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مقدمه

که دارد از دیر باز مورد توجه  گسترده و پایداری  کارکردهای  وقف به دلیل آثار  و 
یخ بوده است.  شخصیت های حقوقی و حقیقِی فرهنگ های مختلف در طول تار
قرار  توجه  مورد  این موضوع  الهی است  ین دین  آخر که  نیز  اسالم  مبین  در دین 
گرامی  گرفته است و آیات و روایات فراوانی ناظر به این موضوع می باشد. پیامبر 
اسالم و ائمه پیشگامان عمل به این آموزه  دینی بوده اند. مسلمین صدر 
اسالم نیز هر کدام به مقدار توان خود سعی می کردند در لیست واقفین قرار گیرند.   
پژوهشهای  در  موضوع  این  به  پرداختن  از  کنون  تا  نیز  اسالمی  اندیشمندان 
یخی و مانند آن  گون فقهی، حقوقی، تار گونا یده اند و از زوایای  ز خود غفلت نور
کمتر  کنون مغفول مانده و  که تا به این موضوع پرداخته اند. ولی یکی از مباحثی 
به آن پرداخته شده است، بررسی آیات و روایاِت ناظر  به وقف است. لذا بنا بر  
تا  برآمدیم  اندک خود در صدد  با بضاعِت علمِی  پیشنهاد آستان قدس رضوی، 
کنیم تا فتح بابی برای پژوهشگران  این موضوع را در آئینۀ آیات و روایات بررسی 
کنند و نواقص این اثر  را برطرف  گردد و پژوهشی در خور این موضوِع مهم عرضه 

سازند. 
کار  ما در این اثر بدین قرار است:  روند 

1. مخاطب این اثر، مبلغین علوم اسالمی و عامه مردم هستند. به همین خاطر 
یم که نه چنین  سعی کرده ایم وارد بحث های فنی و تخصصی فقهی و  رجالی نشو

یم و نه چنین هدفی. بضاعتی دار
2. بیان واژه های دخیل در فهم آیات و روایات.

یح آیات و روایات. 3. بیان نکته هایی در تبیین و تشر
4. بیان احکام فقهی متناسب با روایات در ذیل هر حدیث در فصل پایانی. 
استفتائات  و مجموعۀ  توضیح المسائل  از رسالۀ  برگرفته  این احکام  سعی شده 

مراجع عظام تقلید و ناظر به مسائل مورد ابتالی امروز مردم پیرامون وقف باشد.
5. دسته بندی آیات و روایات در چهار فصل.   

واژه های  یف  تعر قبیل  از  مباحثی  به  فصل  این  در  کلیات:  بیان  اول:  فصل 
یخچه وقف، مشروعیت وقف در اسالم، دسته بندی  دخیل در موضوع وقف، تار
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آیات ناظر به موضوع وقف، اشاره شده است.
که دارای  کارکردهای وقف. با توجه به این آثار، هر مسلمانی  فصل دوم: آثار و 

کردن می بیند.  اندک توانایِی مالی باشد خود را موظف به وقف 
 که پیامبر تا روشن شود   ،از معصومین فصل سوم: سیره عملی برخی 
گفتار و رفتار خود  و ائمهخود از پیشگامان عمل به قانون وقف بوده اند و با 

کرده اند. دیگر مسلمانان را دعوت به وقف پاره ای از اموالشان 
فصل چهارم را به بیان برخی از آداب و احکام وقف اختصاص داده ایم. این 

گفتار سامان یافته است. فصل در پانزده 
کبر تقی زاده علی ا
   بهمن ماه 1391
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کلیات فصل اّول: 
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گفتار اول: تعریف واژه ها

1. تعریف وقف
و  جلوگیری  منع،  درنگ،  وقفه،  ایستادن،  توقف،  معنای  به  لغت  در  »وقف« 

کار رفته است.1 ممانعت و مانند آن به 
کردن  یسد: وقف در احادیث به معنای حبس  ین می نو یسنده مجمع البحر نو
خانه  این  ید:  می گو شخص  این که  مثل  است.  آن  منافع  رها سازی  و  مال  اصل 
کردم.2 در قاموس قرآن نیز شبیه همین معنا برای آن ذکر شده  کین  را وقف مسا

است.3 
کردن اصل مال و  رهاسازی منافع  در اصطالح فقها نیز وقف به معنای حبس 
کردن بهره برداری از سرمایه ها، برای  آن است.4 به بیان دیگر، وقف یعنی: پایدار 

تأمین نیازهای معنوی و مادِی نسل ها، به انگیزه جلب رضای الهی.5
از  است  عبارت  »وقف  ید:  می گو وقف  یف  تعر در  نیز  مدنی  قانون   55 ماده 
اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود«. منظور  از حبس نمودن عین مال، 
نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی ست که موجب تلف 
یه  ى منافع در راه خداوند و امور خیر گذار گردد.  منظور از تسبیل منافع، وا عین 

اجتماعی، می باشد.6 

2.تعریف صدقه
سازد.7  خارج  خود  مال  از  قربت  قصد  به  انسان  که  است  چیزى  »صدقه« 
گفته اند: صدقه، مطلق انفاق در راه خداست؛ اعّم از اینکه واجب باشد  برخی 

یا مستحب.8 

1 . فرهنگ معاصر عربیـ  فارسی، ص 766.
2 . مجمع البحرین، ج 5، ص 129.    

3 . قاموس قرآن،ج 7، ص 236.    
4 . تحریر الوسیلة، ج 2، ص 62؛ مصطلحات الفقه، ص 567 .

5 . کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف، ص 46.
6 . حقوق مدنی )امامی(؛ ج 1، ص 68.

7  . مفردات، ص 480،»صدق« .
8  . المیزان، ج 2، ص 397. به نقل از: فرهنگ قرآن ، ج 18، ص380.
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گونه احسان و  کتاب زکات باطنی نیز معتقد است: »صدقه« هر  یسنده ی  نو
کمك مالی و غیر مالی، که نشانگر صدق ادعای آدمی مبنی بر ایمان و محبت به 

خداوند باشد، خواه واجب باشد و یا مستحب.1 
بور نشانه صداقت  که امور مز اطالق صدقه بر وقف و  نظایر آن، براى این است 

ایمان واقف است.2                        
ین مصادیق صدقه، وقف  زتر گفت از بار گفته شده می توان  یف  بر اساس تعر
بوط  می باشد. بنابراین می توان در تنظیم آداب و احکام وقف از آیات و روایات مر

به صدقه مدد جست.
کرده اند.3  معصومین نیز فراوان از این واژه در وقف نامه های خود استفاده 
که وجود دارد  با توجه به قرائنی  از روایات، منظور از صدقه  بنابراین در بسیاری 

خصوص وقف است.

3.حبس
کردن، بازداشتن و نگه داشتن مال است.4 به  »حبس« در لغت به معنای منع 
ید و فروش و هر  که اصل مال نگه داشته می شود و خر اموال وقفی نیز از آن جهت 
ینه شود  راه خدا هز تا سود و منافعش در  انتقال آن ممنوع می گردد،  و  گونه نقل 

»حبس« گفته می شود.
از  معّین  عینی  فردى،  این که  از  است  عبارت  فقه  اصطالح  در  حبس  ولی 
انتقال  براى  َمْرکب  مانند حبس  از جهات خیر،  براى جهتی معّین  را  ملك خود 
ین؛ مانند حبس ملکی براى فقرا یا علما و یا  حاجیان به مّکه، یا عنوانی از عناو
که منافع آن - براى همیشه یا مّدتی  گونه  کند؛ بدین  براى شخصی معّین، حبس 

گردد.  معّین-در آن جهت یا براى آن عنوان یا شخص صرف 
تفاوت حبس با وقف: در وقف، دائم بودن شرط صّحت آن است؛ اّما حبس به 

صورت موّقت نیز صحیح است. 

1 . زکات باطنی، ص 34.
2 . احكام اقتصادى،ج 2، ص 51.

3 . به برخی از این روایات در بخش هاى بعدى اشاره خواهد شد.
4 . فرهنگ ابجدى عربی ـ فارسی، ص 19؛  مجمع البحرین، ج 4، ص60؛ مفردات الفاظ القرآن، ص 216؛ القاموس الفقهی لغة و 

اصطالحًا، ص 75.
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ى، آنچه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز  یح بسیار مورد حبس: بنابر تصر
که با بقاى آن انتفاع  صحیح است. بنابراین، حبس تنها در عینی صحیح است 

از آن امکان پذیر باشد. از این جهت، حبس آب براى نوشیدن صحیح نیست.1 
وقف  شامل  هم  یعنی  است،  وقف  از  اعم  »حبس«  لغوی،  معنای  اساس  بر 
می شود و هم شامل حبس. و به نظر می رسد در بسیاری از روایات منظور همان 
کلمه در ضمن  کتب حدیثی، احادیث حاوی این  یرا در برخی از  وقف است. ز

بوط به وقف نقل شده است.2 احادیث مر

4.انواع وقف
وقف خاص و عام

وقف  بنابراین  است،  موقوف علیه  مالحظه  با  وقف  در  خصوص  و  عموم 
خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معّین است؛ مانند وقف بر اوالد یا وقف بر 
ید و فرزندان او و وقف عام، وقف بر جهات و مصالح عمومی؛ مانند مساجد،  ز
کلی؛ مثل  مکان هاى استراحت، مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین 
که در راه مانده اند و مانند آن است و این اقسام سه  کسانی  فقرا، ایتام، بیماران و 
تفاوت  آثار  و  احکام  از حیث  ندارند، هر چند  از جهت اصل وقف  تفاوتی  گانه 
دارند؛ مثاًل در وقف بر جهات و مصالح عمومی و نیز در وقف بر عناوین عمومی، 
خارج،  در  موقوف علیهم  مصداق  وجود  هم چنین  و  نیست  شرط  کسی  قبول 
که در وقف خاص این امور  هنگام اجراى صیغه وقف هم شرط نیست، در حالی 
که به صورت وقف  شرط هستند. هم چنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی 
انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آن ها، وقف 
گر خراب شود. بر خالف وقف خاص و  به هیچ وجه قابل فروش نیست، حتی ا
که فروش و تبدیل آن ها در بعضی  ی به صورت وقف منفعت 

ّ
کل وقف بر عناوین 

از حالت هاى استثنایی جایز است.3 

1 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ؛ ج 3، ص203.
2 .عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ج 2، ص260؛ سنن ابن ماجه، ج2، کتاب الصدقات )4( باب من وقف، حدیث 2397؛ 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص47؛ جامع أحادیث الشیعة )بروجردى(، ج 24، ص256.
3  . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 504 .
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وقف انتفاع و منفعت
که از عین موقوف در امور مورد نظر استفاده شود؛  »وقف انتفاع« وقفی است 
مثاًل شخصی منزلش را وقف می کند تا به عنوان حسینیه از آن استفاده شده و 

کند.1  گردد یا خانه ای را برای سکونت موقوف علیهم وقف  مراسم عزاداری برگزار 
که عین موقوف مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه  »وقف منفعت« وقفی است 
ینه می شود؛ و مثاًل شخصی ساختمان یا باغی را وقف  منافع آن در امور خیر هز

می نماید تا متولی درآمد آن را صرف ایتام و فقرا نماید.2 

1 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 9؛ تحریر الوسیلة، ج 2، ص 76.

2 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 9؛ تحریر الوسیلة، ج 2، ص 77.
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گفتار دوم: تاریخچه وقف

کشورهای اسالمی نیست،  یژه  سنت حسنه وقف از احکام تأسیسی اسالم و و
که قبل  کعبه اولین مکانی است  یخ دارد.  کهنی به درازای تار بلکه سابقه بسیار 
از اسالم شناخته شده بود و به دست حضرت ابراهیم بازسازی شد. موقوفات 
از  بر وجود وقف قبل  ین دلیل  بهتر باقی مانده،  امروز  تا  که   ابراهیم حضرت 
یقا  بی و حتی نقاط دور افتاده جزایر استرالیا و آفر کشورهای غر اسالم است.1در 
یکای جنوبی نیز این سنت وجود داشته است و این  و در میان سرخ پوستان آمر
کلیساها، صومعه ها و دیرهایشان موقوفه هایی  اقوام برای معابد، پرستش گاه ها، 
یژه در مصر باستان، یونان، چین، ژاپن، روم، بابل  را اختصاص داده بودند. به و
کار معابد و  یان  که برای جر و فلسطین پیش از اسالم نیز موقوفاتی وجود داشته 
کاهنان از درآمد  صومعه ها و بازسازی آن ها و گذران زندگی اسقف ها، برهمن ها و 
پرستی می کردند و به دانش آموزان مدارس  آن بهره می گرفته اند و خود نیز آن را سر
نهادهایی  غرب،  در  نیز  کنون  ا هم  می دادند.2  را  الزم  خدمات  معابد  به  وابسته 
کولیستوک، بنیاد نوبل، شرکت مایکروسافت، دانشگاه هاروارد  همچون مؤسسه 
وقف  الگوی  اساس  بر  و  وقفی  شکل  به  یج،  کمبر و  کسفورد  آ دانشگاه های  و 
یک از این دانشگاه ها ساالنه میلیاردها دالر درآمد از  اسالمی اداره می شوند. هر
کمترین آسیب  محل موقوفات دارند. این دانشگاه ها در بحران اقتصادی غرب 

را دیدند.3  

1 . وقف، ویژه هفته وقف، دى ماه 91، ص 5.
2 . اندیشه جارى، مقاله گذرى کوتاه به تاریخچه وقف، نوشته محمود فتح آبادى، ص 243.

3 . کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف، ص 7.
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وعیت وقف در اسالم گفتار سوم: مشر

1.در کالم فقها و مفسرین
یم  کر وقف از احکام امضایی اسالم می باشد.1 آیات و روایات فراوانی در قرآن 
فقهای  تمامی  اساس  این  بر  است.  وقف  حسنه  سنت  به  ناظر  روایی  منابع  و 
م و مفروغ عنه می دانند و در کتاب های فقهی خود فصل 

ّ
امامیه وقف را  امری مسل

مستقلی را  به بررسی احکام و آداب آن اختصاص داده اند.2 فقهای اهل سنت نیز 
اصل مشروعیت وقف را قبول دارند و  فقط در دوام یا موقت بودن آن اختالف نظر 
ٰى ُتْنِفُقوا 

َ
یمه َلْن َتناُلوا اْلِبّرَ َحّت کر دارند.3 بسیاری از مفسران شیعه و سنی در ذیل آیه 

از اصحاب  َعلیٌم4 داستان وقف برخی  ِبِه  اهَّلَل  ِإّنَ 
َ

ف َشْى ٍء  ِمْن  ُتْنِفُقوا  َو ما  وَن  ُتِحّبُ ا  ِمّمَ

کرده اند.5   پیامبر را بیان 

کریم 2. وقف در آیات قرآن 
وارد  و  است  کلیات  بیان  متکّفل  که  است  اساسی  قانون  منزله  به  یم  کر قرآن 
موضوعات جزئی و فرعی جز در موارد الزم و ضروری نمی شود. در زمینۀ وقف نیز 
نیامده  باشد  آن  امثال  و  به خصوص در مورد وقف  که  آیه ای  یا  و  قرآن سوره  در 
که شامل وقف و  یم  باره انفاق و مانند آن دار کلی آیاتی در است، ولی به صورت 

که به نمونه هایی از آن اشاره می  کنیم. یه نیز می شود  صدقات جار

یک: آیات انفاق
انفاق در لغت به معناى اخراج مال از ملك و در اصطالح قرآن، اعّم از مال و غیر 

مال و  از  واجب و غیر واجب است.6 

1 . احكام امضایی: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آن ها را امضا فرموده است. مجله فقه اهل بیت)فارسی(، 
ج 3، ص92 .

2 . تحریر الوسیلة، ج 2، ص 62؛ جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج 28، ص 3؛ تكملة العروة الوثقی، ج 1، ص 184.
3 . وقف در فقه اسالمی، ص 33 به بعد.

4 . آل عمران، 92.
5 . تسنیم، ج 15، ص 75؛ تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 364؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 214؛ کشف األسرار و 

عدة األبرار، ج 2، ص 200؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 2، ص 50.
6 . برگزیده فرهنگ قرآن، ج 1، ص309.
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ِإّنَ اهَّلَل ِبِه َعلیمٌ؛ هرگز به 
َ

وَن َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْى ٍء ف ا ُتِحّبُ ٰى ُتْنِفُقوا ِمّمَ
َ
َلْن َتناُلوا اْلِبّرَ َحّت

ید انفاق کنید و آنچه  حقیقِت نیکی به طور کامل نمی رسید تا از آنچه دوست دار
یا یقینًا خدا به  یاد، به اخالص یا ر کم یا ز از هر چیزى انفاق می کنید خوب یا بد، 

آن داناست.1 
 

ٌ
 َو ال َشفاَعة

ٌ
ة

َ
ِتَى َیْوٌم ال َبْیٌع فیِه َو ال ُخّل

ْ
ْن َیأ

َ
ْبِل أ

َ
ناُكْم ِمْن ق

ْ
ا َرَزق ْنِفُقوا ِمّمَ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
یا أ

روزى  به شما  آنچه  از  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  اِلُموَن؛ اى 
َ

الّظ ُهُم  اْلكاِفُروَن  َو 

که در آن نه دادوستدى است و  ى فرا  رسد  کنید، پیش از آنکه روز داده ایم انفاق 
کافران خود ستمکارانند.2  نه دوستی و نه شفاعتی و 

ُموا  ْرِض َو ال َتَیّمَ ْخَرْجنا َلُكْم ِمَن ااْلَ
َ
ا أ َكَسْبُتْم َو ِمّمَ باِت ما  ْنِفُقوا ِمْن َطّیِ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
یا أ

ّنَ اهَّلَل َغِنّىٌ َحمیٌد؛ اى 
َ
ْن ُتْغِمُضوا فیِه َو اْعَلُموا أ

َ
 أ

َ
ِإاّل ُتْنِفُقوَن َو َلْسُتْم ِبآِخذیِه  اْلَخبیَث ِمْنُه 

که به دست آورده اید، و از آنچه  کیزه اى  که ایمان آورده اید، از چیزهاى پا کسانی 
که از آن  انفاق  ید  کنید و در پی ناپاِك آن نرو براى شما از زمین برآورده ایم، انفاق 
گر به خودتان می دادند، جز با چشم پوشی و بی میلی   که آن را ا نمایید، در حالی 

که خداوند، بی نیاز ستوده ]صفات[  است.3  نسبت به آن، نمی گرفتید و بدانید 
ِإلٰى   ْرَتنى  

َ
ّخ

َ
أ َلْواَل  َرّبِ  َیُقوَل 

َ
ف اْلَمْوُت  َحَدُكُم 

َ
أ ِتَى 

ْ
َیأ ْن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق ِمْن  ناُكْم 

ْ
َرَزق ما  ِمْن  ْنِفُقوا 

َ
أ َو 

گردانیده ایم، انفاق  ِى شما  اِلحیَن؛ و از آن چه روز ُكْن ِمَن الّصَ
َ
َق َو أ

َ
ّد ّصَ

َ
أ

َ
ریٍب ف

َ
َجٍل ق

َ
أ

ید: »پروردگارا، چرا تا مّدتی  کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرارسد و بگو
بیشتر اجل  مرا به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟«.4 

وقف  آن  ز  بار نمونه های  از  که  می کند  انفاق  به  تشویق  را  ما  فراوانی  آیات 
می باشد.5 

دو: آیات صدقه
یم،  کر قرآن  در  یادی  ز آیات  گذشت.  واژه ها  تبیین  بخش  در  صدقه  معنای 
مصادیق  زترین  بار از  یکی  که  می کند  مالی  صدقه  دادن  به  تشویق  را  انسان ها 

1 . آل عمران، 92.
2 . بقره، 254.
3 . بقره، 267.

4 . منافقون، 10.
5 . بقره، 195، 262؛ نساء، 39؛ رعد، 22؛ فاطر، 29؛ حدید، 7.
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صدقه، وقف می باشد.
ْجٌر َكریٌم1؛ 

َ
ْرضًا َحَسنًا ُیضاَعُف َلُهْم َو َلُهْم أ

َ
َرُضوا اهَّلَل ق

ْ
ق

َ
قاِت َو أ ّدِ قیَن  َو اْلُمّصَ ّدِ ِإّنَ اْلُمّصَ

داده اند،  نیکو  وامی  خدا  به  که   آنان  و  صدقه دهنده  زنان  و  مردان  حقیقت،  در 
گردد و اجرى نیکو خواهند داشت. ایشان را پاداش  دوچندان 

َجٍل 
َ
ْرَتنى  ِإلٰى أ

َ
ّخ

َ
َیُقوَل َرّبِ َلْواَل أ

َ
َحَدُكُم اْلَمْوُت ف

َ
ِتَى أ

ْ
ْن َیأ

َ
ْبِل أ

َ
ناُكْم ِمْن ق

ْ
ْنِفُقوا ِمْن ما َرَزق

َ
َو أ

انفاق  گردانیده ایم،  شما  ِى  روز آن چه  از  و  اِلحیَن2؛  الّصَ ِمَن  ُكْن 
َ
أ َو  َق  

َ
ّد ّصَ

َ
أ

َ
ف ریٍب 

َ
ق

ید: »پروردگارا، چرا تا مّدتی  کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرارسد و بگو
بیشتر اجل  مرا به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟«

ایمان  که  کسانی  اى  ذٰى ؛ 
َ

اْل َو  ِباْلَمّنِ  َصَدقاِتُكْم   ُتْبِطُلوا  ال  آَمُنوا  ذیَن 
َ
اّل َها  ّیُ

َ
أ یا 

آورده اید، صدقه هاى خود را با مّنت و آزار، باطل مکنید.3 

سه: آیات احسان به خویشاوندان و نیازمندان
برد دارد: 1. نعمت بخشیدن  کار که در دو معنا  احسان برگرفته از حسن است 
یرا عدالت  ز از عدالت است؛  برتر  انجام دادن. احسان  نیك  کار  به دیگرى؛ 2. 
که انسان آن چه برعهده اوست بدهد و آن چه سهم اوست بگیرد، ولی  آن است 
آن چه  از  کمتر  و  دهد  انجام  اوست  وظیفه  آن چه  از  بیش  که  است  این  احسان 
ین عامی است که مصادیق فراوانی دارد. یکی  حق اوست بگیرد.4 احسان از عناو
یژه نیازمندان  کمک مالی به نیازمندان، به و از مصادیق مهم احسان به دیگران، 
زد به  یر  نیازمندانی که انسان باید نسبت به آنان احسان بور فامیل است. در آیات ز
کمک مالی به نیازمندان با شیوه های متعددی  یت، بیان شده است.  ترتیب اولو
یق وقف می باشد.  امکان پذیر است، ولی از همه ماناتر احسان به نیازمندان از طر
بخش مهمی از موقوفات پیامبر و ائمه و اصحاب آنان وقف بر فرزندان، 

یشاوندان و نیازمندان بوده است. خو
اِئِل َو اْلَمْحُرومِ؛ و در اموال انسان های با تقوا حّقی براى   ِللّسَ

ٌ
ْمواِلِهْم  َحّق

َ
أ َو فى  

1 . حدید، 18
2 . منافقون، 10.

3 . بقره، 262.
4 . فرهنگ قرآن ج 2، ص389.
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سائل تهیدست و محروم از معیشت وجود دارد.1 
کسانی اند  اِئِل  َو اْلَمْحُروِم؛  نمازگزاران واقعی   َمْعُلوم ! ِللّسَ

ٌ
ْمواِلِهْم  َحّق

َ
ذیَن فى  أ

َ
َو اّل

کننده تهیدست و محروم از  که در اموالشان حّقی معلوم است، براى درخواست 
معیشت و ثروت.2 

بٰى َو اْلَیتامٰى  َو اْلَمساكیِن َو  َو اْعُبُدوا اهَّلَل َو ال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیئًا َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا َو ِبِذی اْلُقْر

ْیماُنُكْم ِإّنَ اهَّلَل 
َ
بیِل َو ما َمَلَكْت أ اِحِب ِباْلَجْنِب َو اْبِن الّسَ بٰى َو اْلجاِر اْلُجُنِب َو الّصَ اْلجاِر ِذی اْلُقْر

یك مگردانید؛  ُخورًا3؛ و خدا را بپرستید، و چیزى را با او شر
َ

ال ُیِحّبُ َمْن كاَن ُمْختااًل ف

و  مستمندان  و  یتیمان  و  یشاوندان  خو باره  در و  کنید؛  احسان  مادر   و  پدر  به  و 
یش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و بردگاِن خود نیکی  همسایه خو

که متکّبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. کسی را  که خدا  کنید، 
َو  بٰى   اْلُقْر ِذی  َو  ِإْحسانًا  ِباْلواِلَدْیِن  َو  اهَّلَل   

َ
ِإاّل َتْعُبُدوَن  ال  ِإْسرائیَل  َبنى   میثاَق  نا 

ْ
َخذ

َ
أ ِإْذ  َو 

لیاًل ِمْنُكْم 
َ

 ق
َ

ْیُتْم ِإاّل
َ
كاَة ُثّمَ َتَوّل

َ
الَة َو آُتوا الّز قیُموا الّصَ

َ
اِس ُحْسنًا َو أ

َ
وُلوا ِللّن

ُ
اْلَیتامٰى َو اْلَمساكیِن َو ق

که: »جز خدا  گرفتیم  ْنُتْم ُمْعِرُضوَن؛4 و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم 
َ
َو أ

و  کنید،  یتیمان و مستمندان احسان  و  یشان  به پدر و مادر، و خو و  نپرستید،  را 
ید، و زکات را بدهید«؛  باِن [ خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دار با مردم ]به ز

آن گاه، جز اندکی از شما، ]همگی [ به حالت اعراض روى برتافتید.
اْلَیْوِم  َو  ِباهَّلِل  آَمَن  َمْن  اْلِبّرَ  لِكّنَ  َو  اْلَمْغِرِب  َو  اْلَمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وا 

ُ
ُتَوّل ْن 

َ
أ اْلِبّرَ  َلْیَس 

بٰى َو اْلَیتامٰى  َو اْلَمساكیَن  ِه  َذِوی اْلُقْر یَن َو آَتٰى اْلماَل َعلٰى  ُحّبِ ِبّیِ
َ
اْلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو الّن

ِإذا  ِبَعْهِدِهْم  وَن 
ُ

اْلُموف َو  كاَة 
َ

الّز آَتٰى  َو  الَة  الّصَ قاَم 
َ
أ َو  قاِب  الّرِ َو ِفى  اِئلیَن  الّسَ َو  بیِل  الّسَ اْبَن  َو 

ُهُم  ولِئَك 
ُ
أ َو  وا 

ُ
ذیَن َصَدق

َ
اّل ولِئَك 

ُ
أ ِس 

ْ
اْلَبأ َو حیَن  اِء  ّرَ

َ
الّض َو  ساِء 

ْ
اْلَبأ اِبریَن ِفى  الّصَ َو  عاَهُدوا 

کنید، بلکه  که روى خود را به سوى مشرق و مغرب  ُقوَن؛ نیکی این نیست 
َ
اْلُمّت

گیرد، منش  قرار  امور شما مالك  که شایسته است در همه  کامل  نیکی واقعی و 
و  آسمانی  کتاب  و  فرشتگان  و  قیامت  روز  و  خدا  به  که  است  کسانی  رفتار  و 
یشان و یتیمان  پیامبران ایمان آورده اند و ثروتشان را با آن که دوست دارند به خو
راه ماندگان و نیازمندان و در راه آزادى بردگان می دهند و نماز  و درماندگان و در

1 . ذاریات، 19.
2 . معارج، 24 و 25.

3 . نساء،36.

4 . بقره، 83.



21

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

به  بندند  پیمان  و چون  زکات می پردازند  و  پاى می دارند،  بر با همه شرایطش  را 
هنگام  و  بیمارى  و  رنج  و  تهیدستی  و  تنگدستی  در  و  وفادارند،  یش  خو پیمان 
گفتند و اینانند  ى و پیروى از حق راست  که در دین دار جنگ شکیبایند؛ اینانند 

که پرهیزکارند.1 

چهار: آیات باقیات الصالحات
و  جاودانگی  معناى  به  »بقاء«  مصدر  از  »باقیات«  واژه   دو   از   تعبیر  این 
و  یافته  ترکیب  تباهی 2  ضّد  نیکی،  معناى  به  »صالح«  مصدر  از  »صالحات« 
انسان اشاره  براى  کارهاى نیك  پاداش  ى  به ماندگار که  قرآنی  اصطالحی است 
که از  انسان به یادگار می ماند و   دارد.3 در حقیقت این واژه اشاره به اموری دارد 
که »الباقیات« وصف  آثار خوبش به دیگران می رسد. لذا طبیعی سخن آن بود 
اعمالی  یرا،  ز الباقیات«؛  »الصالحاُت  شود:  گفته  و  باشد  »الصالحات«  برای 
کید بر بقای  که متصف به ماندگاری می شوند، ولی به جهت تأ صالح هستند 
ینت های آن، این جابجایی در  عمل صالح در برابر اضمحالل حیات دنیا  و  ز

گرفته است.4 تعبیر صورت 
آخرتش  فکر  به  باشد  دنیوی اش  حیات  تأمین  فکر  به  آن که  از  بیش  انسان،  تا 
فرزندانی  نیز  آن، ماندگار سازد.  مانند  و  با وقف  را  و دارایی هایش  اموال  و  باشد 

گذارد تا به فکر  پدر و مادرش باشد و مانند آن. صالح از خود برجای 
فرزند  از  است  عبارت  الصالحات  باقیات  آملی،  جوادی  آیت اهلل  فرموده  به 
که خیر مالی آن به  یه؛ مانند »وقف«  که به فکر ما باشد، صدقات جار صالحی 
که در جایی  که نفعش به همه برسد یا سنت خوبی  کتاب خوبی  دیگران برگردد، 

کنند.5 که مردم به آن سنت حسنه عمل  یم  از خود به یادگار بگذار
خواسته اند  مفسران  از  جمعی  گرچه  می فرمایند:  نیز  شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
یا ذکر  را در دائره خاصی مانند نمازهای پنج گانه،  مفهوم »باقیاُت الصالحات« 

1 . بقره، 177.
2 . مقاییس اللغه، ج 3، ص 303؛ لسان العرب، ج 7، ص 384؛ المصباح، ص 345.

3 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج 5، ص299.
 4. تفسیر راهنما، ج10؛ ص308.

5 . تفسیر موضوعی، ج11؛ مراحل اخالق در قرآن، ص 132.
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کنند، ولی  کبر« و امثال آن محدود  »سبحان اهلل و الحمداهلل و ال اله االاهلل و اهلل ا
که هر فکر و  گسترده است  که، مفهوم این تعبیر آن چنان وسیع و  روشن است 
که طبعًا باقی می ماند و اثرات و برکاتش  کردار صالح و شایسته اى  گفتار و  ایده و 
که  گفت  در اختیار افراد و جوامع قرار می گیرد، شامل می شود.1 بنابراین می توان 
موقوفه  مال  خود  هم  یرا  ز است؛  باقیات الصالحات  مصادیق  زترین  بار از  وقف 
یادی باقی می ماند و از  آثار  و  برکاتش دیگران استفاده می کنند و هم  مدت های ز

پاداش آن برای انسان نزد خداوند باقی است. 
َخْیٌر  َو  َثوابًا  َك  َرّبِ ِعْنَد  َخْیٌر  اِلحاُت  الّصَ اْلباِقیاُت   َو  ْنیا 

ُ
الّد اْلَحیاِة   

ُ
زیَنة اْلَبُنوَن  َو  اْلماُل 

نزد  پاداش  از نظر  یور زندگی دنیایند، و نیکی هاى ماندگار  ز َماًل؛ مال و پسران 
َ
أ

پروردگارت بهتر  و  از  نظر  امید  نیز  بهتر است.2 
ا؛ و  َك َثوابًا َو َخْیٌر َمَرّدً اِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َرّبِ ذیَن اْهَتَدْوا ُهدًى َو اْلباِقیاُت  الّصَ

َ
َو َیزیُد اهَّلُل اّل

خداوند کسانی را که هدایت یافته اند بر هدایتشان می افزاید و نیکی هاى ماندگار، 
نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر  و  خوش فرجام تر است.3

پنج: آیات ذخیره سازی برای آخرت
که انسان ها را تشویق می کند تا برخی از  یم وجود دارد  کر آیات فراوانی در قرآن 
کنند و قبل از آن که خود به عالم  اموال خود را برای آخرت خودشان ذخیره سازی 
از اموالشان را برای استفاده خود در عالم آخرت بفرستند.  آخرت بروند، بخشی 
یافت می کردند  کمک مالی در که از حضرت  لذا امام سجاد به نیازمندانی 
ین  می فرمود: آفرین به کسی که زاد و توشه مرا  به سوی آخرت حمل می کند.4 از برتر

راه های پیش فرست بخشی از اموال، استفاده از قانون وقف است.
ْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ِبما 

َ
ُموا ِل كاَة َو ما ُتَقّدِ

َ
الَة َو آُتوا الّز قیُموا الّصَ

َ
َو أ

کار نیك براى خود  ید و آن چه از  ید و زکات بپرداز پا دار َتْعَمُلوَن َبصیٌر؛ و نماز را بر

مًا خدا به آن چه انجام می دهید 
ّ
پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. مسل

1 . تفسیر نمونه، ج 12، ص 446؛ األصفی فی تفسیرالقرآن، ج 2، ص 717؛ األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 9، ص 283؛ تفسیر 
الصافی، ج 3، ص 244.

2 . کهف، 46.

3 . مریم، 76.
4 . تسنیم، ج 10، ص 527؛ به نقل از:  بحار األنوار، ج 46، ص 98.
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بیناست.1 
ْجرًا َو اْسَتْغِفُروا اهَّلَل ِإّنَ 

َ
ْعَظَم أ

َ
ْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهَّلِل ُهَو َخْیرًا َو أ

َ
ُموا ِل َو ما ُتَقّدِ

اهَّلَل َغُفوٌر َرحیٌم؛ و آنچه را از عمل خیر براى خود پیش می فرستید، آن را نزد خدا 

که  به بهترین صورت و بزرگ ترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بخواهید 
خدا بسیار  آمرزنده و مهربان است.2 

عبادت  زندگی ام  این  براى  کاش  اى  ید:  می گو ِلَحیاتى ؛  ْمُت  
َ

ّد
َ

ق َلْیَتنى   یا  َیُقوُل 

کار نیك پیش فرستاده بودم.3  خالصانه و 
ْحَسَن اهَّلُل ِإَلْیَك َو 

َ
ْحِسْن َكما أ

َ
ْنیا َو أ

ُ
اَر اْلِخَرَة َو ال َتْنَس  َنصیَبَك ِمَن الّد

َ
َو اْبَتِغ فیما آتاَك اهَّلُل الّد

ْرِض ِإّنَ اهَّلَل ال ُیِحّبُ اْلُمْفِسدین ؛ در آنچه خدا به تو عطا کرده است 
َ

ال َتْبِغ اْلَفساَد ِفى اْل

کن همان گونه  سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و نیکی 
زمین خواهان فساد مباش، بی تردید خدا  و در   کرده است  نیکی  تو  به  که خدا 

مفسدان را دوست ندارد.4 

1 . بقره، 110.

2 . مّزّمل، 20.
3 . فجر، 24.

4 . قصص، 77.
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ورت آن فصل دوم: آثار وقف و ضر
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گفتار اول: هدف خلقت

َخْیٌر  َو  َثوابًا  َك  َرّبِ ِعْنَد  َخْیٌر  اِلحاُت  الّصَ اْلباِقیاُت   َو  ْنیا 
ُ

الّد اْلَحیاِة   
ُ

زیَنة اْلَبُنوَن  َو  اْلماُل   
یور زندگی دنیایند و نیکی هاى ماندگار  از  نظر پاداش نزد  َماًل؛ مال و پسران ز

َ
أ

پروردگارت بهتر  و  از  نظر  امید  نیز  بهتر است.1 
نکته ها

یک: واژه شناسی
»باقیات الصالحات«: در فصل اول، معنای آن گذشت و روشن شد که یکی از 

زترین مصادیق آن »وقف« است. بار
زو، امید.2 امل: آر

دو: تحلیل
نزد خدای  ماندگاِر شایسته،  کارهای  یفه،  آیة شر این  براساس  َرّبِك؛  َخیَرِعنَد 

برتر است.3 »خیر« افعل تفضیل است و افعل تفضیل در  زش  سبحان، دارای ار
ینت  یفه، مال و فرزند به عنوان ز سنجش بین دو چیز  به کار می رود. در این آیة شر
گرفته است  زندگی دنیا، در یک طرف و »باقیات الصالحات« در طرف دیگر قرار 
و این دو با هم مقایسه شده اند و »باقیات الصالحات« در نزد خداوند، بر مال و 

فرزند ترجیح داده شده  است.
با  گذشت، انسان می تواند  با توجه به آن چه در معنای »باقیات الصالحات« 
کردن مال در راه خدا آن ها را تبدیل به »باقیات  ینه  پرورش فرزندان صالح و هز

کردن مال در راه خدا، وقف است. ینه  ین مصادیق هز زتر کند از بار الصالحات« 
ینش انسان می فرماید: من جن و انس را  خداوند متعال در تبیین هدف از  آفر
یدم، جز  این که فقط مرا بندگی کنند.4 بنابراین فقط باید از خدا اطاعت کرد،  نیافر
کرد، به خاطر خدا باید  گذشت  کرد، به خاطر خدا باید  به خاطر خدا باید زندگی 
کرد، از چیزی  کار  کشید، به خاطر خدا باید  یاد  کرد، به خاطر خدا باید فر سکوت 
رده خاطر بود  کند و از چیزی باید آز که انسان را به خدا نزدیک  باید خوشحال بود 

1 . کهف، 46.
2 . قاموس قرآن، ج1، ص113.

3 . تفسیر راهنما، ج10، ص308.
4 .ذاریات، 56.
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کند.1 و در  یک کالم انسان باید برنامه های زندگی اش را به  که انسان را از خدا دور 
که در جلب  کند. یکی از اموری  که خشنودی خدا را جلب  کند  گونه ای تنظیم 
که  زی دارد، وقف است  بار خشنودی خداوند و رسیدن به هدف زندگی نقش 
یفه، چنین عملی  آیه شر بر اساس  و  الصالحات است  باقیات  ز  بار از مصادیق 
نزد خداوند نسبت به سایر اعمال پاداش بیشتری دارد. معنای این سخن این 
از محبوبیت بیشتری  به سایر اعمال  نزد خداوند متعال نسبت  که وقف  است 
باشد،  گرفتاری های مؤمنین  راستای حل  گر وقف، در  ا ویژه  به  برخوردار است. 
انجام  از  بعد  عمل  فضیلت ترین  رضابا  امام  فرمایش  به  صورت  این  در  که 
کردن مؤمن  که خوشحال  کردن مؤمن است2 و روشن است  واجبات، خوشحال 
 کردن نیازهای مادی و معنوی او صورت می گیرد. لذا امام صادق با برطرف 
انسانهای  سازی  شادمان  خداوند،  نزد  کارها  داشتنی ترین  دوست  می فرمایند: 
مؤمن است. بدین صورت که گرسنگی را  از  او دور سازد، یا گرفتاری اش را برطرف 
سازد یا بدهی او  را  پرداخت کند.3 بدیهی است که ذکر این موارد از باب مصداق 
است و خشنود سازی مؤمن منحصر به این موارد نمی شود. بلکه شامل برطرف 
سازی هرگونه نیاز مادی، معنوی، آموزشی و مانند آن می شود. وقتی از محل درآمد 
یا قرض  او می شود  به  مالی  کمک  یا  گرم داده می شود  فقرا غذای  به  موقوفات، 
پرداخت  دانشجو  یا  و  طلبه  یک  تحصیلی  ینه  هز کمک  یا  می شود  پرداخت  او 

می شود و... او  از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد.
جلب  باید  انسان  امید  و  زو  آر انسان،  خلقت  هدف  به  توجه  با  َاَمال:  خیٌر 
از  که وقف  الصالحات،  باقیات  که  بنابراین هنگامی  باشد.  خشنودی خداوند 
زوی انسان نیز  زش تر است. امید و آر زترین مصادیق آن است نزد خداوند با ار بار
که مالی را  از  راه مشروع و حالل بدست آورده و بخشی از  آن  را در  باید این باشد 

کند.  راه خدا و در جهت تأمین نیازمندیهای متنوع مؤمنین وقف 

1 . تا ساحل آرامش، ج 1، ص 29.
2 . الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا، ص339.

3 . الكافی، ج2، ص 191 و 190.



28

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

گفتار دوم: فلسفه وجودی مال

ْنَفاِقه«.  َماِل َو ‘لِکْن ُبِعثَنا ِلِ
ْ
ْم ُنْبَعْث ِلَجْمِع ال

َ
 اهَّلِل: »ل

ُ
 َرُسول

َ
َقال

کرم فرمود: ما پیامبران خدا برای جمع کردن مال برانگیخته نشده ایم،  رسول ا
ینه کردن آن )در راه خدا( برانگیخته شده ایم. )یعنی فلسفه وجودی  بلکه برای هز

کردن(1. کردن از آن است نه انباشته  مال به کار انداختن و استفاده 
نکته ها

یک: واژه شناسی
»بعث« به معنای برانگیختن است.2  

کردن آن است.3    ینه  »انفاق« به معنای خارج ساختن مال از دست خود و هز
دو: تحلیل روایت

خداوند  است.  خداوند  اموال  تمام  حقیقی  مالک  توحیدی،  نظام  اساس  بر 
امام  است.  داده  قرار  انسان  اختیار  در  امانت  عنوان  به  را  اموال  این  از  بخشی 
یدگان  را نزد آفر از آِن خداست و آن ها  صادق در این باره می فرمایند: اموال، 
یش امانت نهاده است و فرمانشان داده که از آن، با میانه روی بخورند و بنوشند  خو
و با میانه روی ازدواج کنند و با میانه روی، وسیله سواری بخرند و سوار شوند و بیش 
که از این حد )اعتدال و میانه روی( فراتر  از آن را به مؤمنان نیازمند ببخشند. هر 
رود، آنچه از آن مال می خورد و می نوشد، حرام است و آنچه می پوشد، حرام و آنچه 
به وسیله آن مال، ازدواج می کند حرام و آنچه سوار می شود حرام است؛ »اْلَماُل  َماُل  
یر   َجَعَلُه َوَداِئَع ِعْنَد َخْلِقه...«4.  بنابراین انسان باید این امواِل امانتی را  ز

َ
 َو َجّل

َ
اهَّلِل  َعّز

کند. دستورالعمل خداوند در  ینه  نظر خداوند و  برابر با دستورالعمل اجرایی او هز
کردن در اختیار ما قرار داده است و  ینه  که مال را برای هز زمینه اموال این است 
کردن ثروت را تحت عنوان »تکاثر« به  کردن. لذا روی هم انباشته  نه برای انباشته 
شدت مذمت کرده و می فرماید: کسانی که طال و  نقره را ذخیره می کنند و آن را در 

1 . مشكاة األنوار فی غرر األخبار، ص183.
2 . قاموس، ج 1، ص 203.
3 . قاموس، ج 7، ص 98.

4 . اصالح الگوى مصرف از نگاه قرآن و حدیث، ص 13؛ أعالم الدین فی صفات المؤمنین، ص269.
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ینه نمی کنند، به عذابی دردناك خبر ده.1 راه خدا هز
برابر  در  می کند  گمان  بخیل  یسند:  می نو این باره  در  آملی  جوادی  اهلل  آیت 
کند. غافل از آن که  خداوند هم مالك است. از این رو، می تواند به اراده خود عمل 
مالکیت انسان نسبت به دیگران است نه نسبت به خدا. انسان در برابر خداوند، 
سبحان  خدای  نمی کنم.  انفاق  را  خود  مال  من  ید  بگو بتواند  تا  ندارد  مالکیتی 
کرده  کرده )نه تملیك( و خلیفه خود در مالکیت مال معرفی  انسان را استخالف 
زد. انسان  یش بخل بور است و هیچ خلیفه ای حق ندارد در محدوده خالفت خو
ف و  وکیل امین است، نه مالك اصلی. از این رو، به انسان فرمان می دهد 

َ
مستخل

از مال خدا انفاق کنید. خالصه، خداوند که این سمت ها را به او داده، انفاق هایی 
کاماًل بی وجه است.2 کرده است و بخل او در این امور  را نیز بر او واجب 

با توجه به این مطلب، یک فرد مسلمان از همان زمانی که شروع به فعالیت های 
کردن در جایی  ینه  اقتصادی و کسب درآمد می کند، می بایست هدف از آن را هز

که خداوند راضی به آن است.  قرار دهد 
کردن اموال برابر با دستور العمل خداوند ارائه  ینه  فهرستی مختصر از موارد هز

می شود:
- تأمین نیازمندی های خود به دور  از اسراف و تبذیر.3

- تأمین نیازمندی های خانواده در حد تأمین نیازمندی های ضروری و رفاهی 
خانواده، به دور از اسراف و تبذیر.4

کفارات.5 - پرداخت خمس و زکات و 
هدیه،  صدقه،  قالب  در  جامعه،  نیازمند  مختلف  طبقات  به  کمک   -

قرض الحسنه، بخشش و مانند آن.6 
کز  کز دینی و مذهبی و عام المنفعه؛ مانند مسجد، حسینیه، مرا - ساخت مرا

بهداشتی- درمانی و آموزشی و... .7

1 . توبه، 34.
2 . تسنیم ج 16، ص 440.

3 . مائده، 88؛ انعام، 142؛ اعراف، 31؛ ملک، 15. 
4 . رك: تحكیم خانواده، ص 288 به بعد.

5 . انفال، 41؛ توبه، 103؛ مائده، 95.
6 . نساء، 36؛ بقره، 83؛ مّزّمل، 20؛ ذاریات، 19؛ معارج، 24.

7 . توبه، 18؛ بقره، 195؛ حدید، 10.
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- ساخت بنگاه های اقتصادی و تولیدی، با هدف رهایی از وابستگی به خارج 
زی،  کشاور و رسیدن به خودکفایی و استقالل اقتصادی در بخش های مختلف 

دامداری، صنعتی، نظامی، درمانی و... .1 
که خداوند متعال دوست دارد مؤمنین اموالشان  از مهم ترین مواردی  - یکی 
تحقق  هدف  با  که  است  اموال  از  بخشی  وقف  کنند،  ینه  هز جهت  آن  در  را 
ینه می شود.2 وقتی کسی مالی را جهت کمک  آرمان های فوق به صورت پایدار هز
که این  پایی مراسم مذهبی و مانند آن وقف می کند، تا زمانی  به نیازمندان یا بر
که این مال  کسی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد، لذا آن موردی  مال پابرجاست 
که  زمانی  تا  و  می کند  پیدا  مالی  دائمِی  پشتوانه  یک  است  شده  وقف  آن  برای 
این مال باقی است و از آن بهره برداری می شود، ثوابی به حساب واقف نیز تعلق 

کردن مال است.  ینه  ین نوع هز ین و ماناتر می گیرد. پس وقف، بهتر
بدین ترتیب اموال امانتی در جایی به کار برده می شود که خداوند؛ یعنی مالک 

اصلی مال، راضی به آن است. 
که خدا به شما داده است به ایشان بدهید؛ َو آُتوُهْم ِمْن ماِل  اهَّلِل   و از آن مالی 

.3ذی آتاُكْم
َ
اّل

1 . انفال، 60؛ نساء، 141؛  توبه، 41.
2 . کهف، 46؛ مریم، 76؛ بحار األنوار، ج 2، ص22.

3 . نور، 33.
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گفتار سوم: پس اندازی برای آینده

َدُعوُهَما ِلَیْوِمِهَما«؛ 
َ
َحْبُس   َذِخیَرَتاِن ف

ْ
َدَقُة َو ال : »الّصَ  َعِلّیٍ

َ
َقال

حضرت علی فرمودند: صدقه و وقف دو ذخیره برای آخرت هستند، پس 
اموالتان را برای آن روز  وانهید.1 

نکته ها
یک: واژه شناسی

گذشت. یف دو واژه »حبس« و »صدقه« در فصل اّول  تعر
دو: تحلیل روایت

کنون و آینده. راستی آیا تا  گذشته، ا  هر انسانی سه دوره زمانی در اختیار دارد: 
کنون فکر کرده اید آینده انسان کجاست؟! آیا مرگ پایان کار  انسان است یا آغازی 
قیامت  را   انسان  کار   سرانجام   علی امام  انسان.  پایان  بی  زندگی  بر  است 

کنید؛  دانسته و می فرمایند قبل از اینکه قیامت فرا برسد خود را برای آن آماده 
ِقَیاَمُة«.2 

ْ
َغاَیَة ال

ْ
 ال

َ
ِإّن

َ
ُه َقْبَل ُنُزوِلِه ف

َ
وا ل

ُ
ِعّد

َ
وِلِه َو أ

ُ
ُه َقْبَل ُحل

َ
»َو اْمَهُدوا ل

ما  دست  از  نیز  حال  زماِن  است،  رفته  بین  از  که  گذشته  مقطع،  سه  این  از 
که حتمًا به سراغ ما خواهد آمد و نمی توان  می گریزد، ولی زمان آینده زمانی است 
که با اینکه یقین به فرا  یم  گرفت. ما در همین دنیا نیز فرداهایی دار آن را نادیده 
تمام  اداری  یزی می کنیم؛ مثاًل در نظام  برنامه ر آن  برای  یم، ولی  ندار آن  رسیدن 
حقوق کارمند را به او نمی دهند، بلکه بخشی از حقوق هر کارمندی را برای دوران 
کنار می گذارند تا ذخیره ای برای دوران بازنشستگی او باشد و چون  بازنشستگی 
کارمند چنین آینده ای را حداقل احتمال می دهد اعتراضی نمی کند. همین طور 
در  انواع بیمه نامه ها، بیمه عمر  و تأمین اجتماعی و مانند آن، چنین عمل مشابهی 

از  جانب انسان های عاقل و دوراندیش انجام می پذیرد. 
که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت شد، به ویژه  قیامت نیز از فرداهایی است 
که قیامت از فرداهایی است که بدون شک برای همگان پیش خواهد آمد، پس بر 
که بیشتر از  فرداهای احتمالِی دنیا به آن  هر انسان عاقل و آینده نگری الزم است 

1 . دعائم اإلسالم، ج  2، ص340.
2 . نهج البالغة، ص281، خطبه 190.
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کسی   گفته امیرمؤمنان علی کند. به  بیندیشد و برای آن روز، خودش را آماده 
که به یاد رفتن از دنیا به آخرت است با شتاب به سوی خیرات پیش می رود.1 چون 

نمی داند چه لحظه ای مرگ، او را با خود خواهد برد. 
که  برتری سیستم اقتصادی اسالم بر سیستم های اقتصادی بشری این است 
نیازمندی های  و هم  نظر می گیرد  در  را  انسان  نیازمندی های دنیوی  اسالم، هم 
کنونی را می بیند و  ابدی انسان را، هم فرد را می بیند و هم اجتماع را، هم نسل 
زندگی  معنوی  توسعه  هم  و  را  زندگی  مادی  توسعه  هم  را،  بعدی  نسل های  هم 
پیشنهاد  یبایی  ز به  را   جهات  این  تمام  اسالم  در  وقف  پیشنهادی  سیستم  را. 

می دهد.
و  آینده دانسته  برای  را دو ذخیره  و وقف  امام علی صدقه  روایت  این  در 

ید.  کنار بگذار می فرمایند این دو  را  برای آن روز 

1 . نهج البالغة، ص 473، حكمت 31.
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گفتار چهارم: آنچه برای انسان می ماند

 َرُسول اهَّلل: »َسبَعُة أسباٍب ُیکَتُب ِللَعبِد َثواُبها َبعَد َوفاِتِه: َرُجٌل َغَرَس َنخاًل، 
َ

َقال
َف 

َّ
، أو َخل

ً
َث ِعلما ، أو َوّرَ

ً
َکَتَب ُمصَحفا ، أو 

ً
، أو َبنی َمسِجدا

ً
، أو أجرى َنهرا

ً
أو َحَفَر ِبئرا

ُه َبعَد َوفاِته«؛  
َ
 َیسَتغِفُر ل

ً
 صاِلحا

ً
دا

َ
َول

که بعد از مرِگ آدمی، ثواب آن ها  کرم می فرماید: هفت چیز است  پیامبر ا
کند، یا  که درخت خرمایی بکارد، یا چاه آبی حفر  برایش نوشته می شود: مردى 
یسد، یا دانشی از خود به ارث  کتابی بنو نهرى جارى سازد، یا مسجدى بسازد، یا 
از خدا آمرزش  او  براى  از مرگش  که بعد  بر جاى نهد  یا فرزند شایسته اى  گذارد، 

بخواهد.1 
نکته ها

یک: واژه شناسی
و  ُصُحف  برگیرنده-  در  و  جمع کننده  که  است  چیزى  آن  مصحف: 
بر  که  چیزى  هر  یا  َصِحیَفة-کاغذى  است.  مصاحف  جمعش  نوشته هاست، 
تمام  به  ترتیب  بدین  است.2  َصَحاِئف-  و  ُصُحف   جمعش   می شود،  نوشته  آن 
که بر برگه هایی بین دو  گفته می شود. به قرآن نیز از این جهت  کتاب ها مصحف 
گفته شده است.3 در این روایت  کتاب نوشته شده، »مصحف«  جلد مانند یک 
یسنده  از یک نو که  کتاب سودمندی باشد  می تواند منظور از مصحف، هرگونه 
زترین مصداق  باقی می ماند و مورد استفاده نسل های بعدی قرار می گیرد. البته بار

یم است. کر کتاب، قرآن 
ابن السبیل:  به مسافر در راه  مانده و نیازمند، ابن الّسبیل گفته می شود؛ هر چند 
در شهر خود داراى مال و سرمایه باشد. ابن الّسبیل به این معنا در قرآن و روایات 

کار رفته و در باب هاى زکات و خمس از آن بحث شده است.4  نیز به 
دو: تحلیل روایت

انسان موجودی است با حیات پایدار و نیازهای برقرار، و هیچ راهی برای تأمین 

1 . حكمت نامه پیامبر اعظم، ج4،ص 293.
2 . ترجمه مفردات راغب، ج 2، ص 378.

3 . آشنایی با علوم قرآنی، ص96.  
4 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ، ج 1، ص 221.
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که  نیازمندی های خود جز استفاده از محصول عملش ندارد.1 چون بعد از این 
یشان و دوستان و اموالش قطع شده2 و انسان  مرگ انسان فرا رسد رابطه اش با خو
برای  انسان  منابع  ین  مهم تر آینده اش.3  نیازهای  و  گذشته  عملکرد  و  می ماند 

تأمین نیازمندی های حیات اخروی اش از این قرار است: 
که بر اساس اینکه دنیا به منزله فصل  گذشته  استفاده از ایمان و اعمال صالح 
کمک  کشت و آخرت )که با مرگ آغاز می شود( به منزله فصل برداشت است،4 به 

انسان آمده و تبدیل به اقالم مورد نیاز انسان می شود.5
ولی انسان هست و ابدیت و مختصر اعمالی که در گذشته انجام داده، راستی 
ما  نیازهای  زمان می تواند  و چه  تا چه مقدار   ما  پا شکسته  و  اعمال دست  این 
و  باشد  برقرار  انسان  مرگ  با  که  دارد  منابعی  به  نیاز  انسان  لذا  کند؟!  تأمین  را 
پشتوانه ای برای تأمین نیازمندی های بی پایان او باشد. وقف یکی از مهم ترین آن 
که اصلش  باره اموالی است  گفته شد، وقف در که  یرا همان گونه  منابع است؛ ز
باقی می ماند و تا دنیا برقرار است مورد استفاده و بهره برداری معنوی و یا علمی و 
بری آن را ندارد، لذا برای همیشه و  کار درمانی قرار می گیرد و هیچ کس حق تغییر 
که مورد بهره برداری قرار می گیرد پاداشی برای واقف نیز منظور می شود،  به نسبتی 
کسانی قرار  همین طور شخص واقف برای همیشه مورد عنایت دعای خیر همه 
یخ استفاده می کنند و برای واقفین طلب آمرزش  که از موقوفه در طول تار می گیرد 

کرده و نثار  روحشان فاتحه می خوانند.
زکات،  و  خمس  انفاق،  و  احسان  عنوان  به  خدا  راه  در  انسان  آنچه  بنابراین 
انسان نمی رود،  از دست  تنها  نه  ینه می کند  آن هز مانند  و  یه، وقف  صدقه جار
بلکه برای انسان باقی می ماند و در واقع آن بخشی از اموال، مال واقعی انسان به 
ینه  که یا در دنیا برای تأمین نیازمندی های خود و خانواده اش هز حساب می آید 
یق وقف و صدقه و مانند آن به مصرف تأمین  کرده است و یا در راه خداوند از طر

1 . نجم، 39.
2 . شعراء، 88.
3 . قصص، 84.

4 . حكمت نامه پیامبر اعظم، ج  5، ص 526.
5 . آل عمران.
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کرم فرمود: مال تو همان  نیازمندی های اجتماعی رسانده است.1 لذا  رسول ا
که با انفاق در راه خدا پیش از فرا رسیدن مرگت به آخرت می فرستی  چیزی است 
و آنچه نگه می داری و از خود بر جای می گذاری مال تو نیست، بلکه مال وارث 
گوسفندی را  که  کرم هنگامی  که رسول ا تو می باشد.2 و با همین نگاه است 
کردند، عائشه گفت: جز سردستش  کردند و جز سردستش همه اش را  انفاق  ذبح 
چیزی باقی نماند، رسول خدا در پاسخ او فرمودند: جز سردستش همه آن باقی 
ماند.3 یا امام رضا هنگامی که در روز عرفه تمام دارایی اش را  بین مردم تقسیم 
کار شما خسارت است، آن حضرت در  گفت: این  کرد، فضل بن سهل به حضرت 
کار نه تنها غرامت و خسارت نیست، بلکه غنیمت و بهره  پاسخش فرمودند: این 
ینه کردن چیزی را که در عوض آن اجر و پاداش  بردن است و بعد به او  فرمودند: هز

کرامت های الهی را بدست می آوری غرامت و خسارت مپندار.4  و 
که اهل انفاق نبوده اند در بدو  ورود به  کسانی  که  و شاید به همین خاطر است 
آخرت به هنگام فرارسیدن مرگشان تقاضای بازگشت به دنیا می کنند تا اموالشان 
کرده و اهل صدقه و  وقف و مانند آن باشند5 و  از آن در راه  را در  راه خدا انفاق 
نشده  برآورده  هرگز   که  تقاضایی  گیرند.  مدد  خود  آخرتی  نیازمندی های  تأمین 
افسوس  نیز  قیامت  در  و  می شوند6  برزخ  عالم  وارد  دل،  به  حسرت  افراد  این  و 
بنابراین  می فرستادند.7  پیش  از  چیزی  خود  آخرت  برای  ای کاش  که  می خورند 

کننده به حساب می آید.8  وقف بهترین پشتوانه و سرمایه برای وقف 

1 . مجموعة ورام، ج 1، ص156.
2 . الگوى مصرف از نگاه قرآن و حدیث، ص 92.

3 . همان، ص 94.
4 . بحار األنوار، ج  49، ص100.

5 . منافقون، 10.

6 . منافقون، 11.
7 . فجر، 24.
8 . مریم، 76.
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گفتار پنجم: جاودانه سازی یاد خود

«؛ 
ً
ْجرا

َ
 َو أ

ً
ْکَسَبَك َحْمدا

َ
 َو أ

ً
 َو ِذْکرا

ً
ْوَرَثَك  ُذْخرا

َ
َماِل َما أ

ْ
 َخْیَر ال

َ
 علی: »ِإّن

َ
 َقال

که برایت اندوخته و نام نیک برجای  ین مال آن است  حضرت علی فرمود: بهتر
نهد و سپاس و پاداش را برای تو بدست آورد.1 

نکته ها
یدان دارد و  از نیستی  یده شده است که میل به زندگی جاو انسان به گونه ای آفر
یخ در همگان وجود داشته و وجود  و فنا بیزار است. این میل همواره در طول تار
کیفیت آن از نظر شدت و ضعف متفاوت باشد و از راه تعلیم و  دارد، هر چند 
که از امور فطری است؛ یعنی  یم  م نیز حاصل نشده است، لذا نتیجه می گیر

ّ
تعل

یدان داشته  یده است که میل به زندگی جاو خداوند متعال انسان را به گونه ای آفر
که عمر انسان محدود است و برای همیشه انسان  باشد.2 از طرفی دیگر می بینیم 
که  گونه ای  نمی تواند در دنیا بماند، ولی می تواند یاد و نامش را جاودانه سازد به 

کنند و فاتحه بخوانند و مانند آن.  همواره مردم به یادش باشند و  برای او دعا 
اموال  از  مقداری  وقِف  هدف،  این  حصول  برای  راهکارها  مهم ترین  از  یکی 
اموال  این  از  مردم  ترتیب هرگاه  این  به  یا خاص است.  و  برای مصارف عمومی 
دنیا  همین  در  انسان  و  می کنند  واقفان  و  بانیان  از  یادی  می کنند،  بهره برداری 

عمری جاودانه می کند. 
کرم و همه مؤمنین  یم در موارد متعددی به پیامبر ا خداوند متعال در قرآن کر
کن.  یاد  را  و...  یس،7 داود8  ادر ابراهیم،4 موسی،5 اسماعیل،6  یم،3  مر می فرماید: 
که انسان می تواند رفتار خداپسندانه ای داشته  این دست از آیات نشان می دهد 
کنند و دیگران نیز برای فرهنگ شدِن خوبی هایی مانند  که دیگران از او یاد  باشد 

1 . عیون الحكم و المواعظ، ص153.
2 . قبسات، ش 46، ص 72.

3 . مریم، 16.

4 . مریم، 41.

5 . مریم، 51.

6 . مریم، 54.
7 . مریم، 56. 

8 . ص، 17.
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که از  کسانی  کنند. لذا شایسته است  گذشته یاد  فرهنگ وقف، باید از واقفین 
موقوفات بهره برداری می کنند همواره به یاد واقفین باشند و در دعاهای خود آنان 

را نام ببرند.
نهایی شان  که واقفین محترم هدف  این نیست  این نکته  از ذکر  البته منظور 
خشنودی  جلب  وقف،  از   اصلی  هدف  بلکه  باشد،  نامشان  جاودانه سازی 
که خداوند می پسندد و جاودانه سازی  کردن مال در راهی است  ینه  خداوند و هز
نام و یاد واقف، خود به خود در ضمن آن هدف اصلی حاصل می شود و خودش 

می تواند یکی از پاداش های وقف باشد.
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گفتار ششم: سوددهی مداوم

ْو 
َ
أ ِبِه  ُیْنَتَفُع  ٍم 

ْ
ٍث ِعل

َ
 ِمْن َثال

َّ
ِإل ُه  

ُ
اْنَقَطَع  َعَمل ْنَساُن  ِ

ْ
 اهَّلِل : »ِإَذا َماَت ال

ُ
 َرُسول

َ
َقال

ه« ؛ 
َ
ٍد َصاِلٍح َیْدُعو ل

َ
ْو َول

َ
ُه أ

َ
َصَدَقٍة َتْجِری ل

کرم فرمود: پرونده اعمال آدمی پس از مرگش بسته خواهد شد، مگر  رسول ا
در سه مورد: دانش سودمندی که از خود به یادگار نهاده، صدقه ای که آثار خیرش 

کند.1   که در حق او دعا  همچنان جاری است و دعای فرزند صالحش 
ُث ِخَصاٍل َصَدَقٌة 

َ
 َثال

َّ
ْجِر ِإل

َ ْ
ُجَل َبْعَد َمْوِتِه ِمَن ال ْیَس َیْتَبُع الّرَ

َ
اِدق : »ل  الّصَ

َ
َقال

َها 
َ
ُة ُهًدى اْسَتّن

َ
ْو ُسّن

َ
ُه أ

َ
ٌد َصاِلٌح َیْدُعو ل

َ
ْو َول

َ
اِتِه أ

َ
ُه َبْعَد َوف

َ
ِهَی َتْجِری ل

َ
ْجَراَها ِفی َحَیاِتِه ف

َ
أ

ِهَی ُیْعَمُل ِبَها َبْعَدُه «؛
َ
ف

انسان نمی شود  بهره  پاداشی  و  اجر  از مرگ هیچ  بعد  امام صادق  فرمود:   
کرده و بعد از مرگش باقی است و مورد  که در راه خدا وقف  مگر در سه چیز: مالی 
استفاده قرار می گیرد؛ یا فرزند صالحی که برای او دعا می کند؛ یا سنتی هدایت گر، 

کرده است و بعد از حیات او پابرجاست و به آن عمل می شود.2  پایه گذاری 
ُمْصَحٌف  َو  ُه 

َ
ل َیْسَتْغِفُر  ٌد 

َ
َول اِتِه، 

َ
َوف َبْعَد  ُمْؤِمَن 

ْ
ال َحُق 

ْ
َتل ٌة  »ِسّتَ  :  اِدق الّصَ  

َ
َقال

 ِبَها ِمْن َبْعِدِه«؛3 
ُ

ٌة ُیْؤَخذ
َ
ُفُه  َو َغْرٌس َیْغِرُسُه َو ِبْئٌر َیْحِفُرَها َو َصَدَقٌة ُیْجِریَها َو ُسّن ِ

ّ
ُیَخل

که بعد از مرگ به مؤمن ملحق می شود:  امام صادق فرمود: شش چیز است 
قرآن  کند.  استغفار  و  دعا  آنان  حق  در  و  باشد  والدین  یاد  به  که  صالحی  فرزند 
که  که از انسان باقی بماند و مورد استفاده دیگران قرار بگیرد. درختی  کتابی  یا 
که ایجاد  کاشته و مردم بعد از مرگش از آن استفاده می نمایند. چاه یا قنات آبی 
که  که انسان وقف  می کند تا مادامی  کرده و مردم از آن بهره مند شوند. اموالی را 
می کند.  استفاده  نیز  برزخ  در  انسان  است،  مردم  ى  بهره بردار مورد  موقوفات  آن 
که بعد از مرگش مردم آن راه و خط و نظام را  کار و راه خیرى  تأسیس یك نظام، 

پذیرفته و  در آن سیر می کنند.4 

1 . روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 1، ص11.
2 . دعائم اإلسالم، ج 2، ص340.

3 . من ال یحضره الفقیه؛ ج4؛ ص 246.
4 . اصول عقاید، ص 597.



39

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

نکته ها
یک: واژه ها

گیرد اطالق  که برای رضای خدا انجام  کار خوبی  صدقه: هر چند صدقه بر هر 
ینه جمله »تجری له بعد وفاته« ظهور در وقف  می شود، ولی در این روایت به قر

دارد.
کند  که روش، سیاست و یا ابتکار جدیدی را پایه گذاری  کسی  ة: یعنی هر  ُسّنَ
که بعد از او بماند و دیگران آن را ادامه بدهند. مثل ابتکار امام راحل در تعیین 
جمعه آخر ماه رمضان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تعیین حساب صد 
شهید  توسط  ادارات  در  جماعت  نماز  پایی  بر محرومان،  مسکن  ساخت  برای 

رجائی و مانند آن. 
 دو: تحلیل روایت

ید  کردار کرم در تفاوت بین دنیا و آخرت  فرمود: شما امروز در خانه  پیامبر ا
کردار.1 بنابراین مهلت انجام عمل بعد از فرا  نه حساب، و فردا در خانه حسابید نه 
رسیدِن مرگ تمام می شود و پس از آن انسان باید سِر سفره عملش بنشیند. ولی 
اعمال انسان بر دو گونه است: اّول اعمالی که انسان در زندگی اش انجام می دهد، 
کیفرش برای انسان می ماند.  و پرونده اش بعد از عمل بسته شده و فقط ثواب و یا 
کثر  رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی  انسان، چه مثبت و چه منفی. دوم  مثل ا
که انسان در زندگی اش انجام می دهد ولی پرونده اش همچنان باز بوده  اعمالی 

و هرگز بسته نمی شود. 
زترین  در این چند روایت به برخی از این امور اشاره شده است. وقف یکی از بار
کتاب، ِملک، مسجد، حسینیه، مدرسه، فرش، لوازم  که  کسی  این موارد است. 
و مسلمین  به اسالم  کمک  را وقف جایی جهت  آن  مانند  و  مرکز  نیاز یک  مورد 
منظور  پاداش  آن  واقف  برای  لحظه  به  لحظه  دارد،  وجود  که  مادامی  تا  می کند 
کسی مقداری مال در یک مؤسسه فعال اقتصادی  می شود. درست مثل اینکه 

کند.  یافت  کند و لحظه به لحظه از آن مؤسسه سود در سرمایه گذاری 
ُموا َو 

َ
ّد

َ
ا َنْحُن ُنْحِى اْلَمْوتى’  َو َنْكُتُب ما ق

َ
یم می فرماید: ِإّن کر خداوند متعال در قرآن 

ْحَصْیناُه ِفى ِإماٍم ُمِبیٍن؛ به یقین ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه 
َ
 َشْى ٍء أ

َ
آثاَرُهْم َو ُكّل

1 . الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج 1، ص464.
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کتاب آشکار  یسیم و همه چیز را در  را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آن ها را می نو
کننده اى برشمرده ایم .1

نیز ثبت می شود و  آثار آن  یفه نه فقط اعمال، بلکه همه  آیه شر بر اساس این 
و  یه  نظیر  وقف  و صدقه جار آثار خیر  قیامت لحاظ می گردد. خواه  در حساب 

کز فحشا.2  آموختن علم به مردم و ... یا آثار شّر مثل تأسیس مرا
یسد: هر  یف ثواب   األعمال با نقل روایتی می نو مرحوم شیخ صدوق در کتاب شر
کند تا به آب رسد و آن را بر مسلمانان ببخشد و یا وقف   کس چاهی براى آب حفر 
گیرد و نماز بخواند ثواب باشد و  که از آن آب وضو  کند، براى او همانند هر  آن ها 
که از آن استفاده  نیز به شماره موى بدن هر انسان یا چهار پا یا درنده و یا پرنده اى 
کرده و می کند براى او ثواب آزاد نمودن هزار بنده باشد و در روز قیامت به عدد 
کردیم یا  ستارگان آسمان مردمی به شفاعت او بر حوض قدس وارد شوند. عرض 
که مخصوص من  کدام است؟ سه بار فرمود حوضی  رسول  اهلل حوض قدس 

است.3 

1 . یس، 12.
2 . تفسیر نور، ج  7 ، ص 525.

3 . ثواب األعمال و عقاب األعمال )ترجمه غفارى(، ص678.
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گفتار هفتم: از بین َبرنده عذاب قبر و قیامت

ٌة َعظیَمٌة و ِحجاٌب ِللُمؤِمِن ِمن الناِر، و ِوقاَیٌة للکاِفِر 
َ
َدقُة ُجّن : »الّصَ  علّیٌ

َ
َقال

ُه فی اآلِخَرِة ِمن 
َ
قَم عن َبَدِنِه، و ما ل ُع الّسُ

َ
َف و َیدف

َ
ُه الَخل

َ
ُل ل ِف الماِل و ُیَعّجِ

َ
ِمن َتل

َنصیٍب«؛ 
ز آن است( سپرى بزرگ و  امام علی فرمود: صدقه مؤمن )که وقف نمونه بار
کافر، دارایی او را از تلف شدن حفظ  حجابی است براى او در برابر آتش، و صدقه 
ى ها را  از جسم وى  می کند و عوض آن در همین دنیا به او داده می شود و بیمار

دور می گرداند، اما در  آخرت نصیبی ندارد.1
 الُمؤِمُن 

ُ
ُتطِفُئ عن أهِلها َحّرَ الُقبوِر، و إّنما َیسـَتِظّل

َ
َدَقَة ل  َرُسول اهَّلل: »إّن الّصَ

َ
َقال

َیوَم الِقیاَمِة فی ِظّلِ َصَدَقِتِه«؛ 
گرماى قبرها را از  ز آن است(،  کرم فرمود: صدقه )که وقف نمونه بار پیامبر ا
صدقه دهنده دور می کند و روز قیامت، مؤمن در سایه صدقه خود پناه می گیرد .2  

نکته ها
یک: واژه شناسی

زترین مصادیق صدقه، وقف است.3 لذا می توان در تبیین موضوع  صدقه: از بار
کرد. وقف از آیات و روایات، از عنوان صدقه استفاده 

کار رفته است: یکی قبر مادی و محل  قبور: جمع قبر و در روایات به دو معنا به 
دفن جسد میت؛ دیگری به معنای عالم برزخ؛ یعنی جهان مابین دنیا و آخرت 
می باشد.4 منظور از قبر در این روایت مانند بسیاری از روایات دیگر، عالم برزخ 

است و نه خصوص قبر مادی. 
دو: تحلیل روایت

کالبد مادی و دنیوی خود خارج شده و در عالم  1. بعد از مرگ، روح انسان از 
خواب  آن  با  خواب  حال  در  که  بدنی  )مانند  مثالی  بدن  و  کالبد  یک  به  برزخ، 

1 . میزان الحكمه، ج 6، ص 242.
2 . همان، ص 216.

3 . سرچشمه اندیشه، ج 2، ص 459.
4 . عالم برزخ، ص 144، با تلخیص.
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می بینیم( تعلق می گیرد و به زندگی خود تا قیام قیامت ادامه می دهد.1  مهم ترین 
که تمام انسان ها مهمان اعمال و رفتار دنیوی شان  ویژگی عالم برزخ این است 
گودالی از  هستند. لذا برزخ برای برخی ها باغی از باغهای بهشت و برای برخی، 
خدای  نافرمانی  و  معصیت  گرفتار  دنیا  در  که  کسی  است.2  جهنم  گودال های 
گرفتار  است  ممکن  است،  نکرده  جبران  را  خود  گذشته  توبه  با  و  شده  متعال 
که  عذاب الهی در عالم برزخ شود. در این صورت، انسان نیازمند چیزی است 
زترین مصداق  بار که  روایت فوق، صدقه،  بر اساس  بردارد.  او  از  را  الهی  عذاب 
که بر اساس  آن وقف است، می تواند حرارت عالم برزخ را خاموش سازد. به ویژه 
بنابراین در قیامت،  نیز وجود ندارد.3   برزخ، شفاعت  روایات، در عالم  از  برخی 

صدقه دهنده در سایه صدقه خود پناه  می گیرد. 
أوصی   ما  »هذا  یسند:  می نو خود  وقف نامه های  از  یکی  در   علی حضرت 
نی ِبِه َعِن 

َ
َة َوَیصِرف

َ
ِبِه َوَقضی  فی ماِلِه َعِلّیٌ َعبُد اهَّلِل ابِتغاَء َوجِه اهَّلِل، ِلیوِلَجنی ِبِه الَجّن

که  آن چیزى است  این  ُوجوه«؛  َوَتسَوّدُ  ُوجوٌه   
ُ

َتبَیّض َیوَم  ی  َعّنِ الّناَر  َوَیصِرَف  الّناِر، 
کرده بنده خدا علی در مال خود براى رضاى خدا تا اینکه )به وسیلۀ این  وصیت 
که  وصیت( خدا مرا داخل بهشت نموده و مرا از آتش دوزخ دور سازد در روزى 

صورت هایی سفید و صورت هایی سیاه می گردد. 4 
است.  سودمند  برایش  باشد  کافر  واقف  گر  ا حتی  اّول،  روایت  اساس  بر   .2
کافر اعتقادی به قیامت نداشته است و آن را هدف گذاری نکرده،  نهایت چون 
سود اخروی برای او در پی ندارد. ولی در دنیا سبب بیمه مال و بدنش در برابر 

بیماری ها و حوادث می شود. 

1 . پاسخ به شبهات کالمی، دفتر پنجم، معاد، ص 108.
2 . الكافی، ج 3 ؛ ص242.
3 . الكافی ، ج 3 ؛ ص242.

4 . مكاتیب األئمة، ج  4، ص 477.
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ِگِره گشایی از معضالت اجتماعی گفتار هشتم: 

وِمثُل  أجُرُه  ُه 
َ
ل کاَن  َبعِدِه  ِمن  بها  ُعِمَل  َحَسنًة  ًة 

َ
ُسّن َسّنَ  »َمن   :اهَّلل َرُسول   

َ
َقال

...«؛ 
ً
أُجوِرِهم ِمن َغیِر أن َینُقَص ِمن أُجوِرهم شیئا

که پس از مرگش نیز بدان عمل  که سّنت نیکویی بگذارد  کرم: هر  پیامبر ا
شود، هم اجر خودش را دارد و هم به اندازه اجر کسانی که به آن عمل می کنند؛ بی 

کم شود.1 آن که از اجر ایشان چیزى 
نکته ها

یک: واژه شناسی
کرداری که شخصی  سّنة: به معنای طریق و روش است.2 شامل هرگونه رفتار و 
گیرد،  کند و بعد از مرگ او مورد تبعیت دیگران قرار  در زمان خودش بنیان گذاری 
کند و آن را انجام دهد،  که از این سنت پیروی  کسی  می شود. در این صورت هر 

همزمان به این شخص و  بنیان گذار  این سنت، پاداش داده می شود.
دو: تحلیل روایت

یرا وقف  یبایی می توان پایه گذار سنت هایی ماندگار شد. ز در قالب وقف، به ز
آن  برای  واقف  که  بر خالف جهتی  را  آن  تغییر  کسی حق  که  تنها موردی است 
کرده است، ندارد. لذا با استفاده از ظرفیت وقف، می توان برای همیشه  تعیین 
کرد. به  بسیاری از معضالت اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مانند آن را برطرف 
گر عوائد ِملکی وقف فقرای یک منطقه شود، تا روز قیامت بخشی از  طور مثال، ا
گر مالی وقف مدرسه ای علمیه شود،  مشکالت فقرای آن منطقه حل می شود. یا ا

ینه های آن مدرسه تأمین می شود.  برای همیشه بخشی از هز
 به چند نمونه اشاره می شود:

یژه در مقطع دانشگاهی.  یژه بانوان به و زشگاه، پارک و آموزشگاه های و وقف ور
و  اوج جوانی  که  آموزش عالی  یژه در مقطع  به و آموزشی  از مشکالت نظام  یکی 
بیداری غرائز جنسی و تمایل دختر و پسر به یکدیگر است، دانشگاه ها با اختالط 

1 . حكمت نامه پیامبر اعظم%، ج  4، ص 292.
2 . مجمع البحرین، ج  6، ص 269.
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یادی می شود. مراجع عظام تقلید  که منشأ مفاسد ز دختر و پسر برگزار می شود. 
کز شده اند، ولی هنوز گوش شنوایی برای  بارها خواستار تفکیک جنسیتی این مرا
بهترین  بانوان،  ویژه  دانشگاه های  وقف  است.  نشده  پیدا  مراجع  خواسته  این 
سایر  برای  ماندگار  سیره ای  به  می تواند  کار  این  است.  معضل  این  حل  راهکار 

واقفین برای حل این معضل تبدیل شود.
ک درآمدزا در راستای حمایت از تولید ملی؛ مانند پرداخت جایزه   وقف امال
کشور را  که زمینه انتقال علم و فن آوری به داخل  کسانی  از محل درآمد موقوفه به 

کاالی ایرانی موفق باشند. کنند یا در امر صادرات  فراهم 
یع  توز و  چاپ  مساجد،  علمیه،  حوزه های  از  حمایت  راستای  در  وقف 
از طریق  تبلیغ اسالم  بان هنر،  ز با  تبلیغ اسالم  اقشار جامعه،  بین  کتب مذهبی 
کشور و مانند  غ به خارج از 

ّ
شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، پرورش و اعزام مبل

که مراجع عظام تقلید بر استقالل مالی حوزه ها و مساجد  کیدی  آن. به ویژه با تأ
را  به دولت و صاحبان قدرت و  کز   و  وابستگی مالی این مرا تبلیغ دارند  امر  و 
باشد،  دولت ها  به  وابسته  گر  ا علمیه  حوزه  یرا  ز نمی دانند؛  مصلحت  ثروت، 
شجاعت و جرأت الزم را برای بیان حقایق، امر به معروف و نهی از منکر، اعتراض 
کمبودها و نقص ها و تالش برای پیاده سازی احکام الهی نخواهد داشت. و  به 
که بر سر  رهبران و عالمان اهل  همان بالیی بر سر حوزه علمیه شیعه خواهد آمد 
یرا آنان به دلیل وابستگی مالی ای  سنت و مسیحیت و مانند آن در آمده است؛ ز
گفتن بر خالف سیاست های  که به صاحبان قدرت و ثروت دارند، جرأت سخن 
دولت مردانشان را ندارند و ناچارند همواره در چهارچوب خواسته های صاحبات 
یند و در مقابل ظلم و ناعدالتی و جبهه استکبار جهانی  قدرت و ثروت سخن بگو

سکوت اختیار کنند.
گون و  گونا کارکردهای  که دارد می تواند  وقف با توجه به نقش چند منظوره ای 
متفاوتی داشته باشد: توسعه علمی و  فرهنگی و پژوهشی، توسعه معنوی، گسترش 
یع ثروت، شکل گیری عدالت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار،  فرهنگ دینی، توز
یشه کنی فقر، ارتقای سطح زندگی دهک های پایین جامعه و مانند آن بخشی از  ر

کارکردهای وسیع وقف است.
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گفتار نهم: راحتِی جان دادن

َیُکْن 
ْ
ل

َ
َمْوِت ف

ْ
 َعْنُه َسَکراِت  ال

َ
َوَجّل َف اهَّلُل َعّزَ اِدق: »َمْن أَحّبَ أْن ُیَخّفِ  الّصَ

َ
َقال

ْم ُیِصْبُه 
َ
َمْوِت َو ل

ْ
ْیِه َسَکراِت  ال

َ
َن اهَّلُل َعل إذا کاَن َکذِلَك َهّوَ

َ
 ف

ً
 َو ِبواِلَدْیِه باّرا

ً
ِلَقراَبِتِه َوُصول

«؛ 
ً
 اَبدا

ً
ْقرا

َ
فی  َحیاِتِه ف

جان  لحظات  و  مرگ  خداوند  که  دارد  دوست  فرمود:هرکس   صادق امام 
کند، نسبت به بستگانش صله رحم و نسبت به پدر و مادرش  دادن را بر او سبك 
نیکی کند. هرگاه کسی چنین کند، خداوند مرگ را بر او آسان می کند و در زندگی 

به فقر و تهیدستی مبتالیش نمی سازد.1 
ْن 

َ
أ اهَّلِل  ی 

َ
َعل  

ً
َحّقا َکاَن  َصْیٍف  ْو 

َ
أ ِشَتاٍء  ِکْسَوَة  َخاُه 

َ
أ َکَسا  »َمْن   :اِدق الّصَ  

َ
َقال

ْن 
َ
ْیِه ِفی َقْبِرِه َو أ

َ
َع َعل ْن ُیَوّسِ

َ
َمْوِت َو أ

ْ
ْیِه َسَکَراِت  ال

َ
َن َعل ْن ُیَهّوِ

َ
ِة َو أ

َ
َجّن

ْ
َیْکُسَوُه ِمْن ِثَیاِب ال

اُهُم 
َ

ِکَتاِبِه: َو َتَتَلّق  ِفی 
َ

َوَجّل  اهَّلِل َعّزَ
ُ

ُبْشَرى َو ُهَو َقْول
ْ
ِئَکَة ِإَذا َخَرَج ِمْن َقْبِرِه ِبال

َ
َمال

ْ
َقی ال

ْ
َیل

ِذی ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 2؛ 
َ
 هذا َیْوُمُكُم اّل

ُ
اْلَمالِئَكة

که لباسی زمستانی یا تابستانی به برادرش بپوشاند،  امام صادق فرمود: هر 
که او را از جامه هاى بهشتی پوشاند و سختی هاى مردن را بر  سزاوار است بر خدا 
او آسان کند و در قبرش بر او گشایش دهد و چون از قبر درآید فرشتگان با مژدگانی 
از او مالقات کنند، این است قول خداى عزوجل در کتابش: و فرشتگان به پیشواز 

که به شما وعده داده شده است.3  که امروز است آن روزى  آن ها روند 
نکته ها

نیازمند  و خانواده اش  نیازمندی های خود  تأمین  و  زندگی  گذران  برای  انسان 
که با مال دارد، نوعی دلبستگی  مال و سایر اشیا است و در  اثر تعامل و ارتباطی 
به مال پیدا می کند. هرچه این ارتباط بیشتر  و  بیشتر می شود، عالقه و  وابستگی 
این عالقه  ا4. خطر  َجّمً ا  ُحّبً اْلماَل  وَن  ُتِحّبُ َو  بیشتر می شود:  اموالش  به  نیز  انسان 
شدید هنگام مرگ آشکار می شود. با فرا رسیدن مرگ انسان، انسان از اموال مورد 
به  هست،  همراهش  اموال  به  دلبستگی  و  عالقه  ولی  می شود،  جدا  عالقه اش 

1 . اخالق اسالمی، ج 3، ص136.
2 . األنبیاء، 103.

3 . بحار األنوار، ج 74، ص 66؛ الكافی،  ج  2، ص 204.
4 . فجر،20.
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که  کسی  همین خاطر این گونه افراد مرگ بسیار دشواری را تجربه می کنند؛ مانند 
گر مواد را از او بگیرند، چون وابستگی به مواد  که ا معتاد به مواد مخدر بوده است 

ک و طاقت فرسا می باشد.   در او  وجود دارد، این جدایی برای او بسیار دردنا
ین مصادیق آن به حساب می آید  که وقف یکی از مهم تر انفاق مال در راه خدا 
از  دو جهت مرگ را بر انسان آسان می کند: یک: از جهت کم شدن عالقه انسان به 
مال. هرچه انسان ماِل بیشتری در راه خدا انفاق کند، وابستگی کمتری نسبت به 
کمتری نسبت به مال  مال برای او ایجاد می شود در نتیجه هنگام مرگ وابستگی 
که مالی را  کسی  دارد و جدا شدن او از مال و ثروت راحت تر صورت می گیرد. دو: 
ینه می کند بر اساس قانون تجسم عمل که متن عملش را بعد از مرگ  در راه خدا هز
می بیند، اموالی را که در راه خدا انفاق کرده است به شکل مناسب آن جا مشاهده 
می کند. لذا هم عالقه به مال هنگام مرگش وجود دارد و هم اموال مورد عالقه اش.
آملی دراین باره می فرمایند: مال و سایر اشیای جهان میراث  آیت اهلل جوادی 
بهره برداری  برای  است،  داده  قرار  انسان  اختیار  در   روز   چند  آنچه  خداست. 
که از انسان جدا می شود عذاب آور  ق مذموم به چیزی 

ّ
صحیح از آن است. تعل

آن  حسرت بار  فراق  و  می شود  جدا  محبوب  و  می ماند  عالقه  یرا  ز است؛ 
گر بخل نباشد و مال در راه خدا انفاق شود، براساس  تحمل ناپذیر است، ولی ا
ین وجه می یابد؛ یعنی  موا اَلنُفِسُكم ِمن َخیٍر َتِجدوُه ِعنَد اهَّلل1، همان را به بهتر ما ُتَقّدِ

ین وضع موجود است و  ق موجود است، مورد عالقه هم به بهتر
ّ
که تعل همان گونه 

این وصاِل نشاط آور، لذت بخش است.2 

1 . بقره، 110.
2 . تسنیم، ج 16، ص 444.
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کمال گفتار  دهم: آسان شدن پیمودن راه 

ا َمن َبِخَل َو اْسَتْغنَى*  ّمَ
َ
ُرُه ِلْلُیْسرى* َو أ َسُنَیّسِ

َ
َق ِباْلُحْسنى* ف

َ
قى* َو َصّد

َ
ْعطى  َو اّت

َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
أ

َ
ف

که ثروتش  ى؛ اما کسی  ُرُه ِلْلُعْسَرى* َو َما ُیْغنِى َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَرّدَ َسُنَیّسِ
َ

َب ِبالُحْسنَى* ف
َّ

َو َكذ

که وعده  ى پیشه ساخت و  وعده نیکوتر  را   کرد و پرهیزکار را در  راه خدا انفاق 
کرد، پس به زودى او را براى  ى است  باور  خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهیزکار
کسی  که انجام همه اعمال نیك به توفیق خداست  آماده می کنیم و اما  راه آسانی 
ید و خود را  بی نیاز نشان داد و وعده نیکوتر  را  تکذیب  ز که از انفاق ثروت  بخل ور
که سلب هرگونه توفیق از  اوست  آماده  ى  کرد، پس او  را  براى راه سخت و دشوار
کند، ثروتش چیزى از  گور سقوط  گودال  کت و  که به چاه هال می کنیم و هنگامی 

عذاب خدا را  از  او دفع نمی کند.1 
نکته ها

یک: واژه شناسی
کمک به نیازمندان  »اعطى«: مقصود از این واژه در این آیه انفاق در راه خدا و 

است.2
که هدف از انفاق، قرب به خداوند  »اتقى«: منظور از تقوی در این آیه این است 

که انفاق می کند از راه مشروع بدست  متعال و جلب خشنودی او باشد، مالی را 
کند و انفاق او همراه با منت گذاری و اذیت  آورده باشد و در راه مشروع نیز انفاق 

نباشد.3 
که خداوند به اهل  »حسنى«: منظور از این واژه ایمان به پاداش های الهی است 

انفاق وعده داده است و چون این وعده ها در قیامت محقق می شود، الزمه ایمان 
به وعده های الهی ایمان به قیامت نیز هست و چون این وعده ها به وسیله انبیای 

الهی به ما ابالغ شده است، الزمه اش ایمان به انبیا نیز می باشد.4
او  برای  را  انجام اعمال صالح  و  کمال  راه  ِلْلُیْسرى«: در دنیا پیمودن  ُرُه  َسُنَیّسِ

َ
»ف

که با رغبت و خواست قلبی آن ها را انجام می دهد. نیز به او  چنان آسان می کنیم 

1 . لیل، 11-5.
2 . األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 20، ص 256.

3 . همان.
4 . همان. ترجمه المیزان، ج 20، ص 509.
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آرامش و طمأنینه می دهیم و تحمل مشکالت را برای او آسان می کنیم. در آخرت 
ئکه را  به استقبال آن ها می فرستیم و  نیز راه بهشت را به سوی او می گشاییم و مال

او  به آسانی راه بهشت را  در پیش می گیرد و  وارد آن می شود.1
دو: تحلیل

نیازمند  است  آن  ز  بار مصادیق  از  یکی  وقف  که  خدا  راه  در  مال  اعطاء   .1
پیش زمینه ها  این  ین  مهم تر از  است.  فراوان  اعتقادی  و  کالمی  پیش زمینه های 
کسی  کارگردان نظام هستی است.  اعتقاد به خدای یگانه به عنوان تنها معبود و 
را  اموالش  جامعه،  معنوی  و  فرهنگی  توسعه  و  زدایی  فقر  راستای  در  می تواند 
کسی می تواند  بوبیت او داشته باشد. همین طور  که اعتقاد به خدا و ر کند  وقف 
که اعتقادی راسخ  دست از اموال خودش به نفع افراد یا امور عام المنفعه بردارد 
کردن بخشی از اموالش نه تنها  که با وقف  به وعده های الهی داشته باشد و بداند 
 چیزی از دست نمی دهد، بلکه چندین برابر به دست می آورد. امام صادق
که آنچه در راه خدا می دهد، جایش پر  که یقین داشته باشد  کسی  می فرمایند: 

می شود اهل جود و عطا می شود.2
و چون این پاداش ها عمدتًا در آخرت به انسان داده  می شود، شخص واقف 

باید اعتقاد راسخ به قیامت داشته باشد.
مانند:  اخالقی؛  رذائل  از  انسانی  جان  کسازی  پا وقف،  آثار  مهم ترین  از  یکی 
مال دوستی، خودمحوری، بخل و ... و  آراسته سازی جان انسان به صفات نیک 
اخالقی؛ مانند ایثار، سخاوت، نوع دوستی، مشارکت اجتماعی، همدردی با فقرا 

و صله رحم است. 
که اهل جود و بخشش  که خداوند در دنیا به انسان هایی  2. مهم ترین پاداشی 
انجام  که  است  این  می دهد،  می کنند  وقف  را  اموال شان  از   بخشی  و   هستند 
راه  در  جهاد  روزه گرفتن،  خواندن،  نماز  خدا،  راه  در  انفاق  مانند  صالح؛  اعمال 
یج دین خدا و مانند آن برای او آسان می شود. در واقع کسی که به  خدا، تبلیغ و ترو
خاطر خدا حاضر است از بخشی از اموال خودش بگذرد، خداوند قلب او را برای 
تری از ایمان و انجام عمل صالح می گشاید. در نتیجه چنین  پذیرش مراحل باال

1 . األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، ج 20، ص 256.
2 . من الیحضره الفقیه، ج 4، ص416.
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فردی به آسانی معارف الهی را می فهمد و آن ها را می پذیرد و دشواری های عمل 
به آن را تحمل می کند و در برابر باید و نبایدهای دین منقاد و تسلیم است1 و انجام 
گناه برای او دشوار است؛ بر خالف کسی که اهل ایمان و عمل صالِح برخواسته از 
روح ایمان نیست که انجام گناه برای او آسان و انجام اعمال صالح از جمله انفاق 
یرا در  اثر کفر اعتقادی یا کفر عملی قلبش برای کفر  مال در راه خدا دشوار است؛ ز
ْن 

َ
ْسالِم َو َمْن ُیِرْد أ ْن َیْهِدَیُه َیْشَرْح  َصْدَرُه ِلْلِ

َ
َمْن ُیِرِد اهَّلُل أ

َ
گشوده شده است: ف گناه  و 

ذیَن 
َ
ْجَس َعَلى اّل ماِء َكذِلَك َیْجَعُل اهَّلُل الّرِ ُد ِفى الّسَ ّعَ ما َیّصَ

َ
ّن

َ
قًا َحَرجًا َكأ ُه َیْجَعْل َصْدَرُه َضّیِ

َ
ُیِضّل

براى )پذیرش(  را  کند، سینه اش  که خدا بخواهد هدایت  را  ُیْؤِمُنوَن؛ آن کس  ال 

که بخاطر اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد،  اسالم، گشاده می سازد و آن کس را 
گونه  یا می خواهد به آسمان باال برود، این  گو که  سینه اش را آن چنان تنگ می کند 

که ایمان نمی آورند قرار می دهد!2  خداوند پلیدى را بر افرادى 

1 . تسنیم، ج 27، ص 108.
2 . انعام، 125.



50

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

گفتار یازدهم: وقف اموال مازاد بر نیاز

 ابُن آَدَم: 
ُ

: »َیقول
َ

کاُثُر، قال هاُکُم الّتَ
ْ
ل
َ
 أ

ُ
 وُهَو َیقَرأ ِبّیَ

َ
عن مطّرف عن أبیه: أَتیُت الّن

یَت، 
َ
بل

َ
أ

َ
ِبسَت ف

َ
فَنیَت، أو ل

َ
أ

َ
َکلَت ف  ما أ

ّ
َك َیابَن آَدَم ِمن ماِلَك إل

َ
: وَهل ل

َ
مالی مالی. قال

 مَضیَت؟!«؛ مطّرف، از پدرش نقل می کند که می گفت: نزد پیامبر
َ
أ

َ
قَت ف

َ
أو َتَصّد

کرد.  رفتم. مشغول تالوت این آیه بود: شما را افتخار بر یکدیگر به افزونی، سرگرم 
از  از مالت چیزى  آیا  آِن من است. اى آدمیزاد!  از  ید: مال  فرمود: زاده آدم می گو
آِن توست، جز آنچه می خورى و فانی می سازى یا آنچه می پوشی و می پوسانی یا 

آنچه صدقه می دهی و جارى می سازى؟1 
نکته ها

یک: واژه ها
یشه »ك- ث- ر« به معناى هماوردى و تفاخر در بسیارِى مال و قوم ،  »تکاثر « از ر
از  روایات   برخی  آمده است.  یاده طلبی   ز و  افزون بینی   برشمردن ،  را  مناقب خود 
یق نامشروع و خوددارى  ى مال از طر گردآور جمله روایتی از رسول خدا تکاثر را به 

کرده است .2  کردن آن تفسیر  از اداى حق آن و ذخیره 
دو: تحلیل

1. تالش اقتصادی با هدف خود محوری، انباشته سازی، فخرفروشی بر دیگران، 
بسیار  و  بوده  تکاثر  ز  بار از مصادیق  آن  امثال  و  رقیبان  از  برای جلو زدن  مسابقه 
مشروع،  راه  از  درآمد  کسب  و  اقتصادی  تالش  ولی  است.  عذاب آور  و  ناپسند 
چنان چه با هدف تأمین نیازهای خود و خانواده و انفاق در راه خدا باشد نه تنها 

ین مصادیق عبادت می باشد.  ناپسند نیست، بلکه از برتر
2. از مجموعه اموال انسان، آن چه واقعًا مال انسان است دو بخش است: یک: 
آن چه در زندگی دنیوی اش به مصارِف واقعِی مورد نیازش رسانده است. دو: آنچه 
ْرضًا َحَسنًا 

َ
ِرُضوا اهَّلَل ق

ْ
ق

َ
کرده است. َو أ در راه خدا از طریق انفاق و یا وقف َپس انداز 

ْجرًا؛ و به خدا »قرض 
َ
ْعَظَم أ

َ
ْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه  ِعْنَد اهَّلِل ُهَو َخْیرًا َو أ

َ
ُموا ِل َو ما ُتَقّدِ

کارهاى نیك براى  الحسنه« دهید و در راه او انفاق نمایید و )بدانید( آنچه را از 

1 . حكمت نامه پیامبر اعظم، ج  13، ص 104.
2 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج  8، ص481.
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خواهید  پاداش  ین  بزرگ تر و  وجه  ین  بهتر به  خدا  نزد  می فرستید،  پیش  از  خود 
اموال  است!1سایر  مهربان  و  آمرزنده  خداوند  که  بطلبید  آمرزش  خدا  از  و  یافت 

َواِرِث«.2 
ْ
 ال

ُ
ُهَو َمال

َ
انسان مال ورثه است: »َو َما َعَدا َذِلَك ف

3. نمونه ای از وقف اموال اضافی 
به  را  خود  خرج   امیرمؤمنان یسند:  می نو یان  انصار حسین  شیخ  استاد 
نمی کرد،  عوض  اسب  روز  هر  نمی کرد؛  عوض  خانه  روز  هر  او  بود.  گرفته  اندازه 
سه ماه یکبار، لباس عوض نمی کرد. سالی یك بار فرش عوض نمی کرد؛ نقاشی 
حضرت  آن  بلکه  نداشت،  ى  آینه کار و  نداشت  گچ برى  نداشت،  گران قیمت 
که این صد  که دارد خرج مرا می دهد، پس اآلن  می گفت: آن مقدار درخت خرما 
هزار تا درخت خرما به ثمر نشسته، اضافه بر خرج من در زندگی است. آن حضرت 
که آن درختان را بفروشد و پولش را بانك بگذارد و بعد هم برود  اهل این هم نبود 
به این طرف و آن طرف که ببیند کدام بانك بیش تر سود می دهد. حضرت فرمود: 
ید: من یك قلم و یك صفحه  قنبر! یك قلم و یك صفحه برایم  بیاور. قنبر می گو
ید، خودم و دیگران، و  براى نوشتن آوردم و به امیرمؤمنان دادم. دیندار می گو

که می خواهند باشند. حضرت این طور نوشت: دیگران هم هر 
بسم اهلل الرحمن الرحیم.

کنون  که تمام آن ها را به دست خودم نشانده ام و ا این صد هزار درخت خرما را 
مسلمان  مردم  محتاجان  و  نیازمندان  وقف  نشسته اند،  میوه  به  خدا،  لطف  به 
گذار نمودم. حسن و حسین خودم هم  کردم و تولیت آن را به حسن و حسینم وا
حق ندارند یك دانه از این خرماها را بخورند، مگر آن که آنان هم مثل فقرا، نیازمند 

بشوند. این رفتار، نمونه یك دیندار واقعی است.3 

1 . مّزّمل، 20.
2 . األمالی، طوسی، ص519.

3 . ایمان و آثار آن، ص: 309.
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گفتار دوازدهم: بی رغبتی نسبت به وقف چرا؟!

 َو  َکاَن َعِلّیٌ َخْیَر َو َقْد 
ْ
وا ال

ُ
ْن َیْعَمل

َ
َکْیَف َیْزَهُد َقْوٌم ِفی أ  :

ُ
: »َسِمْعُتُه َیُقول

َ
َجاِبٌر َقال

ًة َتْجِری ِمْن 
َ
َها َصَدَقًة َمْبُتول

َ
َجَعل

َ
ُه، ف

َ
ی ُقُرَباٍت ل

َ
ُة َعَمَد ِإل

َ
َجّن

ْ
ُه ال

َ
وِجَب ل

ُ
ُهَو َعْبُد اهَّلِل َقْد أ

اَر َعْن 
َ
اِر، َو َتْصِرَف الّن

َ
ا ِلَتْصِرَف َوْجِهی َعِن الّن

َ
ُت َهذ

ْ
َعل

َ
َما ف

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
: الل

َ
ُفَقَراِء؟! َقال

ْ
َبْعِدِه ِلل

ید: از امام صادق شنیدم که آن حضرت از بی میلی برخی  َوْجِهی«؛ جابر می گو
گالیه می کرد و می فرمود: چگونه  کار خیر  از مردمان نسبت به خودداری از انجام 
عده ای از مردمان نسبت به انجام کار خیر؛ مانند وقف بخشی از اموال خود در راه 
که حضرت علی با وجود اینکه بنده )خالص  خدا بی میل هستند، در حالی 
کرده بود، ولی تکیه اش بر  کامل( خداوند بود و بهشت را خداوند بر او واجب  و 
که او  را  به خداوند نزدیک می کرد. لذا  اموال خودش را در راه  کارهایی بود  انجام 
خدا وقف بر فقرا و نیازمندان می ساخت تا بعد از او جاری باشد. و هنگام وقف 
کردم تا تو چهره ام  کردن اموالش می فرمود: بار  خدایا من این مالم را در راه تو وقف 
را از سوختن در آتش جهنم بازداری و آتش را از اینکه چهره مرا بسوزاند نگه داری.1 

یک: واژه شناسی
»َیْزَهُد«: از ماده »زهد« به معنای بی میلی و بی اعتنایی.2 

َباٍت«: جمع »ُقرَبه« به معنای اموری است که انسان را به خدا نزدیک می کند.3  »ُقُر
کردن.4 این  یدن و جدا  ًة«: از »َبَتَل « به معنای چیزی را از چیزى دیگر بر

َ
»َمْبُتول

واژه از آن جهت بر اموال وقفی اطالق می شود که واقف، مال وقفی را از اموالش جدا 
یده شده و به دیگران منتقل نمی شود.  می کند. در نتیجه این مال از  اموالش بر

دو: تحلیل روایت
َخْیَر«؛ حضرت امام صادق از بی اعتنایی 

ْ
ال وا 

ُ
َیْعَمل ْن 

َ
أ َقْوٌم ِفی  َیْزَهُد  »َکْیَف 

برخی نسبت به وقف گالیه کرده و می فرمایند: چگونه برخی به خود اجازه می دهند 
ین مصادیق آن وقف است بی اعتنا باشند.  زتر که از بار کار خیر  نسبت به انجام 

1 . األصول الستة عشر، ص232.
2 . لسان العرب، ج 3، ص 196؛  کتاب العین، ج  2، ص 128؛ قاموس قرآن، ج  3، ص 183؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم، ج 

 4، ص 355.
3 . مجمع البحرین، ج  2، ص 142.

4 . فرهنگ عربی فارسی، ج 1، ص 176.
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که بهشت بر او واجب است، این    آن حضرت می فرمایند: وقتی حضرت علی
همه به وقف اهمیت داده و خود را بی نیاز از وقف نمی داند، چگونه عده ای به 
شیعیان شان  و  دوست داران  از   صادق امام  بنابراین  هستند.  بی توجه  وقف 
که با الگوگیری از حضرت علی تداوم بخش سنت حسنه وقف  انتظار دارند 

باشند.  

علل بی توجهی به وقف

ترس از آینده 
کنند، در آینده ممکن  گر بخشی از اموالشان را وقف  که ا برخی نگران هستند 
کنند و در اثر وقف  کارافتادگی و مانند آن نیاز به آن پیدا  است در اثر بیماری یا از 
کرده و محتاج فرزندان و دیگران شوند. شیطان  کردن نتوانند از مالشان استفاده 
َو  اْلَفْقَر  َیِعُدُكُم   ْیطاُن 

َ
الّش فقر می دهد:  و وعده  آینده می دمد  از  ترس  تنور  بر   نیز  

ْضاًل َو اهَّلُل واِسٌع َعلیٌم؛ شیطان شما را  از 
َ

ُمُرُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اهَّلُل َیِعُدُكْم  َمْغِفَرًة ِمْنُه َو ف
ْ
َیأ

تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وا می دارد، و]لی [ خداوند از جانب خود 
گشایش گر  داناست.1  به شما وعده آمرزش و بخشش می دهد و خداوند 

وقف  را  اموالتان  از  بخشی  می گوییم  ما  اواًل  گفت:  باید  افراد  از  دسته  این  به 
کنید و نه تمام آن را. ثانیًا مگر نیازهای ما منحصر به عالم دنیا و فرداهای دنیا 
می شود. دنیا خانه موقت انسان است و آخرت خانه همیشگی ما چطور شما به 
فکر تأمین نیازهای فرداهای دنیا هستید ولی به فکر تأمین نیازمندی های حیات 
ابدی تان نیستید؟! ثالثًا شما با وقف کردن با خداوند معامله کنید. بگویید خدایا 
من بخشی از اموالم را به خاطر تو و در راه تو وقف می کنم تو هم حامی و پشتیبان 
گرفتاری من باش. رابعًا شیطان وعده فقر می دهد و خدا وعده  من در روزهای 
کدام وعده اطمینان بخش تر است؟ وعده خدا یا وعده شیطان؟!  بخشندگی، 
زوها می افکند و جز  ید: شیطان به آنان وعده می دهد، و ایشان را در آر قرآن می گو
یب به آنان وعده نمی دهد.2 ولی خدا وعده اش را خالف نمی کند، اّما بیشتر  فر

1 . بقره، 268.
2 . نساء، 120.
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مردم نمی دانند.1 
عملکرد نامطلوب برخی از متولیان موقوفات

عمل نکردن به نیت واقف، تغییر نام برخی موقوفات، دخالت نابجای دولت 
از موقوفات،  بر برخی  و نهادها  اموال موقوفه و تسلط برخی دستگاه ها  و  امور  در 
رها شدن برخی از موقوفات به حال خود، اجاره ناچیز برخی از موقوفات نسبت به 
ک مشابه، تصرف عدوانی و غصب برخی موقوفات توسط متولیان یا صاحبان  امال
که این  کسانی  که  قدرت و ثروت و ده ها عملکرد نامطلوب دیگر، سبب می شود 

کردن بی انگیزه شوند.2 عملکردها را مشاهده می کنند نسبت به وقف 
کافی نداشتن مال و ثروت 

نداشتن  دلیل  به  ولی  باشند،  واقفین  جزء  می خواهد  دلشان  واقعًا  برخی 
توانمندی مالی موفق به آن نمی شوند. چون خیال می کنند حتمًا انسان باید زمین 
کتاب مفید  که می توانند با تهیه یک  کنند، درحالی  یا منزل یا مغازه ای را وقف 
کتابخانه مسجد یا مدرسه علمیه، یا یک ظرف و فرش مورد نیاز آشپزخانه  برای 
با پرداخت مقداری پول در  یا می توانند  باشند.  واقفین  و مانند آن جزء  مسجد 
امام  باشند.  یک  شر آن  مانند  و  علمیه  مدرسه  یا  حسینیه  یا  مسجد  یک  وقف 
کم در راه خدا خجالت نکشید، بلکه از  علی می فرمایند: از انفاق و بخشش 
َقِلیِل 

ْ
 َتْسَتِح ِمْن ِإْعَطاِء ال

َ
کنندگان نباشید خجالت بکشید: »ل این که جزء انفاق 

 ِمْنه«.3  
ُّ

َقل
َ
ِحْرَماَن أ

ْ
 ال

َ
ِإّن

َ
ف

کردن انگیزه  های  حضرت علی در وقف 
گر بهشت رفتن حضرت علی مسلم بود،  ُه«: به راستی ا

َ
ی ُقُرَباٍت ل

َ
»َعَمَد ِإل

آن حضرت با چه انگیزه ای اموالش را وقف می کند؟! امام صادق در تبیین 
که ایشان را  انگیزه حضرت علی می فرمایند: تکیه آن حضرت به اعمالی بود 
به خداوند نزدیک می کند. بنابراین حضرت امیرمؤمنان بهشتی شدن را هدف 
ین هدف برای آن حضرت، رسیدن به  برین زندگی خود نمی دانست، بلکه مهم تر
که انسان  عالی ترین درجات قرب الی اهلل بود. و این هدف زمانی حاصل می شود 

1 . روم، 6.
2 . اندیشه جارى، ص 140، با تلخیص.

3 . نهج البالغة، ص479.
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کند.  هر چه دارد را در راه جلب خشنودی خدایش تقدیم 
وقف  را  اموالش  حضرت  آن  ُفَقَراِء«: 

ْ
ِلل َبْعِدِه  ِمْن  َتْجِری  ًة 

َ
َمْبُتول َصَدَقًة  َها 

َ
َجَعل

َ
»ف

که آن حضرت خود را در مقابل نیازمندان  کرد. این جمله نشان می دهد  بر فقرا 
و  آیات   و سنت معصومین یم  کر قرآن  در  جامعه مسئول می دانسته است. 
که همه توانمندان را در برابر نیازمندان مسئول می داند  روایات فراوانی وجود دارد 
یم  کر قرآن  آیات  در  نباشند.  بی تفاوت  نیازمندان  به  آنان می خواهد نسبت  از  و 
کرده  که در برابر نیازمندان بی تفاوت هستند سرزنش  کسانی را  خداوند به شدت 
و سخت ترین عذاب ها را در  انتظار  آنان می داند.1 اولیای دین نیز، گرسنه ماندن، 
ثروتمندان جامعه در خودداری  متوجه  را  نیازمندان  و مرگ  برهنگی، سوء تغذیه 
را  آنان  قیامت  روز  در  خداوند  یند  می گو و  می دانند  محرومان  حق  پرداخت  از 
این خود نشان  و   کرد.2  گرفتار خواهد  کی  به عذاب دردنا این بی توجهی  اثر  در 
می دهد که تا مادامی  که فقیری در جامعه وجود دارد، تمامی توانگران در برابرشان 
مسئولند.3 و  وقف بر نیازمندان، معلوالن، بیماران، یتیمان و سایر اقشار  نیازمند 

جامعه، یکی از بهترین راه های حمایتی از آنان است. 
اَر َعْن َوْجِهی«؛ 

َ
اِر، َو َتْصِرَف الّن

َ
ا ِلَتْصِرَف َوْجِهی َعِن الّن

َ
ُت هذ

ْ
َعل

َ
َما ف

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
: الل

َ
»َقال

حضرت علی معصوم است و عملی انجام نداده که سزاوار  آتش جهنم باشد. 
 بنابراین دعای حضرت جنبه دفعی دارد و  نه جنبه رفعی؛ یعنی حضرت علی
را  از خطر آتش  او   که  بر فقرا از خداوند می خواهد  از اموال خود  با وقف بخشی 
گناهانی  جهنم برهاند و  او  را  مستحق عذاب نکند، نه اینکه آن حضرت در اثر 
که انجام داده است مستحق عذاب شده و اآلن خواهان بخشش خدا باشد. آری 
گر حضرت نسبت به محرومان بی توجه می بود و به وظیفه اجتماعی خود در برابر  ا

گرفتار عذاب خدا می شد.  فقرا عمل نمی کرد 

1 . معارج، 24و 25؛ ذاریات، 19؛ مّدثّر، 44؛ ماعون، 1 - 3.
2 . دعائم اإلسالم، ج 1، ص245.

3 . زکات باطنی، ص 44 و 91 به بعد.
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فصل سوم: پیشگامان وقف
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گفتار اّول: خداوند اّولین واقف

ی ِعَباِدِه«؛ امام کاظم: زمین از 
َ
 َعل

ً
َها َوْقفا

َ
ْرَض هلِِل َجَعل

َ ْ
 ال

َ
 الکاظم: »ِإّن

َ
َقال

کرده است.1  که آن را وقف  بر بندگان خود  آن خداى متعال است 
نکته ها

یک: واژه شناسی
چیز  یک  منفعت  کردن  رها  و  اصل  نگه داشتن  معنای  به  واژه  این  »وقف«: 

است.2 
به  فروتنی  نهایت  معنای  به  و  است  »َعَبَد«  یشه  ر از  عبد  جمع  عباد  »عباد«: 
یم در مقابل استکبار و  کر همراه اطاعت در برابر موال می باشد.3 این واژه در قرآن 
که در برابر دستورات  کسی است  کار رفته است.4بدین ترتیب عبد  گردنکشی به 

گردنکشی و استکبار نداشته باشد. خداوند فروتن و مطیع باشد و 
دو: تحلیل روایت

توحید در مالکیت  به  اشاره  این جمله  زمین مال خداست.  ْرَض هلِِل«؛ 
َ ْ
ال  

َ
»ِإّن

حقیقی  یا  آن  و  است  بودن  چیزی  صاحب  و  دارایی  معنای  به  مالکیت  دارد. 
است یا اعتباری؛ مالکیت اعتباری، با معامالت و  قراردادها و بخشش ها شکل 
کفش و لباسشان و... اما مالکیت  می گیرد؛ مانند مالکیت افراد نسبت به خانه، 
نحو  به  تصرف  حق  و  چیزی  صاحب  که  است  واقعی  و  ینی  تکو امری  حقیقی، 
حقیقی برای اوست. این نوع مالکیت در جهان هستی منحصر به خدای تعالی 
که در  بینش نظری توحیدی،  این معناست  به  و توحید در مالکیت هم  است 
جهان هستی اعم از مجرد و مادی، فرشته و انسان، آسمان و زمین، آب و هوا و هر 
که نام موجود بر آن نهاده شود ملک خداست. حتی جسم و جان ما،  چیز دیگری 

اعضا و جوارح ما حقیقتًا از آن خداست.5 
وقف  است  آن  مالک  که  را  زمین  متعال  خداوند  ِعَباِدِه«؛  ی 

َ
َعل  

ً
َوْقفا َها 

َ
»َجَعل

1 . الكافی، ج 5، ص297.
2 . مجمع البحرین، ج 5، ص 130.

3 . التحقیق فی کلمات القرآن الكریم، ج 8، ص 13    
4 . انبیاء، 19؛ غافر، 60؛ اعراف، 206.

5 . توحید و صفات الهی، ص 188.
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کلید  که موضوع وقف را  کرده است. لذا خداوند نخستین واقفی است  بندگانش 
که اصل آن را نگه می دارند و منافعش را رها  زده است. معنای وقف این است 
می  کنند. بر این اساس، زمین در ملکیت خداوند باقی است و در مقابل خداوند 
یکدیگر،  به  نسبت  انسان ها  از  یک  هر  چند  )هر  نیستیم  زمین  مالک  ما  متعال 
مالک بخشی از زمین و متعلقات آن هستند(، بلکه فقط حق بهره مندی از منافع 
گفته  کسی  که بنده به  یم. اشاره شد  آن را در راستای بندگی خداوند متعال دار
زندگی  او در  زندگی  و سبک  باشد  و مطیع  فروتن  مقابل موالیش  که در  می شود 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همسایه داری، و... برخواسته از 
فروتن خداوند حق  و  بنابراین فقط بندگان مطیع  دستورات وحی و عقل باشد. 
بهره مندی از منافع زمین را دارند و تصرف انسان های سرکش و مستکبر، تصرفی 

غاصبانه است. 
که جهت  از روایت فهمیده می شود این است  از این بخش  که  نکته دیگری 
خداوند  بندگان  از  حمایت  و  عبادت  فرهنگ  گسترش  راستای  در  باید  وقف 
کردن مال مورد نظرشان  متعال باشد. لذا واقفین محترم خوب است قبل از وقف 
که راه بندگی  کنند  کنند و جهتی را برای وقف انتخاب  با صاحب نظران مشورت 
در  وقف،  جهت  چنان چه  این صورت،  غیر  در  می کند.  تسهیل  بیشتر  را  خدا 
یج فرقه های باطل باشد باطل است. ذکر چند  گناه یا ترو کمک به ظلم و  راستای 

مسأله در این مورد ضروری است:
مسأله:

کرده است و با توجه  سؤال:  رئیس فرقۀ منحرفی امالك خود را به این فرقه وقف 
که مشروعیت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفی اهداف و  به این 
کننده و باطل هستند، آیا این  گمراه  اعتقادات و اعمال این فرقۀ منحرفه فاسد و 

وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقۀ مذکور جایز است؟
از  و  آن وقف شده، جهتی حرام  براى  که ملك  ثابت شود جهتی  گر  ا جواب: 
گناه و معصیت است، چنین وقفی باطل بوده و استفاده از آن  مصادیق اعانه بر 

که شرعًا حرام است، صحیح نمی باشد.1  اموال در جهتی 
سؤال: شخصی بهایی منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائیت وقف نموده 

1 . أجوبة االستفتاءات، فارسی، ص 499.
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کرده و به شهر دیگرى  و از دنیا می رود، فرزندان وى نیز محّل سکونت خود را ترك 
که  کرده اند، یکی از فرزندان واقف زنده و مّدعی است  رفته و سپس با دنیا وداع 
ّیه  مسلمان شده است، آیا وقف صحیح است؟ یا وقف باطل و تمام اوالد، بالسو

که مّدعی اسالم است ارث می برد؟ از آن ماترك ارث می برند؟ یا فقط آن 
بور باطل بوده و اموال نامبرده تنها به وارث مسلمان او می رسد،  جواب: وقف مز
از جراید  باید در یکی  ید  گاه شو او در اّدعاى اسالم آ که از صداقت  و براى این 

کند.1  گهی  معروف، اسالم خود را  آ

1 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج 2، ص 435.
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 گفتار دوم: سیره پیامبر

وقف بر حضرت فاطمه
ی 

َ
َکاَن ُیْنِفُق ِمْنَها َعل  َو 

ً
َها َوْقفا

َ
ْمَواٍل َجَعل

َ
 اهَّلِل ِبأ

ُ
َق َرُسول

َ
 الَصاِدق: »َتَصّد

َ
َقال

ّمِ ِإْبَراِهیَم 
ُ
اِفَیُة َو َمْشَرَبُة أ َعَواُف   َو ُبْرَقُة َو الّصَ

ْ
اِطَمَةِمْنَها ال

َ
ی ف

َ
ْوَقَفَها َعل

َ
ْضَیاِفِه َو أ

َ
أ

پیامبر  می کنند:  نقل   صادق امام  َمْنِبُت [«؛ 
ْ
]ال المنت   َو   

ُ
ل

َ
ل

َ
الّد َو  ُحْسَنی  

ْ
ال َو 

کردند،  خدا بخشی از اموالش را در راه خدا صدقه دادند؛ یعنی آن ها را وقف 
ینه مهمان هایشان را پرداخت می کردند. آن حضرت این اموال  و از درآمد آن، هز
از:  این موقوفات عبارتند  از  بودند. بخشی  کرده   فاطمه بر دخترش  را وقف 

به ام ابراهیم، ُحسنی، دالل، َمنبت.1  عواف، ُبرقه، صافیه، َمشَر
نکته ها

یک: واژه شناسی
»عواف«: جایگاهی است در نزدیک مدینه که اموال اهل مدینه در آن نگهداری 

می شده است.
یضه  بنی قر یهود  از  که  بودند  غنائمی  جمله  از  مکان  دو  این  َمیِثب«:  و  »ُبْرَقُة 
)موقوفات(  صدقات  جزء  و  نمود  درخت کاری  را  آن   سلمان آمد.  دست  به 

پیامبر قرار گرفت.  
ّمِ ِإْبَراِهیَم«: در آخر باب العوالِی مدینه، بستانی است که چون ام ابراهیم همسر 

ُ
»َمْشَرَبُة أ

رسول خدا را  در  آن جا درد  زایمان عارض شد، دستش را  به چوبی گرفته بود که بعد از 
لحظاتی فرزندش ابراهیم به دنیا آمد. بدین جهت، مشربه  ام ابراهیم نام گرفت.

که  بود  یهودی«  »ُمَخیِرق  آن  از  مناطق  این   :»
ُ

ل
َ

ل
َ

الّد َو  ُحْسَنی  
ْ
ال و  اِفَیُة  »الّصَ

مسلمان شد و در جنگ ُاُحد به شهادت رسید. او وصیت کرده بود که چنانچه به 
شهادت برسد، اموالش در اختیار رسول خدا قرار گیرد. آن حضرت نیز اموال او 

کرد.2   را جزء موقوفات و صدقات ثبت 
دو: تحلیل روایت 

ْمَواٍل«: پیامبر الگوی رفتاری مسلمانان 
َ
 اهَّلِل ِبأ

ُ
َق َرُسول

َ
»َتَصّد

1 . دعائم اإلسالم، ج 2، ص 341.
2 . حقایق پنهان، 125.
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معرفی  مسلمانان  الگوی  عنوان  به  را   پیامبر یم،  کر قرآن  در  متعال  خداوند 
کرده و می فرماید: بی گمان برای شما در رفتار و زندگی پیامبر الگوی نیکویی 
.1 بنابراین همان گونه که آن حضرت،  ٌ

ْسَوٌة َحَسَنة
ُ
است؛ َلَقْد كاَن َلُكْم فى  َرُسوِل اهَّلِل أ

کردند، بر ما نیز الزم است به پیروی از  بخشی از اموال خود را در راه خداوند وقف 
کنیم. آن حضرت بخشی از اموال خود را وقف 

موقوفه،  همین  درآمد  محل  از   پیامبر ْضَیاِفِه«: 
َ
أ ی 

َ
َعل ِمْنَها  ُیْنِفُق  َکاَن  »َو 

بوده  صورت  این  به  یا  کار  این  می کردند.  پرداخت  را  مهمانانشان  ینه های  هز
ینه  که با صالحدید حضرت فاطمه، درآمدهای آن را در این جهت هز است 
کرده   اصل ملک را وقف حضرت فاطمه می  کرده اند و یا حضرت رسول

کرده بودند. بودند، ولی منافع آن را تا زمان حیات مبارکشان استثنا 
بر أظهر می تواند  بنا  را وقف می کند  که مالی  کسی  آیت اهلل العظمی بهجت: 
از مال  او  قین 

ّ
یا متعل و   زنده است خودش  تا وقتی  یا   و  تا مّدتی  که  کند  شرط 

موقوفه، استفاده نمایند و منافع آن مال به آن ها برسد.2 
وقف  این  و  کند  وقف  را  مغازه اش  شخصی  گر  ا  :لنکرانی فاضل  اهلل  آیت 
از مغازه  تا در قید حیات است  که  را  منّجز باشد، ولی استثنا می کند منافع آن 
ید ده  کند؛ مثاًل بگو کند یا اینکه در فرض مذکور مدت معّینی را تعیین  استفاده 
گیرد، چنین وقفی صحیح  سال استثنا می کنم، و بعد در اختیار موقوف علیه قرار 

است.3 
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ سؤالی در این زمینه می فرمایند: می توانید در 

کنید.4  حال حاضر وقف و منافع آن را مادام الحیات استثنا 
وقف  است.  خاص  وقف  نوع  از   پیامبر وقف   :»اِطَمَة

َ
ف ی 

َ
َعل ْوَقَفَها 

َ
»أ

جهات  و  بوده  مشخصی  و  معین  افراد  آن،  موقوف علیه  که  است  وقفی  خاص 
ید: این منزل را به جهت  عمومی و عام المنفعه در نظر نباشد. مثال: واقف می گو
اوالد آن ها وقف  و  اوالد خود  برای  او،  کسب رضایت  و  متعال  به خداوند  تقّرب 

1 . احزاب، 21.
2 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج 2، ص 633.  

3 . جامع المسائل )فارسی - فاضل(، ج  2، ص 334 .
4 . استفتائات باب وقف، ص 54، س 85.
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کردم.1 
بوده  جهت  این  به  شاید   ،فاطمه حضرت  دخترشان  بر  باغ ها  این  وقف 
که آن حضرت پیش بینی می کردند، پیروان سقیفه آن حضرت را از فدک  است 
اقتصادی  قدرت  کاهش  دلیل  به  و  واهی  بهانه های  به  آن  مانند  و  ُخمس  و 
کند. لذا از  کسی نمی تواند تصرف  اهل بیت محروم می کنند، ولی در وقف 
که عباس عموی پیامبر پیرامون همین باغ ها به  امام رضا نقل شده است 
که این ها را نیز  مخاصمه با حضرت فاطمه برخواست و ظاهرًا قصد داشت 
که حضرت علی و دیگران  از حضرت فاطمه پس بگیرد، ولی هنگامی 

کرده است منصرف شد.2  که پیامبر آن ها را وقف  شهادت دادند 

1 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 9.
2 . بحار األنوار، ج  22، ص 297.
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گفتار سوم: سیره حضرت علی

1. وقف بر حجاج
 
ً
اْحَتَفَر ِفیَها َعْینا

َ
 ف

ً
ْرضا

َ
َصاَب َعِلّیٌ أ

َ
أ

َ
َفْی َء ف

ْ
 اهَّلِل ال

ُ
 الصادق: »َقَسَم َرُسول

َ
َقال

ِر   َبّشِ
َ

َقال
َ
َبِشیُر ف

ْ
ِلَك ال

َ
ْیِه ِبذ

َ
َجاَء ِإل

َ
َبِعیِر ف

ْ
َکَهْیَئِة ُعُنِق ال َماِء  َخَرَج ِمْنَها َماٌء َیْنُبُع ِفی الّسَ

َ
ف

 ُتوَهُب َو 
َ

 ُتَباُع َو ل
َ

 َبْتاًل ِفی َحِجیِج َبْیِت اهَّلِل َو َعاِبِری َسِبیِلِه ل
ً
َواِرَث  ِهَی َصَدَقٌة َبّتا

ْ
ال

زمندگان  اَها َیْنُبَع«؛ حضرت رسول خدا غنائم جنگی را بین ر  ُتوَرُث ... َو َسّمَ
َ

ل
آن  قناتی در  کرد، زمینی سهم حضرت علی شد، آن حضرت  اسالم تقسیم 
گردن شتر به آسمان می رفت، شخصی فوران  که از آن، آب به اندازه  کرد  احداث 
که این  آب را به حضرت بشارت داد، آن حضرت فرمود: به وارثان بشارت بدهید 
یه )وقف( است برای استفاده حجاج بیت اهلل الحرام و مسافرین  زمین صدقه جار
کسی بخشیده می شود و نه  این راه. این زمین و آب آن نه فروخته می شود و نه به 

به ارث برده می شود ... آن حضرت نام این زمین را » ینبع« نامید.1 

نکته ها
یک: واژه شناسی

غنیمتی  به  نیز  است،  پسندیده  حالت  به  رجوع  معناى  به  لغت  در  »فی ء«: 
گفته می شود. در اصطالح فقهی به غنایمی  که بدون زحمت به دست آید »فی ء« 
کّفار به  که خداوند از  کافران به دست می آید و یا مالی  که بدون جنگ  و خونریزى از 
   بازگرداند، اطالق می شود.2 چنین مالی، اختیارش در دست رسول خدا پیامبر

است. به خالف غنیمتی که با جنگ به دست می آید که یك پنجم آن، در اختیار 
یان است .3  ق به جنگ جو

ّ
پیامبر قرار می گیرد و مابقی آن متعل

بی [   از امام صادق نقل شده که پیامبر از جبرئیل پرسید: مراد از ]ذى القر
سپس  هستند.  شما  نزدیکان  و  اقارب  آن ها  گفت:  جواب  در  کسانی اند؟  چه 
که خداوند به  حضرت حسن، حسین و فاطمه را خواست و به آن ها فرمود: 

1 . دعائم اإلسالم، ج  2، ص 341
2 . فرهنگ قرآن، ج 22، ص 314.

3 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج 1، ص396.
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که آنچه از فی ء براى من است به شما بپردازم.1  من دستور داد 
یدن است و جدا  کردن، چیزی را از چیزی بر  َبْتاًل«: این واژه به معنای قطع 

ً
»َبّتا

کردن.2 
کیلومتری غرب مدینه، دارای  »َیْنُبَع«: صحرای پهناوری است در حدود 336 
 چشمه ها و روستاهای متعدد. بسیاری از صدقات و موقوفات حضرت علی

در »ینبع« واقع بوده است.3
دو: تحلیل روایت

که بدون جنگ از  گرامی اسالم زمین هایی را  «: پیامبر 
ً
ْرضا

َ
َصاَب َعِلّیٌ أ

َ
أ

َ
»ف

 کردند، یک قطعه سهم حضرت علی گرفته بودند، بین مسلمین تقسیم  کّفار 
شد. آن حضرت تصمیم گرفتند آن را  آباد کنند، لذا چشمه ای در آن احداث کرده 

کردند.  و بالفاصله آن را وقف 
که به حضرت  َواِرَث   ِهَی َصَدَقٌة«: همین 

ْ
ِر ال  َبّشِ

َ
َقال

َ
َبِشیُر ف

ْ
ْیِه ِبذ’ِلَك ال

َ
َجاَء ِإل

َ
» ف

بشارت دادند که چاه به آب خورده است، بالفاصله حضرت صیغه وقف را جاری 
کردند. این نشان می دهد که انسان در انجام کار خیر باید شتاب کند و گرنه یکی 
اْسَتِبُقوا 

َ
از کارهای شیطان پشیمان کردن انسان است. خداوند متعال می فرماید:ف

نیز   علی حضرت  ید.4  گیر سبقت  یکدیگر  بر  نیك  کارهاى  در  َخْیراِت؛ 
ْ
ال

که امکان  ید و همین  کردن در انجام عمل خیر بپرهیز می فرمایند: از امروز  و  فردا 
گاهی  یرا خیلی از افراد  کار خیر برای شما فراهم شد آن را انجام دهید.5 ز انجام 
فردا  و  امروز  اثر  کنند، ولی در  راه خداوند وقف  را در  که مالی  تصمیم می گیرند 
آینده منصرف  از  را به دالیل واهی؛ مانند ترس  آنان  کردن، شیاطین جن و انس 

می کنند. 
وقف  را  ک  امال این   علی حضرت  َسِبیِلِه«:  َعاِبِری  َو  اهَّلِل  َبْیِت  َحِجیِج  »ِفی 
کردند. لذا این وقف، از نوع وقف  حاجیان بیت اهلل الحرام و رهگذران و مسافران 
یا  جهات  بر  و  ندارد  معینی  موقوف علیه  که  است  وقفی  عام  وقف  است.  عام 

1 . فرهنگ قرآن،  ج 11، ص 495، به نقل از تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 287، ح 46/159.
2 . فرهنگ ابجدى، ص176.

3 . حقایق پنهان، ص 127.
4 . مائده، 48.

5 . تحف العقول، ص 122.
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بر مدارس، معابر، مساجد، بیمارستان ها و هر  عناوین عام المنفعه؛ مانند وقف 
شده  وقف  ایتام  و  فقرا  مانند  عامی؛  ین  عناو بر  یا  و  دیگری  عام المنفعه  جهت 
همین  در  باید  است  شده  مشخص  موقوفه  این  در  وقف  جهت  چون  و  است.1 

کنید. ینه شود. به چند مسأله در این باره توجه  جهت هز
کلی در چگونگی اداره امور  مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: به طور 
یع آن بین موقوف علیهم و صرف  موقوفه و در نحوه استفاده از درآمد موقوفه و توز
کرده و مقرر داشته  که واقف تعیین  بر طبق آنچه  باید دقیقًا  آن در جهت وقف 
یر نظر خصوص متولی شرعی  است و با مراعات غبطه وقف و در جهت وقف و ز
کما اینکه با وجود متولی شرعی، هیچ سازمان یا اداره ای حق  موقوفه عمل شود... 
دخالت در امور موقوفه ندارد. مگر حق نظارت و حسن اجرای اداره امور موقوفه از 
که قانون حق نظارت برای آن سازمان را تجویز  سوی متولی شرعی در محدوده ای 
کم قضایی  گر در این باره اختالف دارند باید جهت رسیدگی به محا کرده است و ا

مراجعه کنند.2
به  که به عنوان حسینیه وقف شده  را  او حق تبدیل حسینیه ای  واقف و غیر 
کار، تبدیل به مسجد نمی شود و احکام و آثار مسجد هم بر  مسجد ندارند و با این 

پایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد.3 آن مترتب نمی گردد، ولی بر
یب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان شرعًا جایز نیست، مگر آنکه  تخر
کارشناسان  نظر  حسب  بر  چشم پوشی  یا  و  تبدیل  قابل  غیر  اجتماعی  ضرورت 

امین ایجاب نماید.4 
کیدی است بر مهم ترین مشخصه   ُتوَرُث«: این جمله تأ

َ
 ُتوَهُب َو ل

َ
 ُتَباُع َو ل

َ
»ل

کرده و جلوی هر نوع نقل و  که وقف را ماندگار  یرا همین مشخصه است  وقف، ز
ید و فروش قرار نمی گیرد،  انتقال موقوفه را می گیرد. لذا اموال وقفی هرگز مورد خر
گذاری به هر شکلی  از طریق ارث به وارثین منتقل نمی شود و قابل بخشش و وا
کسی در  که چنین اتفاقی افتاده باشد به ملکیت  به دیگران نیست و در صورتی 

نمی آید و بر وقف بودنش باقی است. 

1 . احكام اقتصادى، ج 2، ص 52؛ راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 9. 
2 . استفتائات باب وقف، ص 232، س 442.

3 . همان، ص 219، س 419.

4 . همان، ص 231، س 441.
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در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 
که بدون  کلیه موقوفات عام  یب این قانون،  یخ تصو ید: از تار سال 1375 می گو
مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود 

برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.1
که قابل استفاده  تبدیل قرآن و کتب وقف شده در مساجد به احسن، تا موقعی 

است فروش و تبدیل آن جایز نیست.2 
منظور  به  نمی نماید  را  محل  اهالی  تکافوى  که  محّقرى  مسجد  کردن  خراب 

توسعه در صورت احتیاج مردم اشکال ندارد.3 
ئل مختلف در زمان طاغوت به فروش رسیده،  سؤال: برخی از موقوفات به دال
ید سهام بانك ها  یان وقف از محّل ثمن آن ها اقدام به خر

ّ
و ادارات اوقاف یا متول

ی شده اند. آیا سهام وقف  
ّ
ى انقالب اسالمی مل کرده اند، این بانك ها پس از پیروز

به  واقف  نظر  اجرای  جهت  در  باید  یا  می شود  ی 
ّ
مل اشخاص  سهام  مانند  نیز 

مصرف برسد؟
ی نمی شود.4 

ّ
جواب : آنچه امالك موقوفه است به وقفّیت باقی و مل

سؤال: غّسالخانه اى در روستایی وجود دارد که هم کوچك است و هم در محل 
گرفته، آیا می شود آنجا را فروخت و  یك غّسالخانه بهتر و بزرگ تر  بسیار بدى قرار 

در جاى مناسب تر ساخت یا نه؟
جواب : غّسالخانه قابل فروش نیست.5 

از  قسمتهایی  تهران-  ى  شهردار به خصوص  شهرداری ها-  از  بعضی  سؤال: 
یان به عنوان طرح فضاى 

ّ
کسب نظر و اخذ موافقت متول اراضی موقوفات را بدون 

سبز و غیره سال ها معّطل نموده و عماًل موقوفات را مسلوب المنفعه می نمایند.
یان و ادارات اوقاف موّظف هستند رقبات موقوفات را 

ّ
با عنایت به اینکه متول

ى قرار دهند. آیا این عمل  گذار و مورد بهره بردار با رعایت غبطۀ وقف به اجاره وا
که الزم باشد این قبیل اراضی  شهردارى مجّوز شرعی دارد یا خیر؟ و در صورتی 

1 . وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، ص 196.
2 . استفتاءات امام خمینی، ج  2، ص 370.
3 . استفتاءات امام خمینی، ج  2، ص 369 .

4 . همان، ج  3، ص 31 .
5 . همان، ج  2، ص 370.
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ى ها موّظف به پرداخت اجرة المثل و  گیرد آیا شهردار مورد استفاده طرح ها قرار 
که طرح  را  اعالم می دارند هستند یا خیر؟ یخی  بور  از  تار مال اإلجارۀ اراضی مز

که قباًل پاسخ داده شده وقف از وقفّیت خارج نمی شود و  گونه  جواب: همان 
ی شرعی با مراعات مصلحت وقف است. و در 

ّ
تصّرف در آن منوط به اجازۀ متول

کنند باید اجرة المثل بپردازند.1  مورد سؤال دوم نیز چنانچه خواستند، استفاده 

2. وقف بر فقرا و نیازمندان
ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ِمیُر ال

َ
َق ِبِه َعْبُد اهَّلِل َعِلّیٌ أ

َ
ا َما َتَصّد

َ
ِحیِم  َهذ ْحمِن الّرَ قال علی: »ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

َمِدیَنِة َو اْبِن 
ْ
ْهِل ال

َ
َقَراِء أ

ُ
ی ف

َ
َبُغْیِبَغِة َعل

ْ
ِبی َنْیَزَر َو ال

َ
َتْیِن ِبَعْیِن أ

َ
َمْعُروف

ْ
ْیَعَتْیِن ال

َ
َق ِبالّض

َ
َتَصّد

ی َیِرَثُهَما اهَّلُل َو ُهَو َخْیُر   ُتوَهَبا َحّتَ
َ

 ُتَباَعا َو ل
َ

ِقَیاَمِة ل
ْ
اِر َیْوَم ال

َ
ِبیِل ِلَیِقَی اهَّلُل ِبِهَما َوْجَهُه َحّرَ الّن الّسَ

َحٍد َغْیِرِهَما«؛ امام 
َ
ْیَس ِل

َ
ُهَما َو ل

َ
ٌق ل

ْ
ُهَما ِطل

َ
ُحَسْیُن ف

ْ
َحَسُن َو ال

ْ
ْیِهَما ال

َ
ْن َیْحَتاَج ِإل

َ
 أ

َّ
َواِرِثیَن ِإل

ْ
ال

علی مشغول حفاری چاه شد، اما چاه به آب نمی رسید، دوباره حضرت به درون 
کرد، حضرت به  گردن شتر فوران  کرد، آب مانند  کندن چاه  چاه برگشت و شروع به 
سرعت خود را به بیرون چاه رسانید و در حالی که بدن او خیس عرق بود فرمود: گواهی 
ید تا وقف نامه اش را بنویسم. قلم و  می دهم که این چاه وقف است، قلم و کاغذ بیاور

کاغذ آوردند. آن حضرت نوشت:
دو   کرد  وقف  امیرمؤمنان،  علی،  خدا،  بنده  مهربان؛  بخشنده  خداوند  به نام 
راه ماندگان مدینه، به این  زمین معروف به چاه »ابی َنیَزر« و »َبُغیِبَغه« بر فقرا و در
آتش  از  قیامت  روز  را در  او  این دو چاه، چهره  به وسیله وقف  که خداوند  امید 
که بهترین  که خداوند  جهنم نگه  دارد. فروش و بخشش این دو ملک تا مادامی 
ارث برندگان است آن را ارث ببرد جایز نیست، مگر اینکه حسن و حسین به آن 
دو نیازمند شوند، در این صورت برای آن دو آزاد است، ولی برای غیر آن دو چنین 

کاری روا   نیست.2 
نکته ها

یک: واژه شناسی
حضرت  غالم  نام  نیزر  ابی  مدینه،  اطراف  در  چشمه ای  نام  َنْیَزَر«:  ِبی 

َ
أ »ِبَعْیِن 

1 . همان، ج  3، ص 31.
2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  14، ص 62.
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کردند.1  کار بوده است. حضرت آن را وقف  که حبشی بوده و آن جا مشغول  است 
َبُغْیِبَغِة«: زمین حاصل خیزی در مدینه بوده است.2 آیت اهلل احمدی میانجی 

ْ
»ال

یسند: »علی از عبد الرحمن  بن  سعد انصاری یك قطعه زمین به سیصد  می نو
کرد »بغیبغه« بود و سپس آن را  که در آن احداث  ید و اّول مزرعه ای  هزار درهم خر
ید: میوه های »بغیبغه«  گو کرد. واقدی  کین و ابن سبیل و نیازمندان  وقف بر مسا

در زمان به هزار  وسق )بار شتر( رسید.3 
گفته می شود؛ هر چند  راه مانده و نیازمند، ابن الّسبیل  ابن السبیل: به مسافر در

در شهر خود دارای مال و سرمایه باشد.4
دو: تحلیل روایت

کرد. از اینکه  َق ِبِه َعْبُداهَّلِل«: این زمین را بنده خدا علی وقف 
َ

ا َما َتَصّد
َ

»‘هذ
حضرت خود را به عنوان بنده خدا معرفی می کند اقراری است بر بندگی خود و 
بوبیت و معبود بودن خداوند متعال. در واقع این سخن حضرت، تبیین مبانی  ر
که عالم  خداشناسی و انسان شناسی حضرت است. آن حضرت معتقد است 
حقیقی  معبود  و  دهنده  پرورش  یننده،  آفر خدا  و  هستند  خداوند  یده  آفر آدم  و 
که  کل موجودات  تمامی موجودات نظام هستی است. لذا انسان باید همگام با 
که هدف از خلقت انسان است،6  به بندگی خدا مشغول هستند،5 بندگی خدا را 
مبنای زندگی خود قرار دهد. بندگی خداوند با اطاعت از خواسته های او و جلب 
کننده  رضایت او حاصل می شود. و وقف یکی از خواسته های خداوند و جلب 
اعتقادی،  پشتوانه  این  با   علی حضرت  لذا  است.  متعال  خدای  خشنودی 

یادی از اموالشان را وقف می کنند.  بخش ز
در   پیامبر بار  اولین  برای  را  امیر المؤمنین  وصف  ُمْؤِمِنیَن«: 

ْ
ال ِمیُر 

َ
أ »َعِلّیٌ 

عنوان  به  که  دادند  دستور  مسلمانان  به  و  دادند  حضرت  آن  به  خم  غدیر  عید 
امیرالمؤمنین بر آن حضرت سالم کرده و بیعت کنند. مرحوم شیخ مفید در کتاب 

1 . التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص 355.
2 . لسان العرب، ج  8، ص 419.

3 . مالكیت خصوصی در اسالم، ص 204
4 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج  1، ص 221.

ْحمِن َعْبداً؛ هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست، مگر آنكه به بندگی سوى خداى  مواِت َو اأْلَْرِض إاِّل آتِی الرَّ  . 5إِْن ُکلُّ َمْن فِی السَّ
رحمان بیاید. مریم، 93.

6 . ذاریات، 56.
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ارشاد می فرمایند:
بعد از معرفی حضرت علی به عنوان ولی مسلمین، حضرت از منبر پایین 
حضرت  به  نماز  از  بعد  و  خواندند  مسلمین  با  جماعت  به  را  ظهر  نماز  و  آمدند 
فرمان  مسلمین  همه  به  سپس  بنشینند،  خیمه اش  در  تا  فرمودند  امر   علی
گروه بر آن حضرت وارد شده و به عنوان امیرالمؤمنین بر آن حضرت  گروه  دادند تا 
همه  و  خود  همسران  به  حضرت  آن  مردان،  بیعت  اتمام  از   بعد  کردند.  سالم 
که بر آن حضرت وارد شوند و به عنوان امیرالمؤمنین به آن  زنان نیز دستور دادند 
ْن َیْجِلَس ِفی 

َ
أ  

ً
َمَر َعِلّیا

َ
کار  را  انجام دادند؛ »أ کنند و آنان نیز این  حضرت سالم 

ُموا  ِ
ّ
َمَقاِم َو ُیَسل

ْ
ُئوُه ِبال ُیَهّنِ

َ
 ف

ً
ْوجا

َ
 ف

ً
ْوجا

َ
ْیِه ف

َ
وا َعل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ُمْسِلِمیَن أ

ْ
َمَر ال

َ
ُه ِبِإَزاِئِه ُثّمَ أ

َ
َخْیَمٍة ل

ُمْؤِمِنیَن 
ْ
ْزَواَجُه َو َجِمیَع ِنَساِء ال

َ
َمَر أ

َ
ُهْم، ُثّمَ أ

ُّ
ُکل اُس ذ’ِلَك 

َ
َفَعَل الّن

َ
ُمْؤِمِنیَن  ف

ْ
ْیِه ِبِإْمَرِة ال

َ
َعل

َن«.1 
ْ
َفَعل

َ
ُمْؤِمِنیَن  ف

ْ
ْیِه ِبِإْمَرِة ال

َ
ْمَن َعل ِ

ّ
ْیِه َو ُیَسل

َ
َن َعل

ْ
ْن َیْدُخل

َ
َمَعُه أ

از  می کنند  یاد  امیرالمؤمنین  وصف  با   را  خود   علی حضرت  اینکه  علت 
کردن خود به جامعه بشری  سنخ خودستایی مذموم نیست، بلکه از باب معرفی 
نصب  با  جامعه  به  خود  کردن  معرفی  برای  پزشکان  که  همان گونه  یعنی  است. 
کنندگان  و مراجعه  بیماران  به  و ذکر تخصص خود، در صدد معرفی خود  تابلو 
هستند. انبیا  و  اهل بیت نیز با بیان وصف نبوت، رسالت، امامت و مانند 
آن در صدد معرفی خود به جامعه بشری هستند تا انسان ها با شناخت آنان به آنان 

کرده و با رهنمودهایشان راه سعادت دنیا و آخرت را بپیمایند.   مراجعه 
که آن حضرت چون  که در بیان این وصف وجود دارد این است  نکته سومی 
یژه طبقه مستضعف و  یر مجموعه خود به و افراد ز امیرمؤمنان است، نسبت به 
زش های دینی احساس مسئولیت می کنند، لذا برای  نسبت به فرهنگ سازی ار
یج  ترو برای  دایمی  پشتوانه ای  ایجاد  برای  و  نیازمندان  معضالت  از  پاره ای  حل 

کی را وقف می کنند.   که حج یکی از مصادیق آنان است، امال زش های الهی  ار
که آن حضرت، به عنوان امیرمؤمنان خود را موظف به  نکته چهارم این است 
را هم در  تبیین  این  و  به مردم می دانند  آموزه های دینی  انتقال  و  تبیین  و  تبلیغ 
بیان و هم رفتارشان صورت می دهند تا تأثیر عمیق تری بر دلها بگذارد. بر همین 
کننده دیگران به  که امام صادق می فرمایند: با رفتارتان دعوت  اساس است 

1 . اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج 1، ص176.
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یبا و ایثارگرانه ای مانند وقف را  سبک زندگی دینی باشید.1 وقتی مردم رفتاری ز
ببینند، انگیزه بیشتری برای عمل به آموزه های دینی برایشان به وجود می آید تا 
کسی بشنوند. لذا پیشنهاد می شود  بان  این که صرفًا دعوت به این آموزه ها را از ز
یج سبک زندگی دینی را بر عهده  که به نیابت از ائمه رسالت ترو خود علما 
کننده این سنت الهی، نبوی و  یج  کردن به آموزه وقف، ترو دارند، خود با عمل 

علوی به جامعه اسالمی باشند.
وقف  را  مزارع  این   علی حضرت  ِبیِل«:  الّسَ اْبِن  َو  َمِدیَنِة 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ َقَراِء 

ُ
ف ی 

َ
»َعل

کردند. و این وقف از نوع وقف عام است  نیازمندان مدینه و مسافران در راه  مانده 
و احکامش در فصل چهارم، وقف بر نیازمندان خواهد آمد.

3. گستره موقوفات حضرت علی
ْو 

َ
ل َیْوَم 

ْ
ال َصَدَقِتَی  َو  ِفَراٌش  ِلی  َکاَن  َما  َو   اِطَمَة

َ
ف ْجُت  »َتَزّوَ  :

َ
َقال  

ً
َعِلّیا  

َ
ّن

َ
أ

با  حالی  در  من  فرمودند:   علی حضرت  َوِسَعْتُهْم«؛ 
َ
ل َهاِشٍم  َبِنی  ی 

َ
َعل ُقِسَمْت 

که حتی رختخواب درستی نداشتم، ولی اآلن  کردم  حضرت فاطمه ازدواج 
گر درآمد موقوفاتم بین طایفه بنی هاشم  که ا گونه ای است  وضع اقتصادی من به 

کفایت می کند.2  تقسیم شود همه آن ها را 
نکته ها

یک: واژه شناسی
»ِفَراٌش«: بستر، رختخواب.3

ین مصادیق  زتر »َصَدَقِتَی«: منظور از »صدقه« در این جا وقف می باشد که از بار
نشانه  دهنده  که  کلمه صدقه  از  تمامی وقف نامه ها  در  و حضرت  وقف است. 
استفاده  به خداوند است  و محبت  به خداوند  ایمان  در   آن حضرت  صداقت 

کرده است.  
یا  هاشمی   .خدا رسول  اعالى  جّد  هاشم،  نسل  از  سادات  »َبِنی َهاِشم«: 
یق پدر به هاشم بن عبد  که از طر گفته می شود  بنی هاشم بنابر مشهور به افرادى 

1 . الكافی، ج 2، ص78.
2 . بحار األنوار، ج 41، ص43.

3 . فرهنگ معاصر عربی- فارسی، ص 502.
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مناف )جد اعالی رسول خدا( منتسب هستند.1 
دو: تحلیل 

حضرت  روایت،  اول  قسمت  در  ِفَراٌش«.  ِلی  َکاَن  َما  َو   اِطَمَة
َ
ف ْجُت  »َتَزّوَ

علی از موقعیت اقتصادی گذشته خود یادی کرده و می فرمایند: من در حالی 
که حتی رختخواب مناسبی برای خوابیدن  کردم  با حضرت فاطمه ازدواج 
را به   که دختر  پیامبر نداشتم. آن حضرت در نقل دیگری می فرمایند: شبی 
روز،  و  می خوابیدیم  آن  روی  شب  که  بود  قوچی  پوست  بسترمان  آوردم،  خانه 
روی  بر  کنیم  خمیر  می خواستیم  هرگاه  و  می دادیم  علوفه  آن  روی  را  خود  شتر 
که چرا حضرت  کردید  کنون فکر  گوشه همان پوست، خمیر می کردیم.2ولی آیا تا 

علی فقیر بود؟ 
 علی حضرت  پدر  ابوطالب  این که  با  می دهد  نشان  یخی  تار بررسی های 
کثرت  و  خشکسالی  دلیل  به  اما  بود،  برخوردار  ممتازی  اجتماعی  موقعیت  از 
از  یک  هر  دلیل،  همین  به  نداشت،  مطلوبی  اقتصادی  وضعیت  عیال واری 
پرستی یکی از فرزندان  برادران حضرت ابوطالب به پیشنهاد حضرت پیامبر سر
پرستی حضرت علی بر  گرفتند. به تقدیر الهی سر حضرت ابوطالب را برعهده 
گرفت. دوره سه ساله محاصره اقتصادی در شعب ابیطالب  عهده پیامبر قرار 
آن  ازدواج  و  مدینه  به  هجرت  و  مسلمانان3  با  دادوستدی  نوع  هر  منع  همراه  به 
زندگی  خالی،  دستانی  با  حضرت  که  شد  سبب  هجری  دوم  سال  در  حضرت 
موقعیت  تحلیل  از  بنابراین،  کنند.  آغاز   فاطمه حضرت  با  را  خود  مشترک 
که  بوده  تحمیلی  فقری  حضرت،  فقر  که  درمی یابیم   علی حضرت  زندگی 

کرده بود.    شرایط اجتماعی و محیط پیرامونی بر آن حضرت تحمیل 
حضرت  این که  از  بعد  َوِسَعْتُهْم«. 

َ
ل َهاِشٍم  َبِنی  ی 

َ
َعل ُقِسَمْت  ْو 

َ
ل َیْوَم 

ْ
ال »َصَدَقِتَی 

گذشته خود را بیان می فرمایند به وضعیت فعلی اقتصادی  موقعیت اقتصادی 
که  گونه ای است  خود پرداخته و می فرمایند: اما امروز وضعیت اقتصادی من به 
کفایت  کنند، همه آن ها را  کل طایفه بنی هاشم تقسیم  گر درآمد موقوفاتم را بین  ا

1 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 2، ص144.
2 . تحكیم خانواده محمد محمدى رى شهرى، ص 167.
3 . دانشنامه امام علی، ج 7، ص 242، با تلخیص.
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می کند. به راستی این ثروت هنگفت از چه راهی و با چه هدفی فراهم آمد؟  
حضرت علی با ورود به مدینه فعالیت های اقتصادی خود را با کارگری آغاز 
گذاری زمین های موات به مسلمین، چند قطعه از این زمین ها  کرد. تا این که با وا
 یژه در دوران بعد از رحلت پیامبر سهم حضرت علی شد1 و حضرت به و
کاشت هزاران  زی و احداث چاه و چشمه رو آوردند و با  کشاور به فعالیت های 
خواهید  ادامه  در  که  همان گونه  البته  کردند.  کسب  را  عظیمی  ثروت  درخت، 
کردن ثروت  خواند، هدف حضرت از فعالیت های اقتصادی، روی هم انباشته 
معضالت  از  گره گشایی  و  خداوند  خشنودی  جلب  حضرت  هدف  بلکه  نبود، 

اجتماعی مسلمین با استفاده از ظرفیت وقف بود. 
آیت اهلل احمدی میانجی بعد از ذکر تالش های اقتصادی حضرت علی و 
وقف کردن اموالشان، مطالب ذکر شده را  در ضمن چند نکته جمع آوری می کنند 

که ما جمع بندی ایشان را با اندکی تصّرف ذکر می کنیم.
ین سستی به خود  کوچك تر کار می کرد و با آن زهد و پارسایی  یاد  1. علی ز

راه نمی داد.
و  ینبع  در  مزارع  و  نخلستان ها  از  یادى  ز امالك  سال   25 طول  در   علی  .2

کرده بود. اطراف مدینه و فدك و خیبر و وادى القرى درست 
3. غالت و درآمد یا صدقات همه امالك حضرت به چهل هزار دینار )معادل 

یال( می رسید. تقریبی 12 میلیارد ر
قناعت  ساده  زندگی  یك  به  عائله اش  و  خود  و  انفاق  خدا  راه  در  را  همه   .4

می کردند.
از  نیز  خالفت  زمان  در  حتی  خانواده اش  و  خود  مخارج  براى   علی  .5
بیت  المال استفاده نمی کرد، بلکه از درآمد امالك شخصی خود در مدینه روزگار 

یاد است(.  می گذراند. )راجع به این مطلب مدارك ز
راعت  ز و  ى  درخت کار و  زمین  کردن  آباد  از  داشت  ثروت  هرچه   علی  .6
که اصل امالك را حفظ و عایدات آن را در راه خدا انفاق می کرد. کرده بود  حاصل 

7. هرچه غنایم جنگی یا خمس به دست آن حضرت می آمد همه را به مصرف 
می رسانید و براى خود نگه نمی داشت.

1 . همان، ص 249.
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ید،  کرد.  ابن ابی الحدید می گو 8. در آخر عمر هرچه امالك داشت همه را وقف 
علی براى فرزندان خود ارثی باقی نگذاشت، مگر چند نفر برده و غالم و کنیز و 
 هفتصد درهم پول که ذخیره کرده بود تا خادمه اى بخرد و در خطبه امام حسن

یح شده است.1 بعد از مرگ پدر به این معنا تصر
کرد.2  علی در ینبع صد چشمه درآورد و براى حاجیان خانۀ خدا وقف 

به  که در مدینه داشت وقف  اموالی  با  را در مصر  علی زمین و خانه خود 
کرد.3  اوالد 

4. وقف ایثارگونه
 

َ
َف ِدیَناٍر َو َباَع َسْیَفُه َو َقال

ْ
ل
َ
ْرَبِعیَن أ

َ
ُتُه أ

َّ
َکاَنْت َغل ُه َو 

َ
ْمَوال

َ
ُه َوَقَف أ

َ
 ِفیِه »ِإّن

َ
َو َقال

ًة َمْن َیْشَتِری   َمّرَ
َ

ُه َقال
َ
 ِفیِه ِإّن

َ
َکاَن ِعْنِدی ِعَشاٌء َما ِبْعُتُه َو َقال ْو 

َ
َمْن َیْشَتِری َسْیِفی َو ل

ْرَبُعوَن 
َ
ُتُه أ

َّ
ا َو َغل

َ
َکاَن َیْفَعُل َهذ  َو 

َ
َکاَن ِعْنِدی َثَمُن ِإَزاٍر َما ِبْعُتُه َقال ْو 

َ
ِنّیَ َو ل

َ
ُفال

ْ
َسْیِفَی ال

که  نقل شده است   باره موقوفات حضرت علی َصَدَقِتِه«؛   در ِمْن  ِدیَناٍر  َف 
ْ
ل
َ
أ

آن  زی  کشاور محصوالت  زش  ار نمودند،  وقف  را  اموالشان  تمام  حضرت  آن 
کرده اند  نقل  حضرت  آن  باره  در هم چنین  بود.  دینار  هزار  چهل  بر  بالغ  حضرت 
بر  بالغ  زی موقوفات آن حضرت  کشاور که محصوالت  که آن حضرت در حالی 
گذاشتند و فرمودند  چهل هزار دینار می شد، یکی از شمشیرهایشان را به فروش 
را  لباسی  پول  گر  ا که  توضیح دادند  را می خرد، سپس  کسی فالن شمشیرم  چه 
گر پول شام را می داشتم  می داشتم آن را نمی فروختم، در بیان دیگری فرمودند: ا

آن را نمی فروختم.4 
نکته ها

یک: واژه  شناسی
بلکه  اسالم،  صدر  از  که  است  طال  جنس  از  فلزى  پول  واحد  دینار،  »ِدیَناٍر«: 
دوران جاهلی تا اوایل سدة چهاردهم هجرى قمرى میان مسلمانان رایج بود. وزن 
گونه تغییرى در آن  ى، همواره ثابت بوده و هیچ  یح بسیار که به تصر دینار شرعی 

1 .شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، ج 15، ص 146.
2 . مالكیت خصوصی در اسالم، ص 203.

3 . همان، ص 204.
4 . بحار األنوار، ج  41، ص 43.
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ایجاد نشده، یك مثقال شرعی و سه چهارم مثقال صیرفی است که معادل 265/ 
کرده اند.1  گرم است. برخی بر این مطلب ادعاى اجماع   4

راعی زمین یا از  که از راه فروش محصوالت باغی یا ز ُة«: به هر نوع درآمدی 
َّ
»الَغل

گفته می شود.2  راه اجاره دادن زمین بدست می آید غله 
در  صدقه  از  مراد  آورده اند:  حجر  ابن  و  األسماء  تهذیب  در  نووى  »َصَدَقِته «: 
کرده بود و(  اینجا زکات نیست، بلکه وقف هایی می باشد )که آن حضرت وقف 

ه آن ها این مقدار می شد.3 
ّ
یه قرار داده بود و حاصل غل صدقۀ جار

دو: تحلیل
کردند. ابن ابی الحدید  ُه«: حضرت علی تمام اموالش را وقف 

َ
ْمَوال

َ
»َوَقَف أ

یسد: طرفداران  البالغة می نو از شارحان نهج  از علمای بزرگ اهل سنت و یکی 
که ابوبکر از دنیا رفت و هیچ درهم  عثمان به حضرت علی ُخرده می گرفتند 
و دیناری از خود برجای نگذاشت، ولی حضرت علی درحالی از دنیا رفتند 
گذاشتند. شیعیان و حامیان حضرت  ک و درختان فراوانی از خود باقی  که امال
 که حضرت علی پاسخ شبهه افکنان می گفتند: همه می دانند  علی در 
کرد، همین طور زمین های  با دست خود احداث  را  فراوانی  و قنات های  چشمه 
و  اراضی  این  همه  ولی  کردند.  احیا  فراوان  کوشش  و  تالش  با  را  یادی  ز موات 
کردند و در  چشمه ها و قنات ها را از ملکیت خود خارج ساخته و وقف مسلمین 
نبود. و  ایشان  اراضی در ملکیت  و  ک  این امال از  که چیزی  رفتند  از دنیا  حالی 
کنیز و هفتصد درهم پول نقد برای وارثین چیزی باقی نگذاشته  جز چند برده و 

بودند.4 
زی و باغستان های  َف ِدیَناٍر«: مجموع درآمد مزارع کشاور

ْ
ل
َ
ْرَبِعیَن أ

َ
ُتُه أ

َّ
» َو َکاَنْت َغل

حضرت چهل هزار دینار بود. هر دیناری معادل حدود چهار گرم طالست و به پول 
امروز بالغ بر چندین میلیارد تومان می شود.

ْو َکاَن ِعْنِدی ِعَشاٌء َما ِبْعُتُه«: با این که آن حضرت درآمدی میلیاردی داشتند، 
َ
»َو ل

و  می گذارند  فروش  به  را  شمشیرشان  شام شان،  ک  خورا و  لباس  تهیه  برای  ولی 

1 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج  3، ص 686، قاموس قرآن، ج  2، ص 360.
2 . المصباح المنیر، ج  2، ص 452.

3 . مالكیت خصوصی در اسالم، ص 201.
4 . شرح نهج البالغة، ابن أبی الحدید، ج 15، ص146.
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این  را نمی فروختم.  را می داشتم شمشیرم  یا شامم  و  لباس  گر پول  ا می فرمایند: 
که وقف حضرت یک نوع وقف ایثارگونه بوده است.  نشان می دهد 

ایثار عبارت است از مقّدم داشتن دیگرى بر خود در رساندن منفعت و دفع 
یم آیاتی وجود دارد  یان، نسبت به چیزى که خود بدان نیازمند است.1 در قرآن کر ز

که مؤمنین را تشویق به ایثار می کند و ایثارگران را می ستاید.2
امام  پرسید.  مؤمن  بر  مؤمن  حق  باره  در  صادق امام  از  تغلب  بن  ابان 
او  با  را  دارایی ات  از  نیمی  که  است  این  مؤمن  حق  فرمودند:  او  به   صادق
کنی. ابان از این سخن امام شگفت زده شد. امام صادق با مشاهده  تقسیم 
که خداوند از ایثارگران به نیکی یاد  شگفتی ابان فرمودند: ای ابان! آیا نمی دانی 
کنی، هنوز ایثار نکرده ای، ایثار تو  کرده است؟... هرگاه دارایی ات را با او تقسیم 
که نیمه دیگر مالت را هم به او بدهی. امام حسن نیز می فرماید:  زمانی است 
که در عین نیازمندی، برادران دینی خود را بر خود  کسانی اند   شیعیان علی
حداقل  می رود  انتظار   علی حضرت  شیعیان  از  می دارند.3بنابراین  مقدم 
گر وقف ایثارگونه نمی توانند داشته باشند، با وقف مقداری از اموالشان، سنت  ا

حسنه وقف را با تأسی به موالی متقیان حضرت علی تداوم ببخشند.  
  

5.وقف منزل بر خاله ها
ِتی 

َّ
ِبی َطاِلٍب ِبَداِرِه ال

َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّیُ ْبُن أ

ْ
ِمیُر ال

َ
َق أ

َ
  َتَصّد

َ
اِدق: »َقال  الّصَ

َ
َقال

َق  ِبِه َعِلّیُ ْبُن 
َ

ا َما َتَصّد
َ

ِحیِم هذ ْحمِن الّرَ َکَتَب  ِبْسِم اهَّلِل الّرَ
َ
ْیٍق   ف َر َمِدیَنِة ِفی َبِنی ُز

ْ
ِفی ال

 ُتوَهُب 
َ

 ُتَباُع َو ل
َ

ْیٍق َصَدَقًة ل َر ِتی ِفی َبِنی ُز
َّ
َق ِبَداِرِه ال

َ
ِبی َطاِلٍب َو ُهَو َحّیٌ َسِوّیٌ َتَصّد

َ
أ

َدَقَة َخالِتِه  ْسَکَن َهِذِه الّصَ
َ
ْرَض  َو أ

َ ْ
َماَواِت َو ال ِذی َیِرُث الّسَ

َّ
ی َیِرَثَها اهَّلُل ال  ُتوَرُث َحّتَ

َ
َو ل

ُمْسِلِمیَن َشِهَد اهَّلُل«؛ 
ْ
َحاَجِة ِمَن ال

ْ
ِوی ال

َ
ِهَی ِلذ

َ
ِإَذا اْنَقَرُضوا ف

َ
َما ِعْشَن َو َعاَش َعِقیُبُهّنَ ف

مدینه  یق  ر ز بنی  منطقه  در  منزلی   علی حضرت  صادق  فرمود:  امام 
کند. نوشت: به  نام خداوند بخشنده مهربان؛  گرفت آن را وقف  داشت و تصمیم 
این ملکی است که علی بن ابیطالب آن را وقف می کند، در حالی که زنده و سالم 

1 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 1، ص 742.
2 . حشر، 9؛ انسان، 5 - 22.

3 . اخالق اقتصادى از دیدگاه قرآن و حدیث، ص 147.
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است. لذا کسی حق فروش و یا بخشش آن را ندارد، نیز کسی آن را به ارث نخواهد 
که وارث آسمان ها و زمین است آن را به ارث برد، این خانه  برد تا اینکه خدایی 
کسی از آن ها  که  وقف بر خاله های من و نسل های بعدشان است، لذا تا مادامی 
کسی از آنان باقی  کن آن خواهند بود، ولی هرگاه منقرض شدند و  وجود دارد، سا

نماند، وقف نیازمندان خواهد بود. خداوند بر این وقف شاهد است.1
نکته ها

 ِبَداِرِه«: حضرت امیرالمؤمنین ِبی َطاِلٍب
َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّیُ ْبُن أ

ْ
ِمیُرال

َ
َق أ

َ
»َتَصّد

که دارای چندین منزل یا  یادی هستند  کردند. افراد ز خانه خود در مدینه را وقف 
که می توانند برخی از منزل ها و یا برخی از  دارای چندین واحد آپارتمانی هستند 
واحدهای آپارتمانی اضافی خود را در راه خدا وقف بر نیازمندان، خانه عالم، مرکز 
کنند یا منافع آن را وقف مخارج مسجد، حسینیه، حوزه علمیه و  پژوهشی و ... 

مانند آن کنند.
به  نمونه  باب  از  که  کردند  را  کار  این  دینی  عالمان  از  برخی  که  همان گونه 
برجسته ترین  از  حفظه اهلل تعالی  آملی  جوادی  آیت اهلل  می شود:  اشاره  مورد  یک 
کردند و  را وقف  اساتید علمی و عملی جهان اسالم منزل مسکونی خود در قم 
در وقف نامه آن نوشته اند: وقف صحیح شرعی نمودم جامع همه شرایِط واقف، 
که واقع  را  ابتیاعی، ملکی و متصّرفی خودم  موقوف علیه، موقوف و وقف، خانه 
است در قم، خیابان ارم )آیة اهلل نجفی مرعشی( پشت مسجد آیةاهلل گلپایگانی، 
جنب مدرسه علمیه سعادت )جنوب و جنوب شرقی( برای مدّرسان، محّققان، 
فان، پژوهشگران علوم و معارف الهی مانند، تفسیر، فلسفه اسالمی، کالم، فقه، 

ّ
مؤل

اصول و سایر دانش های دینی، إلی أن یرث اهلل األرض و َمن علیها.2 
لزوم  امروزه  کردند.  تنظیم  این موقوفه خود سند رسمی  برای  َکَتَب : حضرت 

َ
ف

نوشتن سند رسمی برای موقوفات بر هیچ کس پوشیده نیست و نباید به سندهای 
سند  خود  موقوفات  برای  واقف،  افراد  است  خوب  چه  بلکه  کرد،  کتفا  ا خانگی 
کنند و در اداره اوقاف نیز آن را به عنوان موقوفه به ثبت  رسمی محضری تنظیم 

برسانند. تا به مرور زمان، مورد سوء استفاده موقوفه خواران قرار نگیرد.

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص248.
2 . سرچشمه اندیشه، ج 2، ص 464.
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َو  َماَواِت  الّسَ َیِرُث  ِذی 
َّ
ال اهَّلُل  َیِرَثَها  ی  َحّتَ ُتوَرُث   

َ
ل َو  ُتوَهُب   

َ
ل َو  ُتَباُع   

َ
ل »َصَدَقًة 

این جهان،  یخ  تار پایان  تا  موقوفه  مال  که  این است  ویژگی مهم وقف  ْرَض «: 
َ ْ
ال

تحت هیچ عنوانی قابل نقل و انتقال نیست. لذا نه می توان آن را فروخت و نه به 
کسی هدیه داد و نه قابل ارث بردن از میت است. 

که  تا زمانی  یسند:  مقام معظم رهبری در پاسخ استفتایی در این زمینه می نو
وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره دادن آن 
به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف 
باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست و در صورتی 
صورت  این  در  ولی  است،  جایز  آن  فروش  نباشد،  انتفاع  قابل  وجه  هیچ  به  که 
یده شود تا منافع آن در جهت وقف به  واجب است با پول آن ِملک دیگری خر

مصرف برسد.1 

1 . استفتائات باب وقف، ص، 221و423.
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گفتار چهارم: سیره حضرت فاطمه

وقف بر بنی هاشم و بنی عبدالمّطلب
ی َبِنی َهاِشٍم َو َبِنی 

َ
َقْت ِبَماِلَها َعل

َ
اِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل اهَّلِل  َتَصّد

َ
 ف

َ
ّن

َ
ْیِد ْبِن َعِلٍی  أ »َعْن َز

ید بن علی نقل می کند: حضرت فاطمه دختر پیامبر اموالش را بر  ِلِب «؛ ز ُمّطَ
ْ
َعْبِد ال

فرزندان حضرت هاشم و فرزندان حضرت عبدالمّطلب وقف کرد.1 
نکته ها

یک: واژه شناسی
ینه جمالت بعد، وقف است. َقْت«: منظور از صدقه در این روایت به قر

َ
»َتَصّد

یف ترین  »بنی  هاشم« : فرزندان هاشم بن عبد مناف جّد رسول خدا و از شر
یش بودند. برخی مفّسران، مقصود از »ذى القربی« در آیات 41 انفال و 7  تیره هاى قر
حشر  را  بنی هاشم دانسته اند که خداوند، بخشی از غنایم و فی ء را به آنان اختصاص 
داد. نیز مقصود از »أقربین« در آیه 214 شعراء، بنی عبدالمّطلب و بنی هاشم دانسته 
شده است. همچنین آیه 23 شورى درباره  دوستی و محّبت به آنان نازل شده است.2 
»بنی عبدالمّطلب«: براى هاشم چهار پسر به نام هاى شیبه )عبدالمّطلب(، عمرو 
)ابوصیفی(، اسد و نضله، و پنج دختر به نام هاى شفاء، رقیه، ضعیفه، خالده و حّنه 
ذکر کرده اند که در این میان  ماندگارترین و مؤثرترین نسل شیبه )عبدالمّطلب( است. 
منابع براى عبدالمّطلب به اختالف ده یا دوازده پسر  و چهار یا شش دختر ذکر کرده اند 
که در این میان نسل عبدالمّطلب به جز عبداهلل از چهار پسرش؛ یعنی حارث )فرزند 
برخی  یافت .  ادامه  )عبدالعزى(  ابولهب  و  عباس  ابوطالب،  عبدالمّطلب(،  بزرگ 
نسل عبدالمّطلب را تنها نسل باقی مانده از فرزندان هاشم دانسته، بنی هاشم را با 
بنی عبدالمّطلب مساوى می دانند، در حالی که با وجود فرزندانی از نضله و عمرو بن 

هاشم  چنین ادعایی صحیح نیست.3 
دو: تحلیل

عنوان  به   فاطمه حضرت  از  روایت  این  در   :»اهَّلِل َرُسوِل  ِبْنَت  اِطَمَة 
َ
»ف

1 . دالئل اإلمامة، ص131.
2  فرهنگ و معارف قرآن، برگزیده فرهنگ قرآن، ج  1، ص 398.

3  . اعالم القرآن، ج  3، ص 493.
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که آن حضرت عالوه بر این که  دختر رسول خدا یاد شده و  این نشان می دهد 
از نظر نسبی با پیامبر انتساب داشته، فرزند آن حضرت است، از نظر معنوی 

نیز به دنبال پیروی از سیره و سنت پیامبر بوده است. 
اموال  از  بخشی  حضرت  آن  که  دارد  اشاره  جمله  این  ِبَماِلَها«:  َقْت 

َ
َتَصّد  «

این  کردند در  را وقف  این که آن حضرت چه مالی  اما  کردند.  را وقف  خودشان 
از  یکی  که  کرده اند  بیان  یخ نگاران  تار از  برخی  ولی  است،  نشده  اشاره  روایت 
جنوب  کیلومتری   170 در  »ام العیال«  است.  بوده  »ام العیال«  حضرت  موقوفات 
کنارش  در  بزرگ  روستایی  آن،  برکت  به  که  است  چشمه ای  نام  که  بوده  مدینه 
امروز هم  و  از بیست هزار درخت خرما داشته است  ساخته شده است و بیش 
میوه های مختلفی هم چون لیمو، انگور و موز به عمل می آید و فرزندان حضرت 
زهرا از آن بهره می گیرند. »ام العیال« از سوی آن حضرت، بر سادات حسینی 
که پی بردن  گردیده است.1 قطعًا آن حضرت موقوفات دیگری نیز داشته اند  وقف 

به آن ها نیازمند تحقیق بیشتری است.
مالک  انسان  که  است  این  وقف  تحقق  شرایط  ین  مهم تر از  یکی  »ِبَماِلَها«: 
اموالی باشد که می خواهد وقف کند. بنابراین وقف اموال دیگران یا اموال عمومی 

کنید: صحیح نیست. به چند مسأله در این زمینه توجه 
که ملك به نام او به  کسی، مالك مالکّیت شرعی فردى  مجّرد ثبت ملك به نام 
ید زمین و ثبت آن به نام پسرش،  گر پدر بعد از خر ثبت رسیده، نیست. در نتیجه ا
این  در  باشد،  شده  محقق  صحیح  به طور  نیز  آن  قبض  و  کرده  هبه  او  به  را  آن 
گر فقط سند زمین را  یرا مالك آن نیست، ولی ا صورت حق ندارد آن را وقف کند؛ ز
به نام او کرده و  زمین در مالکّیت خودش باقی مانده باشد، او  از  نظر شرعی مالك 

کند. آن است و حق دارد آن را وقف 
ید، به عنوان  گر )عده ای( از طرف افراد خّیر وکیل باشند تا خانه را بعد از خر ا

کنند، وقف آنان به وکالت از مالکین صحیح است. حسینیه وقف 
چون  و  است  شرط  واقف  خاص  شرعی  مالکیت  سابقۀ  وقف،  صّحت  در 
کسی  که از انفال و اموال عمومی هستند، ملك خاص  جنگل ها و مراتع طبیعی 

1 . حقایق پنهان، ص 131.
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نیستند، در  نتیجه وقف آن ها توسط هیچ فردى صحیح نیست.1 
 )زمین هایی که در اختیار  برخی سازمان ها مثل شرکت نفت و  یا سازمان زمین 
مصرف خاصی  و  باشند  اموال عمومی دولت  از  زمین ها  این  گر  ا شهری است( 
گر از اراضی مواتی باشند  براى آن ها تعیین شده باشد، قابل وقف نیستند. ولی ا
که ملك کسی نیستند و در اختیار دولت یا شرکت نفت و  یا سازمان زمین شهرى 
بوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند  باشند، احیاء آن ها با اجازه مسئولین مر

آن اشکال ندارد.2
که شهردارى از نظر  کی باشد  گر از امال که در اختیار شهرداری است( ا  )اموالی 
قانونی حق دارد آن ها را به مصالح عمومی شهر، از قبیل درمانگاه یا بیمارستان 
یا مسجد و   یا امور دیگر اختصاص بدهد، در این صورت )وقف آن ها در جهت 
که مخصوص استفاده  کی باشد  گر از امال مصالح عمومی( اشکال ندارد، ولی ا

کند.3  بوط به شهردارى است، حق ندارد آن ها را وقف  براى امور مر
زمین هاى وقفی، قابل وقف مجّدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند 
ی یا یکی از مؤسسات عمومی 

ّ
گذارى آن ها به طور مجانی براى ساخت مصل و  وا

ی 
ّ
کس جایز نیست، ولی اجاره دادن آن ها توسط متول مورد نیاز مردم براى هیچ 

و مبلغ  یا حسینیه در آن ها اشکال ندارد  یا مدرسه  ی 
ّ
براى ساختن مصل شرعی 

براى وقف معّین شده است، مصرف  که  باید در جهاتی  بور  اجاره زمین هاى مز
شود.4

کسی نبوده است،  کسی آن ها را احیاء نکرده و ملک  کنون  که تا  اراضی موات 
قابل وقف کردن نیستند، مگر  این که کسی یا کسانی آن ها را  احیاء کنند و سپس 

وقف کنند.5 
ِلِب «: آن حضرت اموالش را  بر فرزندان هاشم و  ُمّطَ

ْ
ی َبِنی َهاِشٍم َو َبِنی َعْبِد ال

َ
»َعل

ت وقف بر این دو گروه، همان فشارهای 
ّ
فرزندان عبدالمّطلب وقف کرد. شاید عل

دشمنان  که  بود  شاهد  حضرت  آن  باشد.   اهل بیت دشمنان  اقتصادی 

1 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 498
2 . همان.

3 . همان، ص 499.

4 . همان، ص 503.
5 . مجمع المسائل )گلپایگانی(، ج  3، ص 83، استفتاءات )بهجت(، ج  4، ص 306؛ استفتاءات جدید )تبریزى(، ج  1، ص 296.
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کاهش اقتدار اقتصادی و سیاسی اهل بیت  اهل بیت برای منزوی سازی و 
گرفت. روی این  یم اقتصادی را در پیش خواهند  و شیعیان، سیاست تحر
جهت، آن حضرت مانند حضرت علی، در قالب وقف اموالشان، پشتوانه ای 
ماندگار برای بنی هاشم و بنی عبدالمّطلب باقی می گذارند و  به حمایت مالی آنان 

یخ اختناق و استبداد می پردازند. در طول تار
 پیامبر رحلت  از  پس  شیعه  یسند:  می نو زمینه  این   در   پیشوایی  استاد     
بر  عالوه  زمینه،  این  در  داشت.  قرار  مضیقه  و  فشار  در  اقتصادی  نظر  از  همواره 
که انگیزه سیاسی داشت و هدف از آن تضعیف   گرفتن فدک از فاطمه زهرا
یه  کتیک های معاو بنیه اقتصادی جناح امیرمؤمنان و بنی هاشم بود. یکی از تا
از  ید، خودداری از هرگونه عطیه  کردن امام حسین به بیعت با یز برای وادار 

بیت المال به بنی هاشم بود. 
برای  وسیعی  برنامه ی  عباسی،  خلیفه  دومین  دوانیقی«  منصور  »ابوجعفر 
زه  که در خط مقدم مبار یژه علیه بنی هاشم  فلج سازی اقتصادی عموم مردم، به و
به  را  مسلمین  عمومی  اموال  تمام  او  درآورد.  اجرا  به  بودند،  ستمگر  خلفای  با 
کمک به مردم خودداری  کردن آن در راه عمران و  گنج درآورد و از مصرف  صورت 
ید. همین طور اموال مردم را به زور از آن ها می گرفت و برای احدی مالی  ز می ور
و  نیازمند  که مردم، همواره  بود  این  برنامه شوم  این  از  او  باقی نگذاشت. هدف 
کردن شکم خود بوده  گرسنه و متکی به او باشند و در نتیجه همیشه در فکر سیر 

مجالی در مسائل بزرگ اجتماعی را نداشته باشند.1  
فشار اقتصادی علیه شیعیان در دوران متوکل عباسی به اوج خود رسید. او از 
یند: در آن زمان گروهی  نظر اقتصادی به قدری بر شیعیان سخت گرفت که می گو
که در آن نماز  از بانوان علوی در مدینه حتی یک دست لباس درست نداشتند 
که به هنگام نماز به نوبت  بگزارند و فقط یک پیراهن مندرس برایشان مانده بود 
که مردم را  از آن استفاده می کردند. او به فرمانروای مکه و مدینه دستور داده بود 
جانشان،  بیم  از  مردم  لذا  کند.  منع  آل ابی طالب،  به  احسان  و  کمک  هرگونه  از 
 یان برداشتند و زندگی بر خاندان حضرت امیر مؤمنان دست از حمایت علو
که به هیچ یک  کم خود در مصر دستور داده بود  سخت شده بود. هم چنین به حا

1 . سیره پیشوایان، ص 393، با تلخیص.
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یان ملکی داده نشود و به هیچ یک از آنان اجازه اسب سواری و حرکت از  از علو
یان جواز داشتن  از علو به هیچ یک  نیز  به شهرهای دیگر داده نشود.  »فسطاط« 

بیش از یک برده داده نشود.1

1 . سیره پیشوایان، ص 592، با تلخیص.
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کاظم گفتار پنجم: سیره امام 

ا َما 
َ

َدَقِة َهذ َحَسِن ِبهِذِه الّصَ
ْ
ُبو ال

َ
ْوَصی أ

َ
: »أ

َ
اِج َقال َحّجَ

ْ
ْحمِن ْبِن ال َعْن َعْبِد الّرَ

ْرِض 
َ ْ
 ال

ُ
َها َو َحّد ِ

ّ
ُکل ا 

َ
َکذ ا َو 

َ
َکذ ْرِضِه  ِفی َمَکاِن 

َ
َق  ِبأ

َ
َق ِبِه ُموَسی ْبُن َجْعَفٍر- َتَصّد

َ
َتَصّد

ْرَجاِئَها َو ُحُقوِقَها ... 
َ
ْرِضَها َو َقَناِتَها َو َماِئَها َو أ

َ
َها َو َنْخِلَها َو أ ِ

ّ
ُکل َق ِبَها 

َ
ا َتَصّد

َ
َکذ ا َو 

َ
َکذ

َساِء ...«؛  َجاِل َو الّنِ ِبِه ِمَن الّرِ
ْ
ِد ُصل

ْ
ی ُول

َ
َق ِبَجِمیِع ُحُقوِقِه ِمْن ذ’ِلَك َعل

َ
َتَصّد

گونه  این  را  وقف نامه اى   کاظم امام  ید:  می گو حجاج  بن  الرحمان  عبد 
که  که بر اساس آن موسی بن جعفر زمینش را  نوشتند: این وصیت نامه ای است 
در فالن محل وجود دارد با تمام حدودش، وقف می کند تا درختان، زمین، قنات، 

آب، و تمامی اطراف و حقوقش، وقف بر فرزندان او از مردان و زنان باشد.1 
نکته ها 

کاظم در قالب سندی رسمی  َدَقِة«: امام  َحَسِن ِبهِذِه الّصَ
ْ
ُبو ال

َ
ْوَصی أ

َ
»أ

که باید افراد واقف، موقوفات  موقوفه خود را به ثبت رساندند و این نشان می دهد 
افراد  عدوانی  تصّرف  و  استفاده  سوء  مورد  آینده،  در  تا  برسانند  ثبت  به  رسمًا  را 

سودجو قرار نگیرد.  
ا...«: امام کاظم تمامی حدود زمین وقفی را به 

َ
ْرِضِه  ِفی َمَکاِن َکذ

َ
َق  ِبأ

َ
» َتَصّد

کردند تا به مرور زمان حد و حدود آن  دقت با ذکر جزئیات به صورت شفاف بیان 
مورد تردید و اختالف قرار نگیرد.

ا«.
َ

َکذ ا َو 
َ

َکذ کردند. »ِفی َمَکاِن  1. موقعیت جغرافیایی موقوفه را به دقت بیان 
جوانب  از  زمین  این  این که  کردند.  تعیین  دقت  به  را  موقوفه  حدود  و  حد   .2
ا 

َ
َکذ ْرِض 

َ ْ
 األ

ُ
کجا منتهی می شود.»َحّد چهارگانه شرق و غرب و شمال و جنوب به 

ا«.
َ

َکذ َو 
3. تمام محصوالت و  امور  متعلق به زمین را به دقت بیان فرمودند. اصل زمین، 
کرده و همه را جزء  درختان، قنات، آب، نواحی و تمام حقوق آن را به دقت ذکر 
ْرَجاِئَها 

َ
ْرِضَها َو َقَناِتَها َو َماِئَها َو أ

َ
َها َو َنْخِلَها َو أ ِ

ّ
ُکل َق ِبَها 

َ
ا َتَصّد

َ
َکذ موقوفه قرار دادند.»َو 

َو ُحُقوِقَها«.
کاظم این زمین را وقف بر اوالد  َساِء«: امام  َجاِل َو الّنِ ِبِه ِمَن الّرِ

ْ
ِد ُصل

ْ
ی ُول

َ
»َعل

1 . تهذیب األحكام، ج  9، ص 149.
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یان را در تنگنای  که علو یرا سیاست عباسیان این بود  ُصلبی خود قرار دادند؛ ز
کرده بودند و به  شدید اقتصادی نگه دارند، لذا سهم شان را از بیت المال قطع 
یادی از موقوفات خود  آنان هیچ سمت دولتی نمی دادند. لذا  ائمه بخش ز

یان می کردند.  را وقف بر بنی هاشم و علو
که  است  این  یم  ببر  کاظم امام  سیره  از  بخش  این  از  می توانیم  که  درسی 
یت های وقف را  واقفین باید موقعیت شناس باشند. نیازهای روز جامعه و اولو

کنند. کنند و اموالشان را وقف بر آن  رصد 
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گفتار ششم: موقوفات سایر ائمه

کنون در محله نخاوله مدینه )محل شیعه  که هم ا 1. طبق نقل مشهور باغ هایی 
 نشین( به نام باغ صبا و باغ مرجان وجود دارد، از موقوفات امام حسن مجتبی

یا بنا بر نقلی از موقوفات امام سجاد است.
و  زمین ها  نیز   حسین امام  که  می کند  روایت  جدش  از  بهایی  شیخ   .2
یش را  کرد و حتی اطراف قبر مطهر خو که ارث برده بود، وقف  چیزهای دیگری 
کرد، بدین شرط  ید و وقف آنان  یه به شصت هزار درهم خر از اهل نینوا و غاضر
کنند و آنان را به مدت سه روز به عنوان  که زائرانش را به سوی قبرش راهنمایی 
کنند. نیز یکی دیگر از موقوفات امام حسین خانه ای است  میهمان پذیرایی 
کن خانه بود[ فرمود:  که سا کسی  کرد و امام حسین ]به  که آن حضرت وقف 

یرا  باید به تصرف موقوف علیهم درآید. کنی،1 ز باید خانه را  تخلیه 

1 . وقف میراث ماندگار، ص 41.
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گفتار هفتم: سنت مسلمین صدر اسالم

جابر  «؛ 
ً
َوقفا َوَقَف   

ّ
إل َمقُدَرٍة  ذو  حاَبِة  الّصَ ِمن  َیُکن  م 

َ
»ل عبداهَّلل:  جابربن  عن 

کرده بود.1  ید: هیچ توانگری از صحابه نبود، مگر اینکه چیزی وقف  می گو
یک: واژه شناسی

که  که از مفهوم »صحابه« ارائه شده این است  یفی  حاَبِة«: جامع ترین تعر »الّصَ
ایمان  که به ایشان  که در زمان حیات پیامبر در حالی  کسی است  صحابی 

کرده و مسلمان نیز از دنیا رفته باشد.2 آورده، پیامبر را مالقات 
دو: تحلیل روایت

حاَبِة ...«: در صدر اسالم وقف به سنتی عمومی تبدیل شد.  م َیُکن ِمن الّصَ
َ
»ل

پیامبر اسالم پیشگام همگان در پایه گذاری وقف بود و به تأسی از سیره ایشان، 
خدا  راه  در  را  مالی  می کرد،  پیدا  مالی  تمکن  اندک  که  حضرت  صحابه  تمامی 

وقف می نمود. 
عملی  اجماع  ادعای  سخن  این  یسد:  می نو حدیث  این  ذیل  در  ابن قدامه 
صحابه از جابر است و از وی مشهور شده و کسی هم وی را انکار نکرده است، لذا 
 ،جنبه اجماع دارد. و آن گاه گروهی از صحابه، چون ابوبکر، عمر، عثمان، علی
که هر  بیر، سعد بن  ابی  وقاص، عمرو بن  عاص و حکیم  بن حزام را نام می برد  ز

یش را صدقه و وقف قرار دادند.3 ک خو کدام مقداری از امال
و  عام  شهره  که  داشت  مدینه  در  نخلستانی  انصاری  ابوطلحه  نمونه  باب  از 
خاص بود. بعد از نزول آیه نود و دو سوره آل عمران که خداوند به مؤمنین می فرماید: 
انفاق  ید  آن چه دوست می دار از  آن که  نیکوکاری نخواهید رسید، مگر  به  »هرگز 
گفت: محبوب ترین اموال من همین باغ است،  کرد و  کنید« به پیامبر مراجعه 
یشان  کنم. با مشورت آن حضرت آن را وقف خو می خواهم آن را در راه خدا انفاق 

نیازمندش کرد.4

1 . میزان الحكمة، ج 13، ص 363.
2 . دانشنامه سیره نبوى، ج 1، ص 3.

3 . وقف در فقه اسالمی، ص 65، به نقل از المغنی، ج5، ص 357.
4 . اندیشه جارى، ص 298.
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فصل چهارم: احکام و آداب وقف 
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گفتار اول: دوام داشته باشد

که  َمَرَة«؛ پیامبر اعظم به کسی 
َ
ِل الّث ْصَل َو َسّبِ

َ ْ
ِس ال : »َحّبِ

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
ِبی أ

َ
َعِن الّن

کسی آن را  کن )تا  کند فرمودند: اصل مالت را حبس  قصد داشت مالی را وقف 
ید و فروش و بخشش و وراثت به دیگری منتقل نکند( و استفاده از  از طریق خر
منافعش را )برای استفاده در راه های خیر و یا کمک به نیازمندان( مباح قرار بده.1  

نکته ها
گیرد  گر کسی می خواهد برای همیشه ملکی را برای مصارف خاصی در نظر  1. ا
کند. ولی چنانچه به طور موقت می خواهد منافع ملکی را برای  باید آن را وقف 
که بعد از آن به خود او یا وارثش برگردد، می تواند از  گیرد  مصرف خاصی در نظر 

قاعده »حبس« استفاده کند.
که موقوفه مالی باشد  2. بر اساس جمله فوق، یکی از شرایط وقف این است 
کار،  کتاب، ظروف غذا، لوازم  که با انتفاع از آن از بین نرود. مثل زمین، ساختمان، 

خودرو و مانند آن.
که یکی دیگر از شرایط وقف این  3. همین طور از این جمله فهمیده می شود 
گر واقف مدتی مشخص برای وقف  که مدت وقف نامحدود باشد. لذا ا است 
قرار دهد، یا وقف را مشروط به شرطی کند که عادتًا زایل شدنی است، وقف باطل 
که غالبًا و عادتًا منقرض نمی شوند؛ مثل  افرادی خاص  بر  را  گر آن  ا است. ولی 
اتفاقًا منقرض  از مدتی  بعد  و موقوف علیهم  کند  به نسل وقف  نسل خود؛ نسل 
کین یا به  شوند، وقف صحیح است و بعد از انقراض نسل او، موقوف به فقرا و مسا

متعلمین یا مساجد و مشاهد خواهد رسید.2
4. چند مسأله

مسأله- در وقف، دوام- به معناى اینکه به مدتی موّقت نباشد- شرط است ، 
از حیث وقف باطل  تا یك سال«  بر فقرا  را  باغ  این  کردم  ید: »وقف  گر بگو ا پس 
است. و در صحت آن از حیث حبس یا بطالن آن از این حیث حبس هم دو وجه 

1 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص47.
2 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 19.
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گر به آن قصد حبس نماید صحیح است.1  است. ولی ا
سؤال: آیا جایز است مکانی براى مّدت موقتی مثاًل ده سال به عنوان مسجد 

وقف شود و بعد از انقضاى این مّدت دوباره به ملکّیت واقف یا ورثۀ او برگردد؟
کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با  جواب: این 
آن محقق نمی شود، ولی حبس آن مکان براى نمازگزاران به مّدت معین اشکال 

ندارد.2 

1 . تحریر الوسیلة، ج 3، ص 115.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 501.
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گفتار دوم: خواندن صیغه وقف

ِحیِم.  ْحمِن الّرَ ُبو َعْبِد اهَّلِل  ِبْسِم اهَّلِل الّرَ
َ
ّیَ أ

َ
 َعل

ُ َ
ْمل

َ
: »أ

َ
ِبی َصاِلٍح َقال

َ
َن أ

َ
َعْن َعْجال

ٍن ِبُحُدوِدَها 
َ

ال
ُ
ِتی ِفی َبِنی ف

َّ
ٍن َو ُهَو َحّیٌ َسِوّیٌ ِبَداِرِه ال

َ
ال

ُ
ُن ْبُن ف

َ
ال

ُ
َق  هَّلِلَّ ِبِه ف

َ
ا َما َتَصّد

َ
هذ

ُه َقْد 
َ
ْرِض َو ِإّن

َ ْ
َماَواِت َو ال ی َیِرَثَها َواِرُث الّسَ  ُتوَرُث َحّتَ

َ
 ُتوَهُب َو ل

َ
 ُتَباُع َو ل

َ
َصَدَقًة ل

ُمْسِلِمیَن«؛ 
ْ
َحاَجِة ِمَن ال

ْ
ی ِذی ال

َ
ِهَی َعل

َ
ِإَذا اْنَقَرُضوا ف

َ
 َو َعِقَبُه ف

ً
نا

َ
ال

ُ
ْسَکَن َصَدَقَتُه َهِذِه ف

َ
أ

ید: امام صادق وقف نامه ای را بدین صورت به من  عجالن ابی صالح می گو
که بر  یسم: به نام خداوند بخشنده مهربان. این وقف نامه ای است  فرمودند تا بنو
اساس آن فالنی پسر فالنی در حالی که زنده و سالم است به خاطر خدا، خانه اش 

که در فالن محله است وقف می کند.1    را 
نکته ها

شد،  اشاره  آن  به  سابق  بخش  در  که  روایاتی  سایر  و  روایت  این  در   .1
کی  که حا معصومین به صراحت مقصود خود را از وقف، در قالب الفاظی 
کرده اند. لذا واقف باید با استفاده از الفاظ  از اراده آنان مبنی بر وقف است بیان 
کی از نیت او مبنی بر وقف باشد، منظور  که حا گفتاری یا نوشتاری و یا با عملی 

کند. خود را ابراز 
در  یش  خو اراده  از  آن  با  واقف  که  است  چیزی  هر  وقف،  صیغه  از  منظور   .2
وقف پرده برمی دارد.2 چه با لفظ و چه با نوشتن باشد و یا به قصد وقف، زمین 
گذار می کند تا در جهت وقف از آن استفاده شود.به برخی از  یا ساختمانی را وا

فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه اشاره می شود.
مسجد  می خواهند  که  زمینی  فرموده اند:  که  شده  نقل  فقها  مشهور  از  یک: 
آن  کردم  ید: »وقف  بگو آنکه  آن صیغۀ وقف خوانده شود ، مثل  براى  باید  شود، 
را به عنوان مسجد، قربة الی اهلل« لیکن بنابر اقوی همین که قربة الی اهلل به قصد 
مسجد آن را بسازد و یك نفر هم به اذن بانی آن، در آن نماز بخواند کفایت می کند 

و مسجد می شود.3 

1. گزیده کافی، ج  6، ص 93.
2. وقف در فقه اسالمی، ص 76.
3. تحریرالوسیلة، ج  1، ص 277.
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ید خانۀ خود   بگو
ً

گر مثال بی بخوانند، بلکه ا دو: الزم نیست صیغۀ وقف را به عر
به قبول هم نیست حتی در وقف  کردم، وقف صحیح است و محتاج  را وقف 

خاص. 
زبان  به  را  صیغه  نیست  الزم  ولی  است،  الزم  صیغه  انشاء  وقف  در  زنجانی: 
وسیله اى  به  یا  بخواند  فارسی  به  را  صیغه  گر  ا بلکه  بخواند،  بی  عر به  یا  بیاورد 

کفایت می کند.  کند،  کار دیگرى وقف را انشاء  همچون نوشتن یا 
ید این  گر مثاًل بگو بی بخوانند، بلکه ا سیستانی: الزم نیست صیغۀ وقف را به عر
کردم، وقف صحیح است؛ بلکه وقف به عمل نیز  کتاب را بر طالب علم وقف 
محّقق می شود؛ مثاًل چنانچه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد و 
که مساجد را به آن طور می سازند به قصد مسجد بودن  یا ساختمانی را به طورى 
بسازد، وقفّیت محّقق می شود. ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمی شود؛ و قبول 
در وقف الزم نیست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و همچنین قصد قربت 

الزم نیست.1 
اهالی محل  به  را  آن  و ساختن  بودم  گرفته  نظر  در  براى مسجد  را  زمینی  سه: 
کرده بودم، چندین سال می گذرد و هیچ اقدامی براى ساختن آن از طرف  گذار  وا
اهالی به عمل نیامده و صیغه وقف هم خوانده نشده و نماز هم در آن خوانده 
دیگر  یۀ  خیر امور  صرف  را  زمین  و  برگشته  خود  نیت  از  می توان  آیا  است،  نشده 

بکنم؟
کنید.2  جواب: می توانید صرف امور دیگرى 

چهار: آیا اجراى صیغه وقف در صّحت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، 
بی بودن صیغه، شرط است؟ آیا عر

یرا تحقق آن به معاطات هم ممکن  جواب: انشاء لفظی در وقف، شرط نیست؛ ز
بی بودن صیغه آن هم شرط نیست.3  است و هم چنین در انشاء وقف به لفظ، عر
یا  و  انشاء صیغه وقف  نّیت مسجد، بدون  به  پنج: مجّرد ساختن ساختمان 
تمامّیت  و  وقف  تحقق  براى  نماز،  خواندن  براى  نمازگزاران  به  آن  تحویل  بدون 

1 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 631.
2 . جامع المسائل )فارسی - فاضل(، ج  1، ص 319.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 489.
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که  کافی نیست، بلکه در ملك مالك باقی می ماند و او حق دارد هر تصرفی  آن 
می خواهد در آن بکند، در نتیجه تحویل آن ساختمان به ادارۀ آموزش و پرورش 

اشکال ندارد.1 
ید لوازم به حسینیه ها بخشیده می شود، حکم وقف  که براى خر شش: آیا مالی 
ى می گردند احتیاج به اجراى صیغۀ  یدار که با آن مال خر که لوازمی  را دارد یا آن 

وقف دارند؟
یدن  خر از  بعد  ولی  نمی شود،  محسوب  وقف  مال،  ى  جمع آور مجّرد  جواب: 
وقف  استفاده،  براى  حسینیه  در  آن ها  دادن  قرار  و  اموال  آن  با  حسینیه  لوازم 

ى به اجراى صیغۀ وقف ندارد.2  معاطاتی محقق می شود و نیاز

1 . همان، ص 490.

2 . همان، ص 490.
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گفتار سوم: قصد قربت

«؛ 
َ

یَد ِبِه َوْجُه اهَّلِل َعّزَ َو َجّل ِر
ُ
 َما أ

َّ
 ِعْتَق ِإل

َ
 َصَدَقَة َو ل

َ
اِدق: »ل  الّصَ

َ
َقال

امام صادق فرمود: هیچ صدقه و آزاد سازی بنده ای از انسان قبول نمی شود، 
کسب خشنودی و رحمت او انجام  مگر آنکه به جهت نزدیک شدن به خداوند و 

گیرد.1 
ْوَصی ِبِه َو َقَضی ِبِه ِفی َماِلِه َعْبُد اهَّلِل َعِلّیٌ اْبِتَغاَء َوْجِه  اهَّلِل 

َ
ا َما أ

َ
عن علی »هذ

 ُوُجوٌه َو َتْسَوّدُ 
ُ

ی  َیْوَم َتْبَیّض اَر َعّنِ
َ
اِر َو َیْصِرَف الّن

َ
ِنی ِبِه َعِن الّن

َ
َة َو َیْصِرف

َ
َجّن

ْ
ِلُیوِلَجِنی ِبِه ال

گرفته  باره اموالش  ُوُجوٌه« ؛ این وصیت و تصمیمی است که بنده خدا علی در
کرده ام  است. من این اموالم را در راه خدا با هدف جلب خشنودی خداوند وقف 
کرده و از آتش جهنم باز دارد در روزی  تا بدین وسیله خداوند مرا به بهشت داخل 

که برخی از چهره ها سیاه و برخی از چهره ها سفید محشور می شوند.2 
نکته ها 

1. در فرهنگ اسالمی، تقّرب به معناى طلب نزدیك شدن به خداوند با انجام 
دادن عملی است.3 

2. بر اساس این وقف نامه که از حضرت علی رسیده است آن حضرت ابتدا 
کرده و هدف خود از وقف را جلب خشنودی  خود را به عنوان بنده خدا معرفی 
خدا دانسته تا  خداوند ایشان را در پرتو رحمت واسعه خود از بهشتیان قرار داده 

گرداند. بنابراین یکی از آداب وقف، قصد قربت می باشد.  و از آتش جهنم دور 
3. برخی از فقها قصد قربت را شرط صحت وقف دانسته و برخی از فقها شرط 
قصد  اقوى  بنابر  می فرمایند:  باره  این  در   امام حضرت  می دانند.  آن  کمال 
گر چه احتیاط، اعتبار آن است در هر  قربت حتی در وقف عام معتبر نیست ، ا

وقفی باشد.4 
گرو قصد قربت  که شرط پاداش بردن از وقف در  ولی در هر حال شکی نیست 
صالح  عمل  انجام  گرو  در  آن  عالی  درجات  و  بهشت  به  راهیابی  یرا   ز است؛ 

1 . الكافی، ط – اإلسالمیة، ج  7، ص30.
2 . الكافی، ج 7 ، ص 49.

3 . دائرة المعارف قرآن کریم، ج 8، ص395.
4 . تحریر الوسیلة، ج 3، ص 111.



96

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

گر  )حسن فعلی( به همراه ایمان و قصد قربت )حسن فاعلی( می باشد. بنابراین ا
هدف واقف این است که وقف برای او به عنوان باقیات الصالحاتی باقی بماند تا 
یافت کند و در پرتو سنت حسنه وقف به  در طول بقا موقوفه از ناحیه آن پاداش در
خدا نزدیک تر شود و بر مقام او در بهشت به خاطر وقف افزوده شود، باید وقف را 
کسب شهرت، جلب توجه  کسی به خاطر  گر  با قصد قربت انجام دهد. بنابراین ا
مردم، جلب توجه سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف 

کند از پاداش های الهی محروم خواهد بود. خود و مانند آن وقف 
زشمند  که براى جلب خشنودى خدا انجام شود، ار یم نیز انفاقی  کر 4. در قرآن 
ُینِفقوَن  ذیَن 

َ
اّل َمَثُل   و  کننده اجر  دو  چندان به دنبال دارد :  است و  برای انفاق 

ُكَلها  ُا آَتت 
َ

ف واِبٌل  َاصاَبها  بَوٍة  ِبَر ٍة 
َ
َجّن َكَمَثِل  َانُفِسِهم  ِمن  وَتثبیًتا  اهَّلِل  َمرضاِت  ابِتغاَء  َاموَلُهُم 

یش را  که اموال خو کسانی   ... و َمَثل ]صدقات [ 
ٌ

َطّل
َ

ِان َلم ُیِصبها واِبٌل ف
َ

ِضعَفیِن ف

ى روحشان انفاق می کنند، همچون َمَثِل باغی  براى طلب خشنودى خدا و استوار
ى بر آن برسد، دو چندان محصول  گر[ رگبار که بر فراز پشته اى قرار دارد ]که ا است 
یزى ]براى آن بس است [، و خداوند به  گر رگبارى هم بر آن نرسد، باراِن ر برآورد، و ا

آنچه انجام می دهید بیناست.1
و  دانسته  قربت  قصد  را  صدقات  زشمندی  ار ک  مال نیز   صادق امام   .5
«: هیچ صدقه و 

َ
ِبِه  َوْجُه  اهَّلِل َعّزَ َو َجّل یَد  ِر

ُ
أ  َما 

َّ
 ِعْتَق ِإل

َ
 َصَدَقَة َو ل

َ
می فرمایند: »ل

جلب  آن  از  هدف  اینکه  مگر  نیست،  زشمند  ار یا  صحیح  بنده ای  آزادسازی 
رحمت و خشنودی خداوند باشد.2 

1 . بقره، 246.
2 . الكافی، ج 7، ص30.



97

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

گفتار چهارم: نوشتن وقف نامه

ْحمِن  الّرَ اهَّلِل  »ِبْسِم   :اهَّلِل َعْبِد  ُبو 
َ
أ ّیَ 

َ
َعل ْملی  

َ
أ  :

َ
َقال َصاِلٍح،  ِبی 

َ
أ َن 

َ
َعْجال َعْن 

ٍن 
َ

ال
ُ
ِتی ِفی َبِنی ف

َّ
- ِبَداِرِه ال ٍن- َو ُهَو َحّیٌ َسِوّیٌ

َ
ال

ُ
ُن ْبُن ف

َ
ال

ُ
َق  ِبِه ف

َ
ا َما َتَصّد

َ
ِحیِم، هذ الّرَ

ْرِض، 
َ ْ
َماَواِت َو ال  ُتوَرُث  َحّتی  َیِرَثَها َواِرُث الّسَ

َ
 ُتوَهُب َو ل

َ
ُتَباُع َو ل

َ
ِبُحُدوِدَها َصَدَقًة، ل

َحاَجِة ِمَن 
ْ
ِهَی َعلی  ِذی ال

َ
ِإَذا اْنَقَرُضوا ف

َ
 َو َعِقَبُه، ف

ً
نا

َ
ال

ُ
ْسَکَن  َصَدَقَتُه  هِذِه  ف

َ
ُه َقْد أ

َ
ِإّن َو 

که وقف نامه ای را  کرد  ُمْسِلِمیَن«؛ عجالن ابی صالح از امام صادق تقاضا 
ْ
ال

مهربان،  بخشنده  خداوند  نام  به  یس:  بنو فرمودند  حضرت  آن  یسند:  بنو برایش 
که زنده و سالم  که بر اساس آن فالنی پسر فالنی در حالی  این وقف نامه ای است 
است، خانه اش را در فالن منطقه، با حدودش در راه خدا وقف می کند. لذا نه 
وارث  اینکه  تا  می شود  برده  ارث  به  نه  و  می شود  بخشیده  نه  و  می شود  فروخته 
آسمان ها و زمین آن را به ارث ببرد. این منزل وقف بر فالنی و نسلش می باشد تا 
کن شوند، و هنگامی که آنان منقرض شدند، وقف بر نیازمندان مسلمان  در آن سا

خواهد بود.1 
نکته ها

 صادق امام  به  کند،  وقف  را  منزلش  می خواست  ابی صالح  عجالن   .1
یس.  برای این موقوفه ات سندی این گونه بنو کرد و آن حضرت فرمودند  مراجعه 

یسد. که بنو کردند  سپس امام صادق سند موقوفه او را بیان 
که ائمه برای موقوفات خود  گذشته نیز  مکرر  اشاره شد  2. در احادیث 
یم نیز بر تنظیم اسناد مالی و تجاری  کر سند مکتوب تنظیم می کردند. در قرآن 
بوط به مسائل مالی  که مر ین آیه قرآن  کید شده است؛ مثاًل خداوند در بزرگ تر تأ
بدهی  که  هنگامی  آورده اید  ایمان  که  کسانی  اى  می فرماید:  است،  تجاری  و 
یسید:  کنید آن را بنو مدت دارى )به خاطر وام دادن یا معامله( به یکدیگر پیدا 
باره  ْكُتُبوُه2؛ وقتی خداوند در ا

َ
ى ف َجٍل ُمَسّمً

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإذا َتداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإلى  أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
یا أ

کید بر نوشتن سند دارد، تنظیم سند برای  که مدتش اندک است تأ گرفتن  قرض 
کید بیشتری است. الزم است تنظیم  که همیشگی است قطعًا مورد تأ موقوفات 

1 . الكافی، ج 13، ص422.
2 . بقره، 282.
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یخ  سند به صورت رسمی باشد و در سازمان اوقاف نیز به ثبت برسد تا در طول تار
کسی نتواند آن را از بین ببرد. ماندگار باشد و 

3. الزم است در تنظیم سند وقف نامه به چند جهت توجه شود:1
نام پدر، شماره ملی، سال  نام خانوادگی،  و  نام  یک: مشخصات واقف مثل: 

تولد، محل تولد و... .
حدود  متراژ،  آن،  تعداد  مثل  کند.  وقف  می خواهد  که  مالی  مشخصات  دو: 

کننده جغرافیایی، امکانات و هر آنچه متعلق به آن است. مشخص 
شده  وقف  آنان  برای  مال  که  کسانی  یعنی  موقوف علیهم؛  مشخصات  سه: 
کوچک و بزرگ، عموم شیعیان  است؛ مثل: فرزندان و نوادگان اعم از مرد و زن و 

اعم از زن و مرد، عموم مسلمین اعم از زن و مرد و مانند آن.
ادامه تحصیل  ازدواج جوانان بی بضاعت،  تعیین جهت مصرف: مثل  چهار: 
گر روزی این جهات وجود نداشته باشد  ینه حج فقرا و ا پرست، هز کودکان بی سر

که ذکر می شود مصرف شود. در جهات دیگری 
راعت یا  پنج: تعیین نوع وقف؛ مثل اینکه خود مال موقوفه به عنوان سکونت یا ز
گیرد و یا مال موقوفه به اجاره داده  تجارت و مانند آن در اختیار موقوف علیهم قرار 

شود و درآمدش صرف موقوف علیهم شود.
موقوفه  امور  متصدی  است  قرار  که  کسی  یعنی  وقف؛  متولی  تعیین  شش: 
نام و نام خانوادگی، نام  کامل مثل  با مشخصات  بشود. الزم است متولی وقف 
پدر، شماره ملی و... مسئولیت های او و حق الزحمه او مشخص شود. همین طور 
او متولی وقف  از  کسی بعد  او چه  ناتوانی  یا  که در صورت فوت  مشخص شود 

خواهد بود. 

1 . برگرفته از کتاب راهنماى تنظیم وقف نامه، با تلخیص.



99

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

گرفتن گفتار پنجم: شاهد بر وقف 

ی 
َ
ْبَعِة...َشِهَد اهَّلُل َعل ْوَصْت ِبَحَواِئِطَها الّسَ

َ
ٍد أ اِطَمُة اْبَنُة ُمَحّمَ

َ
ْوَصْت ِبِه ف

َ
ا َما أ

َ
هذ

 1.ِبی َطاِلٍب
َ
َکَتَب َعِلّیُ ْبِن أ اِم َو  َعّوَ

ْ
َبْیُر ْبُن ال ْسَوِد َو الّزُ

َ ْ
ِمْقَداُد ْبُن ال

ْ
ذ’ِلَك َو ال

نکته ها
شاهد  خود،  موقوفات  برای  که  است  بوده  این  بر   معصومین سیره   .1
نیز  یم  کر قرآن  در  نگیرد.  قرار  دیگران  ادعای  یا  و   انکار   مورد  بعدًا  تا  می گرفتند 
گرفته شود. خداوند در  که در مبادالت مالِی مدت دار، شاهد  کید شده است  تأ
ید!  این زمینه می فرماید: و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر این حّق( شاهد بگیر
که مورد رضایت و اطمینان شما  کسانی  گر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن، از  و ا
گر یکی  گیرند،( تا ا کنید! )و این دو زن، باید با هم شاهد قرار  هستند، انتخاب 
که آن ها را  کند و شهود نباید به هنگامی  ى  او یادآور انحرافی یافت، دیگرى به 
ِمْن  َشهیَدْیِن   اْسَتْشِهُدوا  َو  نمایند!  ى  خوددار می کنند،  دعوت  شهادت(  )براى 
 ِإْحداُهما 

َ
ْن َتِضّل

َ
َهداِء أ

ُ
ْن َتْرَضْوَن ِمَن الّش تاِن ِمّمَ

َ
َرُجٌل َو اْمَرأ

َ
ِإْن َلْم َیُكونا َرُجَلْیِن ف

َ
ِرجاِلُكْم ف

 2.َهداُء ِإذا ما ُدُعوا
ُ

َب الّش
ْ
ْخرى  َو ال َیأ

ُ
َر ِإْحداُهَما اْل ّكِ

َ
ُتذ

َ
ف

که در صورت تردید در موقوفه بودن یک ملک  گرفتن آن است  2. ثمره شاهد 
که دیگران ادعایی در آن ملک داشته باشند، با اقامه شهود وقف  یا در صورتی 
بودن آن ثابت می شود. همان گونه که بعد از رحلت پیامبر اعظم عباس عموی 
کرده بودند  که پیامبر وقف بر حضرت فاطمه  پیامبر در باغ های هفت گانه 
به مخاصمه برخواست. ولی با شهادت حضرت علی و سایر شهود دست از 
َشِهَد 

َ
اِطَمَة ِفیَها ف

َ
اُس ُیَخاِصُم ف َعّبَ

ْ
ا ُقِبَض َجاَء ال ّمَ

َ
ل

َ
ادعاهای خود برداشت: »ف

اِطَمة«.3
َ
ی ف

َ
َها َوْقٌف  َعل

َ
ّن

َ
 َو َغْیُرُه أ َعِلّیٌ

3. در فقه نیز یکی از راه های اثبات وقف، اقامه شهود است. 
سؤال: وقف از چه راه هایی ثابت می شود؟

بّینه  یا  و  است  محل  در  شهرت  و  علم  یق  طر از  یا  بودن  وقف  اثبات  جواب: 

1 . من ال یحضره الفقیه، ج  4، ص 244.
2 . بقره، 282.

3 . الكافی، ج  7، ص 47.
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با  اّدعا و حّتی وقف نامه هاى مشکوك چیزى  شرعّیه )دو شاهد عادل( و  تنها  
ثابت نمی شود، مگر آن که وقف نامه مورد اعتماد باشد.1

اختالل  اّدعاى  آیا  و  می شود  ثابت  موقوفه  بودن  وقف  راه هایی  چه  از  سؤال:   
بی خوانده شود؟ فکرى واقف، مسموع است و آیا صیغه وقف باید به عر

جواب: چنانچه شهود بر وقف شهادت دهند و یا شیاع وقف در محل باشد، 
بی شرط نیست، بلکه به  حکم وقف بر آن جارى خواهد بود و در وقف، صیغه عر
گر صیغه نخواند. اّما به موقوٌف علیهم تحویل دهد  بانی جایز است حّتی ا هر  ز

کفایت می کند و  اّدعاى اختالل فکرى بدون دلیل و شاهد پذیرفته نیست.2  باز 

1 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 296.

2 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 297.
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گفتار ششم: تسلیم وقف

َنا ُثّمَ 
َ
ی َناِحَیِتَنا َو َما ُیْجَعُل ل

َ
َوْقِف َعل

ْ
ْمِر ال

َ
َت َعْنُه ِمْن أ

ْ
ل
َ
ا َما َسأ ّمَ

َ
 الَمهدی: »أ

َ
َقال

 ِخَیاَر ِفیِه 
َ

ال
َ
َم ف ِ

ّ
 َما ُسل

ُ
ُکّل ِخَیاِر َو 

ْ
َصاِحُبُه ِفیِه ِبال

َ
ْم ف

َّ
ْم ُیَسل

َ
 َما ل

ُ
ُکّل

َ
ْیِه َصاِحُبُه ف

َ
َیْحَتاُج ِإل

ِو اْسَتْغَنی َعْنُه«؛ امام زمان در 
َ
ْیِه أ

َ
َتَقَر ِإل

ْ
ْم َیْحَتْج اف

َ
ْو ل

َ
ْیِه َصاِحُبُه أ

َ
ِلَصاِحِبِه اْحَتاَج ِإل

پاسخ به سؤاالت »محمدبن عثمان بن سعید َعمری« دومین نائب خاص خود 
کند یا براى ما قرار  کسی مالی را وقف ناحیه ما  گر  که ا فرمودند: اّما آنچه پرسیدى 
کم شرع(  که تسلیم )متولی و یا حا دهد آن گاه به آن نیازمند شود، پس هر چه را 
نکرده باشد صاحبش مختار است و هر چه را که تسلیم کرده است اختیارى براى 
او نیست، چه بدان محتاج باشد و یا محتاج آن نباشد و چه بدان نیازمند باشد و 

یا از آن مستغنی و بی نیاز باشد.1
نکته ها

1. مشهور فقهای امامیه، در تمامی انواع وقف، قبض را شرط می دانند؛2 یعنی 
کم شرع دهد. واقف باید موقوفه را تحویل موقوف علیهم یا متولی وقف و یا حا

2. در قانون مدنی در »ماده 59« قبض، شرط صحت عقد وقف دانسته شده 
ندهد، وقف  به تصرف وقف  را  موقوفه  واقف عین  گر  ا ید:  است؛ چنانکه می گو

محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحّقق پیدا می کند.3 
آن  صحت  شرط  وقف،  گرفتن  تحویل  می فرمایند:   امام حضرت   .3
باید  که: در وقف خاص  ترتیب  بدین  گیرد؛  واقف صورت  اذن  به  باید  و  است 
موقوف علیهم آن را تحویل بگیرند و قبض طبقه اّول آنان از دیگر طبقات، بلکه 
بر  اما در وقف  کفایت می کند.  از غیر موجودین  اّول  از طبقه  افراد موجود  قبض 
کرده باشد،  گر واقف براى وقف قّیم یا متولی معّین  جهات عامه؛ مانند مساجد ا
قّیم مّعین نکرده باشد  که  را تحویل بگیرد و در صورتی  باید آن  کم  یا حا و   قّیم 
کلی؛ مانند  ین  کم به طور متعّین باید آن را تحویل بگیرد. در مورد وقف بر عناو حا

فقرا و طالبان علم نیز چنین است.4 

1 . کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص521.
2 . وقف در فقه اسالمی، ص 119.

3 . حقوق مدنی )طاهرى(، ج  1، ص 236.
4 . تحریرالوسیلة، ج 2، ص 56، م 8؛ احكام اقتصادى، ج  2، ص 52.
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که  کسی  که مال وقف را به تصرف و استفادۀ  وقف در صورتی صحیح است، 
براى او وقف شده یا به وکیل یا به ولّی او بدهند.

کند و به قصد این که آن چیز ملك آنان  گر چیزى را بر اوالد صغیر خود وقف  ا
ى نماید وقف صحیح است.1  شود، از طرف آنان نگه دار

گر مسجد یا قبرستانی را وقف نماید یك نماز و دفن یك مّیت در آن ها به  4. ا
کفایت می کند.2  اذن واقف و به عنوان تسلیم و قبض، در قبض آن 

آن  یا مرکز بهداشتی در  بیمارستان  تا  اداره بهداشت هدیه شده  به  5. زمینی 
کنون اقدام به ساخت بیمارستان یا  ساخته شود، ولی مسئولین اداره بهداشت تا 
مرکز  بهداشتی در آن نکرده اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجّرد 
کافی است یا آن که  تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت براى تحّقق وقفیت، 

ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
گر تحویل زمین توسط مالك به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء  جواب: ا
یان شرعی وقف باشد، حق رجوع و 

ّ
وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متول

گر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند، حق دارد  گرفتن آن را ندارد، ولی ا پس 
زمین خود را  از  آنان پس بگیرد.3 

6. زمینی بیست سال پیش وقف اهالی منطقه اى شده تا اموات خود را در آن 
که  کنند و  واقف تولیت آن را براى خودش و سپس براى یکی از علماى شهر  دفن 
بور را هم  ی بعد از عالم مز

ّ
کیفیت انتخاب متول کرده قرار داده و  در وقف نامه ذکر 

کنونی حق تغییر وقف یا تغییر بعضی از شرایط آن و  ی 
ّ
معّین نموده است، آیا متول

که زمین براى  گر این تغییر  بر جهتی  کردن شرایط دیگر به آن را  دارد؟ و  ا یا اضافه 
آیا موضوع  ایستگاه ماشین نماید،  را  تأثیر بگذارد، مثل این که آن  آن وقف شده 

وقف به حال خود باقی می ماند؟
که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده  جواب: با این فرض 
کردن  است، دیگر تغییر  و  تبدیل آن و هم چنین تغییر بعضی از شرایط و یا اضافه 
ی جایز نیست و با تغییر وقف از حالت 

ّ
شرایط جدید به آن توسط واقف یا متول

1 . توضیح المسائل )امام خمینی(، ص 570.
2 . تحریر الوسیلة - ترجمه؛ ج  3، ص 113.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 510.
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قبلی اش، وقفّیت آن زایل نمی شود.1 
7. تا هنگامی که موقوفه تسلیم موقوف علیهم نشده است، واقف حق به هم زدن 
گر واقف پیش از تسلیم موقوفه بمیرد،  )فسخ( و یا تغییر و تبدیل وقف را دارد و ا

وقف باطل است و جزء اموال ارثی او قرار می گیرد.2
8. حضرت امام در پاسخ استفتائی در این زمینه می فرمایند: تنها خواندن 
موقوفه  عین  تا  و  نیست  وقف  تمامّیت  براى  کافی  دفتر  در  ثبت  و  وقف  صیغه 

تسلیم جهت وقف نشده، واقف می تواند برگردد.3 

1 . همان، ص 503 .
2 . وصیت و وقف، ص 128.

3 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 340.
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گشت گفتار هفتم: عدم جواز باز

ُثّمَ  َدَقِة  ِبالّصَ ُق 
َ

َیَتَصّد ُجِل  الّرَ َبا َعْبِد اهَّلِل َعِن 
َ
أ ُت 

ْ
ل
َ
: »َسأ

َ
ْبِن ِسَناٍن َقال َعْبِد اهَّلِل 

َدَقِة ُثّمَ َیُعوُد  ُق ِبالّصَ
َ

ِذی َیَتَصّد
َّ
َما َمَثُل ال

َ
 اهَّلِل- ِإّن

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

َ
َقال

َ
َیُعوُد ِفی َصَدَقِتِه ف

 ید از امام صادق ِذی َیِقی ُء ُثّمَ َیُعوُد ِفی َقْیِئِه«؛ عبداهلل  بن  سنان می گو
َّ
ِفیَها َمَثُل ال

پرسیدم: شخصی صدقه ای داده، ولی بعد پشیمان شده و تصمیم دارد آن را  به 
کسی َمَثل  کار جایز است؟ حضرت فرمودند: َمَثل چنین  خودش برگرداند آیا  این 

که غذایی را  َپس می آورد و سَپس آن را دوباره می خورد.1  کسی است 
ْن َیْرِجَع ِفیَها 

َ
ُه أ

َ
ًة َهْل ل

َ
ُجُل هلِِل َمْبُتول َها الّرَ

ُ
َدَقِة َیْجَعل ُه ُسِئَل َعِن الّصَ

َ
ّن

َ
امام باقر: »أ

ِفیَها«؛  از امام  َیْرِجَع  ْن 
َ
أ ُه 

َ
ل ْیَس 

َ
ل َو  ِبیِل  الّسَ ْبَناِء 

َ
أ َو  َمَساِکیِن 

ْ
ِلل ِهَی 

َ
ف َها هلِِل 

َ
ِإَذا َجَعل  

َ
َقال

کرده است آیا حق  که شخصی مالی را در راه خداوند وقف  باقر پرسیده شد 
کرده است، متعلق به  گر آن را برای خدا وقف  بازگشت دارد؟! امام فرمودند: ا

نیازمندان و در راه  ماندگان می باشد و واقف حق بازگشت ندارد.2
ُیِعْدَها 

ْ
ل

َ
ْیِه  ف

َ
ْت  َعل َق ِبَصَدَقٍة ُثَم  ُرّدَ

َ
: »َمْن َتَصّد

َ
ِبیِه َقال

َ
ِبی َعْبِد اهَّلِل َعْن أ

َ
َعْن أ

ُح 
ُ
 َیْصل

َ
َعَتاَقِة ل

ْ
ِة ال

َ
َما ِهَی ِبَمْنِزل

َ
ُه ِإّن

َ
ا َیْجَعُل ل  َشِریَك هلِِل ِفی َشْی ٍء ِمّمَ

َ
ُه ل

َ
ّن
َ
َها ِل

ْ
ُکل

ْ
 َیأ

َ
َو ل

که آن حضرت  نقل می کند   باقر امام  از   ُتْعَتُق«؛  امام صادق َما  َبْعَد  َها  َرّدُ
فرمودند: کسی که صدقه ای بدهد، سپس به او بازگردانده شود، نباید آن را بپذیرد 
در  کس  هیچ  و  خداست  مال  صدقه  یرا  ز برگرداند.  صدقه  مورد  به  را  آن  باید  و 
یک خدا نیست. صدقه دادن مثل  آن چه به خاطر خدا قرار داده شده است شر
آزاد کردن برده است. همان گونه که برگرداندن برده بعد از  آزادسازی او روا نیست، 

برگرداندن صدقه به ِملک خود  نیز  بعد از صدقه دادن روا نیست.3 
نکته ها

1. بر اساس این روایت، واقف بعد از وقف نمی تواند از وقف برگردد.
وجود  با  واقف،  که  همین  لذا  می دانند.  الزم  عقود  از  را  وقف  فقها  تمامی   .2

کند حق بازگشت به آن را ندارد.  شرایط وقف، مالی را وقف 

1 . وسائل الشیعة، ج  19، ص 205.
2 . دعائم اإلسالم، ج  2، ص 339.

3 . المحاسن، ج  1، ص 252.
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آورده دوباره  َپس  را  آن چه  که  این عمل مثل زشتی شخصی است  3. زشتی 
برگرداندن  انزجار هر شخصی است.  بخورد. چطور این عمل ِچنِدش آور و مورد 

موقوفه به خود نیز باید مورد انزجار شخص باشد.
ز صدقه است، لذا روایت  که قباًل بیان شد وقف از مصادیق بار 4. همان گونه 

اول و سوم شامل مطلق صدقه ها از جمله وقف می شود. 
5. ذکر چند فتوا

سؤال: شخصی به علت ناراحتی از فرزندان خود و  به جهت محروم کردن آن ها 
کرده است و در محضر هم ثبت  بدون رضایت قلبی، خانه مسکونی خود را وقف 
کرده است و بعد از مدتی پشیمان شده و مدت ده سال به مقتضاى وقف عمل 
کرده و وّراث هم به این خانه احتیاج دارند، آیا چنین  کنون فوت  نکرده است و ا

وقفی صحیح است و عمل به آن الزم است؟
وّراث  و  است.  صحیح  داشته،  وجود  وقف  صحت  شرایط  چنانچه  جواب: 
که  نمی توانند به صرف احتیاج آن را به هم بزنند و رضایت قلبی چیزى نیست 

مشاهده شود. همین طور که پشیمانی نقشی ندارد.1 
سؤال: شخصی از فرزند خود عصبانی شده و منزل خود را وقف کرده و تولیت آن 
را مادام العمر با خودش قرار داده است مشروط بر این که تا زنده است خودش در 
منزل سکونت داشته باشد و بعد از فوت وى درآمد منزل به مصرف روضه خوانی 
برسد و فعاًل که مدتی گذشته، پشیمان شده است، آیا می تواند وقف را به هم بزند؟
وقف  است،  متولی  او  خود  و  کرده  وقف  را  منزل  که  سؤال  فرض  در  جواب: 
از  که  گر به حدى نباشد  ا بزند و عصبانیت  را به هم  محقق شده و نمی تواند آن 
شخص سلب اختیار کند مضّر  نیست و نیز استثناء منافع وقف تا مدت معین یا  

مادام العمر  واقف، موجب بطالن وقف نمی شود.2 
مسکونی  خانه  زمین  فرزندانش،  نافرمانی  ت 

ّ
عل به  شخصی  چنانچه  سؤال: 

یش را بدون اجراى صیغه و  رضایت قلبی وقف نموده باشد تا ایشان را  از ارث  خو
محروم نماید، سپس محضرى نموده و تولیت آن را مادام العمر به خود اختصاص 
گشته است و به مّدت ده سال عمل به مقتضاى  داده و بعد از مّدتی پشیمان 

1 . جامع المسائل )فارسی- فاضل(، ج  1، ص 319.
2 . همان،  ج  2، ص 333 .
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کنون فوت نموده است، وّراث هم احتیاج مبرمی به این  وقف هم نکرده است و ا
ملك دارند، آیا چنین وقفی صحیح است؟

بور  بور ظاهرًا  صحیح است و باید به آن عمل شود و پشیمانی مز جواب: وقف مز
فایده اى ندارد.1 

خانه ی  فرزندانم،  درگیرى  از  ناشی  عصبانیت  حالت  در  جانب  این  سؤال: 
مسکونی ام را  با اجراى صیغۀ وقف و صدور سند به نام اوقاف وقف نمودم و بعد 

از مّدتی پشیمان شدم، آیا این وقف صحیح است؟
گر قبض معتبر در  وقف حاصل شده است، وقف تمام است و  به  جواب: ا

ملك شما باقی نیست.2 

1 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 306.
2 . استفتاءات )بهجت(، ج  4، ص 264.
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گفتار هشتم: تعیین متولی

ْوَصْت 
َ
أ  د ُمَحّمَ اْبَنُة  اِطَمُة 

َ
ف ِبِه  ْوَصْت 

َ
أ َما  ا 

َ
هذ ِحیِم   الّرَ ْحمِن  الّرَ اهَّلِل  »ِبْسِم 

ِإْن 
َ
َحَسِن ف

ْ
ی ال

َ
ِإل

َ
ِإْن َمَضی َعِلّیٌ ف

َ
ِبی َطاِلٍب ف

َ
ی َعِلّیِ ْبِن أ

َ
ْبَعِة ... ِإل ِبَحَواِئِطَها الّسَ

ِدِه. َشِهَد اهَّلُل 
ْ
ْکَبِر ِمْن ُول

َ ْ
ی ال

َ
ِإل

َ
ُحَسْیُن ف

ْ
ِإْن َمَضی ال

َ
ُحَسْیِن ف

ْ
ی ال

َ
ِإل

َ
َحَسُن ف

ْ
َمَضی ال

ِبی َطاِلٍب«؛ 
َ
َکَتَب َعِلّیُ ْبِن أ اِم َو  َعّوَ

ْ
َبْیُر ْبُن ال ْسَوِد َو الّزُ

َ ْ
ِمْقَداُد ْبُن ال

ْ
ی’ ذ’ِلَك َو ال

َ
َعل

را   ابوبصیر فرمودند: می خواهی وصیت نامه حضرت فاطمه باقر به  امام 
برای تو بخوانم؟ ابوبصیر گفت: بله، جانم فدایتان باد. امام باقر نامه ای درآورد 
که  که در آن نوشته شده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان، این وصیتی است 
 علی به  وقفی اند(،  )که  هفت گانه  باغ های  به  راجع   محمد دختر  فاطمه 
از  بعد  بود،  او خواهد  باغ ها  این  متولی  زنده است،   که علی مادامی  تا  دارد 
از  فرزند  بزرگ ترین  ایشان  از  بعد  حسینو  حسن،  از  بعد  و   حسن ایشان 
فرزندان حسین متولی آن خواهد بود. بر این وصیت نامه خداوند شاهد است. 
 یسنده آن علی ابن ابیطالب بیر شاهد بر آن هستند. و نو همین طور مقداد و  ز

می باشد.1 
نکته ها

 1. تعیین متولی وقف در سیره معصومین
از  بر فاطمه بوده است.   اوقاف و صدقات رسول خدا از  اموال مذکور 
این رو، وقف دوباره آن توسط حضرت زهرا معنا نمی دهد. بلکه آن حضرت 
بوط  درصدد تعیین متولی این موقوفه برای بعد از خود بوده اند.2 نیز در روایات مر
که معصومین برای موقوفات خود متولی  به سیره معصومین اشاره شد 

تعیین می کردند. 
2. حق تعیین متولی

که واقف می تواند والیت و نظارت  کرده اند  یح  یک: جمهور فقهای شیعه تصر
بر وقف را برای خود قرار دهد.3 لذا ممکن است واقف خودش را به عنوان متولی 

1 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص54.
2 . وقف در فقه اسالمی، ص 63.

3 . همان، ص 265.
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کسی  گر بخواهد  ا کند، ولی  باید در وقف نامه به آن اشاره  که  کند  وقف تعیین 
کند. دیگر  را  متولی وقف قرار دهد باید مشخصات دقیق متولِی وقف را ذکر 

دو: چون وقف همیشگی است باید واقف برای همیشه متولی وقف را مشخص 
امام   ،علی حضرت  ترتیب  به   فاطمه حضرت  که  می بینیم  لذا  کند. 
حسن و سپس امام حسین را به عنوان متولی وقف تعیین فرمودند و بعد 
ایشان متولی موقوفات خواهد  فرزند  ین  بزرگ تر  امام حسین از  بعد  فرمودند: 
را برای همیشه  بود. لذا الزم است واقفین محترم، با دقت متولی موقوفات خود 

مشخص کنند.
در  کند،  تولیت  جعل  دیگری  یا  خود  برای  می تواند  واقف  که  حق  این  سه: 
از  بعد  گرنه  و  باشد  کرده  شرطی  چنین  وقف،  عقد  ضمن  در  که  است  صورتی 
تمامیت وقف، حتی خود واقف حق جعل و عزل متولی وقف را ندارد. مگر در 

ضمن عقد وقف، چنین شرطی را  برای خود قرار داده باشد.1
3. متولی موقوفات فاقد متولی

که واقف هنگام عقد وقف، متولی موقوفه را تعیین نکند، یا  یک: در صورتی 
وقف نامه از بین رفته باشد و یا متولی موقوفه شرایطش را از دست بدهد و مانند 
آن، بر اساس ماده 81 قانون مدنی در موقوفات عامه، اداره آن طبق نظر  ولی فقیه 

کم شرع و در  وقف خاص، موقوف علیه، متولی خواهند بود.2  و حا
که منافع آن به  کند  کند یا وقف  گر ملکی را مثاًل بر فقرا یا سادات وقف  دو: ا
باشد،  نکرده  معین  ی 

ّ
متول ملك  آن  براى  که  صورتی  در  برسد،  خیرات  مصرف 

کم شرع است.3  اختیار آن با حا
سه: مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام 
کم و ولّی امر مسلمین است و این تولیت در حال  ی خاصی ندارند با حا

ّ
که متول

گذار شده است.4 یه وا حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیر
4. شرایط متولی وقف

متولی وقف باید شرایطی را  داشته باشد که عبارتند از: بلوغ، عقل، رشید و امین 

1 . وقف در فقه اسالمی، ص 267.
2 . وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، ص 127.

3 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 637.
4 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 496.
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کند.1 که واقف تعیین  بودن و هر شرط دیگری 
5. حقوق متولی وقف

کم،  ی وقف اعم از این که از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حا
ّ
متول

که اجرت خاصی از طرف واقف براى او در برابر ادارۀ امور وقف معین  در صورتی 
نشده باشد، می تواند اجرت المثل را  از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.2 

1 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 21.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 491.
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گفتار نهم: تعیین موقوف علیهم

1.وقف بر فرزندان
ی 

َ
َعل ْوَقَفَها 

َ
أ َو   …  

ً
َوْقفا َها 

َ
َجَعل ْمَواٍل 

َ
ِبأ  اهَّلِل  

ُ
َرُسول َق 

َ
»َتَصّد  :اِدق الّصَ  

َ
َقال

اِطَمَة«؛ امام صادق فرمود: پیامبر خدا بخشی از اموالشان را در راه 
َ
ف

کردند.1   خدا وقف بر دخترشان فاطمه
ِذی ِلَبِنی 

َّ
اِطَمَة ِمْن  َصَدَقِة َعِلٍی  ِمْثُل ال

َ
ِذی ِلَبِنی ف

َّ
 ال

َ
حضرت علی: »َو ِإّن

بر  وقف  را  اموالشان  از  مقداری  که  خود  وقف نامه  در   علی حضرت  َعِلی«؛ 
کردند نوشتند: بهره فرزندان من از حضرت فاطمه؛ مانند بهره  فرزندانشان 

سایر فرزندان من )از سایر همسرانم( می باشد.2  
نکته ها:

کرم بخشی از اموال خود را  وقف بر دخترشان فاطمه کردند و   1. پیامبر ا
که یکی از جهات وقف، وقف بر اوالد است. این نشان می دهد 

2. بهتر است واقف بین فرزندان خود تبعیض قائل نشود و همه فرزندانش را 
)چه از یک همسر باشند یا از چند همسر( جزء موقوف علیهم قرار دهد، همان گونه 
که حضرت علی بین فرزندانش فرقی قائل نشدند و بهره همه فرزندانشان را  از 

موقوفات یکسان قرار دادند. 
که به برخی  3.  وقف بر اوالد از نوع وقف خاص است و احکام و شروطی دارد 

از این موارد اشاره می شود:
موقوف علیه، موجود باشد؛ یعنی تمام افراد موقوف علیه یا بعضی از آن ها باید 
گر  واقف مالی را  ا در  زمان وقف موجود بوده و  وقف متصل به آن ها شود. لذا 
تحت عنوان مثاًل خادمین قدس رضوی وقف کند، چون افرادی اآلن با این عنوان 
که بعدًا به لباس خادمی حرم ملبس  کسانی  وجود دارند، وقف صحیح است و 

شوند نیز جزء موقوف علیهم به حساب می آیند.
موقوف علیه، معین باشد. بنابراین اگر موقوف علیه را اصاًل مشخص نکند یا بگوید 

من این مال را وقف یکی از اوالدم کردم، و او  را معین نکند، وقف باطل است.

1 . دعائم اإلسالم، ج 2، ص 341.
2 . همان، ص342.
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به  فقط  موقوف  کند،  مطلق  صورت  به  فقرا  وقف  را  خود  اموال  مسلمانی  گر  ا
مسلمان می رسد و شامل فقیر غیر مسلمان نمی شود.

کند، تمام مذاهب اهل سنت  گر  واقف، موقوف علیه را با عنوان مسلمین ذکر  ا
گر با عنوان  یک اند. ولی ا کافرند( در موقوف شر که در حکم  و تشیع )غیر از فرقی 

مؤمنین ذکر کند، فقط شیعیان اثنی عشری، موقوف علیه آن خواهند بود.1
که به برخی از آنان اشاره می شود: 4 . وقف بر اوالد احکامی دارد 

گر شخصی مالی را  بر کسانی که به طور غالب منقرض می شوند،  به قول مشهور، ا
یا چند  بر یك  کند و چگونگی مصرف آن را مشخص نکند- مانند وقف  وقف 
طبقه از فرزندانش- وقف صحیح است، لیکن پس از انقراض موقوف علیهم، در 
که مال وقف شده به وارثان واقف بر می گردد یا به وارثان موقوف علیهم و یا در  این 
ّیه صرف می شود، اختالف است. قول نخست، به مشهور نسبت داده  امور خیر

شده است2 یعنی مال وقف شده به وارثان وقف برمی گردد. 
که غالبًا و عادتًا منقرض نمی شوند؛  مثل نسل  گر آن را بر افرادی خاص  ولی ا
کند و موقوف علیهم بعد از مدتی اتفاقًا منقرض شوند،  خود ،نسل به نسل وقف 
به  یا  کین  مسا و  فقرا  به  موقوف  او،  نسل  انقراض  از  بعد  و  است  صحیح  وقف 

متعلمین یا مساجد و مشاهد خواهد رسید.3
کرده است، فقط اوالد ذکور  گر ملکی را بر اوالد ذکورش نساًل بعد نسل وقف  ا

حق استفاده دارند و  اوالد دختر حقی در آن ندارند.4 
از  که  افرادی  تمام  نمود،  به شخصی وقف  برای منسوبین  را  مالی  واقف،  گر  ا
طریق پدر به آن شخص می رسند، موقوف علیه خواهند بود؛ خواه مذکر، یا مؤنث. 
که از طرف پدر منتسب  کسی است  کرده است، سید  گر  وقف بر سادات  لذا  ا

کافی نیست.5  باشد و انتساب از طرف مادر 
وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصّرف کسی که براى او وقف 
کند و به  گر چیزى را بر اوالد صغیر خود وقف  شده یا وکیل، یا ولّی او بدهند ولی ا

1 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 17.
2 . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج  1، ص 707.

3 . راهنماى تنظیم وقف نامه، ص 19.
4 . استفتائات باب وقف، ص 212، س 411.

5 . همان، ص 19، استفتائات باب وقف، ص 212، س 412.
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ى نماید وقف صحیح  که آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدار قصد این 
است.1 

زمین  آن  می توانند  موقوٌف علیهم  آیا  است،  ذکور  اوالد  بر  وقف  زمینی  سؤال: 
موقوفه را با زمین دیگرى که ملکی است معاوضه نمایند، چون که این زمین نافع تر 

ى از آن براى موقوٌف علیهم بیشتر است؟ و امکان استفاده و بهره بردار
باطل  معامله  کنند  معامله  گر  ا و  نیست  جایز   تبدیل  باال   فرض  در  جواب: 
که موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوٌف علیهم  خواهد بود، مگر در مواردى 
یم براى رفع اختالف آن را  گردد و ناچار شو نخورد و یا مایه اختالف و نزاع شدید 

تبدیل یا تقسیم کنیم.2 
سؤال: نظر مبارك شما در مورد موقوفه اوالد چیست؟ آیا اوالد می توانند آن ملك 

کنند؟ ّیه وقف  را مجّددًا براى بعضی امور خیر
جواب: وقف مجّدد جایز نیست.3 

گر ملکی را بر افراد معّینی؛ مثاًل بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك  ا
کنند و  از آن چیزى به دست آورند و  از مخارج سال آنان  راعت و درختکارى  ز

یاد بیاید، باید خمس آن  را بدهند.4 ز
متولی  گر  ا و  در وقف نامه ذکر شده است  که  کسی است  متولی وقف همان 
شرع  کم  حا با  متولی  بدون  اوقاف  تولیت  است،  نشده  تعیین  آن  برای  خاصی 

است.5 

2. وقف بر خویشاوندان
َها َصَدَقٌة 

َ
ّن
َ
ْقِرَباِء َصَدَقَتاِن ِل

َ ْ
ی ال

َ
َفِقیِر َصَدَقٌة َو َعل

ْ
ی ال

َ
 النبی »َصَدَقُتَك َعل

َ
َقال

غیر  نیازمندان  برای  دادن  صدقه  فرمودند:    اسالم پیامبر  ِحم«؛  الّرَ ُة 
َ
ِصل َو 

یشاوند فقط پاداش صدقه را دارد، ولی صدقه دادن برای نیازمندان از اقوام و  خو
یشان دو پاداش دارد: پاداش صدقه، پاداش صله رحم. )چون وقف مصداق  خو

1 . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 633.
2 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 305.

3 . همان، ج  2، ص 438.
4 . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 10.

5 . استفتائات باب وقف، ص 212، س 411 و 413.
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کامل صدقه است، همین حکم را دارد(.1 
ِتی ِفی 

َّ
ِبی َطاِلٍب ِبَداِرِه ال

َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّیُ ْبُن أ

ْ
ِمیُر ال

َ
َق أ

َ
  َتَصّد

َ
اِدق: »َقال  الّصَ

َ
َقال

ِبی 
َ
َق  ِبِه َعِلّیُ ْبُن أ

َ
ا َما َتَصّد

َ
ِحیِم َهذ ْحمِن الّرَ َکَتَب  ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

َ
ْیٍق   ف َر َمِدیَنِة ِفی َبِنی ُز

ْ
ال

 
َ

 ُتوَهُب َو ل
َ

 ُتَباُع َو ل
َ

ْیٍق َصَدَقًة ل َر ِتی ِفی َبِنی ُز
َّ
َق ِبَداِرِه ال

َ
َطاِلٍب َو ُهَو َحّیٌ َسِوّیٌ َتَصّد

َدَقَة َخالِتِه َما  ْسَکَن هِذِه الّصَ
َ
ْرَض  َو أ

َ ْ
َماَواِت َو ال ِذی َیِرُث الّسَ

َّ
ی َیِرَثَها اهَّلُل ال ُتوَرُث َحّتَ

ُمْسِلِمیَن َشِهَد اهَّلل«؛ امام 
ْ
َحاَجِة ِمَن ال

ْ
ِوی ال

َ
ِهَی ِلذ

َ
ِإَذا اْنَقَرُضوا ف

َ
ِعْشَن َو َعاَش َعِقیُبُهّنَ ف

و  یق مدینه داشت  ر صادق  فرمود: حضرت علی منزلی در منطقه بنی ز
تصمیم گرفت آن را وقف کند. نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان؛ این ملکی 
که زنده و سالم است.  که علی بن ابیطالب آن را وقف می کند، در حالی  است 
کسی آن را به ارث نخواهد برد،  کسی حق فروش و  یا بخشش آن  را  ندارد، نیز  لذا 
که وارث آسمان ها و زمین است آن را به ارث برد، این خانه وقف  تا اینکه خدایی 
کسی از آن ها وجود  بر خاله های من و نسل های بعدشان است، لذا تا مادامی که 
کسی از آنان باقی نماند،  کن آن خواهند بود، ولی هرگاه منقرض شدند و  دارد، سا

وقف نیازمندان خواهد بود. خداوند بر این وقف شاهد است.2
نکته ها

یژه پدر و مادر، از راه های مهم رشد و  یشاوندان و نیکی به آنان به و پیوند با خو
که پس از ایمان به خدا از  تعالی در همه زمینه ها و تقرب به خدای سبحان است 
بافضیلت ترین اعمال دینی به شمار می آید و اجر و پاداش مادی و معنوی فراوانی 
یشاوندان هم نوعی پیمان شکنی با خدای سبحان به شمار  دارد. قطع رابطه با خو
که از مصاحبت و همراهی با قاطع رحم  می آید و آن چنان نزد خدا منفور  است 
کند( نهی شده و خدای سبحان در سه  یشاوندان را قطع  که ارتباط با خو )کسی 
و قالب های  بهترین شکل ها  از  کرده است.3یکی  نفرین  و  را لعن  او   قرآن  جای 
است.  وقف  صورت  به  یشاوندان  خو از  مالی  حمایت  یشاوندان  خو با  پیوند 
مثل  خود  نیازمند  یشاوندان  خو به  را  خود  موقوفات  از  بخشی   علی حضرت 

خاله های خود اختصاص دادند. 

1 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  7 ، ص195.
2 . من ال یحضره الفقیه، ج  4، ص 248.

3 . مفاتیح الحیاة، ص 211، با اندکی تلخیص.
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3. وقف بر نیازمندان
 

َ
ُه  َو َقال

َ
َوَقَف ل

َ
ُه ف

َ
 ِفی َحاِئٍط ل

ً
 اهَّلِل ِبَرُجٍل َیْغِرُس َغْرسا

ُ
 الباقرَ: »َمّرَ َرُسول

َ
َقال

ِنی 
َّ
ُدل

َ
ی ف

َ
: َبل

َ
ْبَقی، َقال

َ
 َو أ

ً
ْطَیَب َثَمرا

َ
 َو أ

ً
ْسَرَع ِإیَناعا

َ
 َو أ

ً
ْصال

َ
ْثَبَت أ

َ
ی َغْرٍس أ

َ
َك َعل

ُّ
ُدل

َ
 أ

َ
أل

 اهَّلُل 
َّ

َه ِإل
َ
 ِإل

َ
ِ َو ل

َحْمُد هَّلِلَّ
ْ
ُقْل ُسْبَحاَن اهَّلِل َو ال

َ
ْمَسْیَت ف

َ
ْصَبْحَت َو أ

َ
: ِإَذا أ

َ
َقال

َ
 اهَّلِل ف

َ
َیا َرُسول

َفاِکَهِة َو 
ْ
ْنَواعِ ال

َ
ِة ِمْن أ

َ
َجّن

ْ
َتُه ِبُکّلِ َتْسِبیَحٍة َعْشَر َشَجَراٍت ِفی ال

ْ
َك ِإْن ُقل

َ
 ل

َ
ِإّن

َ
ْکَبُر ف

َ
َو اهَّلُل أ

 َحاِئِطی 
َ

ّن
َ
 اهَّلِل أ

َ
ْشِهُدَك َیا َرُسول

ُ
ِإّنِی أ

َ
ُجُل ف  الّرَ

َ
َقال

َ
: ف

َ
اِلَحاِت، َقال َباِقَیاِت الّصَ

ْ
ُهّنَ ِمَن ال

 آَیاٍت ِمَن 
َ

 اهَّلُل َعّزَ َو َجّل
َ

ْنَزل
َ
أ

َ
َدَقِة ف ْهِل الّصَ

َ
ُمْسِلِمیَن أ

ْ
َقَراِء ال

ُ
ی ف

َ
ا َصَدَقٌة َمْقُبوَضٌة َعل

َ
هذ

ُرُه ِلْلُیْسرى1«؛  َسُنَیّسِ
َ

َق ِباْلُحْسنى!  ف
َ

قى ! َو َصّد
َ
ْعطى  َو اّت

َ
ا َمْن أ ّمَ

َ
أ

َ
ُقْرآِنف

ْ
ال

که در باغش درخت  کرد  گذر  حضرت باقر فرمود: رسول خدا به  مردى 
بر  نکنم  راهنمایی  را  تو  فرمود:  و  ایستاد  نزدش   حضرت آن  پس  می کاشت . 
پاینده تر  و  بهتر  و  رس تر  زود  میوه هایش  و  برجاتر  پا  یشه اش  ر که  درختی  ِکشت 
فرمودند:  حضرت  خدا،  رسول  اى  فرما  راهنمایی  مرا   چرا  کرد:  عرض  باشد؟ 
کبر«.   اهلل و اهلل أ

ّ
صبح گاهان و شام گاهان بگو: »سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال

در این صورت خداوند به تعداد هر تسبیحی که بگویی ده درخت از انواع درختان 
کارهای نیِک ماندگار می باشد. برای تو می کارد. و این تسبیحات جزء 

که این  گرفتم  گواه  گفت: پس من شما را  امام محمد باقر فرمود: پس آن مرد 
که مستحق صدقه  باغ من صدقه قبض شده و وقف باشد بر فقراى از مسلمانان 
که )در راه خدا(  کس  کرد: اّما آن  باشند. پس خداى عّزوجل آیاتی از قرآن را نازل 
کند، ما او را  گیرد، و جزاى نیك )الهی( را تصدیق  کند و پرهیزگارى پیش  انفاق 

در مسیر  آسانی قرار می دهیم!2 
بها  اهَّلُل  ِلَیصِرَف   ُوجوٌه وَتسَوّدُ ُوجوٌه، 

ُ
َتبَیّض َیوَم  عن علی: »َصَدَقٌة هَّلِل تعالی 

والَبعیِة)البعید(، فی  ِللَقریِب  اهَّلِل تعالی،  َسبیِل  ٌة فی 
َ
َبْتل ٌة  َبّتَ الّناِر، َصَدَقٌة  َعِن  َوجهی 

قاِب «؛ حضرت علی در وقف نامه  لِم والَحرِب، والَیتامی والَمساِکیِن وفی الّرِ الّسِ
یکی از موقوفاتشان نوشتند: این، صدقه اى است براى خداوند متعال به خاطر 
که در آن، عّده اى روسپید و عّده اى روسیاه می شوند، تا خداوند به واسطه  روزى 
م در راه 

ّ
گرداَند. صدقه اى است قطعی و مسل آن ]صدقه [، چهره مرا از آتش، دور 

1 . لیل، 5 - 7.
2 . الكافی، ج  2، ص506.
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و  یتیمان  براى  و  جنگ  و  صلح  زمان  در  بیگانه،  و  یش  خو براى  متعال  خداوند 
مستمندان و  آزادِى بردگان .1

بیِل وذوی الحاَجِة القَرِب«؛  ی  الَمساِکیِن وابن الّسَ
َ
حضرت علی: »هی  َصَدَقٌة عل

حضرت علی زمینی را که دارای چشمه های فراوان بود وقف نیازمندان، در راه  
کردند.  2  ماندگان و نیازمندان نزدیک خود 

نکته ها
کارافتادگان،   توجه و رسیدگی به امور تهیدستان )اعم از معلوالن، یتیمان، از 
کید  ا سفارش  آن  به  قرآن  در  خدا  که  است  مهم  قدری  به  آن(  مانند  و  بیماران 
فرموده3 و  برای رسیدگی به کار آنان، پاداش های دنیوی و اخروی فراوانی قرار داده 
گناهان آدمی یکی از آن هاست.4دین مبین اسالم برای فقرزدایی از  که بخشش 
فقر  شود،  عمل  آن ها  به  گر  ا که  است  کرده  پیشنهاد  فراوانی  راهکارهای  جامعه 
ین این راهکارها وقف بر فقرا است.  از جامعه برچیده می شود. یکی از اساسی تر
بین  و فاصله طبقاتی  برقرار می شود  فقرا  برای  با وقف پشتوانه ای همیشگی  یرا  ز

کاسته می شود.  ثروتمندان و  فقرا 
یادی از موقوفات صدر اسالم به فقرا  که می بینیم حجم ز به همین علت است 
صدر  در  که  است  اقتصادی  حاد  شرایط  علتش  است.  شده  داده  اختصاص 
همین طور  بود.  کم  حا مدینه  به  مهاجر  مسلمانان  ویژه  به  مسلمانان،  بر  اسالم 
شرایط دشوار  اقتصادی بنی هاشم و خاندان  اهل بیت سبب شده بود تا اهل 

بیت بیشترین موقوفات خود را به بنی هاشم و نیازمندان اختصاص دهند. 
که درآمدش به مصرف فقرا برسد، ولی  کرده ام  سؤال : این جانب ملکی را وقف 

که به نسبت افراد تقسیم شود یا به نسبت خانوار، تکلیف چیست؟ تعیین نشده 
ی شرعی تقسیم نمایید، 

ّ
یر نظر متول جواب : در فرض مرقوم به هر نحو خواستید ز

مانع ندارد.5 
کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف  گر مثاًل مالی را بر فقرا وقف  ا

1 . حكمت نامه پیامبر اعظم، ج  13، ص 110.
2 . مكاتیب األئمة ، ج  2، ص366.

3 . بقره، 83 و 177، نساء، 36، کهف، 79، حج، 27 و 28 و 36.
4 . بقره، 271.

5 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 351.
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گر مثاًل مدرسه یا مزرعه اى را وقف بر طالب کند و خودش طلبه  استفاده نماید. یا ا
ین از منافع وقف استفاده نماید.1  باشد، می تواند مانند سایر

که  کند  یا وقف  کند  یا سادات وقف  فقرا  بر  مثاًل  را  گر ملکی  ا مسأله 2686: 
ی معین نکرده 

ّ
منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که براى آن ملك متول

کم شرع است.2  باشد، اختیار آن با حا
از  یکی  گر  ا که  کرده  شرط  وقف  عقد  ضمن  در  واقف  که  شود  ثابت  گر  ا
موقوف علیهم فقیر  و   نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر  از  موقوف علیهم 
که سهم خود  از  وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال  کسی  بفروشد، بیع 

ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صّحت است.3
گر چیزى را  بر خودش وقف کند؛ مثل آن که دکانی  را وقف کند  مسأله 2684: ا
گر  ا او خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست. ولی  از مرگ  را بعد  که عایدى آن 
کند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده  مثاًل مالی را بر فقرا وقف 

نماید.4

4. آزادسازی بردگان
ابو الحسن محّمد بن ابی عبد اهلل هروى نقل می کند: مردى از بلخ با غالم خود، 
یارت، آقا طرف سر مبارك و غالم سمت  یارت حضرت رضا آمد. پس از  ز به ز
پاى مبارك امام به نماز  ایستادند، پس از نماز هر دو  به سجده رفته، سجده اى 
کردند. صاحب غالم قبل از غالم خود سر از سجده برداشت. او را صدا  طوالنی 

گفت: چه می فرمایید. زده غالم سر  برداشته، 
گفت تو در  راه خدا  ى.  گفت: آر کنم.  ى تو  را  آزاد  گفت: میل دار صاحبش 
آزادى و کنیزم فالنه کس در بلخ نیز در راه خدا آزاد است او را به ازدواج تو در آوردم 
که ملك  و مهر این عقد را فالن مبلغ خودم متعهد پرداخت هستم و  باغ فالن جا 
من است وقف  بر شما دو نفر و اوالد و اوالد اوالد شما کردم تا وقتی که نسلی از شما 

گواه و شاهد می گیرم. باشد و این امام را 

1 . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 636.

2 . توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 637.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 519.
4 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 636.
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در  که  سوگند  امام  همین  به  و  قسم  خدا  به  گفت:  کرده  یه  گر به  شروع  غالم 
کنون مستجاب شدن آن دعاها و  سجده جز همین حاجت ها چیزى نخواستم ا

نیازها را به این سرعت می بینم.1 
نکته ها

1. هر چند علی  الظاهر این روایت ارتباطی به فعل معصوم ندارد، ولی نقل این 
داستان به روشنی داللت دارد که استجابت دعای این برده و آزادسازی او توسط 
مالکش به همراه وقف باغ بر اوالد او جز با تصرف والیی حضرت علی  بن موسی  

الرضا صورت نگرفته است.
گذشته وجود نداشته باشد. اما شاید بتوان با  2. شاید امروزه برده رسمی مانند 
الغاء خصوصیت از این روایت و روایات مشابه آن، محبوبیت آزادسازی زندانیان 
مالی ای که بدون تقصیر در  زندان به سر می برند را  استفاده کرد. مثل زندانیان دیه 
و مانند آن. لذا واقفین محترم می توانند موقوفاتی را به آزادسازی این گونه زندانیان 

اختصاص دهند.  

5. وقف بر مسجد
كاَة َو َلْم َیْخَش 

َ
الَة َو آَتى الّز قاَم الّصَ

َ
ما َیْعُمُر َمساِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو اْلَیْوِم اْلِخِر َو أ

َ
ِإّن

ْن َیُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتدیَن؛ مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که 
َ
ولِئَك أ

ُ
َعسى  أ

َ
 اهَّلَل ف

َ
ِإاّل

ایمان به خدا و  روز  قیامت آورده، و نماز  را  بر پا دارد، و  زکات را بپردازد، و  جز  از 
گروهی از هدایت یافتگان باشند.2  خدا نترسد؛ امید است چنین 

عّلَمُه  ِعلمًا  َموتِه  بعَد  وَحسناِتِه  َعَمِلِه  ِمن  المؤمَن  َیلَحُق  ِمّما  إّن   :اعظم پیامبر 
بیِل َبناُه، أو َنهرًا  َثُه، أو َمسِجدًا َبناُه، أو َبیتًا اِلبِن الّسَ وَنَشَرُه، وَوَلدًا صاِلحًا َتَرَكُه، أو مصَحفًا َوّرَ

ِتِه وحیاِتِه َیلَحُقُه ِمن بعِد َموِتِه؛ از اعمال و   أخَرَجها ِمن ماِلِه فى ِصّحَ
ً

ة
َ

أجراُه، أو َصَدق

که تعلیم  َحَسنات مؤمن، آنچه پس از مرگش ]ثوابش [ به او می رسد، دانشی است 
که از خود بر جاى می گذارد، یا  می دهد و منتشر می کند، یا فرزند صالحی است 
که می سازد، یا خانه اى  که به ارث می گذارد، یا مسجدى است  مصحفی است 
است که براى مسافران می سازد، یا نهرى است که حفر می کند، یا صدقه اى است 

1 . زندگانی حضرت امام رضا، ص 296.
2 . توبه، 18.
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که در زمان تندرستی و حیات از دارایی خود برقرار می سازد. ]ثواب اینها[ بعد از 
مرگش به او می رسد.1

ُه 
َ
 َبَنی اهَّلُل ل

ً
  َمْن َبَنی َمْسِجدا

ُ
َبا َعْبِد اهَّلِل  َیُقول

َ
:  »َسِمْعُت أ

َ
اِء َقال

َّ
َحذ

ْ
ِبی ُعَبْیَدَة ال

َ
َعْن أ

ْحَجاٍر 
َ
ْیُت ِبأ َة َو َقْد َسّوَ

َ
ُبو َعْبِد اهَّلِل ِفی َطِریِق َمّک

َ
َمّرَ ِبی أ

َ
ُبو ُعَبْیَدَة ف

َ
 أ

َ
ِة َقال

َ
َجّن

ْ
 ِفی ال

ً
َبْیتا

 َنَعْم«؛ شنیدم ابو 
َ

َقال
َ
ا ِمْن َذِلَك ف

َ
ْن َیُکوَن َهذ

َ
ُت ِفَداَك َنْرُجو أ

ْ
ُه ُجِعل

َ
ُت ل

ْ
ُقل

َ
 ف

ً
َمْسِجدا

کند، خداوند در بهشت  که در دنیا مسجدى بنا  ید: هر  عبداهلل صادق می گو
برایش خانه اى بنا می کند. من در  راه مکه با چیدن سنگ ها مسجدى می ساختم 
گفتم: قربانت شوم. امیدوارم  گذشت، به آن حضرت  که ابو عبد اهلل صادق بر من 

گفت: بلی.2  که این مسجد از همان مساجد باشد. ابو عبداهلل 
نکته ها

کز دینی و فرهنگی به خصوص مسجد عنایت خاص  1. اسالم به ساخت مرا
یادی قرار داده است. به فرموده امام باقر هر  دارد و برای ساخت آن ثواب های ز
کبوتری مسجدی بسازد، خداوند در بهشت برای او خانه ای  کسی به اندازه ی النه 
کنایه از ساخت مسجد به طور مشارکتی  کبوتر می تواند  می سازد.3 اندازه ی النه 
باشند  توسعه مسجد مشارکت داشته  و  یعنی همه مسلمین در ساخت  باشد؛ 
هرچند سهمشان به اندازه ی النه کبوتری باشد. بنابراین باید هر مسلمانی حداقل 

یک سهم موقوفه به نام وقف داشته باشد.
نزد  اعمال  محبوب ترین  جزء  مسجد  ساخت  یفه،  شر آیه ی  اساس  بر   .2
که فعل مضارع و دال بر استمرار است.  خداوند است. تعبیر خداوند به »یعمر« 
که خداوند از مؤمنین می خواهد همراه با توسعه شهرها و احداث  نشان می دهد 
کنار  بزرگراه ها  مجموعه های مسکونی، ساخت شهرک ها و شهرهای جدید و در 
 که رسول خدا کشور  از ساخت مسجد غفلت نکنند. همان گونه  و جاده های 
کرد و در همان  یان هجرت از مکه به مدینه، چهار روز در محل قبا توقف  در جر
ایشان  اقدام  اولین  نیز  مدینه  به  ورود  از  پس  و  کرد4  بنا  را  مسجد  نخستین  ایام 
گرفت  ى آن را به عهده  ساختن مسجد النبی در آن شهر  بود. حتی خود، معمار

1 . حكمت نامه پیامبر اعظم، ج  4، ص 291
2 . گزیده کافی، ج  2، ص 278.

3 . من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 235.
4 . سیره اخالقی معصومین، ص 102، به نقل از: السیرة النبویّة، ج 2، ص 139.
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شرکت  مسجد  ساختمان  در  مسلمانان  سایر  و  یاسر   عمار،   امیرمؤمنان و 
و  قبا  مسجد  و  واقف  اولین   اعظم پیامبر  اسالم  یخ  تار در  بنابراین  داشتند.1 

مسجدالنبی اولین موقوفات می باشد.2
که قبل از ساخت منازل مسکونی و شهرها  3. سیره پیامبر نشان می دهد 
و شهرک ها باید به فکر ساخت مسجد بود، چه قدر به این سیره پیامبر عمل 

می کنیم؟
4. جای بسی تأسف و شرمندگی است که امروزه بسیاری از شهرها و شهرک های 
جدید و مجموعه های مسکونی و بسیاری از راه های کشور  یا به کلی فاقد مسجد 
در محله های  که  حالی  هستند. در  مواجه  کمبود شدید مسجد  با  یا  و  هستند 
از  امروز،  مردمان  مالی  قدرت  آیا  هستیم.  مسجد  فراوانی  شاهد  شهرها  قدیمی 
کمتر است یا دلبستگی مردمان امروز به دنیا و انباشته سازی اموال،  مردان دیروز 
که با زندگی ابدی  یم یا بعد از مرگ  بیشتر شده است؟! آیا ما فقط در دنیا نیاز دار
یم؟! راستی برای  که جای عمل و جبران هم نیست نیاز بیشتری دار و بی پایانی 
گر قرار است چیزی برای  زندگی ابدی خود چه اندوخته ای تدارک دیده ایم؟! و ا
آخرت خود تدارک ببینیم چه چیزی از ساخت مسجد- چه به صورت انفرادی و 

کی- بهتر و ماندگارتر؟!  یا اشترا
کولر، بلندگو و فرش جهت  استفاده  سؤال : آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل 

شخصی فاتحه و عروسی و یا استفاده ی پیشنماز  مسجد از مسجد خارج شود؟
شده،  وقف  مسجد  در  استفاده  براى  گر   ا است،  وقف  کیفیت  تابع  جواب : 

بیرون بردن از مسجد جایز نیست.3 

6. وقف برای کمک به تأمین مخارج مساجد
َبَناَها 

َ
ف  

ً
َدارا اْشَتَرى   

ٌ
َرُجل ُه 

َ
ل ُت 

ْ
»ُقل  : 

َ
َقال  اهَّلِل َعْبِد  ِبی 

َ
أ َعْن  اِك  ّحَ

َ
الّض ِبی 

َ
أ َعْن 

ی 
َ
َعل َوَقُفوا  َمُجوَس 

ْ
ال  

َ
ِإّن  :

َ
َقال َمْسِجِد 

ْ
ال ی 

َ
َعل ُیوِقُفُه 

َ
أ ٍة 

َّ
َغل َبْیَت  َبَناَها 

َ
ف َعْرَصٌة  َبِقَیْت  

َ
ف

ید: از امام صادق پرسیدم: شخصی خانه ای  ک می گو ار«؛ ابی ضحا
َ
َبْیِت الّن

1 . همان، ص -141 142.
2 . وقف در فقه اسالمی، ص 422.

3 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 345 .
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که در آن  یده است و آن را ساخته است، مقداری از زمین آن باقی مانده بود  خر
کند؟ آن حضرت  انبار غله ای ساخت، آیا جایز است )درآمد( آن را وقف مسجد 
در پاسخ فرمود: مجوسیان برای آتشکده خود وقف می کنند، چگونه جایز نباشد 

کنید.1   که شما برای مسجد وقف 
امروزه مساجد برای تداوم حیات خود، به ویژه در شهرها و ایفای نقشی که از آن انتظار  
می رود، نیازمند پشتوانه های مالی مستقل هستند و دولتی شدن مساجد در تأمین  
یرا   ممکن است گاهی دولت هایی بر سِر  بودجه های  مورد  نیاز  به مصلحت نیست. ز
کار  بیایند که با دین و مراکز دینی میانه خوبی نداشته باشند، یا ممکن است گاهی 
دولت ها با  بحران  اقتصادی و کمبود اعتبار  و  بودجه مواجه  شوند، یا ممکن است  از 

مساجد استفاده ابزاری در   راستای منافع حزبی و شخصی خود ببرند. 
تعمیرات،  گاز،  برق،  آب،  به  بوط  مر ینه های  هز تأمین  برای  مساجد  طرفی  از 
خادم، امام جماعت، برگزاری مراسم های مذهبی، وعظ و سخنرانی، اطعام فقرا و 
مؤمنین در مسجد، تعلیم علوم و معارف دینی به جوانان و مانند آن، نیاز به منابع 
ینه های مساجد،  ین منبع درآمِد پایدار، برای تأمین هز درآمدی پایدار دارد. بهتر
جدیدالتأسیس،  مساجد  ساخت  در  می شود  پیشنهاد  بنابراین  می باشد.  وقف 
که  گرفته شود و مساجد در مکان هایی ساخته شوند  چند واحد تجاری در نظر 
از مغازه های آن وجود داشته باشد. همین طور پیشنهاد  امکان استفاده تجاری 
ینه های  کردن منزل و یا مغازه تجاری برای تأمین هز می شود مردم متدین با وقف 

کنند. مساجد، مساجد را در این زمینه یاری 
یایی و ایفای نقش مساجد در گرو  استقالل مالی و اقتصادی مساجد است.   پو
براى  را  آن  صاحبش  که  دارد  وجود  خانه اى  مسجد  یك  نزدیکی  در  سؤال: 
علت  به  حاضر  حال  در  ولی  است،  کرده  وقف  مسجد  جماعت  امام  سکونت 
کنندگان و دالیل دیگر مناسب سکونت او نیست و خود  کثرت عایله و مراجعه 
امام جماعت هم منزلی دارد که در آن زندگی می کند و احتیاج به تعمیرات دارد و 
براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آیا جایز است خانه موقوفه را  اجاره دهد 
کن است و انجام  و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهی هاى خانه اى که در آن سا

تعمیرات آن، مصرف نماید؟

1 . علل الشرائع، ج  2، ص 319.
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گر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سکونت امام جماعت مسجد  جواب: ا
وقف شده باشد، شرعًا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده 
گر آن خانه به  از اجاره آن براى پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکونی اش باشد و ا
کوچکی، نیاز  او  را براى سکونت خانواده اش و آمدن مهمان و پاسخگویی  خاطر 
کنندگان برطرف نمی کند، می تواند از آن در بعضی از ساعات روز یا  به مراجعه 
خانه  که  آن  یا  و  کند  استفاده  کنندگان  مراجعه  به  پاسخگویی  براى  مثاًل  شب 

کند.1  بور را به امام جماعت دیگرى بدهد تا در آن سکونت  مز
که ملك مسجد است احداث  سؤال: خانه اى توسط شخص خّیرى در  زمینی 
گردیده مقّیدًا به اینکه امام جماعت همان  شده است. خانه مذکور وقف شرعی 
مسجد در آن سکونت نماید. آیا شارع مقّدس اسالم اجازه می دهد دیگرى در آن 
اجاره  آیا شرعًا  راتب مسجد  امام  و در صورت عدم سکونت  یند  گز خانه سکنا 

دادن آن جایز است؟
گر ممکن نشد  کند و ا جواب: تا ممکن است باید امام مسجد از آن استفاده 
گر امام مسجد نیاز  اجاره دهند و مال االجاره آن براى امام مسجد استفاده شود و ا

گردد.2  ندارد در سایر حوایج مسجد مصرف 
آهن  جوشکارى  براى  آن  برق  از  مسجد  همسایگان  است  جایز  آیا  سؤال: 
به  را  آن  از  بیشتر  حتی  و  برق  مصرف  پول  و  کنند  استفاده  خود  ساختمان هاى 
اجازه  مسجد،  مسئولین  است  جایز  آیا  و  بپردازند؟  مسجد  امور  اداره  مسئولین 

استفاده از برق آن را بدهند؟
کارهاى شخصی جایز نیست و مسئولین  جواب: استفاده از برق مسجد براى 

مسجد هم جایز نیست چنین اجازه اى را بدهند.3 
یاد عماًل قابل  سؤال: منبرى براى مسجد وقف شده است، ولی به علت ارتفاع ز

استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟
قابل  دیگر  مساجد  یا  و  مسجد  این  در  آن  فعلی  خاص  شکل  با  گر  ا جواب: 

استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد.4 

1 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 506.
2 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج 1، ص 298.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 505
4 . همان، ص 520.
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7. وقف برای بارگاه و حرم اولیای خدا
 َنِزْد َلُه فیها ُحْسنًا ِإّنَ 

ً
 َحَسَنة

ْ
َة ِفى اْلُقْربى  َو َمْن َیْقَتِرف  اْلَمَوّدَ

َ
ْجرًا ِإاّل

َ
ْسَئُلُكْم َعَلْیِه أ

َ
ْل ال أ

ُ
ق

اهَّلَل َغُفوٌر َشُكوٌر؛ بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم، جز 

کار نیکی انجام دهد، بر نیکی اش  کس  دوست داشتن نزدیکانم  ]اهل بیتم [ و هر 
که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.1 می افزاییم؛ چرا 

ْرَهَم  ُه الّدِ
َ
َیْجَعُل ل

َ
 اهَّلَل ل

َ
َماِم َو ِإّن ِ

ْ
ی ال

َ
َراِهِم ِإل

َ
ی اهَّلِل ِمْن ِإْخَراِج الّد

َ
َحّبَ ِإل

َ
»َما ِمْن َشْی ٍء أ

ِذی ُیْقِرُض اهَّلَل  
َ
ِکَتاِبِه  َمْن َذا اّل  ِفی 

ُ
ی َیُقول

َ
 اهَّلَل َتَعال

َ
: ِإّن

َ
ُحٍد ُثّمَ َقال

ُ
ِة ِمْثَل َجَبِل أ

َ
َجّن

ْ
ِفی ال

«؛ هیچ چیز 
ً

ة َماِم َخاّصَ اَل ُهَو َو اهَّلِل ِفى ِصَلِة اْلِ
َ

ْضعافًا َكِثیَرًة، ق
َ
ُیضاِعَفُه َلُه  أ

َ
ْرضًا َحَسنًا ف

َ
ق

کردن مال در راه امام نیست. خداوند متعال  ینه  نزد خداوند محبوب تر از هز
هر درهمی از این مال را در بهشت به اندازه کوه احد قرار می دهد. خداوند در قرآن 
می فرماید: کیست که به خداوند متعال قرض الحسنه بدهد و بخشی از اموالش را 
گرداند. سپس  ینه کند تا خداوند آن را برای دهنده اش چندین برابر  در راه خدا هز
که شخص  امام فرمودند: به خدا قسم منظور از قرض دادن به خدا این است 

کند.2    مالی را به امامش رسانده و هدیه 
ِف ِدْرَهٍم ُیْنَفُق ِفی َغْیِرِه 

ْ
ل
َ
ِف أ

ْ
ل
َ
َضُل ِمْن أ

ْ
ف

َ
َماُم أ ِ

ْ
امام صادق: »ِدْرَهٌم ُیوَصُل ِبِه ال

ینه شود  گر هز یت ارتباط با امام ا ِفی َسِبیِل اهَّلِل َعّزَ َو َجل«؛ یک درهم در راه تقو
ینه شود بهتر است.3  که در سایر  راه های خدا هز از میلیون ها درهمی 

نکته ها
1. ساخت بارگاه و یا مسجد در جوار اولیای خدا )اعم از انبیا، ائمه، امام زاده ها، 
ینه ای دارد. قرآن در حکایت سرنوشت اصحاب  علما، شهدا( سابقه بسیار دیر
روشن  زمان  آن  مردم  براى  کهف  اصحاب  وضع  که  هنگامی  می فرماید:  کهف 
باره مدفن آن ها  شد، مردم جلوى غار آمدند و به منظور  بزرگداشت آنان گروهی در
کار پیروز شده بودند،  گروه دیگر که در این  ید،  گفتند: بر روى قبر آنان بنایی بساز

گفتند: مدفن ایشان را به عنوان مسجد انتخاب می کنیم.4 
همین طور حضرت اسماعیل و مادرش هاجر در حجر اسماعیل، دانیال، هود، 

1  . شورى، 23.
2 . الكافی، ج  1، ص 537.

3 . من ال یحضره الفقیه، ج  2، ص 73.
4 . کهف، 21.
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و  یعقوب  الرحمن، اسحاق،  ابراهیم خلیل  و  و ذوالکفل در عراق  یونس  صالح، 
یوسف و از همه مهم تر پیامبر اعظم داراى نشانه و بنا و بارگاه هستند.1 

گفتار  و  رفتار انسان ظاهر شود.2  که اثرش در  2. موّدت به معنای محبتی است 
ینه های بارگاه  بنابراین وقف برای ساخت، توسعه، حفظ و مرمت بارگاه آنان، تأمین هز
آنان، خدمت رسانی فرهنگی  و  رفاهی به زوار معصومین، توسعه فرهنگ آنان و 
وقف برای برگزاری مراسم های شهادت، والدت و توسل به آن حضرات از مهم ترین 
جلوه های ابراز محبت به اولیای خداست. ضمن این که خدمت رسانی به زوار  اولیای 
خدا امری الزم و خداپسندانه است. لذا الزم است امکانات اقامتی، آموزشی، تربیتی، 
فرهنگی، رفاهی، غذایی و مانند آن برای زوار  اولیاء خدا در نظر گرفته شود و استفاده از 

راهکار   وقف بهترین شیوه در این زمینه می باشد. 
خوشبختانه امروزه کشور ما که متعلق به اهل بیت است، غیر از حرم مطهر 
یک دارای  امام رضا، حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم )که هر
کشور می باشند(، دارای هشت هزار بقعه متبرکه - با  موقوفات فراوانی در سطح 
صد میلیون زائر ساالنه - و حدود صد هزار موقوفه بوده و از این محل، محل درآمد 

یالی را تجربه می کند.3     هزار و ششصد میلیارد ر
کردن در راستای اهل بیت از انفاق  زش وقف  3. بر اساس روایات فوق ار
که مسأله  زشمندتر است. شاید علت آن این باشد  کردن در سایر  راه های خیر ار
امام  است.  مهم تر  عبادات  سایر  با  مقایسه  در  نیز   بیت اهل  والیت پذیری 
باقر می فرمایند: اسالم بر پنج چیز استوار شده است: نماز، روزه، زکات، حج، 
جهاد و والیت پذیری. در میان این پنج چیز، هیچ کدام اهمیت والیت پذیری را 

ندارد. 
که  گرفته  قرار  شهر  محالت  از  یکی  در  فرسوده  حسینیه اى  ساختمان  سؤال: 
ی 

ّ
مورد نیاز آموزش و پرورش جهت واحد آموزشی است آیا ادارۀ اوقاف و یا متول

ى حضرت ابا عبد  که در ایام عزادار ى  حسینیه می تواند آن را اجاره دهد به طور
آن  از  پرورش  و  آموزش  هم  ایام  بقیه  و  باشد  بهره بردارى  مورد   الحسین اهلل 

1 . آیین وهابیت، ص50؛ دانستنیهاى جوانان، ص85.
2 . تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، ج  3، ص 325؛ کانون مهرورزى، ج 1، ص 101.

3 . کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف، ص 6.
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بهره بردارى نماید؟
جواب: استفاده از حسینیه در غیر جهت وقف جایز نیست.1 

 الشهدا پایی مجالس عزادارى سید  بر براى  را  سؤال: شخصی ملك خود 
ی وقف، توانایی اقامه عزا در 

ّ
کرده است، ولی در حال حاضر متول در روستا وقف 

که در آن اقامت  روستاى مذکور در وقف نامه را ندارد، آیا جایز است در شهرى 
کند؟ دارد مجالس عزادارى برگزار 

ى در همان روستا باشد، تا  گر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادار جواب: ا
گرفتن وکیل براى آن، در همان روستا ممکن  که عمل به وقف هر چند با  زمانی 
باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى دیگر انتقال دهد، بلکه واجب است فردى 

کند.2  پا  ى بر را نایب بگیرد تا در آن روستا مجالس عزادار
که چندین سال است از عمر وقفیت آن  کوچه  سؤال: درخت توتی است سر 
که قطع  ین فراهم نموده آیا اجازه می فرمایید  می گذرد و فعاًل مزاحمتی براى عابر

یه برسانند یا نه؟ کنند و قیمت آن را به مصرف امور خیر
مزاحم  آن  شاخه هاى  از  بعضی  چنانچه  نیست،  جایز  وقف  تغییر   جواب: 

عابرین است رفع مزاحمت به قطع آن شاخه ها جایز است.3 
ی است و به لحاظ 

ّ
سؤال: موقوفه ایست که مصرف آن کمك به زّوار کربالى معل

کمك به زّوار  این که سال ها است این نوع مصرف معّطل مانده آیا می توان در راه 
مشهد مقّدس صرف نمود؟

براى  روضه خوانی  مانند:  باشد،   حسین امام  براى  که  جهتی  در  جواب: 
کشورهاى دیگر به  که از راهنماى غیر متعارف هر چند از  سید الّشهدا و یا زّوارى 

کربال می روند مصرف شود.4
کرده اند، نمی شود براى نماز به مسجد ببرند،  که براى حسینیه وقف  فرشی را 

گر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.5  ا

1 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 356.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 505.

3 . مجمع المسائل )گلبایگانی(، ج  2، ص 425.
4 . استفتاءات )بهجت(، ج  4، ص 265.

5 . توضیح المسائل )امام خمینی(، ص 572.
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گفتار دهم: عمل برابر وقف نامه

ِفی  َعْسَکِرّیِ
ْ
َحَسِن ال

ْ
ٍد ال ِبی ُمَحّمَ

َ
ی أ

َ
 : »َکَتْبُت ِإل

َ
اُر َقال

َ
ّف َحَسِن الّصَ

ْ
ُد ْبُن ال َو َرَوى ُمَحّمَ

َها ِإْن َشاَء اهَّلُل «؛ محمدبن حسن صّفار 
ُ
ْهل

َ
ی  َحَسِب  َما ُیوِقُفَها أ

َ
ُوُقوُف  َعل

ْ
َعال

َ
َوّق

َ
َوْقِف ف

ْ
ال

می گوید: به امام حسن عسکری نامه نوشتم و از  ایشان راجع به وقف پرسیدم. آن 
حضرت در پاسخ نوشت: ان شاء اهلل در اموال وقفی باید برابر همان چیزی که واقف آن 

را وقف کرده است عمل شود.1 
نکته ها

بر اساس این روایت، متولیان موقوفات باید نهایت سعی و تالش خود را برای 
کار ببندند. لذا تالش برای  کردن به وقف نامه و پیاده سازی نیت واقفان به  عمل 
به دست آوردن نیت واقفان در مرحله اّول و عمل به آن در مرحله دوم بسیار مهم 
و  بدانند  امانتی در دست خود  منزله  به  را  موقوفه  باید  موقوفات  متولیان  است. 

احساس مالکانه نسبت به موقوفات نداشته باشند.
کنید. به چند فتوا  از مراجع عظام تقلید در این زمینه توجه 

دیگران  و  او  خود  و  می شود  خارج  او  ملك  از  کند،  وقف  را  چیزى  کسی  گر  ا
نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملك ارث نمی برد. بنابراین 
کسی ببخشد یا بفروشد  حّق هیچ نوع تصّرفی در آن را ندارد و نمی تواند آن را به 
کند؛ مثاًل نمی تواند حسینیه را  کند یا جهت وقف را عوض  یا دوباره آن را وقف 
گر در حین وقف براى آن متولی تعیین نکرده باشد، بعدًا  مسجد قرار دهد؛ حّتی ا
کند،  گر واقف فوت  ی یا دخل و تصّرف در امور وقف را ندارد و ا

ّ
حّق تعیین متول

که وصّیت در مورد آن  کرده ارث نمی برند، همان طور  که وقف  ورثۀ او از چیزى 
صحیح نیست.2 

سؤال: درآمد موقوفه ها در چه راهی باید مصرف شود و تغییر مصرف آن در چه 
صورتی جایز است؟

یوقفها  ما  حسب  علی  »الوقوف  معروف  روایت  و   م 
ّ
مسل اصل  طبق  جواب: 

یح شده به کار  اهلها« باید درآمد موقوفه را طبق همان چیزى که در  وقف نامه تصر

1 . عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ج  3، ص 261.
2 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 630.
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گیرند، مگر آن که در یك یا چند بند قابل عمل نباشد؛ مثاًل ظرف مسی در عصر و 
زمان ما تبدیل به ظروف دیگر می شود.1 

یان دیگر صحیح نیست، مگر جایی 
ّ
یان وقف توسط متول

ّ
عزل بعضی از متول

که واقف براى او چنین حقی  را  قرار داده باشد.2 
ی شرعی وقف با دخالت در امور  وقف 

ّ
سؤال: آیا جایز است فردى غیر از متول

ی شرعی 
ّ
که در صیغه وقف ذکر شده براى متول و تصرف در آن و تغییر شرطهایی 

به  را  زمین موقوفه  تا  ی بخواهد 
ّ
متول از  آیا جایز است  و  کند،  ایجاد مزاحمت  آن 

ی، او  را صالح نمی داند، تحویل دهد؟
ّ
که متول شخصی 

کرده، فقط بر  که واقف در انشاء وقف مقرر  جواب: اداره امور وقف طبق آن چه 
ی خاصی از طرف واقف نصب نشده 

ّ
گر متول ی شرعی خاص است و ا

ّ
عهده متول

کسی حق دخالت در آن  کم مسلمین است و  باشد، اداره امور وقف بر عهده حا
و  از جهت آن  تغییر وقف  ی شرعی، حق 

ّ
کسی حتی متول که  را ندارد، هم چنان 

هم چنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.3 
کتابخانۀ  یب  تخر به  اقدام  خاص،  ی 

ّ
متول اجازۀ  بدون  افراد  از  عّده اى  سؤال: 

مسجد  به  متصل  که  حسینیه  آشپزخانه  و  جامع  مسجد  مدرسه  اتاق  بین  واقع 
کار آنان صحیح است؟ و آیا  کرده اند، آیا این  است نموده اند و آن را جزء مسجد 

نماز خواندن در آن مکان جایز است؟
گر ثابت شود که زمین کتابخانه، فقط براى کتابخانه وقف شده است،  جواب: ا
کسی حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جایز نیست 
کرده، واجب است آن را به حالت اولیه اش  که ساختمان آن را خراب  کسی  و هر 
کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در  گر وقف آن براى خصوص  برگرداند، ولی ا

آن اشکال ندارد.4 
از  خاصی  موارد  در  آن ها  درآمد  تا  نموده  وقف  را  خود  امالك  شخصی  سؤال: 
ى مصرف شود و در  کمك به سادات و اقامه مجالس عزادار کارهاى خیر؛ مانند 
که جزء منافع وقف است، بعضی  حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن امالك 

1 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 297.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 492.

3 . همان، ص 494.

4 . همان، ص 501.
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از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آن ها یا دالیل فرهنگی 
ناچیزى  به قیمت  اجاره ملك موقوفه  یا دینی خواهان  و  یا اجتماعی  یا سیاسی 
کمتر از قیمت روز اجاره  یت اوقاف آن ها را به قیمتی  هستند، آیا جایز است مدیر

دهد؟
ی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن 

ّ
جواب: بر متول

که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت  کسی  به 
احوال  و  اوضاع  به سبب  اجاره  مبلغ  گر در تخفیف  ا نتیجه  بنماید، در  را  وقف 
و  نفع  می شود،  داده  اجاره  آن  براى  وقف  که  کارى  اهمیت  یا  مستأجر  خاص 

 جایز نیست.1 
ّ

مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد و اال
گر مثاًل  ا بی بخوانند، بلکه  را به عر سیستانی: مسأله الزم نیست صیغۀ وقف 
ید: این کتاب را بر طالب علم وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به  بگو
عمل نیز محّقق می شود، مثاًل چنانچه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسجد 
به قصد  می سازند  طور  آن  به  را  مساجد  که  ى  به  طور را  یا ساختمانی  و  بیندازد 
محقق  وقفیت  تنها  قصد  به  ولی  می شود.  محّقق  وقفّیت  بسازد،  بودن  مسجد 
نمی شود؛ و قبول در وقف الزم نیست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و 

هم چنین قصد قربت الزم نیست.2 
آن،  آب  از  ى  مقدار با  را  خود  یب  جر یك  حدود  زمینی،  قطعه  واقفی  سؤال: 
ی سالی 2 بار - عید غدیر، و ماه 

ّ
که متول در حدود چند سال پیش وقف نموده 

رمضان )در شب قتل(- آبگوشت به افراد تعیین شده بپردازد. چند سال است 
کفاف این که در دو  کر، 

ّ
گوشت و غیره، درآمد ملك و آب فوق الذ بر اثر ازدیاد نرخ 

نوبت آبگوشت به افراد بدهند نمی کند و کسر می آورد.
1- آیا اجازه می فرمایید در عوض سالی دو بار، کّل درآمد، در یك سال و یا هر دو 

سال، یك بار به نظر  واقف عمل شود یا خیر؟
گوشت و نان تقسیم شود یا خیر؟ 2- آیا اجازه می فرمایید در عوض آبگوشت، 

گردد؟ که صالح می دانند خرج  3- آیا اجازه می فرمایید در امور دیگرى 
کفاف می دهد باید به وقف عمل شود، و  که درآمد موقوفه  جواب : به هر مقدار 

1 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 493.
2 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 631.
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کردن افراد مدعّوین عمل به وقف نمود، باید در هر سال در دو  کم  گر می شود با  ا
نوبت مقّرر طبق وقف عمل نمایند.1 

ب 
ّ

از آن بایستی به مصرف طال که درآمد حاصل  یه اى است موقوفه  سؤال: قر
که ایران با عراق  علوم دینی نجف اشرف برسد، چون نزدیك به سه سال است 
ارسال  نجف  به  را  مذکور  اإلجارۀ  مال  کنون  تا  نتوانسته ایم  لذا  است،  جنگ  در 
ب علوم 

ّ
که آیا می توان به مصرف طال یم، لذا استدعا می شود مرقوم فرمایید  دار

که درآمد مذکور  ى است  دینی ایران و یا دیگر موارد رسانید یا خیر؟ الزم به یادآور
می بایست توسط یکی از مراجع به دست طالب علوم دینی نجف برسد.

که به  کنید، هر وقت میسور شد بفرستید  جواب : درآمد حاصل را جمع و حفظ 
مصرف تعیین شده برسد.2 

نماز  آن  با  از دانشگاه  بیرون  و  یم  بگیر آیا جایز است در دانشگاه وضو  سؤال: 
بخوانیم؟

نماز  و  دانشگاه  در  گرفتن  وضو  خصوص  براى  دانشگاه  آب  گر  ا مراجع:  همه 
خواندن در آن وقف  نشده، اشکال ندارد.3 

باره تغییر یک موقوفه فرموده اند: به  آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ استفتایی در
یض و تبدیل آن جایز است که نگهداری  وقف باید عمل شود. فقط در صورتی تعو
یانبار باشد؛ یا تبدیل آن به مصلحت وقف باشد، لیکن مصرف آن  وضع موجود ز
ی شرعی و امین 

ّ
محفوظ است و هرگونه تصرف مصلحت آمیز آن باید با نظر متول

کم شرع مراجعه شود، لذا در  ی شرعی به حا
ّ
انجام شود و در صورت نداشتن متول

این مسئله به نماینده رهبری در استان مراجعه شود.4 

1 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 352.

2 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 355.
3 . پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویی، ج  30، ص 44.

4 . استفتائات، ص 79.
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گفتار یازدهم: پاداش متولیان اوقاف در عمل به وقف

و 
َ
ُه ِمثُل أجِرِه، و ل

َ
کاَن ل َق بَصَدقٍة علی َرُجٍل ِمسکیٍن 

َ
 َرُسول اهَّلل: »َمن َتَصّد

َ
 َقال

کاِماًل«؛ پیامبر   
ً
ُهم أجرا

َ
کاَن ل ت إلی الِمسکیِن 

َ
ها أرَبعوَن ألَف إنساٍن ُثّم َوَصل

َ
َتداَول

جمع آوری  وقف(  )مانند  صدقه اى  مستمندى  براى  که  هرکسی  خدافرمود: 
گر چهل  کند و آن را به دستش برساند، اجرى همانند اجر صدقه دهنده دارد و ا
هزار انسان هم آن صدقه را دست به دست کنند و سپس به دست مستمند برسد 

کامل داده شود.1  باز به همه آن ها اجر 
نکته ها

که قباًل بیان شد صدقه به معنای عامش شامل هرگونه احسانی به  همان گونه 
زترین مصادیق صدقه، وقف است.   دیگران می شود. از بار

متولیان اوقاف باید موقوفه را به منزله امانتی از جانب خداوند متعال و واقف 
کردن موقوفه  و موقوف علیهم بدانند و نهایت تالش خود را برای هرچه بهتر اداره 
از  یادی  ز افراد  که  کار بندند. همان گونه  به  در راستای پیاده سازی نیت واقفان 
مسئولین اداره اوقاف و متولیان مستقیم موقوفات، نهایت سعی و تالش خود را به 
کار می بندند تا موقوفات را به مصرف مورد نظر  واقف برسانند و در این راستا از 
هیچ تالشی فروگذار نمی کنند. خداوند نیز تالش و کوشش آنان را نادیده نمی گیرد 
کننده می دهد به متولی وقف نیز می دهد. در واقع  که به وقف  و همان پاداشی 
موقوفات  پرستی  سر بابت  که  حق الزحمه ای  از  دنیا  در  هم  موقوفات  متولیان 

می برند بهره مند می شوند و هم در آخرت از پاداش های الهی بهره مند می شوند.
خود  عمل  با  ِسَنِتُکم«؛ 

ْ
ل
َ
أ ِبَغْیِر  اِس 

َ
ِللّن ُدَعاًة  »ُکوُنوا  می فرمایند:   صادق امام 

کننده دیگران به خوبی ها باشید.2  دعوت 
کنند، عماًل  ینه  که متولیان اوقاف، موقوفات را برابر با نیت واقفان هز هنگامی 
یق نیز در ثواب  بهترین مشّوق برای تداوم سنت حسنه وقف می شوند و از این طر

یک می شود. که با تشویق عملی او مالی را  در  راه خدا وقف می کنند شر کسانی 

1 . میزان الحكمة، ج 6، ص 237.
2 . األصول الستة عشر، ص 359.
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گفتار دوازدهم: رسیدگی به موقوفه 

ُصوِلِه َو ُیْنِفَق 
ُ
ی أ

َ
 َعل

َ
َمال

ْ
ْن َیْتُرَك ال

َ
ْیِه أ

َ
ُه ِإل

ُ
ِذی َیْجَعل

َّ
ی ال

َ
قال علی: »َو َیْشَتِرُط َعل

ی ُتْشِکَل  ًة َحّتَ ُقَرى َوِدّیَ
ْ
ِد َنِخیِل َهِذِه ال

َ
ْول

َ
 َیِبیَع ِمْن أ

َّ
ل

َ
ُه َو أ

َ
ِمَر ِبِه َو ُهِدَی ل

ُ
ِمْن َثَمِرِه َحْیُث أ

به متولیان  از وقف نامه هایش خطاب  «؛ حضرت علی در یکی 
ً
ِغَراسا ْرُضَها 

َ
أ

که اصل  بر متولی موقوفات شرط می کند  وقف می فرمایند: علی بن ابی طالب 
وراثتی  اموال  جزء  نبخشند،  کسی  به  نفروشند،  را  )آن  کنند  حفظ  را  وقفی  مال 
از محصول و درآمدش مطابق  و  و مانند آن(،  قرار ندهند  وارثین خود  برای  خود 
ینه کنند، همین طور  نهال های کوچکی که از کنار درختان در می آید  وقف نامه هز
که تمام فضای باغ  را نفروشند، بلکه آن را در فضای خالی باغ بکارند تا جایی 
ید: درختکاری  پر از درخت شود )مرحوم سید رضی در توضیح جمله آخر می گو
که هرکس قباًل باغ را دیده باشد، تشخیص آن بر او  در زمین تا جایی تداوم یابد 

که این باغ، باغ دیگری است.1 کند  گمان  مشکل شود و 
تحلیل

حضرت علی برای متولیان وقف چندین توصیه و رهنمود دارند:
کنند و نگذارند از  ُصوِلِه«: اصل مال وقفی را حفظ 

ُ
ی أ

َ
 َعل

َ
َمال

ْ
ْن َیْتُرَك ال

َ
یک: »أ

بین برود و خراب شود.
حفظ هر چیزی متناسب با خودش می باشد؛ مثاًل حفظ درخت وقفی به این 
است که به موقع به آن آب کافی داده شود، شاخ و برگ های اضافی آن اصالح شود 
که خرابی های  و زمین آن به موقع شخم زده شود. حفظ ساختمان به این است 
گرفته شود.  کف آن  آن به موقع مرمت شود، جلوی نفوذ آب به سقف و دیوارها و 
پاره شده  گر  ا نیاز است جلد شود،  گر  ا که  کتاب های وقفی به این است  حفظ 

صحافی شود.
معنای دیگر این فراز  از سخن آن حضرت این است که با مال وقفی معامله مال 
شخصی نشود. لذا از انتقال آن به دیگران در قالب فروش، هدیه، ارث، صلح و 

مانند آن باید جلوگیری شود. 
دو: مصرف درآمد موقوفه

1 . نهج البالغه، ص 379، نامه 24.
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ُه«؛ و از محصول و 
َ
ِمَر ِبِه َو ُهِدَی ل

ُ
حضرت می فرمایند: »َو ُیْنِفَق ِمْن َثَمِرِه َحْیُث أ

ینه کنند. درآمدش مطابق وقف نامه هز
که واقف  راهی  را در  آن  که درآمد  این است  دومین وظیفه متولیان موقوفات 

ینه کنند. کرده است هز تعیین 
زی،  کشاور گر درخت یا زمینی  کرده، یا ا گر مغازه ای را وقف بر مسجدی  مثاًل ا
وقف بر جهت خاصی شده است باید برابر با نرخ روز به اجاره بدهند و اجاره آن را 

کنند.  ینه  کرده هز که واقف وقف  در راهی 
سه: گسترش عمران و آبادانی موقوفه

ی ُتْشِکَل  ًة َحّتَ َوِدّیَ ُقَرى 
ْ
ِد َنِخیِل هِذِه ال

َ
ْوال

َ
أ  َیِبیَع ِمْن 

َّ
ال

َ
أ حضرت می فرمایند: »َو 

کنار درختان در می آید را نفروشند، بلکه  که از  کوچکی  ْرُضَها ِغَراسًا«؛ نهال های 
َ
أ

که تمام فضای باغ پر از درخت شود. آن را در فضای خالی باغ بکارند تا جایی 
جمله  این  می فرمایند:  حضرت  جمله  از  فراز  این  توضیح  در  مکارم  آیت اهلل 
این  مفهومش  ید  می گو آخر  جمله  توضیح  در  رضی  سید  مرحوم  که  همان گونه 
که آن قدر از نهال های جدید نخل استفاده شود و درختکاری در زمین تا  است 
که هرکس قباًل باغ را دیده باشد،  که نخلستان پر درخت شود  جایی تداوم یابد 

که این باغ، باغ دیگری است.1 کند  گمان  تشخیص آن بر او مشکل شود و 
استفتائات

راعت باید از آن زمین خاك برداشته شود تا  سؤال: زمینی وقف است و از نظر ز
کار جایز است؟ راعت خوب شود آیا این  ز

جواب: اشکالی ندارد.2 
که اصالحات و تغییراتی در عین مستأجره  گر مستأجر از موجر بخواهد  سؤال: ا

کسی است؟ کند، مخارج آن بر عهده چه  ایجاد 
که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی  گر عین مستأجره به همان صورتی  ج: ا
باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصالحات و تغییرات 
همه  بپذیرد،  را  او  تقاضاى  که  صورتی  در  ولی  نیست،  واجب  موجر  بر  آن  در 
ینه هاى اصالح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست  هز

1 . پیام امام امیرالمؤمنین، ج 9، ص 289.
2 . استفتاءات جدید )مكارم(، ج  1، ص 304.
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که ضامن آن  و درخواست مستأجر از مالك براى انجام آن امور موجب نمی شود 
ینه ها باشد.1  هز

امام  یه  تعز خواندن  براى  آن  آب  سهم  با  را   زمینی  قطعه  شخصی  سؤال: 
امیر  شهادت  شب  در  و  صفر  یا  محرم  شب هاى  از  یکی  در  که   حسین
المؤمنین در مسجد »الحّی« برگزار می شود، وقف نموده است و  بعدًا به یکی 
تا  قرار بدهد  را در اختیار وزارت بهداشت  که آن زمین  کرده  از ورثه اش وصّیت 

کار چه حکمی دارد؟ بیمارستانی در آن ساخته شود، این 
ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جایز نیست، ولی اجاره 
دادن آن براى ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطی که 

به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.2 
ی یا حسینیه ساخت؟

ّ
سؤال: آیا می توان در زمین هاى وقفی مصل

جواب: زمینهاى وقفی، قابل وقف مجّدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره 
ی یا یکی از مؤسسات 

ّ
گذارى آن ها به طور مجانی براى ساخت مصل نیستند و وا

کس جایز نیست، ولی اجاره دادن آن ها توسط  عمومی مورد نیاز مردم براى هیچ 
ندارد  اشکال  آن ها  در  حسینیه  یا  مدرسه  یا  ی 

ّ
مصل ساختن  براى  شرعی  ی 

ّ
متول

است،  شده  معّین  وقف  براى  که  جهاتی  در  باید  بور  مز زمین هاى  اجاره  مبلغ  و 
مصرف شود.3 

ضمان  موجب  وقف،  جهت  غیر  در  آن  در  تصّرف  و  وقف  غصب  آیا  سؤال: 
یب  که ساختمان آن تخر کردن وقف مثل این  آیا  تلف  اجرت المثل است؟ و  
گردد و  یا  زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن 

می گردد؟
که به  جواب: در وقف خاص؛ مانند وقف بر اوالد و هم چنین در وقف عاّمی 
صورت وقف منفعت است، غصب و تصّرف در غیر جهت وقف یا بدون اذن 
ی شرعی در دومی، موجب ضمان عین 

ّ
موقوف علیهم در اّولی و بدون اذن متول

و منفعت است و رّد عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است 

1 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 383.
2 . همان، ص 503.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 503.
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که در  که موجود باشد و رّد عوض آن در صورتی  و هم چنین رّد عین در صورتی 
باید در  باشد، واجب است و عوض منافع  او تلف شده  اثر فعل  بر  یا  او  دست 
که تلف شده مصرف شود و در  جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی 
کاروانسراها  وقف عامی که به صورت وقف انتفاع است؛ مثل مساجد و مدارس و 
تا  هستند  عمومی  عناوین  یا  جهات  بر  وقف  که  آن ها  مانند  و  مقبره ها  و  پلها  و 
که توسط غاصب  غصب شوند و  موقوف علیهم از آن ها انتفاع ببرند در صورتی 
که براى آن ها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت  آن ها را  در جهتی غیر از منافعی 
المثل تصرفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد، بر 
یارتگاه ها و پلها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در  خالف مساجد و مقبره ها  و  ز
کند، باید عوض مثلی یا قیمی آن ها  گر عین این موقوفات را تلف  آن ها نیست و ا

که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.1  را بدهند 

1 . همان، ص 505 .
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وش موقوفات گفتار سیزدهم: عدم جواز خرید و فر

اْشَتَرْیُت  ِفَداَك  ُت 
ْ
ُجِعل ُت 

ْ
ُقل  َحَسِن

ْ
ال َبا 

َ
أ ُت 

ْ
ل
َ
 : »َسأ

َ
َقال َراِشٍد  ْبُن  َعِلّیُ  َرَوى  َو 

 
َ

َقال
َ
ْرَض َوْقٌف ف

َ ْ
 ال

َ
ّن

َ
ْرُت أ  ُخّبِ

َ
َمال

ْ
ْرُت ال

َّ
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ْ
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َ
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َ
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ً
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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 جواد امام  از  ید:  می گو راشد  بن  علی  ِتَها«؛ 
َّ
ِبَغل ْق 

َ
َتَصّد  

َ
َقال  

ً
َرّبا َها 

َ
ل ْعِرُف 

َ
أ  

َ
ل

یده ام،  خر درهم  هزار  دو  به  خود  مزرعه  کنار  در  زمینی  فدایتان،  جانم  پرسیدم: 
که این زمین وقفی است )وظیفه  کامل پرداختم با خبر شدم  که پولش را  هنگامی 
ید و فروش وقف جایز نیست، محصول آن را  من چیست؟( حضرت فرمود: خر
که این زمین  کسانی  کنی، بلکه باید محصولش را به  نیز نباید وارد اموال خودت 
گفتم متولی آن را نمی شناسم. حضرت فرمود:  بر آن ها وقف شده است بپردازی. 

محصولش را )به نیت صاحبانش( صدقه بده.1 
نکته ها

مال  کسی  گر  ا و  نیست  جایز  موقوفات  فروش  و  ید  خر روایت  این  اساس  بر 
کند مالک آن نمی شود و حق ندارد درآمد حاصل از آن را  یداری  موقوفه ای را خر

داخل اموالش قرار دهد.
کرده تا  که این اموال را برای همیشه وقف  با فروختن اموال وقفی هم حق واقف 
برای او باقیات الصالحات باشد ضایع می شود. و هم حق موقوف علیهم؛ یعنی 
اموال  که  کسی  لذا  می رود.  بین  از  است  شده  وقف  آنان  برای  مال  که  کسانی 
غصبی را به فروش می رساند هم به واقف و هم به تمامی موقوف علیهم در طول 
یخ تا قیامت مدیون می شود. راستی آیا عمر شصت هفتاد ساله انسان، این  تار
زش را دارد که انسان برای همیشه مدیون هزاران و بلکه میلیون ها انسان در طول  ار

یخ شود؟!  تار
یم پهلوی در حکمی به تولیت آستان قدس  ژ باره تصرفات ر حضرت امام در
یم پهلوى در آستان قدس رضوى  ژ که در زمان ر کلیه تصرفاتی  رضوی فرمودند: 
مصارفی  و  کرده  وقف  را  مواردى  گر  ا و  است،  بطالن  به  محکوم  آمده،  عمل  به 
بور مخالف با مصالح آستان قدس  کرده اند، چنانچه مصارف مز براى آن معّین 

1 . عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ج  3، ص 262.
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با  مخالف  گر  ا و  می دهم  اجازه  را  آن ها  به  عمل  نیست،  اسالمی  جمهورى  و 
باره  به هر نحو صالح می دانند در آستان قدس مجازند  التولیه  نایب  آن هاست 
کنند. چنانچه موقوفاتی فروخته شده یا تغییراتی در آن ها داده شده،  آن ها عمل 
با مراعات جهت  گر امکان ندارد  ا و  بازگردد  اول  به حال  باید در صورت امکان 

وقف در آن ها تصرف شود.1
مضمون  این  به  را  قانونی  ش   - هـ   1362 سال  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
که بدون مجوز  یب این قانون تمامی موقوفاتی  یخ تصو تار از  یب رساند:  به تصو
شرعی به فروش رسیده اند یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود 

برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.2
چند فتوا از مراجع عظام تقلید

ى خراب شود که  گر مال وقفی به طور معاملۀ چیزى که وقف شده باطل است. ا
که مال براى آن وقف شده از  آن ببرند. )مثاًل حصیر مسجد  نتوانند استفاده اى را 
که نتوانند روى آن نماز بخوانند( فروش آن اشکال ندارد و در  به طورى پاره شود 
که به  که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند  صورتی 

مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.3 
سؤال: آب انبارى است در گوشه اى از خانه ملکی که وقف براى استفادۀ عموم 
ی از 

ّ
کل بوده است. پس از لوله کشی و استفاده مردم از آب لوله، این آب انبار به 

یم و وجه آن را به مصرف  گر اجازه فرمایید آب انبار  را  بخر استفاده افتاده است. ا
خیر دیگر رسانده و  در دسترس عموم قرار دهیم!

ید و فروش نیست.4  جواب: عین موقوفه قابل خر
در  وقف  صیغۀ  و  نموده  ذکور  اوالد  وقف  ابد  نحو  به  را  خود  ملك  ید  ز سؤال: 
اوالد  به تصّرف  را  محضر شرعی خوانده شده، واقف در حال حیات مال وقف 
مقّرر  و  یافته  تحّقق  وقف  عمل  اقباض،  و  قبض  با  و  داده  خود  اول  طبقۀ  ذکور 
که طبقات بعدى )نساًل بعد نسل( برابر نظر واقف از عین ملك و  گردیده است 

درآمد منتفع شوند و ملك نیز به نام موقوفه بر اوالد ذکور به ثبت رسیده است.

1 . صحیفه امام، ج 20، ص 61.
2 . وقف و اهمیت آثار معنوى و مادى آن، ص 172.

3 . توضیح المسائل )امام خمینی(، ص 429.

4 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 372.
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آیا دیگران و یا یکی از موقوف علیهم می توانند ملك موقوفه را به شخص ثالث 
یدار  بفروشند یا نه؟ و در صورت فروش آیا آن معامله باطل و تصّرف ملك به خر

حرام است یا خیر؟
جواب: فروش وقف باطل است.1 

کرده اند به طورى اختالف  که مال را براى آنان وقف  کسانی  مسأله: هرگاه بین 
که مال یا جانی تلف شود،  گمان آن برود  گر مال وقف را  نفروشند،  که ا پیدا شود 
چنانچه  ولی  نمایند،  تقسیم  موقوف علیهم  بین  و  بفروشند  را  مال  آن  می توانند 
اختالف با تنها فروختن و تهّیه مکان دیگر برطرف می شود، الزم است آن موقوفه، 
یده شود و به جاى مکان  به محّل دیگر تبدیل و  یا  با پول فروش آن، محّل دیگر خر

گردد.2  اّول، و  در همان جهت وقف اّولی، وقف 
کنار بعضی از قبور  سؤال: اشخاصی در قبرستان هاى عمومی از دفن اموات در 
آیا   و   آن جا وجود دارد؟  اموات در  براى دفن  مانع شرعی  آیا  جلوگیرى می کنند، 

کنند؟ کار جلوگیرى  آن ها حق دارند از  این 
گر قبرستان وقف باشد و  یا دفن مّیت براى هر فردى در آن مباح باشد،  جواب: ا
یمی در اطراف قبر مّیت خود در قبرستان عمومی ایجاد کند و  کسی حق ندارد حر

از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیرى نماید.3

1 . استفتاءات )امام خمینی(، ج  2، ص 372.
2 . توضیح المسائل )محشی - امام خمینی(، ج  2، ص 225.

3 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 524.



137

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

وش گفتار چهاردهم: غیر قابل فر

 
َ

ل  
ً
َبّتا  

ً
َبْتال  

ً
َحْبسا َصَدَقًة  َصِحیٌح  ُهَو  َو  َهِذِه  ِبَصَدَقِتِه  َجْعَفٍر  ْبُن  ُموَسی  َق 

َ
»َتَصّد

 ِلُمْؤِمٍن ُیْؤِمُن 
ُ

 َیِحّل
َ

ِخَرِة ل
ْ

اِر اآل
َ

 َو الّد
َ

 اْبِتغاَء َوْجِه اهَّلِل  َعّزَ َو َجّل
ً
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َ
 َرّدَ أ

َ
َمُشوَبَة ِفیَها َو ل

ا   ِمْنَها ِمّمَ
ً
َر َشْیئا  ُیَغّیِ

َ
َها َو ل

َ
 ُیْنِحل

َ
 َیَهَبَها َو ل

َ
 ِمْنَها َو ل

ً
ْو َشْیئا

َ
ْن َیِبیَعَها أ

َ
ِخِر أ

ْ
َیْوِم اآل

ْ
ِباهَّلِل َو ال

ْیَها«؛ این زمین را موسی بن جعفر در 
َ
ْرَض َو َما َعل

َ ْ
ی َیِرَث اهَّلُل ال ْیَها َحّتَ

َ
َوَضْعُتُه َعل

کرد تا خشنودی خدا و پاداش های او در آخرت را  حال تندرستی در راه خدا وقف 
بدست آورد. این وقف قطعی و حتمی است و هیچ بازگشتی در آن روا نیست. نیز 
که تمام یا بخشی  که به خدا و قیامت اعتماد دارد، جایز نیست  کسی  برای هیچ 
کند و یا هرگونه  گذار  کسی رایگان وا کسی ببخشد، یا به  از آن را بفروشد و یا به 
که خداوند زمین و تمام آن چه روی  کند. این زمین تا زمانی  تغییری در آن ایجاد 

آن است را به ارث ببرد وقف است.1 
عظیٌم.  َدیٌن  الحسیُن  أصاَب  ما  الحسینِعنَد  من  َیشَتریها  ن 

َ
أ ُمعاویُة  راَد 

َ
»أ

ُرُه«؛ امام حسین متولی موقوفات  َغّیِ
ُ
ال ا

َ
وَقَفها ِابِتغاَء َوجِه اهَّلِل ف

َ
بی أ

َ
فقال: إن أ

ما  )علیه  یه  معاو داشت،  سنگینی  بدهی  حضرت  آن  بود،   علی حضرت 
ید موقوفات حضرت علی را  یستحق من الرحمان( به آن حضرت پیشنهاد خر
داد تا آن حضرت با فروش موقوفات بدهی خود را پرداخت کند، حضرت در پاسخ 

کرده است و من هرگز آن را تغییر نمی دهم.2  او فرمود: پدرم آن را  در  راه خدا وقف 
تحلیل

یرا متولی موقوفه مالک موقوفه  فروش موقوفه با نیاز متولی موقوفه جایز نیست؛ ز
بدهی  با   حسین امام  لذا  بفروشد.  را  آن  کرد  پیدا  شدید  نیاز  گر  ا تا  نیست 
یه )علیه ما یستحق من  الرحمان( حاضر بود با بهای  که داشت و معاو سنگینی 
وقف  ِملک  این  فرمودند  حضرت  ولی  بخرد،  حضرت  از  را  ِملک  این  سنگینی 

است و هرگز من آن را نمی فروشم.
فروش موقوفه )چه وقف خاص و یا وقف عام( فقط در موارد بسیار استثنایی 

کالم فقها اشاره می شود. که به برخی از این موارد در  جایز است 

1 . الكافی، ج  7، ص 54.
2 . شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار، ج  3، ص 190، به نقل از:  معجم البلدان،  ج 5، ص 180.
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حضرت امام در این موارد فروش موقوفه را جایز می دانند:
که بازگردانیدنش به حال نخست ممکن نباشد و جز از  1. چنان خراب شود 

طریق فروش قابل استفاده نباشد.
ى شایسته از آن نشود، ولی با فروشش بتوان  2. در اثر خرابی و مانند آن، بهره بردار

کمتر از آن را دارا باشد. که همان منافع یا  ید  ملکی دیگر خر
3. در وقف، حق فروش به هنگام حدوث امرى یا ضرورتی، قید شده باشد.

که  کرده اند، به گونه اى اختالف افتد  که مال را براى آنان وقف  کسانی  4. میان 
گر مال وقف را  نفروشند، احتمال ضرر  مالی یا جانی برود.1    ا

یه ام بوده است، و اخیرًا  اقدام به  که مهر راعی دارم  سؤال: من یك قطعه زمین ز
یست  فروش آن کرده ام، در حال حاضر مردى اّدعا می کند که آن زمین بیشتر از دو
سال است که وقف می باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که 
که آن را  یه  به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشترى  این زمین را به عنوان مهر

یده است چه تکلیفی دارد؟ از من خر
صحت  به  محکوم  گرفته،  صورت  مذکور  زمین  بر  که  تی  معامال همۀ  جواب: 
کند  ثابت  را در دادگاه شرعی  اّدعاى خود  وقفّیت،  که مّدعی  آن  هستند، مگر 
آن جایز نیست  که فروش  از مواردى است  این وقف  که  ثابت شود  و هم چنین 
که بر روى آن  تی می شود  و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطالن همه معامال
گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین  صورت 

یه است.2  هم واجب است به حالت وقفّیت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهر

1 . احكام اقتصادى، ج  2، ص 54، به نقل از تحریرالوسیلة، ج 2، ص 76، م 97.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(، ص 343 .
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گفتار پانزدهم: پیامدهای موقوفه خواری

 
َ

ْجَمِعیَن  ل
َ
اِس أ

َ
َمالِئَکِة َو الّن

ْ
ْعَنُة اهَّلِل َو ال

َ
ْیِه  ل

َ
َعل

َ
ْو َوَهَبَها ف

َ
قال َعلٍی: »َمْن َباَعَها أ

«؛ امام علی فرمود:هر کسی که مال وقفی را بفروشد 
ً

 َعْدل
َ

 َو ل
ً
َیْقَبُل اهَّلُل ِمْنُه َصْرفا

نه  و  نه صدقه  باد، خداوند  او  بر  و همه مردم  و فرشتگان  یا ببخشد لعنت خدا 
توبه ای از او قبول نمی کند.1

ین خطر براى علماى دین،  سوء استفاده از موقعّیت ها، حرام است و  بزرگ تر
ی موقوفات اند 

ّ
باِطِل« )کسانی که متول

ْ
اِس ِبال

َ
 الّن

َ
ْموال

َ
وَن أ

ُ
ُکل

ْ
َیأ

َ
فساد مالی است. »ل

آیه  این  مصادیق  از  نمی کنند،  مصرف  شده  وقف   اهداف  مسیر  در  را  آن ها  و 
می باشند(.2 

نکته ها
حضرت  ْجَمِعیَن«؛ 

َ
أ اِس 

َ
الّن َو  َمالِئَکِة 

ْ
ال َو  اهَّلِل  ْعَنُة 

َ
ل ْیِه  

َ
َعل

َ
ف َوَهَبَها  ْو 

َ
أ َباَعَها  »َمْن 

ببخشد  یا  بفروشد،  را  وقفی  مال  که  کسی  هر  می فرمایند:   علی امیرمؤمنان 
لعنت خدا  و  فرشتگان و  همه مردم  بر  او  باد. 

کردن از روى سخط و غضب است. لعن خدا در  لعن به معناى راندن و دور 
کیفر  و  در  دنیا، قطع رحمت و  توفیق او است. لعن انسان به معناى دعا  آخرت، 

و نفرین برضد دیگرى است.3 
لعن خداوند

لعن خدا در مقابل رحمت خاص خداوند است. خداوند دو نوع رحمت دارد: 
که مقابل ندارد و شامل تمام مخلوقات و انسان ها اعم از مسلمان و  رحمت عام 
که عبارت است از نعمت های مادی و دنیوی. قسم دیگر  کافر و منافق می شود 
که فقط شامل مؤمنین و انسان های با  رحمت خداوند رحمت خاص الهی است 
تقوا می شود. )اعراف، 156(. اعطاء حکمت، فضایل نفسانی، نصرت و والیت، 
و  خیری  به  عاقبت  پاداشی،  هدایت  دنیوی،  رستگاری  گناهان،  بخشایش 
الهی است. در  از جلوه های مهم رحمت خاص  الهی  به بهشت  ورود  سرانجام 

1 . دعائم اإلسالم، ج  2، ص 341.
2 . تفسیر نور، ج  3، ص412.

3 . فرهنگ قرآن، ج  25، ص 181، مجمع البحرین، ج  6، ص 309، مفردات راغب، ج 1، ص 741. 
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برابر  این  رحمت، عذاب و  سخط الهی قرار دارد. کسی که مشمول لعن الهی واقع 
می شود، مشمول خشم و عذاب الهی و  از جلوه های رحمت خاص الهی در دنیا 

و  آخرت محروم می شود.   
آیت اهلل جوادی آملی در این باره می فرمایند: لعنت خداوند همانند لعن فرد 
رحمت  از  کردن  دور  و  طرد  بلکه  او«  بر  »لعنت  ید:  بگو که  نیست  لفظی  عادی 
خبر  لفظ  با  کردن  دور  و  طرد  این  از  آن گاه  است؛  کردن  عذاب  گرفتار  و  خاص 
می دهد.1 یعنی هرگاه خدا کسی را  لعن کند و  از  ملعون شدن او خبر دهد در  واقع 

گرفتار شدن او به عذاب، خبر می دهد.  دارد از 
بر این اساس، کسی که تصرف عدوانی در موقوفات داشته باشد و آن را به ملک 
درآورد  دیگری  ِملک  به  بخشش  یا  و  فروختن  یق  طر از  یا  درآورد،  خود  شخصی 
گرفتار عذاب دنیوی و اخروی خداوند می شود و از  مشمول لعن الهی و  در نتیجه 

یژه مؤمنین است محروم می شود.  که و تمامی جلوه های رحمت خاص خداوند 
لعن فرشتگان

لعن فرشتگان بر دو قسم است: یک: درخواست لعن و عذاب برای موقوفه خوار. 
ئکه مأموران  یرا مال دو: نزول عذاب الهی از جانب خداوند بر شخص موقوفه خوار. ز
که  اجرایی خشم و غضب الهی بر اقوام و انسان های تبه کار هستند. همان گونه 
که مأمور عذاب قوم حضرت لوط بودند، بعد از دیدار با حضرت  فرشتگان الهی 
لوط و نجات دادن حضرت لوط و مؤمنان به ایشان، عذاب الهی را بر قوم لوط 

کردند.2  فرود آوردند و اجرا 
یسند: فرشتگان نیز افزون بر  آیت اهلل جوادی آملی در مورد لعن فرشتگان می نو
اینکه با لعنت فعلی، عماًل مأمور دور نگه داشتن اینان از رحمت هستند، لفظًا هم 
آن ها را لعن می کنند و وقتی خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان لعنت می فرستند، 
یر پوشش مدّبرات امر اداره می شوند نیز بر آنان لعنت می فرستند؛  که ز همه عالم 
که  بفرستند موجوداتی هم  لعنت  کسی  بر  امرند  که مدّبرات  ئکه  وقتی مال یرا   ز

تحت تدبیر آنان هستند بر  او  لعنت می فرستند.3 

1 . تسنیم، ج 19، ص 101.
2 . هود، 81.

3 . تسنیم، ج 15، ص 47.
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لعن انسان ها
لعنت  را  موقوفه خواران  نیز  انسان ها  تمام   فرمایش حضرت علی اساس  بر 
به  آنان نسبت  کردن  ین  نفر به معنای  و  لفظ  مقوله  از  انسان ها  لعنت  می کنند. 
 ،الهی انبیاء  تمام  بنابراین  می شود.  او  برای  عذاب  تقاضای  و  موقوفه خوار 
لعن  را  او  نیز  کافر  انسان های  حتی  و  موقوف علیهم  واقف،  مؤمنین،   ،ائمه

ین می کنند.  یرا موقوفه خوار ظالم است و ظالم را همه نفر می کنند. ز
«؛ حضرت علی در ادامه به یکی دیگر از آثار 

ً
 َعْدل

َ
 َو ل

ً
 َیْقَبُل اهَّلُل ِمْنُه َصْرفا

َ
»ل

کرده و می فرمایند: خداوند نه صدقه و نه توبه ای از او قبول  موقوفه خواری اشاره 
نمی کند.

فقط  را  خوب  عمل  خداوند  قیَن1؛ 
َ
اْلُمّت ِمَن  اهَّلُل  ُل   َیَتَقّبَ ما 

َ
ِإّن یفه  شر آیه  اساس  بر 

که  را  مالی  انسان  که  می کند  اقتضا  مالی  تقوای  می کند.  قبول  تقوا  با  انسان  از 
کسی  کند از راه حالل و مشروع بدست آورده باشد.  می خواهد در راه خدا انفاق 
راه  در  هم  را  مال  آن  تمام  گر  ا است  کرده  کسب  را  مالی  موقوفه خواری  راه  از  که 

خداوند ببخشد یا با  آن حج انجام دهد، خداوند  از  او قبول نمی کند.
یسند: البته تقوا در متن عمل شرط حتمی  حضرت آیت اهلل جوادی آملی می نو
یا  و   از  ر آن است؛ یعنی انفاق در  راه خدا مثاًل باید با مال حالل اواًل و  پرهیز  
سمعه ثانیًا و اجتناب از مّنت و اذیت گیرنده صدقه ثالثًا باشد. این امور تقوای در 
متن عمل است. اّما زاید بر آن چیزی به عنوان تقوای عامل در سایر شئون زندگی 

کمال قبول دخیل است.2  الزم نیست، هرچند در 
که در دنیا خانه، زمین و یا مغازه وقفی در  کسانی  آیت اهلل نمازی می فرمایند: 
که این آتش است، یا مال فقراست، یا مال سادات  اختیار دارند، مواظب باشند 
گردانش است،  است یا مال امام حسین است یا وقف آقا امام زمان و شا
گلوى  که در  که این یك لقمه لذیذى است، خیر این آتش است  کسی فکر نکند 
شما فرو می رود و  اآلن احساس نمی کنید، مانند مواد منفجره اى که فعاًل به حالت 

انفجار نرسیده است و در عالم آخرت منفجر می شود.
مراقب  که  است  این  هستند،  موقوفات  بر  مسلط  که  کسانی  به  بنده  توصیه 

1 . مائده، 27.
2 . تسنیم، ج 14، ص 737.
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کسی ده یا  گر  کنند. ا که حق وقف و حق موقوٌف علیهم را به درستی ادا  باشند 
بیست سال قبل، ملکی را  اجاره کرده است، در آن موقع شاید اجاره اش یك تومان 
یا ده تومان بوده، ولی در طول بیست سال، اجاره افزایش پیدا می کند، بدون آن 
با روز را  که اداره اوقاف به او تذکر دهد، خود او پیشاپیش بیاید و اجاره مطابق 

تقدیم کند.1 
که مالکش آن را  در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد  سؤال: زمینی وجود دارد 
عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و  بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط 
ی 

ّ
کرده و خانه هاى مسکونی در آن بنا نموده اند، وظیفه آن اشخاص و متول پیدا 

چیست؟
گر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحّقق پیدا  جواب: ا
کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترّتب می شود و ساخت خانه هاى مسکونی 
توسط دیگران در آن براى خودشان غصب است و  بر آنان واجب است ساختمان 
ی شرعی آن تحویل دهند و 

ّ
کنند و به متول خود را  از بین ببرند و  زمین را تخلیه 

در غیر این صورت زمین بر ملك مالك شرعی آن باقی و تصرفات دیگران در آن 
متوقف بر اجازه مالك است.2 

1 . آیت اهلل نمازى، خطبه هاى نمازجمعه، سال 1388.
2 . أجوبة االستفتاءات )فارسی(؛ ص510.
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کبر، دانشنامه امام علی، 12جلد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  رشاد، علی ا
اسالمی، تهران، چاپ اول، 1380.

کشف األسرار و عدة األبرار، انتشارات  رشیدالدین میبدى احمد بن ابی سعد، 
کبیر، تهران، چاپ  پنجم ، 1371 ش . امیر 

حسن  امام  سیاسی  زندگی  در  پژوهشی  پنهان:  حقایق  احمد،  زمانی، 
کتاب، قم، چاپ پنجم، 1386. مجتبی، مؤسسه بوستان 

یه، اولین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف چشمه  سازمان اوقاف و امور خیر
یده و منتخب در بخش مقاالت، اندیشه جاری، بی تا. همیشه جاری، آثار برگز

یه، وقف میراث ماندگار،  معاونت فرهنگی، انتشارات اسوه.  سازمان اوقاف و امور خیر
سبحانی، جعفر، آیین وهابیت، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ اّول، 1364ش.
الفکر،  الفقهی لغة و اصطالحًا، در یك جلد، دار  القاموس  ابو جیب،  سعدى 

یه، چاپ دوم، 1408 ق. دمشق- سور
1جلد،  صالح(،  )للصبحی  البالغة  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  یف  شر

هجرت - قم، چاپ اول، 1414 ق.
انتشارات  دفتر  القرآن ،  تفسیر  فی  المیزان  حسین ،  محمد  سید  طباطبایی 

اسالمی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، چاپ پنجم ، 1417 ق .
یة  طبرسی، علی بن حسن، مشکاة األنوار فی غرر األخبار، 1جلد، المکتبة الحیدر

- نجف، چاپ دوم، 1385ق / 1965م / 1344ش.
ئل اإلمامة، 1جلد، بعثت -  یر بن رستم، دال طبرى آملی صغیر، محمد بن جر

ایران؛ قم، چاپ اّول، 1413ق.
تهران،   - مرتضوى  6جلد،  ین،  البحر مجمع  محمد،  بن  الدین  فخر  یحی،  طر

چاپ سوم، 1375ش.
دار  10جلد،  خرسان(،  )تحقیق  األحکام  تهذیب  الحسن،  بن  محمد  طوسی، 

الکتب اإلسالمیه - تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
طوسی، محمد بن الحسن، األمالی )للطوسی(، 1جلد، دار الثقافة - قم، چاپ 

اّول، 1414ق.



147

ت
ایا

رو
 و 

ت
آیا

ظر 
 من

ف از
وق

چاپ  قم،  جامعةالزهراء،  انتشارات  آرامش،  ساحل  تا  محسن،  عباسی ولدی، 
اّول، 1390.

عده اى از علماء، األصول الستة عشر، 1جلد، مؤسسة دار الحدیث الثقافیة - 
ایران؛ قم، چاپ اّول، 1423ق / 1381ش.

موسی  بن  علی  حضرت  زندگانی  خسروى،  موسی  مترجم  مجلسی،  عالمه 
الرضا، 1جلد، اسالمیة - تهران، چاپ اّول، 1380ش.

قاسمی، محمد علی، دانستنیهاى جوانان در سرزمین قرآن، 1جلد، نشر مشعر 
- تهران، چاپ اّول، 1389ش.

لنکرانی، محمدفاضل موحدى، جامع المسائل )فارسی - فاضل(، دو جلد، 
انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی تا.

فتال نیشابورى، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، 2جلد، 
انتشارات رضی؛ قم، چاپ اّول، 1375 ش.

فراهیدى، خلیل بن أحمد، کتاب العین، 9جلد، نشر هجرت - قم، چاپ دوم، 
1409ق.

دفتر  انتشارات  مرکز  تفسیرالقرآن،  فی  األصفی  محسن،  مال  کاشانی  فیض 
تبلیغات اسالمی، قم، چاپ اّول، 1418 ق.

چاپ  تهران،   الصدر،   انتشارات  الصافی،  تفسیر  محسن،  مال  کاشانی  فیض 
دوم،  1415 ق.

للرافعی،  الکبیر  الشرح  یب  غر فی  المنیر  المصباح  محمد،  بن  أحمد  فیومی، 
2جلد، مؤسسه دار الهجرة- قم، چاپ دوم، 1414ق.

کالمی، دفتر چهارم: امامت،  قدردان قراملکی، محمدحسن، پاسخ به شبهات 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران، چاپ اّول، 1388ش.

از قرآن، تهران،  قرائتی، محسن، اصول عقائد، 1جلد، مرکز فرهنگی درسهایی 
چاپ هشتم، 1389.

کبر، قاموس قرآن، 7 جلد، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، چاپ  قرشی، سید علی ا
ششم، 1412 ق.

قم،  الحدیث-  دار  15جلد،  الکافی،  اسحاق،  بن  یعقوب  بن  محمد  کلینی، 
چاپ اّول،  1429ق.
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کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، 8جلد، دار الکتب اإلسالمیه، 
چاپ چهارم، 1407 ق.

گلپایگانی، سید محمدرضا موسوى، مجمع المسائل )للگلبایگانی(، 5 جلد، 
یم، قم، چاپ دوم، 1409 ق. دار القرآن الکر

یت حوزه علمیه قم، قم، چاپ  لطیفی، رحیم، عالم برزخ، انتشارات مرکز مدیر
اّول، 1388ش.

المواعظ )للیثی(، 1جلد، دار  و  الحکم  لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون 
الحدیث- قم، چاپ اّول، 1376 ش.

ئمة  األ أخبار  ر  لدر األنوارالجامعة  بحار  محمدتقی،  بن  محمدباقر  مجلسی، 
بی-بیروت، چاپ دوم، 1403 ق. األطهار، 111جلد، دار إحیاء التراث العر

1جلد،  حدیث،  و  قرآن  نگاه  از  مصرف  الگوی  محمد،  ری شهری،  محمدی 
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، چاپ اّول، 1388ش.

پیامبر  حکمت نامه   ،اعظم پیامبر  افزار  نرم  محمد،  ری شهری،  محمدی 
اعظم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و مرکز تحقیقات دار الحدیث، 

قم. بی تا.
حدیث،  و  قرآن  نگاه  از  خانواده  تحکیم  محمد،  محمدی ری شهری، 

دارالحدیث، قم، چاپ اّول، 1387ش.
محمدی ری شهری، محمد، نرم افزار میزان الحکمة، دار الحدیث، قم، ویرایش 

دوم، 1389ش.
مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یك جلد، بی تا.

یم، 14جلد، وزارت فرهنگ  کلمات القرآن الکر مصطفوى، حسن، التحقیق فی 
و ارشاد اسالمی - تهران، چاپ اّول، 1368ش.

یم، 8جلد، مؤسسه بوستان  کر مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف قرآن 
کتاب - قم، چاپ دوم، 1389ش.

بوستان  مؤسسه  3جلد،  قرآن،  فرهنگ  یده  برگز قرآن،  معارف  و  فرهنگ  مرکز 
کتاب - قم، چاپ دوم، 1387ش.

کتاب - قم،  مرکزفرهنگ و معارف قرآن، اعالم القرآن، 3جلد، مؤسسه بوستان 
چاپ اّول، 1385ش.
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مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، 1374ش.
شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید )مکارم(، 3 جلد، انتشارات مدرسه 

امام علی بن ابی طالب، قم، چاپ دوم، 1427 ق.
کتاب اهلل المنزل،  مدرسه امام علی بن  مکارم شیرازى ناصر،  األمثل فی تفسیر 

ابی طالب، قم،  چاپ اّول، 1421 ق.
اإلمام  إلی  المنسوب  الفقه   ،هشتم امام  موسی،  بن  علی  به  منسوب 

الرضا، 1جلد، مؤسسه آل البیت- مشهد، چاپ اّول، 1406 ق.
کارگاه  تحقیق،  معاونت  اسالم،  معارف  و  علوم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه 
و  علوم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه  انتشارات  وقف،  به  دیگر  نگرشی  آموزشی 

معارف اسالم، مشهد، چاپ اّول، 1389.
موسوى همدانی سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان،  دفتر انتشارات اسالمی 

جامعة مدرسین حوزه علمیه قم،  قم، چاپ پنجم، 1374 ش.
نشر  جلد،  یك  در  اسالم،  در  خصوصی  مالکیت  احمدى،  علی  میانجی، 

دادگستر، تهران، چاپ اّول، 1424 ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم، 43 جلد، دار إحیاء 

بی، بیروت- لبنان، چاپ هفتم، ق. التراث العر
یوسفیان، نعمت اهلل، احکام اقتصادی، زمزم هدایت، قم، بی تا.

ى، حسین بن محمدتقی، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 28جلد،  نور
مؤسسة آل البیت- قم، چاپ اّول، 1408ق. 

ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف 
بمجموعة وّرام، 2جلد، مکتبه فقیه - قم، چاپ اّول، 1410 ق.

یز فیضی، بنیاد پژوهشهای  هاشم معروف الحسنی، وصیت و وقف، ترجمه عز
اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اّول، 1380ش.

کتابفروشی  یزدى، سید محمدکاظم طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، 2 جلد، 
داورى، قم، چاپ اّول.

یوسفیان، نعمت اهلل، اخالق اسالمی، 3جلد، اداره آموزشهاى عقیدتی سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه - قم، چاپ اّول، 1376ش.




