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ليكم َ
ــل النــاس يف
َّ
إن الديــن اإلســامي الحنيــف أتــى ِّ

آدابهــم وأخالقهــم ومعامالتهــم .فعــن أبــي هريــرة ﭬ:
ِ
أن رســول اهلل ﷺ قــال « :إِنَّمــا ب ِع ْث ُ ِ
ــح
ــم َصال َ
َ ُ
ــت لُت َِّم َ
ــا ِق » (.)1
ْالَ ْخ َ
وإن مــن األخــاق النبيلــة والخصــال الكريمــة التــي دعــا
َّ

إليهــا اإلســام :مراعــاة قــدر كبــار الســن ومعرفــة حقهــم

وحفــظ واجبهــم .فاإلســام أمــر بإكــرام المســن وتوقيــره
واحترامــه وتقديــره ،والســيما عندمــا يصاحــب كبــر ســنه
ضعفــه العــام وحاجتــه إلــى العنايــة البدنيــة واالجتماعيــة

والنفســية ،ولقــد تكاثــرت النصــوص وتضافــرت األدلــة يف
بيــان تفضيــل الكبيــر وتوقيــره ،والحــث علــى القيــام بحقــه

وتقديــره.

ـن
عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ﭭ :عــن النبــي ﷺ قــالَ « :مـ ْ
ـس ِمنَّــا» (.)2
ـم َص ِغ َير َنــا َو َي ْع ـرِ ْ
ف َحـ َّـق َكبِيرِ َنــا َف َل ْيـ َ
ـم َي ْر َحـ ْ
َلـ ْ
ويف هــذا وعيــد لمــن يهمــل حــق الكبيــر ويضيــع الواجــب
وغيــر مــازم
نحــوه بأنــه ليــس علــى هــدي النبــي ﷺ
ُ

لطريقتــه.

( )1رواه البخاري يف « األدب المفرد » ( ،)273وصححه األلباين ♫ يف «صحيح األدب المفرد »
(.)207
( )2رواه أبو داود ( ،)4943وصححه األلباين ♫ يف «صحيح سنن أبي داود » (.)4134

وعــن أبــي موســى األشــعري ﭬ قــال :قــال رســول
اهلل ﷺ « :إِن ِمــن إِج َ ِ ِ
الشــيب ِة ا ْلمس ِ
ــلمِ،
َّ ْ ْ
ْــرا َم ِذي َّ ْ َ ُ ْ
ــال اهَّلل إِك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل ا ْل ُقـ ْـر ِ
َو َح ِامـ ِ
آن َغ ْي ـرِ ا ْلغَالــي فيــه َوا ْل َجافــي َعنْ ـ ُهَ ،وإِ ْكـ َـرا َم
ان ا ْلم ْق ِس ِ
ــط » (.)3
الســ ْل َط ِ ُ
ِذي ُّ

وعــن أبــي يحــي األنصــاري ﭬ قــال :ا ْن َط َل َ
ــق َع ْبــدُ
اهَّلل ِ بــن ســه ٍل ومحيص ـ ُة بــن مس ـع ِ
ود ْبـ ِ
ـن ز َْيـ ٍـد إِ َلــى َخ ْي َبـ َـر
ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ ُ
و ِهــي يومئِـ ٍـذ ص ْلــح َف َت َفر َقــاَ ،ف َأ َتــى محيص ـ ُة إِ َلــى عبـ ِـد اهَّلل ِ
َْ
ُ َ ِّ َ
ُ ٌ َّ
َ َ ََْ
يــا َفدَ َفنَــه ُثــم َقــدمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْب ِ
ــم ُط فــي َدمــه َقت ً
ــن َس ْ
ــه ٍل َو ُه َ
َ
ُ َّ
ــو َيت ََش َّ
الر ْح َم ِ
ا ْل َم ِدينَــةََ ،فا ْن َط َل َ
ــه ٍل َو ُم َح ِّي َصــ ُة
ــن َس ْ
ــن ْب ُ
ــق َع ْبــدُ َّ
ٍ ِ
ِ
ــب َع ْبــدُ
ــي ﷺَ ،ف َذ َه َ
َو ُح َو ِّي َصــ ُة ا ْبنَــا َم ْســ ُعود إ َلــى النَّب ِّ
الر ْح َمـ ِ
ـم َف َقـ َ
ـالَ « :ك ِّبـ ْـر َك ِّبـ ْـر » َو ُهـ َـو َأ ْحــدَ ُ
ث ا ْل َقـ ْـو ِم
ـن َي َت َك َّلـ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َت َف َت َك َّل َمــا َف َق َ
ُــم
َف َســك َ
ــون َوت َْســتَح ُّق َ
ــال « :ت َْحل ُف َ
ون َقات َلك ْ
؟» وذكــر تمــام الحديــث( .)4وقولــه « َك ِّبـ ْـر َك ِّبـ ْـر » معنــاه:
يتكلــم األكبــر.
وعــن عبــد اهلل بــن عمــر ﭭ :أن رســول اهلل ﷺ قــال:
« َأرانِــي فِــي ا ْلمنَــا ِم َأتَســو ُك بِ ِســو ٍ
ــا ِن
اك َف َج َذ َبنِــي َر ُج َ
َ
َ َّ
َ
َ
ِ
ــو َ
َــر
ــن ْال َخــرَِ ،فن ََاو ْل ُ
الس َ
ــر م ْ
اك ْالَ ْصغ َ
ــت ِّ
َأ َحدُ ُه َمــا َأ ْك َب ُ
ِمنْهمــا َف ِق َ ِ
ــرَ ،فدَ َف ْعتُــ ُه إِ َلــى ْالَ ْك َبــرِ» (.)5
يــل لــي َك ِّب ْ
ُ َ
( )3رواه أبو داود ( ،)4843وحسنه األلباين ♫ يف «صحيح سنن أبي داود » (.)4053
( )4رواه البخاري ( ،)3173ومسلم (.)1669
( )5رواه البخاري ( )246معلقًا ،ومسلم ( )2271موصوالً  -واللفظ له .-

ـت َر ُسـ َ
ـول اهَّلل ِ ﷺ َو ُهـ َـو
وعــن ابــن عمــر ﭭ قــالَ :ر َأ ْيـ ُ
َي ْسـت َُّنَ ،ف َأ ْع َطــى َأ ْك َبـ َـر ا ْل َقـ ْـو ِم َو َقـ َ
ـال « :إِ َّن ِج ْبرِيـ َـل ﷺ َأ َم َرنِــي
(.)6
َأ ْن ُأ َك ِّبـ َـر »
إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص الكثيــرة واألدلــة العديــدة

التــي اشــتملت عليهــا ســنة النبــي الكريــم ﷺ ،وهــذه
النصــوص ومــا جــاء يف معناهــا تدعــو المســلمين إلــى

احتــرام كبــار الســن مــن المســلمين ،ومعرفــة حــق ذي

الشــيبة المســلم ولــزوم األدب معهــم ،وذلــك باحترامهــم

وتوقيرهــم ومعرفــة قدرهــم وحقوقهــم ،ومراعــاة كبــر
ســنهم وأعمارهــم ،ومالحظــة ضعفهــم ووهــن أبدانهــم،
وتقديــر مشــاعرهم وأحاسيســهم ،وتقديمهــم يف الــكالم

والطعــام والدخــول ،ونحــو ذلــك مــن اآلداب العظيمــة

واألخــاق الكريمــة.

ويتأكــد االحتــرام والتقديــر عندمــا يكــون كبيــر الســن أبًا
أو جــدًّ ا أو خــاالً أو قريبــا أو جــار ًا ،وذلــك لحــق القرابــة
والصلــة والجــوار ،وكمــا يديــن المــرء يــدان ؛ فمــن راعــى
حقــوق هــؤالء وحافــظ علــى واجباتهــم يف شــبابه وصحتــه
ونشــاطه ،هيــأ اهلل لــه يف كبــره مــن يرعــى حقوقــه.

عــن أنــس بــن مالــك ﭬ قــال :قــال رســول اهلل ﷺ:

( )6رواه أحمد ( ،)138/2وصححه األلباين ♫ يف « الصحيحة » (.)1555

ـاب َشـ ْيخً ا لِ ِسـن ِِّه إِ َّل َق َّيـ َ
ـن ُي ْكرِ ُمـ ُه
ـض اهَّللُ َلـ ُه َمـ ْ
«مــا َأ ْكـ َـر َم َشـ ٌّ
َ
ِ
ِ
ِعنْــدَ سـنِّه » ( .)7ويف معنــاه مــا رواه يحــي بــن ســعيد المــدين

واألفضــال األبــرار ،أهــل اإلحســان والطاعــة والخيــر

اهلل عليــه مــن يهيــن شــيبته إذا شــاب.

والتســبيح والتهليــل والحمــد والطاعــة.

قــال :بلغنــا أنــه مــن أهــان ذا شــيبة لــم يمــت حتــى يبعــث

ويراقبــوه بمراعــاة حقــوق هــؤالء األمثــال األخيــار
والعبــادة ،أهــل الركــوع والســجود والصيــام والقيــام،

إن كبــار الســن وذوي األعمــار المديــدة يعيشــون مرحلــة

وإن مــن المؤســف حقــا أن تهــدر حقــوق هــؤالء يف ظــل

غيرهــم ،فالطاعــة فيهــم تزيــد والخيــر فيهــم يكثــر والوقــار

يحترمــون ،وال للكبــار يقــدِّ رون ويوقــرون ،وال للقيــام

إقبــال علــى اآلخــرة وإحســاس بدنــو األجــل أكثــر مــن

عليهــم يظهــر.

روى ابــن أبــي الدنيــا قــال :دخــل ســليمان بــن عبــد
الملــك المســجد فــرأى شــيخًا كبيــر ًا فدعــا بــه ،قــال :يــا
ـم ؟ قــال :ذهــب
شــيخ أتحــب المــوت ؟ قــال :ال ،قــال :بـ َ

الشــباب وشــره وجــاء الكبــر وخيــره ،فــإذا قمــت قلــت
بســم اهلل ،وإذا قعــدت قلــت الحمــد هلل ،فأنــا أحــب أن

يبقــى لــي هــذا.

طيــش الشــباب وغمرتهــم يف الســهو والغفلــة ؛ فــا لآلبــاء
بحقــوق هــؤالء يقومــون ويرعــون ،بــل وال للوقــوف بيــن

يــدي اهلل يراقبــون ،الســيما وأن بعــض ســفهاء الشــباب

قــد يرتكبــون تجــاه هــؤالء اعتــداءات مشــينة وتجــاوزات
عظيمــة تسـ ِـفر عــن قلــة الحيــاء وذهــاب الخلــق والمــروءة

ومفارقــة القيــم واألخــاق ،فهــم يف غمرتهــم ســاهون،
أي من َقلــب ينقلبــون.
وســيعلم الذيــن ظلمــوا َّ
أال فليتــق اهلل هــؤالء بمعرفــة حقــوق آبائهــم وأكابرهــم

ـالَ :يــا َر ُسـ َ
وعــن عبــد اهلل بــن ُب ْســر ﭬَ :أ َّن َأ ْع َرابِ ًّيــا َقـ َ
ـول
ِ
ــن َخ ْي ُــر الن ِ
ــن َط َ
َّــاس ؟ َق َ
ــن
ــال ُع ُم ُــر ُه َو َح ُس َ
ــالَ « :م ْ
اهَّلل َم ْ

وحفــظ أقدارهــم ومراعــاة واجباتهــم ،وإنــا لنســأل اهلل أن
يهــدي شــباب المســلمين وأن ير َّدهــم إلــى الحــق رد ًا.

إن الواجــب علــى الشــباب أن يتقــوا اهلل جــل وعــا

وأن يرزقهــم صــاح الذريــة وحســن العاقبــة ،وأن يختــم

َع َم ُل ـ ُه » (.)8

( )7رواه الترمذي ( ،)2022وض َّعفه األلباين ♫ يف «ضعيف سنن الترمذي » (.)348
( )8رواه الترمذي ( ،)2329وصححه األلباين ♫ يف « صحيح سنن الترمذي » (.)1898

ونســأله ســبحانه أن يم ِّتــع كبــار الســن بالصحــة والعافيــة،

لنــا ولهــم بالخيــر واإليمــان.

