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و حاكم شرع كردستان كاك حسن اميني:  در استفتاء از مفتي

و تأكيـد قـرآن در آيات مبارك قرآن در مورد تقسيم ارث، يكي از موارد مـورد توجـه
و تنهـا پـس از  و بازپرداخت آن به صاحبان دين اسـت كريم، استثنا كردن دين متوفي

ي تقسيم ارث، به همسـر اداي ديون متوفي، تقسيم ارث صحيح است. از طرف ديگر در قاعده

متوفي بدون فرزند
1
4

و داراي فرزند
1
8

ـ ماترك تعلق مي و به هيچ وجه بـه حق وق او از قبيـل مهريـه، گيرد
و يا زحمات خانه و غيره...هداري زن خاندرآمد اقتصادي خود او كه در آن خانه صرف شده است از قبيل حقوق كارمندي دار

و  دتوجهي نشده مابه حساب نميينجزو مستثنيات و فقط از كل ترك آيد
1
4

اي
1
8

سهم او است كه بعضاً سـهم اوالد چنـد
ي تقسيم ارث شرعي است؟ آيا اين شيوه.تبرابر مادر آنهاس

و بعد از فوتش بايد دوبـاره فرزنـدان نكته ي ديگر اين است كه در برخي موارد با اين استدالل كه همسر متوفي پير است

و جدا كردن حتي آن تقسيم ارث كنند، از همان ابتدا كل ماترك را بدون احتساب
1
8

و مثالً ميان خود تقسيم مي ساليانه كنند
 دهند. آيا اين امر وجاهت شرعي دارد؟يا ماهيانه مبلغي به مادرشان مي

 اهللا، رسولدمحمّ علي السالمو والصالة الحمدهللا،و اهللا بسم

 واالهمنو اصحابهو آله عليو

 ما در پاسخ گردانندان عزيز نشريه راه
به در رابطه با ميراث ميت الزم است ابتداء توجه همگان را

ت تعلّـق  اين مطلب جلب كرد: كه چهار حقّ بـه تركـه ميـ
و تـدفين خـود متـوفّي، هزينه-1خواهد گرفت  ي تكفين،

ت-3ي ديون وي، پرداخت كلّيه-2 ت ميـتنفيذ وصـي-
-4در حـد يـك سـوم ثـروتش،-اگر وصيت كـرده باشـد

ي پيش.ي اموالش از سه فقرهدهتقسيم باقيمان
حال ممكن است بستگان يا دوستان ميت با طيب خاطر از
و دفــن) تقبــل كننــد.  (كفــن امــوال خودشــان بنــد اول را
ت وصـيت مـالي نكـرده باشـد در ايـن  همچنين شايد ميـ

شود. كه غالبـاً چنـين بـوده صورت اين دو مورد منتفي مي
كمتر پيش-مديون باشد اگر ميت-ي دين است، اما قضيه

و غالبـاً وارثـان هـم بـدون  آمده كه ديگران آن را بپردازند
نماينـد. در توجه به آن، ماترك را در ميان خود تقسيم مـي 

اينجا بايد وراث بدانند: به ميزان وامي كه به امـوال مـورث 
و حكـم  (شخص متوفّي) تعلّق دارد براي آنان حـرام اسـت

و مهريهاموال غصبي را دارد. ي همسر ميت نيز دين است
به اموال باقيمانده تعلّـق دارد كـه قبـل از تأديـه آن سـاير

وارثان حقّ ندارند امـوال متـوفّي را تقسـيم كننـد. مهريـه 
و صورت درسـت اسمشهنگام عقد  مهريه يا صداق است

و مشروع آن اين است كه همان وقت مـرد بـه همسـرش 
و صد و محبت و مهر اقت خويش را نسبت بـه تقديم كرده

هـاي يا مانند امروز با تقبل مهريه-وي در عمل نه با قول 
و فريبكارانه در حد ده و دروغين و به غيرممكن و صدها ها

ثابت نمايد. بعد از زمان-،اندازه تاريخ تولد دخترخانم سكّه
ي عقد ديگر اسم مهريه برايش درست نيست بلكه مهريـه 

هقزمان عقد اكنون شده و ديـن بـر ذمـ ي شـوهر آن هريه
خانم، حال كه او نيست تا اين دين را ادا كند قهـراً بايـد از

 اش پرداخت شود.تركه
ت 1نهـاو اما اين كه همسر متوفّي آيا

4
1سـهم يـا

8
سـهم را
دارد يا بيشتر از آن؟ آري از امـوال شـوهرش فقـط همـين 

مي مقدار م حقوق بگير برد اما اگر اين خانرا به عنوان ارث
بوده يا شغل درآمدزايي مانند قاليبافي، معاملـه، كشـاورزي
و همراهي شـوهرش انجـام داده باشـد،  و... را با مشاركت
سهم وي از درآمد مشترك بـا شـوهرش در طـول زنـدگي
و قبـل از تقسـيم  مشترك بايد برايش در نظر گرفته شـود
ارث به وي پرداخـت گـردد. مگـر ثابـت شـود كـه وي از 

ترنج خود چيزهايي را براي خودش تهيه نموده اسـت از دس
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و قبيل: خانه، مغـازه، زمـين، ماشـين كـه در حـد، حقـوق
 زحمات وي در گذشته خواهد بود.

و داريخانـه امـا باشـد نداشته درآمدزايي كار هيچ اگر حتي
-حـق بايـد هم باز است داده انجام احسن بنحو را داريبچه

 اسـالم قانونو شريعت در چون گردد، لحاظ برايش الزحمه

 كند، عملي خودش تنها را وظايف اين حتي نيست مكلّف زن

 در پاداشو اجر او زحمات آن قبال در بايد داد انجام اگر پس

 زندگي هزينه كه دانندمي مسلمانانيهمه شود. گرفته نظر

 زن نـدچ هـر اسـت پـدرو شـوهريعهده بر فرزندانو زن

 هزينـه چـه آن پـس باشد، هم فراوانتثروو حقوق داراي

 آنچـهو شـده محسـوب مـرد ثـروتو كسـب از استدهش

 مگـر آمد، خواهد بشمار همسرشياندوخته است باقيمانده

و ثـروت هـم بـاز زن الزحمهحقو حقوقيمحاسبه از پس
 بصـورت يـا حقـوق آن مقدار تعيين البته بماند. باقي اموالي

 صورت وي وراث سايرو متوفي همسر ميان توافقوحتصال

 خبره. اشخاص توسط برآوردو تخمين با يا گيردمي
ي پير است در آخر در مورد اين مطلب كه چون همسر متوفّ

و بعد از فوتش بايد دوبـارهو شايد بدين زودي ها فوت كند
وارثان تقسـيم ارث كننـد. پـس از هـم اكنـون او را مـرده 

و ي ماترك شوهرش را در ميان خود تقسـيم همه پنداشته
بيمي باوري به غيـب، كنيم(!!) اين مطلب بسيار غيرديني،

و بي و بـي خجالـت ادبـيِ سطحي نگري  اسـت مهـري آور
نسبت به مادر. در اين باره بايد گفـت: اوالً: از كجـا معلـوم
كه فرزندان قبل از مادرشان فوت نكننـد كـه ايـن قضـيه 

افتاده است. ثانياً: شايد آن خانم بخواهد سـهم بسيار اتفاق 
و براي وارثان بعد خود  خود را صرف احسان كند يا ببخشد
و  ارثي باقي نگذارد. ثالثـاً: كسـي كـه خـودش داراي مـال
و  ثروت است چرا بايد مثل گدايان نگهش به دست فرزنـد
و دامادش باشد كه از ثروت خودش به وي ماهيانه  عروس

و كمك  -كنند؟! رابعاً: فرزندان چگونه خجالت نمـي بدهند
و اعـالم كشند با اين اقدامشان به مادرشان پيام مي دهنـد

كنـيم كنند كه ما روزشماري بلكه لحظـه شـماري مـي مي
و حتي شما را مرده فرض كرده ايـم؟! كـه براي مرگ شما

و شرمندگي بر چنين فرزنداني.  مرگ
و متعـال اهللا قانونبربرا در گذاريقانون عمل اين باالخرهو

 كه آن، از تعديو است اهللا حدود مقابل در حدودو حد تعيين

 يَتَعَـدَّ وَمَنْ« گويد:ميو زندمي نهيب كساني چنين به خداوند

 از هـركسو)229/البقـره(»الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهِ حُدُودَ

-بـي كنـد، تجاوزو نهد فراتر پا الهي مرزهايو حدود

 اللَّـهَ يُحَـادُّونَ الَّـذِينَ إِنَّ«.ستمگرند كساني چنين اين گمان

 پيغمبـرشو خدا با كه كساني)5(مجادله/»كُبِتُوا وَرَسُولَهُ

 الَّـذِينَ إِنَّ«.شـوند مـي ذليـلو خـوار كننـد، مـي دشمني

 مسلّماً)20(مجادله/» األَذَلِّـينَفِيأُوْلَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُحَادُّونَ

 زمـره از كنند، مي دشمني پيغمبرشو خدا با كه كساني

.بود خواهند)مردمان( خوارترينو ترين پست

و با توجه به آنچه گذشت به همه ي وارثان مسلمان توصيه
شود كه: به همسران مرد متـوفّي بخصـوص تذكّر اكيد مي

اگر مادر خودشان هم باشد ستم نكنند، حقوق يـاد شـده را 
و احترام و بنحو احسن آميز بـه آنـان بپردازنـد، بطور كامل

و خوردن اموال آنان،  وو مبادا با اغتصاب كسـتنشآزردن
و رئوفشان  و نازك و-خـدا نـاكرده-قلب حساس آرامـش

و خانواده و خوشبختي خود شان را در دنيا به آتش كشـيده
- از اين آتش به آتش ابدي آخرت نيز گرفتار آينـد نارسته

و ستم»ةيامَالقِ ومَيَ ماتٌلُظُ لمَلظُّاَ« آخر-كه پناه بر خدا ظلم

و  و خويشان چند برابـر آن بـر ديگـران سـزا بر اقوام

 مجازات دارد. 

هتبركاواهللاةرحمو عليكم السالمو
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