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ملخص
يهدف ه��ذا البحث إىل دراس��ة ومناقشة م��دى اهتمام
اإلسالم حتت مصدريه األساسيني القرآن والسنة برعاية
 إن املسنني يف عصرنا احلاضر يعانون مبشاكل.املسنني
، وت �رب��وي��ة، واج �ت �م��اع �ي��ة، م�ش�ك�ل��ة ع �ق��دي��ة:ك �ث�يرة م�ن�ه��ا
 وذل ��ك نتيجة ل �س��وء ت�ع��ام��ل ب�ع��ض األس��ر،واق �ت �ص��ادي��ة
 فالبحث.واجمل�ت�م�ع��ات امل�ع��اص��رة م��ع ه��ذه الفئة ال�ك�رمي��ة
 ويقدم،يسعى إىل معرفة وكشف ج��ذور ه��ذه املشكلة
هلا احللول املناسبة يف منظور القرآن الكرمي والسنة النبوية
 وذلك ببيان املبادئ واألسس اليت قررها اإلسالم،املطهرة
 وال�ت�ي ال ب��د جملتمعاتنا امل �ع��اص��رة من،ف�يرع��اي��ة امل�س�ن�ين
.توظيفها للقضاء على مشاكل املسنني يف العامل

The ageing population nowadays is facing
number of human rights problems including:
problem of ʿAqīdah (religious belief), social,
educational and economic as a result of the
mistreatments mainly from family members of
different communities towards this vulnerable
group. The research paper seeks to find out
the backgrounds of these problems, and to
provide the appropriate solutions from the
Quran and Sunnah perspectives. This will be
done by explaining the Sharīʿah principles and
ethical values prescribed by Islam in attending
the welfare of the ageing population, and thus
suggesting solutions that can be put into practice
by our community order to reduce the problems
facing the ageing population.

 منظور ال�ق��رآين، رع��اي��ة امل�س�ن�ين:الكلمات المفتاحية
والسنة النبوية

Keywords: attending the welfare, ageing
population, Qur’an and Sunnah

Abstract
This research paper is aimed at studying and
discussion on the extent of interest in Islam to
looking after the ageing population as enshrined

:المقدمة

)ه َو الَّ ِذي
ُ :احلمد هلل القائل يف حمكم تنزيله
ٍ َخلَ َق ُكم ِمن �تر
اب مُثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة مُثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة
َُ ْ ْ
ِ
ِ
َّ
َشد ُك ْم مُثَّ لتَ ُكونُوا
ُ مُثَّ خُيْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف اًل مُثَّ لتَ�بْلُغُوا أ
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الر َعاءُ َوأَبُونَا َشْي ٌخ َكبِريٌ(()Al-Quran 28:23أي:
ِّ
وأب��ون��ا شيخ كبري ه��رم ال يستطيع الرعي والسقي
بنفسه(.)Wahbahal-Zuhaili, 1418Hوقوله
)هو الَّ� ِ�ذي َخلَ َق ُكم ِمن �ت��ر ٍ
اب مُثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة
تعاىل ُ َ
ْ ْ َُ
ِ
َش َّد ُك ْم مُثَّ
مُثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة مُثَّ خُيْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف اًل مُثَّ لتَ�بْلُغُوا أ ُ
ِ
وخا َوِمْن ُك ْم َم ْن �يُ�تََو ىَّف ِم ْن �قَْب ُل َولِتَ�بْلُغُوا
لتَ ُكونُوا ُشيُ ً
ك� ْ�م �تَ� ْ�ع � ِ�ق� �لُ ��و َن((Al-Quran
�س� ًّ�م��ى َولَ� َ�ع �لَّ� ُ
أَ
َج�ًل اً�� ُم� َ
)40:67اآلي� � ��ة ال�ك�رمي��ة ت�ت�ح��دث ع��ن أط� �وار خلق
اإلنسان وهي طور الطفولة ،وطور الشباب ،وطور
الشيخوخة وهي الكرب يف السن.

ِ
ِ
ُشي ِ
َج اًل
ُ ً
وخا َومْن ُك ْم َم ْن �يُ�تََو ىَّف م ْن �قَْب ُل َولتَ�بْلُغُوا أ َ
ِ
ُم َس ًّمى َولَ َعلَّ ُك ْم �تَْعقلُو َن( [غافر ،]67:والصالة
والسالم على من قال« :رغم أنفه ،رغم أنفه،
رغم أنفه ،قيل من يا رسول اهلل؟ قال :من أدرك
والديه عند الكرب أحدمها أو كليهما مث مل يدخل
اجلنة»(.)Sahih Muslim

وبعد!
إن املسنني يف منظور ال�ق��رآن والسنة هل��م رع��اي��ة وعناية
خ��اص��ة ،ول�ك��ن املتتبع ل�لآي��ات ال�ق��رآن�ي��ة ال جي��د لكلمة
املسنني ورودا يف القرآن الكرمي ،وإمنا جيد مرادفات هلذه
الكلمة صراحة أم ضمنا ،ومن مرادفات كلمة املسن يف
 )2ال�ك�بر ،وردت ه��ذه الكلمة يف ال�ق��رآن ال�ك��رمي ستة
القرآن الكرمي ما يأيت:
مرات،وكلها ت��دل على مرحلة التقدم يف ال�س��ن ،وه��ذه
اآلي��ات ك��اآليت :قال ت�ع��اىل):أَ�ي�ََ�وُّد أ َ
َح� ُد ُك� ْ�م أَ ْن تَ ُكو َِن لَهُ  (1الشيخ ،وق��د تكرر ه��ذا املصطلح أرب��ع مرات
جنَّةٌ ِمن خَِن ٍيل وأ َْعنَ ٍ
اب جَْت ِري ِم ْن تحَْتِ َها الأْ َ�نَْه ُار لَهُ ف َيها
ِ
َ ْ
َ
ت يَ َاو�يْلَ ىَت أَأَل� ُ�د
ات وأَصابه الْ ِك�بر ولَه ذُِّريَّةٌ ضع َفاء فَأَصا�بها يف القرآن الكرمي قال تعاىل) :قَالَ ْ
ِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
َ َ َ َ َ ُ َُ َ ُ
ُ َ ُ َ ََ
ْ
ِ
َ
�ش� ْ�ي ٌء
�
ع
�ا
�
ن
أ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
�ج� ٌ
�خ��ا إِ َّن َه � َذا لَ� َ
َ
َّ
�وز َوَه � � َذا �ب�َ ْ�ع��ل��ي َش�ْ�ي� ً
ُ
اح�تََرقَ ْت َك َذل َك �يُ�بَينِّ ُ اللهُ لَ ُك ُم الآْ يَات َ
ص ٌار فيه نَ ٌار فَ ْ
إِ ْع َ
ِ
يب(( .)Al-Quran 11:72فالشيخ يف اآلية
لَ َعلَّ ُك ْم �تَ�تََف َّكُرو َن(( .)Al-Quran 2:266وقوله تعاىلَ :عج ٌ
)قَ� َ�ال َر ِّب أَنىَّ يَ ُكو ُن يِل غُ�َلُاَ ٌم َوقَ� ْد �بَلَغَيِن الْ ِك�بَُر َو ْام� َ�رأَتيِ الكرمية منصوبا على احلال .وقيل كان ابن مائة أو
َ
ع��اقِ��ر قَ� َ ِ
شاءُ(( Al-Quranمائة وعشرين ،وهي ابنة تسعني(Said Ka’bash,
�ك اللَّهُ �يَْف َع ُل َم��ا يَ َ
�ال َك� َذل� َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب يِل َعلَى .)2013وه � � � ��ذا ب�ل�ا أدىن ش��ك ي ��دل ع �ل��ى أهن�م��ا
 .)3:40وقوله تعاىل) :الحَْ ْم ُد للَّه الذي َوَه َ
اق إِ َّن ريِّب لَس ِميع الد ِ
ِِ ِ ِ
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ُ َ
ُّعاء(( Al-كانامن املسنني .وقال تعاىل) :قَالُوا يَاأَ�يَُّها الْ َع ِز ُيز
الْكبرَ إ مْسَاع َ
ال أَبَش َّْرمُتُونيِ َعلَى أَ ْن
 )Quran 14:39وقوله تعاىل) :قَ َ
ِ
ِ
َّ
َح َدنَا َم َكانَهُ إِنَّا �نََر َاك
أ
ذ
خ
ف
ا
ب
ك
ا
خ
ي
ش
ا
َب
أ
ه
ل
ن
إ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ً ْ ً ريً ُ َ
َم َّس يِ
ن الْ ِك�بَُر فَبِ َم �تُبَشُِّرو َن(()Al-Al-Quran 15:54
ِ
ِ
ِ
َ
ن
س
ح
م
ل
ا
ن
م
ني((.)Al-Quran 12:78وقد ذهب
ْ
وقوله تعاىل) :وقَ َضى ربُّ َك أَلاَّ �تعب ُدوا إِلاَّ إِيَّاه وبِالْوالِ َدي ِن َ ُ ْ َ
إِحسانا إِما �ي�بلَُغن ِعن َد َك الْ ِك�برَْ أَُحد ا أَو ُكَِ َا �فْلاَ ب�ع��ض امل�ف�س�ري��ن إىل أن امل�ق�ص��ود بالشيخ الكبري
ْ َ ً َّ َ ْ َ َّ ْ َ
ََ َ ُ همَُ ْ لاَهمَُ َ
 Alيف اآلي��ة الكرمية ه��و ال�ك�بر يف امل�ق��ام ،ومنهم منِ
�تَُق ْل لهََُما أ ٍّ
ُف َولاَ �تَ�نَْه ْرهمَُا َوقُ� ْ�ل لهََُما �ق�َ ْ�واًل َكرميًا((
ب أَنىَّ ي ُكو ُن يِل يرى أنه الكرب يف السن(MutawalliSha’rawi,
 )Quran 17:23وقوله تعاىل) :قَ َ
ال َر ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِم َن الْكبرَِ عتيًّا((. )n.d. Al-وي ��رى ال �ب��اح��ثون أن��ه مي�ك��ن اجل�م��ع بني
غُلاَ ٌم َوَكانَت ْامَرأَتيِ َعاقًرا َوقَ ْد �بَلَ ْغ ُ
 .)Quran 19:8فهذه اآليات الكرميات كلها وردت االحتمالني ،ألن نيب اهلل يعقوب  uيف ذاك الزمان
فيها كلمة الكرب مبعىن ك�بر ال�س��ن ،وال نعرف م��ن أهل كان رجال مسنا ،وعنده مكانة رفيعة يف جمتمعه.
التفسري من قال خالف ذلك.
وقال تعاىل) :ولما ورد ماء مدين وج��د علي ِه أُمة

َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ً
ِ نهِِ
 (3العجوز ،هذه الكلمة وردت مرتني يف القرآن ِم َن الن ِ
ود ِان
َّاس يَ ْس ُقو َن َوَو َج َد م ْن ُدو ُم ْامَرأَ�تَينْ ِ تَ ُذ َ
ِ
�ص� ِ�د َر
الكرمي مبعىن املسنة ،منها قوله تعاىل):قَالَت ياو�يلَت قَ� َ
�ال َم��ا َخ�طْ��بُ� ُك� َ�م��ا قَ��الَ��تَ��ا لاَ ن�َ ْ�س��ق��ي َح�َّت�ىَّ ي�ُ ْ
ْ َ َ ْ ىَ
)This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE
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ِ
ِ
ِ
أَأَل ُد َوأَنَا َع ُج ٌ
وز َوَه َذا �بَْعلي َشْي ًخا إ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ
ِ
يب(( )Al-Quran 11:72أي :قالت سارة
َعج ٌ
متعجبة :يا هلفي ويا عجيب ،أيأتيين ولد وأنا امرأة
مسنةٌ عقيم ،وهذا زوجي شيخ كبري هرم ،فكيف
ي��أت�ي�ن��ا ال� �ول ��د؟( )Ali al-Sabuni, 2000وق�ول��ه
ِ
ت َو ْج َه َها
ص َّك ْ
ص� َّ�رٍة فَ َ
تعاىل) :فَأَ�قْ�بَلَت ْام�َ�رأَتُ��هُ فيِ َ
وقَالَت عج ِ
يم((.)Al-Quran 51:29
َ ْ ٌَُ
وز َعق ٌ

ألنه هو املادة الصلبة اليت يقوم عليها بناء اجلسم،
فإذا أصابه الوهن فغريه من اللحم والعصب والدم
من ب��اب أوىل( .)Said Ka’bash, 2013ووهن
العظم ال يلزم أن يكون الرجل شيخا ،وإمنا ميكن
أن يصاب عظام اإلن�س��ان بالوهن بسبب مرض
كشلل اجلسم أو غريه كحادثة ،فدل على أن وهن
العظم يشمل كرب السن وغريه .واملراد به يف اآلية
الكرمية كرب السن ،وذلك بقرينة ذكرها نيب اهلل زكريا
-4
يِ
ن الْ ِكب(.
بقولهَ :
)وقَ ْد �بَلَغَ َ

 -2الشيبة ،قال تعاىل):اللَّهُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن
ِ ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ف �قَُّوةً مُثَّ َج َع َل ِم ْن
ف مُثَّ َج َع َل م ْن �بَْعد َ
َ
ِ
ِ
ٍ
يم
�بَْعد �ق�َُّ�وة َ
ض ْع ًفا َو َشْيبَةً خَيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه� َ�و الْ َعل ُ
الْ � � َق� � ِ�دي� � ُ�ر(( )Al-Quran 30:54وال�ش�ي��ب عالمة
ظ��اه��رة ل��وه��ن اجل�س��م وال�ش�ي�خ��وخ��ة ول�ك��ن ال يلزم
ذل��ك ،ف��إن��ه م��ن املمكن أن يشيب امل��رء وه��و يف
عنفوة شبابه .واملتفق عليه أن املرادباشتعال الرأس
شيبايف اآلية الكرمية يدل على تقدم السن ،وذلك
بالقرينة اليت ذكرناها آنفا.
الضَّعف ،وج��اءت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي
م�رت�ين ،م��رة يف س��ورة األن�ف��ال  ،66ق��ال ت�ع��اىل) :
الآْ َن خ� َّ�ف��ف ال�لَّ��ه ع�ْن� ُك��م وع��لِ��م أ َّ ِ
ض ْع ًفا
َن ف�ي� ُك� ْ�م َ
َ َ ُ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ص��ابِ� َ�رةٌ �يَ ْغلبُوا م��ا�ئ�َ��ت�َْيِنْ ِ َوإِ ْن
فَ�ِإ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم م��ائَ�ةٌ َ
ف �يَ ْغلِبُوا أَلْ َفينْ ِ بِ�ِإ ْذ ِن اللَّ ِه َواللَّهُ َم َع
يَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أَلْ ٌ
�ص ��ابِ� � ِري � َ�ن(()Al-Quran 8:66ففي ه��ذه��اآلي��ة
ال � َّ
الكرمية كلمة الضعف ال تدل على كرب السن،بل
املراد به نقص يف صرب املؤمنني ،كما ذهب القرطيب
يف تفسريه ( . )Al-Qurtubi, 1964وهذا املعىن
يؤيده صدر اآلية الكرمية وعجزها حيث يقول اهلل
ف اللَّهُ َعْن ُك ْم َو َعلِ َم أ َّ
َن فِي ُك ْم
يف صدرها):الآْ َن َخ َّف َ
ِ ِ
َ ِ
صابِرةٌ �يَ ْغلِبُوا ِما�ئَ�تَينْ ِ
ض ْع ًفا فَإ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم مائَةٌ َ َ

أرذل العمر ،وهذا املصطلح ورد ذكره يف القرآن
�اىل):وال�لَّ��هُ
ال�ك��رمي مرتني وي��دل على ك�بر ال�س��ن ،ق��ال ت�ع� َ
ِ
َخلَ َق ُك ْم مُثَّ �يَ�تََوفَّا ُك ْم َوِمْن ُك ْم َم ْن �يَُرُّد إِلىَ أ َْرَذ ِل الْعُ ُم ِر ل َك ْي
ِ
ِ
ِ
يم قَ ِد ٌير((Al-Quran
لاَ �يَْعلَ َم �بَْع َد ع ْل ٍم َشْيئًا إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
 )16:70أي :ومنهم من يرتكه حىت يدركه اهل��رم ،وهو
الضعف يف اخللقة(.)Ibn Kathir, 2000وقوله تعاىل:
ب ِمن الْ�بع ِ
ث فَِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم
َّاس إِ ْن ُكْنتُ ْم فيِ َريْ ٍ َ َْ
)يَاأَ�يَُّها الن ُ
ِمن �ت��ر ٍ
ضغَ ٍة خُمَلَّ َق ٍة
اب مُثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة مُثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة مُثَّ ِم ْن ُم ْ
ْ َُ
و َغيرِْ خُمَلَّ َق ٍة لِنُ�بينِّ َ لَ ُكم ونُِقُّر فيِ الأْ َْرح ِام ما نَ َشاء إِ
َج ٍل
أ
لىَ
َ
َ َ
َ
َ
َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َشد ُك ْم َومْن ُك ْم َم ْن
أ
ا
و
غ
ل
�ب
ت
ل
ث
ل
ف
ط
م
ك
ج
ر
ن
ث
ى
م
س
م
خُ
َّ
َّ
ُ
مُ
مُ
اً
ُ
ًّ
ْ ُ ْ ْ
َْ ُ ُ
َُ
�ي�تو ىَّف وِمْن ُكم من �يرُّد إِلىَ أَرَذ ِل الْعم ِر لِ َك�يلاَ �يعلَم ِمن �بعدِ
ْ ُ ُ ْ َْ َ ْ َْ
ََُ َ ْ َ ْ َُ
ِ
ِ
ِ
َ
ع ْل ٍم َشْيئًا َو�ت�ََ�رى الأْ َْر َ
ض َهام َدةً فَ�إ َذا أ�نَْزلْنَا َعلَ�يَْها الْ َماءَ
يج((Al-Quran
ت ِم ْن ُك ِّل َزْو ٍج هَبِ ٍ
ْاه�تََّز ْ
ت َوأَ�نْبَتَ ْ
ت َوَربَ ْ
)22:5أي :ومنكم من يعيش إىل أرذل العمر أي :أخسه
وأدونه ،فيصري من بعد علمه باألشياء وفهمه هلا ،ال علم
ل��ه وال ف�ه��م ،ش��أن��ه يف ذل��ك ش��أن األطفال(Sayyid
.)Tantawi, 1998فهذه هي املصطلحات القرآنية
اليت تدل على املسنني صراحة.
وأم ��ا امل�ص�ط�ل�ح��ات ال�ت�ي ت��دل ع�ل��ى ه��ذا امل�ع�نى ولكنها
غ�ير ص �راح��ة ب��ل تشتمل ع�ل��ى مس��ة م��ن مس��ات املسنني
فهيكاآليت:
 -1وهن العظم ،ومل يرد هذا املصطلح إال مرة

ال
واحدة يف القرآن الكرمي وذلك يف قوله تعاىل) :قَ َ
س َشْيبًا َولمَْ أَ ُك ْن
َر ِّ
ب إِنيِّ َوَه َن الْ َعظْ ُم ِم يِّن َوا ْش�تََع َل َّ
الرأْ ُ
ب َش ِقيًّا(()Al-Quran 19:4والوهن:
ك َر ِّ
بِ ُد َعائِ َ
الضعف ،ووه��ن العظم يستتبع وهن اجلسم كله؛
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الكثرية املتعلقة برعاية املسنني ،وبأسلوب خمتلفة ،وكلها
تبني مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية هبذه الفئة الكرمية،
ونذكر على سبيل املثال ال احلصر النصوص اآلتية.

َ -1ع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اص رضي اهلل
عنهما قال :قال رسول اهلل« :rلَيس ِمنا َمن لمَ يَرحم
صغرينَا ويُوقِر َكبرينَا»(.)Sahih al-Bukhari
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيِ
�ال:
وع� ْ�ن نَاف ٍعَ ،ع�ن ابْ�ن عُ َمَرَ ،ع�ن النَّ ِّ rقَ� َ
َ -2
نيِ ِ ِ
كابِر»(Al-Baghdadi:
يل أَ ْن أُقَد َ
ِّم الأْ َ َ َ
«أ ََمَر جبرْ ُ
.)1997
 -3قال رسول اهلل  rأليب بكر  tملا رآه يأيت
ت الشَّْي َخ فيِ �بَْيتِ ِه َحىت
«هالَّ �تََرْك َ
بأبيه يوم الفتحَ :
ال أبُو بَ ْك ٍر :يَا رسول اهللُ ،ه َو
أكو َن أنَا آتِيَهُ؟» .قَ َ
ِ ِ
أح ُّق أ ْن يمَْ ِشي إلَي َ ِ
ْ
أجلَ َسهُ
ك م ْن أ ْن تمَْش َي إلَْيه .فَ ْ
َ
ِ
ِ
«أسل ْم»
:
�ه
�
ل
�ال
�
ق
ث
،
ه
ر
د
�
ص
ح
س
م
مث
،
ه
ي
د
ي
�ب�َْي�نْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ مُ َ َ َ ُ ْ
أسلَ َم(.)Sulayman al-Haythami, 1992
فَ ْ
 -4وع ��ن أيب م��وس��ى األش� �ع ��ري tق � ��ال :ق��ال
رسول اهلل « :rإن من ِ
إجالل اهلل إكر َام ذي الشيبَ ِة
وحامل ال ُق ِ
ِ
رآن غ ِري الغايل فيه واجلايف عنه،
املسل ِم،
�ان امل ْق ِس ِ
�س�ل�طَ� ِ
ط»(Sunan Abu
وإك� � َ�ر َام ذي ال� ُّ
. )Dawudق ��ال ص��اح��ب ع��ون امل�ع �ب��ود«“ :إن
من إج ِ
�لال اهلل إك �ر َام ذي الشيبَ ِة املسل ِم» ،أي:
“ت�ع�ظ�ي��م ال�ش�ي��خ ال�ك�ب�ير يف ا ِإلس �ل��ام ب �ت��وق�يره يف
اجملالس وال��رف��ق به والشفقة عليه وحن��و ذل��ك ،كل
ه��ذا من كمال تعظيم اهلل حلرمته عند اهلل”(Ali
. )bin Haydar, 1415H

وامل�ت��أم��ل هل��ذه اجمل�م��وع��ة م��ن األح��ادي��ث ال�ن�ب��وي��ة جي��د أن
منهجها منهج ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،إذ ذك��رت املصطلحات
اليت ذكرها القرآن الكرمي كالشيخ والكرب ،أو استمعلت
مشتقاته ،كما أن األحاديث ذكرت مسة من مسات كرب
السن وهي الشيبة.
أسس رعاية المسنين في القرآن والسنة
رعاية المسنين على أساس إنسانيتهم

�ف �يَ ْغلِبُوا أَلْ� َف�ْي�نْ ِ بِ�ِإ ْذ ِن اللَّ ِه...
َوإِ ْن يَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أَلْ� ٌ
�ص��ابِ� ِري� َ�ن( .قال
)وال �لَّ��هُ َم� َ�ع ال� َّ
(وي�ق��ول يف عجزهاَ :
اإلم��ام ال� �رازي“ :إن��ه ت�ع��اىل ق��ال يف اآلي��ة األوىل:
ِ
ِ
ِ
ص��ابِ��رو َن �يَ ْغلِبُوا ِما�ئَ�تَينْ ِ
)إ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم ع� ْش� ُ�رو َن َ ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َك َف ُروا
َوإ ْن يَ ُك ْن مْن ُك ْم مائَةٌ �يَ ْغلبُوا أَلْ ًفا م َن الذ َ
بِ�أَ�ن�َّ ُ�ه� ْ�م �ق�َ� ْ�وٌم لاَ �يَْف َق ُهو َن((.)Al-Quran 8:65
فهب أنا حنمل هذا اخلرب على األم��ر إال أن هذا
األم��ر ك��ان مشروطا بكون العشرين ق��ادري��ن على
الصرب يف مقابلة املائتني ،وقوله) :الآْ َن َخ َّف َ
ف اللَّهُ
عْن ُكم وعلِم أ َّ ِ
ض ْع ًفا( يدل على أن ذلك
َن في ُك ْم َ
َ ْ ََ َ
الشرط غري حاصل يف حق هؤالء ،فصار حاصل
ال�ك�لام أن اآلي��ة األوىل دل��ت على ث�ب��وت حكم
عند ش��رط خم�ص��وص ،وه��ذه اآلي��ة دل��ت على أن
ذل��ك الشرط مفقود يف حق ه��ذه اجلماعة»(Al-
. )Razi, 1420Hوامل� � �راد ب��ال �ش��رط امل�ف�ق��ود هو
الصرب ،فدل على أن املقصود بالضعف يف اآلية
نقص يف الصرب وليس ك�بر ال�س��ن .ووردت كلمة
الضعف فيقوله ت�ع��اىل) :ال�لَّ��هُ الَّ� ِ�ذي َخلَ َق ُك ْم ِم� ْ�ن
ِ ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ف �قَُّوًة مُثَّ َج َع َل ِم ْن
ف مُثَّ َج َع َل م ْن �بَْعد َ
َ
ِ
ِ
ٍ
يم
�بَْعد �ق�َُّ�وة َ
ض ْع ًفا َو َشْيبَةً خَيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه� َ�و الْ َعل ُ
الْ َق ِد ُير(()Al-Quran 30:54فهنا كلمة الضعف
«)ثَّ َج َع َل
دال��ة على كرب السن .ق��ال طنطاوي :مُ
ِ ِ ٍ
ض ْعفاً َو َشْيبَةً( أي :مث جعل من بعد
م ْن �بَْعد �قَُّوة َ
مرحلة ال�ق��وة ،مرحلة ضعف آخ��ر ،تعقبه مرحلة
أخرى أشد منه يف الضعف ،وهي مرحلة الشيب
واهل ��رم والشيخوخة ال�تي ه��ي أرذل ال�ع�م��ر ،وفيها
ي�ص�ير اإلن �س��ان أش�ب��ه م��ا ي �ك��ون ب��ال�ط�ف��ل الصغري
يف كثري م��ن أح� � �وال � ��ه»( .)Tantawi,1998فهذه
مصطلحات قرآنية اليت تشري إىل الشيخوخة وكرب
السن بدون أن تصرح بذلك.
وأما السنة النبوية املطهرة فقد حفلت كتبها بالنصوص
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لقد حرص اإلسالم أشد احلرص على العناية بالفرد
داخل اجملتمع ،سواء جنيناًكان أو طفال ،أو شابا،أو
رجال ،أو شيخا مسنا ،فاإلنسان حمرتم ومكرم يف
مجيع مراحل حياته ،وذلك لقيمته اإلنسانية،قال
�اه� ْ�م فيِ الْ���ب�َِّ�ر
)ولَ� َق � ْد َك� َّ�رْم��نَ��ا بَ�ِنيِ َ
آد َم َو مَحَ� ْل��نَ� ُ
ت�ع��اىلَ :
والْبح ِر ورز�قنَاهم ِمن الطَّيِّب ِ
اه ْم َعلَى َكثِ ٍري
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
َ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ
مِمَّن خلَ ْقنَا �ت ْف ِ
ضيال((.)Al-Quran 17:70
ْ َ َ

ه��ذا ال��وق��ت أل��زم وأوج ��ب ،والتعبري اإلهل��ي يوحي
بالشفقة واحلنان الزائدين عند ه��ذه املرحلة ،قال
ك أَلاَّ �تَْعبُ ُدوا إِلاَّ إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن
ضى َربُّ َ
)وقَ َ
تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُدهمَُا أ َْو كِلاَهمَُا
إ ْح َسانًا إ َّما �يَ�بْلُغَ َّن عْن َد َك الْك�بََر أ َ
�فَلَ�ااَ �ت �َ ُق� ْ�ل لهَ �ُ َ�م��ا أ ٍّ
ُف َولاَ �ت�َ��ن�ْ َ�ه� ْ�رهمَُ��ا َوقُ� ْ�ل لهَ �ُ َ�م��ا �ق�َ ْ�واًل
َك ِرميا .و ِ
الر مْحَِة َوقُ ْل
اح ال� ُّ�ذ ِّل ِم َن َّ
ً َ ْ
اخف ْ
ض لهََُما َجنَ َ
ِ
بمِ
يراَ .ربُّ� ُك� ْ�م أ َْع�لَ� ُ�م َا
َر ِّ
ب ْار مَحْ� ُ�ه� َ�م��ا َك َما َر�ب�َّ�يَ�انيِ َ
ص��غ� ً
ِ
وس ُكم إِ ْن تَ ُكونُوا لحِِ
ِ
ني
ني فَِإنَّهُ َكا َن ل أْل ََّوابِ َ
صا َ
َ
فيِ �نُُف ْ
فهذا التكرمي اإلهلي لإلنسان عام لكل من حيمل
َغ ُف ًورا((.)Al-Quran 17:23-25
صفة اإلسنانية مسلما ك��ان أو ك��اف�را ،وه��ذا هو
ِ
ِ
ِ
َح ُدهمَُا أ َْو ت�ف�س�ير رس ��ول اهلل  rل�لآي��ة ال �ك �رمي��ة ح�ي��ث روى
قال القرطيب)»:إ َّما �يَ�بْلُغَ َّن عْن َد َك الْك�بََر أ َ
كِلاَهمَُا( خص حالة الكرب ألهنا احلالة اليت حيتاجان ال �ب �خ��اري يف ص�ح�ي�ح��ه ،ع��ن ج��اب��ر ب��ن ع�ب��د اهلل
فيها إىل بره لتغري احلال عليهما بالضعف والكرب ،رض��ي اهلل عنهما ،ق��ال :م��ر بنا ج �ن��ازة ،ف�ق��ام هلا
فألزم يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما النيب  rوقمنا ب��ه ،فقلنا :يا رس��ول اهلل إهن��ا جنازة
ِ
ِ
وموا»(Sahih
ألزمه من قبل ،ألهنما يف هذه احلالة قد صارا كال يهودي ،قال«:إ َذا َرأَ�يْتُ ُم اجلنَ َازةَ� ،فَُق ُ
عليه ،فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما كان .)al-Bukhari
حيتاج يف صغره أن يليا منه ،فلذلك خ��ص هذه
احلالة بالذكر .وأيضا فطول املكث للمرء يوجب ويف رواية أخرى كان سهل بن حنيف ،وقيس بن
االستثقال للمرء عادة ،وحيصل امللل ويكثر الضجر سعد قاعدين بالقادسية ،ف�م��روا عليهما جب�ن��ازة،
فيظهر غضبه ع�ل��ى أب��وي��ه وتنتفخ هل�م��ا أوداج ��ه ،ف�ق��ام��ا ،فقيل هل�م��ا إهن��ا م��ن أه��ل األرض أي من
ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة ،وأقل أه��ل ال��ذم��ة ،ف �ق��اال :إن ال �ن�بي  rم ��رت ب��ه ج�ن��ازة
ت
املكروه ما يظهره بتنفسه املرتدد من الضجر .وقد فقام ،فقيل له :إهنا جنازة يهودي ،فقال«:أَلَْي َس ْ
أمر أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة ،وهو �نَْف ًسا» ( .)Sahih al-Bukhariهذا يدل على
ُف تكرمي اإلنسان مسلما كان أو كافرا حيا أو ميتا.
السامل عن كل عيب فقال�) :ف�ََلااَ �تَُق ْل لهََُما أ ٍّ
َولاَ �تَ�نَْه ْرهمَُا َوقُ ْل لهََُما �قَْواًل َك ِرميًا(“( Al-Qurtubi,رعاية المسنين على أساس بر الوالدين
.)1964
ومن أساس التعامل مع املسنني يف منظور اإلسالم
من خالل ما تقدم من اآليات الكرمية يتنب مدى اهتمام بر الوالدين ،لقد أمر اإلسالم أتباعه حبسن املعاملة
اإلس�ل�ام برعاية ال�وال��دي��ن وخ��اص��ة عند بلوغهما مرحلة مع الوالدين ،بل مجع اهلل تعاىل حقه وحق الوالدين؛
الكرب والشيخوخة ،ففي ه��ذه املرحلة ن��رى أن اآلي��ات لينبه على عظيم حقهما على الولد ،فإهنما تعبا
تؤكد على حسن املعاملة معهما ألهنما حيتجان إىل محاية وشقيا من أجل سعادته وراحته ،فعليه أن يقابل
ورعاية فائقة .فنهت اآليات عن أن يقول الولد لوالديه اجلميل باجلميل ،واإلحسان باإلحسان ،ال سيما
أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة أف ،وهنت عن زجرمها عند بلوغهما الكرب والشيخوخة ،فإن رعايتهما يف
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قال« :اغ��زوا باسم اهلل ،ويف سبيل اهلل ،قاتلوا من بإغالظ فيما ال يعجبه منهما.

كفر ب��اهلل ،ال تغلوا ،وال ت �غ��دروا ،وال متثلوا ،وال
تقتلوا وليدا وال شيخا كبرياAl-Tabrani,(» ...
.).n.d
وسار على هذا املنهج خلفاؤه الراشدون ،فهذا أبو
بكر الصديق  tيوصي يزيد بن أيب سفيان حني
صبِيًّاَ ،ولاَ ْامَرأًَة،
بعثه إىل الشام قائال« :لاَ �تَْق�تُلُوا َ
ولاَ َش� ْ�ي� ً ِ
�را.)Sunan al-Bayhaqi(»...
َ
�خ��ا َك � �ب�ي� ً
هذه هي معاملة اإلس�لام للمسنني يف احل��رب إنه
حيرم قتلهم.
مسؤولية رعاية المسنينفي اإلسالم
باستقراء وتتبع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ميكننا
تقسيم مسؤولية رع��اي��ة املسنني إىل ثالثة أق�س��ام ،وهي
كاآليت:
أوال :عند أوالد المسنين

إن اإلسالم جعل مسؤولية رعاية املسنني يف عاتق
أوالده��م أوال ،وكما أن رعايتهم تكون مسؤولية
للدولة وللمجتمع .أم��ا بالنسبة ألوالده��م فاألمر
واض��ح ألن الولد هو املطالب برعاية وال��ده عقال
وشرعا ،فالوالدان قاما بريبية ابنهما وهو ضعيف
فقاموا بالتضحية بكل شيء حىت بالذات ،وبذال
أق�ص��ى جهد يف ص��ون��ه ح�تى أص�ب��ح رج�لا سويا،
ومه ��ا ال �ي ��وم يف م �ث �ل��ه م ��ن ال �ض �ع��ف واحل ��اج ��ة إىل
الرعاية واحلنان.فكان من الوفاء وامل��روءة رد شيء
م��ن اجلميل وامل�ع��روف هلما ،إم��ا باملعاملة احلسنة
واألخ�لاق املرضية ،وإما باإلمداد امل��ادي إذا كانا
حباجة وكان الولد موسرا ،فأمر اهلل الولد أن يرحم
ِ
ِ
ِ
َح ُدهمَُا
والديه فقال له) :إ َّما �يَ�بْلُغَ َّن عْن َد َك الْك�بََر أ َ
أ َْو كِلاَهمَُا �فَلاَ �تَُق ْل لهََُما أ ٍّ
ُف َولاَ �تَ�نَْه ْرهمَُا َوقُ ْل لهََُما
�ق��واًل َك� ِرمي��ا و ِ
�اح ال� ُّ�ذ ِّل ِم� َ�ن ال�َّ�ر مْحَ� ِ�ة
َْ ً َ ْ
اخ��ف� ْ
�ض لهَ �ُ َ�م��ا َج��نَ� َ
صغِريًا((Al-Quran
َوقُ ْل َر ِّ
ب ْار مَحْ ُه َما َك َما َر�بَّيَانيِ َ

رعاية المسنين على أساس خاص بهم وهو توقيرهم
واحترامهم

لقد ح��ث اإلس�ل�ام على ت��وق�ير واح�ت�رام املسنني،
واستعمألساليب كثرية يف احلثعلى هذا األمر ،تارة
«ما
يلتجئ إىل أسلوب التشجيع كما يف قوله َ :r
ِِ ِ
أَ ْكَرَم َش ٌّ
ض اللَّهُ لَهُ َم ْن يُ ْك ِرُمهُ
اب َشْي ًخا لسنِّه إِالَّ �قَيَّ َ
ِع �ْن� َ�د ِس � � � �نِّ� � � � ِ�ه»( .)SunanTirmiziه ��ذا احل��دي��ث
ال�ش�ري��ف حي��ث ش �ب��ابا يف إك� �رام وت��وق�ير املسنني
وي�ض�م��ن هل��م م��ن يفعل ذل��ك ع�ن��د بلوغهم هل��ذه
املرحلة الصعبة .وقال « :rإِ َّن ِمن إِ ْكرِام جلاَ ِل ِ
اهلل
ْ َ َ
إِ ْكَر ُام ِذي الشَّْيبَ ِة الْ ُم ْسلِ ِمَ ،والإِْ َم ِام الْ َع ِاد ِل َو َح ِاملِ
آن ،لاَ �ي ْغلُوا فِ ِ
الْ ُقر ِ
يه َولاَ يجَْ ُفوا َعْنهُ»(Al-Bayhaqi,
َ
ْ
 .)2003يشجع الرسول الكرمي  rالشباب يف هذا
احلديث على إكرام واحرتام املسنني ،وجعل ذلك
ص��ورة م��ن ص��ور إج�لال اهلل ت�ع��اىل ،وم��ا ذل��ك إال
إليقاظ مهم الشباب يف التعامل مع املسنني.
ويف روايات أخرى جند أن الرسول الكرمي rاستعمل
أس�ل��وب التحذير والتنفري ع��ن معاملة السيئة مع
املسنني كقوله« :م��ن لمَ �ي��رح��م ِ
ف
يرنَ��اَ ،و�ي�َ ْ�ع� ِر ْ
َ ْ ْ َْ َ ْ َ
ص��غ� َ
ِِ
س ِمنَّا»(.)SunanAbu Dawud
َح َّق َكبرينَا �فَلَْي َ
فكلمة ليس منا تفيد التحذير.
واملالحظ من ه��ذه األح��ادي��ث النبوية أن اإلس�لام منح
الشيوخ املسنني غاية االح�ترام والتوقري ،وكل ذلك يبني
مدى اهتمام اإلسالم لرعاية هذه الفئة.
اإلسالم ينهي عن قتل المسنين في الحرب

ما أمجل اإلسالم وأعظمه يف رعاية املسنني!حيث
طلب من املسلمني حسن التعامل معهم يف السلم،
وحرم قتلهم يف احلرب إال إذا اعتدوا ،ثبت أن النيب
rك��ان إذا بعث جيشا أو س�ري��ة دع��ا صاحبهم،
فأمره بتقوى اهلل ومبن معه من املسلمني خ�يرا ،مث
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ب ْار مَحْ� ُ�ه�م��ا َكما َربَّ�ي�انيِ
)ر ِّ
هلما بالرمحة ،فيقولَ :
صغِرياً(“(. )Al-Zuhayli, 1418H
َ
وم��ن خ�لال ه��ذه اجلولة يتبني أن مسؤولية رعاية
املسنني تقع أوال على ع��ات��ق ال�ول��د قبل احلكومة
واجملتمع ،وه��ذا ما يؤيده قوله ت�ع��اىل):إِ َّم��ا �يَ�بْلُغَ َّن
ِع�ْن� َ�د َك الْ ِك�بر( قال البيضاوي“ :ومعىن ِ
)ع�ْن� َ�د َك(
ََ
أن يكونا يف كنفك وكفالتك»(Al-Baydhawi,
 .)1418Hوق � ��د أف� � ��اد ص ��اح ��ب ال � �ظ �ل�ال ع�ن��د
ت�ف�س�يره ل�لآي��ة ال�ك�رمي��ة وه ��ذا م��ا ن�ص��ه :وال �ك�بر له
ج�لال��ه ،وض�ع��ف ال�ك�بر ل��ه إحي ��اؤه وك�ل�م� ِ
�ة)ع�ْن� َ�د َك(
ت�ص��ور معىن االل�ت�ج��اء واالح�ت�م��اء يف ح��ال��ة الكرب
والضعف(. )Sayyid Qutub, 1412H
ثانيا :عند الحكومة اإلسالمية

إن احلكومة هلا دور يف رعاية املسنني،وهذا الدور
ما نالحظه من خالل تأمل معاملة رس��ول اهلل r
مع الشيوخ املسنني ،وذلك باعتباره  rرئيسا للدولة
اإلسالمية .فلقد كان يف معاملته rمع هذه الفئة
م��ن ال �ن��اس أث��ر واض ��ح يف ب�ي��ان دور احل�ك��وم��ة يف
رعايةظروفهم وتلبية حاجاهتم،قال رس��ول اهلل :r
نيِ ِ ِ
كابِر»(Al-Bazzar,
يل أَ ْن أُقَ��د َ
ِّم الأْ َ َ َ
«أ ََم� َ�ر جبرْ ُ
.)1997
ف�ت�ق��دمي األك��اب��ر يف احل��دي��ث ال�ش�ري��ف ع��ام لكل
جماالت احلياة ،وهذا الفهم يؤيده حديثالصحايب
«جاءَ َشْي ٌخ
اجلليل أنس بن مالك  yحيث قالَ :
ال
يد النَّبيِ َّ  rفَأَبْطَأَ ال َق ْوُم َعْنهُ أَ ْن �يَُو ِّسعُوا لَهُ»� ،فََق َ
يُِر ُ
ال�نَّ�ِبيِ « :rلَ��ي� ِ
صغِ َرينَا َو�ي�َُ�و�ق�ِّْ�ر
ُّ
�س منَّا َم� ْ�ن لمَْ �ي�َْ�ر َح� ْ�م َ
ْ َ
َكبِ َرينَا»(. )Sunan Tirmizi
واملستفاد من احلديث أنه يتعني أن يعامل كال من
الصغري والكبري مبا يليق به ،فيعطى الصغري حقه
من الرفق به والرمحة والشفقة عليه ،ويعطى الكبري
حقه م��ن ال�ش��رف وال�ت��وق�ير ،ق��ال احل��اف��ظ العراقي:

.)17:23-24

أي إذا بلغ الوالدان عندك أو أحدمها سن الكرب ،وصارا
عندك يف آخ��ر العمر حب��ال م��ن الضعف والعجز ،كما
كنت عندمها يف ب��دء حياتك ،فعليك اتباع الواجبات
اخلمسة اآلتية:

األول):فَال �تَُق ْل لهَُما أ ٍّ
ُف( أي :ال تسمعهما قوال
تربم ،وال التأفف وهو التضجر والتأمل
سيئا فيه أدىن ّ
ال��ذي ه��و أدىن م�رات��ب ال�ق��ول ال�س��يء ،وذل��ك يف
أي حال ،وال سيما حال الضعف والكرب والعجز
ع��ن الكسب ،ألن احل��اج��ة إىل اإلح�س��ان حينئذ
أشد وأوىل وألزم ،لذا خص حالة الكرب ألهنا احلالة
اليت حيتاجان فيها إىل الرب ،للضعف والكرب.روى
مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل « :rرغم
أن �ف��ه ،رغ��م أن �ف��ه ،رغ��م أن �ف��ه ،ق�ي��ل م��ن ي��ا رس��ول
اهلل؟ قال :من أدرك والديه عند الكرب أحدمها أو
كليهما مث مل يدخل اجلنة» ()Sahih Muslim
 .قال البيضاوي“ :والنهي عن ذلك (أف) يدل
على امل�ن��ع م��ن س��ائ��ر أن �واع االي ��ذاء ق�ي��اس�اً بطريق
األوىل»(.)Al-Baydhawi, 1418H
�اين):وال �ت�َ��ن�ْ َ�ه� ْ�رهمُ ��ا( أي :وال يصدر منك إليهما فعل
ال�ث� َ
قبيح.
الثالثَ :وقُ ْل لهَُما �قَْواًل َك ِرمياً أي وقل هلما قوال لينا طيبا
حسنا مقرونا بالتوقري والتعظيم واحلياء واألدب اجلم.
الرابع):و ِ
ناح ُّ
الر مْحَِة( أي :تواضع
الذ ِّل ِم َن َّ
َ ْ
اخف ْ
ض لهَُما َج َ
هلما بفعلك ،وامل�ق�ص��ود منه املبالغة يف ال�ت�واض��ع وإالن��ة
اجل��ان��ب ،ف��إن خفض اجل�ن��اح كناية ع��ن فعل ال�ت�واض��ع،
وتشبيه حب��ال ال�ط��ائ��ر إذا ض��م إل�ي��ه ف��رخ��ه ،فيخفض له
جناحه.

ص��غِ�يراً(
�س):وقُ� ْ�ل َر ِّ
ب ْار مَحْ� ُ�ه�م��ا َكما َربَّ�ي �انيِ َ
اخل��ام� َ
أي :اط�ل��ب هل�م��ا ال��رمح��ة م��ن اهلل يف ح��ال كربمها
وعند وفاهتما .قال القفال رمحه اهلل تعاىل« :إنه مل
يقتصر يف تعليم الرب بالوالدين على تعليم األقوال،
ب��ل أض ��اف إل�ي��ه تعليم األف �ع��ال ،وه��و أن يدعو
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ومطالب ملن له مقدرة على القيام ببعض األمور
وال يستطيع ال�ق�ي��ام مب�ه��ام أخ ��رى ،فاملستضعفون
ال �ع��اج��زون م��ن ب��اب أوىل أن يستفيدوا م��ن ه��ذا
ِ
َخ ��و امل� ْ�س��لِ� ِم الَ
ال�ب��اب ،ق��ال رس��ول اهلل «:rامل� ْ�س��ل� ُ�م أ ُ

يظْلِمه والَ يسلِمه ،وم��ن َك��ا َن فيِ ح ِ ِ ِ
اجة أَخيه َك��ا َن اللَّهُ
َ َ
َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ
ِ
ٍ
َّ
اجتِ ِهَ ،وَم ْن �فََّر َج َع ْن ُم ْسلم ُك ْربَةً� ،فََّر َج اللهُ َعْنهُ ُك ْربَةً
فيِ َح َ
ات �يوِم ِ
ِ
ِ
القيَ َام ِةَ ،وَم ْن َس�تََر ُم ْسلِ ًما َس�تََرهُ اللَّهُ �يَْوَم
م ْن ُكُربَ َْ
ِ
القيَ َام ِة»(. )Sahih al-Bukhari
فتفريج كرب املسنني داخل يف باب التكافل االجتماعي،
وهم أوىل من غريهم لضعفهم واحتياجهم إىل املساعدة.
مجاالت رعاية المسنين في اإلسالم
جم��االت رع��اي��ة الشيوخ املسنني يف اإلس�ل�ام ب��اب واس��ع
ج��دا ،ويصعب على الباحث حصره ،وال��ذي ميكن أن
نشري إليه هو أن الشريعة اإلسالمية اليت جاء هبا كتاب
اهلل تعاىل مدارها على حفظ الدين ،والنفس ،والعقل،
والنّسب ،والعرض ،واملال ،وبالتايل رعاية املسنني شامل
لكل م��ا ي��ؤدي إىل حتقيق ه��ذه ال�ض��روري��ات.إض��اف��ة إىل
ذل��ك ف��إن ال�ش�ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة خ�ص��ت ال�ش�ي��وخ ببعض
األحكام ،كأمثال أحكام الصالة ،والصيام واحلج وغريها
من األحكام ،فالواجب على من يقوم برعاية املسنني يف
منظور اإلسالم أن يعلمهم األحكام اليت ختصهم.

ف �ه��ذه ه��ي ن �ظ��رة ع��ام��ة ل��رع��اي��ة املسنينفي منظور
اإلس�ل��ام ،وال ��ذي ي�بره��ن ع�ل��ى أن ال �ق��رآن ال�ك��رمي
حل مجيع املشكالت العاملية ،ومل يرتك جانباً من
َّ
اجل �وان��ب ال�ت�ي حيتاجها ال�ب�ش��ر يف ال��دن�ي��ا واآلخ ��رة
إال وض��ع هلا القواعد ،وه��دى إليها بأقوم الطرق
وأعدهلا .وصدق اهلل العظيم حيث قال) :إِ َّن َه َذا
الْ ُق ْرآ َن �يَْه ِدي لِلَّتيِ ِهي أَ�قْوُم((Al-Qur’an: 17:
َ َ
.)9

«فيه التوسعة للقادم على أهل اجمللس إذا أمكن
توسعهم ل��ه سيما إن ك��ان مم��ن أم��ر ب��إك�رام��ه من
ال�ش�ي��وخ شيبا أو علما أو ك��ون��ه كبري ق ��وم»(Al-
. )Manawi, 1356H
وعلى منهج رعاية الشيوخ املسنني يف حاجاهتم
ذهب اخللفاء الراشدون ،ويف كتب السري والتاريخ
اإلس�لام��ي من��اذج ك�ث�يرة ش��اه��دة على ه��ذا األم��ر،
ورد يف اخل �راج أليب يوسف أن عمر بن اخلطاب
 yم��ر بباب ق��وم وعليه سائل ي�س��أل :شيخ كبري
ض�ري��ر البصر ،ف�ض��رب ع�ض��ده م��ن خلفه ،وق��ال:
من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال :يهودي .قال:
فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال :أسأل اجلزية واحلاجة
والسن .قال :فأخذ عمر بيده ،وذهب به إىل منزله
فرضخ له بشيء من املنزل ،مث أرسل إىل خازن بيت
املال فقال :انظر هذا وضرباءه؛ فواهلل ما أنصفناه
أن أكلنا شبيته مث خنذله عند اهلرم»إمنا الصدقات
للفقراء واملساكني» ،والفقراء هم املسلمون وهذا
من املساكني من أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية
وع��ن ض�رب��ائ��ه .ق��ال :ق��ال أب��و ب�ك��رة :أن��ا شهدت
ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ (Al-Kharraj,
.)n.d.

فهذه الوقائع وما شاهبها تدل داللة واضحة على مسؤولية
الدولة يف رعاية املسنني ،واملستفاد من القصة أيضا أن
سيدنا عمر  yفوض أمر الشيخ الكبرييف السن إىل بيت
مال املسلمني.
ثالثا :رعاية المسنين مسؤولية المجتمع
واجملتمع اإلسالمي مطالب برعاية املسنني ،إذ اإلسالم
يدعو إىل التكافل االجتماعي بني بين البشر كلهم ،ولقد
ج��رت سنة اهلل  Iأن خلق الناس حمتاجني إىل بعضهم
بعضا ،وسخر بعضهم خلدمة بعض ،وال يستطيع أحدهم
أن يعيش يف عزلة عن غريه ،بل ال بد من وجود التعاون
والتكافل بينهم يف شىت جمال احلياة.

وم��ع أن اإلس�ل�ام حفيل بالقواعد العامة واخل��اص��ة اليت
س�ب��ق ذك��ره��ا يف رع��اي��ة امل�س�ن�ين جن��د يف ع�ص�رن��ا ال�راه��ن
أن بعض ب�ل��دان املسلمني ي�ع��ان��ون مبشكلة ع��دم رعاية
املسنني ،وعلى ه��ذا أصبح معظم املسنني يعيشون يف
مشاكل اجتماعية ،وصحية ،ونفسية ،وغريها الكثري ،وهذا التكافل االجتماعي إذا كان ضرورا اجتماعيا
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إن الواقع املعاصر يربهن على أن خروج املرأة إىل العمل والسبب يف ذلك عدم املباالة أو قلة اهتمام اجملتمع هبم.
يؤدي إىل عدم قيام املرأة املعاصرة بواجبها األساسية يف وهذه املباالة أو قلة االهتمام برعاية املسنني نتيجة لعدة
رعاية بيتها ،ألهنا طول النهار مطالبة بإتقان مسؤوليتها يف أسباب ،منها:
مكان عملها ،وهذا األمر يقتضي استعمال مهارة عقلية
وبدنية ،وبالتايل ،تعود إىل بيتها وهي متعبة ،وظروفها ال أوال :الجهل بتعاليم اإلسالم عامة وتعاليم رعاية
تسمح هلا بقيام بواجبها املنزلية على أحسن ح��ال ،مما المسنين خاصة
يفتح بابا إلمهال رعاية البيت وأهله ،ومنهم املسنون .لقد أشرنا يف هذه الدراسة إىل أن الشريعة اإلسالميةقد
اعتنت واهتمت برعاية املسنني عناية فائقة ،بل جعل
وللقضاء على هذهاملشكلة ينبغي التوازن بني عمل املرأة رعايتهم صورة من صور إجالل وإكرام اهلل  ،Iولكن كم
املعاصرة خارج بيتها الكتساب األجرة وبقائها يف بيتها من اجملتمعات املسلمة املعاصرة يدركون قمة هذه التعاليم
فضال عن تطبيقها يف حياهتم وتعاملهم مع املسنني؟.
للقيام مبسؤوليتها األساسية املتمثلة يف رعاية بيتها.
ويف الوقت نفسه ،تبينمن خ�لال ه��ذه اجلولة أن ول�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة ي��رى ال�ب��اح��ث أن��ه ال بد
للمرأة دور فعال ومسؤولية كبرية يف رعاية املسنني ،من تزويد مناهجنا التعليمية بالتعاليم اإلسالمية ككل،
والرتكيز مبا يتعلق بالوالدين واملسنني ،وذلك ببيان منزلة
خاصة إذا كان املسن من والديها ،وهذا ما فقهه
وف�ض��ائ��ل رع��اي��ة ال �وال��دي��ن ،وم��ا ي�ترت��ب ع�ل��ى عقوقهما،
ابنتا شعيب ،فقامتا بفعل ما كان يفعله أبومها بدال وخاصة عند الكرب كما خص اهلل تبارك وتعاىل ذلك يف
منه بسبب شيخوخته ،وبال أدىن شك ،هذا من القرآن الكرمي.

باب مراعاة وتعامل حسن مع املسنني ،قال تعاىل:
)ولَ� َّ�م��ا َوَرَد َم��اءَ َم� ْديَ� َ�ن َو َج� َ�د َعلَْي ِه أ َُّم �ةً ِم� َ�ن الن ِ
َّاس
َ
نهِِ
ِ
ِ
ِ
ال َما
ودان قَ َ
يَ ْس ُقو َن َوَو َج� َ�د م ْن ُدو � ُ�م ْام�َ�رأَ�ت�َْي�نْ تَ� ُذ َ
ِ
الر َعاءُ َوأَبُونَا
ص ِد َر ِّ
َخطْبُ ُك َما قَالَتَا لاَ نَ ْسقي َح ىَّت يُ ْ
كبِريٌ(()Al-Qur’an: 28: 23
َشْي ٌخ َ
واجلدير بالذكر هنا ،أن رعاية املسنني باب واسع
ج��دا وال يقتصر على رع��اي��ة ال�وال��دي��ن ف�ق��ط ،بل
مسؤولية رعاية املسنني تشمل والدي الزوج والزوجة
على حد سواء ،فكل من الزوجني مطالب برعاية
الدي غريه ،وهذا ما يالحظعند تدبر قصة موسى
وَ
وصهره شعيب ،قال تعاىل) :قَالَت إِح َداهمُ ا ياأَب ِ
ت
ْ ْ َ ََ
استَأْ ِجره إِ َّن خ�ير م ِن استَأْجرت الْ َق ِو ُّ ِ
ني(Al-
ي الأْ َم ُ
ْ ْ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ
.)Qur›an: 28: 26ق� ��ال ص��اح��ب ال�ظ�لال عند
ت�ف�س�يره ل�لآي��ة ال �ك �رمي��ة“ :ف�ه��ي ت�ش�ير ع�ل��ى أبيها
باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل واالحتكاك
وال� � �ت� � �ب � ��ذل»(.)SayyidQutub, 1412Hوي � �ق ��ول
ط �ن �ط ��اوي“ :ق ��ال ��ت ألب �ي �ه��ا ب ��وض ��وح واس �ت �ق��ام��ة

ثانيا :المشاكل االقتصادية
م�ع�ظ��م اجمل �ت �م �ع��ات امل�س�ل�م��ة ال �ي��وم ي �واج �ه��ون امل�ش��اك��ل
االقتصادية يف حياهتم- ،وهذا حيتاج إىل دراسة خاصة
لتقدمي احللول املناسبة له-املشكلة االقتصادية جعلت
اجملتمعات املسلمة مضطرة إىل حبث عن عمل لسدها،
فاآلباء واألمهات يف هذا األمر سواء.وحننال ننكر خروج
امل �رأة إىل العمل على ش��روط��ه وآداب��ه كما ح��دث ذلك
لبنات شعيب .u

ويف الوقتنفسه ال بد من االع�تراف أيضا على أن
األم هلا دور أساسي يف رعاية البيت ،وهي مسؤولة
أم��ام اهلل هب��ذه املهمة كما أخ�برال��رس��ول ...« :r
�ت زوِج��ه��ا ر ِ
ِ
اع��يَ�ةٌ َوِه� َ�ي َم� ْ�س��ئُ�ولَ�ةٌ َع� ْ�ن
َوامل�َ� ْ�رأَةُ فيِ �ب�َْ�ي� َ ْ َ َ
َر ِعيَّتِ َها. )Sahih Bukhari(» ...قال القسطالين:
“ورعاية املرأة يف بيت زوجها حبُ ْسن التدبري يف أمر
بيته وأَوالده وخدمه وأضيافه»(Al-Qastalani,
 . )1323Hومن حسن التدبري رعاية املسنني إذا
وجدوا.
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وهناك أدلة كثرية يف القرآن والسنة تدلداللة واضحة
�ك
�ض��ى َرب�ُّ َ
)وقَ� َ
على ه��ذا األم��ر ،منها قوله تعاىلَ :
أَلاَّ �تَْعبُ ُدوا إِلاَّ إِي�َّ�اهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا إِ َّما �يَ�بْلُغَ َّن
ِ
ِ
َح ُدهمَُا أ َْو كِلاَهمَُا �فَلاَ �تَُق ْل لهََُما أ ٍّ
ُف
عْن َد َك الْك�بََر أ َ
ك ِرميًا((Al-Qur’an:
َولاَ �تَ�نَْه ْرهمَُا َوقُ� ْ�ل لهََُما �ق�َ ْ�واًل َ
)17: 23فاملتأمل لقوله تعاىل) :إِ َّم��ا �يَ�بْلُغَ َّن ِعْن َد َك
ِ
َح ُدهمَُا أ َْو كِلاَهمَُا( جيد أن الضمري يف كلمة
الْك�بََر أ َ
ِ
(عْن َد َك) موجه إىل الرجل ،وهذا من باب التغليب،
وعلى ه��ذا يكون ال��رج��ل مطالب برعاية املسنني
كما هو احلال عند املرأة ،بل هو مقدم في هذا
الواجب.
وأما األحاديث النبوية فالكتب احلديثية متضافرة
بالنصوص احل��اث��ة على ه��ذا العمل اجلليل ،منها
ول َع ْن
قوله :r
الر ُج ُل َر ٍاع فيِ أ َْهلِ ِه َوُه َو َم ْسئُ ٌ
«...و َّ
َ
َر ِعيَّتِ ِه .)Sahih al-Bukhari(» ...فرعاية الرجل
ألهل بيته يشمل املسنني أيضا .وروى أبو داود يف
ول اللَّ ِه � rف َق َ ِ
سننه أنه جاء رجل إِلىَ رس ِ
ت
ال :جْئ ُ
َ
َ َ َُ ٌ َُ
ِ
ِ
ِ
ال:
ي �يَْبكيَان� ،فََق َ
ت أَ�بََو َّ
أُبَايِعُ َ
ك َعلَى الهْ ْجَرِةَ ،و�تََرْك ُ
ِ
كْي�تَُه َما»(Abu
َض ِح ْك ُه َما َك َما أَبْ َ
«ارج ْع َعلَْي ِه َما فَأ ْ
ْ
 .)Dawudفهذه النصوص وغريها تبني مسؤولية
الرجل يف رعاية أبويه وخاصة عند كرب السن.

قصد -ش��أن امل �رأة السليمة الفطرة النقية العرض
ال�ق��وي��ة الشخصية -ي��ا أب��ت اس�ت��أج��ر ه��ذا الرجل
الغريب ليكفينا تعب الرعي ،ومشقة العمل خارج
البيت»(.)Tantawi,1998
ف�ه��ذا ال�ك�لام ي��دل على أن م��وس��ى  uق��ام بعمل
ام�رأت�ين م��ن السقي واحل�ف��اظ على ماشية الشيخ
ال�ك�ب�ير ،وال�ق�ي��ام عليها يف إص�لاح�ه��ا وصالحها،
وغ�ي�ره م��ن األع �م��ال يف خ��دم��ة أه��ل بيت الشيخ
الكبري اهل��رم .وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي حينما
قال الشيخ الكبري استجابة القرتاح ابنته يا موسى
إين أري��د أن أنكحك إح��دى ابنيت هاتني ،بشرط
أن تعمل أج�يرا عندي لرعي غنمي مث��اين سنني،
ف��إن أمت�م��ت ع�ش�را ف�ه��ذا اإلمت ��ام م��ن ع�ن��دك على
يد
سبيل التفاضل والتكرم ،قال تعاىلَ :
)قال إِنيِّ أُِر ُ
ك إِ ْح َدى ا�بْنَتيََّ ها�تَينْ ِ َعلى أَ ْن تَأْ ُجرنيِ
أَ ْن أُنْ ِك َح َ
َ
ِ
�ت َع� ْش�راً فَ� ِ�م� ْ�ن ِع�ْن� ِ�د َك َوما
�ج� ٍ�ج فَ �ِإ ْن أ مَْت�َ ْ�م� َ
ثمَ �انيِ َ ح� َ
ك َس��تَ� ِ�ج� ُ�دنيِ إِ ْن ش��اءَ ال�لَّ��هُ ِم َن
أُِري� ُ�د أَ ْن أ ُ
َش� َّ�ق َعلَْي َ
َّ لحِِ
ني(.)Al-Qur›an: 28: 27
الصا َ
وقبل موسى عرض الشيخ الكبري ورد عليه قائال:
)قَ َ ِ
ت �فَلاَ
ك �بَْي يِن َو�بَ�يْنَ َ
ال َذل َ
َجلَينْ ِ قَ َ
ضْي ُ
ك أَيمََّا الأْ َ
َّ
�ول وكِيل((Al-
عُ� � � ْد َوا َن َع �لَ� َّ�ي َوال �ل��هُ َع�لَ��ى َم��ا �نَ� ُق� ُ َ ٌ
 )Qur’an: 28: 28قال طنطاوي“ :واملتأمل يف
هذه اآليات الكرمية ،يرى فيها جبالء ووضوح ،ما
جبل عليه م��وس��ى uم��ن ص�بر على ب��أس��اء احلياة
وضرائها ومن مهة عالية حتمله يف كل موطن على
إعانة احمل�ت��اج ،وم��ن طبيعة إجيابية جتعله دائما ال
يقف أم��ام م��اال يرضيه مكتوف اليدين» (�Tan

ثالثا :إهمال بعض المسنين بتربية أبنائهم وقت
شبابهم
إن املسنني م��روا مبراحل متعددة قبل هذه املرحلة ،فهم
كانوا شبابا قبل ذلك ،وكان على عاتقهم مسؤولية هامة
يف تربية أبنائهم وجمتمعاهتم ،فمنهم من قاموا هبا خري
ق�ي��ام ،ومنهم م��ن أمه�ل�وا فيها ،فنتيجة إمه��ال اآلب ��اء يف
تربية أبنائهم تربية إسالمية صحيحة أدى إىل عدم قيام
.)tawi,1998
األوالد برعاية آبائهم خاصة عند الكرب ألهنم ما عندهم
واملستفاد من تعليق الدكتور طنطاوي أن سيدنا موسى
استعدادات نفسية ومعنوية للقيام مبسؤولية رعايتهم.
uكان ذا مهة عالية على إعانة كل حمتاج ،وهذا دفعه إىل
ول�ع��ل ه��ذا ت �ن��درج حت��ت ال�ق��اع��دة ال�ع��ام��ة والسنن
رعاية صهره املسن ،مما يدل على أن رعاية املسنني أمر
ال�ك��ون�ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ق �ول��ه ت �ع��اىل) :إِ ْن أ ْ
�س �ْن��تُ� ْ�م مشرتك بني الرجل وامل �رأة ،وال خيتص به باملرأة كما هو
َح� َ
لأِ ِ
ِ
َس� � �أْ مُْت �فَلَها Al-(...شائع يف بعض اجملتمعات يف العامل اإلسالمي املعاصر.
أْ
�س �ْن��تُ� ْ�م َ�نْ� ُف��س � ُك� ْ�م َوإ ْن أ َ
َح� َ
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الوالدين وخاصة عند الكرب ،وهذه الدور تلعب دورا ما
يف رعاية وتربية املسنني مما خيفض هلم حرارة اآلالم.

كما أن��ه ي��رى الباحث وج��وب صبغة ه��ذه ال��دور
صبغة إسالمية ،وذلك بإضافة الربامج اليت تساعد
املسنني يف معرفة إس�لام�ه��م وتطبيقه يف حياهتم
ِّين
عمال بوصية إبراهيم )uإِ َّن اللَّهَ ْ
اصطََفى لَ ُك ُم الد َ
ِ
سلِ ُمو َن((Al-Qur’an: 2:
�فَلاَ مَتُوتُ َّن إلاَّ َوأَ�نْتُ ْم ُم ْ
َّ ِ
ين َآمنُوا ا�تَُّقوا
 )132وعمال بقوله تعاىل) :يَاأَ�يَُّها الذ َ
ِِ
ِ
سلِ ُمو َن((Al-
اللَّهَ َح َّق �تَُقاته َولاَ مَتُوتُ َّن إلاَّ َوأَ�نْتُ ْم ُم ْ
ك َح ىَّت
)و ْاعبُ ْد َربَّ َ
)Qur’an: 3: 102وقوله تعاىلَ :
يأْتِي ِ
ني((.)Al-Qur’an: 15 : 99
َََ
ك الْيَق ُ
ومع ذلك كله ،يرى الباحث أن األفضل واألصلح أن
يقوم الولد بنفسه برعاية والديه خاصة عند الكرب مهما
كانت الظروف ،وذلك ألسباب عدة منها:
األم� � � � ��ر اإلهل� � � � ��ي ي � ��أم� � �رال� � �ول � ��د مب �ص��اح �ب��ة
أ-

وال��دي�ه�خ��اص��ة ع�ن��دال�ك�بر ،وه ��ذا ي�لاح��ظ يف قوله
ِ
ِ
ِ
َح ُدهمَُا أ َْو كِلاَهمَُا(
تعاىل) :إ َّما �يَ�بْلُغَ َّن عْن َد َك الْك�بََرأ َ
ق��ال ال�ب�ي�ض��اوي“ :وم�ع�نى ِ
)ع �ْن� َ�د َك( أن يكونا يف
كنفك وكفالتك»(.)Al-Baydhawi, 1418H
ب -حمبة الوالدين وحناهنماألوالدهم وخاصة
عند الكرب تقتضي القرب واملعايشة معهم ،وهذا
ما فقهه إخوة يوسف فقالوا له) :يا أَ�يَُّها الْ َع ِز ُيز إِ َّن
لَهُ أَباً َشْيخاً َكبِرياً(( )Al-Qur’an: 12: 78فهم ال
يستشفعون له ،وإمنايستشفعون ألبيه الذي بلغ من
الكرب عتيّا ،فال حيتمل هذه الصدمة اليت تصدمه
بفقد ابنه هذا(.)Al-Khatib, n.d.
ت -رع��اي��ة ال �وال��دي��ن ع �ن��د ال �ك�ب�ر واإلح �س��ان
إليهما سبب لنيل األج��ر العظيم عند اهلل تعاىل،
وهذا يفهم عند العمل باملفهوم املخالف للحديث
النبوي الذي يبني خسارة الولد إذا مل حيسن رعاية
ِ
ِ
ت
والديه ،قال رسول
اهلل«:rرغ� َ�م أَنْ ُ
ف َر ُج ٍل ذُك ْر ُ
َ
ِ
ِ
ف َر ُج ٍل َد َخ َل َعلَْي ِه
ص ِّل َعلَ َّيَ ،وَرغ َم أَنْ ُ
عْن َدهُ �فَلَ ْم يُ َ
ِ
ف َر ُج ٍل
َرَم َ
ضا ُن مُثَّ انْ َسلَ َخ �قَْب َل أَ ْن �يُْغ َفَر لَهَُ ،وَرغ َم أَنْ ُ

 .)Qur’an: 17:7هذه اآلي��ة تقرر قاعدة العمل
واجل �زاء :واجل�زاء من جنس العمل ،وه��ذه القاعدة
ال ت�ت�غ�ير يف ال��دن �ي��ا وال يف اآلخ ��رة،وجت �ع ��ل عمل
اإلنسان كله له ،بكل مثاره ونتائجه .وجتعل اجلزاء
مثرة طبيعية للعمل ،منه تنتج ،وبه تتكيف وجتعل
اإلنسان مسؤوال عن نفسه ،إن شاء أحسن إليها،
وإن شاء أساء ،وال يلومن إال نفسه حني حيق عليه
اجلزاء(.)Sayyid Qutub, 1412H
ولعل ه��ذه القصة تؤيد م��ا قلناه ،روي أن رجال
ج��اء إىل عمر ب��ن اخل �ط��اب yيشكو إل�ي��ه عقوق
ابنه ،فأحضر عمر الولد وأنّبه على عقوقه ألبيه،
ون�س�ي��ان��ه حل�ق��وق��ه ،ف �ق��ال ال �ول��د :ي��ا أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين
أليس للولد حقوق على أب�ي��ه؟ ق��ال :بلى ،ق��ال:
ف�م��ا ه��ي ي��ا أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين؟ ق��ال ع�م��ر :أن ينتقي
أمه ،وحيسن امسه ،ويعلمه الكتاب (أي القرآن)،
ق��ال الولد :يا أم�ير املؤمنني إن أيب مل يفعل شيئاً
م��ن ذل ��ك ،أم��ا أم��ي ف��إهن��ا وجن�ي��ة ك��ان��ت جمل��وس��ي،
وقد مساين ُجعالً (أي خنفساء) ،ومل يعلمين من
ال�ك�ت��اب ح��رف�اً واح� ��داً .فالتفت ع�م��ر إىل ال��رج��ل
وق��ال ل��ه« :ج�ئ��ت إيل تشكو ع�ق��وق اب�ن��ك ،وقد
عققته قبل أن يعقك ،وأسأت إليه قبل أن يسيء
إليك؟!»(.)MultaqaAhl al-Tafsir
وللقضاء على هذه الظاهرة يف اجملتمعات املعاصرة ينبغي
على األم��ة اإلس�لام�ي��ة أن ي��رك��زوا يف تربية أبنائهم تربية
إسالمية صحيحة؛ ألهنا كاملة وشاملة وكافية الستعداد
الناس يف حتمل مسؤوليتاهتم.
ه ��ذه ه ��ي أه ��م األس� �ب ��اب ال �ت�ي ت � ��ؤدي إىل إمه��ال�ب�ع��ض
اجملتمعات اإلس�لام�ي��ة برعاية املسنني ،وه��ذه األس�ب��اب
جعلت معظم أبناء املسلمني يرسلون آباءهم وأمهاهتم
عند كرب السن إىل دور خاص لرعاية املسنني وتربيتهم.
هذا ،حسب معرفة الباحث مل جيد يف التاريخ اإلسالمي
مثل هذه الدور ،ولكن ال ينكر وجودها وفضلها،خاصة
يف هذا الزمان الذي أصبح بعض األوالد ال يبالون برعاية

)This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE

GJAT | JUNE 2016 | VOL 6 ISSUE 1 | 154
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

ش� َ�ع�ي��ب األرن � ��ؤوط( ،د.م :دار ال��رس��ال��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ط،1
ـه/1430م)2009
أب��و عبد اهلل حممد ب��ن أمح��د ال�ق��رط�بي ،اجل��ام��ع ألحكام
القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش( ،القاهرة:
دار الكتب املصرية ،ط ،2ـه/1384م)1964
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،اخلراج ،حتقيق :طه عبد
ال ��رءوف س�ع��د ،س�ع��د ح�س��ن حم�م��د( ،ال �ق��اه��رة :املكتبة
األزهرية للرتاث ،د.ط ،د.ت)

ِ
ِ
ِ
أ َْد َرَك عْن َدهُ أَ�ب�َ َ�واهُ الك�بََر �فَلَ ْم يُ ْدخالَهُ
.)Shaybani, 1995
ث -غالبا ي�ك��ون تأسيس دور رع��اي��ة املسنني
على أس��اس جت��اري ،ومعظم العمال فيهايعملون
باعتبارهاحمال للكسب ،فشتان بني من يقوم برعاية
وال ��ده امل�س��ن اب�ت�غ��اء م��رض��اة اهلل وم��ن ي�ق��وم بنفس
املهمة على أنه عمل جتاري) ،أَفَ َم ْن أ َّ
س �بُ�نْيَانَهُ
َس َ
�س
ض � َ�و ٍان َخ�يٌْر أ َْم َم� ْ�ن أ َّ
َعلَى �ت�َ ْق� َ�وى ِم� َ�ن اللَّ ِه َوِر ْ
َس� َ
�ب�نيانَه علَى َش َفا ج��ر ٍ
ف َه � ��ا ٍر((Al-Qur’an: 9:
ُ َْ ُ َ
ُُ
.)109
اجلَنَّةَ»(Al-

البيضاوي،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن
حم�م��د،أن�وار التنزيل وأس �رار ال�ت��أوي��ل ،حتقيق :حممد عبد
ال��رمح��ن املرعشلي( ،ب�ي�روت :دار إح�ي��اء الت�راث العريب ،المصادر والمراجع
1ط ،ـه)1418
القرآن الكرمي

ال�ب�ي�ه�ق��ي،أمح��د ب��ن احل�س�ين ب��ن ع�ل��ي ب��ن موسى،السنن
الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،ب�يروت :دار اب � ��ن ك � �ث �ي�ر ،أب � ��و ال� � �ف � ��داء إمس� ��اع � �ي� ��ل ،ت �ف �س�ي�ر ال � �ق ��رآن
الكتب العلمية ،ط ،3ـه/1424م)2003
ال�ع�ظ�ي��م( ،ب �ي��روت :دار إح �ي��اء ال�ت �راث ال �ع ��ريب ،ط،1
البيهقي،أمحد بن احلسني بن علي،شعب اإلميان ،حتقيق :ـه/1420م)2000
عبد العلي عبد احلميد حامد( ،الرياض :مكتبة الرشد
أب��و احل�س��ن ن��ور ال��دي��ن ع�ل��ي ب��ن أيب ب�ك��ر ب��ن سليمان
للنشر والتوزيع ،ط ،1ـه/1423م)2003
اهليثمي ،م �وارد الظمآن إىل زوائ ��د اب��ن ح�ب��ان ،حتقيق:
 Tirmidhi, M. B.(1998), Sunan alحسني سليم أسد ال ّداراين( ،دمشق :دار الثقافة العربية، Tirmidhi, achieve: Bashar Awad Known,ط ،1ـه/1412م)1992
Dar Muslim West, Beirut.

الرتمذي،حممد بن عيسى،سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار أبو القاسم الطرباين،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري
ع�واد معروف( ،ب�يروت :دار الغرب اإلس�لام��ي ،د.ط ،اللخمي الشامي ،املعجم األوس��ط ،حتقيق :ط��ارق بن
عوض اهلل بن حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين،
م)1998
( Razi, Abu Abdullah Muhammad ibn Umarالقاهرة :دار احلرمني ،د.ط ،د.ت)
Bin Hassan, (1420). Great Interpretation,

�دويْ��ه
 Dar revival of Arab heritage, Beirut.أب ��و ب�ك��ر حم�م��د ب��ن ع�ب��د اهلل ب��ن إب �راه �ي��م ب��ن ع �ب� َ
البزاز ،كتاب الفوائد ،حتقيق :حلمي
البغدادي الشافعي َّ
ال �رازي،أب��و عبد اهلل حممد ب��ن عمر ب��ن احلسن،التفسري
كامل أسعد عبد اهل��ادي( ،ال�ري��اض :دار اب��ن اجل��وزي،
ال �ك �ب�ي�ر( ،ب �ي ��روت :دار إح �ي ��اء ال �ت �راث ال� �ع ��ريب3 ،ط،
ط ،1ـه/1417م)1997
ـه)1420
 Sayyid Qutb, (1412). In The shadowsأبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،حتقيق:
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مطابع أخبار اليوم ،د.ط ،د.ت)

of the Qur’an, Dar Al Shorouk, Cairo.

سيد قطب ،يف ظالل القرآن( ،القاهرة :دار الشروق،
مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد 17ط ،ـه)1412
عبد الباقي( ،ب�يروت :دار إحياء ال�تراث العريب ،د.ط،
الشيباين،أبو عبد اهلل أمح��د ب��ن حممد ب��ن حنبل مسند
د.ت)
اإلم��ام أمح��د بن حنبل ،حتقيق :أمح��د شاكر( ،القاهرة:
املناوي،زين الدين حممد فيض القدير شرح اجلامع دار احلديث1 ،ط ،ـه/1416م)1995
عبد ال�ك��رمي ي��ون��س اخل�ط�ي��ب ،التفسري ال �ق��رآين للقرآن،
الصغري( ،م�ص��ر :املكتبة التجارية ال�ك�برى1 ،ط،
(القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت)

ه)1356

وه�ب��ة ب��ن مصطفى الزحيلي ،التفسري امل�ن�ير يف العقيدة القسطالين،أمحد ب��ن حممد ب��ن أىب بكر ب��ن عبد امللك
والشريعة واملنهج( ،دمشق :دار الفكر املعاصر2 ،ط ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ،مصر :املطبعة
الكربى األمريية7 ،ط ،ـه)1323
ـه)1418
حممد أش��رف بن أم�ير بن علي بن حيدر ،ع��ون املعبود
شرح سنن أيب داود( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
ـه)1415
حم�م��د ب��ن إب �راه �ي��م س�ع�ي��د ك�ع�ب��اش،ن�ف�ح��ات ال��رمح��ن يف
ري� ��اض ال �ق ��رآن(،ال �ج �زائ��ر :المطبعة ال�ع�رب�ي��ة ،د.ط،
ـه/1435م)2013
حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري ،صحيح البخاري،
حتقيق :حممد زه�ير بن ناصر الناصر( ،د.م :دار طوق
النجاة1 ،ط ،ـه)1422
حم �م��د ب��ن إمس��اع �ي��ل ب��ن إب �راه �ي��م ب��ن امل �غ�ي�رة ال �ب �خ��اري،
األدب املفرد ،حققه وقابله على أصوله :مسري بن أمني
ال��زه�ي�ري( ،ال �ري ��اض :مكتبة امل �ع��ارف للنشر وال �ت��وزي��ع،
ـه/1419م)1998
حم� �م ��د س� �ي ��د ط � �ن � �ط� ��اوي ،ال �ت �ف �س�ي�ر ال ��وس� �ي ��ط ل �ل �ق��رآن
ال�ك��رمي(،ال�ق��اه��رة :دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع1 ،ط ،م)1998
حم�م��د ع�ل��ي ال �ص��اب��وين ،ق�ب��س م��ن ن ��ور ال �ق��رآن ال �ك��رمي،
(بريوت :دار القرآن الكرمي5 ،ط ،ـه/1420م)2000
حم�م��د م�ت��ويل ال �ش �ع �راوي ،تفسري ال �ش �ع��رواي( ،ال�ق��اه��رة:
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