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درس هشتم

خمس 

ُسوِل َو لِِذی  اۡلُقۡربی َو  َفأنَّ لِّلِٰه ُخُمَسُه َو لِلرَّ «َو اۡعلَُموا أنَّما َغنِۡمُتۡم ِمۡن َشۡی ءٍ 
بيِل إِۡن کُۡنُتۡم آَمۡنُتۡم بِاللَِّه ...» اۡلَيتامی َو اۡلَمساکيِن َو اۡبِن السَّ

سوره ی انفال، آيه ی ٤١
ترجمه: بدانيد هرگونه فايده ای که به دست آوريد، يک پنجم آن برای خدا و برای 
پيامبر و اهل بيت و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان (از آنان) است، اگر به خدا ايمان 

آورده ايد. 

خمس
دست  به  انسان  که  اموال  برخی  از  پنجم  يک  «پرداخت  معنی  به  شرعی  اصطالح  در  «خمس» 
می آورد» می باشد که در زمان غيبت امام معصوم  به نايب عام وی (ولی فقيه يا مرجع تقليد) تسليم 

می گردد تا در امور تعيين شده صرف گردد.
نيمی از خمس، «سهم امام»    و نيم ديگر «سهم سادات» (فقير) است. سهم اول صرف 
نيازهای جامعه و مصالح اسالم و مسلمين، مانند ساخت مساجد، تربيت مبلغان دين و امور فرهنگی تبليغی 
می گردد، و سهم ديگر متعلق به سادات نيازمند است که چون دريافت زکات بر آن ها حرام است خداوند 
برای تکريم و عزت پيامبر   و ُذريّه اش، اين سهم را مقرر فرموده است و فقط به اندازه ی احتياج ساالنه 
به آنان پرداخت می گردد. در هر دو صورت، مصرف خمس بايد از طريق حاکم شرع (ولی فقيه يا مرجع 

تقليد) يا با اجازه ی وی در مواردی که تعيين کرده است صورت گيرد. 
معنوی  برکات  از  بهرمندی  و  آن  برکت  مال،  پاکی  موجب  زکات،  مانند  نيز  خمس  پرداخت 

می گردد.
و  داشته  ارزانی  انسان  به  متعال  خداوند  که  است  مالی  همان  از  پنجم  يک  درحقيقت،  خمس 
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دستور پرداخت آن را جهت رفع نيازهای جامعه ی اسالمی صادر نموده است. بنابراين پرداخت آن نه 
تنها مّنتی بر خدا و رسولش نيست بلکه لطفی از سوی پروردگار است که با واجب نمودن آن، موجب 
تطهير اموال و نفوس مسلمانان و رشد و تعالی جامعه ی آنان می گردد. به تعبير ديگر، اين بندگان هستند 
که محتاج پرداخت خمس هستند، نه خداوند و ائمه  اطهار  (يا نمايندگان صالح آنان)، که آنان بی نياز 

از ذخاير مادی و صاحب خزائن غيبی هستند. 
يک  هر  و  هستند  از «خمس»  متفاوت  و «نذورات»  مانند «زکات»  ، «صدقه»  اموری  تذکر:   

دارای شرايط و مصارف خاص خود بوده و جای يکديگر را پر نمی کنند. 

موارد تعلق خمس
به هفت مورد، خمس تعلق می گيرد: مازاد مخارج ساالنه، مال آميخته با حرام، غنائم جنگی، 
معادن، گنج، جواهرات به دست آمده از طريق غواصی و زمين خريداری شده توسط ذّمی. در اين جا 

ما به دو مورد که بيشتر مبتال به است اشاره می کنيم. 
٭ تذکر: در نظر داشته باشيد که آنچه در اين درس با آن آشنا می شويد کليات مبحث و برخی 
مسائل مهم آن بوده و هرگز نبايد به چشم يک کتاب کامل فقهی به آن نگريسته شود. تفصيل اين احکام 
را، همانند ديگر مباحث اين کتاب، می توانيد از رساله های توضيح المسائل و ديگر کتب فقهی جستجو 

نماييد. 
١ــ درآمد بيش از مخارج ساليانه (مؤونه): هر فرد در جامعه دارای شغل و درآمدی است 
تا به دستور خداوند سبحان، مخارج خود و خانواده اش را از راه حالل تأمين نمايد. اگر درآمد فرد 
کمتر از مخارج ضروری وی باشد «فقير» محسوب شده، ديگران وظيفه دارند به وی کمک کنند. اما 
اگر درآمد وی بيش از مخارج معمول زندگی او باشد، پرداخت خمس بر او واجب می شود و بايد 
يک  پنجم از درآمد مازاد را به عنوان خمس پرداخت نمايد. در واقع يک پنجم از هر مالی که انسان 
به دست می آورد متعلق به امام معصوم   است و بايد تسليم وی نمود، اما جهت تخفيف و لطف، 

پرداخت خمس فقط بر کسانی واجب است که تا يکسال نياز مبرم به آن نداشته باشند. 
بنابراين هر فرد پس از گذشت يک سال از کسب درآمد موظف است که يک پنجم از آنچه خرج 
نشده است را به عنوان خمس جدا ساخته و چهار پنجم باقيمانده را می تواند تا هر زمان که مايل بود نزد 
خود نگهدارد و يا با آن سرمايه گذاری نمايد؛ به اين مال (خمس داده شده) ديگر خمس تعلق نمی گيرد.١ 

ُس ال ُيَخمَّس». ١ــ به اصطالح فقهی: «الُمَخمَّ
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برخی افراد برای فرار از پرداخت خمس، هنگام نزديک شدن «سال خمسی»، اقدام به خريد وسايلی 
می کنند که به آن نياز ندارند، در حالی که اگر شخص اسراف و تبذير کند و وسايل تجمالتی بخرد، بايد 
خمس آن وسايل يا مقدار اسراف شده را بپردازد. همچنين اگر مبادرت به خريد وسايلی کند که فعالً 

مورد نياز وی نيست خمس آن وسايل را نيز بايد پرداخت نمايد. 

بررسی
چه  معموالً  افراد  اين  می کنند؟  فرار  خمس  پرداخت  از  برخی  چرا  شما،  نظر  به 
بررسی  را  توجيهات  اين  سقم  و  صحت  می کنند؟  عنوان  خود  کار  برای  را  توجيهاتی 

نماييد.

سال خمسی: هر فردی که دارای شغل ثابت و مشخصی باشد زمان شروع به کار و کسب درآمد 
را بايد مالک قرار داده و در هر سال با فرارسيدن آن زمان، خمس باقی مانده ی درآمد خود را محاسبه 
و پرداخت نمايد. تعيين و تغيير اين تاريخ، انتخابی و دلخواه نيست و به زمان شروع درآمد 

يا کار بستگی دارد. 
را  باقيمانده  اموال  تمام  خمس  بايد  ابتدا  دهد  تغيير  را  خود  خمسی  سال  بخواهد  شخص  اگر 

محاسبه کند و سپس سال خمسی خود را از آن تاريخ جديد محاسبه نمايد. 
خوراکی)  اقالم  (مانند  منزل  مصرفی  مواد  می شوند:  خمس  پرداخت  مشمول  متعددی  موارد 
در صورتی که در پايان سال خمسی اضافه بيايد؛ پس انداز (در منزل يا بانک) و نيز وسايلی که جهت 

بهره برداری در سال های آتی آن را خريداری و نگهداری نمايد. 
تصرف در مالی که به آن خمس تعلق گرفته جايز نيست و قبل از هرگونه تصرف در آن بايد خمس 
پرداخت  و  باشد  خمس  پرداخت  مشمول  که  صورتی  در  ارث،  مورد  در  همين طور  نمود.  جدا  آن    را 

نشده باشد، قبل از تقسيم بين ورثه بايد خمس آن محاسبه و پرداخت گردد. 

٭   ٭   ٭
٢ ــ مال حالل مخلوط با مال حرام: دومين مورد وجوب خمس عبارت از مال حالل مخلوط 
با حرام است به گونه ای که تفکيک آن دو از يکديگر ممکن نباشد؛ يعنی نه مقدار مال حرام مشخص 
باشد و نه صاحب آن. در اين صورت بايد خمس تمام اموال را پرداخت نمايد تا استفاده از مابقی جايز 
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شود.
خمسی  حساب  تکليف،  سن  ابتدای  از  که  است  افرادی  مورد  در  آن  به  مبتال  و  رايج  نمونه ی 

نداشته اند و نمی دانند چه ميزان خمس بر اموال آن ها تعلق گرفته و می گيرد. 

فعاليت
حکم مسأله را در صورت مشخص بودن مقدار مال حرام و نامعلوم بودن صاحب 

آن، و نيز در صورت معلوم بودن صاحب مال و مجهول بودن ميزان مال بيان کنيد.

پيشنهاد
ـ آيا به پول پس انداز شده جهت تهيه ی مسکن و يا خريد جهيزيه خمس تعلق  ١ ـ

می گيرد؟ نظر مرجع تقليد خود را در اين باره به دست آوريد. 
٢ ــ چنين مشهور است که «هديه خمس ندارد»؛ با مراجعه به رساله ( و استفتاءات) 
مستحب  يک  کدام  و  واجب  را  آن  مراجع  از  يک  کدام  که  کنيد  تحقيق  تقليد  مراجع 

می دانند.

بينديشيد و پاسخ دهيد
مورد نياز وی نيست استفاده کند آيا از  ١ــ اگر فرد مدتی از وسيله ای که فعالً 

شمول خمس خارج می گردد؟
٢ــ کسی که شغل و درآمد مستمر ندارد سال خمسی خود را چگونه بايد تعيين 

کند؟
٣ــ آيا پرداخت خمس فقط مربوط به برخی مشاغل و افراد است؟ آيا ممکن است 

به کارمند يا دانش آموز نيز (وجوب) خمس تعلق بگيرد؟ (توضيح دهيد)
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درس نهم

وصيت

و  لِۡلوالَِدۡيِن  ُة  اۡلَوِصيَّ َخۡيرًا  تََرَك  ِإۡن  اۡلَمۡوُت  أَحَدکُُم  َحَضَر  إذا  َعلَۡيکُۡم  کُِتَب 
ا َعلَی اۡلُمتَِّقين اَألۡقَربِيَن بِاۡلَمۡعرُوِف، َحق

سوره ی بقره، آيه ی ١٨٠
ترجمه: بر شما واجب شده است که هنگام فرا رسيدن مرگ، در صورت بر جای 
گذاشتن مال، به طرزی پسنديده برای پدر و مادر و خويشاوندان خود وصيت نماييد: اين 

عمل حقی برای پرهيزگاران است.

وصيت و انواع آن
خود  آشنايان  يا  فرزندان  به  وصيت  قالب  در  را  خود  تجربيات  چکيده ی  بزرگ  انسان های 
منتقل می کنند تا آن را به کار بسته و از عمر خويش نهايت استفاده را ببرند. اين سفارش ها مملو از 
، حضرت  نکات و ظرايف اخالقی و اعتقادی است. وصيت نامه های به جا مانده از ائمه ی اطهار 

امام  خمينی (ره)، و شهدای هشت سال دفاع مقدس، از نمونه های خوب و مفيد اين موضوع هستند.
قالب  در  خويش  نزديکان  به  را  خود  رفتاری  يا  اخالقی  توصيه های  می توانند  نيز  عادی  افراد 
نامه يا به صورت شفاهی انتقال دهند. هر انسان تا زمان حيات خويش اختيار اموال خود را داراست و 
پس از مرگ، اين اموال در اختيار بازماندگان وی قرار می گيرد. البته وی می تواند (تا حدودی) نسبت 
به چگونگی تقسيم اين اموال پس از مرگ اظهار نظر (وصيت) کند. چگونگی وصيت و حدود آن را 

شرع تعيين می کند.
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پيشنهاد
گزيده ای از يک وصيت اخالقی (يکی از شهدای محل يا يک عالم برجسته) را 

انتخاب و در قالب چند سطر برای نصب در کالس يا تابلوی مدرسه ارائه نماييد.

٭   ٭   ٭

فوايد و فلسفه ی وصيت های مالی
بهترين طريقه ی تقسيم دارايی انسان پس از مرگ، روشی است که خداوند آن را مقرر فرموده و 
در کتاب شريف قرآن نيز ذکر گرديده است.١ انتقال اموال انسان به بستگان نزديک و تقسيم «عادالنه» ی 
افراد  شخصی  حقوق  به  نهادن  حرمت  و  فرد  زحمات  حفظ  برای  روش  مناسب ترين  آنان،  بين  آن 
و  می باشند  وی  خويشاوندان  و  خانواده  آنان،  «دلسوزترين»  و  انسان  به  اشخاص  «عزيزترين»  است. 
وی،  خانواده ی  به  انسان  اموال  انتقال  قانون  می شود.  محسوب  نيز  خانواده  دارايی  انسان،  دارايی 
عالوه   بر آرامش روحی فرد ناشی از اطمينان از به هدر  نرفتن تالش خويش، موجب استحکام پيوند 

خويشاوندی نيز می گردد.

فعاليت 
فوايد تعلّق  يافتن ارثيه به اقوام نزديک در دين اسالم را بيان نماييد. 

در کنار قانون الهی جهت تقسيم ارث، هر انسانی حق دارد درباره ی سرنوشت مال خويش پس 
از مرگ، حداکثر تا يک سوم از آن، وصيت نمايد. اين وصيت می تواند شامل صرف مال در امور 
خير، بهره مند کردن برخی اقوام يا آشنايانی که از او ارث نمی برند، اجيرکردن فرد جهت خواندن نماز 
قضا يا مستحبی، گرفتن نايب برای قضا  کردن روزه های فوت شده و انجام ساير اعمال عبادی ديگر نظير 

انجام حج عمره يا قرآن خواندن و نظير آن باشد.       
1 (يک سوم) آن «الزم االجرا» است  

3
اگر فرد بيش از ثلث دارايی خويش وصيت کند، فقط تا 

و باقی منوط به اجازه ی وارثين و گذشتن از حق شرعی خود می باشد.
به جز وصيت ثلث (که گاهی «ثلِث خيريه» نيز ناميده می شود)، درصورتی که بدهی، امانت و يا 

١ــ در درس بعد با برخی از اين قوانين آشنا خواهيد شد.
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مورد  در  و  برساند  خود  وصی  يا  وارثين  اطالع  به  را  آن  است  واجب  باشد،  وی  گردن  بر  حق الناسی 
ادای آن وصيت کند. اين قسمت از وصيت (در مورد پرداخت بدهی)، مشمول محدوديت به ثلث اموال 

نمی شود بلکه مقدم بر تقسيم ارث و جدا از آن محاسبه و پرداخت می گردد. 

٭   ٭   ٭

نحوه ی وصيت
همواره  انسان  که  است  مستحب  بلکه  نيست،  بيماری  يا  مرگ  زمان  به  منحصر  وصيت کردن 
خويش را برای مرگ و حوادث غير مترقبه آماده نموده و با عاقبت انديشی برای آينده برنامه ريزی کند. 
هر فرد مسلمان موظف است با مشاهده ی عاليم مرگ، امانات مردم را به صاحبانش بازگرداند و بدهی 
يا  نمايد  ادا  است  گردنش  بر  آن)  غير  يا  (مالی  ِدۡينی  اگر  کند؛  وصيت  آن  دادن  به  يا  پرداخت  را  خود 
حالليت بطلبد؛  همچنين  اگر فرزند صغيری دارد يا سرپرستِی يتيمی را برعهده دارد الزم است برای 

آنان قّيم تعيين نمايد.
می شود.  ناميده  «وصیّ»  می شود  وصيت  اجرای  عهده دار  وصيت کننده،  سوی  از  که  فردی 
صورت  به  يا  عادل  شاهد  دو  حضور  در  که  است  اين  بهتر  و  باشد  شفاهی  يا  کتبی  می تواند  وصيت 
بر  حج)  قضا،  روزه ی  و  اللّٰه (نماز  اگرحق  همچنين  نگردد.  اختالف  موجب  تا  پذيرد  انجام  محضری 

عهده ی وی است الزم است برای آن نيز از ثلث مال خويش وصيت نمايد. 

٭   ٭   ٭
رعايت  را  آن  بايد  که  دارد  وجود  تکاليفی  و  حقوق  وصيت  طرفين  از  يک  هر  برای  اسالم  در 

نمود: 

حقوق وصيت کننده
وارثين، و نيز وصی، موظف به رعايت موارد ذيل هستند: 

١ ــ توجه به «امانت» بودن وصيت نامه و محتوای آن، و وظيفه ی خطير امانت داری و مواظبت 
از تحريف نشدن آن. 

٢ ــ احترام به حق تصرف وصيت کننده درباره ی اموال خود پس از مرگ خويش و توجه به تکليف آور 
بودن اين حق برای وصی و نزديکان در عمل به مفاد آن  (مشروط به اين که خالف شرع نباشد). 

عنوان  به  آن،  به  دقيق  نمودن  عمل  و  وصيت  اجرای  نينداختن  تعويق  به  و  نکردن  کوتاهی  ٣ ــ 
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تشکر از زحمات آن سفر کرده.

حقوق وصيت  شوندگان
وصيت کننده نيز موظف به رعايت موارد ذيل درباره ی خويشاوندان خود می باشد: 

١ ــ عدم تبعيض ناروا در وصيت بين فرزندان يا ديگر نزديکان. 
٢ ــ عدم وصيت بيش از ثلث مال؛ بلکه سفارش شرع اين است که جهت حفظ حقوق وارثين 

شرعی، کمتر از ثلث وصيت کند. 
ـ   عدم بخشش تمام اموال خود به ديگران يا امور خير، به هنگام فوت يا نزديک   شدن آن، و  ٣ ـ

احترام به حق بهره مندی خويشان از ارثيه. 
ـ   در نظر گرفتن منابع مالی جهت مواردی که به آن وصيت می کند، تا ورثه برای انجام آن به  ٤ ـ

زحمت نيفتند. 
ـ   عدم وصيت به امور فتنه انگيز و اختالف افکن.  ٥ ـ

ـ عدم تعيين تکليف برای افرادی که سرپرستی آن ها را برعهده نداشته است.  ٦ ـ
٧ ــ عدم محدود نمودن افراد تحت سرپرستی خود در اموری که هر فرد حق انتخاب و آزادی 

عمل در آن را دارد. 

٭   ٭   ٭

وصيت های باطل
ـ  وصيت بيش از ثلث مال (مگر ورثه به آن راضی شوند و اجازه دهند).  ١ ـ
ـ  وصيت به انجام کار حرام يا کاری که موجب ظلم و تضييع حق شود.  ٢ـ

٣ ــ وصيت به اموری که در حدود اختيارات متوفی نبوده و دخالت در اموال يا امور ديگران 
محسوب می شود. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ ــ وصيت به محروم نمودن برخی از فرزندان از ارث چه حکمی دارد؟ 

ـ مثال هايی شايع از وصيت های بدون اعتبار (باطل) را بيان کنيد.  ٢ ـ
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درس دهم

ارث 

تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  لِلنِّساِء  َو  االۡقَرُبوَن  َو  اۡلوالِداِن  تََرَك  ا  ِممَّ نَِصيٌب  جاِل  لِلرِّ
ا َقلَّ ِمۡنُه أۡوکَُثَر نَِصيبًا َمۡفُروضًا  اۡلوالِداِن َو االۡقَرُبوَن ِممَّ

سوره  ی نساء، آيه ٧ 

ترجمه: برای مردان از آنچه والدين و خويشاوندان (پس از مرگ خويش) برجا 
می گذارند بهره ای است، و برای زنان (نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جا می گذارند 

سهمی؛ چه کم باشد و چه زياد؛ اين بهره مندی و سهم، تعيين شده و واجب است. 

آشنايی با چند اصطالح فقهی ــ حقوقی 
ُمَتَوفّٰی: فرد فوت شده 

واِرث: فردی که (طبق قانون) از متوفی ارث می برد. 
ث: فرد متوفی که ديگران از اموال باقی مانده ی او ارث می برند.  ُمَورِّ

ُوّراث: جمع وارث؛ به آن  «َوَرثه» نيز می گويند. 
ما تََرۡک: اموال باقی مانده از متوفی پس از کسر ديون و ساير مخارج؛ همچنين «ارثيه»، «تََرکه»، 

و «ارث» نيز به آن می گويند. 

٭   ٭   ٭
کيفيت تقسيم ارث

پس از فوت، اموال متوفی مطابق قانون الهی بين خويشاوندان وی تقسيم می گردد.طبق قانون 
اسالم نمی توان تمام ارث را به شخص خاصی اختصاص داد و او را «وارث انحصاری» قرار داد. 
همچنين نمی توان کسی از بستگان را (به طور کامل) از ارث محروم نمود؛ متوفی قبل از مرگ خويش 
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می تواند (حداکثر) تا يک سوم از اموال خويش را آن طور که صالح می داند وصيت نمايد، اما نسبت به 
دو سوم باقی مانده هيچ حقی ندارد و مطابق قانون الهی تقسيم می گردد. 

می شود؛  انجام  مّيت  مالی  ديون  پرداخت  و  دفن  و  کفن  هزينه های  کسر  از  پس  ارث،  تقسيم 
اين ديون عبارتند از: ديون شرعی (مانند: خمس، زکات، فطريه و کفارات روزه، هزينه ی حج نيابتی 

در  صورتی که حج بر وی واجب شده باشد، و غير آن)، و بدهی مالی به افراد و سازمان ها. 
پس از پاک شدن مال، نوبت به انجام وصايای مالی متوفی می رسد؛ اگر متوفی وصيت (مالی) 
نموده باشد، به آن وصيت (حداکثر تا ثلث ترکه) عمل می شود. و اگر بيش از ثلث وصيت نموده باشد در 
صورت رضايت ورثه، به آن مازاد نيز عمل می شود. سپس مابقی، مطابق قانون الهی بين وراث تقسيم 

می گردد. 
٭   ٭   ٭

وارثين عادی 
افرادی که به طور معمول از انسان ارث می برند عبارتند از: پدر، مادر، فرزند، همسر؛ که سهم 

هر يک به شرح ذيل است: 
1

2
1 از ماترک؛ و در صورتی که ميت فرزندی نداشته باشد: 

4
١ــ همسر (زوج): 

1

4
1 از ماترک؛ و در صورت نداشتن فرزند: 

8
ـ  همسر (زوجه):  ٢ ـ

1

6
ـ پدر و مادر: هر يک  ٣ ـ

٤ ــ فرزندان: پس از آن که سهم پدر، مادر و همسر، از ارث مشخص شد، مابقی بين فرزندان 
به نسبت تقسيم می گردد؛ پسر «دو سهم»، و دختر «يک سهم». 

مثال تقسيم ارث
مسأله: مردی از دنيا رفته و ماترک او پس از جدا کردن (و پرداخت) ديون و ثلِث 
خيريه اش، دوازده ميليون تومان است. ورثه ی او عبارتند از: پدر، مادر، همسر، دو پسر 

و يک دختر. سهم االرث هر يک را به دست آوريد. 
پاسخ: 

, , , ,× =
1

12000000 2000000
6

سهم پدر:   (تومان)  
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, , , ,× =
1

12000000 2000000
6

سهم مادر:   (تومان)  

, , , ,× =
1

12000000 1500000
8

سهم همسر (زوجه):   (تومان)  
کل سهم فرزندان (مابقی): 

(١،٥٠٠٠،٠٠٠+٢،٠٠٠،٠٠٠+٢،٠٠٠،٠٠٠)-١٢،٠٠٠،٠٠٠                
(تومان)             ٦،٥٠٠،٠٠٠=

با توجه به اين که نسبت سهم فرزنِد پسر، «دو» و نسبت سهم فرزنِد دختر «يک» 
است، با انجام عمِل تقسيم به نسبت، سهم هريک را به دست می آوريم: 

 ×2 2 مجموع نسبت ها: ٥ = (دختر) 1+ (پسر) 
, , , ,÷ =6 500000 5 1 مبلغ يک سهم (سهم فرزند دختر): (تومان) 300000

, , , ,× =2 1 300000 2 سهم هر فرزند پسر: (تومان) 600000

٭   ٭   ٭
تمرين

مادری از دنيا رحلت نموده و ماترک وی، پس از جدا   نمودن ساير مخارج و ثلث 
خيريه، شش ميليون تومان است. وارث های او عبارتند از: همسر، يک فرزند پسر و سه 

فرزند دختر. سهم ارث هر کدام را به دست آوريد. 

طبقات ارث 
وارثين به طور کلی به سه گروه تقسيم می شوند که هر گروه، «طبقه» نام دارد. تا زمانی که از هر 
طبقه حتی يک نفر وجود داشته باشد، نوبت به طبقه ی بعد نمی رسد. طبقه ی نخست عبارت است از: 

پدر، مادر و فرزندان متوفی. در صورت فوت تمام فرزندان، نوادگان به جای آن ها ارث می برند. 
طبقه ی دوم تشکيل شده است از: پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر و برادر. و در صورت زنده 

نبودن هيچيک از خواهران يا برادران ميت، فرزندانشان جايگزين می شوند. 
آن ها  فرزندان  همه،  فوت  صورت  در  و  خاله،  و  دائی  عمه،  عمو،  از:  متشکل  سوم  طبقه ی 

می باشد. 
٭ تذکر: همسر جزء طبقه ی خاصی نيست و همراه همه ی طبقات ارث می برد. 
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چند مثال
يک  فقط  فوت  هنگام  و  باشند  رفته  دنيا  از  وی  فوت  از  قبل  متوفی  فرزندان  برخی  اگر  ١ ــ 
تعلق  سهمی  نوه ها  يا  شده  فوت  فرزندان  به  می گيرد و  تعلق  به او  ماترک  همه ی  باشد،  زنده  پسر  فرزند 

نمی گيرد. 
به  باشند،  زنده  اول  طبقه  از  مادرش  فقط  وی،  شوهر  جز  و  نباشد  فرزند  صاحب  ميت  ـ اگر  ٢ ـ

1 باقی مانده نيز به مادر تعلق می گيرد. 
4

1 از ماترک را می دهند. 
4

1 از ماترک و به مادر 
2

شوهر 
٣ ــ اگر از ميت فقط دو نوه و چند خواهر باقی باشند، ارثيه بين نوادگان تقسيم می شود و به 

خواهران سهمی نمی رسد. 

٭   ٭   ٭
چند نکته: 

٭  کافر از مسلمان ارث نمی برد، حتی اگر جزو افراد طبقه ی نخست باشد. 
٭  اگر قاتل، جزو ورثه ی مقتول باشد، از او ارث نمی برد، مگر قتل از روی عمد نباشد. 

٭  در صورتی که متوفی درباره ی فردی که به طور قانونی از وی ارث می برد، وصيتی از ثلث 
مالش کرده باشد، اين فرد دو بار ارث می برد: ابتدا طبق وصيت به ثلث و سپس طبق قانون الهی. 

متعددی  تبصره های  دارای  و  است  ظريفی  و  مفصل  مبحث  ارث،  تقسيم  مسائل  توجه:  ٭  
در  می توانيد  شما  و  شد  ذکر  آن  از  مواردی  تنها  عزيزان،  شما  آشنايی  جهت  درس  اين  در  می باشد. 

صورت نياز يا تمايل، از کتاب های مفصل تر فقهی در اين زمينه و يا اساتيد فن کمک بگيريد. 

برای دانش آموزان فعال
تفاوت سهم و مسئوليت مردان

مردان چون مسئول تأمين هزينه های زندگی خود و افراد تحت تکفل خود هستند، 
نياز مالی بيشتری نسبت به زنان دارند. هر چند زنان نيز می توانند در اجتماع به کار و 
کسب روزی بپردازند ولی زن در اسالم وظيفه ای نسبت به تأمين هزينه ی زندگی ندارد 
و اموالش در اختيار وی است. از آن جا که معموالً زنان در منزل به امر تربيت فرزند و 
خانه داری مشغول اند و وظيفه ی مالی برعهده ندارند، سهم ارث آنان نصف مردان تعيين 
سوم  دو  مردان  چه  اگر  زيرا  نيست  زن  سهم  نصف    شدن  معنی  به  اين  البته  است.  شده 
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دارايی را به ارث می برند و زنان فقط يک سوم را، ولی آن دو سوم نيز در زندگی مشترک 
در اختيار آن دو قرار می گيرد و لذا اين تقسيم سرمايه، بهترين روش تقسيم عادالنه است 

و در تشکيل خانواده اثرات عميق و نافعی دارد. 
يا  و  نکنند  ازدواج  است  ممکن  مردان  يا  زنان  از  برخی  شود  گفته  است  ممکن 
گاهی هزينه ی زندگی بر عهده ی زن می افتد (مانند زنان بی سرپرست و يا بی شوهر)؛ پاسخ 
اين است که قوانين الهی همانند تمام قانون ها هماهنگ با نياز غالب افراد جامعه تنظيم 
می شود نه براساس استثناها، و در اسالم اصل بر اين است که افراد ازدواج کنند و مرد 

نيز مسئول پرداخت خرجی همسر و فرزندان می باشد. 
در  بلکه  نيست  جاری  موارد  تمام  در  زنان  سهم  بودن  نصف  که  اين  بعد  نکته ی 
يکسان است، سهم  مادر با پدر  بيشتر از مرد است؛ سهم  برخی موارد مساوی و حتی 

دختر (تک فرزند) بيشتر از پدر می باشد، ... .

با کمک از متن باال به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
١ ــ چرا در اسالم سهم ارث دختران کم تر از پسران تعيين شده است؟ حکمت اين امر چيست؟ 

ـ  برخی از مواردی را که سهم ارث زنان همانند سهم مردان است نام ببريد.  ٢ ـ

٭   ٭   ٭

 بهترين ارث
َث اآلباُء األبناءَ األدُب. امام علی  (ع): َخيُر ما ُورِّ

غررالحکم
بهترين چيزی که پدران برای فرزندان به ارث می گذارند ادب است. 
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درس يازدهم

احکام کسب و کار 

َعلَی  َيُقوُل  عليه السالم  أِميَراۡلُمؤِۡمنِيَن  َسِمۡعُت  َقاَل  ُنبَاتََة  ۡبِن  االٴۡصبَِغ  َعِن 
اۡلِمۡنبَِر:

اِر! اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر، اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر،اۡلِفۡقَه ثُمَّ اۡلَمۡتَجَر. َيا َمۡعَشَر التُّجَّ
َفا. ةِ َأۡخَفی ِمۡن َدبِيِب النَّۡمِل َعلَی الصَّ ٰبا ِفی َهِذِه االُمَّ َو اللَِّه لَلرِّ

فروع کافی، باب آداب التجاره، حديث ١
) نقل   می کند که: «خود شنيدم که  اصبغ بن نباته (يکی از ياران امير المؤمنين  

اميرالمؤمنين بر فراز منبر می فرمود: 
ای جماعت اهل تجارت! اول (يادگيری) فقه سپس (مشغول شدن به) تجارت،

اول يادگيری احکام سپس کسب و کار، اول فقه سپس تجارت؛ 
به خدا قسم که (راه يابی) ربا در ميان اين امت از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف 

صيقلی مخفی تر است».

جايگاه کسب و تجارت در زندگی فرد مسلمان
خداوند انسان را مکلف نموده تا مانند ساير موجودات، با کار و تالش، نيازهای خود و افراد تحت 
تکفلش را تأمين نمايد. کسب و کار و دوری از تن پروری موجب پرورش جسم (و روح) شده و انسان را 
از وابستگی به ديگران رها می سازد. در دين مبين اسالم، تالش برای به دست آوردن روزی حالل، نه تنها 
واجب است بلکه عبادت نيز محسوب شده و چنين افرادی که برای رفع نياز خانواده ی خود از آسايش 
خود می گذرند، «مجاهد در راه خدا» لقب گرفته اند؛ «اۡلکَادُّ َعلَی ِعَيالِِه ِمن َحالٍل کَاۡلُمَجاِهِد ِفی َسِبيِل 
اللَّه»١ . البته اين کسب و کار، انسان های مؤمن را از هدف اصلی خويش و ياد   خدا غافل نمی کند: 

١ــ  روايت از امام صادق  در کتاب کافی، َمن ال يَحَضُرُه الفقيه، وسائل الشيعه، و ديگر منابع روايی.
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کاِة»١. الةِ َو إيتاءِ الزَّ «ِرجاٌل ال ُتۡلهيِهۡم تِجاَرٌة َو البَۡيٌع َعۡن ِذکِۡر اللَِّه َو إِقاِم الصَّ
با وجود اين که مالک «حقيقی» تمام عالم، حضرت حق است، هر انسانی مطابق قوانين می تواند 
مالکيت «اعتباری» برخی اموال را دارا باشد و وظيفه دارد که آن را به طور صحيح مورد استفاده قرار 

دهد؛ نه اسراف کند و نه بخل بورزد.
٭   ٭   ٭

انواع داد و ستد در اسالم
به طور کلی هر داد و ستدی بر دو گونه است: صحيح و باطل. 

قرارداد صحيح عبارت از قراردادی است که طبق شرايط الزم در اسالم انجام شده باشد.بطالن 
قرار داد نيز به معنی «عدم انتقال ملکيت از فروشنده به خريدار» است، که در اين صورت، مشتری ملزم 
به بازگرداندن کاال به مالک اصلی، و فروشنده ملزم به پرداخت مبلغ دريافتی وی می باشد؛ زيرا تصرف 
در اموال ديگران اگر بدون حق قانونی يا رضايت آن ها باشد «غصب» است و گناه محسوب می شود. 

مستحب،  واجب،  می شوند:  تقسيم  پنج گونه  بر  اسالم  در  ستدها  و  داد  ديگر،  جنبه ی  از 
مباح،مکروه، حرام (در درس بعدی بيشتر در اين مورد گفتگو خواهيم کرد). 

داد و ستدها از نظر نوع کاال و شرايط، انواع مختلفی دارند، «خريد و فروش» (بيع)، رايج ترين 
نوع داد و ستد و مبادله ی کاال به شمار می رود که در اين درس با شرايط آن آشنايی پيدا خواهيم کرد. 

در درس بعد نيز برخی ديگر از انواع داد و ستد معرفی خواهند شد. 
٭   ٭   ٭

خريد و فروش (بيع) 
و  رضايت  بر  مبنی  (بايع)،  فروشنده  و  (مشتری)  خريدار  ميان  جانبه  دو  است  قراردادی  «بيع» 
موافقت طرفين به تبادل کاال با مبلغ آن. اين پيمان می تواند به صورت کتبی، شفاهی و يا داد و ستد 

(ُمعاطات) انجام پذيرد. 
الف ــ انواع خريد و فروش: قرارداد خريد و فروش کاال، برحسب زمان «تحويل کاال» و 

«پرداخت مبلغ»، سه گونه انجام پذير است: 
١ ــ نقد: تحويل کاال و پول، هم زمان و هنگام قرار  داد صورت می گيرد. 

٢ ــ نسيه: تحويل کاال زمان انعقاد قرارداد، و پرداخت مبلغ با تأخير صورت می گيرد. 
١ــ سوره ی نور، آيه ٣٧
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٣ ــ َسلَف (پيش خريد): در اين نوع قرارداد، ابتدا تمام مبلغ کاال به فروشنده پرداخت می گردد 
و کاال در زمان آينده تحويل مشتری می شود. 

در اين کتاب فقط به بررسی قراردادهای نقدی و شرايط صحت و فسخ آن ها پرداخته خواهد 
شد. 

ب ــ شرايط خريد و فروش
١ ــ شرايط خريدار و فروشنده: برای صحت قرارداد، هر يک از طرفين بايد شرايط ذيل 

را به هنگام عقد قرارداد داشته باشند: 
ـ  عقل  ١ ـ

٢ ــ  بلوغ١ 
٣ ــ مالکيت کاال يا پول، و يا دارا بودن اذن تصرف از سوی مالک آن 

ـ   قصد جدی در انعقاد قرارداد ٤ ـ
٥ ــ آزادی و اختيار در قبول يا رد قرارداد 

ـ عدم ممنوعيت از تصرف ٦ ـ
٢ ــ شرايط پول و کاال:

ـ کاال در زمان قرارداد موجود باشد. ١ ـ
٢ ــ فروشنده قادر به تسليم کاال به مشتری باشد. 

٣ ــ اوصاف کاال و آنچه در قيمت دخيل است مشخص باشد. 
داد   و  ستد  «مشاهده»  با  معموالً  که  اجناسی  مگر  باشد؛  مشخص  کاال  دقيق  وزن  يا  تعداد  ٤ ــ 

می شوند، مانند خانه يا فرش.  

فعاليت
با توجه به شرايط کاال و پول: 

فروش کااليی که مشخصات آن نامعلوم است و امکان رؤيت کاال قبل از خريد 
وجود ندارد ... است. همين طور، خريد و فروش ميوه ای که معموالً  آن را به صورت 

وزنی خريد و فروش می کنند، به صورت مشاهده ای .... است. 

١ــ البته در چيزهای مختصر، خريد و فروش با کودک مميز جايز است.
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ج ــ شرايط فسخ خريد و فروش: پس از رضايت طرفين و تبادل کاال و پول بين دو طرف، 
در صورت صحيح بودن قرارداد، عمل به مفاد آن قرارداد از سوی طرفين الزم است و هيچ کدام بدون 
رضايت و توافق ديگری، حق بر هم زدن آن را ندارند. البته در صورت پشيمان شدن يکی از طرفين و 

درخواست او، قبول اين درخواست («إقاله») و پس گرفتن قرارداد، مستحب است. 

: امام صادق 
هر مسلمانی کاالی فروخته شده را از خريدار پشيمان پس بگيرد خداوند سبحان 

در روز قيامت اشتباهات او را ناديده می گيرد. 
کتاب کافی،ج ٥، ص ١٥٣

در موارد زير می توان قرارداد را يک جانبه فسخ نمود:
ـ   قبل از خروج طرفين از محل قرارداد ١ ـ

٢ ــ ضرر و زيان قابل توجه يکی از طرفين بر اثر بی اطالعی يا فريب خوردن 
می تواند  را  کار  سه  از  يکی  اطالع،  از  پس  مشتری  صورت،  اين  در  کاال؛  بودن  معيوب  ٣ ــ 
انجام دهد: فسخ و پس دادن کاال، رضايت به همان کاالی معيوب بدون دريافت ما به التفاوت، دريافت 

مابه التفاوت (أۡرش). 
٤ــ شرط فسخ (در ضمن قرارداد) از سوی يکی از آن دو 

٥ ــ خريد حيوانات (تا سه روز) 
ـ تأخير بيش از سه روز در تحويل کاال  ٦ ـ

٧ ــ منافات داشتن وضعيت کاالی تحويلی با مشخصات وصف شده 

٭   ٭   ٭
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آزمون (١)
با توجه به شرايط مشتری و بايع:

 ....... نابالغ  نوجوان  با  همين طور  است،   ...... سفيه  با  فروش  و  خريد 
داد وستد نمود، مگر در مورد کاالهای ....... . اگر شخص کااليی را بدون رضايت 
صاحبش به فروش رساند چنين داد و ستدی صحيح ........ ، اما اگر پس از تبادل 
کاال و پول آن، صاحبش اجازه دهد آن داد و ستد ......... است و بيع .........

نام دارد. 
را  خود  کاالی  شوخی  به  فرد  اگر  است.   ........ غصبی  پول  با  کاال  خريد 
پس  را  آن  حق .....  مشتری  مبلغ،  و  کاال  تبادل  از  پس  بداند،  نيز  مشتری  و  بفروشد 
ندهد. اگر پس از فروش زمين معلوم شد وقفی بوده، فروشنده ...... پول گرفته شده 
را به خريدار .......... . شخصی که بدون اختيار و از روی ........ و تهديد، 
خريدار و  مراجعه به  مجبور به ....... کاالی خود به شخص ثالث شده، می تواند با 
......... مبلغ دريافتی، کاالی خود را ......... بگيرد؛ در اين صورت خريدار به 

سبب انعقاد قرارداد رسمی، حق ........ از پس دادن کاال امتناع نمايد. 

آزمون (٢) 
١ ــ در صورتی که خريدار حق فسخ داشته باشد، فروشنده ملزم به قبول آن و پس 
دادن مبلغ دريافتی .......، و در صورت استنکاف از آن، مرتکب .....شده و پول 

دريافت شده، حکم مال .... را دارد.
ـ  در صورتی که پس از اتمام قرارداد و تبادل کاال، مشتری شرط فسخ کند،  ٢ ـ

عمل به آن الزم ....... و فروشنده حق ...... مبلغ را پس ..... . 
تنها  ولی  خريد  را  کااليی  کتبی)  يا  شفاهی  قرارداد  صورت  (به  مشتری  اگر  ٣ ــ 
هنگام  به  محول  را  باقی  و  پرداخت  فروشنده  به  بيعانه،  عنوان  به  را،  آن  مبلغ  از  بخشی 
تحويل آن نمود، فروشنده تا ..... روز موظف است آن کاال را برای او نگهدارد و پس 

از گذشت سه روز و عدم مراجعه ی مشتری، می تواند قرارداد را ....... نمايد. 
را  قرارداد  دارد  حق  روز   ٣ تا  نمايد،  خريداری  را  سالم  حيوانی  که  کسی  ٤ ــ 

..... و حيوان را به صاحبش ........ .
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برای دانش آموزان فعال
«برخی آداب و مستحبات داد    و ستد در اسالم» 

آداب مخصوص فروشنده:
١ ــ کاالی فروخته شده را در صورت پشيمانی مشتری پس بگيرد. 

٢ــ مقداری بيش از آن چه پول دريافت می کند کاال بدهد، به اصطالح «چرب تر 
بکشد».

٣ ــ بين خريدارانی که چانه می زنند و آن  هايی که چانه زنی نمی کنند تفاوت نگذارد 
و به کسانی که چانه نمی زنند گرانتر از ديگری نفروشد. 

٤ ــ قبل از طلوع آفتاب به دعا و قرائت قرآن پرداخته و از تجارت بپرهيزد. 
٥ ــ ابتدای طلوع خورشيد شروع به کسب و کار کند و جزو اولين نفراتی باشد 

که در ابتدای صبح، آغاز به کار می کند. 
کار  از  دست  شب،  ابتدای  يا  آفتاب  غروب  در  که  باشد  نفراتی  اولين  جزو  ٦ ــ 

می کشد. 
٧ ــ از قسم  خوردن، حتی اگر راست هم باشد، خودداری کند. 

اشکال  (اطالع رسانی  نکند  تمجيد  و  تعريف  خود  کاالی  از  حد  از  ـ   بيش  ٨  ـ
ندارد). 

ـ از افراد مؤمن و با تقوا سود نگيرد (يا کمتر بگيرد).  ٩ ـ
آداب مخصوص مشتری: 

ـ   بر سر قيمت کاال چانه نزند.  ١ ـ
ـ   از قسم خوردن خودداری کند.  ٢ ـ

ـ  به عيب جويی از کاال و ايراد گرفتن از آن نپردازد.  ٣ ـ
٤ ــ پس از اتمام داد   و   ستد و تبادل کاال و پول، تقاضای تخفيف و پايين    آوردن 

قيمت را نکند. 
ـ   هنگام مذاکره ی دو نفر ديگر در مورد داد   و  ستد، وارد آن داد    و   ستد نشود و  ٥ ـ

پيشنهاد قيمت باالتر ندهد. 
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بينديشيد و پاسخ دهيد
١ ــ ضرر انجام بيع باطل، متوجه کدام يک از طرفين می شود؟ 

٢ ــ چرا رضايت طرفين برای انجام بيع کافی نيست؟ 
٣ ــ حکمت بطالن خريد و فروش با نابالغ چيست؟ 

٤ ــ در صورتی که فروشنده از پذيرش حکم فسخ امتناع نمايد وظيفه ی خريدار 
چيست؟ 


