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()1
و(إالنتقال) تقول :ورث فرن فالنا ,اذا انتقل اليه ملكه.
()2

قابل للخالفة).
حق ٍ
واصطالحا( :خالفة اجبارية للوارث في مال مورثه أو في ٍ
ويسمى علم المواريث ايضا بـ(الفرائض) الن هللا تعالى تولى قســـمتها على الورثة بما
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ثانيا ا :أهميته
علم المواريث من أج ّل العلوم خطراا ,وأرفعها قدراا ,وأعظمها أجراا ,وألهميته فقد تولى
هللا سبحانه تقدير الفرائض بنفسه ,فبيّن ما لكل وارث من الميراث ,وفصّلها غالبا ا فــي آيات
معلومة ,إذ األموال وقسمتها محط أطماع الناس ,والميراث غالبا ا بين رجال ونســاء ,وكبار
وصغار ,وضعفاء وأقوياء ,ولئال يكون فيها مجـــال لآلراء واألهـواء ,تولى هللا (عز وجل)
قسمتها بنفسه وفصلها في كتابــه ,وســـوّ اها بين الورثـــة على مقتضى العدل والمصلحـــة
التي يعلمها سبحانه.
فإلنسان حالتان :حالة حياة ,وحالـــة موت ,وفي علم الفرائض معظم األحكــام المتعلقة
بالموت ,فالفرائض نصف العلم ,والناس كلهم محتاجون إليه.
كان أهــل الجاهليـــة يورثون الكبار دون الصغار ,والرجال دون النساء ,فجاء اإلسالم
وأنصف الصغار والمرأة ومن حرموا االرث فاكرمهم وأعطاهم حقهـــم الالئق بهم كغيرهم
وأكدت نصوصه على اهمية تعلم هذا العلم ومدارسته ,فالفرائض أنزلت فيها اآليات مفصلة
كما في بداية سورة النساء وفي آخرها ,وسمى هللا هذه الفرائض حدوده ووعد على الوقوف
عندها وعــــدم تجاوزها بالثواب وتوعد من تعداها بالعذاب فقال تعالى {:تلك حدود ه
هللا ومن
يطع ه
ت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن
هللا ورسوله يدخله ج هنا ٍ
()3
يعص ه
هللا ورسوله ويتع هد حدوده يدخله نارا ا خال ادا فيها وله عذابٌ مهينٌ }.
وقد ورد في الســــنة الترغيب في تعلم هذه العلم  ,فقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم
بقسـمة الفرائض بين أهلها فقال) :اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا فما تركت
()4
الفرائض فألولى رجل ذكر) .
وقد سمى العلمــاء علم الفرائض نصف العلم  ,قال ابن عيينــة  :إنما ســـمى الفرائض
نصف العلم  ,ألنه يبتلى به الناس كلهم
.
ثالثا :بيان عدل االسالم في نظام الميراث
كان أهل الجاهلية قبل اإلسالم يجعلون مــال الميت بعد مــماته حـقا للكبير من األبناء
دون الصغار والنســاء من البنات والزوجات واألمـهات واألخوات أو يـنـتـقـل إلى أخـيه أو
عــمـه بحـجة أن الصغار والنساء ال يحمون الذمار وال يأخـــذون بالثأر وال يجلبون المغانم
وال يقاتلون األعداء .
وعنـد اليهود يرث األوالد الذكور  ,ويعطى للولــد البكر نصيب اثنين من إخوته  ,دون
تفريق بين المولود من نكاح صحيح  ,أو غير صحيح  .وال يحــرم الولد البكـر من نصيبــه
بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ .
3ـ سورة النساء ,اآليتان 13 :و. 14
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وفي األنظمة الغربية يمكن للغريب؛ من صديق ,أو خادم أن يرث ,ويمكن لولد الزنى
أن يرث  ,بل يرث عندهم من ال عالقة قرابة له بالميت  ,كالحيوانات .
وتنكر االشتراكية الشيوعية مبدأ اإلرث وتعتبره ظلما ا يتنافـى مع مبادئ العدالـــة ؛ فال
تعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئا ا مطلقا ا.
والرأسمالية وما يشابهها من المذاهب االقتصاديـــة تترك مطلق الحريــة للمورِّث في
التصرف بماله كيف شاء؛ فله أن يحرم أقرباءه كلههم من ميراثه ,ويوصي بـــه إلــى غريب
من صديق أو خادم ,وقد يوصي الرجل أو المرأة ـ في المجتمعات الغربية ـ بك ّل ثرواتهم أو
ب  ,أو قط ٍة  ,أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة .
بعضها لكل ٍ
فجاء االسالم ووقف موقفــا ا وســـطا ا بين االشتراكيــة الشــيوعيّة  ,وبين الرأســـماليّة
والمذاهب التي تقول بالحريــة الشخص هيـــة فـي التملك ؛ كما أن اإلرث في النظام اإلسالميّ
واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث ؛ فال يملك المورث أن يمنع أحـــد ورثتـــه من اإلرث
صحيح  ,أو زوجيــة ـ والوالء
ب
وجعل الميراث في دائرة األسرة ال يتع هداها؛ فال ب ّد من نس ٍ
ٍ
يشبه صلة النسب  ,فكان ملحقا ا به ـ وبذلك ال يرث الولد المتب هنى ,وال ولد الزنى ,وفي دائرة
األسرة يفضِّل اإلسالم األقرب فاألقرب إلى المتوفّى  ,بينما نجد الحال في األنظمة األخرى
مخالفا ا للنظام اإلسالمي تماما ا .
وجعل النظام اإلســـالميّ للولد الصغير نصيبا ا من ميراث أبيــه يســاوي نصيب أخيه
الكبير؛ فلم يفرِّق بين الحمل في بطن أمــــه ,وبين الولد الكبير فـي العائلــة الكبيرة ,وللمرأة
نصيبا ا من اإلرث؛ فاألم ,والزوجة ,والبنت ,وبنت االبن ,واألخت ,وأمثالهنّ  ,لهـــنّ نصيبٌ
من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقــة ,ومذلهــة الفقر بخـالف بعض
األنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تماما ا
وجعل مظنة الحاجة أساس التفاضل في الميراث ؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه
ألنه مطالب الحياة قد ال ترهق ج ّدهم  ,كما ترهقهــم وهم شباب فـــي مقتبل أعمـارهم ,وكذا
مطالب االبن الذكر في الحياة وفي نظام اإلسالم نفســـه أكثر من مطالب أختـــه ؛ فهو الذي
يكلهف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد  ,وهو المكلهف بدفع المهر لزوجته  ,وبنفقة الزوجيــة
ونفقة األوالد؛ من تعليم ,وتطبيب ,وكساء ,وغير ذلك ,ث ّم هو المكلهف بإعالة أبيه أو أقربائه
إذا كانوا فقراء ,أمهــا البنت فهي في الغالب مظنة أن ينفق عليها ال أن تنفق هي على غيرها
 ,حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجها .فأبطل هللا تعالى هذه العادة الجاهلية
وفرض للنساء وللصغار نصيبا من تركة الميت وجعل نصيبهــم حــقا مفـروضا سـواء قلت
التركة أو كثرت فقال تعالى {:للرِّجال نصيبٌ ممها ترك الوالدان واألقربون ولل ِّنساء نصيبٌ
ممها ترك الوالدان واألقربون ممها ق هل منه أو كثر نصيباا مفروضاا} )5(,وقال تعالى {:يوصيكم
5
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هَّلل في أوالدكم ل هلذكر مثل ح ِّظ األنثيين فإن كنه نسا اء فوق اثنتين فلهنه ثلثا ما ترك وإن
كانت واحد اة فلها ال ِّنصف } )6(,وقال عن نصيب األم{:فإن لم يكن له ول ٌد وورثه أبواه فألمِّه
ُّ
الثلث فإن كان له إخوةٌ فألمِّه السُّدس} )7(,وقال عن ميراث الزوجــة{:ولهنه الرُّبع ممها
تركتم إن لم يكن لكم ول ٌد فإن كان لكم ول ٌد فلهـــنه ُّ
الثمن} ) (,فجعــل ســبحانه وتعالــى للبنت
النصف ,وجعل للبنات الثلثين ولألم الثلث أو السدس وللزوجة الربع أو الثمن ولألخــت من
األم السدس ولألخت الشقيقة والتي من األب نصف التركــة أو نصف نصيب أخيها المماثل
بعد أن لم يكن لهن شيء .
هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه هللا تعالى في اإلسالم
عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر والتي ال يلبثون أن يغيروا فيها
بين كل مدة وأخرى.
رابعا :الحكمة من مشروعية اإلرث
لقد كرم هللا سبحانه وتعالى اإلنســـان في هذه الحياة وفضله على كثير من المخلوقات
كما قال تعالى {:ولقــــد كرهمنا بني آدم وحـــملناهم فـــي البرِّ والبحر ورزقناهم من ه
الطيِّبات
ير ممهن خلقنا تفض ا
يال } )1(,واإلنســــان في هذه الحياة مستخلفٌ ومحتاج
وفضهلناهم على كث ٍ
إلى ما يضمن له هذا البقاء واالستخالف وتقوم به مصالحه الدنيوية  ,وقــد جــعل هللا تعالى
المال قياما للناس كمــا قال تعالى  {:وال تؤتوا السُّفهاء أموالكم الهتي جعــــل ه
هللا لــكــم قياماا
وٱرزقوهم فيها وٱكسوهم وقولوا لهم قوالا مهعروفا ا} )1 (,فبالمـال تقــوم مصالح العبــاد ,وهو
وســيلة لتحقيق تلك المصالح يحتاج إليه اإلنسان ما دام على قيد الحياة  ,فإذا مات انقطعــت
حاجتـــه  ,فكـان من الضروري أن يخلفه في ماله مال ٌ
ك جدي ٌد .
فلو جعل ذلك المالك الجــديد لمن يحوز المال ويســتولي عليه ويغلب ,أل هدى هذا إلى
التشاحن والتنازع بين الناس ,وتغدو الملكيــة حينها تابعة للقـوة والبطش ,ولو جــعل المــال
لبعض االفـراد دون بعض كمـا تجـيـزه بعض الشــرائع االخــرى لضاعت مصالح العبــــاد
وتعطلت حاجاتهم .
من أجـل ذلك جعلت الشريعــة المــال ألقارب الميت ,حتـى يطمئنّ الناس على مصير
أمـوالـهــم إذ هم مجبولــون علــى إيصال النفــع لمــن تربطهم بهم رابطة قويــة من قرابـة
أو زوجية أو والء  ,فـإذا مــات الشــخص وترك مــاالا فإنّ شريعة اإلسالم الشاملة لمصالح
العباد تجعل هذا المال مقــسهما ا على قرابتــه بالعــدل ,األقرب فاألقرب ممـن يعتبر شخصــه
امتداداا في الوجود لشخص الميت كاألوالد واألب ومـن يليهمـا فـي درجـة القرابة  ,وصدق
6
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هللا العظيم إذ يقول {:اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم
ا ()11
دينا}.
خامسا :موضوعه
التركات ,وهي ما يتركه الميت من األموال واألشياء.
سادسا :ثمرته
إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
سابعا :حكم تعلمه
فرض كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين ,وان تخلف عنه الجميع كانوا آثمين.

مالحظة :هذه المحاضرة ال تمثل الحــــد االدنـــى من المعرفـة بمحاورها  ,بل يتطلب من
الطالب ان يراجع مصادرها والمنهج الدراسي ,فضال عن المحاور التي يعرضها التدريسي
في قاعة الدرس.

مدرس المادة
م د .أحمد علي بريسم الزبيدي
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