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 وقت التنفيذ الفئة المنفذة الفئة المستفيدة آلية التنفيذ الهدف
الفئة 
 المتابعة

 مالحظات

 
 
 
 

رعاية المسِنين في -1
تمتاز بالشمولية  اإلسالم

 والتنوع
 
 
 
 

تغيرات التي ال -2
 الكبرتصاحب مرحلة 

 
 

أساليب التعامل مع  -3
 المسنين

 :الصفوف األولية /1
 ليس : )) الرسول صلى اهلل علية وسلم  لتلوين عبارات عن عناية اإلسالم للكبار كقو

  الترمذي  هخرجأ(( منا من لم يرحم صغيرنا ويوِقر كبيرنا 

 ال
ت
با
طال

لة
ح
ر
م

 

ية
دائ
بت
ال
ا

 

سة
ر
مد
 ال
ت
ما
عل
م

 

 
 في حصص االحتياط 

ية
الم
س
إل
 ا
ية
رب
الت
ة 
حد
 و
ت
فا
ر
ش
م

 

  

   قال رسول اهللشرح أحاديث  ومنها (( : ، رغم أنفه  ثَم رغم أنفه ، ثَم رغم أنفه
من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثَم لم يدخل الجنة : قيل من يا رسول اهلل قال 

  صحيح مسلم(( 
  وقت الفسحة معلمة المصلى

  اإلذاعة الصباحية معلمة المصلى (.يومان ) إذاعة  مدرسية عن حق الكبار علينا  

 :الصفوف العليا/2 
  توزع منذ استالمها المعلمات (حق الكبار علينا)مطوية عن 

 

  المعلمات .مسابقة أفضل عبارة في حق الكبير 
يعلن عنها منذ 

 استالمها

 توزع منذ استالمها معلمة المصلى لوحة حائطية 

  معلمة المصلى هدية المصلى 
 توزع منذ استالمها

  اإلذاعة الصباحية معلمة المصلى (يومان ) إذاعة  مدرسية عن حق الكبار علينا  

  هـ21/11/1221 معلمة المصلى (حقوق المسن وأساليب التعامل معه )محاضرة  

   معلمات  (أهم التغيرات التي تصاحب المسن وأساليب التعامل معه )تحت عنوان : محاضرة  +
إداريات  
المرحلة 
 االبتدائية

 معلمة المصلى

 هـ22/11/1221

 

 ( .حق الكبار علينا)مطوية عن 
 توزع منذ استالمها

  ( أهم التغيرات التي تصاحب المسن وأساليب التعامل معه) تحت عنوان : محاضرة 

 المجتمع األسري
محاضرة 
 األمهات

المرحلة ) 
 (االبتدائية

 هـ22/11/1221 معلمة المصلى

  

 
 
 



 آلية تفعيل برنامج للكبار حق علينا للمرحلة المتوسطة والثانوية
 هـ1201/ 10/ 0إلى 11/02من 

 الهدف
 التنفيذآلية 

 
 زمن التنفيذ الفئة المستفيدة الفئة المنفذة

 مالحظات الفئة المتابعة

 
 
 

رعاية المسِنين في  -1
تمتاز بالشمولية  اإلسالم

 والتنوع

 
 

تغيرات التي تصاحب ال -0
 الكبرمرحلة 

 
 

أساليب التعامل مع  -3
 المسنين 
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   عن حق الكبار ومكانتهم بيننا  من قبل الطالباتإعداد برنامج  توعوي . 
 حصص االحتياط الطالبات

  حصص االحتياط معلمات المدرسة كتابة عبارات من قبل الطالبات عن حق الكبار باستخدام الحاسب 

  مسابقة رسالة إلى زميلة عن احترام الكبير. 
 يوزع إعالنها معلمات المدرسة

  اإلذاعة الصباحية معلمة المصلى (يومان . ) إذاعة  مدرسية عن حق الكبار علينا 

  وجعلها محطة تكريم  حرص اإلسالم على هذه المرحلة حول  برنامج حواري للطالبات
 :وهي على النحو التالي وأوصى بأهلها مزيد رعاية .اصةخوعناية 

 رعاية الوالدين كمظهر من مظاهر رعاية المسِنين في اإلسالم # 

 .رعاية صديق الوالدين كمظهر من مظاهر رعاية المسِنين في اإلسالم : # 

 إن جزاء اإلحسان في اإلسالم اإلحسان# 

 للمسن العقلية وتغيرات النفسية واالنفعالية ال#   

 سلوك وممارسات المسلمين في تعاملهم مع المسِن# 

 حصص االحتياط معلمات المدرسة

   هـ01/11/1201 معلمة المصلى (حقوق المسن وأساليب التعامل معه ) محاضرة  

   (أهم التغيرات التي تصاحب المسن وأساليب  التعامل معه)تحت عنوان :  محاضرة 

 معلمة المصلى
 إداريات/ معلمات 

متوسط وثانوي ) 
) 

 هـ00/11/1201

 

  ( .حق الكبار علينا)مطوية عن 

 

 توزع منذ استالمها

  محاضرة لألمهات: 
 (أهم التغيرات التي تصاحب المسن وأساليب التعامل معه)تحت عنوان 

 معلمة المصلى

 المجتمع األسري
 محاضرة األمهات

متوسط وثانوي ) 
) 

 هـ02/11/1201

 

 
 



 

 

 

 

 

 ( اإلذاعـــــات) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :اإلذاعة األولى 
  مفهوم مرحلة المسنين وأهميتها: 

(هو شيخ بَين الشيخوخة : ) يقول ابن فارس . من أدرك الشيخوخة :الشيخ هو 
(1)

 
 (0)ويطلق على المرأة شيخة ، إذا أدركت الشيخوخة 

 (3)هو من استبانت فيه السن ، أو هو الطاعن في السن: بالشيخ   نومراد اللغويي
 : بيان معنى الشيخ اصطالحا 

يطلق الشيخ المسن على الذي انتهى شبابه ،وطعن في السن بحيث يعجزز عزن األداء بسزبب الكبزر     
 .اة القوة والشباب ، فال يرجى له عودة إلى حي

  الشيخوخة في القرآن الكريم: 
وردت عدة آيات تبين طبيعزة هزذه المرحلزة وسزماتها وكيفيزة التعامزل معهزا ،ومزن اريزات القرآنيزة           

َوالَلُه َخَلَقُكْم ُثَم َيَتَوَفاُكْم َوِمنُكم َمن ُيَرُد ِإَلزى َأْرَذِل   :التي تحدثت عن مرحلة آخر العمر قوله تعالى 
يخبزر  : ، يقزول ابزن كثيزر فزي تفسزير اريزة       ( )  اْلُعُمِر ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيئًا ِإَن الَلزَه َعِلزيمق َقزِديرق   

تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشزأهم مزن العزدم ، ثزم بعزد ذلزا يتوفزاهم ، ومزنهم مزن          
 ( ) .يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة 

 :ولقد جاءت طبيعة هذه المرحلة مفصلة في كتاب اهلل عز وجل 
 :ومن اريات القرآنية الدالة على ذلا ما يلي :  الشيب-1

ُثَم َجَعَل ِمن َبْعِد ُقَوٍة َضْعفًا َوَشْيَبًة  : قال تعالى 
 ( ) 

 :ومن اريات القرآنية الدالة على ذلا ما يلي :  الشيخ-0
ِإَن َلُه َأبًا َشْيخًا َكِبيرًا ْلَعِزيُزٱا َأُيَها وْا يَقاُل : قال تعالى 

 ( ) 
 :أما هذا اللفظ فوردت عدة مفردات منها : الكبر -0

 ( )  َقاَل َأَبَشْرُتُموِني َعَلى َأن َمَسِنَي اْلِكَبُر َفِبَم ُتَبِشُروَن : قال تعالى 

  الشيخوخة في السنة النبوية: 
اشتملت على بيزان هزذه المرحلزة وطبيعتهزا ومطالبهزا ، وهزذا يزدل علزى عنايزة          وردت أحاديث عدة 

من الوضعية التي   السنة النبوية بمرحلة المسنين مرحلة الضعف العام التي كان يتعوذ الرسول
يصل إليها اإلنسان في هذه المرحلة المتمثلزة فزي الضزعف ، والتغيزر فزي الطبيعزة اإلنسزانية ، فعزن         

اللهزم إنزي أعزوذ بزا مزن البخزل والكسزل والهزرم         : "" كزان يزدعو    أنس بن مالزا أن رسزول اهلل   
 ( ) "" وأرذل العمر وعذاب القبر ، وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات 

                                                 

-
 232، ص 3شهاب الدين أبي عمرو ، ج: أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق  1

-
 323أحمد الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ص 2

 323الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص 3-
-
 17سورة النحل ، آية  2

-
 372، ص2ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج 3

-
 .32سورة الروم  ، آية  2

-
 .17سورة يوسف  ، آية  1

-
 .32سورة الحجر  ، آية  7

 (2172)، ح2713، ص2اإلمام مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء واالستغفار ، باب التعوذ من العجز والكسل ، ج -



والمزراد باالسزتعاذة مزن الزرد إلزى أرذل العمزر لمزا فيزه         : )قال النووي رحمه اهلل في شرح الحزديث  
من الخرف واختالل العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجزز عزن كثيزر مزن     

(  ) (الطاعات والتساهل في بعضها 
 

وعزدم اإلضزرار بهزم أو تزأخيرهم ،     وجاء في حديث آخر ما يوضح اهتمام السنة النبوية بالمسزنين  
يزا رسزول اهلل إنزي ألتزأخر عزن      : إن رجزال قزال   : قال  فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو النجاري 
غضزب فزي موعظزة أشزد غضزبا منزه        فما رأيزت النبزي   . صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا 

فزنن فزيهم الكبيزر وذا الحاجزة     إن منكم منفزرين فزأيكم مزا صزلى بالنزاس فليزوجز       : "" يومئذ ثم قال 
وجاء في حديث أن مرحلة المسنين هي مرحلة الشيخوخة أو الهزرم  وهزو الزيزادة فزي كبزر       (  )""

أن هذه المرحلة هي آخر مرحلة قبل  السن الذي يطلق عليه أرذل العمر  ، وقد أخبر رسول اهلل 
م صززغيرنا ويززوقر كبيرنززا لززيس منززا مززن لززم يززرح:"" قززال  المززوت ، وجززاء فززي الحززديث أن النبززي 

وقزد بزوب البخزاري     (  )""يسزلم الصزغير علزى الكبيزر     :""  وفي حديث آخر قزال الرسزول    (  )""
 وفي حديث آخر أرشد الرسزول  ( .  رباب يسلم الصغير على الكبي) على هذا الحديث بابا أسماه 
 . (  )""ابدؤوا بالكبراء أو قال باألكابر:""إلى تقديم المسن حيث قال 

*************************** 

 
 

  خصائص مرحلة المسنين: 
الَلزُه اَلزِذي    : لقد بين المنهج اإلسالمي طبيعزة هزذه المرحلزة وسزماتها ، قزال اهلل سزبحانه وتعزالى        

ًة َيْخُلزُق َمزا َيَشز ُء    َخَلَقُكْم ِمن َضْعٍف ُثَم َجَعَل ِمن َبْعِد َضزْعٍف ُقزَوٍة ُثزَم َجَعزَل ِمزن َبْعزِد ُقزَوٍة َضزْعفًا َوَشزْيبَ         
ولقد عبر عن طبيعة هذه المرحلزة عمزرو بزن مسزعود السزلمي فزي إجابتزه        .(  )  َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر

مزا يسزأل أميزر المزؤمنين عمزن      : ) على سؤال معاوية بن أبي سفيان عندما سأله عن حالزه بقولزه   
، وكثززر منززه مززا يجززب أن يقززل   سززقطت ثمرتززه ، وذبلززت بشززرته ، وابززيض شززعره ، وانحنززى  هززره   

وصعب منه ما كان يحب أن يذل ، وترك المطعم وكزان المزنعم وذهزب لونزه ، وكثزر سزهوه ، وثقزل        
 (على األرض ، وقرب بعضه من بعض فقل إيحائه ، وكثر ارتعاشه ، فنومه سبات ، وهمزه تزارات  

(  ) 
  الخصائص الجسمانية للمسن: 

هززذه المرحلززة فززالحواس مثززل السززمع والبصززر يضززعف  يبززدأ الضززعف فززي البززروز لززدي اإلنسززان فززي  
أداؤهما  ويستمر الضعف ينتقل من جزء إلى آخر من أجزاء الجسم ، حيزث يسزير اإلنسزان بخطزى     

، ويمكززن تلخززيص الخصززائص الجسززمية فززي النقززاط   .متدرجززة غالبززا نحززو التززدهور الجسززمي العززام   
 :التالية 

                                                 

 .23-27، ص11النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج -

 (217)،ح227،ص1اإلمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الجماعة واإلمامة ، باب تخفيف اإلمام في القيام ،ج -

 ( 1313)، ح321، ص2الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، ج -

 (3777)،ح2372،ص3اإلمام البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب االستئذان ، باب يسلم الصغير على الكبير ،ج -

 (371)،ح2محمد ناصر الدين األلباني ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، ج -

-
 .2 سورة الروم  ، آية   1

-
  00، ص3محمد مرسي الخولي، ج: ابن عبد البر القرطبي ، بهجة المجالس وأنس المجالس ، تحقيق  12



 .لنقص مادة الكالسيوم ضعف الجهاز العظمي -0. ضعف الجهاز العضلي -1
ضزعف الجهزاز العصزبي حيزث تضزعف عنزده       -2 .ضعف الحواس لدي المسزن فزي هزذه المرحلزة     -3

تكززاثر األمززراض وتنوعهززا بصززورة مسززتمرة  لقلززة    -  .السززيطرة اإلراديززة علززى نشززاطه بالتززدريج   
مززع  تغيززر مظهززر الجلزد الخززارجي حيززث يفقزد نعومتززه وبريقززه   -2 .المناعزة الجسززدية وقلززة الحركزة   

 .  شكوي المسن من آالم الجسد وتعب العظام
  الخصائص النفسية واالنفعالية: 

 :إلللللللللى مجمللللللللوعتين   تنقسللللللللم العوامللللللللل التللللللللي تللللللللمثر فللللللللي الحالللللللللة النفسللللللللية للمسللللللللنين    
يحدث للفرد من طفولته وحتى شيخوخته في صحته البدنية والنفسلية   كل ما :تشمل المجموعة األولى
مكاسلب  و ن تعلليم وتربيلة وعملل وزواج وأملراأ  وأفلراح وأتلراح      والبيئيلة مل   وعالقاته االجتماعية

مضلافا  إليهلا قلدرة     ونجاحات وإخفاقات كلهلا تلمثر بطريقلة أو بل خرى عللى الحاللة النفسلية         وخسائر
 .لهلللللللللا الفلللللللللرد عللللللللللى التكيلللللللللف أو الصلللللللللراع واللللللللللتخلص ملللللللللن ا ثلللللللللار أو االستسلللللللللالم   

الشليخوخة ملن كيفيلة اسلتقباله هلو لهلذ         سلن ما يحدث للفلرد عنلد دخولله      : وتشمل المجموعة الثانية
العملل أو اللزوج أو ابتعلاد األوالد ثلم نظلرة المجتملع       ن المرحلة وكمية ونوع المفتقدات فيها مثل فقدا

 .ولآلخلرين   العائلية للمسن نفسه، ثم قيمة الدور اللذي يلعبله المسلن وأهميلة هلذا اللدور لنفسله        والبيئة
السن عند البعض علن ذاتله ويبلرز القللق واالكتئلاب والمللل كمظهلر        يتغير مفهوم الفرد في هذا ذلك ل

جديد في حياة المسن، كما يصاحب ذلك توهم المرأ وكثرة الشكوى واإلعجاب بالماضلي والعنلاد،   
وأرجللع البللاحثون تفللاقم الحالللة النفسللية للمسللن إلللى فقدانلله لوقللارب واألصللدقاء، وكللذلك للتغيللرات        

يصلاحب  و  يميل بعض المسنين إلى المبالغة فلي قلدراتهم وصلفاتهم    فكفقد السمع والبصر : العضوية
عللى اللذات وقلد تظهلر عللى اللبعض ملنهم مظلاهر الغيلرة واألنانيلة ومحاوللة             ذلك قلدر ملن التركيلز   

 باالهتمام ولفت االنتبا  والحرص الشديد على الممتلكات الشخصية مهما كانت قيمتهلا وقلد   االستئثار

وعلدم الثقلة والتهلوين أو المبالغلة فلي       نتقلاد المسلتمر لتصلرفات ا خلرين    تظهر على البعض منهم اال
ملن علدم السليطرة عللى المشلاعر وعلدم االكتلراث         أحداث الحياة اليومية كما قلد يقلود ذللك إللى نلوع     

  بضوابط السلوك 

  الخصائص االجتماعية: 

نزاقض أفزراد جيلزه    والتي أبرزهزا االغتزراب االجتمزاعي أو الوحزدة التزي يحزس بهزا المسزن بسزبب ت         
. أو يصبح في عزلة إذا تفرق أقاربه عنه بسبب الموت ، أو انتقال العمزل  . وأصحابه الذين فقدهم 

كل هذا يؤدي إلى وجود هذه المشزكالت لزدي المسزن والتزي قزد تعيقزه عزن المشزاركة االجتماعيزة ،          
جسزمي والنفسزي ، كمزا    فيشعر بالعزلة ويميزل إلزى االنطزواء فيعتزل نفسزيا وبالتزالي يززداد مرضزه ال        

يعاني من حاالت االكتئاب والتقلب المزاجي وكثرة الهواجس واألوهام وإساءة الظزن بمزن حولزه ال    
كمزا يمتزاز   .سيما إذا كانت العالقات االجتماعية ضعيفة بين أفزراد المجتمزع الزذي ينتمزي لزه المسزن       

 .بالعناد وتصلب الرأي
  الخصائص العقلية: 

للضعف العقلي حيث يتدهور الدماغ والجهاز العصبي المركزي بصزورة  يتعرض المسن في الغالب 
حيزث   .سريعة وقد يؤدي ذلا إلى التأثير على الدماغ بالتدريج فيطلق على ذلزا تزدهور الشزيخوخة   
وقزد جزاء    يبدأ كثرة النسيان عند الكبير في السن فينسى األحداث القريبة العهزد منزه لجزدة حزدوثها    

لقزد لقيزت يازيزد خيزرا كثيزرا      : برة قال لزيد بزن أرقزم رضزي اهلل عزنهم     في الحديث أن حصين بن س
وسززمعت حديثززه وغزززوت معززه وصززليت خلفززه ، حززدثنا يززا زيززد مززا سززمعت مززن   رأيززت رسززول اهلل 



يا ابن أخي ، واهلل لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الزذي كنزت أعزي    : قال  رسول اهلل 
 . (  )(من رسول اهلل 

                                                 

-
 (2277)، ح1713،ص2اإلمام مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل علي بن أبي طالب ، ج 11



 :  الثانيةاإلذاعة 
  حقوق المسنين في التربية اإلسالمية: 

      (  ()  ) :التخفيف عن المسن في العبادات ورفع الحرج عنه-1
ولما كان كبزر السزن مزن أسزباب العجزز والضزعف فقزد شزرعت لزه أحكزام فيهزا تخفيزف عزن المسزن               

 :أمثلة ذلا  العاجز أو المسن المريض بخاصة ومراعاة طبيعته ال سيما في مجال العبادات ومن
يشرع للمسزن التزيمم إذا عجزز عزن الطهزارة أو الوضزوء أو الغسزل أو         :رخصة الطهارة ( أ 

شق عليه ذلا فله أن يتيمم إذا عجز عن الحركزة أو لزم يجزد مزن يقزوم بخدمتزه وتقزديم مزا يحتاجزه          
  .(  )لرفع الحدث عنه أو لم يجد من يناوله الماء شرعا

إذا عجززز المسززن عززن أداء الصززالة بصززورتها الكاملززة فلززه أن يقززوم     :  رخصللة الصللالة ( ب
بالصالة على حسب استطاعته فزنن لزم يسزتطع قائمزا فجالسزا أو علزى جنزب ، جزاء فزي الحزديث أن           

صززل قائمززا فززنن لززم تسززتطع فقاعززد فززنن لززم تسززتطع فعلززى  :"" قززال لعمززران بززن حصززين  النبززي 
 (  )""جنب

إذا عجزز المسزن عزن الصزيام جزاز لزه أن يفطزر ويفزدي عزن كزل يزوم             : رخصلة الصلوم  ( جـ
َوَعَلززى اَلززِذيَن ُيِطيُقوَنززُه ِفْدَيززةق َطَعززاُم ِمْسززِكيٍن   : أفطززره بنطعززام مسززكين لقولززه تعززالى 

قززال ابززن  (  ) 
ليسزت بمنسزوخة هزو الشزيخ الكبيزر والمزرأة الكبيزرة ال يسزتطيعان أن يصزوما فيطعمزان           : ) عباس 

(  ) (مسكينا مكان كل يوم
   

يزا رسزول   : فعن ابن عبزاس رضزي اهلل عنهمزا أن امزرأة مزن خزثعم قالزت        :  خصة الحجر( د
أفزأحج عنزه     ةاهلل إن فريضة اهلل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ال يثبت على الراحلز 

 .  .(  )نعم ، وذلا في حجة الوداع: ، قال 

:الرفق بالمسنين في صالة الجماعة-2
 

إذا صززل أحززدكم بالنززاس  :""قززال  أن رسززول اهلل  فقززد روي اإلمززام البخززاري عززن أبززي هريززرة   
 (  )""فليخفف فنن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بنكرام الكبير وإجالله وأكدته بل وجعلزت ذلزا عالمزة إجزالل الخزالق       
إن من إجالل اهلل تعالى إكزرام  :"" قال رسول اهلل : قال عز وجل ، فعن أبي موسى األشعري 

مزراد  وأوضح ابن حجر أن إكرام الكبير يكون في الكزالم و السزؤال ، وال  . (  )""ذي الشيبة المسلم 
األكبر في السن إذا وقع التساوي فزي الفضزل ، أمزا لزو كزان عنزد الصزغير مزا لزيس عنزد الكبيزر فزال             

(  )يمنع مزن الكزالم بحضزرة الكبيزر     
قزال    قزال     ابزن عمزر      عزن   كمزا ذكزر ذلزا فزي صزحيح البخزاري       .  

المسززلم  إن مززن الشززجر شززجرة ال يسززقط ورقهززا وإنهززا مثززل       وسززلم  صززلى اهلل عليززه    رسززول اهلل 

                                                 

-
 . 12،ص2العز بن عبد السالم ، قواعد األحكام في مصالح األنام ،ج 17

-
 .113، ص7ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج 13

-
 . 237، ص1ابن قدامة ، المغني، ج 27

-
 (.1722)،ح312،ص1اإلمام البخاري ، صحيح البخاري، كتاب تقصير الصالة ، باب إذا لم يكن قاعدا فعلى جنب، ج 21

-
 .172رة البقرة ، آية سو 22

-
 (.2233)،ح1237،ص2اإلمام البخاري ، صحيح البخاري، كتاب التفسير ، باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ج 23

-
 (.1332)،ح312،ص2اإلمام مسلم ، صحيح المسلم، كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما للموت، ج 22

-
 (.211)،ح022،ص1، كتاب الجماعة واإلمامة ، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، جاإلمام البخاري ، صحيح البخاري  0

-
وحسزنه األلبزاني فزي صزحيح     ( 2223)،ح021،ص2أبو داود ، سنن أبي داود، كتزاب األدب ، بزاب تتريزل النزاس منزازلهم ، ج      02

 .22، ص1الترغيب والترهيب ، ج
-
 .32 ،ص1البخاري ، جابن حجر العسقالني ، فتح الباري بشرح صحيح 01



ووقززع فززي نفسززي أنهززا النخلززة     عبززد اهلل    فززي شززجر البززوادي قززال   فحززدثوني مززا هززي فوقززع النززاس 
  ( فاسزززتحييت : ) قولزززه   . مزززا هزززي يزززا رسزززول اهلل قزززال هزززي النخلزززة    اقزززالوا حزززدثن فاسزززتحييت ثزززم 

أصزغر  فزأردت أن أقزول هزي النخلزة فزنذا أنزا        ; " بزاب الفهزم فزي العلزم    " زاد في روايزة مجاهزد فزي     
 ورأيزت أبزا بكزر   : وفزي روايزة نزافع    . عشزرة أنزا أحزدثهم     فنذا أنا عاشزر : وله في األطعمة . القوم 

وفزي روايزة مالزا عزن عبزد اهلل       . يا أبتزاه  : لعمر فلما قمنا قلت، يتكلمان فكرهت أن أتكلم  ال وعمر
بمزا وقزع فزي نفسزي      فحدثت أبزي : عبد اهلل  قال" باب الحياء في العلم " بن دينار عند المؤلف في 

 . كذا وكذا وكذا ألن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي: فقال 

 :توقير الكبير وتقديمه على غير  -2
لقد جزاء فزي السزنة النبويزة بعزض الشزواهد العمليزة علزى هزذا الحزق ، فعزن ابزن عبزاس رضزي اهلل               

ا ، ويزأمر بزالمعروف   لزيس منزا مزن لزم يزرحم صزغيرنا ،ويزوقر كبيرنز        :"" قزال   عنهما عن النبزي  
هذا الحق عمليا بهدف تربيزة األمزة علزى حسزن      وقد مارس الرسول .  (  )""وينهى عن المنكر 

أرانزي أتسزوك بسزواك فجزاءني     :"" قزال   رعاية الكبير فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي 
رجالن أحدهما أكبر مزن ارخزر فناولزت السزواك األصزغر منهمزا فقيزل لزي كِبزر ، فدفعتزه إلزى األكبزر             

، ولذلا بوب العلمزاء فزي مصزنفاتهم أبوابزا لتأكيزد هزذا الحزق عنزد إيزرادهم لهزذا الحزديث            ""منهما 
األكبر ، أمزا اإلمزام مسزلم فقزد جعلزه تحزت       حيث بوب البخاري في جامعه الصحيح دفع السواك إلى 

 . (  )باب مناولة األكبر : عنوان 
 

  أساليب التعامل مع كبار السن: 
إن مراعاة حسن التعامل مع المسن ضرورة شرعية وتربوية نظرا لما يطرأ على المسن من تغيزر  

عنزد التعامزل   في سلوكه األخالقي وعليه سوف نوضح بعض أساليب التعامل التي ينبغي مراعاتهزا  
 :مع المسنين وهي كارتي 

 :مبادرة المسنين بالتحية والسالم والمصافحة -1
لقد حث اإلسالم على إفشاء السالم بين أفراد المجتمع المسلم جميعزا دون اسزتثناء ، فعزن عبزد اهلل     

تطعم الطعام وتقزرأ  :"" أي اإلسالم خير   قال :  أن رجال سأل رسول اهلل  عمرو بن العاص 
فقيام المسلم بهذا األدب النبزوي والسزلوك اإلسزالمي    . (  )""السالم على من عرفت ومن لم تعرف 

يورث المحبة بين الناس سزواء كزانوا أقويزاء أو ضزعفاء صزغارا أو كبزارا ، ذلزا إن إفشزاء السزالم          
حتزى  ال تدخلوا الجنزة حتزى تؤمنزوا ، وال تؤمنزوا     :""  والتحية يؤدي إلى المحبة والتفاعل ،قال 

يضزاف إلزى هزذا    .  (  )""تحابوا ، أوال أدلكزم علزى شزيء إذا فعلتمزوه تحزاببتم أفشزوا السزالم بيزنكم         
السالم المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس ال سيما إن كان أبزا أو أمزا أو عالمزا أو سزلطانا باعتبزار      

فقزد جزاء فزي    ذلا مزن مظزاهر المحبزة والقبزول وإشزباع الحاجزة التربويزة والنفسزية لزدي المسزن ،           
 .(  )""نعم :   قال  أكانت المصافحة في أصحاب رسول اهلل  البخاري عن قتادة قلت ألنس 

 :التحدث إلى المسن عن ماضيه -2

                                                 

-
 (.1321)،ح322،ص2الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، ج 02

 (.223)،ح32،ص1اإلمام البخاري ، صحيح البخاري، كتاب الوضوء ، باب دفع السواك إلى األكبر، ج -

 (.12)، ح1إطعام الطعام من اإلسالم ، جاإلمام البخاري ، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب  -

-
 (.32)،ح12،ص1اإلمام مسلم ، صحيح المسلم، كتاب اإليمان ، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المممنون ، ج 31

-
 (.3377)، ح2311،ص3اإلمام البخاري ، صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب المصافحة ، ج 32



إن مززن أسززاليب التعامززل مززع المسززن االقتززراب منززه والسززماع إلززى حديثززه واإلصززغاء إليززه وعززدم            
لذلا ينبغي على كل من يتعامل مزع المسزن أن   مقاطعته، لما لذلا من األثر اإليجابي على نفسيته ؛ 

يززدرك أن الززذكريات الماضززية لززدي المسززن تظززل حيززة ماثلززة أمامززه ، فهززو يتززذكر جيززدا أعمالززه التززي  
قدمها في شبابه ويرغب في الحديث عنها بنفسزه أو التحزدث عنهزا مزن غيزره ألنزه قزد يتزذكر جيزدا          

ا وفصززولها وأمكنتهززا ، بينمززا قززد ينسززى نززوع  أيززام الشززباب و الطفولززة وأيززام والدة أوالده وسززاعاته 
، وهزذا يشزعر المسزن بالتقبزل واالحتزرام مزن أفزراد المجتمزع         (  )الطعام الزذي كزان فزي عشزائه أمزس     

 .بعامة والمتعاملين معه بخاصة 

 :عدم التبرم والضجر من تعصب المسن لماضيه -3
مجتمعزه مزن عزادات ونظزم      يزداد غالبا عند المسن التعصب لماضزيه واإلعجزاب بكزل مزا كزان عليزه      

وتصورات ، بل ويزداد تعصبه مع زيادة السن لآلراء واألفكار السزائدة سزواء كانزت خاصزة بزه أو      
موجززودة فززي بيئتززه ، بززل ربمززا يقززارن مززا يعانيززه بمززا كززان عليززه فززي الماضززي فيززرجح مززا وجززد فززي    

 .الماضي على الحاضر 
وعدم التبرم والضجر من تعصب المسن ، بزل   لذا فعلى المتعاملين مع المسنين مراعاة هذا الجانب

يعذر في ذلا ويوضح له ما يطلب منه بالتزدرج ومراعزاة الجوانزب النفسزية والعقليزة للمسزن ، ألن       
تعصززب المسززن لماضززيه يمثززل بالنسززبة لززه القززوة والنشززاط والمكانززة االجتماعيززة واإلنجززازات التززي     

 .قدمها 

 :ئةالرفق بالمسن عند تصحيح المفاهيم الخاط-2
يتمسا المسن بما لديه من قيم وعادات واتجاهزات معرفيزة أو سزلوكية أو خبزرات عمليزة حتزى لزو        
كانت خاطئة ، األمر الذي يلزم المتعاملون معه تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة أو بعضها الرفق بزه  
 وحسن التعامل معه ألنزه مزن الصزعب تغييزر مزا ترسزخ لديزه مزن مفزاهيم واتجاهزات متنوعزة بيسزر            

 .(  )  .وسهولة

 :تذكير المسن ب وقات العبادات-3  
من الواجبات الشرعية على اإلنسزان القيزام بعبزادة اهلل تعزالى فزي مراحزل عمزره، بزدءا مزن مرحلزة           

 ، إال أن(  ) َوَمزا َخَلْقزُت اْلِجزَن َواإِلنزَس ِإاَل ِلَيْعُبزُدونِ      : سن البلزوغ إلزى نهايزة العمزر ، قزال تعزالى       
ينسى وقت العبادة أو يغفل عنها ، لذلا كان من األمور المهمة الواجبة على المتعزاملين  المسن قد 

فزي عبزادتهم مزا لزم تكزن       امع كبار السن تذكيرهم بوقزت العبزادة ، وحزثهم عليهزا ، حتزى ال يقصزرو      
 .عاهتهم أو مشكلتهم أو مرضهم في مرحلة أرذل العمر  التي يضعف فيها إدراكه

 
 

 :كبار السن وستر عورتهمالعناية بنظافة -2
إن مرحلة الضعف التي يصل إليها المسن تجعلزه يغفزل عزن نظافزة جسزمه ومالبسزه وفراشزه ، بزل         
ربما أهمل طهارته من الحزدث عنزد قضزاء حاجتزه والزتخلص مزن الفضزالت ، وقزد تنكشزف عورتزه           

ائمين برعايزة  دون قصد منه عند قضاء الحاجة أو القيام أو الجلوس أو النزوم ، فالواجزب علزى القز    

                                                 

-
 331التكويني ، صعبد الحميد الهاشمي ، علم النفس  33

-
 . يحامد عبد السالم زهران ، علم النفس االجتماع 32

-
 .32سورة الذاريات من ا ية  33



كبززار السززن االلتفززات إلززى هززذه األمززور والعنايززة بززأمر النظافززة والطهززارة وسززتر العززورة ومسززاعدة     
 .المسنين على المحافظة على هذه ارداب اإلسالمية الهامة 

**************************** 

 

 :عناية اإلسالم بالمسن ضمن النطاق األسري 

يصلح المجتمزع، وبفسزادها يفسزد؛ لزذا اعتنزى اإلسزالم بجميزع         األسرة هي نواة المجتمع، بصالحها
الجوانززب المتعلقززة باألسززرة، والمسززنون وهززم أحززد أفززراد هززذه األسززرة كززانوا مززن ضززمن أحززد هززذه       

 :الجوانب، وأهم مظاهر عناية اإلسالم بالمسن في األسرة تظهر من عدة أوجه

 :األمر ببر الوالدين واإلحسان إليهما -الوجه األول
تعددت اريات القرآنية التي توصي اإلنسان بوالديه، وبرهمزا واإلحسزان إليهمزا فزي كزل مراحزل        لقد

ربزا أال تعبزدوا   " وقضزى : العمر، لكن القرآن خص مرحلة كبر سنهما باهتمام أوسزع، قزال تعزالى   
هرهمزا  إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحزدهما أو كالهمزا فزال تقزل لهمزا أف وال تن     

واخفززض لهمززا جنززاح الززذل مززن الرحمززة وقززل رب ارحمهمززا كمززا ربيززاني     * وقززل لهمززا قززوال كريمززا  
 .(  )  صغيرا

 .أمر اهلل سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونًا بذلا : "قال القرطبي
ا والعنايززة فززاهلل تعززالى جعززل اإلحسززان إلززى الوالززدين قرينززًا لتوحيززده وعبادتززه وإعالنززًا بتأكززد حقهمزز     

بشأنهما، ثم خزص سزبحانه حالزة الكبزر بالزذكر لكونهزا إلزى البزر مزن الولزد أحزوج مزن غيرهزا، قزال               
إمززا يززبلغن عنززدك الكبزر أحززدهما أو كالهمززا  : قولززه تعززالى: "القرطبزي 

خززص حالززة الكبززر ألنهززا (  ) 
 ".الحالة التي يحتاجان فيها إلى بّره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، 

وباإلضززافة إلززى مززا سززبق ذكززره، فززنن برهمززا مززن أحززب األعمززال إلززى اهلل تعززالى فعززن عبززد اهلل بززن        
الصزالة لوقتهزا و بزر الوالزدين ثزم      : أي األعمزال أفضزل   قزال   : } أن رجال سأل النبي   مسعود

 . (  ) (الجهاد في سبيل اهلل

 :منهج التعامل مع الوالدين 
 :تهمامن بر الوالدين الت دب عند مخاطب -1

يجب على الولد اتخاذ األدب عند محادثتزه الوالزدين، وذلزا أن ال يبزدي الولزد لوالديزه مزا يزدل علزى          
الضجر والضيق، وأن يكزون كالمزه لهمزا يزنم عزن احتزرام وتقزدير ولقزد أوضزح اهلل تعزالى ذلزا فزي             

فال تقل لهما أف : محكم كتابه، قال تعالى
 (  ). 

 " .أٍف له: ويستثقل ويقال لكل ما يضجر: "قال القرطبي
 .المنزع مزن إ هزار الضزجر بالقليزل والكثيزر      فال تقزل لهمزا أف  المراد من قوله : "... وقال الخازن
وال تنهرهما : وقال تعالى

 (  ). 
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 .23 ، ا يةاإلسراء -

 .23 ، ا يةاإلسراء -



ة فزي القزول علزى سزبيل     المنع من إ هار المخالف وال تنهرهماالمراد من قوله : "... قال الخازن
 .الرد عليهما

 :ين الدعاء لهمامن بر الوالد -2
إن دعاء الولد للوالدين ال يكون عند وفاتهما فقط، ولكن الزدعاء لهمزا فزي حياتهمزا كزذلا، وينبغزي       
على الولد أن ال يبخل على والديه بالدعاء لهما وعليه أن يتحري أوقات االستجابة لهما ويسزتغلها  

 .في الدعاء لهما ولنفسه 
وقل رب ارحمهمزا كمزا ربيزاني صزغيرا     : قال تعالى

، ففزي هزذه اريزة أمزر اهلل تعزالى بالزدعاء       (  ) 
 للوالدين وهذا األمر يفيد الوجوب، 

المسلمين علزى االسزتمرار بالزدعاء لوالزديهم حتزى بعزد مزوتهم، فعزن أبزي هريزرة             وحث الرسول
 أن رسول اهلل ،  {إال مزن صزدقة جاريزة،    : ة إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال مزن ثالثز  : "قال

 (  )" أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
فينبغززي علززى األوالد أن ال ينسززوا والززديهم مززن الززدعاء واالسززتغفار لهززم فززي جميززع األحززوال؛ ألن        

 .الوالدين لهما فضل كبير بعد فضل اهلل تعالى 

 :العناية باألجداد والجدات: الوجه الثاني
األجداد والجدات، فننهم يبلغون مبلغ ارباء في البر ويدعم ذلا األدلة ويلحق ببر الوالدين بر 

 :ارتية
آل " وكذلا يجتبيا ربا ويعلما من تأويل األحاديث ويتم نعمته عليا وعلى: قال تعالى -1

 .(  ) أبويا من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربا عليم حكيم " يعقوب كما أتمها على
" إلزه آبائزا  : "وأبزا الجزد أبزوين، ألنهمزا فزي عمزود النسزب، كمزا قزال         وسزمي الجزد   : "قال أبو حيزان 
 " .ابن فالن، وإن كان بينهما عدة في عمود النسب: ولهذا يقولون

ربززا أال تعبززدوا إال إيززاه وبالوالززدين إحسززانا إمززا يززبلغن  " وقضززى: أن اهلل سززبحانه وتعززالى قززال -0
 .(  )  03عندك الكبر أحدهما أو كالهما 

خززص حالززة الكبززر ألنهززا : "انه وتعززالى خززص بززر الوالززدين فززي حززال الكبززر، قززال القرطبززيفززاهلل سززبح
فعلزل العلمزاء أن اهلل   " . الحالة التزي يحتاجزان فيهزا إلزى بزره لتغيزر الحزال عليهمزا بالضزعف والكبزر          
تنطبزق  " وهزي الحاجزة  "اختص حالة الكبر لما يلحق اإلنسان من الحاجة إلى ارخرين، وهذه العلة 

 .جداد من باب أولى على األ
 .إن من بر الوالدين بر والديهم، وهم األجداد  -3
إن بززر الجززد المسززن مززن بززاب التززراحم والتكافززل االجتمززاعي الززذي أمززر بززه الززدين اإلسززالمي، إذًا    -2

فحين يبر األبناء أجدادهم فهم بذلا يبرون آباءهم، وذلا يعني أن الجيل المتوسط في المجتمزع قزد   
بجيل كبار السن، وأصزبح المسزنون جززءًا ال يتجززأ مزن المجتمزع، وهزذا مزا تميزز بزه            ارتبط تلقائيًا

 .المجتمع اإلسالمي عن غيره من المجتمعات 
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 (أنشطة الطالبات ) 
 تلوين العبارات

 الصفوف الدنيا

 (ابتدائي ) 

 تفعل في حصص االحتياط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (1 ) 
 

قال رسول اهلل صلى اهلل 
 :وسلم عليه 

ليس منا من مل )  
يرحم صغرينا ويوقر 

 (كبرينا 



 (2 ) 
 

قال رسول اهلل صلى اهلل 
 : عليه وسلم 

إن من إجالل اهلل  ) 
إكرام ذي الشيبة 

 ( املسلم



 (3 ) 
 

 احرتم من هو
 أكرب مني سنا   



 (2) 
 

 أقبل رأس 
 تقديرا 

ّ
والدي

 هلما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسابقات

 (ابتدائي  -للصفوف العليا )

 .وعلى جدران المدرسة في اإلذاعة المدرسية المسابقةاإلعالن عن  .1

 .تشجيع التلميذات على المشاركة  .0

 .الطالبات بكتابة العبارة قوم ت .3

 .ة الفائز الطالبةختار تو المسابقةتحكم المعلمات هذه  .2

 .أمام طالبات المدرسة ةالفائز الطالبة مشاركة يتم عرض . 

 ة من قبل إدارة المدرسةالفائز الطالبةتكرم  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  مسابقة أفضل عبارة  في حق الكبير 

 

 (للصفوف العليا ابتدائي )    
 

 .......عزيزتي الطالبة 
 

إن منن إالن ل اهلل تعنالى إمنذا  ذش ال نيبة      : )  قال رسول اهلل  

  عون المعبود شرح سنن أبي داود ... ( .المسلم 
في ضوء هذا الحديث ال ذيف امتبي من إن ائك عبارة فني حن    .

 .الكبيذ ال تتعدى ث ث المل متذابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتابة عبارات بالحاسب

 (لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية )

 .وعلى جدران المدرسة في اإلذاعة المدرسية المسابقةاإلعالن عن  .1

 .تشجيع التلميذات على المشاركة .0

 .الطالبات بكتابة العبارات بالحاسب ارلي قوم ت.3

 .أمام طالبات المدرسةات الفائز الطالبات مشاركات يتم عرض.2

 .تكرم الطالبات من قبل إدارة المدرسة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 مسابقة رسالة إلى زميلة
 (والثانوي لطالبات المتوسط )

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مسابقة رسالة إلى زميلة عن احترام الكبير

 :آلية التنفيذ
 .وعلى جدران المدرسة في اإلذاعة المدرسية المسابقةاإلعالن عن  .1

 .تشجيع التلميذات على المشاركة  .0

 .الطالبات بكتابة الرسالة قوم ت .3

 .ة الفائز الطالبةختار تو الرسائلتحكم المعلمات هذه  .2

 .أمام طالبات المدرسة ةالفائز الرسالةيتم عرض  . 

 .ة من قبل إدارة المدرسة الفائز تكرم الطالبة .2



 .مسابقة رسالة إلى زميلة عن احترام الكبير    

 (لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية )   
 

 .....عزيزتي الطالبة 

 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود ... ( .إن من إجالل اهلل تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم : )  قال رسول اهلل  

. 
 

فللي ضللوء هللذا الحللديث الشللريف وجهللي رسللالة إلللى زميلتللك تحثينهللا فيهللا علللى احتللرام الكبيللر     
 .وتوقير  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 برنامج حواري للطالبات
 (ث + م ) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (1)الحوار 

  

 :إن جزاء اإلحسان في اإلسالم اإلحسان : س

علززى إكززرام الكبيززر ،  تززوقير الكبيززر فززي السززن ، وقززد تززواتر حززُث رسززول اهلل  : يتصززف المجتمززع المسززلم بصززفات كريمززة ، منهززا  

إن مزززززن إجزززززالل اهلل إكزززززرام ذي : )) قزززززال  أن رسزززززول اهلل  –رحمزززززه اهلل  -وتزززززوقيره ، ومزززززن ذلزززززا مزززززا أخرجزززززه البخزززززاري 

)((  ... المسلم الشيبة
سنن أبزي داود،دا : ، وكذلا  132األدب المفرد ، ص 

: قال  -رضي اهلل عنه  -عن أنس  -رحمه اهلل  -، كما أخرج الترمذي (

(( صزغيرنا ويزوِقر كبيرنزا    لزيس منزا مزن لزم يزرحم      : ))  فأبطأ القزوم عنزه أن يوسزعوا لزه، فقزال النبزي        جاء شيخ يريد النبي 

التحريم ، ومن العلمزاء مزن   ((  ..ليس منا )) وذكر بعض العلماء أن مقتضى هذه الصيغة وهي قول الشارع عليه الصالة والسالم 

يزوم فزتح مكزة يحملزه      جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول اهلل  ... ))أنه قال  -رضي اهلل عنه  -و عن أنس   .جعلها كبيرة

)((  ... لزو أقزررت الشزيخ فزي بيتزه ألتينزاه      :  بكزر  ألبزي  فقزال رسزول اهلل     حتى وضعه بين يدي رسول اهلل 
، ص  3المسزند،ج  

292، وذكره األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ، حديث رقم  020
)

.. 

هزل جززاء مزن أحسزن فزي عبزادة الخزالق ،        : ، أي[  22: الزرحمن  ] {  َهل َجَزاُء اإِلحَساِن ِإاَل اإِلحَسزانَ } : قال اهلل تعالى 
 -( ابن الحنفيزة )قال محمد بن علي . ونفع عبيده ، إال أن يحسن خالقه إليه بالثواب الجزيل ، والفوز الكبير والنعيم والعيش السليم

إن اهلل كتززب : ))قززال  و روي شززداد بززن أوس أن رسززول اهلل . هززي مسززجلة للَبززِر والفززاجر : فسززير هززذه اريززة فززي ت -رحمززه اهلل 

مزا أكزرم شزابق شزيخًا لسزِنه إال      : ))  قزال   أن رسزول اهلل   -رضزي اهلل عنزه    -وعزن أنزس   . الحديث...(( اإلحسان على كل شيء 

حديث يبِين أن إحسان الشاب للشيخ يكون سببًا ألن يقِيض اهلل للشاب من يكرمزه عنزد   ، فهذا ال(( قَيض اهلل له من ُيكرمه عند سِنه

 .( 2)إن في هذا الحديث دليل على إطالة عمر الشاب الذي يكرم المسِنين : كبره ، ومن العلماء من قال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 : مالحظة 
حوار بينزا  ) عزيزتي المعلمة نرجو منا مشكورة تفعيل هذا البرنامج على الطالبات في حصص االحتياط على هيئة سؤال وجواب 

 ( .وبين الطالبات وليس مجرد إلقاء 
 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (2)الحوار 

 .مظاهر رعاية المسِنين ا مظهر منمرعاية الوالدين باعتباره: س
َوَقَضزى َرُبزَا َأاَل َتْعُبزُدوا ِإاَل ِإَيزاُه     { : لقد أوصى اهلل بالوالدين خيرًا ، وأمر ببِرهما وجعل اإلحسان إليهمزا قزرين عبادتزه ، قزال تعزالى      

َنا اإِلنَساَن ِبَوالَدْيزِه َحَمَلْتزُه   َوَوَصْي{ : ، كما جعل شكره قرينًا لشكر الوالدين ، قال تعالى [  03: اإلسراء ..... ] }َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

، وفزي جعزل الشزكر لهمزا مقترنزًا       [ 12: لقمزان  ] } ُأُمُه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصُاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَا ِإَلَي اْلَمِصزيُر  

، وعكس ذلا فقزد جعزل الشزرك قزرين     فتح القدير (  ا وأشدهابالشكر هلل داللة على أن حَقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبره

الشزرك بزاهلل ، وقتزل الزنفس ،     : )) فقزال   أن الكبائر ُذكرت عند رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -العقوق لهما ، فلقد روي أنس 

 ..صحيح البخاري ...(( وعقوق الوالدين

 -أف ، ونقزل السزيوطي عزن الزديلمي أن الحسزن بزن علزي         :ولقد نهى اهلل عز وجزل عزن نهرهمزا بزأدنى الكلمزات ، وهزي       

ولقد أتزى ِبزُر الوالزدين فزي المرتبزة      . الدر المنثور ((لو علم اهلل شيئًا من العقوق أدنى من أف لحّرمه : )) قال  -رضي اهلل عنهما 

أي العمزل أحزب إلزى    :  سزول اهلل  سزألت ر : )) قزال  -رضي اهلل عنزه   -الثانية بعد الصالة في محبة اهلل، ِلما رواه ابن مسعود 

صززحيح  ((الجهززاد فززي سززبيل اهلل : ثززَم أي   قززال : قززال . ثززَم بززر الوالززدين  : قززال ثززَم أي   قززال  . الصززالة علززى وقتهززا   : اهلل   قززال 
 .البخاري

: ))  ول والوالدان هما مفتاح الجنة لالبن فببرهما يدخل الجنة وبخاصة من أدرك أبويه عند الكبزر ، لحزديث الرسز   

من أدرك والديه عنزده الكبزر أحزدهما أو كليهمزا ثزَم لزم يزدخل        : قيل َمْن يارسول اهلل   قال . رغم أنفه ، ثَم رغم أنفه ، ثَم رغم أنفه 

 .(صحيح مسلم)(( الجنة 

رجزل جزاء إلزى     برهما على الجهاد في سبيل اهلل الذي هو ذروة سنام اإلسزالم ، ففزي الحزديث أن    ولقد قَدَم الرسول 

 .(صحيح مسلم)(( ففيهما فجاهد : قال . أحّي والداك   قال نعم  : )) يستأذنه في الجهاد فقال النبي 

رضزا الزرب فزي رضزا      : )) ثَم جعل اهلل تعالى رضاه في رضزا الوالزدين ، وسزخطه فزي سزخطهما ، قزال رسزول اهلل        

، بل جعل للوالد حرية التصرف في مال االبن أخذًا من حديث جابر ابزن   عارضة األحوذي ((الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد
مزالي ،   –يستأصزل   –إن لي مااًل وولدًا ، وإن أبي يريد أن يجتزاح  : يا رسول اهلل : أن رجاًل قال : ))  -رضي اهلل عنه  –عبد اهلل 

إسزناده  : رجالزه ثقزات علزى شزرط البخزاري، وفزي الزوائزد        : ، قزال المحقزق   129، ص  0جززء  سنن ابن ماجه ، (( أنت ومالا ألبيا :  هلل افقال رسول 

 .صحيح

إن يززد الوالززد : وغيززرهم ، قززالوا  والعمززل علززى هززذا عنززد بعززض أهززل العلززم مززن أصززحاب النبززي   : )) قززال الترمززذي  

 .عارضة األحوذيأهـ (( حاجة إليه ال يأخذ من ماله إال عند ال: ، وقال بعضهم  مبسوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء

رضي اهلل  –أن بر الوالدين سبب إلطالة العمر وزيادة الرزق، أخرج أحمد في المسند عن أنس  ولقد بين الرسول 

، لمسزند ا(( من أحَب أن ُيمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصزل رحمزه   : )) قال  أن رسول اهلل  –عنه 

صززحيح (  بزذل اإلنسزان مزن عمزل فلزن يجززي والزده إال أن يجززده مملوكزًا فيشزتريه ويعتقزه كمزا أخبزر بزذلا الرسزول                ومهمزا 

هزل أديزت حقهزا      :  أن رجاًل كان فزي الطزواف حزاماًل أمزه يطزوف بهزا ، فسزأل النبزي         : ويؤكد ذلا ما ذكره ابن حجر. مسلم

، وعنزد البخزاري فزي األدب المفزرد أن     مختصر زوائد مسند البرار على الكتب الستة ومسند أحمد  ((وال بزفرة واحدة )):  قال

 .األدب المفرد الذي أجاب السائل هو ابن عمر وليس الرسول 

 إن بر الوالدين ال يقتصر على الوالد المسلم أو األم المسلمة ، بل االبن مطالب ببرهما حتى وإن كانا كافرين ، وليس هذا
روي اإلمزام مسزلم فزي صزحيحه عزن      . فحسب ، بل وإن جاهداه ليشرك باهلل فعليزه واجزب برهمزا مزن غيزر طاعزة لهمزا فزي الشزرك          

حلفت أم سعد أن ال تكلمه أبدًا حتزى يكفزر بدينزه    : أنه نزل فيه آيات من القرآن قال : مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص 
فمكثت ثالثًا حتى غشزي عليهزا مزن    : ت أن اهلل وصاك بوالديا وأنا أما وأنا آمرك بهذا ، قال زعم: ، و ال تأكل وال تشرب ، قالت 

ووصينا اإلنسان بوالديزه  { الجهد ، فقام ابن لها يقال له عمارة ، فسقاها ، فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل اهلل عز وجل هذه ارية 

 .صحيح مسلمالحديث .. }  (  صاحبهما في الدنيا معروفاو) ... {: وفيها ... } وإن جاهداك على أن تشرك بي . ُحسنًا 

 



وهي كزافرة ، فتسزتفتي رسزول    ( قتيلة بنت عبد الُعَزي ) تقدم عليها أمها  -رضي اهلل عنهما  -وهذه أسماء بنت أبي بكر 

))  -خطة وكارهزة لسسزالم   سزا : أي  -(( وهزي راغمزة    : ))، وفزي روايزة   (( إن أمي قدمت وهي راغبة : )) قائلة له   اهلل 

... ال َيْنَهزاُكُم اهلُل َعزِن اَلزِذَين َلزْم ُيَقزاِتُلوُكْم ِفزي الزّدِيِن        {: ونزل قوله تعزالى  . صحيح البخاري (( صلي أما. نعم : أفأصل أمي   قال 

 .[  2: الممتحنة  ]} ارية 

أن رسزول اهلل  )) وهزو أشزد مزن الكفزر ، ففزي الحزديث        وال يمنع ُكفزر الوالزدين بزَر األبنزاء بهمزا ، وال حتزى نفزاق الوالزدين        

  والزذي  : فقال ابنه عبد اهلل بن عبزد اهلل  . غَبر علينا ابن أبي كبشة : مّر على عبد اهلل بن أبي بن سلول وهو في  ل ، فقال

المعجززم (( حسززن صززحبته ال  ولكززن بززّر أبززاك وأ:  فقززال رسززول اهلل . أكرمززا وأنزززل عليززا الكتززاب لززئن شززئت رتينززا برأسززه  

 .األوسط ، الطبراني

إن أبزا طالزب   : فقزال   أنه أتى النبي  -رضي اهلل عنه  -ويستمر البُر بالوالدين الكافرين حتى بعد مماتهما فعن علي 

رضي اهلل  -وفي الحديث أن علّيا  ((... اذهب فواره : )) إنه مات مشركًا ، فقال : فقال .  ((اذهب فواره  )) فقال له . مات 

، وذكززره األلبززاني فززي  112، ص  1المسززند ،ج  ، فززدعا لززه الرسززول  واراه بعززد مززا عززاد إلززى رسززول اهلل  -عنززه 

، وأخذًا من هذا الحديث فننه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشزرك ، وأن ذلزا ال ينزافي بغضزه     سلسلة األحاديث الصحيحة 

سلسزلة  ه ، ودفن الولد أبيه المشرك أو أمه المشركة هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشزرك فزي الزدنيا    إياه لشرك
 .األحاديث الصحيحة ، األلباني

بزات عمزر   : ) يقزول   -رحمة اهلل  -ولقد تمَثل المسلمون تلا التوجيهات وتعَددت قصصهم في ذلا فهذا محمد بن المنكدر 

، فلقد فّضل تغميز قدمّي أمه على قيام الليل، وما ذلا الدر المنثور ( أغمز رجل أمي ، وما أحب أن ليلتي بليلته  أخي يصلي وبت

 .إال لفقهه رحمه اهلل 

إمززا أن : كززان رجززل لززه أربعززة بنززين فمززرض ، فقززال أحززدهم : ) عززن طززاووس قززال ( المصززنف ) وأخززرج عبززد الززرزاق فززي 
بزل مّرضزه ولزيس لزا مزن ميراثزه       : ء، وإما أن أمرضه وليس لزي مزن ميراثزه شزيء ، قزالوا      تمرضوه ، وليس لكم من ميراثه شي

 . الدر المنثور ( شيء، فمّرضه حتى مات ، ولم يأخذ من ماله شيئًا

 .فلقد تنازل عن نصيبه من الميراث حتى يضمن قيامه ب خر حق لوالده عليه 

إنما كان بسبب برها بوالديها ، ذلا أنه كان لها أم عجوز كبيرة  والمرأة التي غفر اهلل لها كما أخبر بذلا الرسول 

فجاءهم النذير أن العدو يريد أن يغير عليكم الليلة ، فزارتحلوا ليلحقزوا بعظزيم قزومهم ولزم يكزن معهزا مزا تحتمزل عليزه، فعمزدت إلزى             
، وجعلزت رجليهزا تحزت رجلزي أمهزا مزن        أمها ، فجعلت تحملها على  هرها ، فنذا أعيزت وضزعتها ، ثزَم ألصزقت بطنهزا بزبطن أمهزا       

 .الرمضاء حتى نجت فغفر اهلل لها 

وعلى كل حال فما سبق من ارثار واألحاديث في بزر الوالزدين يتضزح لنزا أمزرًا جليزًا آخزر مصزاحب للبزر وهزو أن كزل هزذه             
المسزلم ، إذ الغالزب األعزم أن الوالزدين     الرعاية التي تقدم للوالدين يمكننا أن نعدها مظهرًا من مظاهر رعاية المسِنين في المجتمزع  

كبيران في السن ، فنلى جانب البر الذي أمر اهلل به للوالدين نجد هناك رعاية للمسن في المجتمزع ، وهزذا النزوع مزن أ هزر أنزواع       
 .رعاية المسِنين في المجتمع المسلم لوجوده في غالب ُأسره 

إليهم أن الرعاية التي تقدمها الدولزة أو الجمعيزات الخيريزة مزن خزالل دور      ولقد دَلس الشيطان على بعض األبناء وأوحى 
رعاية المسِنين أفضل وأشمل من الرعاية التي يقدمها األبنزاء ، وبخاصزة إذا كزان االبزن فقيزرًا ، ومزن هنزا يسزوغ لزه أن يودعهمزا           

دم جواز التخِلي عن الوالزدين أو أحزدهما بحجزة أن    ، ولقد صدرت الفتوي بع.... الدار أو أحدهما برًا بهما وخدمة لهما حسب  نه 
الخدمة التي تقدمها الدولة لهم من خالل دور رعاية المسِنين أفضل وأشمل من الخدمة والرعاية التي قزد يقزدمها لهمزا األبنزاء فزي      

واليزة الخاصزة أوجزب وألززم مزن      المنزل بسبب فقر األبناء ، ألن والية الدولة والية عامة ،  وواليزة الولزد واليزة خاصزة ، وهزذه ال     

 .مجلة البحوث الفقهية المعاصرة الوالية العامة

 

 

 

 

 

                



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3)الحوار                               

رعايللة صللديق الوالللدين بوصللفهما مظهللرا  مللن مظللاهر رعايللة المسللِنين فللي      :س
 اإلسالم

لقد أوصى اإلسالم ببر الوالدين في حياتهما ، كما فتح باب البزر حتزى بعزد وفاتهمزا ، وجعزل مزن أبزواب برهمزا صزلة صزديقهما بعزد            

  التيسير بشرح الجامع الصغير (( من البر أن تصل صديق أبيا: ))قال  وفاتهما، ففي الحديث أن رسول اهلل 

: قزال   أن رسزول اهلل   -رضي اهلل عنهمزا   -مام مسلم عن ابن عمر من أبِر البر، أخرج اإل بل عده الرسول  

، وإضافة إلى كونهزا صزلة لصزديق األب فهزي إكزرام لصزديق الوالزدين         صحيح مسلم (( إن من أبر البر صلة الرجل أهل وِد أبيه))

فقزال   كنزا عنزد النبزي    : ))  قزال  -رضزي اهلل عنزه    -أيضًا ، وهذه خصلة زائدة على الصلة ، فلقد روي البخزاري أن أبزا أسزيد    

الدعاء لهما، واالستغفار لهمزا ، وإنفزاذ   : خصال أربع . نعم :  هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما   قال: يا رسول اهلل : رجل 

 .األدب المفرد.... ((  عهدهما ، وإكرام صديقهما

احفزظ وّد أبيزا ال   : ))  عزه بالعقوبزة فقزال    بحفزظ وّد األب ؛ ولزذا حزذر مزن قط     وهذا أمر صريح من الرسزول  

 . األدب المفرد(( تقطعه فيطفئ اهلل نورك 

ولقد تمثل المجتمع اإلسالمي األول ذلا البر وتعامل معه واقعًا عمليزًا وتطبيقيزًا فيزروي لنزا اإلمزام مسزلم فزي صزحيحه أن         
يتروح عليه إذا مّل ركوب الراحلة ، وعمامة يشّد بها رأسه  كان إذا خرج إلى مكة له حمار -رضي اهلل عنهما  -عبد اهلل بن عمر 

اركزب  : فأعطاه الحمار ، وقال . بلى: ألست ابن فالن ابن فالن   قال : ، فبينما هو يومًا على ذلا الحمار ، إذ مر به أعرابي فقال 
األعرابزي حمزارًا كنزت تتزروح عليزه ،       غفزر اهلل لزا أعطيزت هزذا    : اشدد بهزا رأسزا، فقزال لزه بعزض أصزحابه       : هذا ، والعمامة قال 

  إني سمعت رسول اهلل : وعمامة كنت تشد بها رأسا ، فقال 

  -رضززي اهلل عنززه  -إن مززن أبززر البززر صززلة الرجززل أهززل وِد أبيززه بعززد أن يززولي  وإن أبززاه كززان صززديقًا لعمززر          : ))يقززول 

 .صحيح مسلم ((

أتيزت أبزا   : )) وبلغ بهم األمر أن يسافر أحدهم ليصزل أصزدقاء أبيزه ، ففزي المسزند أن يوسزف بزن عبزد اهلل بزن سزالم قزال            
إال صزلة  . ال : قلزت  : إلى هذا البلد   أو ما جزاء بزا   قزال     أعمدك ما: يا ابن أخي : الدرداء في مرضه الذي ُقبض فيه ، فقال لي 

 .المسند.... ((  بن سالم ما كان بينا وبين والدي عبداهلل

قزدمت  : يكّرر األمر مع أبي بردة ، فعن هدبة بن خالد عزن أبزي بزردة قزال      -رضي اهلل عنهما  -وها هو عبد اهلل بن عمر 

من أحزب أن يصزل   : )) يقول  سمعت رسول اهلل : قال . ال : قلت : أتدري لم أتيتا   قال : المدينة فأتاني عبداهلل بن عمر فقال 

، وأنه كان بين أبي عمر وبين أبيا إخاء ووٌد ، فأحببزت أن أصزل ذلزا وذكزره األلبزاني فزي       (( ه في قبره فليصل إخوان أبيه بعدهأبا
 .األحاديث الصحيحة

، فممزا ال شزا فيزه أن     إن رعاية المسِنين قد ال تبدو  اهرة من هذه ارثار ، ولكزن بتأمزل بعزض جوانبهزا يتضزح لنزا ذلزا       
في الغالب األعم كبير السن ، فعندما يقوم المسلم بصلة صديق والديه وإكرامزه فهزو فزي حقيقزة األمزر قزام برعايزة        صديق الوالدين 

لمسن في المجتمع ، إلى جانب بره بوالديه  ، وهذه إحدي صور البر الرائعة فزي المجتمزع المسزلم ، والتزي تسزاعد أفزراد المجتمزع        
يؤدي ذلا إلى القضاء على العزلة التزي قزد يمزر بهزا كبيزر السزن أو يشزعر بهزا ، وبهزذا          على القيام بدمج المسن في المجتمع ، كما 

 التوجيه الكريم استطاع اإلسالم أن يخفف من آثار التغيرات االجتماعية التي يمر بها المسُن 

ي المجتمزع قزد ارتزبط    فحين يزور أفراد المجتمع أصدقاء آبائهم فهم بذلا يبُروا آباءهم، وذلا يعني أن الجيزل المتوسزط فز   
تلقائيًا بجيل كبار السن، وأصبح الِمسُنون جزًء ال يتجزأ من المجتمع بخالف مزا يحزدث فزي المجتمعزات غيزر المسزلمة ، إذ تطالعنزا        
األخبار بين حين وآخر عما يحدث لبعض المسِنين هناك ، فهذا مسٌن يبقى متوفيًا داخل شقته لمدة أربع سنوات ولم تكتشزف جثتزه   

وهزذا تقريزر   !! أتري لو كان أبناء أصدقائه يزورونه ويصلونه هل سيصزل إلزى هزذه الحالزة      . صحيفة الجزيرة السعودية ال صدفةإ
ألزف مسزّن تعرضزوا إليزذاء جسزدي ومعاملزة       (  222)أن هنزاك  : يصدر عن وزارة األسرة والشبيبة والكهولة في ألمانيا جاء فيزه  

م صحيفة الشرق األوسط ، والغريب فزي األمزر أن ذلزا اإليزذاء صزادر مزن أفزراد األسزرة ،         1993سيئة مرة واحدة على األقل عام 
 فهل ينتظر من أفراد األسرة تلا صلة صديق والدها  

وهذه عجزوز تمزوت جوعزًا فزي شزقتها بسزبب ابنهزا الزذي قطزع عنهزا المزاء والكهربزاء والغزاز ، وأصزبحت رهينزة شزقتها                 
أَي اهتمزام     ويضيف الخبر أن أقرباء المسَنة لم يبدوا ! ان أمرها ، ولكن بعد فوات األوان عاجزة عن الحركة حتى اكتشف الجير

 !!تجاه األمر صحيفة الشرق األوسط



 

( فوكزوس  ) بزل حتزى العزالم الشزرقي عّمزه هزذا الزبالء ، فقزد ذكزرت مجلزة           ! وال يقتصر األمر على العزالم الغربزي فحسزب    
سن بعد مضي سنة ونصف من وفاته في شقته بأحد األحيزاء الراقيزة جزدًا فزي مدينزة طوكيزو ، وهزذه        اليابانية أنه  ُعثر على جّثة م

مسنة عثر عليها في شقتها بمدينة طوكيو  وقد ماتت جوعًا ، وأشدها غرابة ذلا العجوز الزذي تزوفي وقزد تجزاوز عمزره التسزعين       
( سزابور )االسزتغراب أنزه مزات فزي دار خاصزة بالمسزِنين فزي مدينزة         ، إال أن أحدًا لم يزدر بموتزه إال بعزد خمسزة أيزام، ومبعزث        عامًا

، وقد علم بوفاته بعض أفراد عائلته عنزدما  !!!  به باليابان ولم يشعر العاملون بموته رغم وجوده في دار خاصة برعايته والعناية
 جاؤا لزيارته جريدة اليوم السعودية



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (2)الحوار 

 المتغيرات التي تصاحب مرحلة الشيخوخة:س
اهلل اَلذي َخَلَقُكم ِمن َضعٍف ثَم َجَعَل ِمن َبعد َضزعٍف ُقزَوًة ثزَم َجَعزَل ِمزن      { : يصاحب مرحلة الكبر لدي اإلنسان ضعف عام ، قال تعالى 
ضزعف ، ثزَم قزوة ، ثزَم     : فاإلنسان يمر بثالث مراحل رئيسة[  2 لروم ا ]} َبعِد ُقَوٍة َضعفًا َوَشيَبًة َيخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو الَعِليُم الَقِديُر 

ضعف ، ولكن هذا الضعف األخير نسبي بين البشر عمومًا والمؤمنين خصوصًا ، وسيتضح ذلا بعد عزرٍض مزوجز للتغيزرات التزي     
 .تصيب اإلنسان في حالة كبره 

 : التغيرات الجسمية 
تجُعد الجلد وجفافه ، وثقل في السزمع ،  : نسان في حالة تقدمه في السّن مثل تظهر بعض التغيرات المرئية على جسم اإل

وضزعف فزي البصزر والشزم والحزواس بشزكل عزام ، وبزطء الحركززة ، وترهزل بعزض العضزالت ، وتغيزر لزون الشزعر ، كمزا أن هنززاك                
لقلزة الحركزة ، إضزافة الرتفزاع      تغيرات جسمية غير مرئية مثل ما يحدث من ضعف في العظزام ، وانخفزاض لحزرارة الجسزم نتيجزة     

 .ارتفاع ضغط الدم ، والسكر ، والقبض المزمن: نسبة اإلصابة ببعض األمراض ، مثل 

 : التغيرات االجتماعية 
أبرز ما تتصف به هذه التغيرات لدي المسِنين تقُلص عالقاتهم االجتماعية ، إذ تقتصر على األصدقاء القزدامى ومزن كزان    

، كما ينتج عن هذا التغير مظهر جديزد فزي حيزاة المسزّن أال      صعوبة تنقالته بسبب التغيرات الجسمية آنفة الذكريسكن بقربه نظرًا ل
الفراغ والعزلة ، وذلا نتيجة لالنسحاب المتبادل بين المسن والمجتمع الزذي يزؤدي بزدوره إلزى ضزيق االتصزال بزالمجتمع ،        : وهو 

المظاهر الجديدة في حياة المسّن تساعد على بروز التغيرات النفسية التي فيمزا يلزي    وإلى تدهور المشاركة االجتماعية لديه  وهذه
 :عرضق لها 

 : التغيرات النفسية واالنفعالية 
ترتبط التغيرات النفسية بالتغيرات السابقة بشكل كبير ، وإن كان ارتباطها بالتغيرات االجتماعية يبدو واضحًا بشكل أكبزر  

تغُير مفهوم الفرد عن ذاته ، وبروز القلق واالكتئاب والملل كمظهر جديد في حيزاة المسزّن ، كمزا يصزاحب      :، وأبرز هذه التغيرات 
حساسية الزائدة ، واإلعجاب بالماضي ، والعناد والشا ، وعدم الثقة فزي ارخزرين ، كمزا    ذلا توهم المرض ، وكثرة الشكوي ، وال

 ((.االهتمامات الدينية تزيد مع التقدم في العمر )) خصية ، إضافة إلى أن تتغير اهتمامات المسّن فتتركز حول الجوانب الش

 : التغيرات العقلية 
، وبخاصة المعلومات الحديثزة ، إضزافة إلزى  هزور      من أبرز مظاهر هذه التغيرات لدي المسن ، ضعف الذاكرة والنسيان

ات ، وعزدم التعزرف علزى األبنزاء واألقزارب، كمزا تضزعف        َخرَف الشيخوخة لدي البعض ، ويتمثل ذلا في تكرار الحديث مرات ومزر 
 .القدرة على اإلدراك والتعلم

 : التغيرات االقتصادية 

عللادة مللا يللنخفض دخللل المسللند وهللذا عائللد فللي الغالللب إلللى إحالتلله للتقاعللد عنللد بلوغلله السللن  
النظامية ، وبالتالي يمدي ذلك إلى عجز  عن تلبية العديلد ملن الحاجيلات ، وبخاصلة إذا اقتلرن ذللك       
بتوقع إصابة المسن ببعض األمراأ وما تحتاجه من زيارات للطبيب وشراء األدويلة ، فهلو يعلاني    

انخفللاأ فللي الللدخل مللع تزايللد فللي األعبللاء الماليللة ، ويصللاحب ذلللك الغللالء المتزايللد لوسللعار    مللن 
وضعف القوة الشرائية للنقود ، لذلك نرى بعض الدول تقوم بتعديل معاشات األفراد المتقاعدين مرة 

  ورد عن الرسول )كل سنة ، وكل ذلك لمواجهة هذ  المتغيرات االقتصادية في حياة المسند 
انظلر الحلديث فلي صلحيح     (( اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني ، وانقطاع عملري )) قوله 

 ( .332، ص  1الجامع الصغير ، محمد ناصر الدين األلباني ، جزء 
فززي وصززف وتحليززل مرحلززة الشززيخوخة ومززا يصززاحبها مززن التغيززرات الجسززمية    -رحمززه اهلل  -ولقززد أفززاض ابززن الجززوزي  

 .، وكان له بذلا السبق على غيره من العلماء الذين كتبوا عن هذه المرحلة بخاصةوالعقلية منها 

: ولقد وصزف أبزو العريزان ،الهيزثم بزن األسزود النخعزي حالزة مزن كبزرت سزُنه نثزرًا وشزعرًا عنزدما سزأله صزاحبه عزن حالزه ، فقزال                    



يبيّض ، والن مني مزا كنزت أحزب أن يشزتّد ، واشزتّد      أجدني قد ابيّض مني ما كنت أحب أن يسوّد ، واسوّد مني ما كنت أحب أن  ))
مني ما كنت أحب أن يلين ، و أجدني يسبقني من بين يدّي ، ويزدركني مزن خلفزي ، وأنسزى الحزديث ، وأذكزر القزديم ، وأنعزس فزي          

 : ، ثَم أنشد شعرًا (( المأل، وأسهر في الخالء ، وإذا قمُت قربت األرض مني ، وإذا قعدُت بعدت عني
 ـــمع أنبئـا ب يات الكبــرفاسـ

 تقــارب الخطو وضعف البصــر
 وقلـــــة الطعم إذا الزاد حضــر
 وكثرة النســـيان ما بي ُمّدكــر
 وقلة النــــــــوم إذا الليل اعتكر
 أوله نـــــــــومق وثلثاه ســـــهـــر
 وســـعلة تعتادنــــي مع السحر

 
: قزال  . إذا أكلزت ثقلزت ، وإذا تركزت ضزعفت     : كيف طعما   قزال  : ، قد بلغ سنًا كبيرة ، قال وسأل الحجاج رجاًل من بني ليث      

إذا أردت األرض تباعدت مّنزي ، وإذا  : كيف قياما وقعودك   قال : قال . أنام في المجمع وأسهر في المضجع : كيف نوما   قال 
 .ة وأعثر بالبعرة تعقلني الشعر: كيف مشيتا   قال : قال . أردت القيام لزمتني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3)الحوار 

 : سلوك وممارسات المسلمين في تعاملهم مع المسِنين:س
لزيس  ))  للمسّن مكانته المتميزة في المجتمع المسلم ، فهو يتعامل معه بكل توقير واحترام ، يحزدوه فزي ذلزا قزول الرسزول      

، ويظهزر ذلزا التزوقير واالحتزرام فزي العديزد مزن الممارسزات العمليزة فزي حيزاة المجتمزع             (( منا من لم يرحم صغيرنا ويوّقر كبيرنزا  

مزع المسزِنين وتوجيزه      المسلم ، وجميع هذه الممارسات لها أصل شرعي ، بل فيها حث وتوجيه نبوي فضاًل عن ممارساته

رضزي اهلل   -يزأمر خادمزه أنسزًا     أصحابه نحو العناية بالمسِنين ، وتوقيرهم واحترامهم وتقديمهم في أمزور كثيزرة ، فهزا هزو     

، وفزي إلقزاء السزالم أمزر     مسند أبزي يعلزى   الحديث ... (( يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير : )) صراحة بذلا ففي الحديث  -عنه 

 وأن يبزدأ الصزغير بالتحيزة ويلقيهزا علزى الكبيزر احترامزًا         صزحيح البخزاري  الحديث ... (( يسلم الصغير على الكبير )) ن أ ،

، أال يتكلم الصغير في أمر دون الكبير ، روي رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن عبزد اهلل   وفي الكالم أمر . وتقديرًا له 

يبر فتفرقا في النخل ، فقتل عبد اهلل بن سهل فجاء عبزدالرحمن بزن سزهل وحويصزة ومحيصزة      بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خ

. كبزر الُكَبزر   : ))  فتكلموا في أمر صاحبهما فبدأ عبدالرحمن وكان أصغر القوم ، فقزال النبزي    أبناء مسعود إلى النبي 

 حيح البخاري ص... (( يعني ليلي الكالم األكبر  -أحد رواة الحديث  -قال يحيى 

 .ففي هذا الحديث إرشاد إلى األدب في تقديم كبار السن في الحديث 

أبدؤا بالكبراء أو قال : )) إذا ُسقي قال  أن ُيبدأ بتقديم الشراب لألكابر ففي الحديث أن رسول اهلل  ولقد أمر 

كزان يسزتُن وعنزده    : ))  -رضزي اهلل عنهزا     -شزة عمليًا تقول عائ ، ولقد مارس ذلا  سلسلة األحاديث الصحيحةباألكابر : 

فيزه تقزديم ذي السزن فزي السزواك ، ويلحزق بزه        : وقزال ابزن بطزال     مختصزر أبزي داود  أن أعِط السواك األكبزر  : رجالن فأوحى إليه 

 . سلسلة األحاديث الصحيحة  (( الطعام والشراب والمشي والكالم

وهم جلزوس جميعزًا علزى األرض     -رضي اهلل عنهم  -عندما أتاه عيينة بن حصن وعنده أبو بكر وعمر  وفي فعله 

إذا أتزاكم كبيزر   : ))، وفي روايزة أخزري   (( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه : )) فأجلسه عليها ، وقال  -وسادة  -فيدعوا لعيينة بنمرقة 

كززان يززأتي ضززعفاء المسززلمين ويزززورهم ويعززود مرضززاهم ،  سززول اهلل ، وعنززد الحززاكم أن رمجمززع الزوائززد (( قزوم فززأكرموه  

ولمكانزة المسزن   . ، وال شزا أن المسزِنين فزي المجتمزع هزم مزن ضزعفاء المسزلمين          المسزتدرك علزى الصزحيحين   ويشهد جنزائزهم  

 .غالبًا   الشباب على التشبه بكبار السن لما لديهم من خصال ال تكون عند الشباب ووقاره حّث رسول اهلل 

ومن بعزدهم ، فهزذا عمزر     -رضي اهلل عنهم  -، ولقد اتبع ذلا أصحابه  وهكذا فالمسن له مكانته في حياة الرسول 

خزرج فزي    -رضزي اهلل عنزه    -يتعاهد امرأة عجوزًا في بيتها ، فتورد كتب التاريخ أن عمزر بزن الخطزاب     -رضي اهلل عنه -الفاروق 
ة ذهزب إلزى ذلزا البيزت ، فزنذا عجزوز عميزاء        سواد الليل ، فرآه طلحة ، فذهب عمر فدخل بيتًا ثَم دخل بيتزًا آخزر ، فلمزا أصزبح طلحز     

إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا ، يأتيني بما يصزلحني ويخزرج عنزي األذي    : بال هذا الرجل الذي يأتيا   قالت  ما : )) فقال لها. مقعدة 
.)) ... 

،  عًا لسنة رسزولهم  ولقد تطّبع أفراد المجتمع المسلم بذلا الخلق وتوارثوا توقير الكبير واحترامه وتقديره ، واتبا

من أشد الناس توقيرًا إلخوانه ولمن هزو أسزن منزه ، فقزد روي عنزه المزروزي أنزه جزاءه          -رحمه اهلل  -فكان اإلمام أحمد بن حنبل 
 .رأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ: وقال المروزي . أبو همام راكبًا  على حماره ، فأخذ له اإلمام أحمد بالركاب 

كنزت أمشزي مزع طلحزة بزن      : حزدثنا ابزن إدريزس، عزن ليزث ، قزال       : )) ابن الجوزي عزن ابزن سزعيد األشزج أنزه قزال       وذكر 
! فاألسن مقزدم ولزو كزان الفزارق ليلزة فكيزف بسزنة أو سزنوات           ، فهذا خلقهم(( لو كنت أسن مني بليلة ما تقدمتا : مصرف فقال 

مزع يحيزى وإسزحاق بزن راهويزه يومزًا نعزود مريضزًا فلمزا حاذينزا البزاب            كنزت  : ، وروي الحسن بن منصور قزال   فذلا من باب أولى
 . مني يا أبا زكريا أنت أكبر: تقدم أنت ، قال : تأخر إسحاق ، وقال ليحيى 

فهزذا البخزاري   . وتتوالى الوصايا من اربزاء إلزى األبنزاء بامتثزال ذلزا الخلزق والحزث علزى التحلزي بزه وعزدم التفزريط فيزه              
 وسزودوا أكزابركم ؛ فزننكم إذا   : ) ... اصم السعدي أوصزى بنيزه حزين حضزرته الوفزاة وصزية طويلزة جزاء فيهزا          يروي أن قيس بن ع

بزل  .  األدب المفزرد ... ( ، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس ، وزهدوا فيكم  سودتم أكابركم لم يزل ألبيكم فيكم خليفة
ما أسزوأ أدبكزم ، ال   : فلقد رأي إبراهيم بن سعد شبابًا قد تقدموا على المشايخ فقال وصل بهم األمر إلى التشديد في هذه المسألة ، 

 .أحدثكم سنة



وال شا أن مقتضى التوقير واالحترام للمسِنين في المجتمع المسلم االستفادة من خبرتهم وحكمتهم وتجاربهم فزي الحيزاة   
 ، لذلا قام اإلمام أبو حاتم السجستاني

معّمر من العرب ، أورد (  122) جمع فيه أخبار أكثر من ( المعّمرين من العرب  : )كتاب سماه  ، بتأليف( هـ  03ت) 
على لسانهم بعض الحكم وتجارب الحياة الطويلة التي مزرت علزيهم ، وبعزض القصزائد واألبيزات الشزعرية فزي الحيزاة الطويلزة ومزا           

 .يمر على اإلنسان فيها 

ع وهذا االحتزرام والتزوقير لكبزار السزن ، وأصزبح سزمة مزن سزماته ، فزال تكزاد تجزد            ولقد تشرب المجتمع المسلم ذلا الطب
كتاب حديث ، أو زهد ، أو توجيهات ، أو نصح إال ويعقد فيه باب أو أكثر عن توقير الكبير ، أو تسويده ، أو احترامه ، أو إكرامه 

نه فيمشي عن يمينه يقيمه مقام اإلمام في الصالة ، وإن ، بل وضعوا قواعد لذلا ، فيقرر ابن عقيل أن من مشى مع إنسان أكبر م
 .كانوا جماعة فيستحب مشي الجماعة خلف الكبير

ولزم تقتصزر هزذه    ،  إذًا فالمسُن في المجتمع المسلم يعيش في كنف أفراده ، ويجد لزه معاملزة خاصزة تتميزز عزن ارخزرين      
 . لتشمل غير المسلم طالما أنه يعيش بين  هراني المسلمين الرعاية والعناية على المسن المسلم ، بل امتدت يد الرعاية

مع ذلا الشيخ اليهودي الكبير ، فقزد مزّر عمزر     -رضي اهلل عنه -فها هي كتب التاريخ تسطر بأحرف ساطعة موقف عمر 
مزن أّي  : بباب قوم وعليه سائل يسأل ، شزيخ كبيزر ضزرير البصزر ، فضزرب عضزده مزن خلفزه فقزال           -رضي اهلل عنه -بن الخطاب 

رضزي اهلل   -فأخزذ عمزر   : قال . أسأل الجزية والحاجة والسن : فما ألجأك إلى ما أري   قال : قال . يهودي: أهل الكتب أنت   قال 
انظزر هزذا   : مزن المنززل بشزيء ثزَم أرسزل إلزى خزازن بيزت المزال فقزال            -أي أعطزاه  -بيده فزذهب بزه إلزى منزلزه ، فرضزخ لزه        -عنه 

فززالفقراء هززم  (( إنمززا الصززدقات للفقززراء والمسززاكين   )) ا أنصززفناه إذا أكلنززا شززبيبته ثززَم نخذلززه عنززد الهززرم ،     وضززرباءه ، فززواهلل مزز 
 ((.المسلمون والمساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 

مزع ، حتزى وإن لزم    ويعطيهم حقهم مزن الرعايزة والعنايزة فزي المجت     وهذا خالد بن الوليد يمارس دوره في رعاية المسِنين
أصزابته   ، أو وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل: )) ، وجاء في صلحه معهم أنه قال  أهل الحيرة يكونوا مسلمين، فلقد صالح

 ... ((. المسلمين آفة من ارفات ، أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت

في ذلا الركب المبزارك ويزؤدي دوره    -رحمه اهلل -يسير عمر بن عبد العزيز  -رضي اهلل عنه  - ومن بعد خالد بن الوليد
وانظر َمْن قبلا من أهل الذَمزة مزن قزد    : )) ... الرعوي نحو رعيته فها هو يكتب لعامله عدي بن أرطأة في رسالة طويلة ما نصه 

ولقزد قزرر أبزو يوسزف فزي      ... ((. بيزت مزال المسزلمين مزا يصزلحه      كبرت سنه وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب فأجِر عليه من 
 .أن الجزية ال تؤخذ من الشيخ الكبير الذي ال يستطيع العمل ، وال شيء له( الخراج ) كتابه 
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 اإلسالمية الشريعة يف املسنني حقوق من : 
 .الحرج عنه  التخفيف عن المسن في العبادات ورفع-1
 .الرفق بالمسنين في صالة الجماعة - 0
 . إكرام الكبير وإجالله -3

 .توقير الكبير وتقديمه على غيره -2

 (  )  هدية المصلى
 

  :حماية المسن من األخطار 
 

 و من أبرز المخاطر التي يمكن أن يتعرأ لها المسن ويجب حمايته منها
 :التالية ال سيام في المنزل الذي يسكنه األمور 

األثاث المنزلي غير الثابت عللى األرضليات   * .                األرضيات المبلطة ببالط قابل لالنزالق *  
. 

 .عدم وجود إضاءة كافية .                       * وجود قطع صغيرة من األثاث على األرأ * 
السللكن فللي األدوار العليللا مللن   *          .                           وجللود عتبللة مرتفعللة عنللد األبللواب    * 

 .المنزل 
غرف النوم البعيدة جدا من بقية أفراد .                                * عدم وجود قضبان يدوية للساللم * 

 العائلة 
 .خزائن المطبخ المرتفعة .         * أرضيات زلقة ومراحيض غير مناسبة في دورات الميا  * 
 .وجود المسن في األماكن المزعجة *     .                              عدم وجود تدفئة مناسبة وكافية * 

 

 (  )  هدية المصلى
 

  أساليب التعامل مع كبار السن: 
 :مبادرة المسنين بالتحية والسالم والمصافحة -1
 :التحدث إلى المسن عن ماضيه -0
 :المسن لماضيه عدم التبرم والضجر من تعصب -3
 :الرفق بالمسن عند تصحيح المفاهيم الخاطئة-2
 :تذكير المسن بأوقات العبادات- 
 :العناية بنظافة كبار السن وستر عورتهم-2

 

 



 

 

 

 (لوحات حائطية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من حقوق المسنين 
 

 .التخفيف عن المسن في العبادات ورفع الحرج عنه -1
 .الجماعة الرفق بالمسنين في صالة -0
 .حق الرعاية األسرية  -3
 .أكرام الكبير وإجالله  -2
 .توقير الكبير وتقديمه على غيره  - 
 .حماية المسن من األخطار -2
 . حسن التعامل مع المسن-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساليب التعامل مع كبار المسنين
 .مبادرة المسنين بالتحية والمصافحة والسالم -1
 .المسنين مراعاة حاجات -2
 .إشعار المسن باألهمية -3
 .إعطاء المسن فرصة للحديث عن ماضيه  -2
 .الرفق بالمسن عند تصحيح المفاهيم الخاطئة  -3
 .المبادرة إلى معاونة المسن ونفعه -2
 .توفير الحاجات الالزمة للمسنين -1
 .حماية المسن من الملل والتوتر -7
 .العناية بنظافة المسن  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقوق المسن
 وأساليب التعامل معه

 (مطوية لجميع منسوبات المدرسة ) 
  000رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم  احلمد هلل

 ... أما بعد 

لما كان القرآن الكريم المصدر األول للتربية ومنهج حياة المجتمع المسلم فقد اهتم بمرحلزة المسزنين لزذا    
 : وردت آيات عديدة في كتاب اهلل تشير إلى هذه المرحلة ومنها 

اهلل الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضزعف قزوة ثزم جعزل مزن بعزد قزوة ضزعفًا وشزيبة          :) قال تعالى 
 -2  –الروم ( وهو العليم القدير ءيخلق ما يشا

 -22-سورة يس (يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفال:)وقال تعالى  
 -2-مريم ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا  : (وقال تعالى 

ليس منا مزن لزم يزرحم صزغيرنا     :)وكذلا وردت في السنة النبوية حيث قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 رواه الترمذي ( يوقر كبيرنا و

 :وإن اإلنسان يمر في هذه المرحلة بتغيرات عديدة منها      
   كضغط الدم والسكر :تغيرات جسدية          -1                                        
 ..........الجلد الخارجي ووهن العظام وتكاثر األمراض وتغير مظهر          

 النسيان الشديد والخرف  : تغيرات عقلية-0

 .لوضعف القوة والعق 

والتقلزب    واالكتئزاب الخوف من الموت والحدة في الطباع وقلة الصزبر  : التغيرات االنفعالية-3

 ...المزاجي وميله إلى االنطواء 

ا كانت  هذه الصفات هي التي يتصف بها المسن فقد أولت  الشريعة اهتماما ذفإ     
 :حقوقه كبيرا بالمسن فمن 

 . التخفيف عن المسن في العبادات ورفع الحرج عنه-1
 .إكرام الكبير وإجالله -0
 .حماية المسن من األخطار-3
  .حسن التعامل مع المسن -2

 :كيف نتعامل مع المسن 
 :إن حسن التعامل مع المسن ضرورة شرعية وتربوية فمن صور التعامل معه 

 .مبادرة المسن بالتحية والسالم والمصافحة *      
  .التحدث مع المسن عن ماضيه *     

 .عدم التبرم والضجر من تعصب المسن لماضيه *      

 .الرفق بالمسن *    
 .إشباع حاجة المسن إلى المدح والثناء *    



اللهم إني أعوذ با من البخل والكسل :)وقد استعاذ الرسول صلى اهلل عليه وسلم من هذه المرحلة فدعا 

 . رواه مسلم( والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات 

أال وهو كيفية تخفيفف ثافار هفذه المرحلفة  العمريفة       اومن األجدر أن نذكر أمرا مهم
 :بإذن الله تعالى وذلك بأمور منها

تقوي اهلل واإلكثار من العمل الصالح والعلم النافع وعدم اإلسراف في الغزذاء التززود مزن الطاعزات     
........ 

 

أو كوجـو    امـن اهلل كالوالـدين اذا كـ     فعلى كل أحد منا أن يعرف كيف يتعامل مع املسن ألن يف ذلك أجر كـب  ***

أحد األقارب معنا يف البيت كيف يكون التعامل األمثل معهم لسخر اهلل لك من حيسن اليك اذا بلغت تلـك املرحلـة مـن    

 وال ننسى أن املسن له منزلة عظيمة عند اهلل تعاىل فكلما زا  عمره يف طاعـة اهلل زا  أجـره واوابـه   .العمر بإذن اهلل تعاىل 

  رواه اإلما  أحمد( خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال:) وكان بركة على أهله جاء يف احلديث 

 

 
 (3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شرح أحاديث في حق الكبار
 .تفعل هذه األحاديث في وقت الفسحة واالحتياط

 شرح األحاديث
ْلننٍيْ  ميا ننا ْمننٍن ْلننٍم ْيننٍذْحٍم  »:  ْرٍسننوٍل اهللقنناْل : عننن ْعٍمننذنو بننني ٍبننْعٍيبن عننن ْأبيينن، عننن اْلنند هي   قننالْ   (  

 . سنن الترمذي  «ْصغييْذْنا ْولم ْيٍعذيٍف ْبْذْف ْمبييذيْنا

 . أش من ال يكون من أهل الذحمة ألطفالاا (من لم يرحم صغيرنا)
 . من التوقيذ أش لم يعظم (ولم يوقر)
 . .هو بامل لل اب وال يخ (كبيرنا)

 : من صور احتذا  الكبيذ  و

   جزاء أبزو بكزر     ... ))أن، قنال   -رضي اهلل عا،  -عن أن   قحافزة  بأبيزه أبزي  إلىى 

 فقنال رسنول اهلل     يو  فنت  مكنة يحملن، حتنى وضنع، بنين يندش رسنول اهلل          رسول اهلل 

تكذمنة ألبني بكنذ   فمسنلم ورأسن، ولحيتن،        (( ... لو أقذرت ال يخ فني بيتن، ألتياناه   :  بكذ ألبي

 .صححه ابن حبان  (غيذوهما والابوهما السواد : )  فقال . مالثغامة بياضاْ 

  فلما دخل رسنول اهلل  :وفي رواية أخذى     المسندد خنذأ أبنو بكنذ     ،حتنى الناء بمبين

يم ي هنو إلينك   : فقال .ه  تذمت ال يخ في بيت، حتى آتي، : قال  يقوده فلما رآه رسول اهلل 

 (أسنلم تسنلم   : يارسول اهلل أح  أن تم ي إلي،   وأالس، بين يدي،  ثنم مسن  علنى صندره فقنال      
 .ابن حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة 

  بياما رسول اهلل       وفنيمم عمنذان بنن    _ الال  مع عدد من أصنحاب، فني بيتن، ذات ينو

إذا بعمذان بن حصين يلم  أباه من بعيد وغ   يمسك بيده ويقوده إلى بيت رسنول  _  حصين

إلننى .يننا رسننول اهلل هننذا أبنني قنند النناء  فننادا اهلل لنن،   لعننل اهلل يمدينن،  : وصنناع عمننذان  اهلل 

الح  فيسلم على يديك وأقبل الحصين ومان بيخا هذما الناو  المةنة   ووصنل الحصنين إلنى      

وبننف فنني والمنن،   ثننم قننال ألصننحاب،   ثننم دخننل   فذحننب بنن، الابنني   فاسننتمذن بنناب الابنني 

بال يخ ثانية وملم، أطيب الك   وأنصنت   وأاللس، قبالت،   ورحب الابي  }أوسعوا لل يخ {

 ..وقد دار بيامما حوار انتمى بإس   الحصين ) لحديث، 

---------------- 

إن من إال ل اهلل   : ) اهلل علي، وسلم  صلى   اهلل قال رسول  :  قال    أبي موسى األبعذش    عن ( 2  

  عا، وإمذا  ذش السلطان    والدافي    في،    الغالي    إمذا  ذش ال يبة المسلم وحامل القذآن غيذ 

 . عون المعبود شرح سنن أبي داود ( المقسط 

  أش تبديل، وتعظيم،  :)  اهلل إن من إجالل)  

مل هذا   وال فقة علي، ونحو ذلك  بتوقيذه في المدال  والذف  ب، اإلس   ال يخ الكبيذ في أش تعظيم :    )إكرام ذي الشيبة المسلم) 

    اهلل عاد لحذمت، اهلل من ممال تعظيم

: القارش وقال . األحمال الثقيلة قال، العزيزش  حافظ، وسماه حام  ل، لما يحمل لم اق مثيذة تزيد على وإمذا  أش  ( وحامل القرآن )

   قارئ، وحافظ، ومفسذه  وإمذا  أش

 .بالدذ   ( غير الغالي  )

   . أش في القذآن  ( فيه )

 المتداو  الحد في العمل ب، وتتبع ما خفي ما، وابتب، علي، من معاني، وفي حدود قذاءت، يعاي غيذ  والغلو الت ديد ومداو ة الحد 

   ومخارأ حذوف، قال، العزيزش 

   . عا، المعذض عن ت وت، وإحكا  قذاءت، وإتقان معاني، والعمل بما في،  أش وغيذ المتباعد  ( والجافي عنه  )

   . الغلو المبالغة في التدويد أو اإلسذاا في القذاءة بحيث يماع، عن تدبذ المعاى  وقيل



اقذءوا القذآن وال تدفوا " وما، الحديث : اية في الام قال  والدفاء أن يتذم، بعد ما علم، ال سيما إذا مان نسي، فإن، عد من الكبائذ 

ال يماعك عن  عن ت وت، بمن تتذموا قذاءت، وت تغلوا بتفسيذه وتمويل، ولذا قيل ابتغل بالعلم بحيث أش تعاهدوه وال تبعدوا" عا، 

والمحمود هو الوسط العدل   اإلفذاط والتفذيط مذمو   وحاصل، أن م  من طذفي  العمل وابتغل بالعمل بحيث ال يماعك عن العلم 

   مذا في المذقاة بذع الم كاة  , في الميع األقوال واألفعال وسلم علي، اهلل المطاب  لحال، صلى

 . بضم الميم أش العادل :  ( المقسط  السلطان وإكرام ذي)

---------------- 

رغم أنف ثم رغم أنف ثم    قال    صلى اهلل علي، وسلم    عن الابي  ،رضي اهلل عا، أبي هذيذة     نع( 3 

 ) أحدهما أو مليمما فلم يدخل الداة  رغم أنف قيل من يا رسول اهلل قال من أدر  أبوي، عاد الكبذ
 . صحيح مسلم بشرح النووي

  ( رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة : ) قوله صلى اهلل عليه وسلم  

الذغم مل ما : وقيل   وهو تذاب مختلط بذمل   وأصل، لص  أنف، بالذغا      مذه وخزش : معااه ذل وقيل ( رغم )  : قال أهل اللغة  

أو   ومعااه أن بذهما عاد مبذهما وضعفمما بالخدمة . وعظم ثواب،   وفي، على الحث على بذ الوالدين . أصاب األنف مما يؤذي، 

  . فمن قصذ في ذلك فات، دخول الداة وأرغم اهلل أنف،  سبب لدخول الداة  أو غيذ ذلك  الافقة 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 (حماضرة الطالبات ) 
 
 
 
 
 
 
 



تأتي أهمية هذا املوضوع من نقص املعلومات واملعرفة عن مرحلة الشيخوخة ---للكبار حق علينا 

 0وخصائصها ومشكالتها واحتياجات املسنني املتنوعة 

سورة الذاريات (ويف أنفسكم أفال تبصرون :)وإن دراسة هذه املرحلة من العمر عظة وعربة لإلنسان لقوله تعاىل 

-12- 

ا يعرف هذه املرحلة ويدرك طبيعتها يقدم لنفسه ويأخذ لضعفه املستقبلي من قوته يف وأن اإلنسان عندم

بإذن اهلل تعاىل –مرحلة الشباب بل ويستطيع أن يفهم غريه ويتعرف على األسلوب األمثل يف التعامل معه 

– 

ضعف ثم جعل من  اهلل الذي خلقكم من:) فلقد بني املنهج اإلسالمي طبيعة هذه املرحلة ومساتها قال تعاىل 

 -45-الروم ( بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة 

إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف :)وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 0رواه البخاري ( والكبري وذا احلاجة 

 :مفمو  مذحلة ال يخوخة  

 . بضم الشني مجع شيخ :يعرف الشيوخ لغة 

 .هو شيخ بني الشيخوخة : يقول ابن فارس , من أدرك الشيخوخة : والشيخ هو 

 .هو من استبانت فيه السن أو هو الطاعن يف السن : ومراد اللغويني بالشيخ 

 :ومعنى الشيخ اصطالحًا    

ز عن األداء بسبب الكرب فال يرجى له عودة يطلق املسن على الذي انتهى شبابه وطعن يف السن حبيث يعج

 .إىل حياة القوة والشباب 

ومما سبق يتبني لنا أن الشخص الذي جتاوز الستني من العمر حيتاج إىل من يقوم برعايته وتقديم العون 

    .     واملساعدة والرعاية الشاملة له وإشباع حاجاته وتقديم ماله من حق شرعه الدين على الفرد واجلماعة

فإن منزلة املسن عند اهلل عظيمة فكلما زاد عمره يف طاعة اهلل زاد أجره وثوابه وكان بركة على أهله جاء يف 

 : احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



 .رواه اإلمام أمحد ( خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمااًل)

وسوء احلفظ وقلة العلم وذلك مصداقًا لقوله تعاىل وعادة ماحيصل للمسن يف هذه املرحلة من الضعف واخلرف 

النحل ( واهلل خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئًا إن اهلل عليم قدير :)

-00- 

أي ضعفت وخارت القوى واضطرم ( وهن العظم مين :) قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل 

 .الضعف والكرب :شيب بالرأس واملراد بهذا اإلخبار امل

وقد استعاذ .وما يزال املسن يرتاجع وينسى ماعلم وتضعف أعصابه ويضعف فكره واحتماله حتى يرتد طفاًل 

اللهم إني أعوذبك من البخل والكسل واهلرم وأرذل العمر )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك فقال

 (.جال وفتنة احمليا واملمات وعذاب القرب وفتنة الد

 (.ومن نعمره ننكسه يف اخللق أفال يعقلون :) قال تعاىل 

 :خصائص مذحلة المسن 

إن يف هذه املرحلة العمرية للمسن وهو اإلنتقال من القوة إىل الضعف ومن احليوية والنشاط إىل           

 :هلا خصائص متعددة منها ,اخلمول

يف هذه املرحلة يتمثل مظهر النقص والضعف عند اإلنسان حيث يظهر عليه ضعف البنية إذ يستمر 

 :التدهور اجلسمي يف عموم اجلسد 

 .ضعف اجلهاز العضلي  -أ

 .ضعف اجلهاز العظمي لنقص مادة الكالسيوم  -ب

 .ضعف احلواس  -ج

 .ضعف اجلهاز العصيب  -د

 .بصورة مستمرة لقلة املناعة اجلسدية وقلة احلركة هـ تكاثر األمراض وتنوعها 

 .تغري مظهر اجللد اخلارجي  -و

فاملسن يشكو من آالم اجلسد بصورة عامة    

 : قال ابن كثري (قال رب إني وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبًا:)قال تعاىل 



السواد واملراد اإلخبار عن الضعف والكرب ودآلئله الظاهره أي ضعفت وخارت القوى واضطرم املشيب يف 

والباطنة

يتعرض املسن يف الغالب للضعف العقلي حيث يتدهور الدماغ واجلهاز العصيب املكزي بصورة سريعة 

جاء يف احلديث أن  وقد يؤدي ذلك إىل التأثري على الدماغ بالتدريج فيطلق على ذلك تدهور الشيخوخة وقد

لقد لقيت يزيد خريًا كثريًا رأيت رسول اهلل ومسعت : حصني بن سربة قال لزيد بن أرقم رضي اهلل عنهم 

حدثنا يازيد مامسعت من الرسول صلى اهلل عليه . حديثه وغزوت معه وصليت خلفه صلى اهلل عليه وسلم 

رواه . ت بعض الذي كنت أعي من رسول اهلل قال ياابن أخي واهلل لقد كربت سين وقدم عهدي ونسي,وسلم 

 .مسلم 

 .فبعد أن كان عاملًا أصبح ال يدري شيئًا من الفند واخلرف واهلرم وضعف القوة والعقل والفكر 

ب ملزاجي وشيوع والتقل من النهاية كما يعاني من حاالت اإلكتئاب  يكون املسن خائفًا وقلًقا ما غالبا

األمراض وعدم القدرة على التكيف مع األخرين كما مييل إىل اإلنطواء والسلبية نظرًا ملا يتعرض له املسن مـن  

كما أن محاس املسن يقل جتاه املشكالت اليت حتيط به وبغريه من أفـراد اتتمـع فيظهـر    .ضعف يف جسمه

يعتمد على أي أساس فتجـده ينتقـل مـن اجليـل الـذي       على سلوكه لونًا غريبا من السلوك اإلنفعالي الذي ال

فيبدأ يقارن بني املاضي واحلاضر الذي يعيش فيـه ويقـدم حلـوال قـد تكـون صـاحلة       , يعيش فيه إىل املاضي 

 .للزمن املاضي ولكنها قد ال تكون مناسبة هلذا العصر 

وا يقومون بها وبالتالي قد ال يرضى بسلوكيات من هم حوله إن املسن قد يتعصب جليله واملمارسات اليت كان

وال تعجبه آراؤهم وال يوافقهم على نظرتهم للحياة أو اتتمع إذ الشيخ يعيش ذكرياته وتصبح دائرة نشاطه 

 .اإلجتماعي 

 : من حقوق المساين في اإلس   
 .التخفيف عن املسن يف العبادات ورفع احلرج عنه **       



الكرب من أسباب العجز والضعف فقد شرعت له أحكام فيها ختفيف عن املسن العاجز أو املريض ال  ملا كان

 :سيما يف العبادات فمن ذلك 

 :رخصة الطهارة  -أ       

يشرع للمسن التيمم إذا عجز عن الطهارة أو الوضوء أو الغسل وإذا عجز عن احلركة أو مل جيد             

 .م ماحيتاجه لرفع احلدث عنه من يقوم خبدمته وتقدي

 :رخصة الصالة  -ب      

له أن يقوم بالصالة حسب إستطاعته فإن مل يستطع قائما فجالسا أو على جنب وقد أباح رسول            

اهلل جلسة اإلسرتاحة يف الصالة كما قال الزركشي وهذا حكم خاص بكبار السن مراعاة لضعفهم وختفيفا 

 .ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يفعلها بعد أن بدن جسمه وكرب سنه عليهم وقد ثبت أن رس

 :رخصة الصوم  -ج     

وعلى الذين يطيقونه )إذا عجز عن الصيام جاز له أن يفطر ويفدي عن كل يوم أفطره بإطعام مسكني          

برية ال يستطيعان أن ليست مبنسوخة هو الشيخ الكبري واملرأة الك: قال ابن عباس ( فدية طعام مسكني 

 .رواه البخاري .يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا 

 :رخصة احلج -د    

إذا بلغ اإلنسان سن الشيخوخة ومل يؤد فريضة احلج بعد أجيز له النيابة يف احلج فعن ابن عباس        

 احلج الدركت أبي يارسول اهلل إن فريضة اهلل على عباده يف:أن امرأة من خثعم قالت :رضي اهلل عنه 

 .رواه مسلم .وذلك يف حجة الوداع ... نعم :شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال رسول اهلل 

 .وذلك ختفيفا هلم من كل مايؤدي إىل الضرر أو املشقة بهم أثناء قيامهم بواجباتهم الشرعية 

 

 :توقيذ الكبيذ وتقديم، على غيذه ***

ة النبوية بعض الشواهد العملية على هذا احلق فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن لقد جاء يف السن     

ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وينهى عن :) النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 .رواه الرتمذي ( املنكر 

اء والكبار وأهل الفضل وتقدميهم باب توقري العلم:وقد بوب النووي رمحه اهلل يف كتابه رياض الصاحلني 

وقد كان هذا السلوك احلسن بارزا يف حياة اتتمع املسلم فعن ,على غريهم ورفع جمالسهم وإظهار مرتبتهم 



لقد كنت على عهد رسول اهلل غالما فكنت احفظ عنه فما :)سعيد بن مسرة عن جندب رضي اهلل عنه قال 

 .رواه مسلم ( أسن مين مينعين من القول إال أن هاهنا رجاال هم 

 :حماية المسن من األخطار ***

يصبح املسن عرضة لألخطار أكثر من غريه بسبب ضعفه وتقدمه يف العمر وضعف النظر وصعوبة احلركة     

 :وكثرة األمراض اليت يتعرض هلا ومن تلك األخطار

 أو أدوات    .. أو التعرض لألشياء اجلارحة  ..  أو االرتطام باجلدران  ..  السقوط على األرض           

ومن هنا فالواجب على القائمني على رعاية املسن محايته من ....... التدفئة اليت قد ال حيس أو يشعر بها       

 :ه املخاطر اليت تكثر يف أوساط املسن ومن وسائل السالمة ل

العناية باإلضاءة ووضع مقابض جانبية على جدران دورات املياه وأن يأخذ املسن العصا أو العكاز      

 .لإلستعانة به على املشي بإذن اهلل 

 :حسن التعامل مع المسن ***

معه يف كل مايدخل  لوذلك برعايته وخدمته وخفض اجلناح له والتحدث إليه بلطف ورفق والتعام    

 .السرور عليه 

 :من أساليب التعامل مع المسن 
 :التحدث مع املسن عن ماضيه  -2         

من أساليب التعامل مع املسن اإلقرتاب منه والسماع إىل حديثه واإلصغاء إليه وعدم مقاطعته ملا يف ذلك من 

 .األثر اإلجيابي على نفسيته

 :توتر محاية املسن من امللل وال -1   

قد يصاب املسن الذي ال جيد ما يشغله بعد سن التقاعد بامللل نظرا للفراغ الذي يعيشه فقد يصاب          

 .باالحباط والقلق لذا من األنسب أن توفر هلم الربامج املناسبة 

 :العناية بنظافة املسن وسرت عورته -3

نظافة جسمه ومالبسه وفراشه بل رمبا أهمل إن مرحلة الضعف اليت يصل إليها املسن جتعله يغفل عن     

طهارته وقد تنكشف عورته من غري قصد منه فالواجب على القائمني على رعايته اإللتفات إىل هذه األمور 

 .والعناية بأمر النظافة والطهارة وبسرت عورته 

 :مبادرة املسن بالتحية والسالم واملصافحة -5



م بني أفراد اتتمع املسلم دون إستثناء فعن عبداهلل بن العاص أن فقد حث اإلسالم على إفشاء السال     

( تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف :)أي اإلسالم خري ؟قال :رجال سأل رسول اهلل 

 .رواه البخاري 

مما يبعث وهذه الصفات ,فهذا مما يورث احملبة بني الناس سواء كانو أقوياء أوضعفاء صغارا وكبارا    

 . نالسرور عند املس

 :عدم التربم والضجر من تعصب املسن  -4

مع املسنني مراعاة هذه الصفة بعدم التربم بل يعذر املسن لكرب سنه وعدم قدرته على  فعلى املتعاملني   

 .التحمل 

 :إشعار املسن بأهميته  -6

 املاضي ويريد التعامل احلسن معه حيث إن املسن يرغب يف مساع الثناء عليه وعلى جهوده اليت بذهلا يف   

يرى أن من حقوقه االحرتام والتقدير وأنه يرى أن على احمليطني به استشارته يف امللمات وان لوجوده أهمية 

 .كبرية عند من حييطون به 

 :تطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم  -0

وية العالقة معهم السيما املرضى فقد كان من هديه صلى اهلل عليه وسلم تطييب نقوس من يزورهم وتق    

واملسن أحوج مايكون إىل هذه الصفة فإن أثر الشيخوخة النفسي كبري عليه لذا فهو حمتاج إىل اللطف ,

 .وحسن العالج معه 

 :ملء فراغ املسن باألمور النافعة  -8

ن املقدسة واملواقع مثل املشاركة يف املراكز اليت تهتم باألنشطة الرتوحيية  والقيام برحالت لالماك    

 .واالرتباط باملسجد وبراجمه وأنشطته التعبدية  ,التارخيية 

 :تذكري املسن بأوقات العبادات - 9

قد ينسى املسن وقت العبادة أو يغفل عنها لذلك من األمور املهمة الواجبة على املتعاملني مع كبار السن    

 . تذكريهم بوقت العبادة وحثهم عليها 

وبعد فإن هذه املرحلة العمرية من عمر اإلنسان فيها من الدروس الكثري والكثري فالواجب على كل          

أحد منا أن يستعد هلا مبا خيفف وطأة هذه السن مبا يستطيع وان يعي ما فيها من تغريات خمتلفة وماهلا 



اللجوء إىل اهلل والدعاء حبسن -2:اىل من آثار ليست باهلينة على النفس فمن تلك االستعدادات بإذن اهلل تع

 .اخلامتة 

 .حفظ اجلوارح مما حرم اهلل ليحفظها اهلل عند الكرب بإذن اهلل تعاىل -1

 .أهمية التحصيل العلمي قبل مرحلة الشيخوخة -3

 .اإلستقامة وحفظ كتاب اهلل والعلم النافع حتفظ املسن من الرد إىل أرذل العمر بإذن اهلل -5

 .لعمل الصاحل يزيد العمر ويباركه التقوى وا-4

ويف ختام هذه احملاضرة اليت أسأل اهلل أن ينفع بها البد من إعداد النفس وتهيئتها ملعرفة              

الطرق املثلى يف التعامل مع كبار السن وكيفية تقديم اخلدمات هلم اليت تضمن هلم بإذن اهلل السعادة والراحة 

هم وأنهم ليسوا عبئا على من حوهلم وكلنا أمل يف أن نصل إىل قوله صلى اهلل عليه ممن حوهلم وإشعارهم بذات

 (من أحب األعمال إىل اهلل سرور تدخله على مسلم :)وسلم 

                        

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني              
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 بسم اهلل الذحمن الذحيم

 

  الحمند هلل علننى إحسننان،  وال نكذ لنن، علننى توفيقن، وامتااننن،  وسننبحان منن خلنن  الخلنن  بقدرتنن،    

وأسبغ عليمم اآلالء والاعمناء بفضنل، وواسنع      وصذ فمم في هذا الوالود والكون بعلم، وحكمت،

إال اهلل وحننده ال بننذيك لنن، تعظيمنننا ل ننمن،  وأبننمد أن نبياننا وإماماننا    وأبننمد أن ال إلنن،    رحمتنن،

وقنندوتاا محمنندنا عبننده ورسننول، الننداعي إلننى رضننوان،  صننلى اهلل علينن، وعلننى آلنن، وصننحب،           

 ..وإخوان،  ومن سار على نمد، واقتفى أثذه إلى يو  الدين  وسلم تسليمنا

 :أما بعد

هل واألقارب وفي مدتمعاا نخالطمم في  اليو  سيكون حديثاا عمن يعيف معاا وبين األ

إن، الكبيذ الذش رق ... المدال  واألمامن نعيف معمم أالمل الذمذيات على مذ الساين 

عظم، ومبذ سا،  وخارت قواه وباب رأس،  إن، الكبيذ الذش نظذ اهلل إلى ضعف، وقلة حيلت، 

ْواٍلويٍلْداني ال  ٍن الذ اْلالي ْوالا ْساءيإيال  اٍلٍمٍسْتٍضْعفييْن مي: )فذحم، وعفا عا،  قال اهلل تعالى

ْفٍمٍوْلةيْك ْعْسى الل ٍ، ْأٍن ْيٍعٍفْو ْعٍاٍمٍم  ْوْماْن الل ٍ، ْعٍفًوا * ْيٍسْتطييٍعوْن حييْلةن ْوال ْيٍمْتٍدوْن ْسبيي ن  

 [.      :الاساء( ]ْغٍفورنا

 تعريف الُمِسّن: أوال  

 :للداللة على الذالل الكبيذ   فتقول   (الـٍمسيّن ) استعمل العذب ملمة  

مما تستخد  (( . ٍيسٍن إساانان فمو مسن .   ومبذت سيُاة  ْمٍبذ: أْسن  الذالل )) 

من استبانت في، الس ُن ))   وهو ( بيخ: ) مذادفة للمسن فتقول  العذب ألفاظان 

: )  وقد تقول.   وبعضمم يطلقما على من الاو  الخمسين(( وظمذ علي، ال يب 

والميع ( ممل: )لسان العذب   وتقول مذلك (( ( أقصى الكبذ ))   وهو ( ْهذي  

مل فذد : ))نستطيع القول بمن الٍمسيّن هو و  هذه األلفاظ تدل على مبذ السن

أصب  عاالزان عن رعاية نفس، وخدمتما   إثذ تقدم، في العمذ   ولي  بسبب 

تحديد الس ن الزماي الذش يتفاوت وبمذا نخذأ من إبكالية (( .  إعاقة أو ببمما

 .الااس في، 

عدد من  العمذ في القذان الكذيم في أيا  آخذالاء ذمذ ال يخوخة باعتباره لقد 

 :ماما اآليات

 آية: سورة الحج)العمذ لكي ال يعلم من بعد علم بيةا أرذل إلىوماكم من يذد (

اهلل  االاة بينالاء وصف ال يخوخة وصفا رائعا في هذه الما أخذىوفي سورة .5

 آليمب ل، وليا ويذث  أنل فيما اهلل م مذيا علي، الس   يس سبحان، وتعالى و

ا  تظمذ بعض  عاقذ امذأت،يعقوب  خاصة وقد بلغ سن ال يخوخة ومانت 

 .الدميلة التي تصف مذحلة ال يخوخة الصور اللغوية

* بقيا بدعائك رب أمنبيبا ولم  الذأسوهن العظم ماي وابتعل  إنيقال رب )

واني خفت الموالي من ورائي ومانت امذاتي عاقذا فمب لي من لدنك وليا 

نب ذ  بغ   اسم،  إنايا  مذيا * يعقوب واالعل، رب رضيا آلويذث من  يذثاي

يكون لي غ   ومانت امذاتي  ىدانقال رب * من قبل سميا يحيى لم ندعل ل،

 .7-4 آية: سورة مذيم ( عاقذا وقد بلغت من الكبذ عتيا



على هذه   اإلنساننماية مطاف  أنماوذمذت ال يخوخة في القذان الكذيم على 

الل ٍ، ال ذيش : )قول اهلل تعالى إذا طال عمذه قبل أن يتوفاه اهلل عز والل األرض

  ْخْلْقٍكٍم ميٍن ْضٍعفن ٍثم  اْلْعْل ميٍن ْبٍعدي ْضٍعفن ٍقو ةن ٍثم  اْلْعْل ميٍن ْبٍعدي ٍقو ةن ْضٍعفنا

خل  اإلنسان ضعيفنا [. 54:الذو ( ]ْوْبٍيْبةن ْيٍخٍلٍ  ْما ْيْ اٍء ْوٍهْو اٍلْعلييٍم اٍلْقدييٍذ

الل ٍ، ال ذيش ْخْلْقٍكٍم ميٍن )خفيفنا ثم أمده بالصحة والعافية  فكان ب، حليمنا رحيمنا لطيفنا  

عيف بما أالمل األيا  مع   قوة ال باب التي ي(ْضٍعفن ٍثم  اْلْعْل ميٍن ْبٍعدي ْضٍعفن ٍقو ةن

ثم تمذ الساون واألعوا   وتت ح  األيا  تلو األيا   حتى   األصحاب واألحباب

يصيذ إلى الم يب والكبذ  ويقف عاد آخذ هذه الحياة  فياظذ إليما فكمنما نسج 

من الخيال أو ضذب من األح    يقف في آخذ هذه الحياة وقد ضعف بدن، 

إين ْك ْمي ٌت )  ثم بعد ذلك يفارق األحبة والصحب الكذا   وانتابت، األسقا  واآلال 

 [.3:الزمذ( ]ْوإين ٍمٍم ْمي ٍتوْن

في وصف وتحليل مذحلة ال يخوخة وما  -رحم، اهلل  -ولقد أفاض ابن الدو ش 

والعقلية ماما بخاصة   ومان ل، بذلك السب   يصاحبما من التغيذات الدسمية 

وصف أبو العذيان د ولق متبوا عن هذه المذحلة على غيذه من العلماء الذين

 الميثم بن األسود الاخعي حالة من مبذت سُا، نثذان وبعذان عادما سمل، صاحب، 

أالدني قد ابيّض ماي ما مات أحب أن يسوّد   واسوّد ماي  : ))عن حال،   فقال 

مات  مات أحب أن ي تّد   وابتّد ماي ما  ما مات أحب أن يبيّض   والن ماي ما

  وأنسى   أحب أن يلين   و أالدني يسبقاي من بين يدّش   ويدرماي من خلفي

الحديث   وأذمذ القديم   وأنع  في المأل  وأسمذ في الخ ء   وإذا قمٍت قذبت 

 : ثم  أن د بعذان((   األرض ماي   وإذا قعدٍت بعدت عاي

 فاســــمع أنبةـك بآيات الكبــذ

 ذتقــارب الخطو وضعف البصــ

 وقلـــــة الطعم إذا الزاد حضــذ

 ومثذة الاســـيان ما بي ٍمّدمــذ

 وقلة الاــــــــو  إذا الليل اعتكذ

 أول، نـــــــــوٌ  وثلثاه ســـــمـــذ

 وســـعلة تعتادنــــي مع السحذ

 والااس يبلون مما يبلى ال دذ

 

مك ؟ قال اميف طع: وسمل الحداأ رال ن من باي ليث   قد بلغ ساان مبيذة   قال 

أنا  في المدمع : ميف نومك ؟ قال : ضعفت  قال   إذا أملت ثقلت   وإذا تذمت: 

إذا أردت األرض : ميف قيامك وقعود  ؟ قال  :قال . وأسمذ في المضدع 

تعقلاي : ميف م يتك ؟ قال : قال . تباعدت مّاي   وإذا أردت القيا  لزمتاي 

 .ال عذة وأعثذ بالبعذة 

الكبيذ وتوقيذه وقضاء حوائد، ساة من سان األنبياء وبيمة من بيم إن إال ل 

ْفْسْقى * ْقاْلْتا ال ْنٍسقيي ْحت ى ٍيٍصديْر الذ ْعاٍء ْوْأٍبوْنا ْبٍيٌخ ْمبييٌذ )الصالحين األوفياء  



( ذن ْفقييٌذْلٍمْما ٍثم  ْتْول ى إيْلى الظ ل  ْفْقاْل ْرب  إين ي ليْما ْأنْزٍلْت إيْلي  ميٍن ْخٍي

 [.24  23:القصص]

على إال ل الكبيذ وأخبذ بمن اهلل يحب ذلك ويثاي علي، خيذنا  و حث الابي 

رواه  ((إن من إال ل اهلل تعالى إمذا  ذش ال يبة المسلم: ))قال الابي   مثيذنا

 رواه أحمد ((لي  مّاا من لم يذحم صغيذنا ويوقذ مبيذنا: ))  وقال أبو داود

  وقد ر مازلت، وارفع درالت،  إذا رأيت الكبيذ فارحم ضعف،  وأمبذ بيْبٍ،.  

وٍيدزيل اهلل لك ب، الحساى في المذالع والمآب    وفذأ مذبت،  ْيعٍظم لك الثواب

: أن، قال -رضي اهلل عا، قال-بل اعتبذ بما رواه اإلما  أحمد رحم، اهلل عن أن  

يو  فت  مكة  يحمل، حتى وضع، ول اهلل الاء أبو بكذ بمبي، أبي قحافة إلى رس

لو أقذرت ال يخ في بيت، : ))ألبي بكذ  فقال رسول اهلل بين يدش رسول اهلل 

 ((.ألتيااه

 وقد رغ ب الذسول علي، الص ة والس   بإمذا  ال يوخ واإلحسان إليمم مبياان أن

قال  -الرضي اهلل عا، ق-الدزاء من الا  العمل  وإن طال الزمان  فعن أن  

 "ما أمذ  باب بيخان لسا، إال قيض اهلل ل، من يكذم، عاد سا،: " رسول اهلل

 .رواه التذمذش

وقد الاءت  ومما ال بك في، أن الدين اإلس مي قد أعطى للمساين مكانة خاصة  

 . في حقمم نصوص بذعية تحث على احتذاممم وإمذاممم

  :كزات منها ما يليوقد قامت رعاية المسنين في اإلسالم على عدة مرت

 .. اإلنسان مخلوق مكذ    ومكانت، محتذمة في اإلس   - 

ْوْحْمٍلْااٍهٍم فيي اٍلْبذ  ْواٍلْبٍحذي ْوْرْ ٍقْااٍهٍم ميٍن  ْوْلْقٍد ْمذ ٍمْاا ْبايي آْدْ : ) قال اهلل تعالى 

 . 77/اإلسذاء ( ْوْفض ٍلْااٍهٍم ْعْلى ْمثييذن ميم ٍن ْخْلٍقْاا ْتٍفضيي  الط ي ْباتي

 . فالمسن ل، مازلت، ومكانت، في اإلس   ب كل عا  أخذان من عمو  اآلية

 .. المدتمع المسلم مدتمع متذاحم متماسك -2

آْمٍاوا ْوْتْواْصٍوا بيالص ٍبذي  ٍثم  ْماْن ميٍن ال ذييْن: ) قال تعالى واصفان المؤماين 

 .   -7 /البلد ( اٍب اٍلْمٍيْمْاةيْأٍصْح ْوْتْواْصٍوا بياٍلْمٍذْحْمةي   ٍأٍوْلةيْك

مالدسد الواحد   فقال ْصل ى  ويصف الابي ْصل ى الل ٍ، ْعْلٍي،ي ْوْسل ْم المؤماين بمنمم

فيي ْتْواد هيٍم ْوْتْذاٍحميميٍم ْوْتْعاٍطفيميٍم ْمْثٍل اٍلْدْسدي إيْذا  ْمْثٍل اٍلٍمٍؤمياييْن: ) الل ٍ، ْعْلٍي،ي ْوْسل ْم 

رواه مسلم وقال  ( ميٍاٍ، ٍعٍضٌو ْتْداْعى ْلٍ، ْسائيٍذ اٍلْدْسدي بيالس ْمذي ْواٍلٍحم ى اٍبْتْكى

ْيٍذْحٍمٍمٍم الذ ٍحْمٍن اٍرْحٍموا ْمٍن فيي اٍلْمٍرضي  الذ احيٍموْن: ) ْصل ى الل ٍ، ْعْلٍي،ي ْوْسل ْم 

 رواه التذمذش ( الس ْماءي ْيٍذْحٍمٍكٍم ْمٍن فيي

 

الاءت هذه ال ذيعة رحمة للب ذية  ومن صور هذه الذحمة أن اهلل لقد ***** 

عز والل خص مبار السن ببعض األحكا ؛ رحمةن بمم وإبفاقنا عليمم  مذاعاةن 

 :لحالتمم الصحية والبدنية  من ذلك 

  أن، أمذ األئمة في المساالد بتخفيف الص ة مذاعاة لكبار السن

أن  -رضي اهلل عا، –هذيذة والمذضى   روى البخارش في صحيح، عن أبي 



إذا صلى أحدمم للااس فليخفف؛ فإن مامم الضعيف والسقيم : ))قال رسول اهلل 

 ((.والكبيذ  وإذا صلى أحدمم لافس، فليطول ما باء

 :يقول ال اعذ 

 فما الذش ت تكي قلت الثمانياا........ قالوا أنياك طوال الليل يسمذنا 

  في اإلمامة في الص ة إذا تساووا في  ومن األحكا  أن األمبذ ساا مقّد

وهاا  بواهد على ذلك من ... ويقد  على غيذه حتى في السوا .قذاءة القذآن

أراني أتسو  بسوا  فدائاي : ) قال  أن الابي  الساة الابوية فعن ابن عمذ

رال ن أحدهما أمبذ من اآلخذ فااولت السوا  األصغذ مامما فقيل لي مبذ    

ولذلك بوب العلماء في مصافاتمم أبوابان لتمميد هذا ( فدفعت، إلى األمبذ مامما 

الح  عاد إيذادهم لمذا الحديث حيث بوب البخارش في الامع، الصحي  دفع 

. باب مااولة األمبذ : ألمبذ   أما األما  مسلم فقد العل، تحت عاوان السوا  إلى ا

وفي، تقديم ذش السن في السوا  ويلتح  ب، في الطعا  : ) يقول ابن حدذ 

وال ذاب والم ي والك     وهذا ما لم يتذتب القو  في الدلوس فإذا تذتبوا 

 ( .فالساة حياةذ تقديم األيمن 

  السن الذش ال يستوش على الذاحلة يحج وأيضا من األحكا  أن مبيذ

الاءت امذأٌة : عا، ويعتمذ ولو مان حيا  فعن ابن عباس رضي اهلل عامما قال

يا رسول اهلل  إن فذيضة اهلل على عباده في : من خثعم عا  حدة الوداا قالت

الحج أدرمت أبي بيخا مبيذا ال يستطيع أن يستوش على الذاحلة  فمل يقضي 

 .رواه البخارش(( نعم: ))قال عا، أن أحج عا،؟

    الذخصة لكبيذ السن باإلفطار في بمذ رمضان حين عدزه

ْيا ْأُيْما ال ذييْن آْمٍاوا ٍمتيْب } : واإلطعا  عن مل يو  مسكياان أخذان من قول، تعالى 

ي امان م ٍعٍدوْداتن ْفْمن ْأ ٍمتيْب ْعْلى ال ذيْن مين ْقٍبليٍكٍم ْلْعْلٍكٍم ْتْتٍقوْن  ْعْلٍيٍكٍم الصيْياٍ  ْمْما

ْماْن ميٍاٍكم م ذييضان ْأٍو ْعْلى ْسْفذن ْفعيد ٌة ميٍن ْأي ا ن ٍأْخْذ ْوْعْلى ال ذييْن ٍيطييٍقوْنٍ، فيٍدْيٌة ْطْعاٍ  

 {ميٍسكيينن ْفْمن ْتْطو ْا ْخٍيذان ْفٍمْو ْخٍيٌذ ْلٍ، وْأن ْتٍصوٍموا ْخٍيٌذ ْلٍكٍم إين ٍمٍاتٍم ْتٍعْلٍموْن

أن ابن : وذمذ ابن مثيذ عاد تفسيذ هذه اآلية [ .  4  -3  اآلية  البقذة ]

نزلت هذه اآلية في ال يخ الكبيذ الذش ال يطي  : قال  -رضي اهلل عامما  -عباس 

 الصو  ثم  ضعف   فذخص ل، أن يطعم مكان مل يو  مسكياان

 لتي ذمذ بعض األئمة أن  اللسة االستذاحة في الص ة ـ وهي الدلسة ا

تكون بعد الفذاغ من السددة الثانية ؛ وقبل الاموض إلى الذمعة الثانية والذابعة ـ 

  ذمذوا أنما خاصة بمن مبذ سا، وهذا قول أبي حايفة ومالك   وأحمد في أحد 

روايتي، مدموا فتاوى بيخ اإلس   أحمد بن تيمية   فمذا حكم خاص بكبار 

مبابذة للذمعة بل يمخذ حق، من الذاحة  السن مذاعاة لضعفمم   وذلك بعد  القيا 

مان يفعلما بعد أن بدن السم، ومبذ ثم  يقف ليتابع اإلما  ولقد ثبت أن الذسول

 .بذع الزرم ي على مختصذ الخذقي( سا، 

 أن، : قال  -رضي اهلل عا،  -بخارش أن مالك بن الحويذث الليثي ال فعاد

ن ص ت،   لم يامض حتى يستوش يصلي   فإذا مان في وتذ م رأى الابي 

قاعدان صحي  البخارش ومذلك فعل مالك بن الحويذث عادما صلى بمصحاب، 



  ومان يدل  إذا رفع رأس، من السدود   قبل أن يامض  ليذيمم ص ة الابي 

 .في الذمعة

  ،ومن األحكا  أن، أمذ الصغيذ أن يسلم على الكبيذ  وأن يبدأه إال ال ل

يسلم : ))قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عا،–عن أبي هذيذة  وتقديذا لسا، 

 .رواه البخارش(( الصغيذ على الكبيذ  والمار على القاعد  والقليل على الكثيذ

  ،ومن أحكا  مبار السن أن  أمذ أن ٍيبدأ بتقديم ال ذب لألمابذ  ففي

: أو قال  ((ابدؤوا بالكبذاء: ))مان إذا ٍسقي قالالحديث أن رسول اهلل 

ومذةن الاءه عيياة بن محصن وعاده أبو بكذ وعمذ وهم . الميثمي(( باألمابذ))

إذا أتامم مبيذ : ))اللوس على األرض  فدعا لعيياة بوسادة وأاللس، عليما  وقال

 ((.قو  فممذموه

من هذا الحكم يتبين أن، يدب علياا أن ندرب الصغار على االهتما  بالكبار عن 

اية الوالدين وإبذاممم في ذلك ماذ المذاحل المبكذة من طذي  تدريبمم على رع

أعمارهم حتى لو مان الوالدان ال يحتاالون لذلك إضافة إلى قيا  الوالدين بذعاية 

وتقديذ وخدمة مبار السن   في حضذة األوالد على وال، الخصوص  وعلياا 

ة بيامم إبذا  األبااء في األعمال األسذية وخاصة للكبار فإن هذا يقوش الع ق

ويصب  األوالد واألحفاد في المستقبل بارين بكبار السن  على االحتذا  والتقديذ 

ويسملون عن أحوالمم  مفيبادرونمم بالس   عليمم قبل غيذهم ويقبلون رؤوسم

وياصتون لمم عادما يتحدثون ويبادرون في االستدابة لطلباتمم ؛ ألنمم اعتادوا 

على هذا في الصغذ  أو أنمم والدوا من والديمم قدوة حساة حيث مانوا بارين 

بمالدادهم والطفل مدبول على حب التقليد والمحاماة  وبمذا يصب  سلو  رعاية 

والديمم ال سيما في مذحلة المساين التي تتطلب الذعاية  الوالدين خلقا لألوالد مع

 .واإلهتما 

 

 :التعرف على مشكالت الشيخوخة  تمهارا****
يتعذض المسن في هذه المذحلة لبعض الم ك ت التي تكون مذتبطة طبيعيا 

بمذه المذحلة أو تطذأ علي، بسبب العوامل الخارالية التي تحدث في البيةة 

إن فمم هذه الم ك ت ومعذفتما من قبل  القائمين على  االالتماعية للمسن  

رعاية مبار السن أمذ ضذوريا ألن تداهل م كلة ما   قد ياتج عاما م ك ت 

أخذى   في حين أن المبادرة إلى حلما ومااق تما مع المسن بمسلوب متميز يؤدش 

رعاية مبار  إلى تقليلما   وبالتالي تحقي  األهداف التذبوية واالالتماعية في مدال

 .السن 

ومن النماذج للمشكالت التي تظهر في حياة كبار السن وتحتاج إلى مبادرة في 
 :معرفتها وحلها أو مساعدته لتجاوزها ما يلي 

 تبذ  عاد المساين الكثيذ من األمذاض :  الم ك ت الصحية

المذتبطة بالضعف الدسمي الذش قد ياتج عا، بعض الم ك ت الصحية  في حظ 

في مذحلة ال يخوخة يبدأ الضعف في الحواس مثل السمع والبصذ ويضعف  أن،



أداؤهما ويستمذ الضعف في االنتقال من الزء إلى آخذ من أالزاء السم اإلنسان 

 :ويظمذ علي، الضعف في باية الدسم ومن ذلك 

ضعف الدما  العظمي لاقص مادة الكالسيو     -2ضعف الدما  العضلي     - 

تغيذ مظمذ  -4. وتاوعما لقلة المااعة الدسدية وقلة الحذمة  تكاثذ األمذاض -3

عدز األالمزة الدسمية وإصابتما  -5. الدلد الخارالي حيث يفقد نعومت، وبذيق، 

بالوهن مما يؤدش إلى إصابة بعض أعضائ، الداخلية بالعدز عن القيا  بوظائفما 

 .بصورة طبيعية 

 4سورة مذيم (وابتعل الذأس بيبا قال رب إني وهن العظم ماي : ) قال تعالى 

. 

حيث يبدأ الضعف العقلي ومثذة الاسيان عاد الكبيذ في : الضعف العقلي  -6

السن فياسى األحداث القذيبة العمد ما، لددة حدوثما   وضعف آثارها العصبية   

فيتذمذ بباب، وأيا    -عاد بعضمم  –بياما تظل الذمذيات الماضية حية ماثلة 

، وساعاتما وأمكاتما بياما ياسى نوا الطعا  الذش مان في ع ائ، والدة أباائ

رضي اهلل  -وقد الاء في الحديث أن حصين بن سبذة قال لزيد بن أرقم .باألم  

وسمعت حديث، وغزوت  لقد لقيت يا  يد خيذا مثيذا رأيت رسول اهلل  –عامم 

يا بن أخي   : قال  مع، وصليت خلف،   حدثاا يا  يد ما سمعت عن رسول اهلل 

واهلل لقد مبذت ساي وقد  عمدش ونسيت بعض الذش مات أعي من رسول اهلل 

 . اإلما  مسلم   متاب الفضائل. 

 

  الم ك ت االالتماعية: 
والتي أبذ ها االغتذاب االالتماعي أو الوحدة التي يح  بما المسن بسبب 

إذا تفذق أقارب، أو يصب  في عزلة . تااقض أفذاد اليل، وأصحاب، الذين فقدهم 

مل هذا يؤدش إلى والود هذه الم ك ت لدى .   أو انتقال العمل  هعا، بسبب الوفا

المسن والتي قد تعيق، عن الم ارمة االالتماعية   في عذ بالعزلة ويميل إلى 

االنطواء فيعتل نفسيا وبالتالي يزداد مذض، الدسمي والافسي   مما يعاني من 

مزاالي ومثذة المواال  واألوها  وإساءة الظن بمن حاالت االمتةاب والتقلب ال

حول، ال سيما إذا مانت الع قات االالتماعية ضعيفة بين أفذاد المدتمع الذش 

 .مما يمتا  بالعااد وتصلب الذأش .ياتمي ل، المسن 

  الم ك ت األسذية: 
قد يضطذ  المسن إلى قضاء بقية عمذه مع أوالده وأحفاده في بيةة أسذية واحدة 

وقد يا غل هؤالء عن الوالدين المساين   أو يقل االهتما  بمما من قبل األوالد   

  أو يقصذ  وقت بقاء األوالد بقذب اآلباء لظذوفمم االالتماعية والمعي ية أو 

يتعذر اصطحاب اآلباء أو األممات في  ياراتمم والوالتمم   إما لضعفمم 

أن هذا يسبب لمم حذالا  وصعوبة التاقل بمم   أو التمذب من ذلك باعتبار

إن هذه الدوانب تفذ  م كلة أسذية للمسن تزيد من . االتماعيا لدى اآلخذين 

ولمذا يابغي أن ياتب، األوالد لذلك  ويحذصون على . م كلت، وانعزال، وضعف، 

االقتذاب من والديمم والتااوب على توفيذ الذعاية والحماية المتكاملة لمما 



ل األسذش وعد  التعامل معمما بطذيقة فوقية حتى ال وإبعارهم بالمحبة والقبو

ي عذ بالتبعية والخضوا بعد السلطة والسيادة التي مان يمارسما وياعم بما أيا  

 .القوة 

 :الوقاية من م ك ت ال يخوخة وع الما 

لقد سب  اإلس   بوضع اإلالذاءات الوقائية من م ك ت ال يخوخة وأوالها 

اغتام خمسان قبل خم  حياتك قبل " لى اهلل علي، وسلم قال الذسول ص. اهتمام، 

موتك   وصحتك قبل سقمك   وفذاغك قبل بغلك   وببابك قبل هذمك   وغاا  

 "قبل فقذ  

مما أوالب اإلس   على األوالد بذ الوالدين واإلحسان إليمم ورسخ، في نفوس 

افسية للمعمذ   في الوقاية من بعض الم امل ال والتذميز على ذلك يساعد. األمة 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين  إحسانان إما يبلغن عاد  ) قال تعالى 

. الكبذ أحدهما أو م هما ف  تقل لمما أف وال تامذهما وقل لمما قوالن مذيمان 

(   واخفض لمما الااع الذل من الذحمة وقل رب ارحممما مما ربياني صغيذان 

 ( . 24 -23اإلسذاء )

ا أوالب اإلس   احتذا  وتوقيذ مبار السن وحث علي، قال صلى اهلل علي، مم

) ما أمذ  باب بيخان من أالل سا، إال قيض اهلل ل، عاد سا، من يكذم، " وسلم 

إن من إال ل اهلل إمذا  ذش " وقال صلى اهلل علي، وسلم ( .. رواه التذمذش 

 ( .رواه أبو داوود والبيمقي "    ) ال يبة المسلم 

لي  ماا من لم يذحم صغيذنا ويوقذ مبيذنا ويممذ " وقال صلى اهلل علي، وسلم 

 ( .رواه التذمذش ") بالمعذوف ويا، عن الماكذ 

مما أوالب اإلس   الذعاية الصحية بالفحص الطبي والدورش للك ف عن أش 

م ك ت صحية في بدايتما   وقبل استفحالما   والوقاية من العدوى   واالهتما  

حي الديد والوقاية من المذض ب كل أمبذ عاد المسن وذلك لاقص وضعف الص

يا عباد اهلل تداووا فإن اهلل عز والل لم يضع " قال صلى اهلل علي، وسلم . مقاومت، 

 " .داء إال وضع ل، بفاء 

ويدب رعاية المسن واالهتما  ب، أوالن بمول في حل الم ك ت أو إبباا 

بذنامج ن اط حذمي السمي وذهاي عقلي ل، الحاالات   والبد من عمل 

والبد . لمساعدت، على روع التفاؤل ليعيف بيخوخت، بموسع وأممل بيء ممكن 

من االهتما  بالعمذ العقلي ومذاعات، ومذلك العمذ التحصيلي والمستوى 

 .الفسيولوالي واالنفعالي واالالتماعي فال يخوخة ال تعد بالعمذ الزماي فقط 



على البحث واالط ا حتى نبقي ذامذت، متابمة   ون دع، ويدب ت ديع المسن 

قال . على تحديد أهداف للمستقبل يسعى لتحقيقما   ونحث، على السعي لذلك 

وقال صلى اهلل "  خيذمم من طال عمذه وحسن عمل، " صلى اهلل علي، وسلم 

 " .إذا  قامت قيامة أحدمم وفي يد أحدمم فسيلة فليغذسما " علي، وسلم 

االهتما  بالتواف  االالتماعي والع قات االالتماعية بين المتكافةين ساان ويدب 

وثقافة   حتى ي تذموا في االتداهات واالهتمامات   مع التذميز على الموايات 

ومذلك تامية . واالهتما  بالمادا  العا  ( مثل الم ي ) المفيدة والذياضة الخفيفة 

امتزاأ األاليال   وألهمية الاماذأ  الع قات بمفذاد األاليال األخذى لضذورة

فمن المفاهيم اإلس مية التي . الصالحة في نقل الثقافات والحضارات عبذ المسن 

تساعد المسن على حيات، بذ األبااء وبذ أبااء األصحاب ورعاية األطفال   التي 

سب  وحث عليما اإلس     حيث الاء في األثذ عن رسول اهلل صلى اهلل علي، 

( رواه مسلم " ) إ  من أبذ البذ صلة الذالل ود أبي، بعد أن يولي " ، قال وسلم أن

. 

  نتعامل مع المسن  كيف****

 طف مثل الصغيذ تمامان ويدب أن الوالذعاية والع المسن يحتاأ للحاان: أوالن

  .بذلك نبخل علي،

 عد  االصطدا  مع المسن في رأش معين ألن موافقت، وقتيان ومن ثم يدب: ثانيان

 .أخذى لمحاولة إقااع، تمتي غالبان بما نذغب، من نتائج العودة مذة أو مذات

يتحمل اإللحاع علي، ومطالبت، باإلسذاا في أمذ ما واستعدال،  المسن ال: ثالثان

 .الكافي إلندا  ما يذيد عمل، ويدب أن نعطي، الوقت

ألن هذا يعين امتذاث، بممذ معين  يدب عد  مؤاخذة المسن لبذودت، أو عد : رابعان

 .عد  المباالة فقط أن، يحتاأ إلى وقت أطول للتفاعل مع األحداث ال

ألن،  يدب أن ندر  أن المسن يستمتع بالحديث عن الماضي السحي : خامسا

يتذمذه أمثذ من األحداث القذيبة وألن، ي عذ باستعذاض تدارب، وخبذات،   

 .إلعدابأن ال نحذم، من ذلك بل نظمذ ل، التفاعل وا فعلياا

والبصذ لدى المسن يدعل، يبتعد بيةان ف يةان عن أحداث  إن قصور السمع: سادسان

بصوت مسموا ومحاولة الذب المسن للواقع  الواقع وذلك يوالب علياا التحدث

ألن ذلك مما يؤخذ في عملية  بإخباره بما يدور من حول، وأخذ رأي، ومداعبت،

 .المذ  خة المتمخذة أواالنفصال عن الواقع والتي تحدث في ال يخو

المست فى  عاد انتقال المسن من مازل، الذش تعود علي، إلى مكان آخذ مثل: سابعان

والزمان  مث ن يتوالب االهتما  بتقذيب، للواقع والتحدث مع، وإخباره عن المكان

والحديث عن المب ذات في الحياة ولي   والااس من حول، ليظل مذتبطان بواقع،

: ت ديع المسن بعبارات تذفع من معاويات،  مثل و السلبية الوفيات واألمور

 ..صحتك ممتا ة



دعوة الوالد لولده ال تذد وما ورد في فضل بذ  يدب أن ال ناسى أن: ثاماان

ذمذ اسم، الل ال ل، في أمثذ من موضع  الوالدين ووالوب، وأن اهلل ذمذ ذلك بعد

أدر  والدي، أو أحدهما ولم  وقد ذمذ الذسول صلى اهلل علي، وسلم سوء حال من

 .يدخل بسببمما الداة

 :فتوى عن حكم تخل ي الولد عن رعاية والدي، أو أحدهما

الما ورة في مدلة البحوث الفقمية المعاصذة العدد  العابذ الصادرة في  بمذ 

 هـ بالذياض2 4 محذ  

إلى  هل يدو  للولد أن يتخـّلى عن رعاية والدي، أو أحدهما مما يلدةمما:  س 

دور الذعاية االالتماعية   متعل  ن في ذلك بعدزه عن رعايتمما لكبذهما   أو 

 لعد  استطاعة  والت، رعايتمما   أو رفضما ذلك   أو لكون دخل، ال يكفي إال 

 لافقة أوالده   أو لكون الدولة توفذ لمما رعاية أفضل مما يستطيع، هو ؟

عاية أبوي، أو أحدهما بفعل هذه ال يدو  ل، أن يتخّلى عن واالب، في ر:  أ 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين }: األعذار   واألساس قول، تعالى 

إحسانا إما يبلغن عاد  الكبذ أحدهما أو م هما ف  تقل لمما أف وال تامذهما 

واخفض لمما الااع الذل من الذحمة وقل رب ارحممما   وقل لمما قوالن مذيما

 {غيذانمما ربياني ص

 ( .24-23: اإلسذاء آية )

والقضاء هاا بمعاى األمذ والوالوب واإللزا  باإلحسان إلى الوالدين أو أحدهما   

بذهما في أوسع معاني،   ومن ذلك التمدب معمما  إليمما ي مل  واإلحسان

وم طفتمما ورعايتمما وطاعتمما فيما يممذان ب، ما لم يكن ذلك في معصية اهلل 

مقدمة اإلحسان إليمما اإلنفاق عليمما وعد  إلدائمما لمذّلة السؤال    ويمتي في 

وقد خص اهلل حالة الكبذ بالذمذ لكونمما . لكسب عي مما   أو للعمل ال اق

مذحلة الضعف التي يحتاأ الوالدان فيما للذعاية من الانب   ويثقل على الولد 

ة من التضحية مما فيما من الانب آخذ بذهما لما يتطلب، البذ في تلك المذحل

خص  اهلل تعالى بالذمذ بعض العبارات التي تؤدش إلى اإلساءة إليمما من تمفف 

 . أو غلظة أو خ ونة في القول

 وفي ذلك روى اإلما  علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عا، ـ أن رسول اهلل 

  لذمذه فليعمل الباُر ما (  أف )من العقوق بيةان أردأ من   لو علم اهلل: )) قال

( ي اء أن يعمل فلن يدخل الاار   وليعمل العاُق ماباء أن يعمل فلن يدخل الداة 

 .243  ص  7 الدامع ألحكا  القذآن   القذطبي   أ    ( 

د في في لفظ، ومعااه   ثم  أم: ثم  أمذ اهلل أن يكون التخاطب معمما مذيمان أش 

آخذ اآلية على خفض الدااع لمما بما يعاي، ذلك من االحتذا  وحسن الع قة 

والتلُطف بمما والحاو عليمما بال فقة والذحمة والتذلل   وفي ذلك قال رسول اهلل 

 : ((من : أنف،   ثم  رغم أنف،   قيل من يا رسول اهلل قال   رغم أنف،  ثم  رغم

 . صحي  مسلم(( هما أو مليمما ثم  لم يدخل الداة أدر  والدي، عاد الكبذ أحد



وفي ختا  اآلية أمذ اهلل الولد بالتذحم عليمما الزاء قياممما بتذبيت، في حال 

وعدزه   وما ذا  إال لتذميذه بما قاما ب، في تلك المذحلة من تذبية    صغذه

ما بالدعاء لموما عانياه من م قة   وما يدب علي، لقاء ذلك من الزائمما 

  .وبذهما

ورغم عظم الكفذ لم يسقط اهلل بسبب، حقمما بل أمذ بمصاحبتمما بالمعذوف في 

وإن الاهدا  على أن ت ذ  بي ما لي  لك ب، علم ف  تطعمما } : تعالى   قول،

ورغم عظم الدماد لم يذخ ص ( 5 : لقمان آية ){  الدنيا معذوفان  وصاحبمما في

 إذنمما لما رواه ابن عمذ أن رال ن الاء يستمذن، علي، إال ب  للولد في، رسول اهلل 

ففيمما  : ))قال . نعم : ؟ قال ((  أحي  والدا   ))الص ة والس   في الدماد فقال 

اذهب فمضحكمما مما : ))قال . يبكيان  نعم وتذمتمما : وفي لفظ آخذ قال  ((  فداهد

 . .صحي  مسلم((  أبكيتمما

القذآن والعلم الاافع تحفظ المسن من الذد إلى االستقامة وحفظ *****

 :أرذل العمذ

إن من  خصائص مذحلة المساين الذد إلى أرذل العمذ مما الاء في قول، تعالى 

ْوالل ٍ، ْخْلْقٍكٍم ٍثم  ْيْتْوف اٍمٍم ْومياٍكم م ن ٍيْذُد إيْلى ْأٍرْذلي اٍلٍعٍمذي ليْكٍي اْل ْيٍعْلْم ْبٍعْد عيٍلمن :) 

 [77سورة الاحل آية ( ] ان إين  الل ْ، ْعلييٌم ْقدييٌذْبٍية

واإلنسان في هذه المذحلة يبذ  لدي، تغيذات متعددة ماما ضعف الذامذة 

والاسيان واإلصابة باألمذاض المختلفة   إال أن البعض قد يسلم من هذه 

خيذمم من طال عمذه وحسن عمل،   وبذمم : )التغيذات وقد الاء في الحديث 

 سان التذمذش( ال عمذه وقب  عمل، من ط

وهكذا تصب  الطاعة واالستقامة من عوامل حفظ اهلل لقوة المسلم عاد مبذه   

إن من حفظ اهلل في " : ) احفظ اهلل يحفظك" يقول ابن رالب في بذع حديث 

صباه حفظ، اهلل في حال مبذه وضعف قوت، ومتع، بسمع، وبصذه وحول، وقوت، 

 [466 ص امع العلو  والحكم   أابن رالب   ال( ] وعقل، 

ٍروش عن أبي الطيب الطبذش رحم، اهلل تعالى أن، الاو  المائة ساة وهو ممتع 

بقوت، وعقل،  فذمب مذة سفياة  فلما خذأ ماما قفز قفزةن قوية ال يستطيعما 

وليْم وما عصيت اهلل بواحدة ماما : فقال! ما هذا يا أبا الطيب؟: ال باب  فقيل ل،

 !قط؟

مثل إما  هذا العصذ اإلما  عبد العزيز : بمدنا في هذا الزمان أمثال ذلك ولقد 

بن با  ـ رحم، اهلل تعالى رحمة واسعة وأسكا، فسي  الاات، ـ وقد الاو  الثمانين 

من عمذه  وهو بكامل قواه العقلية وذامذت، وحفظ،  ومان رحم، اهلل يستحضذ 

. ذلك فضل اهلل يؤتي، من ي اء .وٍيعّلم وٍيدّرس ويفتي حتى آخذ لحظة من حيات،

 ((.احفظ اهلل يحفظك))إنما الوارع متى ما ٍحفيظت ْحْفْظت  

وفي ضوء ما سب   يتض  أن االستقامة والطاعة وحفظ القذآن والعلم بالعلم 

مل ذلك يحفظ المسلم من التدهور الصحي .. الاافع ومذاقبة اهلل في السذ والعلن 



ن في آخذ العمذ   فعلى العبد المسلم اغتاا  والبدني والافسي الذش يلح  المس

العمذ في حفظ القذآن وحفظ حدود اهلل حتى يسلم من آثذ هذه المتغيذات التي 

 .تحدث لإلنسان

وبمذا تصب  مذحلة ال يخوخة مذحلة قوة عاد المؤمن بالذغم من الضعف العا  

من الوقت الذش تتصف ب، إال أنما مع حسن الصلة باهلل تعالى وعمارة ما مضى 

يدعل هذه المذحلة مذحلة مبارمة  –مع س مة العقل  –بطاعة اهلل عز والل 

 .عاد المسن المؤمن  ةوسعيد

إن فمم هذه المذحلة يدفع اإلنسان إلى اللدوء إلى اهلل تعالى واإلمثار من الدعاء 

بحسن الخاتمة والس مة من الخذف والضعف الذش تمثل، مذحلة المساين التي 

وعد  االغتذار بالصحة والقوة   روى البخارش عاد .يما اإلنسان قد يصل إل

عن [ 77سورة الاحل آية ( ]لكي  يعلم من بعد علم بيةا ) تفسيذه قول، تعالى 

اللمم إني أعوذ بك من : ) مان يقول في دعائ،  أن رسول اهلل  أن  بن مالك 

البخل والكسل   وأرذل العمذ   وعذاب القبذ   وفتاة الدالال   وفتاة المحيا 

 .صحي  البخارش ( والممات 

 

فاسمل اهلل الل وتعالى طول عمذ مع حسن عمل  مما نسمل، سبحان، صحة في 

  .والدياا المحتذمين لكبارنا العلاا اهلل من البارين فيقلوباا وصحة في أبداناا   
 


