
 

چهلمین جلسه فقهی احناف گلستان با حضور اعضای شورای محفل فقهی,به عالوه اعضای دبیرخانه شورای افتاء و 

چنارلی  جمع کثیری ازعلما اهل سنت ترکمن صحرا در تاریخ های هشتم و نهم دی ماه در حوزه دینی علمیه ربانی 

 . برگزار گردید

نصاب زکات و گذشتن از حق ارث مقاالت ارائه شده تحت بررسی   طی نشست های انجام شده در مورد دو مساله

 .قرار گرفته و در پایان امور ذیل به تصویب رسید

گردد، یا نصاب طال,پس از قرائت و استماع   و اسکناس که با نصاب نقره محاسبه  درمورد اینکه اموال تجاری

ا نصاب طال موافق بودند و به نظر واحدی نرسیدند و مقاالت ،بعضی از حضارقائل به محاسبه با نقره و برخی دیگر ب

 .محفل فقهی این مساله را به جلسات آینده موکول کرد

 :و اما بندهای به تصویب رسیده این عبارات بودند

نمی شود و وارث  فقهی حق ارث با گذشت نمودن ساقط   درمسئله گذشت ازحق ارث با توجه به نصوص -الف

 .زمان طویل ادعای حق نمایدمی تواند با وجود گذشت 



در این خصوص احمد آخوند قربان پور عضو دبیرخانه محفل فقهی یاد شده چنین توضیح داد:با توجه به اینکه در 

می تواند آن چه را که بخشیده باز پس   وارث در هر زمان  بنابراین  این نوع بخشش ها حدود ارث مشخص نشده

که شرایط واگذاری رعایت شده و یا دست   واگذاری را نمی دهد مگر آن گیرد.این نوع بخشش ها معموال معنای

 .مال تنظیم شده باشد  خطی میان دهنده و گیرنده

اگر گذشت به معنای هبه باشد چون مشاع بوده به قول امام ابوحنیفه رحمه اهلل علیه هبه مشاع نافذ نیست و واهب  -ب

عملی, سهمش را به موهب له تحویل دهد هبه صحیح است و واهب حق حق ادعا دارد.البته اگر واهب بعد از تقسیم 

نماید،   خود چیزی از ترکه بگیرد و مابقی را گذشت ادعا ندارد.همچنین در صورتی که در مقابل سهم االرث 

 .بعدا حق ادعا ندارد صلح کننده   دراین صورت هم

به گذشت بعضی از ورثه، تقسیم ترکه را به   وجهترکه را تقسیم می کند بدون ت توصیه می شود عالمی که  -ج  

 .طور کامل انجام دهد

احمد آخوند قربان پور زمان نشست بعدی )چهل ویکم ( را ششم و هفتم اردیبهشت ماه اعالم کرد. وی 

افزود:سرفصل موضوعات جلسه بعدی مشخص شده و اعضای شورای محفل فقهی چند ماه فرصت دارند تا مقاالت 

می   ره موضوعات داده شده تنظیم نمایند.این مقاالت چند هفته پیش از تاریخ جلسه بعدی تحویل گرفتهخود را دربا

 .بگیرد شوند تا بررسی اولیه روی آن ها انجام 

الزم به ذکر است که در چهلمین جلسه فقهی ترکمن صحرا عبدالجبار آخوند نیک نهاد مدیر حوزه دینی حنفیه 

دیر حوزه علمیه اهل سنت خادمیه امانلی شهرستان رازجرگالن ،صالح الدین آخوند گنبد ،گلدی آخوند کمالی م

گوگالن مدیر حوزه علمیه ربانیه چنارلی و مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر به عنوان 

 .چهارعضو اصلی حضور پیدا کرده بودند

ی کاکا جان آخوند حنفی امام جمعه موقت بناور و اسماعیل عالوه بر احمد آخوند قربان پور دو عضو دیگر به نام ها

 .حاضر بودند  به عنوان اعضای دبیرخانه افتاء در محفل فقهی  آخوند قدیری امام جمعه اهل سنت چنارلی

 


