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  درآمد
زندگي انسان  قـرار داده   يوقف موهبتي الهي براي اعتال

شده است تا از ثمرات ميراث ماندگارش جهانيان منتفـع  
اين چشمه جوشـان بركـاتي بـس بـزرگ بـراي      .گردند 

موقوفـات فـيض   . جامعه بشري به ارمغـان آورده اسـت  
مستمر و جاودانه اي است كه قدمت آن با تـاريخ پيونـد   

اين چشمه جاري روح نـوع دوسـتي و   . ناگسستني دارد
تقرب به خداوند را در جان هـا زنـده مـي كنـد و اميـد      
اميدواران را ازديـاد و آالم مستضـعفين را تسـكين مـي     

بـه ارتقـاء فرهنـگ دينمـداري كمـك و گسـتره       .بخشد
اهتمام و رهنمود بـه وقـف   .دينداري را توسعه مي بخشد

مورد توجـه جـدي شـريعت اسـالمي و نقطـه مشـترك       
آزادگان در اطوار مختلف تاريخ و جوامع متنوع بشـري  

 .مي باشد

اين نوشتار با يك مهندسي نظام مند اطالعات ارزنده اي 
از قبيل آيات ،روايات و حكايات در اختيار طيف عظيم 

منـدان حـوزه   و موثر مبلغين دين وفرهنگ و ديگر عالق
وقف قرار مي دهد تا ضمن درك اهميت موضوع زمينـه  

  . ترويج و گسترش اين فرهنگ مهيا كنند
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در خاتمه  ضـمن تشـكر از گـروه پژوهشـي حـديث و      
علــي زنــدگي بــويژه پديدآورنــدگان ايــن اثــر آقايــان 

-حسـين مـرادي دولـت    محمودي، عباس ،نژادتوحيدي

توفيـق   تقـوي علي اكبر خداميان آراني، صـهيب   ،آبادي
  .روزافزونشان را از خداوند متعال مسئلت داريم

                                                                

   �عاو�� �����ی و ا��ما�ی                       

  �ا��ا� او�� و ا�ور����                                                                              
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يت و جايگاه وقف در اسالماهم  
 مورد كه است بشردوستانه و انساني مقوله يك وقف
 طوري به است گرفته قرار اسالم مبين دين جدي اهتمام

 و كريم قرآن ياتآ قالب در ايارزنده رهنمودهاي كه
 و وقف موضوع پيرامون السالم عليهم معصومين روايات
  .است شده وارد آن مشتقات

 :آيات

زينَةُ الْحياةِ الدنْيا و الْباقيات   و الْبنُونَ  الْمالُ«.1
؛ 1»الصالحات خَيرٌ عنْد ربك ثَواباً و خَيرٌ أَمالً

 باقيات و دنياست زندگى زينت فرزند، و مال
 ثوابش]  شايسته و پايدار ارزشهاى[ صالحات

  .است تر اميدبخش و بهتر پروردگارت نزد

از پبامبر صلّي اللّه و ديگران  2بنابر حديثي كه كليني
نقل كرده اند، شخص مخاطب آن حضرت،  عليه وآله

پس از شنيدن آثار اخروي اذكار تسبيح و تحميد و 
 »الحاتالباقيات الص«اق تهليل و تكبير و اينكه آنها مصد

اند، باغي را كه در دست احداث داشت در راه خدا و 

                                                            
 .46: الكهف .1
  .506، ص 2ج : الكافي.  2
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براي مستمندان وقف كرد؛ با اين همه، از صورت واقعه 
سلّم اين  برنمي آيد كه رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله و

منشأ . شمرده باشند »الحاتالباقيات الص«اقدام او را از 
دانست كه  يث فراوانياين داللت عرفي را مي توان احاد

روايت ) وقف و امثال آن(جاريه  اهميت صدقه درباره
بر طبق اين حديث، يكي از مواردي كه پس . شده است

از مرگ سبب استمرار كسب ثواب و اجر مي شود وقف 
توان بنابر اين، به لحاظ همين استمرار كسب مي. است

  .دانست باقيات صالحات آن را حتّي بعد از مرگ نيز

2.»و زيدي ا الَّذينَ اللَّهوتَداه دىه و ياتالْباق  

حاتالرٌ  الصخَي نْدع كبثَواباً ر رٌ واً خَيرَد؛ 3»م
 نهادند، گام هدايت راه در كه كسانى) اما(

 آثار و افزايد مى هدايتشان بر خداوند
 ثوابش ماند، مى باقى) انسان از( كه اى شايسته

 خوبتر عاقبتش و بهتر، پروردگارت هپيشگا در
  .است

3.» لَكُمعا جمقُوا مأَنْف و هولسر و نُوا بِاللَّهآم
فيه فَالَّذينَ آمنُوا منْكُم و أَنْفَقُوا لَهم   مستَخْلَفينَ

                                                            
 .76: مريم .3
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 و بياوريد ايمان رسولش و خدا ؛ به4»أَجرٌ كَبيرٌ
 آن در) خود( نماينده و جانشين را شما آنچه از

 شما از كه كسانى) زيرا( كنيد انفاق داده قرار
  .دارند بزرگى اجر كنند، انفاق و بياورند ايمان

4.»شِّرُ اللَّهبالَّذي ي كذل   نُوا والَّذينَ آم هبادع
عملُوا الصالحات قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ 

منْ يقْتَرِف حسنَةً نَزِد لَه فيها  و  الْمودةَ في الْقُرْبى
شَكُور غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسچيزى همان ؛ اين5»ح 

 و آورده ايمان كه را بندگانش خداوند كه است
! دهد مى نويد آن به اند داده انجام صالح اعمال
 رسالتم بر شما از پاداشى هيچ من :بگو

 انمنزديك داشتن دوست جز كنم نمى درخواست
 بر دهد، انجام نيكى كار كس هر و]  بيتم اهل[

 و آمرزنده خداوند كه چرا افزاييم مى اش نيكى
  .است سپاسگزار

5.»أَقْرَضُوا اللَّه و قاتدصالْم قينَ ودصإِنَّ الْم  
رٌ كَريمأَج ملَه و ملَه فضاعناً يس؛ 6»قَرْضاً ح

) راه اين از( كه آنها و كننده، انفاق زنان و مردان
 قرض اين( دهند، »الحسنه قرض« خدا به

                                                            
 .7: حديد .4
  .23: شوري .5
 .18: حديد .6
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 پاداش و شود مى مضاعف آنان براى) الحسنه
  .دارند پرارزشى

در اموال حقي است  :استاز رسول خدا روايت شده 
اخراج شود از غير از زكات مقرر كه به وجه احسن بايد 

 و برخي معتقد هستند كه منظور از .مال طيب و پاكيزه
هاي مستحبي است و اين ض الحسنه، همان انفاققر

بزرگوارانه ترين تعبيري است كه در اين زمينه تصور مي 
شود؛ چرا كه مالك تمام ملك ها از كسي كه مطلقاً 
چيزي ندارد، قرض مي طلبد تا از اين طريق وي را به 

  . ب فضيلت اين عمل خير تشويق كندانفاق و ايثار و كس

هر كار خيري باشد،  »قرضاً حسناً«چنان چه منظور از 
وقف مي تواند يكي از مصاديق آن باشد؛ چنان كه از 

به همين دليل  مصاديق خير نيز مي تواند به شمار رود؛
مار آيات در برخي از كتب آيات االحكام، اين آيه در ش

  .است مربوط به وقف ذكر شده

قرض  ياد شده، آيات ديگري كه درباره افزون بر آيه
همان استدالل مي توانند درباره وقف نيز  ، باهستند

 حسناً قَرْضاً اللَّه يقْرِض الَّذي ذَا منْ«باشند؛ از جمله 



15

١٥ 
 

فَهضاعفَي لَه و رٌ لَهتُقْرِضُوا إِنْ « ؛7» كَريم أَج قَرْضاً اللَّه 
  8.9»حليم شَكُور اللَّه و لَكُم يغْفرْ و لَكُم يضاعفْه حسناً

6.»إِنَّا ال نُضيع حاتاللُوا الصمع نُوا وإِنَّ الَّذينَ آم  
 كه كسانى ؛ مسلّما10ً»أَجرَ منْ أَحسنَ عمالً

 ما دادند، انجام شايسته كارهاى و آوردند ايمان
  .كرد نخواهيم ضايع را نيكوكاران پاداش

مؤْمنٌ و هو   منْ عملَ صالحاً منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثى«.7
فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً و لَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ 

 اى شايسته كار كس ؛ هر11»ما كانُوا يعملُونَ
 كه حالى در زن، يا باشد مرد خواه دهد، انجام
 داريم مى زنده پاك حياتى به را او است، مؤمن

 جامان كه اعمالى بهترين به را آنها پاداش و
 .داد خواهيم دادند، مى

 مال از ؛ چيزى12»آتاكُم  و آتُوهم منْ مالِ اللَّه الَّذي« 10
  .بدهيد آنان به است داده شما به كه را خدا

                                                            
  .11: حديد. 7
  .17: تغابن. 8
 .146ص  27ج : تفسير نمونه. 9

 .30: كهف .10
 .97: نحل .11
 .33: نور .12
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  : روايات

  خصالٍ  ست: قَالَ ليه السالمعنْ أَبِي عبد اللَّه ع.1
عنْتَفنُ  يؤْما الْمبِه  ص لَدو هتوم دعب رُ لَهتَغْفسي حال

 غَرْس و رُهفحي يبقَل و يهقْرَأُ في فحصم و
يغْرِسه و صدقَةُ ماء يجرِيه و سنَّةٌ حسنَةٌ يؤْخَذُ 

هدعا ب13.بِه  

 ،برد مؤمن پس از مرگ خود از شش خصلت سود مى
و فرزند نيكى كه برايش آمرزش خواهد، قرآنى كه از ا

بماند و تالوت شود، چاه آبى كه كنده، درختى كه كاشته، 
كردار نيكى كه رواج داده و پس از  ،آبى كه وقف كرده

 .شود مرگش از او پيروى مى

لَا يتْبع أَحداً منَ : أَنَّه قَالَ ليه السالمعنْ علي ع.2
شَي توالْم دعةٌ أَ النَّاسِ بارِيقَةٌ جدإِلَّا ص ءلْمع و  

ابوص  لَدو اءعد 14.أَو  

چيزي پس از مرگ : اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود
 مردم دستگيرشان نخواهد شد بجز صدقه جاريه يا علم

  .يا دعاء اوالد صحيح و درست

                                                            
  .9ح  323ص  1ج : االمالي للصدوق .13
  .1278ح  340ص  2ج : دعائم االسالم .14
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الصدقَةُ : أَنَّه قَالَ ليه السالمعنْ أَميرِ الْمؤْمنينَ ع.3
سبالْح يرَتَانِ  وا ذَخهِممويا لموهع15.فَد  

صدقه و حبس هر دو : اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود
» روز قيامت«اند، آنها را براي روز خودشان  ذخيره

  .بگذاريد

إِنَّ : عنِ موسي بن جعفَر عليه السالم قَالَ.4
  16.عباده  الْأَرض للَّه جعلَها وقْفاً علَى

است، آن را بر بندگانش وقف كرده همانا زمين از آن خد
.است

  :احكام
آن شرط   آيا اجراى صيغه وقف در صحت.1

است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن 
  صيغه، شرط است؟

زيرا تحقق آن به  ،انشاء لفظى در وقف، شرط نيست
معاطات هم ممكن است و همچنين در انشاء وقف به 

  17.ستلفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط ني

                                                            
  .16068ح  45ص  14ج : مستدرك الوسائل .15
 .1ح  297ص  5ج : الكافي .16
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وقفنامه ملكى كه مربوط به پانصد سال پيش .2
است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن 

 شود؟ ملك مى

مجرّد سند وقف تا زمانى كه موجب اطمينان به درستى 
مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيت نيست، ولى 

خصوص افراد  اگر وقف بودن آن ملك بين مردم به
مفيد علم يا اطمينان به طورى كه  به كهنسال شايع باشد،

وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز 
شده،  شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى

ملك مزبور محكوم به وقفيت است و به هر حال مرور 
 18.شود زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نمى

آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در  .3
ت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا صور

طوالنى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف 
 گذارد؟ تأثير مى

                                                                                              
  .1995سؤال : اجوبة االستفتائات. 17
 .2060سؤال : اجوبة االستفتائات. 18
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تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط 
كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا 

 19.حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد

   :وقف تعريف
 يدلُّ واحد اصلٌ الفاء و القاف و الواو«: لغت در وقف
. است »وقف« آن ريشه يعني ؛20»شيء في تمكُّث علي
 چيزي در توقّف بر دارد، معنايي تك ريشه فوق واژه

 و شدن حبس: لغت در وقف عبارتي به يا. كند مي داللت
 به يا 21.كردن متوقّف و شدن متوقّف. كردن حبس

 نبالمكا وقف الجلوس، خالف«: لغت در وقف عبارتي،
  .است وقف مكان به وقف نشستن، خالف يعني ؛22»وقفاً

 كردن آزاد و چيزي داري نگه و حبس: اصطالح در وقف
 امري جهت رايگان به آن منافع كردن آزاد و چيزي
 تحبيس اصطالح، در وقف عبارتي، به يا 23.باشد مي
 مال از كسي كه معني بدين آن منفعت تعبير و مالي اصل

                                                            
 .2078سؤال : اجوبة االستفتائات. 19
 .1101 ص :اللغة في المقاييس معجم. 20
  .236 ص ،7 ج :قرآن قاموس: ك.ر. 21
 .359 ص ،9 ج :العرب لسان. 22
  .2317 ص ،2 ج :پژوهي قرآن و قرآن دانشنامة. 23
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 متوقف ناقله معامله هرگونه و شراء و بيع از را خود
 عامه مصالح به يا خاصي افراد به آن منافع تا سازد
  24.برسد

 يا تمام انسان كه اين از است عبارت ساده زبان به وقف
 طبق را خود منقول غير يا منقول ثروت اصل از قسمتي
 جاودان و كند منع... و توارث فروش، از خاصي شرايط
 خدمت خدا، راه در را ثروت آن مددرآ و بهره اما نمايد،

 مردم، عموم يا معلوم اشخاص يا شخص خدا، خلق به
  25.نمايد هزينه... و مدرسه بيمارستان، دانشگاه،

  :اسالم در وقف جايگاه
 جامعه نيازهاي تمام اي ريشه و اساسي اي گونه به اسالم

 ارائه را هايي حل راه و كرده بررسي را خود پيروان و
 مساوات و عدالت گسترش دربردارنده و ضامن كه داده
 اساس بر كه اسالم اجتماعي تعاليم ترين جالب از. است
 و وقف مسئله شده، نهاده بنا دوستي نوع حس و تعاون

  .است جاريه صدقات

                                                            
  .943 ص ،5 ج :معاريف و معارف. 24
  .152 ص :كنيم وقف چگونه و چرا. 25
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 و سكونت محلّ تثبيت و تأمين وقف، از اصلي هدف
 و عمومي هاي نيازمندي از قسمتي تأمين و ارتزاق منبع

 علمي، بناهاي احداث به تشويق و فرهنگ گسترش
  26.است مذهبي و بهداشتي

 و مالكيت از آن برداشت از وقف از اسالم برداشت
 در مالكيت. گيرد مي سرچشمه مال اجتماعي رسالت
 كه است شرعي حكم يا و اعتبار نوع يك اسالمي نظام
 در آن تنظيم و تحديد اختيار و كرده مقرّر را آن شارع

 اساسي مطلب از فوق نظريه. است عشار با قدرت يد
 مالك حقيقت در كه، اين آن و گيرد مي سرچشمه ديگري
 عنوان به مردم و است متعال خداوند اموال، اصلي

 موظّف و كنند مي تصرّف اموال در خليفه و جانشين
  27.نمايند توجه اموال اجتماعي رسالت به هستند

 حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي،( اسالم فقهي مذاهب همه
 از برخي البته اند؛ دانسته جايز را وقف) ظاهري و زيدي
 منافي را آن و ندانسته مشروع را وقف اسالمي، مذاهب
 اين. مسجد خصوص در مگر دانند،مي اسالمي اصول

                                                            
  .105 ص :السالم عليهم بيت اهل مالي منابع. 26
  .110 ص :اسالم شريعت در وقف احكام. 27
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 فقهي مذاهب. است متروك اسالمي مذاهب نزد قول
 قاطر، سالح، باغ، زمين، خانه، وقف كلّي طور به اسالمي
 هم برخي. دانندمي جايز را هااين نظاير و آنقر و لباس
 جايز االغ و قاطر و اسب و اسلحه در فقط را وقف
  28.اندنشمرده جايز هااين غير در و اند دانسته

  :وقف مخصوص اصطالحات
 وقف را ملكي حيات زمان در خود كه است كسي: واقف
 از ملكي ديگري مرگش از بعد كه نمايد وصيت يا و كند
  .كند قفو را وي

 آن در و دارد وقفيت از حكايت كه است سندي: وقفنامه
 و محل و واقف نام و موقوفه امالك يا ملك نام

 متولي نام و آنها مصارف چگونگي و رقبات خصوصيات
  .گردد مي بيان اول متولي از بعد متوليان تعيين ترتيب و

 و صفات حسب بر كه است كسي متولي: توليت و متولي
 هر در است كرده ذكر وقفنامه در واقف كه مشخصاتي

 واقف نظر موافق وقف امور ي اداره به زماني و عصر
 متولي براي وقفنامه در يي الزحمه حق معموال. پردازد مي

 درآمد از عشر يكي ها وقفنامه اغلب در كه شود مي معين
                                                            

 .14ص  ،1370 :آن اجتماعي -اقتصادي  آثار و وقف به نگاهي. 28
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 بنام موقوفه  اداره در متولي سمت و عمل. است موقوفه
 زنده خود تا واقفان معمومال. دشو مي خوانده »توليت«

 ها وقفنامه اكثر در. باشند مي نيز موقوفه متولي هستند
 نسل از پيش نسلي واقف فرزندان و اعقاب در توليت
 همان از نيز ها وقفنامه از يي پاره در. گردد مي معين ديگر
 از يا و نداشته اوال واقف كه اين ي بواسطه امر آغاز

 و اوالد غير در توليت است هبود ناراضي خود فرزندان
 از ديگر بعضي در. است شده داده قرار واقف خاندان

 بملك نتوانند كساني كه اين براي نيز مهم موقوفات
 شده تفويض وقت بسلطان توليت كنند تجاوز موقوفه
 قدس آستان موقوفات اعظم قسمت قبيل از است

  .تهران در ناصري سپهساالر  مدرسه موقوفات و رضوي

 برده او نام وقفنامه در كه است كسي: منصوص ليمتو
 با كه شده ذكر متولي براي مشخصاتي و صفات يا و شده
 و اتقي اعلم، اكبر، ارشد،: قبيل از گردد منطبق معيني فرد
 مسجد پيشنماز يا و محل علماي اعلم يا اوالد اورع
  .آنها نظاير و جامع

 رفته نميا از وقفنامه اگر: متصدي يا و منصوب متولي
 ذكر متولي براي وقفنامه در كه صفاتي موافق يا و باشد
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 مجهول« موقوفه صورت اين در نشود پيدا كسي شده
 قانون وضع از قبل كه كسي و شود مي خوانده »التولية
 زمان در و شد مي معين شرع حاكم طرف از اوقاف
 موقوفه ي اداره براي اوقاف وزارت طرف از قانون

 خوانده متصدي يا منصوب متولي امبن گردد مي انتخاب
  .شود مي

 واقف نظر موافق يي موقوفه هر درآمد: عليهم موقوف
 واقف، اوالد ايتام، فقرا، قبيل از اشخاصي مصرف به بايد
 مانند اماكني و مؤسسات يا غيره و علم طالبان زوار،

 و قنوات انبارها، آب ها،پل ها،حمام مساجد، مدارس،
 موقوف« را مصرف موارد از فرد هر. برسد اينها نظاير
  .گويند مي »عليه

 مخصوص موقوفه مصارف اگر :خاص عام، وقف وقف
 مانند گويند عام وقف را آن نباشد معيني  طبقه و دسته
 اگر و مساجد و مدارس بر و طالب بر و فقرا بر وقف

 را آن باشد خاص و معين يي دسته مختص وقف مصرف
 و افراد بر يا اوالد بر وقف مانند گويند مي خاص وقف
  .مردم از مخصوصي  طبقه
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 غير ها وقفنامه در غالبا: اطالعي ناظر و استصوابي ناظر
 متولي كارهاي مراقبت براي نيز ديگري كس متولي از

 را متولي كارهاي واقف اگر شود، مي معين »ناظر« بنام
 باشد كرده ناظر امضاي و به تصويب منوط موقوفه در
 اگر و گويند مي »استصوابي ناظر« را ناظر گونه اين

 اطالع و بنظر را وقف امور كه باشند كرده ملزم را متولي
  .نامند مي »اطالعي ناظر« را ناظر اين برساند ناظر

 مستغالت و امالك از واحدي فرد هر: موقوفه رقبات
 را آن جمع و شود مي خوانده »رقبه« بنام وقف

  .گويند مي »رقبات«

  :نكات
 دانشگاه هاي دانشكده از يكي مسؤول از وقتي.1

 در دليل چه به كه شود مي سؤال فرانسه سوربن
 امروز علم كه بطلميوس هيئت دانشكده اين

 گويد مي شود مي تدريس زده برهم را آن اساس
 تأمين موقوفه از موضوع اين تدريس ي هزينه
 كه واقفاني دهيم تغيير را آن اگر و گردد مي
 به ديگر باشد پايدار نهاآ ي موقوفه خواهند مي
 دهند مي احتمال و كرد نخواهند رغبت كار اين
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 .شود عمل طور همين آنها ي موقوفه با كه
 كه برسد مصرفي به عينا رقبه هر بايد بنابراين
 خصوص آن در او نام بوده مند عالقه واقف
 حقيقتا مصرفي چنان اينكه مگر بماند پاينده
 در جتماعيا لحاظ از امر اين. باشد متعذر

 از بسياري حل در كه موقوفات گسترش
 خود به را فراواني نقش مؤثرند جامعه معضالت
 به نياز را وقف نهاد كه چرا دهد مي اختصاص
 استمرار و آورده وجود به ماندن جاودانه
 29.بخشيد خواهد

در قم وكيلي به نام احمد  امام زمان عليه السالم.2
 30.بن اسحاق اشعري قمي داشتند

  ه وقفگستر
 آدمي اعمال شدن جاودانه و استمرار براي راهي وقف
 دورانديش بندگان به را آن توفيق متعال خداوند كه است

 شمول دايره در مستمري خير هر .نمايد مي اعطا خويش
 هر تواندمي انسان و گيردمي جاي الهي موهبت اين

                                                            
  .8 – 6ص  2شماره : وقف، ميراث جاودان فصلنامه. 29
  .17ح  323ص  50ج : بحاراالنوار.  30
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 نام و نمايد وقف را دارد شرعي و عقلي رجحان كه آنچه
 رساند ثبت به موقوفات كنندگان ايجاد دفتر در را خود
  .برد بهره جوشان چشمه اين از و

  :آيات

1.»سالْبِرَّ أَنْ  لَي   شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو
الْمغْرِبِ و لكنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ 

  نَّبِيينَ و آتَى الْمالَ علىو الْمالئكَةِ و الْكتابِ و ال
و الْمساكينَ و ابنَ   و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُرْبى

 الةَ والص أَقام ي الرِّقابِ وف لينَ وائالس بيلِ والس
 وا ودإِذا عاه مهدهوفُونَ بِعالْم آتَى الزَّكاةَ و

لضَّرَّاء و حينَ الْبأْسِ الصابِرينَ في الْبأْساء و ا
؛ 31»أُولئك الَّذينَ صدقُوا و أُولئك هم الْمتَّقُونَ

) نماز، هنگام به( كه نيست اين) تنها( نيكى،
 كنيد مغرب) يا( و مشرق سوى به را خود روىِ

 آن تغيير و قبله باره در شما، گفتگوى تمام و(
) سازيد آن مصروف را خود وقت همه و باشد

 و خدا به كه است كسى) نيكوكار و( نيكى لكهب
 و) آسمانى( كتاب و فرشتگان و رستاخيز روز

 همه با را،) خود( مال و آورده ايمان پيامبران،

                                                            
 .177: بقرة .31
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 و خويشاوندان به دارد، آن به كه اى عالقه
 سائالن و راه در واماندگان و مسكينان و يتيمان

 و دارد مى برپا را نماز كند مى انفاق بردگان، و
 به كه كسانى) همچنين( و پردازد مى را زكات
 وفا -بستند عهد كه هنگامى به -خود عهد
 در و بيماريها و محروميتها برابر در و كنند مى

 اينها دهند مى خرج به استقامت جنگ، ميدان
 گفتارشان( و گويند مى راست كه هستند كسانى

 هستند اينها و) است هماهنگ اعتقادشان با
  .پرهيزكاران

إِنَّما الصدقات للْفُقَراء و الْمساكينِ و الْعاملينَ «.2
مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْم ها ولَيالْغارِمينَ   ع ي الرِّقابِ وف و

سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ فَريضَةً منَ اللَّه و   و في
كيمح ليمع و فقرا مخصوص ها؛ زكات32»اللَّه 

) آورى جمع( براى كه است كاركنانى و مساكين
 جلب براى كه كسانى و كشند، مى زحمت آن

) آزادى( براى و شود، مى اقدام محبتشان
 راه در و بدهكاران،) دين اداى( و بردگان،

 اين، راه در واماندگان و خدا،) آيين تقويت(

                                                            
 .60: التوبة .32
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 و دانا خداوند و است الهى) مهم( فريضه يك
  . است حكيم

  سبيلِ اللَّه كَمثَلِ  نَ ينْفقُونَ أَموالَهم فيمثَلُ الَّذي«.3
كُلِّ سنْبلَةٍ مائَةُ حبةٍ و   حبةٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ في

ليمع عواس اللَّه و شاءنْ يمل فضاعي ؛ 33»اللَّه
 انفاق خدا راه در را خود اموال كه كسانى

 خوشه هفت كه هستند بذرى همانند كنند، مى
 و باشد دانه يكصد خوشه، هر در كه بروياند
 و( بخواهد كس هر براى را آن خداوند

 كند مى برابر چند يا دو ،)باشد داشته شايستگى
 به( و وسيع،) رحمت، و قدرت نظر از( خدا و

  .داناست) چيز همه

  : روايات

دقَ رسولُ تَص: عنْ جعفَرِ بنِ محمد عليه السالم أَنَّه قَالَ
اللَّه صلي اهللا عليه و آله بِأَموالٍ جعلَها وقْفاً و كَانَ ينْفقُ 

هافلَى أَضْيا عنْه34.م  

                                                            
  .261: بقرة .33
 .1282ح  341ص  2ج : دعائم االسالم .34
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پيامبر اموالي را به : امام صادق عليه السالم فرمودند
هايش عنوان وقف قرار دادند و از درآمد آن بر مهمان

  .كردانفاق مي

  :احكام
اره اوقاف جمهورى اسالمى آيا جايز است اد .1

متولّى وقف را بر كنار كند؟ و در صورتى كه 
 جايز باشد شرايط آن چيست؟ 

اداره اوقاف به مقدارى كه مقررات قانونى به او اجازه 
هايى كه متولّى خاصى دارند،  دهد حق دارد در وقف مى

 35.دخالت نمايد

آيا جايز است متولّى وقف توليت خود را به  .2
 ف و امور خيريه واگذار نمايد؟اداره اوقا

متولّى وقف حق اين كار را ندارد، ولى اشكال ندارد كه 
اداره اوقاف يا شخص ديگرى را براى انجام امور وقف 

 36.وكيل كند

اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين  .3
هاى تحت اختيار خود  شهرى مقدارى از زمين

                                                            
 .2020سؤال : اجوبة االستفتائات. 35
 .2021سؤال : اجوبة االستفتائات. 36
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را براى ساخت مساجد و مدارس علميه 
هند و عالوه بر انشاء صيغه وقف، اختصاص بد

قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين 
شوند و احكام  ها موقوفه محسوب مى زمين

 گردد؟ وقف بر آنها مترتب مى

ها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف  اگر اين زمين
 ،خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند

ه ملك كسى نيستند و ولى اگر از اراضى مواتى باشند ك
در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين 
شهرى باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به 

 37.عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد

آيا شهردارى حق دارد بعضى از امالك خود را  .4
 در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟

قانونى شهردارى و  اين امر تابع حدود اختيارات
خصوصيت ملك است، بنا بر اين اگر از امالكى باشد كه 
شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح 
عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و 
يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال 

                                                            
 .2026سؤال : اجوبة االستفتائات. 37
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ندارد، ولى اگر از امالكى باشد كه مخصوص استفاده 
راى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را ب

 38.وقف كند

  : داستان

  :پيامبر و واقف

 خود باغ در كه مردي به صلي اهللا عليه و آله خدا پيامبر
 آيا: فرمود او به و كرد برخورد بود نهالي كاشتن مشغول

 باشد تر محكم اش ريشه كه نكنم راهنمايي نهالي به را تو
 تر پاكيزه و تر خوشمزه اش ميوه و شيندن بار به زودتر و

  باشد؟

  !خدا رسول اي فدايت مادرم و پدر چرا،: كرد عرض

: بگو كردي آغاز را خود شب و صبح هرگاه: فرمود
 اگر زيرا اكبر؛ اهللا و اهللا اال اله ال و هللا الحمد و اهللا سبحان

 از درخت ده تسبيحي هر براي بگويي، را جمله اين
 اينان و داشت خواهي بهشت در گوناگون هاي ميوه

  .هستند الصالحات باقيات

 اين من كه باش شاهد! خدا رسول اي: كرد عرض مرد
  .كردم دست تهي مسلمانان وقف را باغم

                                                            
 .2027سؤال : ة االستفتائاتاجوب. 38
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 نازل را آيه اين تعالي و تبارك خداوند هنگام اين در
  بِالْحسني صدّقَ و  اتَّقي و  أَعطي منْ فَأَمّا«: فرمود
ّسنُيفَسري رُهسلْيتقوا و كرد عطا كه كسي اما و ؛39»ل 
 راه زودي به كرد، تصديق را نيكوتر] پاداش[ و داشت
  40.گذاشت خواهيم او پاي پيش آساني

  :نكات
 مشهد عازم قوچان راه از ايران بزرگان از يكي.1

 موجب سخت سرماي راه ميان در و گردد مي
 براي را اي رقبه او شود مي اي عده شدن تلف
 زايران به كه دهد مي اختصاص پوستين ريدخ

. نبينند آسيب سرما از تا شود تحويل راه ميان
 براي سالح ي تهيه زندانيان، ي خانواده به كمك

 جمله از شهرها زيباسازي حتي و مجاهدين،
 اختصاص آنها به موقوفاتي كه است مواردي
  .است داشته

 سال 300 حدود: وقف براي غذاي پرندگان.2
 در كه اصفهان شهر موقوفات از كيي هم قبل
 زميني شده، ثبت شهر اين وقفنامه يك

                                                            
 .7 – 5: ليل. 39
  .6685ح  639ص  3ج : البرهان في تفسير القرآن .40
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 پرندگان غذاي وقف كه وجوددارد كشاورزي
 آن در سال هر بايستي آن، طي و است شده
 برداشت از پس. شود كاشته جو و گندم زمين

 كشاورزان، الزحمه حق پرداخت و محصول
 ودر شود انبار زمستان براي جو و گندم مابقي

 اطراف بيابانهاي در گندمها اين زمستان صلف
 پرندگان آمد و رفت و زندگي محل كه اصفهان
  .نمانند گرسنه پرندگان تا شود، پاشيده است،

 يكي: حرم به نرفتن براي ها سگ غذاي وقف.3
 دور هايسال در عجيب و جالب موقوفات از
 ها سگ براي هايي موقوفه مشهد مقدس در
 براي هايي محل اقعو در موقوفات، اين .بود

 كه هاييسگ. است بوده هاسگ نگهداري
 بوده مقدس مشهد زائران هاي كاروان با همراه
رضا  امام مطهر حرم حرمت حفظ براي و اند

-نمي پيدا را حرم به ورود اجازه عليه السالم

 كه هايي موقوفه به هاسگ اين صاحبان. كردند
 و رفتندمي بود شده احداث منظور همين به

 ضمن تا سپردندمي جاآن به را ها سگ
. شود تامين نيز هاسگ خوراك نگهداري،
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 گوشت وقفي اماكن اين درآمد از كه اين جالب
 آنها براى و كرده تهيه هاسگ براى غذا و

  .اند برده مى
 كه متعدد موقوفات ميان در: واكس زدن كفش.4

 نيز است شده ثبت رضوي قدس آستان در
 ارادت از نشان كه رددا وجود جالبي موارد
 موسي ابن علي حضرت زائران به واقفان ويژه
 اين جمله از. دارد نيز السالم عليه الرضا

 را آن صاحبش كه است روستايي موقوفات،
 حرم زائران هايكفش زدن واكس وقف

 همچنين. است شده السالم عليه رضا حضرت
 زائراني كفش تامين براى هاييموقوفه مشهد در
  .دارد وجود هم شودمي گم ها آن ايهكفش كه

 كه افرادي و ديدگانستم :مظلومان از حمايت.5
 از هم اندگرفته قرار مهريبي مورد نوعي به

 به. است كنندگانوقف جالب هاينيت جمله
 آن واقف كه دارد وجود ايموقوفه مثال عنوان
 كساني به موقوفه آن ناچيز درآمد كرده نيت

 مقامات به را مظلوم ناله كه يابد اختصاص
 خرج درآمدش موقوفه اين و برسانند رسمي
  .شود اين
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  كاركردهاي وقفآثار و 
 جوانه دلش در تازه اميدي كاردمي آدمي كه نهالي هر
. دهد– مي شكل وجودش در بحق انتظاري و زندمي

 آخرت و دنيا در كه دارد زيادي بركات و آثار نيز وقف
 تقرب و لصانمخ چه اگر گرددمي صاحبش نصيب
-مي وقف معبودشان رضايت اميد به الهي درگاه جويان

 بالنگي و رشد و دنيوي وضعي آثار وقفي هر ولي كنند،
 نيز اخروي سراي در و آوردمي همراه به واقفش براي را
  .شودمي و مددكارش يار

  :آيات

زينَةُ الْحياةِ الدنْيا و الْباقيات   و الْبنُونَ  الْمالُ«.1
؛ 41»صالحات خَيرٌ عنْد ربك ثَواباً و خَيرٌ أَمالًال

 باقيات و دنياست زندگى زينت فرزند، و مال
 ثوابش]  شايسته و پايدار ارزشهاى[ صالحات

  .است تر اميدبخش و بهتر پروردگارت نزد
2.»و زيدي ا الَّذينَ اللَّهوتَداه دىه و ياتالْباق  

حاتالرٌخَ  الصي نْدع كبثَواباً ر رٌ واً خَيرَد؛ 42»م
 نهادند، گام هدايت راه در كه كسانى) اما(

                                                            
 .46: الكهف .41
 .76: مريم .42
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 آثار و افزايد مى هدايتشان بر خداوند
 ثوابش ماند، مى باقى) انسان از( كه اى شايسته

 خوبتر عاقبتش و بهتر، پروردگارت پيشگاه در
  .است

3.» و لْفُقَراءل قاتدا الصلينَ إِنَّمالْعام ساكينِ والْم
مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْم ها ولَيالْغارِمينَ   ع ي الرِّقابِ وف و

سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ فَريضَةً منَ اللَّه و   و في
كيمح ليمع و فقرا مخصوص ها؛ زكات43»اللَّه 

) آورى جمع( براى كه است كاركنانى و مساكين
 جلب براى كه كسانى و كشند، مى حمتز آن

) آزادى( براى و شود، مى اقدام محبتشان
 راه در و بدهكاران،) دين اداى( و بردگان،

 اين، راه در واماندگان و خدا،) آيين تقويت(
 و دانا خداوند و است الهى) مهم( فريضه يك

  .است حكيم
يتْبعها  و مغْفرَةٌ خَيرٌ منْ صدقَةٍ  معرُوف  قَولٌ«.4

ليمح يغَن اللَّه و در( پسنديده ؛ گفتار44»أَذى 
 خشونتهاى از گذشت و( عفو و) نيازمندان برابر

                                                            
 .60: التوبة .43
 .263: بقرة .44
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 باشد، آن دنبال به آزارى كه بخششى از ،)آنها
 . است بردبار و نياز بى خداوند، و است بهتر

5.»أَقْرَضُوا اللَّه و قاتدصالْم قينَ ودصإِنَّ الْم  
رٌ كَريمأَج ملَه و ملَه فضاعناً يس؛ 45»قَرْضاً ح

) راه اين از( كه آنها و كننده، انفاق زنان و مردان
 قرض اين( دهند، »الحسنه قرض« خدا به

 پاداش و شود مى مضاعف آنان براى) الحسنه
  .دارند پرارزشى

كِّيهِم بِها و صدقَةً تُطَهرُهم و تُزَ  أَموالهِم  خُذْ منْ«.6
 ميعس اللَّه و مكَنٌ لَهس التَكإِنَّ ص هِملَيلِّ عص

ليمزكات بعنوان( اى صدقه آنها اموال ؛ از46»ع (
 و سازى پاك را آنها آن، بوسيله تا بگير،

 به) زكات، گرفتن هنگام به( و! دهى پرورش
 آنهاست آرامش مايه تو، دعاى كه كن دعا آنها
  .داناست و شنوا خداوند و

7.»ما و نْ انْفَقْتُمم شَى ء وفَه فُهخْلهر ؛ و47»ي 
 را آن عوض كنيد، انفاق) او راه در( را چيزى
 .)كند مى پر را آن جاى و( دهد مى

                                                            
 .18: حديد .45
 .103: توبة .46
  .39: سبأ. 47
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  :روايات

  خصالٍ  ست: قَالَ ليه السالمعنْ أَبِي عبد اللَّه ع.1
عنْتَفنُ  يؤْما الْمبِه  وم دعب رُ لَهتَغْفسي حالص لَدو هت

 غَرْس و رُهفحي يبقَل و يهقْرَأُ في فحصم و
يغْرِسه و صدقَةُ ماء يجرِيه و سنَّةٌ حسنَةٌ يؤْخَذُ 

هدعا ب48.بِه  

 :برد مؤمن پس از مرگ خود از شش خصلت سود مى
، قرآنى كه از او فرزند نيكى كه برايش آمرزش خواهد

بماند و تالوت شود، چاه آبى كه كنده، درختى كه كاشته، 
كردار نيكى كه رواج داده و پس از  ،آبى كه وقف كرده

  .شود مرگش از او پيروى مى

  يتْبع  لَيس: قَالَ ليه السالمعنْ أَبِي عبد اللَّه ع.2
ثَلَاثُ خصالٍ منَ الْأَجرِ إِلَّا   بعد موته  الرَّجلَ

 هتوم دعرِي بتَج فَهِي هاتيي حا فرَاهقَةٌ أَجدص
إِلَى يومِ الْقيامةِ صدقَةٌ موقُوفَةٌ لَا تُورثُ أَو سنَّةُ 
 رُهغَي هدعنْ بلَ ممع ا ولُ بِهمعا فَكَانَ ينَّهى سده

  49.لَه أَو ولَد صالح يستَغْفرُ

                                                            
  .9ح  323ص  1ج : االمالي للصدوق .48
  .184ح  151ص  1ج : الخصال .49
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كند مگر از انسان پس از مرگ خود مزدى دريافت نمي
اى كه در زندگى خود  اول صدقه جاريه :سه خصلت

فراهم كرده و پس از مرگش هم مورد استفاده است 
مثل اينكه چاه آبى كنده يا پلى ساخته يا كتاب دينى (

رود، و وقفى از خود گذاشته كه به ارث نمي) منتشر كرده
ستى كه بوجود آورده و خود بدان عمل دوم دستور در

كرده و كسانى كه بعد از او هستند بدان عمل كردند، مي
  .اى كه براى او آمرزش بخواهد سوم فرزند شايسته

قُلْت لأَبِي عبد اللَّه : عنْ معاوِيةَ بنِ عمارٍ قَالَ.3
لَ سنَّةٌ فَقَا  بعد موته  ما يلْحقُ الرَّجلَ ليه السالمع

سنَّها يعملُ بِها بعد موته فَيكُونُ لَه مثْلُ أَجرِ منْ 
شَي مورِهنْ أُجم صنْتَقرِ أَنْ ينْ غَيا ملَ بِهمع  و ء

 حالالص لَدالْو و هدعنْ برِي مةُ تَجارِيقَةُ الْجدالص
م دعب هيدالوو لعدقُ يدتَصي و جحي ا وهِمتو

 ا فَقُلْتمنْهلِّي عصي و ومصي قُ وتعي ا ومنْهع
مي قَالَ نَعجي حا فم50.أُشْرِكُه  

: شودمند ميانسان پس از مرگ خود از سه چيز بهره
سنت و روش نيكويي كه از خود بر جاي بگذارد و بعد 

به اندازه ثواب تمام كساني كه  از او به آن عمل شود كه

                                                            
 .4ح  57ص  7 ج: الكافي .50
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شود، كنند در نامه اعمال او نيز نوشته ميبه آن عمل مي
اي كه از خود بر جاي بگذارد و فرزند صدقه جاريه

صالحي كه براي والدينش دعا كند و بجاي آنها حج 
انجام دهد و برايشان صدقه بدهد و برايشان نماز و روزه 

  .انجام دهد

الصدقَةُ : أَنَّه قَالَ ليه السالممنينَ ععنْ أَميرِ الْمؤْ.4
سبالْح ا  وهِممويا لموهعيرَتَانِ فَد51.ذَخ  

صدقه و حبس هر دو : اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود
» روز قيامت«اند، آنها را براي روز خودشان  ذخيره

 .بگذاريد

ذَكَرَ أَميرَ أَنَّه : ليه السالمعنْ أَبِي عبد اللَّه ع.5
فَقَالَ كَانَ صلي اهللا عليه و آله الْمؤْمنينَ علياً 

 هالإِلَى م دمنَّةَ عالْج لَه اللَّه بجأَو قَد لَّهداً لبع
لَهعقَالَ   فَج و لْفُقَرَاءل هدعرِي بتُولَةً تَجبقَةً مدص

ذَا له لْتعإِنِّي ج ماللَّه هِي وجنْ وع النَّار رِفتَص
  52.لْتَصرِف وجهِي عنِ النَّارِ

                                                            
  .16068ح  45ص  14ج : مستدرك الوسائل .51
  .16069ح  46ص  14ج : مستدرك الوسائل .52
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امام صادق عليه السالم ياد از اميرالمؤمنين علي بن 
آن حضرت بنده خدا : طالب عليه السالم كرد و فرمود ابي
خدا بهشت را بر او واجب ساخت اقدام در مال . بود

ز او خود كرد و آنرا صدقه خالص قرار داد كه پس ا
بار الها من اين كار : مند شوند و فرمود فقراء از آن بهره

ام تا تو آتش از صورتم و صورتم را از آتش  را كرده
  .برگرداني

  أَرض  :لي اهللا عليه و آلهقَالَ رسولُ اللَّه ص.6
 قَتَهدنِ فَإِنَّ صؤْملَّ الْما خَلَا ظم ةِ نَاراميالْق

لُّه53.تُظ  

زمين قيامت : دا صلى اهللا عليه و آله فرمودندپيامبر خ
يكپارچه آتش است به جز سايه مؤمن؛ زيرا صدقه اش 

 .افكنديبر او سايه م

  سبعينَ  إِنَّ الصدقَةَ لَتَدفَع  :ليه السالمقَالَ الْباقرُ ع.7
ا علَّةً منْ بلَايا الدنْيا مع ميتَةِ السوء إِنَّ صاحبها لَ

  54.يموت ميتَةَ سوء أَبداً

                                                            
  .6ح  3ص  4ج : الكافي .53
  .5ح  135ص  93ج : بحاراالنوار .54
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صدقه، هفتاد بال از : امام باقر عليه السالم فرمودند
. كنديبالياى دنيوى و مردن بد و دل خراش را دفع م

  .ميرديصدقه دهنده هرگز به مرگ دل خراش نم

8.ولُ اللَّهسقَةَ  :صلي اهللا عليه و آله قَالَ ردإِنَّ الص
  55. ثْرَةً فَتَصدقُوا يرْحمكُم اللَّهتَزِيد صاحبها كَ

صدقه بر روزى : پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند
افزايد؛ پس، خدايتان رحمت يو دارايى صدقه دهنده م

  .كند، صدقه بدهيد

  :احكام
ها  آيا مالى كه براى خريد لوازم به حسينيه .1

شود، حكم وقف را دارد يا آنكه  بخشيده مى
گردند  ى كه با آن مال خريدارى مىلوازم

  احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟

شود، ولى بعد  آورى مال، وقف محسوب نمى مجرّد جمع
از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در 

                                                            
 .1ح  121ص  2ج : الكافي .55
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شود و  حسينيه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى
  56.نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد

هاى هاى وقفى در مسير طرح بعضى از زمين .2
هاى ملّى و ها و پاركتوسعه و احداث خيابان

گيرند و بدون  هاى دولتى قرار مىساختمان
اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و 

هاى  پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره
شوند، آيا انجام اين كار براى  دولتى مصادره مى

هاى  كه در اين زمين آنان جايز است؟ آيا كسى
كند بايد عوض يا قيمت آنها  موقوفه تصرّف مى

المثل تصرّفاتش را را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت
از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت 
قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى 
آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از 

ز است حاكم شرع واجب است يا اين كه جاي
اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت 
و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن 

 توافق نمايد؟
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جايز نيست كسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در 
گونه كه اگر وقف از قبيل وقف وقف تصرّف كند، همان

منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن 
همچنين فروش و تبديل وقفى  .جايز است آن از متولّى

كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و 
اگر شخصى آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون 
اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن 

المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف  اجرت
و در اين رابطه  بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد
هاى دولتى نيست  فرقى بين اشخاص و مؤسسات و اداره

و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاكم با 
كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد  متصرّف يا تلف

 57.اجرت يا عوض آن توافق نمايد

  .فراواني در جامعه دارد كاركردهاي و آثار ،وقف

 در وقف فرهنگي و آموزشي ابعاد: كاركرد فرهنگي وقف
 يك عنوان به وقف .است گسترده بسيار اسالمي جوامع
 داشته مردمي ي پشتوانه علمي مراكز مالي مستمر منبع
 اسالم جهان در علمي مراكز و مدارس بسيار چه و است
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اند و بسياري از  اد و گسترش يافتهايج وقف طريق از كه
اند  اف توانستهعالمان بزرگ با استفاده از درآمدهاي اوق

وقف پاسدار نشر معارف . به مدارج عالي علمي برسند
استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت . اسالمي است

هاي دانشجويي، تأسيس  ها، خوابگاه مساجد، دانشگاه
جهاني حج، ي  هاي عمومي، برگزاري كنگره كتابخانه

، مسابقات قرائت عليهم السالممجالس عزاداري ائمه 
از كاركردهاي ... المللي، و م در سطح بينقرآن كري

  58.باشد فرهنگي وآموزشي وقف مي

 از اسالمي  جامعه در وقف كاركرد مهمترين و اولين
 فرهنگي و آموزشي كاركرد تاكنون دور هاي گذشته
 اسالمي جوامع در وقف فرهنگي و آموزشي ابعاد. است
 مالي مستمر منبع يك عنوان به وقف.است گسترده بسيار

 بسيار چه و است داشته مردمي ي پشتوانه علمي راكزم
 وقف طريق از اسالم جهان در علمي مراكز و مدارس
 با بزرگ عالمان از بسياري و اند يافته گسترش و ايجاد

 عالي مدارج به اند توانسته اوقاف درآمدهاي از استفاده
 اسالمي مدارس مالي تقويت طريق از. برسند علمي

                                                            
  .3شماره : اث جاودانفصلنامه وقف، مير. 58
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 تعليم نظام فرهنگ در توانستند رسمدا اين وقف، توسط
  . بگذارند تأثير اروپا تربيت و

 از استفاده. است اسالمي معارف نشر پاسدار وقف
 ها، دانشگاه مساجد، ساخت براي وقف درآمدهاي
 عمومي، هاي كتابخانه تأسيس دانشجويي، هاي خوابگاه
 ائمه عزاداري مجالس حج، جهاني ي كنگره برگزاري

 سطح در كريم قرآن قرائت سابقاتم ،عليهم السالم
 وقف وآموزشي فرهنگي كاركردهاي از... و المللي، بين
 طريق از اند توانسته مسلمانان وقف طريق از. باشد مي

 به را خود شاهكارهاي بهترين موقوفه ديني مدارس
 طريق از آنها دانش و علم و نمايند معرفي جهانيان
  .است يافته رواج و گسترش اوقاف

 همچون وقف اجتماعي بعد در:  وقف اجتماعي دكاركر
 و نيازمندان تمام سر بر را خود  سايه بزرگ چتري

 عامل كه فقر از را جامعه و گستراند مي محرومان
 اركان در سستي و اخالقي اجتماعي، مفاسد از بسياري
 همزيستي امكان و دهد مي نجات است، ديني

 ظن، حسن و اخوت از مملو محيطي در را آميز مسالمت
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 فراهم شد خواهد جامعه تعالي و پيشرفت ساز زمينه كه
  . كند مي

 طريق از گذشته در اجتماعي خدمات از بسياري
... و دارااليتام كاروانسراها، است؛ شده مي ارائه موقوفات
 و بوده سنتي جامعه نياز مورد شدت به كه بودند اماكني
 اقدام تماعياج نيازهاي از دسته اين به عنايت با واقفان

 اجتماعي هاي گروه از حمايت اند، كرده مي وقف عمل به
 بضاعت، بي افراد ازدواج به كمك فقرا، مسافران، مانند
 هاي پرورشگاه تأسيس درماني، و بهداشتي مراكز ايجاد

 مناطق در تربيتي مجتمع ايجاد سرپرست، بي كودكان
 وقف اجتماعي كاركردهاي مهمترين از... و كشور محروم

  .است جامعه در

 نظام هايتفريط و افراط ميان در: وقف  اقتصادي كاركرد
 و عدالت دين كه اسالم كمونيستي، و داري سرمايه
 و خداوند جانب از برتري اقتصادي نظام است، اعتدال
 و ظلم نه كه است آورده بشر طبيعت و فطرت مطابق

 نه و شود مي ديده آن در داري سرمايه رژيم عدالتي بي
 به توسل جاي به اسالم. ماركسيستي رژيم يكتاتوريد

 پيوند سياست و عبادت با را اقتصاد ديكتاتوري و زور
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 اسالمي محيطي خود، مؤثر بسيار تربيت با و است داده
 اتراف و تكاثر كه مادي هايمحيط برخالف كه سازد مي

 در را چيز همه كنند مي سعي همه و است برتري مالك
 و سادگي اسالم محيط در ند،درآور خود انحصار

 از شخصي اضافي هاي ثروت تعميم و ايثار و غيرخواهي
 بلكه است برتري مالك تنها نه... و هبه حبس، وقف، راه

 سياست ديگر، سوي از. شود مي محسوب بزرگ عبادت
 به. است جامعه ثروت حفاظت و تعديل كنترل بر اسالم
 بدون داري ايهسرم به منجر كه هايي راه تمام ترتيب، اين
 خمس گرفتن با و است كرده كنترل را همه شود، مي كار
 و ثروتمندان از... و وقف به افراد تشويق و زكات و

 كم بسيار را فاصله آنها، برابر در ضعيف افراد تقويت
 وقف اساس، اين بر. كند مي ايجاد تعديل جامعه در كرده،
  . كند يم تعديل را جامعه هاي ثروت اسالمي ي جامعه در

 از انسان نجات براي اسالم بخش رهايي مكتب
 هاي تبعيض رفع ويژه به و ها تفاوتي بي و ها نااميدي
 عدل و قسط ي پايه بر متعالي نظام استقرار و گوناگون

 نموده ارايه را وقف شگرف ي پديده بشري ي جامعه در
 طبقاتي اختالف است توانسته وقف طريق از اسالم. است
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 زندگي تأمين براي راهي و برده بين از را جامعه
  . نمايد پيشنهاد نيازمندان

 جامعه، در وقف اقتصادي مثبت كاركردهاي لحاظ به
 روز و رسول و خدا به ايمان رديف در را آن اسالم
 اوقاف ماهيت كلي، طوري به. است داده قرار قيامت
 اقتصادي مشكالت حل در وقف. دارد اقتصادي ي جنبه
 عنوان به كه طوري به باشد مؤثر بسيار دتوان مي جامعه
 از استفاده. شود مي تلقي دولت براي مالي قوي پشتوانه
 عمومي، هاي ابنيه ها، راه ايجاد جهت اوقاف درآمد
 جذب براي توليدي كارخانجات ساخت پل، احداث
 قيمت ارزان مسكن تهيه مساكين، اطعام بيكار، جوانان
 عمراني، هاي رحط در گذاري سرمايه جوانان، براي

... و توليد افزايش و ها قيمت كاهش كشاورزي، و صنعتي
 تأثير اقتصادي نظر از وقف بنابراين،. باشد مي مهم بسيار
  .گذارد مي جامعه پيشرفت و رشد بر زيادي بسيار

  :داستان

  :صدقه جاریه ،فرزند صالح

 بر مسيح حضرت: فرمود وآله عليه اهللا اكرم صلى رسول
 از بعد سال بود، معذّب آن صاحب كه كرد گذر قبرى



51

٥١ 
 

 از نيافت، معذّب را قبر صاحب و گذشت قبر همان كنار
 تغيير علّت از را او كه نمود درخواست الهى پيشگاه
 فرستاد وحى مسيح حضرت به خداوند. سازد آگاه وضع
 گذارده جاى به خود از صالحى فرزند قبر، صاحب كه
 .زد دست خير كار دو هب و شد بالغ فاصله در اين او بود
 و نموده اصالح مردم عبور براى را راهى كه آن يكى
 اين گناه من و داد مأوى و مسكن را يتيمى كه اين ديگر
  59.بخشيدم نيكوكارش فرزند عمل احترام به را پدر

 :تلقين بيمار

 نفر دو روز هر آن عوايد از كه است موقوفاتي لبنان در
 در و شوند مي حاضر ها نبيمارستا در بيماران بالين بر

 نجوا هم با گذشته روز به نسبت بيمار بهبود مورد
 آنها  كننده تلقين سخنان شنيدن با بيمار تا كنند مي

 در قالوون سلطان بيمارستان در. نمايد بهبودي احساس
 است موقوفات از آن هاي هزينه از بخشي كه نيز قاهره
 نشاط اتموجب طنز هاي نمايش اجراي با نمايشي گروه

 درصد ده اختصاص. آورد مي فراهم را بيماران
 موقوفه هاي بيمارستان به عمومي بخش هاي بيمارستان

                                                            
 .12ح  3ص  6ج : الكافي .59
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 زمينه اين در موقوفات وسعت از نيز ما كشور در
  .دارد حكايت

  : ضرب المثل
  .محرومند آخرت زِ دنياطلبان.1

 كرم خلق با  دنيا نعمت از شوى متمتّع خواهى.2
  .ردك كرم تو با خدا كه كن

جود و بپوشانَد فضل صد كه است عيبى بخل،.3
  .گردانَد هنر عيب صد كه است كيميايى  

  بِده و ببخش و بپوش و بنوش .4
  .بِنه چيزى روز، دگر براى  

  :نكات
 وقف ترين جالب از يكي: خوراكي هاي وقف.1

 اسناد، مطابق. دارد وجود فارس استان در ها
 هاي باغ فارس استان شهرهاي از يكي در
 مغز كه شده وقفي) بادام و پسته( صطهباناتا

 مسجد كه هايي بچه به گردو مغز و بادام
 از پر را مسجد وقف اين با و دهند مي آيند، مي

  .كنند مي جوان



53

٥٣ 
 

 در 1346 سال در: وقف براي سرگرمي كودكان.2
 هاينام به آن واقفان كه شده ثبت وقفي تهران

 را هموقوف عوائد »شبير ربابه« و »شبير سكينه«
 فاقد كه كودكاني به مساعدت و كمك صرف
 حفظ جهت هستند، سرگرمي و تفريح وسائل
 مفاسد از جلوگيري و آنها سرگرمي و نشاط

  .كنندمي صرف اخالقي
در زمان : حيوانات از حمايت وقف براي.3

 امكانات و يخچال امروز مانند چون گذشته
 مردم است نبوده گوشت نگهداري براي برودتي

 مصرفي گوشت ايهفته يا روزانه صورت به
 و پخت زمان تا را آن و خريداري را خانواده
 ماندن امان در براي منزل از جاهايي در مصرف

 در و كردندمي نگهداري گربه دستبرد از
 شرمنده صاحبخانه هاگربه دستبرد با مواردي

  .شد مي عيال و اهل
 رديف در هم گوشت هاسال آن كه اين دليل به.4

 بايد افراد گاه و بود قيمتگران هايخوراكي
 يك خريد بابت را كارگري روز يك حقوق
 شدن سرقت با كردندمي پرداخت گوشت كيلو
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-مي هاگربه آزار به دست گربه توسط گوشت

 هنوز كه هاسال آن در دلسوز فردي. زدند
 و حيوانات از حمايت انجمن از خبري

-بهگر دادن نجات براي نبود، طبيعت دوستداران

 ابتكار يك در مردم اذيت و آزار دست از ها
 زمين قطعه يك وقف به اقدام فرد به منحصر

 آن عوايد و كار شود و در آن كشت تا كندمي
 و شود افراد گوشت خريد هزينه جبران صرف
  .نرساند آسيبي گوشت سارق هايگربه به كسي

 كه اينهايى: خداست با ضرر بي مضاربه وقف.5
 است ممكن دهند مي پول كنند، مى مضاربه
 خدا با كه كسي ولي. برود بين از شان سرمايه
 وقف نيست، آن در ضرري كند مي مضاربه
 شكست خدا با مضاربه. خدا با مضاربه يعنى
 مي بهشت به» اشْتَرَي اهللا إِنَّ« چون. ندارد
 60.خرد

 اوقاف اداره: امامزاده براي رند سيمكارت وقف.6
 وقف يك امسال هما فروردين داراب، شهرستان
 وقف، اين طبق. است كرده ثبت را عجيب

                                                            
  .22ص: خدا با مضاربه :ك.ر. 60
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-سيم فقره يك »مرعشي خليل« نام به شخصي

 سيد مقدس آستان وقف را رند شماره با كارت
 شماره. كرد داراب پيرمراد) ع(حسين عالالدين

 حاال و است 09177321000 كارت سيم اين
  .است شده شهر اين امامزاده وقف

  وقف در سيره معصومان
 دين پيشوايان و ديگر وآله عليه اهللا صلي يامبر اعظمپ

 به اندداشته وقف حسنه سنت گسترش بر بسياري تاكيد
و  شيعه و تاريخي حديثي كتب از بسياري در كه طوري
 شك بدون .است شده اشاره موضوع اين به سني

 مقوله از صيانت و حفظ اوصياء، راه و ادامه پاسداشت
 بر را سنگين بس ئوليتيمس كه است اموري از وقف
 السالم عليهم معصومين شيعيان و دهندگان ادامه دوش
 مطهر ذوات و الهي الطاف از استمرار با كه دهدمي قرار
 به مسئله وقف بايستمي السالم عليهم معصومين ائمه
  .شود تبديل داراندين براي عمومي مطالبه يك

  :آيات

بِأَمرِنا و أَوحينا إِلَيهِم   و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ«.1
 الزَّكاةِ و إيتاء الةِ والص إِقام و راتلَ الْخَيعف
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 قرار پيشوايانى را آنان ؛ و61»كانُوا لَنا عابِدينَ
 هدايت) را مردم( ما، فرمان به كه داديم
 برپاداشتن و نيك كارهاى انجام و كردند مى
 تنها و كرديم وحى آنها به را زكات اداى و نماز
  .كردند مى عبادت را ما

 ؛ و62»للْيسرى  ، فَسنُيسرُه بِالْحسنى  و صدقَ«.2
 در را او ما كند، تصديق را) الهى( نيك جزاى
  .دهيم مى قرار آسانى مسير

در اين آيه از عطا و بخشش سخن به ميان آمده بدون 
اين كه به مورد بخشش اشاره شود؛ چون اصل، 

ي و بخشش است هر چه كه مي خواهد باشد؛ بخشندگ
  .63خواه مالي و خواه آبرويي و خواه بدني باشد

به  »اتقي«و به عبادات مالي،  »اعطي«: برخي گفته اند
ساير عبادات و انجام واجبات و ترك محرمات اشاره 

 »اعطي«منظور از : تر آن است كه بگوييمدارد؛ اما به
نيازمندان و تقوا اشاره  همان انفاق در راه خدا و كمك به

                                                            
 .73: انبيا .61
  .7و  6: ليل .62
 33ك ص27ج: تفسير نمونه.  63
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است به اين كه هنگام انفاق و بخشش و تهيه ي اموال از 
  .ق آن منّت و آزاري در كار نباشدطريق مشروع و انفا

با توجه به  :طباطبايي در اين باره گفته مرحوم عالمه
ه بخل را نكوهش مي كنند، اين كه آيات پس از اين آي

ي رضاي خدا و بخشش مال است برا »اعطي« زمنظور ا
ق بايد در راه تقواي ديني نشان مي دهد كه انفا »اتقي«

  64.باشد

اين در  عليه السالمدر تفسيرمجمع البيان از امام باقر 
يعني » اعطي مما آتاه اهللا« :باره نقل شده كه فرموده است

از سويي، لفظ . ه، بدهد و ببخشداز آن چه كه خداوند داد
ست كه بخشيدن را شامل به معناي مطلق دادن ا »عطاء«

مي شود؛ بنابرين، هر كـه حقوق واجب اموالـش را 
بپردازد و هر كه مالي در راه خير بدهـد و كسي كه براي 
خداوند گامي بردارد يا سخني بگويد و از مقـام و آبـرو 
يا دانش و هنرش به نفـع بندگان خدا استفـاده كند، 

  65 .است» يمن اعط« ن آيه و داخل درعموماً مشمول اي

                                                            
 33ص: 20ج: الميزان.  64
  .129ص  27ج : ترجمه مجمع البيان. 65
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اين كه مفعول اعطي ذكر نشده؛ يعني آن چه كه بخشش 
مي شود بيان نشده به منظور گسترش مفهوم اعطي است 
كه موارد بسياري را شامل شود؛ بدين جهت در معاني و 

 ول بهمفع يكي از انگيزه هاي حذف: فته شدهبيان گ
  . تعليم گسترش مفهوم است

ويني كه مي تواند بر اين اساس، بديهي است يكي از عنا
تحت واژه اعطي قرار بگيرد، وقف است؛چون وقف هم 
يك نوع اعطا و بخشش مال در راه خدا ست و از همين 
روي در كتاب ميزان الحكمه در مبحث وقف، آيه ي 
مزبور راجع به وقف دانسته شده و از طريق روايات به 

  .است تفسير آن اقدام شده

3.»كُممإِنَّما نُطْع  هجوال  ل و زاءج نْكُمم ال نُريد اللَّه
 خدا بخاطر را شما ما:) گويند مى و(؛ 66»شُكُوراً
 شما از سپاسى و پاداش هيچ و كنيم، مى اطعام
  .خواهيم نمى

                                                            
 .9: انسان .66
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  :روايات

1. اللَّه دبا عأَب عتمد قالَ سمحنِ مرَانَ بهنْ مع
سبعةَ مواسم   علَيه  ينَاح  أَوصى أَنْ  ليه السالمع

يهنْفَقُ فالًا يمٍ مسوكُلِّ مل قَف67.فََأو  

عليه السالم از امام صادق  گويدميمحمد بن مهران 
در هفت موسم پس از ايشان  شنيدم كه وصيت فرمود

برايش نوحه و سوگواري شود و براي هر موسمي مالي 
  .مقرر فرمود كه خرج كنند

تَصدقَ أَميرُ : قَالَ ليه السالمه ععنْ أَبِي عبد اللَّ.2
بِالْمدينَةِ في بني   بِدارٍ لَه ليه السالمالْمؤْمنينَ ع

قٍ فَكَتَبيرا   زذَا ميمِ همنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهبِس
 وِيس يح وه بٍ ونُ أَبِي طَالب يلع قَ بِهدتَص

ارِهقَ بِددتَص  و اعقَةً لَا تُبدقٍ صيري زني بي فالَّت
 و اتاومرِثُ السي يالَّذ ا اللَّهرِثَهتَّى يح بلَا تُوه
 شْنَ وا عم هقَةَ خَاالتدالص هذكَنَ هأَس و ضالْأَر
عاش عقبهنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِي لذَوِي الْحاجةِ 

  68.الْمسلمينَمنَ 

                                                            
  .5578ح  244ص  4ج : من ال يحضره الفقيه .67
  .7ح  131ص  9ج : تهذيب االحكام .68
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اميرالمؤمنين عليه السالم : امام صادق عليه السالم فرمود
اي را كه در مدينه منوره در قبيله رزيق داشت  خانه

بنام بخشاينده مهربان اين صدقه : صدقه كرد و نوشت
اي كه در قبيله رزيق  طالب عليه السالم خانه علي بن ابي

ا زماني كه داشته صدقه كرد كه فروخته و هبه نشود ت
و در » روز قيامت«شود  ها و زمين ميخدا وارث آسمان

هاي خود را سكونت داد كه تا  اين خانه صدقه خاله
اند در آنجا زندگي كنند و اعقاب آنان نيز در آنجا  زنده

ساكن شوند و در صورت انقراض آن خانه براي 
  .مسلمانان نيازمند باشد و خدا گواه است

ليه محمد عنْ أَبِي الْحسنِ الثَّاني ععنْ أَحمد بنِ .3
سأَلْتُه عنِ الْحيطَانِ السبعةِ الَّتي : قَالَ السالم

 لي اهللا عليه و آلهكَانَت ميرَاثَ رسولِ اللَّه ص
فَقَالَ لَا إِنَّما كَانَت وقْفاً و  ليها السالملفَاطمةَ ع

يأْخُذُ إِلَيه  عليه و آلهلي اهللا كَانَ رسولُ اللَّه ص
منْها ما ينْفقُ علَى أَضْيافه و التَّابِعةُ يلْزَمه فيها 

ليها فَلَما قُبِض جاء الْعباس يخَاصم فَاطمةَ ع
و غَيرُه أَنَّها  ليه السالمفيها فَشَهِد علي ع السالم

و   و هي الدلَالُ سالمليها العوقْف علَى فَاطمة 
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افوالْع   و يمرَاهإِب أُما لم ةُ ويافالص نَى وسالْح و
  69.الْميثَب و الْبرْقَة

سؤال شد از امام رضا عليه السالم : گويدمينظي زب
هفت بوستان كه از رسول خدا صلي اهللا عليه و   درباره

اهللا عليه و آله از آن  آله ارث وقف بود و رسول اهللا صلي
فرمود و براي مصيبت  گرفت و خرج مهمانان خود مي مي

حضرت رحلت  زماني كه. گذاشتميزدگان از آن حقي 
. كرد عباس با حضرت فاطمه زهرا عليها السالم نزاع كرد

اميرالمؤمنين عليه السالم شهادت دادند كه وقف است و 
ستان مادر دالل و عواف و صافية و بو: آن هفت بوستان
  .ابراهيم و برقه بود

قَسم نَبِي   :يقُولُ ليه السالمعن أَبي عبد اللَّه ع.4
ء فَأَصاب علياً  الْفَي لي اهللا عليه و آلهاللَّه ص

أَرضاً فَاحتَفَرَ فيها عيناً فَخَرَج ماء  ليه السالمع
بعيرِ فَسماها ينْبع ينْبع في السماء كَهيئَةِ عنُقِ الْ
بشِّرِ  :ليه السالمفَجاء الْبشيرُ يبشِّرُ فَقَالَ ع

هي صدقَةٌ بتَّةً بتْلًا في حجِيجِ بيت اللَّه و   الْوارِثَ
عابِرِي سبِيلِ اللَّه لَا تُباع و لَا تُوهب و لَا تُورثُ 

لَعنَةُ اللَّه و الْمالئكَةِ و   فَعلَيه فَمنْ باعها أَو وهبها

                                                            
  .1ح  47ص  7ج : الكافي .69
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لَا يقْبلُ اللَّه منْه صرْفاً و لَا  النَّاسِ أَجمعينَ
  70.عدلًا

 براى مسلمانان آله و عليه اهللا صلى خدا رسول عصر در
 تسليم جنگ بدون كافران. كردند حركت كفار سركوبى
 در كه ها آن از اموالى و اراضى نتيجه در و شدند

 امام. افتاد مسلمين دست به شد مى گفته فيء اصطالح
 آن آله و عليه اهللا صلى پيامبر: فرمود السالم عليه صادق
 سهم آن از قطعه يك. كرد تقسيم مسلمانان بين را فيء

 آن. شد السالم عليه على حضرت سهم شده تقسيم
 به رسيد آب به تا كرد حفر چاهى زمين آن در حضرت
. كرد مى فوران شتر گردن اندازه به چاه آن آب كه حدى
 ينبع عين نام به را چشمه آن السالم عليه على امام

 عليه على حضور به شخصى. ناميد) جوشان چشمه(
 تبريك و داد بشارت او به مورد اين در و آمد السالم
 خبر و مژده وراث به: فرمود السالم عليه على امام. گفت
 راه در آن آمد در تا گرديده وقف فقط چشمه اين بده،

 در مسافران و كعبه خانه زائران مخارج و معاش تأمين
 ارث به و بخشيدن و فروختن. برسد مصرف به خدا راه

 ببخشد يا بفروشد را آن كه كسى. نيست جايز آن بردن
  .باد او بر ها انسان همه و فرشتگان و خدا لعنت

                                                            
  .9ح  54ص  7ج : الكافي .70
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نَّه ذَكَرَ أَميرَ أَ: ليه السالمعنْ أَبِي عبد اللَّه ع.5
فَقَالَ كَانَ عبداً للَّه قَد  عليه السالمالْمؤْمنينَ علياً 

لَهعفَج هالإِلَى م دمنَّةَ عالْج لَه اللَّه بجقَةً   أَودص
مبتُولَةً تَجرِي بعده للْفُقَرَاء و قَالَ اللَّهم إِنِّي 

صرِف النَّار عنْ وجهِي و لْتَصرِف جعلْت هذَا لتَ
  71.وجهِي عنِ النَّارِ

امام صادق عليه السالم ياد از اميرالمؤمنين علي بن 
آن حضرت بنده خدا : طالب عليه السالم كرد و فرمود ابي
خدا بهشت را بر او واجب ساخت اقدام در مال . بود

او  خود كرد و آنرا صدقه خالص قرار داد كه پس از
بار الها من اين كار : مند شوند و فرمود فقراء از آن بهره

ام تا تو آتش از صورتم و صورتم را از آتش  را كرده
  .برگرداني

تَصدقَ : عنْ جعفَرِ بنِ محمد عليه السالم أَنَّه قَالَ.6
رسولُ اللَّه ص بِأَموالٍ جعلَها وقْفاً و كَانَ ينْفقُ 

  72.علَى أَضْيافه منْها

                                                            
  .16069ح  46ص  14ج : مستدرك الوسائل .71
 .1282ح  341ص  2ج : دعائم االسالم .72



64

٦٤ 
 

پيامبر اموالي را به : امام صادق عليه السالم فرمودند
هايش عنوان وقف قرار دادند و از درآمد آن بر مهمان

  .كردانفاق مي

7.وِينَ عليه السالم اشْتَرَى:  ريسأَنَّ الْح  ياحالنَّو  
يةِ بِستِّينَ الَّتي فيها قَبرُه منْ أَهلِ نَينَوى و الْغَاضرِ

أَلْف درهمٍ و تَصدقَ بِها علَيهِم و شَرَطَ أَنْ 
  73.يرْشدوا إِلَى قَبرِه و يضَيفُوا منْ زاره ثَلَاثَةَ أَيامٍ

روايت شده كه امام حسين عليه السالم اطراف قبر 
خودشان را از اهل نينوا و غاضريه به شصت هزار درهم 

به آنها بخشيدند به شرط اينكه زائرينش را به  خريدند و
قبرش راهنمايي كنند و تا سه روز از زائرينش پذيرائي 

  .كنند

  :احكام
زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن 

د و در رعليهم السالم قرار دا ضريح يكى از فرزندان ائمه
اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن 

دفن شده است، با توجه به نبود زمين مناسبى قبرستان 

                                                            
  .12092ح  321ص  10ج : مستدرك الوسائل .73
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هاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با براى بازي
 مراعات آداب اسالمى، در داخل قبرستان بازى كنند؟

تبديل قبرستان به مكان بازيهاى ورزشى و تصرّف در 
زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين 

عزيز هم جايز  هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداى
 74.نيست

  :و اهل بيت عليهم السالم پيامبر  وقف در سيره
، به صورت صلي اهللا عليه و آلهرفتار و شيوه پيامبر اكرم 

ي  قول يا فعل، در رواج و گسترش وقف در جامعه
به موجب تأكيدي . اسالمي داراي اهميت فراواني است

كه آن حضرت بر مسأله وقف و نتايج مثبت آن در 
كردند بخشي  ه داشتند، بسياري از مؤمنين سعي ميجامع

  . از امكانات مالي خود را وقف امور خيريه كنند

به وقف، عمل  نگاه ارزشيبا صلي اهللا عليه و آله پيامبر 
به وقف را در ميان مسلمانان به صورت يك سنت نبوي 

 در صدقه اولين شده نقل واقدي از. حسنه رايج كرد
صلي اهللا عليه و آله  اكرم امبرپي كه بود وقفي اسالم
 و احبار از كه يهودي يريقخَم كه بود چنان آن و فرمود

                                                            
  .2103سؤال : اجوبة االستفتائات. 74
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 به شدن مسلمان از بعد بود، مدينه يهود بزرگ علماي
 احد جنگ در صلي اهللا عليه و آله خدا رسول همراه
 نخل باغات با ثروتمند مردي مخيريق جست؛ شركت
 بود كرده وصيت احد، جنگ هنگام به او 75.بود بسيار
صلي خدا-رسول آن از من اموال تمام شدم كشته اگر كه

 به خداوند كه طريق هر به كه بود خواهداهللا عليه و آله 
  .نمايد مصرف دهد نشان او

 طبق و رسيد شهادت به احد غزوه جريان در مخيريق 
 هفتگانه هاي-نخلستان شامل كه او اموال وصيتش
 برقَه، ،)ميثم – منبت( ميثَب دالل، صافيه، اعواف،
صلي اهللا عليه و پيامبر به بود ابراهيم ام مشربه حسني،

 را اموال اين صلي اهللا عليه و آله خدا رسول 76.رسيدآله 
 شده گفته  77.نمودند وقف هجري هفتم سال در

 مدينه در صلي اهللا عليه و آلهخدا  رسول موقوفات

                                                            
  .518ص  ،1ج : النبوية السيرة. 75
  .241ص  ،5ج  :الياقوت ؛378ص  ،1ج : المغازي. 76
 .152ص  ،3ج : الوفاء وفاء.  77
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 را آن عايدات و 78.بود مخيرق اموال همين از عموماً
   79.داد قرار مطلب بني و هاشم بني براي

 اين. بود پيامبر موقوفات از ديگر يكي نيز »أعواف« چاه
 متبركصلي اهللا عليه و آله خدا-رسول وضوي با كه چاه
    80.داشت جريان ها-سال بود، شده

 خبر عبدالمطلب بن حارث بني از ياعده قول از بالذري
 پيامبر موقوفات رديگ از نيز »الحديقه« باغ كه است داده
   81.است

بر  صلي اهللا عليه و آلهعمل به وقف در رفتار پيامبر 
زبير از ياران پيامبر  او تأثير گذاشت به طوري كه  حابهص

خود در مكه و مصر را وقف   خانه صلي اهللا عليه و آله
پدري وقف  اهللا بن عمر سهم خود را از خانهعبد. كرد

اغ معروف خود سعد بن عباده ب. ودنيازمندان نم
عثمان و . را از طرف مادرش صدقه كرد »مخراف«

هاي خود را وقف كردند و عبداهللا بن عباس  طلحه خانه

                                                            
   378ص ،1ج ، مغازي،.  78
   48ص ،7،ج1365العلميه، الكتب دار تهران، كافي، كليني؛اصول.  79
 .124ص ،3پيشين،ج الوفاء، وفاء.  80
 .519ص ،1پيشين،ج االشراف، انساب.  81
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 ابوطلحه 82.الك خود را در صهوه وقف نمودام
 را بيرحاء باغ خود اموال همه از و بود انصار توانگرترين

 دوست بيشتر داشت، قرار نبوي مسجد قبله  سمت كه
 باغ اين داخل گاهصلي اهللا عليه و آله برپيغم. داشتمي
 بن انس. نوشيد-مي آن چاه گواراي آب از و شدمي

 آل 92 آيه وقتي: گويدمي  -حضرت خادم – مالك
  :شد نازل عمران

 منْ تُنْفقُوا ما و تُحبونَ مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«
شَي فَإِنَّ ء اللَّه ل بِهعو نيكوكاران بمقام هرگز شما ؛»يم 

 آنچه از آنكه مگر رسيد؛ نخواهيد بهشت عاليه درجات
 بر خدا همانا كه كنيد انفاق خدا راه در داريدمي دوست
  .آگاهست كنيد،مي انفاق آنچه

 ترينمحبوب اهللا رسول يا: گفت و برخاست ابوطلحه
-مي صدقه خدا راه در را آن و است »بيرحاء« من اموال

 در را آن باشد آخرتم ذخيره آن ثواب اميدوارم و دهم
 پيامبر. ده قرار نمايد راه بدان را تو خدا كه مصرفي هر

 مال چه شنيدم؛ گفتي آنچه: فرمودندصلي اهللا عليه و آله 
 نزديكان وقف را آن كه است آن من نظر سودمندي؛

                                                            
  .68 – 65ص : نگاهي به آثار اقتصادي و اجتماعي وقف.  82
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 را كار همين اهللا رسول يا: گفت ابوطلحه. دهي قرار خود
 خود نزديكان و عموها پسر ميان را آن پس مكنمي

       83.كرد تقسيم

 قبيله از مردي آن از »رومه« چاه كه كرده نقل واقدي
. دادمي آب مردم به پول دريافت قبال در كه بود مزينه
 و افكند نظر چاه آن بهصلي اهللا عليه و آله  پيامبر روزي
 ناي مسلماني اگر است خوبي وقف و صدقه چه«: فرمود
» .كند وقف مسلمانان بر و بخرد مرد اين از را چاه

 خريد مرد آن از دينار چهارصد به را آن عفان بن عثمان
  .كرد وقف را آن و

صلي اهللا عليه  خدا رسول زماني كه كندمي نقلهمچنين 
 مسلمانان رسيد، »هم« چاه كنار به غابه جنگ درو آله 
-نمي درهمصا را چاه اين آيا خدا رسول اي«: گفتند

 و بخرد را چاه اين نفر يك ولي خير«: فرمودند »كنيد؟
 و خريد را آن عبيداهللا بن طلحه »دهد صدقه را آن بهاي
   84.كرد وقف

                                                            
 .200ص  ،5ج  :صحيح البخاري.  83
  .547ص  ،2ج  :المغازي.  84
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، ائمه معصومين صلي اهللا عليه و آلهبعد از پيامبر اكرم 
هاي عيني تحقق اسالم  ، الگوها و نمونهعليهم السالم

رفتار و فرهنگ   نندهرفتار و گفتار آنان تعيين كهستند و 
 عليهم السالم اهميت وقف در نظر ائمه. ن استمسلمانا

در يكي از  عليه السالمتا آنجاست كه حضرت علي 
  :كند خود را از وقف چنين بيان ميهايش هدف  نامه وقف

»غَاءتاب هجو ي اللَّهنجوليل نَّةَ بِهالْج ي ورِفَنصي نِ بِهالنَّارِ ع 
و رِفصي نِّي النَّارع موي ضيتَب وهجو و دوتَس وهجبه : »و

منظور جلب رضايت الهي تا به سبب آن مرا داخل 
بهشت برين فرمايد و از آتش دورم دارد و آتش را از 

هايي سفيدند و  رتصورتم دور فرمايد در روزي كه صو
  85.هايي سياه صورت

 عليه السالم ، حضرت عليمعليهم السال  در ميان ائمه
در مدت  عليه السالمعلي . ن وقف را داشته استبيشتري

سال امامت خود به كارهاي كشاورزي و باغداري  25
مشغول بودند و از اين طريق امالك و مزارع فراواني را 

ها را در راه  آن حضرت غالت باغ. به دست آوردند
ي واجب يا  رضاي خدا به صورت زكات و صدقه

                                                            
  .183، ص 103؛ بحاراالنوار، ج 312، ص 13وسايل الشيعه، ج .  85
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ها و  باغ كردند و در آخر عمرشان همه اق ميحب انفمست
  86.مزارع را وقف كردند

  :از جمله موقوفات آن حضرت عبارت است از

   االحمر.1

 نيمي شام، و مدينه بين »الرَّجالء« در است صحرايي
 به متعلق ديگر نيم و حضرت آن موقوفات از آن از

   87.بود وراث

   ادبِية.2

     88.است واقع نهمدي أطراف در »إضَم« صحراي در

   اذينة.3

 مدينه أطراف در »قَبلية« واديهاي از يكي نام
    89.باشد مي

 وقفنامه در چنانچه اند، صدقه آنجا بردگان و امالك
  . آمده عمومي

                                                            
  43، ص 41بحاراالنوار، ج .  86
  .234ص  ،1ج  :المدينة تاريخ.  87
  222ص همان،.  88
 . .309ص ،4ج ص؛ ،1ج البلدان، معجم.  89
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   األسحن.4

  .   90.»فدك« حدود در است صحرائي

  بِئرالملك.5

    91.است واقع »قَناة« صحراي در

   البغيبِغة.6

 از. مدينه اطراف در »اءرش« نزديك در است چاهي
 كه شده نقل پدرش از السالم عليه صادق حضرت
 را چشمه اين شدن پيدا السالم عليه علي به چون

 گاه آن گردد، مي شنودخ وارث: فرمود دادند بشارت
 كه مسافراني و مساكين بر است وقف: فرمود
   92.نزديك نيازمندان و ندارند راه خرجي

   البغيبِغات.7

 خَيف« نامهاي به »ينبع« رد است چشمه چند
. »بسطاس خَيف« و »ليلي خَيف« و »األراك

                                                            
  .225ص  1ج  : المدينة تاريخ. 90
 .223ص  :همان. 91
 .220ص  :همان. 92
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 نموده وقف علي حضرت را ها چشمه اين مجموع
    93.است

   البيضاء.8

 و مزارع داراي »الرَّجالء حرَّة« در است صحرائي
   94.باغها

   مدينه در اي خانه.9

 واقع مدينه شهر در »زريق بني« محله در خانه اين
 در هايش خاله تا نمود وقف را آن ضرتح و است
 اختيار در آنها از پس و باشند داشته سكني آن

    95.باشد مسلمين از نيازمندان

   ديمه.10

 آن بردگان و وقف آنجا امالك. كجاست نشد معلوم
 در چنانچه است؛ آزاد كه »زريق « جز اند صدقه
  . آمده عمومي وقفنامه

   كمات ذات.11

                                                            
  .222ص  :همان. 93
  .234ص  :همان. 94
  .131ص  9ج  :االحكام تهذيب. 95
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 نامهاي به »الرَّجالء ةحرَّ« در است چاه چهار
 »رعوان« و »معيد« و »قعين« و »العشراء ذوات«
 حضرت آن موقوفات جمله از مجموعاً كه
   96.باشد مي

   رعيه.12

 و نخل داراي »فدك« حدود در است صحرائي
   97.كند مي ريزش كوه از كه آب اندكي

   نيزر أبي عين.13

 هاينخل داراي و آب پر »ينبع« در است اي چشمه
 غالمان از يكي »أبونَيزَر« به منسوب بسيار،
     98.السالم عليه امير حضرت

   موات عين.14

    99.»القري وادي« در است اي چشمه

   فاقة عين.15

                                                            
  .224ص  1ج  :المدينة تاريخ. 96
 .224ص  :همان. 97
  .127ص  1ج  :الوفا وفاء. 98
  .223ص  1ج  :المدينة تاريخ. 99
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 »حسن عين« و »القري وادي« در است اي چشمه
    100.شود مي ناميده نيز

   ينبع عين.16

 مدينه از و »رضْوي« كوه نزديك است دهي »ينْبع«
 و آب پرُ هاي چشمه داراي دارد، فاصله منزل هفت
 آنجا هاي چشمه بعضي 101حاصلخيز زميني و گوارا

   102.اند گفته چشمه هفتاد و يكصد را

صلي اهللا  پيامبر حضرت كه شده نقل ياسر عمار از
 حضرت به ينبع در »العشيرة ذي« از را زمينيعليه و آله 

 در اي قطعه خالفتش أيام در نيز عمر و بخشيد امير
 ملكي آنجا در السالم عليه علي و بخشيد بدو همانجا
 همه و داشت آنجا در چشمه چند مجموعا و خريد ديگر
   103.نمود وقف را

 در هرچه قيد با شده ذكر عمومي وقفنامه در ملك اين
 به آنجا در كه بردگاني بودن صدقه و است آن اطراف

                                                            
  .223ص: همان.  100
 .450ص  1ج  :البلدان معجم.  101
 .353ص :باراالخ عمدة.  102
  .1334ص  :الوفا وفاء.  103
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 و »ابونيزر« و »رباح« آنها از تن سه جز اند مشغول كار
  . باشند مي آزاد كه »جبير«

   فقيرين.17

 پيامبر حضرت كه مدينه اطراف در جاست دو نام
 اصل و بخشيده، اميرالمؤمنين به آله و عليه  اللّه صلي
 به براي كه است اي حفيره يا چاه معني به نام اين
 زمين اين 104.كنند مي حفر نخل گذاشتن كار

 زبان به و است معروف نيز ما عصر در حاصلخيز
 حضرت از  105.شود مي ناميده »يرالفُقَ« محلي
 اي چشمه ينبع در كه شده روايت السالم عليه صادق
 جوشيد آسمان طرف به آن از آبي كردند، احداث
 أميرالمؤمنين حضرت به چون شتر، يك گردن مانند
 بشارت وارث به: فرمود دادند بشارت السالمعليه 
 زايران براي است وقف و صدقه چشمه اين دهيد،
 دارند، راه خرج به نياز كه مسافريني و داخ خانه

   106...شود نمي گذاشته ارث به و بخشيده و فروخته

                                                            
 .1282ص  الوفا، وفاء ؛269ص  4ج  :البلدان معجم.  104
 .318ص :االخبار عمدة.  105
  .148 ص  ،9ج  :االخبار تهذيب ؛54ص  ،7ج  :الكافي. 106
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   القصيبة.18

    107.»فدك« حدود در است باغي

   القري وادي.19

 داراي شام، و مدينه بين است وسيعي صحراي نام
صلي اهللا عليه و  پيامبر حضرت و بسيار روستاهاي

    108.اندنموده فتح را آنجاآله 

هاي خود  نيز بسياري از باغ ه عليها السالمفاطمحضرت 
  109.را در مدينه وقف كرد

عليه و امام حسين  عليه السالمحضرت امام حسن 
  هاي خود را كه هم اكنون در محله هم باغ السالم

مدينه به نام باغ صبا و باغ مرجان معروف  »نخاوله«
   . اند است وقف كرده

موال خود را در راه امالك و ا عليهم السالمساير ائمه 
ام محمد باقر ام. اند خدا و براي رفع نياز فقرا وقف كرده

                                                            
 .225 ص  ،1ج  :المدينة تاريخ. 107
 .345 ص ،5 ج :البلدان معجم. 108
  .5، ح 48، ص 7ج : الكافي. 109
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موقوفاتي در  عليه السالم نيزو امام صادق  عليه السالم
  110.اند مدينه داشته

  امام حسين عليه السالموقف و 
 نيكي او به كه است اشخاصي سپاسگزار منصف انسان
 كرنش يابد شدت ،افتاده اتفاق ايثار اندازه هر و اندكرده
 به رسد چه شودمي بيشتر فداكاري آن برابر در آدمي
 وقف را خود زمان از ايبرهه در خدا خلق بهترين اينكه
 كرد وقف را عليه السالم خود علي بن حسين آري .كند
 او، به توسل با حسين خداي به تقرب در آدميان و

 را وجودشان قطره بدينسان و كنندمي وقف را اموالشان
 و زنندمي پيوند حسين وجود خروشان درياي به

  .شوندمي حسيني

  :آيات

1.»شِّرُ اللَّهبالَّذي ي كذل   نُوا والَّذينَ آم هبادع
عملُوا الصالحات قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ 

لَه فيها و منْ يقْتَرِف حسنَةً نَزِد   الْمودةَ في الْقُرْبى
شَكُور غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسهمان ؛ اين111»ح 

                                                            
  .65ص : وقف و آثار اقتصادي اجتماعي آن نگاهي به. 110
  .23: شوري .111
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 ايمان كه را بندگانش خداوند كه است چيزى
 نويد آن به اند داده انجام صالح اعمال و آورده
 بر شما از پاداشى هيچ من«: بگو! دهد مى

 داشتن دوست جز كنم نمى درخواست رسالتم
 انجام نيكى كار كس هر و]  بيتم اهل[ نزديكانم

 خداوند كه چرا افزاييم مى اش نيكى بر دهد،
 .است سپاسگزار و آمرزنده

بِأَمرِنا و أَوحينا إِلَيهِم   و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ«.2
 الزَّكاةِ و إيتاء الةِ والص إِقام و راتلَ الْخَيعف

 قرار پيشوايانى را آنان ؛ و112»كانُوا لَنا عابِدينَ
 هدايت) را مردم( ما، فرمان به كه داديم
 برپاداشتن و نيك كارهاى انجام و كردند مى
 تنها و كرديم وحى آنها به را زكات اداى و نماز
  .كردند مى عبادت را ما

3.»ظِّمعنْ يم ى   ونْ تَقْوفَإِنَّها م رَ اللَّهشَعائ
 كس هر و) حج مناسك( است ؛ اين113»الْقُلُوبِ
 تقواى نشانه كار اين دارد، بزرگ را ىاله شعائر
  .هاستدل

                                                            
  .73: انبيا .112
 .32: حج .113
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  :روايات

1. اللَّه دبا عأَب عتمد قالَ سمحنِ مرَانَ بهنْ مع
سبعةَ مواسم   علَيه  ينَاح  أَوصى أَنْ  :ليه السالمع

يهنْفَقُ فالًا يمٍ مسوكُلِّ مل قَف114.فَأَو  

امام صادق عليه السالم شنيدم از : محمد بن مهران گفت
در هفت موسم پس از ايشان برايش : كه وصيت فرمود

نوحه و سوگواري شود و براي هر موسمي مالي مقرر 
  .فرمود كه خرج كنند

1.وِينَ عليه السالم اشْتَرَى:  ريسأَنَّ الْح  ياحالنَّو  
الْغَاض ى ونَولِ نَينْ أَهم رُها قَبيهي فتِّينَ الَّتةِ بِسرِي

أَلْف درهمٍ و تَصدقَ بِها علَيهِم و شَرَطَ أَنْ 
يرْشدوا إِلَى قَبرِه و يضَيفُوا منْ زاره ثَلَاثَةَ 

  115.أَيامٍ

روايت شده كه امام حسين عليه السالم اطراف قبر 
خودشان را از اهل نينوا و غاضريه به شصت هزار درهم 

و به آنها بخشيدند به شرط اينكه زائرينش را به  خريدند

                                                            
  .5578ح  244ص  4ج : من ال يحضره الفقيه .114
  .12092ح  321ص  10ج : مستدرك الوسائل .115
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قبرش راهنمايي كنند و تا سه روز از زائرينش پذيرائي 
  .كنند

  : احكام
شخصى امالك خود را وقف نموده تا درآمد  .1

آنها در موارد خاصى از كارهاى خير مانند 
كمك به سادات و اقامه مجالس عزادارى 

يمت مصرف شود و در حال حاضر با افزايش ق
اجاره آن امالك كه جزء منافع وقف است، 
بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم 
وجود امكانات در آنها يا دالئل فرهنگى يا 
سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره 
ملك موقوفه به قيمت ناچيزى هستند، آيا جايز 
است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى كمتر از 

 دهد؟ قيمت روز اجاره 

بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است 
در اجاره دادن به كسى كه خواهان آن است و در تعيين 
مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در 
نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و 
احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه وقف براى آن 
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شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال  اجاره داده مى
  116.ندارد و اال جايز نيست

شخصى ملك خود را براى برپايى مجالس  .2
السالم در روستا  عليه عزادارى سيدالشهداء

وقف كرده است، ولى در حال حاضر متولّى 
وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذكور در 
وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى كه 

ن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار در آ
  كند؟

اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان 
روستا باشد، تا زمانى كه عمل به وقف هرچند با گرفتن 
وكيل براى آن، درهمان روستا ممكن باشد، حق ندارد 

بلكه واجب  ،آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد
روستا مجالس  است فردى را نايب بگيرد تا در آن

 117.عزادارى برپا كند

هاى خود را براى  اى از زمين شخصى قطعه .3
ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه 

                                                            
  .2010سؤال : اجوبة االستفتائات. 116
  .2048سؤال : اجوبة االستفتائات. 117
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مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى 
از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد 

حال حاضر در آن به عنوان  اند و در كرده
آيا تبديل خوانند،  مسجد، نماز جماعت مى

حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و 
 شود؟ آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى

اى را كه به عنوان  واقف و غير او حق تبديل حسينيه
حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل 

شود و احكام و آثار مسجد هم بر آن  به مسجد نمى
ى نماز جماعت در آن اشكال گردد، ولى برپاي مترتب نمى

 118.ندارد

  :داستان

  :مسجد به آمك و شهيد يك وصيت

 و ايران تحميلى جنگ در( ايران مخلص شهيدان از يكى
  :نگارندمى چنين وصيتش از قسمتى در) عراق

 پاسداران سپاه صندوق به را مالم از تومان هزار دو
 سپاه اداره قلم و كاغذهاى از شايد اينكه بخاطر بدهيد،
  .باشم كرده استفاده مجوز بدون احيانا،

                                                            
 .2088سؤال : اجوبة االستفتائات. 118



84

٨٤ 
 

 در تا بدهيد مسجد به را آنها از يكى دارم، فرش دو
 هاىبچه تا باشد خانه در ديگر فرش .بيندازيد مسجد
 را خود مذهبى مراسم فرش، آن روى و بيايند محله
 119.كنند اجرا

  وقف مهدوي
 اگر و است فرمانده آرمان راه در سرباز، جانفشاني كار

 باشد، حاضر و معصوم فردي پيشواي و اختيار صاحب
 .زندمي موج سرباز دل در امام رضاي شوق انگيزه
 خواهدمي خويش ناظر مقتداي براي را خوبي هر سرباز

 براي داندمي خدايش فيض واسطه و نعمت ولي را او و
 وقف به و كندمي وقف امامش فرهنگ گسترش و او

  .ورزدمي مباهات خويش مهدوي

 تعريف به توجه با مهدوي وقف :تعريف وقف مهدوي
 سوي و سمت و جهت كه است اين معناي به آن فقهي
 عبارت به. باشد عليه السالم مهدي امام درباره وقف،
 فرهنگ توسعه و رشد انگيزه و نيت با واقف ديگر

 وقف عليه السالم زمان امام راه در را چيزي مهدويت،
  .نمايد

                                                            
 .139ص  10ج : داستان ها و پندها .119
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  :آيات
عباده الَّذينَ آمنُوا و   يبشِّرُ اللَّه ذلك الَّذي«.1

عملُوا الصالحات قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ 
و منْ يقْتَرِف حسنَةً نَزِد لَه فيها   الْمودةَ في الْقُرْبى

شَكُور غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسهمان ؛ اين120»ح 
 ايمان كه را بندگانش دخداون كه است چيزى
 نويد آن به اند داده انجام صالح اعمال و آورده
 بر شما از پاداشى هيچ من«: بگو! دهد مى

 داشتن دوست جز كنم نمى درخواست رسالتم
 انجام نيكى كار كس هر و]  بيتم اهل[ نزديكانم

 خداوند كه چرا افزاييم مى اش نيكى بر دهد،
 .است سپاسگزار و آمرزنده

2.»مواْ اوّمكُم تُقَدّنْ ألَنفُسرٍ مخَي وهتَجِد ندع اللّه 
 نيكي از هرچه؛ 121»بصيرٌ تَعملُونَ ما به الّله إِنَّ

 خدا نزد را آن فرستيد پيش از خويش براي
  .يافت خواهيد تر بزرگ پاداشي با و بهتر

                                                            
  .23: شوري .120
 .110: بقرة. 121
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3.»تيقب رٌ اللَّهخَي إِنْ لَكُم ينَ كُنْتُمنؤْمم أَنَا ما و 
كُملَيع يظفشما براى خداوند ؛ آنچه122»بِح 
 برايتان ،)حالل هاى سرمايه از( گذارده باقى
 پاسدار من، و! باشيد داشته ايمان اگر است بهتر
  .نيستم) ايمان به اجبارتان بر مأمور و( شما

 اين شود مي فهميده قرآن نوراني آيات از كه دقيقي نكته
 انتخاب داشتني دوست اموال از »مهدوي وقف« كه است
 روز در را همان نماييد، وقف چه هر بدانيد و شود

  .يابيد مي قيامت

  :روايات

 حبس عبداً اللَّه رحم: عليه السالم الصادققال .1
هنَا نَفْسلَي123.ع  

 كسي كند رحمت خدا: عليه السالم فرمودند صادقامام 
  124»كند ما وقف را خود كه را

                                                            
 .86: هود. 122
  .148ح  173ص  1ج : المحاسن. 123
  .همان. 124
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 و تأييد عنوان به السالم ليهع صادق امام.2
-مي يكي از شيعيان منتظرانه موضع تصديق

  :فرمايد

 يجعلُ لَا اللَّه علَى نَفْسه حبس منْ تَرَى أَ الْحميد عبد يا«
اللَّه خْرَجاً لَهلَى مب و لَنَّ اللَّهعجلَي اللَّه خْرَجا لَه125.»م   

 وقف را خودش كه كسي تو ظرن به آيا! عبدالحميد اي«
 و فرج برايش خداوند باشد نموده عزّوجلّ خداي براي

 كه سوگند خدا به چرا، فرمايد؟ نمي حاصل گشايشي
  .»دهد مي قرار رهايي و گشايش او براي حتماً

  وكيلًا في  أَحمد بنِ إِسحاقَ الْأَشْعرِي و كَانَ.3
قَافالْأَو  126.بِقُم  

  .عليه السالم وكيلي در قم براي اوقاف داشتندامام زمان 

  :احكام
در توليت فرزند ذكورى كه » ارشد و اصلح«اگر وصف 

عليهم از همه بزرگتر است از جهت سنى در بين موقوف
شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب 

                                                            
  .644ص  2ج  :الدين كمال. 125
 .17ح  323ص  50ج : بحاراالنوار .126
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است يا اينكه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث 
  ؟صلح و ارشد بودن او گذاشته شودشود كه اصل بر ا مى

  127.ايد همه شروط تصدى توليت احراز شودب

  :داستان

  :امام زمان عليه السالم عنايت و نابينا جسارت

  :گويد مي قارون بن محمد الدين شمس

 از يكي بود، »مذور« به معروف كه »شمس بن معمر«
 به روستايي. رفت مي شمار به خليفه دوستان و نزديكان

 سادات وقف را آن كه داشت تعلق او به »برس« نام
  .بود نموده

 نام »خطيب ابن« بود، خالص اي شيعه كه او نايب
 مذهب سنّي كه »عثمان« نام به شخصي او خادم داشت،
 بين. كرد مي رسيدگي او مصرفي مايحتاج اُمور به بود،
 وجود اعتقادي مجادله هميشه عثمان و خطيب ابن

  .داشت

 مقام كنار در شدند، مشرّف حج به هم اتّفاق به روزي
 عثمان به رو خطيب ابن كه بودند) السالم عليه( ابراهيم

                                                            
 .2033سؤال : اجوبة االستفتائات. 127
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 كه را كساني نام من. كنيم مباهله باهم بيا: گفت و كرد
 عليهم( حسين و حسن علي، حضرت يعني دارم دوست
 كه را كساني نام نيز تو نويسم، مي دستم كف را) السالم
 آن. بنويس را عثمان و عمر ،ابوبكر يعني داري دوست

 اعتقاد سوخت، كه هر دست. دهيم مي دست هم با گاه
 حق بر اعتقادش. ماند سالم كه آن دست و باطل او

  .است

 طبقه از كه حاضرين. پذيرفت نمي را مباهله اين عثمان
 سرزنشش و نموده اعتراض او به بودند، عوام و رعايا
  .كردند

 بود، صحنه اهدش مشرفي محل از كه عثمان مادر
 را ها آن و گرفت ناسزا و دشنام باد به را معترضين

 كه شد متوجه وقتي! شد كور حال همان در. كرد تهديد
 آن.خواند فرا را خود دوستان ببيند، را جايي تواند نمي
 ظاهراً كه شدند متوجه كردند، بررسي را او چشمان ها

 حلّه به را او. ببيند تواند نمي را جايي اما. است سالم
 و بغداد پزشكان .شد شايع جا همه در او خبر. بردند
 نيز ها آن اما كردند حاضر او معاينه براي را حله

  .دهند انجام كاري نتوانستند
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 كور را تو كه آن: گفتند او به حله مؤمن زنان از اي عده
 شيعه اگر است،) السالم عليه( محمد آل قائم است، نموده
 دشمنانش از و باشي داشته تولّي او دوستان با و شوي
 تو سالمتي خداوند كه كنيم مي ضمانت ما نمايي تبرّي

 كه ندارد امكان اين، بدون و گرداند، خواهد باز تو به را
  .شوي بينا دوباره

 تشيع مذهب به و شد راضي و داده تن امر اين به نيز او
  .گرويد

 ماما به منسوب كه محلّي به جمعه شب را او حلّه زنان
 و بردند داشت، قرار حلّه در و بود) السالم عليه( زمان
 بيتوته شريف مكان آن قبه زير او همراه به را شب

  .نمودند

 زن آن ناگاه كه بود نگذشته شب از ساعتي چند هنوز
 سالم كامالً او هاي چشم و آمد بيرون قبه از و شده بيدار

 بيدار را زنان يكي يكي بود، شده برطرف اش نابينايي و
  .نمود مي وصف را آالتشان زينت و ها لباس و كرده

 جاي به را الهي حمد و شدند مسرور او شفاي از آنها
  .پرسيدند را ماجرا كيفيت سپس آوردند،
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) السالم عليه( حضرت شريف قبه تحت مرا وقتي: گفت
 احساس كه بود نگذشته چيزي هنوز رفتيد، و گذاشته
 برخيز: گفت و نهاد ستمد روي را دستش كسي كه كردم
  .فرمود عنايت شفا را تو خداوند كه

 كه ديدم را قبه. ديدم مي را چيز همه گشودم را چشمانم
گفتم. بود ايستاده مردي آن ميان در و شده نور از مملو :
  هستيد؟ كه شما! جان آقا

  .حسن بن د م ح م: فرمود

 محل آن از او اتفاق به ها زن .شد غايب ناگهان آنگاه
 پخش حلّه در را او شفاي خبر و شده خارج شريف
 و او اعتقاد و شد شيعه نيز عثمان فرزندش. نمودند
  .گرديد محكم و خوب مادرش

 به نسبت شنيدمي را آن كس هر و شد مشهور ماجرا اين
  128.شد مي معتقد السالم عليه زمان امام وجود

  :به پيرمردزنجانیالسالم عليهنامه امام زمان 

 شهري »ران« اهل من :گويد مي صفواني احمد بن محمد
 زندگي پيرمردي ما شهر در. هستم زنجان و مراغه بين

                                                            
  .73 - 71، ص 52ج  :بحاراالنوار. 128
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 عال بن قاسم او نام. داشت سال هفده و صد كه كرد مي
 امام و السالم عليه هادي امام مالقات شرف به او .بود

 غيبت زمان در و بود، رسيده السالم عليه عسكري حسن
 ابا حضرت مقدس ناحيه از هايي نامه هميشه صغرا
 ـ حضرت آن سفراي توسط السالم عليه المهدي صالح
 مي دريافت ـ روح بن حسين و عثمان بن محمد يعني
 .بود شده نابينا چشم دو از سالگي هشتاد در او. كرد

 خوردن غذا مشغول سفره سر بر او خانه در ما روزي
 هيچ كه بود ماه دو زيرا بود، اندوهگين بسيار او. بوديم

 حال، اين در. نداشت السالم عليه حضرت با ارتباطي
  !عراق پيك: گفت شادي با و شد وارد خانه دربان

 شكري سجده نموده، قبله به رو. شد مسرور بسيار قاسم
  .آورد جاي به

 اغلب مانند كه بود قد كوتاه و سال ميان مردي قاصد،
 ختهاندا دوش بر عبايي و پوشيده كتاني پيراهني قاصدان

 بر خورجيني و داشت پا در سفر مخصوص كفش و بود،
  .دوش

 را خورجينش و كشيد آغوش در را او و برخاست قاسم
 آب و طشت داد دستور. برداشت دوشش روي از
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 خود كنار را او سپس. بشويد را دستانش تا آوردند
 و غذا اتمام از بعد شديم، غذا مشغول هم با و نشاند
 يك نصف از كمي كه را اي نامه مرد، آن دست، شستن
 به و آورد بيرون رسيد مي نظر به بزرگتر معمولي نامه
  .داد قاسم

 خود كاتب به و بوسيد را آن گرفت را نامه قاسم وقتي
 مهر و گرفت را نامه كاتب داد، سلمة ابي بن ابوعبداهللا

  .خواند و كرد باز را آن

 انجاميد، طول به معمول حد از بيش كاتب سكوت وقتي
 براي آن بيان كه هست نامه در اي نكته كه دانست قاسم
 خبري آيا: پرسيد خاطر همين به. است دشوار كاتب
  است؟ شده

 من مورد در آيا: گفت قاسم .است خير: گفت كاتب
  اند؟ فرموده مطلبي

: گفت قاسم .نگويم نداري، دوست اگر: گفت كاتب
  چيست؟ مطلب
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 اين وقتي«: ندا فرموده السالم عليه حضرت: گفت كاتب
 تكّه هفت و ،»كني مي فوت بعد روز چهل رسيد، نامه

  .اند فرستاده نيز پارچه

: گفت بود؟ كاتب خواهد سالمت به دينم آيا: گفت قاسم
 از بعد آرزويي ديگر: گفت و خنديد، قاسم آنگاه .آري
 و برخاست، وارد تازه مرد آنگاه .ندارم طوالني عمر اين
 حبري پيراهن يك ر،شلوا دست سه خورجينش از

 حوله يك و لباس دست دو عمامه، يك سرخ، يماني
 داشت پيراهني نيز قاسم خود .داد قاسم به و آورد بيرون

 قاسم. بود داده خلعت او به السالم عليه رضا امام كه
 به كه سنيزي محمد بن عبدالرحمان نام به داشت دوستي
 عليهم بيت اهل دشمن شديداً قاسم، با اش دوستي رغم

 اقتصادي روابط خاطر به نيز ها آن دوستي. بود السالم
  .داشت اي عالقه او به نسبت هم قاسم. بود

 زيرا بيايد، عال بن قاسم خانه به داشت قصد عبدالرحمان
 با داشت نام حسن كه را قاسم پسر خواست مي

 آشتي بود، همداني حمدون بن ابوجعفر كه پدرزنش
   .دهد
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 نام و بودند مأنوس او با كه مشايخ از نفر دو به قاسم،
 بن علي ابو ديگري و مفلّس بن عمران حامد ابو يكي

 براي را نامه اين خواهم مي: گفت بود، جحدر
 و شود، هدايت دارم دوست چون بخوانيد عبدالرحمان

  .كند هدايت را او نامه اين خواندن با خداوند اميدوارم

 درگذر، فكر ناي از خدا خاطر به: گفتند پاسخ در آنها
 مطالب اين شنيدن تحمل هم شيعيان از بسياري حتّي كه
 به رسد چه است دروغ كه كنند مي گمان و ندارند را

  .عبدالرحمان

 آشكار ندارم اجازه كه را رازي دانم مي: گفت قاسم
 كه محبتي خاطر به حال، اين با. كنم مي فاش نمايم،
 دارم او يتهدا به كه اي عالقه و عبدالرحمان به نسبت
  .بخوانم برايش را نامه اين خواهم مي

 عبدالرحمان رجب 13 شنبه پنج روز و گذشت روز آن
 آورد بيرون را نامه آن قاسم. نمود سالم و آمد قاسم نزد
  .كن رجوع خود وجدان به و بخوان را نامه اين: گفت و

 آن به وقتي كرد، نامه خواندن به شروع عبدالرحمان
 را نامه رسيد، بود شده نوشته قاسم فوت خبر كه قسمت
! كن پيشه را الهي تقواي! ابامحمد اي: گفت و كرد پرت
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 چطور. داري اطّالع دينت از و هستي، فاضل مردي تو
 خداوند كه حالي در پذيرد مي را موضوع اين عقلت
 وما غَداً تَكْسب ماذا نَفْس تَدرِي وما«:است فرموده
 داند نمي كس هيچ؛ 129»تَموت أَرض بِأَي نَفْس تَدرِي
 كدام در داند نمي كس هيچ و داد خواهد روي چه فردا

  .ميرد مي سرزمين

 علي يظْهِرُ فَال الغَيبِ عالم« :فرمايد مي ديگر جاي در و
بِهداً غَيغيب كس هيچ بر و غيب به داناي اوست؛130»اَح 
  .شود نمي آشكار او

 منِ االّ« :كه بخوان آخر تا را آيه: گفت و خنديد قاسم
 او از خدا كه اي فرستاده جز؛131»رسولٍ منْ ارتَضي
  .باشد خشنود

 مي. است خدا رضايت مورد فرستاده من موالي و
 تاريخ حال، اين با. گفت خواهي چنين تو كه دانستم
 نامه در كه تاريخي از بعد من اگر باش، داشته را امروز

                                                            
  .34: لقمان. 129
 .26: جن. 130
 .27: جن. 131
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 اگر اما نيست، من با حق كه بدان ماندم زنده ذكرشده
  .كن مراجعه خود وجدان به مردم

 يكديگر از و نوشت را روز آن تاريخ نيز عبدالرحمان
  .شدند جدا

 هفت درست عال بن قاسم: گويد صفواني احمد بن محمد
 كه روزي آن از و شد، بيمار نامه رسيدن از بعد روز

 سه و سي شد، شديدتر اش بيماري ديد را عبدالرحمان
 بستر در او رفتم، او ديدن به نامه رسيدن از بعد زرو

 دائم كه حسن فرزندش. بود داده تكيه ديوار به و افتاده
 گوشه همداني حمدون بن ابوجعفر دامادش و بود الخمر
 حامد، ابو. بود كشيده سر بر را ردايش و نشسته اي

 بن علي ابو و ديگر اي گوشه در هم مفلس بن عمران
  .گريستيم مي نيز شهر مردم از وهيگر و من و جحدون

 پشت طرف به خود، دستهاي به قاسم كه ديديم ناگاه
 يا! حسن يا! علي يا! محمد يا«:گويد مي و كرده تكيه

 يا .عزّوجلّ اللّه إلي شفعائي كونوا! موالي يا! حسين
 مرا! من سروران اي! حسين يا! حسن يا! علي يا! محمد
  .»كنيد شفاعت خداوند نزد در
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 سوم مرتبه در كرد، تكرار را عبارات اين دوباره آنگاه
 مبارك نام به وقتي طلبيد، شفاعت به نيز را ديگر ائمه
 پلكهاي رسيد السالم عليه الرضا موسي بن علي امام

 را الله گلهاي گلبرگهاي اطفال كه چنان لرزيد چشمانش
 سر با را آنها. كرد باد چشمانش حدقه! لرزانند مي

 از گوشت آب شبيه چيزي. داد مالش شخوي آستين
  .شد خارج آنها

 نزد بيا! حسن: گفت و كرد نگاه فرزندش طرف به سپس
 او گرد همه و زد صدا را علي ابو و حامد ابو آنگاه .من

 نگاه سالم چشمان با ما به او كه حالي در شديم جمع
 را دستش قاسم بيني؟ مي مرا: گفت حامد ابو .كرد مي
 شده بينا او كه دانستند همه و نهاد ام يك يك روي بر

 براي همه و شد شايع مردم عموم بين خبر اين. است
  .آمدند او زيارت و مشاهده

 ابو يعني ـ بغداد القضاة قاضي به و بغداد به خبر وقتي
 سرعت به رسيد، ـ مسعودي عبيداللّه بن عتبه سائب
 چون. رفت قاسم نزد به و رساند ما شهر به را خود
 كه داشت فيروزه نگين كه انگشتري كرد مالقات را قاسم
 و داد نشان او به بود شده نگاشته سطر سه آن روي بر
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 ولي گرفت، و ديد را آن چيست؟ قاسم اين: گفت
. كردند تعجب مردم. بخواند را آن روي خطوط نتوانست

 قاضي انگشتر بود توانسته قاسم كه اين خاطر به اي عده
 كه اين خاطر به هم اي عده و دده تشخيص و ببيند را

 باره اين در! بخواند را آن روي خطوط بود نتوانسته
  .كردند مي گو و گفت باهم

 تو به خداوند: گفت و كرده حسن فرزندش به رو قاسم
 را خداوند و كن قبول را آن .است داده مرتبتي و منزلت

  .باش سپاسگزار

  چگونه؟: گفت قاسم .كردم قبول: گفت حسن

  !جان پدر بفرمائيد شما كه طور هر: فتگ حسن

 توبه و كشيده دست شراب خوردن از بايد: گفت قاسم
  .كني

 كني مي ياد را او تو كه كسي حقّ به قسم: گفت حسن
 دست خبري بي آنها از تو كه اعمالي و شراب خوردن از

  !برداشتم
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! خداوندا: گفت و برداشته دعا به دست قاسم آنگاه
 معصيت از را او و كن، الهام نحس به را خويش طاعت
  !نما دور خويش

 خواست كاغذي آنگاه كرد، تكرار بار سه را جمله اين و
 جمله، از و كرد، تنظيم خود دست به را خود وصيت و

 السالم عليه زمان امام وقف داشت كه را هايي زمين
  :نوشت فرزندش به خطاب و نمود

 نصف فتييا را السالم عليه امام وكالت شايستگي اگر
 متعلّق مابقي و توست، آن از »فرجيده« زمينهاي درآمد

 اين اگر و است، السالم عليه زمان امام مواليم به
 مورد كه راهي از را خود ،خير نيافتي، را شايستگي

  .كن جستجو خداست رضاي

 چهلم، روز درست .پذيرفت را پدر وصيت نيز حسن
 او بر اخد رحمت يافت، وفات قاسم فجر دميدن هنگام

  .باد

 با كه حالي در رساند قاسم خانه به را خود عبدالرحمان
 فرياد بازار و كوي در فراوان اندوهي و برهنه پاي سرو
  !آقايم واي اي: زد مي
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 نسبت او كه فهميدند ديدند حال اين در را او مردم وقتي
: پرسيدند او از. است بوده قائل بسياري احترام قاسم به
  كني؟ يم چنين كه شده چه

 ديده او از من كه آنچه. باشيد ساكت: گفت عبدالرحمان
  .ايد نديده شما ام

 بن ابوعلي و ريخت، آب قاسم جنازه بر حامد ابو
 كه را خلعتي ابتدا غسل از پس. داد غسل را او جحدر
 بودند، فرموده اعطا قاسم به السالم عليه رضا امام

 حجت تحضر كه قُماشي تكه هفت با آنگاه پوشانيدند،
  .نمودند كفن را او بودند، فرستاده عراق از السالم عليه

 عقيده از دست عبدالرحمان قاسم، جنازه تشييع از پس
 عليه زمان امام حضور و واليت به و برداشت خود باطل
 وقف را خود امالك از بسياري و آورد، ايمان السالم

  .نمود السالم عليه حضرت

 السالم عليه زمان امام تتسلي نامه كوتاهي مدت از بعد
 را او انتها در ايشان و رسيد، قاسم پسر حسن به خطاب
  :كه بودند فرموده دعا بود، كرده دعا پدرش كه همانطور
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 را او و كن، الهام حسن به را خويش طاعت! خداوندا«
 نموده مرقوم آن از پس و .»نما دور خود معصيت از

  :بودند

 الگوي او اعمال و يمداد قرار تو امام را پدرت ما«
    132.»توست

  :نكات
 امام برابر در مسئوليت احساس مهدوي، وقف.4

 امام اهداف به بخشيدن عينيت و عج زمان

 و است الشريف فرجه تعالي اهللا عجل عصر

 آماده در بسزايي نقش تواند مي وقف قطعاً

 سازي زمينه و نمايد ظهور براي مردم نمودن

  .نمايد ظهور براي

 خانواده و عبادت از ها عرصه همه در يتمهدو كه چرا
 بدون. دارد رنگ پر حضوري سياست و اجتماع تا

 با مهدويت. است ابتر و گنگ و مبهم هستي ، مهدويت
 انساني تاريخ انتهاي از كه توصيفي و ابتدا از كه ترسيمي

 و رفتن براي علت تنها ، بودن براي دليل ،تنها دارد
                                                            

  .315 – 310ص  :طوسي غيبت. 132
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 تنها و راهه بي هزاران از نماند امان براي گزينه بهترين
  .است پيمودن براي راه

 هستيم چه آن از دقيقي شناخت سو يك از مهدويت
  گشودن با ديگر سوي از و كند مي ارائه) هويت(

 تعالي و رشد به را انسان زندگي براي عالي هاي هدف
 راهبردي اساساً كه اهميت اين با اي آموزه. دهد مي سوق
 را انسان است وسيله هم و راه هم هدف بر عالوه يعني
 از چرا ، رساند مي توحيد به توحيد مسير از و توحيد با

 ما نكنيم؟ خرج آن براي است داده ما به خدا كه ثروتي
 ولي ايم پذيرفته دل و جان با را عليه السالم مهدي امام
 نشده حاضر تاكنون و نيستيم شاد چنان ، آن پذيرش از
 ثابت مهدوي وقف با بياييد .كنيم خرج آن براي كه ايم
 دوست بيشتر كس همه و چيز ازهمه را اماممان كنيم
 .داريم

  چكامه اي از وقف علما و ملوك
 فقاهت اين بوده و تمام همت سنگربانان عرصه ديانت و

امل به موازين شريعت باشند و هست كه خودشان ع
هاي الهي را خودشان آنگونه كه تبليغ مي كنند سنت

ن مستقيم موقوفاتي به يا خودشا از اين رو .عمل نمايند
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 ،راهنمائيشان و تدبير يا با تاثير و اند وجاي گذاشته
به اين مهم رهنمود پادشاهان را  حتي ملوك و مردم و

 و اي از موقوفات علماءدر اينجا به پاره. اندنمودهمي
دنيوي بر  بزرگان ديني و شود تا اهتمامملوك اشاره مي

  .قف تجلي ديگري بيابداين مقوله و

  :آيات

1.»فِّيهِموفَي حاتاللُوا الصمع نُوا وا الَّذينَ آمأَم و  
 آنها ؛ اما133»أُجورهم و اللَّه ال يحب الظَّالمينَ

 دادند، انجام صالح اعمال و آوردند، ايمان كه
 و داد خواهد كامل بطور را آنان پاداش خداوند
  .دارد نمى دوست را انستمكار خداوند،

  و ال تَعاونُوا علَى  الْبِرِّ و التَّقْوى  و تَعاونُوا علَى«.2
 شَديد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه وانِ ودالْع الْإِثْمِ و

 و نيكى راه در) همواره(؛ 134»الْعقابِ
 راه در) هرگز( و! كنيد تعاون هم با پرهيزگارى

 مخالفت( از و! ننماييد همكارى تعدى و گناه
 شديد خدا مجازات كه بپرهيزيد خدا) فرمان
  . است

                                                            
 .57: آل عمران .133
 .2: مائدة .134



105

١٠٥ 
 

3.» ال تَنْس رَةَ وخĤْال ارالد اللَّه تَغِ فيما آتاكاب و
 نَ اللَّهسنْ كَما أَحسأَح نْيا ونَ الدم كنَصيب

الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه ال   إِلَيك و ال تَبغِ
حديَنيفْسالْم داده، تو به خدا آنچه در ؛ و135»ب 

 دنيا از را ات بهره و بطلب را آخرت سراى
 نيكى تو به خدا كه گونه همان و مكن فراموش

 جستجوى در زمين در هرگز و كن نيكى كرده
  .ندارد دوست را مفسدان خدا كه مباش، فساد

أَيديكُم إِلَى سبيلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِ  و أَنْفقُوا في«.4
؛ 136»التَّهلُكَةِ و أَحسنُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسنينَ

) انفاق، ترك با( و! كنيد انفاق خدا، راه در و
 و! نيفكنيد هالكت به خود، دست به را خود
 دوست را نيكوكاران خداوند، كه! كنيد نيكى
  .دارد مى

                                                            
  .77: قصص .135
 .195: بقرة .136
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  :روايات

لَا يتْبع أَحداً منَ : ه قَالَأَنَّ ليه السالمعنْ علي ع.1
شَي توالْم دعالنَّاسِ ب لْمع ةٌ أَوارِيقَةٌ جدإِلَّا ص ء  

ابوص  لَدو اءعد 137.أَو  

چيزي پس از مرگ : اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود
 مردم دستگيرشان نخواهد شد بجز صدقه جاريه يا علم

  .الديا دعاء او صحيح و درست

إِذَا مات   :قَالَ رسولُ اللَّه صلي اهللا عليه و آله.2
بِه أَو   ينْتَفَع  الْإِنْسانُ انْقَطَع عملُه إِلَّا منْ ثَلَاث علْمٍ
و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو رِي لَهقَةٍ تَجد138.ص  

شود هرگاه انسان بميرد، عمل او قطع مي: پيامبر فرمودند
صدقه جاريه، علمي كه از آن سود برده : از سه چيز مگر

  .شود و فرزند صالحي كه براي او دعا كند

  :احكام
اگر مكانى براى تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف .1

شده باشد، آيا با وجود طالب مشغول به تحصيل 

                                                            
  .1278ح  340ص  2ج : دعائم االسالم .137
 .11ص  1ج : روضة الواعظين .138
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در آن مكان، جايز است افراد عادى و مسافران 
 از امكانات آنجا استفاده نمايند؟

آن مكان وقف خصوص طالب علوم دينى و يا به اگر 
منظور تدريس و تحصيل علوم دينى در آن باشد، جايز 

 139.نيست ديگران از آنجا استفاده كنند

زمينى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور  .2
عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن 
مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى 

هاى مسكونى در  ا كرده و خانهبر آن تسلط پيد
اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى  آن بنا نموده

 چيست؟

اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن 
واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن 

هاى مسكونى توسط  شود و ساخت خانه مترتّب مى
 ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان
واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را 

غير  تخليه كنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و در

                                                            
 .2031سؤال : اجوبة االستفتائات. 139
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اين صورت زمين بر ملك مالك شرعى آن باقى و 
 140.تتصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك اس

  : داستان

  :روش زندگي و سيره سيد مرتضي

ل فزوني گرفت، زماني كه عمر سيد مرتضي از چهل سا
و رداي جواني را از شانه فرو افكند، با عزيمتي خستگي 
ناپذير خود را وقف مطالعه و تدريس كرد و سراسر 
ايامش را در اختيار تحصيل و تأليف كتب قرار داد و 
چنان به مجالست دانشمندان و معاشرت رؤسا و 
سردمداران فرهنگي روي آورد كه مسئوليت هاي 

را بتمامي، » ابو احمد«ز دوران پدرش بيادگار مانده ا
داد و تا بعد از فوت او » سيد رضي«تحويل برادرش 

  .هيچيك از اين مسئوليت ها را عهده دار نگشت

او كتابخانه اي وسيع و باعظمت تشكيل داد، و كوشيد 
همه كتابهاي شناخته شده عصر خويش را در آن گرد 

  .آورد

                                                            
 .2064سؤال : اجوبة االستفتائات. 140
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اي سيد مرتضي بعد ارزش كتابه: ثعالبي تاريخ نگار گويد
از فوت او به سي هزار دينار طال تخمين زده شد و عدد 

  .كتب او هشتاد هزار جلد برآورد گرديد

سيد مرتضي در نعمت و ثروت و خيراتي كثير بسر مي 
برد كه شايد در بين دانشمندان شيعي كمتر كسي به اين 
مقدار مكنت مالي دست يافته باشد، نقل شده است كه 

بين بغداد و كربال تحت تملك او بود به گونه  هشتاد قريه
اي كه نهري بزرگ از وسط اراضي او مي گذشت كه 
بخاطر پيوستن آن به فرات، محل عبور كشتي هاي 
تجارتي و مسافرتي بود و سيد، ميوه هاي درختان 
حاشيه نهر را وقف گذركنندگان از نهر، خصوصاً 

با كشتي  حاجياني نموده بود كه در موسم حج، مسافرت
  .را بر راه خشكي ترجيح مي دادند

در آمد اين روستاها را در هر سال، حدود بيست و 
او در سايه اين ثروت . چهار هزار دينار بر آورد كرده اند

خدا داده توانست بدور از اشتغاالت مادي و مشاكل 
دنيوي، تمام همت و انديشه خويش را در خدمت مطالعه 

فتاوي قرار دهد و نيز به وتدريس و تأليف و صدور 
رغبت هاي معنوي وخواسته هاي اخالقي خويش جامه 
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چنانكه همه مردم خصوصاً پويندگان راه  ;عمل بپوشاند
علم و وابستگان خويش را از فضل و احسان خويش 
بهره مند مي نمود، خانه اش را محل ضيافت و استراحت 

در  هر غريب ونيازمند قرار داده و همه امكانات خود را
تأمين نيازهاي علمي و تحقيقاتي دانشمندان و دانش 

  .پژوهان بكار مي گرفت

او براي بسياري از شاگردان خود، مقرّري خاصي در 
چنانكه براي  ;نظر گرفت وشهريه اي هميشگي قرار داد

كه ) هجري قمري 460ـ  385(» ابو جعفر طوسي«شيخ 
مقرّر  از شاگردان خاص او بود، ماهيانه دوازده دينار

نمود كه طي بيست و سه سال مصاحبت او با شيخ 
عبدالعزيز ابن «و نيز براي قاضي . همچنان ادامه داشت

در هر ماه هيجده دينار قرار داد و براي ديگران » برّاج
نيز بهمين ترتيب عمل مي كرد، و روستايي كامل با همه 
درآمدش را وقف تهيه كاغذ براي فقهاء و دانشمندان 

 141.كرد

                                                            
 .12 – 11ص : لم كالمغيبت از ديدگاه ع امامت و. 141



111

١١١ 
 

  :اه عباسش

 زيارت منظور به اول شاه عباس هجري 1032 سال در
 به عراق در خود متصرفات به سركشي و مقدسه عتبات
 نجف در آب وضعيت از آگاهي از پس و آمد نجف
  : داد را كار دو انجام دادن دستور

 نقاط در عميق چاه زيادي تعداد داد دستور آنكه نخست
 زيادي بسيار عمق كه هاچاه اين. كنند حفر شهر مختلف
 اي اندازه تا و كالع آب از سال فصول تمام در و داشتند
 نام به اخير هايسال تا بودند برخوردار گوارا و شيرين
 از بسياري در هنوز و اند معروف عباسي شاه هايچاه
 نقل به بنا دارند، قرار استفاده مورد نجف شهر نقاط
 و آب كه هجري 1412 سال قيام جريان در نجف اهالي
 كه بودند هاچاه اين تنها بود قطع ماهچندين  نجف برق
  . دادند نجات تشنگي از را مردم

-آب از زدايي رسوب و ترميم شاه عباس، ديگر دستور

. بود كرده ايجاد را آن اول اسماعيل شاه  كه بود راهي
 8 فاصله تا فرات نهر از را آب وسيله بدين عباس شاه

 را آب تونـلي، كنـدن با گاه آن كشانيد، نجف كيلومتري
 اختيار در و رساند زمين زيرِ در بزرگي هاي حوضچه به

 بود حدي به كار اين در او همت و سعي. داد قرار مردم
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 كار اين در را خود اردوي و همراهان و سربازان كليه كه
 نجف آبي بي مشكل هاسال تا راهآب اين داد، مشـاركت

  .نمود رفع را

  :از وقف ملوك نمونه هايي
  :الدين  تقي شاه.1

 1088 سال در رضوي محمد الدين تقي شاه ميرزا
 و تيمچه يك و مبارك پاي پايين در واقع دكان باب سه
 ي تيمچه جنب در عيدگاه  محله در دكان باب دو

  .بود كرده قدس آستان وقف گران چيت

  :خان محمد شاه.2

 از و هندوستان دكن شاهي قطب سالطين از او
 مباركه  روضه وقف بهاگران الماس اي قطعه بود، نشيعيا

  .نمود رضويه

  :سرهنگ خان محمد شاه.3

 سال در و بود خارجه امور وزارت كارمندان از او
 بازار سراي كاروان سهم دوازده از سهم دو قمري 1303
 آستان وقف بود مشهور ساالر سراي به كه مشهد بزرگ
  .نمود رضوي قدس
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  :افشار شاه نادر.4

 قرار خود پايتخت را مقدس مشهد افشار اهنادرش
 يك و كرد، طالكاري را كهنه صحن جنوبي ايوان او. داد

 به مرصعي طالي قفل با مرصعي ميناي طالي قنديل
 دهشك  مزرعه زوج چهارده و داشت تقديم قدس آستان

 آن عوايد از تا نمود كهنه صحن طاليي سقاخانه وقف را
 دكان دربند 76 نادرشاه. ددهن قرار زائران اختيار در آب
  .بود كرده خود  مقبره وقف مشهد ميدان در هم

  :خوارزمشاه محمد.5

 خود سلطنت زمان در خوارزمشاه محمد سلطان
 اين. است كرده رضوي قدس آستان وقف سنگابي
 شده كاري منبت و تزيين هنرمندانه و زيبا بسيار سنگاب
 وظمحف قدس آستان  موزه در اكنون سنگاب اين. است
  .است

  :وزير مؤيدالدين كتابخانه.6

 محله در پدرش كه ايرانيان از يكي را كتابخانه اين
 پيشه) رصافه( بغداد شرقي جنوب در »البصريين درب«
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 مقام به لياقت و كوشش اثر بر خود و داشت، قصابي
  . كرد بنا بود، رسيده وزارت

 نام احمدالقصاب بن محمد ابوالمظفر مؤيدالدين او
 بعدها و آورد روي علم و دانش به كودكي از وي. داشت

 دربار در) ديواني و نگاري نامه( االنشاء كتابة مسؤوليت
 سال در گاه آن گرفت، عهده به را العباس بني خلفاي

 به العباسي  اللّه الناصرلدين خالفت دوران در ق.هـ 590
 در ق.هـ 592 سال در عاقبت و رسيد وزارت منصب
 به اقدام خود وزارت دوران در او. درگذشت همدان
 درب« محله در اي كتابخانه ساختمان و تأسيس
. كرد وقف آن بر را بسياري هايكتاب و نمود »الخياطين

 وقفنامه و بود دستي چيره نويسنده و خوشنويس وي
 اين. نوشت مي خويش خط به را هاكتاب از بسياري
 پس بغداد علمي مراكز از ديگر بسياري همانند كتابخانه

  .رفت ميان از روزگار حوادث اثر بر چندي از

  :السلطان جامع مدرسه.7

 بغداد شرقي بخش در »محزَم« محله در مدرسه اين
 ابوحنيفه قبر قرارگرفتن جهت به امروزه كه اي محله در
. است داشته قرار يافته شهرت »أعظميه محله« به آن در
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 ودهب )سلجوقي ارسالن آلب فرزند( ملكشاه مدرسه باني
 صادر را آن بناي دستور ق.هـ485 سال در او. است
 خان و بازار بناي و ساختمان ريزي پي از پس ولي كرد،
 در مدرسه بر آنها وقف و آن اطراف در مغازه تعدادي و

 از پس مدرسه ساختمان تكميل. درگذشت سال همان
 سال در آنكه تا افتاد تأخير به هاسال ملكشاه مرگ
 و وابستگان از كه خادم بوالحسنا بهروز ق.هـ 502

 بود) ق.هـ 540 متوفي( الدين غياث سلطان خدمتكاران
 فقه تدريس جهت را آن و نمود ساختمان اتمام به اقدام
 .داد قرار مذهب آن فقيهان اختيار در حنفي

  وقف و توسعه علوم
  :آيات
 براي ديني فرامين جمله از آموزي وعلم علم به توصيه
 كريم درقرآن همواره ،كه است معهوجا انسان اعتالي
 ازاينرو. است ذكرشده السالم عليهم معصومين وسيره
 وپيشرفت رشد آنها انديشه كه همت وبلند مومن واقفين
 جهت را خويش هاي وقف از بخشي است جامعه

 اين حاصل ،كه اند داده قرار علوم وتوسعهء گسترش
 از ،بسياري ووقف علم ميان وارزشي ميمون پيوند
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 مجال اين اند،در شده تربيت دانشمندوفرهيخته نسانهايا
 جايگاه كه شود مي ارئه مواردي موضوع اهميت وبنابر
 را ها نمايدوانگيزه مي تبيين را علوم توسعه در وقف

 مي كمك وبصيرت وآگاهي علم توليد وبه برانگيخته
  .كند

م إِلَى سبيلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَيديكُ  و أَنْفقُوا في«.1
؛ 142»التَّهلُكَةِ و أَحسنُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسنينَ

) انفاق ترك با( و! كنيد انفاق خدا، راه در و
 و! نيفكنيد هالكت به خود، دست به را خود
 دوست را نيكوكاران خداوند، كه! كنيد نيكى
  .دارد مى

 چيزى ؛143»آتاكُم  و آتُوهم منْ مالِ اللَّه الَّذي«.2
 آنان به است داده شما به كه را خدا مال از

 .بدهيد

و مغْفرَةٌ خَيرٌ منْ صدقَةٍ يتْبعها   معرُوف  قَولٌ«.3
ليمح يغَن اللَّه و در( پسنديده ؛ گفتار144»أَذى 

 از گذشت و( عفو و ،)نيازمندان برابر
 دنبال به آزارى كه بخششى از ،)آنها خشونتهاى

                                                            
 .195: بقرة .142
 .33: نور .143
  .263: بقرة .144
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 بردبار و نياز بى خداوند، و است بهتر شد،با آن
  .است

  : روايات

لَا يتْبع أَحداً منَ : أَنَّه قَالَ ليه السالمعنْ علي ع.1
شَي توالْم دعالنَّاسِ ب لْمع ةٌ أَوارِيقَةٌ جدإِلَّا ص ء  

ابوص  لَدو اءعد 145.أَو  

چيزي پس از مرگ : اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود
مردم دستگيرشان نخواهد شد بجز صدقه جاريه يا علمي 

  .يا دعاء اوالد

 ء يجِي :اللَّه صلي اهللا عليه و آله رسولُ قَالَ.2
 كَالسحابِ الْحسنَات منَ لَه و الْقيامةِ يوم الرَّجلُ
 لي أَنَّى بر يا فَيقُولُ الرَّواسي كَالْجِبالِ أَو الرُّكَامِ
 علَّمتَه الَّذي هذَا علْمك فَيقُولُ أَعملْها لَم و هذَا

لُ النَّاسمعي نْ بِهم كدع146.ب  

 شخصى قيامت در: پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمودند
 و متراكم ابرهاى مانند او نيك اعمال كه حالى در آيدمي
 از هانيكى اين ردگارا،پرو: گويد است استوار هاىكوه

                                                            
  .1278ح  340ص  2ج : دعائم االسالم .145
  .16ح  5ص : بصائر الدرجات. 146
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 مردم به كه است علمى اين: فرمايدخداوند مي است؟ من
  .كردند عمل بدان تو از بعد و آموختى

 إِذَا الْمؤْمنُ :صلي اهللا عليه و آله اللَّه رسولُ قَالَ.3
اتم و قَةً تَرَكرةً وداحا وهلَيع لْمتَكُونُ ع لْكت 
 و النَّارِ بينَ و بينَه فيما ستْراً لْقيامةِا يوم الْورقَةُ
طَاهأَع اللَّه كارتَب الَى وبِكُلِّ تَع رْفكْتُوبٍ حم 
  147.مرَّات سبع الدنْيا منَ أَوسع مدينَةً علَيها

مؤمنى از دنيا  هر: پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمودند
آن  باشد، آن بر دانشى كه بماند او از ورق يك و برود
 خداى و شود مانع دوزخ و او ميان قيامت روز ورقه
 شهرى است نوشته آن در كه حرفى بهر تعالى و تبارك
  .باشد دنيا برابر هفت كه دهد به او

  :احكام
اينجانب به فضل و توفيق الهى ساختمانى را به نيت 

د دو مسجد در روستا بنا كردم، ولى با توجه به وجو
مسجد و عدم وجود مركز آموزشى در آنجا، روستاى 

با توجه به . مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد ندارد
اينكه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده 

                                                            
 .3ح  37ص : االمالي للصدوق. 147
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و دو ركعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده 
نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى كه اشكال 

باشد نيت خود را تغيير داده و آن  شرعى نداشته
ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين 

  مسأله چه حكمى دارد؟

مجرّد ساختن ساختمان به نيت مسجد، بدون انشاء صيغه 
وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن 
نماز، براى تحقّق وقف و تماميت آن كافى نيست، بلكه 

ماند و او حق دارد هر تصرّفى  مالك باقى مىدر ملك 
خواهد در آن بكند، در نتيجه تحويل آن ساختمان  كه مى

  148.به اداره آموزش و پرورش اشكال ندارد

  :داستان

 :نظيرکم ايموقوفه رشيدي ربع

 ربع« موقوفه فرد، به منحصر و جالب موقوفات از يكي
 جهخوا توسط هشتم قرن اول نيمه در كه است »رشيدي

 .است شده ساخته تبريز در همداني اهللا فضل رشيدالدين
 دانشكده بيمارستان، سرا،مهمان شامل موقوفه اين

 ويژه هايساختمان و مسجد دارالمساكين، پزشكي،

                                                            
 .1997سؤال : اجوبة االستفتائات. 148
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 هيئت توسط خود زمان در و بوده كاركنان و خادمان
 اين در دانشجويان و طالب كليه. است شدهمي اداره امنا

 مقاطع. اندگرفتهمي تحصيلي هزينه كمك مجتمع
 اين در ايحرفه آموزش تا ابتدايي دوران از تحصيلي
 و توان حسب بر محصالن و شده بينيپيش مجتمع
 مجتمع، اين در. شدندمي بنديدرجه آن در استعداد
 قبيل اين از و زرگري خطاطي، نظير گوناگون مشاغل
 به آن، در شاغل پزشكان. است شدهمي داده آموزش
 چشم هايرشته و كرده كار وقتنيمه و وقتتمام صورت
 تدريس مجتمع اين در جراحي و داروسازي پزشكي،

 مجتمع، اين به مراجعه با بيماران همچنين. است شدهمي
 مدد به و دريافت رايگان صورت به را خود داروهاي
 و بيماران مجتمع، كنار در پروريدام مركز تأسيس

 در .كردندمي تغذيه تازه وشتگ و شير از دانشجويان
 موقوفات محل از كاركنان همه »رشيدي ربع« موقوفه
قصد  دانشجويي چهچنان و كردندمي دريافت حقوق
 ساير و نو لباس سفر، هزينه داشت را وطن به عزيمت
 محل از نيز سوغات تهيه مخارج حتي او مايحتاج
  .است شدهمي تأمين موقوفات
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 :جهان واقف ترينخردسال

 ساله 10 دختر »آيسك گلي مليكا« 1388 سال
 براي تا كرد وقف را خود جوايز و كتاب 14 مشهدي
 شود هزينه نيازمند كودكان شكوفايي و استعدادها كشف

 واقف اين. يابد رواج خوانيكتاب فرهنگ آن كنار در و
 جهان كتاب واقف ترينخردسال عنوان به زمان آن كه

 و ايران ملي ركوردهاي كتاب در نامش و شد شناخته
 است شده ثبت »الخيرات« جهاني ركورد در هم امسال

 تعداد اين الترجمه حق و التأليف حق: گويدمي ما به
 و امكرده نيازمند كودكان وقف دنيا سراسر در را كتاب
 در كوچك هرچند قدمي امتوانسته كه خوشحالم خيلي
 از حمايت نيكوي سنت و وقف فرهنگ اعتالي راه
  .بردارم ستمندانم

  :)سابور( شاهپور دارالعلم

 به كه بود بغداد شهير و پرآوازه هاي كتابخانه مهمترين از
 در را دانايي و سياست و علم كه ايرانياني از يكي همت
 دانشمند اين. آمد وجود به بود كرده جمع خود
 اند، كرده ياد نيكي به او از مؤرخين تمام كه سيرت نيك

 سال متوفي( أردشير فرزند) اهپورش( سابور أبونصر
 دانشمند، اديب،: عناوين با او از. است) ق.هـ416

 دوره سه أبونصر. اند كرده ياد نويسنده و سياستمدار
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 آل الدوله شرف وزارت دوره يك و بهاءالدوله وزارت
 نام جز خود وزارت دوران در و داشت برعهده را بويه
باقيات  و اتحسن از يكي. نگذاشت برجاي خود از نيك

 عنوان با تاريخ در آن از كه اوست كتابخانه او الصالحات
 در را آن وي. شود مي ياد »سابور خزانة يا دارالعلم«

 سكنه غالب كه) كرخ( غربي بخش در ق.هـ381 سال
 ايجاد »السورين بين« نام به اي محله در بودند شيعه آن

 حلهم اين در را اي خانه نخست او گويند مورخين. نمود
 و نمود وقف را آن سازي، آماده و تعمير از پس و خريد
 كه را هاييكتاب ديگر و خود شخصي كتابخانه آن در
 و داد قرار بود، نموده آوري جمع دراز ساليان طول در
 روايت به بنا كتابخانه اين. ناميد »دارالعلم« را آن

 جلد 10400 نام كه است بوده فهرستي داراي مورخين
 كتابخانه. است بوده ثبت آن در ارزشمند و نفيس كتاب
 آن از كه بوده نظيري بي و قيمتگران هاي نسخه داراي
 خط خوش نويسندگان خط به قرآن نسخه 100 از جمله

 منظور به شاپور. كنند مي ياد مقله بني مشهور خاندان
 آن كتابداران و متوليان و كتابخانه مخارج تأمين

 او. نمود دارالعلم ينا وقف را فراواني موقوفات
 مخارج و امور جريان حسن بر نظارت و سرپرستي



123

١٢٣ 
 

 دانش و بزرگان از گروهي عهده به را كتابخانه موقوفات
 از تن دو: از بودند عبارت كه بود گذاشته بغداد دوستان
 و شيبه، أبي بن محمد ابوالحسين شريف( بغداد علويان
 قاضي و) الحسيني احمد بن محمد  أبوعبداللّه شريف

 محمد ابوبكر شيخ و الضبي، هارون بن حسين  أبوعبداللّه
  .الخوارزمي موسي بن

  :نكات

هايي است كه نهم هجرت، قرن تااز قرن دوم .1

از جمله . اوقاف به نهايت شكوفايي خود رسيد

در آن دوره تاريخ، جهت رشد  موقوفات

. صاص يافتهاي مختلف علوم اختشاخه

م الملك اولين نظا«: جرجي زيدان مي گويد

كسي بود كه در اواسط قرن پنجم هجري به 

واسطه ي تاسيس مدارس در ممالك اسالمي 

شهرت يافت و در بغداد و اصفهان و نيشابور و 

هرات و غيره، مدارس ساخت و همه ي اين 

« مدارس، به خصوص مدرسه ي بغداد بنام وي

كتابخانه هاي . خوانده مي شد» مدرسه نظاميه
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اين دوران تاسيس و در اختيار مهمي نيز در 

عموم گذارده شد كه نخستين كتابخانه ي 

عمومي را خلفاي عباسي در بغداد دايركردند 

وآن را بست الحكمه ناميدند و كتابهاي مختلف 

  . 149علمي را در آن جمع كردند

 امسال،: شد اسالم گسترش وقف كه درختي.2
 منطقه در »بهراميان جهانبخش«نام  به واقفي
 گردو درخت اصله 14 فارس استان نماهيدا

 ديني علوم نشر نيت با را ميليون 140 ارزش به
 حاصل درآمد با تا كرد وقف اسالمي معارف و
 گسترش و نشر به باغ، اين گردوهاي فروش از

  .كند كمك اسالمي علوم
 محلّي علميه مدارس: علميه مدرسة تأسيس.3

 كه بوده اسالمي و ديني علوم فراگيري براي
 شده مي اداره حكومت و دولت هاي هزينه ونبد
 بدون مدارس اين پژوهان دانش و طلّاب و

 علوم فراگيري به ها حكومت از داشتي چشم
 مدارس تمام بنابراين. پرداختند مي اسالمي
 وقت منافع از و ايجاد وقف صورت به علميه

                                                            
  .20 – 15ص  38 شماره: ميراث جاويدان، فصلنامه وقف.  149
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 در ديني عالمان نقش. است شده مي اداره
 حائز بسيار مدارس و مراكز چنين تأسيس
 القدر جليل عالم: جمله از است بوده اهميت
 كه را مشهد در صالحيه مدرسه رضوي ابوصالح
 وقف را است مشهور نواب مدرسة به امروزه
 .نمود

  وقف در اديان و ملل
 كارهاي از باشند كه آييني و كيش هر از جهان مردمان
 كار به دست خودشان گاهي و كنندمي استقبال انساني
 از يكي وقف .كنندمي اقدام حسنه امور اين به و شده
 تمام با ملل آزادگان مشاركت مشترك هاي جلوه

 را وقف اعتبار اين و است كنش و بينش در اختالف
 آفتاب هايسرزمين را آن جغرافياي وسعت و جهاني
 فيض منبع اين از كه است آباد ناكجا فقط و كندمي تاب

  .است محروم بشردوستانه

  :آيات

و إيتاء ذي   و الْإِحسانِ  إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ«.1
عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِ و الْبغْيِ   و ينْهى  الْقُرْبى
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 و عدل به ؛ خداوند150»يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
 و دهد مى فرمان نزديكان به بخشش و احسان

 به خداوند كند ىم نهى ستم، و منكر و فحشا از
  .شويد متذكّر شايد دهد، مى اندرز شما

وِجهٌة هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيرات أَينَ   و لكُلٍ«.2
كُلِّ   ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّه جميعاً إِنَّ اللَّه على

قَديرٍ شَي كه دارد اى قبله اى طايفه ؛ هر151»ء 
 زياد بنابراين،( است كرده تعيين را آن خداوند
 در) آن جاى به و! نكنيد گفتگو قبله درباره
 سبقت يكديگر بر خير، اعمال و ها نيكى
 براى( را شما همه خداوند باشيد، هرجا! جوييد
 در بد، و نيك اعمال برابر در كيفر و پاداش
 هر بر او زيرا كند مى حاضر) رستاخيز، روز
  .تواناست كارى

  :احكام
اند و آن  ها بيمارستانى ساختهرتشتيبعضى از ز.1

اند،  را به مدت هزار سال در راه خير وقف كرده
با توجه به ضوابط و مقررات وقف در فقه 
اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال 

                                                            
 .90: نحل .150
  .148: ةبقر .151
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حاضر بر خالف شرايط وقفنامه كه در آن 
اگر درآمد بيمارستان از «: تصريح شده است

ايد با آن تعدادى هاى آن بيشتر شود ب هزينه
هاى موجود در  تخت خريده و به تخت

  ، عمل نمايد؟»بيمارستان اضافه شود

در مواردى كه وقف از مسلمان صحيح است از غير 
مسلمان ـ اعم از كتابى و غير كتابى ـ هم صحيح است، 
در نتيجه وقف بيمارستان براى استفاده در راه خير تا 

  است، ولى صحتاآلخر  هزار سال، هرچند وقف منقطع
آن از نظر شرعى بدون اشكال است، لذا عمل به شرايط 
واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق اهمال آن 

  152.شرايط و تعدى از آنها را ندارد

اى كه مسلمان  آيا جايز است زمين موقوفه .2
براى مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان 

 اجاره داده شود؟

                                                            
 .2000سؤال : اجوبة االستفتائات. 152
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صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن  اگر وقف زمين به
آن به غير مسلمان در صورتى كه منفعت وقف با آن 

  153.محفوظ بماند، اشكال ندارد

  :داستان

  :اوقاف ظروف

 غالم. گذشتم مي دمشق شهر هاي كوچه از يكي از روزي
 و افتاد دستش از چيني اي كاسه كه ديدم را اي بچه

 او گرد هم مردم و كرد گريه به شروع پسرك. شكست
 غم: گفت مردم بين از يكي حال اين در. شدند جمع
 رئيس پيش ببريم كن جمع را كاسه هاي شكسته! نخور
  .ظروف اوقاف

 نزد او همراه مرد آن و كرد جمع را ها خرده بچه غالم
 به و گرفت را كاسه پول و رفت ظروف اوقاف رئيس
 رهايي اربابش شتم و ضرب از را كودك و داد وي

  154.بخشيد

 

                                                            
 .2081سؤال : اجوبة االستفتائات. 153
  .33ص : مضاربه با خدا .154
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  :نكات

 دارد وجود ايموقوفه لبنان در: تلقين بيماران.1
 به نفر 2 هر روز بايد آن، درآمد از كه

 بالين بر و بروند شهر مختلف هايبيمارستان
 حالي در بايد نفر دو اين. شوند حاضر بيماران

 آهستگي به بشنود را آنها صداي بيمار، كه
 تا كنند رد و بدل را جمالتي و كنند صحبت
 اين با هاييجمله. كند بهتر را يمارب روحيه
 رو اشقيافه. كن نگاه چشمهاشو«: مضمون

  155».شده بهتر خيلي حالش! ببين
 دمشق  قلعه صالح الدين ايوبي در: زنان شيرده.2

 كرده وقف شيرده زنان به امداد براي را مراكزي
 كرده تعبيه ناودان دو جا آن در كه طوري بود،
 از و شير يكي زا روز، دو هفته در كه بودند

 تا ريخت مي شكر و آب از اي آميزه ديگري
 بودند، رو روبه شير كمبود با كه شيردهي زنان
 .ببرند خود نوزادان براي و كنند استفاده آنها از

                                                            
  .148ص : نگاهي به وقف و آثار اقتصادي اجتماعي آن. 155
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  ميراث ماندگار ،وقف
 آن ماندگاري زمان با جهان هايپديده وجودي ارزش
  عمل يك عمر چقدر هر .دارد تنگاتنگي ارتباط
 نيز آن بر مترتب ارزشمند آثار باشد، بيشتر دانهخداپسن
 رسدمي خدا دست به ايجاد محض به وقف .است بيشتر

 حريم و ماندمي باقي ماندگار ميراثي عنوان به و
 محترم تاريخ اعصار همه مردمان توسط اشجاودانه
  .گردندمي منتفع بركاتش از همگان و شودمي شمرده

  :آيات

و نَكْتُب ما قَدموا و   الْموتى إِنَّا نَحنُ نُحيِ«.1
كُلَّ شَي و مهفي آثار ناهيصأَح بينٍ  ء؛ 156»إِمامٍ م

 از را آنچه و كنيم مى زنده را مردگان ما يقين به
 نويسيممى را آنها آثار تمام و اند فرستاده پيش

 اى كننده آشكار كتاب در را چيز همه و
  .ايم برشمرده

َقرْضاً حسناً و ما تُقَدموا   وا اللَّهو أَقْرِضُ«.2
 راً وخَي وه اللَّه نْدع وهرٍ تَجِدنْ خَيم كُمأَنْفُسل
 غَفُور إِنَّ اللَّه رُوا اللَّهتَغْفاس راً وأَج ظَمأَع

                                                            
 .12: يس .156
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حيمدر[ دهيد »الحسنه قرض« خدا ؛ به157»ر 
 از را آنچه) بدانيد( و] نماييد انفاق او راه

 نزد فرستيد مى پيش از خود براى نيك كارهاى
 خواهيد پاداش بزرگترين و وجه بهترين به خدا
 خداوند كه بطلبيد آمرزش خدا از و يافت

  .است مهربان و آمرزنده
 اى: گويد ؛ مى158»يقَدمت لحيات  يقُولُ يا لَيتَني«.3

 پيش از چيزى زندگيم) اين( براى كاش
 .بودم فرستاده

  :روايات

1.عع اللَّه دبقَالَ ليه السالمنْ أَبِي ع :تس  
بعد موته ولَد صالح   بِها الْمؤْمنُ  ينْتَفع  خصالٍ

 رُهفحي يبقَل و يهقْرَأُ في فحصم و رُ لَهتَغْفسي
و غَرْس يغْرِسه و صدقَةُ ماء يجرِيه و سنَّةٌ 

  159.ةٌ يؤْخَذُ بِها بعدهحسنَ

برد  مؤمن پس از مرگ خود از شش خصلت سود مى
فرزند نيكى كه برايش آمرزش خواهد، قرآنى كه از او 

                                                            
  .20: مزمل .157
 .24: فجر .158
  .9ح  323ص  1ج : االمالي للصدوق .159
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بماند و تالوت شود، چاه آبى كه كنده، درختى كه كاشته، 
كردار نيكى كه رواج داده و پس از  ،آبى كه وقف كرده

  .شود مرگش از او پيروى مى

2.عنْ أَبِي ع اللَّه دبقَالَ ليه السالمع :سلَي  
عتْبلَ  يالرَّج  هتوم دعرِ إِلَّا ثَلَاثُ   بنَ الْأَجم

خصالٍ صدقَةٌ أَجرَاها في حياته فَهِي تَجرِي 
بعد موته إِلَى يومِ الْقيامةِ صدقَةٌ موقُوفَةٌ لَا 

نَّةُ هس ثُ أَوتُور ا ولُ بِهمعا فَكَانَ ينَّهى سد
عملَ منْ بعده غَيرُه أَو ولَد صالح يستَغْفرُ 

160.لَه  

كند مگر از انسان پس از مرگ خود مزدى دريافت نمي
اى كه در زندگى خود  اول صدقه جاريه :سه خصلت

فراهم كرده و پس از مرگش هم مورد استفاده است 
اه آبى كنده يا پلى ساخته يا كتاب دينى مثل اينكه چ(

و وقفى از خود گذاشته كه به ارث نميرود، ) منتشر كرده
دوم دستور درستى كه بوجود آورده و خود بدان عمل 

كرده و كسانى كه بعد از او هستند بدان عمل كردند، مي
  .اى كه براى او آمرزش بخواهد سوم فرزند شايسته

                                                            
  .184ح  151ص  1ج : الخصال .160
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3.منِ عةَ باوِيعنْ مارٍ قَالَع : دبأَبِي عل قُلْت
  بعد موته  ما يلْحقُ الرَّجلَ ليه السالماللَّه ع

 كُونُ لَهفَي هتوم دعا بلُ بِهمعا ينَّهنَّةٌ سفَقَالَ س
 صنْتَقرِ أَنْ ينْ غَيا ملَ بِهمنْ عرِ مثْلُ أَجم

شَي مورِهنْ أُجا م و رِي ءةُ تَجارِيقَةُ الْجدلص
 دعب هيدالوو لعدي حالالص لَدالْو و هدعنْ بم
 قُ وتعي ا ومنْهقُ عدتَصي و جحي ا وهِمتوم
يصوم و يصلِّي عنْهما فَقُلْت أُشْرِكُهما في 

مي قَالَ نَعج161.ح  

: شودمند ميخود از سه چيز بهره انسان پس از مرگ
سنت و روش نيكويي كه از خود بر جاي بگذارد و بعد 
از او به آن عمل شود كه به اندازه ثواب تمام كساني كه 

شود، كنند در نامه اعمال او نيز نوشته ميبه آن عمل مي
اي كه از خود بر جاي بگذارد و فرزند صدقه جاريه

كند و بجاي آنها حج صالحي كه براي والدينش دعا 
انجام دهد و برايشان صدقه بدهد و برايشان نماز و روزه 

  .انجام دهد

                                                            
 .4ح  57ص  7ج  :الكافي .161
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  :احكام
اگر افرادى از موقوف عليهم كه در صورت  .1

داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاكم شرع 
مراجعه كنند و از او بخواهند كه آنان را به 
عنوان متولّى نصب نمايد و حاكم شرع هم 

ن را به دليل عدم وجود شرايط در تقاضاى آنا
آنان رد كند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد 
واجد شرايط، به اين دليل كه سن كمترى دارد 

 مخالفت كنند؟

كسى كه فاقد شرايط است حق تصدى توليت وقف و 
 162.مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد

واليت تصرّف براى حفظ و تعمير و اصالح و  .2
نذورات و تبرّعات مرقدهاى  آورى جمع

عليهم السالم كه در شهرها و  فرزندان ائمه
روستاهاى ايران هستند و سالهاى زيادى بر 
 آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّى

خاصى هم ندارند، با چه كسى است؟ آيا كسى 
حق دارد ادعاى مالكيت زمين مرقد و حرم 

                                                            
 .2015سؤال : اجوبة االستفتائات. 162
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هاى زمان عليهم السالم را كه از فرزندان ائمه
 قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟

توليت بقاع مباركه و اوقاف عام كه متولّى خاصى ندارند 
با حاكم و ولى امر مسلمين است و اين توليت در حال 
حاضر به نماينده ولى فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه 
 واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه

هاى گذشته براى و حرم ايشان كه از زماعليهم السالم 
دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حكم وقف عام 
را دارد مگر آنكه خالف آن از طريق شرعى نزد حاكم 

  163.ثابت شود

 :داستان

  :مسجد يا پايدار خانه خريد و انصارى شيخ

 مرتضى شيخ اعظم، استاد تقليد، بزرگ مراجع از يكى
 هجرى 1281 سال به كه بود فشري سره قدس انصارى
 در شريفش مرقد و رفت دنيا از اشرف نجف در قمرى
 هاىحوزه درسى معروف كتاب دو و جاست، همان
  .اوست تأليفات از رسائل و مكاسب نام به علميه

                                                            
 .2017سؤال : اجوبة االستفتائات. 163
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 متدين و محترم تجار از كه او مقلدين از يكى روزى
 نجف به حج، انجام براى مكه به خود راه مسير در بود،
 كرد، تقديم مبلغى و آمد انصارى شيخ حضور به فاشر
 است، من داده خمس و خالص مال از مبلغ، اين: گفت و
 از و بخريد اىخانه خود براى و برداريد را آن

  .شويد راحت مستأجرى

 مكه به تاجر آن و پذيرفت را پول آن شيخ انصاري
 در خويش محله در خوبى مسجد پول آن با شيخ رفت،
 معروف ترك مسجد به اكنون تا كرد كه ابن اشرف نجف
 محل همواره اكنون،تا هم تأسيسش زمان از و است
 بسيار مكانى و بوده تقليد مراجع علما و بحث و  درس

  .است شده بركت پر

 به و آمد اشرف نجف به مكه، از مراجعت در تاجر آن
 احوالپرسى، از پس و شد شرفياب انصارى شيخ حضور
 خريدم، آرى: گفت خريديد؟ شيخ خانه آيا: كرد عرض
 به را آن و برد مسجد آن كنار خود با را تاجر آن سپس

 دادى كه پولى آن با را مسجد اين: فرمود و داد نشان او
  .كردم بنا بودى
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 نه بودم، داده خانه براى را مسجد اين من: گفت تاجر
  !مسجد براى

 مقدس كه مكان اين از بهتر اىخانه چه: گفت شيخ
 دنيا اين از زودى به ما شود، مى آن در خدا عبادت
من  از بعد خريدممي خانه پول، آن با اگر كنيم،مي كوچ
 و باقى) مسجد( خانه اين ولى شد،مي منتقل ورثه به

 و شود، نمى بخشيده يا منتقل كسى به و است ثابت
  .گرددنمي   فروش و خريد

 دشا شيخ، اجتماعى و انسانى نيك عمل اين از تاجر،
  164.شد بيشتر انصارى شيخ به اشعالقه و گرديد،

  :پل آهنچی

 ثواب از مسجد در كه قمي كارگري بدانيم است جالب
 عليها السالم عهد معصومه حضرت با بود شنيده وقف
 او اما بگذارد، بجاي خويش از ايموقوفه كه بنددمي

 كار شايد تا رودمي جنوب به .نداشت بساط در چيزي
 ياد به طرفي از .شودنمي موفق باز اما كند پيدا خوبي
 يكباره .رودمي فرو فكر به افتد ومي بي بي با عهدش
 با بيا :گويدمي كه شودمي ايغريبه مرد صداي متوجه

                                                            
  .3داستان شماره : ها و حكايات مسجدداستان .164
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 .بخريم را رسيده ساحل به تازه كشتي آن آهن بار هم
 پاي كندمي توكل خدا به اما شودمي مردد ايلحظه
 در درست و كنندمي قولنامه را بار و روندمي معامله
 مرد رود،مي سهمش پرداختن چگونه فكر به كه ايلحظه
 همه .كندمي خريد يكجا را بار كل و آيدمي پوشي شيك
 قم به .بردمي خوبي سود .شودمي درست آسابرق چيز
 كلنگ .كندمي وفا عهدش به بعد اندكي و گرددبرمي

عليها  هلبيتا كريمه حرم جوار در آهنچي پل موقوفه
 توفيق خالص نيت كندمي ثابت و زندمي زمين السالم به

  165.آوردمي ارمغان به خويش پي در را الهي

  :ضرب المثل

  .بِنه چيزى بِده، چيزى بخور، چيزى .1
  .محرومند آخرت زِ دنياطلبان .2
  .است ثمر بى شاخ جود، بى دست .3
 نه  مانَد مى آن دهى، مى خدا راه در هرچه .4

  .ماند مى دكان نه و باغ نه و سيم و زر
  خـري عقْبـي كه تـوانـي بـدنيـا .5

 خوري حسرت نه ور من جان بخر  

                                                            
  .43ص : كتاب هسته خرمايي براي بهشت: ك.ر. 165
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  :نكات
 كالهش،. پريد چيزش همه عباس، شاه: عباس شاه وقف

 هايش، قالي حرمسرايش، هايش، خانم تاجش، تختش،
 فقط است، كربال راه در كه كاروانسرايى آن فقط ها، پرده
 166.است مانده سرايشكاروان عباس شاه از

  ليف قلوبأوقف و ت
 هم در مهرورزي و محبت با همواره الهي انبياء دعوت
 كه ايگرفته زنگار و تفتيده هايدل بسيار چه و آميخته

 حق سخن پذيرش آماده و داده جال و نرم محبت ترنّم با
-حق انگيزه و شودمي جذاب با محبت، انسان .شوندمي

 همرازي، سنگ .يابدمي ازدياد مخاطبش پذيري
 رهانيدن و مالي كمك احياناً و صبوري، غمخواري

 و ماندني بياد خواستگاه اقتصادي، فشار از همنوعان
 و دلدادگي عرصه تيزپروازان كه است ناشدني فراموش
 ميراث از سهمي تا داردمي وا را الهي رحمت شيفتگان
 تا كنند وقف ديگران قلوب تلطيف جهت در را خويش
 ايجاد آنان تاريك دنياي در روشن ايروزنه وسيله بدين

                                                            
 .31ص: خدا با مضاربه: ك.ر. 166
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 وجودي تاريكي بر نور روزنه اين شايد .كنند
  .آيد فائق دگرانديشان

  :آيات

إِنَّما الصدقات للْفُقَراء و الْمساكينِ و الْعاملينَ «.1
مهؤَلَّفَةِ قُلُوبالْم ها ولَيالْغارِمينَ   ع ي الرِّقابِ وف و

سبيلِ اللَّه و ابنِ السبيلِ فَريضَةً منَ اللَّه و   و في
كيمح ليمع و فقرا مخصوص ها؛ زكات167»اللَّه 

) آورى جمع( براى كه است كاركنانى و مساكين
 جلب براى كه كسانى و كشند، مى زحمت آن

) آزادى( براى و شود، مى اقدام محبتشان
 راه در و بدهكاران،) دين اداى( و بردگان،

 اين، راه در واماندگان و خدا،) آيين تقويت(
 و دانا خداوند و است الهى) مهم( فريضه يك

  . است حكيم
2.»سالْبِرَّ أَنْ  لَي   شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو

الْمغْرِبِ و لكنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ 
  ةِ و الْكتابِ و النَّبِيينَ و آتَى الْمالَ علىو الْمالئكَ

و الْمساكينَ و ابنَ   و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُرْبى
 الةَ والص أَقام ي الرِّقابِ وف لينَ وائالس بيلِ والس

                                                            
 .60: التوبة .167



141

١٤١ 
 

 وا ودإِذا عاه مهدهوفُونَ بِعالْم آتَى الزَّكاةَ و
في الْبأْساء و الضَّرَّاء و حينَ الْبأْسِ  الصابِرينَ

؛ 168»أُولئك الَّذينَ صدقُوا و أُولئك هم الْمتَّقُونَ
 روىِ) نماز هنگام به( كه نيست اين) تنها( نيكى،
 و( كنيد مغرب) يا( و مشرق سوى به را خود
 باشد آن تغيير و قبله درباره شما، گفتگوى تمام
 بلكه) سازيد آن مصروف ار خود وقت همه و

 روز و خدا به كه است كسى) نيكوكار و( نيكى
 و) آسمانى( كتاب و فرشتگان و رستاخيز
 همه با را،) خود( مال و آورده ايمان پيامبران،
 و خويشاوندان به دارد، آن به كه اى عالقه
 سائالن و راه در واماندگان و مسكينان و يتيمان

 و دارد مى برپا را زنما كند مى انفاق بردگان، و
 به كه كسانى) همچنين( و پردازد مى را زكات
 وفا -بستند عهد كه هنگامى به -خود عهد
 در و بيماريها و محروميتها برابر در و كنند مى

 اينها دهند مى خرج به استقامت جنگ، ميدان
 گفتارشان( و گويند مى راست كه هستند كسانى

 هستند اينها و) است هماهنگ اعتقادشان با
  .پرهيزكاران

                                                            
  .177: بقرة .168



142

١٤٢ 
 

  :احكام
زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان .1

ولى  ،يا مركز بهداشتى در آن ساخته شود
مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت 

اند،  بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن نكرده
آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا 

ئولين اداره بهداشت مجرّد تسليم زمين به مس
براى تحقق وقفيت، كافى است يا آنكه ساخت 

 ساختمان در آن هم شرط است؟ 

اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره .2
بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به 
عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق 
رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يكى 

امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد از دو 
 169.زمين خود را از آنان پس بگيرد

  : ضرب المثل

  .بِنه چيزى بِده، چيزى بخور، چيزى.1

                                                            
 .2063سؤال : اجوبة االستفتائات. 169



143

١٤٣ 
 

 كرم خلق با  دنيا نعمت از شوى متمتّع خواهى .2
  .كرد كرم تو با خدا كه كن

 خويش غم جز نبود را نظران كوتَه .3
  . خويش و بيگانه غم را نظران صاحب  

  :نكات
 ترين اصلي به اشاره حقيقت در اسالمي تربيت.1

 مصداق به كه دارد، چرا وقف موجودي فلسفه
 حديث و 170»إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما«: شريفه آيه

 فكر در و آورد روز به را شب كس هر« نبوي
 نباشد، مسلمين مشكالت حل براي جوئي چاره

 و مسلمان فرد هر وظيفه ،171»نيست مسلمان
 برادران ياري به خود مال بذل با كه است متقي
  .برخيزد خويش ديني

 وقف ترين جالب از يكي: خوراكي هايوقف.2
 اسناد، مطابق. دارد وجود فارس استان در ها
 هاي باغ فارس استان شهرهاي از يكي در

 مغز كه شده وقفي) بادام و پسته( اصطهبانات
مسجد  كه هايي بچه به گردو مغز و بادام

                                                            
 .10: حجرات. 170
  .58ص : تحف العقول. 171
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 از پر را مسجد وقف اين با و ددهن مي آيند، مي
  .كنند مي جوان

  آسيب شناسي وقف
  :آيات

  و ال تَعاونُوا علَى  الْبِرِّ و التَّقْوى  و تَعاونُوا علَى«.1
 شَديد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه وانِ ودالْع الْإِثْمِ و

 هم با پرهيزگارى و نيكى راه ؛ در172»الْعقابِ
 تعدى و گناه راه در) هرگز( و! كنيد تعاون

 خدا) فرمان مخالفت( از و! ننماييد همكارى
  .است شديد خدا مجازات كه بپرهيزيد

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبونَ و ما «.2
نْ شَيقُوا متُنْف ليمع بِه فَإِنَّ اللَّه به ؛ هرگز173»ء 

 از اينكه گرم رسيد نمى نيكوكارى) حقيقت(
 كنيد انفاق) خدا راه در( داريد، مى دوست آنچه

  . است آگاه آن از خداوند كنيد، مى انفاق آنچه و
3.»قْناكُمزا رمقُوا منُوا أَنْفا الَّذينَ آمهلِ   يا أَينْ قَبم

 ةٌ وال شَفاع ال خُلَّةٌ و و فيه عيال ب موي يأْتأَنْ ي

                                                            
 .2: مائدة .172
 92: آل عمران .173
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 ايمان كه كسانى ؛ اى174»هم الظَّالمونَ الْكافرُونَ
 انفاق ايم، داده روزى شما به آنچه از! ايد آورده
 نه آن، در كه رسد فرا روزى آنكه از پيش! كنيد
 و سعادت بتوانيد تا( است فروش و خريد
 و ،)كنيد خريدارى خود براى را كيفر از نجات

 و ،)دارد سودى مادى هاىرفاقت و( دوستى نه
 نخواهيد شفاعت شايسته شما زيرا( اعتشف نه
 خودشان به هم( ستمگرند خود كافران، و) بود
  ).ديگران به هم كنند، مى ستم

4.» ا ورالنَّهارِ س لِ وبِاللَّي موالَهقُونَ أَمنْفالَّذينَ ي
 هِملَيع فال خَو و هِمبر نْدع مرُهأَج مةً فَلَهيالنع

مال ه زَنُونَ وحرا، خود اموال كه ؛ آنها175»ي 
 كنند، مى انفاق آشكار، و پنهان روز، و شب

 بر ترسى نه است پروردگارشان نزد مزدشان
  .شوند مى غمگين نه و آنهاست،

5.»رْضاتم غاءتاب موالَهقُونَ أَمنْفثَلُ الَّذينَ يم و  اللَّه  
جنَّةٍ بِرَبوةٍ أَصابها وابِلٌ  و تَثْبيتاً منْ أَنْفُسهِم كَمثَلِ

 ها وابِلٌ فَطَلٌّ وبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعأُكُلَها ض تَتĤَف
 كه كسانى) كار( ؛ و176»اللَّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ

                                                            
  .254: بقرة .174
 .274: بقرة .175
 .265: بقرة .176
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 تثبيت و خدا، خشنودى براى را خود اموال
 كنند، مى انفاق خود، روح) در انسانى ملكات(

 و باشد، بلندى نقطه در كه است باغى همچون
 آزاد هواى از و( برسد، آن به درشت هاىباران

 ميوه و) گيرد، بهره كافى حد به آفتاب، نور و
 با و شاداب هميشه كه( دهد چندان دو را خود

 انجام آنچه به خداوند و.) است طراوت
  .بيناست دهيد، مى

 از اتنه ؛ خدا،177»الْمتَّقينَ منَ اللَّه يتَقَبلُ انَّما«.6
  .پذيرد مى پرهيزگاران

 و صالحاً عملًا فَلْيعملْ ربه لقاء يرْجوا كانَ فَمنْ«.7
شْرِكةِ اليبادبِع هبداً ربه كه هر ؛ پس178»اح 

 شايسته كارى بايد دارد، اميد پروردگارش لقاى
 عبادت در را كس هيچ و دهد انجام

  .نكند شريك پروردگارش

  :روايات

تَصدقَ أَميرُ : قَالَ ليه السالمبِي عبد اللَّه ععنْ أَ.1
بِالْمدينَةِ في بني   بِدارٍ لَه ليه السالمالْمؤْمنينَ ع

                                                            
  .27: مائدة. 177
 .110: كهف. 178
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قٍ فَكَتَبيرا   زذَا ميمِ همنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهبِس
 وِيس يح وه بٍ ونُ أَبِي طَالب يلع قَ بِهدتَص

تَص و اعقَةً لَا تُبدقٍ صيري زني بي فالَّت ارِهقَ بِدد
 و اتاومرِثُ السي يالَّذ ا اللَّهرِثَهتَّى يح بلَا تُوه
 شْنَ وا عم هقَةَ خَاالتدالص هذكَنَ هأَس و ضالْأَر

لْحاجةِ عاش عقبهنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِي لذَوِي ا
  179.منَ الْمسلمينَ

اميرالمؤمنين عليه السالم : امام صادق عليه السالم فرمود
اي را كه در مدينه منوره در قبيله رزيق داشت  خانه

مهربان اين صدقه   بنام بخشاينده: صدقه كرد و نوشت
اي كه در قبيله رزيق  طالب عليه السالم خانه علي بن ابي

خته و هبه نشود تا زماني كه داشته صدقه كرد كه فرو
و در » روز قيامت«شود  خدا وارث آسمانها و زمين مي

هاي خود را سكونت داد كه تا  اين خانه صدقه خاله
اند در آنجا زندگي كنند و اعقاب آنان نيز در آنجا  زنده

ساكن شوند و در صورت انقراض آن خانه براي 
  .مسلمانان نيازمند باشد و خدا گواه است

2.بنَانٍ قَالَعنِ سب اللَّه ع: د اللَّه دبا عأَب أَلْتليه س
  عنِ الرَّجلِ يتَصدقُ بِالصدقَةِ ثُم يعود في السالم

                                                            
  .7ح  131ص  9ج : تهذيب االحكام .179
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هقَتدص  ص ولُ اللَّهسلي اهللا عليه و فَقَالَ قَالَ ر
ود إِنَّما مثَلُ الَّذي يتَصدقُ بِالصدقَةِ ثُم يع :آله

  180.ء ثُم يعود في قَيئه فيها مثَلُ الَّذي يقي

از امام صادق عليه السالم پرسيدم : عبداهللا بن سنان گفت
اي بدهد سپس به صدقه خود برگردد  از مردي كه صدقه

مثل : اند رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرموده: فرمود
ند كسي كسي كه صدقه بدهد سپس به صدقه برگردد مان

  .خود را بخورد  است كه استفراغ و قي كند و قي كرده

سأَلْت أَبا الْحسنِ : عنْ أَبِي علي بنِ راشد قَالَ.3
قُلْت جعلْت فداك اشْتَرَيت أَرضاً  ليه السالمع

إِلَى جنْبِ ضَيعتي بِأَلْفَي درهمٍ فَلَما وفَّيت الْمالَ 
رْتأَنَ  خُب  ضالْأَر   رَاءش وزجفَقَالَ لَا ي قْفو

الْوقْف و لَا تُدخلِ الْغَلَّةَ في مالك ادفَعها إِلَى منْ 
أُوقفَت علَيه قُلْت لَا أَعرِف لَها رباً قَالَ تَصدقْ 

  181.بِغَلَّتها

 به امام كاظم عليه السالم عرض: ابوعلي بن راشد گفت
فدايت شوم من زميني در جوار دهي كه داشتم به : كردم

دو هزار درهم خريدم چون مالم فراوان شد باخبر گشتم 
                                                            

  .618ح  151ص  9ج : تهذيب االحكام .180
  .35ح  37ص  7ج : الكافي .181



149

١٤٩ 
 

خريدن : كه آن زمين وقف است؟ امام عليه السالم فرمود
غله حاصل از آن داخل مال خود  ،وقف جائز نيست

بلكه آنرا به موقوف عليهم برسان عرض كردم، من  ،مكن
آن غله از ظرف موقوف عليهم : سم فرمودشنا آنها را نمي
  .صدقه بده

  لَا تَتَصدقْ علَى: عليه السالم ادقُاالمام الصقالَ .4
ليزَكُّوك فَإِنَّك إِنْ فَعلْت ذَلك فَقَد   النَّاسِ  أَعينِ

استَوفَيت أَجرَك و لَكنْ إِذَا أَعطَيت بِيمينك فَلَا 
يها شمالَك فَإِنَّ الَّذي تَتَصدقُ لَه سرّاً تُطْلع علَ

  182.يجزِيك علَانيةً

جلو چشم مردم صدقه : امام صادق عليه السالم فرمودند 
نده تا تو را ستايش كنند؛ زيرا اگر چنين كنى هر آينه 
پاداش خود را گرفته اى؛ بلكه اگر با دست راستت 

زيرا آن كسى كه  صدقه دادى دست چپت خبردار نشود؛
دهى، پاداش تو را آشكارا يبه خاطر او پنهانى صدقه م

 .خواهد داد

5. نْهع اللَّه يضر فَّارنِ الصسنُ الْحب دمحم كَتَب
في   إِلَى أَبِي محمد الْحسنِ بنِ علي عليه السالم

                                                            
 .305ص : تحف العقول .182
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السالم  الْوقُوف و ما روِي فيها عنْ آبائه عليهم
ما   حسبِ  علَى  تَكُونُ  الْوقُوف: فَوقَّع عليه السالم

  183.يوقفُها أَهلُها إِنْ شَاء اللَّه تَعالَى

محمد بن حسن صفار از امام حسن عسكري عليه 
السالم در مورد وقف و رواياتي كه از پدران 

امام عليه السالم در جواب . بزرگوارشان رسيده پرسيد
گونه كه واقفان مقرر داشته اند وقف ها به همان: دندفرمو
  .باشدمي

  :احكام
اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يك  .1

نظام داخلى براى آن تنظيم كنند، ولى بعضى از 
بندهاى آن با مقتضاى وقفيت آن معارض باشد، 

  آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟

را وضع كند كه با  متولّى موقوفه حق ندارد چيزى
مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن 

  184.جايز نيست

                                                            
 .5567ح  237ص  4ج : ال يحضره الفقيهمن  .183
  .2004سؤال : اجوبة االستفتائات. 184
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هاى وقفى مصلّى يا  توان در زمين آيا مى.2
  حسينيه ساخت؟

هاى وقفى، قابل وقف مجدد به عنوان مسجد يا  زمين
طور مجانى  حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها به

عمومى مورد  يا يكى از مؤسسات  براى ساخت مصلّى
كس جايز نيست، ولى اجاره دادن نياز مردم براى هيچ

يا مدرسه   آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى
هاى  يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمين

مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معين شده است، 
 185.شودمصرف 

ليان ديگر اگر بعضى از متولّيان ادعا كنند كه متو.3
خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته 

  باشند، حكم شرعى چيست؟ 

واجب است بررسى اتهام كسانى را كه متهم به خيانت 
  186.هستند، به حاكم شرع ارجاع دهند

در توليت فرزند » ارشد و اصلح«اگر وصف  .4
عليهم ذكورى كه از جهت سنى در بين موقوف

                                                            
 .2044سؤال : اجوبة االستفتائات. 185
 .2007سؤال : اجوبة االستفتائات. 186
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ا اثبات رشد از همه بزرگتر است شرط باشد، آي
و صالح بودن هم واجب است يا اينكه مجرّد 

شود كه  بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى
  ؟اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود

  187.ايد همه شروط تصدى توليت احراز شودب

اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام  عده .5
به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه 

جد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مس
اند و آن را جزء مسجد  مسجد است نموده

اند، آيا اين كار آنان صحيح است؟ و آيا  كرده
 نماز خواندن در آن مكان جايز است؟

اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براى كتابخانه 
وقف شده است، كسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد 

از خواندن در آن جايز نيست و هر كسى را ندارد و نم
كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به 

اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى حالت اوليه

                                                            
 .2033سؤال : اجوبة االستفتائات. 187
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خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن 
  188.اشكال ندارد

هاى عمومى از دفن  اشخاصى در قبرستان .6
اموات در كنار بعضى از قبور جلوگيرى 

كنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در  مى
آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين 

 كار جلوگيرى كنند؟ 

اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميت براى هر فردى در 
آن مباح باشد، كسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر 
ميت خود در قبرستان عمومى ايجاد كند و از دفن 

  189.ر آن جلوگيرى نمايداموات مؤمنين د

  :داستان
   :داستان بهلول و هارون

 در سر بر و كرد احداث مسجدى بغداد در الرشيد هارون
 آن به بررسى براى كه روزى .نوشت را نام خود آن

اي؟ ساخته چه گفت و رسيد بهلول بود آمده مسجد
 دستور: بهلول گفت. امكرده بنا را خدا هارون گفت خانه

                                                            
 .2036سؤال : اجوبة االستفتائات. 188
 .2105سؤال : اجوبة االستفتائات. 189
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 شاه. كنند نقش ديوار بر تو اسم بجاى مرا اسم تا بده
 تو آن، نام بر و امساخته مسجد من گفت و شد غضبناك

خدا؟  خانه گوئىمى چرا پس: گفت بنويسم؟ بهلول را
 بگو: بگويم؟ بهلول به او گفت چه هارون گفت پس

 است، شخصى شهرت براى كه بنايى يعنى. خودم خانه
 براى زيرا ت،اس نادرست گذاشتن خدا خانه را آن نام
  190.نيست خدا

  : ضرب المثل
 شرع در دادن همسايگان به و دزديدن همسايگان نان

  .نيست

  :نكات
رد قبول خداوند قرار مي گيرد كه براي خدا وبا وعملي م

  اخالص انجام شده باشد

صاحب جواهر در مورد : مسجد در خصوصي وقف عدم
 المراد :فرمايد مسجد مي در خصوصي وقف ممنوعيت

 المسلمين كافة علي الموقوف المكان شرعا سجدبالم
 191.للصلوة

                                                            
 .74ص : دگي علما با سالطينحكايات برگزيده از زن .190
  .69ص  24ج : جواهر االحكام. 191
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  كتابنامه
مكارم شيرازى ناصر،  قرآن كريم با ترجمه آيت اهللا -
دفتر مطالعات تاريخ ومعارف ( دار القرآن الكريم,  قم

   ش 1373, )اسالمى
احكام وقف در شريعت اسالم، الكبيسي، محمد عبيد،   -

ن، انتشارات اداره كل مترجم احمد صادقي گلدر، مازندرا
  .1364حج و اوقاف و امور خيريه استان مازندران، 

جلدي، عميد، حسن، تهران،  2فارسي عميد، دورة   -
  .1364انتشارات اميركبير، 

جلدي، دهخدا،  15لغت نامه دهخدا، دوره   -
  .1377اكبرتهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  علي

عظم رهبري، حضرت ايت اجوبه االستفتائات مقام م -
  اهللا خامنه اي، تهران، انقالب اسالمي، چاپ اول

،  ، تهران ابن بابويه، محمد بن على، )للصدوق( األمالي -
   ش 1376،  كتابچى

بحرانى، سيد هاشم بن ،  البرهان في تفسير القرآن -
قسم الدراسات اإلسالمية : تحقيق و تصحيح،  سليمان

   ش 1374، بعثهمؤسسه ،  مؤسسة البعثة، قم
الترغيب و الترهيب، المنذري، زكي الدين عبدالعظيم  -

  .1388بن عبدالقوي، بيروت، انتشارات داراالحياء، 
 حميرى هشام ، ابن)هشام البن( النبوية السيرة -

  .المعرفة، بي تا دار ، بيروت، معافرى
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طوسى، محمد ، كتاب الغيبة للحجة) / للطوسي( الغيبة -
تهرانى، عباد اهللا و ناصح، : يق و تصحيحتحق،  بن الحسن

   ق 1411، دار المعارف اإلسالمية،  على احمد، ايران؛ قم
المغازي، ابو عبداهللا محمد بن عمر الواقدي، قم،  -

  ش1386انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، 
انساب االشراف، احمد بن يحيي بالذري، بيروت،  -

  موسسه االعلمي، بي تا
، )مجلسى(محمدباقر بن محمد تقي بحار األنوار، -

داراالحياء , بيروت, تحقيق و تصحيح جمعي از محققان
  ق1403, التراث العربي

،  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلّى اهللا عليهم -
كوچه باغى، : تحقيق و تصحيح،  صفار، محمد بن حسن

مكتبة آية اهللا المرعشي ،  محسن بن عباسعلى،  ايران؛ قم
   ق 1404،  النجفي

تاريخ مدينه منوره، ابن شبه نميري، موسسه تحقيقات  -
  تاو نشر معارف اهل بيت عليهم السالم، بي

جلدي، ابن اثير، عزّالدين،  13دورة   تاريخ الكامل، -
مترجم سيدمحمدحسين روحاني، تهران، انتشارات 

  .1385اساطير، 
قيق تح،  ابن شعبه حرانى، حسن بن على،  تحف العقول -

،  جامعه مدرسين،  قم، غفارى، على اكبر: و تصحيح
   ق 1363/  1404

 ، تهران، انتشارات القرآن تفسير فى البيان مجمع ترجمه -
  ش 1360 ،  فراهانى



157

١٥٧ 
 

تفسير الميزان، عالمه محمد حسين طباطبايي،   -
  .انتشارات موسسه انتشارات اميركبير

 تانتشارا ،مكارم شيرازي ناصر ،تفسير نمونه -
دارالكتب االسالميه، چاپخانه سرور، چاپ چهل ودوم 

   87سال
طوسى، محمد بن ، )تحقيق خرسان(تهذيب األحكام  -

  خرسان، حسن الموسوى،: تحقيق و تصحيح،  الحسن
  . ق 1407،  دار الكتب اإلسالميه،  تهران

جامع االحاديث الشيعه، المعزّي الماليري، اسماعيل،  -
  .1397، قم، انتشارات چاپ علمي

پور، علي، رياحي  چرا و چگونه وقف كنيم، دانش -
  .1388ساماني، نادر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 

: تحقيق و تصحيح،  ابن بابويه، محمد بن على،  خصال -
   ش 1362،  قم،  جامعه مدرسين، غفارى، على اكبر

  داستانها و حكايتهاي مسجد، غالمرضا نيشابوري، -
 ،جلدي 2پژوهي، دورة  رآن و قرآندانشنامة ق -

خرّمشاهي، بهاءالدين، تهران، انتشارات دوستان و ناهيد، 
1377.  

جلدي، صدر حاج  10دايره المعارف تشيع، دوره  -
سيدجوادي، احمد و همكاران، تهران، نشر شهيد سعيد 

  .1380محبي، 
،  ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى،  دعائم اإلسالم -

مؤسسة آل البيت عليهم ،  فيضى، آصف: حيحتحقيق و تص
   ق 1385،  قم،  السالم
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فتال ، )القديمة -ط( روضة الواعظين و بصيرة المتعظين -
،  انتشارات رضى،  نيشابورى، محمد بن احمد، ايران؛ قم

   ش 1375
سيري در سيرة نبوي، مطهري، مرتضي، تهران،  -

  .1388انتشارات صدرا، 
جلدي، رسولي  2آمدي، دورة غررالحكم و دررالكلم  -

محلّاتي، سيدهاشم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
1386.  

فرهنگ فارسي عاشورا، مهدي وحيدي صدر و سعيد  -
سپهري نيك، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

 1384اسالمي، 

جلدي، معين، محمد،  6فرهنگ فارسي معين، دوره  - 
  .1386تهران، انتشارات ثامن، 

فصلنامه وقف ميراث جاودان، سازمان اوقاف و امور  -
  .خيريه، تهران

جلدي،  7اكبر، دورة  قاموس قرآن، قرشي، سيد علي -
  .1376تهران، انتشارات دارالكتب االسالميه، 

كتاب من ال يحضره الفقيه، محمد بن علي بن  -
، تصحيح و تعليق علي )معروف به شيخ صدوق(بابويه

دفترانتشارات اسالمي وابسته به جامعه , قم, اكبر غفاري
 ق1413, مدرسين حوزه علميه قم

، تصحيح و )شيخ كلينى(كافي، محمد بن يعقوب كليني -
, تهران، دار الكتب اإلسالمية , تعليق علي اكبر غفاري

  ق1407
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،  ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة -
،  اسالميه،  ، تهرانغفارى، على اكبر: تحقيق و تصحيح

   ق 1395
جلدي، محمد بن مكرم بن  15لسان العرب، دوره  -

  .1363منظور، قم، نشر ادب حوزه، 
جم البلدان، الحموي، ياقوت بن عبداهللا، بيروت ، عم -

  . 1399انتشارات دارصار، 
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، حسين بن  -

ؤسسه آل ، تحقيق و تصحيح م)محدث نورى(محمدتقي
ق1408, البيت عليهم السالم قم، موسسه ال البيت

مضاربه با خدا، معاونت فرهنگي اوقاف، تهران،  -
معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور 

  خيريه، چاپ اول
معارف و معاريف، حسيني دشتي، سيد مصطفي، دوره  -
  .1385تهران، مؤسسة فرهنگي آرايه،  جلدي، 5
اييس في اللغه، احمد بن فارس زكريا، معجم المق -

  .1418بيروت، انتشارات دارالفكر، 
مفردات االلفاظ القرآن، الراغب االصفهاني، حسين بن  -

  .1423محمد،بيروت، انتشارات ذوي القربي، 
السالم، علي دوست  بيت عليهم منابع مالي اهل -

خراساني، نوراهللا، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
1379.  
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 ،اجتماعي آن -نگاهي به وقف و آثار اقتصادي -
هاي  فر، مصطفي، مشهد، انتشارات پژوهش سليمي

  .1370اسالمي آستان قدس رضوي، 
، تحقيق و )شريف رضي(نهج البالغه، محمد بن حسن -

  .ق1414, انتشارات هجرت, قم, تصحيح صالح صبحي
،  شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة -

،  مؤسسة آل البيت عليهم السالم: تصحيحتحقيق و 
   ق 1409،  قم،  مؤسسة آل البيت عليهم السالم

وفاء الوفا باخبار دار المصطفي، نورالدين علي بن  -
احمد السمهوني، بيروت، داراالحياء التراث العربي، 

  م1997
وقف و غدير، معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور  -

  .1385 خيريه، قم، انتشارات اسوه،
 


