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 الوطن بناء يف ودورها الكرمية واحلياة املرياث يف املرأة حق

 م11/4/6112 املوافق  هـ1341 اآلخرة مجادى من 9

  :العناصر :أوًلا   
 .اإلسالم يف املرأة مكانة -1

 .(وزوجة ، أخًتا ، وبنًتا ، أًما) للمرأة اإلسالم تكريم -6

 .بسواء سواء كالولد السوية الرتبية يف البنت حق على اإلسالم حث -4

 . املرياث يف املرأة حق -3

 .الوطن بناء يف املرأة دور -5

 :األدلة: ثانيا   
 :   الكريم القرآن من األدلة       

 اْثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء ُكنَّ َفِإْن اْلُأْنَثَيْيِن َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر َأْوَلاِدُكْم ِفي اللَُّه ُيوِصيُكُم}:تعاىل يقول -1

 َتَرَك ِممَّا السُُّدُس ِمْنُهَما َواِحٍد ِلُكلِّ َوِلَأَبَوْيِه النِّْصُف َفَلَها َواِحَدًة َكاَنْت َوِإْن َتَرَك َما ُثُلَثا َفَلُهنَّ

 السُُّدُس َفِلُأمِِّه ِإْخَوٌة َلُه َكاَن َفِإْن الثُُّلُث َفِلُأمِِّه َأَبَواُه َوَوِرَثُه َوَلٌد َلُه َيُكْن َلْم َفِإْن َوَلٌد َلُه َكاَن ِإْن

 ِمَن َفِريَضًة َنْفًعا َلُكْم َأْقَرُب َأيُُّهْم َتْدُروَن َلا َوَأْبَناُؤُكْم آَباُؤُكْم َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوِصي َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن

 [.11:النساء]{َعِليًما َكاَن اللََّه ِإنَّ اللَِّه

 َفَلُكُم َوَلٌد َلُهنَّ َكاَن َفِإْن َوَلٌد َلُهنَّ َيُكْن َلْم ِإْن َأْزَواُجُكْم َتَرَك َما ِنْصُف َوَلُكْم}:تعاىل ويقول -6

 َوَلٌد َلُكْم َيُكْن َلْم ِإْن َتَرْكُتْم ِممَّا الرُُّبُع َوَلُهنَّ َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوِصنَي َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن َتَرْكَن ِممَّا الرُُّبُع

 َرُجٌل َكاَن َوِإْن َدْيٍن َأْو ِبَها ُتوُصوَن َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن َتَرْكُتْم ِممَّا الثُُّمُن َفَلُهنَّ َوَلٌد َلُكْم َكاَن َفِإْن

 َذِلَك ِمْن َأْكَثَر َكاُنوا َفِإْن السُُّدُس ِمْنُهَما َواِحٍد َفِلُكلِّ ُأْخٌت َأْو َأٌخ َوَلُه اْمَرَأٌة َأِو َكَلاَلًة ُيوَرُث

 َعِليٌم َواللَُّه اللَِّه ِمَن َوِصيًَّة ُمَضارٍّ َغْيَر َدْيٍن َأْو ِبَها ُيوَصى َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن الثُُّلِث ِفي ُشَرَكاُء َفُهْم

 [. 16:النساء]{َحِليٌم

 اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت ُيْدِخْلُه َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن اللَِّه ُحُدوُد ِتْلَك}: تعاىل ويقول -4

 َخاِلًدا َناًرا ُيْدِخْلُه ُحُدوَدُه َوَيَتَعدَّ َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص َوَمْن*  اْلَعِظيُم اْلَفْوُز َوَذِلَك ِفيَها َنَخاِلِدي

 [.  13-14:النساء]{ُمِهنٌي َعَذاٌب َوَلُه ِفيَها

 اْلَواِلَداِن َتَرَك ِممَّا َنِصيٌب َوِللنَِّساِء َواْلَأْقَرُبوَن اْلَواِلَداِن َتَرَك ِممَّا َنِصيٌب ِللرَِّجاِل}: تعاىل ويقول -3

 [.1: النساء]{َمْفُروًضا َنِصيًبا َكُثَر َأْو ِمْنُه َقلَّ ِممَّا َواْلَأْقَرُبوَن
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 ِلَتْذَهُبوا َتْعُضُلوُهنَّ َوَلا َكْرًها النَِّساَء َتِرُثوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َلا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها}:تعاىل ويقول -5

 َفَعَسى َكِرْهُتُموُهنَّ َفِإْن ِباْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإلَّا آَتْيُتُموُهنَّ َما ِبَبْعِض

 [.19:النساء]{َكِثرًيا َخْيًرا ِفيِه اللَُّه َوَيْجَعَل َشْيًئا َتْكَرُهوا َأْن

 اْلِكَبَر ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ ِإمَّا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َكَربُّ َوَقَضى}: تعاىل ويقول -2

 َجَناَح َلُهَما َواْخِفْض*  َكِرمًيا َقْوًلا َلُهَما َوُقْل َتْنَهْرُهَما َوَلا ُأفٍّ َلُهَما َتُقْل َفَلا ِكَلاُهَما َأْو َأَحُدُهَما

 ِإْن ُنُفوِسُكْم ِفي ِبَما َأْعَلُم َربُُّكْم*  َصِغرًيا َربََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ َوُقْل الرَّْحَمِة ِمَن الذُّلِّ

 [.65 -64:اإلسراء]{َغُفوًرا ِلْلَأوَّاِبنَي َكاَن َفِإنَُّه َصاِلِحنَي َتُكوُنوا

 َأِن َعاَمْيِن ِفي َوِفَصاُلُه َوْهٍن َعَلى َوْهًنا ُأمُُّه َحَمَلْتُه ِبَواِلَدْيِه اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا}: تعاىل ويقول -1

 [. 13: لقمان]{اْلَمِصرُي ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر

 ِفَصاُلُهَو َوَحْمُلُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها ُأمُُّه َحَمَلْتُه ِإْحَساًنا ِبَواِلَدْيِه اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا}:تعاىل ويقول -1

 الَِّتي ِنْعَمَتَك َأْشُكَر َأْن َأْوِزْعِني َربِّ َقاَل َسَنًة َأْرَبِعنَي َوَبَلَغ َأُشدَُّه َبَلَغ ِإَذا َحتَّى َشْهًرا َثَلاُثوَن

 ِإَلْيَك ُتْبُت ِإنِّي ُذرِّيَِّتي ِفي ِلي َوَأْصِلْح َتْرَضاُه َصاِلًحا َأْعَمَل َوَأْن َواِلَديَّ َوَعَلى َعَليَّ َأْنَعْمَت

 [. 15: األحقاف]{اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َوِإنِّي

 : واآلثار السنة من األدلة     
:  َفَقاَل( َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى) اللَِّه َرُسوِل ِإَلى َرُجٌل َجاَء:  َقاَل( َعْنُه اللَُّه َرِضَي) ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن -1

( ُأمَُّك ُثمَّ: )َقاَل ؟ َمْن ُثمَّ: َقاَل( ُأمَُّك: ) َقاَل  َصَحاَبِتي؟ ِبُحْسِن النَّاِس َأَحقُّ َمْن اللَِّه َرُسوَل َيا

 (.البخاري صحيح( )َأُبوَك ُثمَّ: ) َقاَل َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل ،(ُأمَُّك ُثمَّ: )َقاَل ؟ َمْن ُثمَّ: َقاَل

 َلُه َكاَنْت َمْن(: )وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسوُل قال: قال( عنهما اهلل رضي) عباس ابِن َعْنو -2

 سنن( )اْلَجنََّة اللَُّه َأْدَخَلُه - الذُُّكوَر َيْعِنى َقاَل - َعَلْيَها َوَلَدُه ُيْؤِثْر َوَلْم ُيِهْنَها َوَلْم َيِئْدَها َفَلْم ُأْنَثى

 (. داود أبي

 ُكنَّ َمْن( : )وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل( عنه اهلل رضي) َماِلٍك ْبِن َعْوِف وَعْن -3

 َأْو َيِبنَّ َحتَّى ِإَلْيِهنَّ َوَأْحَسَن ِفيِهنَّ اللََّه اتََّقى ُأْخَتاِن َأْو ِبْنَتاِن َأْو َأَخَواٍت َثَلاُث َأْو َبَناٍت َثَلاُث َلُه

 (.أمحد مسند( ) النَّاِر ِمْن ِحَجاًبا َلُه ُكنَّ َيُمْتَن

( وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت:  قال( عنه اهلل رضي) اْلُجَهِنيَّ َعاِمٍر ْبَن ُعْقَبَة وعن -4

 َوَكَساُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َفَأْطَعَمُهنَّ َعَلْيِهنَّ َفَصَبَر َبَناٍت َثَلاُث َلُه َكاَن َمْن َمرًَّة َوَقاَل َكاَنْت َمْن) : َيُقوُل

 (.أمحد مسند( )النَّاِر ِمْن ِحَجاًبا َلُه ُكنَّ ِجدَِّتِه ِمْن
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 َفَرَضُه ِمرَياًثا َقَطَع َمْن(: )َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى) اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُسَلْيٍم، ْبِن ِعْمَراَن وَعْن -5

  (.منصور بن سعيد سنن( )اْلَجنَِّة ِفي ِمرَياَثُه اللَُّه َقَطَع اللَُّه
 َشْيًئا النَِّساَء َنُعدُّ َلا اْلَجاِهِليَِّة ِفي ُكنَّا(: )عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري ويقول -6

 (.البخاري صحيح( )َحقًّا َعَلْيَنا ِبَذِلَك َلُهنَّ َرَأْيَنا اللَُّه َوَذَكَرُهنَّ اْلِإْسَلاُم َجاَء َفَلمَّا
اهلل عليه وسلم( قال: )ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم  )رضي اهلل عنهما( أن النيب )صلى عن ابن عمرو -7

َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 

يَِّتَها، َواخَلاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه َرِعيَِّته، َوامَلْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِع

َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه(، َقاَل الراوي: َوَحِسْبُت َأْن َقْد قال: )َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمْسُئوٌل 

 َعْن َرِعيَِّته، َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()صحيح البخاري(.
( الرَِّجاِل َشَقاِئُق )... النَِّساُء ( قال:وسلم عليه اهلل صلىأن النيب ) ا()رضي اهلل عنه اِئَشَةَع َعْنو -8

  داود(. وأبو رواه الرتمذي)

 : املوضـــــــوع :ثالًثا
 عالية الرأس مرفوعة وجعلها ، منزلتها موعظَّ تهامكان رفعف بالًغا، اهتماًما املرأةب اإلسالم اهتم لقد

 فصان ،إكرام أميا أكرمها باجلملةو ، معتربة وواجبات مقررة وحقوق رتمةحم بشخصية تتمتع ، القدر

 نفوس يف األمل روح وبث ، طويلة قروٍن عرب عليها تراكمت الظلم من ألواًنا عنها ورّد شخصيتها

 َفاْسَتَجاَب} :تعاىل يقول الصاحل، العمل على واجلزاء الثواب يف الرجال وبني نبينه فساوى النساء

 ،[195: عمران آل]{َبْعٍض ِمْن َبْعُضُكْم ُأْنَثى َأْو َذَكٍر ِمْن ِمْنُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضيُع َلا َأنِّي َربُُّهْم َلُهْم

 َأْجَرُهْم َوَلَنْجِزَينَُّهْم َطيَِّبًة َحَياًة َفَلُنْحِيَينَُّه ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأْنَثى َأْو َذَكٍر ِمْن َصاِلًحا َعِمَل َمْن}:سبحانه ويقول

 .[ 79: النحل]{َيْعَمُلوَن َكاُنوا َما ِبَأْحَسِن

 ، « النساء سورة » مساها القرآن من سورة هلا خصص أن للمرأة اإلسالم تكريم من بلغ لقدو

 قبل اجلاهلية يف أمرها عليه كان ما خبالف ، كبريًا اهتمامًا باملرأة اإلسالم اهتمام على ذلك فدلَّ

 شأنها، وأعلى ، مكانتها رفع اإلسالم جاء فلما ، شديدًا ظلمًا اجلاهلية يف املرأة ظلمت فقد ،اإلسالم

 َنُعدُّ َلا اْلَجاِهِليَِّة ِفي ُكنَّا(: )عنه اهلل رضي) اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري يقول ، وأكرمها وأعزها

 (.البخاري صحيح( )َحقًّا َعَلْيَنا ِبَذِلَك َلُهنَّ َرَأْيَنا اللَُّه َوَذَكَرُهنَّ اْلِإْسَلاُم َجاَء َفَلمَّا َشْيًئا النَِّساَء

 يف حقها هلا أثبت ، املعنوية شخصيتها واحرتام ، املرأة كرامة حفظ على اإلسالم حرص كماو

 َنِصيٌب ِللرَِّجاِل}: تعاىل قال ، ذلك وغري الشراء وحق ، البيع كحق احلقوق مجيع ومباشرة التصرف

 القومية اإلسالم تعاليم ظل يف فاملرأُة وهكذا ،[ 23:النساء]{اْكَتَسْبن ِممَّا َنِصيٌب َوِللنَِّساِء اْكَتَسُبوا ِممَّا
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 أوَّل من والتكريم احلفاوُة ِملؤها حياًة ، املسلم جمتمعها يف كرمية حياًة تعيش احلكيمة وتوجيهاِته

 أو ، أختَا أو ، بنتًا أو ، كانت أمًا ، حياتها أحوال من حال بكل ُمروًرا احلياة، هذه إىل فيه تقُدم يوم

 . اجملتمع أفراد سائر من امرأة أو ، زوجة

 على وحثَّ ، إليها واإلحسان ، خاصًّا إكراًما إكرامها إىل دعا فقد ، أمًّا للمرأة اإلسالم تكريم أما

 اْلِكَبَر ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ ِإمَّا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َربَُّك َوَقَضى}:تعاىل فقال ، بها العناية

 ِمَن الذُّلِّ َجَناَح َلُهَما َواْخِفْض*  َكِرمًيا َقْوًلا َلُهَما َوُقْل َتْنَهْرُهَما َوَلا ُأفٍّ َلُهَما َتُقْل َفَلا ِكَلاُهَما َأْو َأَحُدُهَما

 اْلِإْنَساَن َوَوصَّْيَنا}: سبحانه وقال ،[32-32:اإلسراء]{َصِغرًيا َربََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ َوُقْل الرَّْحَمِة

: لقمان]{اْلَمِصرُي ِإَليَّ َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر َأِن َعاَمْيِن ِفي َوِفَصاُلُه َوْهٍن َعَلى َوْهًنا ُأمُُّه َحَمَلْتُه ِبَواِلَدْيِه

42.] 

 أحقَّ( وسلم عليه اهلل صلى) املصطفى وجيعلها ، حبقه حقها اهلل يقرن أن من أعظُم تكريم فأي

 َرُسوِل ِإَلى َرُجٌل َجاَء:  َقاَل( عنه اهلل رضي) ُهَرْيَرَة َأِبي فعن املعروف، وإسداء الصحبة حبسن الناس

 َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل( ُأمَُّك: )َقاَل َصَحاَبِتي؟ ِبُحْسِن َأَحقُّ َمْن! اهلل َرُسوَل َيا: َفَقاَل( وسلم عليه اهلل صلى) اهلل

 (. عليه متفق( )َأُبوَك ُثمَّ: ) َقاَل َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل( ُأمَُّك: )َقاَل َمْن؟ ُثمَّ: َقاَل( ُأمَُّك: )َقاَل

 ِللَِّه}:  تعاىل فقال ، كرمية وِهبًة عظيمًة نعمًة وعدَّها ، شأَنها فرفع:  بنتًا للمرأة اإلسالُم تكريم وأما

 ُيَزوُِّجُهْم َأْو*  الذُُّكوَر َيَشاُء ِلَمْن َوَيَهُب ِإَناًثا َيَشاُء ِلَمْن َيَهُب َيَشاُء َما َيْخُلُق َواْلَأْرِض السََّماَواِت ُمْلُك

 ، طفلًة بإكرامها اهلل أمر ثمَّ ، [05-27: ىالشور]{َقِديٌر َعِليٌم ِإنَُّه َعِقيًما َيَشاُء َمْن َوَيْجَعُل َوِإَناًثا ُذْكَراًنا

 ، أظفارها نعومة منذ إليها واإلحسان رعايتها على وحثَّ ، بسواء سواء كالولد الرضاعة يف حقها وبني

 َلُه اْلَمْوُلوِد َوَعَلى الرََّضاَعَة ُيِتمَّ َأْن َأَراَد ِلَمْن َكاِمَلْيِن َحْوَلْيِن َأْوَلاَدُهنَّ ُيْرِضْعَن َواْلَواِلَداُت}:تعاىل قال

: البقرة]{ِبَوَلِدِه َلُه َمْوُلوٌد َوَلا ِبَوَلِدَها َواِلَدٌة ُتَضارَّ َلا ُوْسَعَها ِإلَّا َنْفٌس ُتَكلَُّف َلا ِباْلَمْعُروِف َوِكْسَوُتُهنَّ ِرْزُقُهنَّ

 آداب وتعليمها العبادة، من جو يف البنت تربية على( وسلم عليه اهلل صلى) النيب حًث وقد ، [322

 ْبِن ُعْقَبَة حديث من أمحد مسند فيف ، العظيم بالثواب ذلك على ووعد ، عليها واإلنفاق ، اإلسالم

 -َكاَنْت َمْن: )َيُقوُل( وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: قال( عنه اهلل رضي) اْلُجَهِنيِّ َعاِمٍر

 ِحَجاًبا َلُه ُكنَّ ِجدَِّتِه ِمْن َوَكَساُهنَّ َوَسَقاُهنَّ َفَأْطَعَمُهنَّ َعَلْيِهنَّ َفَصَبَر َبَناٍت َثَلاُث َلُه َكاَن َمْن - َمرًَّة َوَقاَل

 (.النَّاِر ِمْن

 من خوتهاإ وبني بينها التفرقة وعدم العدلب معاملتها على اإلسالم حثَّنا وتربيتها رعايتها وبعد

 عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َيُقوُل( عنهما اهلل رضي) َبِشري ْبِن النُّْعَماِن فعن ، واإلناث الذكور

، ( ومسلم البخاري( )ثالثًا قاهلا َأْبَناِئُكْم َبْيَن اْعِدُلوا َأْبَناِئُكْم َبْيَن اْعِدُلوا َأْبَناِئُكْم َبْيَن اْعِدُلوا( : )وسلم
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ُه َوَأْجَلَسُه وملا كان أحد الناس َجاِلًسا َمَع النَِّبيِّ )َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم( ، َفَجاَء ُبَنيٌّ َلُه ، َفَأَخَذُه َفَقبََّل

َفَما )اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم( :  ِفي ِحْجِرِه ، ُثمَّ َجاَءْت ُبَنيٌَّة َلُه ، َفَأَخَذَها َوَأْجَلَسَها ِإَلى َجْنِبِه ، َفَقاَل النَِّبيُّ )َصلَّى

أي أنه كما وضع الولد على فخذه كان ينبغي أن يفعل مع  ، للبيهقي( شعب اإلميان( )َبْيَنُهَما َعَدلت

 .البنت فيجعلها على فخذه اآلخر

 تربيتها أحسن من ووعد  ، إليها واإلحسان إكرامها على حّث فقد ، أخًتا للمرأة اإلسالم تكريم أما

 صلى) اهلِل َرُسوَل َأنَّ( عنه اهلل رضي) اخُلْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي حديث من الرتمذي فعند ، العظيم باألجر

 ،(اجَلنََّة َدَخَل ِإلَّا ِإَلْيِهنَّ َفُيْحِسُن َأَخَواٍت َثَلاُث َأْو َبَناٍت َثَلاُث ِلَأَحِدُكْم َيُكوُن َلا: )َقاَل( وسلم عليه اهلل

 عليه اهلل صلى) اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل( عنه اهلل رضي) َماِلٍك ْبِن َعْوِف حديث من أمحد مسند ويف

 ِإَلْيِهنَّ َوَأْحَسَن ِفيِهنَّ اللََّه اتََّقى ُأْخَتاِن َأْو ِبْنَتاِن َأْو َأَخَواٍت َثَلاُث َأْو َبَناٍت َثَلاُث َلُه ُكنَّ َمْن( : ) وسلم

 (. النَّاِر ِمْن ِحَجاًبا َلُه ُكنَّ َيُمْتَن َأْو َيِبنَّ َحتَّى

 شريعة يف واملتأمل ،التكريم من عظيم بسياج ُحفَّتأن : زوجة للمرأة اإلسالم تكريم ومن

 وغري ، والنفقة كالصداق ، مادية حقوًقا زوجها على للمرأة أوجبت قد أنها جيد السمحة اإلسالم

 ِمْنُه َشْيٍء َعْن َلُكْم ِطْبَن َفِإْن ِنْحَلًة َصُدَقاِتِهنَّ النَِّساَء َوآُتوا}:تعاىل فقال ، لشأنها ورفعة هلا تكرميًا ذلك،

 تكريم يف غاية هو بأسلوب املهر عن تعرب الكرمية فاآلية ،[2: النساء]{َمِريًئا َهِنيًئا َفُكُلوُه َنْفًسا

 أو املرأة صداق أْكل ألحد جيوز ال ثمَّ ومن ، بها للتمتع مثًنا هجتعل ملو ، هلا ثابًتا حًقا فجعلته املرأة،

  .احلقيقي ورضاها إذنها بغري فيه التصرف

 وما واملسكن، وامللبس والشراب الطعام تشمل والنفقة ،زوجه ىعل ينفق أن الزوج على وكذلك

 َفْلُيْنِفْق ِرْزُقُه َعَلْيِه ُقِدَر َوَمْن َسَعِتِه ِمْن َسَعٍة ُذو ِلُيْنِفْق}: تعاىل لقوله ، هاحيات لقوام الزوجة إليه حتتاج

 [.9:الطالق]{اللَُّه آَتاُه ِممَّا

 واإلحسان، ، باملعروف املعاشرة من عظيمًة، معنوية حقوقًا للمرأة اإلسالمية الشريعة أوجبت كما

 زوجها، جتاه ومسئوليتها ، هاأوالد تربية من ، بيتها يف عظيم عمل من به تقوم ملا ، واإلكرام ، والرفق

 َفِإْن ِباْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ}: سبحانه لاق ، أسرتها جتاه املرأة بها تقوم اليت األمور من ذلك وغري

 َفِإْمَساٌك}: تعاىل وقال ،[ 47: النساء]{َكِثرًيا َخْيًرا ِفيِه اللَُّه َوَيْجَعَل َشْيًئا َتْكَرُهوا َأْن َفَعَسى َكِرْهُتُموُهنَّ

 خطبته يف( وسلم عليه اهلل صلى) النيب به وصى ما وهذا ،[ 337:البقرة]{ِبِإْحَساٍن َتْسِريٌح َأْو ِبَمْعُروٍف

 اهلِل، ِبَأَماَنِة اتََّخْذُتُموُهنَّ ِعْنَدُكُم، َعَواٌن َفِإنَُّهنَّ ، النَِّساِء ِفي اهلَل اتَُّقوا: )قال حيث ، الوداع حجة يف

 صلى) النَِّبي َعِن( عنه اهلل رضي) ُهَرْيَرَة َأِبي وعن ،(اإلميان شعب( )اهلِل ِبَكِلَمِة ُفُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتْم

 َفِإنَُّهنَّ َخْيًرا ِبالنَِّساِء َواْسَتْوُصوا َجاَرُه، ُيْؤِذ َفاَل اآلِخِر َواْلَيْوِم ِباهلِل ُيْؤِمُن َكاَن َمْن: )َقاَل( وسلم عليه اهلل
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 َيَزْل َلْم َتَرْكَتُه َوِإْن َكَسْرَتُه، ُتِقيُمُه َذَهْبَت َفِإْن أْعاَلُه، الضَِّلِع ِفي َشْيٍء أْعَوَج َوِإنَّ ِضَلٍع، ِمْن ُخِلْقَن

 (.البخاري صحيح( )َخْيًرا ِبالنَِّساِء َفاْسَتْوُصوا َأْعَوَج،

ذلك ، فقد نهى ديننا ويف شأن املرأة بصفة عامة أمًّا كانت أو أخًتا أو زوًجة أو ابًنة أو غري        

بل جعل العدل معهن وعدم التفرقة بني البنت واالبن  ،عن عضلهن وظلمهن وخبسهن حقوقهن

 َرُسوُل َقاَل:  َقاَل( عنهما اهلل رضي) َعبَّاٍس اْبِن َعِنف سبياًل واسًعا ملرضاة اهلل وطريًقا لرضوانه وجنته ،

 َيْعِنى َقاَل - َعَلْيَها َوَلَدُه ُيْؤِثْر َوَلْم ُيِهْنَها َوَلْم َيِئْدَها َفَلْم ُأْنَثى َلُه َكاَنْت َمْن( : )وسلم عليه اهلل صلى) اللَِّه

ففي هذا احلديث معان راقية وبالغة عالية ، حيث عرب  ،( داود أبو رواه( )اْلَجنََّة اللَُّه َأْدَخَلُه - الذُُّكوَر

( الذي يفيد العموم والشمول، َمْن)صلى اهلل عليه وسلم( يف صدر احلديث باالسم املوصول ) النيب

أم أخًتا ،  ،وعرب بلفظ األنثى دون البنت ، ألنه أعم ، فلفظ األنثى يشمل كل أنثى سواء أكانت بنًتا 

 .أم بنت ابن ، أم بنت بنت ، أم غري ذلك

 الرجل مع املرياث يف احقًّ هلا جعل فقد للمرأة ماإلسال هاأقر اليت احلقوق هذه إىل وإضافة   

 َتَرَك ِممَّا َنِصيٌب َوِللنَِّساِء َواْلَأْقَرُبوَن اْلَواِلَداِن َتَرَك ِممَّا َنِصيٌب ِللرَِّجاِل}: تعاىل فقال ، جنب إىل جنًبا

فقضية املرياث تعد واحدة من  ،[1: النساء]{َمْفُروًضا َنِصيًبا َكُثَر َأْو ِمْنُه َقلَّ ِممَّا َواْلَأْقَرُبوَن اْلَواِلَداِن

أهم القضايا اليت أكد عليها سيدنا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يف خطبته اجلامعة يف حجة 

 الوداع حيث قال : )ِإنَّ اللََّه عز وجل َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، َأَلا َلا َوِصيََّة ِلَواِرٍث( )سنن ابن

 .ماجة( 

وقد حدد احلق سبحانه وتعاىل بنفسه أنصبة الوارثني ومل يرتكها ألحد من خلقه ، حيث يقول 

 َفَلُهنَّ اْثَنَتْيِن َفْوَق ِنَساًء ُكنَّ َفِإْن اْلُأْنَثَيْيِن َحظِّ ِمْثُل ِللذََّكِر َأْوَلاِدُكْم ِفي اللَُّه ُيوِصيُكُم} سبحانه وتعاىل :

 َوَلٌد َلُه َكاَن ِإْن َتَرَك ِممَّا السُُّدُس ِمْنُهَما َواِحٍد ِلُكلِّ َوِلَأَبَوْيِه النِّْصُف َفَلَها َواِحَدًة َكاَنْت َوِإْن َتَرَك َما ُثُلَثا

 ِبَها ُيوِصي َوِصيٍَّة َبْعِد ِمْن السُُّدُس َفِلُأمِِّه ِإْخَوٌة َلُه َكاَن َفِإْن الثُُّلُث َفِلُأمِِّه َأَبَواُه َوَوِرَثُه َوَلٌد َلُه َيُكْن َلْم َفِإْن

 {َحِكيًما َعِليًما َكاَن اللََّه ِإنَّ اللَِّه ِمَن َفِريَضًة َنْفًعا َلُكْم َأْقَرُب َأيُُّهْم َتْدُروَن َلا َوَأْبَناُؤُكْم آَباُؤُكْم َدْيٍن َأْو

 نصف املرياث أحوال بعض يف املرأة نصيب كان الدقيق اإلسالمي امليزان بهذاو ، [11:النساء]

  .الرجل يتحمله ما املادية األعباء من تتحمل ال ألنها وذلك الرجل، نصيب

ومل يقف األمر عند حد حتديد األنصبة ، وإمنا رتب القرآن الكريم الوعيد الشديد لكل من 

: تسول له نفسه االعتداء على هذه احلقوق ، فقال سبحانه يف ختام احلديث عن حتديد األنصبة

 َوَذِلَك ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت ُيْدِخْلُه َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن اللَِّه ُحُدوُد ِتْلَك}

 {ُمِهنٌي َعَذاٌب َوَلُه ِفيَها َخاِلًدا َناًرا ُيْدِخْلُه ُحُدوَدُه َوَيَتَعدَّ َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص َوَمْن*  اْلَعِظيُم اْلَفْوُز
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 يعبث أو املرياث ويأكل اهلل حدود من ويقرتب جيرتئ من كل ليعلم وذلك ، [13-14: النساء]

!! جبهنم؟ ُيجاء حني به فكيف بيديه، ويتعاطاها النار يأكل بل النار، من يقرتب إمنا باألنصبة

 َربَُّك َوَجاَء*  َدكًّا َدكًّا اْلَأْرُض ُدكَِّت ِإَذا َكلَّا*  َجمًّا ُحبًّا اْلَماَل َوُتِحبُّوَن*  َلمًّا َأْكًلا التَُّراَث َوَتْأُكُلوَن...}

  [.64 -19:الفجر]{الذِّْكَرى َلُه َوَأنَّى اْلِإْنَساُن َيَتَذكَُّر َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َوِجيَء*  َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلُك

 اجلاهلية أهل كان فلقد ، املرياث قضية يف إنصافها اإلسالم يف املرأة مكتسبات أعظم من إن

 فجاء ، سلف عن خلًفا يتداولونه مرياًثا نفسها يعتربونها كانوا بل ، املرياث يف حًقا اهل يرون ال

 بغري الورثة بعض حقوق أكلهم اجلاهلية أهل على ونعى منه، والتحذير ذلك عن بالنهي اإلسالم

 ِلَتْذَهُبوا َتْعُضُلوُهنَّ َوَلا َكْرًها النَِّساَء َتِرُثوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َلا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}: سبحانه فقال ، حق

 َأْن َفَعَسى َكِرْهُتُموُهنَّ َفِإْن ِباْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإلَّا آَتْيُتُموُهنَّ َما ِبَبْعِض

( وسلم عليه اهلل صلى) النيب أكده ما وهذا ،[19:النساء]{َكِثرًيا َخْيًرا ِفيِه اللَُّه َوَيْجَعَل َشْيًئا َتْكَرُهوا

 َصلَّى) اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُسَلْيٍم، ْبِن ِعْمَراَن فَعْن ، املرياث يف حقها املرأة منع من برهَّ حيث

 ويف ، (منصور بن سعيد سنن( )اْلَجنَِّة ِفي ِمرَياَثُه اللَُّه َقَطَع اللَُّه َفَرَضُه ِمرَياًثا َقَطَع َمْن(: )َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

 .  (للبيهقي اإلميان شعب) (اْلَجنَِّة ِمَن ِمرَياًثا ِبِه اهلُل َقَطَع َوَرُسوُلُه اهلُل َفَرَضُه ِمرَياًثا َقَطَع َمْن: ) رواية

ثم إن حرمان النساء من املرياث يكون لعلل واهية أو عادات وتقاليد بالية ال أصل هلا يف 

يظن نفسه أعلم  هواه قتضيهي ما وفقيحرم شخصا ويؤثر آخر ف باملرياث يعبثالشرع ، وكأن الذي 

من ال يستحق من رب العاملني وأحكم احلاكمني ، خالق اخللق ويستحق  مبن وأعلم، باملصاحل 

ومالك امللك ، وكأن لسان حال هذا املفتئت على اهلل )عز وجل( يف تشريعه يقول : تقسيم اهلل ال 

إذ لو كان مؤمنا بأن  ، -والعياذ باهلل  -أو كأنه يقول: أنا أقّسم تقسيما أحسن من تقسيم اهلل ،يعجبين

  .ان ذاكتقسيم اهلل يف كتابه العزيز هو األفضل واألمثل، ملا تدخل بإيثار هذا وحرم

 ومؤانستهن ومالطفتهن إليهن واإلحسان عامة، بصفة النساء مبعاملة الكريم القرآن أوصى لقد

 أي{ِباْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ}:تعاىل قال ،واإلهانة والضرب سَّبال عن بعيدًا هلن، القول وتطييب

  .  باإِلحسان واملعاملة القول طيب من به اهلل أمركم مبا صاحبوهن

 رقيهو الوطن بناء يف الرجل دور عن أهمية يقل ال عظيم دور هلا املرأة أن بالذكر جدير

 يف تغرس اليت املربية فهي ، احلياة جماالت كل يف وواضٌح بارٌز وجودها إن حيث ، هعن الدفاعو

وهي  ، تمعاجمل يف وفعالة قوية إجيابية عناصر يكونوال ،إليه واالنتماء الوطن حب أبنائها نفوس

، وصاحبة الدور الذي ال ، وهي املفكرة واملبدعة والسياسيةنعةالطبيبة ، وهي املعلمة ، وهي الصا

 ينكر يف البناء الوطين احلديث.
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     مشاركتهاو ، املختلفة أدوارها خالل من واضحًا إسهامًا الوطن بناء يف أسهمت اليت وهي

 اجملتمع ويف احلفاظ عليه والرقي به، غري أن حركة يف الفعالة إسهاماتهاو ،العامة احلياة ميادين يف

الوطن مازال يف حاجة إىل جهد أكرب من مجيع أبنائه رجااًل ونساًء، شيوًخا وشباًبا، حتى نرقى به 

ا قحقق صاحل اجلميع يف حلمة وطنية ال تعرف التفرقة ومبإىل املكانة اليت يستحقها بني األمم ، 

 على أساس الدين أو اللون أو اجلنس. 


