
   
  | الخميسية  | مجلة العرب | الثقافي مركز حمد الجاسر  | الشيخ حمد الجاسر  |

  اليمامة إصدارات دار

    

 
  

  

 

  

  

 

 العودة إلى المقاالت

  مفردات الشيخوخة في القرآن الكريم

  17/02/2004التاريخ:

ل القرآن وفيه آيات كثيرة تتحدث عما يسعد إّن هللا تعالى أنز

اإلنسان في الدنيا واآلخرة، وتتحدث عن نشأته وخلقه وتطوره 

 منذ أن يوجد في رحم أمه إلى أن يُوّدع الحياة حين يأتي أجله. 

وفّصلت اآليات القرآنية تطور مراحل عمر اإلنسان منذ خلقه 

ة والنفسية، في بطن أمه، وتناولت اإلنسان من الناحية الجسمي

وبيّنت ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وجاءت السنّة 

 تفسر اآليات القرآنية المتعلقة بعمر اإلنسان ومراحله. 

وسنتناول في دراستنا هذه مرحلة الشيخوخة والمفردات 

 اللغوية التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

 مراحل عمر اإلنسان 

فترة الزمنية التي يعيشها اإلنسان منذ عمر اإلنسان هو ال

الوالدة حتى الموت، أو هو الفترة التي مضت من عمر 

اإلنسان إلى اللحظة التي هو فيها. وقّسم القرآن عمر اإلنسان 

األولى، إلى ثالث مراحل رئيسية: مرحلة الضعف  هللاُ الَِّذي

ل ق ُكْم ومرحلة القوة، ومرحلة الضعف الثانية. قال هللا تعالى:  خ  

ةٍ  ع ل  ِمْن ب ْعِد قُوَّ ةً ثُمَّ ج  ع ل  ِمْن ب ْعِد ض ْعٍف قُوَّ ِمْن ض ْعٍف ثُمَّ ج 

ُهو  اْلع ِليُم  الروم، اآلية  ا ي ش اُء و  ش ْيب ةً ي ْخلُُق م  ض ْعفًا و 

54.  اْلق ِديُر 

وأُطلق على مرحلة اإلنسان األولى بعد الوالدة اسم )الطفل( 

ق عليها )الشدة( ومرحلة الضعف الثانية ومرحلة القوة أُطل

اٍب ثُمَّ  ل ق ُكْم ِمْن تُر  اسم )شيخ(. قال أُطلق عليها  ُهو  الَِّذي خ 

تعالى في سورة غافر:  ِمْن نُْطف ٍة ثُمَّ ِمْن ع ل ق ٍة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفالً 

نْ  ِمْنُكْم م  ُكْم ثُمَّ ِلت ُكونُوا ُشيُوًخا و  فَّى ِمْن ق ْبُل  ِلت ْبلُغُوا أ ُشدَّ  يُت و 
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ل ع لَُّكْم ت ْعِقلُون   .67غافر، اآلية  ى و  الً ُمس مًّ ِلت ْبلُغُوا أ ج   و 

 ولقد بيّن أبو الفرج ابن الجوزي أّن مواسم العمر خمسة: 

الموسم األول: من وقت الوالدة إلى زمان البلوغ، وذلك خمس 

 عشرة سنة ]وهو زمن الطفولة[. 

ن زمان بلوغه إلى نهاية شبابه، وذلك تمام الموسم الثاني: م

 خمس وثالثين سنة ]وهو زمن الشباب[. 

الموسم الثالث: من ذلك الزمان إلى تمام خمسين سنة ]وذلك 

 زمن الكهولة[، وقد يقال كهل لما قبل ذلك. 

الموسم الرابع: من بعد الخمسين إلى تمام السبعين ]وذلك زمن 

 الشيخوخة[. 

بعد السبعين إلى آخر العمر ]فهو زمن  الموسم الخامس: ما

 الهرم[. 

 (. 1وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين أو يتأخر)

إّن القرآن سمى اإلنسان في طفولته بالصبي والغالم، ونعته في 

ُم النَّاس   مرحلة الشدة بالفتوة، وقال عنه بعد الثالثين  آل يُك لِّ و 

اِلحِ  ِمن  الصَّ ك ْهالً و  ْهِد و   . 46"كهالً"  عمران، اآلية ين  فِي اْلم 

ْري م    ل ْيك  إِْذ ق ال  هللاُ ي ا ِعيس ى اْبن  م  تِي ع  وقال تعالى:  اْذُكْر نِْعم 

اِلد ِتك  إِْذ أ يَّدتُّك  ِبُروحِ  المائدة، اآلية  ع ل ى و  ُم .110و  لِّ اْلقُُدِس تُك 

ك ْهالً   ْهِد و   النَّاس  فِي اْلم 

ن مرحلة الطفولة قال عنه القرآن فتًى. قال أما إذا قطع اإلنسا

ِزْدن اُهْم ، أي13تعالى:   الكهف، اآلية  بِِّهْم و  نُوا بِر  إِنَُّهْم فِتْي ةٌ آم 

ين  ُهًدى  إنهم جماعة من الشبان آمنوا باهلل فثبتناهم على الّدِ

 (. 2وزدناهم يقينًا)

ووصف سيدنا إبراهيم   ّوة بالفت ق الُوا س ِمْعن ا ف تًى ي ْذُكُرُهْم يُق الُ  

اِهيُم  .60األنبياء، اآلية   ل هُ إِْبر 

ولم يرد في القرآن كلمة شباب أو شاب  ورد فيها شباب 

إالّ أّن أحاديث وشاب، وهي مرحلة القوة عند اإلنسان. قال

الرسول   )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

 رسول هللا  (.3فليتزّوج...()

ديث السبعة الذين يُظلهم هللا في ظله يوم القيامة وورد في ح

 (. 4ومنهم )شابٌّ نشأ في عبادة هللا()
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تي ما بين الستين إلى  وإذا تدبّرنا حديث الرسول  )أعمار أُمَّ

( نجد أّن مرحلة الضعف 5السبعين وأقلّهم من يجوز ذلك()

( سنة، ومرحلة الضعف 35( سنة، ومرحلة القوة )15األولى )

( سنة. ونجد أيًضا أّن مجموع مرحلة الضعف 20ة )الثاني

األولى ومرحلة الضعف الثانية يساوي مجموع سنوات مرحلة 

 سنة قوة(.  35سنة ضعف و 35القوة )

ولقد عبّر القرآن عن بداية العمر بالوالدة وعبّر عن نهايته 

باألجل، واألجل نوعان: أجل محتوم وأجل معلّق. أما األجل 

ي قّدره الحق تعالى، وقضى به قديًما وُسّجل المحتوم فهو الذ

في اللوح المحفوظ للعبد في عالم الغيب قبل إيجاده وتكوينه، 

واألجل المعلّق هو الذي بمقتضاه يتم التبديل بالزيادة أو 

ال  يُْنق ُص  ٍر و  ُر ِمْن ُمع مَّ ا يُع مَّ م  النقصان في األجل  و 

ُعُمِرِه إاِلَّ فِي .11ية (. قال تعالى:   فاطر، اآل6المحتوم)ِمنْ 

 ِكت اٍب إِنَّ ذ ِلك  ع ل ى هللِا ي ِسيٌر  

وحدثنا القرآن عن عمر اإلنسان وأجله لنستدّل على قدرة هللا 

على الخْلق والتغيير، ولنغتنم الحياة فنمألها باألعمال الصالحة 

قبل الموت وفوات األوان. قال : )اغتنْم خمًسا قبل خمس: 

رسول ، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبلحياتك قبل موتك

 (. 7هللا  شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك()

وعمر اإلنسان ميدان للعمل، فإن مأله باألعمال الصالحة كان 

خيًرا، وإن مأله باألعمال السيئة كان سيّئًا. قيل يا رسول هللا 

من خير الناس؟ قال "من طال عمره وحسن عمله"، قيل فأّي 

 (. 8اس شر؟ قال: "من طال عمره وساء عمله")الن

وسنقف في دراستنا هذه عند مرحلة الشيخوخة ونتدبر اآليات 

ت مفردات الشيخوخة.  و   التي ح 

 الشيخوخة 

قلنا إّن الشيخوخة هي الفترة الرابعة من حياة اإلنسان كما 

قّسمها ابن الجوزي، وتبدأ بالخمسين، وتبقى مالزمة له ولو 

ر بالرغم من دخوله سن الهرم. لقد ورد في القرآن طال به العم

مرات، مرة جاء بصيغة الجمع لفظ )شيخ( أربع  ُهو  الَِّذي

اٍب ثُمَّ ِمْن  ل ق ُكْم ِمْن تُر  )شيوخا(، وورد في آية مراحل العمر:  خ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل ق ٍة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلت ْبلُغُوا أ ُشدَُّكمْ   ثُمَّ ِلت ُكونُوا نُْطف ٍة ثُمَّ ِمْن ع 

ى  غافر،  الً ُمس مًّ ِلت ْبلُغُوا أ ج  فَّى ِمْن ق ْبُل و  ْن يُت و  ِمْنُكْم م  ُشيُوًخا و 

ل ع لَُّكْم ت ْعِقلُون   .67اآلية   و 

ا اْلع ِزيُز إِنَّ  وجاءت لفظة )شيخ( مرتين في آيتين  ق الُوا ي ا أ يُّه 

بِيًرا ف ُخْذ تصفان األب بالشيخوخة، فإخوة يوسف  أ  ل هُ  بًا ش ْيًخا ك 

اك  ِمن   يوسف، اآلية  ك ان هُ إِنَّا ن ر  د ن ا م   اْلُمْحِسنِين   .78أ ح 

تَّى  يُْصِدر  .23وابنتا شعيب   القصص، اآلية ق ال ت ا ال  ن ْسِقي ح 

ْيٌخ ك بِيٌر   أ بُون ا ش  ع اُء و   الّرِ

ْيل ت ى أ أ ِلُد و   وصفت الزوج بالشيخ،  أ ن اوآية قرآنية  ق ال ْت ي ا و 

ه ذ ا ب ْعِلي ش ْيًخا إِنَّ .72فزوجة إبراهيم   هود، اآلية  ع ُجوٌز و 

 ه ذ ا ل ش ْيٌء ع ِجيٌب  

إّن الشيخ هو الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، 

وبلغ سنّه الخمسين. وُجمع الشيخ جموًعا عديدة أشهرها: 

  (.9أشياخ وشيوخ ومشايخ ومشيخة)

وقد ورد لفظ  )ثالثة ال يكلّمهم هللا يوم القيامة وال يزّكيهم ولهم 

)شيخ( في حديث الرسول  أليم: شيخ زاٍن وملك كذّاب عذاب

(. وقد وصف الشيخ في اآليات  10وعائل "فقير" مستكبر()

السابقة التالي ذكر الصفة )الكبير( لتنوب عن الموصوف

خ( )إّن منكم منفّرين، بالكبير ولكن في حديث الرسول  )الشي

فأيّكم ما صلى بالناس فليتجّوز فإّن فيهم الضعيف والكبير وذا 

 (. 11الحاجة()

وقد عبّر القرآن الكريم عن الشيخوخة بالكبر حوالي ست 

 مرات: 

أربع مرات في معرض الحديث عن إكرام هللا تعالى لبعض 

ّبِ أ نَّى ي ُكوُن ِلي أن بلغوا الكبر  أنبيائه بالذرية بعد  ق ال  ر 

أ تِي  اْمر  ق ْد ب ل غ نِي  اْلِكب ُر و  والشيخوخة، فسيّدنا زكريا  ُغال ٌم و 

ا ي ش اُء  .40ع اِقٌر ق ال  ك ذ ِلك  هللاُ  آل عمران، اآلية   ي ْفع ُل م 

 ل ى ه ب  ِلي ع  ِ الَِّذي و  ْمُد ّلِِلَّ وجاء في قوله في القرآن أيًضا  اْلح 

اعِ  اق   إبراهيم، اآلية اْلِكب ِر إِْسم  إِْسح  بِّي ل س ِميُع .39يل  و  إنَّ ر 

 الدُّع اِء  

سَّنِي  اْلِكب ُر  وقال إبراهيم للمالئكة:  ق ال  أ ب شَّْرتُُمونِي ع ل ى أ ْن م 
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ُرون    . 54الحجر، اآلية  ف بِم  تُب ّشِ

ُدُكمْ   دُّ أ ح   وفي معرض ضرب األمثال قال هللا تعالى:  أ نْ أ ي و 

اُر ل هُ  أ ْعن اٍب ت ْجِري ِمْن ت ْحِته ا األ ْنه  نَّةٌ ِمْن ن ِخيٍل و  ت ُكون  ل هُ ج 

ا  يَّةٌ ُضع ف اُء ف أ ص اب ه  ل هُ ذُّرِ اب هُ اْلِكب ُر و  أ ص  اِت و  ر  ا ِمْن ُكّلِ الثَّم  فِيه 

ق ْت ك ذ ِلك   البقرة، اآلية  هللاُ يُب يُِّن .266إِْعص اٌر فِيِه ن اٌر ف اْحت ر 

 ل ُكُم اآلي اِت ل ع لَُّكْم ت ت ف كَُّرون   

 وعن بِّر الوالدين واإلحسان إليهما وال سيما عند الكبر، قال

ا ف ال  ت قُْل   ا أ ْو ِكال ُهم  ُدُهم  ا ي ْبلُغ نَّ ِعْند ك  اْلِكب ر  أ ح  هللا تعالى:  ِإمَّ

قُْل ل هُ اإلسراء، ا و  ْرُهم  ال  ت ْنه  ا أُّفٍ و  ا ق ْوالً ك ِريًما  اآلية ل ُهم  م 

23 . 

وقد ورد في تعبير عند الكبر. فعن أبي هريرة  قال سمعت 

ِغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه.  حديث الرسول   يقول: )ر 

ن يا رسول هللا؟ ن أدرك والديه عند قيل م  رسول هللا  قال: م 

 (. 12الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة()

اآليات القرآنية عبّرت عن دخول اإلنسان في سن الكبر إّن 

مّسني الكبر،  -كما ورد في اآليات السابقة-بأفعال متعددة 

بلغني الكبر، بلغُت من الكبر عتيّا، يبلغّن عندك الكبر، أصابه 

 الكبر. 

ومّس وبلغ وأصاب، تتفاوت في معانيها من حيث التأثير في 

على حلول الشيخوخة في نفس القارئ ولكنها جميعًا تدّل 

اإلنسان؛ فالمّس يقال في كل ما يصيب اإلنسان من أذى، وبلغ 

الشيء شارف عليه، وأصاب: بلغ المرمى. وهي كلمات معبّرة 

جديرة بأن تستعمل في الحديث عن كبار السن في لغة األدب 

 والطب. 

 هذا عن الرجل فماذا عن المرأة عندما تتقدم بها السن؟ 

رآن عجوًزا: وهي المرأة المسنّة. وقد يقال للرجل لقد سماها الق

عجوز، وعجوز من فعل عجز، وعجز عن الشيء أي لم 

ْيل ت ى أ أ ِلدُ  وقد أتى القرآن على ِذكر يستطع فعله.  ق ال ْت يا  و 

ه ذ ا ب ْعِلي ش ْيًخا كلمة عجوز عدة مرات   هود، أ ن ا ع ُجوٌز و  و 

 . 72آلية إِنَّ ه ذ ا ل ش ْيٌء ع ِجيٌب  ا

ه ا  ْجه  ةٍ ف ص كَّْت و  أ تُهُ فِي ص رَّ الذاريات، اآلية   ف أ ْقب ل ِت اْمر 
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29.  ق ال ْت ع ُجوٌز ع ِقيٌم  و 

ت ْنت ِه ي ا لُوُط ل ت ُكون نَّ ِمن   167 ق ال  إِنِّي  ق الُوا ل ِئْن ل مْ  

ا أ ْهِلي ِممَّ نِي و  ّبِ ن ّجِ ين    ر  ِِ ِج ِلُكْم ِمن  اْلق اِلين    ِلع   168 اْلُمْخر  م 

ِعين    170 إاِلَّ  أ ْهل هُ أ ْجم  ْين اهُ و  لُون     169 ف ن جَّ  171ي ْعم 

 ع ُجوًزا فِي اْلغ ابِِرين   الشعراء.

إِنَّ لُوًطا ل ِمن    ِعين    134 ِإالَّ   و  أ ْهل هُ أ ْجم  ْين اهُ و    133ِإْذ ن جَّ

    فات.الصا 135اْلُمْرس ِلين   ع ُجوًزا فِي اْلغ ابِِرين 

هذه اآليات تتحدث عن امرأة إبراهيم  وكان عمرها تسعًا 

وتسعين سنة، وعن امرأة لوط وقد بلغت سن 

  (.13الشيخوخة)

قال: أتت عجوز النبي  روى  فقالت: يا رسول هللا ادع هللا أن

 الترمذي عن الحسن البصري  يدخلني الجنة، فقال: يا أم

: ّن الجنة ال يدخلها عجوز. قال: فولّت وهي تبكي،  إِنَّافالن إ

أخبِروها أنها ال تدخلها وهي عجوز، إّن هللا تعالى يقول: 

  فقال  ابًا ع ْلن اُهنَّ أ ْبك اًرا ُعُربًا أ ْتر  أ ْنش أْن اُهنَّ إِْنش اًء، ف ج 

باإلضافة إلى ما ذكرناه، فقد ورد في القرآن صفات الشيخوخة 

اتها الجسمية والنفسية من ظهور الشيب والضعف وعالم

والوهن والعقم والتنكيس في الخلق حيث يصل إلى أرذل 

العمر. وسنبيّن دالئل كل واحدة من هذه الظواهر ونستظل 

 تحت ظاللها. 

 ظاهرة الشيب 

الشيب: هو البياض الذي يغزو شعر الرأس والجسم عند 

ض شعره في القرآن بيا الدخول في سن الشيخوخة، وله  ق ال  

 ِّب أسباب عديدة جسمية ونفسية. ولقد صّور سيدنا زكريا  ر 

ل ْم أ ُكْن  مريم، اآلية  ْأُس ش ْيبًا و  اْشت ع ل  الرَّ ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي و  إِنِّي و 

4.  ّبِ ش ِقيًّا  بُِدع ائِك  ر 

واشتعل الرأس شيبًا: أي انتشر الشيب في رأسي انتشار النار 

يم، وهذه إشارة إلى تقدمه بالسن. قال المفسرون:  في الهش

عندما ُوِهب الولد مائة وعشرين سنة، وهذا يؤكد أّن رأسه قد 

 كان عمر زكريا  أبيض دون سواد لكثرة الشيب فيه. أصبح
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الخمسين، ومن المشاهد أّن الشيب يتسلل إلى الشعر منذ  هللاُ 

الشيب في قوله وقد يبدأ في الشعر قبل هذه السن. وجاء ِذكر 

ةً ثُمَّ  ع ل  ِمْن ب ْعِد ض ْعٍف قُوَّ ل ق ُكْم ِمْن ض ْعٍف ثُمَّ ج  تعالى  الَِّذي خ 

ُهو   الروم،  ا ي ش اُء و  ش ْيبةً ي ْخلُُق م  ْعفًا و  ةٍ ض  ع ل  ِمْن ب ْعِد قُوَّ ج 

 اْلع ِليُم اْلق ِديُر  .54اآلية 

نتف عن  و)شيبة( تعني هنا الضعف والشيخوخة.  أنّ 

وشيبة: مصدر شاب، وفي الشيب، فعن عمر بن شعيب 

الحديث نهى الرسول   )نهى عن نتف الشيب وقال: هو نور 

 رسول هللا  (.14المسلم()

نْ  ا ي ت ذ كَُّر ِفيِه م  ْرُكْم م  ل ْم نُع ّمِ بقرب أجله. وهو نذير لإلنسان  أ و 

ُكُم النَِّذيُر ف  قال هللا تعالى:   اء  ج  ا ِللظَّاِلِمين  ِمْن ت ذ كَّر  و  ذُوقُوا ف م 

. )وجاءكم النذير( يعني الشيب. وروي 37ن ِصيٍر  فاطر، اآلية 

 (. 15هذا عن ابن عباس وعكرمة...)

وظهور الشيب في الرأس وبلوغ اإلنسان سن الشيخوخة يجعله 

وال -يتوجب على اآلخرين مهيب الطلعة، ذا مكانة  )إّن من

ديره، لما ورد عن الرسول  إجالل احترامه وتق -سيما الصغار

 (. 16هللا تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم...()

وفي حديث آخر )ال تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم 

 (. 17القيامة()

وقال  منافق: ذو الشيبة في )ثالثة ال يستخّف بحقهم إال 

 (. 18اإلسالم وذو العلم وإمام مقسط()

عالمة من عالمات الشيخوخة،  نخلص من ذلك كله أّن الشيب

اْشت ع ل   ورد اسمه في القرآن والحديث، وشبهه القرآن بالنار )و 

ْأُس ش ْيبًا(، شبّه انتشار الشيب وكثرته بانتشار النار في  الرَّ

الحطب، واستعير االشتعال لالنتشار، واشتق منه اشتعل 

 بمعنى انتشر، ففيه استعارة تبعية. 

لثغامة، لحية البيضاء با قال: )أتيوشبّه الحديث الشريف ال

فعن جابر  بأبي قحافة، والد أبي بكر الصّديق، رضي هللا 

عنهما، يوم فتح مكة رأسه ولحيته : )غيّروا هذا بشيء 

كالثغامة بياًضا، فقال رسول  (. والثغامة19واجتنبوا السواد()

 )بفتح الثاء والغين والميم( ن ْبٌت أبيض الزهر والثمر. 
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 والوهن الضعف 

اإلنسان يبدأ حياته في سن الطفولة ضعيفًا، ولكنه يزداد قوة 

كلما ازداد عمره ونمت أعضاؤه، وكلما تمتع بالصحة 

والعافية، ويبقى على هذه الحال إلى أن تداهمه الشيخوخة فيبدأ 

الضعف يسري في جسده رويًدا رويًدا، فيتغضن جلده 

أعضاءه، وتضعف حواسه، وترتجف يداه ويعتري القصور 

 ويصبح عرضة لألمراض التي تصيبه وتشكل خطًرا عليه. 

كما مر -ولقد أشار القرآن الكريم إلى )الضعف( في الشيخوخة 

ِفيًها أ ْو   -معنا في آيات سابقة قُّ س  ف إِْن ك ان  الَِّذي ع ل ْيِه اْلح 

ِعيفًا يُْمِلْل أ ْو ال  ي ْست ِطيُع أ ْن يُِملَّ ُهو  ف لْ وفي قوله تعالى:  ض 

ِليُّهُ ِباْلع ْدِل  البقرة، اآلية  . أي إذا المدين ناقص العقل 282و 

 مبذًرا أو كان صبيًّا أو شيًخا هرًما. 

إّن القرآن وصف كبير السن بالضعف، والضعف خالف القوة، 

 من سورة الروم وبينهما طباق.  54وقد جاءتا في اآلية 

ضعف قد يكون في النفس والبدن وفي الحال، وكلها  ل ْيس  وال

محققة في جسم الشيخ، وجمع الضعيف: ضعاٌف ع ل ى

ال  ع ل ى  ْرض ى و  ل ى اْلم  ال  ع  وضعفاء. قال تعالى:  الضُّع ف اِء و 

ا  ُسوِلِه م  ر  ِ و  ٌج إِذ ا ن ص ُحوا ّلِِلَّ ر  ا يُْنِفقُون  ح  الَِّذين  ال  ي ِجُدون  م 

ِحيٌم  .91ى اْلُمْحِسنِين   التوبة، اآلية ع ل   هللاُ غ فُوٌر ر   ِمْن س بِيٍل و 

)ليس على الضعفاء( أي ليس على الشيوخ المسنين والمرضى 

 حرج. 

وعدم قدرته على وثمة ألفاظ قرآنية دلّت على ضعف الشيخ 

تأدية واجباته الدينية مثل الصيام والجهاد، قال هللا تعالى:  

ع ل ى الَّ  ْيًرا ف ُهو  و  ع  خ  ْن ت ط وَّ ِذين  يُِطيقُون هُ فِْدي ةٌ ط ع اُم ِمْسِكيٍن ف م 

ْيٌر ل ُكْم ِإْن ُكْنتُْم  البقرة، اآلية  أ ْن ت ُصوُموا خ  ْيٌر ل هُ و  خ 

184.   ت ْعل ُمون 

اآلية تشير إلى الذين يستطيعون صيام شهر رمضان مع 

فدية بقدر إطعام  المشقة لشيخوخة أو ضعف إذا أفطروا عليهم

 (. 20مسكين لكل يوم)

كما أّن القرآن قال عن الذين يتخلفون عن الجهاد بسبب كبر 

ْيُر أُوِلي )قاعدون(  سنهم  ال  ي ْست ِوي اْلق اِعُدون  ِمن  اْلُمْؤِمنِين  غ 
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أ ْنفُِسِهْم ف ضَّل  هللاُ  اِلِهْم و  اِهُدون  فِي س بِيِل هللِا ِبأ ْمو  ِر واْلُمج   الضَّر 

ع د   ُكالًّ و  ةً و  ج  أ ْنفُِسِهْم ع ل ى اْلق اِعِدين  د ر  اِلِهْم و  اِهِدين  بِأ ْمو  اْلُمج 

اِهِدين  ع ل ى  النساء، اآلية  ف ضَّل  هللاُ اْلُمج  هللاُ اْلُحْسن ى و 

95.  اْلق اِعِدين  أ ْجًرا ع ِظيًما 

ويصيب الشيخ )الوهن( أي الضعف في نفسه وجسمه. وقد 

لقرآن )وهن العظم( الذي يعتبر عمود الجسم وقوامه، ذكر ا

فإذا ضعف العمود ضعف كل ما يستند إليه وأصبح مهدًدا، وقد 

قال األطباء: إذا شاخ المرء يصاب بنقص في الكتلة العظمية، 

وتخلخل في العظام، وتبدالت تنكسية في المفاصل، وتصلبات 

مود في األربطة بشكل عام، وحدب وانحناء في وضع الع

 (. 21الفقري)

والوهن في القرآن يصيب الشيخ ويصيب غيره، لكنه في 

بِّك   ِة ر  ْحم  الشيخ دائم ويزداد بينما في غيره عرضي  ِذْكُر ر 

ك ِريَّا إِذْ  بَّهُ ِند اًء ع ْبد هُ ز  يأتي ويزول، قال هللا تعالى:  ن اد ى ر 

ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي  ّبِ ِإنِّي و  ِفيًّا ق ال  ر  ْيبًا مريم خ  أُْس ش  اْشت ع ل  الرَّ و 

ّبِ ش ِقيًّا  اآليات  ل ْم أ ُكْن ِبُدع ائِك  ر  ه ن  العظم: ضعفْت 4-2و  . و 

 قّوته، ووْهن الشيخوخة يزداد كلما تقّدم العمر باإلنسان. 

ْهٍن  فهو  ْهنًا ع ل ى و  هُ و  ل تْهُ أُمُّ م  أما في قوله تعالى:  وهن ح 

دة، وُذكر الوهن المؤقت في خمس آيات مؤقت يزول بعد الوال

ا  .146أخرى من القرآن مثل  آل عمران، اآلية  ه نُوا ِلم  ا و  ف م 

اب ُهْم   قوله تعالى:  أ ص 

 العقم والشيخوخة 

ما أن يدخل اإلنسان في سن الشيخوخة حتى يصاب بالعقم، 

فالرجل تضعف قدرته على اإلنجاب، والمرأة تدخل سن 

ادرة على الحمل، ويصاب كل منهما بالضعف اليأس، ولم تعد ق

 الجنسي. 

 ِ والعقم هو عدم القدرة على اإلنجاب، ويكون في النساء  ّلِِلَّ

ا األ ْرِض ي ْخلُُق م  اِت و  و  والرجال. يقول هللا تعالى:  ُمْلُك السَّم 

ْن ي ش اُء الذُُّكور  أ ْو  ُب ِلم  ي ه  ْن ي ش اُء إِن اثًا و  ُب ِلم  ُجُهْم ي ش اُء ي ه  ّوِ يُز 

ِقيًما إِنَّهُ  الشورى، اآليتان  ْن ي ش اُء ع  ي ْجع ُل م  إِن اثًا و  انًا و  ذُْكر 

49-50.  ع ِليٌم ق ِديٌر 
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-وأسباب العقم عديدة منها الشيخوخة، إذ تضعف عند الشيخ 

 القدرة على اإلنجاب وقد تنقطع نهائيًّا.  -كما قلنا

بانقطاع الدورة الشهرية  وتصل المرأة إلى سن اليأس الذي يبدأ

الذي يعتبر إشارة إلى عدم قدرة المرأة على اإلباضة وبالتالي 

اإلنجاب، وهذه تحدث في بالدنا المعتدلة حوالي سن الخامسة 

 واألربعين. 

   :وأشار القرآن إلى سن اليأس فقال تعالى في سورة الطالق

الالَّئِي ي ئِْسن  ِمن  اْلم  ، هن4الطالق، اآلية  ِحيِض ِمْن نِس ائُِكْم  و 

 النساء اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنّهن. 

ولكن هللا القادر على كل شيء جعل ، التي كانت عقيًما في 

السيدة سارة، زوجة سيدنا إبراهيم   صباها، تلد وهي في سن

س  ِمْنُهمْ  اليأس؛ لذلك نجدها تعجب عندما بّشرتها المالئكة ف أ ْوج 

أ تُهُ بغالم  ِخيف ةً ق   ِليٍم ف أ ْقب ل ِت اْمر  ب شَُّروهُ بِغاُل ٍم ع  ْف و  الُوا ال  ت خ 

ِقيٌم ق الُوا  الذاريات،  ق ال ْت ع ُجوٌز ع  ا و  ه  ْجه  ةٍ ف ص كَّْت و  فِي ص رَّ

ِكيُم اْلع ِليُم  اآليات بُِّك ِإنَّهُ ُهو  اْلح  ذ ِلِك ق ال  ر   . 30-28ك 

ْيل ت ى أ أ ِلُد   أ ن ا ع ُجوزٌ ق ال ْت ي ا و  قال هللا تعالى:   هود، اآلية و 

72.  ه ذ ا ب ْعِلي ش ْيًخا إِنَّ ه ذ ا ل ش ْيٌء ع ِجيٌب  و 

إّن واقع الحال ينفي حدوث اإلنجاب، فاألب شيخ واألم عجوز 

عقيم، ولكن هللا الذي ال  وزوجته بغالم وهو إسحاق، فكان 

ق الُوا   يُعجزه شيء أراد أن يكرم النبي إبراهيم جواب

ةُ هللاِ  ْحم  بِين  ِمْن أ ْمِر هللِا ر  المالئكة على تعجبها   هود، أ ت ْعج 

ِجيٌد  اآلية ِميٌد م  ل ْيُكْم أ ْهل  اْلب يِت إِنَّهُ ح  ك اتُهُ ع  ب ر   . 73و 

ومثل هذا األمر حدث إذ دعا ربه أن يهب له غالًما، فجاءت 

ك ِريَّا إِنَّا نُ  ُرك  بِغاُل ٍم اْسُمهُ مع سيدنا زكريا   ي ا ز  ب ّشِ

ّبِ ي ْحي ى المالئكة بالبشرى  ل ْم ن ْجع ْل ل هُ ِمْن ق ْبُل س ِميًّا ق ال  ر 

ق ْد ب ل ْغُت ِمن  أ نَّى ي ُكوُن ِلي ُغال ٌم  مريم، أ تِي ع اقًِرا و  ك ان ِت اْمر  و 

 . 8-7اْلِكب ِر ِعتِيًّا  اآليتان 

بر عتيًّا، قال المفسرون كان فالزوجة عقيم والرجل بلغ من الك

عمره مائة وعشرين وزوجته ثمان وتسعين، ومع ذلك وهبه 

هللا على الكبر يحيى ولم يجعل له سميًّا. وتعّجب زكريا من هذا 

األمر كيف يأتيه غالم وامرأته عقيم وعجوز، وهو شيخ  ق ال  
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ق دْ  يٌِّن و  ل يَّ ه  بُّك  ُهو  ع  الجواب   مريم، كبير، فجاء ك ذ ِلك  ق ال  ر 

ْيئًا  (.22)9اآلية  ل ْم ت ُك ش  ل ْقتُك  ِمْن ق ْبُل و   خ 

إّن لفظة عقيم تكررت في القرآن أربع مرات، والعقم بشكل 

عام هو اليبس المانع من قبول األثر، يقال عقمت مفاصله، 

ودواء عقام ال يقبل البرء، والعقيم من النساء التي ال تقبل ماء 

المرأة والرحم، وريح عقيم: وهي التي ال  الفحل، يقال عقمت

يح   ل ْيِهُم الّرِ فِي ع اٍد إِْذ أ ْرس ْلن ا ع  (. 23شجًرا)تلقح سحابًا وال  و 

 اْلع ِقيم   .41قال هللا تعالى:   الذاريات، اآلية 

مما تقّدم نجد أّن القرآن أثبت العقم في الشيخوخة سواء في 

جلّت -ولكن هللا  -ي خلقهوهذه سنّة هللا ف-المرأة أو الرجل 

أكرم بعض أنبيائه، وهم صفوته من خلقه، بأن رزقهم  -قدرته

 الذرية على كبر، وهللا على ما يشاء قدير. 

 الهرم وأرذل العمر 

الهرم هو الموسم األخير من عمر اإلنسان الذي يبدأ من 

وهو أقصى الكبر، وقد  -كما سبق-السبعين حتى آخر العمر 

ذلك اعتبره  )داء( ال شفاء له، ففي الحديث ينتهي بالخرف؛ ل

الرسول   فقال: الشريف )إّن هللا لم يضع داء إال وضع له

(، وبما أنه داء فقد تعّوذ منه 24شفاء إال الهرم())اللهم إني

رسول هللا  أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 

 (. 25والمغرم...()

العمر الرديء  وفي الهرم يُرّد المرء إلى أرذل العمر: وهو

الذي ينسى اإلنسان فيه ما تعلّم ويعود كما كان طفالً صغيًرا. 

وقد ورد في صفوة التفاسير )أرذل العمر( هو الهرم 

(؛ لذلك تعّوذ منه رسول هللا كما تعّوذ من الهرم 26والخرف)

فقال: )اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، 

ّد إلى أرذ  (. 27ل العمر()وأعوذ بك أن أُر 

القرآن، ولكن )أرذل العمر( هي إّن كلمة )الهرم( لم ترد في 

هللاُ  التي تكررت في القرآن أكثر من مرة، قال هللا تعالى:  و 

دُّ إِل ى أ ْرذ ِل اْلعُُمِر ِلك ْي ال  ي ْعل م   ْن يُر  ِمْنُكْم م  فَّاُكْم و  ل ق ُكْم ثُمَّ ي ت و  خ 

  .70نَّ هللا  ع ِليٌم ق ِديٌر  النحل، اآلية ب ْعد  ِعْلٍم ش ْيئًا إِ 

ْيٍب ِمن  اْلب ْعِث ف إِنَّا ي ا أ يُّه ا النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي  وقال تعالى:  ر 
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لَّق ٍة  اٍب ثُمَّ ِمْن نُْطف ٍة ثُمَّ ِمْن ع ل ق ٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضغ ٍة ُمخ  ل ْقن اُكْم ِمْن تُر  خ 

لَّق ٍة ِلنُب   ْيِر ُمخ  غ  ٍل و  ا ن ش اُء إِل ى أ ج  اِم م  نُِقرُّ فِي األ ْرح  يِّن  ل ُكْم و 

فَّى  ْن يُت و  ِمْنُكْم م  ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلت ْبلُغُوا أ ُشدَُّكْم و  ُمس مًّ

دُّ إِل ى أ ْرذ ِل اْلعُُمِر ِلك ْيال  ي ْعل م   الحج، اآلية  ْن يُر  ِمْنُكْم م  ِمْن .5و 

 ْلٍم ش ْيئًا  ب ْعِد عِ 

ومعنى لكي ال يعلم من بعد علم شيئًا: أي يعود إلى ما كان 

عليه في أوان الطفولة من ضعف البنية، وقلة الفهم، فينسى  

ْرهُ  ْن نُع ّمِ م  ما علم، وينكر ما عرفه، ويعجز عما قدر عليه، و 

ْلِق  .68كما قال تعالى:   يس، اآلية  ْسهُ فِي اْلخ   نُن ّكِ

ر يُصيِّر الشباب هرًما والقوة ضعفًا والزيادة نقًصا، فطول العم

والقصد من ذلك االستدالل على قدرة هللا تعالى على مسخ 

 (. 28الكفار، كما قدر على تنكيس اإلنسان إذا هرم)

ويكون في أرذل العمر )الخرف( وهو يقلق المسنين، ولكن 

٪ ممن هم فوق عمر 5نسبة الخرف ليست كبيرة، فقد تصيب 

(. ولعل التقوى 29سنة) 80٪ ممن هم فوق عمر 20سنة و 65

 والصالح يحفظان المسلم من الخرف. 

نالحظ من اآليات السابقة، التي تحدثت عن العمر والتعمير، 

ر...  ر، ُمع مَّ ر، يُع مَّ ت مشتقات كلمة العمر: نُع ّمِ و   أنها قد ح 

إلى  إّن انتهاء الهرم بالموت هو نعمة هللا؛ ألّن اإلنسان يصل

وضع ال يستطيع أن يستمر في حياته ألنه قد وهن عظمه 

وضعف جسمه، ويكون قد أصيب في الغالب ببعض األمراض 

المقلقة منها: ارتفاع ضغط الدم، الداء السكري، الخرف، 

وحاالت االكتئاب واليأس وغيرها. وبهذا يتهيأ للموت الذي 

 (. 30يرى فيه خالصه من هذه المنغصات)

بيب الدكتور عادل المصري ما يعتري جسد ولقد جمع الط

 (: 31الهرم من حاالت في قصيدته "مرثية جسد")

 تسعون دبَّْت دبيب  النمل في جسدي 

ق  الشرُخ في مرآة ذاكرتي   تعمَّ

 كأنما هي واأليـام قد ن ت قـت 

ُم الدَّهُر جسًما ليس تُْبِرئُهُ  ـّدِ  يُه 

قُني  ّرِ  ودمـدم الشيب هطَّاالً يُؤ 
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  رأسي ُدواٌر بـات يقِلقُهُ وعمَّ 

د  السَّدُّ ع ْيني عن تألُِّقها   وراو 

وغضَّن الزمُن العاني بريق س نًا لتكمل الهدم في ما شدَّ أو 

دا   ص م 

 لتطمس القُْرب  تُبدي ذكر ما ب عُدا 

هُ ب د دا   ُسور  الشباِب وخلَّت رسم 

ه دا   ي ُد الطبيب وإن عانى وإن ج 

 لشيب قد وف دا واحسرتاهُ إذا ما ا

 ذاك الطنيُن ونقٌص في السَّماع بدا 

دا   فالليُل والصبُح في مرآتِها اتَّح 

 وخدَّد  الوجه  حتى خلت هُ ِقددا 

وهكذا راح الطبيب الشاعر يعدد مظاهر الشيخوخة التي تبدو 

على كل كبير، فذكر في قصيدته باإلضافة لما سلف ِذكره: 

لب الشرايين، وارتفاع تساقط األسنان، وبحة الصوت، وتص

الضغط، واضطرابات هضمية، ورقّة العظم، وتقّوس الظهر، 

وتشّوش في الحواّس، ورعشة في اليدين، وجفاف في الجلد 

وتغضن فيه، واكتئاب، وعجز يزيد يوًما وراء يوم، وليس أمام 

الشيخ إال تعميق صلته باهلل وعمل الخير ما استطاع، والتوبة 

ه حتى تكون خاتمته عطرة؛ لذلك قال في إلى هللا والرجوع إلي

 نهاية قصيدته: 

 وعلمتني على األيـام تجربتي 

 أستغفر هللا من ذنب أنوء به أن أشه د  الحق معوانًا ِلمن شهدا 

 حب الغواني وشعر فيَّ قد ولدا 

 تأمالت في آيات الشيخوخة 

إّن مفردات الشيخوخة التي وردت في اآليات القرآنية جاءت 

يع أسرية مثل بر الوالدين، وقضية اإلنجاب والعقم، في مواض

وجاءت لتدل على قدرة هللا في إعطاء الذرية على كبر لمن 

 شاء، وعلى قدرته على إنهاء األعمار عندما يأتي األجل. 

وتشير اآليات إلى قضايا فقهية تتعلق بالشيوخ، أشرنا إليها في 

وخة أنها موضعها، ونلمس في اآليات التي تحدثت عن الشيخ

تحضنا على احترام كبار السن وتقديرهم واإلحسان إليهم، 
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وخاصة الوالدين، والعمل واإلنفاق عليهم إذا لم يكن عندهم ما 

 يكفيهم. 

ونفهم من هذه المفردات أّن القرآن اعتنى بمراحل عمر 

اإلنسان، ووقف عند مرحلة الشيخوخة التي تشير إلى نهاية 

 كل إنسان. 

رآنية واألحاديث ذكرت مفردات الشيخوخة الكلية إّن اآليات الق

مثل: الشيخ، الضعف، الكبر، أرذل العمر، الهرم، التنكيس، 

ولكنها لم تذكر الصفات الجزئية كتغضن الجلد، وارتجاف 

األيدي، وتقّوس الظهر، وغيرها من عالمات الشيخوخة 

 الجزئية. 

قًا لمقتضى إّن ِذكر المفردات العامة الكلية في اآليات جاءت وف

الحال، إذ األمر ال يحتاج إلى تفصيل، ولو أّن األمر احتاج إلى 

ل ْت ِمنْ  ْت آي اتُهُ ثُمَّ فُّصِ لفصلت اآليات، تفصيل  ِكت اٌب أُْحِكم 

بِيٍر  .1فالقرآن الكريم   هود، اآلية  ِكيٍم خ   ل ُدْن ح 

 والحمد هلل رّبِ العالمين. 

 

 الهوامش: 

 * حلب، سوريا. 

ال الدين أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، تنبيه ( جم1)

النائم الغمر على مواسم العمر، تحقيق عرفة حلمي عباس، دار 

 . 46م، ص1992الحديث، القاهرة، 

( محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القلم العربي، 2)

 . 2/184حلب، 

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، رقم الحديث 3)

 في فتح الباري شرح صحيح البخاري.  5066

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث 4)

 في فتح الباري.  1423

( أخرجه الترمذي في صحيحه، كتاب الدعوات، رقم 5)

 . 4226وابن ماجة في الزهد، الحديث رقم  3473الحديث 

ن، ( محمد محمود عبدهللا، أسباب طول العمر، دار الرضوا6)

 . 9م، ص2002حلب، 
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( رواه الحاكم وصححه البيهقي، كشف الخفا، للشيخ 7)

، دار إحياء التراث العربي، 436رقم الحديث  1إسماعيل، ج

في حرف الهمزة مع الغين  148هـ، 1351، 2بيروت، ط

 المعجمة. 

( رواه الترمذي في سننه، في كتاب الزهد، رقم الحديث 8)

2251 . 

ساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة ( المعجم العربي األ9)

 . 712والعلوم، باب )ش(، ص

( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، رقم الحديث 10)

 . 9837، وأحمد في المسند، رقم الحديث 107

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، رقم 11)

 . 466، ومسلم في كتاب الصالة، رقم الحديث 702الحديث 

( رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، رقم 12)

 . 2551الحديث 

 . 2/392، 3/43، 3/254( صفوة التفاسير، مرجع سابق، 13)

( أخرجه ابن ماجه في صحيحه، كتاب األدب، رقم 14)

 . 3711الحديث 

 . 2/578( صفوة التفاسير، مرجع سابق، 15)

لحديث ( أخرجه أبو داود في ُسننه، كتاب األدب، رقم ا16)

4203 . 

 . 6385( أحمد في المسند، رقم الحديث 17)

 . 3533( الجامع الصغير للسيوطي، رقم الحديث 18)

( رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، رقم 19)

 . 2102الحديث 

 . 1/121( صفوة التفاسير، مرجع سابق، 20)

( السيدة مي يوسف واألستاذ خطار غيزوفي، الشيخوخة، 21)

 . 14، 1م، ط1990عة دمشق، كلية الطب، جام

 . 2/212( صفوة التفاسير، مرجع سابق، 22)

( مختار فوزي النعال، موسوعة األلفاظ القرآنية، دار 23)

 م. 2002التراث، حلب، 

 . 3427( سنن ابن ماجة، كتاب الطب، رقم الحديث 24)
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 . 6368( فتح الباري، في الدعوات، رقم الحديث 25)

 . 2/132تفاسير، مرجع سابق، ( صفوة ال26)

ير، باب ما يتعّوذ من 27) ( فتح الباري، كتاب الجهاد والّسِ

 . 2822اْلُجْبن، رقم الحديث 

 . 3/22( صفوة التفاسير، مرجع سابق، 28)

 . 60( الشيخوخة، مرجع سابق، 29)

( د. أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، دار 30)

 . 206م، 2000، 1النفائس، ط

( قصيدة "مرثية جسد"، د. عادل المصري، مجلة الثقافة 31)

 . 46م، السنة 2003، 25األسبوعية، دمشق، العدد 

 رد - بداية الصفحة
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