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تقريظ
-صلي اهللا عليه وسلم-والصلوة والسالم علي رسول اهللا احلمد هللا
. صحابه امجعنيله واوعلي آ

انسان عصاره وگل سرسبد خملوقات وموجودمتعهدومسؤل بوده 
که با ادينه شدن  ظرفيت واستعدادهاي شگريف دروجودش 

رفته مکونات اجزاي هسيت وانتظامات عامل هدف آفرينش قرار گ
زمينه ها وجمال زندگی برای او،وخودش مبنظورعبادت آفريده شده 

-:چنني ارشاد ميفرمايد)جل جال له(که خداوندکرمي 
) وماخلقت اجلن واالنس اال ليعبدون(

.انس وجن را نيافريدم مگر اين که مرا عبادت کنند-:ترمجه
)جل جال له(يگری از انسان نزدخداوند متعالبنأً جز عبادت چيز د

مقبول وپذيرفته شدنی نيست ومتکی براين پندار، هويت، حيات 
ومتامی شئون وابعاد زندگی انسان بايد تعبري وجلوه های از 
عبادت بوده سليقه، اخالق، تعامل ومهه بايدهاونبايدهای 
او،ودرکليت هرگونه تصميم، انتخاب و حترکش فقط درشعاع 

.عبادت معقول، مقبول وجبا واقع می شود
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طبق اين مفهوم عبادت کليه زوايا وجوانب معيشت را طی دوخبش 
.دراحتوا ميگريد ) بدنی ومايل(

دربعد عبادت مالی، وقف يکی ازشاخص های عمده ومطرح 
)جل جال لهبوده که اثرات فيضی ونقش آن درقربت به خداوندمتعال 

.خواهد داشتمنحيث صدقه جاريه استمرار
هر آن عمليه که فيض وثوابش مستدام باشد اهتمام به آن 
نيزبيشترسزاوار تقديروترکيزاست روی اين اصل وقف در حميط 
مسلمانان از اوامر جالب، حساس وشايان حتقيق بوده و ازمسائل 

.دانستنی، گفتنی وقابل تعميم تلقي ميشود
وه استفاده از با توجه به عمق ودرک حساسيت اين مسئله، شي

امکانات وقفی،طرز تعامل، حفظ، صيانت،تنميه ودفاع 
ازذخايرموقوفات مستلزم تعمق وپيگريی توجيهات علمی به هدف 
دريافت راهکارهای روشن درچهارچوب مشروعيت دينی 

.ميباشد
شکی نيست که در کوچکترين سکنه مسلمانان تاامصاربزرگ 

متصديان موقوفات مواجهه ومتاس با وقف تصور شده وبه ويژه
برسبيل تکليف رمسی علی الدوام اين رابطه رادر حمور کار 

.خوددارند
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بنأً موجوديت ارشادات دينی درقالب کتب ورساالت خمصوص 
به وقف طورقوی ورسا مهخوان اخذوهضم ايشان ازضرورت های 

شدت احتياج واحساس نيازبه .عينی وبنيادي حمسوب ميگردد
فی بسی فراگريبوده وازاولويت های توضيحات ومعلومات وق

زيرا فقدان اسناد ومدارک مفتی .اداره مربوط پنداشته ميشود
به،مسؤلني وعام مردم را در مضيقه وحبران قرارداده واحتمال است 
احياناً ناآگاهی ها منجربه اتالف وقف وآنگاه موجب کيفر 

دستيابی برشفافيت دراين باب صرف از .وعذاب شديد شود
تعاليم ناب دينی ميسر بوده که روح زمان، تطور مدرک 

وانکشافات معاصراقتصادی وظهورسيستم های نوپااين  چنني 
اجياب را بيشترازپيش دقيق ، ظريف و ضرورت را داغ ومربم 

از ديرزمان انتظار بود که کتابی حاوی مباحث وقف .منوده است
نطبق در مطابقت به ادراکات عامه تدارک گرددتااحاد جامعه م

برباورهای دينی خويش ماهيت امررادر بصريت خودپيدا و بطور 
.خود کار حتقيق جريان رادريابند

زيرارهيافتهای عميق وموفق وحتقق مأمول برپايه تقويت کيفيت 
منابع وقفی دربسترآرام، مهانا ساختاروتکوين شخصيت افراد 

ري بربنياد ديدگاهای دينی ميباشد زيرا نقش وتأثري فعاليت فک
وفرهنگی بيشترازهرگونه اعمال فشارومراقبت ها، برتر، مؤثر 
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بدون اغراق ايضاح مسائل علمي .وبدون مصرف ارزيايب ميشود
درروند تقدمي صاحلات، احسن وافضل وامنود شده وارزمشند ترين 
حرکت وپويائي برفراخوان خدمت گذاري درساحت منور علم 

می، آثارعلمی، مهپای ودانش است ومسلماً به استنادروايات اسال
صدقات جاريه در عدادحسنات ارزنده قابل حساب بوده وتأثري 
آن درجهت تنوير،تفهيم واصالح پذيري مردم ملتزم به اسالم 

کتاب حاضرکه ازتأليفات دکتور .ايت مفيد وگوارا خواهد بود
امحد علي خطيب استاد پوهنتون بغداد ميباشد،به حق حاوي 

ترين آثارگرانبها درمسريدريافت حقيقت ذخاير علمي وازبزرگ
براسيت انسجام مضامني وتلفيق حمتويات .راجع به موقوفات است

آن بازتايب از قرحيه قوي ودرايت شگفت اوداشته مکانت علمي 
شان را برمدار تنقيح مقصودات درمسائل وقفي برجسته کرده مايه 
روشنگري دررفع اام والتباس ازصفحات کاردر اين خصوص

.خواهد شد 
الوقف (مهچنان موجب تذکر است که کتاب حاضر موسوم به

تسميه يافت ) وقف درآئينه فقه وقانون(بعد از ترمجه به )والوصايا
چون ماده هاي قانون مدين که از وقف حبث منوده ختم اين رساله 
گرديد تادر نگرشها وفرايند هاي قانون مدين کشور از سلسله 

معلومات وانبساط جماري اصول احراز مطالعات مبنظور تزئيد
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درپايان از برادر دانشمند .موقف کرده متبارز وممد حمسوب شود
و پر تالش مشس الرمحن فروتن که در سالست ترمجه اثر هذا 
پشت کار ومالحت نظر شان مثمر وحمسوس بوده وقرعه فال اين 

ر رشدو ارتقا اورا د. خدمت بنام ايشان شد حتسني  وتقديرميگردد
بالنوبه نشاط وتالش .امتداد  مهچو خدمات فرخنده خواهانيم

بيشايبه وخسته گي ناپذيرمرکز حتقيقات علوم اسالمي امام قتبيه 
وقف درآئينه فقه (که اهتمام وبازنگري ترمجاين اثر)رح(بغالين

.را بعهده داشته اند شايسته متجيد وتکرمي ميدامن)وقانون 
سع هرچه بيشتر وعروج جتلي اين درپايان به نيت حسن ختام تو

کانون درخشنده وروح پروررا ازبارگاه لطف وعنايات رباين 
.انتظار دارم 

بااحترام
یحممد صديق چکر

سرپرست وزارت ارشاد،حج واوقاف
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مقدمه
وزارت ارشاد حج واوقاف بعنوان يگانه سکتورديين درچوکات 
مجهوری اسالمي افغانستان موقعيت داشته، حفظ وتعميم فرهنگ 
واالي اسالمی، رشد وانکشاف انديشه های ناب دينی در گستره 
تر متکی به فقه اسالمي از تکليف های حموری ودرعداد اولويت 

.های کاری آن ميباشد
درتشکيل اين )رح(قيقات علوم اسالمی امام قتيبه بغالنی مرکز حت

وزارت مبثابه هسته حتقيقی در حوزه معارف اسالمی بر پايه 
سياست وپاليسی های دين پرورانه کشوراسالمی افغانستان بار 

وقف درآئينه فقه (ديگر افتخارداردکه چاپ کتاب وزين 
ش هـ۱۳۸۸رادرسرلوحه برنامه های کاری سال )وقانون

.خويش قرارميدهد
هويدا است وقف از حلاظ مالی يک منبع فياض باالستمراردر نيل 
به قربت ايل اهللا بشماررفته وازاين ديدگاه حبيث يک وظيفه 
سترگ وقابل مالحظه احراز موقعيت ميکند وازاين زاويه وجود 
سيستم وطرزالعمل روان در اين باب از اوامرما البدمنه و حمتوم 

اين درحاليست که درکشور عزيز ما افغانستان . ددحمسوب ميگر
جز قانون مدنی کشوردرهيچ مولفه ونوشتهء چنني مطليب در 
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يقيناً يگانه راه بريون رفت از اين . فراخورعام دستياب نيست
مضيقه ودريافت شفافيت درروند منظورتنها پخش وگسترش اين 

.چنني آثار خواهدبود
مالی، بودجه کافی که عطش باتوجه به حبران وکمبودی های

فرهنگيان را ازسلسله تسريع برنامه ها فروشاند حتت اختياراين 
وزارت نبوده مع هذا درحمدوده مقدور وبضاعت موجود ميکوشد 

.اداره سيال وپويا باشد
ميالدی توسط ۱۹۶۸درسال ) الوقف والوصايا (کتاب حاضر بنام

مدت ها در دوکتورامحد علی خطيب نوشته شده و جناب شان 
پوهنتون کابل مست استادي را نيز داشتند که از سايه احسان 

.وتدريس اوفرزندان صديقی جبا مانده است
مبتنی برحتليل وحساسيت اين کتاب، بورد تأليف وترمجه مرکز 
حتقيقات علوم اسالمی درحيطه امکان ودرک شدت احتياج،  

در ظالل  فقط ترمجه خبش وقف آنراتصميم گرفت که خوش خبتانه 
حتقق اين ارمان درقالب )جل جالله(توفيقات وعنايات خداوندکرمي 

طبع يک رساله جامع وشامل حوزه آگاهی سنت وقف را بسط 
.وفراخی خبشيد

بنا براجياب موقع ازبرادر دانشمند وجماهد حممد صديق چکري 
سرپرست وزارت ارشاد، حج واوقاف  که تقويت  اين مرکز 
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ي سريع وموثر ازنقش رهنمودهای خردمندانه درامتدادفعاليت ها
شان ميباشدابراز قدردانی منوده   علومرتبت وافتخارات مزيد شان 

.را از خداوند بزرگ استرجامينمائيم 
مهچنان ازجد وتالش برادردانشمند مشس الرمحن فروتن دايربر 
ترمجه اثر هذامتجيد وتشکري منوده ارتقا ورفعت ايشان 

.  بل نوراين ازبارگاه رب العاملني انتظار دارميرادرپيمايش مهچو س
مهچنان برای مهه فرهيخته گان وپوينده گان مسري نورو معرفت 
ومنسوبني حتقيق وتدقيق اجر جزيل وپاداش بی پايان ازبارگاه 

.  خداوند منان بر سبيل تضرع مسئلت دارمي 

پوهيالی خواجه کرامت اهللا صديق 
)رح(علوم اسالمي امام قتيبه بغالين رئيس عمومي مرکز حتقيقات 
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مقدمه
امحدک اللهم ولی املتقني ومالذ الالجئني، واصلی وأسلم        
علی نبيک الذی أوصانا بالرب واملعروف لکـل خملـوق،          
وعلی آله وصحبه الذين وقفوا ارواحهم لفـشر دعوتـه    

.وحبسوا امواهلم لنصرة دينه
وقف ووصيت دو نظام ويا تصرف خاصی در فقـه       : وبعد

قومـات، شـروط   اسالمی می باشند وهر کدام از خود م    
واحکامی دارند که بآا از ديگرتصرفات شـرعی جـدا          

.ميشوند
پس وقف عبارت از تصرف خاصی است که بـه امـوال     
تعلق دارد، زيرا وقف حبس اعيان موقوفه از تداول ميـان           
مردم وصرف منافع آن در جهت هايی است که بـه آن            

.جهت ها وقف صورت گرفته است
در مـورد مـال      –يه وسلم   صلی اهللا عل   –از رسول اهللا    

سی که به شخصی رسيده بود، پرسيده شـد،         ـيـفـن
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مثرات آن را   : " گفت –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   
)۱(".صدقه واصل آن را نگه بدار

وقف از جهت غالب بودن جنبه دينی وتعبدی آن نـسبت   
به ديگر صدقات، متايز دارد، زيـرا تـصرف در وقـف            

ه ای بر می گرددکـه انقطـاع        درايت به نيکی وصدق   
ندارد، در صورتی که ابتداًء به جهت خري صرف گرديده          
باشد، پس ابتداًء وانتهاء به جهت خري صـرف ميگـردد           
وانفاق ومصرف از آن از ديدگاه شريعت اسالمی قربـت          

.وثواب حمسوب ميشود
اگر چه در مورد تنظيم احکام وقف نصوص شرعی ای از           

مگر فقهای کرام ، آتش ادراک قرآن وسنت نيامده است،    
وملکات فقهی خودرا شعله ور منوده وبه استنباط واجتهاد         
قصد منودند وبرای ما اين نظام شرعی را که قائم به ذات            

گر چه ابتداء فـضيلت وضـع        . خود است اجياد کردند   
قواعد وقف وتدوين شروط ومسائل ومهچنان شرح احکام        

۱۲۸، ۶روايت خباری ، نيل االوطار ج )١(
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د، مگر اين هم غري آن، به فقهای قرن دوم هجری برميگرد     
قابل انکار است که فقهايی که بعد از آـا آمدنـد، در             
زمانه های خمتلف، مهت گماشته ودر گـسترش وبـسط          
احکام اجتهادی آن که در اصل مبنی برقواعـد عمـومی           

.فقهی وعرف وعادات مردم، می باشد، پرداخته اند
فقهای کرام در اجتهاد واستنباط احکام از مصادر شرعی         

ساوی ومهسان نيستند، لذا آراء واقـوال ايـشان در          آن م 
زمينه وقف اسالمی خمتلف وگوناگون است ودر خصوص        
احکام تفصيلی آن جدل ومناقشه علمی منوده اند کـه در           
حقيقت اين مناقشه آا، ثروت بزرگ علمی به مشار مـی           

.رود که مهه قابل قدر وتدريس است
مشخص در  وصيايای متليکی وعهدی نيز متضمن تصرف       

اموال وحقوق می باشد، ودر حقيقت وصايامبنی برانديشه        
.تصدق از روی ديانت، مندوب می باشد

وصيت متليکی عبارت از تصرفی است کـه انـسان در           
حيات خود وبه اراده خود به کسی که خواسـته باشـد            
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احسان ونيکی منايد و مال را به طريقه تربع متليک منايـد،     
.وفات او تنفيذ می گرددمگر اين تصرف وی بعد از

خداوند متعال چنني وصيت را مشروع منوده تـا انـسان           
جربان  آن نيکوئی وخريات را منايد که در زندگی از وی            
فوت شده است واين تالفی را قبل از رسيدن مرگ اجنام           

: فرموده –ـليه وسلم   ی اهللا ع  ـلـص –دهد، رسول اهللا    
در وقـت    عال به سوم حصه اموال مشـا      ـتـخداوند م "

وفات مشا صدقه منوده، تا اين صدقه زيـادت در اعمـال            
)۱(".ونيکوئی مشا باشد

خداوند متعال ما را قدرت داده تا ذريعه وصيت ، برخـی    
از اموال خود را برکسی وصيت منائيم که مستحق وحمتاج          
است واين وصيت مقدمه ای برای مرياث باشد طوری که          

)٢(".ة يوصی ا اودينمن بعد وصي: " اهللا تعالی فرمود

.بعد از وصيت که منوده ويا دينی که صورت گرفته:ترمجه

روايت امحد و دارقطنی)١(
سوره نساء۱۲آيت )٢(



٥وقف در آئينه فقه و قانون

وصيت ووقف باهم از حلاظ حکم فرق دارند، به گونه ای         
که متليک در وصيت به صورت اغلب متعلق به ذات عني           
موصی ا می باشد وگاهی هم متليک برمنفعت عني برای          

ز مـرگ   مدت حمدود واقع می شود، مگر متليک بعـد ا         
درحالی که وقف عني را از . وصيت کننده متحقق ميگردد  

متليک ويا به ملکيت در آوردن کسی، بـريون وخـارج           
ميسازد وبه طور ابد در آن متليک واقع شده منيتواند، بلکه           
در وقف ختصيص منفعت وجود دارد، نه متليک وحکم آن          
در اثنای حيات وبعد از مرگ وقف کننده ويا تنها بعد از            

بنا برين گفته ميتوانيم    . گ واقف، ظاهر ومتحقق ميشود    مر
که وصيت دريک حالت حکم وقف را به خود می گريد           
وآن حالتی است که موصی به منفعتی باشد که به طـور            
دوام واستمرار به يک جهتی از جهت های خري به طـور            

چنانچه که  . داميی در حال ويا آينده، ختصيص يافته باشد       
حالت ها، به گونه وصيت در آمـده        وقف هم دريکی از     

ميتواند وآن حالتی است که وقف کننده، حکم وقـف را       
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باوجود ايـن مهـه   . بعد از مرگ خود مفوض منوده باشد      
وقف از وصيت ووصيت از وقف مستغنی نيستند، زيرا هر          
کدام آا از خود احکام خاصی دارند که در جمال تشريعی     

.دوقانونی به گونه مستقل ظاهر ميشون
وصيت عهدی عبارت از تکليف يا عهد به تصرف معـني          
در حقوق واموالی است که بعد از مرگ برای انسان می           
باشد، مثل کسی که به وی عهد صورت گرفته باشد که           

به تنفيذ آنچه که بان     ) وصيت کننده (بعد از مرگ موصی     
هنگاميکه موصی اليه اين عهده را      . مکلف شده اقدام منايد   

، شرعاً ملزم است تا در تنفيذ آنچـه کـه           متقبل گرديد 
بران وصيت منوده اقدام منايـد،      ) وصيت کننده   ( موصی  

موصی ای که او را وصی گردانيده تا در مال وعيال وی            
بعد از مرگ موصی تصرف منايد تا به اين قول خداونـد            

واوفوا بالعهـد ان    : " عمل صورت گريد که فرموده    ) ج(
)۱(".العهد کان مسئوالً

۳۴سوره اإلسراء آيت )١(
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.ووفا منائيد به عهدهای زيرا از عهد پرسش می شود:رمجهت
اصل اينست که موصی اليه يعنی کسی که متولی آنچـه           

تعهـد  (تعهد منوده است، درين کار خود  گرديده که وی  
را ) ج(عمل خري وتقرب به خداوند      ) به موصی به وصيت   

ميخواهد واميد دارد که آنچه را که عهده دار آن گرديده           
موصی به جا منايد، زيرا موصی اليه چنانچـه   بعد از مرگ  

.عمل منايد مهان گونه پاداش داده ميشود
وليخش الذين لوترکوامن خلفهم    : " خداوند متعال فرموده  

ذرية ضعافاً  خافوا علـيهم فليتقـوا اهللا وليقولـوا قـوال             
)۱(".سديدا

وبترسد کسانی که وصی يتيمان اند که اگر از آا          : ترمجه
اتوان مباند و برآا می ترسد، بترسيد از خـدا و        فرزندان ن 

.بگوئيد قول حق
خلص کالم اينکه وقف ووصايا نـوعی از صـدقات در           
شريعت اسالمی اند، زيرا هدف وقصد از هر دو نيکوئی،          

۹سوره نساء آيت )١(
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معروف وعمل خري است ودر هر دو از جانب شـريعت           
کدام الزامی وجود ندارد، بلکه موضوع لزوم وعـدم آن          

) صدقه دهنده ( قه کننده می باشد ومتصدق      مربوط به صد  
کامالً آزاد است درين که صدقه نفلی خود را د رحملـش            
بگذارد ومهني متصدق است که مقدار آن را معلوم وحمل          
مصرف آن را به رای واجتهاد خود تعيني می منايد، البتـه            

.به شرط اينکه در نزد خداوند متعال مورد قبول قرار گريد
لی شرط اينست که به اساس سد احتيـاج  لذا در صدقه نف 

حمتاجني واعانه وکمک به فقراء وضرورت مندان، اجنـام         
وصورت گريد که درآن به کسی  ضرر وجـود نداشـته         
باشد، زيرا در اسالم ضرر و ضرر رساندن جواز نـدارد           
واگر درصدقه نفلی وغريه ضرر بوجود آيد، پـس چـنني     

يه بـرعکس   صدقه معصيت از اهللا تعالی می باشد وقـض        
ميگردد، يعنی صدقه در اصل به خاطر رضای موال است          
واگر بر خالف شريعت صورت گريد ،  پـس مطلـوب            

.بدست نيامد
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هرگاه صدقات تطوع قسمی از اقسام صدقات متنوعه که         
شريعت آن را سامان خبشيده به اعتبار اينکه از اعمال خري           
حمسوب ميشود، باشد ووقف ووصيت هـم دونـوعی از          

تطوع ونفلی اند، پس مناسب ديدم که به خـاطر           صدقه
تدريس آن دو به بيان موقف اسالم در زمينه نيکوئی وخري           
به طور عمومی وترتيب وتنظيم صدقات به طور خصوصی         

.متهييد بگذارم
باب : اين تأليف وکتاب را به سه خبش تقسيم منوده ام اول          

ر متهيدی دربيان مقام نيکوئی ومعروف و انواع صدقات د        
دوباب اول را در زمينه وقف ووصيت بـه طـور           . اسالم

در مورد وقف ووصيت به طوری      . متوتر، ختصيص داده ام   
حبث منوده ام که به مقارنه بني مذاهب اسالمی بـه قـدر         
امکان وبابيان احکام قانونی وقف ووصيت، پرداخته شده        
است قسمی که در مهه احياز غري خمل به مقصد را مراعات            

.منوده ام
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در پايان از خداوند متعال که مرا توفيق به تکميل تـأليف             
اين کتاب داده وبه اخراج وحتقيق آن کمک منوده مسئلت          
دارم، که اين عمل را برامي در نزد خود در صدقات نوشته            

.ومنفعت آنرا عام گرداند واو تعالی به هر چيز توانا است
مؤلف

هـ ق۱۳۸۸ربيع االول 
م۱۹۶۸اول جوالی 
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)مقدماتی(اب متهيدی ب
اسالم مثال عالی ترين دين

بدون اختالف ومناقشه که قواعد تشريعی ای که از جانب    
شريعت اسالمی وضع ومقرر گرديده اسالم را عالی ترين         
دين گردانيده، دينی که حمبوب ودوست داشتنی در نـزد          

وبرای مهه عـصرها و     نفسهای آزاد در هر زمان ومکان       
ه خاطری که نفس کرميه بشری مهيشه اين ب. استنسل ها 

خواهان جلب فضايل ودوری از رزايل بوده واين جبلت و           
طبيعت او می باشد، به آزادی وحريت عشق می ورزد واز   
ازل، در آمدن در قرب ذلت را منی پذيرد، مهيشه به خـري             
ونيکی ميالن داشته وشرو بدی را بد می انگـارد، پـس            

حه اسالم گـم شـده     بدون شک که نفس در ميدان وسا      
.خود را درمی يابد

برای ما مهني کفايت می کند که بگوئيم که اين مبـادی            
واساسات دين اسالم است که متام بنـی آدم را کرامـت         
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خبشيده ودر تعامل وتعلم، ميان آن ها برابری اجياد منـوده           
است ، حدود را واجب وتعيني وقصاص را به خاطر دفع           

نيد، تا بـه اقامـه حـدود        وقطع جرم وجتاوز الزم گردا    
وقصاص دمشنی جمنی عليه واوليای وی وحقد وکينه آن ها          
پايان يابد وجهاد را به نفس ومال به خـاطر مقاتلـه بـا           
دمشنان وفروشاندن فتنه و فساد مشروع قرار داد وبه عفو          
وتسامح عمل و به وفاء به عهد تشويق کرده است وبـه            

، عقوق  حشاءان ترغيب منوده واز سرکشی، ف     عدل واحس 
والدين، خوردن اموال مردم به ناحق منع فرموده اسـت و       
عالوةً به فضايل وخوبی های خلقی واعتقـادی تـشويق          

.وترغيب منوده است
صلی  –کسی که در فرموده های  اهللا تعالی ورسول اهللا           

تدبر وتفکر منايد، در خواهد يافت کـه         –اهللا عليه وسلم    
ميتوانند دستوری باشند   هر نص وعبارت اين اقوال کرميه       

که از آن ها ره جست واصلی باشند که از آا احکـام             
.متفرع گردند



١٣وقف در آئينه فقه و قانون

خداوند امر می کنـد مـردم را بـه          : " اهللا تعالی فرموده  
انصاف وعدل در متام امور ومقابله خري بـه تـر از آن             
واعطاء به خويشاوندان ومنع می کند از بی حيائی وکـار        

هد مشا را تا باشد که مشا پند پذير         ناپسند وتعدی، پند ميد   
)١(". شويد

وبپرستيد خدارا وانباز مگردانيد با او چيزی را وبه پدر          " 
و مادر نيکو کاری کنيد وبه خويشاوندان وبه يتيمان وبه          

درنـسب ويـا    ( نياز مندان وبه مهسايه که قريب باشد        
در نـسب يـا     ( وبه مهسايه که بيگانه باشد      ) مهسايگی
به هم نشني که نزديک باشد وبه مسافر وبـه       و) مهسايگی

آن غالمان وکنيزانی که مالک آن شده است، دسـتهای          
مشا؟ هر آئينه خدادوست منيدارد کسی را که باشد متکرب          

)۲(".خود ستا

۹۰سوره حنل آيت )١(
۳۶سوره نساء آيت )٢(



١٤وقف در آئينه فقه و قانون

: فرمــوده  –صلی اهللا عــلـيه وسلم     –رسول اکرم   
اهللا تعالی، حرام گردانيده برمشا آزارواذيت پدر ومادر را،         "

، ومنی  گـور کـردن دختران را، مـنع کردن را      به   زنده
وده ، کثرت سوال وضـايع  ــپسندد برمشا  گفتار بی ه     

)۱(."کردن مال را

کسی که از مؤمنی ، سختی      :" ودر جای ديگری ميفرمايد   
ای از سختی های دنيـا را دور منايـد، خداونـد از وی      
سختی ای از سختی های آخرت را دور ميسازد وکـسی      

گ دستی آسانی منايد، خداوند بـروی در دنيـا          که برتن 
وآخرت آسانی می منايد، کسی که برمؤمن پرده انـدازد،         
خداوند بروی در آخرت ودنيا پرده می اندازد وخداونـد          
در کمک بنده خود است، مادام که بنده در کمک برادر           

)۲(".مسلمان خود باشد

۱۸۴بلوغ املرام ص . متفق عليه)١(
۱۸۵م، بلوغ املرام ص روايت مسل)٢(



١٥وقف در آئينه فقه و قانون

نيکوئی در اسالم
تعاون به نيکوئی ومعروف

کسب فضايل، اعمال صاحله، بذل ومصرف در       اسالم به   
راه خري، تشويق وترغيب منوده و از زشـتی وشـرورباز           
ميدارد، تا تکافل، مهدردی وتضامن اجتماعی بـه کامـل    

.ترين معنا ومفهوم آن در ميان افراد جامعه حتقق پيدا کند
ومهکاری وکمـک   :" اهللا تعالی در قرآنکرمي فرموده است     

بعض معانی   )۱(".وا، نه به گناه وجتاوز    مناييد به نيکوئی وتق   
نيکوئی واحسان درقرآنکرمي انفاق در راه خـدا اسـت،          

هرگـز  : " طوری که اهللا تعالی در قرآنکرمي فرموده است       
به نيکی نايل منی شويد تا که مصرف کنيد در راه خدا از             

)۲(.آن چه که دوست داريد

امت دوری حسنت از انفاق در راه خدا از اسباب هالکت           
هامی باشد، زيرا کناره ی از انفاق در راه خدا، ضـعف            

.۲سوره مايده آيت )١(
.۹۲سوره آل عمران آيت )٢(



١٦وقف در آئينه فقه و قانون

وسستی را در پی دارد وبه سـبب آن قـوام حاجـات             
ومطالب در اثناء صلح وجنگ معطل ميگردد، وستر اجنام         
منجر به اضمحالل وفناء می شود، اهللا تعـالی در زمينـه            

ومصرف کنيد در راه خدا و خود رابه دست         : " ميفرمايد
)۱(".کت ميندازيدهای تان به هال

راه خدا، ناور وزياداست، هر آن انفـاقی کـه در راه            
فضيلت و خري باشد، راه خدا است، مثل اعطاء به يتيمان،           
مساکني ، مسافرين ، بنا واعمار ساختمان ها به خـاطر           
امنيت  وغريه ، مگر مهم ترين وترين انفاق درين زمينه ،            

دين و وطـن در      انفاق ومصرف کردن در حوزه دفاع از      
.وقت اعتداء وجتاوز است

بعض معانی معروف در لغت وشريعت نيکوئی، احـسان         
واعمال نيکو است، هلذا اهللا تعالی کسانی را که امر بـه            
نيکی ومنع از بدی می کنند به خري ونيکوئی ستايش مـی    
منايد وافراد جمتمع اسالمی را تازمانی ستايش به خري مـی           

۱۹۵سوره بقره آيت )١(



١٧وقف در آئينه فقه و قانون

مه معروف وی از منکر، در حـق        منايد که عالوه از اقا    
.خيانت ودر باطل جمادله منی کنند

مشا ترين امت هستيد که برای مردم       : " اهللا تعالی فرموده  
بريون شده ايد، امر به نيکوئی کنيد و منع از شرو بـدی             

واضح منوده که معروف ونيکـی      )  ج(خداوند   )۱(".منائيد
امل متثيـل   ای که به گفنت کلمه حق در مقابل پادشاه ظـ          

ميگردد، تر است از آن بذل ومصرف که مهراه بامنـت           
ادن و اذيت رساندن باشد، اهللا تعـالی در ايـن مـورد          

گفتار نيکو ومغفرت تر است از صـدقه        :" فرموده است 
)۲(".ای که درآن احسان ومنت ادن وجود داشته باشد

صورت های تعاون به نيکی ومعروف در اسالم زياد بوده          
موارد آن قابل مشارش نيست مگر عـالوه از اعطـاء            که

وانفاق به ضعفاء امت تا کمک کننده گان قوی ای بـه            
خاطر خدمت به جامعه ومحايت از شـرافت آن گردنـد           

۱۱سوره آل عمران )١(
۲۶۳سوره بقره آيت )٢(



١٨وقف در آئينه فقه و قانون

وبذل ومصرف درراه جهاد مقدس نيست وسعی در اقامه         
عمران وآبادی ها واقتصاد خود که ملوث به حرام نباشد          

ا ديگر صورت هـائی از      عبادت حمسوب ميشود درين ج    
صلی اهللا عليـه  –نيکوئی نيز وجود دارند که سنت نبوی      

آن را روشن ساخته اسـت کـه در سـعادت            –وسلم  
وخوشبختی جوامع انسانی نقش مهم دارند که بعـض آن         

صله رمحی، فرياد رسـی بـه       : صورت ها قرار ذيل است    
مصيبت زده و حاجت مند، کارو عمل مثر خبش ، اعانـه            

فر، دور کردن ضرر از سرراه ، نصيحت به         وکمک مهس 
.ديگران، سخن خوش وغريه اعمال واغراض نيکو وصاحله

صـلی اهللا  –از رسـول اهللا  –رضی اهللا عنه  –ابو هريرة   
کـسی  :" روايت می کند که ايشان فرمود      –عليه وسلم   

که دوست دارد تا در رزق و روزی  اش بسط صـورت             
)۱(".ی منايـد گريد وعمرش دراز گردد، پس صـله رمحـ   

روايـت  –صلی اهللا عليه وسـلم  –مهچنان از رسول اهللا   

متفق عليه )١(



١٩وقف در آئينه فقه و قانون

: حق مسلمان بر مسلمان شش چيـز اسـت     : " است که 
وقتی که  . وقتی که باوی رو بروشدی بروی سالم بگوئی       

ترا دعوت منايد، دعوت او را بپذيری، وقتـی کـه تـرا             
نصيحت منايد، نصيحت او را قبول منائی، وقتی که عطسه          

، در جوابش يرمحک اهللا بگوئی، وقتی که مـريض          منايد  
شود، عيادت او را منائی وهنگاميکه وفات منود، جنازه او          

)۱(".را مشايعت فرمائی

:" فرمـوده  –صلی اهللا عليه وسـلم       –مهچنان رسول اهللا    
هرکسی که برمن سالم گويد، سالم اوبر من برايش صدقه        

عدالت است، هر روز يکه دوشخص باهم عدالت منايند،         
ايشان صدقه است ، کسی که شخصی را بر دابه خـود            
سوار منايد ويا متاع او را محل کند، چنني کار او بـرايش           
صدقه است، سخن نيکو صدقه است، هر قدمی که برای          

۹۵؛ ص ۷روايت مسلم شرح نووی ج )١(



٢٠وقف در آئينه فقه و قانون

رفنت به مناز برميداری صدقه است، دور کردن ضرر از راه     
)۱(".عام صدقه است

رسول  :روايت است که ميگفت    –رض   –از ابو موسی    
برهر مسلمان :" فرموده است–صلی اهللا عليه وسلم     –اهللا  

اگر کـسی صـدقه پيـدا       : گفتم  ". صدقه واجب است  
به دست خـود    : " فرمود –ص   –نتوانست؟ رسول اهللا    

". کار منايد به خود فايده رساند و به ديگران صدقه دهـد    
حاجـت منـد و     :" اگر چنني نتوانست ؟ گفت    : گفتم  

اگـر چـنني هـم      : گفتم". منايد مصيبت زده را کمک   
نتوانست؟

اگر چنني هم   : به نيکو ئی و خري امر منايد، گفتم       : " گفت
خود را از شر نگه دارد ، ايـن هـم           :" نتوانست؟ گفت 

)۲(".صدقه است

متفق عليه)١(
متفق عليه)٢(



٢١وقف در آئينه فقه و قانون

ما در سـفر    : از ابوسعيد خدری روايت است که گفت      
: " گفـت  –صلی اهللا عليه وسلم      –بودمي که رسول اهللا     

سامان منـزل که بـريون از حاجـت        کسی که اثاث و   
باشد، داشته باشد پس آن را به کسی کمک کنـد کـه            
سامان واثاث منـزل نداشته باشد وکسی که توشه زايـد    
داشته باشد، پس آن را به کسی کمک منايد کـه توشـه     

–ص   –بعداً رسول اهللا    : ابو سعيد ميگويد  ". نداشته باشد 
نني فکر کردمي که ما    اموالی را يادآورگرديد، تا اينکه ما چ      

)۱(.در مال اضافی خود هيچ حق ندارمي

مقام نيکوئی ومعروف دراسالم
اسالم به مردم اين را دوست گردانيده که مـال را مجـع           
منايند واين را هم مزين گردانيده که مال را در راه خري به             
مصرف رسانند وانفاق در راه خدا را باالتر از مال وفتنـه         

.آن ثواب را قرار داده استآن گردانيده ودر

.مسلم)١(



٢٢وقف در آئينه فقه و قانون

املال والبنون زينة احلياة الـدنيا      :" فرموده -ج   –خداوند  
)۱(".والباقيات الصاحلات خري عندربک ثوابـاً وخريأمـالً       

مال واوالد زينت زندگی دنيا است وبـا قيـات          : ترمجه

صاحلات به نزد پروردگارت از روی ثواب واميد ، تـر           
.است

ه در راه خدا انفاق می کنند، وعده        اهللا تعالی به کسانی ک    
چند چند شدن اجر وثواب را به حسب علم وقـدرت او            

مثل الذين ينفقون امواهلم فـی      :" داده است وچنني فرموده   
سبيل اهللا کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائـة           

)۲(".حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم

کنند اموال شان را در راه      مثال آنانيکه خرج می     : ترمجه

خدا، مثال يکدانه ای است که بروياند هفت خوشه را که          
درهر خوشه صد دانه باشد واهللا مضاعف می کند بـرای           

.کسی که خواهد وخدا بسيار خبشنده وداناست

۴۶سوره کهف آيت )١(
۲۶۱سوره بقره آيت )٢(



٢٣وقف در آئينه فقه و قانون

وبه خبيالن وآائيکه در راه خدا مصرف وانفاق منی کنند          
ين يکرتون  والذ:" وعده عذاب دردناکی را منوده وفرموده     

الذهب والفضة والينفقوا فی سبيل اهللا فبشر هم بعـذاب          
يوم حيمی عليهافی نارجهم فتکوی ا جبـا ههـم          . اليم

وجنوم وظهورهم هذا ما کرتمت ال نفسکم فذوقواما کنتم         
)۱(".تکنـزون

وآا ئيکه طال ونقره را ذخريه منوده واز آـا در           : ترمجه

س به آا بـشارت عـذاب       راه خدا مصرف منی منايند پ     
روزی که اموال آا گرم گرديده بـه        . دردناکی را بده    

آتش جهنم وبه آن ها، پيشمانی ها، لوها وپشت هـای           
ايشان داغ گردد وبرايشان گفته شود، که اينست آنچـه          
که مشا ذخريه منوده بوديد پس بچشيد آنچه را که ذخريه           

. کرده ايد

۳۵و ۳۴سوره توبه آيت )١(



٢٤وقف در آئينه فقه و قانون

مالی را  ) ج(ت که خداوند    مهچنان اهللا عزوجل فرموده اس    
:" که به ظلم مجع آوری شده از بني برده وحمو می کنـد            

)۱(".ميحق اهللا الربا ويربی الصدقات

اهللا تعالی فايده سود را حمو واز بني برده و صدقات           : ترمجه
وما آتيتم  :" ومهچنان فرموده . را چندين برابر زياد ميسازد    

)۲(".و عند اهللا من الربالريبو فی اموال الناس فال يرب

وآنچه مشا را رسيده از ربا وسود تا در اموال مردم           : ترمجه
.سود بربيد پس در نزد اهللا هيچ سود وفايده ای ندارد

بذل وانفاق در راه خري در مرتبه ومقـام اول در نـزد اهللا      
تعالی قرار دارد ، عالوه از آن آنچه در راه خري به مصرف            

ض حمسوب منوده يعنی حتمـاً      می رسد، اهللا تعالی آنرا قر     
آنچه را که کسی در راه خدا مصرف می کنـد، پـس             

در حاليکه اهللا تعالی ذات غنی و بـی         . برايش داده ميشود  
.پرواست وآنچه را خواسته باشد اجنام ميدهد

۲۷۶آيت سوره بقره )١(
۳۹سوره روم آيت )٢(



٢٥وقف در آئينه فقه و قانون

من ذا الـذی يقـرض اهللا   :" اهللا تعالی در قرآنکرمي فرموده    
ويـبـسط   قرضاً حسناً فيضاعفهاضعافاً کثرية واهللا يقبض     

)۱(".وإليه ترجعون

کيست که به خدا قرض حسنه بدهد تا در بـدل           : ترمجه
فراخ کننده -ج –آن چندين برابر برايش داده شود واهللا   

.وقبض کننده بوده و به سوی او رجوع می کنيد
توصـيف  ) قرض گرينده ( خود را به مقترض      -ج   –اهللا  

بدست اوست، منود حاالنکه او تعالی غنی بوده و مهه چيز       
فقر ، غنی ، قبض وبسط به دست اوست، تا باشد افـراد          
غنی بدانند که حاجت چيست ودريکی از روزها شـايد          

.آا هم دچار ضرورت وحاجت گردند
پرسيده شد که کدام صدقه زيـاد        –ص   -از رسول اهللا      

اجر وثواب دارد؟ 
صدقه ای کـه در حالـت       :" فرمود –ص   –رسول اهللا   

د، خوف فقر واميد غنـی را داشـته         صحت صورت گري  

۲۴۰سوره بقره آيت )١(
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وايـن  باشی وتا دم مرگ صدقه منائی وبگوئی اين از فالن    
)۱(.از فالن

کـسانی کـه بـا      :" فرموده –ص   –مهچنان رسول اهللا    
مساکني وبيوه زنان به گونه ساعی وکمک کننده کارمی         

)۲(.اند-ج –جماهد در راه خداوند کنند، مبانند

ق را الزم ميدانداسالم اعتدال در انفا
گرچه اسالم از انسان ميخواهد تا با ديگران مـساعدت          
منايد وباا اعانه مالی، فکری ومعنوی منايد تا ازين کار با           
او هم نفعی رسد، مگر اسالم آنچه را که از طاقت انسان            

.بريون باشد الزم نديده ونه هم از انسان آنرا ميخواهد
ر آن صدقه پنداشـته     اسالم دينی است که هر نيکو ئی د       

)۳(.ميشود

روايت خباری ومسلم)١(
متفق عليه )٢(
متفق عليه)٣(
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کسی که از هوا و هوس زبان خود را نگه ميدارد، ايـن             
صـلی اهللا عليـه    –کار را هم صدقه پنداشته ورسول اهللا        

هيچ معروفی را کم نبينيد حتی اگـر        : " فرموده –وسلم  
بابرادر مسلمانت با پيشانی باز صحبت منائی نيز صـدقه          

)۱(.است

ام است که شامل متام نيکوئی      هدف از معروف درينجا ع    
. ها ميگردد وحتی نيکوئی به حيوان را نيز شامل ميـشود          

درهر جگرتراجر و ثـواب     :" فرموده –ص   –رسول اهللا   
)۲(".وجود دارد

اين سخن را زمانی ارائه فرمودند که ازيشان پرسيده شـد    
.آيا در ائم هم به ما کدام اجری وجود دارد ويا خري؟

روايت گرديده که ايشان     –ص   –ل اهللا   هم چنان از رسو   
کسی که درختی را غرس منايد ويا چيزی را         :" فرموده اند 

کشت منايد واز آن ها انسان ، حيوان وپرنده ای استفاده           

۹۱، ص ۷صحيح مسلم شرح نووی ج )١(
۱۸۵متفق عليه رياض الصاحلني ص )٢(
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منايد، تا روز قيامت برای غرس کننده وکـشت کننـده           
)۱(".صدقه است

عالوه ازينکه اسالم بذل ومصرف در راه خري را پسند يده           
به مردم مزين ساخته وبه فاعل آن ثواب ميدهد، در           وآنرا

نفس وقت اين را هم منی پسندد و از آن ی منوده اسـت         
که انسان اسراف وتبذير منايد، بلکه از آن، انسان را بـر            

آت ذا القربی حقـه     :" حذر منوده است، اهللا تعالی فرموده     
ا ذرين کـانو  واملسکني وابن السبيل وال تبذر تبذيراً ان املب       

)۲(".اخوان الشياطني

حق اقرباء ، مسکني ومـسافر را تأديـه منـا واز            : ترمجه

اسراف وتبذير اجتناب فرما، زيـرا اسـراف کننـدگان          
.ومبذرين برادران شياطني هستند

مسلمروايت)١(
۲۷، ۲۶سورة االسرارء آيت )٢(
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والذين اذا انفقوا مل يسرفوا ومل      :" ودر جای ديگری فرموده   
)۱(".يقتروا وکان بني ذالک قواما

رج می کنند اسراف منی کننـد       وآنانيکه چون خ  : ترمجه

وتنگی منی کنند در خرج وباشند ميان تنکـی واسـراف           
". معتدل بدون افراط در حمبت مال ونه در ضايع کردن آن          

وال جتعل يدک مغلولـة الـی عنقـک         :" وهم ميفرمايد 
)۲(".والتبسطها کل البسط فتقعد ملوماً حمسوراً

ومکن دست خود را طوريکه بـسته اسـت بـه         : ترمجه
ريوان يعنی خبل مکن ومکشای آنرا به فراخی متام يعنـی        گ

اسراف نيز مکن در مصرف کردن اموال، پـس بنـشينی        
. مالمت کرده شده در خبل در مانده در اسراف

درمورد کسی که صدقه مـی کنـد         –ص   –رسول اهللا   
بعض :" وکالً اموال خود را از خود جدا می کند ميفرمايد         

۶۷سوره فرقان آيت )١(
۲۹سوره االسراء آيت )٢(
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)۱(".ن، زيرا به خري تو است     اموال خود را نزد خود نگه ک      

اين به اين مفهوم است که اسالم جهت ضرورت صاحب          
مال وکسی را که از آن امرار معاش می کند، مرا عـات             
منوده وانفاق کننده را از اسراف اگر چه در جهت هـای            
خري هم باشد منع منوده ، تا خود و اهلش باردوش جامعه            

.نگردند
–ص   –ل اهللا   از رسـو   –رض   –حضرت ابو هريـرة     

ترين صدقه آنـست    :" روايت می کند که ايشان فرموده     
که از غنامندی باشد و اول به کسی داده شود که از مجله            

)۲(".عيال است

هم چنان از ايشان روايت است که شخصی به نزد رسول           
بـه  ! ای پيغمرب خدا  : تشريف آورده وگفت   –ص   –اهللا  

–ص   –نزد من يک دينار موجود اسـت، رسـول اهللا         
در نزدم  : آن شخص گفت  " بان برخود صدقه منا   : " فرمود

۹، ص ۴صحيح البخاری ج )١(
۸۱، ص ۷صحيح البخاری ج )٢(
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–ص –دينار ديگری نيز موجـود اسـت، رسـول اهللا          
بـاز آن شـخص     " بان به ولد خويش صدقه منا     : " گفت
ص  –در نزدم دينار ديگری هم است، رسول اهللا         : گفت

آن شـخص   ". بان به خادم خويش صدقه منا     : " گفت –
يگری هم موجود است، رسول اهللا      در نزدم دينار د   : گفت

تو خود خوب در مورد آن ميدانی که        : " گفت –ص   –
)۱(".هر چه بان خواهی بکن

روايت اسـت کـه   –رض –از حضرت جابربن عبداهللا   
آمـد   –صلی اهللا عليه وسلم      –شخصی به نزد رسول اهللا      

ای : وبه اندازه ختم مرغ، طال را باخود داشـت وگفـت     
.ه است وغري ازين ديگر مالی ندارمرسول اهللا اين صدق

آن طال راپس بان شخص زد که اگر         –ص   –رسول اهللا   
مشا : " بعداً فرمود . به او اصابت ميکرد شايد جمروح ميشد      

متام مال خود را صدقه می مناييد و بعد بـار دوش مـردم              
". ميشويد

روايت ابو داود والنسائی)١(
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به شخصی که مالـک      –کرم اهللا وجهه     –حضرت علی   
واست آن را وصيت منايد چـنني       چارصد دينار بود وميخ   

تومال زيادی را نگذاشته ای، بلکه چيزی کمـی         :" گفت
را ترک می منائی پس آنـرا بايـد بـه ورثـه خـويش               

)۱(".بگذاری

ازگفته های قبلی چنني معلوم ميشود که اسالم مردم را به           
اعتدال وميانه روی در انفاق ومصرف ملزم ميدارد، زيـرا          

فاق ومصرف موضعيگری متوسط   اعتدال وميانه روی در ان    
وحق اينست که اسالم ميزان     . ميان تبذير و خبل می باشد     

.واعتدال ومنـزله عالی ميان افراط وتفريط است
منـزله اول منـزله انانيت وحب نفس است به نـدادن          
مال به مستحق آن وخبيلی ورزيدن در انفاق آن ومنــزله   

ه خود  دوم سفاهت ومحاقت در انفاق مال است قسمی ک        
را بار دوش مردم وجامعه ميگرداند يعنی يا اينکه مـيگريد           

۳، ص ۶املغنی ج )١(
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وبه ديگر منيدهد يااينکه مصرف می کند وعايدی نـدارد          
.که هر دو مذموم ونادرست است

به مهني خاطر گفته ميتوانيم که موضعگريی ميانه روی که          
اسالم آنرا برگزيده است، يکی از خصايص امت مـسلمه     

تعالی بان اين امت را توصيف منوده       واسالميه است که اهللا     
وکـذالک جعلنـاکم أمـة وسـطاً        : " است وفرمـوده  

لتکونواشهداء علی النـاس ويکـون الرسـول علـيکم          
)۱(".شهيداً

وگردانيدمي مشا را امتی معتدل وخمتار تـا باشـيد          : ترمجه

.گواهان بر مردم در قيامت وباشد پيغمرب برمشا گواه

هر معروف ونيکوئی صدقه است
–صلی اهللا عليه وسلم      –قبالً تذکر رفت که رسول اهللا       

اسم صدقه را برهر معروف ونيکوئی از باب تشبيه بليـغ           
". هرنيکوئی ومعروف صدقه است   :" اطالق منوده وفرموده  

يعنی اجروثواب نيکوئی ومعروف حکم اجر وثواب صدقه        

۱۴۳سوره البقره آيت )١(
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ص –چنانچه که قبالً گفتيم که اسالم وپيغمرب      . را ميگريد 
سلمان را به اين واميدارد که صدقه منايد، کـسی          هر م  –

که غنی است بايد از مال خود به مردم نادار وفقري صدقه            
کند وکسيکه فقري است بايد مال پيدا منايد، کار منايد واز           

اگر عملی را که به خود      . آن برخود وديگران انفاق کند    
وديگران فايده برساند، اجنام داده نتوانـست وحاجـت         

را پوره نتواند، پس به عاجز وذو حاجت طوری         حاجتمند  
واگـر  . کمک منايد که در نزدش رفته واورا دلداری کند        

پس عمل نيکو وذکر اهللا را اجنـام        اين را هم نتوانست،     
.داده واز او تعالی طلب مغفرت منايد

امر به نيکو ئی وی از بدی کرده وخود را از ارتکـاب             
ه به مردم مؤذی ومضر     گناه وشر بدور بدارد وهر آنچه ک      

صـدقه وجـود   است آنرا ترک کند که در متام اين امور        
.دارد
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از امور گذشته چنني معلوم ميشود که صدقات به دوگونه          
است يا اينکه نفع وفايده آن الزمی وتنها به صدقه کننـده   

.می رسد ويا اينکه نفع آن به ديگران نيز می رسد
آن بدون الـزام    بعض آن طوری است که اسالم به ادای         

وتقدير واندازه از جانب متصدق بايد صورت گريد وبعض         
آن طوری است که به طور حتمی واندازه کرده شـده از         

.جانب متصدق اداء گردد
لذا مناسب ديدم که به طور خالصـه ومـوجز، انـواع            
صدقات در اسالم را بيان بدارم، تا از يک جهت خـوب            

انب ديگر ايـن    به موضوع حبث خود داخل گردمي واز ج       
.کار خالی از فايده خنواهد بود
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انواع صدقات در اسالم
صدقات مايل وغريمالی

صدقات از حلاظ موضوع وحمل آن بـه دونـوع تقـسيم       
مـادی و   (صدقات مالی وصدقات غـري مـالی        : ميشود
).معنوی

صدقات مالی چنانچه از نامش معلوم است، عبـارت از          
ياد ، در راه طاعـات      صرف وبذل مال چه کم باشد وياز      

ومکارم اخالق وبرعيال، فقراء ومستمندان ميباشـد کـه         
درين مورد نصوص شرعی ای را ارايه منودمي که تکرار آن           

.الزم رامنی بينيم
صدقه معنوی، صدقه ای است که در آن، مسئله بذل مال           
مطرح نيست بلکه عبارت از کمک واعانه غري از حلـاظ           

باشد، يا حفاظت نفـس از       بدنی ، عقلی در راه خري می      
صدقه . شرور ووقوع در پرتگاه نابودی و گناهان ميباشد       

معنوی در هر دو حالت از باب  امر به معروف وـی از              
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منکر می باشد که درين مورد هم شواهدی از نصوص را           
.ارايه منودمي که به آن بسنده می شود

صدقات برنفس وغري
باشـد  هدف از صدقات برنفس ، عـام اسـت، مـالی         

ويامعنوی که از انسان برای انسان صورت ميگريد، ويا به          
صدقات برنفس عبارت از صدقه ای است       : عبارت ديگر 

که از شخصی صادر شده و به نفع مهان شـخص قـرار             
ميگريد، يعنی چنني صدقه تنها به صدقه کننده می رسد به           

.کسی ديگری فايده آن منی رسد
فاق برنفس ، خبـاطر     پس صدقه مالی برنفس عبارت از ان      

بقای ذات انسان ورعايت کرامت وی است، به گونه ای          
که ازيک جهت از اسراف باز داشته شـود واز جانـب            

.ديگر خبل وشح را از خود بدور سازد
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مواضـع وجاهـای     –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   
اول از  :" صدقات را به ما نشاندهی می منايد وميفرمايـد        

)۱(".برآن صدقه مناخود آغاز منوده و

صلی اهللا عليه وسلم     –شخصی ثرومتندی به نزد رسول اهللا       
آمده واز ايشان پرسيد که پول را درکجا بايد صـرف            –

بان پـول برخـويش     : " فرمود –ص   –منايد، رسول اهللا    
".صدقه منا

صدقه معنوی که فقط برخود صرف گردد، عبـارت از           
ومنکـرات  ادای طاعات واجتناب از معاصی وگناهـان        

است، مثل استغفار ، امربه معروف ، ی از منکر ، ترک            
ايذاء به مردم وغريه، چنانچه از نصوصی که قبالً گذشت          

.واضح ميگردد
در زمينه روايـت     –صلی اهللا عليه وسلم      –از رسول اهللا    

مـن  : است که شخصی به حضور ايشان آمده وگفـت        
آيا چـه    ضعيف هستم وبعض اعمال را منيتوامن اجنام دهم       

۸۳، ص ۷صحيح مسلم شرح نووی ج )١(
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از : " در مورد فرمود–ص   –کاری کرده ميتوامن، رسول     
مردم شرک را دورنگهدار اين کـار از توبرتـو صـدقه            

)۱(".است

اين که نگهداری از شرک صدقه است  به اعتبار اينست           
که درين کار اجر وثواب وجود دارد چنانچه که درصدقه          

.اجر وثواب وجود دارد
اجر وثواب اند وبه طريـق      اين طاعات مماثل صدقات در      

مهچنان صدقات  . مقابله وجتنيس کالم آن را صدقه گفتند      
. به غريهم شامل هردونوع صدقه مالی ومعنوی ميگـردد        

انفاق ومصرف برقربات مثل بنای مساجد، مدارس ، دادن         
.مال به مساکني وحمتاجني از مجله صدقات ماليه است
ز عبور  مساعدت وکمک به خاطر جنات غريق  وکسيکه ا        

در راه عاجز است ونصيحت به کسی که به ان ضرورت           
دارد، مهه صدقه معنوی اند که در آن مال وجود نـدارد            

به چـنني صـدقه،      –صلی اهللا عليه وسلم      –ورسول اهللا   

.۶۷تفق عليه رياض الصاحلني ص م)١(



٤٠وقف در آئينه فقه و قانون

تبـسم توبـه     :" ارشاد ورهنمائی منوده وفرموده اسـت     
برادرمسلمانت برای تو، صدقه است امر تو به معـروف          

، برای تو صـدقه اسـت، دور سـاخنت          وی از تومنکر  
توسنگ، خار واستخوان را از راه، برای تو صدقه است،          
انداخنت تو آب دلو خود را به دلو برا درمسلمانت ، برای            

)۱(".تو صدقه است

حمل صدقه ، منهربه  انسان نبوده، بلکه چنانچه مـشاهده           
ميشود، طعام وغذا دادن به پرنـده ای، سـرياب منـودن     

معاجله حيوان ودابه ، خالی از صـدقه مـاجوره          حيوانی و 
هر نفس که دارای جگر تازه اسـت،        " نيست، زيرا در    
".صدقه وجود دارد

صدقه معنوی شامل نفس وغريه مـی باشـد ، مباشـره            
از جانـب زوج وزوجـه صـدقه        زوجيب به طور مثال     

–ص–است که اين سخن از ين قول رسول اهللا       بريکديگر

۹۱، ص ۷ج . صحيح مسلم شرح نووی)١(



٤١وقف در آئينه فقه و قانون

در بضع هـر کـدام مشـا        : " دهثابت ميگردد که فرمو   
".بريگديگرصدقه است

آيا چـنني حالـت     : پرسيده  شد   –ص   –از رسول اهللا    
وجود دارد که يک انسان، قضای شهوت منايـد، و درآن   

–ص   –ثواب واجر هم وجود داشته باشد؟ رسـول اهللا          
اگر کسی قضای شهوت خود را درحمل حـرام         : " فرمود

.اداء منايد،  گنه گار ميشود
س اگر کسی شهوت خود را در حمل حالل اداء منايـد،            پ

)۱(".برای او اجر وثواب هم وجود دارد

از ين روايت چنني برداشت ميشود که مباحـات مثـل           
مباشرت زوجيت به اثر نيت صادق به طاعات برميگـردد       
مثلی که شوهر در اجرای مباشرت زوجيت، اراده اعفاف         

پاکدامنی خود ومهسر خود را داشته باشد وچنني نيـت          و
داشته باشد که حق مهسر خود را به طريقه مـشروع اداء            

.منايد

.۹۲، ص ۷روايت صحيح مسلم شرح نووی ج )١(



٤٢وقف در آئينه فقه و قانون

صدقات واجب ونفل
صدقات مالی از حلاظ الزام وعدم الزام آن بـه دو نـوع             

:تقسيم ميشود
صدقات واجبت که درآن مکلف اختيار ندارد، يعنی         :اول

زکات فرضی  . لزم می باشد  به حکم شريعت به ادای آن م      
.وآنچه به ان ها ملحق ميشود از مهني قبيل می باشند

صدقات غري الزمه وغري واجبه ، صدقاتی است که         : دوم
درآن الزام ووجوب وجودندارد، بلکه انسان در ادای آن         

.اختيار دارد که آن را اداء می کند ويا خري
زکات فرضی

جانب اهللا تعالی    زکات عبارت از نظام مالی  است که از        
رواگرديده وآن را براغنياء فرض گردانيده اسـت وايـن          
وجيبه به خاطر امتحان واختيار اغنياء به لزوم طاعـت اهللا           
تعالی ورمحت وشفقت برفقراء وحمتاجني، الزم گرديـده        
است ودر بسياری از موارد يکجا با مناز ذکری از آن در            

.قرآنکرمي رفته است



٤٣وقف در آئينه فقه و قانون

حمبوب وعزيز است، پس مردم بـه       زيرا مال درنزد نفس     
اخراج وانفاق جزئی از آن وصرف آن به مـستحقني آن،           
آزمايش ميگردند، واين آزمايش باالتر از آزمايش به اقامه         
مناز است، زيرا اين آسان است که يکی به اعمالی بپردازد           
که هر روز فقط به اجنام حرکاتی صورت ميگريد، مگـر           

ان جزيی از مال خود را      اين امر دشوار است که يک انس      
به فقراء، مساکني ومصاحل مسلمانان صرف منايد، پس بـه   
مهني خاطر است که مناز گزاران وروزه داران را نـسبت           

.به زکات دهند گان زيادتر وبيشتر می بينم
دليل اينکه زکات فرض است، درين زمينه نصوص شرعی         
قاطع وجود دارد که داللت به فرضيت زکات می مناينـد           

)۱(".واقيموا الصلوة وآتوا الزکـاة    :" ثل اين قول خداوند   م

.وبرپاداريد مناز را وبدهيد زکات را: ترمجه
".خذمن امواهلم صدقه تطهرهم وتزکيهم ا" 

۴۳سوره البقره آيت )١(



٤٤وقف در آئينه فقه و قانون

از اموال شام صدقه گرفته وآا را پاک ومزکـی          : ترمجه
.بساز

به حضرت معاذبن جبـل      –ص   –از نصايح رسول اکرم     
پس برای  : ايشان را به مين فرستاد    رض اين بود زمانی که      

آا بيان منايدکه هرآئينه اهللا تعالی در اموال ايشان صـدقه           
وزکات را واجب گردانيده است تا آن را از اغنيا شـان            

)۱(".گرفته و به فقراء تأديه منايند

فرموده که زکات يکی از ستون های        –ص   –رسول اهللا   
يح روايـت   پنجگانه اسالم است، چنانچه در حديث صح      

.گرديده است
نسبت به کسانی کـه      –رض   –حضرت ابوبکر صديق    

سوگند به  : " مرتد شدند واز دادن زکات سرزدند، گفت      
اهللا ، من در مقابل کسی که ميان مناز وزکات، فرق قايل            
ميشود، مقاتله می منامي ، زيرا زکات حق مـال اسـت،            

کـه  ) پايبند شتر (سوگند به خدا، اگر آا از دادن عقال         

۱۳۰، ص ۲صحيح خباری ج )١(



٤٥وقف در آئينه فقه و قانون

آن را ميدادند، ابا ورزنـد ،        –ص   –درزمان رسول اهللا    
پس در مقابل آا به خاطر منع اين عقـال مقاتلـه مـی              

)۱(".منامي

احکام زکات
زکات به اعتباراينکه فريضه دينی در اسالم است، حـق          
معلوم وثابت حاجت مندان می باشد که از اغنياء آن را به            

وفـی  :" تعالی فرمـوده   ذلت ويا منت ميگريند، زيرا اهللا     
)۲(".امواهلم حق للسائل واحملروم

.در اموال ايشان حق سوال گر وحمروم وجود دارد: ترمجه
مجهور فقها به اين نظر هستند که زکـات برهـر غنـی             
ومالک نصاب ولوکه به ديگر عبادات مکلـف نباشـد          

امر منوده که در اموال      –ص   –رسول اهللا   . واجب است 
)۳(.ت گريد، تا زکات آنـرا خنـورد       يتيمان جتارت صور  

۹۴و۹۳، ص ۲سنن ابو داود ج )١(
۱۹: سوره ذاريات)٢(
.۴، ص ۲الدرداملضيئة للشوکانی ج )٣(



٤٦وقف در آئينه فقه و قانون

زکات به مانند دين وقرض بعد از مرگ هم برکسی کـه        
آنرا در زنده گی اداء نکرده واجب ميباشد ، مانند ديگـر    
ديونی که برمردم است وبراين اتفاق صورت گرفته کـه          

.اموال ميت بعد از تاديه زکات به ورثه وی تعلق ميگريد
نظر دارند کـه ديـن      بعض فقهای مذاهب اسالمی چنني      

زکات که برميت باقی است برديگر ديون عبادمقدم است         
زيرا دين اهللا احق به اداء است چنانچه درين مورد فرموده           

.                               صراحت داشته است–ص –رسول اهللا 
مصارف زکات برای گروه هـا معينـی حمدودشـده و            

اهللا . صر منـوده اسـت    قرآنکرمي آا را در هشت طبقه ح      
هر آئينه مستحقني زکات فقـرا،      : تعالی در زمينه فرموده   

مساکني، کارکنان که مقرراند به حتصيل آن وبان گروهی         
که تاليف کرده ميشوند دهلايشان بااسالم وصرف کـرده         
ميشود درآزادی گردا ودر اداء دين، تاوان دهنده گـان          



٤٧وقف در آئينه فقه و قانون

ه از جانـب اهللا     ودر راه اهللا وبه مسافران؛ فرض مقرر شد       
)۱(.واهللا بسياردانا وصاحب حکمت زياد است

عالوه ازين زکات به خاطر مواسات ومهدردی واجـب         
گرديده ومهدردی ومواسات در مالی صـورت گرفتـه         
ميتواند که به نصاب رسيده باشد، لذا زکـات از مـالی            
گرفته ميشود که بالغ به نصاب باشد، نصاب که شـرعی       

ثقال طال ودوصد درهم نقره می      م ۲۰است که عبارت از     
ديگر شرط وجوب اينست که يکسال برنـصاب        . باشد

زکات در اموال ثابت    . بگذرد وزايد برحوائج اصليه باشد    
واجب می باشد که عبارت از عني ،  زراعت وحيوانات           

.اند
فقهاء به وجوب زکات درين اموال اتفاق دارند ودرغـري          

الف دارند و ايـن     ازين اموال مثل عروض ومقادير آن اخت      
.استنباط کرده اند–ص –مهه را از سنت نبوی 

۶۰توبه، آيت ره سو)١(



٤٨وقف در آئينه فقه و قانون

کسی که متولی ومسؤول مجع آوری زکات است ، ولی          
االمر آن نيز می باشد وميتواند که قهراً وبه زور از مانعني            
زکات، زکات را بگريد اگر چه به مقاتله وجنـگ هـم            
ضرورت احساس شود، چنانچه اولني خلفـای راشـده         

کر صديق در مقابل مانعني زکـات چـنني         حضرت ابوب 
.موضعگريی منودند

متولی ومسؤول مجع آوری زکات ، صالحيت دارد کـه          
زکات را مجع آوری و به مستحقني آن در مهان شهر که            
مجع شده، توزيع منايـد ونبايـد زکـات از آن شـهربه              
شهرديگری انتقال داده شود، مگر اينکه زايد از حـوائج          

)۱(.شهر باشدوضروريات فقرای آن

زکات به مفهومی که گذشت عبـارت از نظـام مـالی            
وتعاونی مبتکر وجديد در شريعت اهلی است که فقط در          
اسالم به ميان آمد ودر سائر اديان وجود نداشت، ميـان           
زکات وديگر نظام تشريعی سائر اديان که مربوط به مال          

۸۱، ۸۰کتاب اخلراج ابو يوسف ص )١(



٤٩وقف در آئينه فقه و قانون

. " ميشود کدام تداخل وجود ندارد مثل ضرايب وغـريه        
ب عبارت از نظام مالی است که از طرف حـاکم           ضرائ

.وضع ميگردد
بدون شک که زکات يکنوع عالج موفق وکامياب برای         
امراض اجتماعی وانسانی است، زيـرا زکـات تکافـل          
اجتماعی والزامی ای است که ميان طبقات مردم تقـارب         
ومساوات وقلب های پرالفت وحمبت را بوجود ميـاورد         

ه گی نيکـو وخوشـبخت را    وبرای هر حاجت مند، زند    
.بدون اينکه آبروی وی بريزد، تضمني می منايد



٥٠وقف در آئينه فقه و قانون

صدقاتی که ملحق به زکات بوده ومکلف شرعاً

به ادای آن ملزم می باشد
وقتيکه زکات فرضی در اسالم صدقه به سبب مـال واز           
جنس مال بود، پس شارع بعض صدقات واجبـه را بـه            

ارتکاب بعض اعمـال     سبب اعمال الزم منود، چنانچه به     
اينکه شريعت چرا در بدل ويا      . تعويض مالی الزم ميگردد   

سبب بعض اعمال، صدقه را الزم ميسازد، هـدف از ان           
اينست، تا بعض اعمال تعبـدی شخـصی کـه ثـواب            
ومصلحت آن فقط به فرد راجع ميگردد، از مضاق ودائرة          
فرديت بريون وبه منصه عموم ومصلحت جامعـه قـرار          

.گريد
عمل روزه دار طوری است که ثواب واجر آن، فقط           مثالً

به روزه دار، برميگردد وجامعه از آن فايده منی گريد ونه           
هم ثواب آن به جامعه می رسد، پس شارع خواست تـا            
عمل روزه دار را از منصه فرديت به اجتمـاع بکـشاند            



٥١وقف در آئينه فقه و قانون

ومصلحت اجتماع را در نظر گرفت وصدقه فطر را بـر           
.يد وآن هم از مال زکاتروزه دار واجب گردان

صدقه فطر در حقيقت ، زکات عمل معلوم ومقدر است،          
که مکلف بايد آنرا در وقتش بـه مـستحق آن بدهـد             
ومکلفيت دارد که از خود و عيال خـود آن را بـدون             

.مداخله ولی األمر ، تأديه منايد
روايت اسـت کـه     ) رض(از حضرت عبداهللا بن عباس      

زکات فطر   –اهللا عليه وسلم    صلی   –رسول اهللا   : " فرمود
را به خاطر پاکی روزه دار از لغو، هلو، رفث ، بی هـوده        
گی، وطعام برای مساکني واجب گردانيد، پس کسی که         
آنرا قبل از مناز عيد داء منايد، چنني صدقه مقبول اسـت            
وکسيکه آنرا بعد از مناز اداء منود، پس چـنني صـدقه ،             

ــت    ــا اسـ ــدقه هـ ــدقه ای از صـ )۱(".صـ

حمل صرف ومستحق صدقه فطر، مهـان حمـل مـصرف           
آن را   –ص   –ومستحق زکات است، زيرا رسـول اهللا        

۱۱۱، ص ۲روايت سنن ابی داود ج )١(



٥٢وقف در آئينه فقه و قانون

زکات ناميده است ومجهور فقها آنرا برکسی واجب منوده         
.که نفقه يک شب وروز خود را داشته باشد

مهچنان کفارات که به مثابه صدقات است ويا تعـويض          
است که اهللا تعالی آنرا به سبب ارتکاب بعـض          مالی ای   

اعمالی که مکلف اجنام ميدهد ودران از شريعت واحکام         
آن خمالفت می ورزد، برمکلف واجب گردانيده اسـت ،          
يعنی کفارات هم عقوباتی است که به سـبب ارتکـاب           

.بعض اعمال، واجب ميگردد
مثالً کفاره ظهار برمظاهر واجب است؛ پس در صـورتی         

ماه پی در پی روزه گرفته نتواند ، بايد به شـصت        که دو 
مرتکـب  ) ظهار کننده (زيرا مظاهر   . مسکني طعام بدهد  

جرم گرديده ومنکوحه خود را در حترمي مانند مادر خويش          
اعتبار داده است که اين خود عمل زشت ومنکر و افتراء           

.است
اول کفاره صغری،   : کفاره فطر در رمضان دو گونه است      

.ه کربیکفار: دوم



٥٣وقف در آئينه فقه و قانون

برکسی الزم است که قدرت برادای روزه       : کفاره صغری 
نداشته باشد که عبارت از دادن طعام از هر روز است که            

وعلـی  : اهللا تعالی فرموده است. بايد به مسکني داده شود    
)۱(.الذين يطيقونه فدية طعام مسکني

برکسی که توان گرفنت روزه را ندارد فديـه الزم          : ترمجه
.ام دادن به مسکني استاست که آن طع

روايت اسـت  –رضی اهللا عنهما –از حضرت ابن عباس   
برای شيخ کـبري     –صلی اهللا عليه وسلم      –که رسول اهللا    

رخصت داده که روزه را افطار واز هر روز يـک     ) مسن(
الدرراملضيئة. مسکني را طعام بدهد، وقضاء بروی نيست

قـصداً   کفاره ای است که به افطار روزه       :کفاره کربی 
بدون کدام عذر شرعی الزم ميگردد وحکم آن، حکـم          

دليل کفاره کربی اينست که شخصی      . کفاره ظهار است  
در روز رمضان باخامن خود جمامعت منود ونزد رسـول اهللا      

آمده و پرسيد که چه حکمـی        –صلی اهللا عليه وسلم      –

۱۸۴سورة البقرة آيت )١(



٥٤وقف در آئينه فقه و قانون

: برايش گفـت   –ص   –بر وی الزم گرديده؟ رسول اهللا       
که آن را آزاد منائی؛ شخص فرمود کـه         آيا غالمی داری    

آيا توان داری که دوماه     : گفت –ص   –رسول اهللا   . خنري
.گفت خنري: پی در پی روزه بگريی

گفت آيا توانائی داری که شـصت        –ص   –رسول اهللا   
بعداً ظرفی  . مسکني را طعام بدهی؛ آن شخص گفت خنري       

را آورد که دران مقداری خرما بود وگفت اين را صدقه           
آيا از ماکرده فقري ترکسی وجود دارد؟       : آن مردگفت . منا

بعـداً  . يعنی در مدينه منوره کسی فقري تر از ما نيـست          
تبسم منوده تا اينکـه      –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

برو واين  : دنداای نواجذ آن مبارک ظاهر گرديد وفرمود      
)۱(.خرما را براهل خويش صدقه منا

مهچنان کفاره ميني برکسی واجب ميگردد که سـوگند         
–ص –يادکند وبعد حانث گـردد، زيـرا رسـول اهللا        

هنگاميکه سوگند ياد منودی برچيزی وبعداً غري       : " فرموده

.روايت خباری ومسلم)١(



٥٥وقف در آئينه فقه و قانون

از آن را تر ديدی پس آنچه را اجنام ده که خري است واز            
)۱(".اداء مناميني وسوگند خود کفاره 

اهللا تعالی در قرآنکرمي بيان منوده که حانث درسوگند خود          
بايد به ده مسکني درحدمتوسط طعام بدهد ويا ده مسکني          
را لباس بپوشاند آم درحدتوسط ، به شرط اينکه سوگند          

–رسول اهللا   . به اهللا ويا به يکی از اوصاف اهللا تعالی باشد         
سوگند به غـري از اهللا       : "فرموده –صلی اهللا عليه وسلم     

)۲(".کفر است

: ومهچنان سوگند ، ميني لغو نباشد مثل که کسی ميگويد         
الواهللا وبلی واهللا ، زيرا اهللا تعالی کسی را در ميـني لغـو              

.مواخذه منی منايد
نذور در طاعات وقربات التزام دينی در امـوال اسـت،           

آنرا برخـود الزم    وفاواجنام آن برکسی واجب است که       
يوفـون بالنـذر   : " زيرا اهللا تعالی فرموده   . گردانيده است 

روايت خباری ومسلم)١(
روايت ابو داود)٢(



٥٦وقف در آئينه فقه و قانون

)۱(".وخيــافون يومــاً کــان شــره مــستطرياً    

ابرار کسانی اند که به نذر های خود وفامی کنند          : ترمجه
.واز روزی می ترسند که شر آن ظاهر وپراگنده است

نذر :" از لزوم نذر منع منوده وفرموده      –ص   –رسول اهللا 
)۲(".چيزی را زيادمنی کند واز مال خبيل بريون می گردد

کسيکه برخود نذر   : " فرموده –ص   –مهچنان رسول اهللا    
منود که از اهللا تعالی اطاعت می کند، پس الزم اسـت از             

ر منايـد کـه از اهللا   اهللا اطاعت منايد وکسی که برخود نذ 
)۳(".تعالی معصيت می منايد، پس نبايد به آن وفاکند

به نذری که به معصيت صورت گرفته باشـد       : " وفرموده
)۴(".نبايد وفا منود

۷سوره االنسان )١(
روايت خباری ومسلم)٢(
روايت خباری ومسلم)٣(
مسلمروايت)٤(



٥٧وقف در آئينه فقه و قانون

)۱(".کفــاره نــذر، کفــاره ميــني اســت: " وفرمـود 

نها زکات فرضی وآنچه بان     اين به اين مفهوم است، که ت      
ملحق است، راه انفاق در راه اسالم نيست، بلکه راه های           
ديگری نيز وجود دارد که اگر کسی خواسـته باشـد،           

.ميتواند از ان طريق به انفاق در راه اسالم بکوشد
اهللا تعالی ميفرمايد که مؤمنان بايـد قبـل از فرارسـيدن            

رد، انفـاق   روزيکه دران بيع، مودت وشفاعت وجود ندا      
ای :" وصدقه صورت گريد، درين زمينه صراحتاً ميگويـد       

آن کسانيکه اميان آورده ايد، انفاق مناييد از آنچه کـه اهللا      
تعالی به مشا داده است، قبل ازانکه روزی رسد که درآن           

)۲(".وشفاعت وجود ندارد) دوستی(روز بيع، خله 

درحاليکه حتديد وتقدير زکات به نسبت امـوال وبعـض          
اعمال، چنانچه می بينيم، کم ترين ونازلترين تقدير است،         

روايت مسلم)١(
۲۵۴سورة البقرة ص )٢(



٥٨وقف در آئينه فقه و قانون

به مهني خاطر کسيکه از دادن آن ابامی ورزد، جمبور بـه            
.دادن آن ميشود

اينکه صدقه کنندگان با مراعات اوامر شـريعت وحفـظ         
نفس وعيال ، در سخاو احسان کوشش منوده واز يکديگر        

الم بوده  پيش قدمی می منايند، کار نيک وقابل قدر در اس         
واسالم بان تشويق وترغيب می منايد، خصوصاً وقتيکه به         

.صدقه ونيکوئی ضرورت باشد
به امساء بنت ابو بکر      –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

انفاق وصدقه بيشتر منا زيراکه     : " رضی اهللا عنهما ميگويد   
)۱(".حماسبه ميگردد

صدقه تطوع ونفلی
سالم، ميان صدقه واجبی وصدقه مندوبه ومستحبه فـرق         ا

گذاشته است و در قرآنکرمي 
اين از نيکی نيست که روی ها يتان را بـه           : " چنني آمده 

جهت مشرق ويا مغرب بگردانيد، مگر نيکی آنست کـه     

متفق عليه)١(



٥٩وقف در آئينه فقه و قانون

به اهللا ، روز آخرت ، فرشتگان ، کتاب وپيامربان اميـان            
داريد، به اقرباء،    بياوريد، ومال را با وجود اينکه دوست      

يتيمان ، مساکني، مسافرين، سوال کنندگان و آا ئيکـه          
درخالصی گرد ا خرج می کند، برپامی دارد مناز راو

)۱(".ميدهد زکات را

از کسانی ياد آور ميشود که در مال آا         ) ج(درينجا اهللا   
برما قبل عطف منوده وعطف      حق وجود دارد واين حق را     

تقاضای مغايرت را می منايد پس معلوم است که صدقات          
.نفلی ومستحبی عالوه از زکات وصدقات فرضی است

پس صدقه مال به گونه مندوب ومستحب ، صـدقه ای            
است که خمتص به غنا است، واز روی تطوع به خـاطر            

پرداخته ميشود ودرين زمينه کدام     ) ج(کسب رضای اهللا    
واکراهی از جانب ولی االمر وجودندارد ونه هم بـه           جرب

.عدم پرداخت آن مستوجب عقاب وعذاب ميگردد

۱۷۷سورة البقرة آيت )١(



٦٠وقف در آئينه فقه و قانون

برعکس صدقه مالی واجبی، زيرا در ادای آن انسان جمبور          
بوده ودر صورت امتنـاع از دادن آن از طـرف ولـی             
االمرمعاقبه هم ميشود برعالوه ازين معاقبه دنيوی، حماسبه        

.آخرت هم وجود دارد
صدقات غري مالی را هر آن کسی اداء کرده ميتواند کـه            
قادر به ادای آن باشد، ودرآن ميان غنی وفقري کدام فرقی           
وجود نـدارد وتازمانيکـه در ادای آن کـدام مـشقتی            

.وجودنداشته باشد، ميتواندکه اداء گردد
وقتيکه اسالم به ادای صدقه مندوب ومستحب ترغيـب         

، داء کننده آن ثواب ميدهد    رفاعل وا وتشويق می منايد، وب   
پس اندازه وتقدير آن را نيز ترک منوده وچنني نگفت که           
به کدام اندازه بايد صدقه داده شود، بلکه ادای آن را بـه          

که تـا   ودنسبت کسانيکه توانائی وقدرت دارند واگذار من      
هرکدام به اندازه قدرت خود به ان اقدام منايد تا در ـان         

جت آن را به مستحق اداء      وآشکارا حسب ضرورت وحا   
.منايد



٦١وقف در آئينه فقه و قانون

اگر دادن صدقات را آشکار مناييد پس    : " اهللا تعالی فرموده  
بسيار خوب واگر آن را خفيه وبه گونه غري آشـکار اداء            

)۱(".وبه فقرا بدهيد، پس بسيار خوب تر است

اکثر علما به اين نظر هستند که دادن صدقه به گونه خفی            
نفلی است، زيـرا دادن     وسری ، خمتص به صدقه تطوع و      

صدقه تطوع به گونه پنهانی زيادتر اجر وثواب دارد، زيرا          
به گونه خفيه به اخالص نزديک واز ريا ، بدور می باشد،            
هرچه زکات فرضی است، پس اعالن آن تر است، زيرا          
در فرايض رياء وجود ندارد، بلکه شعاری از شعائر اسالم          

مانند مناز و غريه     است که ان داشنت آن مناسب نيست،      
پس آشکار اجنام دادن فرايض ان جبا آوردن نوافل تـر           

.است
آن کـسی را کـه       –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

صدقه خود را به طور خمفيانه اداء می کند وميدهـد ، از             
مجله آن هفت کسانی حمسوب منوده که در روز قيامـت،         

۲۷۱سورة البقرة آيت )١(



٦٢وقف در آئينه فقه و قانون

:" رموده است در زير عرش خداوند عزوجل قرار دارد وف       
وشخص که صدقه منايد طوريکه آن را به طور خمفی اداء           
منايد که درجهت راست آن کسی نداند کـه درجهـت           

)۱(".چپ آن چه چيزی به مصرف وانفـاق مـی رسـد           

خلوص نيت در صدقه
صدقه ای در اسالم مورد قبول ودر مقابل به صدقه کننده           

ميشود که آن، صدقه از ترين وپـاک تـرين         ثواب داده   
ای آن کسانی   :" کسب باشد، اهللا تعالی در زمينه ميفرمايد      

که اميان دارهستيد، مصرف کنيد از ترين آنچـه کـه           
)۲(".کسب کرده ايد

کسيکه بـه   :" رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم ميفرمايد      
ی واهللا تعالی صدقه ای را قبول م      (طيب خاطر صدقه منايد     

اهللا تعالی آن صدقه را بـه       ) کند که از طيب خاطر باشد     

متفق عليه)١(
۲۶۷سوره بقره آيت )٢(



٦٣وقف در آئينه فقه و قانون

ميني خود گرفته اگر چه يک خرمائی هم باشد تا اينکه آن            
)۱(."ه بزرگ ميشودصدقه در کف رمحن به مانند کو

لذا بزرگی وزيادبودن صدقه مهم نيست به حدی که پاکی  
–واخالص درصدقه مهم وباارزش است ورسول اکـرم         

صلی اهللا عليه وسلم خرب ميدهد که جنات از دوزخ گاهی           
)۲(.به صـدقه بـه يـک شـق خرمـا هـم ميـشود              

صدقه دهنده را اهللا تعالی اجر وثواب ميدهد اعم از نيکـه          
–صدقه را به سائل بدهد ويا غري سائل، زيرا رسول اکرم            

برای سائل حقی را درصدقه ثابت منـوده اسـت           –ص  
)۳(".سائل حقی دارد اگر چه براسپی آيد:" وفرموده است

اگر صدقه کننده صدقه خود را به سـائلی بدهـد کـه             
مستحق نباشد، از اجر وثواب وی چيزی کـم منيـشود،          
بلکه گنه گار کسی است که بدون حق سـوال کـرده            

۹۹، ۹۸، ص ۷روايت مسلم ج )١(
روايت خباری)٢(
۱۲۶، ص ۲سنن ابو داود ج )٣(



٦٤وقف در آئينه فقه و قانون

کسيکه سوال  :" فرموده –ص   –است، زيرا رسول اکرم     
زی باشد که کفايت کنـد،      منايد در حاليکه درنزد او چي     

پس با اين سوال خود ، آتش دوزخ را برای خود زيـاد              
)۱(".کرده است

برصدقه کننده واجب است که درصورتی کـه خـودش          
بدست خود صدقه ميدهد، بايد فکر منايد که به چه کسی           
ودر کجا صدقه ميدهد، درحاليکه ما دانستيم که صـدقه          

ست خود توزيع   کنندگان تطوع بايد، صدقات خود را بد      
برخالف صدقات فرضی، که ولی االمر بايد آنـرا         .منايند

.توزيع منايد
:" ميفرمايد –ص   –به مهني خاطر است که رسول اکرم        

مسکني آن نيست که دست گدائی را دراز کرده باشـد           
وبه اويک لقمه ويا دولقمه، يک خرمـا ويـا دوخرمـا            

سکني پس يارسول اهللا مـ    : صحابه کرام فرمودند  " ميدهی
کيست؟

۱۱۷، ص ۲سنن ابو داود ج )١(



٦٥وقف در آئينه فقه و قانون

مسکني کسی است که، غنی     : فرمود –ص   –رسول اهللا   
ای را پيدانکند تا بااو کمک کند ونه هم غنـی آگـاهی         
پيداکند که مسکني کيست وآن مسکني از کسی سـوال          

)۱(".وگدائی هم نکند

پس برصدقه دهنده واجب است که درانتخاب مـسکني         
حتری وفکر کند، واين امر در شريعت اسالمی مطلـوب         
ومقصود نيز ميباشد وبا وجود اين گاهی هم صـدقه بـه            
خاطر عربت برغري مستحق نيز جايز است، زيـرا بـرای           
چنني صدقه اجر وثواب ثابت است، اگر چه صـدقه در           

.دست فاسق هم افتد وصدقه کننده بان علم نداشته باشد
:" روايت اسـت کـه فرمـود        -ص   –از رسول اکرم    

مي، پس صدقه منوده و     شخصی گفت که من صدقه می منا      
آنرا بدست سارق اد، مردم درميان خود گفتگو داشتند         
که برسارق صدقه منوده است ، آن مرد گفت بار خـدايا         
محد وثنا مرتراست ، بازهم صدقه می منامي، پـس صـدقه     

۱۲۹، ص ۷روايت مسلم ج )١(



٦٦وقف در آئينه فقه و قانون

منوده وآن را بدست زانی اد، مردم درميان خود حمادثـه           
: ردگفـت ـت، آن م  داشتند که برزانی صدقه منوده اسـ      

، من صدقه ديگری می منامي پس بارديگر صـدقه          احلمد هللا 
کرده وآن را بدست غنی اد، مردم درميان خود حمادثـه           

.داشتند که برغنی صدقه منوده است
بعداً برايش گفته شد صدقاتی که کردی هدر وبـی جـا       
نرفته است، صدقه که برسارق منودی، اميد مريود که بـه        

صدقه تو بر زانـی     . باز ماند  سبب آن از سرقت و دزدی     
چنني احتمال دارد که از زنا باز داشته شود وصدقه تـو            
برغنی سبب خواهد شد که غنی ازين صدقه پند گرفته واز      

)۱(".آن چه که اهللا تعالی با او داده صدقه منايد

بعضی ها چنني گمان دارند که بازکردن باب صـدقات          
ثـل زکـات    تطوع ونفلی باوجود اينکه صدقات واجبه م      

وملحقات آن وجود دارد، چيزيست که مردم را به بطالت         
وشانه خالی کردن از عمل جرئت ميدهد ودرنتيجه جامعه         

روايت خباری)١(



٦٧وقف در آئينه فقه و قانون

در جواب چنني ميگـوئيم  .را از ترقی ومدنيت باز ميدارد 
که اصل در اسالم اينست که عمل برکسی که قادر است           

ـ  ـنـب ک ــفرض می باشد، تا مال را کس       را ـد، زي
وان . وأن ليس لالنسان االماسـعی    :" ی فرموده عالـاهللا ت 

)۱(".مث جيزاه جزاء األوفی . ریـــوف يـسعيه س

ونيست برای انسان مگر آنچه که سـعی کـرده          : ترمجه
. وزود است که جزای سعی خود را مشاهده منايد        . است

.وسپس جزای کامل سعی او داده ميشود
ازمشا ر يسمان     اينکه يکی :" درحديث شريف آمده است   

را گرفته وبرپشت خود هيزم مجع منايـد وآن را بفـروش         
رساند تا آبرو وعزت خود را حفظ منايد، تر است از اين            
که سوال وگدائی منايد در حاليکه معلوم نيست که مردم          

)۲(".برايش چيزی دهند وياخري

۴۱، ۴۰، ۳۹: مسورة النج)١(
۱۵۲، ص ۲روايت خباری ج )٢(
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لذا الزم است که در مورد حمل صدقات حتـری وفکـر            
قه به دست غـري مـستحقني قـرار    صورت گريد، تا صد  

نگريد، زيرا اصل اينست که صدقات به مـستحقني داده          
شود، مستحقيني که نصوص شرعی به دادن صدقه آن به          

.آا صراحت دارد
اگر کسی اموال خود را در صندوقهای حرفوی وجتارتی          
ای بنام دين حتويل منايد، به چنني صورت صدقه ای کـه            

.اء منيشوداسالم آن را ميخواهد، اد
انواع صدقات نفلی

قبالً واضح شد که صدقه مالی عبارت از صدقه ای است           
که انسان جزيی از مال خود را از ملکيت خود بريون وبه            
مستمندان ويا اقامه مصاحل که مربوط به آبادی اجتمـاع          
ميگردد، ختصيص دهد، مثال آماده گی در مقابل خطرات         

بـادت ومـدارس    دمشن، سهم گرفنت در يه جاهـای ع       
.وشفاخانه ها وغريه
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صدقه نفلی وتطوع ، صدقه نياز است که اسـالم بـان            
تشويق وترغيب منوده است و اغنياء را ملزم منوده اسـت           
که درصورت که صدقات فرضی واموال بيت املال بـرای       
سد نيازهای مسلمني  کفايت نکند، آا بايـد بـه اداء            

.صدقات نفلی بپردازند
لی دارای انواع واقسام اسـت، گـاهی    صدقات مالی ونف  

طوری ميباشد که شامل متام انواع واقـسام گونـاگون          
صدقات ميشود ومتام صورت های بذل وانفاق را شـامل          
می گردد، اعم ازينکه اسم هبه برآن باشد يا عطيه وخبشش  

.ويا هديه
گرچه در اصل صدقات بايد به فقري و حمتاج داده شـود،            

ض اعتبارها وملحوظات، صدقه بـه      مگر باز هم بناء به بع     
غنی و غري مسلمان هم داده ميشود، از حضرت امساء بنت           

بـه  : روايت است که گفت    –رضی اهللا عنهما     –ابوبکر  
ادرم رفتم درحاليکه مادرم مـشرکه بـود، از         ـزد م ـن

درزمينه طالب معلومات شدم وگفتم که       –ص   –رسول  
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توامن که بااو   مادرم مشرکه است وبه من رغبت دارد آيا مي        
بلی می تـوانی بـا   :" صله رمحی منا مي؟ رسول اهللا فرموده    

)۱(".وصله رمحی منائی

چنني صدقات يعنی صدقات نفلی شامل اعيان معلوم وغري         
معلوم است، اعيان معلوم مثل اينکه يک نفر منـزل وخانه        
ای را مادام العمر هبه وخبشش منايد واعيان غري معلوم مثل           

ی را پخته ودر دسترس فقراء قرار دهد که         که کسی طعام  
هر فقري بدون تعيني هر قدر که خواسته باشد از ان خورده         
ميتواند، ويا اينکه کسی شري گاو وگوسفند، مثره درختان         
وغريه را هبه منايد ويا اينکه سکونت در منـزل واستفاده          

.از متاع را بدون تعيني، هبه وخبشش کند
انی وفات می کند درحاليکـه      گاهی چنني ميشود که انس    

در زنده گی خود نه صدقه کرده ونه هم به صدقه توصيه            
منوده است، پس اگر اهل وورثه وی از جانب اوصـدقه           

متفق عليه)١(



٧١وقف در آئينه فقه و قانون

منايند، اميد است که صدقه اش قبول وسبب کفاره گنـا           
.هان وی گردد

روايت است که ميگويـد      –رض   –از ام املؤمنني عايشه     
هللا عليـه وسـلم آمـده       شخصی به نزد رسول اهللا صلی ا      

مادرم ناگاه وفات منود وهيچ سخن نگفت واگر        : وگفت
سخن ميگفت حتماً صدقه ميکردويا توصيه به صدقه مـی          
منود، آيامن ميتوامن به عوض وی صدقه منامي؟ رسـول اهللا           

ميتـوانی از جانـب     ! بلی: " صلی اهللا عليه وسلم گفت    
)۱(".مادرت صدقه کنی

نفلی وتطوعیدونوع صدقات
گاهی صدقات نفلی وتطوعی ، شکل صدقات جاريـه را          
به خود ميگريند، يعنی صدقه که علی الدوام، در اثنـای           
حيات وبعد ازان جريان داشته باشد وهيچ انقطاعی درآن         
بوجود نيايد ويا اينکه چنني صدقه تنها در دوران حيـات           

.جريان داشته ميباشد ويا تنها در دوران بعد از حيات

روايت خباری)١(
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پس وقف از مجله صدقات نفلی است، که واقف ميتواند،          
چيزی از عني را از ملکيت درآمدن به کسی، حبس منوده           
وباز بدارد وبه منفعت آن در ابتداء وانتها، ويـا تنـها در          

.انتهاء يعنی بعد از مرگ صدقه منايد
که چنني صدقه را وقف گويند، خصوصيت وامتياز چنني         

مه وغري واجبی اينـست کـه       صدقه در خدمات غري الز    
–صفت دوام واستمرار درآن موجود است، ورسول اهللا         

هرگاه بنی آدم وفات منايـد،      :" در زمينه ميفرمايد   –ص  
صدقه جاريه ، علم    : عمل او قطع ميشود، مگر ازسه چيز      

که بآن فايده حاصل ميشود ويا فرزند که بـرايش دعـا            
)۱(".منايد

مرگ مربوط ميباشد، يعنی    چنني صدقات گاهی به بعد از       
شخصی به حصه ای از مال خود، صدقه می کند، مگـر            
آن مال تا وقتی که حيات است در ملکيت او باقی مـی             

۱۱۴روايت مسلم بلوغ املرام ص )١(



٧٣وقف در آئينه فقه و قانون

ماند وهنگاميکه وفات منود، موصی يعنی کسی که مـال          
.بان وصيت شده باشد، آن مال را مستحق ميشود

اهللا تعالی به ما اجازه منوده است که حصه ای از امـوال             
ود را وصيت منائيم، واين در حالی که مشاهده منائيم که        خ

کی مستحق وحمتاج است واين وصيت مقدم برحق ورثـه          
من بعد وصية يوصی ـا      :" است، زيرا اهللا تعالی فرموده    

)۱(".اودين

.حق ورثه بعد از ادای دين ووصيت است: ترمجه
تعالی  اهللا: " ميفرمايد –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

وقت وفات، صدقه منوده برمشا در سوم حصه اموال تان در       
حسنات ونيکوئی مشـار زيـادت صـورت        است، تا در  

)۲(."گريد

ازينکه اين دونوع صـدقات يعنـی وقـف ووصـيت ،            
درصدقات نفلی از امهيت خاصی برخوردار اند واحکـام         

۱۲: سوره النساء)١(
۱۲۰، ۱۱۹روايت دارقطنی بلوغ املرام ص )٢(



٧٤وقف در آئينه فقه و قانون

ديگر صدقات فـرق مـی      ومسائل آن با احکام ومسائل        
کند، درين کتاب در مورد احکام اين دونوع صدقات به          
حبث پرداخته شده است واين کتاب به دو باب عمـومی           

باب اول دربيان احکام ومسائل وقـف  : تقسيم شده است 
وباب دوم در بيان احکام ومسائل وصيت واز اهللا تعـالی           

.معاونت وتوفيق ميجومي



٧٥وقف در آئينه فقه و قانون

قسمت اول
ه اسالمیوقف در آئينه فق

باب اول وقف
:اين باب شامل مسائل ذيل ميباشد

گوشه ای از تاريخ وقف
تعريف وقف و آرای فقها در مـورد جـواز      –فصل اول   

ولزوم امتام آن
شروط تکوين وقف–فصل دوم 
شروط واقفني–فصل سوم 

استحقاق در وقف–فصل چهارم 
اقسام وقف و واليت برآن–فصل پنجم 
ه های ره گريی وفايـده بدسـت آوردن          طريق–فصل ششم   

موقوفات وحفظ وصيانت آن
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گوشه ای از تاريخ وقف
درطول تاريخ مردم درين فکر بوده انـد تـا عـني را از              
تصرف متليکی حبس منوده ومنفعـت آن را بـه جهـت            
مشخص چه مشروع باشد وچه غري مشروع بـه خـاطر           

صيص ، خت اض خرييه ودينی حسب معتقدات آا     حتقق اغر 
.بدارند

اين عمل در جمموع از حلاظ فکر مشابه وقـف اسـالمی            
.است اگر چه از حيث قصد وحکم فرق زيادی دارد

در دوران جاهليت، عرب ها بعض حيوانات ودواب خود         
را، از تعامل وفايده گرفنت آزاد کرده بودند وآنان را وقف           

وقتـی  . طواغيت،  خدايان باطل، وکهنه خود منوده بودند     
:" سالم آمد مهه را حرام قرار داد وچنني ارشاد فرمود         که ا 

جايز نکرده است حبريه ، سـائبه ، وصـيله          ) ج(خداوند  
)۱(".وحام را

۱۰۳ت سوره مايده آي)١(
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حبريه آن حيوانی را گويند که شريآن وقف بتان بود  : تفسري
.واز آن کسی استفاده منيکرد

آن حيوان مذکر بود که بنام بتـان آزاد بـود واز            : سائبه
.استفاده منيکردگوشت آن کسی 

شتر مونثی بود که چند شتر مؤنث بـدنيا آورده          : وصيله
وحام  هم نوعی    . باشد وبعد بنام بت ها وقف وآزاد ميشد       

.از شتر بود که وقف طواغيت وبتان گرديده بود
وقتی که اسالم آمد مهه را حرام قرار داد وگفت کـدام            

.اساس شرعی ندارد
معـروف ومـشهور    قواعدی که در قانون رومانی زياد       

است، اينست که اشياء مقدسه از قبيل معابـد وامـاکن           
مقدسه از مداوله ميان مردم ممنوع اند وکسی منيتوانـد آن          
ها را در ملکيت خود در آورند، زيرا آا مهـه از مجلـه              

.حقوق اهللا است
درتاريخ قدمي مصرآمده که بسياری از مـساحات زمـني          

ر ومعابد از آن اسـتفاده      آماده می شد، تا برای آهله، مقاب      



٧٨وقف در آئينه فقه و قانون

صورت گريد وقابل تصرف متليکی نبود، يعنی آن زمني ها          
راکسی فروخته، خبشش ووصيت کرده منيتوانست، مثـره        
وفايده ای که از آن بدست ميامد، در اقامه شعاير دينـی            

.ومعاش مامورين وخادمان آن به مصرف می رسيد
ف چنني تصرف بدون شک از حلاظ فکر عمومی مشابه وق   

خرييه ای است که احکام وقواعد آن در فقه اسالمی بيان           
.گرديده است

چنانچه مصريان قدمي هم، فکر حبس عني را از کمـک           
ومتلک داشتند وحمصول وفايده آنرا برای افراد وکنيـزان         
وقف ميکردند، از مثره وحاصـالت آن بـدون متليـک           
وتصرف متليکی استفاده ميکردند، مهچنان رومانی ها هم        

ني تصرفاتی داشتند مثل که يهود هم مشابه اين تصرف          چن
.را اجنام دادند

چنني تصرف به صورت عمومی به حد بزرگی مشابه آن          
وقفی است که درفقه اسالمی بـه تعريـف واحکـام آن     

.پرداخته شده که آن را وقف ذری ويا اهلی ميگويند
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اولني موقوف که در نزد عرب جاهليت       : گفته شده است  
بود، بيت که بنـاء     ) مکه مکرمه ( بيت مکه    شناخته شد 

شد تا از هر طرف مردم بآن پناه آورند ودر وقت سختی            
.ها وشدايد مأمن برای آا باشد

بعض پژوحشگران به اين باور هستند که موقوفات شـده          
که معروف ومشهور به وقف خليل الرمحن است، آنست         

اف که مهيشه وتا امروز هم موجود است، عبارت از اوقـ          
.ابو االبنياء ابراهيم عليه السالم است

آنچه از حضرت امام شافعی رمحه اهللا روايت کـه هـيچ            
کسی را منيداند که قبل از اسالم چيزی را حبس کـرده            
باشد ويا آنچه که از ابن حزم روايت است که عرب در             
دورآن جاهليت بنام حبس ووقف چيزی را منی شـناخته          

که هدف آـا از حـبس        اند، ظاهر ازين اقوال اينست    
زيرا بنای کعبه   . ودرقيد قرار دادن مال به وجه نيکواست      

وحفر چاه زمزم از روی تفاخر ورياکاری بوده نـه بـه            
باوجود اينکه وجوهات شبيه ميان     . جهت معروف ونيکو  
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مهه حبس ها واوقاف که قبل از اسالم بود وميان حبس ها            
ست، ووجـه  و اوقافی که در اسالم وجود دارد، موجود ا   

شبه ازين قبيل است که در اصل ملک حـبس صـورت            
ميگريد وهم جهت های دفع ومصرف يکی انـد ، پـس            
شکی نيست که وقف در فقه اسالمی از خود قواعـد ،            
مقررات ومقوماتی دارد، آنرا از وقف در ديگـر اديـان           

.متمايز ميسازد
عالوه از آن وضع قواعد، حتديد شروط وترتيب احکـام          

ی به اثر جهد وکوشش علمای جمتهدين قـرن        وقف اسالم 
) رح(، خصوصاً شـاگردان امـام ابوحنيفـه    دوم هجری 

شاگردان امام رمحه اهللا به اصل اسـالمی        . صورت گرفت 
وقف که معروف ونيکوئی است، تأکيد ورزيدند وايـن         
انديشه را اجياد کردند تا عني حبس وبه منفعت آن تصدق           

ند که ملکه فقهی آـا  صورت گريد، زيرا آا فقهائی بود    
ناخج وپخته بود واجتهاد آا ايشان را بسوی راه راست ،           

.هدايت منوده بود
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در مورد چگونگی اولني وقف که در اسـالم صـورت           
گرفته ، اختالف وجود دارد، انصار ميگويند که وقـف          

است، مهاجرين ميگويند کـه      –ص   –صدقه رسول اهللا    
.است–رض –وقف صدقه حضرت عمر 

واقدی در مغازی آورده است که اولني صدقه موقوقه در          
اسالم ، اراضی خمرييق بود که دراحد کشته شد، طوريکه          
وقتی جمروح گرديد وصيت منود که اموال او از رسول اهللا           

است ودر هر جا که خواهد آنرا وضع منايـد،           –ص   –
اموال او را حبس ودر      –ص   –وقتيکه شهيد گرديد، نبی     

ه منود، اموال خمرييق به تعداد هفت در بنـد          راه خدا صدق  
.باغ در مدينه منوره بود
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فصل اول
جواز آن ابطه به جواز وعدم تعريف وقف ونظريات فقها در ر

مبحث اول
تعريف وقف

وقف در لغت واصطالح
وقف در لغت به معنی حبس ومنع آمده واز باب وقـف            

پـس  . يقف گرفته شده است ومجع آن وقوف ميباشـد        
وقفت الدار للمساکني، اقفها، به ختفيف حرف       : وميگوئیت

قاف ونبايد بگوئی اوقفتها زيرا اين استعمال لغـت ردی          
وقف که مصدر است اطالق آن براسم مفعول شده      . است

است يعنی وقف به معنی چيز موقوف شده است، چنانچه          
رهن که مصدر است اطالق آن برچيز مرهون صـورت          

.گرفته است
که اين مال وقف است يعنی موقوف است،         گفته ميشود 

.به مهني خاطر به لفظ اوقاف هم مجع ميشود
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وقف در اصطالح شرعی ممکن که آنرا به وجه عام تعريف          
وقف عبارت از حبس عني از متليـک  " منائيم وبگوئيم که  

به يکی از عباد وصدقه منفعت آن برفقراء به يک وجه از            
)۱(."وجوه نيکی وبرمی باشد

ين تعريف اين مالحظه وارد است که اين تعريف از بيان   برا
ملکيت عني حمبوس ساکت وخاموش است يعنـی دريـن        
تعريف واضح نشده است، که ملکيت عني موقوفه کـه          
فقط به منفعت آن تصدق صورت ميگريد، از کيست، که          
دارومدار قيود اين تعريف بناء به اختالف مذاهب فقهـاء          

.درچگونگی وقف است
کـه    -رمحه اهللا    –شهور درمذهب امام ابو حنيفه      قول م 

هم اسـت،   ) ابويوسف وحممد رمحهما اهللا   ( قول صاحبني   
اينست که ملکيت عني موقوفه در صورت لزوم وقف، از          

وقف عبارت است از حبس مال از       : قانون مدنی افغانستان   ۳۴۳ماده  )١(
.تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خرييه
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به گونه ای وقف ميگردد که      ) ج(واقف زايل وبه خداوند     
.منفعت آن به بندگان ارتباط ميگريد

نه هبه ميشود ونه به      پس عني موقوفه نه به فروش مريسد ،       
.ارتگرفته ميشود

به مقتضی اين رأی ونظر ميتوان وقف را چـنني تعريـف            
وقف عبارت از حبس عني از تعلق گرفنت به کـسی   : منود

) ج(به گونه ملک وگردانيدن آن در حکم ملک خداوند          
وتصدق به مثرات ومنفعت آن در جهات خـري در حـال            

.ومآل ميباشد
ش اينست که عني موقوفه درملـک       نظر امام مالک وياران   

واقف قرار داشته ميباشد که بيع، هبه وتوريث آن ممنـوع           
اين رأی نسبت به وقف به اوالد وغريه درسـت          . ميباشد

ميايد مگر به نسبت وقف به مساجد منطبق منيشود، زيـرا      
بيوت اهللا يا مساجد در ملک کسی در آمده منيتوانند، لذا           

ه وقف مساجد اسقاط ملک    بعضی ها به اين نظر هستند ک      
.است
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:به مقتضی نظر دوم وقف را چنني تعريف کرده ميتوانيم
وقف عبارت از حبس عني درملک واقف ويا وقف عني از           
متليک وصدقه منودن منفعت آن بر فقراء ، ميباشـد ويـا            

.صرف منفعت عني در وجوه وراه های خري است
نظر دارد که چنني  –رمحة اهللا عليه     –گرچه امام ابوحنيفه    

وقف عبارت از حبس عني در ملکيت واقـف وصـدقه           
وتربع منودن به منفعت آن بر فقراء ووجوه خري است، چه           
درحال ويا آينده ، مگر امام صاحب به اين نظر هم است            

يعنی بناء به   . که حبس عني به نسبت واقف الزمی نيست       
نظر امام صاحب، موقوف از ملک واقف خارج منيـشود          

دارد که هر گونه تصرف در وقف منايـد از           وواقف حق 
قبيل فروش، هبه وغريه تصرفات شرعی ودر صورتی که از          
وقف خود رجوع منايد ورثه اش آنرا به مرياث هـم مـی           

.برد
بناء به رأی ونظر امام صاحب وقف را چنني تعريف کرده           

:ميتوانيم
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وقف عبارت از حبس غري الزم از ملک واقـف وصـدقه       
.ت آن به منـزله عاريت استمنودن به منفع

در فقه اسالمی رأی ونظر ديگری نيـز وجـود دارد وآن       
اينکه ملکيت اعيان موقوفه به موقوف عليهم انتقال مـی          

.کند، مگر ملکيت ناقص وغري تام می باشد
به خاطری که افراد موقوف عليهم حق بيع ، گروی وهبه           

ز عني موقوف را ندارند ومهچنان عني موقوف را کـسی ا   
.آا به ارث هم برده منيتواند

مثالً اگر کسی منـزل خود را برزيد وقف منايد وبعد از           
مرگ زيد به اوالد او منـزل را وقف منايد، پس بعـد از             
مرگ زيد اوالد او مستحق وقف ميگردند وبعـد از اوالد         
زيد به اوالد اوالد زيد تعلق ميگريد مگر به شرط واجازه            

. واقف
به ورثه موقوف عليهم به گونه ملک نام          يعنی عني موقوف  

از طريق مرياث انتقال پيدامنيکند زيرا اگر انتقال به گونـه           
ملک نام  صورت گريد ديگر افراد موقوف عليهم باوجود          
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اينکه مستحق به شرط واقف هـستند از وقـف حمـروم            
.ميشوند

مبحث دوم 
اختالف فقهاء در زمينه جواز وقف

داليل مشروعيت وقف
ور فقهاء به دالئلی از نصوص شرعی به مـشروعيت          مجه

وقف استدالل منوده اند، که بعض آن داليل عـام اسـت    
ودرآن ها به سوی نيکوئی، خري، انفاق در راه خدا وصله           
رمحی صورت گرفته است، که مهه به عموميت خود بـه           
جواز وقف ومشروعيت آن داللت مـی کننـد وبعـض           

:می قرار ذيل اندبعض از داليل عمو.نصوص خاص اند
)۱(".امنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليـوم اآلخـر          " 

هر آئينه اعمار ميسازد مساجد خدارا کسانيکه به          :ترمجه
.خداوروز آخرت اميان دارند

۱۸: سوره توبه)١(
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".وتعاونوا علی الربو التقوی" 
.وکمک کنيد به نيکی وتقوا:ترمجه

)۱(".لن تنالوا الربحتی تنفقوا مما حتبون" 

هرگز به نيکی نايل منيشويد تا آنکه انفاق کنيد از           :مجهتر
)۲(".وأقرضوا اهللا قرضأ حسنأ".آنچه که دوست داريد

.وقرض کنيد با خدا به قرض نيکو: ترمجه
)۳(".واولوا االرحام بعضهم أولی ببعض فی کتـاب اهللا        " 

وماصبان قرابت بعضی ايشان نزد يکتر است بـه         : ترمجه
.بعضی در حکم خدا

من : " فرموده –مهچنان رسول اکرم صلی اهللا عليه وسلم        
)۴(".بنی  هللا مسجداً بنی اهللا له فی اجلنة مثله

سوره آل عمران)١(
۲۰: سوره املزمل)٢(
۷۵: سوره انفال)٣(
رواه مسلم)٤(
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مـسجدی را اعمـار     ) ج(کسی که به خاطر اهللا      : ترمجه
برايش در جنت مهچو مـسجدی اعمـار        ) ج(سازد، اهللا   

.ميسازد
واهللا فـی عـون     :" فرموده –ص   –مهچنان رسول اکرم    

".عبد فی عون أخيهالعبدماکان ال
اهللا تعالی در کمک وعون بنده است ، تا که بنده           : ترمجه

.در عون وکمک برادر خود باشد
ال يؤمن احد کم حتی حيب ألضيه مـا         :" ومهچنان فرموده 

)۱(".حيب لنفسه

مؤمن کامل منی باشيد تا که آنچـه را بـه خـود      : ترمجه
.شيددوست داريد به برادر مسلمانت نيز دوست داشته با

)۲(".من جهزغازياً فی سبيل اهللا فقد غزا:" ومهچنان فرموده

کسيکه غازی ای را در راه خدا آماده بـسازد ،           : ترمجه
.گويا که خود او نيز جهاد وغزا منوده است

متفق عليه)١(
متفق عليه)٢(
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–ص   –غري ازين ديگر احاديثی درين معنی از رسول اهللا          
.منقول ميباشد

که اسـالم  مهه اين نصوص مقدسه به اين داللت می کنند      
متام مردم را به اجنام فعل خري تشويق ومالداران واغنيـاء را      
به دادن بعض اموال شان در راه خري ملزم ميدارد تا با اين             

متکـني  : کار مقاصد مهمی بدست آيد که عبارتنـد از          
ادات، ترويج ثقافت   عقيده صحيحه، درست اجنام شدن عب     

مقابـل   ، از بني بردن فقر، مبـارزه در       وفرهنگ اسالمی 
.جهل، نادانی وامراض

وقف اسالمی عمليست که از طريق آن متام مطالب دينی ،       
.علمی واجتماعی حتقق پيدا می کند

حقيقت اينست که وقف بزرگترين تضمني در راه اقامـه          
واعمار مساجد، معاهد، مدارس ، شفاخانه ها وموسـسه         
های خرييه بوده واصليست در زمينه نيکوئی بـا فقـراء           

جني ومعاونت در راستای استحکام صله رمحی ميان        وحمتا
.اقرباء
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لذا اين نصوص دالئلی اند برمشروعيت وقف ازين حيـث     
که وقف نظام انسانی وبشری ای است که هـدف ازان           

.حتقق خري ومصلحت در ميان مسلمانان وجمتمع است
آنچه که داليل خاصی  درزمينه وقـف پنداشـته شـده            

است که   –لی اهللا عليه وسلم     ص –احاديثی از رسول اهللا     
.درزمينه وقف وصدقات جاريه منقول گرديده است

هنگاميکه بنی آدم مبـريد،     :" فرموده –ص   –رسول اکرم   
اعمال او از وی قطع وجدا ميشود به جز از سـه چيـز،              
صدقه جاريه، علم نافع ومفيد وولد صـاحل کـه بعـد از       

". مرگش برايش دعا می کند
، جاريه را به وقف تفسري منوده انـد       برخی از علما صدقه     

زيرا آا ميگويند که آنچه از حديث فهم ميشود اينست،          
که عمل ميت به مرگ او قطع ميشود ومهچنـان جتديـد            

، يگردد، به جز ازين اشياء سه گانه      ثواب از وی منقطع م    
که اجر وثواب آا جاری است، زيرا ميت کاسب، آـا        
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سه گانه است زيرا که     است ووقف هم يکی از ين اشياء        
.صدقه ومثره آن مستمر وغري منقطع می باشد

استدالل منوده اند کـه     ) رض(مهچنان به حديث ابن عمر      
:درآن چنني آمده

زمينی را در خيرب بدست آورد       –رض   –حضرت عمر   " 
:وگفت

زمينی در خيرب برامي دست داده کـه تـا          ! ای پيغمرب خدا  
شی را بدست نياورده ام،     احلال چنني دارائی نفيس وبا ارز     

پس چه مشوره ميدهی که بان زمني چه کاری کنم؟
اگر خواسته باشـی اصـل   : گفت –ص –رسول اکرم  

.زمني را حبس وبه مثرات آن بر مردم تصدق منا
آن زمني را صدقه منود، بشرطی کـه نـه   –رض  –عمر  

فروخته شود، نه هبه گردد ونه هم فقراء وحمتاجني، ذوی          
المان، مهمانـان ومـسافر ان، آن را بـه ارث         القربی، غ 

برندوهر کسيکه متصرف آن گردد، ميتوانـد کـه از آن        
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استفاده منوده وبه طريقه مشروع خود از آن خورده وبـه           
متفق عليه. اشخاص فقري وحمتاج نيز خبوراند

–مهچنان در زمينه جواز وقف به حديث حضرت عثمان          
ضرت عثمان  ح. نيز استدالل صورت گرفته است     –رض  

به مدينه منوره    –ص   –رسول اهللا   : " ميفرمايد –رض   –
تشريف آوردند، در حاليکه در مدينـه آب خوشـگوار          
وگوارائی به جز از چاه رومه وجود نداشت، رسول اکرم          

کسی که چاه رومه را خريداری منايد       : " فرمود  -ص   –
) ج(ودلوخود را به دلو مسلمانان در آن قرار دهـد ، اهللا            

–رض   –عثمـان   ". ر جنت برای او تر از ان ميدهد       د
ميگويد که من آن چاه را به اموال شخصی ام خريـداری            

.منودم
–رض   –به روايت نسائی چنني آمده که حضرت عثمان         

آن چاه را برای مسلمانان ودرخدمت آـا قـرار       : گفت
.دادم تا از آن آب بنوشند
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عثمـان آن   ازين روايت چنني معلوم ميشود که حضرت        
.چاه را به خاطر مصلحت مسلمانان وقف گردانيده بود

بعض ها چنني شايعاتی را پخش کردند که گويا حضرت          
از دادن صدقه ابـا مـی ورزد ،    –رض   –خالد بن وليد    
هـر چـه    : " ا فرمود در جواب آ   –ص   –رسول اکرم   
، هر آئينه زره خود را در راه خـدا حـبس          خالد بن وليد  
)۱(".ر راه خدا آا را عاريـت داده اسـت         وبند منوده ود  

عالوه از نصوص فوق ، علما به امجاع امـت در سـلف             
.وخلف به صحت وجواز وقف استدالل منوده اند

ميان صحابه کرام ومتقدمني    : امام ترمذی روايت می کند    
از اهل علم ، هيچ کدام اختالفی را در جواز وقف زمـني        

، چـنني   سري مشهور امام قرطبی صاحب تف   . ميها نديده ا  
جزم دارد که کسی که وقف را رد می کند در حقيقـت         
از امجاع امت خمالفت ورزيده است ، پس نبايـد بـه او             

.التقاتی منود

متفق عليه )١(
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امام بيهقی در سنن خود بيان ميدارد وميگويد که مجاعت          
وگروهی از صحابه کرام وقف را اجنام داده اند از آن مجله       

العـوام ، عمـرو بـن       زبري بن    –رض   –ابو بکر صديق    
.العاص، زيد بن ثابت وغريه می باشند

که يکی از کتاای فقه جعفری است       " تذکره" درکتاب  
چنني آمده که اين مشهور است که صحابه کرام به جواز           

.وصحت وقف قوالً وفعالً ، اتفاق منوده اند
از طريق اهل بيت روايت است که        –رض   –از امام علی    

د که بعد از مرگ به مؤمن ملحـق         شش چيز ان  :" فرموده
فرزندی که بعد از مرگ بـه وی دعـا منايـد،            : ميشود

که از وی مباند، الی که غرس منوده        ) قرآنکرمي(مصحف  
باشد، چاهی که حفر کرده باشد، صدقه که جاری منوده          
باشد، وسنت که بعد از وی بان عمل صـورت گرفتـه            

)۱(.البته که سنت، سنت حسنه باشد". باشد

***

۳۶۸، ص ۱احياء الشريعة فی مذهب الشيعه ج )١(



٩٦وقف در آئينه فقه و قانون

سبب اختالف فقها در جواز وقف
آنچه گذشت، مذهب مجهور فقهاء با داليل آا در مورد          
جواز وقف بود وبعض فقها، چنني نظر دارند که وقـف           
جايزمنی باشد، وبا مجهور خمالف ورزيده اند مثل قاضـی          
شريح، ابوحنيفه وغريه که به عدم جواز وقف قول کـرده      

.اند
وده وآن را باطل می پندارد،      قاضی شريخ از وقف انکار من     

امام حممد به بيع حبيس  قول منوده ودرکتب         : وی ميگويد 
چـنني   –رض   –متقدمني از فقهای احناف از ابو حنيفه        

روايت است که ايشان وقف را يک عمل غري جايز تلقی           
.ميکردند

شريح وهم نظر انش چنني با وردارند که مسئله عدم جواز        
صحابه کرام نيز است مثل      وقف مذهب و برخی از کبار     

علی بن ابی طالب، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن مـسعود           
.-رضی اهللا تعالی عنهم امجعني –وعبدالرمحن بن عوف 



٩٧وقف در آئينه فقه و قانون

سبب خمالفت آا با مجهور فقها اينست که اينها ميگويند          
در قرآنکرمي به طورصريح آيتی ونصی به ارتبـاط وقـف           

کدام داللت واشـارتی    نيامده است ودر آيات گذشته نيز       
در زمينه جواز وقف وجود ندارد که به طور خصوصی به           

.جواز وقف داللت منايند
کدام نص صرحيی در     –ص   –مهچنان در احاديث نبوی     

زمينه جواز وقف نيامده است واگر آمده است به ارتبـاط    
.صدقه بوده است

وصدقه اسم عام است که شامل متـام انـواع صـدقات            
عروف ميشود چنانچه اين نيکوئی به عـني        ونيکوئی ها وم  

وذات يک شی صورت گرفته ميتواند، بـه مثـرات نيـز            
.صورت گرفته ميتواند

يعنی متام نصوص که مجهوربان استناد کرده اند ، از نظر            
خمالفني نص صرحيی در غرض شده منيتواند يعنـی داليـل      

.مجهور حکم قاطع الداللة در زمينه جواز وقف نيست



٩٨وقف در آئينه فقه و قانون

واز وقف، داليل خود را به مشار احاديثی که از          خمالفني ج 
نقل گرديده واز آا عدم جواز وقف        –ص   –رسول اهللا   

فهم شده، تأييد منوده اند، بعض از آن احاديـث روايـت    
است که بيهقی ختريح منـوده       –رض   –عبداهللا بن عباس    
بعد از نزول آيت فرايض فرمود       –ص   –است که پيغمرب    

يعنی بعـد از سـوره     ". سورة النساء ال حبس بعد    : " که  
.جواز ندارد) وقف ( نساء حبس اموال 

زيرا آا وقف را به عنوان قطع وجداکردن حـصه ای از            
اموال که دران ورثه نيز حق داشت واز فريضه شرعيه آن           

.را بازميداشتند ، می پنداشتند
بود به خاطر نبوت ايـشان       –ص   –هر چه وقف پيغمرب     

ميفـر  –ص –انع ارث است ، پيغمـرب  بود زيرا نبوت م  
)۱(".حنن معاثه األنبياء ال نورث ما ترکناه صدقة : " مايد

ماگروه پيغمربان، چيزی را به ارث منی گـذارمي،         : ترمجه
".وآنچه راگذاشته امي صدقه است

۱۸۷، ص ۸صحيح البخاری ج )١(



٩٩وقف در آئينه فقه و قانون

مهچنان آا ميگويند که عني موقوفه بـاوقف از ملکيـت    
اخل منی  واقف خارج شده، مگر به ملک کسی ديگری د        

شود ونه هم در ملکيت اهللا تعالی از باب افتراض داخـل            
ميشود، پس درچنني حالت، متروکه بدون مالک ميـشود       

.ودر اسالم متروکه بدون مالک وجود ندارد
الک وشرط گذاشنت منع به     وقف منودن يک چيزبه غري م     

، بيع وهبه آن ، شروطی اند که در کتـاب اهللا            ارث بردن 
.وجود ندارد

مهچنان ميگويند که وقف از قبيل صدقه به منفعت شی    آا
است که در وقت استثناء آن معدوم می باشـد ومتليـک            
معدوم جواز ندارد، خصوصاً که اين متليک معدوم بـرای          
معدوم باشد ، به گونه ای که کسی مثره وميوه جات باغ            
خود را برای کسی که در آينده تولد ميشود وقف منايد،           

لی که ارايه گرديد، قول به جواز وقف ممکن         پس بنابه دالي  
.نيست



١٠٠وقف در آئينه فقه و قانون

مناقشه داليل
از حبث گذشته چنني واضح ميشود که دليل قائلني به عدم           

دليل : جواز وقف وصحت آن در دو چيز منحصر ميشود        
.نقلی يعنی که مصدر آن نص باشد ودليل عقلی 

:" فرموده –ص   –دليل نقلی آا روايتی است که پيغمرب        
".ف در فرايض اهللا تعالی وجودنداردحبس ووق

مجهور علما در برابر استدالل آا چنني پاسخ می گوينـد          
که هدف از حبس مذکور باز داشنت مال از وارث وعدم           

اين به خـاطری کـه دردوران       . رسيدن آن به وی است    
جاهليت ، مردم  اموال خود را حبس ميکردند مگر بـه            

را از آن حمروم می      طريقه غري مشروعه ومستحقني و ورثه     
منودند، هنگاميکه سوره نساء ومسئله مرياث نازل گرديد        

–واهللا تعالی حصه هريک از ورثه را بيان منود، پس پيغمرب    
مردم را به اين قضيه متوجه منوده وآا را از حبس            –ص  

اموال به طريقه غريمشروع که سبب ضرر ديگران ميشود         



١٠١وقف در آئينه فقه و قانون

بـه  –ص –ل اهللا  باز داشت واين معقول نيست که رسو      
.چنني حبس اراده وقف را منوده باشند

اگر وقف حبس وبند منودن از فرايض اهللا تعالی باشد، پس           
اين حکم متام تربعات را از قبيل هبه ، وصيت ، صـدقه              
وغريه نيز شامل ميشد واين تصرفات باز داشنت از فرايض          

د اهللا تعالی می گرديد وهم متام اين تصرفات بايد باطل ميش    
.، در حاليکه به چنني امری هيچ کسی قائل نيست

مهچنان آا به اين قول شريح نيز رد می کنند که گفتـه             
حممد به بيع حبيس قايل است، رد چنني صـورت          : است

ميگريد که آن اشياء حبس شده به فروش می رسيد کـه            
برای بت ها وقف گرديده بودند، نه آن اشيايی که در راه            

.وحبس شده بودخري ونيکوئی وقف 
اشاره می کند    –رض   –به حضرت عمر     –ص   –پيغمرب  

تا به مثرات ومثره زمني خود صدقه منوده واصل زمـني را            
حفظ کند که نه هبه شود، نه فروخته شود ونه هـم بـه              

صلی اهللا عليه وسلم     –مهچنان آحنضرت   . ارث برده شود  



١٠٢وقف در آئينه فقه و قانون

ر به نفس نفيس ، هفت باغ دربند را در مدينه منوره، ب            –
.فقراء به گونه صدقه جاريه وقف منوده است

بعد از سوره نساء    : مهچنان برمنکرين وقف که به حديث     
وقف وجود ندارد، استدالل منوده اند ، چنني رد صورت          
ميگريد که هدف ازين حديث وقف دوران جاهليت است         

حبريه، سائبه ، وصـيله     : که عبارت از چارگونه وقف بود     
.    وحام

منکرين وقف اينست که عني موقوفـه سـائبه     دليل عقلی 
ميشود وتربع به منفعت چنني عني تربع به        ) بدون مالک (

.معدوم است
مجهور از آن چنني جواب می منايند که ايـن رأی ونظـر         
نوعی از اجتهاد است که عقل بشری بان جمال ميدهد مگر    
نصوص شرعی بر خالف آن می باشند، ودر جائی کـه           

باشد، جائی برای اجتـهاد وجـود       نصوص وجود داشته    
.ندارد



١٠٣وقف در آئينه فقه و قانون

مهچنان قائلني به عدم جواز وصحت وقف، برمجهور ردمی     
منحصر به حـبس     –رض   –منايند که حديث ابن عباس      

جاهليت نيست بلکه وقف را نيز شامل ميشود، زيرا لفظ          
به صيغه نکره آمده     –رض   –حبس در حديث ابن عباس      

)۱(.را می منايداست ونکره در سياق نفی افاده عموم 

مهچنان آا اضافه می کنند که اگر هدف ازين حـديث           
عدم توقيف مال از ورثه متوفی باشد که اهللا تعالی نصيب           
آا را در آيه مبارکه تعيني منوده است ، پس آيا وقف هم             
حبس وباز ايستادن از فرايض اهللا تعالی نيست، زيرا وقف          

جزيی از نصيب آاست؟جداکردن
مجهور جواب می منايند که بلی چنني است، مگر هبـه،           
صدقه ووصيت بنابه نصوصی که درين زمينه واردگرديده        

.جايز می باشند
مهچنان منکرين وقف به روايت حضرت علی وابن مسعود         

ص  –استدالل می کنند که پيغمرب       –رضی اهللا عنهما     –

۱۳۰، ص ۶نيل االوطار ج )١(



١٠٤وقف در آئينه فقه و قانون

در سالح وحيـوان     حبس ووقف نيست مگر   :" فرموده –
)۱(.ومرکبی که در جهاد از آن ها استفاده ميشود

–رض   –بـه عمـر      –ص   –در مقابل آنچه که پيغمرب      
اگر ميخواهی اصل آنرا حبس ومثره آن را صدقه          :" گفت

به طور قطعـی     –ص   –ميگويند که اين قول پيغمرب      ". منا
داللت به اين منی کند هدف از ان حبس ووقف ابد باشد            

.ی که طناب وارتباط وقف ازان ابدا جدا نشودقسم
زيرا امکان دارد وجايز است که هدف از ان حبس عني از       
تصرف متليکی وصدقه منودن مثرات آن به طـور مؤقـت           
باشد يا اينکه وقف برطبقه معينه ای برای مدت معينه ای           

.باشد، که انتهاء طبقه معني، وقف هم انتهاء پيداکند
:" مروی است که گفت    –رض   –آنچه از حضرت عمر     

ياد آور   –ص   –اگر من صدقه خود را در نزد رسول اهللا          
".منيشدم پس آنرا رد ميکردم

۱۷۶، ص ۹احمللی إلبن حزم ج )١(



١٠٥وقف در آئينه فقه و قانون

به اين معنی است که وقف حبس مؤبد نيست بلکه امکان           
دارد که کسی از وقف خود رجوع منايد وآنچه که عمر           

را از رجوع از وقف باز داشت، مهانـا ذکـر      –رض   –
–ص   –ه خود را در نزد رسول اهللا        صدق –رض   –عمر  

دوست نداشت که در وقـت  –رض –بود و اين را عمر   
در يک موقف باشـد وبعـد از         –ص   –رحلت پيغمرب   

.رحلت در موقف ديگر
مجهور علما از حديث مستدلني به عدم جواز وقف کـه           

است که حبس نکره درسياق      –رض   –روايت ابن عباس    
می منايد که شامل متام وقف      نفی آمده لذا افاده عمومی را       

اگر چنني فرض گردد    : ها ميشود، چنني جواب می منايند     
که هدف از آن متام وقف ها است به خاطری که نکـره             

مگر وقف بـه    . در سياق نفی آمده است، درست است      
.احاديثی که جموز آن اند ازين عموم مستثنی گرديده است

بـه  هم چنان مجهور علما از حديث قصر وقف وحـبس           
کراع وسالح چنني جواب می کنند که اگر اين حديث از   



١٠٦وقف در آئينه فقه و قانون

–ثابت باشد، مگر به عمل رسول اهللا    –ص   –رسول اهللا   
الی آخر –ص  –منسوخ می باشد، زيرا رسول اهللا        –ص  

. عمر خويش عمالً به وقف قايل بوده است
اگر به اين حديث استدالل می منايند، اين حديث به ايـن            

آنچه را که از قوت ونفقه       –ص   –معنی است که پيغمرب   
اسپ ومرکب کـه در راه  ( اش اضافه می بود، در کراع     
وسالح آن را صرف مـی      ) جهاد از آن استفاده می شود     

.منود واين کارشان جنبه اغلبيت را داشت
چنني جواب می مناينـد    –رض   –از صدقه حضرت عمر     

که در اقوال وافعال تا زمانی حجت وجود ندارد تا کـه            
مجاع از آن ها صادر نشده باشد ودرين مـورد از اـا             ا

–رض   –امجاع صورت نگرفته است، ومهچنان اثر عمر        
منقطع است يعنی حضرت زهری راوی آن اسـت کـه           

.را نيافته است–رض –حضرت عمر 



١٠٧وقف در آئينه فقه و قانون

کسانی که به اين امر متسک می منايند که وقف حبس مال       
مال موقوفـه    از فرايض اهللا تعالی است يعنی با اجنام وقف        

نبايد هبه ، هديه ، وبه ارث برده شود،
جواب  از جانب مجهور علما اينست که قول کردن بـه            

اسـت ، زيـرا      –ص   –چنني امر اعتراض بررسول اهللا      
قائل به جواز وقـف      –صلی اهللا عليه وسلم      –رسول اهللا   

بود وبرآن تأکيد منوده اند، پس گويا که جـواز وقـف            
وما ينطق  : " ست، اهللا تعالی فرموده   درکتاب اهللا موجود ا   

)۱(".عن اهلوی ان هو وحی يوحی

از هوی صحبت منی کنـد بلکـه    –ص   –پيغمرب  : ترمجه
وحی است که بروی وحی مـی        –ص   –صحبت پيغمرب   

.شود
به هر حال مناقشه ميان مؤيدين وخمالفني وقـف، حبـث           
طوالنی است وبعض فقها چنني نظر دارند که وقف اگـر       

در اسالم عمالً وجود داشت ، مگـر قبـل از           چه در ص  

۴–۳: النجمسورة)١(



١٠٨وقف در آئينه فقه و قانون

تشريع مرياث بود، هنگاميکه آيت مرياث نازل گرديـد،         
.تصرف وقف منسوخ شد

بعضی ها بر قائلني برجواز وقف جرئت بيشتر منوده وآواز          
–رض   –بلند کرده اند که آا به روايت زهری از عمر           

ت، را نيافته اس–رض –عمل منی منايند، زيرا زهری عمر    
يعنی اين حديث منقطع است، ومنقطع در روايت اين امام          
جليل يعنی زهری که در هيچ روايتی متهم نيست، کـدام      

.ضرری ندارد
بعض ديگری از خصوم وقف ، چنني ادعا دارند که حبس           
و منع عني موقوفه از تداول وداد وستد مانع ورود ملکيت           

اع تـام   برآن می شود، ومالی که در ملکيت نباشد از انتق         
بازمی ماند و معطل بودن مال از انتقاع منجر به ضـعف            
اقتصادی يک ملت شده وباآلخره از اثر امهـال مـال از            

.ملکيت ، مال نابود می گردد
به هر حال جريان وقف در گذشته هم بوده وخواهد بود           
وبه گونه عمل خري ونيک به آن نگرسته می شـود و در             
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نيـز از عهـد    جهات خري صرف می شود، ومـسلمانان      
رسالت الی اآلن بان عمل کرده اند، پس برجواز وقـف           

.امجاع امت مسلمه صورت گرفته است
–رضی اهللا عنـه  –از حضرت صحابی جليل القدر جابر       

هر مهاجر وانصار حصه ای     : " روايت است که می گويد    
از مال خود را صدقه مؤبده منوده است که آن مال نه بـه        

نه به هبه ونه هم فروختـه ويـا         مرياث گرفته می شود و    
)۱(".خريده می شود

) اوالده(آسان بود ومردم بـر ذراری       بعداً وقف براوالده    
خود وقف می کردند، تا مردم بروقف کـردن جرئـت           
پيداکنند خصوصاً زمانی که وقف به جهات خري ونيکوئی         

.می بود
عالوه ازين فقهای کرام به صحت وقـف مـسجد، در           

برآورده باشد متفق هستند، زيـرا       صورتی که شروط آن   

۱۸۵، ص ۶املغنی البن قدامه ج )١(
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مسجد جای عبادت، موطن فرهنگ وثقافت ودار نظـر         
.کردن برمصاحل عامه می باشد

اولني وقفی که دراسالم صورت گرفته حمل مسجد قباء در          
آنرا به   –ص   –مدينه منوره بود، مسجدی که رسول اهللا        

نفس نفيس خود اعمار ساخت وبعداً در سال اول هجرت          
به مدينه منوره هجرت منود مسجد نبوی را بناء          زمانی که 

).)۱اده واعمار کرد

۴احکام االوقاف استاد العانی ص )١(
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مبحث سوم
نظريات فقهاء در زمينه لزوم وقف

لزوم درنزد مجهور فقهاء صفت وقف است
) واقف( غرض از لزوم به طورعموم اينست که متصرف         

به نقض آنچه که به اراده وی از وصادر شـده قـدرت             
اشد، هرچه به نسبت وقف، هنگاميکه    واستطاعت نداشته ب  

وقف با درنظر داشت شرايط آن صورت گرفت پس الزم          
ميگردد وتصرف واقف از آن قطع می گردد يعنی واقـف        
منی تواند بلکه ممنوع است که در وقفی که منوده رجـوع     

.منايد
قبالً فهميدمي که وقف در مذهب احناف بنابـه رأی ابـو          

ورأی مجهـور فقهـای   –رمحهمـا اهللا  –يوسف وحممد  
اسالم، عبارت از حبس ومنع عني موقوفه است تا که حمل           
برای هيچ عقدی از قبيل بيع، رهن وغريه قرار نگريد ونـه      
هم درآن عني کدام تصرف مالکانه ای صورت گريد، پس          
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عني موقوفه نه فروخته می شود، نه هبه ، نه به ارث مـی              
.رود ونه هم به گرو داده می شود

م تصرفات فوق برمالی وارد می شود که در قيـد           زيرا متا 
ملکيت متصرف باشد، در حاليکه مال موقوفه بناء به نظر          

.مجهور فقهاء در ملکيت هيچ کس نيست
نظر ورأی مجهور فقهاء اينست که وقف بعد از اجنـام آن           
الزم می گردد، آن هم به طور ابد ، يعنی بـرای واقـف             

ست کـه از وقـف   وغريه از وی از مستحقني اجازه نيـ      
رجوع منايد ونه هم آا کدام تصرف مالکانه ای درآن می        

مگر امام ابو   . تصرفی که نقل کننده ملکيت باشد     ) توانند
وشاگردش زفر بن هذيل ميگويند که عني        –رح   –حنيفه  

موقوفه از ملکيت واقف بريون منی شود، بلکه در تصرف          
قه، وملک وی باقی می ماندو مالک حق بيع، هبه، صـد          

وصيت، ورهن، می باشد وهنگاميکه بعد از رجوع وفات         
.منايد، آن مال  را ورثه اش به مرياث می برند
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عبـارت از    –رض   –يعنی وقف از نظر امام ابو حنيفـه         
حبس عني از تصرف متليکی به گونه حبس غري الزم است           
که منفعت آن به جهت ها يی صرف گردد کـه واقـف         

صرف گردد که التزام واقف      مقرر منوده است وتاهنگامی   
باقی باشد واگر واقف از وقف خود رجوع منود پس وقف        

.وجودندارد
رض  –لذا گفته می شود که وقف از نظر امام ابو حنيفه            

جايز است، مگر الزم نيست وبه منـزله عاريت مـی           –
.باشد

زيرا اعاره هم عبارت از تربع به منفعت عني به مقتـضای        
تواند از مستعار فايـده گـريد،       آن است که مستعريمی     

) اعاره دهنـده  ( باوجود اينکه اصل عني در ملکيت معري        
.باقی است

تربع معريبه منفعت عاريت غري الزم است واعاره دهنـده          
.می تواند از اعاره خود رجوع منايد
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مهچنان واقف هم ميتواند از تربع مثره ومنفعـت وقـف           
د رجـوع کنـد   رجوع منايد وتازمانيکه زنده است ميتوان    

واختيار دارد که مثره وفايده وقف را به خود وبه کـسی            
ديگری صرف منايد

رجوع واقف از وقف به قول هم صورت گرفته می تواند،           
طوری که بگويد رجوع منودم يا وقف را باطل سـاختم           
ويا از آن عدول منودم وغريه ومهچنان به فعل هم از وقف            

ر وقف تـصرف    رجوع صورت گرفته ميتواند مثلی که د      
.مالکانه منايد

به منـزله   –رض   –وقف بنا به رأی ونظرامام ابو حنيفه        
ومثابه عاريت است نه عاريت با لفعل ، زيـرا حقيقـت            
عاريت از ديدگاه شريعت متحقق منی شود مگـر اينکـه           
مستعري عني عاريت شده را تسليم گردد تا از آن استفاده           

قوفه در دست متولی    منايد، در حاليکه وقف بابقای عني مو      
منفعت آن که چه واقف باشد ويا غري واقف ، باقی مـی             
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ماند وفايده ومثره آن به جهت های موقوفه صـرف مـی            
.گردد

–رض   –در مورد وقف مسجد، اختالفی ميان ابو حنيفه         
وديگران ذکر نشده ، زيرا وقف مسجد ديانتاً الزم مـی           

وحـق   باشد، زيرا که مسجد خالص حق اهللا تعالی است        
بنده از ان قطع می گردد، زيرا مسجد برای اقامه شـعائر            

هدايه مر غينانی. دينی وعبادت ختصيص داده شده است
وقف به چه چيزی الزم می شود

باوجود اينکه مجهور فقهاء به اين اتفاق دارند که زمـانی           
شرايط وقف متحقق گردد وقف الزم می گردد واين لزوم          

کرام درک کرده اند تا آنچـه        را از اقوال وافعال صحابه    
. که در پی وقف قرار دارد حتقق پيداکند

مگر آا در ميان خود اختالف دارند که وقف بـه چـه             
.چيزی الزم می گردد

می گويد که وقف به جمرد صـدور         –رح   –ابو يوسف   
صيغه آن از واقف در صورتی که شروط آن کامل باشـد           
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ليم موقوف  الزم می گردد وضرورت به صدور حکم وتس       
.به متولی آن نيست

زيرا وقف اسقاط ملک است خاص به خاطر اهللا تعالی نه           
به کسی ديگر، مثلی که عتق به جمرد قول الزم می گردد            
وبه حکم وتسليم ضرورت ندارد ونه هـم رجـوع از ان        

مهچنان است وقف که به جمرد صيغه الزم        . درست است 
.ورجوع از ان درست نيست

مال از ملکيت واقف ومعتق بـدون        وقف وعتق، کشيدن  
.عوض مالی است

به نظر ورأی امام –رح  –فتوی در مذهب امام ابو حنيفه       
ابو يوسف است واکثر فقهاء نيز به مهني نظر ورأی هستند           

. مثل امام مالک ، امام شافعی وامحد رمحهم اهللا تعالی
وقف الزم منی شود مگـر      : می گويد  –رح   –امام حممد   
ل صدقه منجزه ، که عني به سبب قـبض فـی   به قبض مث  

احلال برای متصدق عليه متليک می گردد، پس قـبض از           
.مجله شروط وقف می باشد



١١٧وقف در آئينه فقه و قانون

اين به خاطری که متليک کردن به اهللا تعالی، قصداً متحقق         
منی شود، زيرا اهللا تعالی مالک متام اشـياء اسـت مگـر             
درضمن تسليم به عبد وبنده ثابت می گردد چنانچـه در          

.زکات هم چنني است
قبض به تسليم اعيان موقوفه که به صورت های خمتلف می          
باشد، حتقق پيدا می کند، زيرا اعيان خمتلف می باشد پس           

مثالً مسجد به افـراز ومنـاز       . تسليم آا نيز خمتلف است    
.خواندن در آن تسليم می شود

مقربه ، به دفن ميت درآن تسليم می شود، وبقيه اعيان به            
.وتعيني متولی برآا تسليم می شوندنصب

: به مهني نظر فقهای جعفريه هم می باشند ، آا می گويند   
الزم منی شود وقف مگر بعد از قبض ، اگر وقـف در             " 

جهت عامه باشد، پس قبض آن تعيني ناظر وحاکم در آن           
است ويا تعيني سرپرست ومتولی از جانب واقف به قبض          

.آن می باشد
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اينست کـه   –رح   –در نزد امام ابو حنيفه      اگر چه اصل    
به استثنای مسجدی که امـام بـا   –وقف الزم منی باشد  

مجهور موافق است، که الزم می باشـد، زيـرا مـسجد        
مگر آنچـه   –خالص حق خدا بوده ومردم بان نياز دارند         

در زمينه لزوم وقـف روايـت   –رح –از امام ابو حنيفه   
:ز الزم می گرددگرديده، اينست که وقف به دوچي

اينکه قاضی به لزوم آن در دعوای صحيح حکـم           )اول(
منايد، قسمی که مدعی عليه از آن انکار ورزد ومـدعی،           

. بينه وشاهدان را بياورد
پس درين وقت وقف الزم می گردد، زيرا جمتهد فيه مـی            
باشد واجتهاد وفيصله قاضی به اجتهاد وفيـصله قاضـی          

.ی رودديگری منقضی نشده وازبني من
چون دعوی برخصم قائم می شود ودر قضيه وقف، خصم          
وجود ندارد که بروی اقامه دعوی صورت گريد، لذا بـه           

.لزوم آن حکم صورت مي گريد



١١٩وقف در آئينه فقه و قانون

درينجا چون مدعی عليه وخصمی وجود ندارد، در زمينه         
لزوم وقف راه حيله شرعی در پيش گرفته شده می توانـد    

ولی وقف تسليم دهد    واقف وقف خود را به مت     : وآن اينکه 
بعداً چنني تظاهر منايد که از وقف خود رجـوع منـوده            
وحجت واقف اينست که وقف هنوز الزم نشده اسـت          
ومتولی از تسليم ورد آن ممانعت ورزد ودليل متولی ايـن           
است که وقف الزم گرديده است، پس هردويشان دعوای         
خويش را به قاضی پيش می منايند وقاضی به لزوم حکـم            

.منايد، پس وقف الزم می گرددمی 
براين لزوم اين مالحظه وجود دارد که لزوم بنا به قول امام       

درين حالت ازين حيث نيامده اسـت        –رح   –ابو حنيفه   
که وقف است بلکه از حلاظی آمده است که حکـم در            

)۱(.قضيه جمتهد فيه است

وقف زمانی الزم می گردد که وقـف در حمـل            )دوم( 
فالن منـزل وسرای   :" مثلی که بگويد   وصيت بريون آيد  

۷استاد امحد ابراهيم ص /احکام الوقف واملواريث)١(
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خود را بعد از مرگم برفقرا وقف گردانيده ام ويا وقف را            
هنگاميکه وفات منودم   : معلق به مطلق مرگ منايد وبگويد     

اين سرای ومنـزمل برفقراء وقـف باشـد، کـه دريـن            
دوصورت وقف الزم است به شرطی که واقف تادم مرگ          

.به مهني موقف قرار داشته باشد
براين صورت اين مالحظه وجود دارد که وقف به نسبت          

، حکـم  صورت نگرفته است درينجا حکم وقـف   واقف
، وموصی ووصيت کننـده    وصيت را به خود گرفته است     

حق دارد که از وصيت خود تا که حيات است، رجـوع            
منايد ، بلکه وقف نسبت به ورثه الزم گرديده است، زيرا           

د وفات منايد، بر ورثه     اگر واقف بدون رجوع از وقف خو      
الزم است که به مثره ومنافع موقوف صدقه منايند و ورثـه     
منی توانند که عني موقوفه را به متليک خود درآورند زيرا           
وصيت به صورت تأبيدی است، زيرا انقطاع فقراء غـري          

.ممکن است
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تازمانی که امر چنني باشد وقف به نسبت ورثه الزم منـی      
ف از سوم حـصه مـال واقـف         باشد، مگر اينکه موقو   

جداشده باشد، اگر مال از سوم حصه زايد بود، پس وقف         
به اندازه سوم حصه الزم است فقط ومال زايد تازمـانی           
باقيست که مال ديگری از واقف ظاهر شود ويا ورثه بـه       

.وقف آن اجازه منايند
اگر برای واقف مال ديگری ظاهر نشد ويا ورثه اجـازه           

دادند، پس مثره مال به سه حصه تقسيم        وقف متام مال را ن    
می شود، سوم حصه در وقف صرف می گردد ودوثلـت      

.آن برای ورثه می ماند
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مبحث چهارم
آنچه که به آن وقف تکميل می شود

وقف به اراده واحد اجياد می گردد
در مبحث گذشته به اين نتيجه رسيدمي که وقف نظر بـه            

يد، يکی قول ونظر امام     آرای فقها به دو قول بوجود می آ       
ابو يوسف است که مجهور فقهاء با ايشان هستند، کـه           
وقف را به عتق قياس منوده وآن را از قبيل اسقاط ميدانند            

می باشد که فقهای جعفريه      –رح   –وقول ديگر از حممد     
نيز باايشان اند که وقف را به صدقه قياس منوده وآنـرا از             

.قبيل تربع ميدانند
از تربع بودن نيـز      –رح   –امام ابو حنيفه    وقف از نظر    

خارج منی شود ، زيرا ايشان وقف را از قبيـل عاريـت             
.ميدانند وعاريت عبارت از تربع به منفعت است

پس هنگامی که وقف از قبيل تربعـات ويـا اسـقاطات        
مربـوط  ) واقف( گرديد، پس وجود آن به اراده موجب        

.می باشد وبه قبول کسی ديگری موقوف نيست
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واين چيزيست که اکثريت فقهاء بان اتفاق دارند و قبض          
وحکم به آن بناء به قول کسی که ايـن دو را الزم مـی            

.دانند، شرط لزوم وقف اند نه سبب انشاء واجياد آن
موقوف عليهم وکسانی که وقف برای آا صورت گرفته         
اگر معني به وصف باشند وحصر وحدشامل آا نشود مثل      

ان يا چيزی باشد که رد وقبول از آا متصور          فقراء وحمتاج 
نباشد مثل مساجد ومقابر، پس در صحت مهچو وقـف و    
استحقاق آن قبول شرط  نيست زيرا در چنني موقـوف           

.عليه، قبول متعذر وحمال است
اگر موقوف عليه معني به ذات باشد مثل عمر ويا گروهی           

ت حمصور ومعدود باشد مثل اوالد عمر، پس درچنني حال        
هم وقف به اجياب متام واجنام شده وبـه قبـول کـسی             
ضرورت ندارد مگر استحقاق به اجياب درينجـا بـه رد           

.شخص ويا اشخاص معني صورت می گريد
يعنی وقف در چنني حالت به اعتبار اصل صحيح ودرست          
است وصحيح باقی می ماند وفقط استحقاق باطـل مـی     
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زی به گونه   گردد، زيرا رد ابا ورزيدن از مالک شدن چي        
تربع است وکسی قدرت وسلطنت ندارد که چيزی را در          
ملکيت کسی در آورد، به استثنای مرياث که نص وآيت          
در مورد آن وجود دارد ودر مسئله مرياث گفته می توانيم           
که مرياث مالک شدن ومالک منودن به الزام شريعت واز          

)۱(.جانب آن است

ف را رد منايد    زمانی که استحقاق به نسبت کسی که وق       
باطل گردد، پس وقف به جهت هايی صرف می گردد که  
واقف آن را تعيني کرده است، زيرا مآل هر وقف جهـت   

.خري ونيکی است که منقطع نگردد وجاری باشد
بعض فقهای جعفريه چنني نظر دارند کـه اگـر وقـف            
برشخص معني ويا کسانی باشد که عددشـان حمـصور          

شرط صحت آن اسـت،      ومعدود باشد، پس قبول وقف    

۱۶، ۱۵لف ص موجز احکام املرياث از مؤ)١(
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زيرا وقف از مجله عقود است، پس اجياب وقبول ماننـد           
)۱(.ديگر عقود دران معترب می باشد

اگر متام موقوف عليهم ويا بعض آا صغري باشند ، پـس            
.ولی وسرپرست آا به نيابت از آا به قبول وقف بپردازد

اگر وقف به جهت های عامه باشد مثل مساجد ، مقابر،           
–زها، حوادث ناگوار ، ويا فقرا وحمتاجان، احتياط         کاري

اينست که قبول صورت گريد وکسی کـه         –بلکه الزم   
درين حالت بايد قبول منايد، حاکم ويا کسی باشد که از           
جانب حاکم در زمينه تصرف وقف تعيني گرديده است،         
در نزد اين فقهاء قبول افراد موجود ، در وقف بـه اوالده             

قبول کسی که بعداً به دنيا ميايد وتولد        کفايت می کند و   
.می شود ضرور نيست

۱۰، ۹مفتاح الکرامة ص )١(
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آنچه که احياب به آن حتقق پيدا می کند
وقف به اجياب حتقق پيدامی کند که از طرف واقف صادر           
می شود وافاده حبس عني را از تصرفات متليکـی منـوده            

به نسبت وقـف     –ومنفعت آن را به جهت خري در حال         
صرف  –به نسبت وقف به اوالده       –ودر آينده  –خرييه  

.می منايد
در اجياب وقف به کدام لفظ وعبارت معـني وخاصـی           
ضرورت نيست، بلکه هر آنچه که داللت به اراده مقصود          

.منايد، افاده وقف را می کند
مثل وقف کردم، حبس منودم ، فی سبيل  اهللا کردم، صدقه       

خـري در  منودم حرام منودم وموبد کردم ، اين سه الفـاظ ا     
صورتی به وقف داللت می منايند که قرينه ونشانه ای بـه            

وقف به اين قول شـخص متـام   . وقف وجود داشته باشد  
اين باغ خود را بر فقراء  وقف ويـا          : وصورت می گريد  
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حبس وفی سبيل اهللا منودم ويا فالن منـزل را صدقه مؤبده          
.کردم که نه هديه گردد، نه خريد ويا فروش شود وغريه

ر کسی در ورقی نوشته منود که بعض اموال وامـالک           اگ
خود را با ذکر شرايط آن وقف منوده ودرين صورت نـه            
تلفظ کرده باشد ونه هم کسی را گواه گرفتـه باشـد،            
درنزد اکثريت فقها اين نوشته وقف شده منی تواند، زيـرا        
ممکن است فريب و تزوير باشد ويا شايد جديتی وجـود           

.نداشته باشد
انشأ واجياد وقف به نزد مجهور فقها به اشاره نيـز          مهچنان

صحت ندارد، مگر از گنگ وکسی که بنا بـه علـت             
ومرضی، تکلم کرده منی تواند به شرطی که تادم مـرگ           
مهچو گنگ بوده و قادر به نطق نباشد واشاره اش مفهوم           

.ومفيد آنچه که قصد دارد باشد
وقـف  مهچنان مجهور فقها به اين نظر هـستند کـه در            

مسجد، مقربه ، راه ، آب نوشيدنی وغـريه بـه تلفـظ             
ضرورت نيست، زيرا منافع وقف های فوق زيـاد وعـام      
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است، بلکه درچنني وقف ها ختليه زمني واجازه اسـتعمال   
آن از جانب مردم عمالً، در انشأ وقـف کفايـت مـی             

)۱(.کند

وياکتابـت  عالوه ازين انشأ وقف در قانون عراق به تلفظ      
ويا اشاره صورت می گريد، زيرا قانو نگذاران عراقی ميان          
اين سه به مساوات قائل اند ، زيرا مهه اينها وسائل تعبري از             

.اراده اند
در قانون مدنی مراق ماده ای نسبت به صيغه که داللت به     

در مـاده   . اراده شخص می کند تصويب گرديده اسـت       
وقبول در وقـف بـه       چنانچه اجياب :" چنني آمده   ) ۷۹(

زبان وتلفظ صورت می گريد به کتابت اشاره مشهور اگر          
)۲(".چه از غري گنگ نيز باشد، درست است اخل

۲۶۸، ص ۵حبرالرائق ج )١(
اظهارات وقف کننده در مورد مـال  : افغانستانقانون مدنی۳۵۸ماده  )٢(

.موقوفه حسب الفاظ و معانی آن اعتبار دارد
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فصل دوم
وقف) وجود ( شرايط تکوين 

شرايط و ارکان وقف
چنانچه قبالً ديدمي وقف عبارت از عمل وتصرف شـرعی          

است،
يا حتقق آن بـه      اعم از ينکه تنها به اجياب حتقق پيداکند و        
.قبول به گونه ايکه گذشت موقوف باشد

لذا ضرور است که وقف به پايه های قـوی وجوانـب            
.مستحکم استناد منايد که آنرا ارکان گويند

واقـف،  : ارکان وقف به نزد مجهور فقها چار چيز است        
.موقوف موقوف عليه وصيغه وقف

در نزد فقهای احناف رکن وقف عبارت از اجياب واقـف   
است فقط يعنی صيغه، زيرا از مهني صيغه ويا اجياب واقف           
پايه ها وجوانب ديگر وقف که وقـف برآـا اسـتوار            

.وموجود می گردد، بوجود ميايد
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هرگا در ارکان وقف اختالف نظر وجود داشت، زيرا هر          
رکن ازين ارکان دارای شرايطی اند که توافرووجود آـا    

کان، حکم شـرعی    الزم است تا با موجوديت شرايط ار      
وقف از قبيل صحت، لزوم نفاذ به ميان آيد، پس در مورد            

:شروط هررکن در مبحث های خاصی صحبت می منائيم
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مبحث اول
شرايط متعلق به صيغه وقف

برای صحت وقف سه شرط وجود دارد
قبالً دانستيم که صيغه وقف آنست که از جانب واقف به           

ردد، اين صيغه ها    قول، کتابت واشاره فهم شده صادر گ      
تعبري اراده وبيان مقصد واقف می باشد که واقف با ايـن            
صيغه ها واشاره ، اراده حبس عني مال خود را از متليـک     

.داشته ومنفعت آن را به جهت معينی ختصيص می دهد
فقهای کرام در زمينه شروط صيغه وقف اقـوال خمتلـف           

ور امجال دارند که داللت به انشأء وقف می منايند که به ط        
:صيغه وقف دارای سه شرط می باشد

صيغه وقف بايد منجز باشد–۱
منجز يعنی غري معلق به شرط وغري مضاف ونـسبت داده           
شده به آينده، پس وقتی که صيغه وقف منجز يعنی غـري            
معلق به شرط وغري مضاف به مستقبل باشد، وقف صحيح          
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بوده واحکام آن فی احلال به امجاع فقهـاء مرتـب مـی        
.گردد، به شرطی که ديگر شرايط وقف نيز موجود باشد

اگر صيغه وقف به شرطی معلق گردد که در وقت انشاء           
اگر فرزنـدم در امتحـان      : موجود نباشد مثلی که بگويد    

کامياب گرديد، پس اين منـزمل به فالن جهـت خرييـه          
وقف باشد، به چنني شرط وقف باطل گرديده واين رأی          

تعليـق   –رمحه اهللا    –مذهب امام    در. مجهور فقهاء است  
)۱(.صيغه وقف به شرط جايز می باشد مثل عتق

اين به خاطری که وقف از قبيل تربعات اسـت واصـل            
ينست که به شرط معلـق نگـردد،        وقاعده در تربعات ا   

.-البته به استثنای وصيت –نيست شرطی که هنوزموجود

ور اگر گفته شود که وقف بنا به رای ونظر مجهـ          : سوال
فقهاء اسقاط ملکيت است واسقاط متقبل شرط وتعليـق         

شده می تواند؟

۲۷۷، ص ۲شرح صغري ج )١(
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بلی درست است که اسقاط متقبل شرط وتعليـق      : جواب
شده می تواند، مگر در وقف شبه به متليکات وجود دارد           
و متليک ، تعليق وشرطی را که هنوز حتقـق پيـدانکرده،          

.متقبل منی شود
: د مثلی که بگويد   اگر صيغه وقف به آينده نسبت داده شو       

اين منـزل من به فالن جهت بعد از يک سـال وقـف             
باشد، بعضی گفته اند که وقف درست است، زيرا وقف          
اسقاط ملکيت است، مانند عتق که اضافت آن به شـرط           

.جواز دارد
بعضی های می گويند که وقف درچنني حالت صـحت          
ندارد، زيرا، وقف مشابه به متليکات است کـه اضـافت         

آن به آينده جواز ندارد، چنانچه که تعليق آن بـه    ونسبت
.شرط نيز جواز ندارد

عالوه ازين برخی از فقهاء به صيغه منجزه، دو چيز، ديگر           
:را نيز اضافه کرده اند



١٣٤وقف در آئينه فقه و قانون

هنگاميکه صيغه به امری معلق گردد، که عمالً در          )اول(
وقت تعليق حتقق پيداکند، درچنني صورت تعليق درسـت        

اگر برادرم از سفر بازگشت اين      : ويداست، مثلی که بگ   
منـزمل به فالن جهت وقف باشد، بعد معلوم گردد کـه           
برادرش در وقت تعليق از سفر بازگشته است، چنني وقف          
درست است، زيرا اجياب وقف حکم تنجيز را به خود می           

.گريد، اگر چه صورتاً به شرط معلق گرديده است
لق گردد، وقف   مهچنان اگر وقف به موت کسی مع      ) دوم(

وقتی که مبريم اين منـزمل     : درست است، مثلی که بگويد    
به فالن جهت وقف باشد ويا منـزمل بعد از مـرگم بـه             

درينجا وقف به خاطری درست     . فالن جهت وقف باشد   
است که وقف حکم وصيت را می گريد، به خالف تعليق           

اين منـزمل به فالن جهت     : به مرگ مقيد مثلی که بگويد     
شد، بعد از مرگم که از مهني مرضم واقع گـردد           وقف با 

ويا اينکه بگويد اگر از مرض سيل وفات منودم منــزمل           
وقف باشد ، چرا که درچنني حالت، حکم وقف ، حکم           
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اضافت وتعليق را به چيزی که حمتمل الوجود است، مـی           
.گريد چنانچه قبالً گذشت

ت، لذا اين فقهاء چنني نظر دارند که وقف در هر دو حال           
يعنی حالت اضافت وتعليق به مرگ مطلق الزم منی گردد،          
مگر بعد از مرگ واقف ووقف درسوم حصه مال متروک          
نافذ می گردد آن هم که در وقت مرگ نيز به وقف خود             
اصرار داشته، مانند وصيت باشد، وقفی که زياده از سوم          
حصه ترکه باشد، پس نفاد آن موقوف به اجـازه ورثـه            

.است
افاده تأبيد را اگر چه معناً باشد می منايدوقف –۲

ظاهراً احاديثی را که در زمينه مشروعيت وقف ارايه منوده          
امي ، برآن داللت می منايند، که وقف صحيح نيست مگر           
به صورت مؤبد، طوريکه ايت وقف به جهت بـروخري          

.باشد که انقطاع نداشته باشد
ه تأييد را شرط    به مهني خاطر مجهور فقهاء را می بينيم ک        

در صحت وقف ميدانند، زيـرا مقـصود ازوقـف دوام           
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واستمرار صدقه است، وتوقيت وقف با استمرار صـدقه         
.بودن آن منافات دارد

متحقق منی شـود، مگـر   –رح –تأبيد در نزد امام حممد  
اينکه به تأييد بودن آن تصريح صورت گريد مثلـی کـه            

:واقف بگويد
صورت ابـد ويـا مـستمر        اين مال را به فالن جهت به      

ودوامدار وقف منودم ويا به الفاظی صورت گريد که افاده          
اين مال را بر فقراء يا اوالد       : تأبيد را منايد مثلی که بگويد     

.خود يا اوالد آا وبعد از آا به فالن مدرسه وقف منودم
بنا برين اگر کسی بگويد که اين منـزل خود را بـرای            

ا تا که زنده است، وقف مـی        فالنی به مدت يک سال ي     
.وقف باطل می باشد–رح –منامي، به نزد امام حممد 

زيرا در صورت اول توقيت وجود دارد ودر صورت دوم          
.جهت صرف وقف مستمر ودوامدار نيست

داللت به دوام واستمرار،     –رح   –به نزد امام ابو يوسف      
به داللت کالم کفايت می کند که به تأبيد باشد حتـی            
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چه به استخدام عرف هم باشد، به شرطی که واقف           اگر
.چيزی را ذکر نکند که به توقيت داللت منايد

يعنی هنگاميکه عرف ورواج ، مصرف وقف را طـوری          
تعيني منايد که درآن جهت احتمال انقطاع وجود نداشـته        

اگر واقف جهت صـرف     . باشد، پس وقف صحيح است    
د، وقف به طريـق     وقف را صراحتاً به طور دوام تعيني مناي       

.اولی درست وصحيح می شود
در صورتی کـه     –رح   –بنا برين وقف به نزد امام حممد        

صراحتاً دوام واستمرار دران ذکر نشود، باطل است ودر         
درصورتی که تابيد از عرف      –رح   –نزد امام ابو يوسف     

هم فهميده شود وعرف آنرا تعيني منايد، درست اسـت ،           
هروقف اصل واساس است اعـم       زيرا دوام واستمرار در   

ازينکه صراحتاً ذکر گرديده باشد ويا خري وايـن قـول           
.وسخن مجهور فقها نيز می باشد

چنني اسـت کـه   –رح –روايتی ديگری از ابو يوسف     
تابيد در صحت وقف شرط نيست ، بلکـه وی جـايز            
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ميداند که وقف بعد از انقطاع جهتی که واقف ذکر کرده       
برمی گردد، اگر واقف زنده باشد      ، به ملکيت واقف پس      

به خاطری  . واگر زنده نباشد به ورثه اش راجع می گردد        
که هدف ومقصد واقف عمل خري وتقرب جسنت بـه اهللا           
تعالی است وتقرب جسنت گاهی به جهتی هم صورت می          
گريد که انقطاع آن جهت متوهم باشد وگاهی هـم بـه         

ع جهتی صورت می گريد که جهت آن متوهم االنقطـا         
نباشد وعمل نيکو وخري چنانچه به صورت تأبيـد حـايز           

.ثواب است به صورت مؤقت نيز حايز ثواب می گردد
روايتی نيز در زمينه توقيت      –رح   –مهچنان از امام مالک     

وقف نفل گرديده است، مگر فقهای مذهب وی دريـن          
زمينه اختالف منوده اند که آيا اعيان موقوفه به ملکيـت           

که زنده باشد وملکيت ورثه واقف در       واقف در صورتی    
يا اينکه به   . صورتی که مرده باشد، عود می کند ويا خري        

صورت موبد وجهت خري به گونه ای باقی می ماند کـه            
احتمال انقطاع را نداشته باشد؟
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بعض فقهای جعفريه نيز به آنچه امام نظر دارد مهنظر اند           
زمينـه   که عبارت از جواز وقف موبد است، آا نيز در         

عودت ملک واقف بعد از انتهای مدت معني وقف که آيا           
موقوف به واقف ويا ورثه وی عود می کند ويا خري کـه             

.آا هم مثل امام مالک دو قول درين زمينه دارند
به اين اصل اتفـاق  –رح –به هر حال، متام فقهای کرام    

دارند، که وقف مسجد درست نيست مگر اينکه مؤبـد          
، برابراست که واقف آن را مطلق ذکر کرده ومستمر باشد

باشد ويا مقيد به زمانه منوده باشد، زيرا شرط گذاشـنت           
.توقيت در وقف مسجد باطل است
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وقف مقترن به شرطی نباشد که به –۳
ثري گذار باشدتأوقفصلا

شرطی که به اصل وقف تأثري می گذارد، آن است کـه            
ل به وقف ومنافی به حکم آن       اصالً باطل باشد مثلی که خم     

من منـزمل را به فالن جهـت       : باشد مثالً واقف بگويد     
وقف منودم به شرطی که من حق بيع ورهن آنـرا داشـته      
باشم يا اينکه بگويد اين منـزمل را برای اعمار مـسجد           

.وقف منودم به شرطی که حق رجوع را داشته باشم
تـأثري آن    اگر شرط براصل وقف تأثري منی گذاشت، بلکه       

برمنافع ومثره جات وقف باشد مثالً به شرطی که منافع آن           
چند ماه بعد مورد ره برداری قرار گريد، يا مثره ومنـافع           
آن به فالن مستحق داده شود، چنني شرط رعايـت مـی      

. شود  تا وقتی که متضمن خمالفت با احکام شريعت نباشد    
ی کـه  اگر چنني شرط متضمن خمالفت باشريعت باشد مثل 

واقف شرط گذارد که موقوف از منافع وقـف اعمـار           
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نگردد، در حاليکه موقوف به اعمار ضــرورت دارد،         
يـا مــتـولی وقف از تولی وقف عزل نـشود، بـا           
وجود اينکه خيانت منوده است، گذاشنت پس چنني شرايط       

.؛ باطل بوده ووقف به اعتبار اصل، صحيح ودرست است
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مبحث دوم
شرايط واقف

ليت تربعات برای صحت وقف اه

چنانچه قبالً دانستيم وقف ، تربعی از جانب واقف پنداشته     
می شود، لذا الزم است از جانب کسی که ايـن تـربع             
صادر ميشود، بايد اهل تربع باشد، مثلی که  بايد عاقـل            
وبالغ نيز باشد، اعم از ينکه خودش مباشرتاً آن را اجنـام            

.وی ، اجنام دهددهد، وياکسی ديگر وکالتاً از
رشادت درصحت وقف ، شرط نيست ، زيرا نظر غالب          
در فقه اسالمی چنني تقاضا دارد، که وقف سفيه وغافـل           
ومی ضعف استحساتاً جواز دارد، زيرا جانب مصلحت در     
قسمت سفيه وغافل بايد ترجيح داده شود، زيرا در وقف          

.ووصيت قربت ونيکوئی فته است
، وکسی که عقل ندارد ومهيـشه     پس وقف صغري وديوانه     

ديوانه است، ويا معتوه که مهيشه خمتل العقل است، جواز          
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ندارد، زيرا آا مهه حمجور واز تصرف در مـال ممنـوع            
هستند به خاطری که به حلاظ اصل، آا دارای اهليـت            

.نيستند
مهچنان ولی ووصی وکسی که در حکم  آا است، منی           

صی ومولی تصرف منوده وآن     توانند به چيزی از اموال مو     
را وقف منايند ، زيرا آا حق تربع در اموال آا را ندارند،      
بلکه وصی وولی، امني در حفاظت اموال آا به طريقـه           
شرعی پنداشته می شوند ووقف بـدون شـک از مجلـه          
تصرفات ضاره ای به مشار می رود که به نسبت کسی که            

ر مـالی را وارد     اهليت ندارد ويا ناقص اهليت است، ضر      
می سازد، زيرا کسانی که اهليت ندارند اگر وقف منايند،          
پس به اعيان موقوفه عبث می کنند که باالثر منجـر بـه             

.کشيدن به جايی می شود که مقابل ندارد
چنانچه که وقف طفل مميزاگر چه از طرف ولی مـأ ذون            
هم باشد، جواز ندارد زيرا ولی اجازه وقف مال طفـل را           

.پس اجازه تصرف را نيز نداردندارد،
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وقف شخص جمنون وديوانه ، که ديـوانگی او، مهيـشه           
نباشد، يعنی گاه گاه صحت هم پيدا کنـد، در حالـت            
صحت مند شدن وی درست است واين به مقتضی احکام          
معمول ا که فعالً در نزد ما است، می باشد که تصرفات        

تـصرفات  جمنون وديوانه در حالت هوشيار شدن به گونه         
.شخص عاقل کامل پنداشته شود

چيزی که در صحت وجواز وقـف شـخص واقـف از          
ديدگاه فقه اسالمی وقانون عراقی به طور امجـال شـرط           
پنداشته می شود، مهانا يک چيز است کـه عبـارت از            

.اهليت واقف در تربع کردن می باشد
واهليت تربعات مستلزم اهليت متربع می باشد، 

در فقه وقانون معروف ومشهور است     چنانچه اين موضوع  
که متربع در مال خود دست باز داشته باشد يعنی در مال            

.خويش افراط وزياده روی نکند
بادر ( در نفوذ وقف واقف شرط است       : به عبارت ديگر    

که واقف مريض ، حمجور عليه از       ) نظرداشت شرايط قبلی  
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ق اين به خاطر تعل   . اثر سفاهت، غفلت وقرض ودين نباشد     
حق غري ، مثل ورثه ودائنني به اموال واقف از وقت آغـاز     
مريضی ويا وقت صدور حکم حجر بروی، پـس دريـن           

اجـازه  ورثـه     ) تعلق حق غري در اموال واقف     ( صورت  
.ودائنني ضروراست تا تصرف وی درحق آا نافذ باشد

به خاطر توضيح اين شرط الزم می بينيم، تادر زمينه وقف           
مرض موت، سفيه ذو غفلت وقرضدار       هريک از مريض به   

.چيزی بگومي
وقف مريض به مرض موت

کسی که مبتال به مرض مرگ باشد ومهچنان کسانی که          
در حکم مرض مرگ اند، حمجور پنداشته می شوند، امـا           
اين حمجوريت جزئی می باشد، وعلت حمجوريت آا تعلق         
حق ورثه وداينان درمال آا می باشد واين نظريـه ورأی           

.اکثريت فقهاء به استثنای فقيه ابن حزم ظاهری می باشد
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حجر به منع تصرفات که به ضرر ورثه ودائنني ، متام مـی   
بعد از مـرگ    –شود، صورت می گريد، در صورتی که        

.ظاهر شود که مريض مبتال به مرض مرگ بوده است–
پس مريضی که مبتال به مرض موت باشد، در صورتی که           

ضش حميط براموال باشـد، در چـنني        قرضدار باشد، وقر  
حالت ، اقرار وعقد های معاوضوی به خاطر جانبـداری          
وضرر رساندن به يک جانب نافذ منی گردد وتربعات وی          
به طريق اولی که وقف هم از آن مجله است، نافـذ منـی         
گردد، زيرا قرض ودين مقدم برهر حق می باشـد اگـر            

مـرض مـوت   قرض ودين برمتام اموال واقف که مبتال به     
است، احاطه منی کرد، پس وقف وسائر تربعـات او در           
حدود سوم حصه اموالش نافذ است ومجهور فقهاء به اين          

.نظر هستند که تربع هم نبايد به ورثه صورت گريد
صلی  –از رسول اکرم     –رضی اهللا عنه     –سعدبن وقاص   

اهللا عليه وسلم روايت می کند که ايشان تربع مريض بـه            
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قرضدار را به سوم حصه مال مقيـد منـوده          مرض موت و  
)۱(".سوم حصه هم بسيار ويا بزرگ است:" وفرموده

.يعنی وقف درين حالت حکم وصيت را به خود می گريد
تربعی که زايد برسوم حصه اموال باشد اگر چـه جـايز            
وصحيح است مگر در زايد برسوم تنفيذ منی شود، بلکـه           

قوق که دائنني ورثـه  تنفيذ آن، موقوف به اجازه ارباب ح     
هستند، می باشد، اگر ارباب حقوق اجازه منودند ، پـس        
وقف نافذ می شود واگر اجازه ندادند، وقـف فقـط در            

.سوم حصه نافذ ودر زايد از سوم حصه باطل می شود
بناًء گفته می توانيم که کسی که مبتال به مـرض مـوت            
باشد وهيچ ورثه ودائنی نداشته باشد ويـا اينکـه وارث          
داشته باشد مگر بنابه مانعی از ارث حمروم باشـد، متـام            
تصرفات چنني مريضی که وقف هم شامل آن می شـود،           
صحيح ونافذ می باشد اگر چه شامل وحميط برمتام امـوال         

.باشد

۱۱۹بلوغ املرام ص –روايت خباری ومسلم )١(
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قانون عراق به وقف مريض به مرض موت حکم وصـيت         
را داده است

قانون مدنی عراقـی چـنني      ) ۱۱۰۹(در فقره اول ماده     
هرتصرف که ناقل ملکيت    :" يح صورت گرفته است   تصر

باشد واز شخص که مريض به مرض موت باشد صـادر           
باشد، ) کناره گريی (گردد وهدف از ان تربع ويا حمابات        

متام آن تصرف ويا به قدر حمابات، تصرفی پنداشـته مـی          
شود که مضاف ومنسوب به بعد از مـرگ مـی باشـد     

لو به هر جهت که    واحکام وصيت برآن تطبيق می شود، و      
)۱(".صورت گرفته باشد

قانون احـوال   ) ۷۰(آنچه مالحظه آن ضرور است، ماده       
م است که بـه      ۱۹۵۹سال  ) ۸۸(شخصيه عراقی مشاره    

م تعديل گرديده اسـت،      ۱۹۶۳سال  ) ۱۱(قانون مشاره   

وقف کننده منـی توانـد   : افغانستان  قانون مدنی  ۳۶۵ماده  ) ۱(فقره  )١(
يش از ثلث مال خود را به اشخاص غري وارث يا به بعضی از ورثـه ويـا     ب

.امور خرييه وقف منايد
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وصيت به زياده از سـوم      :" اين ماده چنني صراحت دارد    
ه ورثه وکـسی کـه   حصه مال جواز ندارد، مگر به اجاز   

".ورثه ندارد، دولت وارث وی می باشد
يعنی مريض به مرض موت که وارثی نداشته باشـد ويـا            
وارث داشته باشد، مگر از مرياث ممنوع وحمروم باشـد،          
ومريض قرضدار هم نباشد، در صورت که متـام امـوال           
وامالک خود را وقف منايد، وقف وی در ثلـث وسـوم            

می شود ودو ثلث ديگـر بـه   حصه جمموع اموالش تنفيذ   
.خزينه دولت تقرر می گريد

وقف سفيه وغافل وغري قادر به حسن قيام به اموال
–رح   –عموم فقهای به اسـتثنای امـام ابـو حنيفـه            

به اين تصريح دارنـد کـه        –رح   –وشاگردش امام زفر    
سفيه از تصرف در اموالش بايد منـع گـردد، وتنفيـذ            

:" که فرمـوده   –ج   –وند  تصرفات سفيه بنا به قول خدا     
به : ترمجه ۵سوره نساء آيت    ". وال تؤتوا السفهاء اموالکم   
منع می باشد . سفهاء اموال خود را ندهيد



١٥٠وقف در آئينه فقه و قانون

يعنی سفيه بايد تصرف در اموالش تاکـه رشـد وعاقـل      
بودنش حتقق پيدا نکند حمجور وممنوع می باشـد وفـرق           
ندارد که شخص ابتداء سفيه باشد يعنی درحالت سفاهت         

الغ گردد ويا طوری باشد که اول رشيد وهوشيار باشـد   ب
وبعد سفيه گردد در هر دو حالت حمجور پنداشـته مـی            

.شود
نظر رايج وغالب از فقه اسالمی اينست که حجر بر سفيه           
صورت منی گريد مگر به حکم وفيصله قاضی ، پس سفيه           
مانند طفل ، ديوانه ومعتوه به ذات خود حمجور شده منـی            

که صدور حکم قاضی در زمينه شرط والزمـی         تواند، بل 
.است

لذا متام تصرفات سفيه غافل قبل از حمکوم شدنش به حجر           
مثل خريد، فروش ، هبه ووقف، صحيح ونافذ بوده وحجر          

.الحق وبعدی آا را باطل منی سازد
بعد از حجر، اصل در نزد فقهايی که قائل به جواز حجر            

جور ضرر مالی را    هستند، بطالن تصرفات است که به حم      
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وارد می سازد، تا حکم حجر حتقق پيدا کند، زيرا حجـر   
ابتداًء به خاطر مصلحت شخص، شرعاً مـشروع شـده          

.است
علريغم اينکه وقف سفيه باطل است ، مگر باز هم ، ممکن            
است گفته شود که رأی ونظر راجح در فقه اسـالمی در        

ف زمينه وقف به وجه عام، اينست که درصورتی که وقـ          
به مصلحت سفيه باشد، استحساناً وقف وی جايز ونافـذ        

.می باشد
اين به خاطری که غرض اساسـی از حجـر برسـفيه ،             
حمافظت براموال وی است، تا سفيه بـار دوش ديگـران           
نشود ، پس هنگامی که وقف سفيه در مـدت حيـاتش            
برخود وبعد از حياتش بر اوالده وبعد از اوالده به جهت           

پس در چنني حالت حفظ اموال وی       خري، صرف گردد،    
از ضياع بابقای منفعـت آن، برخـود واوالدش، حتقـق           

.پيدامنوده وبراو  واوالدش اجر وثواب نيز می رسد
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کسی که غافل است وچندان توجهی براموال خود نداشته         
باشد، او هم مشابه سفيه می باشد، قسمی که غافل هـم            

د، حسن  رأی درست وصواب ندارد ودر زمينه اموال خو       
تدبري وتصرف نيکو نداشته ، پس اوهم حکـم سـفيه را            

.نسبت به تصرفاتی که اجنام می دهد ، به خود می گريد
قانون عراق هم موافق به رأی ونظر مجهور فقهاء در زمينه           

.حجر است که بايد قضاءً  برآا حکم حجر صادر گردد
مهچنان کسانی که ناقص اهليت اند، اجازه ندارند که در          
اموال خود طوری تصرف منايند، که منجر به ضرر مـالی          

.گردد
بناًء به طور عمومی تصرفات سفيه وغافل جواز ندارد، به          
جز اينکه قانون عراق وصيت آا را درسوم حصه مـال           
تنفيذ می دارد ، زيرا رأی ونظر را حج فقه اسالمی نيـز             

قانون مدنی عـراق     ۱۰۹در فقره دوم ماده     . چنني  است  
وصيت های سفيه در سوم حصه مال صحيح        :" آمده چنني

".ودرست است
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لذا سفيه وغافل، وقتی که سوم حصه اموال خود را بعد از           
وفات خود وقف منايد ، يعنی وقف را در موقف وصـيت          
قرار دهد ، يعنی آن را به بعد از مرگ نسبت دهد، وقف             

.وی درست ونافذ می گردد
د، موقوف به اجـازه  آنچه که زايد بر سوم حصه مال باش    

، بلکه وقف باطل پنداشته می شود، زيرا وی         دهکسی نبو 
، مگر در وصـيت     لک تربع در مال خود ابتداًء نيست      ما

وآنچه در حکم وصيت اسـت ، مـستثنی مـی باشـد            
زيـن  واستسناء فقط در مهان مورد خود است عـالوه ا          

، قبـل از حکـم بـه    درقانون عراق وقف سفيه وغافـل   
جانب قاضی، صحيح ونافذ می باشد،       حمجوريت بروی از  

مانند تصرفات غري حمجور، زيرا سائر تصرفات سفيه وغافل   
صحيح ونافذ است پس وقف آا نيز قبل از حمکوم شدن           

اگر سائر تصرفات سفيه    . به حجر صحيح ونافذ می باشد     
، تـا   ضرر باشد باطل وغري نافذ می باشد      نتيجه آن غش و   

قسم . حجر مساعد گردد  زمينه برای حمکوم شدن وی به       
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قانون مدنی عراق غري حمجور      ۱۰۹که در فقره اول ماده      
صحيح ونافذ است، مگر اينکه اگر تصرف طوری باشـد      

....".که درآن غش وضرر صورت گرفته باشد

وقف مديون حمجور وغري حمجور عليه
اصل وقاعده در فقه اسالمی اينست که هنگامی که ديـن           

ه کسی الزم گرديد، پس ديـن       به سببی از اسباب، برذم    
ايـن  . (برمهان شخص مستقر وبر ذمه وی باقی می ماند        

، وفقط ذمه مهان شخص مـديون        )جهت سلبی دين است   
مشغول ومسئوول به مهان قرض می ماند واين مسئووليت         
به کدام عني و مال خمصوصی ارتباط ندارد، بلکـه ديـن            

ام مـال   وقرض تعلق به متام اموال مديون گريد، نه به کد         
) اين جهت وجانب اجيابی دين است( مشخص ومعلوم  

يعنی متام اموال مديون صاحل برای ادای دين شـده مـی            
.تواند

در چنني حالت مديون در تصرفات اموال خود از قبيل هبه         
، تربع، خريد وفروش ، آزاد می باشد، ودائن وی حـق            
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اعتراض برمديون خود را در زمينه تصرف او ندارد واگر          
تصرف مديون برمالی صورت گريد که در نزد دائن بـه           
گرو است درين صورت حق اعتـراض را داشـته وايـن     
تصرف قبل از حجر و قبل از مبتال شدن وی بـه مـرض      

.موت باشد
بعد از حمکوم شدن شخص به حجر، دين به متام امـوال             
حمجور تعلق می گريد، زيرا از وقت صدور حکم حجر بر           

.اموال حمجور تعلق می گريدشخص ، حق دائنني به
اين به خاطری است که اگر بقاء دين به ذمه مديون بدون            
تعلق دين به اموال صورت گريد، در چنني صورت، هدف          
و نتيجه مطلوب از حجر که مهانا حفظ اموال وحقـوق           

.دائنني است، بدست منی آيد
يعنی مديون از تصرف در اموالش باز داشته شود تـا بـه      

رسيده گی صورت گرفته وذمه مـديون از         حقوق دائنني 
.دين وقرض فارغ گردد
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بنا به اصل مذکور، مجهور فقهای مسلمان بـه تـصويب           
قاعده ای اتفاق منوده اند که عبارت از قـرار دادن مـال             
مديونی که هنوز حمجور نبوده و نه هم مبتال بـه مـرض             
موت است، غري مرهون به دين وی، طوريکـه حقـوق           

.ع نگردددائنني هم ضاي
فقها چنني قرار صادر منوده اند که متام تصرفات مـديون           

، ر شدن وی از جانب قاضی، مثل بيع، وقف        قبل از حمجو  
، جب بريون شدن مال کالً ويا بعـضاً       هبه وغريه که مستو   

.جماناً ويا به عوض می گردد، جائز ونافذ می باشد
اين به خاطری که شخص اهليت کامل در زمينه استفاده          

مال خود را داشته وتصرف وی در ملکيت خالص وی          از  
ام مـال معـني     صورت گرفته است، و حق دائنني در کد       

، بلکه حق دائنني به ذمه مـديون        ومشخص ارتباط نگرفته  
تعلق دارد، ذمه که مستودع ومستقر برای متام حقوق خود         

.و ديگران پنداشته می شود



١٥٧وقف در آئينه فقه و قانون

گر بعض فقهای مذاهب اسالمی و بعض فقهای مذاهب دي        
با مجهور فقها، درين قاعده خمالفت منوده اند و می گويند           
که مديون قبل از حمکوم شدن وی به حجـر از هـرآن             
تصرفی که به حقوق دائنني ضرر می رساند، بايـد منـع            
گردد، زيرا مديون به حکم شريعت به خاطر مصاحل دائنني          

.وعدم  ضرر رسيدن به آا، حمجور پنداشته می شود
امام مالک وبعـض فقهـای متـأخرين از          فقهای مذهب 

مذهب حنبلی، حنفی وشافعی هم چنني نظر دارند، زيـرا          
آا درين نظر وقاعده کدام خمالفت شرعی و ترديد برلسان       
شريعت وقانون اسالم را منی بينند، بلکه اين نظر وقاعده را    
تعديل حکم فقهی واجتهادی که مـصلحت واخـتالف         

.مقتضی آن است، می پندارند
کـسی  : فقهای مذهب امام مالک رمحة اهللا عليه ميگويند       

که دين وقرض او برمالش احاطه منايد، طوری که دين از           
مال بيشتر ويا مساوی مال باشد، پس چـنني مـديون از            
تصرف در مالش بدون عوض منع می شود واين منع بـه            
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حکم قضائی  موقوف نيست، زيرا تـصرف مـديون در           
به ضرر رساندن به حق دائنني       مالش در چنني حالت منجر    

.می گردد
لذا مديون منی تواند که در چنني حالت متام ويـا بعـض             
اموال خود را وقف ويا هبه منايد ونه هم دادن قرض ديگر            
کس را برخود الزم می تواند ونه بار ديگر کس را برخود            
برداشت کند، زيرا اين مهه تربعاتی اند کـه در حقـوق            

.سوئی را می گذارددائنني، تأثري بد و 
علمای متأخرين حنابله که درأس آا امام جمدد ابن تيميـه         
وشاگر ايشان ابن القيم اجلوزی قرار دارند، ميگويند کـه          
در متکني مديون غري حمجور به تربع به وقف ، هبه وآنچه            
مشابه وقف وهبه است، ابطال حقوق دائنني وجـود دارد          

نيامـده اسـت،   وشريعت اسالمی به خاطر ضياع حقوق       
بلکه شريعت اسالمی تأکيد بر حفظ حقوق بر مالکني آن          
داشته وهر آن راهی را که در زمينه حفظ حقوق مـؤثر             
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است باز وهر آن راهی که مفضی به ضياع حقوق مـی            
. گردد، مسدود می سازد

کسی که اموال مـردم را      : " می فرمايد  –ص   –پيغمرب  
اهللا تعـالی آن را از    بگريد واراده ادای آنرا داشته باشـد،        

جانب وی اداء می کند وکسی که اموال مردم را بگـريد         
او را تلف می    ) ج(واراده تلف آنرا داشته باشد ، خداوند        

".کند
برآنند که وقف    –رح   –بعض فقهای مذهب امام حنيفه      

مديونی که هنوز حمکوم به حجر نيست، نافذ منی باشد، تا           
د، مگـر وقـف     جهت مصلحت دائن در نظر گرفته شو      

مديون در مالی نافذ می باشد که آن مال از دين وقـرض             
در فتاوای ابو سعود آمده است که از وی در     . اضافه باشد 

زمينه وقف براوالد به خاطر گريز از دين وقرض، پرسيده          
شد، که آيا چنني وقف نافذ وصحيح است ويا خري؟

وی در جواب گفت که صحيح نبوده ونه هم الزم مـی            
.باشد
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وقضات هم از حکم به وقف وتسجيل آن به اندازه کـه            
.مشغول دردين است ممنوع می باشند

بعض فقهاء متأخر شوافع به بطالن وقف کسی که دين او           
شامل متام اموالش می شود، فتوا داده اند، اگر چه حمکوم           

.به حجر هم نباشد
اين فتوا در صورتی است که اميد ادای دين از مـديون از        

.موالی که در نزدش است نباشدديگر ا
درين شکی نيست که توجيه اين فقهاء قابـل مالحظـه           
است، زيرا فتوای آا به بطالن وقف مديون، حايـل در           
مقابل ريب مديونني است که اموال خـود را نبايـد از            
طريق وقف به ادعای عمل خرييه صرف منايند تا به حقوق           

.دائنني ضرر نرسد
ر چه بـه منـع مـديون از وقـف           قانون مدنی عراق اگ   

وتصرفات ديگری که به دائن مضر باشد، فيصله منی کند          
مگر بعد از صدور حکم حجر برمديون از جانب حمکمـه    
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خاص واين فيصله وحکم دائنني را از اثر تصرف مضر به            
.آا ، از دعوای عدم نفاذ تصرف بازمنی دارد

هر دائن  :" قانون مدنی عراق چنني آمده      ) ۲۶۳( در ماده   
که حق او مستحق االداء است، حق دارد، در صورتی که           
از مديونش تصرف مضر به او صادر گردد، مديون خـود        
را از تصرف باز بدارد ويا تقاضای عدم تصرف را منايد،            
اين در صورتی است که تصرف مديون طوری باشد کـه      
سبب کم شدن مال مديون شده ويا التزامـان مـديون را       

ه از اثر آن التزامات ، مديون تنگ دسـت          بيشتر سازد ک  
گردد ويا تنگ دست باشد وتنـگ دسـتی اش بيـشتر            

)۱(....."گردد

وقف دارای حقوق وو جايب     : قانون مدنی  ۳۴۶ماده  )١(
که طبـق شـرايط     بوده و به پرداخت ديوين     مالی مستقل 

.اساسنامه به مصرف رسيده مکلف می باشد
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به اين حلاظ که دين وحجر در اهليت تعامـل وتـصرف            
مديون تأثري ندارند، زيرا دين متعلق ذمه وعهـده اسـت           

.وتعلق حجر به اموال وعهده می باشد
ام اموال باشد و    لذا وقف مديون به دين که مستغرق به مت        

يا مستغرق نباشد، مديون حمجور باشد ويا غـري حمجـور           
ومهچنان سائر تصرفات وی، شرعات وقانونـاً صـحيح         

هرچـه  . است، زيرا اهليت اداء در نزد او کامل وباقيست   
وقف وسائر تصرفات مديون که به دائنني ضرر مالی مـی           

ن رساند، نافذ منی باشد مگر بعد از ادای دين و دور شـد   
.حجر از وی ويا اينکه دائنني اجازه به تصرف دهند

وقف شخص معنوی
شرايطی که قبالً ذکر گرديدند، شرايطی اند که وجود آا 

در شخص واقف چه زن باشد ويا مرد، ضرور والزمی 
است تا وقف واقف صحيح ونافذ باشد، آيا اين به اين 

معنی است که واقف شخص حقيقی يعنی انسان باشد ويا 
ينکه واقف شخص حکمی نيز شده می تواند؟ا
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شخصيت حکمی فکره قانونی جديد است، زيرا تطـور         
وپيشرفت جديد و متطلبات زندگی، فقهای کرام را به اين      
وادار منودکه تا در روشنی قانون به اجياد شخص قانونی ،           
که توان بر آورده ساخنت اهداف بزرگ ومهمی را کـه           

.پردازندجامعه بان ها ضرورت دارد، ب
يعنی شخصی که از امتيازات و مشخصاتی بر خـوردار          

.باشد که انسان از عملکرد آا عاجز است
قانون گذار وضعی، صفت اهليت را بـربعض اشـخاص          
ومجاعت ها به خاطر برآورده ساخنت اهداف معني، پيدامی     
کند مثل شرکت ها ومجعيت ها ، چنانچه کـه صـفت            

ختصيص (از اموال مرصده    اهليت را بر بعض جمموعه هائی       
به خاطر حتقق اغراض واهداف خاصه ، پيـدا مـی           ) داده

)۱(.کند، مثل مؤسسه ها وغريه

وقف دارای شخصيت حکمی است     : ناقغانستا قانون مدنی  ۳۴۴ماده  )١(
.که توسط اساسنامه تثبيت می گردد
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ومجاعت هائی از   ) مؤسسات( اين جمموعه هائی از اموال      
صالحيت برداشـت وپرداخـت     ) شرکت ها ( اشخاص  

حقوق وحتمل مسئووليت ها و التزمات را دارند ، وايـن           
لتزامات به گونه ای اسـت کـه        مسئووليت ها وحتمل ا   

مؤسسات وشرکت ها را مستقل و ممتاز از اشخاصی که          
شرکت ها و مؤسسات را تشکيل داده اند، می سـازند           
مهچنان اين مؤسسات وشرکت ها، متمايز از اشـخاص         
وافرادی اند که اموال خود را در شرکت ها ومؤسـسات   
به خاطر برآورده ساخنت اهداف خـاص قـرارداده انـد           

چنان متمايز از ان افرادی اند که نفع وفايده از طريـق     ومه
اين شرکت ها و مؤسسات بـر ايـشان مـی رسـد،             

.قانونگذاران اين اشخاص را اشخاص حکمی می گويند
ممکن درينجا به طور جازم بگوئيم که اصطالح شخصيت         
حکمی، اصطالحی است که فقـه اسـالمی آن را منـی            

قه بناء به اختالف    شناسد ونه هم ذکری از آن در کتب ف        
.مذاهب آمده است
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بلکه مسئله شخصيت حکمی واهليت راجع بـه امجـاع          
فقهای اسالمی می گردد، يعنی اهليت بناء به امجاع فقهای   
کرام عبارت از صالحيت شخصی است طوريکه حقوقی        
براو وحقوقی برعليه او، می باشد و صالحيت او قوالً ويا           

.به انسان ارتباط داردفعالً صفت خاصه ای است که تنها 
يعنی شخصيت قانونی ويا شرعی از ديدگاه فقه اسـالمی         

می باشد، قسمی که در     ) انسان(فقط برای شخص طبيعی     
عی مسئووليت ومکلفيـت شـخص حقيقـی        قانون وض 

بـه  ) شرکت ها ومؤسسات  ( و شخص حکمی    ) انسان(
.يک مستوا و پيمانه است

ز ترتـب   آنچه فقهای بعض مذاهب اسالمی ميگوينـد ا       
مؤسسات ويا عليه جهت ها     احکام برای بعض جهت ها و     

، وقف ومساجد، چنني ترتب     بيت املال  ، مثل و مؤسسات 
مـالی بـرای آن جهـت هـا     احکام مبنی بر ثبوت ذمه    

، که صالحيت حمليت برداشت حقـوقی       ومؤسسات است 
را که بر آا ست داشته باشند ودرعني حال کسی کـه            
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از جانـب جهـت هـا    صالحيت تصرفات مـستقيم را   
ومؤسسات از قبيل ناظر، قيم ويا امام بنا بر آنچـه کـه             

.ترجيح خواهيم داد، داشته باشد، موجود باشد
هر آئينه بيت املال وارث     : پس وقتی که آا مثالً ميگويند     

کسی است که وارث ندارد، وبربيت املال نفقـه کـسی       
آا  است که نفقه آورندارد، از قبيل فقراء و غريه وتشبيه         

مسجد را به انسان آزاد وحردر حق آن به متلک وتـشبيه            
آا مسجد را به انسان حر معسر که کسب ندارد در حق            
انفاق برآن از بيت املال می باشد در صورتی که مـسجد            

.مثره ای نداشته باشد
در صورت کـه در     –واثبات حق شفعه برای قيم مسجد       

را به   زمني مسجد کسی شريک باشد وشريک حصه خود       
وگرفنت وشامل ساخنت حصه شريک در       –فروش برساند   

مسجد مهه به اين داللت می کنند که بربيت املال، وقف و    
مسجد ترتيب حقوق صورت گرفته می تواند و به قـدر           

.امکان حتمل وواجبات را می منايند
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بناًء گفته می توانيم که بعض جهت ها ومؤسسات قابليت          
بناًء به اهليـت    (ات را دارند    اکتساب حقوق وحتمل التزام   

در حالی کـه  ) اعتباری آا ويا ثبوت ذمه مالی برای آا،     
در کالم فقهاء اشتراط اينکه واقف شخص حقيقی باشـد          
ويا اينکه شرايط شخصيت حقيقی درآن موجود باشـد،         
وجود ندارد، بلکه گروهی از فقهاء وقف قيم وسرپرست         

ت نـه از    مسجد را بنابر اينکه وقـف از مـسجد اسـ          
سرپرست، جايز می دانند ، چنانچه که آا وقف ممثل ويا           
سرپرست بيت املال را بناء بر اينکه وقف مصلحت عامـه           
است جايز می دانند ، اين مهه زمانی ممکن است، که گفته     

.شود وقف از شخص حکمی نيز صورت گرفته می تواند
:قانون مدنی عراق چنني صراحت دارد۴۸ماده 

شخص معنوی دارای ممثلی است کـه از اراده         هر   –۱" 
شخص معنوی از متام حقوق خود ره –۲آن تعبري منايد،    
. گرفته می تواند
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مگر حقوق که مالزم به صفت شخص طبيعی باشـد در           
.حدود که قانون آن را تثبيت منوده باشد

شخص معنوی دارای عهده وذمه مـالی بـه طـور      –۳
.مستقل می باشد

عنوی دارای صالحيت واهليـت تأديـه       شخصيت م  –۴
است، مگر اهليت وصالحيت آن در حدود وچوکـاتی         
است که در وقت عقد انشاء آن را بيان و قـانون آن را              

."تثبيت منوده باشد
پس وقف شخص حکمی صحيح ونافذ بوده ودر صورتی 

که شرايط مطلوبه آن موجود باشد، در روشنی قانون الزم 
فقه اسالمی هم کدام مانعی می گردد ودرعني حال در 

)۱(.درين زمينه وجود ندارد

ل می  هرشخصی حکمی دارای ممث   : ان  افغانست قانون مدنی  ۳۴۰ماده  )١(
.گی می منايدندباشد که از اراده آن مناي

شخص حکمی دارای مجيع حقوقيست : اقغانستان قانون مدنی۳۴۱ماده 
.که توسط قانون تعيني گرديده مگر حقوقی که به شخصيت حقيقی باشد
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بحث سومم
)وقف شده( شرايط موقوف 

به طور امجال بايد بگومي که شرايطی که وجود آـا در            
:صحت وقف ضرور است سه چيز اند

.باشد) باارزش ( موقوف مال متقوم –۱
امجاع براين منعقد است که چيزی که مال نيست، وقف          

حت ندارد ومهچنان مالی که متقوم نباشد مثـل         آن نيز ص  
اشياء مباحه چون آب، گياه وغريه ويا چيزيکه انتفاع بـه           
آن به حالت اختياری شرعاً جواز ندارد مثـل شـراب ،            
آالت هلو، کتاب های احلاد وامثال اينها وقف چنني اشياء          

.جواز وصحت ندارد
مالی که متقوم بود ووقف آن درست باشد، آيـا شـرط            

ست که عني باشد ويا از مجله حقوق ومنافع غري عينـی            ا
باشد، اگر مشروط به عني بودن باشد آيا ضرور است که           

عني عقار باشد وديگر اموال منقول؟
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: به هر حال فقهای کرام، مال را چنني تعريف منوده انـد      
مال عبارت از آن چيزی است که به ملکيت در آمده و به      

گونه معتاد از آن انتفـاع       وقت حاجت ذخريه گردد و به     
صورت گريد، اعم ازينکه نقود باشد ويا عروض باشد ويا          

.عقارات
فقهای احناف آنچه را که اطالق مال برآن مـی شـود،            

مجع کرده شد فـراهم     (مشروط براين منوده اند که حمرز       
.هم باشد) شده

در نـزد آـا مـال       ) غري عني ( لذا منافع وحقوق جمرده     
) فراهم شده(، زيرا با لفعل دارای حيازت    پنداشته منی شود  

جمرده مثل منفعت   پس فقهای احناف وقف منافع      . نيستند
، اعاره ووصيت ومهچنان وقف حقـوق       متملکه به اجاره  

ماليه مثل حقوق مرور، حق شرب وحق مسيل را جايز منی           
دانند، زيرا اينها اموال متقومه به نزد آا نيستند، زيرا حمرز           

.ت ندارندنبوده و حياز
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مگر وقف منافع و حقوق به متابعت از اعيـان صـحيح            
است، زيرا منافع وحقوق، به متابعت از اعيان ملحق بـه           
آا بوده وحکم اعيان را می گريند، يعنی منافع وحقـوق           

. به اعتيار اعيان وقف است، نه به طور مستقل
عـني  :" فقهای جعفريه در موقوف شرط می گذارندکه        

وريکه انتفاع بان باوجود بقای آن صحيح       مملوک باشد ط  
باشد وهم امکان داشته باشد که منقرض شـده وبـاقی           

)۱(".مناند

مجهور فقها اگر چه منافع وحقوق جمرده را امـوال مـی            
زيرا آا می بينند که اعيان به خاطر منفعت آـا    . پندارند

مقصود است، مگر اکثر آا به اين نظر هـستند کـه در      
.او استمرار انتفاع به موقوف شرط استصحت وقف بق

مذهب امام مالک واصحاب وی اينست که وقف منفعت         
مطلق جايز است، پس کسی که زمني ويـا منــزلی را            
برای مدت معني به اجاره بگريد ومنفعـت آن هـا را در             

۷۰العالمة احللی ص )١(
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مهان مدت معني وقف منايد، چنني وقف صحيح وجـايز          
.است

وقف و منفعت آن     مهچنان در نزد مالکيه به اجاره گرفنت      
را به مستحق ديگری غري از مستحق اول وقف منـودن،           

درين صورت برای موقوف عليـه اول مـزد         . جواز دارد 
درمقابل منفعت می باشد وبرای موقوف عليه در وقـف          

.دوم منفعت عايد می گردد
اصل وقاعده در نزد علمای احناف اينست، موقوف بايـد    

حنفی وقف بنـا بـه      عقار وزمني باشد، زيرا در مذهب       
مذهب راجح ونظر دقيق چنانچه می بينيم بايـد مهيـشه           
ومؤبد باشد وعقار چيزيست که باوجود انتفاع گرفنت از         
ان، مهيشه ومؤبد باقی می ماند و عقار در نزد احناف فقط     
زمني است وآنچه در زمني قرار دارد و امکان انتقال آن از        

کل به ديگـر    يکجا به ديگر جا وگردانيدن آن از يک ش        
شکل امکان دارد ، در نزد علمـای احنـاف از مجلـه             
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منقوالت است، اعم از ينکه منقوالت بنا وتعمري باشد، يا          
.زراعت ويا حيوان باشد

باوجود اين قاعده واصل علمای احناف استثناًء به وقـف          
بعض منقوالت هم قول کرده اند به خاطر اينکه در چنني           

گی وتأبيد وجود ندارد، از     منقوالت به طور غالب مهيشه      
مهني قبيل است قول آا به جواز وقف منقـول کـه در             
انتفاع تابع زمني است وآن چيزيست که بازمني اتـصال          
ثابت دارد زيرا آا در صورت وقف زمني توابع آن را نيز            

.بدون تصريح به آن در وقف شامل می دانند
و  پس کسی که باغی را وقف منايد که درآن آبادی هـا           

درختانی هم وجود داشته باشد، پس بناها ودرختان بـه           
تبعيت باغ وبدون ذکر بناها و درختان در وقف شـامل           
اند، چنانچه که بناها و درختان درخريد و فروش واجاره          

.باغ بدون ذکر آا، شامل باغ هستند
هر چه ميوه درختان وآالت آب رسانی وديگـر اشـيای           

متصل به باغ نيـست،      منقول در باغ در وقت  وقف که       
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در وقف وخريد و فروش داخل نيستند مگر اينکه بان هـا   
.تصريح صورت گرفته باشد

وقف منقول به گونه منفردو تنها وبدون اينکه تابع عقـار           
وزمني باشد، در صورتی جواز دارد که در آن زمينه بـه            
طور خاص، نصی وارد گرديده باشد مثل وقـف سـالح    

).اسپ ها( وکراع 
حممد ده است اگر چه درآن مورد نصی هم وجـود            امام

نداشته باشد واين در حالی است که در مورد وقف چنني           
منقول مردم عادت کرده باشند ودرميان آا چنني وقـف          
رواج پيداکرده باشد وآن را نيک پندارند، زيرا آنچـه را           
مسلمانان نيک پندارند در نزد خدا هم نيکو است، مثـل           

رمي، کتاا، ظروف، قنـديل هـا و        وقف مصاحف قرآنک  
)۱(.امثال اينها

اکثر فقهای مذاهب اسالمی به مذهب امام حممد بن حسن          
نزديک هستند ووقف هرعني را چه عقار باشد ويا منقول          

۴۵ص ۱۲مبسوط سرخی ج )١(
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که ازعني آن انتقاع به طور دوام امکان داشته باشد، جايز           
.می دانند

فقهای مالکی به طور مطلق می گويند که وقف منقول به          
طور عموم جايز می باشد، پس وقف طال، نقره، دراهم،           

)۱(.لباس طعام ، کتاب وغريه به نزد آا جايز می باشد

. موقوف در وقت وقف بايد معلوم ومـتعني باشـد          –۲
درصحت وقف شرط است که موقوف معلوم وغري جمهول         
باشد، يعنی واقف بايد موقوف را به صورت کامل تعـيني     

ی ودور کننده جهالت گردد، جهالتی      منايد قسمی که ناف   
.که مفضی به نزاع می گردد

پس بنا به اين قاعده وقف منـزل ويا زمني بدون تعـيني            
: وتسميه آن در وقت وقف جواز ندارد، اگر کسی بگويد         

حصه ای از منـزل ويا بعضی از زمني خويش را وقـف            
منودم ويا سهمی از مال خود را وقف کردم وقف باطـل            

هم چنان اگر   . اندازه وقدر وقف معلوم نيست     است، زيرا 

۲۷۶، ص، ۲شرح صغري ج )١(
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کسی زمني را که درآن درختان مغروس است وقف منايد          
ودرختان ومواضع آا را استثناء کند، درچـنني حالـت          
وقف صحت ندارد، زيرا اندازه مواضع وجاهای درختـان   
که مستثنی گرديده اند معلوم نيست ، زيرا ريشه هـای            

ه ومـساحت آن جمهـول      درختان هر طرف انشعاب منود    
واين جهالت بدون شک مفضی به تنازع می گردد         . است

وجهالتی که مفضی به نزاع گردد، مانع صحت وقف می          
.شود

اگر کسی بگويد متام حصه خود را که درين زمني است           
وقف و يا آنچه که درين منـزل است وقف منودم واندازه           

يـرا  آن را معلوم نسازد، استحساناً وقف صحيح است، ز        
متام آنچه را که در عني دارد وقف منوده است، واين وقف            

.در آينده مفضی به نزاع منی گردد
اگر بگويد که منـزل وسطی ويا فالن باغ ويا زمني خود           
را وقف منودم وآنچه را که وقف منوده معروف ومـشهور     
باشد وبه ديگر منازل وباغها وزمني ها التبـاس نداشـته           
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ف بدون ذکر حدود زمني صحيح      باشد، درچنني حالت وق   
)۱(.است

در عصر حاضر در وقف زمني ويا باغ به ذکر مشاره آـا        
اکتفاء منايد، مثل مشاره سجل وغريه ، زيرا مشاره سـجل           

.وثبت قاميقام حدود زمني می باشد
آنچه مهم است اينست که آيا حصه شايعه مانع وقف می           

شود ويا خري؟
به صحت وقـف حـصه      قائل   –رمحه اهللا    –ابو يوسف   

شايعه در زمني وعقار مشاع است، اعم از ينکه آن زمني           
قابل قسمت وتقسيم باشد ويا نباشد، زيرا وقف عبارت از          
حبس عني وتصدق به منفعت آن اسـت وايـن تـصدق            
چنانچه در زمني مفرز جواز دارد در زمني مـشاع نيـز            

–رح  –قبالً ديدمي که در نزدامام ابو يوسف        . امکان دارد 
در صحت واجنام وقف قبض شرط نيست، پـس وقـف           

مشاع متوقف به قيمت وتقسيم منی باشد،

۴۹۷ص ۳بدين ج در املختار للحصفکی ورداحملتار البن عا)١(
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زيرا تقسيم شرط متام وادای قبض است کـه در عقـود            
.وتصرفاتی که به قبض ضرورت دارد، الزم می باشد

امـام   ، امام شافعی،  امام مالک (اين مذهب مجهور فقهاء     
.، می باشد)امحد واکثر فقهای جعفريه

در زمني خيرب کـه      –رض   –ف حضرت عمر    ـوقزيرا  
به آن اجازه داده بود، حصه مـشاع بـود،       –ص   –نبی  

.چنانچه در بعض کتاای حديث نيز چنني آمده است
درين مورد با مجهور     –رمحه اهللا    –حممد بن حسن شيبانی     

فقهاء خمالفت ورزيده وقايل براينست که وقف مشاع که         
ود مگر به قسمت وافراز     قابل قسمت باشد، درست منی ش     

واين امر را قياس به هبه وصدقه منجزه منوده که در نزد او             
.به قبض درست می شود

آنچه که به هيچ حال قابل قسمت نيست مثل وقف جزء           
شايع محام وغريه ، در نزد متام فقهاء جايز اسـت، زيـرا             
تقسيم چنني جزء شايع بغري از اتالف عني، امکان نـدارد           

.جايز نيستواتالف عني 
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ی شود که فقهاء جعفريه اگر چه بـا         ــه م ـظـمالح
در لزوم وقـف در اشـتراط قـبض          –رمحه اهللا    –حممد  

وتسليم موافق هستند، مگر آا شيوع را درصحت وقف         
مضرمنی دانند، بلکه وقف باوجود شـيوع صـحت دارد          
وتسليم آن به ناظر يا ولی ويا وصی الزم می گردد، زيرا            

ند قبض بيع است، که هم مشاع جـواز         قبض موقوف مان  
دارد و هم به طور مفرز وجدا، زيرا قبض به ختليه يـا اذن          

آنچه که متام فقها در     . شريک وواقف صحيح وممکن است    
ان اتفاق دارند اينست که وقف مشاع در مسجد ومقربه          
جواز ندارد واگر در مسجد ومقربه وقف مشاع صـورت         

اثر وقف در آن مرتـب       گريد، متام منی شود ونه هم کدام      
.می گردد مگر بعد از افراز و تقسيم

زيرا شيوع مانع اين می گردد که وقـف خـاص بـرای        
خداشود، عالوه ازين شيوع مفضی به تبادل منـافع بـه           
نوبت درعني موقوف می گردد، پس مکانی که امـسال          
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مثالً مسجد و يا مقربه باشد، سال ديگر مرزعه ويا مربوط           
.واين چيزيست که شرعاً جواز نداردحيوانات می شود 

موقوف در وقت وقف در ملکيت کامل واقف باشد–۳
در نزد مجهور فقهاء در صحت وقف شرط اسـت کـه            
موقوف در وقت وقف در ملکيت تام واقف باشد، اگـر           
موقوف در وقت وقف در ملکيت واقف نباشـد، وقـف        

.باطل می باشد
يک به گونه تربع زيرا وقف عبارت از اسقاط ملک و يا متل      

است واين خود می خواهد که موقوف در وقت وقـف           
بايد در ملکيت تام واقف باشد وکسی ديگـری غـري از            

.مالک درآن، کدام اختيار ودخلی نداشته باشد
هلذا برای موهوب له جوازندارد که هبه را قبل از قـبض            
وقف منايد، زيرا هبه به نزد مجهور فقهاء به قبض متام مـی       

پس اگر هبه قبل از قبض وقف گردد، گويا که قبل گردد، 
.از ملکيت آنرا وقف منوده است که جواز ندارد
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مهچنان برای غاصب جواز ندارد که عـني مغـصوب را           
وقف منايد زيرا غاصب در وقت وقف مالـک مغـصوب         

.نيست
مهچنان برای موصی له جواز ندارد کـه قبـل از مـوت        

وقف منايد، زيرا    عني موصی به را   ) وصيت کننده (موصی  
وصيت تا بعد از مرگ آن هم که موصی، به وصيت خود            

مصر بوده وچيزی از وی صادر نشده باشد 
که داللت به انصراف از وصيت منايد، نافذ منی گـردد و            

.قتی موصی وفات منود وصيت نافذ می گردد
اگر کسی چيزی رابه خيار شرط به بايع، خريداری منايد،          

ط قامي باشد، مشتری مبيعه را وقـف        تاوقتی که خيار شر   
منی تواند، اگر چه بايع بعد از خيار شرط اجازه بيع آن را             
نيز داده باشد مگر بازهم وقف جواز ندارد، زيرا خيـار           
شرط مبيعه را از ملک بايع بريون منی سازد، پس وقـف            
مشتری در صورت خيارشرط، وقف چيزی است که در         

.ملک مشتری هنوز نيامده است
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ر کسی زمينی را به عقد بات وتام خبرد و به جمرد متـام          اگ
عقد وقبل از قبض زمني را وقف منايد، چنني وقف صحيح           
و درست است، زيرا موقوف در وقت وقف در ملکيـت           
تام واقف می باشد وعدم تسليم مبيعه در وقـت وقـف            

.درصحت وقف کدام تأثريی ندارد
دام مهچنان تعلق حق غري به موقوف درصحت وقـف کـ   

تأثريندارد، پس مالک منـزل به اجاره داده شده بـرای           
مدت معني ، می تواند در اثنای اجاره منــزل خـود را     
وقف منايد ووقف درست می باشد وحـق مـستأجر در           

.مدت باقی اجاره تعلق می گريد
يعنی اجاره درصحت وقف تأثري نداشته ونه هم وقـف در     

در فرق وجـود    صحت اجاره کدام تأثريی دارد، فقط اينق      
دارد که اجره از وقت وقف حق موقوف عليهم می گردد           

.و کدام استثنائی در شرط واقف وجود نداشته باشد
می ) گرودهنده(مهچنان منـزلی که گرو شده باشد راهن   

تواند آن را وقف منايد با وجود اينکه منـزل درگرو است      
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ووقف صحت دارد و حق مرن تا وقت بدسـت آوردن           
.ق به عني منـزل موقوفه می باشدآن متعل

حق خـود را بدسـت آورده       ) گروگرينده( اگر مرن   
نتوانست، حق دارد که منـزل موقوف را به خاطر بـه           
دست آوردن حق خود به فروش برساند کـه در چـنني            

.صورت وقف باطل می گردد
آنچه که درين حبث قابل ذکر است اينست، که وقـف            

نيست ودر آينده در ملک     چيزی که فعالً در ملک کسی       
شخص می آيد، جواز ندارد، اما اگر چيزی را که ملـک    

، مجهور فقهاء   )مثل فضول می باشد   (غري است وقف منايد     
براين هستند، که چنني وقف جواز دارد مگر جـواز آن           
موکول ومربوط به اجازه مالک حقيقی است، که اگـر          

قـف  اجازه به وقف منود، وقف نافذ واگر اجازه نـداد و          
اما بنا بر قول امام مالک ويا رانش چنني         . باطل می گردد  

وقف باطل است، زيرا شخص فضولی بعد از اجازه مالک          
.وکيل پنداشته منی شود مگر فقط در عقود معاوضات
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مبحث چهارم
شرايط جهت موقوف عليها

برجهتی که وقف صورت می گريد به خاطر قربت وثواب          
.باشد

وف عليها شرط گذاشته اند که      فقهای کرام در جهت موق    
جهت مصرفی باشد که درآن معنی قربت وثواب وجـود          
داشته باشد واين قربت در وقت انشای وقف در نظر باشد       
ويا در مآل وآينده ، زيرا هدف اصلی از وقف ها، مهانـا             

. تقرب جسنت به سوی اهللا به اميد رضای او تعالی اسـت           
گـردد، اعـم     قربت ها وثواب شامل متام انواع خريمی      

ازينکه آن قربت ها دنيوی باشد ويا اخروی به شرطی که           
قربت در نظر شريعت وعقيده واقف قربت پنداشته شود،         
زيرا چنانچه که وقف از مسلمان جواز دارد وصادر مـی           

. شود، از غري مسلمان نيز صورت گرفته می تواند
درصورتی که وقف ابتداًء يعنی در وقت انشای وقـف،           

ه باشد مثل مساجد، شفاخانه ، فقراء، يتيمـان   جهت خريي 
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وغريه ، چنني وقف را در اصطالح فقهاء وقف خريی می           
اگر موقوف عليهم در ابتدا، اشخاص معلوم ومعني        . گويند

باشند، اوالده وذريه وبعد از آا وقف به جهـت خـري            
صرف گردد، فقهای کرام چنني وقف را وقف ذريه واهل          

.می گويند
وقف خود را در ابتدای وهله به مهان دو نوع   گاهی واقف   

قرار می دهد، مثل حصه ای از وقف خود را به جهـت             
های خري وحصه ای آنرا  به اشخاص وذريه ختصيص می            
دهد، قسمی که بعد از انتهای آا، آن وقف به جهـت            

وقف خريی و ذريه    ( های خري صرف گردد، چنني وقف       
.ک ياد می شوددر اصطالح فقها بنام وقف مشتر) ای

در قانون مدنی عراق به اين اصطالحات ومفـاهيم آـا           
صادره سال  ) ۱(صورت گرفته ودر مرسوم  مشاره        اشاره

م که خاص در مورد تصفيه وقف ذريه تـصويب           ۱۹۰۰
:گرديده در ماده اول آن چنني آمده
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هدف از وقف ذريه آنست که واقف برخود ويـا          : " الف
ه خود ويا بر هر دو وقف منوده باشد ويا برشـخص             ذري

معني و يا ذريه واوالده وی ويا هر دوی آا ويا بر واقف             
".وذريه وی يا شخص معني وذريه وی، وقف منوده باشد

هدف از وقف خريی ، آنست که واقف در وقـت     : " ب
وقف ويا در آينده و ايت  چيزی را به جهت خري وقف             

". منوده باشد
هدف از وقف مشترک آنست که واقف چيزی را          : "ج

به جهت خري وافراد وذريه ها وقف منوده باشد، ونـسبت         
اشتراک يا معني می باشد ويا غري معني مثل وقـف بـه             

اضافی آن به افراد واوالده مثرهجهت خري مشروط به اينکه    
....".وذريه ها ويا برعکس صرف گردد

ن قربت وثواب   واضح شد که اين هر سه نوع وقف متضم        
است که شامل جهت های خري می باشد، اعم از ينکه در            
صرف بان جهت ها معنی صدقه ومتليـک مثـل فقـراء            
ومساکني، وجود داشته باشد و يا وجود نداشته باشد مثل          
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بنا واعمار مساجد، شفاخانه ها و انفـاق ومـصرف در           
.مصاحل مساجد وشفاخانه ها وغريه

ثل شراب وقمار، خريداری    وقف برمعاصی واشيای حرام م    
سالح به خاطر قتال حرام از مسلمان ويا غري مسلمان، به           
اتفاق متام فقهاء جواز ندارد، زيرا معنی قربت که فقهاء آن         
را در هر وقف شرط می دانند، در ينجا ها منتفی است،             
زيرا درينجا ها موقوف عليه جهتی است که متـام اديـان     

دانند و به مبارزه در مقابل       وشرايع آمسانی آن را حرام می     
به آن می پردازند، پس اگر به جهت حرام وقف صورت           
گريد، اين کار به مردم جرئت به گنـاه را داده وتعـاون             

.باالمث می باشد که هيچ دين آمسانی آن را قبول ندارد
اگر شخصی فقط براغنياء وقف منايد، چنني وقف در نزد          

در وقف تأبيد را شـرط       اکثر فقهاء جواز ندارد، زيرا آا     
می دانند ، زيرا وقف قربت است وقربت زمانی به وجود           
می آيد که وقف برفقراء در جمموعی صورت گريد اگر چه  
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که ابتداءً  براغنياء وقف صورت گريد ودر آينده بر فقراء           
.را جع شود

مفهوم قربت در اديان خمتلفه
بعضی از قربت ها طوری است که هرگز بـه اخـتالف            

يان تغيري منی کند، بلکه درهر دين ومتام شريعت هـای           اد
آمسانی احسان ونيکی پنداشته می شود، مثل وقف بر دوره          
های علم، شفاخانه ها ، پناه گاه يتيمان وغريه جهات خري           

.که نفع آن عام است
بعض قربت ها آنست که فقهاء برآن اتفاق دارند، مثـل           

لمان ووقـف   وقف مسلمانان بر فقرای مسلمان وغري مس      
.غري مسلمانان بر فقرای مسلمانان وغري مسلمانان

زيرا صدقه بر فقري در اسالم وديگر اديان قربت پنداشته می 
.شود

مهچنان فقهاء اتفاق دارند که وقف مـسلمان، مـسيحی          
ويهودی بربيت املقدس صحيح بوده وقربت پنداشته مـی         
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عقيده شود به خاطر معنی قربت در نظر اسالم و به اعتبار            
.واقف متحقق است

گاهی وقف طوری می باشد وبر جهت هائی صورت می          
گريد ، که در نظر بعض شريعت های اهلـی قربـت ودر     
بعض شريعت ها قربت گفته منی شود، پس صحت حکم          
چنني وقف مربوط و منوط به بودن واقـف اسـت کـه         

.مسلمان است ويا غري مسلمان
ف عليها در   برای يک مسلمان مرجع معرفت جهت موقو      

زمينه قربت وعدم آن ، شريعت اسالمی است، که مربوط          
.به عقيده واقف است

هلذا اگر مسلمانی به خاطر اعمار مسجد ويا برای مسجد          
ويا معاهد  اسالمی وقف منايد، وقف وی به اتفـاق مهـه       

.فقها صحيح ونافذ است
واگر منـزل خود را به خاطر اعمار کليسا ويـا بـرای            

معاهد غري اسالمی، وقف منايـد، وقـف او         کليسا و بر    
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درست نيست ، زيرا اين جهت در نظر اسالم کـه ديـن    
.واقف است قربت پنداشته منی شود

وجه فرق اين قضيه با وقف مسلمان بر فقرای غري مسلمان          
اينست که در وقف مسلمان برفقراء غري مسلمان معصيت         

ان از  وجود ندارد، زيرا وقف مسلمان به فقرای غري مسلم        
حلاظ حاجت واينکه آا بنده های خداونـد وابنـای آدم      
هستند، می باشد ووقف مسلمان برای اعمار کليسا ويا بر          
کليسا ها معصيت پنداشته می شود، زيرا چنني وقـف ،           
اعانت در عبادات حرام وکفر به خامت شريعت های آمسانی     

.است
در مورد وقف غري مسلمان در چـنني مـوارد، فقهـای            

می اختالف دارند، درجائی که قربت اعتبـار دارد،         اسال
وقف صحيح ودرست اسـت، ودرجـائی کـه قربـت        

.اعتبارندارد، وقف باطل است
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فقهای احناف در وقف غري مسلمان،شرط می دانند کـه          
در وقف به عقيده واقف ونظر اسالم، معنی قربت وجـود      

.داشته باشد
سجد وقف بناًء اگر مسيحی ای منـزل خود را به خاطر م    

منايد، چنني وقف باطل است، زيرا اگر چه در نظر اسالم           
قربت است مگر در عقيده واقف قربت وجودندارد، هـم      
چنان اگر مسيحی ای منـزل خود را به خـاطر کليـسا       
وقف منايد، بازهم وقف صحيح نيست ، زيرا چنني وقف          
اگر چه به عقيده واقف قربت است، مگر در نظر اسـالم         

.منی شودقربت مشرده 
اينست مفهوم قول فقهای احناف که قربت بودن وقف را          
در ذات آن ودر نزد متصرف ، شرط می داننـد، يعنـی             
جهت موقوف عليه به حکم شريعت اسالمی بر تقـرب           
بسوی اهللا تعالی بوده وواقف هم چـنني عقيـده را دارا            

.باشد
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نظر دارند، که جهت موقوف      فقهای شافعيه وحنابله چنني   
قربت به حسب واعتبار احکام شريعت اسـالمی         ،عليها

.باشد، وبه عقيده واقف اعتبار داده منی شود
هلذا اگر نصرانی ای منـزل خود را به خاطر کليسا ويـا            
معاهد عيسوی وقف منايد، چنني وقف غري صـحيح ونـا        
درست است، واگر منـزل خود را به خاطر مسجد وقف       

)۱(.منايد، چنني وقف معترب وصحيح است

، برعکس  ودر روايتی امام مالک رمحه اهللا      فقهای جعفريه 
نظر ورأی دارند ومی گويند که شـرط در وقـف غـري       
مسلمان اينست که جهت صرف وقف جائی باشد، کـه          
قربت به مقتضای ديانت وعقيده واقف باشد و به احکـام   

هلذا اگر يهودی ای    . دين اسالم درين زمينه نگاه منی شود      
خاطر کليسا ويا مدرسه يهودی هـا،        منـزل خود را به   

وقف منايد، چنني وقف صحيح است واگر منـزل خود را       

.۳۵ص ،۵املنهاج للرملی  ج اية احملتاج  شرح )١(
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بر مسجد ويا کدام جهت دينی و اسالمی وقف منايد درين        
.صورت وقف، درست نيست

؟آيا وجود جهت موقوف عليها در وقت وقف شرط است

فقهای حنفيه برای صحت وقف وجود جهـت موقـوف        
می دانند، اعم از ينکه وقف خرييه     عليها، در وقف راشرط     

باشد و يا براوالد، زيرا نيکوئی واحسان درهروقف منظور         
نظر است و وجود جهت موقوف عليها فراخی و توسـعه          
در مفهوم احسان می باشد، خصوصاً که جهـت اصـلی     

.وقف در ايت قربت باشد
جهت هائی را که واقف در اول وقف ذکر می کند کـه            

چنني مصارف در حقيقـت مـصارف        قربت منی باشند،  
وجهت های استثنا ئی است که وقف را از غرض وهدف           
اصلی آن که مهانا قربت است، بريون منی کند، اين رأی و      

.نظر مذهب امحد بن حنبل وظاهر مذهب مالکيه می باشد
اين زمني خود را صدقه موقوفه بر       : هلذا اگر کسی بگويد   

فقراء منودم ، اگر درين وقت اوالد زيد مثالً وبعد از آا بر   
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زيد اوالد نداشت وقف وصدقه به فقراء صرف می گردد،          
.زيرا فقراء جهتی است که منقطع منی گردد

اين صدقه ووقف برفقراء مستمر ومهيشه است تا اينکه اگر         
برای زيد اوالد پيداشود، پس درين صورت صدقه ومثـره          

اوالد وقف به اوالد زيد صرف می گردد، به خاطری که           
زيد مصرف استثنائی ای است که واقف تعـيني منـوده           

می " منقطع االول " است، اين وقف را فقهای کرام وقف        
.نامند

، که شخـصی  است" منقطع االول" از قبيل وقف  اين هم 
چيزی را برای مسجد ويا معهدی وقف منايد که هنـوز           
اعمار وآباد نگرديده باشد، پس چـنني وقـف صـحيح           

ا وقت اعمار وبنای مسجد ويا معهد، مثره    ودرست بوده وت  
وقف بر فقراء صرف می گردد، وقتی که بنای مسجد و            
معهد تکميل گرديد، وقف به جهتی که ابتداًء صـورت           

. گرفته بود، صرف می گردد
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فقهای احناف در صحت وقف بر ذريه واوالد، موجوديت         
موقوف عليهم را قسمی که در قيد حيات باشند، در وقت       

وقف در صورتی که موقوف عليهم به نام تعـيني           انشای
.گرديده باشند، شرط می دانند

، بعد از آا  بناًء اگر دو شخص را برای وقف تعيني منود و         
وقف را صرف فقراء گردانيد، بعداً ظاهر شد که يکی از           
موقوف عليهم در وقت وقـف در قيـد حيـات نبـوده      

علم  است،اگر واقف در وقت وقف به موت موقوف عليه        
داشت،درچنني حالت وقف صحيح بوده ونصيب متـوفی        

.به فقراء صرف می گردد
اگر واقف، موقوف عليهم را به اوصاف تعيني منود، مثـل           
اوالده فالن برادرش، درچنني حالت، فقهاء احناف وجود        
موقوف عليهم را در وقت وقف شرط منی دانند، به جـز            

ق ومرتـزق   اينکه اشخاصيکه موجود هستند آا را مستح      
، به خاطر که آا استحقاق ونصيب خـود را از          می نامند 

مثره وقف اخذ می منايند وآن اشخاص که هنوز پيدا نشده           
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اند، آا را مشروط می نامند، زيرا هنوز زمان اسـتحقاق           
.آا نرسيده است

مهچنان آا می گويند اگر شخصی بر برادران خود امحد،          
د از آا وقف براوالد وبعـد   حممود و حممد وقف منايد وبع     

بر فقراء صورت گريد، سپس يکی از ين سه شخص وفات      
منايد، البته بعد از استحقاق وگرفنت حصه خود عمـالً ،           
درين صورت نصيب متوفی به اوالده او صرف منی گردد،          

.مگر بعد از وفات دو برادر ديگر يکجا
اين به اين مفهوم نيست نصيب متوفی به دوشخص که در           

وفات  –قيد حيات هستند ارتباط گريد، بلکه درين حالت         
وقف منقطع پنداشـته     –يکی از سه برادر موقوف عليهم       

شده وبر فقراء صرف می گردد، اين حالت را فقراء وقف           
می ناسند، زيرا انقطاع بعد از استحقاق       " منقطع الوسط " 

.عملی صورت گرفته است
مام شافعی  مذهب ا " منقطع الوسط " قول به صحت وقف     

وظاهر مذهب مالکيه است، زيرا انقطاع در نـزد آـا           
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منقطـع  " عموماً به صحت وقف ضرر منی رساند وقـف    
که قبالً بيان گرديـد،     " منقطع االول   " از وقف   " الوسط

نيز فـرق   " منقطع اآلخر " فرق دارد، چنانچه که با وقف       
قسمی که واقف جهت ومصرفی را در وقف خـود   . دارد

ه باشد که حاجت و ضرورت مردم به آن منتهی          تعيني منود 
گردد مثلی که شخصی برای آبياری مثال کـاريز مـردم           
چيزی را وقف منايد که از آبادی بسيار دور باشد وبعد از            
مدتی مردم به آن کاريز ضرورت نداشته باشند ومـشکل          
آب در منطقه حل گردد، درين صورت وقف بـر فقـراء    

. صرف می گردد
نظر امام ابو يوسف،    " منقطع اآلخر " ف  قول برصحت وق  

امام حممد از فقهای حنفيه وقولی از امام شافعی وظـاهر           
.مذهب مالکيه می باشد

ونظر فقهای جعفريه هم چنني است اما صرف مثره وقف          
.بر فقراء قولی  در مذهب جعفريه است
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به هر حال فقهای جعفريه وجود و تعيني موقوف عليه را            
يدانند اعم از ينکه وقف خرييه باشد       در وقت وقف شرط م    

ويا وقف بر اوالد وذريه ، قسمی که آا حريت واقف را            
در صورتی که وقف برذريه باشد، نيز شرط می گوينـد           
بناًء وقف برکسی که در آينده به وجود ميايد جواز ندارد،    
اگر چه وجود آن ممکن هم باشد مثل اوالد که در آينـده             

بلکه در نزد آـا     . نی بوجود آيد  برای واقف از خامن معي    
وقف بر محل که هنوز بدنيا نيامده جواز ندارد، اگر چـه            
در آينده از مادر خود نيز زنده پيدا می شود، زيرا وقـف             
در نزد آا متليک منجز است که به قبض صـحيح مـی             

.گردد
اگر وقف بر موجود وکسی که در آينده پيدا می شـود،            

يح و در قـسمت دوم      صورت گريد، در حصه اول صح     
وقف باطل می گردد، البته به اندازه نـصيب دوم وقـف            
باطل می گردد که البته مهان مقدار درين حالـت يعنـی             
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عدم موجوديت موقوف عليه بر فقراء ويا کدام وجه قربت          
.ديگر که واقف آن را تعيني منوده است صرف می گردد

ريکـی از   اگر وقف بريکی از يتيمان فالن داراأليتام ويا ب        
مساجد فالن قريه ويا شهر، بدون تعيني صورت گـريد،          
وقف درست نيست بلکه باطل می باشد، زيرا در موقوف          

)۱(.عليه جهالت وجود دارد

فصل سوم
شرايط واقفني

غرض وهدف از شرايط واقفني
هدف از شرايط واقفني ، آنست که واقفني به حمض اراده           

آن را درج مـی     و اختيار خويش در وثايق اوقاف خـود         
منايند ، يا هدف از شرايط واقفني اينست که واقفـني بـا    
خود حمفوظ ميدارد که چيزی را در آينده براصل اجيـاب           

واقفني به قرار   . خود اضافه منايد واين شرايط عملی گردد      

.۱۸۴املختصر النافع ص )١(
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دادن شرايط در وقف خود، از رغبت وهدفی تعبري مـی           
را در  منايند که در سينه های آاست وحتقق آن شـرايط           

موقوف بنا به هدف وغرض خاصی ، ميخواهد، البته بـه           
.اعتبار اينکه آا متربعني هستند

متربع شرعاً حق دارد که در حالت صحت از خالص مال           
خود تربع منايد برکسی که خواسـته باشـد، طوريکـه           
خواسته باشد که درين وقف وشرايط آن حدود مشروعه         

سفاهت وضـرر    را در نظر گرفته واين تصرف مؤدی به       
.نگردد

هلذا فقهای مسلمان قول به لزوم احترام شـرايط واقفـني           
شـرط  " دارند، ودرزبان آا اين مقوله جاری است که         

يعنی شرط واقف مثل نص شارع      " الواقف کنص الشارع  
.است

آيا متام شروطی که واقفني آا را در اوقاف خود در نظر            
اند، يا اينکه فقط     گرفته اند، واجب االحترام وقابل تعميل     

شرايطی در نظر گرفته می شوند که صحيح باشند؟
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ومهچنان معيار در شرطی صحيح وغري صحيح چيست؟
اين مهه موضوعات ، تقاضا دارند که اموری چند را بيان           

.بدارمي
.هلذا اين فصل را به سه مبحث تقسيم می منائيم

در مبحث اول شرط صحيح واقف را بيـان مـی دارمي             
ه چه وقت مرا عات آن ضرور ومعتـرب اسـت، در            واينک

مبحث دوم به طور خمتصر به انواع شروط صحيحه مـی           
پردازمي ودر مبحث سوم به تفِصيل شرط استبدال به ذات          

.وقف خواهيم پر داخت
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مبحث اول
شرط صحيح واينکه چه وقت مراعات آن واجب است

اقسام شرايط واقفني 
که از اثر کثرت وتنـوع       شرايطی در وقفيات وجود دارد    

طوری اند که امکان حصر را ندارد اين به خاطری کـه            
اغراض ورغبت های واقفني گوناگون است، پس به سبب         
اختالف وکثرت اغراض و اهداف واقف، شرايط آن نيـز       
کثري وخمتلف می باشند و بعضی از شرايط واقفني به اصل           

.وقف تعلق دارند وبعضی به اصل وقف تعلق ندارد
باوجود کثرت شرايط واقفني ، شرايط معموالً از حلـاظ          

:حکم وتأثري آن بروقف به سه گونه تقسيم می شود
شرايطی که به اصل وقف وحکم آن منافـات دارد،    :اول

مثل شرط گذاشنت واقف ، بيع وقف را تازمانی که وقف           
الزم نشده باشد ويا شرط گذاشنت بـه اينکـه يکـی از             
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اورا اداء کنـد ويـا شـرط         فرزندانش از موقوف قرض   
.گذاشنت رجوع در وقف هر وقتی که خواسته باشد

درين نوع شرط، وقف وشرط باطل اند به جـز وقـف            
مسجد، بعضی گفته است که استحساناً وقـف صـحيح        
وشرط باطل است اما در مسجد به اتفـاق مهـه وقـف             

زيرا امثال اين شروط، خمل به      . صحيح وشرط باطل است   
) حبس عني از تصرف متليکی اسـت      که  ( حقيقت وقف   

.می باشد وبا حکم وقف که لزوم است، منافات دارد
اگر واقف شرط گذارد که زمني موقوف را فروخته و با            
پول آن زمني ديگری خريده وآن را وقف می منايد ، چنني            
شرط صحيح است، زيرا در اصل وقف کدام تأثري ندارد،          

زيک عني به عني بلکه درين شرط حتويل وگردانيدن وقف ا  
.ديگر است

ــواز دارد کـه دروقـف      الوه ازين برای واقف ج    ـع
از وقف خود به مقتـضی احکـام معمـول     ) اوالد(ذريه  

مرسوم جواز تـصفيه     ۱۴ماده    . ادرنزد ما، رجوع منايد   
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اگر :" وقف بر ذريه قانون مدنی عراق چنني صراحت دارد       
مي واقف زنده باشد، می تواند از وقف خـود طـی تقـد        

عريضه ای به حمکمه ابتدايه ، از حمکمه مطالبه صدرور قرار 
....".به ابطال وقف واعاده آن به ملکيت واقف منايد

شرايطی که کدام تأثريی در اصل وقف نداشته ونه           :دوم
هم باحکم آن منافات دارد، مگر به انتفاع از موقوف ويا           
مصلحت موقوف عليهم خمل می باشد ويا بـا شـريعت           

باشد، مثل شرط گذاشنت واقف ، صرف مثره وقف          خمالف
را بر مستحقني قبل از آباد شدن وترميم موقوف ، اگر چه           
اين عمل منجر به خرابی موقوف هم گردد ويـا شـرط            
گذاشنت واقف برعدم عزل متولی ای که واقف اورا تعيني          
منوده است که قاضی نبايد اورا با وجود ظهور خيانت از           

شرط گذاشنت براينکه حصه و جزئـی از  او عزل منايد ويا   
درين نوع شرط   . موقوف در جهت معصيت صرف گردد     

وقف صحيح وشرط بدون کدام اختالف غري قابل اعتبار و       
زيرا عمارت و آباد ساخنت وقف مقدمـه        . ملغی می باشد  
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برای صرف وقف بر مستحقني است، اعم از ينکه صرف          
خـري،   بر مستحقني را واقف شرط گذاشته باشـد ويـا           

وخيانت متولی وقف موجب عزل وی می گردد، زيـرا          
ه مصلحت وقف و مستحقني در نظر است وصرف وقف ب         

، کاريست خمالف شريعت که وقف را از        جهت معصيت 
.غايت ومقصد اصلی بريون می کند

شرايطی اند که خمل به اصل وقف نبوده ، ونه هـم             :سوم
م در منافی حکم آن می باشد ومهچنان کدام تـأثريی هـ    

منافع وقف ومصلحت موقوف عليهم ندارند ودر خمالفت        
به احکام شريعت نيز قرارنداشته باشند درين گونه شـرط       

.وقف وشرط هردو صحيح ودرست می باشند
زيرا اين چنني شرط معترب بوده وتنفيذ آن به خاطر احترام           

.و ارج گذاشنت به اراده واقف درست است
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ر به خاطر مصلحت خمالفت واقف جواز ندارد مگ
مقدره و مشروعه

اين گونه شرط صحيح بوده واز حلاظ قانونی تعميـل آن           
:" ضرور است، شرطی است که فقهای کرام از ان بـه            

.تعبري منوده اند" شرط الواقف کنص الشارع 
شروط صحيحه بسيار واز حلاظ مقصد وغرض متنوع می         

ف باشد، بعض از مثاهلای اين گونه شروط آنست که واق         
شرط گذارد که در وقف نظر داشته باشد تا زمانی کـه            
زنده است ويا اينکه ابتدا مثره موقوف به تعمري وترميم آن           

.پرداخته شود وبعد از آن بر فقراء ومستحقني توزيع گردد
ويا شرط گذارد که اگر واقف مديون از دنيا رفت، قرض           
های او از مثره موقوف داده شود ويا بنا به نظـر بعـض              

قهاء متام مثره وعايدات موقوف تا که واقف زنده است،          ف
بعض از ان شرايط، شرطی است که واقف        . برای او باشد  

آن را می گذارد وحريت مستحق را در ازدواج، وامثـال           
بعـض از ان    . اينها بنا به رأی بعض فقهاء مقيد ميـسازد        
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شرايط اينست که واقف بان تصريح می منايد وحق اجرای          
را در وقف ومـصارف آن بـه زيـادت          بعض تصرفات   

مـان، ادخـال واخـراج، تفـضيل        ونقصان، اعطا وحر  
، ابدال واستبدال که فقهاء آا را بنام شروط ده          وختصيص

.گانه ياد می کنند، حمفوظ ميدارد
حدود التزام به قاعده شرط واقف مثل نص شارع است

اين قاعده در زبان فقهاء جاری است خـصوصاً فقهـای           
، بعـض   " شرط واقف مثل نص شارع است     " احناف که   

فقهای احناف در وجوب لزوم اين قاعده توسع منوده ودر          
وجوب احترام هر شرط واقف که صحيح باشد پا فشاری          

. دارند، زيرا شرط گذاشنت از جانب واقف حق وی است         
هلذا آا هر شرطی را که در اشتراط آن قربت باشد ويـا             

نند، اگر چه آن شرط با      آن شرط مباح باشد، جايز می دا      
روح شريعت اسالمی وغرضی که وقف بـه خـاطر آن           
مشروع گرديده ، خمالف هم باشد، مثل وقف برذکور بغري    
اناث، وقف براوالد به دنيا آمده نه براوالدی که هنوز به            
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دنيا نيامده اند، حرمان دختران از استحقاق دروقـف در          
عليـه بـا     صورتی که ازدواج منايند ويا اين که موقوف       

شخص وفرد خاصی نکاح منايد وغريه شروط که در ميان          
مردم مشهور ومعروف است که واقفني بـه ذريعـه آن           

.شروط رغبات ومقاصد خود را ظاهر وروشن می سازند
بعض واقفني درين زمينه غلومی منايند ودر استخدام ايـن          
حق يعنی شرط طوری عمل می منايند که منجر به جـور،    

ينه توزی ها ومنازعات می گـردد، حتـی   ظلم واجياب ک 
بعض واقفني باگذاشنت شرط باقواعد مرياث که اهللا تعالی         

.آن را مشروع گردانيده خمالفت می منايد
کسی که دربسياری از موارد اوقاف درصـدد شـرايط          
واقفني گردد، در خواهد يافت که بعض شرايط واقفـني          

تـصادم  خمالف در معنا خمالف احکام مشروع  است، ودر    
به مقاصد شريعت اسالمی قرار دارد مثل اشتراط استحقاق         
زوجه در وقف به عدم ازدواج زوجه بعد از مرگ واقف           
، يا اشتراط استحقاق در وقف به عدم ازدواج او بعـد از             



٢٠٩وقف در آئينه فقه و قانون

وفات زوجه اش ويا اينکه واقف بر موقوف عليه مـستحق   
شرط گذارد که از شهر واقليم معني ومشخص خامن گريد          

از طايفه وخانواده مشخص خامن گريد ويـا حرمـان        و يا   
کسی که از منـزل خانواده موقوف عليه انتقال منايد ويا          
از وطن خانواده وخامن خود انتقال منايد ويا شرط گـذارد        
که موقوف عليه در مقابل استحقاق وقف به واقف قرض          

.دهد وغريه
به هرحال اين خمفی نيست که اعتبار شرط ماننـد نـص            

در وجوب عمل به آن، شرطی است که صـحيح          شارع  
ظاهر است که چنني شرايط که قبالً ذکر گرديدند،  . باشد

اگر چه به اعتبار معيارکه آا برای وقف وضع گرديـده           
صحيح بوده ويا باکدام نص شرعی خمالف نيست مگراين         
شرط در جمموع با روح ومقاصد شريعت اسالمی سـاز          

رايط به منـزله نص شارع     هلذا اعتبار چنني ش   . گار نيست 
وتنفيذ آن جواز ندارد، بلکه آن شروطی تنفيذ وعملی می          

طاعـت وبـه   –رمحه اهللا –گردد که بنا به قول ابن قيم     
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مصلحت مکلف باشد وشرط که بر خالف وضد طاعت         
ومصلحت باشد کدام احترام ندارد مثل شرط گذاشـنت         
جمرد بودن وگوشه نشينی موقوف عليه که در تضاد بـه          

.شريعت ودين خدا قراردارد
درين شکی نيست که در بعض حاالت موقوف عليه توان          
تنفيذ شرط واقف را ندارد، مثل ازدواج با دختر معـني و            

.يا طالق خامنش ويا اقامت در شهر و خانواده معني وغريه
ويا اينکه در تنفيذ يکی ازين شرايط ضرر واضح ويا فوت           

. شته باشدمصلحت برای موقوف عليه وجود دا
هلذا عمل کردن به آنچه در بعض مذاهب در زمينه اين که           
شرط واقف مثل نص شارع است، آمده است، از حيـث        
مفهوم وداللت است نه از حيث وجوب عمل به آن واين           

.مفهوم بسيار دقيق در تطبيق می باشد
به عبارت ديگر مراد وهدف ازين قاعده که شرط واقـف       

که بايد فهم مقصود واقف      مثل نص شارع است، اينست    
از عبارات اوشده ودر هدف شرط وی تفکـر وحتـری           
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صورت گريد، نه اينکه هوبه هو به شرط وی عمل صورت   
گريد و عمل به شرط واجب گرد، زيراچنني تطبيق دقيـق     

.تر وزيرکانه است
به عبارت ديگر هدف ازين قاعده فهم مقصود واقـف از           

از شرايط او مـی      عبارات اوبوده ودرک مرا دو و غرض      
باشد، نه اين که به کالم او نصاً وجوب عمل به ميان آيد،      
زيرا وجوب عمل به شرايط واقف گاهی متضمن خمالفت         

.بامبادی واصول شريعت اسالمی می باشد
هلذا شرط واقف نظر به مذهب امام امحد حنبل ، زمـانی            
صحيح ونافذ می باشد که موافق  به احکام شريعت بوده           

به مصلحت ظاهر ومعترب منايد وهر شرط که عدم          وداللت
مرا عات آن، تفويت مـصلحت واقـف، وقـف ويـا            

.مستحقني، بوجو دنيايد، باطل می باشد
بناًء ما چنني عقيده دارمي که شرط مقيد سـاخنت آزادی           
مستحقني وقف در ازدواج و سکونت آا درجای خاص         
بدون کدام مصلحت راجحه باطل می باشد و چنني مـی          
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بينيم که تقدير مصلحت در هرحالت ازين حـاالت، الزم      
.است که به نظر ورأی قاضی واگذار شود
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مبحث دوم
انواع شروط صححيه

شرايط ده گانه
، مهـان  ده گانه ، درنزد فقهای مسلمانانهدف از شرايط 

شروطی اند که واقف آن ها را درکتاب وقف خودثبـت           
ف ويا کسی کـه متـولی       می کند و به مقتضای آن واق      

تصرف دروقف است مالک تصرف می باشد، اعم ازينکه         
واقف ويا متولی امر وقف صحت مند باشد ويا مبتال بـه            
مرض موت، زيرا مريض مبتال به مرض موت زمـانی در           
تصرفات مالی حمجور می باشد، که تصرفات او به دائنني          

غري  او ضرر رساندو يا به ورثه او منجر به ضرر گردد، در           
ازين حالت در ديگر حاالت مريض وغـري مـريض  در            

.تصرفات مالی مساوی بوده وکدام فرقی ندارند
اين شرايط که فقهاء آا را شرايط ده گانه مـی نامنـد،             
شرايطی اند که از حلاظ ترادف الفاظ باهم دارای يـک           
مفهوم ومعنی نيستند بلکه هر کدام از خود مدلول خاص          
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يگر دارند که به طور خمتصر واجيـاز        ومفهوم متمايز از د   
)۱(:خدمت تان تقدمي می گردد

مفهوم زيادت ونقصان اينست زمانی که      : زيادت ونقصان 
واقف در حجت وقف خود، شرط گذارد که در وقـف           
زيادت ونقصان می تواند ودر معاشات صاحبان وظـائف         
دينی مثل، امام، خطيب ومؤذن و در مثـره وقـف کـه             

حقني گرديـده ، شـرط زيـادت        ختصيص به بعض مست   
ونقصان را گذاشته می تواند وعمل به چنني شرط جـايز           
است، مثلی که به کسی بعد از واقف متولی وقف مـی            
گردد، در صورتی که صراحتاً از واقف شـرط زيـادت           

وقف کننده می توانـد در حـدود        : قانون مدنی افغانستان   ۳۶۱ماده  )١(
قانون استفاده از حقوق آتی را هنگام ثبت وقف خاص شـرط         اين احکام  
: گذارد

حرماناعطا و–۱
نقصانزيادت و -۲
تغيري–۳
مبادله–۴
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ونقصان نقل گرديده باشد، می تواند به اين شرط عمـل           
.منايد

سب واليت  اکثر فقهاء چنني نظر دارند که برای قاضی ح        
او جواز دارد، که در معاشات اشخاصی که در کارهـا           
وامور دينی وظيفه دارند، زيادت و نقصان منايد وزيـادت          
زمانی صورت گرفته می تواند که معاشی که واقف تعيني          
منوده کفايت نکند که اگر زيادت معاش برای مـوظفني          
امور دينی، صورت نگريد، شعائر دينی تعطيل می گردد و          

افرادی هم وجودنداشته باشند که به معـاش کـم           ديگر
.کارمنايند

مهچنان اگر واقف چيزی کمی را برای مـدارس وغـريه           
وقف کرده باشد که کفايت نکند پس قاضی به صالحيت          

.شرعی خود می تواند در آن وقف زيادت منايد
معنی اعطا وحرمان اينست که واقـف       : اعطا وحرمان )أ(

وقف خود را بـر بعـض       می تواند شرط گذارد که مثره       
اشخاص معني دهد وامسای آا را در کتاب وقف خـود           
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ذکر منايد وهم می تواند شرط گذارد که بعض ها از وقف  
حمروم گردد ودر اعطا ميان آا ترتب صورت گريد، پس          
اگر واقف در حيات خود چنني شرايطی را گذاشـت آن           

قـف  شرايط بايد متابعت شود زيرا به اين شرايط اراده وا         
اگر قبل از عملی شدن اين شرايط واقـف         . معلوم گرديد 

مبريد، بعد از وی کسانی که متولی وقف می شوند، منـی          
توانند به اين شرايط عمل منايند مگر اينکه واقف خـودش           
شرط گذاشته باشد وصراحتاً گفته باشد که بعد از مرگ          

.او متولی وقف می تواند در تنفيذ چنني شرايط بپردازد
ادخال واخراج به اين مفهوم اسـت       : دخال واخراج ا) ج(

که واقف می تواند در حجت وقف خود شرط گذارد که           
بعض اشخاص را می تواند در مستحقني اضـافه وبعـض         
مستحقينی را که در حجت وقف وی ذکر است از مجله           

مهچنان واقف می تواند کسانی را      . مستحقني بريون سازد  
که داخل منوده اخراج     که اخراج منوده داخل وکسانی را     

منايد، وقتی که واقف چنني شرايطی را گذاشت بـازمی          
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تواند که مطابق شرايط خود عمل منايد وکسی که بعد از           
وی متولی وقف می گردد، منی تواند به آن شرايط عمـل           
منايد مگر اينکه واقف برای متولی هم چنني شـرايطی را           

.قرار داده باشد
تفضيل وختصيص اينست که    مفهوم  : تفضيل وختصيص ) د(

واقف می تواند در حجت وقف خود برای خود وياکسی          
که متولی وقف می گردد، شرط  گذارد که بعض افراد را     
بر بعضی تفضيل دهد ويا مثره بعض اعيان ويا عني معني را            

.به جهت خاص ويا شخص خاصی، ختصيص دهد
ـ  ( مفهوم ابدال واستبدال اينست که    : ابدال واستبدال ) ه

واقف می تواند بعض اعيان موقوفه را فروخته و به پول آن            
اعيان ديگری را خريداری منوده و وقف کند واين وقـف           

.عوض وبدل مهان اعيان اولی باشد
ابدال عبارت از فروش عني موقوفه به مبلغ معلوم ازنقود و           
عني ديگر است، وبدل عبارت از مهان عني مشتراة ويـا           

عني خريده شده به عوض عـني  خريده شده است تا مهني    
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اولی فروخته شده سپس وقف قرار داده شود واسـتبدال          
.عبارت از گرفنت عني دومی به عوض اولی می باشد

وقتی که واقف برای خود اين شرط را گذاشـت، پـس            
برايش جواز دارد که عني موقوفه را به غري از ان تبـديل             

گـر اينکـه    منايد مگر عمليه تبديل را تکرار منی تواند، م        
عمليه تکرار تبديل را شرط منوده باشد، مهچنان اگر عمليه          
تبديل واستبدال را برای غري از خود مثل متولی وقف شرط      
منوده باشد، جواز دارد که او هم عمل استبدال را اجنـام            

اگر تبديل واستبدال يکجا برای خود وغري شـرط         . دهد
مل ابدال گذاشته باشد، درين صورت هردو می توانند به ع  

واستبدال بپردازند، چنانچه که تنها واقف می توانـد بـه          
ابدال واستبدال می پردازد، مگر غري واقف در صورتی که          
شرط برای هردو گذاشته شده باشد، به تنهائی منی تواند          
به ابدال واستبدال بپردازد، واگر تبديل واستبدال را به غري          

ه ابـدال   هم شرط گذاشته باشد جواز دارد که غـري بـ          
.واستبدال بپردازد
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آنچه به نسبت اين شرايط مالحظه می شود اينست کـه           
بعض عبارات اين شرايط يا تکراری ومعنی آـا بـاهم           
متداخل اند که ذکر بعض آا از بعض ديگر کفايت مـی   
کند، شرايط هشت گانه اول مهه در واقع راجع می گردد           

مـی   به تغيري در مصارف وقف و دو شرط ديگر راجـع          
گردد به آمدن وحلول يک عني به جای عني ديگر يعنـی            

هلذا می شود که به طور امجال اين شرايط ده          . عني موقوفه 
گانه را در عبارتی ارايه بدارمي که شامل مهه باشـد وآن            

.می باشد" عبارت ومجله، عبارت از تغيري وتبديل
چون شرط استبدال از مجله مهمترين شروط است و بيشتر          

ت به اعتبار عقيده ما مورد تطبيق می باشد، پـس           در حيا 
اين شرط را در حبث مستقلی مـورد بررسـی وتفـصيل         

.قرارمی دهيم
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مبحث سوم 
استبدال موقوف
چه وقت استبدال موقوف جايز است؟

نظر راجح به طور عمومی در فقـه اسـالمی در مـورد             
استبدال موقوف اينست که هنگامی که واقف به شـرط          

صريح منايد، پس جواز دارد که عـني موقـوف        استبدال ت 
تبديل گردد، اعم ازين که موقوف آباد وقابـل اسـتفاده           
باشد ويااين که خمروبه وغري قابل استفاده باشد ويا اين که           
مورد استفاده باشد مگر بسيار کم از ان استفاده صورت          

.گريد
جواز اين شرط به موافقه قضاء ارتباطی نداشته بلکه شرط          

در زمينه جنس که در مقابل عني موقوف مبادله می          واقف  
.گردد، بايد در نظر گرفته شود

وقتی که واقف شرط گذارد که جنس بدل ومبدل واحد          
باشد، پس ضرور که به اين شرط عمل صورت گريد، پس      
اگر واقف شرط گذارد که منـزل موقوفه بـه منــزل           
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أيگری بدل گردد، ويا زمني زراعتی به زمـني زراعتـی           
ديگری تبديل گردد و يا باغ موقوفه به باغ ديگری تبديل           
گردد، اين شروط بايد در نظر گرفته شده وباـا عمـل            

اگر واقف شرط را مطلق ذکر کرده باشد        . صورت گريد 
درين صورت جواز دارد که منـزل موقوفه بـه زمـني           
زراعتی وباغی تبديل گردد، تا به اطـالق شـرط عمـل         

.صورت گريد
ز تبديل منع منوده باشد ويا درين زمينه سکوت         اگر واقف ا  

کرده باشد، اين حالت چه حکم دارد آيا می شود کـه            
موقوف تبديل واستبدال گردد و يا خري؟

اصل وقاعده درين مورد اينست که واقف و متولی وقـف     
بعد از وی منی توانند که در موقوف ابـدال و اسـتبدال             

که دارد حـق دارد  منايند، مگر قاضی نظر به واليت عامه       
که در حدود شرعی در دوحالت به ابدال واستبدال عـني       

:موقوف بپردازد



٢٢٢وقف در آئينه فقه و قانون

در صورتی که موقوف درايت قابل انتفاع نباشد        ) اول(
ويا انتفاع  به آن کاهش يافته باشد، مثلی که زمني موقوفه           
زراعتی ، خاره وغري قابل کشت گردد، يا اينکـه مثـره            

ا بر آورده نتوانـد ويـا   وحاصالت موقوف مصارف آن ر 
منـزل موقوفه ختريب گردد و پول وقفی به خاطر اعمار          
آن وجود نداشته باشد و کسی هم رغبتی در اجاره گرفنت        
آن نداشته باشد ونه هم کسی پيشپرداخت اجاره را منايد          
تا به آن، اعمار گردد، که درين صورت هـا وحـاالت            

موقوفه را به    وامثال اينها، برای قاضی جواز دارد که عني       
غري تبديل منايد، زيرا ضرورت احساس مـی گـردد تـا            

.موقوف تبديل گردد
در صورتی که استبدال موقوف به خري و مصلحت         ) دوم(

وقف باشدو راجح وظاهر باشد، اگر چه درين صـورت          
.موقوف آباد وقابل استفاده هم باشد

مثل زمني که بدل وقف قرار می گريد، در حمل وموقعيتی           
د که فايده وحاصالت آن نسبت به زمينـی موقـوف     باش
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زيادتر وبيشتر است ويا موقعيت آن زمني بدل به نـسبت           
زمني موقوف تر وافضل باشد، پس درين صـورت بـه           
قاضی جواز دارد که عني موقوف را به غري بـه خـاطر             
مصلحتی که مهانا حتقق نفع وفايده ظاهر در وقف است،          

.تبديل منايد
هردو حالت در مقابل عني اول از حلـاظ          وعني دوم درين  

حکم قرار گريد، زيرا اين عني به جمرد خريدن آن به خاطر            
وقف به شرايط اولی وبغري از جتديد وقف ويا توقف بـه            

.اجازه قاضی ، اعتبار وقف بان داده می شود
مهچنان بعضی درين مورد حبث منوده ودر بعض حـاالت          

ترجيح  ولی به خاطر  خاص استبدال موقوف را از جانب مت      
:که اين حاالت قرار ذيل اندمصلحت وقف اجازه داده اند

درصورت که موقوف از جانب کسی غصب شده        : الف
باشد ومتولی توان استرداد موقوف را نداشته ونـه هـم           
شواهدی در مورد غصب موقوف دارد وغاصب ميخواهد        
که بدل موقوف را مسترد منايد پس درين حالت، متـولی           
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ند بدل موقوف را از نزد غاصب بـستاند ولوکـه          می توا 
.قيمت آن کم تر از موقوف مغصوب باشد

اين به خاطری که متولی از يک طرف شواهدی در زمينه           
غصب وقف ندارد واز جانـب ديگـر تـوان رد وبـاز            
گردانيدن موقوف را از نزد غاصب ندارد ، پـس چـنني            

.استبدال تر از الشی می باشد
برزمني موقوف جتاوز وتعدی صـورت      در حالتی که    : ب

گرفته باشد، طوريکه قابل انتفاع نباشد ومتعـدی آمـاده    
دادن قيمت آن شده باشد درين صورت متولی می توانـد           
که قيمت وقف را گرفته وبه آن زمني ديگری خريده تـا            

.اين زمني بدل وعوض وقف باشد
درصورتی که زمني از وقفيـت بـريون و در منـافع        : ج

تمالک گردد وجهت مستملک برای متـولی       عمومی اس 
قيمت زمني موقوف را بدهد، درين حالت متولی بايد بـه         
مهان پولی که قيمت زمني موقوف است زمـني ديگـری     

.خريده وآن را وقف اعالم بدارد
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درصورتی که حصه وقف درزمني مشترک در نتيجـه         : د
دعوای ازاله شيوع، فروخته شود پس متولی می تواند بـه         

ل در جای ديگری زمني خريداری منوده تا اين زمني          آن پو 
.عوض وبدل حصه شايع زمني اول گردد

:شرايط صحت استبدال
فقهای کرام برای صحت اسـتبدال وقـت شـرايطی را           

:گذاشته اند که درسه چيز خالصه می گردد
متولی در وقف متهم به تصرف در وقف نباشد، يعنی   –۱

فروع ويا اصول وزوجه     به اجنام استبدال قصد او مصلحت     
اش نباشد، مثلی که وقف را به کـم تـر از قيمـت آن               

.استبدال منايد
اگر وقف را به مثل قيمت آن استبدال منايد اکثر فقهـای            
کرام چنني نظر دارند که جواز دارد در حالی که بعـض            

قايـل  –رمحه اهللا –فقهای کرام ازآن مجله امام ابو حنيفه   
.به عدم جواز هستند
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را می گويند که استبدال اوالً جواز ندارد مگر اينکـه           زي
مصلحت واضح وروشنی وجود داشته باشد ودر فروخنت        

.موقوف به مثل قيمت کدام مصلحتی وجود ندارد
فروش زمني وقف به غنب فاحش نباشد ، غنب فاحش           –۲

غنب فاحش آنست کـه     : را علماء چنني تعريف منوده اند     
.داخل نباشدحتت قيمت گذاری اهل خربه 

واقف ويا متولی وقف در مقابل دين وقرضـی کـه            –۳
بروی است باالی داين خود نفرو شد زيرا ممکن است که           

.به ادای اين دين قدرت پيدانکند ووقف ضايع گردد
عالوه ازين بعضی ها شرط ديگری را نيز عالوه می کنند           
وآن عبارت از لزوم استبدال عقاربه عقار است، زيرا لزوم          

جنام استبدال اصلح برای وقف است، تامثن وپول وقـف          ا
مگـر حقيقـت    . قبل از خريدن زمني ديگر ضايع نگردد      

اينست که نفی اين خوف ممکن است مثلی که بر متـولی          
شرط گذاشته شود که پول عقارموقوف را که به خـاطر           
استبدال فروخته شده است، به يکی از بانک های وقفـی          
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عقار در خزانه حمکمه تا خريدن       حتويل دهد ويا اينکه پول    
.زمني ديگر حمفوظ نگهداشته شود

مگر براين شرط اعتراض وارد می شود که کدام لزولـی           
ندارد بلکه استبدال عقاربه عقار ويا به نقـد جـواز دارد            

.واين چيز يست که فعالً درحال حاضر جريان دارد
بنابه نظر ورای کسانی کـه       -اگر موقوف منقول باشد،     

وواقف در حجت وکتاب      –منقول را جايز ميدانند     وقف  
وقف خود استبدال آن را در وقت ضرورت شرط گذارد،          
پس فروش آن جواز دارد مثل زمينی که به خاطر استبدال           

.فروخته می شود
وقتی که واقف فروش مواشی موقوفه را در صورتی که از           
عمل با زمانده شوند، شرط گذارد، جواز دارد که مواشی          

وخته شود وبه عوض آن مواشی قـوی وقابـل عمـل            فر
خريداری شود ولوکه در خريدن مواشی قوی چيزی پول         

.از مثره وقف هم گرفته وبه مثن آن اضافه گردد
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درينجا بعض جموزات شرعی را ذکر می منامي که مستنبط          
از اقوال فقهاء می باشد، جموزات شرعی که به وجود آن           

شد که مشار آن به شش می      ها استبدال موقوف جايز می با     
رسد 
موقوف که استبدال آن صورت می گريد بـريون از          : الف

.انتفاع باشد
در موقوفات ديگر مثره ومثره که به آا اعمار شده می     : ب

.تواند، وجود نداشته باشد
مستبدل به، در مهان حمله ای که موقوف قـرار دارد،           : ج

داشته باشد،   وجود داشته باشد، اگر در حمله ديگری قرار       
آن حمله بايد اشرف وتر از حمله ای که درآن موقوف قرار          

.دارد، باشد
اگر موقوف که اراده استبدال آن شده منـزل سکنی         : د

.باشد، پس مستبدل به نيز بايد منـزل سکنی باشد
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قيمت وارزش ملک مستبدل به، مساوی به قيمـت         : هـ
ه از جانـب    موقوف باشد و يا اينکه بيشتر از آن باشد ک         

.اهل خربه قيمت گذاری می شود
فروش موقوف به غنب فاحش نباشد ، در صورتی کـه           : و

استبدال به ملک نباشد، يعنی قيمت موقوف مساوی بـه          
مهان پولی باشد که مشتری تأديه ميکند واز جانب اهـل           
جزء قيمت گذاری شده باشد ويا پولی  که مشتری تأديه           

باشد به حدی که به غنب      می کند بيشتر از قيمت موقوف       
.فاحش نرسد

پس اگر موقوف بامتام مسوغات وجموزات شرعی استبدال        
آن فروخته می شود، پول آن حکم وقف اصـلی را مـی          

هلذا آن پول را واقف و ورثه او گرفته منی توانـد و       . گريد
نه هم در جهت موقوف عليهم صرف می گردد، بلکه به           

ني موقوف اولی قار    آن پول، زمني خريده، عوض وبدل زم      
.داده شود

!حکم استعانت به بعض وقف در اعمار بعض وقف ديگر
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اصل وقاعده در نزد مجهور فقهاء اينـست کـه هرگـاه            
موقوف نقداً به فروش رسد، پول آن بـه عـوض مهـان             
موقوف وقف می باشد تا اينکه با اين پول زمني ديگری به          

.جای آن خريداری شود
نظر دارند کـه متـولی وقـف،        هلذا فقهای کرام چنني     

صالحيت دادن واعطای مثن اين موقوف را چه کل باشد          
ويا بعض به مستحقني ندارد و نه هم حصه ای از آن را در   
اعمار وقف ديگری صرف می تواند، زيرا يدمتولی براين          
پول، يدامانت بوده واز آن مسئوول وضامن مـی باشـد           

.منايدونبايد در حفظ ونگهبانی آن غفلت وامهال 
مگر اين فقهاء اين نظريه را نيز دارند که  زمانی که وقف             
طوری باشد که به اعمار وجتديد ضرورت داشته باشـد          
واين وقف عوايدی  که بان اعمار گردد، نداشته باشـد           
وواقف وجهت وقف متحد باشد، پس قاضی می توانـد،          
درين حالت به اجازه متولی وقيم وقف ، از مثـن و پـول    

ته شده در اعمار و بازسازی وقف خراب شده         وقف فروخ 



٢٣١وقف در آئينه فقه و قانون

وغري  قابل استفاده ، کار گرفته واستفاده منايد وبعد از آن            
به عوايد وقف که پول در آن  مصرف گرديـده  وقـف          

.فروخته شده، دوباره خريداری و قاميقام وقف اولی گردد
دربعض کتب فقه جعفری نظريه ای درين زمينه وجـود          

د، دارد که امسل می باش
وقتی کـه   : " مرحوم موسوی درين مورد چنني می گويد      

بعض موقوف ختريب گردد قسمی که فروخنت آن جـايز          
باشد وبعض ديگر آن ضرورت به ترميم و اعمار داشـته           
باشد، اگر چه ترميم آن به خاطر بيشتر شدن منفعت هم           
باشد، پس احوط واولی اينست که پول خرابـه فروختـه    

.بعض موقوف ديگر صرف گرددشده در اعمار وترميم 
اين چيزيست که فعالً دوائر اوقاف نيز در زمينـه وقـف            
خريی چنني عمل وتعامل دارند، زيرا جهت های خري در          

.حقيقت واحد ويکی اند
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در بعض کتاای فقه اسالمی آمده است که آنچه حق اهللا           
باشد، باکی ندارد که در اعمار و ترسيم بعض از بعـضی      

.گرفته شودديگر استعانت 
يعنی موقوفات که به منافع عمومی ختـصيص دارد و بـه            
اشخاص وافراد معني کدام ارتباطی نداشته باشد ونه هـم          
به مجاعت ها وگروهای خاصی اختصاص داشته باشـد،         
پس مشکلی ندارد که در وقت ضرورت جزء وحصه آن          

بنا برين مفهوم، بعض    . در جزء وحصه ديگر صرف گردد     
دارند که وقتی راه عمومی تنک وضـيق         فقهاء چنني نظر  

باشد ودر لوی آن مسجد فراخ باشد، طوريکه به بعض          
حصه آن ضرورت احساس نشود، جواز دارد که قسمتی         
از مسجد در راه اضافه گردد، زير هر دوهم مسجد وراه           

.عام به خاطر مصلحت عامه است
در مورد راهی پرسيده     –رمحه اهللا    –امام حممد بن حسن     

که واسع وفراخ باشد واهـل حملـه در قـسمت آن             شد
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مسجدی بنا منايند در حاليکه آن مسجد به راه عامه کدام           
ضرری نداشته باشد؟

کـدام  : " جواب گفته وفرمـود  –رمحه اهللا    –امام حممد   
باکی ندارد، زيرا راه عامه ومسجد برای مصلحت وفايده         

)۱(".عموم مسلمانان است

می شود که ، هرگـاه بـه        از حبث گذشته چنني روشن      
گرفنت جزء و حصه مسجد به خاطر توسعه راه وترميم آن           
غرض سهولت مرور کننده گان ووسايط نقليه، ضرورت        
احساس گردد، پس جواز دارد که از مسجد گرفتـه ودر           
راه عامه از ان استفاده شود، مثلی که در وقت ضـرورت       

اده می توانيم از راه عامه گرفته در مـسجد از ان اسـتف            
.منائيم

هرگاه اين تعامل نسبت به مسجد جواز داشته باشد، پس          
نسبت به مقربه هم به قياس برمسجد جواز دارد، يعنی می           
توانيم از حصه ای از مقربه در توسعه راه عامه اسـتفاده            

۳۳۸، ص عيون للسمر قندی ج)١(
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، مگر بعد ازينکه استخواا و بقيه اجساد ميـت در           منائيم
ده شـده   حملی انقال گردد که برای مقربه اختـصاص دا        

هلذا مسئولني امور می توانند اين مصلحت را تقدير         . است
.واندازه منايند تا فقهای اسالم طبق آن فتوا بدهند
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فصل چهارم
استحقاق وقف

غرض از استحقاق وقف
وقتی که وقف مطلق ذکر گردد، هدف از آن استفاده از           

.منافع ومثره وقف می باشد
هدف و مراد از آن  هنگامی که کلمه مستحق ذکر گردد،     

در نزد فقهای مرتزق فعلی از وقف است يعنی کسی که           
.فعالً وبا لفعل از عوايد ومثره وقف ره برميدارد

ماده اول قانون جواز تـصفيه وقـف        ) د( هدف از فقره    
براوالده در قانون عراقی اينست که قانونگذار در وقـت          

که اطالق مستحق معنی عام آن را می گريد، يعنی کسی           
در مثره وعوايد وقف استحقاق وی شرط باشد اعم ازينکه          
موقوف عليه با لقعل مستحق مثره باشـد ويـا در آينـده        

.مستحق مثره وعوايد وقف گردد
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مر تـزق   :" درين فقره مرتزق وقف را چنني تعريف منوده       
وقف کسی است که استحقاق در مثره وقف بـه اعتبـار       

از وقت   –شرط   در وقت فقدان   –شرط واقف ويا تعامل     
".تنفيذ اين ماده برايش شرط گرديده باشد

اگر ارتزاق به استحقاق ويا استحقاق به ارتـزاق نـسبت     
داده شود مثلی که گفته شود مرتزق مستحق و مـستحق           
مرتزق، درين حالت هدف از مستحق ، مـستحق فعلـی         
است يعنی کسی که فعالً از حصه مشخص وقف استفاده          

حبث استحقاق در وقف ضرورت به       به هر حال  .می منايد 
معرفت چند مسأله دارد، پس بايد بدانيم که چـه گونـه        
استحقاق در مثره وقف برمستحقني ثابـت مـی شـود؟           
کسانی که مستحقني وقف به شرط واقف هستند، کی ها          
اند، ترتيب وتشريک در استحقاق وقف چه معنی ومفهوم         

برکـی   وقف بـر اوالده   " تصفيه" دارد ودر اخري اينکه     
صورت گريد، پس درين فصل اين چهـار مـسأله را در            

:چهارحبث به بررسی وحتقيق می گريمي
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مبحث اول
ثبوت استحقاق در مثره وقف

استحقاق به شرط واقف ثابت می گردد
اق در مثره   اصل وقاعده در فقه اسالمی اينست که استحق       

، به نص واقف در کتاب وقف       وقف برای موقوف عليهم   
گردد و واقف آزاد است ودست باز دارد که          اوثابت می 

برای هر کسی خواسته باشد، اين استحقاق راگردانيـده         
می تواند، البته تا وقتی که درين وقف وثبوت اسـتحقاق           

.تفويت مصلحت وجودنداشته باشد
يعنی واقف در ثبوت استحقاق وگردانيدن وقف برکـسی     
دست باز دارد، به شرطی که تفويت مصلحت موقـوف          

ليهم ، تعطيل مصلحت وقف ، اخـالل در حکـم آن            ع
وفساد وجود نداشته و در جمموع اين اسـتحقاق خمـالف      
مقاصد وروح شريعت  اسالمی چنانچه قبالً بيان کـردمي          

.نباشد
.زيرا شرط واقف مثل نص شارع می باشد
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اگر کسی مثره باغ خود را وقف منود وشرط گذاشت که           
ء شهر خودش ويا فـالن      مثره آن به فالن مدرسه ويا فقرا      

مسجد جامع، صرف گردد، درين صورت شرط وقـف         
صحيح واز شرط واقف پريوی صورت می گـريد، پـس          
دادن حصه ای ازآن مثره ومثره برمثره ديگر يا فقرای شـهر   
ديگر ويا مسجد جامع ديگر تا وقتی که اين جهت ها قامي            

.و برحال باشند، جواز ندارد
لی وقف ويا آنچه بان     اص" سجل" شرط واقف از حجت     

ملحق است، دانسته می شود، در صورتی که اين، شرط          
.را در ابتدا به خود حفظ منوده باشد

ده اگر شرط واقف از حجت اصلی وقـف ثابـت شـ           
تربه شريعت ويا تعامل جاری     ، از ديگر وثايق مع    نتوانست

.، دانسته می شودوثابت
رفتـه  به اين موضوع در قانون عراقی نيز اشاره صورت گ         

ماده ده چـنني آمـده      ) الف  ( است قسمی که در فقره      
:است
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در تعيني وحتديد، جهت وقف ، استحقاق آن، مستحقني         " 
واسهام آا ، به احکام قضائيه وقيود حجت های مسجله          
وثبت شده وقف ومتام وثائق معتربه قانونی وتعامل جـاری    

".استناد می شود
وقـف   مثـره زيع  مشهور در تعامل آنچه که متعلق به تو       

برمستحق ومرتزق می باشد، اينست که درسه قرن پی در          
پی عمل متوليني وقف برآن وارد گرديده باشد، به شـرط      
که متوليني تلسط کامل شرعی بروقف داشته باشند يعنی         

.شرعاً متولی تعيني شده باشند
ماده مذکور بـه هـر      ) ب(اثبات تعامل به مقتضای فقره      

يعنی اثبات تعامل به    . ته می تواند  وسيله اثبات صورت گرف   
شهادت شهود ويا دفاتر متوليني که از جانـب حمـاکم           

.شرعيه تصديق شده ، صورت گرفته می تواند
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مبحث دوم
معرفت مستحقني مثره و عوايد وقف

استحقاق موقوف عليهم به تعيني
چون واقف کسی است که موقوف عليه ومستحقني را در        

ره وقف تعيني می منايد، پس می       حجت وقف خود برای مث    
تواند که شرط گذارد که مثره وقف بربعض افراد به اسم           

.ويا صفت آا بنا به تعيني، اختصاص داده شود
اگر مستحقني و موقوف عليهم را به اسم تعيني منوده باشد           
مثل فالن و فالن ، پس در استحقاق آا شرط است کـه        

اگر در وقت وقـف  در روز انشای وقف موجود باشند و    
موجود نباشند، پس وقف به جهت خريی صرف گـردد          

اگر کسی زمني خود    . که بعد از آا تعيني گرديده است      
را برحسن وحسان مثالً وبعد ازآا بر فقراء وقف منايـد،           
پس اگر حسن و حسان در وقت وقف موجود باشـند ،            
آا مستحق عوايد و مثره وقف می گردند واگر دروقـت           
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وجود نباشند و واقف در وقـت وقـف از عـدم         وقف م 
موجوديت آا خرب نباشد يعنی حسن وحسان وفات منوده         
باشند، مثره  وعوايد وقف بر فقراء صرف می گردد و اگر            
يکی از آا موجود وديگری وفات کرده باشـد، دريـن           
حالت نصف مثره به شخص موجود اعطا مـی شـود و            

.نصف ديگر بر فقراء صرف می گردد
گر واقف موقوف عليهم را به صفت تعيني منوده باشد ،            ا

به اين وصف ديده می شود اگر از اوصافی باشد که زايل            
منی شود و عود آن احتمال ندارد مثل صغر ويـا اينکـه             
غالباً زايل منی شود مثل نابينائی، کربودن ويا گنگ بودن          
که عالج آن برا طباء مشکل است، پس موصوفني به اين           

ثل تعيني شده به اسم اند، يعنی در استحقاق آا          اوصاف م 
.شرط است که در وقت انشاء وقف موجود باشند

منـزل من بر اوالد صـغار مـن يـا          : اگر کسی بگويد  
براقربای نابينای من وقف است وبعد از آا بر فقراء، پس           
اين شخص به وقف خود بر صغار اوالد خـود وافـراد            
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را تعيني منوده است زيرا ايـن        نابينای اقربای او اين افراد    
تعيني تعليق استحقاق به وصف خاصی است که بايـد از           
نص ان متابعت صورت گريد، پس در استحقاق صغاير ويا        
نابينايان در وقت انشأی وقت اعتبار دارد نـه در وقـت            

.وجود مثره
اگر وصف از قبيل اوصافی باشد که زايـل مـی شـود             

باشـد، مثـل مـرض       واحتمال عود آن نيز وجود داشته     
عارضی ، فقر وغريه، ذکر چنني اوصاف به منـزله اسـم        
نيست بلکه حتقق وصف در وقف ظهور مثره اعتبار دارد به         

ايـن زميـنم بـر    : پس اگر کسی بگويد. در وقت وقف 
مريضان قريه ام ويا بر فقرای شهرم وبعد از اا بر فـالن             
مسجد وقف است ، با اين وقف، مريضان اهـل قريـه و     
فقرای شهر خود را در وقت ظهور مثره وقف ختـصيص           
داده است، يعنی کسی که در وقت ظهور مثره مريض ويا           
فقري باشد به اندازه نصيب خود مستحق هستند ، اگر چه           
در روز وقف صحيح  وغنی باشند باز هم مستحق هستند،     
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وبالعکس اگر در وقت وقف فقريی و مريض باشـند ودر       
غنی درين صورت مستحق مثره      وقت ظهور مثره صحيح و    

.ووقف نيستند
گاهی واقف نفس خود را به وقف ختصيص می دهد، يعنی     
وقف را بر نفس خود می گرداند وگاهی هـم بـر اوالد          
خود وقف می منايد و يا بر ذريه ، نسل ، اهـل بيـت،               
قرابت وغريه فقراء وحمتاجني وقف می منايد، زيرا واقـف          

واسته باشد، نيکوئی خود    حق دارد که در هر جائی که خ       
لذا الزم می بينيم که به طور موجز بـه هـر            . را گذارد   

حالت از اين حاالت، به گونه ای که فقهای اسالم حبث           
:منوده اند، اشاره منائيم

وقف برنفس: اول
فقهای کرام در زمينه وقف برنفس اختالف دارند، قسمی         
ا که کسی تا زنده است مثره وقف چه کل ويا بعض آنـر            

برخود وقف منايد وبعد از ان بر اوالد خود ويا اوالد اوالد            
وقف منايد و يا به جهتی وقف منايد که انقطـاع نداشـته        
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گروهی از فقها بر آنند که وقف برنفس صـحت          . باشد
ندارد و دليل آا اينست که وقف عبارت از متليک منفعت   
به طريفه تربع است و شرط گذاشنت واقف اين را که مثره            
وقف بر او باشد سبب بطالن اين متليک می گردد، زيـرا            
کسی منی تواند چيزی رااز جانب خود بر خـود متليـک     

.منايد به خاطر که متليک مملک و متملک را ميخواهد
بعضی می گويند که وقف بر نفس جواز ندارد مگر ايـن            
شرط سبب بطالن وقف منی گردد، بلکه وقف بـا ايـن            

و مثره، بر ديگران صرف مـی  شرط صحيح باقی می ماند  
.گردد

فريق ديگری از فقهاء قايل به صحت وقف بر نفس انـد            
بـه   –ص   –ودليل شان درين زمينه اينست که پيغمـرب         

اشاره منودند که دلو خود را با دلو های          –رض   –عثمان  
رض  –ديگران در چاه رومه قرار دهد ، چاهی که عثمان           

مني وقف منودند،  آن را خريداری و برای مصلحت مسل       –
درين حالت دليل واضحی برجواز وقف بـرنفس وجـود         
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دارد، يعنی واقف می تواند در وقف خـويش حـصه ای            
.برخود نيز قرار دهد

مسئله اخري مفتی به در مذهب احناف به خاطر ترغيـب           
مردم در عمل وقف  وخري می باشد وفعالً هم در نزد مـا        

.نيز تعامل چنني می باشد
ر باب متهيدی در زمينه وقف آمده ، عمل به         احاديثی که د  

اين رای را تأييد می منايد از آن مجله احاديث، اين قـول             
اول از  : است که فرموده   –صلی اهللا عليه وسلم      –پيغمرب  

نفقه :" ومهچنان فرموده " خود آغاز منوده و برآن صدقه  منا       
".شخص برخود صدقه است

جهت خري وقف منايد    بناًء اگر واقفی مثره وقف خود را به         
و در وقت وقف شرط گذارد که واقف هم از ان ميخورد            
و يا شرط گذارد که مثره وقف تا که واقف زنده است از             

باشد ، چنني وقف صحيح وشرط معترب می        ) واقف  (وی  
.باشد
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چنانچه که تقدمي در گرفنت واستفاده مثره وقـف بـرای           
گـر واقـف   واقف جواز دارد، تأخري آن نيز جواز دارد، ا 

اين منـزمل برزيد وبعد از آن برخـودم وبعـد از         : بگويد
خودم برفقراء وقف است، وقف صحيح وشرط معترب می         

.باشد
وقف برولد–دوم 

اصل در کالم واقف اينست که بر معنی واقعی و حقيقـی   
آن محل گردد اگر عمل بر معنی حقيقی متعذر بود، بـر            

کـالم واظهـار     معنی جمازی به خاطر جلوگريی از امهال      
اراده انسان آزاد و عاقل، محل می گردد، که اگر بر معنی            
جمازی محل نگردد، پس خالصی ومناصـی از امهـال آن           

.نيست
در عبارت واقف کسی داخل مـی       " ولد" بناًء در کلمه    

، اعم ازينکه مذکر باشد ويا      شود که از صلب واقف باشد     
ی ، پس کلمه ولد شامل نواسه بچگی ودختری منـ         مؤنث
.شود
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اين زمني من وقـف وصـدقه جاريـه    : اگر واقف بگويد 
برولدمن است، وبعد از آا بر فقراء ، وواقف يک ولـد            
ويا بيشتر در وقت وقف داشته باشد، مثره وعوايد وقـف           
درميان متام اوالده آن چه مرد باشند ويـا زن مـساويانه            

.تقسيم می شود
ه وايـن   از والدت گرفته شـد    ) ولد من (زيرا لفظ ولدی    

والدت در دختر و بچه واقف موجود است ، اعم ازينکه           
ولديکی باشد ويا بيشتر از آن، زيرا لفـظ ولـد واحـد             

است که افاده عموم    " من  " ومضاف به يای امتکلم يعنی      
پـس مثـره     . را منوده و شامل متام افراد ولد اومی شـود         

وعوايد وقف درين حالت به اوالد اصلی وصلبی تا کـه            
تند می رسد، به خاطر امکان محل کالم واقف         حيات هس 

وقتی که اوالد صلبی واقف منقـرض       . به معنی حقيقی آن   
شده واز بني بروند ، مثره برفقراء صرف گرديده و به اوالد  
ولد واقف منی رسد، در صورتی که موجود باشند، زيـرا           
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واقف در وقف خود برطبقه ودرجه واحده وقف، منـوده          
.ر ازان هامنی شوداست که شامل پايان ت

اگر واقف در وقت وقف ولد صلبی نداشته باشد، بلکـه           
بر آـا   ) ولدمن( داشته باشد، پس لفظ     ) نواسه(ولد ولد   

محل می گردد ومثره به نواسه های وی صرف می گـردد          
کسی ديگری به آا شريک منـی       ) درجه دوم (که درين   

دريـن   .باشد، زيرا اعمال کالم تر از امهال آن می باشد         
حالت يعنی حالتی که مثره وقف به ولد ولدمی رسد بعض            
فقهای کرام نظر دارند که ولد بنت يعنی نواسه دختـری           
مستحق چيزی نيست، زيرا اوالد بنات بـه آبـای آـا            

.منسوب اند نه به واقف
فريق ديگری ازفقها می گويند که اوالد بنت يعنی نواسه           

د، زيرا آا هم اوالد     های دختری نيز در ولد ولد شامل ان       
.واقف اند

ولد صلبی وولد ولد اگر چـه       . اگر واقف در وقت وقف    
پائني باشند، نداشته باشد، درين حالت مثره وقف بر فقراء          
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صرف می گردد ويا جهت ديگری که واقف تعيني منوده          
است صرف می شود، زيرا محـل کـالم در ختـصيص            

چنني شود،  استحقاق بر حقيقت وجماز حمال است که اگر         
.کالم مهمل می گردد

اگر بعد ازين ولدی برايش پيدامی شود وقف بروی صرف          
می گردد

وبه طريقه ای صرف می گردد که در حکم وقف منقطع           
.بيان منودمي

و ولد ولد،وقف بر ولد: سوم
وقتی که واقف وقف خود را بر دوطبقه به لفـظ مفـرد،    

را بـر ولـد     اين منـزل خود    : اجنام دهد قسم که بگويد    
وولد ولد خود وبعد از آا بر فقراء وقف منـودم؛ دريـن     
صورت مثره ميان اوالد واواالد اوالد واقف يعنی نواسـه          
های وی نيز تا که حيات هستند به تعداد رؤوس به طـور   
مساويانه تقسيم می شود، وقتی که اوالد واقف چه اوالد          
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وازبني  اصلی اوالد غري اصلی يعنی نواسه ها، منقرض شده        
.رفتند، مثره وعوايد وقف برفقراء صرف می گردد

درين حالتی طبقه سوم يعنی اوالد  اوالد اوالد چيـزی را            
مستحق منی شوند، زيرا واقف دوطبقـه را در اسـتحقاق    
وقف خود شامل منوده است که اين مشوليت ، به مقتضی           
نص کالم واقف صورت گرفته واحتمال طبقـه سـوم را          

الد صلبی چه زن باشند ويا مرد ونواسه هـا          ندارد،بلکه او 
چه مرد باشند ويا زن، به اعتبار اينکه طبقه اول ودوم اند،            
شامل استحقاق می شوند و مهه در مثره وقف مـساويانه           

.شريک هستند
اين به اين مفهوم است که اوالد واقف واوالد  اوالد وی             
چه زن باشند ويا مرد وچه اوالد پسر باشـند ويـا اوالد            
دختر، مهه در مثره وقف مساوی حق دارند، زيرا لفظ ولد           

شامل اوالد  پسر و اوالد دختر می شـود،          ) نواسه  ( ولد  
يعنی نواسه دختری و بچگی را شامل است که مهـه در            

. وقت وقف موجود باشند و يا بعد از آن به دنيا آيند
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اگر واقف وقف خودرا برسه طبقه به لفظ واحد بگرداند          
: بگويدقسمی که 

اين منـزل خودرا برولد ، ولد ولد و ولد ولد ولد خـود             
وقف منودم وبعد از آا برفقراء ، درين حالت مثره وقـف            
بر متام ذريه و اوالده موجوده واقف در وقت وقف چـه            
مذکر باشند، يا مؤنث ، صرف می گردد، وکسانی کـه           

. وددر آينده پيدا می شوند، بالمتييز آا را نيز شامل می ش           
و بر فقراء هيچ چيزی از مثره وقف صرف منی گردد بلکه            
مثره وقف بر فقراء زمانی صرف می گردد که متام نـسل            

.واقف از جهت بچه ودختر منقرض وختم گردد
زيرا نص واقف براينکه وقف او بر اضافه و بيـشتر از دو             
طبقه صرف گردد، داللت بر تعميم و عموميت می منايد،          

.ام نسل وذريه اش می گرددپس وقف  شامل مت
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وقف بر اوالد: چهارم
وقتی واقف وقف خود را بر اوالد خود به صـيغه مجـع             

اين منـزل خود را بر اوالد و       : بگرداند قسمی که بگويد   
.بعد از آا بر فقراء وقف منودم

سخن راجح درين مسئله اينست که اين قـول بـر اوالد            
که مرد باشد ويا زن از صلبی واقف واوالد اوالد اواعم ازين    

" اوالد" هر طبقه ای که باشند محل می گردد، زيرا لفظ           
" ذريـه "ونسل می باشد و     " ذريه  " در عرف مراد از ان      

شامل زنان و مردان اوالد پسر ودختر می شود، هلذا تا که            
ذريه و اوالده واقف حيات و زنده هستند، جهت ديگری          

ديگر درين حالت    چه فقراء باشد و يا کدام جهت خرييه       
مستحق مثره وقف شده منی توانند، مگر اينکه ذريه واقف          

.منقرض شده وازبني برود
بـر  : " بعض فقهاء به اين نظر اند که اگر واقف بگويـد          

اوالد خود وقف منودم و اوالد اوالد را ذکرنکند، دريـن           
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صورت مثره وقف فقط بر اوالد صلبی صرف می گـردد،        
.ها وذريه واقف منی گرددکه شامل احفاد ونواسه 

اگر در کالم واقف قرينه ای وجود داشته باشد که داللت           
بر اوالد خودنسل بعد    : " بر احفاد واوالد منايد مثالً بگويد     

از نسل وقف منودم، درين قول قرينه وداللـت واضـحی           
وجو د دارد که کلمه اوالد شامل احفاد، ذريه ونواسه ها           

اوالد مستحق مثره وقف مـی       نيز می شود، پس آا نيز با      
.گردند

اين وقف را بر اوالدم گردانيدم ودرين       : اگر واقف بگويد  
حالت فقط يک ولد داشته باشد، مثره وقف بر مهان يـک    

ازديدگاه عـرف  " اوالد" ولد صرف می گردد، زيرا لفظ    
شامل يکی هم شده می تواند پس درين حالت مثره وقف           

.بر فقراء  صرف منی گردد
قهاء چنني نظر دارند که برای ولد واحد نصف مثره      بعض ف 

می رسد و نصف ديگرآن برفقراء  صرف می گردد، زيرا           
.مجع است، واقل مجع دواست" اوالد" لفظ 
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را يکبار ذکر منايد و درضـمن       " اوالدمن"اگر واقف لفظ    
اين زمني خود را : امسای آا را نيز ياد منود طوريکه بگويد      

سني و حسان وقف منودم، پـس       براو د خويش حسن، ح    
مثره وقف فقط باا صرف می گردد نه بر غري آا اعم از             
ينکه غري از آا موجود باشند ويا خري ويا اينکه در آينـده     

.بدنيا آيند بازهم شامل وقف منی شوند
يعنی اوالدمن را دو مرتبه     " اوالدی" هنگاميکه واقف لفظ    

اوالد واقف را شامل    ذکر منايد، درين حالت متام بطون و        
اين وقف من بر اوالدم واوالد اوالد       : می شود، اگر بگويد   

من است، درين حالت هر بطن وطبقه شامل می شـود،           
.اگر چه بطن وطبقه سوم را ذکر نکرده باشد

وقف منايد، اين وقف بـه      ) بچه ها " (بنني" اگر واقف بر    
معنی وقف براوالد صلبی است که شامل دختران و پسران          

به طريقه تغليب شامل    " بنني  " می شود، زيرا لفظ وکلمه      
مرد وزن يعنی دختر و پسر می شود، زيرا اکثر زمانی که            



٢٥٥وقف در آئينه فقه و قانون

مجع می شوند اين مجع     ) پسران( با بنني   ) دختران( بنات  
.گفته می شود" بنني" به صيغه مذکر صورت می گريد و 

وقف منودم درحاليکه پـسر     " پسرم"بر  : اگر واقف بگويد  
شته باشد بلکه  يک دختر ويا دختران داشته باشد ويا           ندا

بر دخترامن وقف منودم در حاليکـه هـيچ         : اينکه بگويد 
دختری نداشته باشد بلکه پسر ويا پسران داشته باشـد،          
درچنني حاالت مثره وقف به فقراء صرف می گردد، بـه           
خاطر که اين وقف منقطع اول است، پس درحالـت اول           

قف به دختران صرف منـی گـردد،        هيچ چيزی از مثره و    
قسمی که در حالت دوم  هيچ چيزی از وقف به پـسران            
داده منی شود، به خاطری که اطالق لفـظ پـسران بـر             
دختران واز دختران  بر پسران امکان ندارد، اگر بعد ازين           

برايشان شرط گرديـده ، بوجـود       کسانی که مثره وقف     
.، مثره وقف برآا صرف می گرددآيند
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"نسب" وقف بر نسل، ذريه وعقب : جمپن
وقتی که انسان بر نسل خود ويا نسل ديگری وقف منايد،           
در استحقاق وقف متام افرادی شامل اند که منسوب بـه           
واقف ويا کسی  باشند، که وقف بان جهـت صـورت            
گرفته که عبارت از پسران ودختران  واوالد آا چه مرد           

" زيـرا کلمـه     . شندباشند يا زن ودر هر طبقه ای که با        
بر متام بطون چه قريب باشد و يا بعيد، اطالق مـی         " نسل
.شود

اين کلمه متام اوالد صلبی ، نواسه ها و اوالد آا را تا که              
نسل واقف وجود داشته باشد ويا در آينده پيـدا شـود،            

" و  " ذريـه   " شامل می شود ومهني گونه است، کلمـه         
در وقت وقـف از  درين حالت هر آن کسی که       ". عشريه

اوالد  وذريه واقف موجود باشد، ويا در آينده به دنيا می            
" نسل"و  " ذريه  " آيد مستحق مثره وقف می شوند ، زيرا         

.اسم عام است که شامل متام بطون می گردد
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" ذريه"ويا  " نسل"اين منـزمل را بر     : هلذا اگر کسی بگويد   
مثـره  فالن برادرم وقف منودم، درين حالت در استحقاق         

وقف او اوالد برادرش و اوالد اوالد آا که فعالً موجـود       
هستند ويا در آينده موجود می شوند چه ذکور باشند ويا           

.اناث، شامل می شوند
بر اوالد ذکور   : اگر واقف ختصيص منايد قسمی که بگويد      

ونسل او وقف منودم، درين حالت مثره وقـف بـر اوالد            
ناث و بـراوالد اوالد  صلبی ذکور صرف می گردد، نه برا  

او چه ذکور باشند ويا اناث واوالد اوالد آا اعم ازينکـه     
ذکور باشند ويا اناث اگر چه پايان رود، مثره وقف صرف           

.می گردد
يعنی نسب وقـف صـورت      " عقب" اگر به لفظ وکلمه     

گريد، درين حالت وقف بر ولد وولد تا آخر نسل از اوالد       
د، پـس در اسـتحقاق      ذکور بغري اناث، صورت می گري     

وقف اوالد صلبی واقف اعم از دختر وپسر شامل اند وبعد          
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ازين ها اوالد پسر او اگر چه پايان رود در وقف شامل اند      
.نه اوالد دختر

زيرا واقف در وقف به کلمه نسب وعقـب کـسانی را            
خاص  منود که بعداً درنسب وی داخل باشند وکسانی را           

ی اند که پـدر آـا       که در وقف خود خاص منوده طور      
منسوب به واقف و فقط از نسل و نـسب اوالد ذکـور             
واقف باشند ، زيرا اوالد اناث بعد از دختر صلبی واقـف            
به واقف نسبت داده منی شوند، بلکه به پدر خود نـسبت        

.داده می شوند که از مجله اوالد واقف منی باشد
اگر شوهران دختران دختر واقف از مجله متولدين درنسب        

اوالد (ذکور واقف باشند دريـن صـورت اوالد بنـات           
نيز از مجله مستحقني حمسوب می شـوند،        ) دختران دختر 

زيرا آا هم منسوب به واقف بوده واز مجله نسب وذريه           
.واقف به مشار می روند

مهچنان اگر واقف بگويد که برهر آن کسی که منسوب          
ذکـور  به من است وقف منودم ويا برهرآن اوالدی که از           
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اند وقف منودم، درين حالت وقف بر اوالد واوالد  اوالد           
که متولدين از اوالد ذکور باشند، صورت مـی گـريد           
واوالد بنات بنات مستحق وقف منی شوند، زيرا بر اوالد          
بنات اطالق اوالد بطون می گردد و منسوب به پـدران           

.خود می باشند نه به واقف
وقف براهل واقرباء: ششم

، آل وعيال به يک معنی اند ، يعنی آن کـسی            اهل بيت   
که باشخص درنسب متحد باشد اگر چه در دور تـرين           
اصل از جهت پدر متحد باشد بازهم اهل بيت گفته مـی            

اين منـزل خـود را بـه آل    : شود هلذا اگر واقف بگويد    
بيت خود و بعد از آا به فالن مسجد وقف منودم، درين            

کـه  . بيت صرف می گردد صورت مثره وقف به متام اهل       
ميان فقري و غنی کدام فرقی وجودنداشته بلکه فـرق در           

.صورتی می باشد که واقف ختصيص منايد
پس در استحقاق مثره وقف پدر، پدر واقف اگر چه بـاال            
رود و ولد صلبی وولد ولد واقف اگر چه پايـان باشـد،     



٢٦٠وقف در آئينه فقه و قانون

داخل می شوند که ميان کوچک وبزرگ، مؤنث ومذکر         
جودنداشته ومثره وقف مساويانه ميـان آـا        کدام فرقی و  

.تقسيم می شود
قرابت ، ذوی القربی ويا ذوی االرحام هر آن کـسی را            
گويند که به واقف منسوب باشد واز جانب وجهت  پدر           
به آخرين پدر برسد و از جهت مادر بـه آخـرين پـدر              

.ازجانب مادر برسد
اشد پس هر قريب واقف چه صغري باشد ويا کبري، مذکر ب          

ويا مؤنث، مسلمان باشد ويا کتابی اعم ازينکه ذی رحم          
.حمرم باشد ويا نباشد، در قرابت شخص داخل می شوند

اگر واقف شخصی را که در قرابت با اونزديـک اسـت     
ختصيص دهد،درين حالت به قريب ترين شخص از حلاظ         
درجه از جهت رحم ديده می شود، پس مهـان شـخص         

ف مستحق مثره وقف شـناخته     قريب به حلاظ درجه به واق     
می شود، اعم از ينکه اصحاب فروض باشـد ويـا ذوی            
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االرحام ويا از مجله عصبات و قريب به حلـاظ مـرياث            
.وعصوبت اعتبار ندارد

اين زمينم به نزديکترين  قريبم وقف است        : هلذا اگر بگويد  
، حاالنکه واقف دارای بنت بنت وابن ابن ابـن باشـد،            

بر ابن ابن ابن ترجيح داده شـده        درين صورت بنت بنت     
ومستحق وقف شناخته می شود، زيرا بنت بنت به يـک           
واسطه وابن ابن ابن به دو واسطه به واقف منسوب مـی            
باشد، پس کسی که به يک واسطه قريب است به نسبت           
کسی که به دو واسطه قريب است، اقرب می باشد اگر           

، زيـرا   چه در موضوع مرياث پائني تر از بنت بنت باشد         
.وقف از قبيل مرياث نيست

اگر ذوی القرابت به حلاظ رحم ودرجه به واقف مساوی          
باشند ، دراستحقاق مثره وقف نيز مساوی می باشند، زيرا          

مثلی که واقف دارای   . ترجيحی ازيکی برديگر وجودندارد   
اقرب ، اقرب بـه     " لفظ"کاکا وماما باشد، زيرا هدف از       

.واقف است
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که اين زمينم به قريب ترين مردم به من         اگر واقف بگويد    
وقف است، درين صورت ، ترجيح حتقق پيدا می توانـد           
ووقف برولد صورت گرفته وبر پدر صورت منی گريد، به          
برادران شقيق صورت می گريد نه به برادران پدری ويـا           

....مادری وغريه 
به هر حال درينجا ميخواهم به قضيه ای اشاره منامي کـه            

گذشته وآن اينکه ، احکام تفصيلی وقف احکـام        قبالً هم 
اجتهادی می باشد که بر قواعد عامـه فقهـی وعـرف            

.وعادات مردم استوار است
هلذا فقهای مسلمانان باوجود اختالف مذاهب شان به اين         
امر اتفاق دارند که در داللت عبارات ومعانی کالم واقف          

م وهم شرايط وشناخت مقاصد آا به عرف ورواج مـرد         
در وقت انشاء وقف نگاه صورت گريد، زيرا هرواقـف          
مراد خويش را طبق عرف وعادات مردم و به اعتبار قصد           

.خود بيان می دارند
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پس بسياری از احکام وقف که قـبالً گذشـت، قـاطع         
وواجب االتباع پنداشته منی شوند، بلکه جمال نظر واجتهاد         

م درآن باقی خواهد بود، خصوصاً در موضوعی که کـدا         
.نص قانونی وجود نداشته باشد



٢٦٤وقف در آئينه فقه و قانون

مبحث سوم
ترتيب مستحقني در مثره وقف

درصورتی که از عبارت و کالم واقف ثابت گردد کـه           
اراده شريک بودن موقوف عليهم را در مثره وقـف دارد،           
درين حالت اشکالی در توزيع مثره وقف وجود نـدارد،          

دم واوالد اوالدم چه اين منـزمل را بر اوال    : مثلی که بگويد  
.ذکور باشند ويا اناث وبعد ازآا برفقراء وقف منودم

درين صورت متام فروع واقف در استحقاق وقف شريک         
هستند، بچه با پدر و دختر با مادرمساويانه شريک مـی           
باشند ويا به اندازه ای شريک می باشند که واقف نسبی            

ان آـا بـه   مقيد ساخته باشد مثلی که مثره وقف را درمي       
اعتبار فرضيت مرياث تعيني منوده باشد که درينجا بـرای          
يک مرد، حصه دوزن می رسد واين چنني وقف را وقف           

.تشريکی می گويند
اماموضوع زمانی مشکل می باشد که واقف در درجـات    
موقوف عليهم به ترتيب قايل شده وبعضی را بـر بعـض            
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ديـشه  تقدمي وتأخري خبشد که اين حالت بـه تفکـر وان          
ضرورت دارد تا آنچه را که واقف اراده دارد فهميده شود        

.گويند" وقف ترتيبی " که چنني وقف را 
ترتيب درجات ويا بطون وطبقات عموماً در وقف به سه          

:طريقه صورت می گريد
يعنی  پس از  مثلی که بگويد اين زمني " مث  "ترتيب به   )أ(

ان به ولد ولد    را بر ولدم، پس از ان به اوالده او و پس از             
دريـن  . او وبعد از يشان بر فالن مسجد و قـف منـودم       

صورت هر آنکس که از اوالد وی در وقت ظهور مثـره            
وقف موجود باشد در استحقاق وقف داخل می گـردد و   
در صورت موجوديت بطن اول به بطن دوم چيـزی داده           
منی شود مگر اينکه افراد بطن اول منقرض گردند وبه مهني  

قتی وقف ازيک بطن به ديگر بطن می رسد کـه       گونه تاو 
متام بطون ازبني بروند که درين حالت مثره وقف به جهتی           

زيـرا هـر   . صرف می گردد که واقف تعيني کرده است    
يعنی پس از، باشد وبرسه بطـن       " مث" وقف که مرتب به     
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مرتب باشد بعد از آا ديگر بطونی که ميايد درآن بطون           
. يت شودنيز مهچنني ترتيبی رعا

اين منـزمل بر   : مثلی که بگويد  " بعد  " ترتيب به   )ب(
فالن بطن ويا طبقه ، طبقه بعد از طبقه ويا بطن بعـد از              

درين صورت مثـره    . بطن وبعد از آا برفقراء وقف منودم      
وقف اوالً به کسی صرف می گردد که ازجانب واقـف           
تعيني گرديده باشد وبر بطن اسفل هيچ چيزی تاوقتی که          

طن وطبقه اعلی يکی هم موجود باشد، منی رسد وبـه      از ب 
مهني گونه وقف برهر بطن صورت می گريد تا اينکه متام           
بطون ازبني رفته و مبريند که بعد از آا وقـف برفقـراء             

.صرف می گردد
قسمی که واقف می تواند در استحقاق ميـان طبقـات           
ترتيب منايد مثلی که طبقه عليا سبب حجـب و حرمـان          

فلی گردد، مهچنان واقف می تواند که بني افـراد          طبقه س 
طبقات نيز ترتيب در استحقاق منايد مثلی کـه بگويـد           
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نصيب اصل در هر طبقه در وقت مرگ اصل بـه فـرع             
.انتقال منايد

ويا اينکه شرط گذارد که هر کسی که از اهل استحقاق           
در طبقه ای وفات منايد، ولد ويا ولد ولد هر قدر که پايان          

زوی مباند، پس نصيب وی از ولدش است که چنني      باشد ا 
شرط واقف معترب می باشد يعنی نصيب متـوفی دريـن           
حالت به ولد ونسل او چه يکی باشد ويا بيشتر عالوه از            
نصيب اصلی ولد ونسل ، انتقال می کند و ولد ونسل از            

.دو جهت مستحق وقف می گردد
ايـن  اگر واقف بطون وطبقات را مرتب منوده باشد، مگر       

را بيان نکرده باشد که به نصيب متوفی از اهل استحقاق           
چه عمل صورت گريد، درين صورت نصيب متـوفی در          
سهم مستحقني در مهان طبقه متوفی، اضافه می گردد وبه          

.افراد طبقه بعدی انتقال منی گردد
ايـن  : مثلی که بگويـد " اقرب فاأل قرب" ترتيب به   ) ج(

منودم، طوريکه ابتـداء بـه   بستان را به اقارب خود وقف       
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کسی شود که نسبت به من اقرب از جهت رحم ونسب           
درين صورت اوالً   . باشد وبعد از آا برفقراء صرف گردد      

مثره وقف به قريب ترين قريب وی صرف می گردد وبعد           
از آن به کسی صرف می گردد که از جهت رحم ونسب           

ر قربت او باشد و بعد از شخص اول باشد که به اعتبـا            
شرط واقف مثره وقف به وی صرف می گردد، به مهـني            
مثره وقف بر مستحقني صرف می گردد تا اينکه متام بطون           

.منقرض گردد و بعد از آا بر فقراء صرف می گردد
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فصل پنجم
اقسام وقف وواليت برآن

مبحث اول 
اقسام وقف

می شودوقف به اعتبارها وجهت های خمتلف به چندين گونه تقسيم 

وقف به حلاظ جهت مصرف به وقف خريی، ذری         : الف
.ومشترک تقسيم می شود" اوالده" 

قبالً گذشت که وقف از حيث جهت موقوف علـيهم ،           
جهتی که ضرور حمل صرف وقف باشـد ودرآن معنـی           
قربت درحال ويا مآل وجود داشته باشد، به مهني اقـسام           

ل آا به   سه گانه تقسيم می شود که حکم هر کدام در حم          
.تفصيل گذشت

:تقسيم وقف به حلاظ صحيح وغري صحيح: ب
وقف صحيح عبارت از وقفی است که مطـابق شـرايط           
شرعی صورت گرفته باشد، واز مجله عقـارات و ملـک       
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صحيح واقف باشد، يعنی نفس موقوف وحقوق تـصرف         
فقره چارم ماده اول قانون اداره      . آن  به واقف راجع گردد     

: وقف صحيح را چنني تعريف منوده     " راققانون ع " اوقاف  
وقف صحيح عبارت از عينی است که در ملکيت کسی           
بوده و به جهتی از جهات خري وقف گرديده باشد وشامل           

.حقوق مالی عني نيز می گردد
عقر ويا حقوق مالی از مجله حقوق عينی واصلی ای است           

.که مربوط ومتعلق به عقار وزمني موقوف می باشد
ق مالی عني ، گاهی ملکيت حمضه دولت ويـا          عقر وحقو 

.اشخاص به اعتبار اختالف اراضی می باشد
هلذا اگر کسی زمينی را که مملوک کسی باشد وقف منايد           
ويا حقوق آن را که مملوک کسی ديگری باشد، وقـف           

.منايد، چنني وقف صحيح ودرست است
وقف غري صحيح آنست که قطعه زمينی از زمـني هـای          

شده و امراء وسالطني آن را وقـف منـوده           سلطانی جدا 
چـنني  . وياکسی ديگری به اذن سالطني آن را وقف منايد   
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وقف در واقع از مجله اراضی سلطانی حمسوب می شـود،           
حقوق . زيرا رقبه وعني آن ملکيت دولت وحکومت است       

مالی ورسوم آن در ملکيت دولت ومهه اين حقوق موقوف      
باشد وايـن چـنني     وخمصص به جهتی از جهات خري می        

وقف را وقف ارصاد نيز می گويند وحکم وقف ارصاد در       
صورتی صحت است که وقف از جانب ولی االمـر بـر          
مصارف بيت املال اجنام شده باشد، مثل جماهدين وعمـال          
بيت املال که در خدمت حکومت، علمـاء ، مفتيـان ،            
قضات، بيوه زنان، فقراء، مساجد، قراء، يتيمان وطلبه علم         

.ار دارندقر
هلذا چنني اراضی از مجله اوقاف صحيح حمـسوب منـی           
شوند، زيرا وقف اين زمني ها به معنی ختصيص منافع قطعه          
جدا شده زمني دولتی ازجانب حکومت به جهت معـني          
است وعني زمني ورقبه آن پس به دولت عود می کنـد،            
ودر فقره پنجم ماده قبلی وقف غري صحيح را چنني تعريف     

وقف غري صحيح عبارت از حق تصرف مالی در          : "منوده
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زمني های سلطانی است که به جهتی از جهت ها تعـيني         
.گرديده باشد

تقسيم وقف به اعتبار انتفاع به مؤسسات و مستغالت: ج

غرض از مؤسسات موقوفاتی اند که نفع آا بـه عمـوم            
مردم می رسد مثل راه ها پل ها، کتاخبانه ها و يـا بـه                

عتی از مردم می رسد ، مثل مساجد، پنـاه          گروهی ومجا 
.گاها وکمپ ها

فقره هشتم ماده اول قانون اداره اوقاف عراق، مؤسسات         
مؤسـسات  : " را حتديد وتعيني منوده وچنني صراحت دارد  

دينی وخرييه عبارت از مساجد ، تکايا، مـدارس دينـی،          
دارالتأديب ها ، کتاخبانه ها، دارااليتام ها، پناه گاه هـا ،            
مرکز های رسانيدن آب نوشيدنی وغريه مؤسساتی مـی         
باشند که واقفني وديگر ديوان های اوقاف واشخاص بـه          
هدف رسيدن به برونيکی و خري عامه انشاء وتأسيس منوده          

".باشند
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غرض از مستغالت موقوفاتی اند که مثره ومنافع آا بـه           
جهتی از جهات خاصی مشروط قرار داده شده باشد اعم          

اين گونه موقوفات مسقوف باشند مثـل منـازل،          ازينکه
دکاکني وغريه ويا غري مسقوف باشند مثل نقود بدل های          

.استبدال و غريه
تقسيم وقف به اعتبار اداره آن به وقف مضبوط وملحق: د

هدف از وقف مضبوط آن است کـه مـأالً بـه خـري              
بازگرديده وامروز از جانـب اداره هـای اوقـاف اداره           

وقف در واقع از جانب اين دوايـر تنظـيم           ميگردد، اين 
گرديده و بعد از انقراض وازميان رفـنت ذريـه واقـف            
وکسانيکه متولی بودن آا را واقف شرط منوده بـود، از           
جانب اداره های اوقاف اداره ميگـردد ويـا اداره آن از            
جانب اوقاف به خاطری صورت مي گريد که کسی که           

.ده بود فعالً وجود نداردواقف متولی بودن آن را شرط منو
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فقره ششم ماده اول قانون اداره اوقاف اين گونه وقف را           
وقف مضبوط عبارت ازيـن     :" قرار ذيل حتديد منوده است    

:قرار است
وقف صحيح ، وقفی است که متولی بودن بـر آن           : الف

برای هيچ کسی مشروط نباشد ويا شرط متـولی بـودن           
.درآن منقطع شده باشد

صحيحوقف غري : ب
وقفی که براداره منودن آن از جانب وزارت اوقاف ويا    : ج

.سال گذشته باشد۱۰مديريت اوقاف عامه مدت 
کـه  " اغـوات " اوقاف حرمني شريفني بغري از اوقاف      : د

.برايشان مشروط می باشد
جهت های خرييه برای اوقاف مطابق مـاده جـواز     : هـ

.تصفبه وقف برذريه و اوالد ويا قانون ديگری
وقف که واقف تعيني متولی را برآن بـه رأی قاضـی            : و

وغريه اشخاصی که به وقف ارتباط ندارد، مفوض منـوده          
.باشد
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هرچه وقف ملحق عبارت از وقفی است که متـولی ای           
.حتت اشراف دواير اوقاف برآن تعيني گرديده باشد

در فقره هفتم ماده اول قانون اداره اوقاف عـراق وقـف            
وقف ملحق آنست   :" و تعريف گرديده  ملحق چنني حتديد    

که از جانب متولی ای اداره گرديده وصرف مثره وجـزء           
آن برمؤسسات دينی وخرييه مشروط باشد، ايـن وقـف          
وقف ذری که از جانب متولی ای اداره می گردد، ووقف           
که صرف مثره آن به کسی که واقف آن را تعيني منـوده             

مهچنان وصيت  . باشد از ذريه وغريه را نيز شامل می شود        
های خريی را که حکم وقف را می گريد نيز شامل مـی             

".شود
نص اخري اين فقره تصريح دارد که اوقاف ملحقه آن است          
که از جانب متولني اداره گرديده و گاهی اوقـاف ذری           
ويا خريی ويا مشترک می باشد ميان اوالده وذريه وميان          
جهات خريی وگاهی وصيت به منفعت عني معـني بـه          

".جهت خريبه صورت استمرار ودوام می باشد
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چنانچه نص فقره گذشته داللت براين می کند که تولی بر   
وقف غري صحيح برای هيچ کسی جواز ندارد ونه هم بر           

سال دوائر دولتی بدون انقطاع برآن       ۱۵وقفی که مدت    
اداره منوده باشد ومهچنان تولی بروقف حرمني شـريفني         

.اا جواز نداردمکی ومدنی ويا يکی از 
عالوه ازين تولی بر وقفی که مصفی از اعيـان حـصص            
خرييه باشد جواز ندارد، زيرا مـسؤوليت تـولی واداره          

.برچنني اوقاف تابع ومربوط ديوان اوقاف می باشد
اداره اوقاف ملحقه گاهی از متولی دربعض احـوال بـه           
دوائر اوقاف انتقال می گردد، مثل احنالل تولی به مـرگ           

ولی ويا صغريبودن کسی که متولی بودن او را  شـرط            مت
منوده باشد ويا ميان طالبني وقف اختالف وجـود داشـته    
باشد و يا اينکه يد متولی دراثناء حماسبه از تـولی بـريون          

.گردد
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ماده هشتم قانون اداره اوقاف جديد عراق ، اوقافی راکه          
چنني به واسطه ديوان اوقاف اداره می گردد، بيان منوده و           

:صراحت دارد
".وقف مضبوط"–۱
وقف ملحقه در خالل احنالل تولی آن و يـابريون          " –۲

.شدن دست متولی ازان به قرار جملس قضاويا حماسبه
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ث دومــحـبـم

واليت بروقف
واليت بروقف واقسام آن

واليت به طور عام عبارت از حقی است کـه مـشرع            
قرارداده باشد کـه بـه      اسالمی آن را برای شخص معني       

مقتظی آن مالک سلطه شرعی می گردد وبا ايـن سـلطه    
مسؤوليت وکفالت مولی عليه ورعايت شون آن را مـی          

.منايد
واليت بروقف عبارت از وصفی است که ثابـت بـرای           
صاحب آن است و صاحب آن را متولی، ناظر وقيم مـی            
نامند وبه مقتضی اين وصف ناظر ومتولی  حـق ـادن            

ر موقوفات وقيام به شؤون آن ها را پيدامی کنـد           دست ب 
که قيام به شؤون موقوفات عبـارت از حفـظ ، اداره،            
عمارت وتوزيع غالت موقوفات می باشد وبه ناظر وقـيم          
حق تعاقد وتقاضی از قبيل دعوا، اخذ وگرفت از جهـت           

.وقف نيز سپرده می شود
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پس واليت بروقف حق مقرر وثابت از حيـث شـريعت           
موقوف به خاطر تـضمني صـيانت، اصـالح          برهر عني 

واستثمار موقوف می باشد اين در صورتی که وقف آمده          
مثره گرفنت واستثمار باشد ومثره آن بر مصارف شـرعی          

.حسب شرايط واقف صرف گردد
واليت عامه وواليـت    : واليت بر وقف بر دوگونه است     

.خاصه
واليت عامه عبارت از واليتی است که برای قاضی وولی         

وواليت خاصه عبارت از واليتی اسـت       . األمرثابت باشد 
ی که واقف او را تعيني منوده       که ثابت برای واقف ويا کس     

.، باشداست
از ديگاه شريعت معروف ومشهور اينست کـه واليـت          

.خاصه مقدم بر واليت عامه به طور عام می باشد
واليت خاصه برای واقف تا که حيات است می باشـد،           

اليت را برای خود مشروط منوده باشد ويـا         اعم ازينکه و  
اينکه درحجت وقف خود از آن سکوت منوده باشد، حتی      
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اگر چه واليت را بر خود حرام هم قرار داده باشد، مگر            
باز هم در نزد بعض واليت ثابت است، زيرا غري از واقف            
در زمينه واليت بر وقف ازوی کمک ميخواهـد، پـس           

يده می شود بـه حکـم       واليت واقف بر وقف چنانچه د     
.شريعت ثابت است

بعض ديگری درين زمينه خمالفت ورزيده ومـی گويـد          
واليت واقف بروقف در صورتی است که آن را واقف در           
کتاب وقف خود برا خود مشروط قرار داده باشد، زيـرا           
واليت درنزد بعض حق مستحقني است به خاطری کـه          

تـسليم  موقوف به تسليم ازدست واقف بريون می شود،         
.که متام ولزوم وقف برآن موقوف می باشد

به هر حال اگر واليت وقف برای واقف در مدت حيات           
او باشد به حکم شريعت ويا به اشتراط اوباشد ، مگر حق           
اداره وقف برای واقف ثابت بوده ومـی توانـد خـود            
وياکسی ديگری را که تعيني منوده، به اداره وقف معرفی          

.منايند
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لی را برای تدبري شؤون وقف تعيني منايـد         اگر واقف وکي  
اين توکيل مانع تدبري شؤون وقف از جانب واقـف منـی          
گردد بلکه واقف می تواند که در قسمت موقوف  تصميم    
گرفته وچه گونه تدبري آن را منايد يعنی توکيل حق موکل           
رادر آنچه که وکيل گرفته است، قطع منی کند اگر واقف        

دد وبعد ظاهر گردد کـه در       متولی شؤون وقف خود گر    
وقف خيانت کرده است و يا عدم قدرت او به قيـام بـه    
تدبري شؤون وقف ظاهر گردد ويا دراداره وقـف امهـال           
وغفلت منايد، طوريکه که از قواعد وشـروط معـروف          
ومشهور وقف خمالفت ورزد، درين صورت برای قاضـی         
ا جواز دارد که او را از واليت  بر وقف عزل منايد، زيـر             

.واليت عامه قوی تراز واليت خاصه است
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واليت مشروطه برای غري واقف
ويـا اثنـاء     –واليت وتولی بر وقف بعد از وفات واقف         

برای کسی   –حيات او اگر برای غري مشروط منوده باشد         
است که نظر و متولی بودن بروقف را بعـد از واقـف             

باشد ويا برايش شرط منوده باشد، اعم ازينکه متولی اجنبی       
قريب، به شرطی که برای واليت اهليت داشـته باشـد           
طوريکه عاقل بالغ، رشيد، امني وقادر به تصرف در شؤون    

.وقف باشد
فقهای اسالم در متولی مرد بودن ، بصري بودن ومـسلمان    
بودن را شرط منی دانند، زيرا واليت بر وقف يکنوع اداره           

ايط قدرت  خاص مالی است که درآن متام افرادی که شر        
براداره وقف در آا ويا نائب آا موجود باشد، مـساوی       

.می باشند
هلذا اگر شرط گذارد که شخصی در حيات واقف وبعـد         
از مرگ او بروقف نظر داشته وآنرا اداره منايـد، چـنني            
شرط صحيح و احترام آن به اتفاق مهه واجب می باشـد،     
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ت فرق  مگر اينکه ختريج فقهی صحت آن به اختالف والي        
می کند وثبوت آن برای واقف به حکم شريعت ويا بـه            
شرط گذاشنت آن برای واقف به تفصيلی که گذشـت،          

.صورت می گريد
بنابه رأی ونظر متقدمني کسی را که واقف متولی بودن او           
را شرط قرار داده ، درحکم وکيل دراثنای حيات واقـف     

کم پيداشته می شود، وقتی که واقف وفات منايد متولی ح         
موصی له را به خود می گريد، زيرا واليـت او بعـد از              
وفات واقف نيز باقی می ماند نه به اعتبار وکيل بلکه بـه             
اعتبار اينکه موصی اليه به موقوف از جانب واقف حمسوب          

.می شود
اما بنابه رأی متأخرين کسی را که واقف واليت او را بر            

پنداشته وقف خود شرط منوده باشد، نائب موقوف عليهم         
می شود اعم ازينکه واليت در اثناء حيات واقف باشد ويا           

.بعد از وفات اوباشد
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هرگاه واقف بعد از خود برای هيچ کسی واليت را شرط           
نکرده باشد، مگر در وقف وفات خود واليـت را بـه            
شخص معينی وصيت کند، درين صورت نظارت بر وقف         

اينکه به کسی است که برايش وصيت شده باشد، به جز           
.اين واليت مشروط پنداشته منی شود

درين حالت موجوديت وتوافر شروطی کـه در وصـيت          
ضرور است، الزم وواجب بوده و وصيت را هم موصی له     

.قبول منايد چنانچه در وصی خمتار حکم چنني است
هرگاه واقف بعداز خود برای هـيچ کـس واليـت را            

شـد  مشروط نکرده باشد ونه هم بان وصـيت منـوده با        
ووصی خمتار هم موجود نباشد ، درين حالت ، واليت به           

.قاضی که صاحب واليت عامه است، انتقال می کند
چون قاضی زياد مصروف ومشغول می باشد وتوان قيام به        
امور وقف را ندارد، پس کسی ديگری را به عنوان قـيم            

فقهـای  . وناظر بروقف به نيابت از خود تعيني می منايـد       
    تر ميدانند که قيم وناظر قاضـی از مجلـه          کرام اين را
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اين شخص که عنوان قيم وناظر قاضی     . اقارب واقف باشد  
.تعيني می گردد به  منصوب قاضی ناميده می شود

شرط واقف در اسناد تولی
گاهی تولی مشروط به شخص معني از جانب واقف به نام        
او صورت می گريد اعم ازين که متولی يکی باشد ويـا            

واحدباشد، درين حالت مسئله آسان است، زيرا        بيشر از 
متولی تعيني شده از جانب واقف به نظـارت در شـؤون       
وقف اقدام می کند يعنی در صورتی که متولی يکی باشد           
واگر بيشتر ازيکی باشد دريـن صـورت بـاديگران در           

گاهی چنني می باشد کـه      . نظارت بروقف اشتراک منايد   
ميدارد که در ذريه او     واقف تولی را برای کسی مشروط       

.صاحل ومناسب تر در نظارت بروقف باشد
وقتی که صالحيت يکی از ذريه واقف ثابت گرديد، چه          
مردباشد ويازن، تولی از مهان شخص مـی باشـد کـه            
بامتولی شدن آن شخص، جواز ندارد که از تولی بر وقف           
به خاطر وجودکسی ديگری که صـاحل اسـت معـزول       
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ری در عهده دار شدن وتـولی       ونه هم کسی ديگ   . گردد
وقف از ذريه واقف با او شريک گردد، زيراهدف واقف          
اينست که عهده داری وتولی وقف به کسی باشـد کـه    

.صالحيت عهده داری را داشته باشد
نه اينکه عهده داری به هرکسی رسد که صالحيت داشته          
باشد واگر چنني باشد، پس عهده داری وتولی وقف بـه           

.ف که صاحل اند می رسدمتام ذريه واق
درين صورت خفی نيست که اين امر منتج بـه خـالف            
کالم گرديده وباآلخره منجر به فساد وقف می شود کـه           

.عکس مطلوب عهده داری وقف به بار ميايد
اگر واقف عهده داری وتولی وقف را بـر اوالد خـود             
بگذارد ودر اوالد او مرد وزنی که صالحيت عهده داری          

شند موجود باشند، درين صورت هر دويـشان        را داشته با  
در عهده داری وقف شريک می گردند وحکم تـصرفات   

. آا مثل حکم تصرفات اوصيای متعدد می باشد
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گاهی طوری می باشد که واقف متولی را به اسم ووصف           
عام مثل صالحيت اوالد وذريه او ، تعيني منی کند ، بلکه            

ني می کنـد مثـل      متولی را به وصف متفضل وترين تعي      
رشيد بودن وغريه مثلی که بگويد عهده داری وقف را به           
اوالدهائی می سپارم که خوب رشيد و حسن التصرف در          

.وقف باشند
درين صورت وقتی ارشديت يکی از اوالد هايش ثابـت          
گرديد عهده داری از مهان می باشد، اگر اوالد واقف در           

از  ارشديت مساوی باشند درين صـورت عهـده داری        
هردويشان به طور مساوی می باشد وهردويشان در اداره         
شؤون وقف مشترک می باشند زيرا درين صورت کـدام          

.ترجيحی ازيکی برديگر وجودندارد
بعضی ها اشتراک را زمانی الزم می دانند که ترجيحی به           
کرب سن ويا علم به امور وقف وجودنداشته باشد، اگـر           

مور وقف در يکی ازيـن      ترجيحی به کرب سن ويا علم به ا       
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دورشيد وجود داشته باشد، مهان شخص اولی تر بلکـه          
.مستحق عهده دار شدن وقف می باشد

هرگاه ارشديت يکی از اوالد واقف ثابت گرديـد و بـه     
متولی شدن او عمالً حکم صورت گريد، بعـد کـسی           
ديگری در زمان کوتاه دعوای ارشديت منايـد، دريـن          

او از تولی وقف کـشيده       صورت جواز ندارد که دست    
شود، اين به خاطر مصلحت وقف واستقرار در معامالتی         

.که آن رامتولی اجنام داده  است
اگر مدعی ارشديت خود را بعد از زمان طوالنی ای مثل           
گذشت يکسال بر متولی بودن شخص اول به شهود وبينه          
ثابت منايد وحمکمه بان حکم منايد درين صورت واليـت          

.م يعنی مدعی انتقال می گرددبرای شخص دو
چگونگی تعيني وعزل متولی

تولی وعهده داری بر اوقاف بـرای يکـی از اشـخاص            
چنانچه که قبالً گذشت ، گاهی در وقـف ذری واوالده           
وگاهی در وقف خرييه به شرط که وقف صحيح باشـد،           



٢٨٩وقف در آئينه فقه و قانون

صورت می گريد، زيرا واليت بر وقف غري صحيح جواز          
.باشدنداشته و مطلقاً درست منی

نصب وتعيني متولی در وقف بر اوالده وذريه از جانـب           
حمکمه شرعيه به صدور حجت شرعيه به واليت بـدون           
ضرورت به مرافعه صورت می گريد، مرافعه در صـورتی          
می شود که در زمينه واليت وقف تنازع وجـود داشـته       
باشد ويا اينکه متولی در حجت وقف بـه اسـم تعـيني             

.نگرديده باشد
ف خريی ويامشترک باشد و داوطلبی وسيالی هم        اگر وق 

در واليت آن وجود داشته باشد، درين صورتی حمکمه بايد  
اعالن کانديدان را منايد، حمکمه کانديـدان را بـرجملس          
علمی دوائر اوقاف ، پيشکس ميدارد، تا در روشنی جملس          
علمی دوائر اوقاف تعيني متولی قطعی گردد، اگر جملـس          

ی را تاييد منود، بعداً متولی تعيني شده از         علمی تعيني متول  
جانب جملس علمی غرض تصويب وتأييد به جملس اعلـی          
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اوقاف پيشکش گردد بعداً فرمان رياست مجهـوری بـه          
.تعيني و نصب واليت مستحق آن صادر می گردد

اجراءات مذکوره به متابعت از قرار جملس علمی در تعيني          
ام داوطلبـی   صورت می گريد، اين در صورت که کـد        

وتنافس ويا خصومت برواليت وقف ميان عالقه مندان آن         
وجود نداشته باشد

الزم است کـه    : " نظام عراقی صراحت دارد   ) ۳۵(ماده  
متولني حايز اوصاف شرعی ومطلوب باشند مگر باوجود        

ظايف واليـت ، درجـه صـالحيت      اين بايد از آا از و     
بيق وقفيـات   ، اسباب عزل وانغرال آا، جهات تط      متولني

آا، حصص وحق الزمحه در حماسبه وکيفيت تنظيم دفاتر         
.وطريقه استعمال آن، پرسش وسوال صورت گريد

درصورت که مشروط له کفو نباشد ويا قاصر از پيـشربد      
امور وقف باشد، الزم است که قائمقـام او دارای ايـن            

".اوصاف وشرايط باشد
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ت بـر اوقـاف     اخرياً قانون عراق، به واگذار کردن والي      
جعفريــه بــه موجــب قــانون اداره عتبــات مقدســه              

. ، حکم می کنـد    م آمده  ۱۹۶۶سال  ) ۲۵(که در ماده    
بعد از تعيني وحتديد وقف جعفری در ماده سوم اين قانون           

اوقاف جعفريه زمانی مورد اعتبار است که       : " چنني آمده 
شرط صرحيی که نوع وجهت وقـف را تعـيني منايـد            

در ماده چارم   ". نداشته باشد، و واقف جعفری باشد     وجود
واليت وقف جعفری حسب شـرايط      " مهان قانون آمده    

واقف صورت می گريد و تعيني متولی وقف جعفری ، به           
قرار حمکمه خاص صورت می گريد، آم که متـولی از           
جانب جمتهدين که مقلد باشد ودر دوران جمتهد بـودنش          

".شد تزکيه شودواقف هم مقلد و پريو او با
متولی زمانی عزل می گردد که منصوب واقف از جانب          

باشد وواقف می تواند که هـر وقـت کـه       ) وقف(وی  
خواسته باشد بدون کدام سبب متولی را معزول بدارد زيرا     
متولی وکيل واقف است، وواقف می تواند هر وقت کـه          
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خواسته باشد وکيل خود را عزل بدارد ولوکه کدام سببی          
ود نداشته باشد، زيرا متولی وکيل واقف می باشد         هم وج 

.ووکالت عقد غري الزم است
قاضی منی تواند که متولی را بدون سبب معزول بـدارد           
بلکه در عزل متولی از جانب قاضی سببی از قبيل عـدم            

.امانت داری، عجز ويا تقصري متولی وجود داشته باشد
بـدارد   طوريکه واقف منی تواند منصوب قاضی را معزول       

متـولی تعـيني    ) قاضی(وقاضی می تواند کسی را که او        
.منوده بغري از پرسش از سبب عزل منايد

متولی می تواند اعم ازينکه منصوب وتعيني شده واقـف          
باشد ويا از قاضی که کس ديگری را در متام صـالحيت            
های خود که در حجت وقف مالک آن اسـت ويـا در             

حالت ارتباط وعالقـه    بعض آن ها وکيل بگريد که درين        
. ميان متولی ووکيل را احکام وکالت تنظيم می منايد

متولی منی تواند امور نصب واليت را به کسی ديگـری           
بسپارد، طوريکه از حق واليت برای کس ديگری تنـازل    
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منايد تا درايت از عهده داری واليت بر وقف بريون آيد،           
شود ويا متام   مگر اينکه حق از جانب واقف به متولی داده          

.امور وقف به او سپرده شود
تصرفاتی که برای متولی جايز ويا ناجايز می باشد

متولی اعم ازينکه منصوب واقف باشد ويا از قاضی، نائب          
واقف باشد ويا مستحقني در آنچه که درحتت دست او از           
اموال وقف است، امني پنداشته می شود، برابرا ست که           

ف باشد ويا حق مرتزق که هنـوز  اين اموال بدل اعيان وق    
موعد توزيع آن نرسيده باشد ويا اين که اين اموال ذخريه           
مثره وقف به خاطر اصالح وتعمري وقف باشـد پـس در            
صورتی که موقوف هالک گردد ومتولی کدام تقصري در         
زمينه نداشته باشد، ضمان وتوان بر متولی نيست، مثلـی          

دد که دفع آن در که به آفت آمسانی وحادثه ای هالک گر     
چون متولی بروقف امانت است،     . درقدرت متولی نباشد  

پس بروی است که متام شرايطی را که صحيح باشـد از            
.جانب واقف تنفيذ منايد
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هلذا متولی می تواند که متام تصرفاتی را که مفيد ونـافع            
است وواقف بان اجازه داده است، اجراء منايد، اعم ازين          

ه ای برای وقف داشته باشد و يـا         که اين تصرفات  فايد    
برای موقوف عليهم ، طوريکه متولی می تواند تصرفاتی را       
احداث منايد که منجر به فايده وـره گـريی گرديـده            

.وواقف آن را به متولی سپرده نباشد
متولی می تواند به اعمار وقف ازمثره آن بپردازد، ايـن در           

د نباشد،  صورتی است مثره وقف موجود باشد، اگر موجو       
می تواند به اجازه حمکمه قرض منوده و به اعمـار وقـف         
بپردازد، اگر چه واقف چنني شرط را نگذاشته باشد حتی          
اگر چه اين کار خمالف شرط واقف هم باشد، مگر بازهم           
جواز دارد، زيرا درين کار برای وقف وموقوف علـيهم          

.مصلحت وجود دارد
مدت معني کـه     متولی می تواند مثره جات وقف را برای       

مستأجر خواسته باشد در صورتی که از سه سال جتـاوز           
نکند، به اجاره بدهد، اگر واقف صراحتاً اجازه اجاره را          



٢٩٥وقف در آئينه فقه و قانون

بيشتر از سه سال داده باشد، می توند که زيادتر از سـه             
سال نيز به اجاره دهد، اگر صراحتاً از جانب واقف بيشتر           

ذن قاضـی   از سه سال اذن نشده باشد، درين صورت به ا         
.بيشتر از سه سال نيز وقف را به اجاره داده می تواند

مهچنان متولی می تواند که خود، زمني وقف را کـشت           
منايد، وبرای زراعت وکشت به آالتی که ضرورت است،         
می تواند آن آالت وسامان زراعت را از پول ومثره وقف            

.خريداری منايد
غرض کـار    مهچنان متولی می تواند که برای زمني وقفی       

وزراعت مزدور کار بگريد ومزد اورا از مال وقف عطـا           
کند وهم می تواند که باغري در کشت وزراعت وقف در           
مقابل بعض حمصوالت آن در کار وکشت شريک شـود          

.واين کار را طوريکه مناسب باشد اجنام دهد
در جمموع متولی می تواند در موقوف تصرفی را اجنام دهد      

ايده ای به وقف بوده ويا مصلحتی       که در چنني تصرف ف    
.برای موقوف عليهم باشد
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بر متولی الزم است که از هر آنچه که سبب ضياع وقف            
واموال آن می شود، اجتناب ورزد واز شـرط صـحيح           

.ومعترب واقف خمالفت نه ورزد
پس برای متولی جايز نيست که برای وقف از حاجـت           

از قاضـی   بيشتر قرض منايد ودر صورتی که قرض ميکند         
بايد اجازه طلب منايد، اين در صورتی است کـه واقـف      

.برايش به قرض گرفنت اجازه نداده باشد
مهچنان متولی منی تواند که زمني وقف را در مقابل ديـن            
که برواقف ويا مستحقني آن است، به آن کس به گـرو            
بدهد، زيرا در بعض حاالت براين امر يعنی رهن در مقابل           

مستحقني است، ضياع وقف مرتب می      دين که برواقف و   
باشد، زيرا ممکن است که ديـن را پرداختـه نتواننـد و             

.درنتيجه وقف ضايع گردد
مهچنان برای متولی جواز ندارد که بر عليه وقف اقـرار           
منايد، پس اگر کسی ادعا منايد که موقوف مال او اسـت           
ومتولی درين زمينه به نفع مدعی اقرار منايد و شهادت اداء           
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ايد، چنني شهادت واقرار تنفيذ منی گردد اما اقرار متولی          من
به فايده موقوف صحيح می باشد مثلی کـه در قـسمت            
زمينی که در يداوست اقرار منايد که موقوف است، چنني          
شهادت واقرار صحيح بوده وزمني موقوف پنداشته مـی         

.شود
خلص کالم اينکه برای متولی جايز نيست که از شـرط           

خمالفت ورزد و يا آنچـه را کـه واقـف           صحيح واقف   
مالحظه آن را ميخواهد، نبايد مهمل گذاشته شود مگر در        
وقت ضرورت می تواند مالحظه واقف را ترک منايد که          
ترک مالحظه واقف به خاطر ضرورت بـه اذن قاضـی           

.صورت می گريد
مهچنان متولی منی تواند مرتکب تصرفی گردد که سـبب          

دد ويا در چنني تـصرف او       ضياع حق جهتی از وقف گر     
.شک ومت بوجود آيد
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مزد متولی 
متولی مستحق مزد به خاطر قيام او به شئون وقـف مـی          
باشد، واصل در استحقاق مزد متولی عمل بعض فقهـای          

–رض   –است که در حديث عمـر        –رض   –صحابه  
: " فرمـوده  –صلی اهللا عليه وسلم      –آمده است که نبی     

سی که متولی وقف است که از       نيست کدام گناهی برک   
موقوف خبورد به نيکی وانصاف وبه شخص غريب وغـري   

".مالدار نيز بدهد
مزد متولی گاهی ساالنه ويا ماهانه مقدار معني ومعلـومی          

سبی از مثـره    است که واقف برايش می پردازد ويا قدر ن        
.، عشر، ربع وغريهوقف می باشد مثل مخس

اده می شود به اموری در      متولی در مقابل مزدی که به اود      
زمينه رعايت شؤون وقف مکلف منی گردد، که بريون از          
طاقت و توان او باشد، اگر متولی زن باشد کاری را اجنام            
دهد، که عادتاً زنان از عهده آن کار بريون شـده مـی             

.توانند
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اگر متولی مرد باشد وبه مرض مصاب گردد که عمالً او           
دارد، مگر به اشاره می تواند      را از قيام به شئون وقف باز        

که امر کند ويا ی منايد، مستحق اجر ومزد می گـردد            
.زيرا عجز جسمی مانع نظارت و مراقبت نيست

هرگاه واقف برای متولی مزدی را شرط منايد، مهان مـزد       
را مستحق می گردد، اگر چه مزد مزدور بيشتر از مـزد            

عتـراض  مثل باشد، حتی اگر چه مستحقني درين زمينه ا        
منايند، زيرا استحقاق مستحقني غري از آنچه اسـت کـه           

.واقف برای متولی ختصيص داده است
هلذا قاضی هم منی تواند از مزدی که واقف برای متـولی            
تعيني منوده، چيزی را کم کند ، زيرا زيادت درين حالت،           
ارتزاق در وقف است پنداشته می شود ظاهر است کـه           

است، بغري ازينکـه کـدام       مرتزق در مثره وقف مستحق    
.عملی از وی مطالبه شود

اگر متولی مزدی را خبواهد که زيادتر از شـرط واقـف            
باشد، به اين اعتبارکه مشروط کم تراز اجر مثل است، به           
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حمکمه صالحيت واجازه داده شده که متولی را مطـابق          
مطالبه اش جواب بگويد يعنی در صـورتی کـه متـولی         

وده وآنچه را که ميخواهد ، عمالً       مدعای خود را ثابت من    
اجر مثل باشد، پس حمکمه برايش مهان اجر مثل را از مثره            

.وقف اعطا منايد
اگر واقف برای متولی چيزی را مشروط نکرده باشـد ،           
قاضی می تواند برايش از مثره وقف، مزد تعيني منايد کـه            
بيشتر از مزد مثل نباشد، عدم زيادت از مـزد مثـل بـه             

.ت که تا حقوق مستحقني کم نگرددخاطری اس
قسمی که تعامل درتعيني مزد متولی از جانب حمکمه چنني          
می باشد بعض ديگر چنني نظردارند که متولی از جانـب        
واقف کدام مزدی برايش تعيني ندشه ونه هم به صـورت           
نسبی از مثره وقف چيزی گرفته می تواند، برايش جـايز           

از آنچه که به گونه     نيست که چيزی  را از وقف به جز          
مناسب خبورد، بگريد، اگر حمتاج نباشد پس منی تواند بـه         

.عنوان مزد چيزی از وقف ويا مثره آن اخذ منايد
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متولی تا وقتی مستحق مزدی که مشروط باشد و يـا از            
جانب قاضی تعيني شده باشد، می باشد که خودش ويـا           

ف عاجز  نايب او قامي به اداره وقف باشد، اگر از اداره وق          
ماند و يا خيانت منود ويا معزول گرديد ويا فوت منـود،            

.مزدش قطع می گردد
مگر اينکه واقف درين حاالت هم تصريح منوده باشد که          
چيزی برايش داده شود که اين حصه استحقاق پنداشته می     

.شود نه مزد
حق خصومت در دعوای وقف، فقط حق متولی است

زينکه متعلق به عـني     دعوا در وقف وخصومت برآن اعم ا      
وقف باشد ويا مثره آن، حق متولی است نه از غري وهـر             
وقتی که متولی نداشته باشد رئيس ديوان اوقاف متولی آن          

.می باشد
مستحق وموقوف عليه منی تواند در دعوای وقف خـصم          
ووکيل مدافع باشند، اگر چه متام وقف هم بـرای آـا            

قاضی برايش اذن صورت گرفته باشد، به جز از حالتی که       
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منوده باشد که درين حالت نائب قاضی در رفع دعوی می           
ويا اينکه مستحق عالوه از مستحق بودنش متـولی         . باشد

.نيز باشد که به صفت متولی خصم دعوی شده می تواند
هيچ مستحقی منی تواند در اثبات وقف مدعی باشد مگر          

کيل اينکه قاضی برايش اذن منوده باشد که درين حالت و         
.قاضی حمسوب می شود

مستحق در مثره وقف می تواند در استحقاق خود دعوی           
منايد، به اعتبار اينکه واقف او را  در استحقاق نيز شـامل       
منوده است ويا به اعتبار اينکه حق فعلی اش بيـشتر از آن             
است که متولی برايش از مثره وقف داده اسـت ودريـن            

يعنی . ورتی نيست حاالت به اذن واجازه قاضی کدام ضر      
در صورتی که مستحق  ادعائی بر متولی داشته باشد بـه            
اعتبار اينکه صفت شخصی دارد می شود که در مقابل او           
اقامه دعوی منايد زيرا درين حالت ادعای حق ويا ملکيت          

.خود را بر شخص معني و مشخص می منايد
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اما در ديگر امور از قبيل حماسبه متولی ، طلب عزل اوبـه           
طر خيانت او ويا تقصري او در اداره وقف وغريه، کـه            خا

درين حاالت مستحق منی تواند که خصم متولی واقع شود          
.مگر اينکه اذن قاضی را در يافت منوده باشد

اذن واجازه قاضی برای مستحق در دعوای وقف به عنوان          
متولی به خاطر رفع وحسم دعوی ونظر برآن است، زيرا          

که به مقتضای آن می تواند بـه         قاضی واليت عامه دارد   
کسی که خواسته باشد اجازه متولی شد را بدهـد اعـم            
ازينکه از مجله مستحقني باشد ويا غري مستحقني تـا بـا            
متولی وقف خصومت ودعوی منايد، متولی که مورد شک         

.ومت وشبهات قرارگرفته است
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فصل ششم
طريقه های استغالل و ره گريی موقوفات 

آاوحفاظت
طريقه انتفاع گرفنت به وقف

هدف از انتفاع گرفنت به وقف استغالل عقارات موقوف         
به قصد حصول ورسيدن به منافع آا است، مثل سکونت          
موقوف عليهم در منـزل موقوفه وحصول مثره جات آا         
و به کارانداخنت موقوف، مثل به اجـاره دادن بـه غـري       

.وصرف بديالت اجاره بر مستحقن
فاع به وقف ره گريی از  آن طوری  اجنام می شـود              انت

مثـل بـه اجـاره دادن       . ف باشد که مناسب عني موقو   
، به دهقانی دادن، غرس اشـجار بـر آن هـا و             موقوف

مساقات آا با در نظر داشت شرايطی کـه واقـف در            
انتفاع به وقـف در     . حجت وقف خود درج منوده است     
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ده و ضرری    صورتی است که مصلحت در نظر گرفته ش       
.عايد مستحقني نگردد

اصل در استغالل وقف اينست که طوری اجنام شود کـه           
مناسب وقف و به نفع موقوف عليهم باشد ويـا طـوری       
اجنام شود که ضرورت و حاجت به آن رفع گرديـده و            
اقدام بان متضمن بقای وقف واستمرار نفع به قدر تـوان           

نت  وحفظ   اين مأمول حاصل منی شود مگر به خيا       . باشد
موقوف از حلوق خرابی واعمار فاسد و خمروبه وبه آن به           

.مرمت وترميم وبنای آنچه که ختريب گرديده است
:هلذا ما درين موضوع در دو حبث صحبت می منائيم

درمبحث اول دربيان طريقه های ره گريی از موقوفـات   
.ودر مبحث دوم درموضوع خيانت واعمار موقوفات
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مبحث اول 
ريقه های ره گريی از موقوفاتط

اجاره اعيان وقف
کسی که به متام معنی و به صورت کلی مالک ره گريی            
اعيان موقوفات است، متولی می باشد نه موقوف عليهم،         
زيرا واليت بر وقف فقط برای متولی است، هـر چـه             

. موقوف عليهم حق چيزی را بغري از مثره موقوف ندارنـد    
اگر يکی از موقوف علـيهم      . ندارداگر يکی از موقوف       

عني موقوف را بدون وکالت از متولی به اجاره دهد، اين           
عقد با طل بوده وکدام حقی برای مستأجرثابت منی شود،          
مهچنان اگر يکی از موقوف عليهم مزد موقـوف را کـه      
بدون وکالت متولی از جانب موقوف عليه به اجاره داده          

ی شده منی تواند، اگر     شده، تسليم شود، ذمه مستأجر بر     
اجازه متولی صورت گريد باز می تواند که به اجاره دهد           

. وديگر تصرفاتی را که برايش اجازه داده شده اجنام دهد         
متولی می تواند موقوف را به اجاره دهد در صورت کـه            
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واقف در حجت وقف خود بر خالف آن تصريح نکـرده       
ني باشد، مثلی که منـزلی  را برای سـکونت مـستحق          

. ختصيص داده باشد، زيرا از شرط واقف پريوی می شود         
اگر متولی به عقد اجاره وقف، وفق شرايط شرعی ابـرام           
منوده باشد وبعد متولی بنای به سببی معزول گردد، درين          
حالت اجاره به حال خود باقی می ماند تا کـه وقـت و         

، شود و قبض اجره حق متولی می باشـد        تاريخ آن پوره    
بدل آن را تعيني منوده است  وهنگامی که بـه         زيرا متولی 

عقد اجاره پرداخته بود صاحب واليت بود وهنگامی که         
واليت بروقف هم ندارد مگر باز هم مستحق مـزد مـی           

.گردد
فقهای کرام قيودی رادر زمينه اجاره وقف از جانب متولی     
وضع کرده اند، قيودی که جانب احتيـاط متقاضـی آن           

متولی عقـار   : د قرار ذيل می باشد    است که بعض اين قيو    
وقف را برای خود و اوالده خود به اجاره ندهد، به کسی           
که شهادت متولی در قسمت آا  مورد قبول نيست  بـه     
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اجاره ندهد مثل فروع، اصول وزوجه، تا از مت به دور           
باشد، به اجنبی از متولی به قيمت کمتر از اجر مثل که به             

.اجاره ندهدحد غنب فاحش برسد، به 
مدت اجاره از مدتی که واقف تعيني منوده بيشتر نباشـد،           
مگر اين که ضرورت احساس گردد کـه در صـورت            
ضرورت متولی می تواند، بعد از اذن حمکمـه از شـرط            

.واقف خمالفت ورزد
اگر واقف در حجت وقف خود در مورد مـدت اجـاره       
چيزی نگفته بود، درين صورت راجح اينست که متـولی         

ی تواند موقوفات مسقف مثل منـزل، دکان وغري را به          م
وباقی موقوفـات را  . مدت بيشتر از يکسال به اجاره دهد      

مثل زمني های زراعتی ، باغ ها وغريه را به بيشتر از سه             
سال به اجاره دهد، اگر مصلحت اجياب منوده، می شـود       

.که به اذن حمکمه به بيشتر از سه سال نيز به اجاره دهـد   
انون مدنی عراق آمده که در صورت موافقه جملـس          در ق 

اعلی اوقاف، موقوف به بيشتر از سه سال نيز به اجـاره            
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داده شده می تواند، نص فقره دوم ماده هشتم قانون اداره           
اجاره دادن اوقاف به قرار جملس، به       : " اوقاف چنني است  

".بيشتر از سه سال جواز دارد
دت اجاره اعيان وقف    باوجود اين مهه مناسب نيست که م      
اين به خاطری است    . به بيشتر از سی سال صورت گريد      

.که تا شبهه مرفوع شده و جهت وقف رعايت گردد
سال در روشنی قـانون      ۴۰اگر زمني وقف مثالً به مدت       

عراقی به اجاره داده شد، ديوان اوقاف بعد از گذشـت           
سی سال می تواند عقد را انتهاء خبشد که اين تنـها بـه              

قانون مدنی عراق صـورت     ) ۷۴۰(کم فقره دوم ماده     ح
. گرفته می تواند

از حبث گذشته معلوم می شود که فقهای اسالم اجـاره           
وقف را به طور طويل املدت جايز منی دانند، اگر چه چنني      
اجاره به عقدهای مترادف وجداجدا باشد، زيـرا اجـاره       

مکان زيرا ا ". طويل املدت منجر به ابطال وقف می گردد       
داردکه مستأجر در موقوف تصرف مالکانه منـوده و بـه       
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مرور زمان، گمان می کند که مالک آن اسـت وبعـد            
گواهانی را بر آن آورده و باآلخره آن را تـصاحب مـی       

.منايد
قاعده واصولی که فقهاء آن را تصويب منوده انـد مهـني            
است که وقف بايد به طويل املدت به اجاره داده نـشود،            

عض حاالتی که درين اصول استثناء اتی وجـود         مگر درب 
دارد که به اجاره طويل املدت وقف جواز داده شده مگر           

حاالت ضرورت اينست   . اين اجاره بنا به ضرورت است     
که موقوف به ترميم واعمار ضرورت داشته باشد ومثره و          
پولی برای اعمار آن وجود نداشته باشد وکسی هم حاضر          

ه آن عجالتاً نباشد وتبديل موقوف      به استئجار و دادن اجر    
.هم به عني ديگری متعذر باشد

پس درين حالت ضرر حمقق که عبارت از عـدم اعمـار            
موقوف است، به ضرر حمتمل، دفع ميگردد وضرر حمتمل         
عبارت از خوف ابطال موقوف در آينده اسـت، پـس            
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موقوف بنا به ملحوظات فوق به اجاره به طـور طويـل            
.املدت داده می شود

بنا برين اساس طريقه های خمتلف در زمينه کيفيت استغالل  
ذاتموقوفات برای مدت طويل شناخته شده مثل حکر،         

، اجاره واحده طويل املدت وغريه که در مابعد به           جارتنيا
حتت عناوين مزارعت ، مساقات ومغارسه بيـان خواهـد      

.گرديد
)مقاطعه(حکر يا حتکري 

مده که اگر زمني به شخص      در کتب فقه اسالمی چنني آ     
به اجاره داده   ) ال شانی (معينی به غرض بنای وغراست        

شود و بعد از گذشت مدت اجاره مستأجر در باقی بودن           
زمني در دست او در مقابل اجر مثل ، رغبت داشته باشد،          
درين صورت کدام اولويتی برای او در باقی بودن زمـني           

که زمني در ملکيت    در حتت يد او وجود ندارد اعم ازين         
.کسی باشد وياموقوفه باشد
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مگر بعضی فقهای  متأخر به چنني رأی  هستند که اگـر             
اجاره به پايان رسد مگر در زمـني عمـارت، درختـان            

ولی وقف صورت گرفته،    وکشت مستأجر که به اجازه مت     
، درين صورت مستأجر اولی ومستحق تر به        موجود باشد 

اجاره آن می باشد، اين در       اجاره زمني بعد از انتهای عقد     
صورتی که خوفی از طرف مستأجر در موقوف وجـود          

.نداشته باشد تا از وقف و مستأجر ضرر دفع گردد
اينست اصل مسئله در زمني حمکره واز مهني جـا، عقـد            
اجاره زمني وقف برای مدت طوالنی به طريقـه حکـر،           

.نشات می منايد
برای بنا، ـال  زمني موقوف    مهچنان حکر به اجاره دادن    

، بدون تقييد به کدام قيدی، صورت گرفته می تواند          شانی
به گونه ای که حمتکر مالک حق بقاو قـرار را در زمـني     

.حمتکره تاوقتی که ملتزم به دفع اجر مثل داشته می باشد
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به مفهوم عمومی آن عبارت از ترک زمني موقوفه    " حکر" 
ملتـزم بـه   دردست مستأجر آن است، واينکه تاوقتی که   

.دادن اجر مثل باشد، از ان زمني جدا نگردد
از ديدگاه فقه و شريعت  چـنني        " حکر" مهچنان تعريف   

شده می تواند که حکر عبارت از عقد اجاره به قصد باقی        
بودن زمني در دست مستأجر به خاطر بنا و يا ال شانی            
ويايکی  ازين دو باشد، اعم از ينکه زمني در ابتداء برای             

تعيني و ختصيص شده باشد ويا به مـدت معلـوم         " کرح"
غرض بناء  ويا غراست وياهردوی آن به اجاره داده شود           
و بعداً زمانی که مدت عقد اجاره به پايان می رسـد دو             

.باره عقد جتديد گردد
حکم حتکري و يا حکر اينست که اجره زمني حمکره در متام     

بلکـه اجـره   احوال، وظروف ثابت باقی بوده منی تواند،     
زمني حمکره به   تغيري زمان، شرايط و ظروف  واحـوال             
تغيري می منايد، گاهی زياد می گردد وگاهی هم کم مـی          
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شود، به اعتبار اينکه اجره نفس زمني پايان  ويا باال مـی             
.رود

اصل در زيادت ونقصان اجره زمني، زيادت ونقصان اجره         
وکثـرت   به اعتبار ذات زمني و تغيري حالت ومکـان آن         

رغبت های مردم است، نه به سبب آنچه که حمتکـر از            
قبيل بناء، عمارت وغريه در آن اجنام داده است، که بـه            

.چنني زيادت وتصرف التفات منی شود
آنچه را که حمتکر از قبيل بناء ، غرس وغـريه در زمـني              
موقوف اجنام می دهد، ملکيـت اوسـت، ودر حمـدوده          

تواند ، حمتکر می تواند از     شريعت در آن تصرف منوده می       
بناء و حاصالت زمني حمتکره برای خود استفاده منايد واز          
آن در بدل ويا بدون بدل تنازل منايد وهم می تواند که آن           

.ها را به رهن داده ويا وقف کند
هرگاه حمتکر فوت می کند آنچه را که در زمني حمتکـره            

منايد، زيـرا  اجنام داده وحاصل گرفته به ورثه او انتقال می  
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بدون اصل زمني    –ملکيت او می باشد و به عنوان ترکه         
.ن می رسدابه مستحق–

اگر بناء و ال های زمني حمتکره ازبني رفتـه و ختريـب             
گردند وحمتکر ويا وارث او از دادن اجر مثل امتناع ورزد،        
درين حالت عقد فسخ گرديده وزمني به وقف  خـالص           

.عاده می شودبدون تعلق حق کسی به آن ا
قاضی به فسخ عقد و به کشيدن زمني وقـف از دسـت             
مستأجر، حکم می کند، واين حکم زمانی است که ظاهر           
گردد که حمتکر ويا وارث او مفلس ويا بدمعاملـه ويـا            
متغلب است وخوف غلبه او بر وقف می رود، که دريـن     
حاالت زمني به وقف خالص  به خاطر دفع ضرر بر مـی             

.گردد
وع استغالل موقوف  به اجاره برای مدت طويل، در          اين ن 

واقع عقد غري صحيح است، زيرا چنني معامله عبـارت از           
عقد اجاره برای مدت جمهول است وفقـط بـه خـاطر            
ضرورت و حاجت در وقتی که وقف، مثره وعايدی بـه           
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خاطر اعمار وبنای آن نداشته باشد، جايز می باشـد، آن           
گر چه اين معامله ميان     . را هم به اعطای مستأجر اجر مثل     

مردم معروف بوده و تعامل بان جريان دارد زيرا با کـدام         
نص شرعی خمالفت ندارد، مگر باز هم از ضرر به وقـف            

.خالی نيست خصوصاً که درست استعمال نگردد
م در قـانون عـراق بـه         ۱۹۲۹به مهني خاطر در سال      

از ربط  ) ۲۷(مقتضای ماده هفتم قانون اداره اوقاف مشاره        
. زمني وقفی به حکر منع صورت گرفته است

موقوفات ذات اإلجارتني
مراد از موقوفات ذات اإلجارتني مستغالت وقفی اند کـه          
ازجانب متولی به اذن حمکمه برای مدت غري معينـه بـه            
اجاره داده می شود، نوعی ازين اجاره طوريست که اجره          

آن  آن معجل بوده ومعادل قيمت موقوف است، کـه از         
اجره در اعمار موقوف استفاده شده می تواند ونوع ديگر          
آن اجره مؤجل است که در اقساط ساالنه به جهت وقف           

.تأديه می گردد
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اساس در جواز عقد ذات اجارتني فوت منفعت موقوف به          
صورت کلی است طوری که عايدی نداشته باشد که بان          

ه موقوف ترميم واعمار گردد وکسی هم در زمينه اجـار         
گرفنت موقوف به اجره که دفعة اداء گردد، حاصر نباشد          

.واستبدال موقوف هم بناء به سببی متعذر باشد
جموز و مسوغ ذات اإلجارتني مهان جموز ومسوغی اسـت          
که به آن حکر جايز می شود، طوريکه در اذن قاضی بـه     

.آن مصلحت وقف قبل از هر اعتبار مراعات گردد
اإلجارتني از حلاظ تـصرف      حکم زمني های موقوفه ذات    

مستأجر در مدت حيات مستأجر وانتقال اين حق بعـد از           
وفات او به ورثه اش ، مشابه حکم حق مقـرر بـرزمني             
سلطانی است که صاحب آن قدرت ومتکن تصرف در آن          

زيرا مستأجر به صورتی که گذشت مالک حـق         . را دارد 
تصرف در زمني اجاره شده را دارد که درآن بـه گونـه         

.خصی انتفاع گرفته می تواندش
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آنچه را که مستأجر در موقوف احداث وانشاء می کند،          
ملکيت وقف است، زيرا آنچه را که در احداث وانشای          
وقف انفاق می کند در مقابل بدل مزد معجـل اسـت،            
مزدی که مساوی به قيمت زمني مأجور در وقت اجـاره           

.می باشد
أجر اجنـام داده    زمانی که حمدثات وانشاءاتی را که مـست       

منهدم وختريب گردد، مستأجر وورثه او بعد از مـرگ او          
مکلف اند که آا را بنا و اعمار منايند واگر از اعمار جمدد      

.امتناع ورزد عقد اجاره فسخ می گردد
هنگامی که عقد فسخ گرديد عقارات به وقف بدون اينکه         
حق کسی برآا مرتب باشد برمی گردد ومهچنان اگـر          

مستأجر منقرض گردد، وقف به حالت خود بر مـی       ورثه
.گردد يعنی متعلق به احکام وقف می شود

م ربـط   ۱۹۲۹باوجود اين مهه در قانون عراق در سـال          
.موقوفات را به اجارتني منع قرار داده است
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موقوفات ذات اإلجارة الطويلة
اين اجاره عبارت از مستغالتی اند که به اجـاره واحـده           

ويل غري معني در مقابل اجره حمدود سـاالنه         برای مدت ط  
که از جانب مستأجر به جهت وقف تأديه می گردد، داده           

.می شود
اين عقد در قدمي االيام به خاطر مصلحت وقف صـورت           
می گرفت که مستأجر به مقتضای اين عقد تا که حيات            
است حق تصرف در موقوف را پيدا می کنـد وهرگـاه            

رثه اش انتقال می کند اگر ورثه       وفات  منايد اين حق به و      
.ای نداشت موقوف به جهت وقف حتويل داده می شود

چون عقد اجاره طويل املدت غري معني در اکثر مـوارد           
منجر به ضياع  عقارات وقفی می گردد و بـه دسـترس             
افرادی قرار می گريد که تصرفات انشائی در آا می منايند    

ا مـدت زيـادی   که مفضی به ضياع  وقف می شود، هلذ    
.است که اين عقد متروک می باشد
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مزارعت
مزارعت عبارت از عقدی است که ميان صاحب زمني و          

بر مزروعات  صـورت مـی        –کشت کننده    –مزارع  
–گريد، ازيک جانب زمني است واز جانب ديگر مزارع          

.–عمل 
صاحب زمني ومزارع درين عقد به حصه ای از حاصالت          

عيني می گردد، اتفاق می مناينـد       زمني که در وقت عقد ت     
در قـانون مـدنی     . که اين حصه به مزارع داده می شود       

: عقد مزارعت چنني تعريف گرديده      ) ۸۰۵(عراق ماده   
مزارعت عبارت از عقدی است ميان صـاحب زمـني          " 

ومزارع بر حاصالت زمني که بر حصه معينـی از آن در            
".وقت عقد اتفاق می کنند صورت می گريد

تعريف چنني معلوم می شود که متولی وقـف مـی           ازين  
تواند طرفی از عقد مزارعت به اعتبار اينکه صاحب زمني          
است، باشد نه به اعتبار اينکه مزارع باشد، در وقت اجنام           
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عقد تعيني حصه شايع حمصول شرط است وهم حماسبه ختم          
.وبذر از اصل حمصول وتقسيم  مابقی آن نيز جواز دارد

رعت در اصل عقد صورت می گريد کـه         تعيني مدت مزا  
متولی با مزارع اجنام می دهد ودر صورتی کـه مـدت            
مزارعت از سه سال بيشتر می باشد از حمکمه بايـد اذن            

اگر مدت مزارعت تعيني نگردد، مـدت آن        . گرفته شود 
.يکسال می باشد

)باغداری(مساقات 
مساقات ويا باغداری نوعی از استغالل باغهـای وقفـی          

درختان وتاک های آن به سبب کـم تـوجهی      است که 
اين باغها به باغداری بـرای      . ضعيف و بی مثر شده باشد     

مدت معلوم سپرده شده تا به آب ياری، خدمت، حفـر           
چاه وغريه خدمات باغداری اقدام منايد و درمقابل حـصه          

. ای از مثرات باغ که مشاع است برايش داده می شـود           
ازه داده اند که بـا اذن       فقهای کرام برای متولی وقف اج     
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قاضی در صورتی که مدت مساقات بيشتر از سه سـال           
.باشد، به اجرای مساقات بپردازد

) باغدار(طوريکه برای متولی اجازه داده اند که به مساقی          
اختيار دهد که با مساقی ديگر در صورتی که خواسـته           

.باشد عقد منايد
ايز مـی   عقد مساقات از مجله عقودی است که قانوناً ج        

.باشد
مهان قانون چنني آمد است که اگر مدت        ) ۸۱۷(در ماده   

مساقات معلوم نگردد، مساقات بر اولني مثره ای واقع می          
.شود که در مهان سال عقد حاصل می گردد

قانون مدنی عراق چنني آمده که اگـر        )  ۸۱۸(در ماده   
متعاقدان مدت عقد را طوالنی تعيني منايند طوريکـه تـا           

دت زنده منی باشند ويا مدت عقد را کوتاه تعيني          آخرآن م 
منايند که در آن مثره بريون شده منی تواند دريـن هـر دو       

.صورت عقد باطل می باشد
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مغارسه
فقهای کرام برای متولی اجازه داده اند که زمني وقف را           
غرض ال شانی برای مدت معلوم به کسی سـپرده وآن           

آن درختان متعهد بـه      کس در مقابل مثره معني حاصله از      
.اجرای خدامات الزم به درختان گردد

قانون مدنی عراق مغارست چنني تعريف      ) ۸۲۴(در ماده   
مغارست عبارت از دادن زمني به کسی غرض        :" گرديده  

ال شانی و تربيه وخدمت درختان، برای مدت معلوم در          
مقابل اينکه زمني ويا اشجار ومثـرات آن ميـان عامـل            

".مشترک باشد می باشدوصاحب زمني
معلوم است که فقره اخري اين ماده به زمني وقفی منطبـق            
منی گردد، زيرا اين درست نيست که بامغارس در مقابل          
حصه ای از زمني وقف عقد صورت گريد، زيرا اين شرط           
وعقد وقف را از وقفيت آن بريون می کند، آنچه نسبت           

دادن حصه ای   به وقف در زمينه مغارست جواز دارد مهانا         
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از مثرات ودرختانی که مغارس غرس منوده وبـه تربيـت           
.وخدمت آن متعهد گرديده می باشد

استغالل غري قانونی موقوفات مستوجب عقوبت جنائی است

قانونگذار عراق برای محايت وحفاظت وقف از جتاوزات        
که ذريعه بناء، زراعت، غرس وغريه که از جانب مستأجر          

ام شده ويا کسی ديگری صورت می       که مدت اجاره او مت    
گريد، عمل منوده وقراری را در زمينه عقوبت جنائی بـر           
متجاوز صادرمنوده است ، تا با اين عقوبت جتاوز و تعدی           

در ماده هـای    . از وقف دور ومعاوضه عادل بوجود آيد      
قانون اداره اوقاف، احکامی وضع گرديده که        ۱۴–۱۲

صويب گرديـده   در زمينه عقوبت متجاوز بر وقـف تـ        
.وضرورت آن احساس می شود

کسانيکه جتاوز بر وقف را مباح می داننـد، اگـر رادع            
وزاجری ويا ترس دهنده از عذاب آخرت وجود نداشـته          
باشد، بر وقف تعدی وجتاوز منوده ووقف را از وقفيـت           
بريون می سازد مگر مهني قوانني جنائی است که دسـت           
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دارد و بر وقف تعـدی      متجاوز را از تعدی وجتاوز باز مي      
.صورت منی گريد

پس الزم می بينم که مفهوم بعض نصوص مواد سه گانـه         
را در ينجا نقل منامي تا مأمول شرعی جديد به اميد حـسن     

قانون اداره   ۱۲ماده  . تطبيق وتنفيذ در وقف حاصل گردد     
هر متجاوز بر وقف به     : اوقاف عراق چنني تقاضا دارد که     

آن بعد از نفاذ اين قانون به حبس        غرس ، بنا و يا زراعت       
که از يک ماه کم وازيک سال زياد نباشد معاقبـه مـی             

ويا به غرامت که از صد دينار کـم واز پنجـصد      . گردد
دينار زياد نباشد ويا به حبس و پرداخت غرامت وتعويض          
که کم تر از ضعف اجر مثل از تاريخ جتاوز تا تاريخ قلـع    

ی گردد وحمکمه بايد هر چه      بنا و حمدثات نباشد، معاقبه م     
.عاجل تر به حسم وفصل اين دعوی بپردازد

بر دوائر اوقاف الزم اسـت  : چنني آمده که ) ۱۳(درماده  
که موقوفات در مربوطه هر اداره قرار داشته باشد، مهـان      
اداره، به متجاوز اخطار دهد که در خالل يکماه به قلـع            
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ر مـدت   حمدثات، مغروسات ومزروعات اقدام منايد، اگـ      
اخطار متام و متجاوز به قلع حمدثات وغريه نپردازد دريـن           
صورت اداره وقف مکلفيت دارد که بـه حمکمـه واداره           
حتقيق وحمکمه جزاء  مراجعه منوده و از حمکمـه مطالبـه            

.قانون اداره اوقاف را منايد) ۱۲(تطبيق احکام ماده 
ذکـر  ) ۱۳(و  ) ۱۲(هم احکام ماده های     ) ۱۴(در ماده   

ده که هرگاه مدت اجاره متام گرديـده و مـستأجر       گردي
زمني موقوف رابه اداره اوقاف تسليم نکند، پس ماده های          

.بااليش تطبيق گردد) ۱۳(و ) ۱۲(
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مبحث دوم
اعمار و صيانت موقوفات

صيانت واعمار موقوفاتی که آماده ره گريی اند
متولی وقف بايد به صيانت و حفاظت موقـوف معمـور           

ی بپردازد که از ختريب آن جلوگريی صورت گـريد        طور
چنانچه به اعمار وترميم موقوفی می پردازد کـه خـراب      
گرديده ويا رو به خرابی است، هر کدام راطـوری کـه        

.مناسب است اعمار واصالح منايد
اين به خاطری که هدف از وقف طوريکه می دانيم انتفاع           

مانی بوجـود  بان به وجه کامل می باشد و انتفاع کامل ز        
ميايد که از وقف حفاظت وصيانت صورت گرفتـه ودر          

.اصالح آنچه که خراب گرديده اقدام گردد
هلذا قاعده واصول در نزد متام فقهاء اينست کـه اوالً در            
راستای اعمار موقوفات از مثره وقف استفاده شود، اين در          
صورتی که وقف به ترميم و عمارت ضـروری احتيـاج           

ن اعمار وصرف از مثره قبـل از صـرف          داشته باشد واي  
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برمستحقني باشد، اعم از ينکه واقف تقدمي عمارت را بر          
.مستحقني شرط منوده باشد و يا نه منوده باشد

هرگاه موقوفات که آماده ره گريی اند از مجله موقوفات          
مسقف يعنی سقف دار باشند مثل دکان، منـزل وغـريه          

قني شرط منوده باشـد     وواقف تقدمي اعمار آن را بر مستح      
درين صورت اگر اعمار وقف در وقت تقسيم مثره وقـف     
ضروری باشد بايد از شرط واقف پريوی صورت گـريد،          
هرگاه ضرورت دفع واعمار صورت گريد، آنچه از مثـره          

.وقف باقی ماند به مستحقني بايد صرف گردد
اگر اعمار وقف در وقت تقسيم مثره ضروری نبود، متولی          

ا از روی احتياط حسب حاجت ذخريه منايد تـا          مثره ای ر  
در آينده در صورت که وقف از مثره خالی گردد، به کار            
آيد بعد از ذخريه قسمتی از مثره بقيـه آن برمـستحقني            

.صرف گردد
اگر واقف تقدمي اعمار را شرط نکند ويا از ان سـاکت            
باشد، در وقت حاجت اعمار وقف بر مستحقني مقدم می          
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ين صورتی چيزی را برای اعمـار وقـف         باشد، مگر در  
ذخريه نکند زيرا حاجت احساس منی گردد، بلکه متام مثره          

يعنی هرگاه موقوفات در    . وقف بر مستحقني صرف گردد    
وقت تقسيم مثره به اعمارضرورت نداشته باشد، پس متـام     

.مثره صرف مستحقني گردد
اعمار موقوف از مثره وقف صورت می گـريد، ايـن در            

خرابی وقف به عمل غري نباشد واگر موقوف          صورت که 
به سبب غري ختريب گرديده باشد، درين صـورت مهـان        
شخص متعدی موقوف را اعمار وآباد بسازد اگر موقوف         
زمني زراعتی باشد وبرای زراعت آماده گرديده باشـد،         
مگر به مرور زمان، خاره گرديده وقابليت کشت شدن را          

از مثره وقـف آن را       از دست بدهد درين صورت متولی     
آباد منوده ودر اصالح آن بکوشد و درين وقـت بعـد از    

.اصالح زمني بقيه مثره را به مستحقني صرف منايد
اگر موقوف درختان باشند که خوف هالک واز بني بردن      
آا موجود باشد درين صورت متولی می تواند، از مثره آن          
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ته آا را   ال خريداری منوده ودر جنب درختان ازبني رف       
البته به   –غرس منايد اگر موقوف منـزل مسکونی باشد        

و به اعمار ضرورت داشته باشد مثلی که          –شرط واقف   
بعض ديوارهای آن منهدم شده باشد، درين حالت قاضی         
به کسی که درآن سکونت دارد امر منايد تا آن را اعمـار   

ست وترميم کند، اگر از اعمار وترميم ابا ورزيد ويا تنگد         
بود، منـزل  را از حتت دست او کشيده به کسی ديگری   
به اجاره بدهد ودرمقابل مزد آن منــزل را در اعمـار            

بعد از انتهای مدت اجـاره قاضـی        . وترميم صرف منايد  
منـزل را به مستحق وموقوف عليه تسليم کنـد، زيـرا           
کشيدن منـزل از دست مستحق وموقوف عليه کـه از          

باشد، بناء به ضرورت اجنام شده      اعمار واصالح آن عاجز     
است، تا منافع وقف يکدم ختم نگردد، وضرورت به قدر          

.آن صورت می گريد
در قانون مدنی عراق به حق متولی اشاره صورت گرفتـه           
وچنني صراحت دارد، که متولی حق دارد تا در اصـالح           
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واعمار موقوف طبق تفصيل احکام فقهی بپردازد در ماده         
متولی می تواند در    :" اوقاف چنني آمده   قانون اداره ) ۱۱(

خريدن امالک، اعمار آن ها وساخنت مبانی برآـا بـه           
موافقه ديوان اوقاف اقدام منايد، اگر قيمت اعمار وتـرميم     
به کم تر از ده دنيار می رسيد به موافقه ديوان اوقاف هم             
ضرورت نيست در صورتی که متولی خوداو واقف نيـز          

". باشد مستثنی می باشد

اعمار مؤسسات دينی وخرييه
اگر موقوف عليه مؤسسه دينی وياخرييه باشد مثل مسجد،         
مدرسه وغريه وبه اعمار واصالح ضرورت داشته باشـند،         
درين صورت اعمار وترميم آا به صرف مثره به مستحقان          

.که ارباب شعاير ووظايف اند، مقدم می باشد
گردد، صـرف   اگر متام مثره صرف اعمار وترميم موقوف        

مثره از ارباب شعائر از قبيل امام، خطيب ومؤذن واصحاب        
وظائف مثل خادم، معلم، حارس وغريه قطع می گـردد،          
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اگر چه درين قطع آا متضررگر ديده وشـعائر از قبيـل            
.امامت خطابت وغريه معطل هم گردد

آنچه از مثره وقف ازين افراد مذکوره قطع گرديـده بـه            
درساهلای آينده حاصل می گردد معاوضه  باقيمانده مثره که    

.منی شود
اگر متولی چيزی از مثره را با وجود احتيـاج مؤسـسه            
درزمينه اصالح و ترميم آن باا يعنی مستحقان صـرف          
منايد، درين صورت متولی متعدی پنداشته می شود وآنچه         

متـولی  . را که باا صرف منوده ضمان آن بر متولی ميايد       
وع به مثره ای را دارد که به آا داده          درين حالت حق رج   

است، زيرا آا چيزی را که مستحق آن نيستند اخذ منوده           
اند در حالی که حقوق آا بعد از اعمار واصالح موقوف           

.باا می رسد
اگر مؤسسه خرييه ای به صورت کلی به يکبارگی معطل          
قرار داده شود ومردم از آن مستغنی گردند، مثل مـسافر           

وقفی که برای اسـتقبال از مـسافرين باشـد وراه            خانه
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مسافرين از آن به راه ديگری بر گردد، دريـن صـورت            
برای قاضی جواز دارد که به استبدال آن در حمل ديگری           
که حمل استقبال مسافرين است اذن منايد ويا آن را آمـاده           
استغالل منوده و مثره آن را در جای ديگر و مؤسسه خرييه            

منفعت ويا مـشابه آن را دارد، صـرف          ديگری که عني  
درقانون اداره اوقاف عراق ماده هفتم وفقره دوم به         . منايد

:" اين موضوع اشاره صورت گرفته وچنني صراحت دارد       
هرگاه به طور کلی مؤسسه خرييه ای معطل گردد ويـا           
کدام هدف و غايه ای که درآن مرتب بود منتفی گردد،           

علی اوقاف مؤسسه موقوف    جواز دارد که به قرار جملس ا      
تبديل گرديده و در بدل آن مؤسسه ديگری که عني هدف 
وغايه را دارد در حملی که بان احتياج وجود دارد، اعمار           

.وآباد گردد
اگر حاجت به آن هم منتفی گردد، مؤسسه ديگری مشابه          
آن اعمار و بناء گردد واگر اعمار وبنای مؤسسه ديگری          
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ه به عنوان مستغل اوقاف باقی هم متعذر گرديد، آن مؤسس   
".می ماند

يا د داشت مترجم
دلو به ۲۰هـ ش ۱۳۸۷ترمجه اين کتاب را درسال 

۳۷متان شب در کابل مکروريان سوم اپار۱۰:۳۵ساعت 
.مع اخلري متام منودم

واحلمدهللا علی ذالک
فروتن
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قسمت دوم
وقف در آئينه قانون

وقف در قانون مدنی افغانستان
۳۴۳ماده 

وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه وبذل          
.امور خرييهه منفعت آن ب

۳۴۴ماده 
وقف، دارای شخصيت حکمی است که توسط اساسنامه        

.تثبيت می گردد
۳۴۵ماده 

برای وارسی امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف          
وجود دارد که عوايد و مصارف آنرا مطابق بـه شـرايط            

. منايدی  الزمه وقف بر وفق اساسنامه آن اداره و مراقبت م         
.مگر اينکه قوانني خاص طور ديگری حکم کرده باشد
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۳۴۶ماده 
وقف دارای حقوق و وجايب مالی مستقل بـوده و بـه            
پرداخت ديونيکه طبق شرايط اساسنامه به مصرف رسيده،        

.مکلف می باشد
۳۴۷ماده 

ه تغيري در مصارف و     صحت وقف، رجوع از آن و هرگون      
شرايط الزمه ويا معاوضه مال موقوفه، وقتی از طرف وقف        

.کننده اعتبار دارد، که در دفاتر مربوط ثبت گرديده باشد
۳۴۸ماده 

اين قانون در دفاتر خاصيکه     ) ۳۴۷(اجراءات متذکره ماده    
در اداره ثبت اسناد باين منظور تعيني گرديده بـه ثبـت            

.مريسد
۳۴۹ماده 
اه نزد ثبت کننده راجع به اعتبار سند وقـف مـانعی    هرگ

ظاهر گردد، موضوع غرض انفصال و اخذ تـصميم بـه           
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حمکمه غرض انفصاو اخذ تصميم به حمکمه مربوط رجعت         
.داده می شود

۳۵۰ماده 
هرگاه وقف طبق احکام احکام مندرج اين قانون صورت         

.نگرفته باشد، مدار اعتبار شناخته منی شود
۳۵۱ماده 

حرمان از استحقاق و يا رجوع از وقف در حمکمه مربوط           
.صورت ميگريد

موضوع به اشخاصيکه حرمان يا رجوع از استحقاق شان         
داده شده ابالغ می گردد، تا داليل خود را به حمکمه ارائه            

.منايند
۳۵۲ماده 

هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفيکه قانونا ممنـوع ويـا           
اقد اهليت قانونی باشد، اداره     باطل بوده ويا وقف کننده ف     

.ثبت اسناد در مهچو موارد به ثبت آن اقدام منی منايد
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۳۵۳ماده 
هرگاه وقف به شرط غري صحيح مشروط گرديده، وقـف   

.صحيح و شرط باطل شناخته می شود
۳۵۴ماده 

.وقف بطور دائمی يا موقت جواز دارد)۱(
وقف برای مسجد و موسسات عامه طـور موقـت     )۲(

.ه منی تواندصورت گرفت
وقف خاص موقت بوده و به زيـاده از دو طبقـه          )۳(

.اوالد وقف کننده جواز ندارد
۳۵۵ماده 

وقف به امور خرييه وقتی جواز دارد که از نظر احکام دين          
.مقدس اسالم ومنافع ملی، امر خرييه شناخته شود

۳۵۶ماده 
.وقف اموال منقول و غري منقول جواز دارد)۱(
وال غري منقول جواز نـدارد،  مشاع در ام  وقف جزء )۲(

.مگر در صورتيکه مفرز و معني گرديده باشد
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۳۵۷ماده 
اسهام شرکتهای که فعاليت جماز دارند وقف شـده مـی           

.تواند
۳۵۸ماده 

اظهارات وقف کننده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و          
.معانی آن اعتبار دارد

۳۵۹ماده 
ی از وقـف عـام   وقف کننده منی تواند از متام ويا قسمت       )۱(

اما برای جهات مصرف آن شروطی را در حدود         . رجوع منايد 
.احکام اين قانون هنگام ثبت وقف تعيني منوده می تواند

سيـسات  کننده منی تواند در وقف مسجد و تأ وقف  )۲(
. عامه و چيزيکه به آا وقف گرديده تغيريی وارد منايد

۳۶۰ماده 
ح و مطابق به    تغيري در شروط مصارف وقف عام طور صري       

.احکام مندرج اين قانون صورت ميگريد
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۳۶۱ماده 
وقف کننده می تواند در حدود احکام  اين قانون استفاده           

:از حقوق آتی را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد
اعطاء و حرمان–۱
زيادت ونقصان–۲
تغيري–۳
بادلهم–۴

۳۶۲ماده 
ره اوقاف در دفتـر     مبادله مال موقوفه پس از منظوری ادا      

.مربوط ثبت می گردد
۳۶۳ماده 

اقرار وقف کننده يا غري راجع به نسب شخص، در حاليکه      
ار موجود باشد، بر موقوف علـيهم       قرائن بعدم صدق اقر   

.ثري نداردتأ
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استحقاق در وقف–فرع اول 
۳۶۴ماده 

هرگاه در وقف به اقارب منظور وقف غري معني يا حمـل            
نبوده ويا اصال به آن مصرف ضرورت       مصرف آن موجود    

احساس نگرديده و يا اينکه حاصالت وقف بيش از اندازه          
مصرف مورد ضرورت باشد، حاصالت وقف متامـا ويـا    
قسمت باقيمانده آن به اجازه حمکمه بـه اوالد والـدين و         
اقارب حمتاج وقف کننده باندازه ضـرورت هـر کـدام           

.مبصرف مريسد
۳۶۵ماده 

تواند بيش از ثلث مال خود را بـه          وقف کننده منی  )۱(
اشخاص غري وارث يا به بعضی از ورثه ويا امـور خرييـه    

.وقف منايد
ثلث مال به تناسب دارائی شخص هنگام وفـات او          )۲(

.سنجش می گردد
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۳۶۶ماده 
وقف کننده می تواند مجيع مال خود را به متام ورثه           )۱(

.اش وقف منايد
باشد، می تواند اگر وقف کننده حني وفات وارث نداشته)۲(

.مجيع مال خود را به هرجهت خرييه که خبواهد وقف منايد

۳۶۷ماده 
وجه و والدين شخص وقف کننـده      زاوالد، زوج يا    )۱(

که حني وفات موجود باشند، وقتی از وقف بيش از ثلث           
مال مستحق می گردند که حق ارث شان بـه سـببی از             

ق بـه   توزيع استحقاق مطاب  . ده باشد اسباب، ساقط نگردي  
حکام مرياث عملی گرديده و در صورت وفات آا بـه           ا

.اوالد شان منتقل می گردد
اندازه حصه خـود    ه  اگر يکی از مستحقني قبال ب     )۲(

مالی را بدون عوض از وقف کننده دريافت منوده باشـد،           
در . استحقاق وی از مال موقوفـه سـاقط مـی گـردد       

صورتيکه کمتر از استحقاق خود دريافت منـوده باشـد          



٣٤٣وقف در آئينه فقه و قانون

اين قانون ) ۳۶۸(تفاوت آنرا با در نظر داشت احکام ماده     
.مستحق می گردد

۳۶۸ماده 
وقف کننده می تواند استحقاق مال موقوفه اوالد خود را          

فرع متوفی   یکه در حال حياتش وفات منوده است، برپا       
. اين قانون تسليم منايد   ) ۳۶۷(احکام ماده   ه  منوده مطابق ب  

قبل از وفات وقف کننـده       مشروط بر اينکه فرع مذکور    
.حيات داشته باشد

۳۶۹ماده 
اين قـانون   ) ۳۶۷(احکام ماده   ه  شخصی را که مطابق ب    

مستحق مال موقوفه گرديده، منی توان متاماً ويا قسماً از آن          
حمروم منوده ويا چنان شرطی گذاشت که موجب حرمـان    

حکام مواد منـدرج    ستحقاق وی گردد، مگر مطابق به ا      ا
.اين قانون
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۳۷۰ماده 
مـانع  . قتلی که وارث را از مرياث حمـروم مـی سـازد       

.استحقاق وی از مال موقوفه نيز ميگردد
۳۷۱ماده 

هرگاه وقف کننده، شخصی را که مطابق احکام اين     )۱(
قانون در وقف حق ثابت داشته باشد، از وقـف حمـروم            
سازد، سهم ثابته وی برايش داده شده و متبـاقی آن بـر             

يکه ازوقف حمروم نگرديده اند، به تناسب       اشخاص ديگر   
.اسهام وقف شان توزيع می گردد

ادعای سهم ثابته تا يکسال از وفات وقف کننـده          )۲(
.قابل اعتبار است

۳۷۲ماده 
تنازل موقوف عليه از استحقاق خود يا اقرار وی به متام يا            

.قسمتی از آن برای غري جواز ندارد
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۳۷۳ماده 
ی گذارد که خمالف منافع ملـی،       هرگاه وقف کننده شرط   

مصلحت وقف يا مستحقني باشد، وقف صحيح اما شرط         
.از اعتبار ساقط ميگردد

۳۷۴ماده 
يده انتقـاع از آن     دمنـزليکه به مقصد سکونت وقف گر     

بغري از سکونت يا منـزليکه برای انتفاع غري از سکونت          
مشروط بـر    گرديده، سکونت در آن جماز ميباشد؛      وقف

.خالف آن قرار صادر نکرده باشده کمه باينکه حم
۳۷۵ماده 

اصل  ه وقف بر طبقات مرتب گرديده باشد،      هرگا)۱(
در صـورت وفـات   . فرع غري خود را حمجوب منی سازد    

.اصل، استحقاق وی به فرع وی انتقال می منايد
اثر ازبني رفنت يک طبقـه      ه  تقسيم حاصالت وقف ب   )۲(

ه فـرع  يک فرع بدر اين صورت اسهام از. تغيري منی منايد 
حکام مندرج فقره اول اين ماده انتقال می        ديگر مطابق به ا   
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مگر در صورتيکه عدم تغيري در آن موجب حرمـان          . منايد
.کی از مستحقني وقف گرددي

۳۷۶ماده 
ريکـی از  يده و د  دهرگاه وقف بر طبقات مرتب گر     )۱(

استحقاق وقف مطابق بـه      طبقات مستحق موجود نباشد،   
.به طبقه بعدی انتقال می منايداحکام اين قانون

اگر در طبقه اولی بعداً مـستحق موجـود شـود           )۲(
.استحقاق شان جمدداً اعاده می گردد

تقسيم وقف–فرع دوم 
۳۷۷ماده 

وقف کننده بايد در سند وقف سهم مـستحقني را      )۱(
مفرز و معني منايد اگر سهم مطابق به شروط وقف کننده           

آا می توانند تفريز     د،ای از مستحقني متعلق گرد    به عده   
.اسهام شان را مطالبه منايند

اگر مال موقوفه قابل تقسيم نبوده ويا در تقسيم آن           )۲(
ضرر کلی متصور باشد، مطالبه فروش و تقسيم قيمت آن          



٣٤٧وقف در آئينه فقه و قانون

به تناسب سهم هريک از مستحقني صورت گرفتـه مـی         
.تواند
۳۷۸ماده 

ناظر وقف عامه می تواند تقسيم وقـف و تفريـز سـهم           
.وقف عامه را مطالبه منايده وط بمرب

۳۷۹ماده 
حمکمه تقدمي می شود اثر در خواستی که به ه تقسيم وقف ب  

.تقسيم اجنام شده قابل فسخ منی باشدصورت می گريد،

اداره وقف–فرع سوم 
۳۸۰ماده 

وقف کننده در سند وقف، شخصی را برای نظـارت در           
ـ   به امور اداره،   ه و توزيـع  دوران انـداخنت مـال موقوف

سب اسهام شان کـه در      به تنا حاصالت آن بر مستحقني     
ه، حدود وظايف   سند وقف تصريح شده باشد، تعيني منود      

نظـارت ميکنـد   شخصی که بعداًو صالحيت وی را به ا 
.تعيني مينمايد



٣٤٨وقف در آئينه فقه و قانون

۳۸۱ماده 
به حاسب وقف، مطالبه    ناظر منی تواند بدون اجازه حمکمه       

ه نظور اداره وقف و بـ     قبول تعهدات عادی مب    قرض منايد، 
.دوران انداخنت آن ازين حکم مستثنی می باشد

۳۸۲ماده 
هرگاه حمکمه مال موقوفه را تقسيم ويا سهم مستحقني در          
آن قبال تعيني گرديده باشد، از طرف حمکمه هريـک از           

صورتيکه واجد اهليت قانونی باشد،تحقني درسم
.حبيث ناظرسهم مربوط به خود تعيني می گردد

۳۸۳اده م
ايـن  . نظارت وقف عام از وظيفه اداره اوقاف می باشـد         

اداره امور مربوط به اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود          
.تنظيم، تصرف واداره می منايد

۳۸۴ماده 
حمکمه منی تواند برای اداره مال موقوفه بيش از يک ناظر           

تعيني منايد،



٣٤٩وقف در آئينه فقه و قانون

دريـن  که در تعدد شان مصلحت متصور باشـد،       مگر اين 
صورت حمکمه صالحيت هريک از ناظرين را تعيني منوده و   

. هر يکشان قسمتی از وقف را ختصيص بدهد       ه  می تواند ب  
.هر ناظر در اداره ساحه معينه خود مستقل می باشد

۳۸۵ماده 
باشـد،  هرگاه از مستحقني اهليت نظارت وقف را داشته       

ر د. شخصی ديگری حبيث ناظر وقف تعيني شده منيتوانـد       
صورتيکه در بني مستحقني شخص واجد اهليت نظـارت         
موجود گردد، حمکمه ختم واليت ناظر ديگر را که قـبال           

.تعيني گرديده اعالم می دارد
۳۸۶ماده 

ناظر در برابر مال موقوفه امني واز طرف مستحقني وقف           
.وکيل شناخته می شود



٣٥٠وقف در آئينه فقه و قانون

۳۸۷ماده 
ـ  طرزه  ناظر مکلف است متام مصارف را مطابق ب        ی العمل

رد، مگر اينکـه عـرف      وعمل آ ه  که حمکمه تعيني منوده ب    
.جاريه خمالف آن باشد

۳۸۸ماده 
قصري کلی ناظر بر اموال موقوفه      هرگاه ضرری از ت   )۱(

ا حاصالت آن عايد گردد، مسئول جربان خساره وارده         وي
.می باشد

اگر ضرر عايده ناشی از تقصري جزئی ناظر باشد،         )۲(
ره  به وی عايد می گردد که        وقتی مسئوليت جربان خسا   

.وظيفه نظارت را در مقابل اجراءت اجرا منايد
۳۸۹ماده 

ه حسابات وقف در حمکمه     هرگاه دعوی مربوط ب   )۱(
در صورتيکه ناظر    کلف گردد، وناظر به ارائه اسناد م     داير

نتواند حسبابات خود را در ميعاد معني طور مستند ارائـه           
تصفيه حساب اطاعت نه    منايد يا اوامر حمکمه را در مورد        



٣٥١وقف در آئينه فقه و قانون

جزای نقدی که متجاوز    ه  منايد، حمکمه می تواند وی را ب      
ه در صورت تکرار ب   . نباشد حمکوم منايد   یاز پنج هزار افغان   

.جزای نقدی الی ده هزار افغانی حمکوم شده می تواند
نظارت نيز   جرتحرمان ناظر از متام يا قسمتی از ا       )۲(

.داردجواز 
۳۹۰ماده 

حسابات عذر معقولی ارائـه      خريمورد تأ هرگاه ناظر در    
حمکمه می تواند به برائت وی يـاختفيف جمـازات           منايد،

.اين قانون حکم منايد) ۳۸۹(مندرج ماده 
۳۹۱ماده 

وقف اسـباب   ه  هرگاه حني رسيدگی به دعوای مربوط ب      
عزل وی ه موجبه عزل ناظر موجود گردد، حمکمه ميتواند ب       

.حکم منايدتاز نظار



٣٥٢وقف در آئينه فقه و قانون

۳۹۲ماده 
حمکمه تا وقتی که حکم دعوی مربوط به وقف کسب قطعيت   

.منايد، شخص ديگری را موقتا حبيث ناظر تعيني می منايد

۳۹۳ماده 
.اقرار ناظر مبنی بر نظارت شخص ديگر اعتبار ندارد

۳۹۴ماده 
استيذان حمکمه می تواند مهـه سـاله دو فيـصد           ه  ناظر ب 

و تعمري مـال     منظور مصارف ترميم  ه  حاصالت وقف را ب   
حساب امانت حتويل منوده و يا آنرا مطابق بـه          ه  موقوفه ب 

مـصرف  ه  جتاويزيکه از طرف حمکمه اختاذ می گردد، بـ        
.رسانيده و بدو ران اندازد

۳۹۵ماده 
هرگاه ناظر و يا مستحقني حتويل دو فيصد حاصالت وقف          

اين قانون صورت گرفته    ) ۲۹۴(را که مطابق حبکم ماده      
ندانند، ميتوانند تعديل يا الغای آنرا از حمکمـه      باشد، مفيد   
.مطالبه منايند



٣٥٣وقف در آئينه فقه و قانون

۳۹۶ماده 
هرگاه برای تعمري و ترميم اموال موقوفه به بيشتر از مبلـغ       

يد اين قانون ضرورت باشد، ناظر تزي     ) ۳۹۴(مندرج ماده   
.دذکره را از حمکمه مطالبه می منايمبلغ مت
۳۹۷ماده 

، و تـرميم مـال موقوفـه   مبنظـور تعمـري    حمکمه می تواند    
.عندالضرورت يک قسمت از مال موقوفه را به فروش برساند

انتهای وقف–فرع چهارم 
۳۹۸ماده 

وقف موقت با تکميل مدت معينه يا از بـني رفـنت متـام     
.موقوف عليهم ، خامته می يابد

۳۹۹ماده 
وقف در مورد هر سهم با ازبني رفنت مستحق آن خامته می            

قبل از تکميل مدت معينه با از بني رفنت باقی           گر چه  يابد،
مستحقني طبقه ايکه با ازبني رفنت شان وقف منتهی مـی           

.گرفته باشدصورتگردد، 



٣٥٤وقف در آئينه فقه و قانون

سـهم را بـه بـاقی        مشروط بر اينکه وقف کننده انتقال     
درين صورت وقف بـا از      . رده باشد مستحقني تصريح نک  

معينه بني رفنت متام مستحقني طبقه مذکور ويا تکميل مدت       
.خامته می يابد

۴۰۰ماده 
هر گاه وقف در متام اسهام ثابته خامته يابد، ملکيت مـال            

خـود وی و در     ه  موقوفه در صورت حيات وقف کننده ب      
در صورتيکه مستحق   . غري آن به مستحقني انتقال می يابد      
اشخاصـيکه حـني    ه  موجود نباشد ملکيت مال موقوفه ب     
خته شده باشـند و در     وفات وقف کننده از مجله ورثه شنا      

.دولت تعلق ميگريده غري آن ب
۴۰۱ماده 

هرگاه وقف در متام اسهام غري ثابته خامته يابد، ملکيـت           
خود وی و   ه  مال موقوفه در صورت حيات وقف کننده ب       

در غريآن به اشخاصيکه حني وفات وقف کننده از مجلـه           
در صـورتيکه    ،ورثه شناخته شده باشند انتقال می يابـد       



٣٥٥وقف در آئينه فقه و قانون

ی موجود نباشد ملکيت مال موقوفه به دولت تعلق می          وارث
.گريد
۴۰۲ماده 

هرگاه مال موقوفه به حنوی ختريب شود که اعمار         )۱(
دال آن ممکن ويا مفيد نباشد، وقف خامته می         بجمدد ويا است  

مهچنان وقف در مورد سهم هر مستحقيکه سـهميه         . يابد
مقدار ناچيزی تقليل يابد، خامتـه پيـدا       ه  حاصالت وی ب  

.ميکند
انتهای وقف به درخواست اشخاص ذيعالقه وقرار       )۲(

.حمکمه صورت ميگريد
ملکيت مال موقوفه که وقف آن خامته يافتـه باشـد، در            

خود وی و در غـريآن بـه   ه صورت حيات وقف کننده ب   
شخصی انتقال می يابد، که درحني انتهای وقف مستحق         

.شناخته شده باشد



٣٥٦وقف در آئينه فقه و قانون

اجاره وقف
۱۴۴۵ماده 

واليت اجاره وقف را دارا بـوده و موقـوف         ناظر وقف، 
مگر اينکه از جانـب وقـف       . عليه، اين واليت را ندارد    

کننده متولی باشد يا از جانب شخصی که واليت  اجاره           
.را دارد، مانند قاضی يا ناظر او اجازه داده شده باشد

۱۴۴۶ماده 
واليت قبض اجرت خمتص به ناظر بوده نه به موقوف عليه،        

.که ناظر به وی اجازه قبض اجرت را داده باشدمگر اين

۱۴۴۷ماده 
شرطيکه راجع به وقف کننده وضع گرديده رعايت مـی          
گردد و متولی منی تواند مدتی را تغيري دهد کـه وقـف             

.کننده برای اجاره وقف تعيني کرده است



٣٥٧وقف در آئينه فقه و قانون

۱۴۴۸ماده 
هرگاه مدت اجاره از طرف وقف کننده تعـيني نـشده           

در خانه و دوکان يکسال ودر زمـني        باشد، مدت اجاره    
مگر اينکه در مـورد خانـه و        . سه سال تعيني می گردد    

دوکان زيادت مدت، و در مورد زمني تنقـيص مـدت           
.مصلحت ديده شود

۱۴۴۹ماده 
به استثنای حالت ضروری اجاره خانه يـا زمـني          )۱(

.موقوفه برای مدت طوالنی يا عقود پيهم جوازندارد
جهت آبـادی مـال      اگر ناظر به حکم ضرورت    )۲(

موقوفه جمبور گردد، می تواند به  اجازه حمکمـه مـدت            
ايـن  ) ۱۴۴۸(اجاره را متجاوز از حدود مصرحه مـاده         

مشروط بر اينکه از مدت عادی عمـر        . قانون تعيني منايد  
.انسان بيشتر نباشد



٣٥٨وقف در آئينه فقه و قانون

۱۴۵۰ماده 
ناظر منيتواند وقف را برای شخص خود به اجاره بگـريد،           

.باشدگرچه به اجر مثل 

۱۴۵۱ماده 
.اجاره به کمتر از اجر مثل جواز ندارد

مگر به تفاوت ناچيز، گر چه اجاره دهنده يگانه شـخص        
.مستحقی باشد که واليت تصرف در وقف را داشته باشد

۱۴۵۲ماده 
معيار در اجاره وقف، اجر مثل زمانی است که در          )۱(

آن عقد اجاره منعقد گرديده است تغيريات بعـدی در آن      
.ثري نداردتا
در صورتيکه وقف از طرف ناظر به غنب فاحش به          )۲(

اجاره داده شده باشد، اجاره گرينده مکلف است اجـر          
.مثل را تکميل منايد، در غريآن اجاره فسخ می شود



٣٥٩وقف در آئينه فقه و قانون

۱۴۵۳ماده 
هرگاه بناء وقفی به اعمار ضرورت داشته واجـاره    )۱(

گرينده به به اجازه ناظر از مال خود به آن اقدام کند، در            
صورتيکه اکثر منافع عمارت به وقف عايد باشد، اجـاره          
گرينده می تواند تاديه مصارف مذکور را از حاصل وقف          
از ناظر مطالبه منايد گرچه رجوع اجاره گرينده قبالشرط         

.نشده باشد
اگر اکثر منافع عمارت به اجاره گرينـده عايـد          )۲(

باشد، بدون وجود شرط قبلی برناظر رجوع کرده منـی          
هرگاه اجاره گرينده يا مستحق بدون اجازه ناظر به          .تواند

اعمار بنائی از مواد خمروبه وقف بپردازد و بنـاء طـوری            
ساخته شده باشد که اگر منهدم گردد بدون مواد ختريب          
شده قيمت ديگری از آن باقی مناند، بناء جز وقف مشرده           

.شده اجازه گرينده حق رجوع را ندارد



٣٦٠وقف در آئينه فقه و قانون

۱۴۵۴ماده 
ه گرينده عالمي وقف را تغيري دهد، طوريکـه         هرگاه اجار 

آنرا متاماً يا قسماً ختريب منوده جمدداً به اعمار آن به شکل            
ديگری بپردازد، در صورتيکه  تغيري وارده به نفع وقـف           
باشد، بناء حبال خود باقی مانده اجاره گرينـده متـربع           

و در صورتيکه   . پنداشته شده، مستحق اجر مثل می گردد      
رده به نفع وقف نباشد، به ختريب بناء واعاده آن به           تغيري وا 

.شکل اولی امر می گردد

۱۴۵۵ماده 
احکام عقد اجاره بر اجاره وقف تطبيق ميگـردد، مگـر           

.اينکه به احکام مندرج اين مبحث متناقض باشد


