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 دهیچک

 نظام در خود ماهیت حفظ با که است خداپسندانه امر یک وقف
 کمتر( اسالمی غیر ادیان در خصوصا) جوامع ،درسایر اسالم حقوقی

 و خانه مانند ، غیرمنقول اموال وقف اسالم، درشریعت.شود می دیده
 شامل و شده گسترده وقفی اموال یدامنه اما است، داشته وجود زمین،
 برخی اگرچه. رایج هایپول وقف جمله از شود،می نیز منقول اموال

 ندانسته عین وقف را آن وقف و دانندنمی جایز را پول وقف فقیهان
 روطش برخی و منفعت تسبیل و اصل تحبیس با که نظرند این بر و

 امّا دارد، منافات انتفاع حال در شده وقف مال بقای لزوم مانند وقف
 ورندبا این بر اند،دانسته جایز را آن وقف که آنهایی اکثر مقابل، در
 اقیب مال عین آن، از انتفاع با که است انتفاعاتی پول، وقف در که
 که ستا نکته این دنبال به نوشتار این. اعتبار تزیین، مانند ، ماند می

 دارند، دینار و درهم غیر ماهیتی که امروزی رایج هایپول وقف
 آوردن بدست برای آن مضاربه و دادن قرض که است مالیت وقف
. ندارد تنافی نیز وقف شروط با و شود می محسوب اصل تحبیس سود،
 وقف ها،آن پاسخ و وارده اشکاالت و فقهی ادله بررسی با بنابراین پس
 سالمت باعث امر این و ندارد وجود آن برای منعی و بوده صحیح پول

 .شد خواهد افراد و جامعه
 

 منفعت، مشروعیت، پول، ماهیت تحبیس، انتفاع، :هاواژه کلید
 .سالمت وقف،

 
 01/08/1399تاریخ دریافت: 
 15/11/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول  ma@gmail.com-varpileh 

 مقدمه
منحصر به اسالم نیست، وقف یکی از امور خیرخواهانه است که 

بلکه در تمام ادیان و تمام جوامع غیردینی نیز مطرح است که 
ثروتمندان دنیا بخشی از ثروت خود را برای اهداف خیرخواهانه 

های مختلفی مانند وقف کنند. این سنت حسنه به صورت وقف می
خانه، زمین، مغازه و مانند آن رایج بوده است. این امر حسن در 

ای که سالم نیز به آن توجهی ویژه شده است. گرچه آیهشریعت ا
در آن تصریح به جواز و مشروعیت وقف شده باشد، نداریم، اما در 

به مشروعیت امور خیرخواهانه، مانند .(92آل عمران، برخی آیات )
انفاق و صدقات، اشاره شده است که با وقف ماهیتی واحد دارند، 

مقاله بدان اشاره خواهد شد، ماهیت ی طور که در ادامهبلکه همان
وقف غیر از صدقه نبوده و از موارد صدقه است؛ بنابراین آیاتی که 

 ود.شکند، دلیل بر صحت وقف نیز میمشروعیت صدقه را اثبات می
وقف پول که این مقاله در صدد اثبات مشروعیت آن است، در متون 

؛ و یاد شده استتفسیر «وقف درهم و دینار»اسالمی بیشتر با عنوان 
ی اسالمی، منحصر در همین دو مورد های اولیهزیرا پول در دوره

 (2، 1 بوده است.)
اند؛ بنابراین بیشتر فقیهان، وقف درهم و دینار )پول( را جایز ندانسته

ن یک رود. بنابرایزیرا معتقدند که با انتفاع از پول، عین آن از بین می
زم است، نهاد فقه به آن پاسخ پرسش اساسی مطرح خواهد شد که ال

 دهد:
چه فرقی بین وقف اعیانی مانند خانه، باغ،، مغازه، قنات و مانند آن، 
با وقف پول و مالیت وجود دارد. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری 

های کاغذی و ها و تحولی که در پول، با تبدیل به پولپول
شود که مشروعیت الکترونیکی، رخ داده است، این سؤال مطرح می

توان وقف آن را وقف پول چگونه است ؟ با چه راهکارهایی می
 مشروع دانست؟

آید که باید به در ذیل این سؤال اصلی، سؤاالت دیگری به وجود می
آن پاسخ داده شود: ماهیت وقف چیست ؟ چگونه میتوان از ادله 

 صدقه برای وقف استفاده کرد ؟
هیتی غیر از صدقه دارد، آیا وقف اگر وقف، عقدی جدید بوده و ما

 پول منافات با ماهیت )ابدی بودن( و یا شروط لزوم بقای عین، دارد؟
اگر وقف پول منافات با ماهیت و یا شرط عقد وقف دارد، این تنافی 

 توان برداشت؟ را چگونه می
 کند یا مالیت آن را؟در وقف پول، آیا عین پول را واقف وقف می

تحقیق  های مطرح در ذیل آن، فرضیهلی، و پرسشمبتنی بر پرسش اص
عبارت خواهد بود از: وقف فراتر از اموال غیر منقول است و دربر 

شود؛ و همچنین راهکارهایی ی اموال منقول، مانند پول، نیز میدارنده
 برای صحت و مشروعیت وقف پول وجود دارد.

تاریخی روش تحقیق در این مقاله با رجوع به منابع اسالمی و 
بصورت میدانی و کتابخانه ای بدست آمده است . و با توجه به ادله 
مذکور در مقاله در نهایت به دست می آید که  وقف پول جائز می 

 باشد. 
 تعریف وقف : .1

فقیهان در نقل مشهور، با توجه به تعریفی که برای وقف ارائه 
اند که اصل و عین باقی باشد اند، وقف را در اموالی جایز دانستهنموده
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و وقف آنها منافاتی با لزوم بقای عین نداشته باشد. مستند آنها برای 
( است 3« )حبس االصل سبل الثمره»این تعریف، حدیث نبوی مشهور 

تحبیس االصل و تسبیل »های فقیهان شیعه با عبارت بکه در کتا
( )به عبارتی وقف اموال غیر منقول را 5، 4 بیان شده است.)« المنفعه

اند، مانند باغ و خانه، مغازه، زمین و مانند آن(. چنین جایز دانسته
تعریفی موجب شده تا وقف، منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها 

ها و نشود و اموالی، مانند خوردنی موجب تلف عین آنها
ها، را که انتفاع از آنها موجب تلف عین است، در بر آشامیدنی

 گیرد؛نمی
 
 .شرائط صحت وقف:2

 فقها برای صحت وقف، شرائطی را قائل شده اند که عبارتند از:
تنجیز: در حقیقت شرط صحت وقف منجز و قطعی بودن  .1

به قبض و تصرف موقوف و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکیت 
 علیه میباشد.

دوام: تعیین زمان برای عمل وقف، انرا از معنایش ساقط  .2
 می کند بنابراین دوام و استمراریت، از شرائط مهم وقف است.

اقباض: قبض شرط صحت وقف است لذا تا موقوفه به  .3
تصرف موقوف علیه در نیاید و قبض محقق نشود وقف صورت نمی 

 گیرد.

: تا زمانیکه واقف، دست از مالکیت اخراج عن نفس .4
 موقوفه برندارد وقف محقق نمی شود.

لفظ صریح: فقها بیان لفظ صریح برای انجام وقف را الزم  .5
می دانند و چنانچه عمل وقف با الفاظ و معانی واضح، اشکار و 

 روشن بیان نشود اصوال ارتباط وقفی صورت نمی گیرد.

 
 
 
 پیشینه وقف پول3

پول، پژوهش هایی صورت گرفته که تقریبا تمامی در زمینه وقف 
آنها در حوزه فقهی صورت گرفته و به علت نبود آمار دقیق و به 
روز، هیچکدام در قالب تخصصی به ابعاد عملیاتی و اقتصادی وقف 

 پول اشاره ای نداشته اند.
( را مورد تحقیق قرار داده و با بررسی روایات 7حائری و عباسی ، )

ماهیت و مالیت پول و همچنین اقوال فقها در مورد ادله  و اشاره به
 صحت و بطالن وقف پول، جواز وقف پول را نتیجه گرفته اند.

سعادت فر، را مورد تحقیق قرار داده و با ارائه بحثی جامع در مورد 
وقف پول نزد فقهای شیعه و اهل سنت ، به بررسی ادله صحت و 

جواز این نوع وقف گرفته و از  بطالن وقف پول پرداخته و نتیجه به
طریق وقف پول با عمومات امضایی در صدد تصحیح این نوع وقف 

 برآمده است.
عبداللهی و همکاران در تحقیق را بررسی کرده و ضمن اشاراتی به 
مفهوم و سابقه تاریخی نهاد وقف در اسالم،تشکیل موسسه تامین 

ی قرار داده و پس مالی خرد وقفی را از منظر فقهی مورد امکان سنج
از بحث در مورد وقف پول به عنوان یک منبع تامین مالی خرد وقفی 
،به ارزیابی ضرورت تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در 

کپشور و مزایای تشکیل این نوع موسسات از قبیل افزایش کارایی 
 اقتصادی،تخصیص بهینه منابع و تقویت اشتغال،پرداخته اند.

( نیز تامین مالی خرد را تالشی برای بهینه سازی 2)نجفی در مقاله
دستیابی فقیران و تهی دستان به خدمات وام و پس انداز به شمار 
آورده است.در این مقاله،تجربه بانکهای گرامین بنگالدش و راکیات 
اندونزی در جایگاه موفق ترین نهادهای مالی نمونه پرداخت کننده 

 اعتبارات خرد،بررسی شده است.
 ی وقف پول:ها در زمینه. دیدگاه4

برخی فقها در عصر کنونی  های مطرح شدهبا توجه به دیدگاه
آید که آنها هیچ باوری به وقف ی وقف پول ، به دست میدرباره

پول برای مضاربه، رهن و قرض دادن به نیازمندان، تجارت با آن و 
واند تمیمصرف سود حاصل از آن برای تقسیم بین موقوف علیهم که 

اند و اگر برخی قائل به جواز وقف نیازمندان و فقرا باشند، نداشته
های مقصوده حکمی در آن است، شدند ، به دلیل تصور برخی منفعت

نه منافع حقیقی ؛ زیرا آنها برای ماهیت وقف تعریفی بیان نموده اند 
دانند و به که این منافع حقیقی را مخالف آن ماهیت و شروط می

ه وقف پول به خاطر داشتن منفعت حقیقی جایز نیست تصریح اینک
نموده اند و چند مورد از آن مانند خرید و فروش، قرض دادن و رهن 

 (7را بیان نمودند.)
اما گروهی دیگر از فقهاء معاصر، وقف پول را برای منافع حقیقی 
جایز دانسته و دالیل مختلفی را بر صحت آن بیان کرده اند و دالیل 

 ( 8اند. )ن وقف پول را نیز پاسخ داده و به آنها ملتزم نشدهبطال
دراین مقاله، ابتدا اشکاالت وقف پول و پاسخ آنها بیان و سپس دالیل 

 مشروعیت و صحت وقف پول، از منظر فقه ارائه می گردد. 
 .  اشکاالت وقف پول و پاسخ به آنها:4-1

ای که برای اثبات آن ما برای اثبات جواز وقف پول عالوه بر ادله
ی قائالن به بطالن را بیان کرده و آنها را پاسخ الزم است، ادله

اند. دهیم. قاتالن به بطالن وقف پول به دالیلی تمسک کردهمی
ترین دلیل آنها بر بطالن وقف پول برای انتفاعاتی، مانند مضاربه مهم

الحسنه به نیازمندان، مخالف وقف پول با ماهیت ضو رهن یا قر
وقف و برخی شروط آن است. بنابراین ما اشکاالت را در دو قالب 

 کنیم: بررسی می
 .  اشکال وقف پول با ماهیت وقف؛  4-1-1

وقف پول با تعریف و ماهیت وقف طبق نظر برخی فقها با  )تحبیس 
ند این تعریف که در االصل و تسبیل المنفعه( : منافات دارد و س

اصطالح فقه جریان پیدا کرده، حدیث نبوی است که در برخی 
 عمر ابن از ، النافی طرف از»مجامع روایی شیعی و عامه وجود دارد: 

 ، خدا رسول ای: گفت و آمد( ص) خدا رسول نزد عمر: گفت وی ،
 رنف صد آن با که داشتم سهم صد من. ام نزده پول آن مانند هرگز من
 آن با خواستم می و کردم خریداری آن مردم از را نظران صاحب از
( در 9) «.فاحبس االصلها وسبل الثمره. شوم نزدیک متعال خداوند به

 پاسخ به این اشکال، سه جواب مطرح است:
اگر ما این حدیث نبوی را مانند برخی از فقیهان که مقبول الف :

تلقی کردند، به این دلیل که با وقفی که از ائمه)ص( و متشرعه صادر 
شده، سازگاری دارد و منطبق است، بپذیریم، وقف پول منافاتی با این 

گونه که در باال بیان شد، آنچه وقف شده، ماهیت ندارد؛ چون همان
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نه عین آن، که با قرض دادن یا مضاربه یا رهن از مالیت پول است، 
 بین برود، بلکه با این موارد مالیت آن باقی است.

به عبارت دیگر، حبس کل شی بحسبه در اموال غیر منقول یا 
منقوالتی، مانند حیوان و اثاثیة منزل و مانند آن، حبس و بقای مال 

اوراق و مانند ی مال است؛ اما در وقف پول و به بقای عین و رقبه
 آن، حبس مالیت شی است و حبس آن به بقای رقبه نیست.

شاهد بر این مطلب کالم محقّق اصفهانی در مقام بیان دلیل جواز بیع 
ی موقوفه به عین و مالیت: غرض اصلی واقف ی دایرهوقف و توسعه

از وقف انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه بوده است؛ پس تا زمانی 
به عین موقوفه ممکن باشد، شخص عین محبوس است و از  که انتفاع

زمانی که انتفاع به عین موقوفه ممکن نباشد، مالیّت عین موقوفه 
 محبوس است.

ی اصل را که در لسان روایت آمده، عرف و عقال ب . : باید دید واژه
دانند؛ عین یا مالیت. اگر به عرف و عقال در وقف پول به چه می

داند که عرفاً نیز با قرض بینیم اصل را مالیت پول میرجوع کنیم، می
 دادن، مضاربه و رهن دادن باقی است و انتفاع از آن نیز وجود دارد.

ی بحث پرسشها و جواب هایی مطرح شده است که با در ادامه
استفاده از مقاله امکان سنجی فقهی وقف پول آقای جواد سعادت فر 

در این قسمت با توضیح کامل تر  نیز به آن اشاراتی شده است لکن
 بیان خواهد شد .

 .  اشکاالت وقف پول با شروط وقف:4-1-2
اند: عینیت ، فقها برای شیء وقف شده ، چهار شرط ذکر نموده

 (11، 10مالکیت واقف ، بقاء موقوفه ، تابید در وقف ) 
 منافات داشتن وقف پول با عینیت آن. اشکال اول: 4-1-2-1

کنندگان اشکال. (12)  بودن را الزمه وقف می دانند اکثر فقها عین
معتقدند، مال موقوفه باید از اعیان باشد؛ مانند: کاال، درخت، خانه، 
زمین و مانند آنها. فلذا در امثال پول که با استفاده از بین می روند 

 وقف را جائز نمی دانند.
کند یامام خمینی در وقف مالیت، این اشکال را این گونه مطرح م

ه گیرد ککه از شرایط وقف این است که وقف به اعیانی تعلق می
برای آنها منفعت محلله وجود دارد و دائماً این منفعت  به موقوف 

رسد؛ در حالی که مالیت از اعیان نیست و برای آن، منفعت علیهم می
ای وجود ندارد و کل منافع برای اعیان است و قبل از اعتبار و ثمره

 (13) شیا وجود داشته است.مالیت ا
 رد این دلیل : 

تحبیس االصل و تسبیل »اوالً: منشأ این شرط در فقه روایت نبوی 
است و در حالی که در روایات از واژه و کلمه عین استفاده « المنفعه

« اصل»ی نشده است فلذا می توان استفاده عموم نمود ، بلکه فقط واژه
اند. با این شرط را از کجا آوردهبه کار رفته و معلوم نیست این 

نگاه، در وقف تحبیس عین شرط نیست، بلکه تحبیس اصل، شرط 
مال موقوفه است. اصل در وقف پول همان گونه که در باال گفته 
شد، عرفاً مالیت است، نه عین، که با انتفاع و تسبیل منفعت مالیت 

ث نبوی رود؛ به عبارت دیگر، هر دو جزء این حدیپول از بین نمی
 که تحبیس اصل و تسبیل منفعت باشد، باقی است.

در پاسخ به این امر که با استفاده از پول عین آن از بین می رود نیز 
می توان به این نکته توجه داشت که اکثر موقوفات مانند ملک و 

.... نیز به مرور زمان با استفاده روبه زوال می رود فلذا اگر زوال 
آنجا نیز نباید وقف صحیح باشد لکن به اجماع پول مد نظر باشد در 

فقها در آن موارد وقف را صحیح دانسته اند . همچنین بر فرض که 
عین مد نظر باشد بازهم این ایراد قابل خدشه است چرا که عین 
معنای مختلفی دارد که در وقف پول عین را می توان در مقابل 

یاری ن مدعا تصریح بسمنفعت کلی بکار برد نه در مقابل پول دلیل ای
از فقیهان در تبیین مراد خود از این شرط )عین بودن مال موقوفه( به 

« یاناع»اینکه عین در مقابل منفعت، دین و کلی است، نه اینکه مراد 
 (18، 17، 16، 15، 14، 10) باشد.« نقود»در مقابل 

صاحب جواهر فرموده: وقف آنچه عین نباشد، صحیح نیست؛ مانند 
وقف آن صحیح نیست. خواه سر رسید آن فرا رسیده باشد  دین که

)حال باشد( یا خیر) مؤجل باشد(، و خواه بدهکار توانایی پرداخت 
دین را داشته باشد یا نداشته باشد. همچنین وقف کلی، صحیح نیست؛ 

قف کردم، ای را ومثل اینکه کسی بگوید: اسبی یا شتر آبکشی یا خانه
های انه را تعیین نکند؛ گرچه آن را با ویژگیاما آن اسب یا شتر یا خ

مشخصی توصیف کند. همچنین معتقد است که وقف منفعت هم 
ه شود کی اینها استعمال میصحیح نیست؛ زیرا عین در مقابل هر سه

وقف هیچ کدام صحیح نیست. دلیل بطالن این سه در آن است که 
شود، با می ی وقف شامل دین، کلی و منفعتچون شک داریم، ادله

توان وقف شک در شمول ادله نسبت به کلی و دین و منفعت، نمی
آنها را تصحیح کرد و ظاهر اقوال فقیهان نیز اتفاق آنها بر بطالن آنها 

دهد. همچنین ظاهر از حدیث نبوی حبس االصل و سبل را نشان می
الثمره اعتبار فعلیت قابلیت منفعت در اصل است. این امر برای کلی، 

توان آن را حبس کرد، ادق نیست. در وقف منفعت نیز، چون نمیص
ی وقف آن فرماید که ضابطهوقف آن صحیح نیست. در آخر می

توان از آن منفعت حالل استفاده کرد و عین آن است که هر چه می
 (.2) باقی بماند، وقف آن صحیح است

که نیست، بلآید که عین در مقابل نقود )پول( از گفتار باال بر می
منفعت، کلی و دین است و مالک و معیار در مسئله، امکان تحبیس 
اصل، بقای آن و انتقاع حالل از آن است و این امر در مورد وقف 

 پول که اصل در آن مالیت است، هم صادق است.
ثالثاً: بنا بر نظر برخی از فقیهان دلیلی بر اشتراط چنین شرطی، جز 

محقق باشد(، وجود ندارد. سید یزدی این اجماع )اگر چنین اجماعی 
فرماید: عمده دلیل بر کند. ایشان میمسئله را به صراحت بیان می

چنین شرطی )عین بودن مال موقوفه( اجماع است، آن هم در صورتی 
که چنین اجماعی تمام و محقق شده باشد. اگر این اجماع نباشد، فرق 

ت در اینکه متعلق صلح بین وقف و بین صلح، هبه و اجاره مشکل اس
 (18) ی صحیح باشد )بخالف وقف(و هبه و اجاره دین و کلی در ذمه

 . اشکال دوم: لزوم غیر منقول بودن موقوفه4-2-2-1
این ایراد صحیح نیست چرا که با رجوع به اقوال  فقها که در ذیل  

به مواردی اشاره می شود ، به دست می آید وقف اموال منقول و غیر 
فرماید: وقف عقار و صحیح است از جمله عالمه حلی میمنقول 

وقف هر چیزی که قابلیت انتفاء داشته باشد، با باقی بودن عین و 
ی مال از منقوالت باشد یا غیر منقوالت، صحیح است. برخی رقبه

دیگر ضمن بیان تعریفی از مال موقوفه که منقول را هم دربر 
اند که از قبیل منقول ذکر کردههایی برای مال موقوف گیرد، مثالمی
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است.مانند اینکه شیخ طوسی در خالف از پوست یا سالح نام برده 
یا محقق حلی از وسایل خانه و لباس آالت مباحه نام برده که منقول 

 هستند.
همچنین  بزرگانی مانند شهید ثانی و ابن زهره معتقد هستند که 

.) ت وجود دارد  صحت وقف در تمامی مواردی که اصل آن باقی اس
17) 
 . اشکال سوم: لزوم بقاء موقوفه4-2-3-1

پاسخ به این اشکال نیز در ضمن پاسخ به ایراد اول بیان شد . دلیل این 
ل تحبیس األصل و تسبی»گردد که اشتراط نیز به ماهیت وقف بر می

است؛ اگر اصل و عین مال موقوفه با انتفاع ازآن باقی نماند، « المنفعة
 وقف که تحبیس اصل است، منافات خواهد داشت. با ماهیت

در پاسخ به این اشکال، در ابتدا باید نگرش فقیهان از باقی ماندن و 
حبس مال موقوفه همراه با انتفاع از آن مشخص شود. دو نگرش 

 نسبت به این شرط مطرح است:
نگرش اول: مراد از حبس و بقای اصل، بقای رقبه و خود عین است. 

 ه، وقف پول با این شرط منافات دارد.در این نگا
نگرش دوم: در این نگاه، حبس مال نسبت به نوع اموال مختلف، 

گونه که در اشکال اول مطرح شد، در شود؛ یعنی همانمتفاوت می
اموال غیر منقول )مانند زمین، خانه(، یا منقول )مانند اسلحه، حیوان 

ی عین است؛ اما در واثاثیه(، شرط باقی بودن و حبس اموال به بقا
وقف اموالی مانند پول، اوراق بهادار، یا مالیت شی حبس و بقاء آنها 
به عین نیست بلکه حبس مالیت آنها است؛ بنابراین نگرش وقف پول 

 منافاتی با این شرط نخواهد داشت.
ی بقای اموال موقوفه با وجود ظاهر اکثر کلمات فقیهان درباره

 ی اموال است . بنابراین بای عین و رقبهانتفاع، نگرش اول یعنی بقا
اند که آیا پول داری منفعتی است که با انتفاع از هم اختالف کرده

 آن،
عین آن باقی بماند یا خیر؟ قبل از بررسی این اقوال باید اشاره شود  

دانند؛ بنابراین آنها برخی که فقیهان باب اجاره و وقف را یکی می
اند؛ از جمله در اجاره نیز همانند دانسته شرایط وقف و اجاره را یکی

اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که وقف، شرط کرده
با انتفاع از آن، عین آن باقی بماند. شاهد بر این مطلب، تصریح برخی 

 اند.فقیهان است که صحت وقف را منوط به صحت اجاره دانسته
ی مشروعیت و ن نگرش درباره( بنابراین، آنچه که آنها در ای19)

ی درهم و دینار بدان قائل هستند، در وقف عدم مشروعیت اجاره
درهم و دینار نیز وجود دارد. اقوال فقیهان در جواز و عدم جواز 

 ی درهم و دینار به چهار دسته تقسیم شده است:اجاره
ن دانند؛ زیرا بر ایی درهم و دینار را جایز می. برخی مطلقاً اجاره1

 (20، 17) باورند که درهم و دینار قابلیت انتفاع با بقای عین را دارد.
داند. ایشان معتقد ی درهم و دینار را جامیز میشیخ طوسی اجاره

ی آنها وجود ندارد؛ ثانیاً، است که اوالً، مانعی برای صحت اجاره
 درهم و دینار این قابلیت را دارند که از آنها انتفاع برده شود، بدون
اینکه موجب تلف آنها گردد؛ همانند استفاده ازآنها برای زیبایی، 

فرماید که اصل بر جواز ایشان می . جلوه، زینت، عاریه و مانند آن
ای، احتیاج به دلیل و صحت آن است و منع نسبت به چنین اجاره

رسد، بر اساس قواعد، مراد ایشان از اصل، عمومات دارد. به نظر می

است و «( تجارة عن تراض»یا « اوفوا بالعقود»انند: صحت معامله )م
اگر کسی بگوید، مراد ایشان اصل اصولی اباحه است، درست نیست؛ 

ه کند، نچون اصالة االباحه فقط حکم تکلیفی حرمت را اثبات می
 صحت شرعی و جواز را.

ی درهم و دینار را مطلقاً جایز نمی دانند؛ زیرا معتقدند . اجاره2
ی شود، در حالی که اجارهآن موجب تلف شدن عین می انتفاع از

 اموال در صورتی صحیح است که با انتفاع، عین باقی بماند.
آید، بطالن ابن ادریس معتقد است که آنچه به نظر وی قوی می

ی درهم و دینار است؛ زیرا عرفاً انتفاع از آنها، موجب اتالف اجاره
شود. ایشان در آخر باب اجاره در ذیل کالم شیخ در خالف عین می

ی درهم و دینار را جایز دانسته، به دو دلیل مردود را که اجاره
ی درهم و دینار واضح نیست؛ ست، صحت اجارهداند و معتقد امی

 زیرا: 
اوالً: در بین امامیه خالفی نیست که وقف درهم و دینار صحیح 
نیست؛ چون وقف تنها در اعیانی صحیح است که انتفاع از آنها با 

ی درهم و دینار را صحیح بقای عین ممکن باشد. حال اگر شیخ اجاره
صحیح بداند. حال آنکه ایشان قائل به داند، باید وقف آنها را نیز می

 بطالن وقف درهم و دینار است.
ی درهم و دینار این است که اگر کسی ی صحت اجارهثانیاً: الزمه

از دیگری صد دینار غصب کند و به مدت یک سال در اختیار وی 
تواند عالوه بر اصل دینارها، اورا ملزم کند که باشد، حاکم می

را که به مدت یک سال در دست وی بوده،  اجرت دینارهای مزبور
به مالک دینارها ادا نماید؛ زیرا از نظر امامیه غاصب، ضامن منافع 
نیز هست. در صورتی که ضمان اجرت دینارها را هیچ یک از علمای 

عالمه حلی و فیض کاشانی و دیگران این  «اند.شیعه و سنی قائل نشده
دانند. عالمه حلی ود میکالم ابن ادریس را قبول نداشته و مرد

فرماید: تحقیقی که در عبارات ابن ادریس ذکر گردیده است، می
 عالوه بر اندک بودن، ناصحیح نیز هست؛ زیرا:

اش ای بین وقف و اجاره نیست؛ مثال عین موقوفه، اجارهاوالً: مالزمه
صحیح است، ولی وقف آن صحیح نیست. بله، هر آنچه که عاریه 

 اش هم صحیح خواهد بود.، اجارهدادنش صحیح باشد
 داند، امافیض کاشانی نیز با اینکه وقف درهم و دینار را جایز نمی

ی درهم و دینار برای است: اجاره ی آن دو را تجویز نمودهاجاره
نیازی و مانند آن جایز است...؛ تزیین، زیبا جلوه دادن، و اظهار بی

 (21) کنند.آن را قصد می ی اینها انتفاعاتی است که عقالزیرا همه
 ای بینتوان نتیجه گرفت که مالزمهپس از بیان این کلمات، می

اجاره و وقف درهم و دینار وجود ندارد، بلکه صحت هر دو به این 
ماند گردد که آیا با انتفاع از آن مال موقوفه، عین آن باقی میبر می

 یا خیر؟
عت حکمی قابل توجهی ی درهم و دینار به شرط اینکه منف. اجاره3

فرماید که داشته باشند، صحیح است. عالمه حلی در مختلف می
تحقیق این است که بگوییم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل 

ی آنها صحیح است؛ در غیر این صورت، صحیح توجهی باشند، اجاره
نخواهد بود. مقدس اردبیلی نیز به جواز درهم و دینار در صورتی 

درهم و دینار نزد عقالَء منفعت حالل مقصود وجود داشته  که برای
 (22باشد )
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ی درهم و دینار، حاکی از . عبارت برخی از فقها پیرامون اجاره4
تردید و یا اشکال در آن است؛ مانند اصحب شرائع که معتقد است، 

ی درهم و دینار اگر دارای منفعت حکمی باشد و عین باقی اجاره
هید ثانی در تفسیر کالم ایشان آورده است که  .بماند، جایز است

چه بسا عبارت صاحب شرایع مشعر به تردد در این است که آیا 
ای که اجاره منافع مزبور قابل اعتنا بوده و مالیت دارند، به گونه

ی درهم و دینار را مشروط صحیح باشد یا نه. زیرا وی جواز اجاره
ن مال با وجود آن که عی –به وجود منفعت حکمی کرده است 

با اینکه وجود چنین منافعی مشهور است، و  –انتفاعات باقی باشد 
این بدین دلیل است که اکتفا به چنین انتفاعاتی در نزد وی مورد 

 تردید است.
ی بنابراین هر چهار دسته از این اقوال در نگرش اول حتی فقیهان دسته

دانند، این است که یی درهم و دینار را جایز ماول که وقف و اجاره
وقف درهم و دینار برای تجارت و یا قرض دادن جایز نیست؛ زیرا 
از مصادیق انتفاع منافی با بقای عین است؛ در حالی که آنها وقف و 

ی درهم و دینار را، در صورت قابلیت انتفاع از آن دو همراه اجاره
 دانستند.با بقای عین، جایز می
 اشکاالت این نگرش

« عین»ی قبالً نیز گفته شد که در هیچ یک از منابع روایی، واژهاوالً: 
وجود دارد که « اصل»ی برای اموال موقوفه دیده نشده و فقط واژه

دانند، نه رقبه و عرف و عقال این اصل )در وقف پول( ر ا مالیت می
 عین مال.

طور که قبالً عرض کردیم و شواهدی از فتاوی برخی ثانیاً: همان
نظران آوریم، ما معتقدیم در وقف پول آنچه وقف و صاحب فقیهان

شود، مالیت آن است، نه عین آن. در واقع مقصود، عین آن نیست می
که با قرض دادن، رهن، عاریه، مضاربه و مانند آن )که انتفاع از پول 

شوند(، از بین برود، بلکه مالیت آن است که پس از این شمرده می
رود. شاهد بر بقای آن، عرف است و از بین نمینوع انتفاع نیز باقی 

گوید، هنوز اصل این است؛ زیرا عرف پس از این نوع انتفاع نیز می
 مال باقی است و ماهیت وقف که تحبیس اصل است، باقی است. 

تحبیس االصل و تسبیل »ثالثاً: منشأ این شرط فقط حدیث نبوی 
 د.است، در حالی که این حدیث سند ندار« المنفعة

شود بنا بر نگرش دوم، دیگر این اشکاالت بر وقف پول مترتب نمی
 و وقف آن مشروع است.

. اشکال چهارم: یکی از شرایطی که در عبارات فقیهان 4-2-4-1
برای خود وقف بیان شده، تأیید و دوام وقف است. سید یزدی در 

کند و این مقام بیان شروط، دوام را به عنوان شرط ثانی مطرح می
  دهد.رط را به مشهور نسبت میش

اشکالی که وجود دارد تنافی داشتن وقف پول با شرط دوام و ابدی 
گذاری، بودن است؛ زیرا طول عمر پول در صورت وام دادن، سرمایه

مضاربه یا رهن دادن به درازی طول عمر زمین یا خانه یا 
 عرضشود، نیست؛ وام دادن پول، آن را در مکاروانسرایی که وقف می

گذاری ریسک عدم بازپرداخت اصل سرمایه قرار می دهد و سرمایه
کند. با آن نیز، آن را با ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می

 بنابراین بقای پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز نیست. 
 به این اشکاالت چند پاسخ داده شده است:

نه مال وقف شده؛ یعنی وقف اوالً: دوام، شرط خود عقد وقف است، 
 باید برای همیشه باشد، حتی اگر وجود مال موقوفه، ابدی نباشد.

( قابلیت بقا از اوصاف مال موقوفه است و دائمی بودن از اوصاف 23)
( بنابراین منظور از لزوم تأیید وقف،  همان امیرمحمدی،) عقد وقف؛

( محقق 24 .)دوام عقد وقف مادام الموقوف است، نه علی االطالق
فرماید: بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست. بنابراین وقف بحرانی می

مملوک، لباس، اثاث منزل و زمین صحیح است. مالک در عین 
موقوفه، هر آن چیزی است که انتفاع حالل با وجود بقای آن، ممکن 
باشد و ابدیت مشروط در وقف، به معنی دوام وقف مادام الموقوف 

 است.
فرماید: آیا در دروس نیز نظیر همین عبارت را دارد و میشهید اول 
شود در وقف دوام منفعت به دوام عین بنابر این شرط شرط می

صحیح نباشد وقف باد که قابلیت بقاء ندارد )در این شرط( نظر است 
  و تابید شرط عین موقوف است.

 بهثانیاً: مراد از اشتراط دوام وقف، این است که وقف نباید مقید 
زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول، وقف مقید 

 به زمان محدودی نشده است.
ثالثاً: اساساً تأبید مقتضای اطالق وقف است، نه ماهیت آن )یعنی 

فهمیم نه اینکه جزء چون قید نزده این عقد وقف را ما دوام را می
 الی همماهیت عقد وقف باشد(؛ لذا با شرط، قابل تقید است و اشک

اند. شیخ انصاری در ندارد. برخی فقیهان نیز به این کالم اشاره کرده
بحث عدم جواز بیع وقف که روی دیگر همان اشتراط تأبید در 
وقف است، عدم جواز را مقتضای اطالق وقف دانسته است، نه 

فرماید: منع از بیع وقف در مفهوم مقتضای ماهیت آن. ایشان می
ه، بلکه در غیر مساجد و مانند آن قسمتی )ماهیت( وقف اخذ نشد

 از تملیک است. 
فرماید: بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست. بنابراین محقق بحرانی می

منزل و زمین صحیح است. مالک در عین  وقف مملوک، لباس، اثاث
موقوفه، هر آن چیزی است که انتفاع حالل با وجود بقای آن، ممکن 

قف به معنی دوام وقف مادام الموقوف باشد و ابدیت مشروط در و
  است.

بنابراین اینکه گفته شد، مراد از دوام الموقوف نیز دوام آن مادام 
االنتفاع است، نه علی االطالق، وقف پول نیز با عدم اقتران به دلیل 

 یابد. و قابلیت انتفاع مادام االنتفاع دارد.توقیت، دوام می

 پول:. دالیل مشروعیت و جواز وقف  4-2
گویند: وقفِ درهم و دینار، و برخی فقها همچون محقق حائری می

در زمان حاضر اسکناس و به طور کلی پول رایج برای مضاربه و 
انفاق سود آن و نیز برای وام قرض الحسنه، نه با اصول و مقتضای 
 .وقف، ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از احکام و اصول اسالمی

گوید: اگر ما وجود اعتباری اسکناس و مچنین در جای دیگر میه
سکه را )مخصوصاً در زمان حاضر( در نظر بگیریم و اینکه ارزش 

هاست، به طوری های این اوراق و سکهحقیقی در واقع از آن پشتوانه
که اگر کسی پولی را که از کسی )حتی به عنوان امانت( گرفته 

یر دهد و آن را غن واکنشی نشان نمیاست، تعویض کند، طرف کمتری
توان این مسئله را مطرح کرد داند؛ بنابراین آیا نمیاز پول خویش نمی

که چه اشکالی دارد، کسی مثالً یک میلیون تومان را وقف 
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الحسنه کند. آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آن جا قرض
کنندگان  د و قرضالحسنه در اختیار افراد قرار گیربه عنوان قرض

 هم پس از رفع نیاز یا در موعد مقرر، آن را برگردانند.
 غرض»برخی در کتاب خود از آیت اهلل صانعی با این استدالل که 

واقف در وقف پول، وقف مالیت است )و مالیت پول باقی است( و 
، وقف «آنچه از بین رفتن آن با وقفیتش منافات دارد، وقف عین است

 (25.) دانسته استپول را صحیح 
ای وقف پول را مطرح و جایز دانسته اهلل گرامی نیز در مصاحبهآیت
 . است

ی تحقیق دالیل صحت حال با توجه به سؤاالت مطرح شده در فرضیه
د؛ گیرو مشروعیت وقف پول بر اساس دو نگاه مورد بررسی قرار می

 نگاه اول اینکه وقف پول، عقدی جدید است و ماهیتی غیر عقد
ی جاریه دارد؛ نگاه دوم اینکه وقف، همان عقد صدقه است و صدقه

 ماهیت و شرایط آن را دارد.
 . نگاه اول: وقف پول، عقدی غیر از صدقه 4-2-1

عقد جدیدی است و ماهیتی جداگانه از صدقه دارد. با این نگاه دو 
 توان مطرح نمود:راهکار برای صحت وقف پول مطرح شده یا می

ار اول: تصریح وقف پول به عنوان مصداقی از وقف راهک2-1-1-1
 : برای این راهکار سه دلیل مطرح است:

 . دلیل اول: اطالقات و عمومات صحت وقف:2-1-1-1-1
یکی از دالیلی که برای تصحیح وقف پول ادعا شده، تصحیح وقف 
پول به عنوان مصداقی جدید از وقف مصطلح است، نه اینکه ماهیتی 

داشته باشد. بنابراین عمومات و اطالقاتی که بر  غیر وقف مصطلح
مشروعیت و صحت وقف بیان شده، همانند دیگر اموال دربر 

شود و از طرفی هم دلیل خاصی نیز بر بطالن ی پول نیز میگیرنده
چنین وقفی وارد نشده است که آن عمومات و اطالقات را تقیید یا 

 ه این دلیل را درتخصیص بزند. طباطبایی )صاحب مناهل( تمسک ب
ایشان پس از  . ی قاتالن به صحت وقف پول آورده استی ادلهزمره

بیان قول صاحب کفایه که قول به صحت وقف درهم و دینار برای 
کند. از داند، دالیل قائالن به جواز را بیان میزینت را وجیه می

است « حبس األصل و تسبل الثمرة»جمله آن دالیل، روایت نبوی 
(26.) 

در مقام بیان « الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها»اشکال: روایت 
ها نیست تا در مقام شک به آن تمسک کنیم، بلکه مشروعیت وقف

مراد از این روایت آن است که در وقفی که صحیح است، باید بر 
اساس شرط واقف عمل شود؛ اما اینکه چه وقفی صحیح است یا 

حبس األصل و تسبل »وی فاسد، ساکت است. همچنین حدیث نب
صرفاً در مقام  بیان ماهیت وقف است و قصد بیان اینکه « الثمرة

 وقف چه چیزهایی جایز است، را ندارد.
ی تالزم بین . دلیل دوم: تصحیح وقف پول به وسیله2-1-1-1-2

 ی آن:وقف پول و عاریه
ی عاریه و وقف ی قائالن به جواز وقف پول، مالزمهیکی از ادله

صاحب جواهر، وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید  است.
ی درهم و دینار، و عدم احتمال فرق بین آن به اجماع بر جواز عاریه

 .عاریه و وقف تمسک کرده است

ابن ادریس حلی و سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه در استدالل 
ف را اعم از به جواز پا را فراتر گذاشته و منفعت معتبر در وق

داند. ایشان معتقد است، وقف منفعت معتبر در عاریه و اجاره می
شود که وقف آن با ی درختان نیز میی نمائات و ثمرهدربر گیرنده

شرط وقف )بقای عین( منافات دارد و لذا وقف درختان به خاطر 
اش های آن یا گوسفند به خاطر پشم یا شیر یا نتیجهاستفاده از میوه

 داندی آنها را اصفهانی صحیح نمیداند. گرچه اجارهحیح میرا ص
( امام خمینی )قده( در تحریر الوسیله و سید عبداالعلی سبزواری 27.)

 اند.( نیز نظیر همین عبارات را مطرح نموده16در )
ی ی سیره. دلیل سوم: تصحیح وقف پول به وسیله2-1-1-1-3

 متشرعه:
 توان برای تصحیح وقف پول بیان کردمیبه نظر ما یکی از دالیلی که 

های فقهیان دیده نشد، وجود سیره است. برای اثبات این و در کتاب
 راهکار مقدماتی الزم است.

 . راهکار اول: وجود سیره متشرعه2-1-1-1-3-1
طور که در باال ذکر شد، مشهور میان فقهای شیعه ی اول: همانمقدمه

شرط کند که وقف در شرایط  آن است که اگر واقف در وقف خود
خاصی فروخته شود و یا اینکه تبدیل به عین دیگری شود، چنین 

 .شرطی صحیح است
 (28) شیخ مفید در سه مورد بیع وقف را جائز دانسته:

الف. زمانی که واقف شرط کند در صورتی که به خاطر فقر محتاج 
 شود، بتواند وقف را بفروشد و ثمنش راخرج کند.

ی که وقف خراب شود و کسی همانند سلطان یا غیرش ب. در صورت
ا ای وقف رپیدا نشود که آن را آباد کند یا پیدا شود، ولی به گونه

آباد کند که برای موقوف علیهم نفعی نداشته باشد )مثالً هزینه زیادی 
را برای آباد کردن وقف مطالبه کند، به طوری که موقوف علیهم 

توانند ل وقف را به او بدهند.(، میمجبور شوند، درآمد چندین سا
 وقف را بفروشند و ثمنش را خرج کنند.

ج. همچنین اگر برای موقوف علیهم نیاز ضروری به ثمن وقف پیدا 
 شود.

سید مرتضی نیز جواز بیع وقف را در سه صورت مورد اجماع امامیه 
دانسته است: نخست در صورتی که واقف شرط کند، اگر در زندگی 

شود، بتواند وقف را بفروشد و ثمنش را خرج کند؛ دوم در محتاج 
ای خراب شود که نفع نداشته باشد و سوم صورتی که وقف به گونه

 در صورتی که موقوف علیهم نیاز شدیدی به ثمن وقف پیدا کنند
(.29) 

گونه که در راهکار وقف مالیت بیان شد، در ی دوم: همانمقدمه
 توانف همان وقف مالیت است که مینظر بعضی از فقیهان، این وق

ماند. کما اینکه محقق حائری، عین را تبدیل نمود؛ ولی وقف باقی می
ین تراند. مهممحقق اصفهانی و محقق نائینی به این امر تصریح نموده

دلیل بر صحت شرط بیع در وقف، از سوی واقف، روایات است؛ از 
اط مطرح کردند، جمله روایاتی که فقیهان برای جواز این اشتر

 ی عبدالرحمان الحجاج است:صحیحه
ی واجب ام، صدقهنامه( نوشتهآنچه از اموالم را در اینجا )وصیت

کند. در )وقف( است. حسن پسر علی)ع( آن را اجرا و نظارت می
گشایی انفاق خورد و هر جا بخواهد برای گرهحد معمول از آن می
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داری از آن را به فروش کند، مشکلی ندارد. پس اگر بخواهد مق
 .تواند. مانعی بر او نیسترساند تا با آن ادای دین کند، می

این حدیث طوالنی است و مورد شاهد همین قسمت است. داللت آن 
گذارد؛ زیرا اگر هم نگویم روایت صریح بر مدعا، بحثی را باقی نمی

توانیم بگوییم ظهور دارد و حمل در جواز فروش وقف است، می
 ت بر غیر معنای ظاهر خالف است و وجهی ندارد.روای

اگر اشکال شود به اینکه روایت در مورد وقف عام است، نه خاص، 
و در مورد بیع بخشی از وقف است، نه تمام آن، در پاسخ گفته 

شود وقف عام و یا نصیبی از وقف، خصوصیتی ندارد؛ از این به می
 شود.وقف خاص و تمام وقف، تنقیح مناط می

ما سند روایت صحیحه است، بنابراین روایت داللت دارد بر جواز ا
ی شرط بیع وقف روایت جعفربن حنان است: پرسیدم آیا ورثه

نزدیک به میت )واقف( حق دارند در صورت نیاز و کفایت نکردن 
غالت، زمین )موقوفه( را بفروشند؟ حضرت فرمود: بله هرگاه تمامی 

 باشد.  آنها راضی شوند و فروش آن بهتر
این روایت داللت دارد بر اینکه در صورت نیازمندی و رضایت تمام 

 توان موقوفه را فروخت.موقوف علیهم، به شرط مصلحت فروش، می
اند، از فقیهانی که بر صحت شرط بیع به این روایت استدالل کرده

توان نام برد. برای صحت چنین شرطی به محقق کرکی را می
و همچنین عمومات الوقوف تمسک شده ی شروط عمومات ادله

 است. مانند مرحوم سید در تکمله عروه:
 یاتفاق اگر که کند شرط است ایستاده که شخصی برای: چهارم »

 فروش گرا یا ، زیاد فرار یا ، سود کمبود دلیل به ، بفروشد را آن بیفتد
 لدلی به یا شده بازداشت بین تفاوت دلیل به یا ، شود تکرار او

 چهی زمان آن در زیرا ، دیگر موارد یا ، شده دستگیر نیاز یا ضرورت
 با. ندارد وجود حالت ترین قوی در تغییر و آن فروش در اعتراضی

 الدنب را او که دیگران و او های کتاب از برخی از ای نشانه به توجه
 جمله و شرط ، این معنای است عمومی دلیل به این و ، اند کرده

 « "غیره و...  ایستاده"(: ص)
شیخ انصاری نیز پس از اینکه قول به جواز را از جماعتی از فقها نقل 

فرماید اگر کسی شرط بیع و ابطال وقف را نپذیرد، دیگر کند، میمی
 توان شرط بیع و تبدیل را منکر شد:نمی

 یستادنا کلی ماهیت ، بودن مجاز به پایبندی از پس ، گفت توان می» 
 اعطا خود شرایط به توجه با را آن مومنان و خانواده آنچه مطابق

 الزامات با مغایر فروش بودن مجاز که شود نمی ثابت ، کنند می
 اگر. شود فروخته است ممکن که است وقفی ، عوض در است

 روشف ، کند تسلیم را متهم اگر سپس و نیست وقف ، شود فروخته
 ، مطلق سلطنت. است آن قیمت خوردن و موجود شکم به آن

 سلب و وی آزادی ، موقوفه شخص حبس برای که همانطور
 یا کردن خراب از ترس مانند ، مشروعیت جایگزینی توجیهات

 ، قرارداد. است ضروری ، بدن در شرط عنوان به وقف دادن شرط
 «. کنم می فکر مورد در بنابراین

در این بحث همچنین به صحیحة عبدالرحمان بن حجاج تمسک شده 
از این روایت استفاده شده است که فروش وقف با شرط واقف است. 

 تواند معنایش وقف مالیت باشد:جایز است و این می

 هب را آن او - است شده بنا علی بن حسن اساس این بر او اینکه و ...
 کند پیدا حلی راه بخواهد خدا که جا هر را آن و خورد می خوبی

 و - علی بن. کند می خرج را آن ، نباشد او متوجه سرزنشی هیچ که
 را آن که رسد می نظر به پس ، نیست خیرات خانه دارالحسن اگر

 بفروشید را آن ، کند سرزنش را آن خواهد می اگر سپس ، بفروشد
 (.30) 

کند و ی امام علی)ع( را حکایت مینامهاین روایت صورت وصیت
وقف  های ایشاندهد که بخشی از داراییحضرت در آنجا خبر می

اند و امام مجتبی)ع( را ناظر است و موقوف علیهم را نیز معین کرده
اند و در این قسمت از روایت حضرت و متولی این اوقاف قرار داده

تواند بخشی از مال را بفروشد و کند که امام حسن)ع( میتصریح می
 دینش را ادا کند و یا اینکه ملک شخصی خود قرار دهد.

است؛  ه عروه نیز به این روایت تمسک کردهمرحوم سید در تکمل
فرماید که ظاهر این چنین میاما شیخ انصاری پس از نقل روایت این

روایت جواز اشتراط بیع در مال وقف شده برای بطن موجود است 
ز های بعد او نفع بردن از ثمن آن، چه برسد به بیع برای جمیع نسل

مشکل و عمل به آن  آنها و سند روایت صحیح است و تأویل آن
 تر است.مشکل
هایی از وقف با شرط بیع در قرون گذشته تا ی سوم: نمونهمقدمه

کنیم که اثبات وقف حال وجود دارد که برخی از آنها را بیان می
مالیت در نگاه مردم، یک وقف رایج بوده است، ولو اینکه توجه 

 این شرط نداشتند که وقف با شرط بیع، همان وقف مالیت است؛ اما
رساند نگاه آنها به وقف این اموال باقی ماندن خود عین نبوده آنها می

واال چنین شرطی که باعث تغییر ماهیت عین و تبدیل آن به عین 
 دادند. دیگری است، در وقف قرار نمی

ی چهارم: از وقف مالیت ردعی نرسیده است، عالوه بر اینکه مقدمه
نیز موافق با آن « مومنون عند شروطهمال»و « اوفوا بالعقود»اطالقات 

 است.
رسیم که در ارتکاز عقال و با بیان این مقدمات ما به این نتیجه می

متشرعه، وقف پول که چیزی غیر وقف مالیت نیست، مشروع است، 
ولو این مصداق از وقف در آن زمان نبوده است. به دلیل آنکه 

قف از مصادیق جدید های اعتباری امروزی وجود نداشته و این وپول
 وقف است؛ اما وقف پول یک امر ارتکازی میان آنها بوده است.

 نگاه دوم :  عقد مستقل  4-2-2
، ی مستقل جدیدیمشروعیت وقف پول با نگاه به اینکه یک معامله 

غیر از وقف مصطلح، است. با این نگاه دو راهکار برای تصحیح وقف 
 توان مطرح کرد.پول مطرح شده یا می

ی عمومات و . راهکار اول: تصحیح وقف پول به وسیله4-1-2-1
 اطالقات باب معامالت

ای جدید و مستقل از وقف بدانیم، به نظر اگر ما وقف پول را معامله
ی جدید به عمومات باب معامالت رسد، برای تصحیح این معاملهمی

 لطونالناس مس»و یا « المؤمنون عند شروطهم»، «اوفوا بالعقود»مانند 
واز ی جمی توان تمسک کرد. سید طباطبایی وقتی ادله« علی اموالهم

ی کند، به عمومات و اطالقات ذکر شده )آیهوقف پول را بیان می
ی و حدیث المؤمنون عند شروطهم( وفای به عقد، حدیث سلطنه

 .اشاره فرموده است
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فرماید: زمانی که وقف مالیت عینی شود، سید یزدی طباطبایی می
مکن است گفته شود، این وقف مالیت مصطلح نیست؛ اما به م

کنیم توان آن را تصحیح کرد و ما منع میی عمومات عامه میوسیله
ی که معامالت منحصر در معامالت متداول باشد، بلکه به وسیله

ی عقالیی را که شارع آن را منع نکرده، این عمومات هر معامله
اوفوا »شان از عمومات عامه، همان کنیم. ظاهراً مراد ایتصحیح می

 .و مانند آن است« المومنون عند شروطهم»و « بالعقود
نویسد: باید دانست که منافع و نمائات امالک آیت اهلل شعرانی می

وقف، مانند میوه و محصول باغ، غالت زمین، شیر و پشم گوسفند، 
که قابل خرید و فروش است و همچنین جایی که فروش آالت ملک 

قف جایز باشد و قیمت آن، باید به مصرف وقف برسد یا ملک و
ی این امور، مالیت مشترک میان میوه و دیگر خریده شود. در همه

قیمت آن، خاص مصارف وقف است، نه عین میوه و غیر آن. پس 
شود، مالیت مشترک میان اصل و بدل را برای مصارفی معین تعقل می

برای آنکه منافع آن صرف خیرات  قرار داد و تعیین این گونه اموال
شود، نامشروع نیست، گرچه آن را وقف ننامیم؛ اما واجب العمل 
است؛ چون عقدی مشروع است و عملی، معقول و در راه خدا است، 

شامل آن « اوفوا بالعقود»ی مبارک و آیه« المؤمنون عند شروطهم»و 
آن و سنت شود و انفاق در راه خدا و خیرات به هر عنوان در قرمی

طوری که قبالً بیان شد، وقف پول عرفاً ( و همان31) «مطلوب است.
همان وقف مالیت است و از مصادیق وقف مالیت دانسته شده است؛ 

، اندای که آنها برای صحت وقف مالیت آوردهبنابراین یکی از ادله
این است که آن را یک معامله مستقل دانسته و فقیهان برای تصحیح 

« اوفوا بالعقود»ی جدید به عمومات باب معامالت مانند ملهاین معا
اند. مانند مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در تمسک کرده

گوید: زمانی مالیت عینی، وقف ابدی شود، ممکن ی عروة میتکمله
است گفته شود اگرچه وقف مصطلح نیست، اال اینکه عمومات 

ی ر معامالت در معاملهعامه، اقتضای صحت آن را دارد و حص
ی عقالیی دانیم، بلکه اقوی صحت هر معاملهمتداول را ممنوع می

 است که شارع آن را منع نکرده باشد.
ی عمومات و . راهکار دوم: تصحیح وقف پول به وسیله4-1-2-2

 اطالقات صدقه
توان برای تصحیح وقف پول به عمومات و در این راهکار می

، استناد نمود. حاصل این نگاه این است که اطالقات جاری در صدقه
توان وقف پول را به خاطر اشکاالتی اگرچه از باب وقف مصطلح نمی

تصحیح نمود، ولی از  –شود یا غیر َآن که در این مقاله مطرح می
باب نوع جدیدی از صدقه به معنای عامش قابل تصحیح است و 
ماهیت، شرایط و احکام صدقه را در آن جاری دانست. با این نگاه 
تصدق )وقف( پول احکام، شرایط و ماهیت وقف را ندارد؛ در نتیجه، 
اشکاالت مطرح شده )مانند تنافی وقف پول با شرایط یا ماهیت 

 وقف پول دیگر مطرح نیست. وقف(، در
برای استفاده از این راهکار برای تصحیح وقف پول، ما در ابتدا دالیل 

کند، وقف ماهیتی غیر از صدقه ندارد و و شواهدی را که اثبات می
گوییم تصدق )وقف( پول، کنیم. سپس میملحق به آن است، بیان می

ن عمومات و ی ایمصداق جدیدی از صدقه است؛ در نتیجه به وسیله
 پردازیم.اطالقات به تصحیح آن می

روایاتی که در مورد وقف نمودن معصومین)ع( وارد شده است، همه 
ی به لفظ صدقه وارد شده است؛ در روایات زیادی از وقف به صدقه
ی جاریه و صدقه تعبیر شده است. به همین دلیل در کتب اربعه

اب یا در دو باب روایی، اخبار و احادیث وقف و صدقه در یک ب
 فی،کا الیحضر، من استبصار، تهذیب،: رک.) اندکنار هم بیان کرده

 صدقه( باب

برخی فقیهان مانند شیخ مفید، ابن براج و ابن ادریس به این تصریح 
 اند که وقف در اصل صدقه است و ماهیتی جدا ندارد.کرده

م کرده یابوالصالح حلبی و ابن براج هر کدام صدقه را به دو قسم تقس
فرماید که صدقه بر دو و قسم دوم را وقف نامیدند. ابوالصالح می

 نماید؛ دوم چیزیقسم است: یکی چیزی که اقتضای تملیک رقبه می
ش کند که منظورکه اقتضای اباحه منافع دارد. سپس در ادامه بیان می

فرماید: صدقه بر دو قسم ( ابن براج می32 از قسم دوم وقف است.)
گوید که مراد از قسم دوم، وقف لقه و غیر مطلقه. او میاست: مط

 (33) است.
ی جاریه تعریف نموده است شهید اول در دروس، وقف را به صدقه

اند، منظور از کند که علما گفتهو شهید ثانی در مسالک بیان می
 ی جاریه، وقف است.صدقه

پول، توان ادعا کرد که وقف با توجه به این شواهد ذکر شده، می
ماهیتی غیر از صدقه ندارد و یکی از مصدایق جدید آن است و با 

شود؛ بنابراین وقف پول عمومات و اطالقات صدقه، آن را شامل می
شود. همچنان که برخی فقیهان از این راهکار برای تصحیح می

 تصحیح استفاده نمودند.
ی هرآیت اهلل مکارم در فتاوی الجدیدة خود در جواب استفتایی دربا

فرماید: ظاهراً وقف پول برای انتفاع آن در قرض جواز وقف پول می
دادن یا کار کردن با آن و سود به دست آوردن، جایز نیست؛ زیرا با 

له قرار شود. بماند و تبدیل به عین دیگری میانتفاع آن عین باقی نمی
دادن آن به صورت صدقه غیر وقف، برای اینکه در بعضی کارهای 

تفاده شود، ظاهراً اشکالی ندارد؛ مثل قرار دادن آن در خیر اس
الحسنه برای قرض دادن به مؤمنان و... . همچنین های قرضصندوق

حل برای صحت ی فقه اهل بیت نیز به این راهای در مجلهدر مقاله
وقف پول پرداخته شده است. در این مقاله آمده است: همانا ما به 

ی صدقه در تصحیح وقف پول تعددهی ماطالقات روایات صحیحه
کنیم؛ به این معناکه جاریه بودن صدقه تنها مصداقش حبس استناد می

عین و جلوگیری از بیعِ آن نیست، بلکه این مصداق زمان صدورنص 
 بوده

ی جاریه مصادیق جدیدی وجود دارد: همانند است و برای صدقه 
افی شود و هیچ تنتواند ضمن اعیان مختلفی ترسیم مالیت شیء که می

 .با تحبیس اصل ندارد؛ زیرا محبوس گاهی عین است و گاهی مالیت
 فرماید: زمانی کهطور که بیان شد، سید یزدی طباطبایی مییا همان

وقف مالیت عینی شود، ممکن است گفته شود، این وقف مالیت 
توان آن را تصحیح ی عمومات عامه میمصطلح نیست؛ اما به وسیله

کنیم که معامالت منحصر در معامالت متداول منع می کرد و ما
ی عقالیی را که شارع ی این عمومات هر معاملهباشد، بلکه به وسیله

کنیم. ظاهراً مراد ایشان از عمومات آن را منع نکرده، تصحیح می
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 1399زمستان، 4، شماره 4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

و مانند آن « المومنون عند شروطهم»و « اوفوا بالعقود»عامه همان 
 .است

کند، ی که سید یزدی بیان میعمومات عامهممکن است از جمله 
ی صدقه باشد؛ مانند روایتی که کلینی، شیخ اطالقات و عمومات عامه

 اند:طوسی و شیخ صدوق آن را نقل کرده
شود و اجر و پاداشی ی اعمال او بسته میپس از مرگ انسان پرونده» 

ای رسد، مگر از سه طریق: بناها و اشیای مفیدی که بربه او نمی
ی مردم از خود به یادگار گذارده و پس از او جریان خود را استفاده
گری که آن ر ا به وجود آورده و پس کند، و سنت هدایتطی می

شود، و فرزند صالحی که برای او استغفار از مرگ او به آن عمل می
 کند. می

ی جاریه در مقام بیان مشروعیت صدقات اشکال: روایات صدقه
، بلکه در مقام بیان این است که ثواب آن پس از مرگ جاریه نیست

 هم باقی خواهد ماند؛ 
 .  تصحیح وقف پول از باب وقف مالیت5

اند و آن را برخی فقیهان وقف پول را از قبیل وقف مالیت دانسته
دانند . مراد از وقف مالیت آن است که مصداقی از وقف مالیت می

ای که عین آن چیز قابل تبدیل مالیت چیزی را وقف کنند، به گونه
است، ولی مالیت آن باید باقی بماند و منافعش در آن جهتی که در 
وقف بوده به کار رود و با وقف دیگر اعیان که وقف عین مال است، 

دانند و با این عنوان از مصادیق وقف مصطلح است و متفاوت می
احتماالت مشروعیت آن را از این طریق تصحیح نمودند. امام خمینی 

ثبوتی این دو نوع وقف )وقف مالیت و عین( را بیان کرده و به بررسی 
آنها پرداخته است. ایشان پس از طرح این احتماالت اشکاالت خود 

 فرماید.را به وقف مالیت بیان می
فرماید: تنها مصداق وقف، وقف عین نیست، بلکه محقق حائری می

برای وقف مصداق  مصداق رایج در زمان صادر شدن نص است و
تواند در ضمن اعیان دیگری نیز هست و آن مالیت  شی است که می

 . مختلفه بدست آید
کند، وقف پول اشکال ندارد. دلیل ما در آیت اهلل گرامی بیان می

 شود.ی مالیت میوقف، حبس اصل است، نه عین، و این دربرگیرنده
 :فقها سه روش برای مشروعیت وقف مالیت مطرح کردند

ی صحت وقف . روش اول: استفاده از اطالقات وارد شده درباره5-1
برای تصحیح این ادعا که این نوع از وقف صرفاً مصداق جدیدی از 

ان تووقف مصطلح است، نه اینکه مفهومی جدید داشته باشد؛ لذا می
الوقوف علی »به همان اطالقات ادله، وقف آن را تصحیح کرد؛ مانند: 

طوری که برخی ادعا نمودند، برای یا همان«. اهلها حسب ما یوقفها
توان به اطالقات روایات صحیحة زیادی که تصحیح وقف پول می

برای صحت و مشروعیت صدقه آمده استناد کرد؛ آنها بر این باورند، 
ی جاریه و وقف مشروع این نیست که عین باقی تنها مصداق صدقه

ی جاریه در زمان قهو حبس شود، بلکه مصداق رایج وقف و صد
صدور نص این گونه بوده است و بنابراین مصادیق دیگری نیز برای 
آن وجود دارد؛ مانند: وقف مالیت که در ضمن اعیان مختلف قابل 

شود، مالیت شیء ها آنچه حبس میتجسید است و در این گونه وقف
ی جاریه همان روایاتی است که در است و مراد از اخبار صدقه

 وم بیان خواهد شد.نگرش س

اشکال: به اطالق هر دو دسته از اخبار اشکال شده است. اما روایت 
ها نیست تا الوقوف از این جهت که در مقام بیان مشروعیت وقف

در مقام شک به آن تمسک کنیم، بلکه مراد از آن، این است که در 
وقفی که صحیح است، باید بر اساس شرط واقف عمل شود؛ اما اینکه 

 وقفی صحیح است یا فاسد، ساکت است. چه
ی جاریه، در مقام بیان مشروعیت صدقات همچنین روایات صدقه

جاریه نیست، بلکه در مقام بیان این است که ثواب آن پس از مرگ 
نیز باقی خواهد ماند؛ که باررجوع به روایاتی این نکته به دست می 

که از وجود آید از جمله روایت معروف در ارشاد القلوب دیلمی 
» آورده که حضرت فرمودند  صلی اهلل علیه واله وسلممبارک رسول خدا 

هرگاه انسانی بمیرد عمل او قطع می گردد مگر اینکه فرزند صالح 
 «ویاصدقه جاریه و یاعلمی که دیگران از آن منتفع شوند باقی بماند 

این روایت تصریح در صدقه جاریه دارد که وقف مصداق کاملی 
 ن است .برای آ

. روش دوم: تصحیح وقف یک عین با اشتراط تبدیل از طرف 5-2
 واقف به شرط بقای مالیت. 

مشهور فقیهان شیعه معتقدند اگر واقف در وقف خود شرط کند که 
وقف در شرایط خاصی فروخته شود و یا تبدیل به عین دیگری شود، 
چنین شرطی صحیح است و برای صحت چنین شرطی به عمومات 

و برخی « الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها»ی شروط، عمومات ادله
البته در صورتی با این . استناد نمودند. ی عبدالرحمننیز به صحیحه

فتوای مشهور، امکان صحت وقف مالیت وجود دارد که پس از 
ی وقف برای این پول و مالیت آن نیاز به تبدیل عین به ثمن ادامه

اال دلیلی برای اثبات صحت وقف مالیت انشای جدیدی نداشته باشد و
 شود.نمی

فرماید: هر موردی که موجب جواز بیع است، مالیت نائینی نیز می
موقوفه پس از فروش در ضمن ثمن خواهد بود. بنابراین پس از فروش 

گردد؛ اما مالیت آن باقی خواهد ماند. وقف در عین معین باطل می
مقام مثمن خواهد بود، بدون  به همین دلیل ثمن به صورت وقف قائم

اینکه نیازی به انشای جدیدی داشته باشد، بلکه باید گفت که نفس 
ثمن وقف است. مبنای حرف نائینی این است که اگرچه واقف عین 

شود. های مشخص عین زایل میرقابت را وقف کرده، اما ویژگی
از  های مختلفبنابراین مثل این است که واقف به مراتب و استفاده

آن توجه داشته و در ابتدا نظر واقف به همان عین معین به عنوان 
موقوفه تعلق گرفته، سپس به مالیت آن توجه داشته است. اگر انتفاع 

پذیر نباشد، به مالیت آن تعلق خواهد گرفت. از عین موقوفه امکان
به همین علت حاکم یا متولی باید آن را تبدیل کند و بدل آن نیز 

 وقف است.
محقّق اصفهانی نیز در مقام بیان دلیل جواز بیع وقف و توسعه دادن 

ی تسبیل منفعت بر این نظر است که غرض ی موقوفه به وسیلهدایره
اصلی واقف از وقف، انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه بوده است؛ 
پس تا زمانی که انتفاع به عین موقوفه ممکن باشد، شخص عین 

نی که انتفاع به عین موقوفه ممکن نباشد، محبوس است و از زما
آید که از عبارت ایشان بر می. مالیّت عین موقوفه محبوس است

اشترط بیع وقف، همان وقف مالیت است؛ زیرا اگر وقف مالیت نبود، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1183-fa.html


 214 آن معنوی حقوق و پول وقف        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4 Winter 2020 

 گوید، وقف در قالب مالیهوقف باطل بود ، در حالی که ایشان می
 باقی است.

وان تهمان وقف مالیت است که می در نظر بعضی از فقیهان این وقف،
ماند. کما اینکه سید کاظم عین را تبدیل کرد؛ ولی وقف باقی می

ی عبدالرحمن به این امر تصریح کرده است. حایری در ذیل صحیحه
ایشان معتقد است، از این روایت استفاده شده است که فروش وقف 

 .یت باشدتواند معنایش وقف مالبا شرط واقف جایز است و این می
. روش سوم: تصحیح تصدق به مالیت از باب نوع جدیدی از 5-3

ی مستقل، نه وقف مصطلح، که در صدقه به عنوان یک معامله
 پردازیم.ی مقاله خود به بیان این دلیل میادامه

با قبول هر یک از این سه روش و اثبات وقف مالیت و با توجه به 
توان لیت است، عرفاً میاینکه وقف پول یکی از مصادیق وقف ما

 وقف پول را تصحیح کرد و آن را جایز دانست.
 

 نتیجه گیری
ای که سبب منع پذیرش وقف پول گردد ، مردود است.چرا که  سیره 

عدم وجود وقف درهم و دینار در میان مسلمانان، دلیل بر اجماع بر 
ی برخی فقیهان بر عدم جواز آن نیست، ادعای اجماع که دلیل عمده

عدم صحت وقف پول بوده، مخدوش است. بر فرض که چنین 
اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی است و اجماع مدرکی، حجیت 

ست ا« تحبیس اصل و تسبیل منفعت»ندارد. مدرک آن، حدیث نبوی 
که همان ماهیت و تعریف وقف است. قائالن به اجماع، وقف پول 

 انند. بنابراین باید ایندرا منافی با این حدیث نبوی و ماهیت وقف می
 مدرک اجماع را مورد بررسی قرار داد.

طوری بیان شد اوالً، این حدیث نبوی سند ندارد؛ ثانیاً، اگر به همان
خاطر تلقی به قبول، و اخذ و عمل فقیهان به مفاد آن، از اشکال 
سندی آن بگذریم، هیچ منافاتی بین وقف پول و ماهیت وقف وجود 

ی مسلمانان بر ترک این گونه در این مورد که سیرهندارد. اما ادعا 
وقف بوده است، هم صغری و هم کبرای این استدالل مورد مناقشه 

که در بیان صاحب مناهل نیز آمده است(؛ یعنی هم است )چنان
ای و هم حجیت آن مورد مناقشه است. اما اینکه ثبوت چنین سیره

است؛ بر فرض که چنین ی متشرعه بر ترک آن بوده ادعا شده، سیره
ای وجود داشته است، مستند به منع فقها از چنین وقفی است. سیره

اند، در مواردی که متشرعه به دلیل منع فقها عملی را ترک کرده
ی متشرعه را اگرحجت بدانیم(، حجیت ای )ولو سیرهچنین سیره

 ندارد.« دلیل فقها بر منع آن عمل»مستقلی مازاد بر 
های رایج امروزی که ی متشرعه برای ترک وقف پولثالثا: سیره

ای ماهیتی غیر درهم و دینار دارند، وجود نداشته است و اگر سیره
بوده، برای وقف پولی بوده که ماهیت درهم و دینار داشته و در وقف 

شد که طال و نقره بودند؛ چرا وقف درهم و دینار، خود عین وقف می
ای که هر پولی عالوه بر ارزش مبادلهعین است؟ زیرا درهم و دینار 

دارد، ارزش مصرفی و استعمالی نیز دارد؛ بنابراین چون عین وقف 
داشته  منافات« تحبیس اصل و تسبیل منفعت»شده با حدیث نبوی می

رفت؛ اما در و با استعمال آن، حبس اصل نشده و عین از بین می
ه فقط ارزش های الکترونیکی( کهای رایج )اسکناس یا پولپول

ای ای دارند، فقط وقف مالیت آن است که همان ارزش مبادلهمبادله

است و وقف آن برای قرض دادن به نیازمندان و مضاربه با آن و 
استفاده از سود آن برای فقرا و غیره، منافاتی با حبس اصل ندارد و 

هایی است، باقی است؛ بنابراین در وقف مالیت که اصل در چنین پول
 هایی، سیره وجود ندارد. ن پولچنی

پس بنابراین با بررسی ادله فقهی و اشکاالت وارده و پاسخ آنها، و 
بیان دالئل جواز و مشروعیت ،وقف پول صحیح بوده و منعی برای 

 آن وجود ندارد.
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