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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم
 

ا  ددا البددرلمما      ددلقر نددرل األم  لددع ا، ددت نامبددما  مأليرتددر نددم  ددر لددت  دد   ن ددهلل  الحمددهلل ا الددضَّ نا 
الم  لع سم ِّهللتر  حم   الة مالس   .الغا الممر مامصحبم  الطمبما الطرهايا أللم م هلل مالص 

  ن ر نبهلل:   
لولهلل ني ن ارم مالهلليم  مني كقف نسايم  التي يحوطدم نرلا ريدة  قشأ ا الحرلة الطبمبمة نم  نإم     

 إال  نم  اإلرادة اإللهمة قهلل ي تاي نم   .مالبقرية  ميغماه نرلبطف مالحقرم  مي و  م نرإلرشرد مالتوامم
د يف هلل اإلتسرم ن هلل مالهلليم ديخلدف ن دهلل ا،   إذ .رنم كالهمر ندي صدغاه  نمصدبت  تمم  ال  ر  م م د رنااغ 

الدق ،  ندال يصدبت اال دا  سدهلل  ا،   دونا الحرندقة مي م ندي  رلدة ن دهلل ا،م ندإم    ذلك نت  يمكا سهلله
ر  دع ن دهلل ا،  نرلولدهلل ة. ن  دة م رطفم دلآلخايا.  ع اال تااف نمر لألم  ا خصوصمة تفسم   ر حترا  

 . با ض لال تمرج مالق ،

ا،اا   ترم ميار   لع  ملمي وم  واابم يجره  تمت ما هلل نم يجره نبض ا، يمكا لكل ناد نم  م    
 .مالاوا 

اشتمل  لع   هلل  ة قهلل م  ( استقرار المجتمع فيأثر كفالة اليتيم ) هلل م نبقوام: تالضَّ  قرنحا   
 م)المبحث  اليتيم وموقف الشريعة اإلسالمية ل(:)المبحث ا،م  يام ا  بحاما ميمهمهلل م 

 .المجتمعاستقرار  فيكفالة اليتيم وأثرها  رتي(:الا  
 مقهلل يوصل البحث إلع القترئج اآليمة:   

 .ة مد ر إلع اإل سرم إلمم مر ر تم مكفرلتماهتت اإلسالم نأ ا المتمت  منماله  قرية خرص   -1

الضَّ ابل لكرنل المتمت  كرتة  ظممة  -ت مسل   مأللم صلع هللا  لمم -قتهللا  نسقة القبي اال -2
المتمت ني  ي ول: نتر مكرنل إذيكرنئ يلك المس ملمة الجسممة التي  ملهر  لع  ري م 

 .نإصببمم السبرنة مالوسطع ا شما   -الجقة كهريما 
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ني ال األم الكايت نرإل سرم إلع  مال   نأ ا هللا  ز   ر، ترماإلسالم  لع االهتمرم ن  ث   -3
ة  لع  هلل سوا   ة مالخرص  المتمت مبتخصم، تسبة  بمقة لهت  ا ن وال المسلمما البر   

 .غماهرم   مالتبا ر   مالصهللقر   ةمالزكر   ا الغقرئت
   مة التي ن هللمهرع اإلسال ي  لع نهممة ر رية ا، ترم مإ رطتهت نرلمودة مالا شا مهلل النك   -4

لهت  ا الح وق  ر يكفل لهت  مرة كايمة م ست اة  يبود  لع المجتمع نر، ا  منقا  
يسوده رمح المحبة ميسرهت ني  قر   جتمع سلمت خرٍل  ا الح هلل مالكااهمة  م   ماالست اار

 .مالمودة


