
 وآــالــت

به ديگرى واگذار   انجام دهد   تواند   شرعًا مى  انسان    آه  را کاری آن است آه     »وآالت«  ـ  1مسأله  

  .نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثًال آسى را وآيل آند آه خانه او را بفروشد

 ام دهند وآيل و موّآل هر دو بايد عاقل و بالغ باشند و وآالت را از روى قصد و اختيار انجـ 2مسأله  

  .)یعنی مال خود را بيهوده به هدر ندهند(و سفيه نباشند 

توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر                 قرارداد وآالت را مى     ـ  3مسأله  

انجام داد، همچنين اگر عمًال به ديگرى بفهماند آه او را وآيل آرده و او هم عمًال بفهماند آه قبول                            

  . است صحيح نموده است

 انجام آن را عقًال يا شرعًا ندارد باطل     حقى حرام، يا در امورى آه وآيل         وآالت در آارها   ـ  4مسأله  

تواند براى   است، مثًال شخصى آه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى                       

  .خواندن صيغه از طرف ديگرى وآيل شود

براى يكى از آارها بدون     کسی دیگری را     اگر   بنا بر این،  .  مورد وکالت باید معين باشد      ـ  5مسأله  

  .آه آن آار را معّين نمايد، وآيل آند صحيح نيست اين

حق ندارد از آن پس از طرف او           برکنار می شود و    هرگاه آسى وآيل خود راعزل آند،         ـ  6مسأله  

  .برودتواند از وآالت آنار   وآيل هرموقع بخواهد مىهمچنين، کاری را انجام دهد

تواند براى انجام آارى آه به او واگذار شده ديگرى را وآيل آند، مگر اين آه         وآيل نمى  ـ  7مسأله  

تواند هر   موّآل به او اجازه داده باشد آه از طرف خودش يا از طرف او وآيل بگيرد، در اين صورت مى                         

  .طور آه به او اجازه داده است عمل نمايد

 چند نفر را براى انجام آارى وآيل آند و به آنها بگويد هر آدام از شما                      اگر شخصی   ـ  8مسأله  

وآيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان آار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها                              

شود و اگر بگويد همه باهم وآيل من هستيد هيچ آدام به تنهايى                   بميرد، وآالت ديگران باطل نمى     

و اگر  بلکه باید با اتفاق آراء و هماهنگی کار را انجام دهند                انجام دهد      را از طرف او       ىتواند آار  نمى

  .شود يكى از آنان بميرد وآالت ديگران هم باطل مى

هوشى  ، ولى بى  شود ا ديوانه شود وآالت باطل مى      وآيل يا موّآل از دنيا برود ي       اگر    ـ  9مسأله  

  .موّقت موجب باطل شدن وآالت نيست



 براى او قرار دهد بايد بعد از           مزدی  براى انجام آارى وآيل آند و           هرگاه آسى را    ـ  10مسأله  

  .انجام آار، آن را بپردازد

  آوتاهى آند، يا غير از        او قرار داده شده    دارى اموالى آه در اختيار        اگر وآيل در نگه    ـ  11مسأله  

  .ز بين برود يا ناقص شود، ضامن استتصرفى آه به او اجازه داده شده تصّرف ديگرى بنمايد و آن مال ا
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