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

توظيفها للقضاء على مشاكل املسنني يف العامل.

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

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 

in the Qur’an and Sunnah. 

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.

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

المقدمة:
احلمد هلل القائل يف حمكم تنزيله: (ُهَو الَِّذي 
َخَلَقُكْم ِمْن ت�ُرَاٍب ُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة 

ُثَّ ُيْرُِجُكْم ِطْفالاً ُثَّ لَِتب�ُْلُغوا َأُشدَُّكْم ُثَّ لَِتُكونُوا 
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ا َوِمْنُكْم َمْن ي�ُت�ََوفَّ ِمْن ق�َْبُل َولَِتب�ُْلُغوا َأَجالاً  ُشُيوخاً
ُمَسمًّى َوَلَعلَُّكْم ت�َْعِقُلوَن) ]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 ث مل يدخل 

.)Sahih Muslim(»اجلنة

وبعد!
هل��م رع��اي��ة وعناية  ال��ق��رآن والسنة  إن املسنني يف منظور 
خ��اص��ة، ول��ك��ن املتتبع ل��آي��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 

القرآن الكرمي ما يأيت:

1) الشيخ، وق��د تكرر ه��ذا املصطلح أرب��ع مرات 
أَأَلِ��ُد  يَاَوي�َْلَت  الكرمي قال تعاىل: (قَاَلْت  القرآن  يف 
��ا ِإنَّ َه���َذا لَ��َش��ْيٌء  َوأَنَ����ا َع��ُج��وٌز َوَه����َذا ب�َ��ْع��لِ��ي َش��ْي��خاً
اآلية  يف  فالشيخ   .)Al-Quran 11:72((َعِجيٌب
الكرمية منصوبا على احلال. وقيل كان ابن مائة أو 
 Said Ka’bash,(مائة وعشرين، وهي ابنة تسعني
2013(.وه����������ذا ب���ال أدىن ش���ك ي����دل ع��ل��ى أهن��م��ا 
اْلَعزِيُز  يَاأَي�َُّها  كانامن املسنني. وقال تعاىل: (قَاُلوا 
ِإنَّ َلُه أَباًا َشْيخاًا َكِبراًا َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَُه ِإنَّا ن�َرَاَك 
اْلُمْحِسِننَي))Al-Quran 12:78(.وقد ذهب  ِمَن 
الكبر  بالشيخ  امل��ق��ص��ود  أن  إىل  امل��ف��س��ري��ن  ب��ع��ض 
يف اآلي���ة الكرمية ه��و ال��ك��رب يف امل��ق��ام، ومنهم من 
 MutawalliSha’rawi,(يرى أنه الكرب يف السن
.n.d( .وي����رى ال��ب��اح��ثون أن���ه مي��ك��ن اجل��م��ع بني 
االحتمالني، ألن نيب اهلل يعقوب u يف ذاك الزمان 
كان رجال مسنا، وعنده مكانة رفيعة يف جمتمعه. 
وقال تعاىل: (َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَج��َد َعَلْيِه أُمَّةاً 
ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمَرأَت�نَْيِ َتُذوَداِن 
قَ����اَل َم���ا َخ��طْ��بُ��ُك��َم��ا قَ��الَ��تَ��ا اَل نَ��ْس��ِق��ي َح���تَّ يُ��ْص��ِدَر 

الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبٌر))Al-Quran 28:23(أي: 
الرعي والسقي  وأب��ون��ا شيخ كبر ه��رم ال يستطيع 
بنفسه)Wahbahal-Zuhaili, 1418H(.وقوله 
تعاىل (ُهَو الَّ��ِذي َخَلَقُكْم ِمْن ت�ُ��رَاٍب ُثَّ ِمْن نُْطَفٍة 
ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَّ ُيْرُِجُكْم ِطْفالاً ُثَّ لَِتب�ُْلُغوا َأُشدَُّكْم ُثَّ 
ا َوِمْنُكْم َمْن ي�ُت�ََوفَّ ِمْن ق�َْبُل َولَِتب�ُْلُغوا  لَِتُكونُوا ُشُيوخاً
 Al-Quran((ى َولَ��َع��لَّ��ُك��ْم ت�َ����ْع����ِق����لُ����وَن�� َأَج�����الاً ُم��َس��مًّ
40:67(اآلي�������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.

2( ال��ك��رب، وردت ه��ذه الكلمة يف ال��ق��رآن ال��ك��رمي ستة 
ال��س��ن، وه��ذه  التقدم يف  ت��دل على مرحلة  مرات،وكلها 
اآلي��ات ك��اآليت: قال ت��ع��اىل:(أَي�َ��َودُّ َأَح��دُُك��ْم َأْن َتُكوَن َلُه 
ِفيَها  َلُه  اأْلَن�َْهاُر  َوَأْعَناٍب َتْرِي ِمْن حَتِْتَها  َجنٌَّة ِمْن نَِيٍل 
ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَأَصابَُه اْلِكب�َُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصاب�ََها 
ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت  ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحت�ََرَقْت َكَذِلَك ي�ُب�نيِّ
َلَعلَُّكْم ت�َت�ََفكَُّروَن))Al-Quran 2:266(. وقوله تعاىل: 
(قَ��اَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِل ُغ��اَلٌم َوقَ��ْد ب�ََلَغِنَ اْلِكب�َُر َواْم��َرَأيت 
 Al-Quran((َيَشاُء َم��ا  ي�َْفَعُل  اللَُّه  َك��َذلِ��َك  قَ��اَل  َع��اقِ��ٌر 
3:40(. وقوله تعاىل: (احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوَهَب ِل َعَلى 
Al-((َعاِء الدُّ َلَسِميُع  َربِّ  ِإنَّ  َوِإْسَحاَق  ِإْسَاِعيَل  اْلِكرَبِ 

Quran 14:39( وقوله تعاىل: (قَاَل أََبشَّْرُتُوين َعَلى َأْن 
)Al-Al-Quran 15:54((َمسَِّنَ اْلِكب�َُر فَِبَم ت�َُبشُِّروَن

وقوله تعاىل: (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ ت�َْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن 
ِإْحَساناًا ِإمَّا ي�َب�ُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا ف�اََل 
Al-((ق�َ��ْوالاً َكرمياًا هَلَُما  َوقُ��ْل  ت�َن�َْهْرمُهَا  َواَل  ُأفٍّ  هَلَُما  ت�َُقْل 

Quran 17:23( وقوله تعاىل: (قَاَل َربِّ َأىنَّ َيُكوُن ِل 
Al-((ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرَأيت َعاِقراًا َوَقْد ب�ََلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّا

Quran 19:8(. فهذه اآليات الكرميات كلها وردت 
ال��س��ن، وال نعرف م��ن أهل  فيها كلمة الكرب مبعىن ك��رب 

التفسر من قال خالف ذلك.
  

3) العجوز، هذه الكلمة وردت مرتني يف القرآن 
الكرمي مبعىن املسنة، منها قوله تعاىل:(قَاَلْت يَاَوي�َْلَت 
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ا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء  أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا ب�َْعِلي َشْيخاً
سارة  قالت  أي:   )Al-Quran 11:72((َعِجيٌب
متعجبة: يا هلفي ويا عجيب، أيأتين ولد وأنا امرأة 
مسنٌة عقيم، وهذا زوجي شيخ كبر هرم، فكيف 
وق��ول��ه   )Ali al-Sabuni, 2000(ال����ول����د؟ ي��أت��ي��ن��ا 
َوْجَهَها  َفَصكَّْت  َص��رٍَّة  اْم��َرأَتُ��ُه يف  (فَأَق�ْب�ََلِت  تعاىل: 

.)Al-Quran 51:29((َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم

أرذل العمر، وهذا املصطلح ورد ذكره يف القرآن   -4
ال��ك��رمي مرتني وي��دل على ك��رب ال��س��ن، ق��ال ت��ع��اىل:(َوال��لَّ��ُه 
َخَلَقُكْم ُثَّ ي�َت�ََوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن ي�َُردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي 
 Al-Quran((اَل ي�َْعَلَم ب�َْعَد ِعْلٍم َشْيئاًا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َقِديٌر
16:70( أي: ومنهم من يرتكه حت يدركه اهل��رم، وهو 
الضعف يف اخللقة)Ibn Kathir, 2000(.وقوله تعاىل: 
(يَاأَي�َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يف َرْيٍب ِمَن اْلب�َْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم 
ِمْن ت�ُ��رَاٍب ُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَلََّقٍة 
َ َلُكْم َونُِقرُّ يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل  َوَغْرِ ُمَلََّقٍة لِنُب�نيِّ
ُمَسمًّى ُثَّ ُنْرُِجُكْم ِطْفالاً ُثَّ لَِتب�ُْلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن 
ي�ُت�ََوفَّ َوِمْنُكْم َمْن ي�َُردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكيْ�اَل ي�َْعَلَم ِمْن ب�َْعِد 
اْلَماَء  َعَلي�َْها  أَن�َْزْلَنا  فَ��ِإَذا  َهاِمَدةاً  اأْلَْرَض  َوت�َ��َرى  َشْيئاًا  ِعْلٍم 
 Al-Quran((اْهت�َزَّْت َوَرَبْت َوأَن�َْبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِيٍج
22:5(أي: ومنكم من يعيش إىل أرذل العمر أي: أخسه 
وأدونه، فيصر من بعد علمه باألشياء وفهمه هلا، ال علم 
 Sayyid(ف��ه��م، ش��أن��ه يف ذل��ك ش��أن األطفال ل��ه وال 
القرآنية  املصطلحات  هي  Tantawi, 1998(.فهذه 

اليت تدل على املسنني صراحة.

وأم����ا امل��ص��ط��ل��ح��ات ال���يت ت���دل ع��ل��ى ه���ذا امل��ع��ىن ولكنها 
غ��ر ص��راح��ة ب��ل تشتمل ع��ل��ى س��ة م��ن س���ات املسنني 

فهيكاآليت:
وهن العظم، ومل يرد هذا املصطلح إال مرة   -1
واحدة يف القرآن الكرمي وذلك يف قوله تعاىل: (قَاَل 
َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ َواْشت�ََعَل الرَّْأُس َشْيباًا وملَْ َأُكْن 
َشِقيًّا))Al-Quran 19:4(والوهن:  َربِّ  ِبُدَعاِئَك 
الضعف، ووه��ن العظم يستتبع وهن اجلسم كله؛ 

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

بقوله: (َوَقْد ب�ََلَغِنَ اْلِكرب).

الشيبة، قال تعاىل:(اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن   -2
َضْعٍف ُثَّ َجَعَل ِمْن ب�َْعِد َضْعٍف ق�ُوَّةاً ُثَّ َجَعَل ِمْن 
اْلَعِليُم  ب�َْعِد ق�ُ��وٍَّة َضْعفاًا َوَشْيَبةاً َيُْلُق َما َيَشاُء َوُه��َو 
عالمة  وال��ش��ي��ب   )Al-Quran 30:54((الْ�����َق�����ِدي�����ُر
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.

الكرمي  القرآن  الكلمة يف  الضَّعف، وج��اءت هذه 
م��رت��ني، م��رة يف س��ورة األن��ف��ال 66، ق��ال ت��ع��اىل: (

اآْلَن َخ��فَّ��َف ال��لَّ��ُه َع��ْن��ُك��ْم َوَع��لِ��َم َأنَّ فِ��ي��ُك��ْم َضْعفاًا 
َوِإْن  ِم��ائ�َ��ت�َ��نْيِ  ي�َْغِلُبوا  َص��ابِ��َرٌة  ِم��ائَ��ٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  فَ��ِإْن 
َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف ي�َْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِ��ِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع 
ه��ذه��اآلي��ة  ال����صَّ����ابِ����رِي����َن))Al-Quran 8:66(ففي 
الكرمية كلمة الضعف ال تدل على كرب السن،بل 
املراد به نقص يف صرب املؤمنني، كما ذهب القرطيب 
يف تفسره )Al-Qurtubi, 1964( . وهذا املعىن 
يؤيده صدر اآلية الكرمية وعجزها حيث يقول اهلل 
يف صدرها:(اآْلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم 
ِمائ�َت�نَْيِ  ي�َْغِلُبوا  َصاِبَرٌة  ِماَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  فَِإْن  َضْعفاًا 
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اللَِّه... بِ��ِإْذِن  أَلْ��َف��نْيِ  ي�َْغِلُبوا  أَلْ��ٌف  ِمْنُكْم  َيُكْن  َوِإْن 
)وي��ق��ول يف عجزها: (َوال��لَّ��ُه َم��َع ال��صَّ��ابِ��رِي��َن). قال 
اإلم���ام ال����رازي: “إن���ه ت��ع��اىل ق��ال يف اآلي���ة األوىل: 
ِمائ�َت�نَْيِ  ي�َْغِلُبوا  َص��ابِ��ُروَن  ِع��ْش��ُروَن  ِمْنُكْم  َيُكْن  (ِإْن 
ي�َْغِلُبوا أَْلفاًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا  ِمْنُكْم ِماَئٌة  َوِإْن َيُكْن 
 .)Al-Quran 8:65((ي�َْفَقُهوَن اَل  ق�َ����ْوٌم  بِ��أَن�َّ��ُه��ْم 
فهب أنا حنمل هذا اخلرب على األم��ر إال أن هذا 
ق��ادري��ن على  األم��ر ك��ان مشروطا بكون العشرين 
الصرب يف مقابلة املائتني، وقوله: (اآْلَن َخفََّف اللَُّه 
َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاًا) يدل على أن ذلك 
الشرط غر حاصل يف حق هؤالء، فصار حاصل 
ال��ك��الم أن اآلي���ة األوىل دل��ت على ث��ب��وت حكم 
عند ش��رط م��ص��وص، وه���ذه اآلي���ة دل��ت على أن 
Al-(»ذل��ك الشرط مفقود يف حق ه��ذه اجلماعة

هو  امل��ف��ق��ود  ب��ال��ش��رط  .وامل������راد   )Razi, 1420H
الصرب، فدل على أن املقصود بالضعف يف اآلية 
ال��س��ن. ووردت كلمة  نقص يف الصرب وليس ك��رب 
ِم��ْن  َخَلَقُكْم  الَّ���ِذي  (ال��لَّ��ُه  ت��ع��اىل:  فيقوله  الضعف 
َضْعٍف ُثَّ َجَعَل ِمْن ب�َْعِد َضْعٍف ق�ُوَّةاً ُثَّ َجَعَل ِمْن 
اْلَعِليُم  ب�َْعِد ق�ُ��وٍَّة َضْعفاًا َوَشْيَبةاً َيُْلُق َما َيَشاُء َوُه��َو 
الضعف  اْلَقِديُر))Al-Quran 30:54(فهنا كلمة 
َجَعَل  ق��ال طنطاوي: »(ُثَّ  دال��ة على كرب السن. 
ِمْن ب�َْعِد ق�ُوٍَّة َضْعفااً َوَشْيَبةاً) أي: ث جعل من بعد 
مرحلة  تعقبه  آخ���ر،  مرحلة ضعف  ال��ق��وة،  مرحلة 
أخرى أشد منه يف الضعف، وهي مرحلة الشيب 
وفيها  ال��ع��م��ر،  أرذل  ه��ي  ال��يت  والشيخوخة  واهل���رم 
ي��ص��ر اإلن���س���ان أش��ب��ه م��ا ي��ك��ون ب��ال��ط��ف��ل الصغر 
يف كثر م��ن أح������وال������ه«)Tantawi,1998(. فهذه 
مصطلحات قرآنية اليت تشر إىل الشيخوخة وكرب 

السن بدون أن تصرح بذلك.

النبوية املطهرة فقد حفلت كتبها بالنصوص  وأما السنة 

الكثرة املتعلقة برعاية املسنني، وبأسلوب متلفة، وكلها 
تبني مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية بذه الفئة الكرمية، 

ونذكر على سبيل املثال ال احلصر النصوص اآلتية.
1- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل 
عنهما قال: قال رسول اهللr: »لَيس ِمنا َمن مَل يَرحم 

.)Sahih al-Bukhari(»َصغرنَا ويُوِقر َكبرنَا
2- وَع��ْن نَاِفٍع، َع��ِن ابْ��ِن ُعَمَر، َع��ِن النَّيبِّ rقَ��اَل: 
 Al-Baghdadi:(»َم اأْلََكاِبَر »أََمَرين ِجرْبِيُل َأْن أَُقدِّ

.)1997
قال رسول اهلل r ألب بكر t ملا رآه يأيت   -3
بأبيه يوم الفتح: »َهالَّ ت�َرَْكَت الشَّْيَخ يف ب�َْيِتِه َحت 
أكوَن أنَا آتَِيُه؟«. قَاَل أبُو َبْكٍر: يَا رسول اهلل، ُهَو 
أَحقُّ أْن مَيِْشي إلَْيَك ِمْن أْن َتِْشَي إلَْيِه. فَأْجَلَسُه 
ب�َ��نْيَ َيَدْيِه، ثَّ َمَسَح َص��ْدَرُه، ُث قَ��اَل لَ��ُه: »أْسِلْم« 

.)Sulayman al-Haythami, 1992(فَأْسَلَم
وع����ن أب م���وس���ى األش���ع���ري tق�����ال: ق��ال   -4
رسول اهلل r: »إن من إجالِل اهلل إكراَم ذي الشيَبِة 
املسلِم، وحامِل الُقرآِن غِر الغال فيه واجلايف عنه، 
 Sunan Abu(»املْقِسِط ��ل��طَ��اِن  ال��سُّ ذي  وإك�����رَاَم 
امل��ع��ب��ود: “»إن  Dawud( .ق���ال ص��اح��ب ع���ون 
من إج��الِل اهلل إك��راَم ذي الشيَبِة املسلِم«، أي: 
“ت��ع��ظ��ي��م ال��ش��ي��خ ال��ك��ب��ر يف اإِلس������الم ب��ت��وق��ره يف 
اجملالس وال��رف��ق به والشفقة عليه وحن��و ذل��ك، كل 
 Ali(”ه��ذا من كمال تعظيم اهلل حلرمته عند اهلل

. )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 
ال��ك��رمي، إذ ذك��رت املصطلحات  ال��ق��رآن  منهجها منهج 
اليت ذكرها القرآن الكرمي كالشيخ والكرب، أو استمعلت 
مشتقاته، كما أن األحاديث ذكرت سة من سات كرب 

السن وهي الشيبة.

أسس رعاية المسنين في القرآن والسنة
رعاية المسنين على أساس إنسانيتهم



GJAT | JUNE 2016 | VOL 6 ISSUE 1 |  147
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482

www.gjat.my

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

لقد حرص اإلسالم أشد احلرص على العناية بالفرد 
داخل اجملتمع، سواء جنينااً كان أو طفال، أو شابا،أو 
رجال، أو شيخا مسنا، فاإلنسان حمرتم ومكرم يف 
لقيمته اإلنسانية،قال  مجيع مراحل حياته، وذلك 
ت��ع��اىل: (َولَ��َق��ْد َك��رَّْم��نَ��ا بَ��ِن آَدَم َوَحَ��ْل��نَ��اُه��ْم يف الْ��ب�َ��رِّ 
َواْلَبْحِر َوَرَزق�َْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍر 

.)Al-Quran 17:70((ِمَّْن َخَلْقَنا ت�َْفِضيال

فهذا التكرمي اإلهلي لإلنسان عام لكل من حيمل 
أو ك��اف��را، وه���ذا هو  صفة اإلسنانية مسلما ك��ان 
ت��ف��س��ر رس����ول اهلل r ل��آي��ة ال��ك��رمي��ة ح��ي��ث روى 
ال��ب��خ��اري يف ص��ح��ي��ح��ه، ع���ن ج��اب��ر ب���ن ع��ب��د اهلل 
رض��ي اهلل عنهما، ق���ال: م��ر بنا ج��ن��ازة، ف��ق��ام هلا 
النيب r وقمنا ب��ه، فقلنا: يا رس��ول اهلل إهن��ا جنازة 
 Sahih(»يهودي، قال:»ِإَذا رَأَي�ُْتُم اجلَِناَزَة، ف�َُقوُموا

.)al-Bukhari

ويف رواية أخرى كان سهل بن حنيف، وقيس بن 
جب��ن��ازة،  عليهما  ف��م��روا  بالقادسية،  قاعدين  سعد 
ف��ق��ام��ا، فقيل هل��م��ا إهن���ا م��ن أه���ل األرض أي من 
أه���ل ال���ذم���ة، ف��ق��اال: إن ال��ن��يب r م���رت ب��ه ج��ن��ازة 
فقام، فقيل له: إهنا جنازة يهودي، فقال:»أَلَْيَسْت 
على  يدل  هذا   .)Sahih al-Bukhari( ن�َْفساًا« 

تكرمي اإلنسان مسلما كان أو كافرا حيا أو ميتا.

رعاية المسنين على أساس بر الوالدين
ومن أساس التعامل مع املسنني يف منظور اإلسالم 
بر الوالدين، لقد أمر اإلسالم أتباعه حبسن املعاملة 
مع الوالدين، بل مجع اهلل تعاىل حقه وحق الوالدين؛ 
تعبا  فإهنما  الولد،  لينبه على عظيم حقهما على 
يقابل  وشقيا من أجل سعادته وراحته، فعليه أن 
اجلميل باجلميل، واإلحسان باإلحسان، ال سيما 
عند بلوغهما الكرب والشيخوخة، فإن رعايتهما يف 

ه��ذا ال��وق��ت أل���زم وأوج���ب، والتعبر اإلهل���ي يوحي 
قال  املرحلة،  ه��ذه  عند  الزائدين  واحلنان  بالشفقة 
تعاىل: (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ ت�َْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن 
ِإْحَساناًا ِإمَّا ي�َب�ُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا 
ف�َ���اَل ت�َ��ُق��ْل هَلُ��َم��ا ُأفٍّ َواَل ت�َ��ن�ْ��َه��ْرمُهَ��ا َوقُ���ْل هَلُ��َم��ا ق�َ���ْوالاً 
َوُقْل  الرَّْحَِة  ِمَن  ال��ذُّلِّ  َجَناَح  هَلَُما  َواْخِفْض  َكرمياًا. 
َربِّ اْرَحْ��ُه��َم��ا َكَما َرب�َّ��يَ��اين َص��غِ��راًا. َربُّ��ُك��ْم َأْع��لَ��ُم مبَا 
يف ن�ُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاحِلِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلْلَوَّاِبنَي 

.)Al-Quran 17:23-25((َغُفوراًا

قال القرطيب:«(ِإمَّا ي�َب�ُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا أَْو 
ِكاَلمُهَا) خص حالة الكرب ألهنا احلالة اليت حيتاجان 
فيها إىل بره لتغر احلال عليهما بالضعف والكرب، 
فألزم يف هذه احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر ما 
ألزمه من قبل، ألهنما يف هذه احلالة قد صارا كال 
عليه، فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما كان 
فلذلك خ��ص هذه  منه،  يليا  أن  حيتاج يف صغره 
احلالة بالذكر. وأيضا فطول املكث للمرء يوجب 
االستثقال للمرء عادة، وحيصل امللل ويكثر الضجر 
أوداج����ه،  هل��م��ا  وتنتفخ  أب��وي��ه  ع��ل��ى  فيظهر غضبه 
وأقل  الديانة،  وقلة  البنوة  بدالة  عليهما  ويستطيل 
املكروه ما يظهره بتنفسه املرتدد من الضجر. وقد 
أمر أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة، وهو 
هَلَُما ُأفٍّ  ت�َُقْل  السامل عن كل عيب فقال: (ف�َ��اَل 
 Al-Qurtubi,(“(َواَل ت�َن�َْهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما ق�َْوالاً َكرمياًا

.)1964

من خالل ما تقدم من اآليات الكرمية يتنب مدى اهتمام 
بلوغهما مرحلة  ال��وال��دي��ن وخ��اص��ة عند  برعاية  اإلس���الم 
اآلي��ات  أن  ن��رى  املرحلة  ه��ذه  ففي  والشيخوخة،  الكرب 
تؤكد على حسن املعاملة معهما ألهنما حيتجان إىل حاية 
ورعاية فائقة. فنهت اآليات عن أن يقول الولد لوالديه 
أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة أف، وهنت عن زجرمها 
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بإغالظ فيما ال يعجبه منهما.

رعاية المسنين على أساس خاص بهم وهو توقيرهم 
واحترامهم

لقد ح��ث اإلس���الم على ت��وق��ر واح����رتام املسنني، 
واستعملساليب كثرة يف احلثعلى هذا األمر، تارة 
يلتجئ إىل أسلوب التشجيع كما يف قوله r: »َما 
ا ِلِسنِِّه ِإالَّ ق�َيََّض اللَُّه َلُه َمْن ُيْكرُِمُه  َأْكَرَم َشابٌّ َشْيخاً
ِع���ْن���َد ِس��������نِّ��������ِه«)SunanTirmizi(. ه���ذا احل��دي��ث 
ال��ش��ري��ف حي��ث ش��ب��ابا يف إك����رام وت��وق��ر املسنني 
وي��ض��م��ن هل��م م��ن يفعل ذل���ك ع��ن��د بلوغهم هل��ذه 
املرحلة الصعبة. وقال r: »ِإنَّ ِمْن ِإْكرَاِم َجاَلِل اهلِل 
َماِم اْلَعاِدِل َوَحاِمِل  ْيَبِة اْلُمْسِلِم، َواإْلِ ِإْكرَاُم ِذي الشَّ
 Al-Bayhaqi,(»اْلُقْرآِن، اَل ي�َْغُلوا ِفيِه َواَل جَيُْفوا َعْنُه
2003(. يشجع الرسول الكرمي r الشباب يف هذا 
احلديث على إكرام واحرتام املسنني، وجعل ذلك 
ص��ورة م��ن ص��ور إج��الل اهلل ت��ع��اىل، وم��ا ذل��ك إال 

إليقاظ مهم الشباب يف التعامل مع املسنني.
ويف روايات أخرى جند أن الرسول الكرمي rاستعمل 
مع  السيئة  معاملة  ع��ن  والتنفر  التحذير  أس��ل��وب 
املسنني كقوله: »َم��ْن ملَْ ي�َ��ْرَح��ْم َص��غِ��رَنَ��ا، َوي�َ��ْع��ِرْف 
.)SunanAbu Dawud(»ِمنَّا ف�ََلْيَس  َحقَّ َكِبرِنَا 

فكلمة ليس منا تفيد التحذير.
واملالحظ من ه��ذه األح��ادي��ث النبوية أن اإلس��الم منح 
الشيوخ املسنني غاية االح��رتام والتوقر، 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 
إذا بعث جيشا أو س��ري��ة دع��ا صاحبهم،  rك���ان 
فأمره بتقوى اهلل ومبن معه من املسلمني خ��را، ث 

قال: »اغ��زوا باسم اهلل، ويف سبيل اهلل، قاتلوا من 
تثلوا، وال  ت��غ��دروا، وال  تغلوا، وال  ب���اهلل، ال  كفر 
 Al-Tabrani,(» ...تقتلوا وليدا وال شيخا كبرا

.).n.d
وسار على هذا املنهج خلفاؤه الراشدون، فهذا أبو 
بكر الصديق t يوصي يزيد بن أب سفيان حني 
بعثه إىل الشام قائال: »اَل ت�َْقت�ُُلوا َصِبيًّا، َواَل اْمَرأَةاً، 
 .)Sunan al-Bayhaqi(»...ا َك�����بِ�����راًا�� َش��ْي��خاً َواَل 
هذه هي معاملة اإلس��الم للمسنني يف احل��رب إنه 

حيرم قتلهم.

مسؤولية رعاية المسنينفي اإلسالم
باستقراء وتتبع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ميكننا 
أق��س��ام، وهي  ثالثة  إىل  املسنني  رع��اي��ة  تقسيم مسؤولية 

كاآليت:

أوال: عند أوالد المسنين
إن اإلسالم جعل مسؤولية رعاية املسنني يف عاتق 
مسؤولية  تكون  رعايتهم  أن  وكما  أوال،  أوالده���م 
فاألمر  بالنسبة ألوالده��م  أم��ا  وللمجتمع.  للدولة 
واض��ح ألن الولد هو املطالب برعاية وال��ده عقال 
ابنهما وهو ضعيف  قاما بربية  فالوالدان  وشرعا، 
فقاموا بالتضحية بكل شيء حت بالذات، وبذال 
أق��ص��ى جهد يف ص��ون��ه ح��ت أص��ب��ح رج��ال 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 
باملعاملة احلسنة   إم��ا  م��ن اجلميل وامل��ع��روف هلما، 
واألخ��الق املرضية، وإما باإلمداد امل��ادي إذا كانا 
حباجة وكان الولد موسرا، فأمر اهلل الولد أن يرحم 
والديه فقال له: (ِإمَّا ي�َب�ُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا 
أَْو ِكاَلمُهَا ف�اََل ت�َُقْل هَلَُما ُأفٍّ َواَل ت�َن�َْهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما 
ق�َ���ْوالاً َك��رمياً��ا َواْخ��ِف��ْض هَلُ��َم��ا َج��نَ��اَح ال���ذُّلِّ ِم��َن ال��رَّْحَ��ِة 
 Al-Quran((َوُقْل َربِّ اْرَحُْهَما َكَما َرب�ََّياين َصِغراًا
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.)17:23-24
أي إذا بلغ الوالدان عندك أو أحدمها سن الكرب، وصارا 
م��ن الضعف والعجز، كما  العمر حب��ال  عندك يف آخ��ر 
الواجبات  اتباع  فعليك  ب��دء حياتك،  كنت عندمها يف 

اخلمسة اآلتية:
) أي: ال تسمعهما قوال  األول:(َفال ت�َُقْل هَلُما ُأفٍّ
سيئا فيه أدىن تربّم، وال التأفف وهو التضجر والتأمل 
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 أب هريرة قال: قال رسول اهلل r: »رغم 
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 
 )Sahih Muslim( »كليهما ث مل يدخل اجلنة
. قال البيضاوي: “والنهي عن ذلك )أف( يدل 
على امل��ن��ع م��ن س��ائ��ر أن���واع االي����ذاء ق��ي��اس��ااً بطريق 

.)Al-Baydhawi, 1418H(»األوىل
ت�َ��ن�ْ��َه��ْرمُه��ا) أي: وال يصدر منك إليهما فعل  ال��ث��اين:(َوال 

قبيح.
الثالث: َوُقْل هَلُما ق�َْوالاً َكرميااً أي وقل هلما قوال لينا طيبا 

حسنا مقرونا بالتوقر والتعظيم واحلياء واألدب اجلم.
الرابع:(َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَِة) أي: تواضع 
ال��ت��واض��ع وإالن��ة  املبالغة يف  هلما بفعلك، وامل��ق��ص��ود منه 
اجل��ان��ب، ف��إن خفض اجل��ن��اح كناية ع��ن فعل ال��ت��واض��ع، 
ف��رخ��ه، فيخفض له  إل��ي��ه  ال��ط��ائ��ر إذا ض��م  وتشبيه حب���ال 

جناحه.
اخل��ام��س:(َوقُ��ْل َربِّ اْرَحْ��ُه��م��ا َكما َربَّ��ي��اين َص��غِ��رااً) 
أي: اط��ل��ب هل��م��ا ال��رح��ة م��ن اهلل يف ح���ال كربمها 
وعند وفاهتما. قال القفال رحه 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 

َربَّ��ي��اين  اْرَحْ��ُه��م��ا َكما  )َربِّ  فيقول:  بالرحة،  هلما 
. )Al-Zuhayli, 1418H(“(ًَصِغراا

وم��ن خ��الل ه��ذه اجلولة يتبني أن مسؤولية رعاية 
احلكومة  قبل  ال��ول��د  ع��ات��ق  أوال على  تقع  املسنني 
ي�َب�ُْلَغنَّ  ت��ع��اىل:(ِإمَّ��ا  قوله  يؤيده  ما  وه��ذا  واجملتمع، 
(ِع��ْن��َدَك)  البيضاوي: “ومعىن  قال  اْلِكب�ََر)  ِع��ْن��َدَك 
 Al-Baydhawi,(»أن يكونا يف كنفك وكفالتك
ع��ن��د  ال����ظ����الل  ص���اح���ب  أف������اد  وق�����د   .)1418H
ت��ف��س��ره ل��آي��ة ال��ك��رمي��ة وه���ذا م��ا ن��ص��ه: وال��ك��رب له 
ج��الل��ه، وض��ع��ف ال��ك��رب ل��ه إحي���اؤه وك��ل��م��ة(ِع��ْن��َدَك) 
ت��ص��ور معىن االل��ت��ج��اء واالح��ت��م��اء يف ح��ال��ة الكرب 

. )Sayyid Qutub, 1412H(والضعف

ثانيا: عند الحكومة اإلسالمية
إن احلكومة هلا دور يف رعاية املسنني،وهذا الدور 
 r ما نالحظه من خالل تأمل معاملة رس��ول اهلل
مع الشيوخ املسنني، وذلك باعتباره r رئيسا للدولة 
اإلسالمية. فلقد كان يف معاملتهr مع هذه الفئة 
م��ن ال��ن��اس أث���ر واض���ح يف ب��ي��ان دور احل��ك��وم��ة يف 
 :r اهلل  وتلبية حاجاهتم،قال رس��ول  رعايةظروفهم 
 Al-Bazzar,(»اأْلََكاِبَر َم  أُقَ��دِّ َأْن  ِجرْبِيُل  »أََم���َرين 

.)1997
ف��ت��ق��دمي األك���اب���ر يف احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ع���ام لكل 
جماالت احلياة، وهذا الفهم يؤيده حديثالصحاب 
اجلليل أنس بن مالك y حيث قال: »َجاَء َشْيٌخ 
يُرِيُد النَّيبَّ r فَأَْبطََأ الَقْوُم َعْنُه َأْن ي�َُوسُِّعوا َلُه«، ف�ََقاَل 
ال��نَّ��يبُّ r: »لَ��ْي��َس ِمنَّا َم��ْن ملَْ ي�َ��ْرَح��ْم َصِغرَنَا َوي�ُ��َوق�ِّ��ْر 

. )Sunan Tirmizi(»َكِبرَنَا
واملستفاد من احلديث أنه يتعني أن يعامل كال من 
يليق به، فيعطى الصغر حقه  الصغر والكبر مبا 
من الرفق به والرحة والشفقة عليه، ويعطى الكبر 
حقه م��ن ال��ش��رف وال��ت��وق��ر، ق��ال احل��اف��ظ العراقي: 
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إذا أمكن  للقادم على أهل اجمللس  التوسعة  »فيه 
توسعهم ل��ه سيما إن ك��ان م��ن أم��ر ب��إك��رام��ه من 
Al-(»ق����وم ال��ش��ي��وخ شيبا أو علما أو ك��ون��ه كبر 

. )Manawi, 1356H
حاجاهتم  يف  املسنني  الشيوخ  رعاية  منهج  وعلى 
ذهب اخللفاء الراشدون، ويف كتب السر والتاريخ 
اإلس��الم��ي من���اذج ك��ث��رة ش��اه��دة على ه��ذا األم��ر، 
ورد يف اخل��راج ألب يوسف أن عمر بن اخلطاب

y م��ر بباب ق��وم وعليه سائل ي��س��أل: شيخ كبر 
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، ث أرسل إىل خازن بيت 
املال فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فواهلل ما أنصفناه 
أن أكلنا شبيته ث نذله عند اهلرم«إمنا الصدقات 
املسلمون وهذا  للفقراء واملساكني«، والفقراء هم 
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 
 Al-Kharraj,( ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ

.)n.d.
فهذه الوقائع وما شابها تدل داللة واضحة على مسؤولية 
الدولة يف رعاية املسنني، واملستفاد من القصة أيضا أن 
سيدنا عمر y فوض أمر الشيخ الكبريف السن إىل بيت 

مال املسلمني.

ثالثا: رعاية المسنين مسؤولية المجتمع
إذ اإلسالم  واجملتمع اإلسالمي مطالب برعاية املسنني، 
يدعو إىل التكافل االجتماعي بني بن البشر كلهم، ولقد 
ج��رت سنة اهلل I أن خلق الناس حمتاجني إىل بعضهم 
بعضا، وسخر بعضهم خلدمة بعض، وال يستطيع أحدهم 
أن يعيش يف عزلة عن غره، بل ال بد من وجود التعاون 

والتكافل بينهم يف شت جمال احلياة.
وهذا التكافل االجتماعي إذا كان ضرورا اجتماعيا 

القيام ببعض األمور  ومطالب ملن له مقدرة على 
فاملستضعفون  أخ���رى،  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام  يستطيع  وال 
ب���اب أوىل أن يستفيدوا م��ن ه��ذا  ال��ع��اج��زون م��ن 
ال��ب��اب، ق��ال رس��ول اهلل r:»امل��ْس��لِ��ُم َأُخ���و امل��ْس��لِ��ِم اَل 
َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه، َوَم��ْن َك��اَن يف َحاَجِة َأِخيِه َك��اَن اللَُّه 
يف َحاَجِتِه، َوَمْن ف�َرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةاً، ف�َرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْربَةاً 
ا َست�ََرُه اللَُّه ي�َْوَم  ِمْن ُكرُبَاِت ي�َْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َست�ََر ُمْسِلماً

. )Sahih al-Bukhari(»الِقَياَمِة
فتفريج كرب املسنني داخل يف باب التكافل االجتماعي، 
وهم أوىل من غرهم لضعفهم واحتياجهم إىل املساعدة.

مجاالت رعاية المسنين في اإلسالم
جم��االت رع��اي��ة الشيوخ املسنني يف اإلس���الم ب��اب واس��ع 
ج��دا، ويصعب على الباحث حصره، وال��ذي ميكن أن 
نشر إليه هو أن الشريعة اإلسالمية اليت جاء با كتاب 
والعقل،  والنفس،  الدين،  تعاىل مدارها على حفظ  اهلل 
والّنسب، والعرض، واملال، وبالتال 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��الم��ي��ة خ��ص��ت ال��ش��ي��وخ ببعض 
األحكام، كأمثال أحكام الصالة، والصيام واحلج وغرها 
من األحكام، فالواجب على من يقوم برعاية املسنني يف 

منظور اإلسالم أن يعلمهم األحكام اليت ختصهم.
املسنينفي منظور  ل��رع��اي��ة  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  ف��ه��ذه ه��ي 
اإلس�����الم، وال����ذي ي��ربه��ن ع��ل��ى أن ال���ق���رآن ال��ك��رمي 
حلَّ مجيع املشكالت العاملية، ومل يرتك جانبااً من 
اجل��وان��ب ال���يت حيتاجها ال��ب��ش��ر يف ال��دن��ي��ا واآلخ���رة 
الطرق  بأقوم  إليها  القواعد، وه��دى  إال وض��ع هلا 
وأعدهلا. وصدق اهلل العظيم حيث قال: (ِإنَّ َهَذا 
 Al-Qur’an: 17:((أَق�َْوُم اْلُقْرآَن ي�َْهِدي لِلَّيِت ِهَي 

.)9
اليت  واخل��اص��ة  العامة  بالقواعد  اإلس���الم حفيل  أن  وم��ع 
س��ب��ق ذك��ره��ا يف رع��اي��ة امل��س��ن��ني جن��د يف ع��ص��رن��ا ال��راه��ن 
ع��دم رعاية  ي��ع��ان��ون مبشكلة  املسلمني  ب��ل��دان  بعض  أن 
يف  يعيشون  املسنني  معظم  أصبح  ه��ذا  وعلى  املسنني، 
الكثر،  وغرها  ونفسية،  وصحية،  اجتماعية،  مشاكل 
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والسبب يف ذلك عدم املباالة أو قلة اهتمام اجملتمع بم. 
وهذه املباالة أو قلة االهتمام برعاية املسنني نتيجة لعدة 

أسباب، منها:

أوال: الجهل بتعاليم اإلسالم عامة وتعاليم رعاية 
المسنين خاصة

لقد أشرنا يف هذه الدراسة إىل أن الشريعة اإلسالميةقد 
جعل  بل  فائقة،  عناية  املسنني  برعاية  واهتمت  اعتنت 
رعايتهم صورة من صور إجالل وإكرام اهلل I، ولكن كم 
من اجملتمعات املسلمة املعاصرة يدركون قمة هذه التعاليم 

فضال عن تطبيقها يف حياهتم وتعاملهم مع املسنني؟.
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 
التعليمية بالتعاليم اإلسالمية ككل،  من تزويد مناهجنا 
والرتكيز مبا يتعلق بالوالدين واملسنني، وذلك ببيان منزلة 
وف��ض��ائ��ل رع��اي��ة ال��وال��دي��ن، وم���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى عقوقهما، 
وخاصة عند الكرب كما خص اهلل تبارك وتعاىل ذلك يف 

القرآن الكرمي.

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 
جعلت  االقتصادية  له-املشكلة  املناسبة  احللول  لتقدمي 
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 

.u لبنات شعيب
ويف الوقتنفسه ال بد من االع��رتاف أيضا على أن 
األم هلا دور أساسي يف رعاية البيت، وهي مسؤولة 
 ...« :r أم���ام اهلل ب��ذه املهمة كما أخ��ربال��رس��ول
�����ْرأَُة يف ب�َ��ْي��ِت َزْوِج��َه��ا رَاِع��يَ��ٌة َوِه���َي َم��ْس��ئُ��ولَ��ٌة َع��ْن 

َ
َوامل

َرِعيَِّتَها... «)Sahih Bukhari( .قال القسطالين: 
“ورعاية املرأة يف بيت زوجها حُبْسن التدبر يف أمر 
 Al-Qastalani,(»وأضيافه وخدمه  وأَوالده  بيته 
1323H( . ومن حسن التدبر رعاية املسنني إذا 

وجدوا.

إن الواقع املعاصر يربهن على أن خروج املرأة إىل العمل 
يؤدي إىل عدم قيام املرأة املعاصرة بواجبها األساسية يف 
رعاية بيتها، ألهنا طول النهار مطالبة بإتقان مسؤوليتها يف 
مكان عملها، وهذا األمر يقتضي استعمال مهارة عقلية 
وبدنية، وبالتال، تعود إىل بيتها وهي متعبة، وظروفها ال 
تسمح هلا بقيام بواجبها املنزلية على أحسن ح��ال، ما 

يفتح بابا إلمهال رعاية البيت وأهله، ومنهم املسنون.

وللقضاء على هذهاملشكلة ينبغي التوازن بني عمل املرأة 
املعاصرة خارج بيتها الكتساب األجرة وبقائها يف بيتها 

للقيام مبسؤوليتها األساسية املتمثلة يف رعاية بيتها.
تبينمن خ��الل ه��ذه اجلولة أن  الوقت نفسه،  ويف 
للمرأة دور فعال ومسؤولية كبرة يف رعاية املسنني، 
خاصة إذا كان املسن من والديها، وهذا ما فقهه 
ابنتا شعيب، فقامتا بفعل ما كان يفعله أبومها بدال 
منه بسبب شيخوخته، وبال أدىن شك، هذا من 
باب مراعاة وتعامل حسن مع املسنني، قال تعاىل: 
��ا َوَرَد َم��اَء َم��ْديَ��َن َوَج���َد َعَلْيِه أُمَّ���ةاً ِم��َن النَّاِس  (َولَ��مَّ
َيْسُقوَن َوَوَج��َد ِمْن ُدوهِنِ��ُم اْم��َرأَت�َ��نْيِ تَ��ُذوَداِن قَاَل َما 
َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َنْسِقي َحتَّ ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا 

)Al-Qur’an: 28: 23((َشْيٌخ َكِبٌر
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  
والَدي غره، وهذا ما يالحظعند تدبر قصة موسى 
وصهره شعيب، قال تعاىل: (قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَاأََبِت 
Al-(اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخي�َْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي

ال��ظ��الل عند  Qur›an: 28: 26(.ق����ال ص��اح��ب 
ت��ف��س��ره ل��آي��ة ال��ك��رمي��ة: “ف��ه��ي ت��ش��ر ع��ل��ى أبيها 
باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل واالحتكاك 
وال������ت������ب������ذل«)SayyidQutub, 1412H(.وي����ق����ول 
ط���ن���ط���اوي: “ق����ال����ت ألب���ي���ه���ا ب����وض����وح واس��ت��ق��ام��ة 
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العرض  النقية  الفطرة  السليمة  امل��رأة  قصد- ش��أن 
ال��ق��وي��ة الشخصية- ي��ا أب��ت اس��ت��أج��ر ه��ذا الرجل 
الغريب ليكفينا تعب الرعي، ومشقة العمل خارج 

.)Tantawi,1998(»البيت
ف��ه��ذا ال��ك��الم ي��دل على أن م��وس��ى u ق��ام بعمل 
الشيخ  السقي واحل��ف��اظ على ماشية  م��ن  ام��رأت��ني 
ال��ك��ب��ر، وال��ق��ي��ام عليها يف إص��الح��ه��ا وصالحها، 
وغ���ره م��ن األع��م��ال يف خ��دم��ة أه��ل بيت الشيخ 
الكبر اهل��رم. وهذا ما يؤكده القرآن الكرمي حينما 
قال الشيخ الكبر استجابة القرتاح ابنته يا موسى 
إين أري��د أن أنكحك إح��دى ابنيت هاتني، بشرط 
أن تعمل أج��را عندي لرعي غنمي مث��اين سنني، 
ف���إن أت��م��ت ع��ش��را ف��ه��ذا اإلت����ام م��ن ع��ن��دك على 
سبيل التفاضل والتكرم، قال تعاىل: (قاَل ِإينِّ أُرِيُد 
َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى اب�َْنيَتَّ هات�نَْيِ َعلى َأْن تَْأُجَرين 
مَث���اينَ ِح��َج��ٍج فَ���ِإْن أَْتَ��ْم��َت َع��ْش��رااً فَ��ِم��ْن ِع��ْن��ِدَك َوما 
أُرِي���ُد َأْن َأُش���قَّ َعَلْيَك َس��تَ��ِج��ُدين ِإْن ش��اَء ال��لَّ��ُه ِمَن 

.)Al-Qur›an: 28: 27(الصَّاحِلِنَي
وقبل موسى عرض الشيخ الكبر ورد عليه قائال: 
ف�اََل  َقَضْيُت  اأْلََجَلنْيِ  َا  أميَّ َوب�َي�َْنَك  ب�َْيِن  َذِلَك  (قَاَل 
Al-((ُع������ْدَواَن َع��لَ��يَّ َوال���لَّ���ُه َع��لَ��ى َم���ا ن�َ���ُق���وُل وَِكيٌل

قال طنطاوي: “واملتأمل يف   )Qur’an: 28: 28
هذه اآليات الكرمية، يرى فيها جبالء ووضوح، ما 
جبل عليه م��وس��ىu م��ن ص��رب على ب��أس��اء احلياة 
وضرائها ومن مهة عالية حتمله يف كل موطن على 
دائما ال  إجيابية تعله  احمل��ت��اج، وم��ن طبيعة  إعانة 
Tan-( اليدين«  مكتوف  يرضيه  م��اال  أم��ام  يقف 

.)tawi,1998
واملستفاد من تعليق الدكتور طنطاوي أن سيدنا موسى 
uكان ذا مهة عالية على إعانة كل حمتاج، وهذا دفعه إىل 
رعاية صهره املسن، ما يدل على أن رعاية املسنني أمر 
مشرتك بني الرجل وامل��رأة، وال يتص به باملرأة كما هو 

شائع يف بعض اجملتمعات يف العامل اإلسالمي املعاصر.

وهناك أدلة كثرة يف القرآن والسنة تدلداللة واضحة 
على ه��ذا األم��ر، منها قوله تعاىل: (َوقَ��َض��ى َربُّ��َك 
ي�َب�ُْلَغنَّ  ِإمَّا  ِإْحَساناًا  َوبِاْلَواِلَدْيِن  ِإيَّ��اُه  ِإالَّ  ت�َْعُبُدوا  َأالَّ 
ِعْنَدَك اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا ف�اََل ت�َُقْل هَلَُما ُأفٍّ 
 Al-Qur’an:((ق�َ��ْوالاً َكرمياًا هَلَُما  َوقُ��ْل  ت�َن�َْهْرمُهَا  َواَل 
ِعْنَدَك  ي�َب�ُْلَغنَّ  (ِإمَّ��ا  تعاىل:  لقوله  23 :17(فاملتأمل 
اْلِكب�ََر َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا) جيد أن الضمر يف كلمة 
)ِعْنَدَك( موجه إىل الرجل، وهذا من باب التغليب، 
املسنني  برعاية  مطالب  ال��رج��ل  يكون  ه��ذا  وعلى 
كما هو احلال عند املرأة، بل هو مقدم في هذا 

الواجب.
فالكتب احلديثية متضافرة  النبوية  وأما األحاديث 
منها  اجلليل،  العمل  ه��ذا  على  احل��اث��ة  بالنصوص 
قوله r: »...َوالرَُّجُل رَاٍع يف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 
َرِعيَِّتِه... «)Sahih al-Bukhari(. فرعاية الرجل 
ألهل بيته يشمل املسنني أيضا. وروى أبو داود يف 
سننه أنه َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اللَِّه r ف�ََقاَل: ِجْئُت 
أُبَاِيُعَك َعَلى اهلِْْجَرِة، َوت�َرَْكُت أَب�ََويَّ ي�َْبِكَياِن، ف�ََقاَل: 
 Abu(»اْرِجْع َعَلْيِهَما فََأْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيت�َُهَما«
Dawud(. فهذه النصوص وغرها تبني مسؤولية 

الرجل يف رعاية أبويه وخاصة عند كرب السن.
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 
با خر  قاموا  من  فمنهم  أبنائهم وجمتمعاهتم،  تربية  يف 
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 
األوالد برعاية آبائهم خاصة عند الكرب ألهنم ما عندهم 

استعدادات نفسية ومعنوية للقيام مبسؤولية رعايتهم.
ول��ع��ل ه���ذا ت��ن��درج حت��ت ال��ق��اع��دة ال��ع��ام��ة والسنن 
ال��ك��ون��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ق��ول��ه ت��ع��اىل: (ِإْن َأْح��َس��ْن��تُ��ْم 
Al-(...ف�ََلها َأَس������ْأُتْ  َوِإْن  أِلَن�ْ��ُف��ِس��ُك��ْم  َأْح��َس��ْن��تُ��ْم 
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العمل  Qur’an: 17:7(. هذه اآلي��ة تقرر قاعدة 
واجل��زاء: واجل��زاء من جنس العمل، وه��ذه القاعدة 
ال��دن��ي��ا وال يف اآلخ���رة،وت���ع���ل عمل  ت��ت��غ��ر يف  ال 
اإلنسان كله له، بكل مثاره ونتائجه. وتعل اجلزاء 
مثرة طبيعية للعمل، منه تنتج، وبه تتكيف وتعل 
اإلنسان مسؤوال عن نفسه، إن شاء أحسن إليها، 
وإن شاء أساء، وال يلومن إال نفسه حني حيق عليه 

.)Sayyid Qutub, 1412H(اجلزاء
أن رجال  قلناه، روي  م��ا  تؤيد  القصة  ه��ذه  ولعل 
ج��اء إىل عمر ب��ن اخل��ط��ابy يشكو 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���ر امل��ؤم��ن��ني 
ق��ال:  بلى،  ق��ال:  أب��ي��ه؟  للولد حقوق على  أليس 
ف��م��ا ه��ي ي��ا أم���ر امل��ؤم��ن��ني؟ ق���ال ع��م��ر: أن ينتقي 
أمه، وحيسن اسه، ويعلمه الكتاب )أي القرآن(، 
ق��ال الولد: يا أم��ر املؤمنني إن أب مل يفعل شيئااً 
م��ن ذل���ك، أم���ا أم���ي ف��إهن��ا وجن��ي��ة ك��ان��ت جمل��وس��ي، 
وقد ساين ُجعالاً )أي خنفساء(، ومل يعلمن من 
ال��ك��ت��اب ح��رف��ااً واح�����دااً. فالتفت ع��م��ر إىل ال��رج��ل 
وق���ال ل��ه: »ج��ئ��ت إل تشكو ع��ق��وق اب��ن��ك، وقد 
عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء 

.)MultaqaAhl al-Tafsir(»!إليك؟
وللقضاء على هذه الظاهرة يف اجملتمعات املعاصرة ينبغي 
تربية  أبنائهم  تربية  ي��رك��زوا يف  أن  األم���ة اإلس��الم��ي��ة  على 
إسالمية صحيحة؛ ألهنا كاملة وشاملة وكافية الستعداد 

الناس يف حتمل مسؤوليتاهتم.
ه����ذه ه���ي أه����م األس����ب����اب ال����يت ت�����ؤدي إىل إمه��ال��ب��ع��ض 
األس��ب��اب  وه���ذه  املسنني،  برعاية  اإلس��الم��ي��ة  اجملتمعات 
آباءهم وأمهاهتم  يرسلون  املسلمني  أبناء  جعلت معظم 

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 

الوالدين وخاصة عند الكرب، وهذه الدور تلعب دورا ما 
يف رعاية وتربية املسنني ما يفض هلم حرارة اآلالم.

كما أن��ه ي��رى الباحث وج��وب صبغة ه��ذه ال��دور 
صبغة إسالمية، وذلك بإضافة الربامج اليت تساعد 
حياهتم  يف  وتطبيقه  إس��الم��ه��م  معرفة  يف  املسنني 
يَن  عمال بوصية إبراهيم u(ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
 Al-Qur’an: 2:((ُمْسِلُموَن َوأَن�ُْتْم  ِإالَّ  َتُوُتنَّ  ف�اََل 
132( وعمال بقوله تعاىل: (يَاأَي�َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات�َُّقوا 
Al-((اللََّه َحقَّ ت�َُقاتِِه َواَل َتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَن�ُْتْم ُمْسِلُموَن

Qur’an: 3: 102(وقوله تعاىل: (َواْعُبْد َربََّك َحتَّ 
.)Al-Qur’an: 15 : 99((يَْأتَِيَك اْلَيِقنُي

الباحث أن األفضل واألصلح أن  ومع ذلك كله، يرى 
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��رب، وه���ذا ي��الح��ظ يف قوله 
تعاىل: (ِإمَّا ي�َب�ُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب�ََرَأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا) 
ق��ال ال��ب��ي��ض��اوي: “وم��ع��ىن (ِع���ْن���َدَك) أن يكونا يف 

.)Al-Baydhawi, 1418H(»كنفك وكفالتك
وخاصة  وحناهنماألوالدهم  الوالدين  حمبة  ب- 
القرب واملعايشة معهم، وهذا  عند الكرب تقتضي 
ما فقهه إخوة يوسف فقالوا له: (يا أَي�َُّها اْلَعزِيُز ِإنَّ 
َلُه أَبااً َشْيخااً َكِبرااً))Al-Qur’an: 12: 78( فهم ال 
يستشفعون له، وإمنايستشفعون ألبيه الذي بلغ من 
الكرب عتّيا، فال حيتمل هذه الصدمة اليت تصدمه 

.)Al-Khatib, n.d.(بفقد ابنه هذا
رع���اي���ة ال���وال���دي���ن ع��ن��د ال���ك���رب واإلح���س���ان  ت- 
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 
والديه، قال رسول اهللr:»َرِغ��َم أَْنُف َرُجٍل ذُِكْرُت 
، َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْيِه  ِعْنَدُه ف�ََلْم ُيَصلِّ َعَليَّ
َرَمَضاُن ُثَّ اْنَسَلَخ ق�َْبَل َأْن ي�ُْغَفَر َلُه، َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل 
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Al-(»يُْدِخاَلُه اجلَنََّة ف�ََلْم  الِكب�ََر  أَب�َ��َواُه  ِعْنَدُه  أَْدَرَك 
.)Shaybani, 1995

املسنني  رع��اي��ة  دور  تأسيس  ي��ك��ون  غالبا  ث- 
فيهايعملون  العمال  ومعظم  ت��اري،  أس��اس  على 
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 تاري، (أََفَمْن َأسََّس ب�ُن�َْيانَُه 
��َس  َعَلى ت�َ��ْق��َوى ِم��َن اللَِّه َوِرْض���َواٍن َخي�ٌْر أَْم َم��ْن َأسَّ
 Al-Qur’an: 9:((َه�����اٍر ُج��ُرٍف  َشَفا  َعَلى  ب�ُن�َْيانَُه 

.)109

المصادر والمراجع
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