
 
 
 
 
 
 

 

 

 یتیمان
پس تو نیز یتیم را خوار و : یتیمان، بیش از دیگر مددجویان مورد توجّه خدای سبحان اند و قرآن با تعبیرهایی گوناگون درباره آنان فرمود  

اصالح : بگو. نزدیک نشوید و از تو دربارۀ یتیمان می پرسند -بهترین وجهی که برای او سودآورتر است به جز–مغلوب نکن، به مال یتیم 
 .نیکی است[ به گونه ای که برایشان سودمند باشد]امور آنان 

 . در روایات نیز معارف و رهنمودهای فراوانی درباره یتیمان آمده است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود   
 یتیم نوازی

خدا بر نیکی به یتیمان به سبب جدایی آنان از پدرانشان ترغیب فرمود، پس هرکس از آنان حفاظت کند خدا از : فرمود( ص)رسول خدا    
محروم شود خدا را، خدا را درباره یتیمان در نظر داشته باشید تا مبادا دهانشان از غذایتان : هم فرمود( ع)امیرمؤمنان . وی حفاظت می کند

 .و در حضور شما تباه شوند
به یتیمی نیکی می شود و بدترین خانه های شما خانه ای است  برترین خانه های شما خانه ای است که در آن: فرمود( ص)رسول خدا   

 .یتیم بدی می شودکه در آن بر 

بر مادرم وارد شد تا خبر شهادت پدرم را ( ص)ل خدا به یاد دارم هنگامی که رسو: عبداهلل بن جعفر می گوید ( : ص)یتیم نوازی پیامبر

به وی بدهد در حالی که به او می نگریستم او بر سر من و برادرم دست می کشید و اشک ها به گونه ای از چشمانش جاری بود که از 
و باش؛ نیکوتر از جانشینی تو تو در میان فرزندانش جانشین ا. جعفر به پاداشی نیکو رسیده است! خدایا: سپس گفت. محاسنش می چکید

خدای عزیز : فرمود. آری، پدر و مادرم فدایت: آیا به تو بشارت ندهم؟ گفت ! ای اسماء : سپس فرمود. در میان فرزندان هر یک از بندگانت
 . برای جعفر دو بال قرار داد تا با آن ها، در بهشت پرواز کند

 .به ادب وادار انند کودک خودیتیم را هم: فرمود( ع)امیرمؤمنان  :تربیت یتیم

کسی که به یتیمی پناه : چهار چیز در هر کس باشد خدا برای او خانه ای در بهشت بنا می کند: فرمود( ع)امام باقر  :سرپناه برای یتیم

 ... .دهد، به ضعیفی رحم کند، با پدر و مادرش مهربان باشد و با برده خود مدارا کند

 معنویسرپرستی یتیمان 
سخت تر از یتیم جدا شده از پدر، یتیمی است که از امامش جدا شده و توانایی دستیابی به وی را ندارد و حکم : فرمود( ص)پیامبر خدا      

د هر فرد ناآگاه به شریعت ما که از دیدار ما محروم است، یتیمی است که در یآگاه باش. امامش را درباره مسایل دینی مورد ابتال نمی داند
آگاه باشید، هرکس وی را هدایت و راهنمایی کند و شریعت ما را به وی بیاموزد، در مقام رفیق اعلی با ما . المان شیعه جای دارددامن ع

 .خواهد بود
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