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 استثمار مال اليتيم وتنميته 
 شيخ إبراهيم حقيالبن خاشع  الشيخ 

وعلى آله وأصحابه   (اليتيم)احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدان حممد 
 :أمجعني وبعد

 :مقدمة •
قبل الدخول يف املوضوع علينا أن نعرف من هو اليتيم وابلرجوع إىل مصادر اللغة العربية ومعامجها وأقوال 
املفسرين جند أهنم أمجعوا أن اليتيم من فقد أابه قبل البلوغ والصغري من احليوان أو البهائم ماتت أمه أو انقطع 

 . (د البلوغ)ال يتم بععنها , فإذا بلغ فال يتم كما جاء يف احلديث 
وقد جاء اإلسالم بشريعته الغراء وأحكامه العادلة الرحيمة بكفالة اليتيم ورعايته وَنَصفته والرمحة به ألن اليتيم  
يف هذه السن ال يؤبه له وقد يضيع ورمبا يستضعف يف أحياانً كثرية من قبل وليه أو وصيه أو اجملتمع بل هذا هو 

ويستغل ضعفه وصغره من قبل وليه ابملبادرة إىل أكل ماله فجاء الشرع  احلاصل اليوم وقبل اليوم فيساء إليه 
اإلسالمي إبنصافه والرمحة به والعدل معه ونزلت اآلايت القرآنية الكرمية يف احلفاظ على إنسانيته وكرامته واجتناب  

ال يف ما يعود كل ما يسيئ إىل شخصه أو نفسه أو ماله, وأمر وليه ووصيه بوجوب استثمار ماله إن كان له م
على اليتيم ابخلري واستثماره يف مشاريع تعود عليه ابلفائدة واخلري العميم حىت إذا كرب سلم إليه ماله موفورًا غري  
منقوص بل انمياً مستثمراً من قبل الويل أو الوصي, ومل يكتف بذلك بل أنذر وتوعد كل من أيكل ماله دون حٍق 

ا لئال يستغل ضعفه وصغره فيبادر إىل أكل ماله قبل أن يكرب واآلايت القرآنية يف  سواًء كان ولياً أو وصياً أو غريمه
هذا األمر عامة لكل الناس لئال يفكر أحد يف االعتداء عليه أو على ماله فيتصرف فيه دون أن يكون يف ذلك 

 . مصلحة ظاهرة لليتيم , ولنستعرض اآلايت الواردة يف هذا اخلصوص

 :ماله وإصالح ليتيم  األمر باالهتمام با -1
   . 22البقرة /  [َخرْي    َّلهُمْ  إ ْصاَلح   ُقلْ  اْليَ َتاَمى َعن   َوَيْسأَُلوَنكَ ] :قال تعاىل

 الهذ ينَ  إ نه } :وقوله (وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت هي أحسن)ملا نزلت  :قال ابن العباس رضي هللا عنهما
َا ظُْلماً  اْليَ َتاَمى أَْمَوالَ  أَيُْكُلونَ   { َسع رياً  َوَسَيْصَلْونَ   اَنراً  بُُطوهن  مْ  يف   أَيُْكُلونَ  إ َّنه
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انطلق من كان عنده يتيم  فعزل ماله من ماله وطعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيئ من 
طعامه فيحبس له حىت أيكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للرسول عليه الصالة والسالم فانزل هللا  

  [َخرْي    َّلهُمْ  إ ْصاَلح   ُقلْ  اْليَ َتاَمى َعن   َوَيْسأَُلوَنكَ ]
    : ال بأس باختالط أمول اليتامى بأمواهلم شريطة النظر إليهم بعني األخوة -2  
دَ  يَ ْعَلمُ  َواللُّ  فَإ ْخَواُنُكمْ  ُُتَال ُطوُهمْ  ]َوإ نْ  :فعند ذلك أنزل هللا تعاىل قوله  طعامهم فخلطوا . [اْلُمْصل ح   م نَ  اْلُمْفس 

 .-مأبو داود والنسائي واحلاك – بطعامهم وشرابه بشراهبم
حىت أخلط طعامه   هدإين ألكره أن يكون مال اليتيم عندي على ح) : وقالت عائشة رضي هللا تعاىل عنها

  (وشرايببطعامي وشرابه 
أي وإن خلتطم  فَإ ْخَواُنُكْم[ ُُتَال ُطوُهمْ  ]َوإ نْ  :أي على حدة, وقوله [َخرْي   َّلهُمْ  إ ْصاَلح   ُقلْ ] :وقوله تعاىل

وهللا يعلم املفسد من ] :طعامهم بطعامكم وشراهبم بشرابكم فال أبس عليكم ألهنم إخوانكم يف الدين , وَّلذا قال
أي لو شاء   َحك يم [ َعز يز   اللَّ  إ نه  ألْعنَ َتُكمْ  اللُّ  َشاء ]َوَلوْ  اإلصالحأي يعلم من قصده ونيته اإلفساد أو  [املصلح

  .نهللا لضيق عليكم وأحرجكم, ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأابح لكم خمالطتهم ابليت هي أحس 

   :جواز أكل مال اليتيم باملعروف أو باليت هي أحسن -3
لهيت   إ اله  اْلَيت يم   َمالَ  تَ ْقَربُواْ  َوالَ ] :قال تعاىل َفَجّوز األكل ابملعروف للفقري إما بشرط ضمان البدل  [َأْحَسنُ  ه يَ  اب 

 . أو جماانً كما سيأيت بيانه يف سورة النساء إن شاء هللا تعاىل وبه الثقة ملن أيسر
  :أمر األولياء بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا احللم -4

ُهمْ  آَنْسُتم فَإ نْ  النّ َكاحَ  بَ َلُغواْ  إ َذا َحىتهَ  اْليَ َتاَمى ]َوابْ تَ ُلواْ  :قال تعاىل ن ْ وكما يف قوله   أَْمَواََّلُْم[ إ لَْيه مْ  فَاْدفَ ُعواْ  ُرْشداً  مّ 
 . (حىت يبلغ أشده ) :تعاىل

لقد أمر هللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية األولياء واألوصياء إذا بلغ اليتامى احللم أن يدفعوا أمواَّلم كاملة موفرة 
ُهمْ  آَنْسُتم فَإ نْ ] :منهم رشدًا بعد البلوغ واالختبار, قال تعاىل إن أنسوا  ن ْ , وكما يف  [أَْمَواََّلُمْ  إ لَْيه مْ  فَاْدفَ ُعواْ  ُرْشداً  مّ 
ُلواْ  َوالَ ] :, وهنى عن أكلها وضمها إىل أمواَّلم وَّلذا قال(حىت يبلغ أشده) :قوله تعاىل لطهيّ ب    اخْلَب يثَ  تَ تَ َبده   [اب 
 .  ال تعجل ابلرزق احلرام قبل أن أيتيك الرزق احلالل الذي قدر لك  :سفيان الثوري قال 
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كان أحدهم أيخذ الشاة السمينة من   :وقال السدي   ال تعط  مهزواًل وأتخذ مسيناً, :وقال سعيد بن املسيب
  . غنم اليتيم وجيعل مكاهنا املهزولة . ويقول شاة بشاة 

, قال ابن عباس أي أمثاً  َكب رياً[  ُحوابً  َكانَ   ]إ نههُ  :يفعل ذلك ذنباً كبريًا فقال تعاىلوقد رتب القرآن على من 
إىل ابن  إبسنادهه ردويوروى ابن م ... واغفر لنا حوبنا وخطاايان()  :عظيمًا ويف احلديث املروي يف سنن أيب دواد
اي أاب أيوب إن طالق أم أيوب كان حوابً  )  -عليه الصالة والسالم-العباس أن أاب أيوب طلق أمرأته فقال النيب 

  (ا , فأمسكهاري بك
حىت حيتلم قاله مالك  (حىت يبلغ أشده)أن أكل أمواَّلم مع أموالكم إمث  وخطأ كبري فاجتنبوه  :ومعىن اآلية

 . والشعيب
   :التنفري من أكل مال اليتيم والوعيد عليه بالنار -5

َا ظُْلماً  اْليَ َتاَمى أَْمَوالَ  أَيُْكُلونَ  الهذ ينَ  إ نه } :ويف التنفري من أكل مال اليتيم والنهي الشديد عنه قال تعاىل   إ َّنه
   10النساء{ َسع رياً  َوَسَيْصَلْونَ  اَنراً  بُُطوهن  مْ  يف   أَيُْكُلونَ 

اجتنبوا السبع املوبقات قالوا وما هن ) :ويف حديث النهي عن السبع املوبقات يقول عليه الصالة والسالم
الشرك ابهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وأكل الرىب وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف   :قال

 .  السبع املوبقات  فأكل مال اليتيم خامس.  متفق عليه (وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت 
َا :ويف بيان النار يف قوله تعاىل نزلت اآلية كما قال األكثرون من  َسع رياً[ َوَسَيْصَلْونَ  اَنراً  بُُطوهن  مْ  يف   أَيُْكُلونَ  ]إ َّنه

  .املفسرين يف األوصياء الذين أيكلون أموال اليتامى ما مل يبح َّلم وهي تتناول كل أكٍل بظلم وإن مل يكن وصياً 
اإلسراء قال وهل أكلهم النار حقيقة أو جمازاً؟ ظاهره أهنم أيكلون انرًا حقيقًة ففي حديث أيب سعيد ليلة 

قومًا َّلم مشافر كمشافر اإلبل وقد وكل هبم من أيخذ مبشافرهم مث  رأيت ) :رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم
جيعل يف أفواههم ُصحرًا من انر خيرج من أسافلهم , فقلت اي جربيل من هؤالء ؟ قال: هم الذين أيكلون أموال 

ملا كان األكل من مال اليتيم جير إىل النار   :طائفة وقيل وهو جماز قالت  . النار حقيقة وأبكلهم (اليتامى ظلماً 
والتعذيب عرب عن ذلك ابألكل يف البطن ونبه عن احلامل على أخذ املال وهو البطن الذي هو أحس األشياء  
اليت ينتفع ابملال ألجلها إذ قال ما يوضع فيه إال االضمحالل والذهاب يف أقرب زمان ولذلك قال عليه الصالة 

 . (اإلنسان وعاء شراً من بطنهما مأل ) :والسالم
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َعافاً  ُذرّ يهةً  َخْلف ه مْ  م نْ  تَ رَُكواْ  َلوْ  الهذ ينَ  َوْلَيْخشَ } : وأما قوله تعاىل  قَ ْوالً  َوْليَ ُقوُلواْ  اللَّ  فَ ْليَ ت هُقوا َعَلْيه مْ  َخاُفواْ  ض 
   9النساء{َسد يداً 

احلياة الدنيا مودعاً َّلا جيد قلبه معلقاً بفلذات كبده  ألن اإلنسان حني حيضره املوت ويلقي نظرته األخرية على 
الصغار الذين يرتكهم على ضعٍف فيخشى عليهم الضياع واإلسالم يرعى هذه الفراخ الزغب يف يتمها حىت تشب 

 !عن الطوق وتبلغ رشدها وتقوى على حتمل أعباء احلياة واقتحام مصاعبها وخوض غمارها فعالم اخلشية؟
ة أنه أمر  خبشية هللا تعاىل واتقائه , والقول السديد من ينظر يف حال ذرية ضعاف لينبه على وظاهر هذه اجلمل 

األليق مبا  :ذلك بكونه هو يرتك ذريًة ضعافاً فيدخل يف ذلك والة األيتام وبه قال ابن عباس, وقال قاضي عياض
م به إىل حفظ مال اليتيم أن ينبههم  تقدم وما أتخر أن يكون من اآلايت الواردة يف األيتام فجعل آخر ما دعاه

 . على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها والشك أن هذا من أقوى البواعث يف هذا املقصود على االحتياط فيه
والتكافل االجتماعي بني أبناء اإلسالم هو حجر الزاوية يف بناء جمتمعه وعليه فإنه يفرض لكل يتيم كافالً  

أنه وتقومي سلوكه كما يقوم بتنمية ماله وخمالطته خمالطة إخوة ترعى مصاحله يف ظل يقوم على تربيته و إصالح ش
نْ َيا ]يف   :العقيدة اإلسالمية قال تعاىل َرة   الد   ُُتَال ُطوُهمْ  َوإ نْ  َخرْي   َّلهُمْ  إ ْصاَلح   ُقلْ  اْليَ َتاَمى َعن   َوَيْسأَُلوَنكَ  َواآلخ 

     279البقرة/  فَإ ْخَواُنُكْم[
 الهيت   أَْمَواَلُكمُ  الس َفَهاء تُ ْؤُتواْ  َوالَ }  :واملال قوام احلياة واحلفاظ على مال اليتيم حفاظ على مال األمة قال تعاىل

  5النساء{مهْعُروفاً  قَ ْوالً  ََّلُمْ  َوُقوُلواْ  َواْكُسوُهمْ  ف يَها َواْرزُُقوُهمْ  ق َياماً  َلُكمْ  اللُّ  َجَعلَ 
اجملتمع علماً أهنا أموال السفهاء ألن اإلنسان يف اإلسالم منهي على اإلسراف والتبذير فإذا اسند األموال إىل 

جاوز حده يف التصرف مباله وضع عليه احَلجر أي املنع من تصرفاته املالية ألن املال وإن كان له فللمجتمع فيه  
سالم ومن ذلك أيضاً مينع املسلم أن ينفق حق وهذا من مجلة القيود السلبية يف النظام االقتصادي أو املايل يف اإل

  .ماله أو يصرفه يف القمار والراب والرشوة واخلمر وغري ذلك مما هو منصوص عليه يف نظام اإلسالم املايل
فإصالح مال اليتيم والسعي على خريه وخمالطة ماله مباله شريطة النظرة األخوية هو الذي أيمر به اإلسالم 

 .  كافل اليتيم إثراء ماله وتنميته حىت يعيش منه وتكون نفقته من رحبه فال ينقص رأس مالهومن هذا املنطلق يتوىل
وللكافل إذا احتاج أن أيخذ عوضًا عن جهده يف تنمية مال اليتيم ابملعروف وإذا استغىن أن يستعفف مباله,  

[ فَ ْلَيْأُكلْ  َفق رياً  َكانَ   َوَمن فَ ْلَيْستَ ْعف فْ   َغن ّياً  َكانَ   ]َوَمن :قال تعاىل ْلَمْعُروف   اب 
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ويتوىل وصي اليتيم تدريب يتيمه على ، ألن فيها طلب الزايدة العف  (فليعف)أبلغ من  (فليستعفف)ولفظة 
 : تصريف شؤونه وخيتربه مبا يناسبه حىت إذا بلغ احللم وأنس فيه القدرة على حسن التصرف رّد إليه ماله قال تعاىل

ُهمْ  آَنْسُتم فَإ نْ  النّ َكاحَ  بَ َلُغواْ  إ َذا َحىتهَ  َتاَمىاْلي َ  ]َوابْ تَ ُلواْ  ن ْ     6النساء / أَْمَواََّلُْم[ إ لَْيه مْ  فَاْدفَ ُعواْ  ُرْشداً  مّ 
ولليتيم حقه يف صيانة ماله وتنمية ثروته وحسن رعايته ودفع الشر عنه والقيام على تعليمه وتوجيهه والعناية  

أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ) أبموره والعطف عليه مبا يعوضه عن عطف والده يقول عليه الصالة والسالم 
 :ل العطف على اليتيم يقول عليه الصالة والسالم, ويف حيث آخر ويف جما(وأشار ابلسبابة والوسطى وفرق بينهما

, وهذه الوصااي من الرمحة والرب ابليتيم من هللا  (من مسح على رأس يتيٍم كان له بكل شعرة متر عليها يده حسنة )
عز وجل ومن رسوله عليه الصالة والسالم حىت يكون يف حرز حريز من النفس والتكافل االجتماعي فينشأ عزيز 

ن القلب ذا شخصية قوية كرمية األخالق مجيل الصفات, فاليتيم موضع رعاية يف اجملتمع اإلسالمي النفس مطمئ
غري مهمل وال مضيع حىت إن النيب عليه الصالة والسالم فاضل بني بيتني يف أحدمها يتيم  حيسن إليه وبيت فيه  

 . ( وشر ها بيت  فيه يتيم  يساء إليهخري البيوت بيت  فيه يتيم  حيسن إليه )يتيم يساء إليه , فقال 
  وظاهر عموم اليتامى اندراج البنات يف هذا احلكم فيكون حكمهن حكم البنني يف ذلك 

  :األمر باإلشهاد على اليتيم إذا دفع إليه وليه ماله -6
للّ   وََكَفى َعَلْيه مْ  فََأْشه ُدواْ  أَْمَواََّلُمْ  إ لَْيه مْ  َدفَ ْعُتمْ  ]فَإ َذا :قال تعاىل يباً[ اب   َحس 

شهاد حلسم مادة النزاع وسوء الظن هبم والسالمة من الضمان والغرم على تقدير إنكار اليتيم إلأمر تعاىل اب
عند أيب  )بفك احلجر عنه وانتظامه يف مسلك من يعام ل ويعاَمل وإذا مل يشهد عليه فادعى عليه صدق مع ميينه 

شهاد االحرتاز من توجه احللف , وعند مالك والشافعي ال يصدق إال ابلبينة فكان يف هذا اإل (حنيفة وأصحابه 
 . املفضي إىل التهمة أو من وجوب الضمان وكفى ابهلل حسيبا أي كافياً يف الشهادة عليكم

     :استثمار مال اليتيم يف وقتنا املعاصر -7
حث اإلسالم على استثمار أموال اليتامى ففي احلديث الشريف الذي رواه الطرباين يف األوسط عن أنس ابن 

 . اجتروا يف أموال اليتامى ال أتكلها الزكاة  : -رضي هللا عنه-مالك 
فإن اخلوف من ضياع هذا املال ظل حائاًل أمام استثمار أولياء اليتامى َّلذه األموال السيما أهنم وضعوا 

 الهذ ينَ  إ نه } :نصب أعينهم قوله تعاىل وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وقوله تعاىل
َا ظُْلماً  اْليَ َتاَمى أَْمَوالَ  أَيُْكُلونَ     10النساء{َسع رياً  َوَسَيْصَلْونَ   اَنراً  بُُطوهن  مْ  يف   أَيُْكُلونَ  إ َّنه
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املخاطرة هبذه األموال مثل أحد أسباب فقداهنا لقيمتها ال سيما أن قيمة املدخرات النقدية  واملفارقة أن عدم 
تتدىن مع تدهور العجالت الوطنية يف املنطقة عرب العقود املاضية وهذا مل يكن يف العصور املاضية اليت عاشها  

كان ابلنقدين )الذهب والفضة( كما    الفقهاء املسلمون إذ كانت العملة حتافظ على قيمتها إذا علمنا أن التعامل
 . كانت املشاريع اليت تستثمر هبا أموال اليتامى حمدودة معلومة من مضاربة أو مراحبة أو جتارة وغري ذلك 

أما اليوم فقد تنوعت املشاريع وتكاثرت مع التقدم العلمي واألحباث اجلديدة واملكتشفات وهي تعود على 
 : فمنها اليتامى بفوائد كثرية 

شراء العقارات واالجتار هبا ومثلها السيارات وغري ذلك مما هو كثري يف عصران وكذلك إنشاء البناايت والشقق 
التجارية وجتربة هذه املشاريع اليوم يف فلسطني انجحة جدًا فإن املمتلكات اخلاصة أليتام أنفسهم يديرها ذووهم 

اليتامى والقصر وقد قامت مجعيات خريية مؤخرًا إبنشاء   أو احملاكم الشرعية اليت تعد صاحبة الوالية على أموال
أول مشروع استثماري ألموال اليتامى ويتمثل يف بناء إنشاء مطابع حديثة فمثل هذا املشروع أو غريه من املشاريع 
وإن كانت من أموال التربعات اخلاصة ابأليتام فإن هناك نوعًا آخر من االستثمار بدأ فبل عدة سنوات وهو 

أبموال وممتلكات األيتام أنفسهم واليت ورثوها عن ذويهم أو حصلوا عليها من شركات التأمني أو أي   خاص
كاملراحبة واالستصناع  )مصدر آخر ويتم ذلك حسب الشريعة اإلسالمية عن طريق وسائل الشركات أو البيوع 

 . (واإلجارة املنتهية ابلتمليك وشراء األراضي
و اجلمعيات البالد اإلسالمية األخرى إذ فيها خري كثري ومنفعة عظيمة كما  وحبذا اقتدت هبذه اجلمعية أ

 . يساعد على حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البالد
كانت أموال اليتامى قبل نشأة املؤسسات تودع يف صناديق خاصة ابليتامى يف احملاكم  نشأة املؤسسات: 

حفظًا وتنمية وقد أنشئت مؤسسة من هذا القبيل يف األردن عام  الشرعية ويتوىل القاضي اإلشراف عليها 
 . ذات شخصية معنوية واستقالل إداري ومايل (م( تسمى )مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى1972)

وغاية املؤسسة تنمية أموال اليتامى واستثمارها يف كافة وجوه االستثمار املشروعة اليت ال تتعارض مع أحكام 
سالمية ويتحقق من خالَّلا احملافظة على أموال األيتام وإدارة اإلنفاق الشهري على األيتام من أمواَّلم الشريعة اإل

 . إىل أن يبلغ اليتيم سن الرشد فتدفع إليهم أمواَّلم مع أرابحها 
  واستطاعت املؤسسة من خالل استثمارها لودائع األيتام املوجودة لديها أن حتافظ على هذه األموال ابإلضافة

إىل قيمتها بتحقيق نسبة ربح معقولة يف احلد من جيوب الفقر والبطالة وذلك من خالل بيوع )املراحبة  
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واالستصناع واملضاربة وغريها( وإقامة املشاريع التنموية واملشاركة فيها وإنشاء األبنية وشراء العقارت من أراضي  
ذلك من خالل تشغيل عدد من املواطنني يف مشاريعها من وأبنية لبيعها أو أتجريها واملسامهة يف احلد من البطالة و 

املشاريع اخلاصة )ابملراحبة( إىل مساعدة الراغبني يف الزواج وذلك من خالل )املراحبات( اخلاصة ابلعقارات 
 . واملفروشات وغريها

ه َّلا  ويظل مثة اتفاق من الناشطني يف حقل األيتام على عدة هواجس من املهم االنتبا هواجس ومشاكل:
 :حىت يزول حاجز اخلوف بني أموال اليتامى واالستثمار ولعل من أبرزها

ويقصد هبا القطاعات االقتصادية اليت توجه َّلا استثمار أموال اليتامى مأمولة املخاطر   :نوعية االستثمار  -1
 . وميكننا جتنب ذلك ابلرتكيز على العقارات أكثر من املصانع والتجارة

ويقصد هبا أن من يديرون دارًا لأليتام قد ال يستطيعون استثمار األموال بشكل كاٍف   :البشركفاءة  -2
لذلك فمن الضروري وجود إدارة خاصة لالستثمار داخل مؤسسة األيتام أو وجود مؤسسة استشارية عامة  

 . الستثمار أموال اليتامى يف عدد من اجلمعيات 
 : مهام املؤسسة -3
 . ولة من احملاكم الشرعية والعمل على استثمارها وتنميتها ابألساليب املشروعةقبض أموال األيتام احمل ▪
 . صرف ودائع األيتام ملن يبلغ منهم سن الرشد ▪
 .. إدارة اإلنفاق الشهري على األيتام من أمواَّلم ▪
أحكام  استثمار ودائع األيتام املوجودة لدى املؤسسة بشىت وسائل االستثمار املختلفة اليت ال تتعارض مع ▪

الشريعة اإلسالمية )كبيوع املراحبة واملشاركة املتناقصة اليت تنتهي ابلتمليك وشراء وبيع العقارات واملسامهة مع  
 ة(.املؤسسات املالية يف بعض املشاريع بعد ثبوت جدواها االقتصادي

هذا ابختصار شديد ما جيب أن يكون عليه استثمار أموال اليتامى يف وقتنا املعاصر وهو ما يتناسب   : خامتة 
مع مصلحة اليتامى وتنمية أمواَّلم دون أن يكون يف ذلك خمالفة ألحكام الشرع ويعود عليهم بفوائد كثرية وخري 

ة خاصة أن يسلكوا مسلك هذه اجلمعية أو  عميم فعلى املسؤولني عن اليتامى والقائمني على شؤوهنم عامة واملالي
 . اجلمعيات وبذلك حيافظون على أموال اليتامى مع اإلنفاق عليهم والربح الوفري لديهم

 . وصلى هللا تعاىل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني
  


