضـي للصـرف    من األموال في حساب الصرف يومياًيتم التأكد من تسجيل المنفق  .3
 مي.اليو

، والتأكد من مطابقتهم للمواصفات القيمية للعاملين مؤسسةيتم المشاركة في اختيار العاملين الجدد في ال .4
 فيه.

استقبال كافة االستفسارات من المحليات ومديري اإلدارات، وتصنيفها وعرضها على هيئة الشـرعية   .5
 توى الصادرة. ومتابعتها لحين صدور الفتوى ومن ثم إبالغ الدوائر بالف مؤسسةفي ال

  :إصدار التقارير )3(

للمعايير الشرعية لمستخدمة يتم إصدار تقرير خاص يتضمن مدى مطابقة إجراءات العمل والنماذج ا .1
 .في المؤسسة

 .للهيئة الشرعية في المؤسسةإصدار تقرير عن العمل اليومي وبشكل ربع سنوي  .2

 تلخيص التقارير ربع السنوية في تقرير سنوي. .3

 .مؤسسةلرئيس مجلس إدارة الإصدار التقارير  .4

تصدر التقارير الدورية بحد أقصى نهاية الشهر األول من الربع التالي؛ ويصدر التقرير السنوي خالل  .5
  الربع األول من السنة التالية.

  :ملفات وأوراق العمل الخاصة بالمدقق الشرعي )4(

  ، ويشمل على ما يلي: ملف التدقيق الدائم 1/1

 .، في المؤسسةصادرة عن الهيئة الشرعية، والتعاميم ذات العالقةملف االستفسارات والفتاوى ال .1

 .مؤسسةلف القانون وشروحه الخاص بالم .2

 ملف لوائح التنفيذ والتعاميم الصادرة من الهيئة واإلدارة. .3

 .في المؤسسة نسخة من ملف محاضر اجتماعات الهيئة .4

  أية أمور أخرى ذات عالقة. .5

  :ملف التدقيق الجاري 2/1

 ، فحص اإلجراءات والنماذج المستخدمة، أو المنوي استخدامها.مؤسسةدوائر إدارة ال .1

 استفسارات ومراجعات الدائرة المركزية، استفسارات ومراجعات المحليات. ملف المحليات: .2

 .مؤسسةملف المراسالت مع الهيئة، أية مراسالت بين المدقق الشرعي وبين هيئة ال .3

 تقارير ربع السنوية، التقارير السنوية. ملف التقارير، تقارير اإلجراءات والنماذج، .4
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 والدوائر العاملة فيه. مؤسسةالمذكرات الخاصة الصادرة إلدارة ال .5

�א�1:��وא�78��9 �

بهذه المؤسسة ووقف على أموال األيتام تنمية، وبعداً عن  فَمؤسسة أموال األيتام فعردرس هذا البحث 
ثرة الموضوعات التي أظهرتها هذه الدراسة والتي تحتاج مع عدم دراسة مؤسسة بعينها، مع كأكلها حوباً، 
نحو األيتام الفقراء، وضرورة رعايتهم ومساندة الدولة والمجتمع لهذه الرعاية بإنشاء المدارس إلى بحث، 

وضرورة الرعاية العلمية لهم عبر مؤسسة أموال األيتام بكفالتهم نشئة اإلسالمية، تالداخلية، التي تنشأهم ال
ورعايتهم في الحاجيـات  الجامعية أو تدريبهم التدريب المهني الذي يوجد لهم مهنة يعتاشون منها،  العلمية

نافعين ألنفسـهم ومجـتمعهم،   حتى يندمجوا في المجتمع ويصبحوا  وغيرها، نحو إيجاد السكن، والزواج،
  :فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها ذلكلو

  ا�(��.- وا���,	�ت:

ى مؤسسة تنمية أموال األيتام إدارة وتنمية أموال اليتيم، وهو الوارث المسـلم القاصـر نـاقص    تتول .1
األهلية أو فاقدها بالصيغ الشرعية مطبقتاً المعايير الشرعية لهذه الصيغ، وهي مؤسسة رسـمية ذات  

الذي هو  شخصية اعتبارية، وذات استقالل مالي وإداري في الدولة، يتولى رأس الدولة تعيين رئيسها
 ليس منصباً فخرياً.

ال يجوز التعامل باألموال عن طريق اإلدانة بفائدة سنوية، أو اإليداع بالبنوك الربوية بفائـدة؛ فـإن     .2
ذلك رباً ال يحل، وفيه عمل ضد مصلحة اليتيم، حيث خلط ماله الحالل باالستثمار الحرام، ولذلك ال 

 ة.بد من استثمارها وفق قواعد الشريعة اإلسالمي

يجب أن يكون في المؤسسة تدقيق شرعي ومالي، لتحقيق الشفافية المالية في مؤسسة أموال األيتـام،   .3
 وإبعاد المؤسسة عن األيدي العابثة.

يجب دراسة جدوى المشروعات التي تستثمر فيها األموال، والعمـل علـى تعظـيم الـربح لهـذه       .4
 االستثمارات.

ي تستخدمها المؤسسة فإن ذلك أبعد ألموال األيتـام عـن   يجب تنويع االستثمارات وتنويع الصيغ الت .5
 الوقوع في خسارة كبيرة، حال حدوثها.

 ا���,	�ت

يوصي الباحث مؤسسة أموال األيتام، اإلعتناء بحسن انتقاء أعضاء هيئات الرقابـة الشـرعية، وأن    .1
الحلول الشرعية  يكونوا من المتعمقين في مجال العمل المصرفي اإلسالمي، ولديهم القدرة على إيجاد

والبدائل االستثمارية، وقبل ذلك ممن عرفوا بالتقوى والصالح، وليس علـى طريقـة الكثيـر مـن     
 .ورينشهمالاختيار المصارف اإلسالمية ب
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يوصي الباحث مؤسسة أموال األيتام بضرورة أن تكون فيها جهة تنسيق بينها وبين ديـوان قاضـي    .2
 ي والمالي لتحقيق الهدف من تنمية أموال األيتام.القضاة على درجة عالية من العلم الشرع

وجدت محكمـة شـرعية،    حيثماأن يكون للمؤسسة المركزية فروع في المحافظات يوصي الباحث  .3
واختصاص مؤسسة األيتام بكل ما يخص األيتام أغنياء كانوا أو فقراء، ووضعها البرامج للقيام بمـا  

 يصلحهم.

لمعلومات الخاصة باأليتام، أغنياء كانوا أو فقراء، لتساعد في لحوسبة  تكون هناكأن يوصي الباحث  .4
 .1التخطيط المستقبلي، ووضع البرامج التي ترقى باليتيم نحو األفضل

����2  


��� وإدارة أ��ال ا������، �� ا�
	� ا�����:� ����� ����� �ً�
� أن &%$ د��ً# "!
(��  +� ا�*��م 

��%�- ه1ا ا���0/ �.��� �- ا�, ���د ذات ا�:#�4 ��9ل ا����8 �
1 ���� ا���7 ���و����3 و�6� ����3 34�56، وه� 

  ا�
	� ا�����:

 -  -��ن "�و&3 ا��*��=� وه� دون !�ا�,
0 اCول: �- ا����8؟ ه� ا�1ي +05 وا�0@ أو أ�3 أو �- +� 6)�?8 ��- آ�&�ا 

E�6 !F ا��5&�ن. �
��Gا�  

 � ا���7 ا��*��ر و+F�� �5!ع وا��5&�ن ������ آ�+� "�ون ا����8.ا�,
0 ا��G&�: �- ه� و�� ا����8؟ ه - 

 -  Iل ا������� أ�! ا�����G��9 8اب ا�:8�J وأ&3 ��)�ن �$ ر -� /Lو M I0 اا�,
0 ا�N�%+ -� :O��G/ و�� ا����8 و

� .�
 +� ا�.

 �S� �ً�5ً� ر"�0ًا،(���م اCه���) و��7	ً�ا�,
0 ا�!ا9$: ا�F!وط ا��اEL ��ا+!ه� +� و�� ا����8 أن �)�ن ����ً� �)�=ً� �9 - 

�ً�� إدارة "�و&3 9!"0 و6
)� و�T9!ة. 9=35 ا����8 و�4درًا ، و���ً�ور 

 -  �����L�وا ��
�ا�,
0 ا�*���W& :Xق و��� ا�����F� ،8/ و��� ا����8 ا��Cر ا�:�U=�� وا��!�9�� وا��:����� وا�0

��5 ���!ة آZ&��ن ���8 �3 �56ق و��3 واL,�ت.وا��T�4د�� وا������ �6� ���رس ا�	��!W9 ة 

�� ��ل ا����8 و�
���3 ����9 ه� أ�6-، و+6C �5)�م و�,�دئ  -  �J+�	ب ا���Lل ا����8، و�� ��ا�,
0 ا���دس: ��6

.EL39 ه� وا �إ EL8 ا��ا�� � ��+ ،���#��:� ا\!Fا� 

�:� ا\ - !F0 ا���9$: 6!�� ��ل ا����8، �05 6!�[ ا�
�,	�&3 ا�, Iل ا����8، وه0د ا�� ���#��� آ�+� �7ر ا��0اء 

���9�/ ا�:8�J وأن ��T!@ ا�.	�8. و0وا&ً� و�:��� �- �`آ/ ه1ا ا���ل _��ً� 

��aآ/  -  � ��6 �����E ا��F!وCا��,/ وا b+ل ا����8 و�� ���
ا�,
0 ا���G� :-��G! و�
��� ��ل ا����8؟ و�Lب ا����Gر و�

��9
=�5ت وا�Mآ.������E ا�!�9Cا E
 �ة وا��40Tت و�� +� 6)8 ذ�c، و�.

                                                 
1

نوقش يف املـؤمتر   م.2008هـ، ابريل 1429م، الذي صدر يف املنامة، البحرين، ربيع ثاين، 2008صدرت عدة توصيات عن املؤمتر الثاين لرعاية األيتام  - 
  جتارب سبقتنا يف رعاية األيتام، وخرجت بتوصيات هامة.

2
مـع بعـض   .25، ص2هـ، ح1429 ،324جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ، الضوابط الشرعية إلدارة وتنمية أموال اليتامى ،وضع هذا الدليل: شحاتة - 

  التصرف.
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 -  -� d�*ا�� b�!U - @!�?W� EL#ل ��9ل 6!ام و	ل ا����8 ا��� e��fل ا����8، إذا ا�� !�?W� ب�Lو :$�ا�,
0 ا���

9
�� ا��0Tق. Xا�*�! و�� @�L!ام وإ&=�34 +� و	ء ا�M.ا� 

+��`آ/ ���9:!وف +�  
�� +����:=i و��h 3اب 8�J، وإن آ�ن +�5!ًا8�g ا�,
0 ا�:�"!: أL!ة و�� ا����8، إذا آ�ن و�� ا��� - 

 06ود اL! ا��G/ وا�:!ف.

ا�,
0 ا�	�دي F!: ا�F!اآ� +� ��ل ا����8، �.�ز أن ��Fرك ا����8 ا��S! +� ا��F!و�ت ا�����Gر�� و�=�ض و��3  - 

�ً(�
3 و�:�,! +� ه1@ ا�	��� "! +� ا�!n9 وا�*��رة. &���9 

 -  0
F!: ا�0��ن ا����	�5 �� ا����8، إذا آ�&[ �� ا����8 د��ن ��E,�� !�S �- اCا�, �&�G�5م ا�� ��,�ب ا��F!و


3، وإن آ�ن ا����8 +�5!ًا�� ا���� 0�9اده� &���9 � b�!U -
��ء، او �9[ ��ل ا������- أو gC3 ا&���0اد د ��

 ا�.�:��ت ا�*�!�� واCه���.

 - 6 iFآ :!F O��G0 ا�
��ب ��ل ا����8، �05م و�� ��ل ا����8 آ/ +�!ة ز�
�� آiF ��6ب ��no +�3 إ�!ادا�3 ا�,


�3 اG� !�C/ ه��pت  و&=3��5، وآc�1 �!آM@ ا����� �!+5ً�:��، أو إ�� �- !Fا� �o�5ا� �0ت إ�L0ات إن و
39 ا����

�:Lا����8 ���!ا �����ت و�� .وا��b�40 أو �

�- ا�
)�ح وا�!"0 ا�,
0 ا�!ا$9 F!: ����8 ا����8 -  /T� ��0
��5م ا���� "ا���7" ��9��8 ا����34�56 8  ،3���  -� )

(8����� n�7أ ��?�F!، أ �
��G35 إن أ�)-. ا��h3 و���� EL��9 آiF ��6ب و�	%! ا��#م و���8 و�.E ا\"?�د 

F!: زآ�ة ��ل ا����8، إذا ��+!ت "!وط f%�ع ��ل ا����M�� 8آ�ة �- 6 -  X��*0 ا�
�O ���م ا����c وا��T!ف، ا�,

�ً%N�+ ن ا���ل�(�- ا�	��Lت ا7C���، و9��غ ا�
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Orphans' Capital Organization; The Legal Controls for its 
Management, Development and Supervision. 

Abstract 

This study deals with Orphans' Capital Organization's case of orphans' 
supervision through those who are in control or manage them or through a formal 
organization that enjoys its economic and administrative independence to conduct 
such control over orphans' capital. 

The study deals also with the required terms needed and the complete rejection of any 
violation on their capital, without any indication to any certan organization and the study 
of its practice negatively or positively. 

It also studied the legal controls for their capital management and the causes of having a 
governmental organization to supervise them, and the case of investing their capital and 
the legal methods to achieve that, and how to spend the Zakah from their capital and the 
legal point of view about this. Then it discussed the poor orphans' case and the sources of 
exenditure for them till they are full groen up, and the organizations that can care for 
them, then the legal supervision on the orphans' capital organization. 

The study aims at to define this organization, andputting down its anagement legal control 
and its methods of capital investment and its legal supervision system compared with 
itsIslamic Capital organizations counterparts. 

The study came to the conclusion that this organizations suffers a sever lehal and financial 
dificet, as the orphans' capital was invested at a banking profitable accounts with no legal 
standards or any legal supervision, and distributing poor orphans on several organizations 
as thr Zakah Fund and the Social Welfare department without any vision or future studies 
for helping them rich and poor alike. 

There is also the need for having a central and independent organization for orphans' 
captal, supervised by a legal financial organization linked with the Central Bank, an 
organization that enjoys independence and transparency, besides there is the need for a 
parlimentary legeslation for the orphans' capital organization, where a mangement is 
chosen with certain terms enjoying suficeint financial knowledge, as those two 
organizations take care of an important sector of the society, this choice is very important, 
and is based on honesty and efficeincy. 

  


