
 
 
 
 
 
 

 

 یتیمان
 حفظ مال یتیم و چگونگی آن

پس اگر در آنان بصیرتی یافتید که می توانند بر اساس آنان بصیرتی یافتید که می . یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حدّ ازدواج برسند  
بی آنکه حق و حقوقی در آن داشته ) توانند بر اساس آن در مصرف مال خردورزی کنند اموالشان را به آنان بدهید و آن را به اسراف 

خورید و مبادا از ترس اینکه چون بزرگ شوند شما را از تصرف در اموالشان بازد دارند اینک فرصت را مغتنم شمرده از آن بهره م( باشید
را در تجارت به کار می برید هر که توانگر است از گرفتن کارمزد خودداری کند و هر که بینواست به قدر برداری کنید و اگر اموالشان 

 .و هنگامی که اموالشان را به آنان باز می گردانید بر آنان گواه بگیرید و خدا حساب رسی کافی است متعارف از آن بخورد 
آیه درباره کسی است که خود را وقف زراعت یا : فرمود. پرسیدم "...غَنِیِّا فَلیَستَعفِف  من کانَ "درباره ( ع)از امام صادق : ابوبصیر گوید   

امور مشغول است، پس به گونه شایسته از مال یتیم صرف می کند؛ اما اگر پول نقد یتیم نزد او نهاده شد و در این دام یتیم کرده است 
 .حق هزینه کردن مال یتیم را ندارد

زراعت و دام در این حدیث برای مثال است و امروزه باید گفت اگر یتیم مالک خودرو یا فروشگاه و مانند آن است که بدون کار، : نکته   

 .دزا نخواهد بود، سرپرست وی به میزان کاری که برای دارایی یتیم انجام می دهد می تواند حق الزحمه بگیرددرآم
 یتیم نوازیآثار 

 .با یتیمان مردم مهربانی کنید تا با یتیمان شما مهربانی شود: فرمود( ص)رسول خدا  :نرم دلی   

ی برده است به یتیمی نزدیک شود و با وی مهربانی کند و بر سرش دست هر یک از شما به سنگدلی خود پ: فرمود( ص)رسول خدا    
وی را بر سفره خود بنشاند و بر سرش : در حدیثی دیگر فرمود. کشد؛ در این صورت قلبش به اذن خدا نرم شود، زیرا برای یتیم حقّی است

 .دست کشد، تا قلبش نرم شود

 .یتیمان را گرامی داشت خدا وی را گرامی خواهد داشتهرکس : فرمود( ص)رسول خدا  :گرامی شدن    

که در کودکی پد  –کیست آنکه بنده مرا : هرگاه یتیم بگرید، عرش برای او بلرزد و پرودگار متعالی می فرماید :شایستگی بهشت     

جز آنکه بهشت را برای او واجب می  رده ؟ به عزت و جاللم سوگند کسی او را آرام نمی کندبه گریه درآو -و مادرش را از او گرفته ام
نیز . هر کس با مال خود نیازهای یتیمی را برآورد تا او بی نیاز شود، البته بهشت بر او واجب می شود! ای علی: کنم؛ همچنین فرمود

 .هر کس یتیمی را به خانواده مسلمانی ضمیمه کند تا بی نیاز گردد البته بهشت بر او واجب است: فرمود

هر کس سه یتیم را سرپرستی کند همانند کسی است که شب ها را عبادت کند و : فرمود ( ص)رسول خدا  :ش تأمین یتیمپادا    

 ..روزها را روزه بگیرد و مانند کسی است که هر روز شمشیرش را در راه خدا از نیام بکشد و من و او همانند دو برادر در بهشت هستیم

کسانی که دارایی یتیمان را به ناحق می خورند، جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می : مودخدا در قرآن فر :کیفر یتیم آزاری

  .برند و دیری نمی گذرد که به آتش سوزان دوزخ می سوزند
 

 جوادی آملی آیـۀ اله اثرمفاتیح الحیاة  برگرفته از                                                                                   

   معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فناوری های نوین پزشکی                                                                                                   

38 

17/7/95  


