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الحمد هلل بجميع حمامده ،ثم احلمد هلل الذي خلق املوت واحلياة
ليبلوكم �أيكم �أح�س��ن عم ًال ،والقائل �س��بحانه وتعاىل ﴿ :ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ﴾ [�آل عم��ران ،]180:وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى ر�سول
اله��دى حممد ﷺ القائ��ل� « :إن الأنبياء مل يورث��وا دينار ًا وال درهم ًا
ولكن ورثوا العلم ،فمن �أخذه �أخذ ٍّ
بحظ وافر »(((.
�أما بعد ،فنقول وباهلل التوفيق:

�إن الداعي لكتابة هذه الأ�سطر هو ما يجهله كثري من النا�س
يف م�سائل املرياث واختالفهم فيه اختالف ًا كبري ًا ،و�صلوا به �إىل
الق�ضاء؛ مما ت�سبب بالعداوة بني الورثة ب�سبب مال هم �أ�ص ًال تاركوه
�إىل ورثتهم ،ون�ش�أ بينهم ذلك اخلالف ب�سبب حطام الدنيا ،وتركوا

التنا�صح بينهم ،وتنا�سوا قوله تعاىل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [الق�ص�ص.]58:

�إننا اليوم يف حاجة ما�سة لفهم بع�ض �ضوابط ال�شريعة لنتجنب
اخلالف فيما بيننا ،والق�ضية اليوم �أن هناك من انتقل �إىل رحمة اهلل
 وكلنا منتقلون  ،-وهذا �أمر مفروغ منه ،ولكن ال َإ�شكال يف فهم حق
((( أخرجه أبو داود (.)3641
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املو ِّرث وهو امليت �أو املتوفى يف �إنهاء ما يرتتب عليه يف الدنيا من
حقوق بعد وفاته ،وما يخلفه من مال منقول وغري منقول ،والذي يقع
فيه اخلالف بني الورثة؛ لذا ن�سطر هذه الكلمات حتى ينتبه الغافل
لأهمية الأمر ،وعظيم حق امليت ،و�ضرورة �إنهاء اخلالفات املادية
بعد وفاته؛ لأن الإرث حق للورثة كما و�ضح ربي �سبحانه وتعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ﴾ [الن�ساء.]7:

فاملرياث �أمر واقع ،ولكن وبجهل بع�ض الورثة وطمعهم يف �إخوانهم
نرى �أن مما عمت به البلوى اليوم بني الورثة �أمرين:
الأمر الأول :اخلالف ال�شديد يف توزيع املرياث والتعنت بالو�سائل
الإدارية والقانونية؛ لتعطيل و�صول احلق �إىل �أهله من الوارثني.
والأمر الثاين :الالمباالة يف �إنهاء �إجراءات املرياث وت�أخريه؛
نظر ًا لقلة املردود من املرياث ،فيتغافلون عنه ،وي�صبح فيما بعد م�شكلة
�أ�سـرية مع تراكم الوقـت وال�سنني و�إن�شـاء احل�سـا�سيـة بني الوارثني.
لذلك ننبه الوارثني �أن عليهم تقوى اهلل �سبحانه وتعاىل،
وليعلموا �أن ما توارثوه اليوم �سوف يورث منهم غد ًا ،فليفهموا �أهمية
التنا�صح و�إنهاء �إجراءات املرياث ب�أ�سرع وقت؛ لإي�صال احلقوق �إىل
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�أهلها مهما كانت قليلة ،املهم �أننا ال نرتك امل�س�ألة معلقة واخلواطر
منك�سرة؛ ل�سوء ت�صرف بع�ض الوارثني وعدم اهتمامهم بالأمر.
والأهم من ذلك �أال ُترتك ذمة امليت معلَّقة ،بل الواجب الإ�سراع
يف �أداء الدَّ ْين عنه وتنفيذ و�صيته ،وهذا ٌ
حق للميت على �أبنائه؛

فنف�سه تبقى معلقة بالدَّ ْين؛ �إذ يقول الر�سول ﷺ « :نف�س امل�ؤمن
معل ٌ
ّقة بدَ ْي ِن ِه حتى يق�ضى عنه » (رواه �أحمد والرتمذي).

والن�صيحة يف مثل هذه املواقف هي :التنازل ،وخا�صة �إذا كان
املو�ضوع ال ي�ستدعي اخل�صام ،فمن ترك �شيئ ًا هلل عو�ضه اهلل خري ًا
كتف وغني عن هذا املرياث ،فليتنازل
منه ،لذلك من كان وارث ًا ولكنه ُم ٍ
عنه لل�ضعيف� ،أو الذي هو �أقل منه �إمكانية� ،أو �أكرث حاجة من غريه
ملثل هذا املرياث؛ لأن حطام الدنيا ال ي�ستحق �أن يف�سد العالقة
الأخوية بني الوارثني ،بل عليهم �أن يت�آلفوا �أكرث؛ فاهلل خري الوارثني

كما قال �سبحانه وتعاىل ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [الق�ص�ص.]58:
وظلم الن�ساء �أمر خطري ،قال اهلل عز وجل ﴿ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [الن�ساء .]19:وهذه الآية ي�ؤخذ منها عدم
ا�ستغالل الن�ساء ،ويقا�س على �ضعفهم ال�صغار وال�ضعفاء �أمام الوارثني

الأقوياء ،لهذا وجب هنا تدخل دور الأخ الكبري الذي يحمل القيادة
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بعد والده؛ لي�سو�س الأمور بحكمة وروية ،وينهي م�س�ألة املرياث
بالتنا�صح بني الوارثني ،وذلك حتى تزول االحتقانات من القلوب،
وت�صفو الأذهان من التفكري يف هذه امل�س�ألة ،وليكن الوئام واحلب بني
الوارثني هو الأ�صل ،الذي تبنى عليه العالقات بينهم.
وث ّمة م�شكلة قوية على الوارثني التفكري فيها و�إنهاء �إجراءات
املرياث ب�أ�سرع وقت ،وهي لو �أن �أحد الوارثني انتهى �أجله وانتقل �إىل
رحمة اهلل ،وترك �أوالد ًا ُق ّ�صـر ًا �أو كبار ًا ،ف�إن امل�س�ألة �سوف تتعقد؛
لأن دائرة اخلالف �سوف تت�سع ب�أبناء الوارث الذين �سيدخلون يف
مرياث �أبيهم مع �أعمامهم وعماتهم ،و�سوف تكرب امل�شكلة بينهم،
وميكن �أن ت�ستمر فرتة زمنية طويلة متر عليها �أجيال ،والق�ضية
تنته بعد.
مل ِ
لذلك من الواجب على الورثة التنا�صح والت�سامح يف املرياث،
و�إنهاء �إجراءاته �سريع ًا مهما كان هذا املرياث قلي ًال ،ومن كان ذا �سعة
فليتنازل لأخيه �أو �أخته؛ ليعم اخلري بني الوارثني ،ويحافظوا على
وحدة الأ�سرة ،وكيان العائلة ،حتى ال يتفرقوا ب�سبب مال زائل� ،أو
ملك فانٍ  ،فالعمل ال�صالح هو الباقي وكل ما عداه زائل كما قال ربنا

�سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [الكهف.]46:
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وبعدما ذكرنا ال�شواهد من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ يف م�س�ألة

تنا�صح الورثة يف املرياث ،نقدم بع�ض الن�صائح للورثة حتى تعم
الفائدة وينت�شر اخلري بني النا�س ،وليكون املرياث عربة لإ�صالحهم
ولي�س نقمة باختالفهم وتفرقهم ،فنقدم هذه الن�صائح لعلها جتد
طريقها �إىل قلوب امل�سلمني ،وما هي �إال جهد املقل ولي�ست ح�صر ًا ولكن
مناذج ،ن�س�أل اهلل �أن يفهمنا مقا�صد حياتنا؛ لنكون من �أهل اخلري
والإميان:
 -1االبتعاد عن �آفة الطمع� :إن لغة الطمع من ال�شيطان؛ ليو�سع
دائرة اخلالف ،لذلك على الورثة التنا�صح واالبتعاد عن لغة الطمع
بكل �أ�شكالها و�أنواعها.
 -2عـدم قطيعة الأرحـام� :إن �أوجب الواجبـات �صلة الرحم
واملحافظة عليها ،و�إن من �أ�سباب قطيعتها عدم التنا�صح يف املرياث مما
ي�سبب القطيعة بني الأ�شقاء ،فيخ�سرون ال�صلة التي بينهم ،وينتقلون
�إىل مرحلة التدابر والتخا�صم والعقوق الأ�سري .وقد حذر اهلل
�سبحانه وتعاىل وبينّ يف كتابه العزيز خطورة قطيعة الرحم فقال
�سبحانه وتعاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﴾ [حممد.]22:
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وكذلك تواترت ال�سنة بالأحاديث امل�ؤكدة ل�صلة الرحم ،ومنها

قول النبي ﷺ « :الرحم معلقة بالعر�ش تقول :من و�صلني و�صله اهلل

ومن قطعني قطعه اهلل » (رواه م�سلم).

 -3جتنب الندم بعد فوات الأوان :لكل فعل ردة فعل ،وال بد �أن
يجاور الندم يوم ًا ما الإن�سان ،ويحزن على ما فات ،ويت�ضح له بعد
فوات الأوان؛ �أن طريقة معاملته مع �إخوانه والورثة طريقة خاطئة،
ولكن ما الفائدة لقد فات الأوان.
� -4أداء احلقوق �إىل �أ�صحابها :فكل �صاحب حق ي�أخذ حقه،
فقد يحدث �أن يتهاون البع�ض يف مال املرياث في�أخذ ن�صيب ال�صغار �أو
الن�ساء ل�ضعفهن ،وهذا ال يجوز ،بل هو مال حرام ،وحرمته �شديدة؛
�إذ جتتمع فيه حرمة الك�سب وحرمة الظلم والغ�صب يقول اهلل

تعاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الن�ساء.]10:

والر�سول ﷺ ذكر الرجل « يطيل ال�سفر �أ�شعث �أغرب ميد يده �إىل

ال�سماء ،يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام ،وم�شربه حرام ،وملب�سه حرام،
وغذي باحلرام ،ف�أنى ي�ستجاب لذلك » (رواه م�سلم).

 -5اتباع تعاليم الدين الإ�سالمي يف تق�سيم املرياث ،فقد وردت
�آيات املرياث بتف�صيل دقيق ووا�ضح فحددت لكل وارث مقدار ما يرثه.
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واملق�صد من التف�صيل الذي ورد يف �آيات املرياث عظيم؛ �إذ مل تف�سح
املجال للنزاع فيه �أبد ًا ،فقد ق�سمت املرياث على �أرقى درجات العدل
وامل�ساواة ،وراعت ظروف كل وارث ،وبينت حتى احلاالت النادرة
وامل�ستع�صية يف تق�سيم املرياث؛ وذلك حلر�ص ال�شريعة الإ�سالمية
على حفظ املجتمع من �أي نزاع �أو �شقاق ،وليبقى جمتمع ًا مرتابط ًا
قائم ًا على احلب واملودة والإح�سان.
فاحذروا �أيها الورثة من الت�أخري ،و�أ�سرعوا يف حت�صيل ما فات
ت�ؤجروا ،وال تت�أخروا فتندموا.
ومن مل يكن له من املوت واعظ مل تنفعه املواعظ.
هذه ت�أمالت �إر�شادية �أحببت �أن �أقدمها من باب التنا�صح هلل
ولر�سوله وعامة امل�سلمني وخا�صتهم.
وفقني اهلل و�إياكم ملا يحبه وير�ضاه ،ونفعنا مبا علّمنا ،و�صلى
و�سلم على الرحمة املهداة حممد بن عبد اهلل ،وعلى �آله و�صحبه
ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
•

•
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