
 وصّيـــــت

 آن است آه انسان سفارش آند بعد از مرگش آارهايى را انجام دهند                     »وصّيت«  ـ  1مسأله  

تمليک بخشی از اموال او به فرد یا افراد معّين پس از مرگ،                 محّل دفن و مراسم ديگر ، يا          تعيينمانند  

  .براى اوالد خودیا تعيين قّيم و سرپرست 

 و  اعالم کند  خود را    نظرتواند با گفتن يا نوشتن        آند مى  خواهد وصّيت   آسى آه مى   ـ  2مسأله  

  .اى آه مقصودش را برساند وصّيت آند تواند با اشاره اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مى

و بايد سفيه نباشد و حاآم شرع او را از تصّرف                ّيت آننده بايد بالغ و عاقل باشد         وص ـ  3مسأله  

  . از روى قصد و اختيار وصّيت آند، نه از روى اآراه و اجباردراموالش ممنوع نكرده باشد و

حقوقی را که بر     هاى مرگ را در خود ديد بايد فورًا              هنگامى آه انسان آثار و نشانه        ـ  4مسأله  

 و اگر اطمينان ندارد آه به       گردن او است ادا کند و اگر فرصت یا توان پرداخت آن را ندارد باید وصيت کند                  

پردازند، وصّيت   دهى او را مى   آنند بايد شاهد بگيرد، ولى اگر مطمئن است آه ورثه ب            وصّيت او عمل    

  . نيستواجب 

 آسى چند وصى براى خود معّين آند چنانچه اجازه داده است هر آدام به تنهايى                اگر  ـ  5مسأله  

نند به  و هرکدام به طور مستقل می توا         به وصّيت او عمل آنند الزم نيست از يكديگر اجازه بگيرند                  

) خواه گفته باشد همه باهم عمل آنند يا نگفته باشد         ( اگر اجازه نداده است       اما ووصيت او عمل کنند،     

بايد با نظر يكديگر به وصّيت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكارى نباشند، يا در تشخيص مصلحت                          

گردد بايد حاآم شرع      اختالف آنند، در صورتى آه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصّيت يا تأخير آن                        

  .ترتيبى دهد آه عمل به وصّيت، زمين نماند

مثًال اّول بگويد ثلث مالش را به آسى دهند و بعد            ( از وصّيت خود برگردد      اگر شخصی   ـ  6مسأله  

آه قّيمى براى     شود، همچنين اگر وصّيت خود را تغيير دهد مثل آن               وصّيت باطل مى   )  بگويد ندهند 

شود و نيز اگر آارى آند آه         رى را به جاى او تعيين آند وصّيت اّول باطل مى            صغير معّين آرده بعد ديگ    

اى را آه وصّيت آرده به آسى بدهند، بفروشد، يا           مثًال خانه (معلوم شود از وصّيت خود برگشته است        

  ).آسى را براى فروش آن وآيل نمايد

ند نصف آن را به ديگرى         وصّيت آند چيز معّينى را به آسى دهند بعد وصّيت آ                اگر  ـ  7مسأله  

  .دهند، بايد آن مال را دو قسمت آرده، به هر آدام نصف آن را بدهند
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 هرگاه وصّيت آند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند بايد                           ـ  8مسأله  

  .مطابق آن عمل شود

د آسى را آمك بگيرد       وصى نتواند به تنهايى آارهاى مّيت را انجام دهد و نتوان               اگر  ـ  9مسأله  

  .آند حاآم شرع براى آمك او فردى را تعيين مى

 او در    اگر همه يا قسمتى از مال مّيت در دست وصى تلف شود،                   در صورتی که     ـ  10مسأله  

  .و اّال ضامن است نگهدارى آن آوتاهى نكرده و برخالف دستور مّيت رفتار ننموده ضامن نيست،

د آند و بگويد اگر او بميرد فالن شخص ديگر وصّى من                  هرگاه آسى را وصّى خو       ـ  11مسأله  

  .شود باشد اين وصّيت صحيح است و اگر وصّى اّول بميرد وصّى دوم جانشين او مى

 بدهكارى و حّج واجب و خمس و زآات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه                       ـ  12مسأله  

ه وصّيتى آرده باشد آه ثلث يا مقدارى از ثلث را             وصّيت نكرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگا         

ماند  آنچه بعد از اداى دين اضافه مىدر غير این صورت ، به مصرفى برسانند بايد به وصّيت عمل آنند و        

  .مال ورثه است

آه ورثه اجازه    تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصّيت آند، مگر اين               انسان نمى  ـ  13مسأله  

  .ن اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوتدهند، خواه اي

اموال او را به مصرفى برسانم، يا قّيم          ثلث   آسى اّدعا آند من وصّى مّيتم آه           اگر  ـ  14مسأله  

 . عادل گفته او را تصديق آنندشاهديد اّدعاى او را پذيرفت آه دو هاى او هستم فقط در صورتى با بّچه

 قــــــرض

است و در آيات قرآن مجيد و اخبار                   و بسيار پسندیده        ّب   مستح  قرض دادن از آارهاى       

ثواب صدقه ده   «در روايتى آمده است آه      .   است درباره آن زياد سفارش شده    )  عليهم السالم (معصومين

  »!برابر است و ثواب قرض هيجده برابر

آه   صورت توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين                  قرارداد قرض را مى      ـ  1مسأله  

  .چيزى را به نّيت قرض به آسى بدهد و او هم به همين نّيت بگيرد
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» گيرنده«و  »  دهنده قرض«جنس روشن باشد و نيز      نوع   در قرض بايد مقدار و مّدت و          ـ  2مسأله  

هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصّرف در اموال خود نباشند و اين آار را از روى اراده و                              

  .د، نه اجبار و اآراهقصد انجام دهن

در  هرگاه طلبكار طلب خود را  مطالبه آند بدهكار بايد فورًا آن را بپردازد، و تأخير آن                         ـ  3مسأله  

زندگی اى آه در آن       گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه         صورتی که توان پرداخت را داشته باشد          

تواند او را     طلبكار بايد صبر آند و نمى        چيزى نداشته باشد،       زندگی   ضروری  و اثاث و لوازم      می کند 

مجبور آند آه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، اّما بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تالش آند و    

  .از طريق آسب و آار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد

يش از مخارج واجب آفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در                       اگر مال مّيت ب     ـ  4مسأله  

  .رسد همين راه مصرف آرد و به وارث چيزى نمى

  . هرگاه قرض دهنده شرط آند آه زيادتر از مقدارى آه داده بگيرد، ربا و حرام استـ 5مسأله 

شود  الك آن نمى   ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و آسى آه قرض ربايى گرفته م                ـ  6مسأله  

  .و تصّرف در آن جايز نيست

توانند آن را     بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او  بايد پرداخت شود و طلبكاران مى               اگر  ـ  7مسأله  

  .مطالبه نمايند

 ضــمـانـت

تواند صيغه لفظى به       انسان بخواهد ضامن شود آه بدهى آسى را بدهد مى              اگر  ـ  1مسأله  

و »  من ضامنم طلب فالن آس را بدهم        «:   مثًال بگويد  ،يا هر زبان ديگر بخواند        زبان فارسى يا عربى      

  .نند امضا آ ند قرارداد ضمانت را نتوا و نيز مى» قبول آردم«: طلبكار هم بگويد

 و او  باید بدهی را       گردد    بدهى بدهكار به ذّمه ضامن منتقل مى        ، بعد از ضامن شدن    ـ  2مسأله  

تواند آن   بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى          درخواست  و اگر ضمانت به     بپردازد،  

شود، به    نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد آه شخصى، ضامن ديگرى مى              .را از بدهكار سابق بگيرد     

اين منظور آه اگر بدهكار در دادن بدهى آوتاهى آرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از                      

 نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى آه در بانكها يا در برابر وامها                         تبگيرد، اين نوع ضمان     ضامن  

  .گيرند از اين قبيل است مى
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 بايد بالغ و عاقل باشند، و آسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز                »طلبكار«و    »ضامن«  ـ  3مسأله  

  .نباشندو ممنوع التصّرف در مال خود سفيه 

  .معّين باشد»  بدهىنوع«و » بدهكار«و » طلبكار«بايد  در ضمانت ـ 4مسأله 

تواند از بدهكار چيزى بگيرد و         طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى           اگر  ـ  5مسأله  

  .مطالبه نمايد از بدهکار تواند مقدار رانمى را ببخشد آن اگر مقدارى از آن

 ضامن يا   مگر اینکه طلبكار فسخ آند،     تواند ضمانت خود را بدون رضايت           ضامن نمى  ـ  6مسأله  

  .توانند فسخ آنند  آنند آه هر وقت بخواهند مىتوافقطلبكار در قرار داد خود 

  

 غــصــب

و  این    مسّلط شود،     و زور     ظلم با  دیگری بر مال يا حّق      شخصیآن است آه    »  غصب  «ـ  1مسأله  

  .يكى از گناهان آبيره استعمل 

مسجد يا مدرسه و پل آه براى         اماکن عمومی مانند     دم از    هرگاه آسى نگذارد مر     ـ  2مسأله  

  . و مرتکب گناه شده استعموم ساخته شده استفاده آنند، حّق آنان را غصب نموده

  .غصب استاز مصادیق بارز المال مسلمين بدون حق نيز  بر اموال بيتنا روا سّلط ت ـ 3مسأله 

صاحبش برگرداند،    هر چه زودتر به     واجب است شخص غاصب مالى را آه غصب آرده         ـ  4مسأله  

 و اگر خسارتی شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد  مىمرتکبو هر قدر تأخير آند گناه بيشترى 

  .بر آن وارد شود باید جبران کند

اى از گوسفند    آه بّره   از مالى آه غصب آرده منفعتى به دست آيد، مانند اين                اگر  ـ  5مسأله  

اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند                     ا ميوه غصبى متوّلد شود، ي    

اى را غصب آند بايد مال االجاره آن را در               اگر آسى خانه    همچنين  .غاصب هم زحمت آشيده باشد     

مّدتى آه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنين اموال                     

  .ومبيل و غير آنديگر مانند ات
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 مالى را آه غصب آرده طورى تغيير دهد آه از اّولش بهتر شود، مثًال طالى غصبى                 اگر  ـ  6مسأله  

را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين صورت به من بده بايد                       

  .مزدى بگيرد تواند براى زحمت خود بدهد، و نمى

ل غصبى را طورى تغيير دهد آه از اولش بهتر شود ولى صاحب مال براى منظور                 ما اگر  ـ  7مسأله  

 واجب است چنين آند و اگر عيبى بر آن             ، در این صورت    خاّصى بگويد بايد آن را به صورت اّول درآورى          

  .وارد شود و قيمت آن از اّول آمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد

صب آرده زراعت آند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن                 در زمينى آه غ     اگر  ـ  8مسأله  

مال غاصب است، ولى بايد اجاره زمين را در مّدتى آه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد                     

و چنانچه در اثناء آار صاحب زمين راضى نباشد آه زراعت و درخت در آن زمين بماند غاصب بايد فورا آن                     

د باعث خسارت او شود و اگر نقصى در زمين پيدا شود بايد تفاوت قيمت را بدهد و                         را بكند، هر چن    

تواند صاحب زمين را مجبور آند آه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، همچنين صاحب                      غاصب نمى 

  .تواند غاصب را مجبور آند آه زراعت يا درخت را به او بفروشد زمين نمى

ب آرده از بين برود در صورتى آه از چيزهايى باشد آه مثل و مانند             مالى را آه غص    اگر  ـ  9مسأله  

 فرشهاى دست بافت، بايد قيمت آن را بدهد و اگر قيمت بازار آن                 برخیآن معموًال آمياب است مانند       

فرق آرده باشد بايد قيمت روزى را آه تلف آرده بدهد و اگر از چيزهايى است مانند گندم وجو و                               

شود آه معموًال    ها درست مى   ها و ظرفهايى آه با آارخانه      ماشينى، انواع پارچه  بسيارى از فرشهاى    

مثل آن فراوان است، بايد مثل همان چيز را آه غصب آرده بدهد، ولى بايد خصوصّياتش مثل همان                         

  .مالى باشد آه از بين رفته است
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