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مقدمه
وقف به دلیل آثار و کارکردهای گسترده و پایداری که دارد از دیر باز مورد توجه
حقیقی فرهنگهای مختلف در طول تار یخ بوده است.
شخصیتهای حقوقی و
ِ
در دین مبین اسالم نیز که آخرین دین الهی است این موضوع مورد توجه قرار
گرفته است و آیات و روایات فراوانی ناظر به این موضوع میباشد .پیامبر گرامی
اسالم و ائمه پیشگامان عمل به این آموز ه دینی بودهاند .مسلمین صدر
اسالم نیز هر کدام به مقدار توان خود سعی میکردند در لیست واقفین قرار گیرند.
اندیشمندان اسالمی نیز تا کنون از پرداختن به این موضوع در پژوهشهای
خود غفلت نورز یدهاند و از زوایای گوناگون فقهی ،حقوقی ،تار یخی و مانند آن
به این موضوع پرداختهاند .ولی یکی از مباحثی که تاکنون مغفول مانده و کمتر
روایات ناظر به وقف است .لذا بنا بر
به آن پرداخته شده است ،بررسی آیات و
ِ
علمی اندک خود در صدد برآمدیم تا
بضاعت
پیشنهاد آستانقدسرضوی ،با
ِ
ِ
این موضوع را در آئینۀ آیات و روایات بررسی کنیم تا فتح بابی برای پژوهشگران
گردد و پژوهشی در خور این موضوع مهم عرضه کنند و نواقص این اثر را برطرف
ِ
سازند.
روند کار ما در این اثر بدین قرار است:
 .1مخاطب این اثر ،مبلغین علوم اسالمی و عامه مردم هستند .به همین خاطر
سعی کردهایم وارد بحثهای فنی و تخصصی فقهی و رجالی نشویم که نه چنین
بضاعتی دار یم و نه چنین هدفی.
 .2بیان واژههای دخیل در فهم آیات و روایات.
 .3بیان نکتههایی در تبیین و تشر یح آیات و روایات.
 .4بیان احکام فقهی متناسب با روایات در ذیل هر حدیث در فصل پایانی.
سعی شده این احکام برگرفته از رسالۀ توضیحالمسائل و مجموعۀ استفتائات
مراجع عظام تقلید و ناظر به مسائل مورد ابتالی امروز مردم پیرامون وقف باشد.
 .5دستهبندی آیات و روایات در چهار فصل.
فصل اول :بیان کلیات :در این فصل به مباحثی از قبیل تعر یف واژههای
دخیل در موضوع وقف ،تار یخچه وقف ،مشروعیت وقف در اسالم ،دستهبندی
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آیات ناظر به موضوع وقف ،اشاره شده است.
فصل دوم :آثار و کارکردهای وقف .با توجه به این آثار ،هر مسلمانی که دارای
توانایی مالی باشد خود را موظف به وقف کردن میبیند.
اندک
ِ
فصل سوم :سیره عملی برخی از معصومین ،تا روشن شود که پیامبر
و ائمهخود از پیشگامان عمل به قانون وقف بودهاند و با گفتار و رفتار خود
دیگر مسلمانان را دعوت به وقف پارهای از اموالشان کردهاند.
فصل چهارم را به بیان برخی از آداب و احکام وقف اختصاص دادهایم .این
فصل در پانزده گفتار سامان یافته است.
علی اکبر تقیزاده
بهمنماه 1391
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فصل ّاول :کلیات
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گفتار اول :تعریف واژهها
 .1تعریف وقف
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«وقف» در لغت به معنای توقف ،ایستادن ،وقفه ،درنگ ،منع ،جلوگیری و
1
ممانعت و مانند آن به کار رفته است.
نویسنده مجمعالبحرین مینویسد :وقف در احادیث به معنای حبس کردن
اصل مال و رهاسازی منافع آن است .مثل اینکه شخص میگوید :این خانه
را وقف مساکین کردم 2.در قاموس قرآن نیز شبیه همین معنا برای آن ذکر شده
3
است.
در اصطالح فقها نیز وقف به معنای حبس کردن اصل مال و رهاسازی منافع
آن است 4.به بیان دیگر ،وقف یعنی :پایدار کردن بهرهبرداری از سرمایهها ،برای
5
مادی نسلها ،به انگیزه جلب رضای الهی.
تأمین نیازهای معنوی و
ِ
ماده  55قانون مدنى نیز در تعر یف وقف میگوید« :وقف عبارت است از
اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» .منظور از حبس نمودن عین مال،
نگاهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتیست كه موجب تلف
عین گردد  .منظور از تسبیل منافع ،واگذارى منافع در راه خداوند و امور خیر یه
6
اجتماعى ،میباشد.

.2تعریف صدقه
«صدقه» چیزى است كه انسان به قصد قربت از مال خود خارج سازد.
برخى گفتهاند :صدقه ،مطلق انفاق در راه خداست؛ ّ
اعم از اینكه واجب باشد
8
یا مستحب.
7

 . 1فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،ص .766
 . 2مجمع البحرین ،ج ،5ص     .129
 . 3قاموس قرآن،ج ،7ص     .236
 . 4تحریر الوسیلة ،ج ،2ص 62؛ مصطلحات الفقه ،ص .567
 . 5کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف ،ص .46
 . 6حقوق مدنى (امامى)؛ ج ،1ص .68
 . 7مفردات ،ص «،480صدق» .
 . 8المیزان ،ج  ،2ص  .397به نقل از :فرهنگ قرآن  ،ج ،18ص.380

.3حبس
«حبس» در لغت به معنای منع کردن ،بازداشتن و نگهداشتن مال است .به
اموال وقفی نیز از آن جهت که اصل مال نگهداشته میشود و خر ید و فروش و هر
گونه نقل و انتقال آن ممنوع میگردد ،تا سود و منافعش در راه خدا هز ینه شود
«حبس» گفته میشود.
ولی حبس در اصطالح فقه عبارت است از اینكه فردى ،عینى ّ
معین از
ملك خود را براى جهتى ّ
معین از جهات خیر ،مانند حبس َم ْركب براى انتقال
ّ
حاجیان به مكه ،یا عنوانى از عناوین؛ مانند حبس ملكى براى فقرا یا علما و یا
ّ
براى شخصى ّ
معین ،حبس كند؛ بدین گونه كه منافع آن -براى همیشه یا مدتى
ّ
معین-در آن جهت یا براى آن عنوان یا شخص صرف گردد.
ّ
ّ
تفاوت حبس با وقف :در وقف ،دائم بودن شرط صحت آن است؛ اما حبس به
ّ
صورت موقت نیز صحیح است.
4

 . 1زكات باطنی ،ص .34
 . 2احكام اقتصادى،ج ،2ص .51
 . 3به برخی از این روایات در بخشهای بعدی اشاره خواهد شد.
 . 4فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی ،ص 19؛ مجمع البحرین ،ج ،4ص60؛ مفردات الفاظ القرآن ،ص 216؛ القاموس الفقهی لغة و
اصطالحاً ،ص .75
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نویسنده ی کتاب زکات باطنی نیز معتقد است« :صدقه» هر گونه احسان و
كمك مالی و غیر مالی ،كه نشانگر صدق ادعای آدمی مبنی بر ایمان و محبت به
1
خداوند باشد ،خواه واجب باشد و یا مستحب.
اطالق صدقه بر وقف و نظایر آن ،براى این است كه امور مزبور نشانه صداقت
2
ایمان واقف است.
بر اساس تعر یف گفته شده میتوان گفت از بارزترین مصادیق صدقه ،وقف
میباشد .بنابراین میتوان در تنظیم آداب و احکام وقف از آیات و روایات مربوط
به صدقه مدد جست.
3
معصومین نیز فراوان از این واژه در وقفنامههای خود استفاده کردهاند.
بنابراین در بسیاری از روایات ،منظور از صدقه با توجه به قرائنی که وجود دارد
خصوص وقف است.
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مورد حبس :بنابر تصر یح بسیارى ،آنچه وقف آن صحیح است ،حبس آن نیز
صحیح است .بنابراین ،حبس تنها در عینى صحیح است كه با بقاى آن انتفاع
1
از آن امكانپذیر باشد .از این جهت ،حبس آب براى نوشیدن صحیح نیست.
بر اساس معنای لغوی« ،حبس» اعم از وقف است ،یعنی هم شامل وقف
میشود و هم شامل حبس .و به نظر میرسد در بسیاری از روایات منظور همان
وقف است .زیرا در برخی از کتب حدیثی ،احادیث حاوی این کلمه در ضمن
2
احادیث مربوط به وقف نقل شده است.

.4انواع وقف
وقف خاص و عام
عموم و خصوص در وقف با مالحظه موقوفعلیه است ،بنابراین وقف
خاص ،وقف بر شخص یا اشخاص ّ
معین است؛ مانند وقف بر اوالد یا وقف بر
ز ید و فرزندان او و وقف عام ،وقف بر جهات و مصالح عمومى؛ مانند مساجد،
مكانهاى استراحت ،مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین كلى؛ مثل
فقرا ،ایتام ،بیماران و كسانى كه در راه ماندهاند و مانند آن است و این اقسام سه
گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند ،هر چند از حیث احكام و آثار تفاوت
ً
دارند؛ مثال در وقف بر جهات و مصالح عمومى و نیز در وقف بر عناوین عمومى،
قبول كسى شرط نیست و همچنین وجود مصداق موقوفعلیهم در خارج،
هنگام اجراى صیغه وقف هم شرط نیست ،در حالى كه در وقف خاص این امور
شرط هستند .همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف
انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها ،وقف
به هیچ وجه قابل فروش نیست ،حتى اگر خراب شود .بر خالف وقف خاص و
ّ
وقف بر عناوین كلى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبدیل آنها در بعضى
3
از حالتهاى استثنایى جایز است.

 . 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ؛ ج ،3ص.203
. 2عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج ،2ص260؛ سنن ابن ماجه ،ج ،2كتاب الصدقات ( )4باب من وقف ،حدیث 2397؛
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص47؛ جامع أحادیث الشیعة (بروجردی) ،ج ،24ص.256
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .504
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وقف انتفاع و منفعت
«وقف انتفاع» وقفی است که از عین موقوف در امور مورد نظر استفاده شود؛
ً
مثال شخصی منزلش را وقف میکند تا به عنوان حسینیه از آن استفاده شده و
1
مراسم عزاداری برگزار گردد یا خانهای را برای سکونت موقوفعلیهم وقف کند.
«وقف منفعت» وقفی است که عین موقوف مورد استفاده قرار نمیگیرد ،بلکه
ً
منافع آن در امور خیر هز ینه میشود؛ و مثال شخصی ساختمان یا باغی را وقف
2
مینماید تا متولی درآمد آن را صرف ایتام و فقرا نماید.
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 . 1راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص 9؛ تحریر الوسیلة ،ج ،2ص .76
 . 2راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص 9؛ تحریر الوسیلة ،ج ،2ص .77

گفتار دوم :تاریخچه وقف
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سنت حسنه وقف از احکام تأسیسی اسالم و ویژه کشورهای اسالمی نیست،
بلکه سابقه بسیار کهنی به درازای تار یخ دارد .کعبه اولین مکانی است که قبل
از اسالم شناخته شده بود و به دست حضرت ابراهیم بازسازی شد .موقوفات
حضرت ابراهیم که تا امروز باقی مانده ،بهترین دلیل بر وجود وقف قبل از
اسالم است1.در کشورهای غربی و حتی نقاط دور افتاده جزایر استرالیا و آفر یقا
و در میان سرخپوستان آمر یکای جنوبی نیز این سنت وجود داشته است و این
اقوام برای معابد ،پرستشگاهها ،کلیساها ،صومعهها و دیرهایشان موقوفههایی
را اختصاص داده بودند .به ویژه در مصر باستان ،یونان ،چین ،ژاپن ،روم ،بابل
و فلسطین پیش از اسالم نیز موقوفاتی وجود داشته که برای جر یان کار معابد و
صومعهها و بازسازی آنها و گذران زندگی اسقفها ،برهمنها و کاهنان از درآمد
آن بهره میگرفتهاند و خود نیز آن را سرپرستی میکردند و به دانشآموزان مدارس
وابسته به معابد خدمات الزم را میدادند 2.هم اکنون نیز در غرب ،نهادهایی
همچون مؤسسه کولیستوک ،بنیاد نوبل ،شرکت مایکروسافت ،دانشگاه هاروارد
و دانشگاههای آ کسفورد و کمبر یج ،به شکل وقفی و بر اساس الگوی وقف
اسالمی اداره میشوند .هر یک از این دانشگاهها ساالنه میلیاردها دالر درآمد از
محل موقوفات دارند .این دانشگاهها در بحران اقتصادی غرب کمترین آسیب
3
را دیدند.

 . 1وقف ،ویژه هفته وقف ،دیماه  ،91ص .5
 . 2اندیشه جاری ،مقاله گذری کوتاه به تاریخچه وقف ،نوشته محمود فتحآبادی ،ص .243
 . 3کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف ،ص .7

گفتار سوم :مشروعیت وقف در اسالم
.1در کالم فقها و مفسرین
وقف از احکام امضایی اسالم میباشد .آیات و روایات فراوانی در قرآن کر یم
و منابع روایی ناظر به سنت حسنه وقف است .بر این اساس تمامی فقهای
ّ
امامیه وقف را امری مسلم و مفروغعنه میدانند و در کتابهای فقهی خود فصل
مستقلی را به بررسی احکام و آداب آن اختصاص دادهاند 2.فقهای اهل سنت نیز
اصل مشروعیت وقف را قبول دارند و فقط در دوام یا موقت بودن آن اختالف نظر
َ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
دارند 3.بسیاری از مفسران شیعه و سنی در ذیل آیه کر یمه ل ْن تنالوا ال ِب َّر َحت ٰى تن ِفقوا
ْ َ
َّ ُ ُّ َ َ ُ ْ ُ
َ َّ َ
اهَّلل ب ِه َع ٌ
لیم 4داستان وقف برخی از اصحاب
ِمما ت ِحبون و ما تن ِفقوا ِمن ش ْی ٍء ف ِإن ِ
5
پیامبر را بیان کردهاند.
1

یک :آیات انفاق
انفاق در لغت به معناى اخراج مال از ملك و در اصطالح قرآنّ ،
اعم از مال و غیر
6
مال و از واجب و غیر واجب است.
 . 1احكام امضایی :اموری است كه بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است .مجله فقه اهل بیت(فارسی)،
ج ،3ص.92
 . 2تحریر الوسیلة ،ج ،2ص 62؛ جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،28ص 3؛ تكملة العروة الوثقى ،ج ،1ص .184
 . 3وقف در فقه اسالمی ،ص  33به بعد.
 . 4آلعمران.92 ،
 . 5تسنیم ،ج  ،15ص 75؛ تفسیر نور الثقلین ،ج ،1ص 364؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ج ،2ص 214؛ كشف األسرار و
عدة األبرار ،ج ،2ص 200؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،ج ،2ص .50
 . 6برگزیده فرهنگ قرآن ،ج ،1ص.309
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 .2وقف در آیات قرآن کریم

ّ
قرآن کر یم به منزله قانون اساسی است که متکفل بیان کلیات است و وارد
موضوعات جزئی و فرعی جز در موارد الزم و ضروری نمیشود .در زمینۀ وقف نیز
در قرآن سوره و یا آیهای که به خصوص در مورد وقف و امثال آن باشد نیامده
است ،ولی به صورت كلی آیاتی درباره انفاق و مانند آن دار یم كه شامل وقف و
صدقات جار یه نیز میشود كه به نمونههایی از آن اشاره میکنیم.
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ُ

ْ

َ

ُ

ُ

َ

َ َ

ل ْن َتنالوا الب َّر َح ّت ٰى ُت ْن ِفقوا ِم َّما ُت ِح ُّب َ
ون َو ما ُت ْن ِفقوا ِم ْن ش ْی ٍء فإ ّن َ
اهَّلل ِب ِه َعلیمٌ؛ هرگز به
ِ
ِ
حقیقت نیكى به طور كامل نمىرسید تا از آنچه دوست دار ید انفاق كنید و آنچه
ِ
ً
از هر چیزى انفاق مىكنید خوب یا بد ،كم یا ز یاد ،به اخالص یا ر یا یقینا خدا به
1
آن داناست.
ْ
َ ُ َّ
َ
َ
َ ُ َّ ٌ َ َ َ ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ٌ
ْ
ٌ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َ
فیه و ال خلة و ال شفاعة
یا أ ّی َها الذین آمنوا أن ِفقوا ِمما رزقناكم ِمن قب ِل أن یأ ِت َی یوم ال بیع ِ
َ ْ ُ َ ُ ُ َّ
الظا ِل ُم َ
ون؛ اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،از آنچه به شما روزى
كافر ون هم
و ال ِ
دادهایم انفاق كنید ،پیش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه دادوستدى است و
2
نه دوستى و نه شفاعتى و كافران خود ستمكارانند.
لاْ
َ
َ ُّ َ َّ َ ُ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
ُ
ض و ال تیمموا
یا أیها ال
ذین َآمنوا أن ِفقوا ِم ْن َط ِّی ِ
بات ما كسبتم و ِمما أخرجنا لكم ِمن ا ر ِ
َ َُْ َ
ّاَ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ َ َ ُْ
ٌ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ْ
فیه و اعلموا أن اهَّلل غ ِن ّی حمید؛ اى
ذیه ِإل أن تغ ِمضوا ِ
آخ ِ
الخبیث ِمنه تن ِفقون و لستم ِب ِ
كسانى كه ایمان آوردهاید ،از چیزهاى پاكیزهاى كه به دست آوردهاید ،و از آنچه
ن انفاق
ناپاك آن نرو ید كه از آ 
براى شما از زمین برآوردهایم ،انفاق كنید و در پى ِ
نمایید ،در حالى كه آن را اگر به خودتان مىدادند ،جز با چشمپوشى و بىمیلى
3
نسبت به آن ،نمىگرفتید و بدانید كه خداوند ،بىنیاز ستوده [صفات ] است.
َ ُ َ
َ َ ْ َ ُ ْ
َْ ُ
ْ ُ
َ لاَ َ َّ َ
لى
َ و أن ِفقوا ِم ْن ما َر َزقناك ْم ِم ْن ق ْب ِل أ ْن َیأ ِت َی أ َح َدك ُم ال َم ْو ُت ف َیقول َر ِّب ل ْو أخ ْرتنی ِإ ٰ 
َأ َجل َقریب َف َأ َّص َّد َق َو َأ ُك ْن م َن َّ
الصا ِل َ
روزى شما گردانیدهایم ،انفاق
حین؛ و از آنچه
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
كنید ،پیش از آنكه یكى از شما را مرگ فرارسد و بگوید« :پروردگارا ،چرا تا مدتى
4
ل مرا به تأخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیكوكاران باشم؟».
بیشتر اج 
آیات فراوانی ما را تشویق به انفاق میکند که از نمونههای بارز آن وقف
5
میباشد.

دو :آیات صدقه
معنای صدقه در بخش تبیین واژهها گذشت .آیات ز یادی در قرآن کر یم،
انسانها را تشویق به دادن صدقه مالی میکند که یکی از بارزترین مصادیق
 . 1آلعمران.92 ،
 . 2بقره.254 ،
 . 3بقره.267 ،
 . 4منافقون.10 ،
 . 5بقره262 ،195 ،؛ نساء39 ،؛ رعد22 ،؛ فاطر29 ،؛ حدید.7 ،

صدقه ،وقف میباشد.

َْ
َ َْ ً
إ َّن ْال ُم َّص ّد َ  ْ َ ّ
ضا َح َس ًنا ُی َ
ضاع ُف َل ُه ْم َو َل ُه ْم َأ ْج ٌر َك ٌ
ریم ؛
قات َو أق َر ُضوا اهَّلل قر
قین َو ال ُم ّص ِد ِ
ِ
ِ
1

سه :آیات احسان به خویشاوندان و نیازمندان
احسان برگرفته از حسن است كه در دو معنا كاربرد دارد .1 :نعمت بخشیدن
به دیگرى؛  .2كار نیك انجام دادن .احسان برتر از عدالت است؛ زیرا عدالت
آن است كه انسان آنچه برعهده اوست بدهد و آنچه سهم اوست بگیرد ،ولى
احسان این است كه بیش از آنچه وظیفه اوست انجام دهد و كمتر از آنچه
حق اوست بگیرد 4.احسان از عناوین عامی است که مصادیق فراوانی دارد .یکی
از مصادیق مهم احسان به دیگران ،کمک مالی به نیازمندان ،به ویژه نیازمندان
فامیل است .در آیات زیر نیازمندانی که انسان باید نسبت به آنان احسان بورزد به
ترتیب اولویت ،بیان شده است .کمک مالی به نیازمندان با شیوههای متعددی
امکان پذیر است ،ولی از همه ماناتر احسان به نیازمندان از طریق وقف میباشد.
بخش مهمی از موقوفات پیامبر و ائمه و اصحاب آنان وقف بر فرزندان،
خویشاوندان و نیازمندان بوده است.
َ
ْ ٌ
ّ
ْ
م َح ّق ِل َّلسا ِئ ِل َو ال َم ْح ُر ومِ؛ و در اموال انسانهای با تقوا حقى براى
َ و فی أ ْموا ِل ِه 
 . 1حدید18 ،
 . 2منافقون.10 ،
 . 3بقره.262 ،
 . 4فرهنگ قرآن ج ،2ص.389
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در حقیقت ،مردان و زنان صدقهدهنده و آنان ك ه به خدا وامى نیكو دادهاند،
ش دوچندان گردد و اجرى نیكو خواهند داشت.
ایشان را پادا 
َ
ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ّ َ ْ لاَ َ َّ
َْ ُ
َ
َ
ْ
َ و أن ِفقوا ِمن ما رزقناكم ِمن قب ِل أن یأ ِت َی أحدكم الموت فیقول ر ِب لو أخرتنی ِإ ٰلى أج ٍل
َ
ََ َ َ
ق َو َأ ُك ْن م َن َّ
الصا ِل َ
روزى شما گردانیدهایم ،انفاق
حین2؛ و از آنچه
ریب فأ َّص ّد 
ِ
ق ٍ
ِ
ّ
كنید ،پیش از آنكه یكى از شما را مرگ فرارسد و بگوید« :پروردگارا ،چرا تا مدتى
ل مرا به تأخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیكوكاران باشم؟»
بیشتر اج 
ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ّ َ أْ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ٰ
یا أیها الذین آمنوا ال تب ِطلوا صدقا ِتك 
م ِبالم ِن و الذى؛ اى كسانى كه ایمان
3
آوردهاید ،صدقههاى خود را با ّمنت و آزار ،باطل مكنید.

19

سائل تهیدست و محروم از معیشت وجود دارد.
َ
َ و َّال َ
م َح ٌّق َم ْع ُلوم! ِل َّلسا ِئ  َ ْ َ ْ ُ
ذین فی أ ْموا ِل ِه ْ 
وم؛ نمازگزاران واقعی کسانیاند
ِ
ل و المحر ِ
ّ
كه در اموالشان حقى معلوم است ،براى درخواست كننده تهیدست و محروم از
2
معیشت و ثروت.
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ً
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
تامى َو ال َمساكین وَ
َ
َ
َ
َ و ْاع ُب ُدوا َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ٰ
اهَّلل َو ال تش ِركوا ِب ِه شیئا و ِبالوا ِلدی ِن ِإحسانا و ِب ِذی القر بى و الی 
ِ
1
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ْ
َ ََ َ ْ َْ ُ
مان ُك ْم إ َّن َ
ْ َ ْ َ ْ َّ
بى َو ْالجار ْال ُج ُنب َو َّ
جار ِذی ْال ُق ْر ٰ
اهَّلل
بیل و ما ملكت أی
الص ِ
اح ِب ِبالجن ِب و اب ِن الس ِ
ِ
ِ
ال ِ
ِ
ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ ً َ ُ ً
ورا3؛ و خدا را بپرستید ،و چیزى را با او شر یك مگردانید؛
ال ی ِحب من كان مختاال فخ

و به پدر و مادر احسان كنید؛ و درباره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و
بردگان خود نیكى
همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راهمانده و
ِ
كنید ،كه خدا كسى را كه ّ
متكبر و فخر فروش است دوست نمىدارد.
اَ
َ ْ َ َْ
ْ
ْ َ
ً
ُْ
َُُْ َ
ون إ ّل َ
َ َ
بى َو
اهَّلل َو ِبالوا ِل َد ْی ِن ِإ ْحسانا َو ِذی الق ْر ٰ 
و ِإذ أخذنا میثاق بنی ِإسرائیل ال تعبد ِ
َّ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َّ َ ً ْ ُ
تامى َو ْال َمساكین َو ُق ُولوا ِل َّلناس ُح ْس ًنا َو َأ ُ
ْال َی ٰ
الزكاة ث ّم ت َول ْیت ْم ِإال قلیال ِمنك ْم
قیموا الصالة و آتوا
ِ
ِ
َو َأ ْن ُت ْم ُم ْعر ُض َ
ون؛ 4و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه« :جز خدا
ِ

را نپرستید ،و به پدر و مادر ،و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان كنید ،و
زبان] خوش سخن بگویید ،و نماز را به پا دار ید ،و زكات را بدهید»؛
با مردم [به ِ
آنگاه ،جز اندكى از شما[ ،همگى] به حالت اعراض روى برتافتید.
ْ َ َ ُ ُّ
َ ْ
َ
َ ْ ْ
َ ُ
ْ ْ
َ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
اهَّلل و الیو ِم
ل ْی َس ال ِب ّر أ ْن ت َولوا ُو ُجوهك ْم ِق َبل ال َمش ِر ِق َو ال َمغ ِر ِب َو ِلك ّن ال ِب ّر َم ْن آمن ِب ِ

َ َّ ّ َ َ َ ٰ ْ َ َ ٰ ُ ّ َ
آْ
ُْ ْ ٰ َ َْ ٰ ْ
َ َْ َ َ ْ
َ
ساكین
تامى َو ال َم
ه ذ ِوی القر بى و الی 
لى ح ِب ِ 
تاب و الن ِب ِیین و آتى المال ع 
ال ِخ ِر و المال ِئك ِة و ال ِك ِ
َ َ َ َّ َ َ َ ٰ َّ َ َ ْ ُ ُ
َو ْاب َن َّ
وف َ
الس َ َّ َ َ
ّ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم ِإذا
قاب و أقام الصالة و آتى الزكاة و الم
ِ
الر ِ
بیل و السا ِئلین و ِْفی ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ ّ َ َ ُ
عاه ُدوا َو َّ
َ
رین ِفی ْال َبأ ِ َ َّ َّ َ َ ْ َ
الصاب َ
ولئ َك ُه ُم
ولئك ال
ذین َصدقوا َو أ ِ
سأ ِ
ِ
ساء و الضر ِاء و حین البأ ِ
ْال ُم َّت ُق َ
ون؛ نیكى این نیست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنید ،بلكه

نیكى واقعى و كامل كه شایسته است در همه امور شما مالك قرار گیرد ،منش
و رفتار كسانى است كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و
پیامبران ایمان آوردهاند و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خویشان و یتیمان
و درماندگان و درراهماندگان و نیازمندان و در راه آزادى بردگان مىدهند و نماز
 . 1ذاریات.19 ،
 . 2معارج 24 ،و .25
 . 3نساء.36،
 . 4بقره.83 ،

را با همه شرایطش بر پاى مىدارند ،و زكات مىپردازند و چون پیمان بندند به
پیمان خویش وفادارند ،و در تنگدستى و تهیدستى و رنج و بیمارى و هنگام
جنگ شكیبایند؛ اینانند كه در دیندارى و پیروى از حق راست گفتند و اینانند
1
كه پرهیزكارند.

 . 1بقره.177 ،
 . 2مقاییس اللغه ،ج  ،3ص 303؛ لسان العرب ،ج  ،7ص 384؛ المصباح ،ص .345
 . 3دائرة المعارف قرآن كریم ،ج ،5ص.299
 .4تفسیر راهنما ،ج10؛ ص.308
 . 5تفسیر موضوعی ،ج11؛ مراحل اخالق در قرآن ،ص .132
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چهار :آیات باقیاتالصالحات
این تعبیر از دو واژه «باقیات» از مصدر «بقاء» به معناى جاودانگى و
ّ
«صالحات» از مصدر «صالح» به معناى نیكى ،ضد تباهى 2تركیب یافته و
اصطالحى است قرآنى كه به ماندگارى پاداش كارهاى نیك براى انسان اشاره
دارد 3.در حقیقت این واژه اشاره به اموری دارد که از انسان به یادگار میماند و
آثار خوبش به دیگران میرسد .لذا طبیعی سخن آن بود که «الباقیات» وصف
ُ
«الصالحات الباقیات»؛ زیرا ،اعمالی
برای «الصالحات» باشد و گفته شود:
صالح هستند که متصف به ماندگاری میشوند ،ولی به جهت تأ کید بر بقای
عمل صالح در برابر اضمحالل حیات دنیا و ز ینتهای آن ،این جابجایی در
4
تعبیر صورت گرفته است.
تا انسان ،بیش از آنکه به فکر تأمین حیات دنیویاش باشد به فکر آخرتش
باشد و اموال و داراییهایش را با وقف و مانند آن ،ماندگار سازد .نیز فرزندانی
صالح از خود برجای گذارد تا به فکر پدر و مادرش باشد و مانند آن.
به فرموده آیتاهلل جوادی آملی ،باقیات الصالحات عبارت است از فرزند
صالحی که به فکر ما باشد ،صدقات جار یه؛ مانند «وقف» که خیر مالی آن به
دیگران برگردد ،کتاب خوبی که نفعش به همه برسد یا سنت خوبی که در جایی
5
از خود به یادگار بگذار یم که مردم به آن سنت حسنه عمل کنند.
آیتاهلل مکارم شیرازی نیز میفرمایند :گرچه جمعی از مفسران خواستهاند
ُ
«باقیات الصالحات» را در دائره خاصی مانند نمازهای پنجگانه ،یا ذکر
مفهوم
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«سبحاناهلل و الحمداهلل و ال اله االاهلل و اهلل اکبر» و امثال آن محدود کنند ،ولی
روشن است که ،مفهوم این تعبیر آن چنان وسیع و گسترده است كه هر فكر و
ً
ایده و گفتار و كردار صالح و شایستهاى كه طبعا باقى مىماند و اثرات و بركاتش
در اختیار افراد و جوامع قرار مىگیرد ،شامل مىشود 1.بنابراین میتوان گفت که
وقف از بارزترین مصادیق باقیاتالصالحات است؛ زیرا هم خود مال موقوفه
مدتهای ز یادی باقی میماند و از آثار و برکاتش دیگران استفاده میکنند و هم
پاداش آن برای انسان نزد خداوند باقی است.
ْ
ْ ُ َ َُْ َ َُ ْ
ُ َ ٌْ َْ َّ َ َ ً
ُّ ْ
َ
ّ
وابا َو َخ ْیرٌ
یات الصا ِلحات خیر ِعند ر ِبك ث
باق ُ 
المال و البن
یاة الدنیا َو ال ِ
ون زینة ال َح ِ
َ ً
أ َمال؛ مال و پسران زیور زندگى دنیایند ،و نیكیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد
2
پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز بهتر است.
ُ َ ْ ٌ ْ َ َ ّ َ َ ً َ َ ْ ٌ َ َ ًّ
َ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ً ْ
یات َّ
الصا ِلحات خیر ِعند ر ِبك ثوابا و خیر مردا؛ و
باق ُ 
و یزید اهَّلل الذین اهتدوا ه
دى َو ال ِ
خداوند كسانى را كه هدایت یافتهاند بر هدایتشان مىافزاید و نیكیهاى ماندگار،
3
نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوشفرجامتر است.
پنج :آیات ذخیرهسازی برای آخرت
آیات فراوانی در قرآن کر یم وجود دارد که انسانها را تشویق میکند تا برخی از
اموال خود را برای آخرت خودشان ذخیرهسازی کنند و قبل از آنکه خود به عالم
آخرت بروند ،بخشی از اموالشان را برای استفاده خود در عالم آخرت بفرستند.
لذا امام سجاد به نیازمندانی که از حضرت کمک مالی در یافت میکردند
میفرمود :آفرین به کسی که زاد و توشه مرا به سوی آخرت حمل میکند 4.از برترین
راههای پیشفرست بخشی از اموال ،استفاده از قانون وقف است.
َّ َ ُ َّ َ
َّ
َُْ ُ
َ َ ُ ُ ْ
َ
َُ ّ
َ
َ و َأ ُ
اهَّلل ِإن اهَّلل ِبما
قیموا
الصالة َو آتوا الزكاة َو ما تق ِد ُموا أِلنف ِسك ْم ِم ْن خ ْی ٍر ت ِجدوه ِعند ِ
َت ْع َم ُل َ
ون َب ٌ
صیر؛ و نماز را بر پا دار ید و زكات بپرداز ید و آنچه از كار نیك براى خود
ّ ً
پیش فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت .مسلما خدا به آنچه انجام مىدهید
 . 1تفسیر نمونه ،ج ،12ص 446؛ األصفى فی تفسیرالقرآن ،ج ،2ص 717؛ األمثل فی تفسیر كتاب اهلل المنزل ،ج ،9ص 283؛ تفسیر
الصافی ،ج ،3ص .244
 . 2کهف.46 ،
 . 3مریم.76 ،
 . 4تسنیم ،ج  ،10ص 527؛ به نقل از :بحار األنوار ،ج  ،46ص .98

بیناست.

1

َ َ
َُْ ُ
َْ
َ ً َ َ َ ً
َ َ ُ ُ َْ
َُ ّ
اهَّلل ِإ ّن
اهَّلل ُه َو خ ْیرا َو أ ْعظ َم أ ْجرا َو ْاستغ ِف ُر وا
َ و ما تق ِد ُموا أِلنف ِسك ْم ِم ْن خ ْی ٍر ت ِجدوه ِعند ِ
َ
اهَّلل َغ ُف ٌور َر ٌ
حیم؛ و آنچه را از عمل خیر براى خود پیش مىفرستید ،آن را نزد خدا

 . 1بقره.110 ،
 . 2م ّز ّمل.20 ،
 . 3فجر.24 ،
 . 4قصص.77 ،

وقف از منظر آیات و روایات

به بهترین صورت و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بخواهید كه
2
خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
ُ ُ َ َ ََ
ت ِل َحیاتی؛ مىگوید :اى كاش براى این زندگىام عبادت
َ یقول یا ل ْیتنی ق ّد ْم ُ 
3
خالصانه و كار نیك پیش فرستاده بودم.
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ ُ َّ َ آْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
صیب َك م َن ّ
اهَّلل إل ْی َك وَ
الدنیا َو أ ْح ِس ْن كما أ ْح َس َن ُ
َ
سن
َ و ْابت ِغ فیما آتاك اهَّلل الدار ال ِخرة و ال تن 
ِ
ِ
ْ ْ
ال َت ْبغ ْال َف َ
ساد ِفی أْ َال ْرض إ َّن َ
ن؛ در آنچه خدا به تو عطا كرده است
اهَّلل ال ُی ِح ُّب ال ُمف ِسدی 
ِ ِ
ِ
سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مكن و نیكى كن همانگونه
كه خدا به تو نیكى كرده است و در زمین خواهان فساد مباش ،بىتردید خدا
4
مفسدان را دوست ندارد.
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فصل دوم :آثار وقف و ضرورت آن
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ْ
ْ ُ َ َُْ َ َُ ْ
َ ً َ
ْ
ُ َ
ُّ ْ
یات َّ
حات خ ْی ٌر ِعن َد َر ّ ِب َك ثوابا َو خ ْی ٌر
الصا ِل
باق ُ 
المال و البن
یاة الدنیا َو ال ِ
ون زینة ال َح ِ

أ َمال؛ مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نیكیهاى ماندگار از نظر پاداش نزد
1
پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز بهتر است.
نکتهها
یک :واژهشناسی
«باقیات الصالحات» :در فصل اول ،معنای آن گذشت و روشن شد که یکی از
بارزترین مصادیق آن «وقف» است.
2
امل :آرزو ،امید.
دو :تحلیل
ماندگار شایسته ،نزد خدای
َ خ َیر ِع َند َر ّ ِبك؛ براساس این آیة شر یفه ،کارهای
ِ
سبحان ،دارای ارزش برتر است« 3.خیر» افعل تفضیل است و افعل تفضیل در
سنجش بین دو چیز به کار میرود .در این آیة شر یفه ،مال و فرزند به عنوان ز ینت
زندگی دنیا ،در یک طرف و «باقیات الصالحات» در طرف دیگر قرار گرفته است
و این دو با هم مقایسه شدهاند و «باقیات الصالحات» در نزد خداوند ،بر مال و
فرزند ترجیح داده شد ه است.
با توجه به آنچه در معنای «باقیات الصالحات» گذشت ،انسان میتواند با
پرورش فرزندان صالح و هز ینه کردن مال در راه خدا آنها را تبدیل به «باقیات
الصالحات» کند از بارزترین مصادیق هز ینه کردن مال در راه خدا ،وقف است.
خداوند متعال در تبیین هدف از آفر ینش انسان میفرماید :من جن و انس را
نیافر یدم ،جز اینکه فقط مرا بندگی کنند 4.بنابراین فقط باید از خدا اطاعت کرد،
به خاطر خدا باید زندگی کرد ،به خاطر خدا باید گذشت کرد ،به خاطر خدا باید
سکوت کرد ،به خاطر خدا باید فر یاد کشید ،به خاطر خدا باید کار کرد ،از چیزی
باید خوشحال بود که انسان را به خدا نزدیک کند و از چیزی باید آزرده خاطر بود
 . 1کهف.46 ،
 . 2قاموس قرآن ،ج ،1ص.113
 . 3تفسیر راهنما ،ج ،10ص.308
. 4ذاریات.56 ،

 . 1تا ساحل آرامش ،ج  ،1ص .29
 . 2الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا ،ص.339
 . 3الکافی ،ج ،2ص  191و .190
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که انسان را از خدا دور کند 1.و در یک کالم انسان باید برنامههای زندگیاش را به
گونهای تنظیم کند که خشنودی خدا را جلب کند .یکی از اموری که در جلب
خشنودی خداوند و رسیدن به هدف زندگی نقش بارزی دارد ،وقف است که
از مصادیق بارز باقیات الصالحات است و بر اساس آیه شر یفه ،چنین عملی
نزد خداوند نسبت به سایر اعمال پاداش بیشتری دارد .معنای این سخن این
است که وقف نزد خداوند متعال نسبت به سایر اعمال از محبوبیت بیشتری
برخوردار است .به ویژه اگر وقف ،در راستای حل گرفتار یهای مؤمنین باشد،
که در این صورت به فرمایش امام رضابا فضیلتترین عمل بعد از انجام
واجبات ،خوشحال کردن مؤمن است 2و روشن است که خوشحال کردن مؤمن
با برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی او صورت میگیرد .لذا امام صادق
میفرمایند :دوست داشتنیترین کارها نزد خداوند ،شادمان سازی انسانهای
مؤمن است .بدین صورت که گرسنگی را از او دور سازد ،یا گرفتار یاش 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 نمیشود .بلکه شامل برطرف
سازی هرگونه نیاز مادی ،معنوی ،آموزشی و مانند آن میشود .وقتی از محل درآمد
موقوفات ،به فقرا غذای گرم داده میشود یا کمک مالی به او میشود یا قرض
او پرداخت میشود یا کمک هز ینه تحصیلی یک طلبه و یا دانشجو پرداخت
میشود و ...او از خوشحالی در پوست خود نمیگنجد.
ٌ َ
خیر ا َمال :با توجه به هدف خلقت انسان ،آرزو و امید انسان باید جلب
خشنودی خداوند باشد .بنابراین هنگامی که باقیات الصالحات ،که وقف از
بارزترین مصادیق آن است نزد خداوند با ارزشتر است .امید و آرزوی انسان نیز
ن را در
باید این باشد که مالی را از راه مشروع و حالل بدست آورده و بخشی از آ 
راه خدا و در جهت تأمین نیازمندیهای متنوع مؤمنین وقف کند.
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ْ
ُ
َ َ
َْ
َ ُ ْ
‘لك ْن ُب ِع َثنا إِ ِلنف ِاقه» .
اهَّلل« :ل ْم ن ْب َعث ِل َج ْم ِع ال َم ِال َو ِ
قال َر ُسول ِ
رسول اکرم فرمود :ما پیامبران خدا برای جمع کردن مال برانگیخته نشدهایم،
بلکه برای هز ینه کردن آن (در راه خدا) برانگیخته شدهایم( .یعنی فلسفه وجودی
مال بهکار انداختن و استفاده کردن از آن است نه انباشته کردن).1
نکتهها
یک :واژه شناسی
2
«بعث» به معنای برانگیختن است.
3
«انفاق» به معنای خارج ساختن مال از دست خود و هز ینه کردن آن است.
دو :تحلیل روایت
بر اساس نظام توحیدی ،مالک حقیقی تمام اموال خداوند است .خداوند
بخشی از این اموال را به عنوان امانت در اختیار انسان قرار داده است .امام
صادق در اینباره میفرمایند :اموال ،از ِآن خداست و آنها را نزد آفر یدگان
خویش امانت نهاده است و فرمانشان داده که از آن ،با میانهروی بخورند و بنوشند
و با میانهروی ازدواج کنند و با میانهروی ،وسیله سواری بخرند و سوار شوند و بیش
از آن را به مؤمنان نیازمند ببخشند .هر که از این حد (اعتدال و میانهروی) فراتر
رود ،آنچه از آن مال میخورد و مینوشد ،حرام است و آنچه میپوشد ،حرام و آنچه
َْ ُ ُ
ال
ال َم 
به وسیله آن مال ،ازدواج میکند حرام و آنچه سوار میشود حرام است؛ «الم 
َ َّ َ َّ
َُ َ َ َ َْ َ ْ
اموال امانتی را زیر
ِ
اهَّلل عز و َجل َج َعله ودا ِئع ِعند خل ِقه.4»...بنابراین انسان باید این ِ
نظر خداوند و برابر با دستورالعمل اجرایی او هز ینه کند .دستورالعمل خداوند در
زمینه اموال این است که مال را برای هز ینه کردن در اختیار ما قرار داده است و
نه برای انباشته کردن .لذا روی هم انباشته کردن ثروت را تحت عنوان «تکاثر» به
شدت مذمت کرده و میفرماید :كسانى كه طال و نقره را ذخیره مىكنند و آن را در
 . 1مشكاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.183
 . 2قاموس ،ج ،1ص .203
 . 3قاموس ،ج ،7ص .98
 . 4اصالح الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث ،ص 13؛ أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ص.269

راه خدا هز ینه نمىكنند ،به عذابى دردناك خبر ده.
آیت اهلل جوادی آملی در اینباره مینویسند :بخیل گمان میكند در برابر
خداوند هم مالك است .از اینرو ،میتواند به اراده خود عمل كند .غافل از آنكه
مالكیت انسان نسبت به دیگران است نه نسبت به خدا .انسان در برابر خداوند،
مالكیتی ندارد تا بتواند بگوید من مال خود را انفاق نمیكنم .خدای سبحان
انسان را استخالف كرده (نه تملیك) و خلیفه خود در مالكیت مال معرفی كرده
است و هیچ خلیفهای حق ندارد در محدوده خالفت خویش بخل بورزد .انسان
َ
مستخلف و وكیل امین است ،نه مالك اصلی .از اینرو ،به انسان فرمان میدهد
از مال خدا انفاق كنید .خالصه ،خداوند كه این سمتها را به او داده ،انفاقهایی
ً
2
را نیز بر او واجب كرده است و بخل او در این امور كامال بیوجه است.
با توجه به این مطلب ،یک فرد مسلمان از همان زمانی که شروع به فعالیتهای
اقتصادی و کسب درآمد میکند ،میبایست هدف از آن را هز ینه کردن در جایی
قرار دهد که خداوند راضی به آن است.
فهرستی مختصر از موارد هز ینه کردن اموال برابر با دستور العمل خداوند ارائه
میشود:
3
 تأمین نیازمندیهای خود به دور از اسراف و تبذیر. تأمین نیازمندیهای خانواده در حد تأمین نیازمندیهای ضروری و رفاهی4
خانواده ،به دور از اسراف و تبذیر.
5
 پرداخت خمس و زکات و کفارات. کمک به طبقات مختلف نیازمند جامعه ،در قالب صدقه ،هدیه،6
قرضالحسنه ،بخشش و مانند آن.
 ساخت مراکز دینی و مذهبی و عامالمنفعه؛ مانند مسجد ،حسینیه ،مراکز7
بهداشتی -درمانی و آموزشی و. ...
1
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 . 1توبه.34 ،
 . 2تسنیم ج  ،16ص .440
 . 3مائده88 ،؛ انعام142 ،؛ اعراف31 ،؛ ملک.15 ،
 . 4رک :تحکیم خانواده ،ص  288به بعد.
 . 5انفال41 ،؛ توبه103 ،؛ مائده.95 ،
 . 6نساء36 ،؛ بقره83 ،؛ م ّز ّمل20 ،؛ ذاریات19 ،؛ معارج.24 ،
 . 7توبه18 ،؛ بقره195 ،؛ حدید.10 ،
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 ساخت بنگاههای اقتصادی و تولیدی ،با هدف رهایی از وابستگی به خارجو رسیدن به خودکفایی و استقالل اقتصادی در بخشهای مختلف کشاورزی،
1
دامداری ،صنعتی ،نظامی ،درمانی و. ...
 یکی از مهمترین مواردی که خداوند متعال دوست دارد مؤمنین اموالشانرا در آن جهت هز ینه کنند ،وقف بخشی از اموال است که با هدف تحقق
آرمانهای فوق به صورت پایدار هز ینه میشود 2.وقتی کسی مالی را جهت کمک
به نیازمندان یا بر پایی مراسم مذهبی و مانند آن وقف میکند ،تا زمانی که این
مال پابرجاست کسی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد ،لذا آن موردی که این مال
دائمی مالی پیدا میکند و تا زمانی که
برای آن وقف شده است یک پشتوانه
ِ
این مال باقی است و از آن بهرهبرداری میشود ،ثوابی به حساب واقف نیز تعلق
میگیرد .پس وقف ،بهترین و ماناترین نوع هز ینه کردن مال است.
بدین ترتیب اموال امانتی در جایی به کار برده میشود که خداوند؛ یعنی مالک
اصلی مال ،راضی به آن است.
َ ُ
ُ
ْ
ْ
اهَّلل
مال ِ 
و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ایشان بدهید؛ و آتوهم ِمن ِ 
َّ
ُ
الذی آتاك ْم.3

 . 1انفال60 ،؛ نساء141 ،؛ توبه.41 ،
 . 2کهف46 ،؛ مریم76 ،؛ بحار األنوار ،ج ،2ص.22
 . 3نور.33 ،
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 . 1دعائم اإلسالم ،ج ،2ص.340
 . 2نهج البالغة ،ص ،281خطبه .190
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س َذخ َیر َتان َف َد ُع ُ
َق َال َع ِل ّیَ ْ ُ َ َ َّ :
وه َما ِل َی ْو ِم ِه َما»؛
«الصدقة َو الح ْب ُ  ِ ِ
ٍ
حضرت علی فرمودند :صدقه و وقف دو ذخیره برای آخرت هستند ،پس
1
اموالتان را برای آن روز وانهید.
نکتهها
یک :واژه شناسی
ّ
تعر یف دو واژه «حبس» و «صدقه» در فصل اول گذشت.
دو :تحلیل روایت
هر انسانی سه دوره زمانی در اختیار دارد :گذشته ،اکنون و آینده .راستی آیا تا
کنون فکر کردهاید آینده انسان کجاست؟! آیا مرگ پایان کار انسان است یا آغازی
است بر زندگی بی پایان انسان .امام علی سرانجام کار انسان را قیامت
دانسته و میفرمایند قبل از اینکه قیامت فرا برسد خود را برای آن آماده کنید؛
ُ َ َ َ ُ
َ َّ ْ َ َ ْ ُ
َ ُّ َ َ َ ُ
2
َ«و ْام َهدوا ل ُه ق ْبل ُحلو ِل ِه َو أ ِعدوا ل ُه ق ْبل ن ُزو ِل ِه ف ِإن الغ َایة ال ِق َی َامة».
زمان حال نیز از دست ما
از این سه مقطع ،گذشته که از بین رفته استِ ،
ً
میگریزد ،ولی زمان آینده زمانی است که حتما به سراغ ما خواهد آمد و نمیتوان
آن را نادیده گرفت .ما در همین دنیا نیز فرداهایی دار یم که با اینکه یقین به فرا
ً
رسیدن آن ندار یم ،ولی برای آن برنامهریزی میکنیم؛ مثال در نظام اداری تمام
حقوق کارمند را به او نمیدهند ،بلکه بخشی از حقوق هر کارمندی را برای دوران
بازنشستگی کنار میگذارند تا ذخیرهای برای دوران بازنشستگی او باشد و چون
کارمند چنین آیندهای را حداقل احتمال میدهد اعتراضی نمیکند .همینطور
در انواع بیمهنامهها ،بیمه عمر و تأمین اجتماعی و مانند آن ،چنین عمل مشابهی
از جانب انسانهای عاقل و دوراندیش انجام میپذیرد.
قیامت نیز از فرداهایی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت شد ،به ویژه
که قیامت از فرداهایی است که بدون شک برای همگان پیش خواهد آمد ،پس بر
احتمالی دنیا به آن
هر انسان عاقل و آیندهنگری الزم است که بیشتر از فرداهای
ِ
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بیندیشد و برای آن روز ،خودش را آماده کند .به گفته امیرمؤمنان علی کسی
که به یاد رفتن از دنیا به آخرت است با شتاب به سوی خیرات پیش میرود 1.چون
نمیداند چه لحظهای مرگ ،او را با خود خواهد برد.
برتری سیستم اقتصادی اسالم بر سیستمهای اقتصادی بشری این است که
اسالم ،هم نیازمندیهای دنیوی انسان را در نظر میگیرد و هم نیازمندیهای
ابدی انسان را ،هم فرد را میبیند و هم اجتماع را ،هم نسل کنونی را میبیند و
هم نسلهای بعدی را ،هم توسعه مادی زندگی را و هم توسعه معنوی زندگی
را .سیستم پیشنهادی وقف در اسالم تمام این جهات را به زیبایی پیشنهاد
میدهد.
در این روایت امام علی صدقه و وقف را دو ذخیره برای آینده دانسته و
میفرمایند این دو را برای آن روز کنار بگذار ید.

 . 1نهج البالغة ،ص  ،473حکمت .31

گفتار چهارم :آنچه برای انسان میماند

 . 1حکمتنامه پیامبر اعظم ،ج،4ص .293
 . 2ترجمه مفردات راغب ،ج ،2ص .378
 . 3آشنایى با علوم قرآنى ،ص.96
 . 4فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  ،ج ،1ص .221
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ٌ َ
َ ً
َ
«س َبع ُة أسباب ُی َ
كت ُب ِل َلع ِبد َث ُ
َق َال َر ُسول اهللَ :
وابها َبعد َوفا ِت ِهَ :ر ُجل غ َر َس نخال،
ٍ
َ ّ ََ
ً
ً ََ َ ُ َ ً
َََ ً
َ َ
َ ً َ َ
صحفا ،أو َو ّرث ِعلما ،أو خلف
سجدا ،أو كتب م
َأو ًحفر ِبئرا ً ،أو أجرى َ نهرا ،أو بنى م ِ
َ
َ
غف ُر ل ُه َبعد َوفا ِته» ؛
َولدا صا ِلحا َیست ِ
مرگ آدمى ،ثواب آنها
پیامبر اکرم می فرماید :هفت چیز است كه بعد از ِ
برایش نوشته مىشود :مردى كه درخت خرمایى بكارد ،یا چاه آبى حفر كند ،یا
نهرى جارى سازد ،یا مسجدى بسازد ،یا كتابى بنویسد ،یا دانشى از خود به ارث
گذارد ،یا فرزند شایستهاى بر جاى نهد كه بعد از مرگش براى او از خدا آمرزش
1
بخواهد.
نکتهها
یک :واژه شناسی
ُ
ُ
مصحف :آن چیزى است كه جمعكننده و در برگیرنده -صحف و
َ
نوشتههاست ،جمعش مصاحف استَ .ص ِحیفة-كاغذى یا هر چیزى كه بر
ف و َص َحا ِئف -است 2.بدین ترتیب به تمام
ش ُص ُح 
آن نوشته مىشود ،جمع 
کتابها مصحف گفته میشود .به قرآن نیز از این جهت که بر برگههایی بین دو
جلد مانند یک کتاب نوشته شده« ،مصحف» گفته شده است 3.در این روایت
میتواند منظور از مصحف ،هرگونه کتاب سودمندی باشد که از یک نویسنده
باقی میماند و مورد استفاده نسلهای بعدی قرار میگیرد .البته بارزترین مصداق
کتاب ،قرآن کر یم است.
ابن السبیل :به مسافر در راهمانده و نیازمند ،ابن ّ
السبیل گفته مىشود؛ هر چند
در شهر خود داراى مال و سرمایه باشد .ابن ّ
السبیل به این معنا در قرآن و روایات
4
نیز به كار رفته و در بابهاى زكات و خمس از آن بحث شده است.
دو :تحلیل روایت
انسان موجودی است با حیات پایدار و نیازهای برقرار ،و هیچ راهی برای تأمین
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نیازمندیهای خود جز استفاده از محصول عملش ندارد 1.چون بعد از این که
مرگ انسان فرا رسد رابطهاش با خویشان و دوستان و اموالش قطع شده 2و انسان
میماند و عملکرد گذشته و نیازهای آیندهاش 3.مهمترین منابع انسان برای
تأمین نیازمندیهای حیات اخرویاش از این قرار است:
استفاده از ایمان و اعمال صالح گذشته که بر اساس اینکه دنیا به منزله فصل
کشت و آخرت (که با مرگ آغاز میشود) به منزله فصل برداشت است 4،به کمک
5
انسان آمده و تبدیل به اقالم مورد نیاز انسان میشود.
ولی انسان هست و ابدیت و مختصر اعمالی که در گذشته انجام داده ،راستی
این اعمال دست و پا شکسته ما تا چه مقدار و چه زمان میتواند نیازهای ما
را تأمین کند؟! لذا انسان نیاز به منابعی دارد که با مرگ انسان برقرار باشد و
پشتوانهای برای تأمین نیازمندیهای بیپایان او باشد .وقف یکی از مهمترین آن
منابع است؛ زیرا همانگونه که گفته شد ،وقف درباره اموالی است که اصلش
باقی میماند و تا دنیا برقرار است مورد استفاده و بهرهبرداری معنوی و یا علمی و
درمانی قرار میگیرد و هیچکس حق تغییر کاربری آن را ندارد ،لذا برای همیشه و
به نسبتی که مورد بهرهبرداری قرار میگیرد پاداشی برای واقف نیز منظور میشود،
همینطور شخص واقف برای همیشه مورد عنایت دعای خیر همه کسانی قرار
میگیرد که از موقوفه در طول تار یخ استفاده میکنند و برای واقفین طلب آمرزش
کرده و نثار روحشان فاتحه میخوانند.
بنابراین آنچه انسان در راه خدا به عنوان احسان و انفاق ،خمس و زکات،
صدقه جار یه ،وقف و مانند آن هز ینه میکند نه تنها از دست انسان نمیرود،
بلکه برای انسان باقی میماند و در واقع آن بخشی از اموال ،مال واقعی انسان به
حساب میآید که یا در دنیا برای تأمین نیازمندیهای خود و خانوادهاش هز ینه
کرده است و یا در راه خداوند از طریق وقف و صدقه و مانند آن به مصرف تأمین

 . 1نجم.39 ،
 . 2شعراء.88 ،
 . 3قصص.84 ،
 . 4حكمت نامه پیامبر اعظم ،ج ،5ص .526
 . 5آل عمران.

 . 1مجموعة ورام ،ج ،1ص.156
 . 2الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث ،ص .92
 . 3همان ،ص .94
 . 4بحار األنوار ،ج ،49ص.100
 . 5منافقون.10 ،
 . 6منافقون.11 ،
 . 7فجر.24 ،
 . 8مریم.76 ،
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نیازمندیهای اجتماعی رسانده است 1.لذا رسول اکرم فرمود :مال تو همان
چیزی است که با انفاق در راه خدا پیش از فرا رسیدن مرگت به آخرت میفرستی
و آنچه نگهمیداری و از خود بر جای میگذاری مال تو نیست ،بلکه مال وارث
تو میباشد 2.و با همین نگاه است که رسول اکرم هنگامی که گوسفندی را
ذبح کردند و جز سردستش همهاش را انفاق کردند ،عائشه گفت :جز سردستش
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 داراییاش را بین مردم تقسیم
کرد ،فضلبنسهل به حضرت گفت :این کار شما خسارت است ،آن حضرت در
پاسخش فرمودند :این کار نه تنها غرامت و خسارت نیست ،بلکه غنیمت و بهره
بردن است و بعد به او فرمودند :هز ینه کردن چیزی را که در عوض آن اجر و پاداش
4
و کرامتهای الهی را بدست میآوری غرامت و خسارت مپندار.
و شاید به همین خاطر است که کسانی که اهل انفاق نبودهاند در بدو ورود به
آخرت به هنگام فرارسیدن مرگشان تقاضای بازگشت به دنیا میکنند تا اموالشان
را در راه خدا انفاق کرده و اهل صدقه و وقف و مانند آن باشند 5و از آن در راه
تأمین نیازمندیهای آخرتی خود مدد گیرند .تقاضایی که هرگز برآورده نشده
و این افراد حسرت به دل ،وارد عالم برزخ میشوند 6و در قیامت نیز افسوس
میخورند که ایکاش برای آخرت خود چیزی از پیش میفرستادند 7.بنابراین
8
وقف بهترین پشتوانه و سرمایه برای وقف کننده به حساب میآید.
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َ َ
ً َ ً
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً ْ ً َ ْ َ
ك ذخرا َو ِذكرا َو أ ك َس َبك َح ْمدا َو أ ْجرا»؛
قال علی«ِ :إن خیر الم ِال ما أورث 
حضرت علی فرمود :بهترین مال آن است که برایت اندوخته و نام نیک برجای
1
نهد و سپاس و پاداش را برای تو بدستآورد.
نکتهها
انسان به گونهای آفر یده شده است که میل به زندگی جاو یدان دارد و از نیستی
و فنا بیزار است .این میل همواره در طول تار یخ در همگان وجود داشته و وجود
دارد ،هر چند کیفیت آن از نظر شدت و ضعف متفاوت باشد و از راه تعلیم و
ّ
تعلم نیز حاصل نشده است ،لذا نتیجه میگیر یم که از امور فطری است؛ یعنی
خداوند متعال انسان را به گونهای آفر یده است که میل به زندگی جاو یدان داشته
باشد 2.از طرفی دیگر میبینیم که عمر انسان محدود است و برای همیشه انسان
نمیتواند در دنیا بماند ،ولی میتواند یاد و نامش را جاودانه سازد به گونهای که
همواره مردم به یادش باشند و برای او دعا کنند و فاتحه بخوانند و مانند آن.
وقف مقداری از اموال
یکی از مهمترین راهکارها برای حصول این هدفِ ،
برای مصارف عمومی و یا خاص است .به این ترتیب هرگاه مردم از این اموال
بهرهبرداری میکنند ،یادی از بانیان و واقفان میکنند و انسان در همین دنیا
عمری جاودانه میکند.
خداوند متعال در قرآن کر یم در موارد متعددی به پیامبر اکرم و همه مؤمنین
میفرماید :مر یم 3،ابراهیم 4،موسی 5،اسماعیل 6،ادر یس 7،داود 8و ...را یاد کن.
این دست از آیات نشان میدهد که انسان میتواند رفتار خداپسندانهای داشته
شدن خوبیهایی مانند
باشد که دیگران از او یاد کنند و دیگران نیز برای فرهنگ ِ
 . 1عیون الحكم و المواعظ ،ص.153
 . 2قبسات ،ش  ،46ص .72
 . 3مریم.16 ،
 . 4مریم.41 ،
 . 5مریم.51 ،
 . 6مریم.54 ،
 . 7مریم.56 ،
 . 8ص.17 ،
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فرهنگ وقف ،باید از واقفین گذشته یاد کنند .لذا شایسته است کسانی که از
موقوفات بهرهبرداری میکنند همواره به یاد واقفین باشند و در دعاهای خود آنان
را نام ببرند.
البته منظور از ذکر این نکته این نیست که واقفین محترم هدف نهاییشان
جاودانهسازی نامشان باشد ،بلکه هدف اصلی از وقف ،جلب خشنودی
خداوند و هز ینه کردن مال در راهی است که خداوند میپسندد و جاودانهسازی
نام و یاد واقف ،خود به خود در ضمن آن هدف اصلی حاصل میشود و خودش
میتواند یکی از پاداشهای وقف باشد.
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ُ ّاَ
َ
َ لاَ
ُ
َ َ
ْ
َ
َ َ َ إْ ْ ُ ْ َ
ات ِالن َسان انق َط َ ع َع َمل ُ ه ِإل ِم ْن ث ٍث ِعل ٍم ُی ْن َتف ُع ِب ِه أ ْو
اهَّلل«ِ :إذا م
قال َر ُسول ِ
َ
ْ َ
َ
َ
َ َ َ
َصدق ٍة ت ْج ِری ل ُه أ ْو َول ٍد َصا ِلح َید ُعو له»؛
ٍ
رسول اکرم فرمود :پرونده اعمال آدمی پس از مرگش بسته خواهد شد ،مگر
در سه مورد :دانش سودمندی که از خود به یادگار نهاده ،صدقهای که آثار خیرش
1
همچنان جاری است و دعای فرزند صالحش که در حق اَاو دعا کند.
َ
َ َ ٌَ
َ َ َّ
أْ َ ّ َ لاَ ُ
َ َ
الص ِادق« : ل ْی َس َی ْت َب ُع َّالر ُجل َب ْعد َم ْو ِت ِه ِم َن ال ْج ِر ِإل ث ث ِخ َص ٍال صدقة
قال
َ
ْ َ َّ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ ُ ً
َ
أ ْج َر َاها ِفی حیا ِت ِه ف ِهی تج ِری له بعد وفا ِت ِه أو ولد صا ِلح یدعو له أو سنة هدى استنها
َ
ُ
َ
ف ِه َی ُی ْع َمل ِب َها َب ْعد ُه»؛
امام صادق فرمود :بعد از مرگ هیچ اجر و پاداشی بهره انسان نمیشود
مگر در سه چیز :مالی که در راه خدا وقف کرده و بعد از مرگش باقی است و مورد
استفاده قرار میگیرد؛ یا فرزند صالحی که برای او دعا میکند؛ یا سنتی هدایتگر،
2
پایهگذاری کرده است و بعد از حیات او پابرجاست و به آن عمل میشود.
ٌَ َْ
َ َ
َ ٌَ َ ْ َْ ُ َُ َ ُ ْ َ ٌ
َ َ َّ
ْ ْ
«س ّتة تل َح ُق ال ُمؤ ِم َن َب ْعد َوفا ِت ِه ،ولد یستغ ِفر له و مصحف
قال
الص ِادقِ : 
ُ َ ّ ُ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ َّ ٌ ُ ْ َ ُ
َ
ْ
َ
3
ْ
یخ ِلف ه و غرس یغ ِرسه و ِبئر یح ِفرها و صدقة یج ِریها و سنة یؤخذ ِبها ِمن بع ِد ِه»؛
امام صادق فرمود :شش چیز است که بعد از مرگ به مؤمن ملحق میشود:
فرزند صالحى كه به یاد والدین باشد و در حق آنان دعا و استغفار كند .قرآن
یا كتابى كه از انسان باقی بماند و مورد استفاده دیگران قرار بگیرد .درختى كه
كاشته و مردم بعد از مرگش از آن استفاده مىنمایند .چاه یا قنات آبى كه ایجاد
ف مىكند تا مادامى كه
كرده و مردم از آن بهرهمند شوند .اموالى را كه انسان وق 
آن موقوفات مورد بهرهبردارى مردم است ،انسان در برزخ نیز استفاده مىكند.
تأسیس یك نظام ،كار و راه خیرى كه بعد از مرگش مردم آن راه و خط و نظام را
4
پذیرفته و در آن سیر مىكنند.
 . 1روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،1ص.11
 . 2دعائم اإلسالم ،ج ،2ص.340
 . 3من ال یحضره الفقیه؛ ج4؛ ص .246
 . 4اصول عقاید ،ص .597

 . 1الحیاة ،ترجمه احمد آرام ،ج ،1ص.464
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نکتهها
یک :واژهها
صدقه :هر چند صدقه بر هر کار خوبی که برای رضای خدا انجام گیرد اطالق
میشود ،ولی در این روایت به قر ینه جمله «تجری له بعد وفاته» ظهور در وقف
دارد.
َ
ُس ّنة :یعنی هر کسی که روش ،سیاست و یا ابتکار جدیدی را پایهگذاری کند
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
برای ساخت مسکن محرومان ،بر پایی نماز جماعت در ادارات توسط شهید
رجائی و مانند آن.
دو :تحلیل روایت
پیامبر اکرم در تفاوت بین دنیا و آخرتفرمود :شما امروز در خانه كردار ید
نه حساب ،و فردا در خانه حسابید نه كردار 1.بنابراین مهلت انجام عمل بعد از فرا
سر سفره عملش بنشیند .ولی
ِ
رسیدن مرگ تمام میشود و پس از آن انسان باید ِ
ّ
اعمال انسان بر دو گونه است :اول اعمالی که انسان در زندگیاش انجام میدهد،
و پروندهاش بعد از عمل بسته شده و فقط ثواب و یا کیفرش برای انسان میماند.
ی انسان ،چه مثبت و چه منفی .دوم
مثل اکثر رفتارهای فردی ،اجتماعی و سیاس 
اعمالی که انسان در زندگیاش انجام میدهد ولی پروندهاش همچنان باز بوده
و هرگز بسته نمیشود.
در این چند روایت به برخی از این امور اشاره شده است .وقف یکی از بارزترین
این موارد است .کسی که کتابِ ،ملک ،مسجد ،حسینیه ،مدرسه ،فرش ،لوازم
مورد نیاز یک مرکز و مانند آن را وقف جایی جهت کمک به اسالم و مسلمین
میکند تا مادامی که وجود دارد ،لحظه به لحظه برای واقف آن پاداش منظور
میشود .درست مثل اینکه کسی مقداری مال در یک مؤسسه فعال اقتصادی
سرمایهگذاری کند و لحظه به لحظه از آن مؤسسه سود در یافت کند.
خداوند متعال در قرآن کر یم میفرماید :إ َّنا َن ْح ُن ُن ْحی ْال َم ْوتى ’ َو َن ْك ُت ُب ما َق َّد ُموا وَ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ
مام ُم ِب ٍین؛ به یقین ما مردگان را زنده مىكنیم و آنچه
آثارهم و كل ش ْی ٍء أحصیناه ِفی ِإ ٍ
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را از پیش فرستادهاند و تمام آثار آنها را مىنویسیم و همه چیز را در كتاب آشكار
1
كنندهاى برشمردهایم.
بر اساس این آیه شر یفه نه فقط اعمال ،بلكه همه آثار آن نیز ثبت مىشود و
ف و صدقه جار یه و
در حساب قیامت لحاظ مىگردد .خواه آثار خیر نظیر وق 
2
آموختن علم به مردم و  ...یا آثار ّ
شر مثل تأسیس مراكز فحشا.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب شر یف ثواباألعمال با نقل روایتی مینویسد :هر
ف
كس چاهى براى آب حفر كند تا به آب رسد و آن را بر مسلمانان ببخشد و یا وق 
آنها كند ،براى او همانند هر كه از آن آب وضو گیرد و نماز بخواند ثواب باشد و
نیز بهشماره موى بدن هر انسان یا چهار پا یا درنده و یا پرندهاى كه از آن استفاده
كرده و میكند براى او ثواب آزاد نمودن هزار بنده باشد و در روز قیامت بهعدد
ستارگان آسمان مردمى بهشفاعت او بر حوض قدس وارد شوند .عرض كردیم یا
رسول اهَّلل حوض قدس كدام است؟ سه بار فرمود حوضى كه مخصوص من
3
است.

 . 1یس.12 ،
 . 2تفسیر نور ،ج ، 7ص .525
 . 3ثواب األعمال و عقاب األعمال (ترجمه غفارى) ،ص.678

َ
گفتار هفتم :از بین برنده عذاب قبر و قیامت

 . 1میزان الحکمه ،ج  ،6ص .242
 . 2همان ،ص .216
 . 3سرچشمه اندیشه ،ج  ،2ص .459
 . 4عالم برزخ ،ص  ،144با تلخیص.
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ٌَ
َّ َ ُ ُ َّ ٌ َ َ ٌ
ٌ ُ
َق َال ٌّ
للكاف ِر
قایة
النار ،و ِو
ِ
علی« :الصد َقة جنة عظیمة و ِحجاب ِللم ِؤم ِن ِمن َِ
ََ
َ َ
ُ
َ ََ
َ
دف ُع ُّ
الس َ
اآلخ َر ِة ِمن
المال و ُی َع ِ ّجل ل ُه الخلف و ی
قم عن َبد ِن ِه ،و ما ل ُه فی ِ
ِمن تل ِ
ف ِ
َ
صیب»؛
ن ٍ
امام على فرمود :صدقه مؤمن (که وقف نمونه بارز آن است) سپرى بزرگ و
حجابى است براى او در برابر آتش ،و صدقه كافر ،دارایى او را از تلف شدن حفظ
مىكند و عوض آن در همین دنیا به او داده مىشود و بیمار ىها را از جسم وى
1
دور مىگرداند ،اما در آخرت نصیبى ندارد.
َ ُّ
َ َ
ُ
ّ
ّ
َ
«إن َّ َ َ َ َ ُ
َ
أهلها ح ّر القبور ،و إنما َیسـت ِظل ُ
الم ِؤم ُن
قال َر ُسول اهلل:
طف ُئ عن ِ
الصدقة لت ِ
ِ
ّ َ َ
الق َ
یام ِة فی ِظ ِل َصدق ِت ِه»؛
َی َوم ِ
پیامبر اکرم فرمود :صدقه (که وقف نمونه بارز آن است) ،گرماى قبرها را از
2
صدقه دهنده دور مىكند و روز قیامت ،مؤمن در سایه صدقه خود پناه مىگیرد .
نکتهها
یک :واژه شناسی
3
صدقه :از بارزترین مصادیق صدقه ،وقف است .لذا میتوان در تبیین موضوع
وقف از آیات و روایات ،از عنوان صدقه استفاده کرد.
قبور :جمع قبر و در روایات به دو معنا به کار رفته است :یکی قبر مادی و محل
دفن جسد میت؛ دیگری به معنای عالم برزخ؛ یعنی جهان مابین دنیا و آخرت
میباشد 4.منظور از قبر در این روایت مانند بسیاری از روایات دیگر ،عالم برزخ
است و نه خصوص قبر مادی.
دو :تحلیل روایت
 .1بعد از مرگ ،روح انسان از کالبد مادی و دنیوی خود خارج شده و در عالم
برزخ ،به یک کالبد و بدن مثالی (مانند بدنی که در حال خواب با آن خواب
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میبینیم) تعلق میگیرد و به زندگی خود تا قیام قیامت ادامه میدهد 1.مهمترین
ویژگی عالم برزخ این است که تمام انسانها مهمان اعمال و رفتار دنیویشان
هستند .لذا برزخ برای برخیها باغی از باغهای بهشت و برای برخی ،گودالی از
گودالهای جهنم است 2.کسی که در دنیا گرفتار معصیت و نافرمانی خدای
متعال شده و با توبه گذشته خود را جبران نکرده است ،ممکن است گرفتار
عذاب الهی در عالم برزخ شود .در این صورت ،انسان نیازمند چیزی است که
عذاب الهی را از او بردارد .بر اساس روایت فوق ،صدقه ،که بارزترین مصداق
آن وقف است ،میتواند حرارت عالم برزخ را خاموش سازد .به ویژه که بر اساس
برخی از روایات ،در عالم برزخ ،شفاعت نیز وجود ندارد 3.بنابراین در قیامت،
صدقهدهنده در سایه صدقه خود پنا ه میگیرد.
حضرت علی در یکی از وقفنامههای خود مینویسند« :هذا ما أوصى
َ َّ َ َ َ َ
َ
َ ُ
َ
َ
ابت َ
صرفنی ِب ِه َع ِن
جه ِ
غاء َو ِ
اهَّلل ِ
ِب ِه َوقضى فی ما ِل ِه ع ِل ٌّی عبد ِ
اهَّللِ ُ ،لیو ِلجنی ِب ِه الجنة وی ِ
ّالنارَ ،و َیصر َف ّالن َار َع ِّنی َی َوم َت َبی ُّض ُو ٌ
جوه َو َت َ
سو ّد ُوجوه»؛ این آن چیزى است كه
ِ
ِ
وصیت كرده بنده خدا على در مال خود براى رضاى خدا تا اینكه (به وسیلۀ این
وصیت) خدا مرا داخل بهشت نموده و مرا از آتش دوزخ دور سازد در روزى كه
4
صورتهایى سفید و صورتهایى سیاه مىگردد .
 .2بر اساس روایت ّاول ،حتی اگر واقف کافر باشد برایش سودمند است.
نهایت چون کافر اعتقادی به قیامت نداشته است و آن را هدفگذاری نکرده،
سود اخروی برای او در پی ندارد .ولی در دنیا سبب بیمه مال و بدنش در برابر
بیمار یها و حوادث میشود.

 . 1پاسخ به شبهات کالمی ،دفتر پنجم ،معاد ،ص .108
 . 2الكافی ،ج 3؛ ص.242
 . 3الكافی  ،ج 3؛ ص.242
 . 4مكاتیب األئمة ،ج ،4ص .477
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 . 1حكمت نامه پیامبر اعظم ،%ج ،4ص .292
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ُ
ً ُ َ
َ َّ ً
َ
َق َال َر ُسول اهللَ :
كان َل ُه ُ
أجر ُه ِومثل
عد ِه
«من َس ّن ُسنة َح َسنة ع ِمل بها ِمن َب ِ
ً
َ
ُ
ُ
َ ُ َ
ورهم شیئا»...؛
ور ِهم ِمن غ ِیر أن ینقص ِمن أج ِ
أج ِ
پیامبر اکرم :هر كه ّ
سنت نیكویى بگذارد كه پس از مرگش نیز بدان عمل
شود ،هم اجر خودش را دارد و هم به اندازه اجر كسانى كه به آن عمل مىكنند؛ بى
1
آنكه از اجر ایشان چیزى كم شود.
نکتهها
یک :واژه شناسی
ّ
سنة :به معنای طریق و روش است 2.شامل هرگونه رفتار و کرداری که شخصی
در زمان خودش بنیانگذاری کند و بعد از مرگ او مورد تبعیت دیگران قرار گیرد،
میشود .در این صورت هر کسی که از این سنت پیروی کند و آن را انجام دهد،
همزمان به این شخص و بنیانگذار این سنت ،پاداش داده میشود.
دو :تحلیل روایت
در قالب وقف ،به زیبایی میتوان پایهگذار سنتهایی ماندگار شد .زیرا وقف
تنها موردی است که کسی حق تغییر آن را بر خالف جهتی که واقف برای آن
تعیین کرده است ،ندارد .لذا با استفاده از ظرفیت وقف ،میتوان برای همیشه
بسیاری از معضالت اجتماعی ،فرهنگی ،خانوادگی و مانند آن را برطرف کرد .به
طور مثال ،اگر عوائد ِملکی وقف فقرای یک منطقه شود ،تا روز قیامت بخشی از
مشکالت فقرای آن منطقه حل میشود .یا اگر مالی وقف مدرسهای علمیه شود،
برای همیشه بخشی از هز ینههای آن مدرسه تأمین میشود.
به چند نمونه اشاره میشود:
وقف ورزشگاه ،پارک و آموزشگاههای ویژه بانوان به ویژه در مقطع دانشگاهی.
یکی از مشکالت نظام آموزشی به ویژه در مقطع آموزش عالی که اوج جوانی و
بیداری غرائز جنسی و تمایل دختر و پسر به یکدیگر است ،دانشگاهها با اختالط
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دختر و پسر برگزار میشود .که منشأ مفاسد ز یادی میشود .مراجع عظام تقلید
بارها خواستار تفکیک جنسیتی این مراکز شدهاند ،ولی هنوز گوش شنوایی برای
این خواسته مراجع پیدا نشده است .وقف دانشگاههای ویژه بانوان ،بهترین
راهکار حل این معضل است .این کار میتواند به سیرهای ماندگار برای سایر
واقفین برای حل این معضل تبدیل شود.
وقف امال ک درآمدزا در راستای حمایت از تولید ملی؛ مانند پرداخت جایزه
از محل درآمد موقوفه به کسانی که زمینه انتقال علم و فنآوری به داخل کشور را
فراهم کنند یا در امر صادرات کاالی ایرانی موفق باشند.
وقف در راستای حمایت از حوزههای علمیه ،مساجد ،چاپ و توز یع
کتب مذهبی بین اقشار جامعه ،تبلیغ اسالم با زبان هنر ،تبلیغ اسالم از طریق
ّ
شبکههای ماهوارهای و اینترنتی ،پرورش و اعزام مبلغ به خارج از کشور و مانند
آن .به ویژه با تأ کیدی که مراجع عظام تقلید بر استقالل مالی حوزهها و مساجد
و امر تبلیغ دارند و وابستگی مالی این مراکز را به دولت و صاحبان قدرت و
ثروت ،مصلحت نمیدانند؛ زیرا حوزه علمیه اگر وابسته به دولتها باشد،
شجاعت و جرأت الزم را برای بیان حقایق ،امر به معروف و نهی از منکر ،اعتراض
به کمبودها و نقصها و تالش برای پیادهسازی احکام الهی نخواهد داشت .و
همان بالیی بر سر حوزه علمیه شیعه خواهد آمد که بر سر رهبران و عالمان اهل
سنت و مسیحیت و مانند آن در آمده است؛ زیرا آنان به دلیل وابستگی مالیای
که به صاحبان قدرت و ثروت دارند ،جرأت سخن گفتن بر خالف سیاستهای
دولتمردانشان را ندارند و ناچارند همواره در چهارچوب خواستههای صاحبات
قدرت و ثروت سخن بگویند و در مقابل ظلم و ناعدالتی و جبهه استکبار جهانی
سکوت اختیار کنند.
وقف با توجه به نقش چند منظورهای که دارد میتواند کارکردهای گوناگون و
متفاوتی داشته باشد :توسعه علمی و فرهنگی و پژوهشی ،توسعه معنوی ،گسترش
فرهنگ دینی ،توز یع ثروت ،شکلگیری عدالت اقتصادی ،ایجاد اشتغال پایدار،
ر یشهکنی فقر ،ارتقای سطح زندگی دهکهای پایین جامعه و مانند آن بخشی از
کارکردهای وسیع وقف است.

راحتی جان دادن
گفتار نهم:
ِ

 . 1اخالق اسالمی ،ج ،3ص.136
 . 2األنبیاء.103 ،
 . 3بحار األنوار ،ج  ،74ص 66؛ الكافى ،ج ،2ص .204
 . 4فجر.20،
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ُ َ َّ
ْ
ْ ََّ
َ َ َّ
َْ ُ
َ
«م ْن َ
الص ِادقَ :
رات ال َم ْو ِت فل َیك ْن
اهَّلل َع ّز َو َجل َع ْن ُه َسك ِ 
أح َّب أن ُیخ ِفف
قال
َ َ َ ُ ً َ َ ْ ًّ َ
َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ
رات ْال َم ْوت َو َل ْم ُی ِص ْبهُ
ِلقراب ِت ِه وصوال و ِبوا ِلدی ِه بارا فإذا كان كذ ِلك هون اهَّلل علی ِه سك ِ 
ِ
َْ ً ً
فى َحیا ِت ِه فقرا َابدا»؛
امام صادق فرمود:هركس دوست دارد كه خداوند مرگ و لحظات جان
دادن را بر او سبك كند ،نسبت به بستگانش صله رحم و نسبت به پدر و مادرش
نیكى كند .هرگاه كسى چنین كند ،خداوند مرگ را بر او آسان مىكند و در زندگى
1
به فقر و تهیدستى مبتالیش نمىسازد.
َْ
َ
َ َ ًَّ ََ
َ َ َ َ
َ َ َّ
َ
َ
َ
اهلل أن
ف كان حقا على
«م ْن ك َسا أخ ُاه ِك ْس َوة ِشت ٍاء أ ْو ص ْی
الص ِادق:
قال
ِ
ٍ
َْ
َ
َ
َْْ َ ْ َُ ّ َ َ َ
َ
ْ َ َّ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ات المو ِت و أن یو ِسع علی ِه ِفی قب ِر ِه و أن
اب الجن ِة و أن یه ِون علی ِه سكر ِ 
َیك ُس َو ُه ِمن ِثی
ِ
َی ْل َقى ْال َملاَ ئ َك َة إ َذا َخ َر َج م ْن َق ْبره ب ْال ُب ْش َرى َو ُه َو َق ْو ُل اهَّلل َع َّز َو َج َّل فی ك َتابهَ :و َت َت َل َّق ُ
اه ُم
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ ْ ُ ِ ُ ُ َّ
َُ
ْ
ُُْ ْ ُ
ُ
َ
َ 2
ون ؛
ال َمال ِئكة هذا یومكم ال ِذی كنتم توعد 
امام صادق فرمود :هر كه لباسى زمستانى یا تابستانى به برادرش بپوشاند،
سزاوار است بر خدا كه او را از جامههاى بهشتى پوشاند و سختىهاى مردن را بر
او آسان كند و در قبرش بر او گشایش دهد و چون از قبر درآید فرشتگان با مژدگانى
از او مالقات كنند ،این است قول خداى عزوجل در كتابش :و فرشتگان به پیشواز
3
آنها روند كه امروز است آن روزى كه به شما وعده داده شده است.
نکتهها
انسان برای گذران زندگی و تأمین نیازمندیهای خود و خانوادهاش نیازمند
مال و سایر اشیا است و در اثر تعامل و ارتباطی که با مال دارد ،نوعی دلبستگی
به مال پیدا میکند .هرچه این ارتباط بیشتر و بیشتر میشود ،عالقه و وابستگی
َ ُ ُّ َ ْ َ
ون المال ُح ًّبا َج ًّما .4خطر این عالقه
انسان نیز به اموالش بیشتر میشود :و ت ِحب
شدید هنگام مرگ آشکار میشود .با فرا رسیدن مرگ انسان ،انسان از اموال مورد
عالقهاش جدا میشود ،ولی عالقه و دلبستگی به اموال همراهش هست ،به
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همین خاطر اینگونه افراد مرگ بسیار دشواری را تجربه میکنند؛ مانند کسی که
معتاد به مواد مخدر بوده است که اگر مواد را از او بگیرند ،چون وابستگی به مواد
در او وجود دارد ،این جدایی برای او بسیار دردناک و طاقتفرسا میباشد.
انفاق مال در راه خدا که وقف یکی از مهمترین مصادیق آن به حساب میآید
از دو جهت مرگ را بر انسان آسان میکند :یک :از جهت کم شدن عالقه انسان به
مال بیشتری در راه خدا انفاق کند ،وابستگی کمتری نسبت به
مال .هرچه انسان ِ
مال برای او ایجاد میشود در نتیجه هنگام مرگ وابستگی کمتری نسبت به مال
دارد و جدا شدن او از مال و ثروت راحتتر صورت میگیرد .دو :کسی که مالی را
در راه خدا هز ینه میکند بر اساس قانون تجسم عمل که متن عملش را بعد از مرگ
میبیند ،اموالی را که در راه خدا انفاق کرده است به شکل مناسب آنجا مشاهده
میکند .لذا هم عالقه به مال هنگام مرگش وجود دارد و هم اموال مورد عالقهاش.
آیتاهلل جوادی آملی دراینباره میفرمایند :مال و سایر اشیای جهان میراث
خداست .آنچه چند روز در اختیار انسان قرار داده است ،برای بهرهبرداری
ّ
صحیح از آن است .تعلق مذموم به چیزی كه از انسان جدا میشود عذابآور
است؛ زیرا عالقه میماند و محبوب جدا میشود و فراق حسرتبار آن
تحملناپذیر است ،ولی اگر بخل نباشد و مال در راه خدا انفاق شود ،براساس
ما ُت َق ّدموا َال ُنفس ُكم من َخیر َتج ُ
دوه ِع َند اهلل ،1همان را به بهترین وجه مییابد؛ یعنی
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ّ
همانگونه كه تعلق موجود است ،مورد عالقه هم به بهترین وضع موجود است و
2
وصال نشاطآور ،لذتبخش است.
این
ِ

 . 1بقره.110 ،
 . 2تسنیم ،ج  ،16ص .444

گفتار دهم :آسانشدن پیمودن راه کمال
َ
َّ
َ
ْ
َ َ ْ
ََ
َََ
َْ
َ ُ
ى َو اتقى* َو َص ّدق ِبال ُح ْسنى* ف َسن َی ِّس ُر ُه ِلل ُی ْسرى* َو أ ّما َمن َب ِخل َو ْاستغ َنى*
فأ ّما َم ْن أ ْعط 
َ
ُ َ َ
ْ
َو َك َّذ َب ب ُ
الح ْس َنى* ف َس ُن َی ِّس ُر ُه ِلل ُع ْس َر ى* َو َما ُی ْغ ِنى َع ْن ُه َمال ُه ِإذا َت َر ّدى؛ اما كسى كه ثروتش
ِ

 . 1لیل.11-5 ،
 . 2األمثل فی تفسیر كتاب اهلل المنزل ،ج ،20ص .256
 . 3همان.
 . 4همان .ترجمه المیزان ،ج ،20ص .509
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را در راه خدا انفاق كرد و پرهیزكارى پیشه ساخت و وعده نیكوتر را كه وعده
ت باور كرد ،پس به زودى او را براى
خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهیزكارى اس 
ت آماده مىكنیم و اما كسى
راه آسانى كه انجام همه اعمال نیك به توفیق خداس 
ت بخل ورز ید و خود را بىنیاز نشان داد و وعده نیكوتر را تكذیب
كه از انفاق ثرو 
ت آماده
كرد ،پس او را براى راه سخت و دشوارى كه سلب هرگونه توفیق از اوس 
مىكنیم و هنگامى كه به چاه هال كت و گودال گور سقوط كند ،ثروتش چیزى از
1
عذاب خدا را از او دفع نمىكند.
نکتهها
یک :واژهشناسی
«اعطی» :مقصود از این واژه در این آیه انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان
2
است.
«اتقی» :منظور از تقوی در این آیه این است که هدف از انفاق ،قرب به خداوند
متعال و جلب خشنودی او باشد ،مالی را که انفاق میکند از راه مشروع بدست
آورده باشد و در راه مشروع نیز انفاق کند و انفاق او همراه با منتگذاری و اذیت
3
نباشد.
«حسنی» :منظور از این واژه ایمان به پاداشهای الهی است که خداوند به اهل
انفاق وعده داده است و چون این وعدهها در قیامت محقق میشود ،الزمه ایمان
به وعدههای الهی ایمان به قیامت نیز هست و چون این وعدهها به وسیله انبیای
4
الهی به ما ابالغ شده است ،الزمهاش ایمان به انبیا نیز میباشد.
َ
ْ
«ف َس ُن َی ِّس ُر ُه ِلل ُی ْسرى» :در دنیا پیمودن راه کمال و انجام اعمال صالح را برای او
چنان آسان میکنیم که با رغبت و خواست قلبی آنها را انجام میدهد .نیز به او
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آرامش و طمأنینه میدهیم و تحمل مشکالت را برای او آسان میکنیم .در آخرت
نیز راه بهشت را به سوی او میگشاییم و مال ئکه را به استقبال آنها میفرستیم و
1
او به آسانی راه بهشت را در پیش میگیرد و وارد آن میشود.
دو :تحلیل
 .1اعطاء مال در راه خدا که وقف یکی از مصادیق بارز آن است نیازمند
پیشزمینههای کالمی و اعتقادی فراوان است .از مهمترین این پیشزمینهها
اعتقاد به خدای یگانه به عنوان تنها معبود و کارگردان نظام هستی است .کسی
میتواند در راستای فقر زدایی و توسعه فرهنگی و معنوی جامعه ،اموالش را
وقف کند که اعتقاد به خدا و ربوبیت او داشته باشد .همینطور کسی میتواند
دست از اموال خودش به نفع افراد یا امور عامالمنفعه بردارد که اعتقادی راسخ
به وعدههای الهی داشته باشد و بداند که با وقف کردن بخشی از اموالش نه تنها
چیزی از دست نمیدهد ،بلکه چندین برابر به دست میآورد .امام صادق
میفرمایند :کسی که یقین داشته باشد که آنچه در راه خدا میدهد ،جایش پر
2
میشود اهل جود و عطا میشود.
ً
و چون این پاداشها عمدتا در آخرت به انسان داد ه میشود ،شخص واقف
باید اعتقاد راسخ به قیامت داشته باشد.
یکی از مهمترین آثار وقف ،پاکسازی جان انسانی از رذائل اخالقی؛ مانند:
مالدوستی ،خودمحوری ،بخل و  ...و آراستهسازی جان انسان به صفات نیک
اخالقی؛ مانند ایثار ،سخاوت ،نوعدوستی ،مشارکت اجتماعی ،همدردی با فقرا
و صلهرحم است.
 .2مهمترین پاداشی که خداوند در دنیا به انسانهایی که اهل جود و بخشش
هستند و بخشی از اموالشان را وقف میکنند میدهد ،این است که انجام
اعمال صالح؛ مانند انفاق در راه خدا ،نماز خواندن ،روزهگرفتن ،جهاد در راه
خدا ،تبلیغ و ترو یج دین خدا و مانند آن برای او آسان میشود .در واقع کسی که به
خاطر خدا حاضر است از بخشی از اموال خودش بگذرد ،خداوند قلب او را برای
پذیرش مراحل باالتری از ایمان و انجام عمل صالح میگشاید .در نتیجه چنین
 . 1األمثل فی تفسیر كتاب اهلل المنزل ،ج ،20ص .256
 . 2من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.416

فردی به آسانی معارف الهی را میفهمد و آنها را میپذیرد و دشوار یهای عمل
به آن را تحمل میکند و در برابر باید و نبایدهای دین منقاد و تسلیم است 1و انجام
گناه برای او دشوار است؛ بر خالف کسی که اهل ایمان و عمل صالح برخواسته از
ِ
روح ایمان نیست که انجام گناه برای او آسان و انجام اعمال صالح از جمله انفاق
مال در راه خدا دشوار است؛ زیرا در اثر کفر اعتقادی یا کفر عملی قلبش برای کفر
َ
و گناه گشوده شده استَ  :ف َم ْن ُیر ِد ُ
اهَّلل َأ ْن َی ْه ِد َی ُه َی ْش َر ْ  َ ْ َ ُ إْ ْ
الم َو َم ْن ُی ِر ْد أ ْن
ح صدره ِل ِلس ِ
ِ

اسالم ،گشاده مىسازد و آنكس را كه بخاطر اعمال خالفش بخواهد گمراه سازد،
سینهاش را آنچنان تنگ مىكند كه گویا مىخواهد به آسمان باال برود ،این گونه
2
خداوند پلیدى را بر افرادى كه ایمان نمىآورند قرار مىدهد!

 . 1تسنیم ،ج  ،27ص .108
 . 2انعام.125 ،
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ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ ً
جا َك َأ َّنما َی َّص َّع ُد فی َّ
الر ْج َس َع َلى َّال َ
الس ِ َ َ َ ْ َ ُ ُ ّ
ذین
ی ِضله یجعل صدره ض ِیقا حر
ِ
ماء كذ ِلك یجعل اهَّلل ِ
ال ُی ْؤ ِم ُن َ
ون؛ آنكس را كه خدا بخواهد هدایت كند ،سینهاش را براى (پذیرش)
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ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ ُ
َ ُ َ
قول ُ
عن ّ
ابن َآد َم:
یت ّالن ِب َّی وهو یقرأ ألهاكم التكاثر ،قال« :ی
مطرف عن أبیه :أت
َ
َ
اّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
مالی مالی .قالَ :
ست فأبل َ
یت ،أو لب َ
لت فأ َفن َ
ابن َآد َم من مالك إل ما أ ك َ
وهل لك َی َ
یت،
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َ َ
مض َ
یت؟!»؛ ّ
مطرف ،از پدرش نقل میکند که میگفت :نزد پیامبر
أو تصدقت فأ
رفتم .مشغول تالوت این آیه بود :شما را افتخار بر یكدیگر به افزونى ،سرگرم كرد.
فرمود :زاده آدم مىگوید :مال از ِآن من است .اى آدمیزاد! آیا از مالت چیزى از
ِآن توست ،جز آنچه مىخورى و فانى مىسازى یا آنچه مىپوشى و مىپوسانى یا
1
آنچه صدقه مىدهى و جارى مىسازى؟
نکتهها
یک :واژهها
بسیارى مال و قوم،
«تكاثر » از ر یشه «ك -ث -ر» به معناى هماوردى و تفاخر در
ِ
ت از
مناقب خود را برشمردن ،افزونبینى و ز یادهطلبى آمده است .برخى روایا 
جمله روایتى از رسول خدا تكاثر را به گردآورى مال از طریق نامشروع و خوددارى
2
از اداى حق آن و ذخیره كردن آن تفسیر كرده است.
دو :تحلیل
 .1تالش اقتصادی با هدف خود محوری ،انباشتهسازی ،فخرفروشی بر دیگران،
مسابقه برای جلو زدن از رقیبان و امثال آن از مصادیق بارز تکاثر بوده و بسیار
ناپسند و عذابآور است .ولی تالش اقتصادی و کسب درآمد از راه مشروع،
چنانچه با هدف تأمین نیازهای خود و خانواده و انفاق در راه خدا باشد نه تنها
ناپسند نیست ،بلکه از برترین مصادیق عبادت میباشد.
ً
 .2از مجموعه اموال انسان ،آنچه واقعا مال انسان است دو بخش است :یک:
واقعی مورد نیازش رسانده است .دو :آنچه
مصارف
آنچه در زندگی دنیویاش به
ِ
ِ
َ َْ
َ َْ ً َ َ ً
ُ
َ
در راه خدا از طریق انفاق و یا وقف پسانداز کرده است .و أق ِرضوا اهَّلل قرضا حسنا
َ
َ
َو ما ُت َق ّد ُموا َل ْن ُفس ُك ْم م ْن َخ ْیر َتج ُد ُ  ْ َ
اهَّلل ُه َو َخ ْی ًرا َو أ ْع َظ َم أ ْج ًرا؛ و به خدا «قرض
وه ِعند ِ
ِ
ِ أِ ِ
ٍ ِ
الحسنه» دهید و در راه او انفاق نمایید و (بدانید) آنچه را از كارهاى نیك براى
 . 1حكمت نامه پیامبر اعظم ،ج ،13ص .104
 . 2دائرة المعارف قرآن كریم ،ج ،8ص.481

 . 1م ّز ّمل.20 ،
 . 2األمالی ،طوسی ،ص.519
 . 3ایمان و آثار آن ،ص.309 :
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خود از پیش مىفرستید ،نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید
یافت و از خدا آمرزش بطلبید كه خداوند آمرزنده و مهربان است!1سایر اموال
ُ ْ
َ َ َ َ
2
انسان مال ورثه است«َ :و َما َعدا ذ ِلك ف ُه َو َمال ال َو ِار ِث».
 .3نمونهای از وقف اموال اضافی
استاد شیخ حسین انصار یان مینویسند :امیرمؤمنان خرج خود را به
اندازه گرفته بود .او هر روز خانه عوض نمىكرد؛ هر روز اسب عوض نمىكرد،
سه ماه یكبار ،لباس عوض نمىكرد .سالى یك بار فرش عوض نمىكرد؛ نقاشى
گرانقیمت نداشت ،گچبرى نداشت و آینهكارى نداشت ،بلكه آن حضرت
مىگفت :آن مقدار درخت خرما كه دارد خرج مرا مىدهد ،پس اآلن كه این صد
هزار تا درخت خرما به ثمر نشسته ،اضافه بر خرج من در زندگى است .آن حضرت
اهل این هم نبود كه آن درختان را بفروشد و پولش را بانك بگذارد و بعد هم برود
به این طرف و آن طرف كه ببیند كدام بانك بیشتر سود مىدهد .حضرت فرمود:
م بیاور .قنبر مىگوید :من یك قلم و یك صفحه
قنبر! یك قلم و یك صفحه برای 
براى نوشتن آوردم و به امیرمؤمنان دادم .دیندار مىگوید ،خودم و دیگران ،و
دیگران هم هر كه مىخواهند باشند .حضرت اینطور نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم.
این صد هزار درخت خرما را كه تمام آنها را به دست خودم نشاندهام و اكنون
به لطف خدا ،به میوه نشستهاند ،وقف نیازمندان و محتاجان مردم مسلمان
كردم و تولیت آن را به حسن و حسینم واگذار نمودم .حسن و حسین خودم هم
حق ندارند یك دانه از این خرماها را بخورند ،مگر آنكه آنان هم مثل فقرا ،نیازمند
3
بشوند .این رفتار ،نمونه یك دیندار واقعى است.
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ُ َ
ُ ُ َ َ
ُ ْ َ َْ َ َ
َْ
َجاب ٌر َق َالَ :
«س ِم ْع ُت ُه َیقول :ك ْیف َی ْز َهد ق ْو ٌم ِفی أن َی ْع َملوا الخ ْی َر َو قد كان َع ِل ٌّیَ و
ِ
ُ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ ًَ
َْ
َُ َُْ
ًَ َ
ات ل ُه ،ف َج َعل َها َصدقة َم ْب ُتولة ت ْج ِری ِم ْن
أ
د
ق
اهلل
د
هو عب
ِ
وجب َله الجنة عمد ِإلى قرب ٍ
َ َِ ّ
ْ ُ ََ
الل ُه َّم إ َّن َما َف َع ْل ُت َه َذا ِل َت ْصر َف َو ْجهی َعن َّالنارَ ،و َت ْصر َف َّالن َار َعنْ
َب ْع ِد ِه ِللفقر ِاء؟! قال:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْج ِهی»؛ جابر میگوید :از امام صادق شنیدم که آن حضرت از بیمیلی برخی
از مردمان نسبت به خودداری از انجام کار خیر گالیه میکرد و میفرمود :چگونه
عدهای از مردمان نسبت به انجام کار خیر؛ مانند وقف بخشی از اموال خود در راه
خدا بیمیل هستند ،در حالی که حضرت علی با وجود اینکه بنده (خالص
و کامل) خداوند بود و بهشت را خداوند بر او واجب کرده بود ،ولی تکیهاش بر
انجام کارهایی بود که او را به خداوند نزدیک میکرد .لذا اموال خودش را در راه
خدا وقف بر فقرا و نیازمندان میساخت تا بعد از او جاری باشد .و هنگام وقف
کردن اموالش میفرمود :بار خدایا من این مالم را در راه تو وقف کردم تا تو چهرهام
1
را از سوختن در آتش جهنم بازداری و آتش را از اینکه چهره مرا بسوزاند نگهداری.
یک :واژه شناسی
ُ
2
َ«ی ْز َهد» :از ماده «زهد» به معنای بیمیلی و بیاعتنایی.
ُ
ُ
3
ات» :جمع «ق َربه» به معنای اموری است که انسان را به خدا نزدیک میکند.
«ق ُر َب ٍ
َ
ًَ
َ«م ْب ُتولة» :از َ«ب َتل» به معنای چیزی را از چیزى دیگر بر یدن و جدا كردن 4.این
واژه از آن جهت بر اموال وقفی اطالق میشود که واقف ،مال وقفی را از اموالش جدا
میکند .در نتیجه این مال از اموالش بر یده شده و به دیگران منتقل نمیشود.
دو :تحلیل روایت
َ
ْ
ُ
ُ َ
َ َ
َ
ْ
ْ
«ك ْیف َی ْز َهد ق ْو ٌم ِفی أن َیع َملوا الخ ْی َر»؛ حضرت امام صادق از بیاعتنایی
برخی نسبت به وقف گالیه کرده و میفرمایند :چگونه برخی به خود اجازه میدهند
نسبت به انجام کار خیر که از بارزترین مصادیق آن وقف است بیاعتنا باشند.
 . 1األصول الستة عشر ،ص.232
 . 2لسان العرب ،ج ،3ص 196؛ كتاب العین ،ج ،2ص 128؛ قاموس قرآن ،ج ،3ص 183؛ التحقیق فی كلمات القرآن الكریم ،ج
 ،4ص .355
 . 3مجمع البحرین ،ج ،2ص .142
 . 4فرهنگ عربی فارسی ،ج  ،1ص .176

آن حضرت میفرمایند :وقتی حضرت علی که بهشت بر او واجب است ،ای 
ن
همه به وقف اهمیت داده و خود را بینیاز از وقف نمیداند ،چگونه عدهای به
وقف بیتوجه هستند .بنابراین امام صادق از دوستداران و شیعیانشان
انتظار دارند که با الگوگیری از حضرت علی تداومبخش سنت حسنه وقف
باشند.

ترس از آینده
برخی نگران هستند که اگر بخشی از اموالشان را وقف کنند ،در آینده ممکن
است در اثر بیماری یا از کارافتادگی و مانند آن نیاز به آن پیدا کنند و در اثر وقف
کردن نتوانند از مالشان استفاده کرده و محتاج فرزندان و دیگران شوند .شیطان
َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ
م الفق َر َو
نیز بر تنور ترس از آینده میدمد و وعده فقر میدهد :الشیطان ی ِعدك 
ْ ُ َْ
ُ
م َم ْغ ِف َر ًة ِم ْن ُه َو َف ْض ًال َو ُ
شاء َو ُ
واس ٌع َع ٌ
لیم؛ شیطان شما را از
اهَّلل َی ِع ُدك ْ 
اهَّلل ِ
َیأ ُم ُرك ْم ِبالف ْح ِ
تهیدستى بیم مىدهد و شما را به زشتى وا مىدارد ،و[لى] خداوند از جانب خود
1
به شما وعده آمرزش و بخشش مىدهد و خداوند گشایشگر داناست.
ً
به این دسته از افراد باید گفت :اوال ما میگوییم بخشی از اموالتان را وقف
ً
کنید و نه تمام آن را .ثانیا مگر نیازهای ما منحصر به عالم دنیا و فرداهای دنیا
میشود .دنیا خانه موقت انسان است و آخرت خانه همیشگی ما چطور شما به
فکر تأمین نیازهای فرداهای دنیا هستید ولی به فکر تأمین نیازمندیهای حیات
ً
ابدیتان نیستید؟! ثالثا شما با وقف کردن با خداوند معامله کنید .بگویید خدایا
من بخشی از اموالم را به خاطر تو و در راه تو وقف میکنم تو هم حامی و پشتیبان
ً
من در روزهای گرفتاری من باش .رابعا شیطان وعده فقر میدهد و خدا وعده
بخشندگی ،کدام وعده اطمینان بخشتر است؟ وعده خدا یا وعده شیطان؟!
قرآن میگوید :شیطان به آنان وعده مىدهد ،و ایشان را در آرزوها مىافكند و جز
فر یب به آنان وعده نمىدهد 2.ولی خدا وعدهاش را خالف نمىكندّ ،اما بیشتر
 . 1بقره.268 ،
 . 2نساء.120 ،
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مردم نمىدانند.
عملکرد نامطلوب برخی از متولیان موقوفات
عمل نکردن به نیت واقف ،تغییر نام برخی موقوفات ،دخالت نابجای دولت
در امور و اموال موقوفه و تسلط برخی دستگاهها و نهادها بر برخی از موقوفات،
رها شدن برخی از موقوفات به حال خود ،اجاره ناچیز برخی از موقوفات نسبت به
امال ک مشابه ،تصرف عدوانی و غصب برخی موقوفات توسط متولیان یا صاحبان
قدرت و ثروت و دهها عملکرد نامطلوب دیگر ،سبب میشود که کسانی که این
2
عملکردها را مشاهده میکنند نسبت به وقف کردن بیانگیزه شوند.
نداشتن مال و ثروت کافی
ً
برخی واقعا دلشان میخواهد جزء واقفین باشند ،ولی به دلیل نداشتن
ً
توانمندی مالی موفق به آن نمیشوند .چون خیال میکنند حتما انسان باید زمین
یا منزل یا مغازهای را وقف کنند ،درحالی که میتوانند با تهیه یک کتاب مفید
برای کتابخانه مسجد یا مدرسه علمیه ،یا یک ظرف و فرش مورد نیاز آشپزخانه
مسجد و مانند آن جزء واقفین باشند .یا میتوانند با پرداخت مقداری پول در
وقف یک مسجد یا حسینیه یا مدرسه علمیه و مانند آن شر یک باشند .امام
علی میفرمایند :از انفاق و بخشش کم در راه خدا خجالت نکشید ،بلکه از
ْ ْ َ َْ
اَ َ ْ َ
یل
اینکه جزء
انفاق کنندگان نباشید خجالت بکشید« :ل تست ِح ِمن ِإعط ِاء الق ِل ِ
َ َّ ْ َ َ َ َ ُّ
ْ
3
ف ِإن ال ِح ْرمان أقل ِمنه» .
انگیزههای حضرت علی در وقف کردن
َ
َ َ َ ُ
ات ل ُه» :به راستی اگر بهشت رفتن حضرت علی مسلم بود،
«ع َمد ِإلى ق ُر َب ٍ
آن حضرت با چه انگیزهای اموالش را وقف میکند؟! امام صادق در تبیین
انگیزه حضرت علی میفرمایند :تکیه آن حضرت به اعمالی بود که ایشان را
به خداوند نزدیک میکند .بنابراین حضرت امیرمؤمنان بهشتی شدن را هدف
برین زندگی خود نمیدانست ،بلکه مهمترین هدف برای آن حضرت ،رسیدن به
عالیترین درجات قرب الیاهلل بود .و این هدف زمانی حاصل میشود که انسان
1
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هر چه دارد را در راه جلب خشنودی خدایش تقدیم کند.
َ َ
َُْ
َ ًَ
ًَ َ
«ف َج َعل َها َصدقة َم ْب ُتولة ت ْج ِری ِم ْن َب ْع ِد ِه ِللفق َر ِاء» :آن حضرت اموالش را وقف
بر فقرا کرد .این جمله نشان میدهد که آن حضرت خود را در مقابل نیازمندان
جامعه مسئول میدانسته است .در قرآن کر یم و سنت معصومین آیات و
روایات فراوانی وجود دارد که همه توانمندان را در برابر نیازمندان مسئول میداند
و از آنان میخواهد نسبت به نیازمندان بیتفاوت نباشند .در آیات قرآن کر یم
خداوند به شدت کسانی را که در برابر نیازمندان بیتفاوت هستند سرزنش کرده
و سختترین عذابها را در انتظار آنان میداند 1.اولیای دین نیز ،گرسنه ماندن،
برهنگی ،سوءتغذیه و مرگ نیازمندان را متوجه ثروتمندان جامعه در خودداری
از پرداخت حق محرومان میدانند و میگویند خداوند در روز قیامت آنان را
در اثر این بیتوجهی به عذاب دردناکی گرفتار خواهد کرد 2.و این خود نشان
ی که فقیری در جامعه وجود دارد ،تمامی توانگران در برابرشان
میدهد که تا مادام 
مسئولند 3.و وقف بر نیازمندان ،معلوالن ،بیماران ،یتیمان و سایر اقشار نیازمند
جامعه ،یکی از بهترین راههای حمایتی از آنان است.
َ
َ َ َّ َّ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
«قال :الل ُه َّم ِإن َما ف َعل ُت هذا ِل َت ْص ِرف َو ْج ِهی َع ِن ّالن ِارَ ،و تص ِرف الن َار ع ْن َوج ِهی»؛
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
با وقف بخشی از اموال خود بر فقرا از خداوند میخواهد که او را از خطر آتش
جهنم برهاند و او را مستحق عذاب نکند ،نه اینکه آن حضرت در اثر گناهانی
که انجام داده است مستحق عذاب شده و اآلن خواهان بخشش خدا باشد .آری
اگر حضرت نسبت به محرومان بیتوجه میبود و به وظیفه اجتماعی خود در برابر
فقرا عمل نمیکرد گرفتار عذاب خدا میشد.
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فصل سوم :پیشگامان وقف
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َ َ
َ ْ ً َ
َّ أْ َ َ
قال الکاظم«ِ :إن ال ْرض ِهلِل َج َعل َها َوقفا َعلى ِع َب ِاد ِه»؛ امام كاظم :زمین از
1
ف بر بندگان خود كرده است.
آن خداى متعال است كه آن را وق 
نکتهها
یک :واژه شناسی
«وقف» :این واژه به معنای نگهداشتن اصل و رها کردن منفعت یک چیز
2
است.
َََ
«عباد» :عباد جمع عبد از ر یشه «عبد» است و به معنای نهایت فروتنی به
همراه اطاعت در برابر موال میباشد 3.این واژه در قرآن کر یم در مقابل استکبار و
گردنکشی به کار رفته است4.بدین ترتیب عبد کسی است که در برابر دستورات
خداوند فروتن و مطیع باشد و گردنکشی و استکبار نداشته باشد.
دو :تحلیل روایت
َّ أْ َ َ
ِ«إن ال ْرض ِهلِل»؛ زمین مال خداست .این جمله اشاره به توحید در مالکیت
دارد .مالکیت به معنای دارایی و صاحب چیزی بودن است و آن یا حقیقی
است یا اعتباری؛ مالکیت اعتباری ،با معامالت و قراردادها و بخششها شکل
میگیرد؛ مانند مالکیت افراد نسبت به خانه ،کفش و لباسشان و ...اما مالکیت
حقیقی ،امری تکوینی و واقعی است که صاحب چیزی و حق تصرف به نحو
حقیقی برای اوست .این نوع مالکیت در جهان هستی منحصر به خدای تعالی
است و توحید در مالکیت هم به این معناست که در بینش نظری توحیدی،
جهان هستی اعم از مجرد و مادی ،فرشته و انسان ،آسمان و زمین ،آب و هوا و هر
چیز دیگری که نام موجود بر آن نهاده شود ملک خداست .حتی جسم و جان ما،
ً
5
اعضا و جوارح ما حقیقتا از آن خداست.
َ َ ْ ً َ
«ج َعل َها َوقفا َعلى ِع َب ِاد ِه»؛ خداوند متعال زمین را که مالک آن است وقف
 . 1الكافی ،ج ،5ص.297
 . 2مجمع البحرین ،ج ،5ص .130
 . 3التحقیق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص     13
 . 4انبیاء19 ،؛ غافر60 ،؛ اعراف.206 ،
 . 5توحید و صفات الهی ،ص .188
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بندگانش کرده است .لذا خداوند نخستین واقفی است که موضوع وقف را کلید
زده است .معنای وقف این است که اصل آن را نگه میدارند و منافعش را رها
میکنند .بر این اساس ،زمین در ملکیت خداوند باقی است و در مقابل خداوند
متعال ما مالک زمین نیستیم (هر چند هر یک از انسانها نسبت به یکدیگر،
مالک بخشی از زمین و متعلقات آن هستند) ،بلکه فقط حق بهرهمندی از منافع
آن را در راستای بندگی خداوند متعال دار یم .اشاره شد که بنده به کسی گفته
میشود که در مقابل موالیش فروتن و مطیع باشد و سبک زندگی او در زندگی
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،همسایهداری ،و ...برخواسته از
دستورات وحی و عقل باشد .بنابراین فقط بندگان مطیع و فروتن خداوند حق
بهرهمندی از منافع زمین را دارند و تصرف انسانهای سرکش و مستکبر ،تصرفی
غاصبانه است.
نکته دیگری که از این بخش از روایت فهمیده میشود این است که جهت
وقف باید در راستای گسترش فرهنگ عبادت و حمایت از بندگان خداوند
متعال باشد .لذا واقفین محترم خوب است قبل از وقف کردن مال مورد نظرشان
با صاحبنظران مشورت کنند و جهتی را برای وقف انتخاب کنند که راه بندگی
خدا را بیشتر تسهیل میکند .در غیر اینصورت ،چنانچه جهت وقف ،در
راستای کمک به ظلم و گناه یا ترو یج فرقههای باطل باشد باطل است .ذکر چند
مسأله در این مورد ضروری است:
مسأله:
سؤال :رئیس فرقۀ منحرفى امالك خود را به این فرقه وقف كرده است و با توجه
به این كه مشروعیت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفى اهداف و
اعتقادات و اعمال این فرقۀ منحرفه فاسد و گمراه كننده و باطل هستند ،آیا این
وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقۀ مذكور جایز است؟
جواب :اگر ثابت شود جهتى كه ملك براى آن وقف شده ،جهتى حرام و از
مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است ،چنین وقفى باطل بوده و استفاده از آن
ً
1
اموال در جهتى كه شرعا حرام است ،صحیح نمىباشد.
سؤال :شخصى بهایى منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائیت وقف نموده
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ّ
و از دنیا مىرود ،فرزندان وى نیز محل سكونت خود را ترك كرده و به شهر دیگرى
ّ
رفته و سپس با دنیا وداع كردهاند ،یكى از فرزندان واقف زنده و مدعى است كه
ّ
بالسویه
مسلمان شده است ،آیا وقف صحیح است؟ یا وقف باطل و تمام اوالد،
ّ
از آن ماترك ارث مىبرند؟ یا فقط آن كه مدعى اسالم است ارث مىبرد؟
جواب :وقف مزبور باطل بوده و اموال نامبرده تنها به وارث مسلمان او مىرسد،
و براى این كه از صداقت او در ّادعاى اسالم آ گاه شوید باید در یكى از جراید
1
معروف ،اسالم خود را آ گهى كند.
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َ
ُ
َ
َ َّ َ
َ ْ ً َ َ
َق َال َ
اهَّللِ بأ ْم َو ٍال َج َعل َها َوقفا َو كان ُی ْن ِف ُق ِم ْن َها َعلى
الص ِادق« :ت َصدق َر ُسول
ِ
ْ ُ ُ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ
َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ
الص ِاف َیة َو َمش َر َبة أ ِّم ِإ ْب َر ِاه َیم
اف و برقة و
منها العو 
اط َمة
ِ
أضی ِاف ِه و أوقفها على ف ِ
َْ
ْ
َّ اَ ُ
ْ
ُ
ت [المن ِبت]»؛ امام صادق نقل میکنند :پیامبر
َو ال ُح ْس َنى َو الدل ل َو المن 
خدا بخشی از اموالش را در راه خدا صدقه دادند؛ یعنی آنها را وقف کردند،
و از درآمد آن ،هز ینه مهمانهایشان را پرداخت میکردند .آن حضرت این اموال
را وقف بر دخترش فاطمه کرده بودند .بخشی از این موقوفات عبارتند از:
1
عوافُ ،برقه ،صافیهَ ،م َ
شر به ام ابراهیمُ ،حسنی ،داللَ ،منبت.
نکتهها
یک :واژهشناسی
«عواف» :جایگاهی است در نزدیک مدینه که اموال اهل مدینه در آن نگهداری
میشده است.
َُ
ُ«ب ْرقة و َم ِیثب» :این دو مکان از جمله غنائمی بودند که از یهود بنیقر یضه
به دست آمد .سلمان آن را درختکاری نمود و جزء صدقات (موقوفات)
پیامبر قرار گرفت.
ُ
َ«م ْش َر َب ُة أ ّم إ ْب َر ِاه َ
العوالی مدینه ،بستانی است که چون امابراهیم همسر
ب
با
آخر
در
»:
یم
ِ
ِ
ِ
رسول خدا را در آنجا درد زایمان عارض شد ،دستش را به چوبی گرفته بود که بعد از
لحظاتی فرزندش ابراهیم به دنیا آمد .بدین جهت ،مشربه امابراهیم نام گرفت.
َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ اَ ُ
ُ َ
یرق یهودی» بود که
«الص ِافیة و الحسنى ُو الدل ل» :این مناطق از آن «مخ ِ
مسلمان شد و در جنگ ا ُحد به شهادت رسید .او وصیت کرده بود که چنانچه به
شهادت برسد ،اموالش در اختیار رسول خدا قرار گیرد .آن حضرت نیز اموال او
2
را جزء موقوفات و صدقات ثبت کرد.
دو :تحلیل روایت
َ
ُ
َ َّ َ
اهَّللِ بأ ْم َو ٍال» :پیامبر الگوی رفتاری مسلمانان
«ت َصدق َر ُسول ِ
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خداوند متعال در قرآن کر یم ،پیامبر را به عنوان الگوی مسلمانان معرفی
کرده و میفرماید :بیگمان برای شما در رفتار و زندگی پیامبر الگوی نیکویی
ٌ
ُ ٌ
ََ ْ َ َ ُ ْ
َُ
اهَّلل أ ْس َوة َح َس َنة 1.بنابراین همانگونه که آن حضرت،
ول ِ
است؛ لقد كان لكم فی رس ِ
بخشی از اموال خود را در راه خداوند وقف کردند ،بر ما نیز الزم است به پیروی از
آن حضرت بخشی از اموال خود را وقف کنیم.
َ َ ْ
َ«و َك َ
ان ُی ْن ِف ُق ِم ْن َها َعلى أض َی ِاف ِه» :پیامبر از محل درآمد همین موقوفه،
هز ینههای مهمانانشان را پرداخت میکردند .این کار یا به این صورت بوده
است که با صالحدید حضرت فاطمه ،درآمدهای آن را در این جهت هز ینه
یکردهاند و یا حضرت رسول اصل ملک را وقف حضرت فاطمه کرده
م 
بودند ،ولی منافع آن را تا زمان حیات مبارکشان استثنا کرده بودند.
آیت اهلل العظمی بهجت :كسى كه مالى را وقف مىكند بنا بر أظهر مىتواند
ّ
ّ
شرط كند كه تا مدتى و یا تا وقتى زنده است خودش و یا متعلقین او از مال
2
موقوفه ،استفاده نمایند و منافع آن مال به آنها برسد.
آیت اهلل فاضل لنکرانی :اگر شخصى مغازهاش را وقف كند و این وقف
ّ
منجز باشد ،ولى استثنا مىكند منافع آن را كه تا در قید حیات است از مغازه
ً
استفاده كند یا اینكه در فرض مذكور مدت ّ
معینى را تعیین كند؛ مثال بگوید ده
سال استثنا مىكنم ،و بعد در اختیار موقوفعلیه قرار گیرد ،چنین وقفى صحیح
3
است.
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ سؤالی در این زمینه میفرمایند :میتوانید در
4
حال حاضر وقف و منافع آن را مادامالحیات استثنا کنید.
َْ ََ َ َ َ َ َ
اط َمة :»وقف پیامبر از نوع وقف خاص است .وقف
«أوقفها على ف ِ
خاص وقفی است که موقوفعلیه آن ،افراد معین و مشخصی بوده و جهات
عمومی و عامالمنفعه در نظر نباشد .مثال :واقف میگوید :این منزل را به جهت
ّ
تقرب به خداوند متعال و کسب رضایت او ،برای اوالد خود و اوالد آنها وقف

 . 1احزاب.21 ،
 . 2توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .633
 . 3جامع المسائل (فارسى  -فاضل) ،ج ،2ص .334
 . 4استفتائات باب وقف ،ص  ،54س .85

کردم.
وقف این باغها بر دخترشان حضرت فاطمه ،شاید به این جهت بوده
است که آن حضرت پیشبینی میکردند ،پیروان سقیفه آن حضرت را از فدک
و ُخمس و مانند آن به بهانههای واهی و به دلیل کاهش قدرت اقتصادی
اهلبیت محروم میکنند ،ولی در وقف کسی نمیتواند تصرف کند .لذا از
امام رضا نقل شده است که عباس عموی پیامبر پیرامون همین باغها به
ً
مخاصمه با حضرت فاطمه برخواست و ظاهرا قصد داشت که اینها را نیز
از حضرت فاطمه پس بگیرد ،ولی هنگامی که حضرت علی و دیگران
2
شهادت دادند که پیامبر آنها را وقف کرده است منصرف شد.
1
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 . 1راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .9
 . 2بحار األنوار ،ج ،22ص .297

گفتار سوم :سیره حضرت علی
 .1وقف بر حجاج
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ُ
َ َ
ً
َ
َْ َ ََ َ َ َ ٌ َْ ً َ ْ َ
اح َتف َر ِف َیها َع ْینا
اهَّلل الف ْیء فأصاب ع ِل ّی أرضا ف
قال الصادق« :ق َس َم َر ُسول ِ
َ َ َ ْ
ْ
َ
َ
ََ َ ّ
َف َخ َر َج م ْن َها َم ٌاء َی ْن ُب ُع فی َّ
الس َم ِاء ك َه ْی َئ ِة ُع ُن ِق ال َب ِع ِیر ف َج َاء ِإل ْی ِه ِبذ ِلك ال َب ِش ُیر فقال َب ِش ِر
ِ
ِ
َ َ َ ٌ ًَّ َْ ً
ْ َ
ال فی َحجیج َب ْیت اهَّلل َو َعابری َسبیله اَل ُت َب ُاع َو اَل ُت َ
وه ُب وَ
َ
ال َو ِار 
ِ ِِ
ِ ِ
ث ِهی صدقة بتا بت ِ
ِِ
ِ ِ
اَ ُ ُ
َ
ل ت َورث َ ...و َس ّم َاها َی ْن ُب َع»؛ حضرت رسول خدا غنائم جنگی را بین رزمندگان
اسالم تقسیم کرد ،زمینی سهم حضرت علی شد ،آن حضرت قناتی در آن
احداث کرد که از آن ،آب به اندازه گردن شتر به آسمان میرفت ،شخصی فوران
آب را به حضرت بشارت داد ،آن حضرت فرمود :به وارثان بشارت بدهید که این
زمین صدقه جار یه (وقف) است برای استفاده حجاج بیتاهللالحرام و مسافرین
این راه .این زمین و آب آن نه فروخته میشود و نه به کسی بخشیده میشود و نه
1
به ارث برده میشود  ...آن حضرت نام این زمین را « ینبع» نامید.
نکتهها
یک :واژهشناسی
«فىء» :در لغت به معناى رجوع به حالت پسندیده است ،نیز به غنیمتى
كه بدون زحمت به دست آید «فىء» گفته مىشود .در اصطالح فقهى به غنایمى
ّ
گ و خونریزى از كافران به دست مىآید و یا مالى كه خداوند از كفار به
كه بدون جن 
2
پیامبر بازگرداند ،اطالق مىشود .چنین مالى ،اختیارش در دست رسول خدا 
است .به خالف غنیمتى كه با جنگ به دست مىآید كه یك پنجم آن ،در اختیار
ّ
3
پیامبر قرار مىگیرد و مابقى آن متعلق به جنگجویان است.
از امام صادق نقل شده كه پیامبر از جبرئیل پرسید :مراد از [ذىالقربى]
چه كسانىاند؟ در جواب گفت :آنها اقارب و نزدیكان شما هستند .سپس
حضرت حسن ،حسین و فاطمه را خواست و به آنها فرمود :كه خداوند به
 . 1دعائم اإلسالم ،ج ،2ص 341
 . 2فرهنگ قرآن ،ج ،22ص .314
 . 3دائرة المعارف قرآن كریم ،ج ،1ص.396

من دستور داد كه آنچه از فىء براى من است به شما بپردازم.
ً ً
َ«ب ّتا َب ْتال» :این واژه به معنای قطع کردن ،چیزی را از چیزی بر یدن است و جدا
2
کردن.
َ
َ«ی ْن ُبع» :صحرای پهناوری است در حدود  336کیلومتری غرب مدینه ،دارای
چشمهها و روستاهای متعدد .بسیاری از صدقات و موقوفات حضرت علی
3
در «ینبع» واقع بوده است.
دو :تحلیل روایت
ََ َ َ َ ٌ َْ ً
«فأصاب ع ِل ّی أرضا» :پیامبر گرامی اسالم زمینهایی را که بدون جنگ از
ّ
کفار گرفته بودند ،بین مسلمین تقسیم کردند ،یک قطعه سهم حضرت علی
شد .آن حضرت تصمیم گرفتند آن را آباد کنند ،لذا چشمهای در آن احداث کرده
و بالفاصله آن را وقف کردند.
َ َْ ُ َ َ َ َ ّ ْ
َ
َ
َ َ ٌَ
َ
َ
ث ِه َی صدقة» :همین که به حضرت
« ف َج َاء ِإل ْی ِه ِبذ’ ِلك الب ِشیر فقال ب ِش ِر الو ِار 
بشارت دادند که چاه به آب خورده است ،بالفاصله حضرت صیغه وقف را جاری
کردند .این نشان میدهد که انسان در انجام کار خیر باید شتاب کند و گرنه یکی
َ ُ
از کارهای شیطان پشیمان کردن انسان است .خداوند متعال میفرماید:ف ْاس َت ِبقوا
ْ َ
رات؛ در كارهاى نیك بر یكدیگر سبقت گیر ید 4.حضرت علی نیز
الخ ْی ِ
میفرمایند :از امروز و فردا کردن در انجام عمل خیر بپرهیز ید و همین که امکان
انجام کار خیر برای شما فراهم شد آن را انجام دهید 5.زیرا خیلی از افراد گاهی
تصمیم میگیرند که مالی را در راه خداوند وقف کنند ،ولی در اثر امروز و فردا
کردن ،شیاطین جن و انس آنان را به دالیل واهی؛ مانند ترس از آینده منصرف
میکنند.
َ
َ
َ
َ
اهَّلل و ع ِاب ِری س ِب ِیل ِه» :حضرت علی این امال ک را وقف
«فی َح ِج ِیج ب ْی ِت ِ
ِ
حاجیان بیتاهلل الحرام و رهگذران و مسافران کردند .لذا این وقف ،از نوع وقف
عام است .وقف عام وقفى است كه موقوفعلیه معینی ندارد و بر جهات یا
1
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 . 1فرهنگ قرآن ،ج ،11ص  ،495به نقل از تفسیر عیّاشى ،ج  ،2ص  ،287ح .46/159
 . 2فرهنگ ابجدى ،ص.176
 . 3حقایق پنهان ،ص .127
 . 4مائده.48 ،
 . 5تحف العقول ،ص .122
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عناوین عامالمنفعه؛ مانند وقف بر مدارس ،معابر ،مساجد ،بیمارستانها و هر
جهت عامالمنفعه دیگری و یا بر عناوین عامی؛ مانند فقرا و ایتام وقف شده
است 1.و چون جهت وقف در این موقوفه مشخص شده است باید در همین
جهت هز ینه شود .به چند مسأله در این باره توجه کنید.
مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند :به طور کلی در چگونگی اداره امور
موقوفه و در نحوه استفاده از درآمد موقوفه و توز یع آن بین موقوفعلیهم و صرف
ً
آن در جهت وقف باید دقیقا بر طبق آنچه که واقف تعیین کرده و مقرر داشته
است و با مراعات غبطه وقف و در جهت وقف و زیر نظر خصوص متولی شرعی
موقوفه عمل شود ...کما اینکه با وجود متولی شرعی ،هیچ سازمان یا ادارهای حق
دخالت در امور موقوفه ندارد .مگر حق نظارت و حسن اجرای اداره امور موقوفه از
سوی متولی شرعی در محدودهای که قانون حق نظارت برای آن سازمان را تجویز
کرده است و اگر در این باره اختالف دارند باید جهت رسیدگی به محاکم قضایی
2
مراجعه کنند.
واقف و غیر او حق تبدیل حسینیهای را که به عنوان حسینیه وقف شده به
مسجد ندارند و با این کار ،تبدیل به مسجد نمیشود و احکام و آثار مسجد هم بر
3
آن مترتب نمیگردد ،ولی بر پایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد.
ً
تخر یب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان شرعا جایز نیست ،مگر آنکه
ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشمپوشی بر حسب نظر کارشناسان
4
امین ایجاب نماید.
اَ ُ َ ُ َ اَ ُ َ ُ َ اَ ُ َ ُ
«ل تباع و ل توهب و ل تورث» :این جمله تأ کیدی است بر مهمترین مشخصه
وقف ،زیرا همین مشخصه است که وقف را ماندگار کرده و جلوی هر نوع نقل و
انتقال موقوفه را میگیرد .لذا اموال وقفی هرگز مورد خر ید و فروش قرار نمیگیرد،
از طریق ارث به وارثین منتقل نمیشود و قابل بخشش و واگذاری به هر شکلی
به دیگران نیست و در صورتی که چنین اتفاقی افتاده باشد به ملکیت کسی در
نمیآید و بر وقف بودنش باقی است.
 . 1احكام اقتصادى ،ج ،2ص 52؛ راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .9
 . 2استفتائات باب وقف ،ص  ،232س .442
 . 3همان ،ص  ،219س .419
 . 4همان ،ص  ،231س .441

 . 1وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،ص .196
 . 2استفتاءات امام خمینى ،ج ،2ص .370
 . 3استفتاءات امام خمینى ،ج ،2ص .369
 . 4همان ،ج ،3ص .31
 . 5همان ،ج ،2ص .370
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در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب
سال  1375میگوید :از تار یخ تصویب این قانون ،کلیه موقوفات عام که بدون
مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود
1
برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبدیل قرآن و كتب وقف شده در مساجد به احسن ،تا موقعى كه قابل استفاده
2
است فروش و تبدیل آن جایز نیست.
ّ
خراب كردن مسجد محقرى كه تكافوى اهالى محل را نمىنماید به منظور
3
توسعه در صورت احتیاج مردم اشكال ندارد.
سؤال :برخى از موقوفات به دال ئل مختلف در زمان طاغوت به فروش رسیده،
ّ
ّ
و ادارات اوقاف یا متولیان وقف از محل ثمن آنها اقدام به خر ید سهام بانكها
ّ
كردهاند ،این بانكها پس از پیروزى انقالب اسالمى ملى شدهاند .آیا سهام وقف
ّ
نیز مانند سهام اشخاص ملى مىشود یا باید در جهت اجرای نظر واقف به
مصرف برسد؟
ّ
4
جواب :آنچه امالك موقوفه است به ّ
وقفیت باقى و ملى نمىشود.
سؤالّ :
غسالخانهاى در روستایى وجود دارد كه هم كوچك است و هم در محل
بسیار بدى قرار گرفته ،آیا مىشود آنجا را فروخت و یك ّ
غسالخانه بهتر و بزرگتر
در جاى مناسبتر ساخت یا نه؟
5
جوابّ :
غسالخانه قابل فروش نیست.
سؤال :بعضى از شهردار یها -بهخصوص شهردارى تهران -قسمتهایى از
ّ
اراضى موقوفات را بدون كسب نظر و اخذ موافقت متولیان به عنوان طرح فضاى
ً
سبز و غیره سالها ّ
معطل نموده و عمال موقوفات را مسلوبالمنفعه مىنمایند.
ّ
ّ
با عنایت به اینكه متولیان و ادارات اوقاف موظف هستند رقبات موقوفات را
با رعایت غبطۀ وقف به اجاره واگذار و مورد بهرهبردارى قرار دهند .آیا این عمل
شهردارى ّ
مجوز شرعى دارد یا خیر؟ و در صورتى كه الزم باشد این قبیل اراضى

67

ّ
مورد استفاده طرحها قرار گیرد آیا شهردار ىها موظف به پرداخت اجرة المثل و
مال اإلجارۀ اراضى مزبور از تار یخى كه طرح را اعالم مىدارند هستند یا خیر؟
ً
قبال پاسخ داده شده وقف از ّ
وقفیت خارج نمىشود و
جواب :همان گونه كه
ّ
ّ
تصرف در آن منوط به اجازۀ متولى شرعى با مراعات مصلحت وقف است .و در
1
مورد سؤال دوم نیز چنانچه خواستند ،استفاده كنند باید اجرة المثل بپردازند.
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 .2وقف بر فقرا و نیازمندان

َ
َ َ َ َّ َ
َ ُ
اهلل َع ِل ٌّی أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین
من َّالر ِح ِ 
اهَّلل َّالر ْح
یم هذا َما ت َصدق ِب ِه ع ْبد ِ
قال علی«ِ :ب ْس ِم ِ
ِ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َّ َ
َ
َ
ُ
َ
ت َصدق ِبالض ْی َع َت ْی ِن ال َم ْع ُروف َت ْی ِن ِب َع ْی ِن أ ِبی ن ْی َز َر َو ال َبغ ْی ِبغ ِة َعلى فق َر ِاء أ ْه ِل ال َم ِد َین ِة َو ْاب ِن
َ
َّ
اهَّلل به َما َو ْج َه ُه َح َّر َّالنار َی ْو َم ْالق َی َامة اَل ُت َب َاعا َو اَل ُت َ
وه َبا َح َّتى َیر َث ُه َما ُ
السبیل ِل َی ِق َی ُ
اهَّلل َو ُه َو خ ْی ُر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ین إل أ ْن َی ْح َت َ
َْ َ
اج ِإل ْی ِه َما ال َح َس ُن َو ال ُح َس ْی ُن ف ُه َما ِطل ٌق ل ُه َما َو ل ْی َس أِل َح ٍد غ ْی ِر ِه َما»؛ امام
الو ِار ِث ِ
علی مشغول حفاری چاه شد ،اما چاه به آب نمیرسید ،دوباره حضرت به درون
چاه برگشت و شروع به کندن چاه کرد ،آب مانند گردن شتر فوران کرد ،حضرت به
سرعت خود را به بیرون چاه رسانید و در حالی که بدن او خیس عرق بود فرمود :گواهی
میدهم که این چاه وقف است ،قلم و کاغذ بیاور ید تا وقفنامهاش را بنویسم .قلم و
کاغذ آوردند .آن حضرت نوشت:
بهنام خداوند بخشنده مهربان؛ بنده خدا ،علی ،امیرمؤمنان ،وقف کرد دو
ُ َ
زمین معروف به چاه «ابی َن َیز ر» و َ«بغ ِیبغه» بر فقرا و درراهماندگان مدینه ،به این
امید که خداوند به وسیله وقف این دو چاه ،چهره او را در روز قیامت از آتش
جهنم نگهدارد .فروش و بخشش این دو ملک تا مادامی که خداوند که بهترین
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
2
کاری روا نیست.
نکتهها
یک :واژه شناسی
َ َ
«ب َع ْی ِن أ ِبی ن ْی َز َر» :نام چشمهای در اطراف مدینه ،ابی نیزر نام غالم حضرت
ِ
 . 1همان ،ج ،3ص .31
 . 2مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص .62

است که حبشی بوده و آنجا مشغول کار بوده است .حضرت آن را وقف کردند.
ْ ُ َ
«ال َبغ ْی ِبغ ِة» :زمین حاصلخیزی در مدینه بوده است 2.آیت اهلل احمدی میانجی
مینویسند« :علی از عبد الرحمنبنسعد انصاری یك قطعه زمین به سیصد
هزار درهم خر ید و ّاول مزرعهای كه در آن احداث كرد «بغیبغه» بود و سپس آن را
وقف بر مساكین و ابن سبیل و نیازمندان کرد .واقدی گوید :میوههای «بغیبغه»
3
در زمان به هزار وسق (بار شتر) رسید.
ابنالسبیل :به مسافر درراهمانده و نیازمند ،ابن ّ
السبیل گفته میشود؛ هر چند
4
در شهر خود دارای مال و سرمایه باشد.
دو :تحلیل روایت
َ
َ َّ َ
َُْ
اهلل» :این زمین را بنده خدا علی وقف کرد .از اینکه
«‘هذا َما ت َصدق ِب ِه عبد ِ
حضرت خود را به عنوان بنده خدا معرفی میکند اقراری است بر بندگی خود و
ربوبیت و معبود بودن خداوند متعال .در واقع این سخن حضرت ،تبیین مبانی
خداشناسی و انسان شناسی حضرت است .آن حضرت معتقد است که عالم
و آدم آفر یده خداوند هستند و خدا آفر یننده ،پرورش دهنده و معبود حقیقی
تمامی موجودات نظام هستی است .لذا انسان باید همگام با کل موجودات که
6
به بندگی خدا مشغول هستند 5،بندگی خدا را که هدف از خلقت انسان است،
مبنای زندگی خود قرار دهد .بندگی خداوند با اطاعت از خواستههای او و جلب
رضایت او حاصل میشود .و وقف یکی از خواستههای خداوند و جلب کننده
خشنودی خدای متعال است .لذا حضرت علی با این پشتوانه اعتقادی،
بخش ز یادی از اموالشان را وقف میکنند.
َ
َ
«ع ِل ٌّی أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» :وصف امیرالمؤمنین را برای اولین بار پیامبر در
عید غدیر خم به آن حضرت دادند و به مسلمانان دستور دادند که به عنوان
امیرالمؤمنین بر آن حضرت سالم کرده و بیعت کنند .مرحوم شیخ مفید در کتاب
1

وقف از منظر آیات و روایات

 . 1التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ،ص .355
 . 2لسان العرب ،ج ،8ص .419
 . 3مالكیت خصوصی در اسالم ،ص 204
 . 4فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،1ص .221
الس ِ
موات َو الأْ َ ْر ِ
الر ْحمنِ َع ْبدا ً؛ هیچ چیز در آسمانها و زمین نیست ،مگر آنكه به بندگى سوى خداى
 . 5إ ِْن ك ُُّل َم ْن فِی َّ
ض إِلاّ آتِی َّ
رحمان بیاید .مریم.93 ،
 . 6ذاریات.56 ،
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ارشاد میفرمایند:
بعد از معرفی حضرت علی به عنوان ولی مسلمین ،حضرت از منبر پایین
آمدند و نماز ظهر را به جماعت با مسلمین خواندند و بعد از نماز به حضرت
علی امر فرمودند تا در خیمهاش بنشینند ،سپس به همه مسلمین فرمان
دادند تا گروه گروه بر آن حضرت وارد شده و به عنوان امیرالمؤمنین بر آن حضرت
سالم کردند .بعد از اتمام بیعت مردان ،آن حضرت به همسران خود و همه
زنان نیز دستور دادند که بر آن حضرت وارد شوند و به عنوان امیرالمؤمنین به آن
َ
ًَْ
حضرت سالم کنند و آنان نیز این کار را انجام دادند؛ «أ َم َر َع ِل ّیا أن َی ْج ِل َس ِفی
َ َ ُ َ ْ
ّ
َ َْ ْ ُُ َ َ ًَ ًَ
ْ َ
َ
ین أن َیدخلوا َعل ْی ِه ف ْوجا ف ْوجا ف ُی َه ِّن ُئ ُوه ِبال َمق ِام َو ُی َس ِل ُموا
خ ْی َم ٍة ل ُه ِب ِإزا ِئ ِه ث َّم أ َم َر ال ُم ْس ِل ِم
َ
ْ ْ
ین َف َف َع َل َّالن ُاس ذ’ ِل َك ُك ُّل ُه ْمُ ،ث َّم َأ َم َر َأ ْز َو َ
اج ُه َو َج ِم َیع ِن َس ِاء ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین
َعل ْی ِه ِب ِإ ْم َر ِة ال ُمؤ ِم ِن َ 
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ
1
ین فف َعل َن».
معه أن یدخلن علی ِه و یس ِلمن علی ِه ِب ِإمر ِة المؤ ِم ِن 
علت اینکه حضرت علی خود را با وصف امیرالمؤمنین یاد میکنند از
سنخ خودستایی مذموم نیست ،بلکه از باب معرفی کردن خود به جامعه بشری
است .یعنی همانگونه که پزشکان برای معرفی کردن خود به جامعه با نصب
تابلو و ذکر تخصص خود ،در صدد معرفی خود به بیماران و مراجعه کنندگان
هستند .انبیا و اهل بیت نیز با بیان وصف نبوت ،رسالت ،امامت و مانند
آن در صدد معرفی خود به جامعه بشری هستند تا انسانها با شناخت آنان به آنان
مراجعه کرده و با رهنمودهایشان راه سعادت دنیا و آخرت را بپیمایند.
نکته سومی که در بیان این وصف وجود دارد این است که آن حضرت چون
امیرمؤمنان است ،نسبت به افراد زیر مجموعه خود به ویژه طبقه مستضعف و
نسبت به فرهنگسازی ارزشهای دینی احساس مسئولیت میکنند ،لذا برای
حل پارهای از معضالت نیازمندان و برای ایجاد پشتوانهای دایمی برای ترو یج
ارزشهای الهی که حج یکی از مصادیق آنان است ،امال کی را وقف میکنند.
نکته چهارم این است که آن حضرت ،به عنوان امیرمؤمنان خود را موظف به
تبلیغ و تبیین و انتقال آموزههای دینی به مردم میدانند و این تبیین را هم در
بیان و هم رفتارشان صورت میدهند تا تأثیر عمیقتری بر دلها بگذارد .بر همین
اساس است که امام صادق میفرمایند :با رفتارتان دعوت کننده دیگران به
 . 1اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،1ص.176

 .3گستره موقوفات حضرت علی

ْ َ
َ َّ َ ً
َ َ
َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ
ٌ
َ َ
اط َمةَ و َما كان ِلی ِف َراش َو َصدق ِت َی ال َی ْو َم ل ْو
أن ع ِل ّیا قال« :تزوجت ف ِ
َ
ْ ََ
ُ
َ
اش ٍم ل َو ِس َع ْت ُه ْم»؛ حضرت علی فرمودند :من در حالی با
ق ِس َمت على َب ِنی ه ِ
حضرت فاطمه ازدواج کردم که حتی رختخواب درستی نداشتم ،ولی اآلن
وضع اقتصادی من به گونهای است که اگر درآمد موقوفاتم بین طایفه بنیهاشم
2
تقسیم شود همه آنها را کفایت میکند.
نکتهها
یک :واژه شناسی
ٌ
3
«ف َراش» :بستر ،رختخواب.
ِ
َ َ َ
«صدق ِت َی» :منظور از «صدقه» در اینجا وقف میباشد که از بارزترین مصادیق
وقف است .و حضرت در تمامی وقفنامهها از کلمه صدقه که نشان ه دهنده
صداقت آن حضرت در ایمان به خداوند و محبت به خداوند است استفاده
کرده است.
ّ
َ
اشم» :سادات از نسل هاشم ،جد اعالى رسول خدا .هاشمى یا
َ«ب ِنیه ِ
بنىهاشم بنابر مشهور به افرادى گفته مىشود كه از طریق پدر به هاشم بن عبد
 . 1الكافی ،ج ،2ص.78
 . 2بحار األنوار ،ج ،41ص.43
 . 3فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،ص .502
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سبک زندگی دینی باشید 1.وقتی مردم رفتاری زیبا و ایثارگرانهای مانند وقف را
ببینند ،انگیزه بیشتری برای عمل به آموزههای دینی برایشان به وجود میآید تا
ً
اینکه صرفا دعوت به این آموزهها را از زبان کسی بشنوند .لذا پیشنهاد میشود
خود علما که به نیابت از ائمه رسالت ترو یج سبک زندگی دینی را بر عهده
دارند ،خود با عمل کردن به آموزه وقف ،ترو یج کننده این سنت الهی ،نبوی و
علوی به جامعه اسالمی باشند.
َ
َ
َ
«ع َلى ُف َق َر ِاء أ ْهل ْال َم ِد َین ِة َو ْابن ّ
یل» :حضرت علی این مزارع را وقف
ب
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
نیازمندان مدینه و مسافران در راهمانده کردند .و این وقف از نوع وقف عام است
و احکامش در فصل چهارم ،وقف بر نیازمندان خواهد آمد.
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مناف (جد اعالی رسول خدا )منتسب هستند.
دو :تحلیل
َ َ َّ ْ ُ َ َ َ
َ ٌ
َ َ َ َ
اطمة و ما كان ِلی ِفراش» .در قسمت اول روایت ،حضرت
«تزوجت ف ِ
علی از موقعیت اقتصادی گذشته خود یادی کرده و میفرمایند :من در حالی
با حضرت فاطمه ازدواج کردم که حتی رختخواب مناسبی برای خوابیدن
نداشتم .آن حضرت در نقل دیگری میفرمایند :شبی که دختر پیامبر را به
خانه آوردم ،بسترمان پوست قوچی بود که شب روی آن میخوابیدیم و روز،
شتر خود را روی آن علوفه میدادیم و هرگاه میخواستیم خمیر کنیم بر روی
گوشه همان پوست ،خمیر میکردیم2.ولی آیا تا کنون فکر کردید که چرا حضرت
علی فقیر بود؟
بررسیهای تار یخی نشان میدهد با اینکه ابوطالب پدر حضرت علی
از موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردار بود ،اما به دلیل خشکسالی و کثرت
عیالواری وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشت ،به همین دلیل ،هر یک از
برادران حضرت ابوطالب به پیشنهاد حضرت پیامبر سرپرستی یکی از فرزندان
حضرت ابوطالب را برعهده گرفتند .به تقدیر الهی سرپرستی حضرت علی بر
عهده پیامبر قرار گرفت .دوره سه ساله محاصره اقتصادی در شعب ابیطالب
به همراه منع هر نوع دادوستدی با مسلمانان 3و هجرت به مدینه و ازدواج آن
حضرت در سال دوم هجری سبب شد که حضرت با دستانی خالی ،زندگی
مشترک خود را با حضرت فاطمه آغاز کنند .بنابراین ،از تحلیل موقعیت
زندگی حضرت علی درمییابیم که فقر حضرت ،فقری تحمیلی بوده که
شرایط اجتماعی و محیط پیرامونی بر آن حضرت تحمیل کرده بود.
َ
ْ ََ
ْ َ ُ
َ َ َ
َ
اش ٍم ل َو ِس َع ْت ُه ْم» .بعد از اینکه حضرت
«صدق ِت َی ال َی ْو َم ل ْو ق ِس َمت على َب ِنی ه ِ
موقعیت اقتصادی گذشته خود را بیان میفرمایند به وضعیت فعلی اقتصادی
خود پرداخته و میفرمایند :اما امروز وضعیت اقتصادی من به گونهای است که
اگر درآمد موقوفاتم را بین کل طایفه بنیهاشم تقسیم کنند ،همه آنها را کفایت
1
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 . 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،2ص.144
 . 2تحکیم خانواده محمد محمدی ریشهری ،ص .167
 . 3دانشنامه امام علی ،ج  ،7ص  ،242با تلخیص.

 . 1همان ،ص .249
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میکند .به راستی این ثروت هنگفت از چه راهی و با چه هدفی فراهم آمد؟
حضرت علی با ورود به مدینه فعالیتهای اقتصادی خود را با کارگری آغاز
کرد .تا اینکه با واگذاری زمینهای موات به مسلمین ،چند قطعه از این زمینها
سهم حضرت علی شد 1و حضرت به ویژه در دوران بعد از رحلت پیامبر
به فعالیتهای کشاورزی و احداث چاه و چشمه رو آوردند و با کاشت هزاران
درخت ،ثروت عظیمی را کسب کردند .البته همانگونه که در ادامه خواهید
خواند ،هدف حضرت از فعالیتهای اقتصادی ،روی هم انباشته کردن ثروت
نبود ،بلکه هدف حضرت جلب خشنودی خداوند و گرهگشایی از معضالت
اجتماعی مسلمین با استفاده از ظرفیت وقف بود.
آیت اهلل احمدی میانجی بعد از ذکر تالشهای اقتصادی حضرت علی و
وقف کردن اموالشان ،مطالب ذکر شده را در ضمن چند نکته جمعآوری میکنند
که ما جمعبندی ایشان را با اندکی ّ
تصرف ذکر میکنیم.
 .1على ز یاد كار مىكرد و با آن زهد و پارسایى كوچكترین سستى به خود
راه نمىداد.
 .2على در طول  25سال امالك ز یادى از نخلستانها و مزارع در ینبع و
اطراف مدینه و فدك و خیبر و وادى القرى درست كرده بود.
 .3غالت و درآمد یا صدقات همه امالك حضرت به چهل هزار دینار (معادل
تقریبی  12میلیارد ر یال) مىرسید.
 .4همه را در راه خدا انفاق و خود و عائلهاش به یك زندگى ساده قناعت
مىكردند.
 .5على براى مخارج خود و خانوادهاش حتى در زمان خالفت نیز از
بیت المال استفاده نمىكرد ،بلكه از درآمد امالك شخصى خود در مدینه روزگار
مىگذراند( .راجع به این مطلب مدارك ز یاد است).
 .6على هرچه ثروت داشت از آباد كردن زمین و درختكارى و زراعت
حاصل كرده بود كه اصل امالك را حفظ و عایدات آن را در راه خدا انفاق مىکرد.
 .7هرچه غنایم جنگى یا خمس به دست آن حضرت مىآمد همه را به مصرف
مىرسانید و براى خود نگه نمىداشت.
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 .8در آخر عمر هرچه امالك داشت همه را وقف كرد  .ابن ابیالحدید میگوید،
على براى فرزندان خود ارثى باقى نگذاشت ،مگر چند نفر برده و غالم و كنیز و
هفتصد درهم پول كه ذخیره كرده بود تا خادمهاى بخرد و در خطبه امام حسن
1
بعد از مرگ پدر به این معنا تصر یح شده است.
2
على در ینبع صد چشمه درآورد و براى حاجیان خانۀ خدا وقف کرد.
على زمین و خانه خود را در مصر با اموالى كه در مدینه داشت وقف به
3
اوالد کرد.

 .4وقف ایثارگونه

َّ
َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
ین ألف ِد َین ٍار َو َب َاع َس ْیف ُه َو قال
َو قال ِف ِیه ِ«إن ُه وقف أمواله و كانت غلته أر ب ِع
َّ
َ َ
َ
ْ
ْ
َ َ ً
َ َ َ
َم ْن َیش َت ِری َس ْی ِفی َو ل ْو كان ِع ْن ِدی ِعش ٌاء َما ِب ْع ُت ُه َو قال ِف ِیه ِإن ُه قال َم َّرة َم ْن َیش َت ِری
َ
َ
ْ ُ لاَ
َ َ َ َ ْ ُ َ َّ
َ
َ
َ َ َ
َ
َس ْی ِف َی الف ِن َّی َو ل ْو كان ِع ْن ِدی ث َم ُن ِإز ٍار َما ِب ْع ُت ُه قال َو كان َیف َعل َهذا َو غل ُت ُه أ ْر َب ُعون
َ َ
ََْ
ألف ِد َین ٍار ِم ْن َصدق ِت ِه»؛  درباره موقوفات حضرت علی نقل شده است که
آن حضرت تمام اموالشان را وقف نمودند ،ارزش محصوالت کشاورزی آن
حضرت بالغ بر چهل هزار دینار بود .همچنین درباره آن حضرت نقل کردهاند
که آن حضرت در حالی که محصوالت کشاورزی موقوفات آن حضرت بالغ بر
چهل هزار دینار میشد ،یکی از شمشیرهایشان را به فروش گذاشتند و فرمودند
چه کسی فالن شمشیرم را میخرد ،سپس توضیح دادند که اگر پول لباسی را
میداشتم آن را نمیفروختم ،در بیان دیگری فرمودند :اگر پول شام را میداشتم
4
آن را نمیفروختم.
نکتهها
یک :واژهشناسی
«د َین ٍار» :دینار ،واحد پول فلزى از جنس طال است كه از صدر اسالم ،بلكه
ِ
دوران جاهلى تا اوایل سدة چهاردهم هجرى قمرى میان مسلمانان رایج بود .وزن
دینار شرعى كه به تصر یح بسیارى ،همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییرى در آن
. 1شرح نهج البالغة ابن ابى الحدید ،ج  ،15ص .146
 . 2مالكیت خصوصى در اسالم ،ص .203
 . 3همان ،ص .204
 . 4بحار األنوار ،ج ،41ص .43

 . 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،3ص  ،686قاموس قرآن ،ج ،2ص .360
 . 2المصباح المنیر ،ج ،2ص .452
 . 3مالكیت خصوصى در اسالم ،ص .201
 . 4شرح نهج البالغة ،ابن أبی الحدید ،ج ،15ص.146
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ایجاد نشده ،یك مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صیرفى است كه معادل /265
1
 4گرم است .برخى بر این مطلب ادعاى اجماع كردهاند.
َ َّ ُ
«الغلة» :به هر نوع درآمدی که از راه فروش محصوالت باغی یا زراعی زمین یا از
2
راه اجاره دادن زمین بدست میآید غله گفته میشود.
َ َ َ
«صدق ِته» :نووى در تهذیب األسماء و ابن حجر آوردهاند :مراد از صدقه در
اینجا زكات نیست ،بلكه وقفهایى مىباشد (كه آن حضرت وقف كرده بود و)
ّ
3
صدقۀ جار یه قرار داده بود و حاصل غله آنها این مقدار مىشد.
دو :تحلیل
َ ََ ََْ َ
ُ
«وقف أمواله» :حضرت علی تمام اموالش را وقف کردند .ابن ابی الحدید
از علمای بزرگ اهل سنت و یکی از شارحان نهج البالغة مینویسد :طرفداران
عثمان به حضرت علیُ خرده میگرفتند که ابوبکر از دنیا رفت و هیچ درهم
و دیناری از خود برجای نگذاشت ،ولی حضرت علی درحالی از دنیا رفتند
که امال ک و درختان فراوانی از خود باقی گذاشتند .شیعیان و حامیان حضرت
علی در پاسخ شبههافکنان میگفتند :همه میدانند که حضرت علی
چشمه و قناتهای فراوانی را با دست خود احداث کرد ،همینطور زمینهای
موات ز یادی را با تالش و کوشش فراوان احیا کردند .ولی همه این اراضی و
چشمهها و قناتها را از ملکیت خود خارج ساخته و وقف مسلمین کردند و در
حالی از دنیا رفتند که چیزی از این امال ک و اراضی در ملکیت ایشان نبود .و
جز چند برده و کنیز و هفتصد درهم پول نقد برای وارثین چیزی باقی نگذاشته
4
بودند.
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
« َو كانت غلته أر ب ِعین ألف ِدین ٍار» :مجموع درآمد مزارع کشاورزی و باغستانهای
حضرت چهل هزار دینار بود .هر دیناری معادل حدود چهار گرم طالست و به پول
امروز بالغ بر چندین میلیارد تومان میشود.
َ
َ َ َ
َ«و ل ْو كان ِع ْن ِدی ِعش ٌاء َما ِب ْع ُت ُه» :با این که آن حضرت درآمدی میلیاردی داشتند،
ولی برای تهیه لباس و خوراک شامشان ،شمشیرشان را به فروش میگذارند و
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میفرمایند :اگر پول لباس و یا شامم را میداشتم شمشیرم را نمیفروختم .این
نشان میدهد که وقف حضرت یک نوع وقف ایثارگونه بوده است.
ّ
ایثار عبارت است از مقدم داشتن دیگرى بر خود در رساندن منفعت و دفع
ز یان ،نسبت به چیزى كه خود بدان نیازمند است 1.در قرآن کر یم آیاتی وجود دارد
2
که مؤمنین را تشویق به ایثار میکند و ایثارگران را میستاید.
ابان بن تغلب از امام صادق درباره حق مؤمن بر مؤمن پرسید .امام
صادق به او فرمودند :حق مؤمن این است که نیمی از داراییات را با او
تقسیم کنی .ابان از این سخن امام شگفت زده شد .امام صادق با مشاهده
شگفتی ابان فرمودند :ای ابان! آیا نمیدانی که خداوند از ایثارگران به نیکی یاد
کرده است؟ ...هرگاه داراییات را با او تقسیم کنی ،هنوز ایثار نکردهای ،ایثار تو
زمانی است که نیمه دیگر مالت را هم به او بدهی .امام حسن نیز میفرماید:
شیعیان علی کسانیاند که در عین نیازمندی ،برادران دینی خود را بر خود
مقدم میدارند3.بنابراین از شیعیان حضرت علی انتظار میرود حداقل
اگر وقف ایثارگونه نمیتوانند داشته باشند ،با وقف مقداری از اموالشان ،سنت
حسنه وقف را با تأسی به موالی متقیان حضرت علی تداوم ببخشند.

.5وقف منزل بر خالهها

َ
َ
َّ
َ َ
َ َ َّ
َ
ال َت َص َّد َق أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
الص ِادق« :ق 
ین َع ِل ُّی ْب ُن أ ِبی َطا ِل ٍبِ بد ِار ِه ال ِتی
قال
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِفی ْال َم ِدین ِة ِفی َب ِنی ز َر ْ
بب ْ
ق فكت َ
اهَّلل ّ
ق ِب ِه ع ِل ُّی ْب ُن
من ّالر ِح ِیم هذا ما تصد 
ح
الر
م
س


ی
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َأبی َطالب َو ُه َو َح ٌّی َسو ٌّی َت َص َّد َق ب َداره َّالتی فی َبنی ُز َر ْیق َص َد َق ًة اَل ُت َب ُاع َو اَل ُت َ
وه ُب
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ٍ
ِ اَ ُ ِ ُ ٍ َ َّ َ َ ُ ِ َّ
َّ َ َ َ َ
َ ُ َّ َ َ َ أْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ض و أسكن ه ِذ ِه الصدقة خاال ِت ِه
ات و الر 
َو ل ت َورث حتى َی ِرثها اهَّلل ال ِذی ی ِرث السماو ِ
ْ
ْ
ین َشه َد ُ
َما ِع ْش َن َو َع َاش َع ِق ُیب ُه َّن َفإ َذا ْان َق َر ُضوا َفه َی ِل َذوی ال َح َ
اج ِة ِم َن ال ُم ْس ِل ِم َ
اهَّلل»؛
ِ
ِ
ِ
ِ
امام صادق فرمود :حضرت علی منزلی در منطقه بنی زریق مدینه
داشت و تصمیم گرفت آن را وقف کند .نوشت :ب ه نام خداوند بخشنده مهربان؛
این ملکی است که علی بن ابیطالب آن را وقف میکند ،در حالی که زنده و سالم
 . 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،1ص .742
 . 2حشر9 ،؛ انسان.22 - 5 ،
 . 3اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث ،ص .147

 . 1من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.248
 . 2سرچشمه اندیشه ،ج  ،2ص .464
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است .لذا کسی حق فروش و یا بخشش آن را ندارد ،نیز کسی آن را به ارث نخواهد
برد تا اینکه خدایی که وارث آسمانها و زمین است آن را به ارث برد ،این خانه
وقف بر خالههای من و نسلهای بعدشان است ،لذا تا مادامی که کسی از آنها
وجود دارد ،ساکن آن خواهند بود ،ولی هرگاه منقرض شدند و کسی از آنان باقی
1
نماند ،وقف نیازمندان خواهد بود .خداوند بر این وقف شاهد است.
نکتهها
َ
َ َّ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
«ت َصدق أ ِم ُیرال ُمؤ ِم ِن َ
ین ع ِل ُّی ْب ُن أ ِبی طا ِل ٍبِ بد ِار ِه» :حضرت امیرالمؤمنین
خانه خود در مدینه را وقف کردند .افراد ز یادی هستند که دارای چندین منزل یا
دارای چندین واحد آپارتمانی هستند که میتوانند برخی از منزلها و یا برخی از
واحدهای آپارتمانی اضافی خود را در راه خدا وقف بر نیازمندان ،خانه عالم ،مرکز
پژوهشی و  ...کنند یا منافع آن را وقف مخارج مسجد ،حسینیه ،حوزه علمیه و
مانند آن کنند.
همانگونه که برخی از عالمان دینی این کار را کردند که از باب نمونه به
یک مورد اشاره میشود :آیتاهلل جوادی آملی حفظهاهللتعالی از برجستهترین
اساتید علمی و عملی جهان اسالم منزل مسکونی خود در قم را وقف کردند و
شرایط واقف،
در وقفنامه آن نوشتهاند :وقف صحیح شرعی نمودم جامع همه
ِ
ّ
متصرفی خودم را كه واقع
موقوفعلیه ،موقوف و وقف ،خانه ابتیاعی ،ملكی و
است در قم ،خیابان ارم (آیة اهلل نجفی مرعشی) پشت مسجد آیةاهللگلپایگانی،
ّ
جنب مدرسه علمیه سعادت (جنوب و جنوب شرقی) برای ّ
مدرسان ،محققان،
ّ
مؤلفان ،پژوهشگران علوم و معارف الهی مانند ،تفسیر ،فلسفه اسالمی ،كالم ،فقه،
2
اصول و سایر دانشهای دینی ،إلی أن یرث اهلل األرض و َمن علیها.
َ َ
فك َت َب :حضرت برای این موقوفه خود سند رسمی تنظیم کردند .امروزه لزوم
نوشتن سند رسمی برای موقوفات بر هیچ کس پوشیده نیست و نباید به سندهای
خانگی اکتفا کرد ،بلکه چه خوب است افراد واقف ،برای موقوفات خود سند
رسمی محضری تنظیم کنند و در اداره اوقاف نیز آن را به عنوان موقوفه به ثبت
برسانند .تا به مرور زمان ،مورد سوء استفاده موقوفهخواران قرار نگیرد.
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ََ ُ َ
اَ ُ ُ َ
«ص َد َق ًة اَل ُت َب ُاع َو اَل ُت َ
َ
اهَّلل ّال ِذی َیر ُث َّ
ات َو
وه ُب َو ل ت َورث َح ّتى َی ِرثها
الس َم َاو ِ
ِ
أْ َ َ
ال ْرض» :ویژگی مهم وقف این است که مال موقوفه تا پایان تار یخ این جهان،
تحت هیچ عنوانی قابل نقل و انتقال نیست .لذا نه میتوان آن را فروخت و نه به
کسی هدیه داد و نه قابل ارث بردن از میت است.
مقام معظم رهبری در پاسخ استفتایی در این زمینه مینویسند :تا زمانی که
وقف ،قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد ،هر چند با اجاره دادن آن
به بعضی از موقوفعلیهم 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
که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد ،فروش آن جایز است ،ولی در این صورت
واجب است با پول آن ِملک دیگری خر یده شود تا منافع آن در جهت وقف به
1
مصرف برسد.

 . 1استفتائات باب وقف ،ص221 ،و.423

گفتار چهارم :سیره حضرت فاطمه

 . 1دالئل اإلمامة ،ص.131
 2فرهنگ و معارف قرآن ،برگزیده فرهنگ قرآن ،ج ،1ص .398
 . 3اعالم القرآن ،ج ،3ص .493
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ّ
عبدالمطلب
وقف بر بنیهاشم و بنی
َ
َ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ َ ّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
اش ٍم و ب ِنی
«عن ز ی ِد ب ِن ع ِل ٍ 
اهَّلل  تصدقت ِبما ِلها على ب ِنی ه ِ
ول ِ
ی أن ف ِ
اطمة ِبنت رس ِ
ْ َ
َع ْب ِد ال ُم ّط ِل ِب»؛ ز ید بن علی نقل میکند :حضرت فاطمه دختر پیامبر اموالش را بر
ّ
1
عبدالمطلب وقف کرد.
فرزندان حضرت هاشم و فرزندان حضرت
نکتهها
یک :واژه شناسی
َ َّ َ
«ت َصدق ْت» :منظور از صدقه در این روایت به قر ینه جمالت بعد ،وقف است.
ّ
«بنى هاشم» :فرزندان هاشم بن عبد مناف جد رسول خدا و از شریفترین
تیرههاى قریش بودند .برخى ّ
مفسران ،مقصود از «ذى القربى» در آیات  41انفال و 7
حشر را بنىهاشم دانستهاند كه خداوند ،بخشى از غنایم و فىء را به آنان اختصاص
ّ
بنىعبدالمطلب و بنىهاشم دانسته
داد .نیز مقصود از «أقربین» در آیه  214شعراء،
2
شده است .همچنین آیه  23شورى درباره دوستى و ّ
محبت به آنان نازل شده است.
ّ
ّ
(عبدالمطلب) ،عمرو
عبدالمطلب» :براى هاشم چهار پسر به نامهاى شیبه
«بنی
ّ
(ابوصیفى) ،اسد و نضله ،و پنج دختر به نامهاى شفاء ،رقیه ،ضعیفه ،خالده و حنه
ّ
(عبدالمطلب) است.
ن ماندگارترین و مؤثرترین نسل شیبه
ذكر كردهاند كه در این میا 
ّ
عبدالمطلب به اختالف ده یا دوازده پسر و چهار یا شش دختر ذكر كردهاند
منابع براى
ّ
كه در این میان نسل عبدالمطلب به جز عبداهلل از چهار پسرش؛ یعنى حارث (فرزند
ّ
عبدالمطلب) ،ابوطالب ،عباس و ابولهب (عبدالعزى) ادامه یافت .برخى
بزرگ
ّ
نسل عبدالمطلب را تنها نسل باقىمانده از فرزندان هاشم دانسته ،بنىهاشم را با
ّ
بنىعبدالمطلب مساوى مىدانند ،در حالىكه با وجود فرزندانى از نضله و عمرو بن
3
مچنینادعایىصحیحنیست.
هاش 
دو :تحلیل
َ
«ف َ ْ
َ
َ
ُ
اهَّلل :»در این روایت از حضرت فاطمه به عنوان
ول ِ
ِ
اط َمة ِبنت رس ِ
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دختر رسول خدا یاد شده و این نشان میدهد که آن حضرت عالوه بر اینکه
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.
َ َّ َ
« ت َصدق ْت ِب َما ِل َها» :این جمله اشاره دارد که آن حضرت بخشی از اموال
خودشان را وقف کردند .اما اینکه آن حضرت چه مالی را وقف کردند در این
روایت اشاره نشده است ،ولی برخی از تار یخنگاران بیان کردهاند که یکی از
موقوفات حضرت «امالعیال» بوده است« .امالعیال» در  170کیلومتری جنوب
مدینه بوده که نام چشمهای است که به برکت آن ،روستایی بزرگ در کنارش
ساخته شده است و بیش از بیست هزار درخت خرما داشته است و امروز هم
میوههای مختلفی همچون لیمو ،انگور و موز به عمل میآید و فرزندان حضرت
زهرا از آن بهره میگیرند« .ام العیال» از سوی آن حضرت ،بر سادات حسینی
ً
وقف گردیده است 1.قطعا آن حضرت موقوفات دیگری نیز داشتهاند که پیبردن
به آنها نیازمند تحقیق بیشتری است.
«ب َما ِل َها» :یکی از مهمترین شرایط تحقق وقف این است که انسان مالک
ِ
اموالی باشد که میخواهد وقف کند .بنابراین وقف اموال دیگران یا اموال عمومی
صحیح نیست .به چند مسأله در این زمینه توجه کنید:
ّ
ّ
مالكیت شرعى فردى كه ملك به نام او به
مجرد ثبت ملك به نام كسى ،مالك
ثبت رسیده ،نیست .در نتیجه اگر پدر بعد از خر ید زمین و ثبت آن به نام پسرش،
آن را به او هبه كرده و قبض آن نیز بهطور صحیح محقق شده باشد ،در این
صورت حق ندارد آن را وقف كند؛ زیرا مالك آن نیست ،ولى اگر فقط سند زمین را
ّ
مالكیت خودش باقىمانده باشد ،او از نظر شرعى مالك
به نام او كرده و زمین در
آن است و حق دارد آن را وقف كند.
اگر (عدهای) از طرف افراد ّ
خیر وكیل باشند تا خانه را بعد از خر ید ،به عنوان
حسینیه وقف كنند ،وقف آنان به وكالت از مالكین صحیح است.
در ّ
صحت وقف ،سابقۀ مالكیت شرعى خاص واقف شرط است و چون
جنگلها و مراتع طبیعى كه از انفال و اموال عمومى هستند ،ملك خاص كسى
 . 1حقایق پنهان ،ص .131

نیستند ،در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردى صحیح نیست.
(زمینهایی که در اختیار برخی سازمانها مثل شرکت نفت و یا سازمان زمین
شهری است) اگر این زمینها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى
براى آنها تعیین شده باشد ،قابل وقف نیستند .ولى اگر از اراضى مواتى باشند
كه ملك كسى نیستند و در اختیار دولت یا شركت نفت و یا سازمان زمین شهرى
باشند ،احیاء آنها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند
2
آن اشكال ندارد.
(اموالی که در اختیار شهرداری است) اگر از امال كى باشد كه شهردارى از نظر
قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر ،از قبیل درمانگاه یا بیمارستان
یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد ،در این صورت (وقف آنها در جهت
مصالح عمومی) اشكال ندارد ،ولى اگر از امال كى باشد كه مخصوص استفاده
3
براى امور مربوط به شهردارى است ،حق ندارد آنها را وقف كند.
ّ
زمینهاى وقفى ،قابل وقف مجدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند
ّ
و واگذارى آنها بهطور مجانى براى ساخت مصلی یا یكى از مؤسسات عمومى
ّ
مورد نیاز مردم براى هیچ كس جایز نیست ،ولى اجاره دادن آنها توسط متولى
ّ
شرعى براى ساختن مصلى یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشكال ندارد و مبلغ
اجاره زمینهاى مزبور باید در جهاتى كه براى وقف ّ
معین شده است ،مصرف
4
شود.
اراضی موات که تا کنون کسی آنها را احیاء نکرده و ملک کسی نبوده است،
قابل وقف کردن نیستند ،مگر اینکه کسی یا کسانی آنها را احیاء کنند و سپس
5
وقف کنند.
ََ
َ َ َ ْ ْ ُ َّ
َ
اش ٍم و ب ِنی عب ِد المط ِل ِب» :آن حضرت اموالش را بر فرزندان هاشم و
«على َب ِنی ه ِ
ّ
ّ
عبدالمطلب وقف کرد .شاید علت وقف بر این دو گروه ،همان فشارهای
فرزندان
اقتصادی دشمنان اهلبیت باشد .آن حضرت شاهد بود که دشمنان
1
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اهلبیت برای منزوی سازی و کاهش اقتدار اقتصادی و سیاسی اهلبیت
و شیعیان ،سیاست تحر یم اقتصادی را در پیش خواهند گرفت .روی این
جهت ،آن حضرت مانند حضرت علی ،در قالب وقف اموالشان ،پشتوانهای
ّ
عبدالمطلب باقی میگذارند و به حمایت مالی آنان
ماندگار برای بنیهاشم و بنی
در طول تار یخ اختناق و استبداد میپردازند.
استاد پیشوایی در این زمینه مینویسند :شیعه پس از رحلت پیامبر
همواره از نظر اقتصادی در فشار و مضیقه قرار داشت .در این زمینه ،عالوه بر
گرفتن فدک از فاطمه زهرا که انگیزه سیاسی داشت و هدف از آن تضعیف
بنیه اقتصادی جناح امیرمؤمنان و بنیهاشم بود .یکی از تاکتیکهای معاو یه
برای وادار کردن امام حسین به بیعت با یز ید ،خودداری از هرگونه عطیه از
بیتالمال به بنیهاشم بود.
«ابوجعفر منصور دوانیقی» دومین خلیفه عباسی ،برنامه ی وسیعی برای
فلجسازی اقتصادی عموم مردم ،به ویژه علیه بنیهاشم که در خط مقدم مبارزه
با خلفای ستمگر بودند ،به اجرا درآورد .او تمام اموال عمومی مسلمین را به
صورت گنج درآورد و از مصرف کردن آن در راه عمران و کمک به مردم خودداری
میورز ید .همینطور اموال مردم را به زور از آنها میگرفت و برای احدی مالی
باقی نگذاشت .هدف او از این برنامه شوم این بود که مردم ،همواره نیازمند و
گرسنه و متکی به او باشند و در نتیجه همیشه در فکر سیر کردن شکم خود بوده
1
مجالی در مسائل بزرگ اجتماعی را نداشته باشند.
فشار اقتصادی علیه شیعیان در دوران متوکل عباسی به اوج خود رسید .او از
نظر اقتصادی به قدری بر شیعیان سخت گرفت که میگویند :در آن زمان گروهی
از بانوان علوی در مدینه حتی یک دست لباس درست نداشتند که در آن نماز
بگزارند و فقط یک پیراهن مندرس برایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت
از آن استفاده میکردند .او به فرمانروای مکه و مدینه دستور داده بود که مردم را
از هرگونه کمک و احسان به آلابیطالب ،منع کند .لذا مردم از بیم جانشان،
دست از حمایت علویان برداشتند و زندگی بر خاندان حضرت امیر مؤمنان
سخت شده بود .همچنین به حاکم خود در مصر دستور داده بود که به هیچ یک
 . 1سیره پیشوایان ،ص  ،393با تلخیص.

از علویان ملکی داده نشود و به هیچیک از آنان اجازه اسبسواری و حرکت از
«فسطاط» به شهرهای دیگر داده نشود .نیز به هیچیک از علویان جواز داشتن
1
بیش از یک برده داده نشود.
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َ
ّ
الرج ِال و ِالنس ِاء »...؛
ت َصدق ِب َج ِم ِیع ُحق ِ
وق ِه ِمن ذ’ ِلك على ول ِد صل ِب ِه ِمن ِ
عبد الرحمان بن حجاج میگوید :امام کاظم وقفنامهاى را این گونه
نوشتند :این وصیتنامهای است که بر اساس آن موسی بن جعفر زمینش را که
در فالن محل وجود دارد با تمام حدودش ،وقف میکند تا درختان ،زمین ،قنات،
1
آب ،و تمامی اطراف و حقوقش ،وقف بر فرزندان او از مردان و زنان باشد.
نکتهها
َْ َ َُ ْ
َّ َ َ
َ
َ
هذ ِه الصدق ِة» :امام کاظم در قالب سندی رسمی
«أوصى أبو الحس ِنِ ب ِ
موقوفه خود را به ثبت رساندند و این نشان میدهد که باید افراد واقف ،موقوفات
ً
رسما به ثبت برسانند تا در آینده ،مورد سوء استفاده و ّ
تصرف عدوانی افراد
را
سودجو قرار نگیرد.
َ َّ َ َ
َ َ ََ
ق ِبأ ْر ِض ِ ه ِفی مك ِان كذا :»...امام کاظم تمامی حدود زمین وقفی را به
« ت َصد 
دقت با ذکر جزئیات به صورت شفاف بیان کردند تا به مرور زمان حد و حدود آن
مورد تردید و اختالف قرار نگیرد.
َ َ ََ َ ََ
 .1موقعیت جغرافیایی موقوفه را به دقت بیان کردند«ِ .فی مك ِان كذا و كذا».
 .2حد و حدود موقوفه را به دقت تعیین کردند .اینکه این زمین از جوانب
َ
ََ
َ ُّ لأْ ْ
ض كذا
چهارگانه شرق و غرب و شمال و جنوب به کجا منتهی میشود«.حد ا ر ِ
ََ
َو كذا».
 .3تمام محصوالت و امور متعلق به زمین را به دقت بیان فرمودند .اصل زمین،
درختان ،قنات ،آب ،نواحی و تمام حقوق آن را به دقت ذکر کرده و همه را جزء
َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ
ُّ َ ْ
دادند«.و كذا ت َصدق ِب َها ك ِل َها َو نخ ِل َها َو أ ْر ِض َها َو ق َنا ِت َها َو َما ِئ َها َو أ ْر َجا ِئ َها
موقوفه قرار
ُ
وق َها».
َو ُحق ِ
ََ ُْ ُ ْ
َ ّ
الر َج ِال َو ِّالن َس ِاء» :امام کاظم این زمین را وقف بر اوالد
«على ول ِد صل ِب ِه ِمن ِ
 . 1تهذیب األحكام ،ج ،9ص .149
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ُصلبی خود قرار دادند؛ زیرا سیاست عباسیان این بود که علویان را در تنگنای
شدید اقتصادی نگه دارند ،لذا سهمشان را از بیتالمال قطع کرده بودند و به
آنان هیچ سمت دولتی نمیدادند .لذا ائمه بخش ز یادی از موقوفات خود
را وقف بر بنیهاشم و علویان میکردند.
درسی که میتوانیم از این بخش از سیره امام کاظم ببر یم این است که
واقفین باید موقعیت شناس باشند .نیازهای روز جامعه و اولویتهای وقف را
رصد کنند و اموالشان را وقف بر آن کنند.
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 .1طبق نقل مشهور باغهایی که هماکنون در محله نخاوله مدینه (محل شیعه
نشین) به نام باغ صبا و باغ مرجان وجود دارد ،از موقوفات امام حسن مجتبی
یا بنا بر نقلی از موقوفات امام سجاد است.
 .2شیخ بهایی از جدش روایت میکند که امام حسین نیز زمینها و
چیزهای دیگری که ارث برده بود ،وقف کرد و حتی اطراف قبر مطهر خویش را
از اهل نینوا و غاضر یه به شصت هزار درهم خر ید و وقف آنان کرد ،بدین شرط
که زائرانش را به سوی قبرش راهنمایی کنند و آنان را به مدت سه روز به عنوان
میهمان پذیرایی کنند .نیز یکی دیگر از موقوفات امام حسین خانهای است
که آن حضرت وقف کرد و امام حسین [به کسی که ساکن خانه بود] فرمود:
باید خانه را تخلیه کنی 1،زیرا باید به تصرف موقوفعلیهم درآید.

 . 1وقف میراث ماندگار ،ص .41

گفتار هفتم :سنت مسلمین صدر اسالم

 . 1میزان الحكمة ،ج  ،13ص .363
 . 2دانشنامه سیره نبوی ،ج  ،1ص .3
 . 3وقف در فقه اسالمی ،ص  ،65به نقل از المغنی ،ج ،5ص .357
 . 4اندیشه جاری ،ص .298
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َ
ً
ُ اّ َ َ
َّ
ُ
الص َ
حاب ِة ذو َمقد َر ٍة إل َوقف َوقفا»؛ جابر
عن جابربن عبداهلل« :لم َیكن ِمن
1
میگوید :هیچ توانگری از صحابه نبود ،مگر اینكه چیزی وقف كرده بود.
یک :واژه شناسی
َّ
«الص َ
حاب ِة» :جامعترین تعر یفی که از مفهوم «صحابه» ارائه شده این است که
صحابی کسی است که در زمان حیات پیامبر در حالی که به ایشان ایمان
2
آورده ،پیامبر را مالقات کرده و مسلمان نیز از دنیا رفته باشد.
دو :تحلیل روایت
َّ
َ ُ
الص َ
حاب ِة  :»...در صدر اسالم وقف به سنتی عمومی تبدیل شد.
«لم َیكن ِمن
پیامبر اسالم پیشگام همگان در پایهگذاری وقف بود و به تأسی از سیره ایشان،
تمامی صحابه حضرت که اندک تمکن مالی پیدا میکرد ،مالی را در راه خدا
وقف مینمود.
ابنقدامه در ذیل این حدیث مینویسد :این سخن ادعای اجماع عملی
صحابه از جابر است و از وی مشهور شده و کسی هم وی را انکار نکرده است ،لذا
جنبه اجماع دارد .و آنگاه گروهی از صحابه ،چون ابوبکر ،عمر ،عثمان ،علی،
م بن حزام را نام میبرد که هر
ن عاص و حکی 
ی وقاص ،عمرو ب 
ن اب 
زبیر ،سعد ب 
3
کدام مقداری از امال ک خویش را صدقه و وقف قرار دادند.
از باب نمونه ابوطلحه انصاری نخلستانی در مدینه داشت که شهره عام و
خاص بود .بعد از نزول آیه نود و دو سوره آلعمران که خداوند به مؤمنین میفرماید:
«هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید ،مگر آنکه از آنچه دوست میدار ید انفاق
کنید» به پیامبر مراجعه کرد و گفت :محبوبترین اموال من همین باغ است،
میخواهم آن را در راه خدا انفاق کنم .با مشورت آن حضرت آن را وقف خویشان
4
نیازمندش کرد.
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َ َّ ُ َ َ
َ َّ
َ ّ أْ َ َ
َّ َ
س ال ْصل َو َس ِّب ِل الث َم َرة»؛ پیامبر اعظم به کسی که
ع ِن الن ِبی أنه قال« :ح ِب ِ
قصد داشت مالی را وقف کند فرمودند :اصل مالت را حبس کن (تا کسی آن را
از طریق خر ید و فروش و بخشش و وراثت به دیگری منتقل نکند) و استفاده از
1
منافعش را (برای استفاده در راههای خیر و یا کمک به نیازمندان) مباح قرار بده.
نکتهها
 .1اگر کسی میخواهد برای همیشه ملکی را برای مصارف خاصی در نظر گیرد
باید آن را وقف کند .ولی چنانچه به طور موقت میخواهد منافع ملکی را برای
مصرف خاصی در نظر گیرد که بعد از آن به خود او یا وارثش برگردد ،میتواند از
قاعده «حبس» استفاده کند.
 .2بر اساس جمله فوق ،یکی از شرایط وقف این است که موقوفه مالی باشد
که با انتفاع از آن از بین نرود .مثل زمین ،ساختمان ،کتاب ،ظروف غذا ،لوازم کار،
خودرو و مانند آن.
 .3همینطور از این جمله فهمیده میشود که یکی دیگر از شرایط وقف این
است که مدت وقف نامحدود باشد .لذا اگر واقف مدتی مشخص برای وقف
ً
قرار دهد ،یا وقف را مشروط به شرطی کند که عادتا زایل شدنی است ،وقف باطل
ً
ً
است .ولی اگر آن را بر افرادی خاص که غالبا و عادتا منقرض نمیشوند؛ مثل
ً
نسل خود؛ نسل به نسل وقف کند و موقوفعلیهم بعد از مدتی اتفاقا منقرض
شوند ،وقف صحیح است و بعد از انقراض نسل او ،موقوف به فقرا و مساکین یا به
2
متعلمین یا مساجد و مشاهد خواهد رسید.
 .4چند مسأله
ّ
مسأله -در وقف ،دوام -به معناى اینكه به مدتى موقت نباشد -شرط است،
پس اگر بگوید« :وقف كردم این باغ را بر فقرا تا یك سال» از حیث وقف باطل
است .و در صحت آن از حیث حبس یا بطالن آن از این حیث حبس هم دو وجه

 . 1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص.47
 . 2راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .19

است .ولى اگر به آن قصد حبس نماید صحیح است.
ً
ّ
سؤال :آیا جایز است مكانى براى مدت موقتى مثال ده سال به عنوان مسجد
وقف شود و بعد از انقضاى این ّمدت دوباره به ّ
ملكیت واقف یا ورثۀ او برگردد؟
جواب :این كار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با
ّ
آن محقق نمىشود ،ولى حبس آن مكان براى نمازگزاران به مدت معین اشكال
2
ندارد.
1
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َ
َ
َ ُ
اهَّلل َّالر ْ
َع ْن َع ْجلاَ َن أبی َصا ِلح َق َال« :أ ْم أَل َع َل َّی أ ُبو َع ْ
ب ْ
من َّالر ِح ِیم.
ح
م
س

اهَّلل
د
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ُ لاَ ِ
َ َ َ َ َّ َ ِ ُ لاَ ٍ ُ ُ لاَ
ُ
َ
ق للِهَّ ِب ِه ف ن ْب ُن ف ٍن َو ُه َو َح ٌّی َس ِو ٌّی ِبد ِار ِه ال ِتی ِفی َب ِنی ف ٍن ِب ُحد ِود َها
هذا ما تصد 
أْ َ
َ َ َ ً اَ ُ َ ُ َ اَ ُ َ َ اَ
َ
َ
ُ
ُ
َ َّ ُ َ ْ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
صدقة ل تباع و ل توه ُب و ل تورث حتى یرثها و ِارث ّ
ض و ِإنه قد
السماو ِ
ات و الر ْ ِ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ لاَ ً َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ِ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
أسكن صدقته ه ِذ ِه ف نا و ع ِقبه ف ِإذا انقرضوا ف ِه َی على ِذی الحاج ِة ِمن المس ِل ِمین»؛
عجالن ابیصالح میگوید :امام صادق وقفنامهای را بدین صورت به من
فرمودند تا بنویسم :به نام خداوند بخشنده مهربان .این وقفنامهای است که بر
اساس آن فالنی پسر فالنی در حالی که زنده و سالم است به خاطر خدا ،خانهاش
1
را که در فالن محله است وقف میکند.
نکتهها
 .1در این روایت و سایر روایاتی که در بخش سابق به آن اشاره شد،
معصومین به صراحت مقصود خود را از وقف ،در قالب الفاظی که حاکی
از اراده آنان مبنی بر وقف است بیان کردهاند .لذا واقف باید با استفاده از الفاظ
گفتاری یا نوشتاری و یا با عملی که حاکی از نیت او مبنی بر وقف باشد ،منظور
خود را ابراز کند.
 .2منظور از صیغه وقف ،هر چیزی است که واقف با آن از اراده خویش در
وقف پرده برمیدارد 2.چه با لفظ و چه با نوشتن باشد و یا به قصد وقف ،زمین
یا ساختمانی را واگذار می کند تا در جهت وقف از آن استفاده شود.به برخی از
فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه اشاره میشود.
یک :از مشهور فقها نقل شده كه فرمودهاند :زمینى كه مىخواهند مسجد
شود ،باید براى آن صیغۀ وقف خوانده شود ،مثل آنكه بگوید« :وقف كردم آن
را به عنوان مسجد ،قربة الى اهّلل» لیكن بنابر اقوی همینكه قربة الى اهّلل به قصد
مسجد آن را بسازد و یك نفر هم به اذن بانى آن ،در آن نماز بخواند كفایت مىكند
3
و مسجد مىشود.
 .1گزیده كافى ،ج ،6ص .93
 .2وقف در فقه اسالمی ،ص .76
 .3تحریرالوسیلة ،ج ،1ص .277

 . 1توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .631
 . 2جامع المسائل (فارسى  -فاضل) ،ج ،1ص .319
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .489
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لاً
دو :الزم نیست صیغۀ وقف را به عربى بخوانند ،بلكه اگر مث بگوید خانۀ خود
را وقف كردم ،وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتى در وقف
خاص.
زنجانى :در وقف انشاء صیغه الزم است ،ولى الزم نیست صیغه را به زبان
بیاورد یا به عربى بخواند ،بلكه اگر صیغه را به فارسى بخواند یا به وسیلهاى
همچون نوشتن یا كار دیگرى وقف را انشاء كند ،كفایت مىكند.
ً
سیستانى :الزم نیست صیغۀ وقف را به عربى بخوانند ،بلكه اگر مثال بگوید این
كتاب را بر طالب علم وقف كردم ،وقف صحیح است؛ بلكه وقف به عمل نیز
ً
ّ
محقق مىشود؛ مثال چنانچه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد و
یا ساختمانى را بهطورى كه مساجد را به آن طور مىسازند به قصد مسجد بودن
ّ
بسازدّ ،
وقفیت محقق مىشود .ولى به قصد تنها وقفیت محقق نمىشود؛ و قبول
در وقف الزم نیست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و همچنین قصد قربت
1
الزم نیست.
سه :زمینى را براى مسجد در نظر گرفته بودم و ساختن آن را به اهالى محل
واگذار كرده بودم ،چندین سال مىگذرد و هیچ اقدامى براى ساختن آن از طرف
اهالى به عمل نیامده و صیغه وقف هم خوانده نشده و نماز هم در آن خوانده
نشده است ،آیا مىتوان از نیت خود برگشته و زمین را صرف امور خیر یۀ دیگر
بكنم؟
2
جواب :مىتوانید صرف امور دیگرى كنید.
چهار :آیا اجراى صیغه وقف در ّ
صحت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن،
آیا عربى بودن صیغه ،شرط است؟
جواب :انشاء لفظى در وقف ،شرط نیست؛ زیرا تحقق آن به معاطات هم ممكن
3
است و همچنین در انشاء وقف به لفظ ،عربى بودن صیغه آن هم شرط نیست.
پنجّ :
مجرد ساختن ساختمان به ّنیت مسجد ،بدون انشاء صیغه وقف و یا
ّ
تمامیت
بدون تحویل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز ،براى تحقق وقف و
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آن كافى نیست ،بلكه در ملك مالك باقى مىماند و او حق دارد هر تصرفى كه
مىخواهد در آن بكند ،در نتیجه تحویل آن ساختمان به ادارۀ آموزش و پرورش
1
اشكال ندارد.
شش :آیا مالى كه براى خر ید لوازم به حسینیهها بخشیده مىشود ،حكم وقف
را دارد یا آن كه لوازمى كه با آن مال خر یدارى مىگردند احتیاج به اجراى صیغۀ
وقف دارند؟
جوابّ :
مجرد جمعآورى مال ،وقف محسوب نمىشود ،ولى بعد از خر یدن
لوازم حسینیه با آن اموال و قرار دادن آنها در حسینیه براى استفاده ،وقف
2
معاطاتى محقق مىشود و نیازى به اجراى صیغۀ وقف ندارد.
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َّ
اَ
َ
َ َ َّ
َ َ َ اَ ْ َ ّاَ ُ َ
اهَّلل َع ّز َو َجل»؛
قال
الص ِادق« :ل َصدقة َو ل ِعتق ِإل َما أ ِر ید ِب ِه َو ْج ُه ِ
امام صادق فرمود :هیچ صدقه و آزادسازی بندهای از انسان قبول نمیشود،
مگر آنکه به جهت نزدیک شدن به خداوند و کسب خشنودی و رحمت او انجام
1
گیرد.
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
ْ
اهَّلل
اهَّلل ع ِل ّی اب ِتغاء وج ِ ه ِ
عن علی« هذا ما أوصى ِب ِه و قضى ِب ِه ِفی ما ِل ِه عبد ِ
َ
َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُّ
ْ ََ
ی یوم تبیض وجوه و تسود
ِل ُیو ِل َج ِنی ِب ِه ال َج ّنة َو َی ْص ِرف ِنی ِب ِه ع ِن الن ِار و یص ِرف النار ع ِن 
ُو ُج ٌوه»؛ این وصیت و تصمیمی است که بنده خدا علی درباره اموالش گرفته
است .من این اموالم را در راه خدا با هدف جلب خشنودی خداوند وقف کردهام
تا بدینوسیله خداوند مرا به بهشت داخل کرده و از آتش جهنم باز دارد در روزی
2
که برخی از چهرهها سیاه و برخی از چهرهها سفید محشور میشوند.
نکتهها
 .1در فرهنگ اسالمىّ ،
تقرب به معناى طلب نزدیك شدن به خداوند با انجام
3
دادن عملى است .
 .2بر اساس این وقفنامه که از حضرت علی رسیده است آن حضرت ابتدا
خود را به عنوان بنده خدا معرفی کرده و هدف خود از وقف را جلب خشنودی
خدا دانسته تا خداوند ایشان را در پرتو رحمت واسعه خود از بهشتیان قرار داده
و از آتش جهنم دور گرداند .بنابراین یکی از آداب وقف ،قصد قربت میباشد.
 .3برخی از فقها قصد قربت را شرط صحت وقف دانسته و برخی از فقها شرط
کمال آن میدانند .حضرت امام در این باره میفرمایند :بنابر اقوى قصد
قربت حتى در وقف عام معتبر نیست ،اگر چه احتیاط ،اعتبار آن است در هر
4
وقفى باشد.
ولی در هر حال شکی نیست که شرط پاداش بردن از وقف در گرو قصد قربت
است؛ زیرا راهیابی به بهشت و درجات عالی آن در گرو انجام عمل صالح
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(حسن فعلی) به همراه ایمان و قصد قربت (حسن فاعلی) میباشد .بنابراین اگر
هدف واقف این است که وقف برای او به عنوان باقیات الصالحاتی باقی بماند تا
در طول بقا موقوفه از ناحیه آن پاداش در یافت کند و در پرتو سنت حسنه وقف به
خدا نزدیکتر شود و بر مقام او در بهشت به خاطر وقف افزوده شود ،باید وقف را
با قصد قربت انجام دهد .بنابراین اگر کسی به خاطر کسب شهرت ،جلب توجه
مردم ،جلب توجه سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف
خود و مانند آن وقف کند از پاداشهای الهی محروم خواهد بود.
 .4در قرآن کر یم نیز انفاقى كه براى جلب خشنودى خدا انجام شود ،ارزشمند
َُ
ذین ُی ِنف َ
ل َّال َ
قون
است و برای انفاق کننده اجر دو چندان به دنبال دارد :و َمث 
ٌ َ َ َُُ
َ َ
َ ُ
َ ً
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
مول ُه ُم ِابت َ
وابل فآتت ا كلها
غاء َم
ا
رضات ِ
ِ
اهَّلل وتثبیتا ِمن انف ِس ِهم كمث ِل جن ٍة ِبر بو ٍة اصابها ِ
ٌ
َ
ٌ َ َ ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
وابل فطل  ...و مثل [صدقات] كسانى كه اموال خویش را
ین ف ِان لم ی ِصبها ِ
ِضعف ِ

براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مىكنند ،همچون َم َث ِل باغى
است كه بر فراز پشتهاى قرار دارد [كه اگر] رگبارى بر آن برسد ،دو چندان محصول
باران ریزى [براى آن بس است] ،و خداوند به
برآورد ،و اگر رگبارى هم بر آن نرسدِ ،
1
آنچه انجام مىدهید بیناست.
 .5امام صادق نیز مال ک اَ ارزشمندی صدقات را قصد قربت دانسته و
َّ
َ َ َ اَ ْ َ ّ
اَ
َ
ُ َ
اهَّلل َع ّز َو َجل» :هیچ صدقه و
میفرمایند« :ل َصدقة َو ل ِعتق ِإل َما أ ِر ید ِب ِ ه َو ْج ُ ه ِ
آزادسازی بندهای صحیح یا ارزشمند نیست ،مگر اینکه هدف از آن جلب
2
رحمت و خشنودی خداوند باشد.

 . 1بقره.246 ،
 . 2الكافی ،ج ،7ص.30

گفتار چهارم :نوشتن وقفنامه

 . 1الكافی ،ج ،13ص.422
 . 2بقره.282 ،

وقف از منظر آیات و روایات

َ
َ
َ
اهَّلل َّالر ْ
َع ْن َع ْجلاَ َن أبی َصا ِلحَ ،ق َال :أ ْملى َع َل َّی أ ُبو َع ْ
اهَّلل« :ب ْ
من
ح
م
س
د
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ لاَ ِ
َِّ
ُ لاَ
َ َ َ َ َّ َ ٍ ُ لاَ ُ
َ
ق ِب ِه ف ن ْب ُن ف ٍنَ -و ُه َو َح ٌّی َس ِو ٌّیِ -بد ِار ِه ال ِتی ِفی َب ِنی ف ٍن
َّالر ِح ِیم ،هذا ما تصد 
َ
اَ ُ ُ
ث َح ّتى َیر َث َها َوار ُث َّ
ب ُح ُدود َها َص َد َق ًة ،اَل ُت َب ُاع َو اَل ُت َ
الس َم َاو ِ َ أْ ْ
ض،
وه ُب َو ل ت َور 
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و الر ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
ُ
هذ ِ ه ُفلاَ ًنا َو َع ِق َب ُهَ ،فإ َذا ْان َق َر ُضوا َفه َی َعلى ِذی ْال َح َ
اج ِة ِمنَ
و ِإنه قد أسك 
ن صدقت ه ِ
ِ
ِ
ْال ُم ْس ِل ِم َ
ین»؛ عجالن ابی صالح از امام صادق تقاضا کرد که وقفنامهای را
برایش بنویسند :آن حضرت فرمودند بنویس :به نام خداوند بخشنده مهربان،
این وقفنامهای است که بر اساس آن فالنی پسر فالنی در حالی که زنده و سالم
است ،خانهاش را در فالن منطقه ،با حدودش در راه خدا وقف میکند .لذا نه
فروخته میشود و نه بخشیده میشود و نه به ارث برده میشود تا اینکه وارث
آسمانها و زمین آن را به ارث ببرد .این منزل وقف بر فالنی و نسلش میباشد تا
در آن ساکن شوند ،و هنگامی که آنان منقرض شدند ،وقف بر نیازمندان مسلمان
1
خواهد بود.
نکتهها
 .1عجالن ابیصالح میخواست منزلش را وقف کند ،به امام صادق
مراجعه کرد و آن حضرت فرمودند برای این موقوفهات سندی اینگونه بنویس.
سپس امام صادق سند موقوفه او را بیان کردند که بنویسد.
 .2در احادیث گذشته نیز مکرر اشاره شد که ائمه برای موقوفات خود
سند مکتوب تنظیم میکردند .در قرآن کر یم نیز بر تنظیم اسناد مالی و تجاری
ً
تأ کید شده است؛ مثال خداوند در بزرگترین آیه قرآن که مربوط به مسائل مالی
و تجاری است ،میفرماید :اى كسانى كه ایمان آوردهاید هنگامى كه بدهى
مدتدارى (به خاطر وام دادن یا معامله) به یكدیگر پیدا كنید آن را بنویسید:
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ى َأ َجل ُم َس ًّمى َف ْاك ُت ُب ُ
َ َُْ ْ َ ْ
وه2؛ وقتی خداوند درباره
یا أیها ال ِذین آمنوا ِإذا تداینتم ِبدی ٍن ِإل  ٍ
قرض گرفتن که مدتش اندک است تأ کید بر نوشتن سند دارد ،تنظیم سند برای
ً
موقوفات که همیشگی است قطعا مورد تأ کید بیشتری است .الزم است تنظیم
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سند به صورت رسمی باشد و در سازمان اوقاف نیز به ثبت برسد تا در طول تار یخ
ماندگار باشد و کسی نتواند آن را از بین ببرد.
1
 .3الزم است در تنظیم سند وقفنامه به چند جهت توجه شود:
یک :مشخصات واقف مثل :نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره ملی ،سال
تولد ،محل تولد و. ...
دو :مشخصات مالی که میخواهد وقف کند .مثل تعداد آن ،متراژ ،حدود
مشخص کننده جغرافیایی ،امکانات و هر آنچه متعلق به آن است.
سه :مشخصات موقوفعلیهم؛ یعنی کسانی که مال برای آنان وقف شده
است؛ مثل :فرزندان و نوادگان اعم از مرد و زن و کوچک و بزرگ ،عموم شیعیان
اعم از زن و مرد ،عموم مسلمین اعم از زن و مرد و مانند آن.
چهار :تعیین جهت مصرف :مثل ازدواج جوانان بیبضاعت ،ادامه تحصیل
کودکان بیسرپرست ،هز ینه حج فقرا و اگر روزی این جهات وجود نداشته باشد
در جهات دیگری که ذکر میشود مصرف شود.
پنج :تعیین نوع وقف؛ مثل اینکه خود مال موقوفه به عنوان سکونت یا زراعت یا
تجارت و مانند آن در اختیار موقوفعلیهم قرار گیرد و یا مال موقوفه به اجاره داده
شود و درآمدش صرف موقوفعلیهم شود.
شش :تعیین متولی وقف؛ یعنی کسی که قرار است متصدی امور موقوفه
بشود .الزم است متولی وقف با مشخصات کامل مثل نام و نام خانوادگی ،نام
پدر ،شماره ملی و ...مسئولیتهای او و حقالزحمه او مشخص شود .همینطور
مشخص شود که در صورت فوت یا ناتوانی او چه کسی بعد از او متولی وقف
خواهد بود.

 . 1برگرفته از کتاب راهنمای تنظیم وقفنامه ،با تلخیص.

گفتار پنجم :شاهد بر وقف گرفتن

ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ٌ َ ْ ََ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
الش َهداء َأ ْن َتض َّل إ ْح ُ
داهما
تان ِممن ترضون ِمن
ِ
ِرجا ِلكم ف ِإن لم یكونا رجلی ِن فرجل و امرأ ِ
ِ ِ
َ ُ َ ّ َ ْ ُ َ أْ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ
2
الش َه ُ
داء ِإذا ما ُد ُعوا.
ى و ال یأب
فتذ ِكر ِإحداهما الخر 

 .2ثمره شاهد گرفتن آن است که در صورت تردید در موقوفه بودن یک ملک
یا در صورتی که دیگران ادعایی در آن ملک داشته باشند ،با اقامه شهود وقف
بودن آن ثابت میشود .همانگونه که بعد از رحلت پیامبر اعظم عباس عموی
پیامبر در باغهای هفتگانه که پیامبر وقف بر حضرت فاطمه کرده بودند
به مخاصمه برخواست .ولی با شهادت حضرت علی و سایر شهود دست از
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
َ َ َ
اط َمةِ ف َیها فش ِهد
اصم ف ِ
ادعاهای خود َبرداشت« :فلما ق ِبض جاء العباس یخ ِ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ ٌ َ َ َ
3
اط َمة».
َع ِل ٌّی و غیره أنها وق 
ف على ف ِ
 .3در فقه نیز یکی از راههای اثبات وقف ،اقامه شهود است.
سؤال :وقف از چه راههایى ثابت مىشود؟
جواب :اثبات وقف بودن یا از طریق علم و شهرت در محل است و یا ّبینه
 . 1من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص .244
 . 2بقره.282 ،
 . 3الكافى ،ج ،7ص .47
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َ
َ َ ُ َ
هذا َما َأ ْو َص ْت به َفاط َم ُة ْاب َن ُة ُم َح َّمدَ أ ْو َص ْت ب َح َوائط َها َّ
اهَّلل َعلى
الس ْب َع ِة...ش ِهد
ِ ِِ
ٍ
ِِ َِ
َ
أْ
ْ
ُ
َ
َ ْ َْ
1
ذ’ ِلك َو ال ِمقد ُاد ْب ُن ال ْس َو ِد َو ّالز َب ْی ُر ْب ُن ال َع َّو ِام َو ك َت َب َع ِل ُّی ْب ِن أ ِبی َطا ِل ٍب.
نکتهها
 .1سیره معصومین بر این بوده است که برای موقوفات خود ،شاهد
ً
میگرفتند تا بعدا مورد انکار و یا ادعای دیگران قرار نگیرد .در قرآن کر یم نیز
مالی مدتدار ،شاهد گرفته شود .خداوند در
تأ کید شده است که در مبادالت ِ
ّ
این زمینه میفرماید :و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیر ید!
و اگر دو مرد نبودند ،یك مرد و دو زن ،از كسانى كه مورد رضایت و اطمینان شما
هستند ،انتخاب كنید! (و این دو زن ،باید با هم شاهد قرار گیرند )،تا اگر یكى
انحرافى یافت ،دیگرى به او یادآورى كند و شهود نباید به هنگامى كه آنها را
(براى شهادت) دعوت مىكنند ،خوددارى نمایند! َ و ْاس َت ْشه ُدوا َش َ
ن ِم ْن
هید ْی ِ 
ِ
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شرعیه (دو شاهد عادل) و تنها با ّادعا و ّ
ّ
حتى وقفنامههاى مشكوك چیزى
1
ثابت نمىشود ،مگر آنكه وقفنامه مورد اعتماد باشد.
ّ
سؤال :از چه راههایى وقف بودن موقوفه ثابت مىشود و آیا ادعاى اختالل
فكرى واقف ،مسموع است و آیا صیغه وقف باید به عربى خوانده شود؟
جواب :چنانچه شهود بر وقف شهادت دهند و یا شیاع وقف در محل باشد،
حكم وقف بر آن جارى خواهد بود و در وقف ،صیغه عربى شرط نیست ،بلكه به
ٌ
هر زبانى جایز است ّ
حتى اگر صیغه نخواندّ .اما به موقوفعلیهم تحویل دهد
2
باز كفایت مىكند و ّادعاى اختالل فكرى بدون دلیل و شاهد پذیرفته نیست.
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 . 1استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .296
 . 2استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .297

گفتار ششم :تسلیم وقف

 . 1كمال الدین و تمام النعمة ،ج ،2ص.521
 . 2وقف در فقه اسالمی ،ص .119
 . 3حقوق مدنى (طاهرى) ،ج ،1ص .236
 . 4تحریرالوسیلة ،ج  ،2ص  ،56م 8؛ احكام اقتصادى ،ج ،2ص .52
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ُ َ ُ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
َق َال َ
اح َی ِت َنا َو َما ُی ْج َعل ل َنا ث َّم
المهدی« :أما ما سأل
ف على ن ُ ِ
ت عنه ِمن أم ِر الوق ِ
َ
ْ
َ ُ ُّ َ
َ َْ ُ َ
ّ َ لاَ
ّ َ
ُّ
اح ُب ُه ِف ِیه ِبال ِخ َی ِار َو كل َما ُس ِل َم ف ِخ َی َار ِف ِیه
اح ُب ُه فكل َما ل ْم ُی َسل ْم ف َص
اج ِإل ْی ِه َص
یحت
ِ
ِ
ْ َ َ َْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ ْ َ ْ
َ
ْ
َ
ُ
احبه أو لم یحتج افتقر ِإلی ِه أ ِو استغنى عنه»؛ امام زمان در
اح ِب ِه احتاج ِإلی ِه ص ِ
ِل َص ِ
پاسخ به سؤاالت «محمدبن عثمان بن سعید َعمری» دومین نائب خاص خود
فرمودندّ :اما آنچه پرسیدى كه اگر كسى مالى را وقف ناحیه ما كند یا براى ما قرار
دهد آنگاه به آن نیازمند شود ،پس هر چه را كه تسلیم (متولی و یا حاکم شرع)
نكرده باشد صاحبش مختار است و هر چه را كه تسلیم كرده است اختیارى براى
او نیست ،چه بدان محتاج باشد و یا محتاج آن نباشد و چه بدان نیازمند باشد و
1
یا از آن مستغنى و بىنیاز باشد.
نکتهها
2
 .1مشهور فقهای امامیه ،در تمامی انواع وقف ،قبض را شرط میدانند؛ یعنی
واقف باید موقوفه را تحویل موقوفعلیهم یا متولی وقف و یا حاکم شرع دهد.
 .2در قانون مدنى در «ماده  »59قبض ،شرط صحت عقد وقف دانسته شده
است؛ چنانكه مىگوید :اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ،وقف
ّ
3
محقق نمىشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا مىكند.
 .3حضرت امام میفرمایند :تحویل گرفتن وقف ،شرط صحت آن
است و باید به اذن واقف صورت گیرد؛ بدین ترتیب كه :در وقف خاص باید
موقوفعلیهم آن را تحویل بگیرند و قبض طبقه ّاول آنان از دیگر طبقات ،بلكه
قبض افراد موجود از طبقه ّاول از غیر موجودین كفایت مىكند .اما در وقف بر
جهات عامه؛ مانند مساجد اگر واقف براى وقف ّقیم یا متولى ّ
معین كرده باشد،
ّقیم و یا حاكم باید آن را تحویل بگیرد و در صورتى كه ّقیم ّ
معین نكرده باشد
حاكم بهطور ّ
متعین باید آن را تحویل بگیرد .در مورد وقف بر عناوین كلى؛ مانند
4
فقرا و طالبانعلم نیز چنین است.
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وقف در صورتى صحیح است ،كه مال وقف را به تصرف و استفادۀ كسى كه
براى او وقف شده یا به وكیل یا به ّ
ولى او بدهند.
اگر چیزى را بر اوالد صغیر خود وقف كند و به قصد اینكه آن چیز ملك آنان
1
شود ،از طرف آنان نگهدارى نماید وقف صحیح است.
ّ
 .4اگر مسجد یا قبرستانى را وقف نماید یك نماز و دفن یك میت در آنها به
2
اذن واقف و به عنوان تسلیم و قبض ،در قبض آن كفایت مىكند.
 .5زمینى به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مركز بهداشتى در آن
ساخته شود ،ولى مسئولین اداره بهداشت تا كنون اقدام به ساخت بیمارستان یا
مركز بهداشتى در آن نكردهاند ،آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا ّ
مجرد
ّ
تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت براى تحقق وقفیت ،كافى است یا آنكه
ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
جواب :اگر تحویل زمین توسط مالك به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء
ّ
وقف به وجه شرعى ،به عنوان تسلیم به متولیان شرعى وقف باشد ،حق رجوع و
پس گرفتن آن را ندارد ،ولى اگر یكى از دو امر مذكور تحقق پیدا نكند ،حق دارد
3
زمین خود را از آنان پس بگیرد.
 .6زمینى بیست سال پیش وقف اهالى منطقهاى شده تا اموات خود را در آن
دفن كنند و واقف تولیت آن را براى خودش و سپس براى یكى از علماى شهر كه
ّ
در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كیفیت انتخاب متولى بعد از عالم مزبور را هم
ّ
ّ
معین نموده است ،آیا متولى كنونى حق تغییر وقف یا تغییر بعضى از شرایط آن و
یا اضافه كردن شرایط دیگر به آن را دارد؟ و اگر این تغییر بر جهتى كه زمین براى
آن وقف شده تأثیر بگذارد ،مثل اینكه آن را ایستگاه ماشین نماید ،آیا موضوع
وقف به حال خود باقى مىماند؟
جواب :با این فرض كه وقف از نظر شرعى با تحقق قبض ،محقق و نافذ شده
است ،دیگر تغییر و تبدیل آن و همچنین تغییر بعضى از شرایط و یا اضافه كردن
ّ
شرایط جدید به آن توسط واقف یا متولى جایز نیست و با تغییر وقف از حالت
 . 1توضیح المسائل (امام خمینى) ،ص .570
 . 2تحریر الوسیلة  -ترجمه؛ ج ،3ص .113
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .510

قبلىاشّ ،
وقفیت آن زایل نمىشود.
 .7تا هنگامی که موقوفه تسلیم موقوفعلیهم نشده است ،واقف حق بههمزدن
(فسخ) و یا تغییر و تبدیل وقف را دارد و اگر واقف پیش از تسلیم موقوفه بمیرد،
2
وقف باطل است و جزء اموال ارثی او قرار میگیرد.
 .8حضرت امام در پاسخ استفتائی در این زمینه میفرمایند :تنها خواندن
ّ
تمامیت وقف نیست و تا عین موقوفه
صیغه وقف و ثبت در دفتر كافى براى
3
تسلیم جهت وقف نشده ،واقف مىتواند برگردد.
1
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 . 1همان ،ص .503
 . 2وصیت و وقف ،ص .128
 . 3استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .340

گفتار هفتم :عدم جواز بازگشت
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َْ َ
َّ َ َ ُ
َّ ُ
َ
اهَّلل ْبن ِس َن ٍان َق َالَ :
الصدق ِة ث َّم
اهَّللَ ع ِن َّالر ُج ِل َی َت َصدق ِب
«سأل ُت أ َبا َع ْب ِد
ِ
ع ْب ِد ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ّ
ُ
َ َ ََ َ َ َ
َّ ُ
َّ
الص َد َق ِة ُث َّم َی ُع ُ
َی ُع ُ
ود
اهَّللِ -إن َما َمثل ال ِذی َی َت َصدق ِب
ود ِفی َ َصدق ِت ِه فقال :قال َر ُسول ِ
ّ
ُ
َْ
ُ
ِف َیها َم َثل ال ِذی َی ِقی ُء ث َّم َی ُع ُ
ود ِفی قی ِئ ِه»؛ عبداهللبنسنان میگوید از امام صادق
پرسیدم :شخصی صدقهای داده ،ولی بعد پشیمان شده و تصمیم دارد آن را به
خودش برگرداند آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمودندَ :م َثل چنین کسی َم َثل
1
کسی است که غذایی را َپس میآورد و َ
سپس آن را دوباره میخورد.
َ
َ َّ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ َ َ
ً
ْ
الصدق ِة َی ْج َعل َها َّالر ُجل ِهلِل َم ْب ُتولة َهل ل ُه أن َی ْر ِج َع ِف َیها
امام باقر« :أن ُه ُس ِئل َع ِن
َ
َ َْ
َق َال إ َذا َج َع َل َها هلِل َفه َی ل ْل َم َساكین َو َأ ْب َناء َّ
یل َو ل ْی َس ل ُه أن َی ْر ِج َع ِف َیها»؛ از امام
ب
الس
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
باقر پرسیده شد که شخصی مالی را در راه خداوند وقف کرده است آیا حق
بازگشت دارد؟! امام فرمودند :اگر آن را برای خدا وقف کرده است ،متعلق به
2
نیازمندان و در را ه ماندگان میباشد و واقف حق بازگشت ندارد.
َ
َ َ ُ
َ َ َ َ َّ َ
م ُر َّد ْ
َ َ َ
ت َع َل ْی ه َف ْل ُیع ْدهاَ
«م ْن ت َصدق ِب َصدق ٍة ث َ 
اهللَ ع ْن أ ِب ِیه قال:
ِ ِ
ع ْ ْن أ ِبی ع َ ْب ِد ِ
َ ْ َ اَ
ُ َ َّ
ُ
َ
اَ ُ ْ َّ اَ َ َ
َ
َو ل َیأ كل َها أِلن ُه ل ش ِریك ِهلِل ِفی ش ْی ٍء ِم ّما َی ْج َعل ل ُه ِإن َما ِه َی ِب َم ْن ِزل ِة ال َع َتاق ِة ل َی ْصل ُح
ُ
َ ُ
َر ّد َها َب ْعد َما ت ْع َت ُق»؛ امام صادق از امام باقر نقل میکند که آن حضرت
فرمودند :کسی که صدقهای بدهد ،سپس به او بازگردانده شود ،نباید آن را بپذیرد
و باید آن را به مورد صدقه برگرداند .زیرا صدقه مال خداست و هیچ کس در
آنچه به خاطر خدا قرار داده شده است شر یک خدا نیست .صدقه دادن مثل
آزاد کردن برده است .همانگونه که برگرداندن برده بعد از آزادسازی او روا نیست،
3
برگرداندن صدقه به ِملک خود نیز بعد از صدقه دادن روا نیست.
نکتهها
 .1بر اساس این روایت ،واقف بعد از وقف نمیتواند از وقف برگردد.
 .2تمامی فقها وقف را از عقود الزم میدانند .لذا همین که واقف ،با وجود
شرایط وقف ،مالی را وقف کند حق بازگشت به آن را ندارد.
 . 1وسائل الشیعة ،ج ،19ص .205
 . 2دعائم اإلسالم ،ج ،2ص .339
 . 3المحاسن ،ج ،1ص .252

 . 1جامع المسائل (فارسى -فاضل) ،ج ،1ص .319
 . 2همان ،ج ،2ص .333
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 .3زشتی این عمل مثل زشتی شخصی است که آنچه را َپس آورده دوباره
ندشآور و مورد انزجار هر شخصی است .برگرداندن
بخورد .چطور این عمل ِچ ِ
موقوفه به خود نیز باید مورد انزجار شخص باشد.
ً
 .4همانگونه که قبال بیان شد وقف از مصادیق بارز صدقه است ،لذا روایت
اول و سوم شامل مطلق صدقهها از جمله وقف میشود.
 .5ذکر چند فتوا
سؤال :شخصى به علت ناراحتى از فرزندان خود و به جهت محروم كردن آنها
بدون رضایت قلبى ،خانه مسكونى خود را وقف كرده است و در محضر هم ثبت
كرده است و بعد از مدتى پشیمان شده و مدت ده سال به مقتضاى وقف عمل
نكرده است و اكنون فوت كرده و ّوراث هم به این خانه احتیاج دارند ،آیا چنین
وقفى صحیح است و عمل به آن الزم است؟
ّ
جواب :چنانچه شرایط صحت وقف وجود داشته ،صحیح است .و وراث
نمىتوانند به صرف احتیاج آن را به هم بزنند و رضایت قلبى چیزى نیست كه
1
مشاهده شود .همینطور كه پشیمانى نقشى ندارد.
سؤال :شخصى از فرزند خود عصبانى شده و منزل خود را وقف كرده و تولیت آن
را مادامالعمر با خودش قرار داده است مشروط بر اینكه تا زنده است خودش در
منزل سكونت داشته باشد و بعد از فوت وى درآمد منزل به مصرف روضهخوانى
ً
برسد و فعال كه مدتى گذشته ،پشیمان شده است ،آیا مىتواند وقف را بههم بزند؟
جواب :در فرض سؤال كه منزل را وقف كرده و خود او متولى است ،وقف
محقق شده و نمىتواند آن را بههم بزند و عصبانیت اگر به حدى نباشد كه از
شخص سلب اختیار كند ّ
مضر نیست و نیز استثناء منافع وقف تا مدت معین یا
2
مادامالعمر واقف ،موجب بطالن وقف نمىشود.
ّ
سؤال :چنانچه شخصى به علت نافرمانى فرزندانش ،زمین خانه مسكونى
خویش را بدون اجراى صیغه و رضایت قلبى وقف نموده باشد تا ایشان را از ارث
محروم نماید ،سپس محضرى نموده و تولیت آن را مادامالعمر به خود اختصاص
ّ
ّ
داده و بعد از مدتى پشیمان گشته است و به مدت ده سال عمل به مقتضاى
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وقف هم نكرده است و اكنون فوت نموده استّ ،وراث هم احتیاج مبرمى به این
ملك دارند ،آیا چنین وقفى صحیح است؟
ً
جواب :وقف مزبور ظاهرا صحیح است و باید به آن عمل شود و پشیمانى مزبور
1
فایدهاى ندارد.
سؤال :این جانب در حالت عصبانیت ناشى از درگیرى فرزندانم ،خانه ی
مسكونىام را با اجراى صیغۀ وقف و صدور سند به نام اوقاف وقف نمودم و بعد
ّ
از مدتى پشیمان شدم ،آیا این وقف صحیح است؟
جواب :اگر قبض معتبر در وقف حاصل شده است ،وقف تمام است و به
2
ملك شما باقى نیست.
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 . 1استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .306
 . 2استفتاءات (بهجت) ،ج ،4ص .264

گفتار هشتم :تعیین متولی

 . 1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص.54
 . 2وقف در فقه اسالمی ،ص .63
 . 3همان ،ص .265
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َ
َ
َ
َ ُ ُ
َ
ْ
اط َمة ْاب َنة ُم َح ّمد أ ْو َص ْت
یم
من َّالر ِح ِ 
اهَّلل َّالر ْح
هذا َما أ ْو َصت ِب ِه ف ِ
«ب ْس ِم ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ب َح َوائط َها َّ
الس ْب َع ِة ِ ...إلى َع ِل ِّی ْب ِن أ ِبی َطا ِل ٍب ف ِإن َمضى َع ِل ٌّی ف ِإلى ال َح َس ِن ف ِإن
ِ
ِ
ِ
َ َ أْ َ
ال ْك َبر ِم ْن ُو ْل ِد ِهَ .شه َد ُ
َم َضى ْال َح َس ُن َفإ َلى ْال ُح َس ْین َفإ ْن َم َضى ْال ُح َس ْی ُ
اهَّلل
ى
ل
إ
ف

ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
َ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ أْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
َعلى’ ذ’ ِلك و ال ِمقداد بن السو ِد و الزبیر بن العو ِام و كتب ع ِلی ب ِن أ ِبی طا ِل ٍب»؛
امام باقر به ابوبصیر فرمودند :میخواهی وصیتنامه حضرت فاطمه را
برای تو بخوانم؟ ابوبصیر گفت :بله ،جانم فدایتان باد .امام باقر نامهای درآورد
که در آن نوشته شده بود :به نام خداوند بخشنده مهربان ،این وصیتی است که
فاطمه دختر محمد راجع به باغهای هفتگانه (که وقفیاند) ،به علی
دارد تا مادامی که علی زنده است ،متولی این باغها او خواهد بود ،بعد از
ایشان حسن و بعد از حسن ،حسینو بعد از ایشان بزرگترین فرزند از
فرزندان حسین متولی آن خواهد بود .بر این وصیتنامه خداوند شاهد است.
همینطور مقداد و زبیر شاهد بر آن هستند .و نویسنده آن علی ابن ابیطالب
1
میباشد.
نکتهها
 .1تعیین متولی وقف در سیره معصومین
اموال مذکور از اوقاف و صدقات رسول خدا بر فاطمه بوده است .از
اینرو ،وقف دوباره آن توسط حضرت زهرا معنا نمیدهد .بلکه آن حضرت
درصدد تعیین متولی این موقوفه برای بعد از خود بودهاند 2.نیز در روایات مربوط
به سیره معصومین اشاره شد که معصومین برای موقوفات خود متولی
تعیین میکردند.
 .2حق تعیین متولی
یک :جمهور فقهای شیعه تصر یح کردهاند که واقف میتواند والیت و نظارت
بر وقف را برای خود قرار دهد 3.لذا ممکن است واقف خودش را به عنوان متولی
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وقف تعیین کند که باید در وقفنامه به آن اشاره کند ،ولی اگر بخواهد کسی
متولی وقف را ذکر کند.
دیگر را متولی وقف قرار دهد باید مشخصات دقیق
ِ
دو :چون وقف همیشگی است باید واقف برای همیشه متولی وقف را مشخص
کند .لذا میبینیم که حضرت فاطمه به ترتیب حضرت علی ،امام
حسن و سپس امام حسین را به عنوان متولی وقف تعیین فرمودند و بعد
فرمودند :بعد از امام حسین بزرگترین فرزند ایشان متولی موقوفات خواهد
بود .لذا الزم است واقفین محترم ،با دقت متولی موقوفات خود را برای همیشه
مشخص کنند.
سه :این حق که واقف میتواند برای خود یا دیگری جعل تولیت کند ،در
صورتی است که در ضمن عقد وقف ،چنین شرطی کرده باشد و گرنه بعد از
تمامیت وقف ،حتی خود واقف حق جعل و عزل متولی وقف را ندارد .مگر در
1
ضمن عقد وقف ،چنین شرطی را برای خود قرار داده باشد.
 .3متولی موقوفات فاقد متولی
یک :در صورتی که واقف هنگام عقد وقف ،متولی موقوفه را تعیین نکند ،یا
وقفنامه از بین رفته باشد و یا متولی موقوفه شرایطش را از دست بدهد و مانند
آن ،بر اساس ماده  81قانون مدنی در موقوفات عامه ،اداره آن طبق نظر ولی فقیه
2
و حاکم شرع و در وقف خاص ،موقوفعلیه ،متولی خواهند بود.
ً
دو :اگر ملكى را مثال بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه منافع آن به
ّ
مصرف خیرات برسد ،در صورتى كه براى آن ملك متولى معین نكرده باشد،
3
اختیار آن با حاكم شرع است.
سه :مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند :تولیت بقاع مباركه و اوقاف عام
ّ
كه متولى خاصى ندارند با حاكم و ّ
ولى امر مسلمین است و این تولیت در حال
4
حاضر به نماینده ولى فقیه در اداره اوقاف و امور خیر یه واگذار شده است.
 .4شرایط متولی وقف
متولی وقف باید شرایطی را داشته باشد که عبارتند از :بلوغ ،عقل ،رشید و امین
 . 1وقف در فقه اسالمی ،ص .267
 . 2وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،ص .127
 . 3توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .637
 . 4أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .496

بودن و هر شرط دیگری که واقف تعیین کند.
 .5حقوق متولی وقف
ّ
متولى وقف اعم از اینكه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاكم،
در صورتى كه اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر ادارۀ امور وقف معین
2
نشده باشد ،مىتواند اجرت المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.
1
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 . 1راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .21
 . 2أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .491

گفتار نهم :تعیین موقوفعلیهم
.1وقف بر فرزندان
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َ
ُ
َ
َ ْ ً
َ ََ
َ َّ َ
َ َ َّ
اهللِ بأ ْم َو ٍال َج َعل َها َوقفا … َو أ ْوقف َها َعلى
قال
الص ِادق« :ت َصدق َر ُسول ِ
َ َ
اط َمة»؛ امام صادق فرمود :پیامبر خدا بخشی از اموالشان را در راه
ف ِ
1
خدا وقف بر دخترشان فاطمه کردند.
ْ ُ َّ
َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ن صدق ِة ع ِل ٍیِ مثل ال ِذی ِلب ِنی
اطمة ِم 
حضرت علی«َ :و ِإن ال ِذی ِل َب ِنی ف ِ
َع ِلی»؛ حضرت علی در وقفنامه خود که مقداری از اموالشان را وقف بر
فرزندانشان کردند نوشتند :بهره فرزندان من از حضرت فاطمه؛ مانند بهره
2
سایر فرزندان من (از سایر همسرانم) میباشد .
نکتهها:
 .1پیامبر اکرم بخشی از اموال خود را وقف بر دخترشان فاطمه کردند و
این نشان میدهد که یکی از جهات وقف ،وقف بر اوالد است.
 .2بهتر است واقف بین فرزندان خود تبعیض قائل نشود و همه فرزندانش را
(چه از یک همسر باشند یا از چند همسر) جزء موقوفعلیهم قرار دهد ،همانگونه
که حضرت علی بین فرزندانش فرقی قائل نشدند و بهره همه فرزندانشان را از
موقوفات یکسان قرار دادند.
 .3وقف بر اوالد از نوع وقف خاص است و احکام و شروطی دارد که به برخی
از این موارد اشاره میشود:
موقوفعلیه ،موجود باشد؛ یعنی تمام افراد موقوفعلیه یا بعضی از آنها باید
در زمان وقف موجود بوده و وقف متصل به آنها شود .لذا اگر واقف مالی را
ً
تحت عنوان مثال خادمین قدس رضوی وقف کند ،چون افرادی اآلن با این عنوان
ً
وجود دارند ،وقف صحیح است و کسانی که بعدا به لباس خادمی حرم ملبس
شوند نیز جزء موقوفعلیهم به حساب میآیند.
ً
موقوفعلیه ،معین باشد .بنابراین اگر موقوفعلیه را اصال مشخص نکند یا بگوید
من این مال را وقف یکی از اوالدم کردم ،و او را معین نکند ،وقف باطل است.
 . 1دعائم اإلسالم ،ج ،2ص .341
 . 2همان ،ص.342

 . 1راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .17
 . 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،1ص .707
 . 3راهنمای تنظیم وقفنامه ،ص .19
 . 4استفتائات باب وقف ،ص  ،212س .411
 . 5همان ،ص  ،19استفتائات باب وقف ،ص  ،212س .412
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اگر مسلمانی اموال خود را وقف فقرا به صورت مطلق کند ،موقوف فقط به
مسلمان میرسد و شامل فقیر غیر مسلمان نمیشود.
اگر واقف ،موقوفعلیه را با عنوان مسلمین ذکر کند ،تمام مذاهب اهل سنت
و تشیع (غیر از فرقی که در حکم کافرند) در موقوف شر یکاند .ولی اگر با عنوان
1
مؤمنین ذکر کند ،فقط شیعیان اثنی عشری ،موقوفعلیه آن خواهند بود.
 . 4وقف بر اوالد احکامی دارد که به برخی از آنان اشاره میشود:
به قول مشهور ،اگر شخصى مالى را بر كسانى كه به طور غالب منقرض مىشوند،
وقف كند و چگونگى مصرف آن را مشخص نكند -مانند وقف بر یك یا چند
طبقه از فرزندانش -وقف صحیح است ،لیكن پس از انقراض موقوفعلیهم ،در
این كه مال وقف شده به وارثان واقف بر مىگردد یا به وارثان موقوفعلیهم و یا در
امور خیر ّیه صرف مىشود ،اختالف است .قول نخست ،به مشهور نسبت داده
شده است 2یعنی مال وقف شده به وارثان وقف برمیگردد.
ً
ً
ولی اگر آن را بر افرادی خاص که غالبا و عادتا منقرض نمیشوند؛ مثل نسل
ً
خود ،نسل به نسل وقف کند و موقوفعلیهم بعد از مدتی اتفاقا منقرض شوند،
وقف صحیح است و بعد از انقراض نسل او ،موقوف به فقرا و مساکین یا به
3
متعلمین یا مساجد و مشاهد خواهد رسید.
ً
اگر ملکی را بر اوالد ذکورش نسال بعد نسل وقف کرده است ،فقط اوالد ذکور
4
حق استفاده دارند و اوالد دختر حقی در آن ندارند.
اگر واقف ،مالی را برای منسوبین به شخصی وقف نمود ،تمام افرادی که از
طریق پدر به آن شخص میرسند ،موقوفعلیه خواهند بود؛ خواه مذکر ،یا مؤنث.
لذا اگر وقف بر سادات کرده است ،سید کسی است که از طرف پدر منتسب
5
باشد و انتساب از طرف مادر کافی نیست.
وقف در صورتى صحیح است كه مال وقف را به ّ
تصرف كسى كه براى او وقف
شده یا وكیل ،یا ّ
ولى او بدهند ولى اگر چیزى را بر اوالد صغیر خود وقف كند و به
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قصد این كه آن چیز ملك آنان شود ،از طرف آنان نگهدارى نماید وقف صحیح
1
است.
ٌ
سؤال :زمینى وقف بر اوالد ذكور است ،آیا موقوفعلیهم مىتوانند آن زمین
موقوفه را با زمین دیگرى كه ملكى است معاوضه نمایند ،چون كه این زمین نافعتر
ٌ
و امكان استفاده و بهرهبردارى از آن براى موقوفعلیهم بیشتر است؟
جواب :در فرض باال تبدیل جایز نیست و اگر معامله كنند معامله باطل
ٌ
خواهد بود ،مگر در مواردى كه موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفعلیهم
نخورد و یا مایه اختالف و نزاع شدید گردد و ناچار شویم براى رفع اختالف آن را
2
تبدیل یا تقسیم كنیم.
سؤال :نظر مبارك شما در مورد موقوفه اوالد چیست؟ آیا اوالد مىتوانند آن ملك
ّ ً
را مجددا براى بعضى امور خیر ّیه وقف كنند؟
ّ
3
جواب :وقف مجدد جایز نیست.
ً
اگر ملكى را بر افراد ّ
معینى؛ مثال بر اوالد خود وقف نماید ،چنانچه در آن ملك
زراعت و درختكارى كنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان
4
ز یاد بیاید ،باید خمس آنرا بدهند.
متولی وقف همان کسی است که در وقفنامه ذکر شده است و اگر متولی
خاصی برای آن تعیین نشده است ،تولیت اوقاف بدون متولی با حاکم شرع
5
است.

 .2وقف بر خویشاوندان

َ َ
َ َ
َ أْ َ ْ
َ َ َ َ َ َْ
َ ٌَ
َ ٌَ
َ َّ
«صدق ُتك َعلى الف ِق ِیر َصدقة َو َعلى الق ِر َب ِاء َصدق َت ِان أِلن َها َصدقة
قال النبی
َُ
َو ِصلة َّالر ِحم»؛ پیامبر اسالم فرمودند  :صدقه دادن برای نیازمندان غیر
خویشاوند فقط پاداش صدقه را دارد ،ولی صدقه دادن برای نیازمندان از اقوام و
خویشان دو پاداش دارد :پاداش صدقه ،پاداش صله رحم( .چون وقف مصداق
 . 1توضیح المسائل مراجع ،ج  ،2ص .633
 . 2استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .305
 . 3همان ،ج ،2ص .438
 . 4توضیح المسائل مراجع ،ج  ،2ص .10
 . 5استفتائات باب وقف ،ص  ،212س  411و .413

 . 1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ، 7ص.195
 . 2من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص .248
 . 3مفاتیح الحیاة ،ص  ،211با اندکی تلخیص.
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1
کامل صدقه است ،همین حکم را دارد).
َ
َ َّ
َ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ ْ ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
الص ِادق« :ق 
ال ت َصدق أ ِم ُیر ال ُمؤ ِم ِنین ع ِل ّی بن أ ِبی طا ِل ٍبِ بد ِار ِه ال ِتی ِفی
قال
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْال َم ِد َین ِة ِفی َب ِنیز َر ْ
بب ْ
ق فكت َ
اهَّلل ّ
ق ِب ِه ع ِل ُّی ْب ُن أ ِبی
من ّالر ِح ِیم هذا ما تصد 
ح
الر
م
س


ی
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اَ
َطالب َو ُه َو َح ٌّی َسو ٌّی َت َص َّد َق ب َداره َّالتی فی َبنی ُز َر ْیق َص َد َق ًة اَل ُت َب ُاع َو اَل ُت َ
وه ُب َو ل
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ٍ
َ َ ِ ُ َّ
ُ َ ُ ٍ َ َّ
َّ
َ ُ َّ َ َ َ أْ َ ْ َ َ َ ْ َ
الص َد َق َة َخاال ِت ِه ماَ
َ
َ
هذ ِه
ات و الر 
ض و أسكن ِ
تورث حتى ی ِرثها اهَّلل ال ِذی ی ِرث السماو ِ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َْ ُ َ
َ
ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ِعش َن َو َعاش َع ِق ُیب ُه ّن ف ِإذا انق َرضوا ف ِه َی ِلذ ِوی الحاج ِة ِمن الم ْس ِل ِمین ش ِهد اهَّلل»؛ امام
صادق فرمود :حضرت علی منزلی در منطقه بنیزریق مدینه داشت و
تصمیم گرفت آن را وقف کند .نوشت :بهنام خداوند بخشنده مهربان؛ این ملکی
است که علی بن ابیطالب آن را وقف میکند ،در حالی که زنده و سالم است.
لذا کسی حق فروش و یا بخشش آن را ندارد ،نیز کسی آن را به ارث نخواهد برد،
تا اینکه خدایی که وارث آسمانها و زمین است آن را به ارث برد ،این خانه وقف
بر خالههای من و نسلهای بعدشان است ،لذا تا مادامیکه کسی از آنها وجود
دارد ،ساکن آن خواهند بود ،ولی هرگاه منقرض شدند و کسی از آنان باقی نماند،
2
وقف نیازمندان خواهد بود .خداوند بر این وقف شاهد است.
نکتهها
پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان به ویژه پدر و مادر ،از راههای مهم رشد و
تعالی در همه زمینهها و تقرب به خدای سبحان است که پس از ایمان به خدا از
بافضیلتترین اعمال دینی به شمار میآید و اجر و پاداش مادی و معنوی فراوانی
دارد .قطع رابطه با خویشاوندان هم نوعی پیمانشکنی با خدای سبحان به شمار
میآید و آن چنان نزد خدا منفور است که از مصاحبت و همراهی با قاطع رحم
(کسی که ارتباط با خویشاوندان را قطع کند) نهی شده و خدای سبحان در سه
جای قرآن او را لعن و نفرین کرده است3.یکی از بهترین شکلها و قالبهای
پیوند با خویشاوندان حمایت مالی از خویشاوندان به صورت وقف است.
حضرت علی بخشی از موقوفات خود را به خویشاوندان نیازمند خود مثل
خالههای خود اختصاص دادند.
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ُ
َ َ ََ َ َ َ
َ ً
ْ
َق َال الباقرَ :َ
اهللِ ب َر ُج ٍل َیغ ِر ُس غ ْرسا ِفی َحا ِئ ٍط ل ُه ف َوقف ل ُ ه َو قال
«م َّر َر ُسول
َ ْ َ َ ِلاً َ َ َ ً َْ
َ ً َ َ َ َ َ َ ُ َّ
اَ َ ُ
أل أ ُد ّل َك َع َلى َغ ْ
س أث َبت أ ْص َو أ ْس َرع ِإیناعا َو أط َی َب ث َمرا َو أ ْبقى ،قالَ :بلى ف اَدل ِنی
ر
ٍ
َ
ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َُ ْ ُ ْ َ َ
اهَّلل َو ْال َح ْم ُد ِللِ ّهَ َو اَل إ َل َه إ ّل ُ
اهَّلل
ان
ح
ب
س
ل
ق
ف
ت
ی
س
م
أ
و
ت
ح
ب
ص
أ
ا
ذ
اهَّلل فقالِ :إ
َیا َر ُسول
ِ
ِ
َِْ ِ
ْ َّ
َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ّ َ ْ َ َ ْ َ
َْ
اك َه ِة َو
و اهَّلل أ كبر ف ِإن لك إن قلته بكل تسب
ات ِفی ال َجن ِة ِم ْن أن َو ِ َاع الف ِ
یح ٍة عش َر ش َج َر ٍُ
َّ
ْ
ِ َّ َ ِ َِ َ ِ َ َ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ ُ َ َ َ ُ َ
ُ َ
َ
اهلل أن حا ِئ ِطی
ات ،قال :فقال الرجل فإنی أشهدك یا رسول
ات الصا ِلح ِ
ه ّن ِم َن ال َب ِاق َی ِ
َ ْ ِ ِ َّ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ِ َّ
َ َ َ ٌَ َُْ َ
وض ٌة َع َلى ُف َق َر ِاء ْال ُم ْس ِل ِم َ
ات ِم َن
هذا صدقة مقب
ین أه ِل الصدق ِة فأنزل اهلل عز َو جل َآی ٍ
َ َ َّ َ ْ َ
َ َّ
ُْ
َ َ َُ ّ ُ ُ ْ
َ َ َّ َ ْ
ْ
ُ
1
ُ
ْ
ْ
ى و اتقى! و صدق ِبالحسنى ! فسنی ِسره ِللیسرى» ؛
الق ْر ِآنفأما من أعط 
حضرت باقر فرمود :رسول خدا ب ه مردى گذر كرد كه در باغش درخت
میكاشت .پس آن حضرت نزدش ایستاد و فرمود :تو را راهنمایى نكنم بر
ِکشت درختى كه ر یشهاش پا برجاتر و میوههایش زود رستر و بهتر و پایندهتر
باشد؟ عرض كرد :چرا مرا راهنمایى فرما اى رسول خدا ،حضرت فرمودند:
لاّ
صبحگاهان و شامگاهان بگو« :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إ اهلل و اهلل أ كبر».
در این صورت خداوند به تعداد هر تسبیحی که بگویی ده درخت از انواع درختان
نیک ماندگار میباشد.
برای تو میکارد .و این تسبیحات جزء کارهای ِ
امام محمد باقر فرمود :پس آن مرد گفت :پس من شما را گواه گرفتم كه این
باغ من صدقه قبض شده و وقف باشد بر فقراى از مسلمانان كه مستحق صدقه
باشند .پس خداى ّ
عزوجل آیاتى از قرآن را نازل كردّ :اما آن كس كه (در راه خدا)
انفاق كند و پرهیزگارى پیش گیرد ،و جزاى نیك (الهى) را تصدیق كند ،ما او را
2
در مسیر آسانى قرار مىدهیم!
ُ
َ
ُ
َ َ ٌَ
ّ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ٌ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
صرف اهلل بها
عن علی« :ص َدقة َ ِهلل َتعالى یوم تبیض وجوه وتسود وجوهِ ،لی ِ
ّ َ َ ٌ ٌَّ َْ ٌ
َ
َ
َ
اهلل تعالىِ ،ل َلقریب َ
عیة(البعید) ،فی
والب ِ
بیل ِ
ِ
وجهی ع ِن الن ِار ،صدقة بتة بتلة فی س ِ
السلم َ
والیتامى َ
والحربَ ،
ّ
قاب»؛ حضرت علی در وقفنامه
والم ِ
ِّ ِ
الر ِ
ِ
ساك ِین وفی ِ
یکی از موقوفاتشان نوشتند :این ،صدقهاى است براى خداوند متعال به خاطر
ّ
ّ
روزى كه در آن ،عدهاى روسپید و عدهاى روسیاه مىشوند ،تا خداوند به واسطه
ّ
َ
گرداند .صدقهاى است قطعى و مسلم در راه
آن [صدقه] ،چهره مرا از آتش ،دور
 . 1لیل.7 - 5 ،
 . 2الكافی ،ج ،2ص.506

 . 1حكمت نامه پیامبر اعظم ،ج ،13ص .110
 . 2مكاتیب األئمة  ،ج ،2ص.366
 . 3بقره 83 ،و  ،177نساء ،36 ،کهف ،79 ،حج 27 ،و  28و .36
 . 4بقره.271 ،
 . 5استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .351
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خداوند متعال براى خویش و بیگانه ،در زمان صلح و جنگ و براى یتیمان و
1
آزادى بردگان.
مستمندان و
ِ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ساكین وابن ّ
السبیل وذوی الحاج ِة َ
األقر ِب»؛
حضرت علی« :ه 
ی صدقة على الم ِ ِ
ِ
حضرت علی زمینی را که دارای چشمههای فراوان بود وقف نیازمندان ،در راه
2
ماندگان و نیازمندان نزدیک خود کردند.
نکتهها
توجه و رسیدگی به امور تهیدستان (اعم از معلوالن ،یتیمان ،از کارافتادگان،
بیماران و مانند آن) به قدری مهم است که خدا در قرآن به آن سفارش اکید
فرموده 3و برای رسیدگی به کار آنان ،پاداشهای دنیوی و اخروی فراوانی قرار داده
که بخشش گناهان آدمی یکی از آنهاست4.دین مبین اسالم برای فقرزدایی از
جامعه راهکارهای فراوانی پیشنهاد کرده است که اگر به آنها عمل شود ،فقر
از جامعه برچیده میشود .یکی از اساسیترین این راهکارها وقف بر فقرا است.
زیرا با وقف پشتوانهای همیشگی برای فقرا برقرار میشود و فاصله طبقاتی بین
ثروتمندان و فقرا کاسته میشود.
به همین علت است که میبینیم حجم ز یادی از موقوفات صدر اسالم به فقرا
اختصاص داده شده است .علتش شرایط حاد اقتصادی است که در صدر
اسالم بر مسلمانان ،به ویژه مسلمانان مهاجر به مدینه حاکم بود .همینطور
شرایط دشوار اقتصادی بنیهاشم و خانداناهل بیت سبب شده بود تا اهل
بیت بیشترین موقوفات خود را به بنیهاشم و نیازمندان اختصاص دهند.
سؤال  :این جانب ملكى را وقف كردهام كه درآمدش به مصرف فقرا برسد ،ولى
تعیین نشده كه به نسبت افراد تقسیم شود یا به نسبت خانوار ،تكلیف چیست؟
ّ
جواب :در فرض مرقوم به هر نحو خواستید زیر نظر متولى شرعى تقسیم نمایید،
5
مانع ندارد.
ً
اگر مثال مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود ،مىتواند از منافع وقف
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ً
استفاده نماید .یا اگر مثال مدرسه یا مزرعهاى را وقف بر طالب كند و خودش طلبه
1
باشد ،مىتواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.
ً
مسأله  :2686اگر ملكى را مثال بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه
ّ
منافع آن به مصرف خیرات برسد ،در صورتى كه براى آن ملك متولى معین نكرده
2
باشد ،اختیار آن با حاكم شرع است.
اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر یكى از
موقوفعلیهم فقیر و نیازمند شد ،بتواند سهم خود را به یكى دیگر از موقوفعلیهم
بفروشد ،بیع كسى كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشكال
ندارد و بیع او در این صورت محكوم به ّ
3
صحت است.
مسأله  :2684اگر چیزى را بر خودش وقف كند؛ مثل آن كه دكانى را وقف كند
كه عایدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبرهاش نمایند ،صحیح نیست .ولى اگر
ً
مثال مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود ،مىتواند از منافع وقف استفاده
4
نماید.

 .4آزادسازی بردگان

ابو الحسن ّ
محمد بن ابى عبد اهَّلل هروى نقل میکند :مردى از بلخ با غالم خود،
به ز یارت حضرت رضا آمد .پس از ز یارت ،آقا طرف سر مبارك و غالم سمت
پاى مبارك امام به نماز ایستادند ،پس از نماز هر دو به سجده رفته ،سجدهاى
طوالنى كردند .صاحب غالم قبل از غالم خود سر از سجده برداشت .او را صدا
زده غالم سر برداشته ،گفت :چه میفرمایید.
صاحبش گفت :میل دارى تو را آزاد كنم .گفت :آرى .گفت تو در راه خدا
آزادى و كنیزم فالنه كس در بلخ نیز در راه خدا آزاد است او را به ازدواج تو در آوردم
و مهر این عقد را فالن مبلغ خودم متعهد پرداخت هستم و باغ فال نجا كه ملك
ف بر شما دو نفر و اوالد و اوالد اوالد شما كردم تا وقتى كه نسلى از شما
من است وق 
باشد و این امام را گواه و شاهد میگیرم.
 . 1توضیح المسائل مراجع ،ج ،2ص .636
 . 2توضیح المسائل مراجع ،ج ،2ص .637
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .519
 . 4توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .636

 .5وقف بر مسجد

آْ
ْ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
إ َّنما َی ْع ُم ُر َم َ
الزكاة َو ل ْم َیخش
اهلل َو ال َی ْو ِم ال ِخ ِر و أقام الصالة و آتى
اهلل َم ْن َآم َن ِب ِ
ساجد ِ
ِ
ِ
َّ َ َ
ُ َ َْ َُ ُ َ َُْْ
َ
ولئك أن یكونوا ِمن المهتدین؛ مساجد خدا را تنها كسى آباد مىكند كه
اهلل ف َعس 
ِإال
ىأ ِ

ایمان به خدا و روز قیامت آورده ،و نماز را بر پا دارد ،و زكات را بپردازد ،و جز از
2
خدا نترسد؛ امید است چنین گروهى از هدایتیافتگان باشند.
ً ّ
ّ ّ َ َُ
عل َمهُ
َ
َ
المؤمن ِمن َع َم ِل ِه َ
َ
وته ِعلما
لحق
پیامبر اعظم :إن ِمما ی
وحسنا ِت ِه بعد م ِ

ً َ ُ َ ً
َ ُ َ ً
ََ َُ ََ ً
َّ
َ ً َ َّ َ ُ
ً َََُ
َ
ناه ،أو نهرا
بیل ب
بن الس ِ
ونشره ،وولدا صا ِلحا تركه ،أو مصحفا ورثه ،أو م ِ
سجدا بناه ،أو بیتا لاِ ِ
أخر َجها من ماله فی ص َّحته وحیاته َی َ ُ ُ
ُ
أجراه ،أو َص َد َق ًة َ
بعد َمو ِت ِه؛ از اعمال و
لحقه ِمن ِ
ِِ
ِ ِِ
ِِ
ِ

َح َسنات مؤمن ،آنچه پس از مرگش [ثوابش] به او مىرسد ،دانشى است كه تعلیم
مىدهد و منتشر مىكند ،یا فرزند صالحى است كه از خود بر جاى مىگذارد ،یا
مصحفى است كه به ارث مىگذارد ،یا مسجدى است كه مىسازد ،یا خانهاى
است كه براى مسافران مىسازد ،یا نهرى است كه حفر مىكند ،یا صدقهاى است
 . 1زندگانى حضرت امام رضا ،ص .296
 . 2توبه.18 ،
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غالم شروع به گر یه كرده گفت :به خدا قسم و به همین امام سوگند كه در
سجده جز همین حاجتها چیزى نخواستم اكنون مستجاب شدن آن دعاها و
1
نیازها را به این سرعت مىبینم.
نکتهها
 .1هر چند علیالظاهر 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 علیبن موسی
الرضا صورت نگرفته است.
 .2شاید امروزه برده رسمی مانند گذشته وجود نداشته باشد .اما شاید بتوان با
الغاء خصوصیت از این روایت و روایات مشابه آن ،محبوبیت آزادسازی زندانیان
مالیای که بدون تقصیر در زندان به سر میبرند را استفاده کرد .مثل زندانیان دیه
و مانند آن .لذا واقفین محترم میتوانند موقوفاتی را به آزادسازی اینگونه زندانیان
اختصاص دهند.
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كه در زمان تندرستى و حیات از دارایى خود برقرار مىسازد[ .ثواب اینها] بعد از
1
مرگش به او مىرسد.
َ َ ُ َ َ ْ َّ
َ
ُ َُ
ُ
َ
ًَ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ع ْن أبی ع َب ْیدة ال َحذ ِاء قال َ :
ول م ْن َبنى م ْس ِجدا بنى اهلل له
اهلل َیق 
«س ِم َعت أ َبا ع ْب ِد ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َْ
َ ْ ً ِ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
یق مكة و قد سویت ِبأحج ٍار
بیتا ِفی الجن ِة قال أبو عبیدة فمر ِبی أبو عب ِد ِ
اهللِ فی ط ِر ِ
ً َُ ْ ُ َُ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ
َ
ْ
َم ْس ِجدا فقلت له ج ِعلت ِفداك نرجو أن یكون هذا ِمن ذ ِلك فقال نعم»؛ شنیدم ابو
عبداهَّلل صادق مىگوید :هر كه در دنیا مسجدى بنا كند ،خداوند در بهشت
برایش خانهاى بنا مىكند .من در راه مكه با چیدن سنگها مسجدى مىساختم
كه ابو عبد اهَّلل صادق بر من گذشت ،به آن حضرت گفتم :قربانت شوم .امیدوارم
2
كه این مسجد از همان مساجد باشد .ابو عبداهَّلل گفت :بلى.
نکتهها
 .1اسالم به ساخت مراکز دینی و فرهنگی به خصوص مسجد عنایت خاص
دارد و برای ساخت آن ثوابهای ز یادی قرار داده است .به فرموده امام باقر هر
کسی به اندازهی النه کبوتری مسجدی بسازد ،خداوند در بهشت برای او خانهای
میسازد 3.اندازه ی النه کبوتر میتواند کنایه از ساخت مسجد به طور مشارکتی
باشد؛ یعنی همه مسلمین در ساخت و توسعه مسجد مشارکت داشته باشند
هرچند سهمشان به اندازه ی النه کبوتری باشد .بنابراین باید هر مسلمانی حداقل
یک سهم موقوفه به نام وقف داشته باشد.
 .2بر اساس آیه ی شر یفه ،ساخت مسجد جزء محبوبترین اعمال نزد
خداوند است .تعبیر خداوند به «یعمر» که فعل مضارع و دال بر استمرار است.
نشان میدهد که خداوند از مؤمنین میخواهد همراه با توسعه شهرها و احداث
مجموعههای مسکونی ،ساخت شهرکها و شهرهای جدید و در کنار بزرگراهها
و جادههای کشور از ساخت مسجد غفلت نکنند .همانگونه که رسول خدا
در جر یان هجرت از مكه به مدینه ،چهار روز در محل قبا توقف كرد و در همان
ایام نخستین مسجد را بنا كرد 4و پس از ورود به مدینه نیز اولین اقدام ایشان
ساختن مسجد النبى در آن شهر بود .حتى خود ،معمارى آن را به عهده گرفت
 . 1حكمت نامه پیامبر اعظم ،ج ،4ص 291
 . 2گزیده كافى ،ج ،2ص .278
 . 3من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص .235
 . 4سیره اخالقى معصومین ،ص  ،102به نقل از :السیرة النبویّة ،ج  ،2ص .139

 .6وقف برای کمک به تأمین مخارج مساجد

َ
َّ
َ َ ُْ َ
ً َ
ٌ ْ
الض َّح َ َ َ
َع ْن أ ِبی
اهَّلل قال« :قل ُت ل ُه َر ُجل اش َت َرى َدارا ف َب َن َاها
اك ع ْن أ ِب َی َع ْب ِد ِ
ِ
ََ َ ْ َ ْ َ ٌ َََ َ َْ َ َ ّ ُ ُ َ ْ
َ
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ
وس َوقفوا َعلى
وقف ُه َعلى ال َم ْس ِج ِد قالِ :إن المج
فب ِقی 
ت عرصة فبناها بیت غل ٍة أی ِ
َّ
َب ْی ِت النار»؛ ابی ضحاک میگوید :از امام صادق پرسیدم :شخصی خانهای
 . 1همان ،ص .142 141-
 . 2وقف در فقه اسالمی ،ص .422
 . 3استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .345
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و امیرمؤمنان عمار ،یاسر و سایر مسلمانان در ساختمان مسجد شركت
داشتند 1.بنابراین در تار یخ اسالم پیامبر اعظم اولین واقف و مسجد قبا و
2
مسجدالنبی اولین موقوفات میباشد.
 .3سیره پیامبر نشان میدهد که قبل از ساخت منازل مسکونی و شهرها
و شهرکها باید به فکر ساخت مسجد بود ،چه قدر به این سیره پیامبر عمل
میکنیم؟
 .4جای بسی تأسف و شرمندگی است که امروزه بسیاری از شهرها و شهرکهای
جدید و مجموعههای مسکونی و بسیاری از راههای کشور یا به کلی فاقد مسجد
هستند و یا با کمبود شدید مسجد مواجه هستند .در حالی که در محلههای
قدیمی شهرها شاهد فراوانی مسجد هستیم .آیا قدرت مالی مردمان امروز ،از
مردان دیروز کمتر است یا دلبستگی مردمان امروز به دنیا و انباشتهسازی اموال،
بیشتر شده است؟! آیا ما فقط در دنیا نیاز دار یم یا بعد از مرگ که با زندگی ابدی
و بیپایانی که جای عمل و جبران هم نیست نیاز بیشتری دار یم؟! راستی برای
زندگی ابدی خود چه اندوختهای تدارک دیدهایم؟! و اگر قرار است چیزی برای
آخرت خود تدارک ببینیم چه چیزی از ساخت مسجد -چه به صورت انفرادی و
یا اشتراکی -بهتر و ماندگارتر؟!
ت استفاده
سؤال :آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل كولر ،بلندگو و فرش جه 
شخصى فاتحه و عروسى و یا استفاده ی پیشنماز مسجد از مسجد خارج شود؟
جواب :تابع كیفیت وقف است ،اگر براى استفاده در مسجد وقف شده،
3
بیرون بردن از مسجد جایز نیست.
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خر یده است و آن را ساخته است ،مقداری از زمین آن باقی مانده بود که در آن
انبار غلهای ساخت ،آیا جایز است (درآمد) آن را وقف مسجد کند؟ آن حضرت
در پاسخ فرمود :مجوسیان برای آتشکده خود وقف میکنند ،چگونه جایز نباشد
1
که شما برای مسجد وقف کنید.
امروزهمساجدبرایتداومحیاتخود،بهویژهدر شهرهاو ایفاینقشی کهاز آنانتظار
میرود ،نیازمند پشتوانههای مالی مستقل هستند و دولتی شدن مساجد در تأمین
سر
بودجههای مورد نیاز به مصلحت نیست .زیرا ممکن است گاهی دولتهایی بر ِ
کار بیایند که با دین و مراکز دینی میانه خوبی نداشته باشند ،یا ممکن است گاهی
دولتها 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.
از طرفی مساجد برای تأمین هز ینههای مربوط به آب ،برق ،گاز ،تعمیرات،
خادم ،امام جماعت ،برگزاری مراسمهای مذهبی ،وعظ و سخنرانی ،اطعام فقرا و
مؤمنین در مسجد ،تعلیم علوم و معارف دینی به جوانان و مانند آن ،نیاز به منابع
درآمد پایدار ،برای تأمین هز ینههای مساجد،
درآمدی پایدار دارد .بهترین منبع
ِ
وقف میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود در ساخت مساجد جدیدالتأسیس،
چند واحد تجاری در نظر گرفته شود و مساجد در مکانهایی ساخته شوند که
امکان استفاده تجاری از مغازههای آن وجود داشته باشد .همینطور پیشنهاد
میشود مردم متدین با وقف کردن منزل و یا مغازه تجاری برای تأمین هز ینههای
مساجد ،مساجد را در این زمینه یاری کنند.
پویایی و ایفای نقش مساجد در گرو استقالل مالی و اقتصادی مساجد است.
سؤال :در نزدیكى یك مسجد خانهاى وجود دارد كه صاحبش آن را براى
سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است ،ولى در حال حاضر به علت
كثرت عایله و مراجعه كنندگان و دالیل دیگر مناسب سكونت او نیست و خود
امام جماعت هم منزلى دارد كه در آن زندگى مىكند و احتیاج به تعمیرات دارد و
براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است ،آیا جایز است خانه موقوفه را اجاره دهد
و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهىهاى خانهاى كه در آن ساكن است و انجام
تعمیرات آن ،مصرف نماید؟
 . 1علل الشرائع ،ج ،2ص .319

 . 1أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .506
 . 2استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .298
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص 505
 . 4همان ،ص .520
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جواب :اگر خانه به صورت وقف انتفاع ،براى سكونت امام جماعت مسجد
ً
وقف شده باشد ،شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده
از اجاره آن براى پرداخت دیون و تعمیر منزل مسكونیاش باشد و اگر آن خانه به
خاطر كوچكى ،نیاز او را براى سكونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگویى
به مراجعه كنندگان برطرف نمىكند ،مىتواند از آن در بعضى از ساعات روز یا
ً
شب مثال براى پاسخگویى به مراجعه كنندگان استفاده كند و یا آن كه خانه
1
مزبور را به امام جماعت دیگرى بدهد تا در آن سكونت كند.
سؤال :خانهاى توسط شخص ّ
خیرى در زمینى كه ملك مسجد است احداث
ّ ً
شده است .خانه مذكور وقف شرعى گردیده مقیدا به اینكه امام جماعت همان
ّ
مسجد در آن سكونت نماید .آیا شارع مقدس اسالم اجازه مىدهد دیگرى در آن
ً
خانه سكنا گز یند و در صورت عدم سكونت امام راتب مسجد آیا شرعا اجاره
دادن آن جایز است؟
جواب :تا ممكن است باید امام مسجد از آن استفاده كند و اگر ممكن نشد
اجاره دهند و مال االجاره آن براى امام مسجد استفاده شود و اگر امام مسجد نیاز
2
ندارد در سایر حوایج مسجد مصرف گردد.
سؤال :آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن براى جوشكارى آهن
ساختمانهاى خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتى بیشتر از آن را به
مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد ،اجازه
استفاده از برق آن را بدهند؟
جواب :استفاده از برق مسجد براى كارهاى شخصى جایز نیست و مسئولین
3
مسجد هم جایز نیست چنین اجازهاى را بدهند.
ً
سؤال :منبرى براى مسجد وقف شده است ،ولى به علت ارتفاع ز یاد عمال قابل
استفاده نیست ،آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟
جواب :اگر با شكل خاص فعلى آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل
4
استفاده نیست ،تغییر شكل آن اشكال ندارد.
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 .7وقف برای بارگاه و حرم اولیای خدا

َْ ْ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ً َّ ْ َ َ
ً َ
ًَ َ َ
ُْ
ى َو َم ْن َیقت ِرف َح َسنة ن ِز ْد ل ُه فیها ُح ْسنا ِإ ّن
قل ال أ ْسئلك ْم َعل ْی ِه أ ْجرا ِإال ال َم َو ّدة ِفی الق ْر ب 
َ َُ َ ُ
اهَّلل غف ٌور شك ٌور؛ بگو :من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىكنم ،جز
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م [اهل بیتم] و هر كس كار نیكى انجام دهد ،بر نیكىاش
دوستداشتن نزدیكان 
1
مىافزاییم؛ چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.
َ إْ
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ
ُ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
الد ْره َم
اهَّلل ِم ْن ِإخ َر ِاج الد َر ِاه ِم ِإلى ِال َم ِام َو ِإن اهَّلل ل َیجعل له ِ
«ما ِم ْن ش ْی ٍء أ َح ُ ّب ِإلى ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ِفی ال َجن ِة ِمثل َج َبل أ ُح ٍد ث ّم قال :إن َ
اهَّلل
اهَّلل ت َعالى َیقول ِفی ِك َت ِاب ِ ه َ م ْن ذا ال ِذی ُیق ِرض َ 
ِ
ِ
ً َ
َ إْ َ َ َّ ً
َ
َ ُ َُ َ ْ ً َ ً
َ
َ ً
ُ
اهَّلل ِفی ِصل ِة ِالم ِام خاصة»؛ هیچ چیز
ضاعفه ل 
ه أضعافا ك ِث َیرة ،قال ه َو َو ِ
ق ْرضا َح َسنا ف ُی ِ
نزد خداوند محبوبتر از هز ینه کردن مال در راه امام نیست .خداوند متعال
هر درهمی از این مال را در بهشت به اندازه کوه احد قرار میدهد .خداوند در قرآن
میفرماید :کیست که به خداوند متعال قرضالحسنه بدهد و بخشی از اموالش را
در راه خدا هز ینه کند تا خداوند آن را برای دهندهاش چندین برابر گرداند .سپس
امام فرمودند :به خدا قسم منظور از قرض دادن به خدا این است که شخص
2
مالی را به امامش رسانده و هدیه کند.
إْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
َْ ٌ ُ َ ُ
َْ
ْ َ َُْ
ُ
ف ِدره ٍم ینفق ِفی غی ِر ِه
«درهم ی
ف أل ِ
وصل ِب ِه ِالمام أفضل ِمن أل ِ
امام صادقِ :
َ
َ
اهَّلل َع ّز َو َجل»؛ یک درهم در راه تقویت ارتباط با امام اگر هز ینه شود
یل ِ
ِفی س ِب ِ
3
از میلیونها درهمی که در سایر راههای خدا هز ینه شود بهتر است.
نکتهها
 .1ساخت بارگاه و یا مسجد در جوار اولیای خدا (اعم از انبیا ،ائمه ،امامزادهها،
علما ،شهدا) سابقه بسیار دیر ینهای دارد .قرآن در حكایت سرنوشت اصحاب
كهف مىفرماید :هنگامى كه وضع اصحاب كهف براى مردم آن زمان روشن
شد ،مردم جلوى غار آمدند و به منظور بزرگداشت آنان گروهی درباره مدفن آنها
گفتند :بر روى قبر آنان بنایى بساز ید ،گروه دیگر كه در این كار پیروز شده بودند،
4
گفتند :مدفن ایشان را به عنوان مسجد انتخاب مىكنیم.
همینطور حضرت اسماعیل و مادرش هاجر در حجر اسماعیل ،دانیال ،هود،
 . 1شوری.23 ،
 . 2الكافی ،ج ،1ص .537
 . 3من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص .73
 . 4كهف.21 ،

 . 1آیین وهابیت ،ص50؛ دانستنیهاى جوانان ،ص.85
 . 2تفسیر و شرح صحیفه سجادیه ،ج ،3ص 325؛ کانون مهرورزی ،ج  ،1ص .101
 . 3کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف ،ص .6
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صالح ،یونس و ذوالكفل در عراق و ابراهیم خلیل الرحمن ،اسحاق ،یعقوب و
1
یوسف و از همه مهمتر پیامبر اعظم داراى نشانه و بنا و بارگاه هستند.
ّ .2
2
مودت به معنای محبتی است که اثرش در گفتار و رفتار انسان ظاهر شود.
بنابراین وقف برای ساخت ،توسعه ،حفظ و مرمت بارگاه آنان ،تأمین هزینههای بارگاه
آنان ،خدمترسانی فرهنگی و رفاهی به زوار معصومین ،توسعه فرهنگ آنان و
وقف برای برگزاری مراسمهای شهادت ،والدت و توسل به آن حضرات از مهمترین
جلوههای ابراز محبت به اولیای خداست .ضمن اینکه خدمترسانی 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 میباشد.
خوشبختانه امروزه کشور ما که متعلق به اهل بیت است ،غیر از حرم مطهر
امام رضا ،حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم( که هر یک دارای
موقوفات فراوانی در سطح کشور میباشند) ،دارای هشت هزار بقعه متبرکه  -با
صد میلیون زائر ساالنه  -و حدود صد هزار موقوفه بوده و از این محل ،محل درآمد
3
هزار و ششصد میلیارد ر یالی را تجربه میکند.
 .3بر اساس روایات فوق ارزش وقف کردن در راستای اهل بیت از انفاق
کردن در سایر راههای خیر ارزشمندتر است .شاید علت آن این باشد که مسأله
والیتپذیری اهل بیت نیز در مقایسه با سایر عبادات مهمتر است .امام
باقر میفرمایند :اسالم بر پنج چیز استوار شده است :نماز ،روزه ،زکات ،حج،
جهاد و والیتپذیری .در میان این پنج چیز ،هیچکدام اهمیت والیتپذیری را
ندارد.
سؤال :ساختمان حسینیهاى فرسوده در یكى از محالت شهر قرار گرفته كه
ّ
مورد نیاز آموزش و پرورش جهت واحد آموزشى است آیا ادارۀ اوقاف و یا متولى
حسینیه مىتواند آن را اجاره دهد به طورى كه در ایام عزادارى حضرت ابا عبد
اهّلل الحسین مورد بهرهبردارى باشد و بقیه ایام هم آموزش و پرورش از آن
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بهرهبردارى نماید؟
جواب :استفاده از حسینیه در غیر جهت وقف جایز نیست.
سؤال :شخصى ملك خود را براى بر پایى مجالس عزادارى سید الشهدا
ّ
در روستا وقف كرده است ،ولى در حال حاضر متولى وقف ،توانایى اقامه عزا در
روستاى مذكور در وقفنامه را ندارد ،آیا جایز است در شهرى كه در آن اقامت
دارد مجالس عزادارى برگزار كند؟
جواب :اگر وقف ،مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد ،تا
زمانى كه عمل به وقف هر چند با گرفتن وكیل براى آن ،در همان روستا ممكن
باشد ،حق ندارد آن مجالس را به جاى دیگر انتقال دهد ،بلكه واجب است فردى
2
را نایب بگیرد تا در آن روستا مجالس عزادارى بر پا كند.
سؤال :درخت توتى است سر كوچه كه چندین سال است از عمر وقفیت آن
ً
مىگذرد و فعال مزاحمتى براى عابرین فراهم نموده آیا اجازه مىفرمایید كه قطع
كنند و قیمت آن را به مصرف امور خیر یه برسانند یا نه؟
جواب :تغییر وقف جایز نیست ،چنانچه بعضى از شاخههاى آن مزاحم
3
عابرین است رفع مزاحمت به قطع آن شاخهها جایز است.
ّ
سؤال :موقوفهایست كه مصرف آن كمك به ّزوار كربالى معلى است و به لحاظ
اینكه سالها است این نوع مصرف ّ
معطل مانده آیا مىتوان در راه كمك به ّزوار
ّ
مشهد مقدس صرف نمود؟
جواب :در جهتى كه براى امام حسین باشد ،مانند :روضهخوانى براى
سید ّ
الشهدا و یا ّزوارى كه از راهنماى غیر متعارف هر چند از كشورهاى دیگر به
4
كربال مىروند مصرف شود.
فرشى را كه براى حسینیه وقف كردهاند ،نمىشود براى نماز به مسجد ببرند،
5
اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.
1
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 . 1استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .356
 . 2أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .505
 . 3مجمع المسائل (گلبایگانی) ،ج ،2ص .425
 . 4استفتاءات (بهجت) ،ج ،4ص .265
 . 5توضیح المسائل (امام خمینى) ،ص .572

گفتار دهم :عمل برابر وقفنامه

 . 1عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج ،3ص .261
 . 2توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .630

وقف از منظر آیات و روایات

َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ْ
ْ َ
َو َر َوى ُم َح َّم ُد ْب ُن ْال َح َسن ّ
الصف ُار قال«:كت ْب
فی
ت ِإلىأ ِبی ُم َح ّم ٍدال َح َس ِنال َع ْسك ِر ِ ّی ِ
ْ ُ ُ ِ
َ
ْ ْ َ َّ
ّ
ب َما ُی ِوق ُف َهاأ ْه ُل َهاإ ْن َش َاء ُ
وف َع َلى َح َ
اهَّلل»؛محمدبنحسنصفار

س
فف َوق َعال ُوق 
ال َوق ِ
ِ
ِ
میگوید :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
1
را وقف کرده است عمل شود.
نکتهها
بر اساس این روایت ،متولیان موقوفات باید نهایت سعی و تالش خود را برای
عمل کردن به وقفنامه و پیادهسازی نیت واقفان به کار ببندند .لذا تالش برای
بهدست آوردن نیت واقفان در مرحله ّاول و عمل به آن در مرحله دوم بسیار مهم
است .متولیان موقوفات باید موقوفه را به منزله امانتی در دست خود بدانند و
احساس مالکانه نسبت به موقوفات نداشته باشند.
به چند فتوا از مراجع عظام تقلید در این زمینه توجه کنید.
اگر كسى چیزى را وقف كند ،از ملك او خارج مىشود و خود او و دیگران
نمىتوانند آن را ببخشند ،یا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمىبرد .بنابراین
ّ
حق هیچ نوع ّ
تصرفى در آن را ندارد و نمىتواند آن را به كسى ببخشد یا بفروشد
ً
یا دوباره آن را وقف كند یا جهت وقف را عوض كند؛ مثال نمىتواند حسینیه را
ً
مسجد قرار دهد؛ ّ
حتى اگر در حین وقف براى آن متولى تعیین نكرده باشد ،بعدا
ّ
ّ
متولى یا دخل و ّ
تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند،
حق تعیین
ورثۀ او از چیزى كه وقف كرده ارث نمىبرند ،همانطور كه ّ
وصیت در مورد آن
2
صحیح نیست.
سؤال :درآمد موقوفهها در چه راهى باید مصرف شود و تغییر مصرف آن در چه
صورتى جایز است؟
ّ
جواب :طبق اصل مسلم و روایت معروف «الوقوف على حسب ما یوقفها
اهلها» باید درآمد موقوفه را طبق همان چیزى كه در وقفنامه تصر یح شده به كار
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ً
گیرند ،مگر آنكه در یك یا چند بند قابل عمل نباشد؛ مثال ظرف مسى در عصر و
1
زمان ما تبدیل به ظروف دیگر مىشود.
ّ
ّ
عزل بعضى از متولیان وقف توسط متولیان دیگر صحیح نیست ،مگر جایى
2
كه واقف براى او چنین حقى را قرار داده باشد.
ّ
سؤال :آیا جایز است فردى غیر از متولى شرعى وقف با دخالت در امور وقف
ّ
و تصرف در آن و تغییر شرطهایى كه در صیغه وقف ذكر شده براى متولى شرعى
ّ
آن ایجاد مزاحمت كند ،و آیا جایز است از متولى بخواهد تا زمین موقوفه را به
ّ
شخصى كه متولى ،او را صالح نمىداند ،تحویل دهد؟
جواب :اداره امور وقف طبق آنچه كه واقف در انشاء وقف مقرر كرده ،فقط بر
ّ
ّ
عهده متولى شرعى خاص است و اگر متولى خاصى از طرف واقف نصب نشده
باشد ،اداره امور وقف بر عهده حاكم مسلمین است و كسى حق دخالت در آن
ّ
را ندارد ،همچنان كه كسى حتى متولى شرعى ،حق تغییر وقف از جهت آن و
3
همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذكور در انشاء وقف را ندارد.
ّ
ّ
سؤال :عدهاى از افراد بدون اجازۀ متولى خاص ،اقدام به تخر یب كتابخانۀ
واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه كه متصل به مسجد
است نمودهاند و آن را جزء مسجد كردهاند ،آیا این كار آنان صحیح است؟ و آیا
نماز خواندن در آن مكان جایز است؟
جواب :اگر ثابت شود كه زمین كتابخانه ،فقط براى كتابخانه وقف شده است،
كسى حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جایز نیست
و هر كسى كه ساختمان آن را خراب كرده ،واجب است آن را به حالت اولیهاش
برگرداند ،ولى اگر وقف آن براى خصوص كتابخانه ثابت نشود ،نماز خواندن در
4
آن اشكال ندارد.
سؤال :شخصى امالك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از
كارهاى خیر؛ مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در
حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن امالك كه جزء منافع وقف است ،بعضى
 . 1استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .297
 . 2أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .492
 . 3همان ،ص .494
 . 4همان ،ص .501

 . 1أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .493
 . 2توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .631
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از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امكانات در آنها یا دالیل فرهنگى
یا سیاسى یا اجتماعى و یا دینى خواهان اجاره ملك موقوفه به قیمت ناچیزى
هستند ،آیا جایز است مدیر یت اوقاف آنها را به قیمتى كمتر از قیمت روز اجاره
دهد؟
ّ
جواب :بر متولى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن
به كسى كه خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت
وقف را بنماید ،در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال
خاص مستأجر یا اهمیت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مىشود ،نفع و
لاّ
1
مصلحت وقف باشد ،اشكال ندارد و ا جایز نیست.
ً
سیستانى :مسأله الزم نیست صیغۀ وقف را به عربى بخوانند ،بلكه اگر مثال
بگوید :این كتاب را بر طالب علم وقف كردم ،وقف صحیح است ،بلكه وقف به
ً
ّ
عمل نیز محقق مىشود ،مثال چنانچه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسجد
بیندازد و یا ساختمانى را ب ه طورى كه مساجد را به آن طور مىسازند به قصد
ّ
مسجد بودن بسازدّ ،
وقفیت محقق مىشود .ولى به قصد تنها وقفیت محقق
نمىشود؛ و قبول در وقف الزم نیست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و
2
همچنین قصد قربت الزم نیست.
سؤال :واقفى قطعه زمینى ،حدود یك جر یب خود را با مقدارى از آب آن،
ّ
در حدود چند سال پیش وقف نموده كه متولى سالى  2بار  -عید غدیر ،و ماه
رمضان (در شب قتل) -آبگوشت به افراد تعیین شده بپردازد .چند سال است
ّ
بر اثر ازدیاد نرخ گوشت و غیره ،درآمد ملك و آب فوق الذكر ،كفاف اینكه در دو
نوبت آبگوشت به افراد بدهند نمىكند و كسر مىآورد.
ّ
 -1آیا اجازه مىفرمایید در عوض سالى دو بار ،كل درآمد ،در یك سال و یا هر دو
سال ،یك بار به نظر واقف عمل شود یا خیر؟
 -2آیا اجازه مىفرمایید در عوض آبگوشت ،گوشت و نان تقسیم شود یا خیر؟
 -3آیا اجازه مىفرمایید در امور دیگرى كه صالح مىدانند خرج گردد؟
جواب :به هر مقدار كه درآمد موقوفه كفاف میدهد باید به وقف عمل شود ،و
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ّ
مدعو ین عمل به وقف نمود ،باید در هر سال در دو
اگر مىشود با كم كردن افراد
1
نوبت ّ
مقر ر طبق وقف عمل نمایند.
لاّ
سؤال :قر یهاى است موقوفه كه درآمد حاصل از آن بایستى به مصرف ط ب
علوم دینى نجف اشرف برسد ،چون نزدیك به سه سال است كه ایران با عراق
در جنگ است ،لذا نتوانستهایم تا كنون مال اإلجارۀ مذكور را به نجف ارسال
لاّ
دار یم ،لذا استدعا مىشود مرقوم فرمایید كه آیا مىتوان به مصرف ط ب علوم
دینى ایران و یا دیگر موارد رسانید یا خیر؟ الزم به یادآورى است كه درآمد مذكور
مىبایست توسط یكى از مراجع به دست طالب علوم دینى نجف برسد.
جواب :درآمد حاصل را جمع و حفظ كنید ،هر وقت میسور شد بفرستید كه به
2
مصرف تعیین شده برسد.
سؤال :آیا جایز است در دانشگاه وضو بگیر یم و بیرون از دانشگاه با آن نماز
بخوانیم؟
همه مراجع :اگر آب دانشگاه براى خصوص وضو گرفتن در دانشگاه و نماز
3
ف نشده ،اشكال ندارد.
خواندن در آن وق 
آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ استفتایی درباره تغییر یک موقوفه فرمودهاند :به
وقف باید عمل شود .فقط در صورتی تعویض و تبدیل آن جایز است كه نگهداری
وضع موجود ز یانبار باشد؛ یا تبدیل آن به مصلحت وقف باشد ،لیكن مصرف آن
ّ
محفوظ است و هرگونه تصرف مصلحتآمیز آن باید با نظر متولی شرعی و امین
ّ
انجام شود و در صورت نداشتن متولی شرعی به حاكم شرع مراجعه شود ،لذا در
4
این مسئله به نماینده رهبری در استان مراجعه شود.

 . 1استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .352
 . 2استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .355
 . 3پرسشها و پاسخهاىدانشجویى ،ج ،30ص .44
 . 4استفتائات ،ص .79
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 . 1میزان الحکمة ،ج  ،6ص .237
 . 2األصول الستة عشر ،ص .359
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َ
َ َ
َ َُ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ
أجر ِه ،و لو
بصد ٍقة على َر ُج ٍل ِم
قال َر ُسول اهلل« :من تصدق
سكین كان لًه ِمثل ِ
ٍ
َ َ
َ ََ
َ
ُ
َ َ َ
ً
كامال»؛ پیامبر
الم
أربعون ألف
داولها
ت
سكین كان ل ُهم أجرا ِ
إنسان ث ّم َو َصلت إلى ِ
ٍ
ِ
خدافرمود :هركسی که براى مستمندى صدقهاى (مانند وقف) جمعآوری
کند و آن را به دستش برساند ،اجرى همانند اجر صدقه دهنده دارد و اگر چهل
هزار انسان هم آن صدقه را دست به دست كنند و سپس به دست مستمند برسد
1
باز به همه آنها اجر كامل داده شود.
نکتهها
ً
همانگونه که قبال بیان شد صدقه به معنای عامش شامل هرگونه احسانی به
دیگران میشود .از بارزترین مصادیق صدقه ،وقف است.
متولیان اوقاف باید موقوفه را به منزله امانتی از جانب خداوند متعال و واقف
و موقوفعلیهم بدانند و نهایت تالش خود را برای هرچه بهتر اداره کردن موقوفه
در راستای پیادهسازی نیت واقفان به کار بندند .همانگونه که افراد ز یادی از
مسئولین اداره اوقاف و متولیان مستقیم موقوفات ،نهایت سعی و تالش خود را به
کار میبندند تا موقوفات را به مصرف مورد نظر واقف برسانند و در این راستا از
هیچ تالشی فروگذار نمیکنند .خداوند نیز تالش و کوشش آنان را نادیده نمیگیرد
و همان پاداشی که به وقف کننده میدهد به متولی وقف نیز میدهد .در واقع
متولیان موقوفات هم در دنیا از حقالزحمهای که بابت سرپرستی موقوفات
میبرند بهرهمند میشوند و هم در آخرت از پاداشهای الهی بهرهمند میشوند.
ُ ُ ُ َ ً َّ
َ َْ ُ
اس ِبغ ْی ِر أل ِس َن ِتكم»؛ با عمل خود
امام صادق میفرمایند« :كونوا دعاة ِللن ِ
2
دعوت کننده دیگران به خوبیها باشید.
ً
هنگامی که متولیان اوقاف ،موقوفات را برابر با نیت واقفان هز ینه کنند ،عمال
بهترین ّ
مشوق برای تداوم سنت حسنه وقف میشوند و از این طریق نیز در ثواب
کسانی که با تشویق عملی او مالی را در راه خدا وقف میکنند شر یک میشود.
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ُ َ َْ َ ْ َ َ ُ
َ َّ
ْ
قال علی«َ :و َیش َت ِر ُط َعلى اَال ِذی َی ْج َعل ُه ِإل ْی ِه أن َی ْت ُرك ال َمال َعلى أ ُصو ِل ِه َو ُی ْن ِف َق
َ
َ
ًَ َ ُ ْ َ
ُْ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ّ َ َ ْ ْ اَ َ
یل َه ِذ ِه الق َرى َو ِد ّیة َح ّتى تش ِكل
خ
ن
ِ
َ ِم ُن ثم ِر ِه حی ًث أ ِمر ِب ِه و ه ِدی له و أل ی ِبیع ِمن أول ِد ِ
أ ْرض َها ِغ َراسا»؛ حضرت علی در یکی از وقفنامههایش خطاب به متولیان
وقف میفرمایند :علی بن ابی طالب بر متولی موقوفات شرط میکند که اصل
مال وقفی را حفظ کنند (آن را نفروشند ،به کسی نبخشند ،جزء اموال وراثتی
خود برای وارثین خود قرار ندهند و مانند آن) ،و از محصول و درآمدش مطابق
وقفنامه هز ینه کنند ،همینطور نهالهای کوچکی که از کنار درختان در میآید
را نفروشند ،بلکه آن را در فضای خالی باغ بکارند تا جایی که تمام فضای باغ
پر از درخت شود (مرحوم سید رضی در توضیح جمله آخر میگوید :درختکاری
ً
در زمین تا جایی تداوم یابد که هرکس قبال باغ را دیده باشد ،تشخیص آن بر او
1
مشکل شود و گمان کند که این باغ ،باغ دیگری است.
تحلیل
حضرت علی برای متولیان وقف چندین توصیه و رهنمود دارند:
َ ْ َ َ ُ
َ
یک« :أ ْن َی ْت ُرك ال َمال َعلى أ ُصو ِل ِه» :اصل مال وقفی را حفظ کنند و نگذارند از
بین برود و خراب شود.
ً
حفظ هر چیزی متناسب با خودش میباشد؛ مثال حفظ درخت وقفی به این
است که به موقع به آن آب کافی داده شود ،شاخ و برگهای اضافی آن اصالح شود
و زمین آن به موقع شخم زده شود .حفظ ساختمان به این است که خرابیهای
آن به موقع مرمت شود ،جلوی نفوذ آب به سقف و دیوارها و کف آن گرفته شود.
حفظ کتابهای وقفی به این است که اگر نیاز است جلد شود ،اگر پاره شده
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
 . 1نهج البالغه ،ص  ،379نامه .24

 . 1پیام امام امیرالمؤمنین ،ج  ،9ص .289
 . 2استفتاءات جدید (مكارم) ،ج ،1ص .304
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ُ ُ
َ
َ
حضرت میفرمایند«َ :و ُی ْن ِف َق ِم ْن ث َم ِر ِه َح ْیث أ ِم َر ِب ِه َو ُه ِد َی ل ُه»؛ و از محصول و
درآمدش مطابق وقفنامه هز ینه کنند.
دومین وظیفه متولیان موقوفات این است که درآمد آن را در راهی که واقف
تعیین کرده است هز ینه کنند.
ً
مثال اگر مغازهای را وقف بر مسجدی کرده ،یا اگر درخت یا زمینی کشاورزی،
وقف بر جهت خاصی شده است باید برابر با نرخ روز به اجاره بدهند و اجاره آن را
در راهی که واقف وقف کرده هز ینه کنند.
سه :گسترش عمران و آبادانی موقوفه
َ َ ّاَ َ َ ْ َ ْ لاَ
ْ ُ َ َ َّ ً َ َّ ُ ْ َ
َ
هذ ِه القرى و ِدیة حتى تش ِكل
یل ِ
َ حضرت ًمیفرمایند« :و أ ل ی ِبیع ِمن أو ِد ن ِخ ِ
ُ
أ ْرض َها ِغ َراسا»؛ نهالهای کوچکی که از کنار درختان در میآید را نفروشند ،بلکه
آن را در فضای خالی باغ بکارند تا جایی که تمام فضای باغ پر از درخت شود.
آیتاهلل مکارم در توضیح این فراز از جمله حضرت میفرمایند :این جمله
همانگونه که مرحوم سید رضی در توضیح جمله آخر میگوید مفهومش این
است که آنقدر از نهالهای جدید نخل استفاده شود و درختکاری در زمین تا
ً
جایی تداوم یابد که نخلستان پر درخت شود که هرکس قبال باغ را دیده باشد،
1
تشخیص آن بر او مشکل شود و گمان کند که این باغ ،باغ دیگری است.
استفتائات
سؤال :زمینى وقف است و از نظر زراعت باید از آن زمین خاك برداشته شود تا
زراعت خوب شود آیا این كار جایز است؟
2
جواب :اشكالى ندارد.
سؤال :اگر مستأجر از موجر بخواهد كه اصالحات و تغییراتى در عین مستأجره
ایجاد كند ،مخارج آن بر عهده چه كسى است؟
ج :اگر عین مستأجره به همان صورتى كه در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى
باشد ،پذیرش درخواست مستأجر مبنى بر ایجاد بعضى از اصالحات و تغییرات
در آن بر موجر واجب نیست ،ولى در صورتى كه تقاضاى او را بپذیرد ،همه
هز ینههاى اصالح و تعمیر و ایجاد بعضى از تغییرات در آن بر عهده خود اوست
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و درخواست مستأجر از مالك براى انجام آن امور موجب نمىشود كه ضامن آن
1
هز ینهها باشد.
سؤال :شخصى قطعه زمینى را با سهم آب آن براى خواندن تعز یه امام
حسین كه در یكى از شبهاى محرم یا صفر و در شب شهادت امیر
ً
ّ
«الحی» برگزار مىشود ،وقف نموده است و بعدا به یكى
المؤمنین در مسجد
از ورثهاش ّ
وصیت كرده كه آن زمین را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد تا
بیمارستانى در آن ساخته شود ،این كار چه حكمى دارد؟
ج :تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع ،جایز نیست ،ولى اجاره
دادن آن براى ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف ،به شرطى كه
2
به مصلحت وقف باشد ،اشكال ندارد.
ّ
سؤال :آیا مىتوان در زمینهاى وقفى مصلى یا حسینیه ساخت؟
ّ
جواب :زمینهاى وقفى ،قابل وقف مجدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره
ّ
نیستند و واگذارى آنها به طور مجانى براى ساخت مصلی یا یكى از مؤسسات
عمومى مورد نیاز مردم براى هیچ كس جایز نیست ،ولى اجاره دادن آنها توسط
ّ
ّ
متولى شرعى براى ساختن مصلی یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشكال ندارد
و مبلغ اجاره زمینهاى مزبور باید در جهاتى كه براى وقف ّ
معین شده است،
3
مصرف شود.
سؤال :آیا غصب وقف و ّ
تصرف در آن در غیر جهت وقف ،موجب ضمان
اجرت المثل است؟ و آیا تلف كردن وقف مثل این كه ساختمان آن تخر یب
گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود ،موجب ضمان مثل یا قیمت آن
مىگردد؟
ّ
جواب :در وقف خاص؛ مانند وقف بر اوالد و همچنین در وقف عامى كه به
صورت وقف منفعت است ،غصب و ّ
تصرف در غیر جهت وقف یا بدون اذن
ّ
موقوفعلیهم در ّاولى و بدون اذن متولى شرعى در دومى ،موجب ضمان عین
و منفعت است و ّرد عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است
 . 1أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .383
 . 2همان ،ص .503
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .503

 . 1همان ،ص .505
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و همچنین ّرد عین در صورتى كه موجود باشد و ّرد عوض آن در صورتى كه در
دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد ،واجب است و عوض منافع باید در
جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود و در
وقف عامى كه به صورت وقف انتفاع است؛ مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها
و پلها و مقبرهها و مانند آنها كه وقف بر جهات یا عناوین عمومى هستند تا
ب غصب شوند و
موقوفعلیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاص 
آنها را در جهتى غیر از منافعى كه براى آنها وقف شدهاند بكار ببرد باید اجرت
المثل تصرفاتش در چیزهایى از قبیل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد ،بر
خالف مساجد و مقبرهها و ز یارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرفاتش در
آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف كند ،باید عوض مثلى یا قیمى آنها
1
را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مىشود.
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َ َ َ َْ َ ْ
ْ
ُْ
َ َ ْ
َو َر َو ى َع ِل ُّی ْب ُن َر ِاش ٍد قال:
«سأل ُت أ َبا ال َح َس ِن قل ُت ُج ِعل ُت ِفداك اش َت َر ْی ُت
َ
َ
َ
َ ً َ
َّ أْ َ ْ ٌ َ َ َ
َََ ّ
ََْ
ْ َ ُ
َ
أ ْرضا ِإلى َج ْن ِب ض ْی َع ِتی ِبألف ْی ِد ْر َه ٍم فل ّما َوف ْر ُت ال َمال خ ِّب ْر ُت أن ال ْرض َوقف فقال
اَ
َ
َ َُ ْ
َ َ
ْ ْ
ُ َ
ْ َ َّ َ
اَ ُ ْ
ُ
ف َو ل تد ِخ ِل الغلة ِفی َما ِلك ْادف ْع َها ِإلى َم ْن أ ِوقف َعل ْی ِه فقل ُت
ل َی ُجوز ِش َر ُاء ال َوق
ِ
ً َ َ َ َّ ْ َ َّ
اَ َ ُ َ
ل أ ْع ِرف ل َها َر ّبا قال ت َصدق ِبغل ِت َها»؛ علی بن راشد میگوید :از امام جواد
پرسیدم :جانم فدایتان ،زمینی در کنار مزرعه خود به دو هزار درهم خر یدهام،
هنگامی که پولش را کامل پرداختم با خبر شدم که این زمین وقفی است (وظیفه
من چیست؟) حضرت فرمود :خر ید و فروش وقف جایز نیست ،محصول آن را
نیز نباید وارد اموال خودت کنی ،بلکه باید محصولش را به کسانی که این زمین
بر آنها وقف شده است بپردازی .گفتم متولی آن را نمیشناسم .حضرت فرمود:
1
محصولش را (به نیت صاحبانش) صدقه بده.
نکتهها
بر اساس این روایت خر ید و فروش موقوفات جایز نیست و اگر کسی مال
موقوفهای را خر یداری کند مالک آن نمیشود و حق ندارد درآمد حاصل از آن را
داخل اموالش قرار دهد.
با فروختن اموال وقفی هم حق واقف که این اموال را برای همیشه وقف کرده تا
برای او باقیات الصالحات باشد ضایع میشود .و هم حق موقوفعلیهم؛ یعنی
کسانی که مال برای آنان وقف شده است از بین میرود .لذا کسی که اموال
غصبی را به فروش میرساند هم به واقف و هم به تمامی موقوفعلیهم در طول
تار یخ تا قیامت مدیون میشود .راستی آیا عمر شصت هفتاد ساله انسان ،این
ارزش را دارد که انسان برای همیشه مدیون هزاران و بلکه میلیونها انسان در طول
تار یخ شود؟!
حضرت امام درباره تصرفات رژ یم پهلوی در حکمی به تولیت آستانقدس
رضوی فرمودند :كلیه تصرفاتى كه در زمان رژ یم پهلوى در آستان قدس رضوى
به عمل آمده ،محكوم به بطالن است ،و اگر مواردى را وقف كرده و مصارفى
براى آن ّ
معین كردهاند ،چنانچه مصارف مزبور مخالف با مصالح آستان قدس
 . 1عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج ،3ص .262

 . 1صحیفه امام ،ج ،20ص .61
 . 2وقف و اهمیت آثار معنوی و مادی آن ،ص .172
 . 3توضیح المسائل (امام خمینى) ،ص .429
 . 4استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .372
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و جمهورى اسالمى نیست ،عمل به آنها را اجازه مىدهم و اگر مخالف با
آنهاست نایب التولیه آستان قدس مجازند به هر نحو صالح مىدانند درباره
آنها عمل كنند .چنانچه موقوفاتى فروخته شده یا تغییراتى در آنها داده شده،
باید در صورت امكان به حال اول بازگردد و اگر امكان ندارد با مراعات جهت
1
وقف در آنها تصرف شود.
مجلس شورای اسالمی نیز در سال  1362هـ  -ش قانونی را به این مضمون
به تصویب رساند :از تار یخ تصویب این قانون تمامی موقوفاتی که بدون مجوز
شرعی به فروش رسیدهاند یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود
2
برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
چند فتوا از مراجع عظام تقلید
معاملۀ چیزى كه وقف شده باطل است .اگر مال وقفى به طورى خراب شود كه
ً
نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند( .مثال حصیر مسجد
به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند) فروش آن اشكال ندارد و در
صورتى كه ممكن باشد ،باید پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به
3
مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد.
سؤال :آب انبارى است در گوشهاى از خانه ملكى كه وقف براى استفادۀ عموم
ّ
بوده است .پس از لولهكشى و استفاده مردم از آب لوله ،این آب انبار به كلى از
استفاده افتاده است .اگر اجازه فرمایید آب انبار را بخر یم و وجه آن را به مصرف
خیر دیگر رسانده و در دسترس عموم قرار دهیم!
4
جواب :عین موقوفه قابل خر ید و فروش نیست.
سؤال :ز ید ملك خود را به نحو ابد وقف اوالد ذكور نموده و صیغۀ وقف در
محضر شرعى خوانده شده ،واقف در حال حیات مال وقف را به ّ
تصرف اوالد
ّ
تحقق یافته و ّ
مقر ر
ذكور طبقۀ اول خود داده و با قبض و اقباض ،عمل وقف
ً
گردیده است كه طبقات بعدى (نسال بعد نسل) برابر نظر واقف از عین ملك و
درآمد منتفع شوند و ملك نیز به نام موقوفه بر اوالد ذكور به ثبت رسیده است.
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آیا دیگران و یا یكى از موقوفعلیهم مىتوانند ملك موقوفه را به شخص ثالث
بفروشند یا نه؟ و در صورت فروش آیا آن معامله باطل و ّ
تصرف ملك به خر یدار
حرام است یا خیر؟
1
جواب :فروش وقف باطل است.
مسأله :هرگاه بین كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به طورى اختالف
پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ،گمان آن برود كه مال یا جانى تلف شود،
مىتوانند آن مال را بفروشند و بین موقوفعلیهم تقسیم نمایند ،ولى چنانچه
اختالف با تنها فروختن و ّ
تهیه مكان دیگر برطرف مىشود ،الزم است آن موقوفه،
ّ
ّ
به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن ،محل دیگر خر یده شود و به جاى مكان
2
ّاول ،و در همان جهت وقف ّاولى ،وقف گردد.
سؤال :اشخاصى در قبرستانهاى عمومى از دفن اموات در كنار بعضى از قبور
جلوگیرى مىكنند ،آیا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا
آنها حق دارند از این كار جلوگیرى كنند؟
جواب :اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن ّمیت براى هر فردى در آن مباح باشد،
كسى حق ندارد حر یمى در اطراف قبر ّمیت خود در قبرستان عمومى ایجاد كند و
3
از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیرى نماید.

 . 1استفتاءات (امام خمینى) ،ج ،2ص .372
 . 2توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) ،ج ،2ص .225
 . 3أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .524

گفتار چهاردهم :غیر قابل فروش

 . 1الكافی ،ج ،7ص .54
 . 2شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار ،ج ،3ص  ،190به نقل از :معجم البلدان ،ج  ،5ص .180
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ً لاً ً اَ
َ َ
َ
ٌ َ ًَ
َ
«ت َص َّد َق ُم َ
یح َصدقة َح ْبسا َب ْت َب ّتا ل
وسى ْب ُن َج ْعف ٍر ِب َصدق ِت ِه َه ِذ ِه َو ُه َو َص ِح
َ
َّ
اَ
َّ لآْ
َ ُ َ َ َ َ اَ َ َّ َ ً
َ
ْ
ُّ ْ
دا ْاب ِت َ
اهَّلل َع ّز َو َجل َو الد ِار ا ِخ َر ِة ل َی ِحل ِل ُمؤ ِم ٍن ُیؤ ِم ُن
غاء َو ْج ِه ِ 
مشوبة ِفیها و ل رد أب
َ ْ َ ْ لآْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ً ْ َ َ اَ َ َ َ َ َ اَ ُ ْ َ َ َ اَ ُ َ ّ َ َ ْ ً ْ َ َّ
اهَّلل و الیو ِم ا ِخ ِر أن ی ِبیعها أو شیئا ِمنها و ل یهبها و ل ین ِحلها و ل یغ ِیر شیئا ِمنها ِمما
ب ِ
َِ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ أْ َ ْ َ َ َ َ َْ
َ
وضعته علیها حتى ی ِرث اهلل الرض و ما علیها»؛ این زمین را موسى بن جعفر در
حال تندرستی در راه خدا وقف کرد تا خشنودی خدا و پاداشهای او در آخرت را
بدست آورد .این وقف قطعی و حتمی است و هیچ بازگشتی در آن روا نیست .نیز
برای هیچ کسی که به خدا و قیامت اعتماد دارد ،جایز نیست که تمام یا بخشی
از آن را بفروشد و یا به کسی ببخشد ،یا به کسی رایگان واگذار کند و یا هرگونه
تغییری در آن ایجاد کند .این زمین تا زمانی که خداوند زمین و تمام آنچه روی
1
آن است را به ارث ببرد وقف است.
ُ
َ
عاویة َأن َی َ
َ
َ«أ َ
ٌ
ُ
َ
ٌ
عظیم.
الحسینعند ما أصاب الحسین دین
شتریها من
راد ُم
ِ
َ َ
َ َُ
فقال :إن أبی أ َوق َفها ِا ِبت َ
اهّلل فال اغ ِّی ُر ُه»؛ امام حسین متولی موقوفات
جه ِ
غاء َو ِ
حضرت علی بود ،آن حضرت بدهی سنگینی داشت ،معاویه (علیه ما
یستحق من الرحمان) به آن حضرت پیشنهاد خرید موقوفات حضرت علی را
داد تا آن حضرت با فروش موقوفات بدهی خود را پرداخت کند ،حضرت در پاسخ
2
او فرمود :پدرم آن را در راه خدا وقف کرده است و من هرگز آن را تغییر نمیدهم.
تحلیل
فروش موقوفه با نیاز متولی موقوفه جایز نیست؛ زیرا متولی موقوفه مالک موقوفه
نیست تا اگر نیاز شدید پیدا کرد آن را بفروشد .لذا امام حسین با بدهی
سنگینی که داشت و معاو یه (علیه ما یستحق منالرحمان) حاضر بود با بهای
سنگینی این ِملک را از حضرت بخرد ،ولی حضرت فرمودند این ِملک وقف
است و هرگز من آن را نمیفروشم.
فروش موقوفه (چه وقف خاص و یا وقف عام) فقط در موارد بسیار استثنایی
جایز است که به برخی از این موارد در کالم فقها اشاره میشود.
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حضرت امام در این موارد فروش موقوفه را جایز میدانند:
 .1چنان خراب شود كه بازگردانیدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از
طریق فروش قابل استفاده نباشد.
 .2در اثر خرابى و مانند آن ،بهرهبردارى شایسته از آن نشود ،ولى با فروشش بتوان
ملكى دیگر خر ید كه همان منافع یا كمتر از آن را دارا باشد.
 .3در وقف ،حق فروش به هنگام حدوث امرى یا ضرورتى ،قید شده باشد.
 .4میان كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند ،بهگونهاى اختالف افتد كه
1
اگر مال وقف را نفروشند ،احتمال ضرر مالى یا جانى برود.
ً
سؤال :من یك قطعه زمین زراعى دارم كه مهر یهام بوده است ،و اخیرا اقدام به
فروش آن كردهام ،در حال حاضر مردى ّادعا مىكند كه آن زمین بیشتر از دو یست
سال است كه وقف مىباشد ،تكلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم كه
این زمین را به عنوان مهر ی ه به من داده است چه تكلیفى دارد؟ و مشترى كه آن را
از من خر یده است چه تكلیفى دارد؟
جواب :همۀ معامال تى كه بر زمین مذكور صورت گرفته ،محكوم به صحت
هستند ،مگر آن كه ّمدعى ّ
وقفیتّ ،ادعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت كند
و همچنین ثابت شود كه این وقف از مواردى است كه فروش آن جایز نیست
و بر فرض ثبوت هر دو امر ،حكم به بطالن همه معامال تى مىشود كه بر روى آن
صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین
2
هم واجب است به حالت ّ
وقفیت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهر یه است.

 . 1احكام اقتصادى ،ج ،2ص  ،54به نقل از تحریرالوسیلة ،ج  ،2ص  ،76م .97
 . 2أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،ص .343

گفتار پانزدهم :پیامدهای موقوفهخواری

 . 1دعائم اإلسالم ،ج ،2ص .341
 . 2تفسیر نور ،ج ،3ص.412
 . 3فرهنگ قرآن ،ج ،25ص  ،181مجمع البحرین ،ج ،6ص  ،309مفردات راغب ،ج  ،1ص .741
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ة
لی« :من باعها أو وهبها فعلی ِ ه لعن
قال َع
م
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً اَ ْ اً
َی ْق َب ُل ُ
اهَّلل ِم ْن ُه َص ْرفا َو ل َعدل»؛ امام علی فرمود:هر کسی که مال وقفی را بفروشد
یا ببخشد لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد ،خداوند نه صدقه و نه
1
توبهای از او قبول نمیکند.
ّ
موقعیتها ،حرام است و بزرگترین خطر براى علماى دین،
سوء استفاده از
ْ
ّ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
باط ِل» (كسانىكه متولى موقوفاتاند
اس ِبال ِ
فساد مالى است« .لیأ كلون أموال الن ِ
ف شده مصرف نمىكنند ،از مصادیق این آیه
و آنها را در مسیر اهداف وق 
2
مىباشند).
نکتهها
َ
َ ْ َ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َْ َْ َُ
ْ
َ
َ
اس أجم ِعین»؛ حضرت
«من باعها أو وهبها فعلی ِ ه لعنة ِ
اهَّلل و المال ِئك ِة و الن ِ
امیرمؤمنان علی میفرمایند :هر کسی که مال وقفی را بفروشد ،یا ببخشد
لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد.
لعن به معناى راندن و دور كردن از روى سخط و غضب است .لعن خدا در
آخرت ،كیفر و در دنیا ،قطع رحمت و توفیق او است .لعن انسان به معناى دعا
3
و نفرین برضد دیگرى است.
لعن خداوند
لعن خدا در مقابل رحمت خاص خداوند است .خداوند دو نوع رحمت دارد:
رحمت عام که مقابل ندارد و شامل تمام مخلوقات و انسانها اعم از مسلمان و
کافر و منافق میشود که عبارت است از نعمتهای مادی و دنیوی .قسم دیگر
رحمت خداوند رحمت خاص الهی است که فقط شامل مؤمنین و انسانهای با
تقوا میشود( .اعراف .)156 ،اعطاء حکمت ،فضایل نفسانی ،نصرت و والیت،
بخشایش گناهان ،رستگاری دنیوی ،هدایت پاداشی ،عاقبت به خیری و
سرانجام ورود به بهشت الهی از جلوههای مهم رحمت خاص الهی است .در
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برابر این رحمت ،عذاب و سخط الهی قرار دارد .کسی که مشمول لعن الهی واقع
میشود ،مشمول خشم و عذاب الهی و از جلوههای رحمت خاص الهی در دنیا
و آخرت محروم میشود.
آیتاهلل جوادی آملی در این باره میفرمایند :لعنت خداوند همانند لعن فرد
عادی لفظی نیست كه بگوید« :لعنت بر او» بلكه طرد و دور كردن از رحمت
خاص و گرفتار عذاب كردن است؛ آنگاه از این طرد و دور كردن با لفظ خبر
میدهد 1.یعنی هرگاه خدا کسی را لعن کند و از ملعون شدن او خبر دهد در واقع
دارد از گرفتار شدن او به عذاب ،خبر میدهد.
بر این اساس ،کسی که تصرف عدوانی در موقوفات داشته باشد و آن را به ملک
شخصی خود درآورد ،یا از طریق فروختن و یا بخشش به ِملک دیگری درآورد
مشمول لعن الهی و در نتیجه گرفتار عذاب دنیوی و اخروی خداوند میشود و از
تمامی جلوههای رحمت خاص خداوند که ویژه مؤمنین است محروم میشود.
لعن فرشتگان
لعن فرشتگان بر دو قسم است :یک :درخواست لعن و عذاب برای موقوفهخوار.
دو :نزول عذاب الهی از جانب خداوند بر شخص موقوفهخوار .زیرا مال ئکه مأموران
اجرایی خشم و غضب الهی بر اقوام و انسانهای تبهکار هستند .همانگونه که
فرشتگان الهی که مأمور عذاب قوم حضرت لوط بودند ،بعد از دیدار با حضرت
لوط و نجات دادن حضرت لوط و مؤمنان به ایشان ،عذاب الهی را بر قوم لوط
2
فرود آوردند و اجرا کردند.
آیتاهلل جوادی آملی در مورد لعن فرشتگان مینویسند :فرشتگان نیز افزون بر
ً
ً
اینكه با لعنت فعلی ،عمال مأمور دور نگهداشتن اینان از رحمت هستند ،لفظا هم
آنها را لعن میكنند و وقتی خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان لعنت میفرستند،
همه عالم كه زیر پوشش ّ
مدبرات امر اداره میشوند نیز بر آنان لعنت میفرستند؛
زیرا وقتی مال ئكه كه ّ
مدبرات امرند بر كسی لعنت بفرستند موجوداتی هم كه
3
تحت تدبیر آنان هستند بر او لعنت میفرستند.
 . 1تسنیم ،ج  ،19ص .101
 . 2هود.81 ،
 . 3تسنیم ،ج  ،15ص .47

 . 1مائده.27 ،
 . 2تسنیم ،ج  ،14ص .737
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لعن انسانها
بر اساس فرمایش حضرت علی تمام انسانها نیز موقوفهخواران را لعنت
میکنند .لعنت انسانها از مقوله لفظ و به معنای نفرین کردن آنان نسبت به
موقوفهخوار و تقاضای عذاب برای او میشود .بنابراین تمام انبیاء الهی،
ائمه ،مؤمنین ،واقف ،موقوفعلیهم و حتی انسانهای کافر نیز او را لعن
میکنند .زیرا موقوفهخوار ظالم است و ظالم را همه نفرین میکنند.
ً اَ ْ اً
اَ«ل َی ْق َب ُل ُ
اهلل ِم ْن ُه َص ْرفا َو ل َعدل»؛ حضرت علی در ادامه به یکی دیگر از آثار
موقوفهخواری اشاره کرده و میفرمایند :خداوند نه صدقه و نه توبهای از او قبول
نمیکند.
َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ َّ
َ 1
ل اهلل ِمن المتقین ؛ خداوند عمل خوب را فقط
بر اساس آیه شر یفه ِإنما یتقب 
از انسان با تقوا قبول میکند .تقوای مالی اقتضا میکند که انسان مالی را که
میخواهد در راه خدا انفاق کند از راه حالل و مشروع بدست آورده باشد .کسی
که از راه موقوفهخواری مالی را کسب کرده است اگر تمام آن مال را هم در راه
خداوند ببخشد یا با آن حج انجام دهد ،خداوند از او قبول نمیکند.
حضرت آیتاهلل جوادی آملی مینویسند :البته تقوا در متن عمل شرط حتمی
ً
ً
آن است؛ یعنی انفاق در راه خدا مثال باید با مال حالل اوال و پرهیز از ر یا و
ً
ً
سمعه ثانیا و اجتناب از ّمنت و اذیت گیرنده صدقه ثالثا باشد .این امور تقوای در
متن عمل استّ .اما زاید بر آن چیزی به عنوان تقوای عامل در سایر شئون زندگی
2
الزم نیست ،هرچند در كمال قبول دخیل است.
آیتاهلل نمازی میفرمایند :كسانى كه در دنیا خانه ،زمین و یا مغازه وقفى در
اختیار دارند ،مواظب باشند كه این آتش است ،یا مال فقراست ،یا مال سادات
است یا مال امام حسین است یا وقف آقا امام زمان و شاگردانش است،
كسى فكر نكند كه این یك لقمه لذیذى است ،خیر این آتش است كه در گلوى
ً
شما فرو مىرود و اآلن احساس نمىكنید ،مانند مواد منفجرهاى كه فعال به حالت
انفجار نرسیده است و در عالم آخرت منفجر مىشود.
توصیه بنده به كسانى كه مسلط بر موقوفات هستند ،این است كه مراقب
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ٌ
باشند كه حق وقف و حق موقوفعلیهم را به درستى ادا كنند .اگر كسى ده یا
بیست سال قبل ،ملكى را اجاره كرده است ،در آن موقع شاید اجارهاش یك تومان
یا ده تومان بوده ،ولى در طول بیست سال ،اجاره افزایش پیدا مىكند ،بدون آن
كه اداره اوقاف به او تذكر دهد ،خود او پیشاپیش بیاید و اجاره مطابق با روز را
1
تقدیم كند.
سؤال :زمینى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد
عادل براى ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط
ّ
پیدا كرده و خانههاى مسكونى در آن بنا نمودهاند ،وظیفه آن اشخاص و متولى
چیست؟
ّ
جواب :اگر بعد از انشاء وقف زمین ،قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقق پیدا
كرده باشد ،همه احكام وقف بر آن ّ
مترتب مىشود و ساخت خانههاى مسكونى
توسط دیگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان
ّ
خود را از بین ببرند و زمین را تخلیه كنند و به متولى شرعى آن تحویل دهند و
در غیر این صورت زمین بر ملك مالك شرعى آن باقى و تصرفات دیگران در آن
2
متوقف بر اجازه مالك است.

 . 1آیتاهلل نمازی ،خطبههای نمازجمعه ،سال .1388
 . 2أجوبة االستفتاءات (فارسى)؛ ص.510

کتابنامه
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قرآن کر یم.
ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغه 10جلد ،مكتبة آیة
اهلل المرعشی النجفی  -قم ،چاپ اول1404 ،ق.
ابن أبی جمهور ،محمد بن زین الدین ،عوالی اللئالی العزیز یة فی األحادیث
الدینیة4 ،جلد ،دار سید الشهداء للنشر  -قم ،چاپ اول 1405 ،ق.
ابن طاووس ،على بن موسى ،التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن المعروف
بالمالحم و الفتن1 ،جلد ،مؤسسة صاحب األمر (عجل اهلل)  -قم ،چاپ اول1416 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن على ،من ال یحضره الفقیه4 ،جلد ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  -قم ،چاپ دوم 1413 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن على ،علل الشرایع2 ،جلد ،كتابفروشى داورى  -قم،
چاپ اول1385 ،ش 1966 /م.
ابن بابویه ،محمد بن على ،كمال الدین و تمام النعمة2 ،جلد ،اسالمیه -
تهران ،چاپ دوم1395 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن على ،ثواب األعمال و عقاب األعمال1 ،جلد ،دار
الشر یف الرضی للنشر  -قم ،چاپ دوم 1406 ،ق.
ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربى ،دعائم اإلسالم و ذكر الحالل و الحرام و
القضایا و األحكام2 ،جلد ،مؤسسة آل البیت -قم ،چاپ دوم1385 ،ق.
ابن حیون ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار فی فضائل األ ئمة األطهار،
3جلد ،جامعه مدرسین  -قم ،چاپ اول 1409 ،ق.
ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة6 ،جلد ،مكتب االعالم
االسالمی  -قم ،چاپ اول1404 ،ق.
ابن فهد حلى ،احمد بن محمد ،عدة الداعی و نجاح الساعی1 ،جلد ،دار
الكتب اإلسالمی ،چاپ اول 1407 ،ق.
ابن فهد حلى ،احمد بن محمد  -غفارى ساروى ،حسین ،آیین بندگى و نیایش
(ترجمه عدة الداعی)1 ،جلد ،بنیاد معارف اسالمی ،قم ،چاپ اول1375 ،ش.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب15 ،جلد ،دار الفكر للطباعة و النشر و
التوز یع  -دار صادر  -بیروت ،چاپ سوم1414 ،ق.
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میانجى ،على احمدى ،مالكیت خصوصى در اسالم ،در یك جلد ،نشر
دادگستر ،تهران ،چاپ ّاول 1 424 ،ق.
احمدى میانجى ،على ،مكاتیب األ ئمة7 ،جلد ،دار الحدیث  -قم ،چاپ
اول1426 ،ق.
آذرنوش ،آذرتاش ،فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،نشر نی ،تهران ،چاپ پنجم.1384،
اسدپور ،محمود ،وقف و اهمیت معنوی و مادی آن ،انتشارات تا ظهور ،قم،
چاپ اول.1390 ،
آلوسى سید محمود ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،دارالكتب العلمیه،
بیروت ،چاپ اول1415 ،ق.
امامى ،سید حسن ،حقوق مدنى (امامى) 6،جلد ،انتشارات اسالمیة ،تهران ،بیتا.
امینیان مدرس ،محمد ،وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،بنیاد پژوهشهای
اسالمی و سازمان مطالعه و تدوین (سمت) ،مشهد ،چاپ دوم.1386 ،
ّ
ایروانی ،جواد ،زكات باطنی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،چاپ اول،
.1390
ایروانی ،جواد ،اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی ،مشهد ،چاپ اول.1384 ،
بداشتی ،علیاهلل ،توحید و صفات الهی ،انتشارات دانشگاه قم -قم ،چاپ
اول.1390 ،
برقى ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن2 ،جلد ،دار الكتب اإلسالمیة -قم،
چاپ دوم 1371 ،ق.
بستانى ،فؤاد افرام /مهیار ،رضا ،فرهنگ ابجدى1 ،جلد ،انتشارات اسالمی-
تهران ،چاپ دوم1375 ،ش.
گیالنى ،فومنى ،محمد تقى بهجت ،استفتاءات (بهجت) 4 ،جلد ،دفتر
حضرت آیة اهلل بهجت ،قم ،چاپ ّاول 1428 ،ق.
تبریزى ،جواد بن على ،استفتاءات جدید (تبریزى) ،دو جلد ،قم ،چاپ ّاول ،بیتا.
ثقفى ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل  -آیتى عبد المحمد ،الغارات /
ترجمه آیتى1 ،جلد ،وزارت ارشاد  -تهران ،چاپ دوم 1374 ،ش.
جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى ،سید محمود ،فرهنگ فقه

وقف از منظر آیات و روایات

مطابق مذهب اهل بیت 3 ،جلد،
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم -
ایران ،اول 1426 ،ه ق
ّ
جوادی آملی ،عبد اهلل ،تسنیم ،مركز نشر اسراء  ،قم ،چاپ اول.1388 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،سرچشمه اندیشه ،مرکز نشر اسراء ،قم ،چاپ دوم.1385 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،مفاتیح الحیاة ،مركز نشر اسراء ،قم.1391 ،
حائری یزدی ،محمد حسن ،وقف در فقه اسالمی ،بنیاد پزوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ ّاول.1380 ،
حسنبنعلى،امامیازدهم،التفسیر المنسوبإلىاإلمامالحسنالعسكری،
1جلد ،مدرسة اإلمام المهدی عجل اهلل تعالى فرجه الشریف ،قم ،چاپ ّاول 1409 ،ق.
حسینی ،سید احمد ،راهنمای تنظیم وقفنامه ،انتشارات مؤسسه مطالعات
راهبردی علوم و معارف اسالم ،مشهد ،چاپ ّاول.1390 ،
حصاركى ،نعمت اهلل ،احكام اقتصادى ،دو جلد ،نرم افزار زمزم  ،7مركز
تحقیقات كامپیوترى علوم اسالمى و پژوهشكده تحقیقات اسالمى.
حكیمى ،محمدرضا و حكیمى ،محمد و على ،الحیاة  /ترجمه احمد آرام،
6جلد ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى  -تهران ،چاپ ّاول1380 ،ش.
حلبى،علىاصغر،آشنایىباعلومقرآنى(حلبى)،نشر اساطیر،تهران،چاپچهارم،.1374
خامنهای ،سید علی ،استفتائات باب وقف1 ،جلد ،معاونت فرهنگی سازمان
اوقاف و امور خیر یه ،تهران ،چاپ دوم.1390 ،
خمینى ،سید روح اهلل موسوى ،استفتاءات (امام خمینى) 3،جلد ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ پنجم 1422،ق.
خمینى ،سید روح اهّلل موسوى ،تحریر الوسیلة 2 ،جلد ،مؤسسه مطبوعات دار
العلم ،قم ،چاپ اول ،بی تا.
خمینى ،سید روح اهّلل موسوى  -مترجم :اسالمى ،على ،تحریر الوسیلة -
ترجمه 4 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،قم ،چاپ  1425 ،21ق.
ّ
خمینى ،سید روح اهّلل موسوى ،توضیح المسائل (محشى  -امام خمینى) 2،جلد ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ هشتم 1424،ق.
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راغب إصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن1 ،جلد ،دار القلم -
الدار الشامیة  -بیروت  -دمشق ،چاپ ّاول1412 ،ق.
رشاد ،علی اكبر ،دانشنامه امام علی12 ،جلد ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،تهران ،چاپ اول.1380 ،
رشیدالدین میبدى احمد بن ابى سعد ،كشف األسرار و عدة األبرار ،انتشارات
پ پنجم 1371 ،ش.
امیر كبیر ،تهران ،چا 
زمانی ،احمد ،حقایق پنهان :پژوهشی در زندگی سیاسی امام حسن
مجتبی ،مؤسسه بوستان کتاب ،قم ،چاپ پنجم.1386 ،
سازمان اوقاف و امور خیریه ،اولین جشنواره سراسری فرهنگی هنری وقف چشمه
همیشه جاری ،آثار برگزیده و منتخب در بخش مقاالت ،اندیشه جاری ،بیتا.
سازمان اوقاف و امور خیریه ،وقف میراث ماندگار ،معاونت فرهنگی ،انتشارات اسوه.
سبحانى ،جعفر ،آیین وهابیت1 ،جلد ،نشر مشعر  -تهران ،چاپ ّاول1364 ،ش.
ً
سعدى ابو جیب ،القاموس الفقهی لغة و اصطالحا ،در یك جلد ،دار الفكر،
دمشق -سور یه ،چاپ دوم 1408 ،ق.
شر یف الرضى ،محمد بن حسین ،نهج البالغة (للصبحی صالح)1 ،جلد،
هجرت  -قم ،چاپ اول 1414 ،ق.
طباطبایى سید محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،دفتر انتشارات
اسالمى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ پنجم 1417 ،ق.
طبرسى ،على بن حسن ،مشكاة األنوار فی غرر األخبار1 ،جلد ،المكتبة الحیدر یة
 نجف ،چاپ دوم1385 ،ق 1965 /م 1344 /ش.طبرى آملى صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دال ئل اإلمامة1 ،جلد ،بعثت -
ایران؛ قم ،چاپ ّاول1413 ،ق.
طر یحی ،فخر الدین بن محمد ،مجمع البحرین6 ،جلد ،مرتضوى  -تهران،
چاپ سوم1375 ،ش.
طوسى ،محمد بن الحسن ،تهذیب األحكام (تحقیق خرسان)10 ،جلد ،دار
الكتب اإلسالمیه  -تهران ،چاپ چهارم1407 ،ق.
طوسى ،محمد بن الحسن ،األمالی (للطوسی)1 ،جلد ،دار الثقافة  -قم ،چاپ
ّاول1414 ،ق.
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عباسیولدی ،محسن ،تا ساحل آرامش ،انتشارات جامعةالزهراء ،قم ،چاپ
ّاول.1390 ،
عدهاى از علماء ،األصول الستة عشر1 ،جلد ،مؤسسة دار الحدیث الثقافیة -
ایران؛ قم ،چاپ ّاول1423 ،ق 1381 /ش.
عالمه مجلسى ،مترجم موسى خسروى ،زندگانى حضرت على بن موسى
الرضا1 ،جلد ،اسالمیة  -تهران ،چاپ ّاول1380 ،ش.
قاسمى ،محمد على ،دانستنیهاى جوانان در سرزمین قرآن1 ،جلد ،نشر مشعر
 تهران ،چاپ ّاول1389 ،ش.لنكرانى ،محمدفاضل موحدى ،جامع المسائل (فارسى  -فاضل) ،دو جلد،
انتشارات امیر قلم ،قم ،چاپ یازدهم ،بیتا.
فتال نیشابورى ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین2 ،جلد،
انتشارات رضى؛ قم ،چاپ ّاول 1375 ،ش.
فراهیدى ،خلیل بن أحمد ،كتاب العین9 ،جلد ،نشر هجرت  -قم ،چاپ دوم،
1409ق.
فیض كاشانى مال محسن ،األصفى فى تفسیرالقرآن ،مركز انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى ،قم ،چاپ ّاول 1418 ،ق.
فیض كاشانى مال محسن ،تفسیر الصافى ،انتشارات الصدر ،تهران ،چاپ
دوم 1415 ،ق.
فیومى ،أحمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غر یب الشرح الكبیر للرافعی،
2جلد ،مؤسسه دار الهجرة -قم ،چاپ دوم1414 ،ق.
قدردان قراملکی ،محمدحسن ،پاسخ به شبهات کالمی ،دفتر چهارم :امامت،
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران ،چاپ ّاول1388 ،ش.
قرائتی ،محسن ،اصول عقائد1 ،جلد ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،تهران،
چاپ هشتم.1389 ،
قرشى ،سید علىاكبر ،قاموس قرآن 7 ،جلد ،دار الكتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ
ششم 1412 ،ق.
كلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الكافی15 ،جلد ،دار الحدیث -قم،
چاپ ّاول،1429ق.
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كلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الكافی8 ،جلد ،دار الكتب اإلسالمیه،
چاپ چهارم 1407 ،ق.
گلپایگانى ،سید محمدرضا موسوى ،مجمع المسائل (للگلبایگانی) 5 ،جلد،
دار القرآن الكر یم ،قم ،چاپ دوم 1409 ،ق.
لطیفی ،رحیم ،عالم برزخ ،انتشارات مرکز مدیر یت حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ
ّاول1388 ،ش.
لیثى واسطى ،على بن محمد ،عیون الحكم و المواعظ (للیثی)1 ،جلد ،دار
الحدیث -قم ،چاپ ّاول 1376 ،ش.
مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األ ئمة
األطهار111 ،جلد ،دار إحیاء التراث العربی-بیروت ،چاپ دوم 1403 ،ق.
محمدی ر یشهری ،محمد ،الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث1 ،جلد،
سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،قم ،چاپ ّاول1388 ،ش.
محمدی ر یشهری ،محمد ،نرم افزار پیامبر اعظم ،حکمتنامه پیامبر
اعظم ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و مرکز تحقیقات دار الحدیث،
قم .بی تا.
محمدیر یشهری ،محمد ،تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث،
دارالحدیث ،قم ،چاپ ّاول1387 ،ش.
محمدی ر یشهری ،محمد ،نرم افزار میزان الحکمة ،دار الحدیث ،قم ،ویرایش
دوم1389 ،ش.
مشكینى ،میرزا على ،مصطلحات الفقه ،در یك جلد ،بیتا.
مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی كلمات القرآن الكر یم14 ،جلد ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی  -تهران ،چاپ ّاول1368 ،ش.
مركز فرهنگ و معارف قرآن ،دائرة المعارف قرآن كر یم8 ،جلد ،مؤسسه بوستان
كتاب  -قم ،چاپ دوم1389 ،ش.
مركز فرهنگ و معارف قرآن ،برگز یده فرهنگ قرآن3 ،جلد ،مؤسسه بوستان
كتاب  -قم ،چاپ دوم1387 ،ش.
مرکزفرهنگ و معارف قرآن ،اعالم القرآن3 ،جلد ،مؤسسه بوستان كتاب  -قم،
چاپ ّاول1385 ،ش.
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مكارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،دار الكتب اإلسالمیة ،تهران1374 ،ش.
شیرازى ،ناصر مكارم ،استفتاءات جدید (مكارم) 3 ،جلد ،انتشارات مدرسه
امام على بن ابى طالب ،قم ،چاپ دوم 1427 ،ق.
مكارم شیرازى ناصر ،األمثل فى تفسیر كتاب اهلل المنزل ،مدرسه امام على بن
ابى طالب ،قم ،چاپ ّاول 1421 ،ق.
منسوب به على بن موسى ،امام هشتم ،الفقه المنسوب إلى اإلمام
الرضا1 ،جلد ،مؤسسه آل البیت -مشهد ،چاپ ّاول 1406 ،ق.
مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم ،معاونت تحقیق ،کارگاه
آموزشی نگرشی دیگر به وقف ،انتشارات مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و
معارف اسالم ،مشهد ،چاپ ّاول.1389 ،
موسوى همدانى سید محمدباقر ،ترجمه تفسیر المیزان ،دفتر انتشارات اسالمى
جامعة مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ پنجم 1374 ،ش.
میانجى ،على احمدى ،مالكیت خصوصى در اسالم ،در یك جلد ،نشر
دادگستر ،تهران ،چاپ ّاول 1424 ،ق.
نجفى ،محمدحسن ،جواهر الكالم فی شرح شرایع اإلسالم 43 ،جلد ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیروت -لبنان ،چاپ هفتم ،ق.
یوسفیان ،نعمتاهلل ،احکام اقتصادی ،زمزم هدایت ،قم ،بیتا.
نورى ،حسین بن محمدتقى ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل28 ،جلد،
مؤسسة آل البیت -قم ،چاپ ّاول1408 ،ق.
ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسى ،تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف
بمجموعة ّورام2 ،جلد ،مكتبه فقیه  -قم ،چاپ ّاول 1410 ،ق.
هاشم معروفالحسنی ،وصیت و وقف ،ترجمه عزیز فیضی ،بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ ّاول1380 ،ش.
یزدى ،سید محمدكاظم طباطبایى ،تكملة العروة الوثقى 2 ،جلد ،كتابفروشى
داورى ،قم ،چاپ ّاول.
یوسفیان ،نعمت اهلل ،اخالق اسالمى3 ،جلد ،اداره آموزشهاى عقیدتى سیاسى
نمایندگى ولى فقیه در سپاه  -قم ،چاپ ّاول1376 ،ش.
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