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لماذا تسمع نباح الكالب وال تنصت لغناء الحمام؟ لماذا تشاهد من الليل سواده 
وال تشاهد حسن القمر والنجوم؟ لماذا تشكو لسع النحل وتنسى حالوة العسل؟ ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ نَِّة َأْن ُيَطلَِّقَها َطاِهًرا ِمْن َغْيِر ِجَماٍع» َعْن َعْبِد اهللاَّ بن عمِر، َقاَل: «َطَالُق السُّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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الفقيه عيسى الهكاري

أنجبــت منطقة هكاري عــددًا وافرًا من العلماء والقــادة البارزين، منهم: الفقيه 
عيسى الهكاري موضوع مقالنا اليوم. 

هــو أبو محمد عيســى بن محمد بن عيســى، ويقال له الهــكاري، ويلقب ضياء 
الدين.  وال تذكر المصادر شــيئًا عن تاريخ والدة الفقيه عيســى، وال شــيء عن 
هــو أبو محمد عيســى بن محمد بن عيســى، ويقال له الهــكاري، ويلقب ضياء 
الدين.  وال تذكر المصادر شــيئًا عن تاريخ والدة الفقيه عيســى، وال شــيء عن 
هــو أبو محمد عيســى بن محمد بن عيســى، ويقال له الهــكاري، ويلقب ضياء 

تفاصيــل حياته وهو صبي، وتبــدأ أخباره بالظهور وهو في عهد الشــباب، بدأ 
حياته طالب علم، وتخصص في علم الفقه اإلسالمي على وجه التحديد، ودرس 
هذا العلم في كل من جزيرة ابن عمر (جزيرة بوتان) القريبة من منطقة هكاري 
في كردستان، ثم انتقل إلى مدينة حلب، وكانت حينذاك من العواصم الثقافية 
الكبــرى، واســتكمل تعّلم الفقه في المدرســة الزجاجية فيهــا، ويبدو أنه أتقن 
في كردستان، ثم انتقل إلى مدينة حلب، وكانت حينذاك من العواصم الثقافية 
الكبــرى، واســتكمل تعّلم الفقه في المدرســة الزجاجية فيهــا، ويبدو أنه أتقن 
في كردستان، ثم انتقل إلى مدينة حلب، وكانت حينذاك من العواصم الثقافية 

ذلــك العلم، وأجيز فيه علــى عادة طلبة العلم في ذلك الزمــان، وحاز على لقب 
(الفقيه). 

وكان للفقيــه عيســى بصماته الواضحة على تاريخ فلســطين، وعلى مســتقبل 
الوجــود الفرنجي فيها، فقد وقف إلى جانب صالح الدين ليصبح وزيرا في مصر، 
وأفصح موقفــه ذلك عن أن الرجل لم يكن مجرد فقيه يجيد الغوص في بطون 
الكتــب الدينية، والربط بين الفروع واألصول، وإنما كان أيضًا سياســيًا محّنكًا، 
وأفصح موقفــه ذلك عن أن الرجل لم يكن مجرد فقيه يجيد الغوص في بطون 
الكتــب الدينية، والربط بين الفروع واألصول، وإنما كان أيضًا سياســيًا محّنكًا، 
وأفصح موقفــه ذلك عن أن الرجل لم يكن مجرد فقيه يجيد الغوص في بطون 

يجيد قراءة الشــخصيات واألفكار، ويعرف كيــف يتعامل مع أصحاب الطموحات، 
ويعلم بدّقة مراكز القوى في الجيش النوري، ويمتلك مهارة المناورات السياسية 

الدقيقة. 
لقــد كان يــرى في صــالح الدين مــن المزايا القياديــة ما لم يكــن يجدها في 
اآلخرين؛ أبرزها الحيوية، والشجاعة، والخلق الرفيع، والجمع بين استعمال اللين 

والحزم بحسب المواقف. 
ويصبح بذلك الفقيه عيسى الهكاري (مهندس قيام الدولة األيوبية)، التي قض 
سلطانها صالح الدين األيوبي على الوجود الصليبي في القدس، فلوال مناوراته 
السياســية الذكية لما تمّكن صالح الدين من البقاء فــي منصب الوزارة، ولوال 
سلطانها صالح الدين األيوبي على الوجود الصليبي في القدس، فلوال مناوراته 
السياســية الذكية لما تمّكن صالح الدين من البقاء فــي منصب الوزارة، ولوال 
سلطانها صالح الدين األيوبي على الوجود الصليبي في القدس، فلوال مناوراته 

بقاؤه في منصب الوزارة لما اســتطاع ترســيخ نفوذه في مصر، ليصبح سلطانًا 
السياســية الذكية لما تمّكن صالح الدين من البقاء فــي منصب الوزارة، ولوال 
بقاؤه في منصب الوزارة لما اســتطاع ترســيخ نفوذه في مصر، ليصبح سلطانًا 
السياســية الذكية لما تمّكن صالح الدين من البقاء فــي منصب الوزارة، ولوال 

معترفًا به من ِقبل الخليفة العباسي في بغداد، وصار أقوى حاكم في غربي آسيا، 
بقاؤه في منصب الوزارة لما اســتطاع ترســيخ نفوذه في مصر، ليصبح سلطانًا 
معترفًا به من ِقبل الخليفة العباسي في بغداد، وصار أقوى حاكم في غربي آسيا، 
بقاؤه في منصب الوزارة لما اســتطاع ترســيخ نفوذه في مصر، ليصبح سلطانًا 

وقاد شــعوب المنطقة لمواجهة حمالت الفرنج؛ وإذا أخذنا كل هذه الوقائع في 
الحســبان أدركنا أهمية المناورات السياسية التي قام بها الفقيه عيسى لتمكين 

صالح الدين من موقع الوزارة. 
ولــم تتوقف جهود الفقيه عيســى عند هــذا الحد، وإنما كان إلــى جانب صالح 
الدين في معظم األحداث السياسية والحربية الحاسمة، فقد أرسله صالح الدين 
رسوًال إلى نور الدين، ليقوم بطمأنة األخير وتبديد مخاوفه من أن يكون صالح 
الدين في معظم األحداث السياسية والحربية الحاسمة، فقد أرسله صالح الدين 
رسوًال إلى نور الدين، ليقوم بطمأنة األخير وتبديد مخاوفه من أن يكون صالح 
الدين في معظم األحداث السياسية والحربية الحاسمة، فقد أرسله صالح الدين 

الدين منافسا له أو خارجا عن طاعته، وأفلح الفقيه عيسى في تلك المهمة.
لم يكن الفقيه عيسى رجل العلم والسياسة فقط، وإنما كان مقاتًال في ساحات 

الدين منافسا له أو خارجا عن طاعته، وأفلح الفقيه عيسى في تلك المهمة.
لم يكن الفقيه عيسى رجل العلم والسياسة فقط، وإنما كان مقاتًال في ساحات 

الدين منافسا له أو خارجا عن طاعته، وأفلح الفقيه عيسى في تلك المهمة.

الحــرب أيضــًا، " وكان يلبس زّي األجنــاد، ويعتّم بعمائم الفقهــاء، فيجمع بين 
لم يكن الفقيه عيسى رجل العلم والسياسة فقط، وإنما كان مقاتًال في ساحات 
الحــرب أيضــًا، " وكان يلبس زّي األجنــاد، ويعتّم بعمائم الفقهــاء، فيجمع بين 
لم يكن الفقيه عيسى رجل العلم والسياسة فقط، وإنما كان مقاتًال في ساحات 

اللباسين". 
وذكر ابن األثير في أحداث ســنة (573هـ)، أن جيش صالح الدين هاجم مناطق 
فلســطين الواقعة في أيدي الفرنج في معركة الرملة، " وكان أشــد الناس قتاًال 
وذكر ابن األثير في أحداث ســنة (573هـ)، أن جيش صالح الدين هاجم مناطق 
فلســطين الواقعة في أيدي الفرنج في معركة الرملة، " وكان أشــد الناس قتاًال 
وذكر ابن األثير في أحداث ســنة (573هـ)، أن جيش صالح الدين هاجم مناطق 

ذلــك اليوم الفقيه عيســى". وفي تلــك المعركة لحقــت الهزيمة بجيش صالح 
الدين، ووقع الفقيه عيســى في أسر الفرنج مع أخيه ظهير الدين، فافتداه صالح 
الدين بستين ألف دينار.  وظل الفقيه عيسى ينشط بفعالية وبإخالص لترسيخ 
أركان الدولة األيوبية، ويقف إلى جانب صالح الدين في السّراء والضّراء، إلى أن 
توفي ســنة (585هـ/ 1189 م)، بالمخيم بمنزلــة الخروبة [قرب عكا]، ثم نقل 
إلى القدس ودفــن بظاهرها، رحمه اهللا تعالى"، وقد " وتقّدم عند صالح الدين 
تقدمًا عظيمًا ". " وكان صالح الدين يميل إليه ويستشــيره، وكأن اهللا قد أقامه 
لقضــاء حوائج الناس والتفريج عن المكروبين مع الــورع والعفة والدين، رحمه 
اهللا ". " فلمــا تولى صالح الدين رأى له ذلــك واعتمد عليه، ولم يكن يخرج عن 
رأيه، وكان كثيــر اإلدالل عليه، يخاطبه بما ال يقدر عليه غيره من الكالم، وكان 

واسطة خير للناس نفع بجاهه خلقًا كثيرًا". 
وجملة القول أنه لوال أن سخر اهللا عز وجل الفقيه عيسى لما عرفنا صالح الدين، 
ذلــك القائد المجاهد، الــذي حرر القدس وطرد منهــا الصليبيين، فاألمة اليوم 

تحتاج أمثال الفقيه عيسى ليصنعوا لنا قائدا مثل صالح الدين.تحتاج أمثال الفقيه عيسى ليصنعوا لنا قائدا مثل صالح الدين.
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حابة رضي اهللا عنهم على من ســواهم ُتعرف من وجهين،  إنَّ أفضليــة الصَّ
األول: أنَّهم نالوا شرف الصحبة، والثاني: أنَّهم عدول. 

حابة رضي اهللا عنهم على من ســواهم ُتعرف من وجهين،  إنَّ أفضليــة الصَّ
األول: أنَّهم نالوا شرف الصحبة، والثاني: أنَّهم عدول. 

حابة رضي اهللا عنهم على من ســواهم ُتعرف من وجهين،  إنَّ أفضليــة الصَّ

حابة بأسرهم َخِصيَصٌة وهي أنَّه ال ُيسأل عن عدالة أحد منهم، بل  فإن للصَّ
األول: أنَّهم نالوا شرف الصحبة، والثاني: أنَّهم عدول. 

حابة بأسرهم َخِصيَصٌة وهي أنَّه ال ُيسأل عن عدالة أحد منهم، بل  فإن للصَّ
األول: أنَّهم نالوا شرف الصحبة، والثاني: أنَّهم عدول. 

نَّة  لين بنصوص الكتاب والسُّ ذلك أمٌر مفروغ منه لكونهم على اإلطالق ُمَعدَّ
حابة بأسرهم َخِصيَصٌة وهي أنَّه ال ُيسأل عن عدالة أحد منهم، بل  فإن للصَّ
نَّة  لين بنصوص الكتاب والسُّ ذلك أمٌر مفروغ منه لكونهم على اإلطالق ُمَعدَّ
حابة بأسرهم َخِصيَصٌة وهي أنَّه ال ُيسأل عن عدالة أحد منهم، بل  فإن للصَّ

وإجماع َمْن ُيْعَتدُّ به في اإلجماع من األمة، أما نصوص الكتاب والسنة فهي 
ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى  كثيرة، منها: قوله تعالى: �َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
وإجماع َمْن ُيْعَتدُّ به في اإلجماع من األمة، أما نصوص الكتاب والسنة فهي 
ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى  كثيرة، منها: قوله تعالى: �َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
وإجماع َمْن ُيْعَتدُّ به في اإلجماع من األمة، أما نصوص الكتاب والسنة فهي 

النَّــاِس َوَيُكوَن الرَُّســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيًدا�[البقرة: 143]، وقــول النَِّبيِّ عليه 
الصالة والسالم: }َخْيُر النَّاِس َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ 
النَّــاِس َوَيُكوَن الرَُّســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيًدا�[البقرة: 143]، وقــول النَِّبيِّ عليه 
الصالة والسالم: }َخْيُر النَّاِس َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ 
النَّــاِس َوَيُكوَن الرَُّســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيًدا�[البقرة: 143]، وقــول النَِّبيِّ عليه 

َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه{.
الصالة والسالم: }َخْيُر النَّاِس َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ 

َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه{.
الصالة والسالم: }َخْيُر النَّاِس َقْرِني ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ 

وأما اإلجماع فإنَّ األمة مجمعة على تعديل الصحابة، ونقل اإلجماع غير واحد 
َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه{.

وأما اإلجماع فإنَّ األمة مجمعة على تعديل الصحابة، ونقل اإلجماع غير واحد 
َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه{.

من األئمة كابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وابن الصالح، والنووي، وابن 

حجر، وغيرهم. 
وينبغــي العلــم أنه لو لم يرد فــي حق الصحابة رضي اهللا عنهم شــيء مما 
ذكرنــاه ألوجبــت الحال التي كانــوا عليها مــن الهجرة، والجهــاد، ونصرة 
اإلسالم ببذل المهج، واألموال، وقتل اآلباء واألوالد، والمناصحة في الدين، 
وقــوة اإليمان، واليقين القطع بتعديلهــم واالعتقاد بنزاهتهم، هذا مذهب 
كافــة العلماء، ومــن يعتمد قوله ولم يخالف فيه إال شــذوذ مــن المبتدعة 
الذين ضلوا وأضلــوا، فال يلتفت إليهم وال يعول عليهم كما قال اإلمام ابن 

عبد البر.
حابة رضي اهللا عنهم هم خير  وبذلــك يمكن القول وبكل اطمئنــان: ِإنَّ الصَّ
وأفضل خلق اهللا تعالى بعد الرسل واألنبياء عليهم السالم، وهم أفضل من 

كل من جاء بعدهم.
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الصحابة رضي اهللا عنهم وعدالتهم أجمعني

ع توقري الكبار واجٌب ديني ال تربُّ

أكثرها حساسية
وقــال فرحــات: "أصعب مراحل الشــيخوخة وأكثرها 
حساسية هي التي سماها القرآن أرذل العمر "ومنهم 
من ُيرُد إلى أرذِل الُعمِر"، يعني كما قال ابن عباس: 
أردأ العمر، حتى يصير كالطفل"، مشيرًا إلى أنَّ هذه 
من ُيرُد إلى أرذِل الُعمِر"، يعني كما قال ابن عباس: 
أردأ العمر، حتى يصير كالطفل"، مشيرًا إلى أنَّ هذه 
من ُيرُد إلى أرذِل الُعمِر"، يعني كما قال ابن عباس: 

الحالة من الضعف والوهن التي يصير إليها اإلنسان 
اقتضت وأوجبت على األمة أن ُتوليها بالغ األهمية، 
الحالة من الضعف والوهن التي يصير إليها اإلنسان 
اقتضت وأوجبت على األمة أن ُتوليها بالغ األهمية، 
الحالة من الضعف والوهن التي يصير إليها اإلنسان 

على مستوى األسرة والمجتمع والنظام والحكومة.
ونوه إلى أن الحقوق تنقســم إلى قسمين رئيسين: 
األول هــو الحقــوق الماديــة، والثاني هــو الحقوق 
األدبيــة، وأما الحقــوق المادية _وفــق قوله_ فهي 

توفير مطعم ومشرب ومسكن وملبس.
ونبــه إلى أن أول من ينبغي أن يوفر له هذا أســرته 
وأوالده، فلــه حــق عليهــم، معلــًال ذلــك بأنه كما 
ونبــه إلى أن أول من ينبغي أن يوفر له هذا أســرته 
وأوالده، فلــه حــق عليهــم، معلــًال ذلــك بأنه كما 
ونبــه إلى أن أول من ينبغي أن يوفر له هذا أســرته 

رباهم صغارًا يجــب أن يكفلوه وهو كبير، فهذا حق 
من حقــوق اهللا (تعالى) علــى األوالد، لذلك لم ُيجز 
الفقهاء أن يعطي اإلنســان زكاتــه ألبيه وأمه؛ ألن 
نفقتهما واجبة عليه، فكأنما يعطي نفســه؛ ألنهما 

جزء منه.
وبيــن أنه إذا لم يكن األوالد قادرين فعلى المجتمع 
أن َيُســدَّ حاجتهــم، وهــذه هــي فلســفة التكافــل 
االجتماعي في اإلسالم (المسلم أخو المسلم)، الفًتا 
أن َيُســدَّ حاجتهــم، وهــذه هــي فلســفة التكافــل 
االجتماعي في اإلسالم (المسلم أخو المسلم)، الفًتا 
أن َيُســدَّ حاجتهــم، وهــذه هــي فلســفة التكافــل 

إلى أن المســلمين يحمل بعضهــم بعضًا، فكأنهم 
االجتماعي في اإلسالم (المسلم أخو المسلم)، الفًتا 
إلى أن المســلمين يحمل بعضهــم بعضًا، فكأنهم 
االجتماعي في اإلسالم (المسلم أخو المسلم)، الفًتا 

أســرة واحدة، لذلــك جاء في الحديــث الذي أخرجه 
البخــاري فــي األدب المفــرد: "َما آَمَن ِبــي َمْن َباَت 

َشْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه".
البخــاري فــي األدب المفــرد: "َما آَمَن ِبــي َمْن َباَت 

َشْبَعاًنا َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه".
البخــاري فــي األدب المفــرد: "َما آَمَن ِبــي َمْن َباَت 

حقوق معنوية
وباالنتقال إلى الحقوق األدبية أشــار فرحات إلى أن 
المســن محتــاج للحقوق المعنوية أكثــر من حاجته 
للماديــات، فــال يكفــي أن ُيوضــع الكبيــر في بيت 

المسنين، فمن حقه أن يعيش مع أوالده، وأحفاده، 
ويســمع منــه األحفــاد الحكايــات وتجــارب الحياة، 

ويؤنسهم ويؤنسوه.
ى القرآن الكريم بالوالدين بصفة  وأضاف: "وقد وصَّ
عامــة، وخص حالــة بلوغ الكبــر بالذكر فــي قوله 
(تعالــى): (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
عامــة، وخص حالــة بلوغ الكبــر بالذكر فــي قوله 
(تعالــى): (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
عامــة، وخص حالــة بلوغ الكبــر بالذكر فــي قوله 

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال  ِإْحَسانًا ِإمَّ
(تعالــى): (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال  ِإْحَسانًا ِإمَّ
(تعالــى): (َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 

َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريمًا)".
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال  ِإْحَسانًا ِإمَّ

َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريمًا)".
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما َفَال  ِإْحَسانًا ِإمَّ

ونبــه إلــى أن القرآن هنــا ُيعبِّر بقولــه "عندك"، أي 
في بيتك، فــي دارك، ال في المصحة، قائًال: "فالحق 
ونبــه إلــى أن القرآن هنــا ُيعبِّر بقولــه "عندك"، أي 
في بيتك، فــي دارك، ال في المصحة، قائًال: "فالحق 
ونبــه إلــى أن القرآن هنــا ُيعبِّر بقولــه "عندك"، أي 

األدبي على اإلنســان أن يرعى أبويه، ال رميهما في 
المصحــة، وإن كان البــد من المصحــات؛ ألنه قد 
يوجــد من الناس مــن ال عائلة له، وقــد يوجد ابن 

فقير ال يستطيع أن يحتوَي أباه في بيته".
وتابع: "ومع هذا البد لهذا األب أن يزور بيت أوالده 
ما بيــن الحين واآلخر، والبد أن يــزوروه، وهذا كله 
من باب اإلحســان إلــى األبوين، إذ جعل اإلســالم 

اإلحسان إليهما سببًا لمغفرة الذنوب".
ولفــت النظر إلى أنــه من واجب المجتمــع أن ُيوقِّر 
الكبــار، وأن يؤدي إليهم حقهــم، والنبي (صلى اهللا 
عليه وســلم) يقول فيما أخرج اإلمــام أحمد: "َلْيَس 
الكبــار، وأن يؤدي إليهم حقهــم، والنبي (صلى اهللا 
عليه وســلم) يقول فيما أخرج اإلمــام أحمد: "َلْيَس 
الكبــار، وأن يؤدي إليهم حقهــم، والنبي (صلى اهللا 

ِتــي َمْن َلــْم ُيِجلَّ َكِبيَرَنــا، َوَيْرَحــْم َصِغيَرَنا،  ِمْن ُأمَّ
عليه وســلم) يقول فيما أخرج اإلمــام أحمد: "َلْيَس 
ِتــي َمْن َلــْم ُيِجلَّ َكِبيَرَنــا، َوَيْرَحــْم َصِغيَرَنا،  ِمْن ُأمَّ
عليه وســلم) يقول فيما أخرج اإلمــام أحمد: "َلْيَس 

َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا حقه"، خاتًما بقوله: "اإلسالم يتعامل 
ِتــي َمْن َلــْم ُيِجلَّ َكِبيَرَنــا، َوَيْرَحــْم َصِغيَرَنا،  ِمْن ُأمَّ
َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا حقه"، خاتًما بقوله: "اإلسالم يتعامل 
ِتــي َمْن َلــْم ُيِجلَّ َكِبيَرَنــا، َوَيْرَحــْم َصِغيَرَنا،  ِمْن ُأمَّ

مــع  قضية المســنين والكبار انطالقــًا من الواجب 
َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا حقه"، خاتًما بقوله: "اإلسالم يتعامل 
مــع  قضية المســنين والكبار انطالقــًا من الواجب 
َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا حقه"، خاتًما بقوله: "اإلسالم يتعامل 

الشرعي، والقيم األصيلة في هذا الدين، ال من باب 
التبرع، كما هو في الحضارة الغربية".


