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 ويل لك يا آكل املرياث

 للشيخ/السيد مراد سالمة

احلمد هلل الذي قسم املرياث بنفسه وهو أعدل من قسم وهو الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم وأشهد أال إله إال اله إال اهلل 

وحده ال شريك له يف عبادته وهو أعلم وأحكم وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله أصدق الربية لسانًا وأعالها مقامًا وأعظمها شأنًا صلى 

]آل  ﴾ِلُموَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْس ﴿ى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريًا. اهلل عليه وعل

ِِ اللََّه َوَرُسوَلُه ُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا * ُيْصِلْح َل ﴿[ 201عمران:  ِِ ُكْم َوَمْن ُي

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  ﴿[ 02، 00]األحزاب:  ﴾َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 

 [.2النساء: ] ﴾َرِقيًبا ُهَما ِرَجاًلا َكِثرًيا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم ِمْن

 أما بعد:

ن اجملتمعات قضية أيها املسلمون إن من املواضيِ اهلامة اليت يشتكي منها كثري من املسلمني واملسلمات ونشاهدها يف كثري م

 احلرمان أو التحايل على أكل املرياث فكم من امرأة حرمت من مرياثها

 وكم من يتامى أكلت حقوقهم  

 وكم من ضعفاء مل جيدوا هلم ناصرا 

 ومما يزيد من األمل ويفجِ الفؤاد أن يكون الظلم من اإلخوة لألخوات وهلل در الشاعر إذ يقول: 

 **على النفس من وقِ احلسام املهندوظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

الظلم على نفسه، وحرمه على عباده، كما يف احلديث القدسي: )َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي -عز وجل-لقد حرم اهلل 

 رواه مسلم. َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما َفَلا َتَظاَلُموا(

َخُص ِفيِه َواَل َتْحَسَبنَّ الّلَه َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْش}بالعذاب فقال تعاىل:  توعد الظاملني-عز وجل-واهلل 

 ( سورة هود.21) {َأاَل َلْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمنَي}( سورة إبراهيم. وقال: 21) {اأَلْبَصاُر

 نتكلم أن عن هذه القضية: لذا كان لزاما وأجل مسمى أن

 العنصر األول: املرياث وصية اهلل تعاىل لعباده

أيها األحباب: املرياث هو وصية اهلل تعاىل لعباده والذي يتأمل يف فرائض اإلسالم لريى أمرا عجيبا فاهلل تعاىل فرض علينا الصالة 

صلى اهلل عليه وسلم ليبينها لنا عن طريق السنة اليت هي املصدر الثاني للتشريِ  –كها لنبيه ومل ينب يف القران عدد الركعات وتر

 األنصبة فبني لنا نصيب كل فرد وبني لنا أحوله  –سبحانه وتعاىل  –وكذا الزكاة، أما املرياث فبينه 

 فة العلم ففي اآلية األوىل: ))فريضة من اهللومن تأمل اآليات الثالث الواردة يف تفصيل أنصبة الورثة رأى أنها مجيعا ختمت بص

هلل اإنَّ اهلل كان عليما حكيما(( ويف اآلية الثانية: ))وصية من اهلل واهلل عليم حليم(( ويف اآلية الثالثة: ))يبني اهلل لكم أن تضلوا و

 بكل شيء عليم((.

 [.22]النساء:  ﴾ظِّ اْلُأْنَثَيْيِن ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَلاِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َح ﴿:-سبحانه 

ى وإن كان قد وصَّ-سبحانه -يوصي بتقسيم املرياث تقسيًما إسالميًّا على منهج القرآن الكريم، وهذا يعين أنه -سبحانه -إنه 

هج باْلِتزام املن-ة بل إىل قيام الساع-مرة واحدة، فقد وصَّى وما زال يوصي إىل اآلن -وهما من أعظم أمور الدين -بالتوحيد والتقوى 
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بالفعل املضارع الذي يدلُّ على التجدُّد واالستمرارية، ويف ذلك إشارة واضحة إىل ﴾ُيوِصيُكُم  ﴿القرآني عند تقسيم املرياث، فقال:

 االهتمام البالغ من القرآن بتقسيم املرياث تقسيًما شرعيًّا مصدره الوحي املعصوم.

ُيَنفِّذ وصيَّة َمن له مكانة عنده، وكلما َعَلت مكانة املوِصي، كان َتنفيذ وصيَّته أْلَزَم، وال أيها الناس، إن من عادة كل إنسان أن 

 سيَّما إن كرَّر نفس الوصية وأَمر بتنفيذها.

 َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلى ﴿أعظم من كلِّ عظيم، وأكرب من كلِّ كبري، وأعلى من كلِّ عليٍّ؛ قال تعاىل:-جل يف عاله -إن اهلل 

 [؛ لذا نقول: إنَّ وصيَّة اهلل يف املرياث َأْوَلى أن ُتَنفَّذ.2]األعلى: ﴾

 العنصر الثاني أسباب أكل املرياث 

 ر من أهمها:أخوة اإلسالم ك إن هناك أسباب عديد جتعل اإلنسان يأكل املرياث و يتعدى حدود ما انزل اهلل تعاىل نذك

: فآكل املرياث ضعيف اإلميان و إن صلى و صام و قرا القران ألنه تشبه بأعداء اهلل و قتلت األنبياء من اليهود ضعف اإلميان-2

ُِّوَر ُخُذوا َما آَتْيَن}عندما قالوا ألنبيائهم كما اخرب اهلل تعاىل عنهم   ِبُقوٍَّة َواْسَمُعوا َقاُلوا َسِمْعَنا اُكْمَوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم ال

 [39]البقرة:  { ْؤِمِننَيَوَعَصْيَنا َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم ُقْل ِبْئَسَما َيْأُمُرُكْم ِبِه ِإمَياُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُم

 فاهلل تعاىل أمرهم ولكنهم قالوا مسعنا وعصينا 

 ملرياث إن مل تقلها بلسانك فأنت تقوهلا بأفعالك وجحودك حلقوق الورثة وأنت يا آكل ا

 طمع األقارب يف مرياث املرأة: -2

فكثريا من أكلة املواريث أصابهم اجلشِ و الِمِ فجحدوا حق الورثة ظنا منهم ان ذلك سينقص املال و الِمِ مجرة ال حترق إال 

 صاحبها يف الدنيا و اآلخرة 

عن كعب بن مالك األنصاري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))ما ذئبان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال 

 والشرف لدينه(( )رواه الرتمذي 

ِر بوقال املناوي: )فمقصود احلديث أن احلرص على املال والشرف أكثر إفسادًا للدين من إفساد الذئبني للغنم؛ ألن ذلك األشر وال

 يستفز صاحبه ويأخذ به إىل ما يضره، وذلك مذموم الستدعائه العلو يف األرض والفساد املذمومني شرعا(

وقال الوراق: )لو قيل للِمِ: من أبوك؟ قال: الشك يف املقدور. ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل ما غايتك: 

 قال احلرمان(  

ثالثة أحرف كلها جموفة، فصاحبه بِن كله ال يشبِ أبدًا. واصل الِمِ وسببه والدافِ إليه  وقال أبو العباس املرسي: الِمِ

 التوهم أعين التخيل واحلسبان،

 التقاليد والعادات القبلية اجلاهلية-3

دنا فبعض الناس عندهم عادات ال يورثون البنات وجيحدوهم حقوقهم فاذا قلت له ملاذا ال تورث إخوتك يقول إحنا طلعنا وج

 آباءنا وأجدادنا  ال يورثون البنات 

َل اللَُّه َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَز}نقول له: هذه عادات أهل اجلاهلية الذين ذمهم اهلل تعاىل و بني ان التقاليد سبيل الضالل  

َقاُلوا َبْل }[و قال تعاىل 202]املائدة:  {َوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َلا َيْعَلُموَن َشْيًئا َوَلا َيْهَتُدوَنَوِإَلى الرَُّسوِل َقاُلوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأ
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ُِ َم}[و قال جل ذكره 02]الشعراء:  {َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن  َجْدَنا َعَلْيِه ا َوَوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل َنتَِّب

َِاُن َيْدُعوُهْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعرِي  [12]لقمان:  {آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّْي

 العنصر الثالث: عقوبات أكل املرياث 

 أمة اإلسالم: إن األمر ليس باليسري فبعض الناس يظنه هينا وهو عند اهلل تعاىل عسري 

 اث امسِ إن كان لك قبل تلك العقوبات اليت توعدك بها رب األرض و السموات فيا اكل املري

 أوال: أنه متعد حلدود اهلل "

اعلم هداني اهلل تعاىل و إياك : أن أكلك للمرياث فيه تعديا حلدود اهلل تعاىل و انتهاكا حلرماته فاهلل سبحانه بعد أن بني األنصبة 

ِِ اللََّه َوَرُسوَلُه  ﴿، وال ُتجاوزوها؛ وهلذا قال: {ُدوَها َفاَل َتْعَت}قال  ِِ عًضا ؛ أي: فيها، فلم يِزد بعض الورثة، وَلم ينقص ب﴾َوَمْن ُي

َك اْلَفْوُز ِلُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذ ﴿حبيلة ووسيلة، بل تَركهم على ُحكم اهلل وفريضته وِقسمته، 

ه غيَّر ما حَكم اهلل به، ؛ أي: لكون﴾ اْلَعِظيُم * َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي

 ذا ُيجازيه باإلهانة يف العذاب األليم امُلقيم.وضادَّ اهلل يف ُحكمه، وهذا إمنا يصدر عن عدم الرضا مبا قَسم اهلل وَحَكم به؛ وهل

تعدى حدود اهلل، وتعرض لعقوبته، واهلل قد قسم وال شك أن من منِ امرأة: أختًا كانت، أم أمًا، أم جدة أم زوجة مرياثها فقد 

 حيفاملرياث قسمة عدل ال جور فيها وال 

: ))إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة، -عليه وسلَّم  صلَّى اهلل -أخرج أمحد عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل 

فإذا أْوَصى حاَف يف وصيَّته، فُيختم له بشرِّ عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعني سنة، فَيعدل يف 

 ﴿ قوله: ، إىل﴾ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه  ﴿ئتم: وصيَّته، فُيختم له خبري عمله، فيدخل اجلنة((، قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن ش

 . ) ضعيف(﴾َعَذاٌب ُمِهنٌي 

 ثانيا: أنه آكل حق الضعيفني

ونقوُل هلؤالء الذين فرقوا دينهم، وطبقوا آية وعِلوا أخرى، وصلوا ثم ظلموا، وزكوا ثم خبلوا، وصاموا ثم تركوا، وحجوا ثم 

الشيِان ـ إن النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يقول: " اللهم ِإنِّي ُأَحرُِّج َحقَّ الضَِّعيَفْيِن: اْلَيِتيِم َواْلَمْرَأِة " ختموا حياَتهم حبجة إىل 

 ]أخرجه أمحد وأورده األلباني يف السلسلة الصحيحة[.

 ثالثا: أنه قاطع ألرحامه:

 نيا واألخرة وجيازي أهل القِيعة بالقِية يف الدنيا واألخرة واجلزاء من جنس العمل فاهلل تعاىل جيازي أهل الصلة بالصلة يف الد

َِ َما َيدَِّخُر َلُه ِفي وَبَة ِفَعْن َأِبي َبْكَرَة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "َما من َذْنب َأْجَدر َأن يعجل ِلَصاِحِبِه اْلُعُق ي الدُّْنَيا َم

ِِيَعِة الرَِّحِم َواْلَبْغِي". د ت   اآلِخَرِة ِمْن َق

لدنيا واآلخرة، فيجمِ له بني العقوبة الدنيوية واألخروية، حيث جيعل له اهلل العقوبة يف الدنيا يعين: أنه حتصل له عقوبة يف ا

مِ ما يدخر له يف اآلخرة، فيجمِ له بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، والضرر الذي حيصل يف الدنيا، والضرر الذي حيصل يف 

م؛ ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن اآلخرة، وهذا يدل على عظم وخِورة شأن البغي وقِيعة الرح

 حيصل له هذا وهذا، وأن جيمِ له بني هذا وهذا، وهذا يدل على خِورة أمر البغي وقِيعة الرحم.
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 * احلجب واحلرمان  من دخول اجلنان:

 فاجلنة هي صلة اهلل اليت جعلها ألهل كرامته وألهل طاعته فاذا قِِ املسلم رمحه حجبه اهلل من جنته 

ِِْعٍم، َعْن َأِبيِه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ٌَِلا َيْدُخُل اْلَجنََّة»َعِن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُم )مسلم(،  يعين قاطِ رحم«  َقاِط

 ولفظ أبي داود:  ))ال يدخل اجلنة قاطِ رحم(

 و يف معنى هذا احلديث قوالن 

* أنه ال يدخلها من أول وهلة، أي أنه يتأخر يف دخول اجلنة، وأنه يدخل النار ويعذب بها، ولكنه إذا دخل النار ال يستمر 

ب لكبرية فقط، وال مينِ من دخول اجلنة أبدًا إال الكفار فيها أبدًا، بل البد أن خيرج منها، وأن يدخل اجلنة ما دام أنه مرتك

 الذين هم أهل النار، فال سبيل هلم إىل اخلروج منها أبدًا.

* أنه ال يدخلها أبدًا إذا كان مستحاًل؛ ألن استحالل الذنب كفر، فيكون ذلك مانعًا من دخول اجلنة أبدًا؛ ألنه يكون بذلك 

 ر وال يدخل اجلنة أبدًا،كافرًا، والكافر ال خيرج من النا

 * صلة اهلل للواصل وقطعه للقاطع والطرد من رمحته

َك ِحُم: َهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبِإنَّ اهلل َخَلَق اْلَخْلَق َحتَّى ِإَذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقِه َقاَلْت الرَّ»َعْن أِبي ُهَرْيَرَة، َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

ََِعِك، َقاَلْت: َبَلى َيا َربِّ َِ َمْن َق َِ ِِيَعِة، َقاَل: َنَعْم، َأَما َتْرَضْيَن َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك َوَأْق  «.: َفُهَو َلِك، َقاَلِمْن اْلَق

ُِِّعوا َأْرَحاَمُكْمَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفَفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َت}َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم »َقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم:   «.{ي اْلَأْرِض َوُتَق

ُِِّعوا }(، ويف تفسري سورة حممد عليه السالم، قوله 0001) {ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدُِّلوا َكَلاَم اللَِّه}َوَخرََّجُه يف: باب قول اهلل  َوُتَق

 (.. متفق عليه 2190) {َأْرَحاَمُكْم

اهلل تبارك وتعاىل أنه يصل من وصل الرحم، فيجب على اإلنسان أن يصل أقربائه كأبيه وعمه وخاله وأخته وعمته  فهذا وعد من

 وخالته وأبناء أخواته وأبنائه وال يقِِ رمحه.

وجاء يف احلديث اآلخر: )حتى إن أهل الديار ال يصربون على شيء من الذنوب، ولكن يصلون أرحامهم فيعِيهم اهلل عز وجل 

لغنى يف الدنيا( فاإلنسان الذي يرتكب الذنوب واملعاصي ولكنه يصل رمحه فإن اهلل تعاىل قد يغفر له، ألن صلة الرحم عظيمة ا

ُِِّعوا َأْرَحاَمُكْم * ُأْوَلِئَك الَّ}جدًا، قال اهلل سبحانه وتعاىل:  يَن َلَعَنُهُم اللَُّه َفَأَصمَُّهْم ِذَفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوُتَق

 [.19 - 11]حممد: {َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم

 فالذين أفسدوا يف األرض وقِعوا أرحامهم أصم اهلل عز وجل آذانهم وأعمى أبصارهم.

 رابعا: اإلفالس يوم القيامة:

ُِ َماٌل َوَلا َبُنوَن )}س يا آكال للمرياث ال تظن أن ذلك فيه الغنى كال بل فيه اإلفال  {( ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم11َيْوَم َلا َيْنَف

 [ 13، 11]الشعراء: 

توهم نفسك و قد بعثر ما يف القبور و حصل ما يف الصدور و قد أتيت بصالة و زكاة و صوم و حج و لكنك قد أكلت املواريث نظر 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : " ما تعدون املفلس فيكم ؟ إىل نفسك يف عرصات يوم القيامة 

قالوا : املفلس فينا من ال درهم له وال دينار قال : املفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال اجلبال فيأتي وقد شتم هذا 
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من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا 

 ما عليه أخذ من خِاياهم فِرحت عليه ثم طرح يف النار " رواه مسلم 

 خامسا: اإلثم الكبري: 

َتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث َلُهْم، َواَل َتَوآُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَوا}اعلم علمين اهلل وإياك: أن التعدي على املواريث جرم عظيم وإفك مبني قال اهلل تعاىل 

َّيِِّب، َواَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبريًا  (.1)النساء {ِبال

 واملعنى: إن أكلكم أمواهلم مِ أموالكم إثم عظيم وخِأ كبري فاجتنبوه.

البن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب املال فمنعه عمه فرتافعا إىل النيب عليه روى أن رجال من بنى غِفان كان معه مال كثري 

السالم فنزلت هذه اآلية فلما مسِ العم قال اطعنا اهلل واطعنا الرسول نعوذ باهلل من احلوب الكبري فدفِ اليه ماله فقال النيب صلى 

يعنى جنته فلما قبض الفتى ماله انفقه فى سبيل اهلل فقال « ه من يوق شح نفسه ويِِ ربه هكذا فانه حيل دار» اهلل عليه وسلم 

 }لثعليب تفسري ا «ثبت األجر للغالم وبقى الوزر على والده » فقالوا كيف بقى الوزر فقال « ثبت األجر وبقى الوزر » عليه السالم 

  {مل اقف على صحة هذا األثر

 سادسا: أكلة املرياث أكلة النار:

ُلوَن ِفي ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمًا ِإنََّما َيْأُك}يها األحباب: الذين يأكلون املرياث هم الذين وصفهم اهلل تعاىل بقول  أ

ُِوِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا  20النساء {ُب

ظلما هو خبسهم حظهم يف املرياث، أو أكل األوصياء أمواهلم واألخذ من إن اليتامى مظنة أن يبخسوا يف املرياث، فأكل ماهلم هنا 

مال اليتيم مساه اهلل تعاىل أكال ملا فيه من معنى األخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمي جسمه باألكل، ولكنها تنمية آمثة ماهلا 

( لكمال التشنيِ على األكل، إذ هم يظلمون ضعيفا ال يقوى البوار " ومن نبت حلمه من حرام فالنار أوىل به "  وقال سبحانه )ُظْلًما

ُِوِنِهْم( وهذا تصوير لضرر األكل عليهم؛ ألن  هعلى االنتصاف منهم، وقد ذكر سبحانه إثم ذلك األكل بقوله: )ِإنََّما َيْأكُلوَن ِفى ُب

تى يهلك، وكذلك دائما من يأكلون أموال يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها يف بِنه أي ميأل بِنه بها فهو يف أمل دائم ح

اليتامى َلا يأكلون أكال هنيئا وال مريئا، بل هم يف وسواس دائم حتى يقضى اهلل عليهم، وقد رأينا بيوتا خربت ألنها أكلت مال 

ة األوار، توقد بهم نار شديداليتيم. وهذا عقابهم يف حاضرهم، أما العقاب الذي ينتظرهم يف اآلخرة فقال: )َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا( أي س

 يستمرون يف بالء شديد منها. اللهم ارزقنا رزقا حسنا، وجنبنا ما حرمت، وأقنعنا باحلالل الِيب، إنك مسيِ الدعاء.

ما أشد داللة هذا الوعيد على سعة رمحته تعاىل وكثرة عفوه وفضله، ألن اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل -رمحه اهلل–قال القامسي 

 غاية القصوى، بلغت عناية اهلل بهم إىل الغاية القصوى.ال

 سابعا الفضيحة يوم القيامة 

أال فلتعلَم أن ما أكلَت من حق أختك؛ من مال وعقار؛ سُتِوقه يوَم القيامة بإذن اهلل، لو ظلمتها جنيًها سيأتي عليك ناًرا، ولو 

ظلمتها شرًبا من أرِض فسيأتي حول عنقك يوَم القيامة ناًرا من سبِ أرضني، قال الصادق املصدوقُ الذي ال ينِق عن اهلوى: " َمْن 

ِِ َأَرِضنَي" ]أخرجه البخاري، يف كتاب املظامل[. َظَلَم ِقيَد ِش  ْبٍر ِمْن األْرِض ُطوَِّقُه ِمْن َسْب
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َأنَُّه َأَخَذ  ـ وهذا احلديُث له قصٌة عجيبة يف صحيح مسلم؛ وذلك َأنَّ َأْرَوى ِبْنَت ُأَوْيٍس ادََّعْت َعَلى َسِعيِد ْبِن َزْيٍد ـ رضي اهلل عنه

ا َشْيًئا اَصَمْتُه ِإَلى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم، َفَقاَل َسِعيٌد ـ وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة ـ: َأَنا ُكْنُت آُخُذ ِمْن َأْرِضَهَشْيًئا ِمْن َأْرِضَها َفَخ

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ؟ َقاَل: َسِمْعُت اللَِّه ـ َصلَّى اَبْعَد الَِّذي َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَِّه ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ ؟ َقاَل: َوَما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل 

 ".ِِ َأَرِضنَيَرُسوَل اللَِّه ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ـ َيُقوُل: "َمْن َأَخَذ ِشْبًرا ِمْن األْرِض ُظْلًما ُطوَِّقُه ِإَلى َسْب

َرَها، َواْقُتْلَها ِفي َهَذا! َفَقاَل َسِعيُد ْبن َزْيٍد ـ رضي اهلل عنه ـ: اللَُّهمَّ ِإْن َكاَنْت َكاِذَبًة؛ َفَعمِّ َبَص َفَقاَل َلُه َمْرَواُن: ال َأْسَأُلَك َبيَِّنًة َبْعَد

 َأْرِضَها! 

 َماَتْت أخرجه مسلم ٍة َفقال بعض الرواة: َفَما َماَتْت َحتَّى َذَهَب َبَصُرَها، ُثمَّ َبْيَنا ِهَي َتْمِشي ِفي َأْرِضَها ِإْذ َوَقَعْت ِفي ُحْفَر

َغْيِر َحقٍّ، َأْو َنْهُب ُمْؤِمٍن، َأْو ِب وقال النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "َ َخْمٌس َلْيَس َلُهنَّ َكفَّاَرٌة: الشِّْرُك ِباللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَقْتُل النَّْفِس

ُِ ِِ  ِبَها َمااًل ِبَغْيِر َحقٍّ" ]أخرجه أمحد، وحسنه األلباني يف صحيح اجلامِ[.  اْلِفَراُر َيْوَم الزَّْحِف، َأْو َيِمنٌي َصاِبَرٌة َيْقَت

 ثامنا: أن أكل املرياث يدخل يف السبع املوبقات

َِ اْلُموِبَقاِت!!! " َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوَما ُهنَّ ؟ َق  ِباللَِّه، َوالسِّْحُر، اَل: " الشِّْرُكقال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "اْجَتِنُبوا السَّْب

، َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َم الزَّْحِفَوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه، ِإال ِباْلَحقِّ، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْو

 اْلَغاِفالِت ]أخرجه البخاري[

 اخلامس: روائع من تاريخ املرأة املسلمةالعنصر 

 وخنتم خِبتنا بروائِ من تاريخ امتنا تبني العدل و تربز اخلوف من اهلل تعاىل 

 [110بقرة: ]ال {َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصرُي }}وهذه القصص هي لنسوة عرفن اهلل تعاىل و قالوا 

له  -َيبيِ البزَّ؛ أي: الثياب؛ يعين: قمَّاش  -اسَتِمِ هلذه القصة، وُمَلخَّصها أنَّ رجاًل كان ببغداد يعمل بزَّاًزا  * القصة األوىل:

خالل ذلك،  ثروة، فبينا هو يف حانوته، أْقَبَلت إليه صبيَّة، فاْلَتَمست منه شيًئا َتشرتيه، فبينما هي ُتحادثه، كَشَفت وجهها يف

فتحيَّر، وقال: قد واهلل حتيَّرت مما رأيت، فقالت: ما ِجْئت ألشرتي شيًئا، إمنا لي أيَّام أتردَّد إىل السوق؛ ليقِ بقليب رجٌل 

ها، رأتزوَّجه، وقد وَقْعت أنت بقليب ولي ماٌل، فهل لَك يف التزوُّج بي؟ فقال هلا: لي ابنة عم وهي زوجيت وقد عاَهدتها أالَّ ُأَغيِّ

ولي منها ولد، فقالت: قد َرِضيت أن َتِجئ إلّي يف األسبوع نوبتني، فَرِضي، وقام معها فَعَقد العقد، ومضى إىل منزهلا، فدَخل 

بها، ثم ذهب إىل منزله، فقال لزوجته: إنَّ بعض أصدقائي قد سألين أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عندها، وكان ميضي كلَّ 

ها، فَبِقي على هذا مثانية أشهر، فأْنَكَرت ابنه عمه أحواَله، فقالت جلارية هلا: إذا خَرج، فانظري أين يوم بعد الظهر إلي

 ميضي؟

ة فَتِبعْته اجلارية وهو ال يدري، إىل أن دخل بيت تلك املرأة، فجاَءت اجلارية إىل اجلريان، فسألْتهم: ِلَمن هذه الدار؟ فقالوا لصبيَّ

زَّاز، فعاَدت إىل سيدتها، فَأْخَبَرْتها فقالت هلا: إيَّاِك أن يعلَم بهذا أحد، وَلم ُتظهر لزوجها شيًئا، فأقام قد تزوَّجت برجٍل تاجر ب

الرجل متام السنة، ثم َمِرض ومات، وخلَّف مثانية آالف دينار، فَعمدت املرأة اليت هي ابنة عمه إىل ما يستحقُّه الولد من الرتكة 

أْفَرَدْتها، وَقَسمت األلف الباقية نصفني، وَتَركت النصف يف كيس، وقالت للجارية: خذي هذا ف -وهو سبعة آالف دينار  -

ْت الكيس واْذَهيب إىل بيت املرأة، وأْعِلميها أنَّ الرجل مات وقد خلَّف مثانية آالف دينار، وقد أَخذ االبن سبعة آالف حبقِّه، وَبِقَي
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ََِرقت عليها الباب ودَخلت، وَأْخَبَرتها خرَب الرجل، ألف، فَقَسمُتها بيين وبينك، وهذا حقُّك،  وَسلِّميه إليها، فَمَضت اجلارية، ف

 وَحدَّثتها مبوته، وَأْعَلمتها احلال، فَبَكت وفَتَحت صندوقها، وأْخَرَجت منه رقعة، وقالت للجارية: 

 ب لي براءة، وُردِّي عليها هذا املال؛ فإني ما أستحقُّ يفعودي إىل سيِّدتك، وَسلِّمي عليها عين، وَأْعلميها أنَّ الرجل َطلَّقين، وكَت

 َتِركته شيًئا، فَرَجعت اجلارية، فَأْخَبَرتها بهذا احلديث.

ومن ورع نساء السلف ما حكاه احلافظ ابن اجلوزي رمحه اهلل: أن امرأة من الصاحلات كانت تعجن عجينة،  * القصة الثانية:

رفعت يدها منه، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. أي: أن مال الرجل إذا تويف موت زوجها، ف -وهي تعجن-فبلغها 

انتقل وصار ملكًا لورثته الشرعيني، فلم يصبح هلا وحدها، فلذلك رفعت يدها من العجني، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه 

 شركاء.

فجاءها خرب زوجها فأطفأت املصباح،  -شيء من هذا يعين: بالزيت أو-وأخرى كانت تستصبح مبصباح  * القصة الثالثة:

 وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شركاء، يعين: ما جيوز هلا أن تستقل باالنتفاع به.

فيا ويل من يأكلون أموال املرياث ! وينفقون أموال الِفل اليتيم يف السرادقات والتفاخر، وهم ال خيافون اهلل سبحانه وتعاىل من 

 يتامى ظلمًا، ويتلفون أمواهلم يف أشياء حرم اهلل أن تنفق فيها كاملباهاة والفخر.أكل أموال ال

َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َياَأيُّ }عباد اهلل : إن اهلل تعاىل قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه : 

 . {لُِّموا َتْسِليًما َصلُّوا َعَلْيِه َوَس

اللهم صّل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حممد ، وارض اللهم عن األربعة اخللفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلّي وعن بقية 

الصحابة أمجعني ، وأهل بيته الِيبني الِاهرين . وعن التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وارض عنا معهم مبنك 

 أرحم الرامحني . وإحسانك يا

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وامجِ كلمتهم ووحد صفوفهم ، واهدهم سبل السالم ، وأخرجهم من الظلمات إىل النور . اللهم انصر 

جيوش املسلمني وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين . اللهم أذل الشرك واملشركني ودمر أعداء الدين . 

م اخذل الِيهود وأعوانهم وأتباعهم ، اللهم أنزل الرعب يف قلوبهم وشتت مشلهم وفّرق مجعهم ، واجعل الدائرة عليهم . إنك الله

 أنت القوي العزيز .
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