 ‐ 4089ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮﻛﺔ اﻷب وزوﺟﺘﻪ ﺷﺮﻳﺘﻪ
اﻟﺴﺆال
إذا ﺗﻮﻓ واﻟﺪي ﻫﻞ ﻳﻠﺰم أﻣ أن ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺘ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻹرث ﺣﺘ ﻣﻮﺗﻬﺎ .
إذا أﺧﺬت أﻣ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻨﺼﻒ ) ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻌﻠ ﻟﻮاﻟﺪي ﻓ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ( وﻓﺮﻗﺖ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮع
ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻬﺪي أﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ؟
ﻟ أﺧﺼﺺ اﻛﺜﺮ  ،إذا أرادت اﻷم أن ﺗﺸﺘﺮي ﻷﺣﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓ اﻹرث ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺑﻨﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺜﺒﺖ أن اﻷم أﻫﺪت اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﻮﻟﺪ وﻟﻢ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻟﻴﺘﻘﺎﺳﻤﻪ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ؟
ﻫﻞ ﻳﻤﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻫﺬا ﻓ وﺻﻴﺘﻬﺎ ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﻮة ﻋﻠ ﻫﺬا وﻳﻮﻗﻌﻮا ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
اﻷﺻﻞ ﻓ اﻟﺘﺮﻛﺎت أن ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮرث  ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰه وﺗﻔﻴﻨﻪ وﻗﻀﺎء دﻳﻮن اﻟﻪ ودﻳﻮن اﻟﻌﺒﺎد
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وإﺧﺮاج اﻟﻮﺻﻴﺔ إذا ﺗﺮك وﺻﻴﺔ  ،وﻳﺮه ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﺔ  ،ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻮارث  ،وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﺣﺮج  .وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻢ ﺷﺮﻳﺔ ﻷﺑﻴﻢ ﻓ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸّﺮﻛﺔ
وﻳﻮن ﻟﻬﺎ ﺛُﻤﻦ ﺣﺼﺔ أﺑﻴﻢ ﺛﻢ ﻳﻮن ﻟﻢ ﻟﻠﺬّﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆّ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﻴﺖ أﺑﻮﻳﻦ وإذا رأﻳﺘﻢ أﻧﺘﻢ وأﻣﻢ إﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﺷء
ﻋﻠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮك اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻓ ذﻟﻚ وﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺘ أراد أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﻠﻪ ذﻟﻚ .
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻸم أن ﺗﺨﺺ أﺣﺪ أوﻻدﻫﺎ ﺑﻌﻄﻴﺔ دون اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ رواه اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل  :ﺗﺼﺪق أﺑ ﻋﻠ
ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ  ،ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻣ : ﻻ أرﺿ ﺣﺘ ﺗُﺸﻬﺪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ أﺑ إﻟ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻟﻴﺸﻬﺪه ﻋﻠ ﺻﺪﻗﺘ ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  :أﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﺑﻮﻟﺪك ﻛﻠﻬﻢ ؟ ﻗﺎل  :ﻻ  :ﻗﺎل  :اﺗﻘﻮا اﻟﻪ واﻋﺪﻟﻮا
ﺑﻴﻦ أوﻻدﻛﻢ  .ﻓﺮﺟﻊ أﺑ ﻓﺮد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺪﻗﺔ  .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓ ﻫﺬا وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﺆال ) ﻳﺮاﺟﻊ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  ( 1511وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻸم أن ﺗﻮﺻ ﺑﺸء إﻟ
أﺣﺪ ورﺛﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻷنّ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ) :ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث ( رواه اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻦ أﺑ أﻣﺎﻣﺔ  ،وﻟﻮ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺬ
وﺻﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮع  .واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻋﻠﻢ
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