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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 وقف ی از: کلیاتمقدمه
 تعریف وقف

وسیله یکی از عقود؛ مانند بیع، ال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، بهداشتن و حبس کردن عین موقف، نگه -
 0)امام خامنه ای( .که واقف آن را مشخص کرده است صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتی

  ، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام) .نگهداری از اصل چیزی و به استفاده گذاشتن منافع آن -
وقف گویند.  وال خود و اختصاص دادن منافع آن براى افراد خاص یا امور خیریه راام جدا کردن یک مال از -

 )آیت اهلل مکارم(

 وقف کردن فضیلت
 :فرمایندوقف فضیلت و ثواب زیادی دارد. امام صادق)ع( می

  2 .خَیْرٍ یُقْتَدَى بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِخَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ 

گذارد، سه چیز است: فرزند نیکوکارى که براى او استغفار کند، روش و که انسان از خود به یادگار میبهترین چیزى
 .که پس از مرگش جریان داشته باشدایکه مردم از او پیروى کنند، صدقه جاریهسنت خوبى

لیس یتبع الرجل بعد موته من األجر إال ثالث خصال: صدقة »قال:  السالم علیه هی الصحیح عن أبی عبد اللّفف

  3و ولد صالح یدعو له أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنة هدى سنّها فهی یعمل بها بعد موته،

قه ای که در زمان حیاتش جاری کرده باشد اجر و پاداش هیچ عملی بعد از مرگ به انسان نمی رسد، مگر سه عمل، صد
 )وقف( و... که پس از مرگش هم جریان داشته باشد

 4وقف از نظر شرع مقدّس اسالم چگونه است؟استفتاء: 
دادند  یالسالم( وقف را مورد توجّه قرار م همیوقف کار پسندیده و جزء باقیات الصالحات است و ائمه اطهار )عل -

که در عصر ما در برخی موقوفات پیدا شده و از صورت اصلی خارج و خرید و  منتهی به دلیل سابقه بدی
جهت حفظ و  حیصح یزیر نامهاز مردم شده و امیدواریم با بر یباعث سلب اطمینان بعض دهیفروش گرد

 (مکارم اهلل آیت) شود. برطرف و اطمینان کامل ایجاد ینیبدب نیصرف اوقاف ا

  اقسام وقف
 :شود مى تقسیم زیر انواع به علیهم موقوف و هموقوف اعتبار به وقف

                                                           
 سیستانی. لوقفا کتاب ،1ج موسوى،تحریرالوسیله، هخمینى، سید روح اللّ، 11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جحسینی خامنه ای، سید علی، 0

 الوقف،  کتاب 1ج الصالحین منهاج حسینی، علی سید
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=901&mid=110110  

 11، فصل هفتم، درس 1م معظم رهبری، جرساله آموزشی مقاحسینی خامنه ای، سید علی،  1
 ، کتاب الوقف1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  1
 0، مساله11پیک احکام  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=943&mid=251674


9 
 

 :موقوفه اعتبار به
 زمین یا خود زمین در حسینیه و مسجد احداث مانند نیست؛ مادى درآمد آن از مقصود که است وقفى: انتفاع وقف

 .موات

 اداره راىب مغازه وقف مانند دیگر؛ چیزى هزینه براى است، مادى درآمد آن از مقصود که است وقفى: منفعت وقف

 .بیمارستان یا و مدرسه مسجد،

 1: به اعتبار موقوف علیهم

همه فقهاء عظام وقف خاص را قبول دارند ولی تعابیری که برای تعریف آن آورده اند، با هم فرق دارد و  -
به دو قسم تقسیم نموده اند که وقف بر جهت و وقف  قبول دارند و همچنین همه فقهاء عظام وقف عام را هم

نوان است ولی در عین حال عبارات فقهاء با هم فرق دارد که برای حفظ امانت و نتیجه گیری بهتر متن بر ع
 نظرات در پایین آورده شده است.

 :رت امام رهو حض نظر امام خامنه ای

اند؛ مثل وقف چیزی برای امام جماعت ستفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصیا وقف خاص:

 .د یا دانشجویان یک دانشگاهمسج

استفاده کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاصّی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند  وقف عام:

 سراهاها و کاروانمساجد، پل

  1.ام مانند فقرا و ایت :بر عنوان عاموقف 

 نظر آیت اهلل سیستانی:

فرقی ندارد که انسان باشد یا غیر انسان مثل وقف خانه یا چیزی که وقف بر عین یا اعیان خاصی می شود  .0
 بستان بر کعبه مشرفه یا مسجد یا بر حرم یکی از ائمه یا بر زید و ذریه او.

می باشد فرقی ندارد که برای او  ،ستاآنچه وقف بر عنوان عامی که قابل انطباق بر عین و یا اعیان خاصی  .1
ائمه علیهم السالم در زمان حضورشان یا بر مرجع اعلی در زمان مصادیق طولی باشد مثل اوقاف شیعه بر 

 یا مصادیق طولی و عرضی باشد مثل وقف بر فقراء یا علمای بلد یا طالب یا ایتام.غیبت 

آنچه وقف بر عنوانی می شود که منطبق بر اعیان نمی شود که از آن تعبیر به جهت می شود فرقی ندارد که  .1
وقف باغ برای صرف در عزاداری امام حسین در فالن منزل یا اطعام ذریه فالنی  جهت خاص یا عام باشد مثل

 .یا بر معالجه بیماران یا تعلیم قرآن

  نظر آیت اهلل مکارم:

 استفاده جهت را محلّى شخصى اینکه ،مثل شود وقف ومحدودى معیّن افراد بردارى بهره براى مالى یعنى خاص وقف
 عبارت این معناى ؛«نسلٍ بعد نسالً اوالدم براى کردم وقف را مال این من»گویند مى  کند. گاهىمى  وقف خود اوالد

 بعد.  درنسلهاى ترتیب همین وبه رسدنمى  دوم نسل به چیزى است باقى اوّل نفرازنسل یک تا که است آن

                                                           
معظم ساله آموزشی مقام ر ، حسینی خامنه ای، سید علی،10، وقف، سوال 1ستفتائات، ج ح ،10، کتاب الوقف، مساله1موسوى،تحریرالوسیلة، ج هٰ  خمینى، سید روح الل0ّ

اجوبة  ، 0، سوال00، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، صفحه 11، درس 1رهبری؛ ج
 .0011کتاب الوقف، م 1سیستانی سیدعلی حسینی،منهاج الصالحین ج، 1101االستفتائات، سوال 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=01&lid=1&catid=18181&mid=18181 
 در پاسخ به استفتاء امام خامنه ای هم آمده است که این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند که داللت بر سه قسم دارد. 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=45&lid=0&catid=28386&mid=28386
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 است:  نوع دو بر عام وقف
 تمام به آن مالکیت تمام اینکه نه گرفته صورت ملک فک واقع در صحیحتر نظر طبق جا این در که برجمیع؛ وقف ـ0

 رسیده .  مسلمین
 است عام وقف دیگر عبارت به خاص، نه است عام وقف هم . اینکندمى طالب بر وقف مثالً خاص؛ برعنوان وقف ـ1

 داشت توجه شده. باید واقع علیه موقوف که است عنوانى همان مالک بلکه و نیست ملک فکّ اینجا خاصى. در برعنوان
 است. مالک اوست، دردست که اىخزانه نسبت به دولت عنوان باشد. مثالً مالک تواندمى  عنوان

 وقف عام بودن وقف به امامان 

 وقف بر امامان شیعه و حضرت عباس وقف عام است یا خاص؟
 0)آیت اهلل مکارم( .وقف عام است  -

 السالم وقف عام است یا خاص؟ وقف بر امام حسین علیه
  1)آیت اهلل مکارم( .ف این وقف خاص امام حسین علیه السالم استمصر  -

 چگونگی ثبوت وقف

 وقف بودن اشیاء چگونه ثابت می شود؟

 :شودنامه اثبات کننده وقف بودن چیزی نیست. بلکه وقف به یکی از طرق زیر ثابت میصرف وجود وقف

ن نمایند و همچنین ورثه او بعد از مرگش اعتراف که مال وقفی در دستشان است، اعتراف به وقف بودن آکسانی .0
 .کنند

این که ملک در تصرف وقف است یعنی آنها که ملک را در اختیار دارند با آن معامله وقف را می کنند و کسی هم  .1
 . )حضرت امام(اندکردهکه مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را میمعارض آنها نیست قبالً کسانی

 .فر عادل گواهی به وقفیت دهنددو ن .1

 1، امام خامنه ای(حضرت امام).با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمینان حاصل شود که وقف است .0
)دو شاهد عادل( و تنها با ادّعا و حتّى وقف  هیّشرع نهیّب ایعلم و شهرت در محل است و  قیاز طر ایثبات وقف بودن ا. 1

 0)آیت اهلل مکارم(مورد اعتماد باشد. نامهثابت نمى شود، مگر آن که وقف  زىیچ نامه هاى مشکوک

 ادعای ملکیت یک نفر و وقفیت دیگری

اگر شخصی ادعا کند که آن ملک وقف بوده و شخص دیگری در ملک تصرف مالکانه می کند، 

 تکلیف چیست؟
ى وقف شده، بدون آنکه ثابت کند که فعال اگرمدعی وقف اثبات کند که آن ملک بر پدران او نسلى بعد از نسل  -

وقف است، از دست متصرف گرفته نمی شودولى اگر ذو الید در مقابل ادعاى طرفش اقرار کند که آن قبال 

                                                           
0 118918&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
1 110189&mid=01118&catid=1&lid=10in.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/ma  
، سایت امام خامنه ای، 108، صفحه11، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج91، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

9880D98818D98888D%-9881D18A88D98AD%DA%A88D18A88/%D11http://www.leader.ir/fa/book/ ،احکام وقف ،
 8ل، سوا00، صفحه0191، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ مهرماه111سوال

0 110110&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40367&mid=268958
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40368&mid=251689
http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251724
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گردد و از او او ساقط مى« ید»وقف بوده ولى بعدا مجوّز فروش پیدا شده است و آن را خریده است، حکم 
 0، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامشود.)ز و وقوع خریدن، ملزم مىشود و به اثبات وجود مجوّگرفته مى

 مورد اطمینان سندداشتن 

 داللت نوشته بر وقفیت

اگر کتاب و یا قرآنی که روی آن نوشته شده است وقف فالن... آیا با این نوشته وقفیت ثابت می 

 شود؟

ولى بر آن نوشته شده کیت آن را دارداگر کتاب یا مصحف یا غیر اینها در دست شخصى باشد و او دعواى مل -
شود؛ پس خریدن از او جایز است ولى اى حکم به وقفى بودن آن نمىکه وقف است، به مجرّد چنین نوشته
باشد، پس اگر بر مشترى در حال بیع اى در آن عین، عیب و نقص مىظاهر این است که وجود چنین نوشته

 1(امامحضرت پوشیده بماند، حق خیار فسخ دارد.)
اگر در کتاب یا مصحفی نوشته شده )انه وقف( پس اگر قرائن اطمینان آوری بر وقفیت وجود دارد مانند مهر  -

کتابخانه معروفی یا عالم مشهوری در اینجا حکم به وقفیت می شود و همچنین اگر احراز شود این کتاب در 
و اگر بعدا ادعا کند که این نوشته به  تصرف نویسنده آن جمله بوده است به دلیل اقرارش بر علیه خودش.

جهت مصلحتی بوده است باید آن را با بینه اثبات کند مگر اینکه اطمینان به صدقش حاصل شود. )آیت اهلل 
 1سیستانی(

 0)آیت اهلل مکارم(ثابت نمى شود، مگر آن که وقف نامه مورد اعتماد باشد. زىیوقف نامه هاى مشکوک چ -

 میت دال بر وقفیت  پیدا شدن برگه در ماترک

اگر برگه ای در ما ترک میت پیدا شود که نوشته باشد فالن ملکم وقف است و قبض و اقباض هم 

 صورت گرفته است؛ آیا وقف بودن آن ملک ثابت می شود؟

و قبض و اقباض واقع شده است، به اش ظاهر شود که فالن ملکش وقف استاگر ورقى به خط میت در ترکه -
که علم یا اطمینان به آن حاصل نشود؛ زیرا احتمال دارد که شود مادامىبه وقفى بودن آن نمىمجرّد آن حکم 

 1(حضرت امامافتد.)او آن را نوشته تا وقف نماید کما اینکه خیلى زیاد اتفاق مى
به مجرد نوشته حکم به وقفیت نمی شود حتی اگر به خط خود میت باشد اما اگر قرائنی دال بر اعتراف به  -

قفیت وجود دارد مثل مهر شخص یا اثر انگشتش و فقدان بعض شرائط وقف هم احراز نشود حکم به وقفیت و
 1می شود. )آیت اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم(ثابت نمى شود، مگر آن که وقف نامه مورد اعتماد باشد. زىیوقف نامه هاى مشکوک چ -

 
 

                                                           
 .0181، م1الصالحین ج .سیستانی، سید علی حسینی، منهاج91، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 91، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0180، م1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج1
0 110110&mid=18810&catid=1&lid=10info=https://makarem.ir/main.aspx?type  
 91، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 .0181، م1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج1
1 110110&mid=18810&catid=1&lid=10m.ir/main.aspx?typeinfo=https://makare  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251724
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251724
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 معتبر در وقفشرایط  :فصل اول
 قفالف( شرایط صحت و

 که آن شروط عبارتند از: برای اینکه وقف صحیح باشد باید شرایطی وجود داشته باشد

 1الزم است انشاء .1

 :گردد وقف محقق شرعا الزم است یت به تنهایی کافی نیست، بلکهدر وقف ن

  2صیغه به وقفالف: 

وقفت، حبست، بگوید: اینکه که داللت بر انشاء معنای یاد شده برای وقف بکند کافیست.) مثل  چیزی هر -
، بلکه حتی تصدقت اگر همراه با چیزی که اراده وقف را می رساند همراه باشد، مثال بگوید که صدقه 1لتسبّ

  دادم، یا زمین را حبس کردم و...(ابدی که نه فروخته شود و نه بخشیده شود، همچنین زمینم را موقوفه قرار 

 4وقف با کتابتحکم 

)امام خامنه ای، . کندشود وگرنه کفایت نمىوقف را تحویل دهد وقف محقق می در هر صورت چنانچه مورد -
 حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 کتابت( طالق یا و نکاح امثال غیر در) ما نظر به چون شودمى حاصل وقف هم کردن امضاء و نوشتن با -
 است، لفظى انشاء به نسبت بیشترى اهمیّت داراى کتابت با انشاءِ عرف، در حتى و است صیغه خواندن جانشین

 . )آیت اهلل مکارم(نیست مقبول نباشد کتابت تا و ندارد اعتبار تنهایى به لفظ دنیا سراسر مهم معامالت در زیرا

 لزوم عربی بودن صیغه یا جمله ماضی بودن آن؟

 1.ت می کندو جمله اسمیه نیز)مثل هذا وقف( کفای الزم نیست و ماضی بودن عربی بودندر صیغه وقف  -

 6وقف معاطاتی .ب

 .صحیح است ،چیزی را برای مصلحت عمومی مردم حبس کند طاتادر مع اگر -

                                                           
 خمینى، سید روح اهلل، 0991برداشت از اجوبة االستفتائات، سوال سوال  ،11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج حسینی خامنه ای، سید علی،، 

 . سایت مکارم0019م 1ید علی حسینی، منهاج الصالحین ج. سیستانی، س0، کتاب الوقف، مساله1موسوى،تحریرالوسیلة، ج

، 11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج حسینی خامنه ای، سید علی، . 0، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح اللّّ 1
 9119011101وصی از سایت آیت اهلل مکارم به شماره.، استفتای خص0019م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج

 .دادم قرار خیر راه . در 1
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

1101102&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  سواالت ، استفتاء خصوصی، 0، مساله1پیک احکامو
سید علی ، 0استفاده از اطالق مساله  ، کتاب الوقف،1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل ، 110110سامانه جامع وقف، مساجد و قبرستان سوال شماره 

 0019برداشت از م 1حسینی، منهاج الصالحین ج

، کتاب الوقف، 1جلد،ج 1،تحریرالوسیلة، موسوى، خمینى، سید روح اهلل 11، فصل هفتم، درس 1له آموزشی مقام معظم رهبری، جرسا حسینی خامنه ای، سید علی،  1
. 1111، م1. بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، ج1111شمسی، م 0191. مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، تاریخ انتشار 0مساله

 .0119و 0110 و 0019 برداشت از مساله 1ستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین جسی
، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 8، مساله 0غه، پیک احکامآیت اهلل  مکارم، استفتائات وقف، وقف معاطاتی، انعقاد وقف بدون اجرای صی، سایت 0019برداشت از م 1منهاج الصالحین ج

110180&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251731
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251731
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40365&mid=251681
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در مثل مساجد و مقابر و راهها و خیابانها و پلها وکاروانسراهایی که برای آمدن مسافرها و درختهایی که برای 
اند بلکه حتی مثل بوریا و فرش برای استفاده و بهره بردن عابرین پیاده از سایه و یا میوه آنها غرس شده 

 .مساجد و قندیلها و لوسترها برای مشاهد مشرفه و امثال اینها معاطات صحیح است

 1 نحوه وقف معاطاتی در مسجد و قبرستان و پل:

نماز در آنجا اجازه بدهند و بعضی از مردم) ولو اگر ساختمانی به عنوان مسجد بسازد و به عموم مردم برای  
در آن نماز بخوانند در وقف آن کافیست و مسجد می شود و اگر قطعه ای از زمین را برای قبرستان  (یک نفر

ن را بدهد وبعضی از مسلمین معین کند و در اختیار آنها بگذارد و اجازه عمومی به آنها برای دفن در آن زمی
د و شروع به عبور از روی پل بکنند در آن دفن شوند یا پلی بسازد و در اختیار عابرین بگذار اموات )یک میت(

 .در وقف بودن اینها کفایت می کند

 حکم معاطات )بدون صیغه( برای مسجد در ملکی که قبال ساخته شده 

نیت کند که مسجد باشد و  و انسان ؛مانند خانه یا دکان بوده است ی که ملک شخصیساختمان اگر

آیا حکم مسجد بر آن بار  را اجراء نماید، وقف کند بدون آنکه صیغه دعوتمردم را به نماز در آن 

 2می شود؟

 اکتفا به آن مشکل است. و همچنین است حال مانند کاروانسرا و پل. )حضرت امام(  -

 عالوه بر صیغه یا معاطات لزوم قصد مسجدیت در وقف مسجد

نمازگزاران و عبادت در وقف مسجد باید عنوان مسجدیت قصد شود، بنابراین اگر مکانی را برای نماز خواندن  -
مسلمانان وقف کند؛ صحیح است ولی تا زمانی که مقصود واقف عنوان مسجد نباشد، مسجد نمی شود و اگر 
بگوید این زمین را به عنوان مسجد قرار دادم هر چند چیزی که داللت بر وقف و حبس باشد را ذکر نکرده 

مین را به عنوان مسجد وقف کردم و یا وقف باشد کافیست ولی احتیاط مستحب اینست که بگوید من این ز
 1.کردم تا مسجد باشد

                                                           
، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىسید روح اهلل  خمینى،0

 8، مساله 0غه، پیک احکام، سایت آیت اهلل  مکارم، استفتائات وقف، وقف معاطاتی، انعقاد وقف بدون اجرای صی0019برداشت از م 1منهاج الصالحین ج
110180&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 .0، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  1
. 11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج حسینی خامنه ای، سید علی،، 1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل   1

، . سایت آیت اهلل  مکارم، استفتائات وقف، وقف معاطاتی، انعقاد وقف بدون اجرای صیغه0011برداشت از م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج
119118&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= آیا زمینی که اختصاص به مسجد داده   :رسشپ

ت گرفته باشد و زمین قبلی ساختمانی درآن ساخته شده ومسجدهم در زمینی دیگرساخته شده شده است میتوان با زمینی دیگرتعویض کرد؟ حال اگر این کار صور
باید ساختمانی که در زمین مسجد ساخته اند را مسجد قرار دهند و همچنین ساختمانی که در زمین جایگزین به نیت مسجد ساخته اند نیز در  : تکلیف چیست؟ پاسخ

 .حکم مسجد است

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40365&mid=251681
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40372&mid=269058
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40372&mid=269058
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 0 کردن یا معاطات به نیت مسجد؛ بدون خواندن صیغه وقف حکم ساخت بناء

 به توجه با ولی کردم، بنا روستا در مسجد نیت به را ساختمانی الهی توفیق و فضل به اینجانب

 مسجد به نیازی حاضر حال در مزبور روستای جا، آن در آموزشی مرکز وجود عدم و مسجد دو وجود

 به نماز رکعت دو و نشده جاری مسجد عنوان به آن وقف صیغه هنوز که این به توجّه با. ندارد

 شرعی اشکال که صورتی در دارم آمادگی اینجانب است، نشده خوانده آن در مسجد در نماز عنوان

 این دهم، قرار پرورش و آموزش اختیار در را ساختمان آن و داده تغییر را خود نیّت باشد نداشته

 دارد؟ حکمی چه مسأله
 خواندن برای نمازگزاران به آن تحویل بدون و وقف صیغه انشاء بدون مسجد، نیّت به ساختمان ساختن مجرّد -

 تصرّفی هر دارد حق او و ماند می باقی مالک ملک در بلکه نیست، کافی آن تمامیّت و وقف تحقّق برای نماز،
)امام خامنه  .ندارد اشکال پرورش و آموزش اداره به ساختمان آن تحویل نتیجه در بکند، آن در خواهد می که

 1ای(

 ادعای عدم قصد واقف بعد از قبض موقوفه

شود کما از او شنیده نمى ادعا کند که قاصد نبوده را واقع سازد و قبض حاصل شود، سپس یوقفواقفی  اگر -
 1، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامجمیع عقدها و ایقاعات.) اینکه همین حال است در

 نمودن وکیل گرفتن برای وقفحکم 

 0.جایز استنمودن وکیل گرفتن برای وقف  -

 وقف فضولیحکم 

 1. ولی احتیاط مستحب خالف آن است است جاری صحیح فضولی در وقف -

                                                           
، رساله آموزشی مقام معظم 0، کتاب الوقف، مساله1ق، ج ایران، اول، ه -مطبوعات دار العلم، قم ذ جلد، مؤسسه  1،تحریرالوسیلة، موسوى خمینى، سید روح اهلل0

اطاتی، انعقاد ، سایت آیت اهلل  مکارم، استفتائات وقف، وقف مع0019برداشت از م 1،سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج11، فصل هفتم، درس 1رهبری، ج
 =mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&110180وقف بدون اجرای صیغه، 

 0991سوال االستفتائات، اجوبة علی، سید ای، خامنه . حسینی 1
 .0181، م1. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج91، کتاب الوقف، مساله1، تحریر الوسیلة، جموسوى هسید روح اللّخمینى، 1
احکام وقف،؛ فصل سوم  /sn=009fa/book/https://www.leader.ir?10989، 1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى خمینى، سید روح اهلل0

ی این ، اگر افرادی اقدام به جمع آوری پول از نیکوکاران و خرید خانه ای با آن به قصد حسینیه کنند، آیا اقدام آنان برای جمع آوری پول برا010وکالت در وقف ،سوال
یا آنکه باید برای این کار از صاحبان پولها وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا کار کافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند 

آوری پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق می کند تا حق وقف داشته باشند؟جواب:  مالک باشد و یا در حکم مالک، و این افراد مالک نیستند، آیا به صرف جمع
وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکین صحیح است، همچنین اجوبه االستفتائات،  حسینیه عنوان به خرید، از بعد را خانه تا باشند وکیل رخیّ افراد طرف از اگر 

.، مکارم شیرازی، ناصر، 0080برداشت از م 1. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج1111سوال
119111&mid=18811&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= رسش : آیا میتوان مقداری پول را به نیت وقف پ

 .وقف کند دیکه خر نیپول بخرد و بعد از ا خانه را از طرف صاحب نکهیشود مگر ا یکار وقف محسوب نم نیپاسخ : ا به کسی داد که صرف خرید خانه کند؟
 آیا فضولی در وقف جاری هست یا خیر ؟ 101011    ، شماره استفتاءاستفتاء خصوصی، 1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 .یست که فضولی در وقف جاری باشد، لیکن احتیاط، خالف آن است( بعید ن0ج در صورت صحت، و اجازه مالک، آیا مالک، واقف محسوب می شود یا غاصب؟ -1
، آمده است که فضولیت در وقف و حبس جریان ندارد ولی در تحریرالوسیله خالف آن است که ما در متن نظر  01، احکام وقف، سوال 1در استفتائات حضرت امام، جلد

 تحریرالوسیله را آوریم.

ت آیت اهلل مکارم، استفتائات، وقف، وقف باطل، وقفرزمینهایی که توسط دیگران احیاء شده، ، سیستانی، سید علی حسینی، سای T( مالک، واقف محسوب می شود1ج
 mid=18811&catid=1&lid=10fo=https://makarem.ir/main.aspx?typein&110108، 8000، م1منهاج الصالحین، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40365&mid=251681
https://www.leader.ir/fa/book/149?sn=21989
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=269022
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=269022
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=251748
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 الزم نیست قبول. 2

لها و امثال اینها قبول الزم نیست، و حکم در مورد وقف بر در وقف بر جهات عامه مثل مساجد و قبرستانها و پ -
کم شرع و یا اهر چند احتیاط مستحب اینست که ح عناوین کلی مثل فقرا و فقهاء و مثل اینها هم همین است

 0. کسی که منصوب از طرف حاکم شرع است قبول کند
که  ستا د احتیاط مستحب اینمثل وقف بر ذریه و اوالد قبول الزم نیست هرچن در وقف خاصهمچنین 

 .د نکن موقوف علیهم قبول

 شرط نیست قربتقصد . 3

، حضرت امام.)احتیاط مستحب داشتن قصد قربت استقصد قربت حتی در وقف عام هم الزم نیست هر چند  -
 .1امام خامنه ای(

 .)آیت اهلل سیستانی(الزم نیست خصوصا وقف خاص مثل وقف بر ذریه وقفصحت قصد قربت در  -
 ازیمثال در وقف بر اوالد ن ستین نیموارد چن یبه قصد قربت دارد و در بعض ازیموارد عبادت است و ن یر بعضد -

 )آیت اهلل مکارم(.ستیبه قصد قربت ن

 اختالفی است قبضاشتراط . 4

، حضرت امامقبض کردن شرط است و باید با اجازه واقف باشد.)   -چه عام و چه عام-در صحیح بودن وقف -
 1امنه ای(امام خ

و مشهور اینست که باید قبض با اذن واقف باشد و چنانچه بدون اذن واقف الزم است  در وقف خاص قبض -
ولی در وقف بر جهات و عناوین عامه قبض صورت گیرد کافی نیست ولی این مطلب خالی از اشکال نیست. 

 قبض الزم نیست. )آیت اهلل سیستانی(
 به قبض خاصّی فرد بر یاوقف براوالد وقف مانند خاص . دروقفدارد وجود تفاوت وعام خاص وقف ینب -

 عام وقف در شود. ولی داده تحویل موجود نسل به باید است نسل بعد اگرنسالً و است الزم علیهم موقوف
 صیغه ازخواندن پس که است آن مستحب نیست. هرچنداحتیاط الزم قبض آن وامثال ومدرسه مسجد مانند

 یکه واقف مخالفت یدر صورتو  گردد کامل وقف تا دهند قرار شده آنها براى وقف که نىکسا اختیار در را آن
 )آیت اهلل مکارم( .ستیقبض الزم ن یبر مخالفت نباشد، اجازه او برا یقرائن اینداشته و 

                                                           
، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

نیاز به قبول وقف از طرف موقوف .، سایت آیت اهلل مکارم، استفتائات وقف، شرایط وقف، عدم 0011، م1منهاج الصالحین، ج

  https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=18810&mid=110101، علیهم

، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1ه، کتاب الوقف، مسال1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ
 9100181111کد رهگیری: . استفتاء خصوصی، اینترنتی از سایت آیت اهلل مکارم، 0010، م1منهاج الصالحین، ج

، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1قام معظم رهبری، ج، رساله آموزشی م8، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
سایت آیت اهلل مکارم، استفتائات، وقف، لزوم قبض در وقف  0018 و 0011و 0011، م1منهاج الصالحین، ج

110100&mid=11&catid=1&lid=10ain.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/m  ،9901181100و استفتاء خصوصی 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251740
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=30&mid=251714
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=30&mid=251714
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 1بض در وقف خاصاالف. ق

می کند بلکه قبض در وقف خاص باید موقوف علیهم قبض نمایند و قبض طبقه اول از سایر طبقات کفایت  -
، امام خامنه حضرت امامافراد موجود از طبقه اول نسبت به افرادی که بعدا به دنیا خواهند آمد کفایت می کند.)

 (ای

 (، آیت اهلل مکارمالزم است. )آیت اهلل سیستانی موقوف علیهم و یا ولی و یا وکیل آنها در وقف خاص قبض -

 موجوداز موقوف علیهم  بعضی قبضحکم 

بعضی از موقوف علیهم قبض نمایند، نسبت به همان نفر(  11جمعی باشند )مثال موجود موقوف علیهم  اگر -
، امام خامنه حضرت امام) افراد وقف صحیح است و نسبت به افرادی که قبض نکرده اند وقف صحیح نیست.

 1(، آیت اهلل سیستانیای

 3بض در وقف عاماب. ق

مثل مساجد و چیزهایی که بر مساجد وقف می شوند، اگر برای آنها در وقف بر جهات عامه و مصالح عمومی  -
قیم و یا متولی قرار داده باشد، باید قیم و یا متولی وقف اخذ کند و یا حاکم قبض نماید ولی  ، شخص واقف

احتیاط مستحب اینست که با وجود قیم و متولی وقف به وجود قبض حاکم اکتفا نشود.ولی اگر قیم و یا متولی 
 (حضرت امامخص نکرده باشد، باید حاکم قبض کند. )مش

در این حالت، قیّم و متولی تعیین شده توسط واقف )که در حین وقف تعیین کرده است( باید قبض کند و اگر  -
 )امام خامنه ای( این دو نبودند، حاکم شرع باید قبض نماید.

قبض، نیازی به قبض حاکم نیست. )آیت  بر فرض اعتباردر وقف بر عناوین وجهات عامه قبض معتبر نیست و  -
 اهلل سیستانی(

مستحب آن است که پس از  اطی. هر چند احتستیدروقف عام مانند مسجد و مدرسه و امثال آن قبض الزم ن -
 اهلل مکارم( تی)آ کسانى که وقف براى آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد. اریآن را در اخت غهیخواندن ص

 4عناوین ج. قبض در وقف بر

در عناوین کلی مثل فقرا و طالب، اگر بعضی از افراد قبض کنند کفایت می کند، مثال در جایی که موقوفه را  -
به مستحق برای بهره بردن از منافع آن تسلیم کند، مثال اگر مالی را برای فقرا وقف کند و یک فقیر قبض 

کونت فقرا وقف کند، و یا چهارپایی را برای سوار نماید، کفایت می کند، و مثال اگر خانه موقوفه را برای س
شدن زوار و یا حجاج به یک زائر و یا حاجی تسلیم نماید و او هم سوار شود، بله صرف بهره بردن از منفعت و 

                                                           
. سیستانی، سید علی حسینی، 11، درس  1. خامنه ای، سید علی حسینی، رساله آموزشی ج8، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

استفتاء اینترنتی از سایت آیت اهلل مکارم، به شماره پیگیر ی  , مکارم، استفتائات، وقف، لزوم قبض در وقف .، سایت آیت اهلل0011، م1منهاج الصالحین، ج
9811101111100110&mid=11&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=   سیستانی، سید علی حسینی، منهاج

 .0018 و 0011و 0011، م1الصالحین، ج
، سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج8، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

 .0011، م1منهاج الصالحین، ج
، سیستانی، سید علی حسینی، 8، کتاب الوقف، مساله1، خمینى، سید روح اهلل موسوى،تحریرالوسیلة، ج11، فصل هفتم، درس 1م معظم رهبری، جرساله آموزشی مقا1

  mid=18810&catid=1&lid=10ain.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/m&0018.110100، م1منهاج الصالحین، ج
سیستانی، سید علی حسینی، ، 8، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى، خمینى، سید روح اهلل 11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج0

 =mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&110100، 0018، م1منهاج الصالحین، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=30&mid=251714
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=30&mid=251714
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251714
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251714
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میوه بدون در اختیار قرار دادن عین موقوفه کفایت نمی کند، بنا بر این اگر باغی را برای فقرا وقف کند، دادن 
ز میوه آن باغ به یک و یا چند فقیر در حالی که خودش باغ را در تصرف داشته باشد، کفایت نمی مقداری ا

 (حضرت امامکند، بلکه دادن میوه ها به ولی عام و یا خاص کفایت نمی کند.)
 )امام.اگر یکی از این افراد )فقراء، ایتام و...( مال وقفی را قبض کند و مستولی بر عین مال شود، کافی است -

 خامنه ای(
در وقف بر عناوین وجهات عامه قبض معتبر نیست و بر فرض اعتبار قبض، نیازی به قبض حاکم نیست. )آیت  -

 اهلل سیستانی(
مستحب آن است که پس از  اطی. هر چند احتستیدروقف عام مانند مسجد و مدرسه و امثال آن قبض الزم ن -

  اهلل مکارم( تینها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.)آکسانى که وقف براى آ اریآن را در اخت غهیخواندن ص

 1د. قبض در وقف مسجد و قبرستان

خوانده  و قبض توسط نمازگزار مسجد تسلیم آن با اجازه واقف، به عنوان یک نمازاگر مسجدی را وقف کند و  -
ر آن زمین با اجازه ددفن یک میت  ،برای قبض کفایت می کند و اگر زمینی را برای قبرستان وقف نماید شود

 (ای، امام خامنهحضرت امام.)کفایت می کندزمین  و قبض انجام شود در قبض تسلیمبه عنوان  واقف
؛ خصوصا که نیت واقف این باشد که موقوفه در دستش در وقف بر عناوین وجهات عامه قبض معتبر نیست -

نیازی به قبض حاکم نیست. )آیت اهلل  و بر فرض اعتبار قبض، بماند و بر حسب آنچه وقف نموده عمل نماید
  سیستانی(

مستحب آن است که پس از  اطی. هر چند احتستیوقف عام مانند مسجد و مدرسه و امثال آن قبض الزم ن در -
  اهلل مکارم( تی)آ کسانى که وقف براى آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد. اریآن را در اخت غهیخواندن ص

 2بودن موقوف علیهمیا مجنون ر قبض در صورت صغیه. 

 . اگر در بین موقوف علیهم صغیر و یا مجنون )قاصر( باشند ولی آنها باید قبض نماید -

 3که خودش واقف است قبض ولی

اگر واقف، ولی شرعی افرادی باشد که مال برای آنان وقف شده است، در این صورت صحت وقف متوقف به  -
، امام خامنه ای، حضرت امام).ض از جانب مولّی علیه را داشته باشدقبض جدیدی نیست. البته باید قصد قب

  (آیت اهلل سیستانی

                                                           
نی، سیستانی، سید علی حسی، 11، فصل هفتم، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج9، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 =mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&110100، 0018، م1منهاج الصالحین، ج
 سواالت سامانه جامع وقف، مساجد و قبرستان استفتاء خصوصی، نه ای، سید علی حسینی، ، خام8، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

 9901191110و استفتاء خصوصی،  811111
 1101مسالهبرداشت از مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل،  ، 0010و  0011مبرداشت از ، 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج 0191/19/00

 ، 11، فصل هفتم، درس1. خامنه ای، سید علی حسینی، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1، تحریر الوسیلة، جموسوى همینى، سید روح اللّخ1
 .0001، م1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج، 811111 سواالت سامانه جامع وقف، مساجد و قبرستان استفتاء خصوصی، 

110101&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251714
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251712
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 1موقوف علیهمبودن موقوفه در دست  ودیعهو. قبض در صورت عاریه یا 

 کهبه عنوان ودیعه و یا عاریه در دست موقوف علیه باشد نیاز به قبض جدید نیست به این ه مثالاگر عین موقوف -
آن عین در دست موقوف علیه با اجازه  ه باید باقی ماندنقبض نماید بل آن راد و مجددا ردانآن عین را برگ

 (، امام خامنه ایحضرت امام) باشد.به عنوان وقف  و باید اذن در بقاءواقف باشد 

که اگر عین موقوفه مثال به عنوان ودیعه و یا عاریه در دست موقوف علیه باشد نیاز به قبض جدید نیست به این -
چنانچه بنا بر فرض شرط دانستن اینکه قبض باید با اذن  آن عین را برگرداند و مجددا آن را قبض نماید بله

باید باقی ماندن آن عین در دست موقوف علیه با اجازه واقف باشد و باید اذن در بقاء به عنوان  واقف باشد
 .)آیت اهلل سیستانی(وقف باشد

ودیعه و یا عاریه در دست موقوف علیه باشد نیاز به قبض جدید نیست به اینکه اگر عین موقوفه مثال به عنوان  -
 .)آیت اهلل مکارم(آن عین را برگرداند و مجددا آن را قبض نماید

 2ز. فوریت در قبض

در زمانی دیگر )زمان متاخر( آن را عینی را در زمانی وقف نماید و در قبض فوریت شرط نیست، بنا براین اگر  -
که قبض صورت  از زمانیدر مواردی که قبض شرط صحت است )اقباض کند( کفایت می کند و  تحویل دهد

  (، آیت اهلل سیستانیی، امام خامنه احضرت امام) .بگیرد وقف تمام می شود

 3موت واقف قبل از قبضحکم 

 یشود و آن مال به عنوان ارث به ورثه م یوقف باطل م ،ردیبماگر واقف قبل از قبض طرف مقابل  -
  (یامام خامنه ا ،حضرت امامرسد.)

شود و آن مال به عنوان ارث به ورثه  یوقف باطل م رد،یقبض طرف مقابل بم در وقف خاص اگر واقف قبل از -
 (آیت اهلل مکارم ،.)آیت اهلل سیستانیرسد یم

 4شرط است ابدی بودن. 5

، بله چنانچه قصد حبس ده باشددر وقف شرط است که دائمی باشد به این معنا که موقت به مدت زمانی نش -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای،  ،امحضرت ام) .داشته باشد، حبس صحیح است

)امام خامنه ای، آیت اهلل  .وقف شرط است که دائمی باشد به این معنا که موقت به مدت زمانی نشده باشددر  -
 مکارم(

                                                           
 10، برداشت از سوال ل : احکام انشاء ، قبول و قبض وقففصل اوسایت ادمین، احکام وقف،  .00، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 .0011، م1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج
110180id=&m01111&catid=1&lid=10https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo= برداشت از مساله 

. سیستانی، سید علی حسینی، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ
 .0011، م1منهاج الصالحین، ج

 .11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج00مساله، کتاب الوقف، 1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح اللّ 1
110101&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= حین، ،   سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصال

 0011، م1ج

. شرایط کلی وقف. 0، مورد11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ
 .0081، م1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج

110101&mid=18810&catid=1&lid=10https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40373&mid=251781
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40373&mid=251781
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251713
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251712
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251712
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نوان مسجد وقف شود و بعد از مثالً ده سال به ع یمدّت موقت یبرا یاست مکان زیجا ایآ

 ورثه او برگردد؟ ایواقف  تیّمدّت دوباره به ملک نیا یانقضا
اجاره کنند و در آن مسجد  شتریمثالً پنجاه سال و ب یرا به مدت طوالن نیاگر زموقف صحیح نیست ولی  -

 (امام خامنه ای) 0 مدت حکم مسجد دارد. نیاحداث کنند، در ا

  2اآلخرمنقطع  وقف بررسی مشروعیت

منقطع و  بودهحقیقتا وقف علیهم و یا قطع شدن موقوف علیهم وقف شود، تا زمان انقراض موقوف  اگر ملکی -
مثال وقف بر اوالدش نماید و به یک بطن و یا چند بطن که غالبا منقرض می شوند، اآلخر نامیده می شود 

و بعد از عنوان وقف منقطع  اآلخر صحیح است اکتفا نماید، و مصرف برای بعد از انقراض آنها را ذکر نکند، به 
، آیت اهلل حضرت امامبه واقف و یا ورثه واقف بر می گردد، )عین موقوفه  و  یت از بین می رودآن وقف

 (.، امام خامنه ایسیستانی
 وقف منقطع االخر مشروعیت ندارد.)آیت اهلل مکارم( -

 3:حکم مالکیت موقوفه در صورت انقراض موقوف علیهم

 د هستند برمی گردد.وموقوف علیهم منقرض شوند و موقوفه به ورثه واقف که در زمان مرگ واقف موج اگر -
 (آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای،  ،حضرت امام)

 فوت والدین تکلیف مال وقفی چیست؟ از ملکی وقف خاص برای والدین باشد بعد اگر
 0)آیت اهلل مکارم(.گردد یفوت کرده، به وراث او باز مگردد و اگر  یپاسخ : اگر واقف زنده است به او بر م -

 5االول منقطعوقف  بررسی مشروعیت

کما اینکه آن را وقف نماید در صورتى که اول ماه  وقفى که اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد -
صیغة وقف را تجدید کذایى بیاید، بنابر احتیاط باطل است. پس اگر اول ماه مذکور برسد احتیاط آن است که 

 (، امام خامنه ایحضرت امام. )نماید
 )آیت اهلل سیستانی(. باطل است چه با جعل واقف و چه با حکم شرع باشد، این وقف -

                                                           
 نیا -آمده است که  0وقف، فصل اول؛ صیغه وقف، سوالاحکام  /www.leader.ir18https://www.leader.ir/fa/book/ الزم به ذکر است که در 0

 اشکال ندارد. نینمازگزاران به مدّت مع یحبس آن مکان برا یشود ، ول یهم با آن محقق نم تیو عنوان مسجد ستین حیکار به عنوان وقف موقت صح
اجوبه االستفتائات سایت،  ،0080، مساله1د علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج. سیستانی، سی01، کتاب الوقف، مساله1موسوى،تحریرالوسیلة، جه خمینى، سید روح الل1ّ

 9811101111استفتاء خصوصی از سایت آیت اهلل مکارم به شماره پیگیری ، 1111، سوال
 081011سوال شماره استفتاء خصوصی، سامانه جامع، ، 08، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 9811101111استفتاء خصوصی از سایت آیت اهلل مکارم به شماره پیگیری، 0080، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج، 0191/18/01
0 118919&mid=01118&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
،  1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج،  0991، اجوبه االستفتائات سایت سوال11، کتاب الوقف، مساله1موسوى،تحریرالوسیلة، ج خمینى، سید روح اهلل1
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 ایواقف  اریمثال چند سال اوّل منافعش در اخت نکهیوقف کرد مشروط بر ا شهیهم یرا برا یتوان مال یم -
)آیت اهلل .و صحیح است ندیگو یرا وقف منقطع االول م نیو اباشد و در موقوفه مصرف نشود. یگریشخص د

 مکارم(

 1وقف منقطع الوسط بررسی مشروعیت

اگر وقف هم در اول و هم در آخر صحیح باشد ولی در وسط موقوف علیهم از افرادی باشند که صالحیت وقف  -
حیح است ولی احتیاط وقف نسبت به طرفین ص که منقطع الوسط نامیده می شود برای آنها وجود ندارد،

منقرض شدند صیغه  ست که وقتی موقوف علیهم وسطی که وقف نسبت به آنها باطل است،ا ب اینمستح
 (حضرت امام.)وقف مجددا خوانده شود

 آیت اهلل سیستانی(نسبت به اول صحیح است ولی نسبت به وسط و آخر وقف باطل است.) -
  م(وقف منقطع الوسط مشروعیت ندارد.)آیت اهلل مکار -

 2وقف به فتوا یا احتیاط شرط است تنجیز. 6

در صحیح بودن وقف شرط است که بنا بر احتیاط واجب منجز باشد بنا بر این اگر وقف را معلق بر شرطی که  -
انتظار حصولش را دارد بکند، مثال اگر حسین آمد وقف کردم، بنا بر احتیاط واجب این وقف باطل است، 

ر شرطی که یقینا حاصل خواهد شد بکند، مثال اگر )زمانی که( اول ماه فالن همچنین اگر وقف را متوقف ب
برسد وقف کردم، که باز هم بنا بر احتیاط واجب باطل است، بله اگر معلق بر چیزی کند که حاصل شده است 

امروز  اشکالی ندارد فرقی ندارد که بداند آن شرط حاصل شده است و یا نداند، مثال اگر بگوید وقف کردم اگر
 (حضرت امامروز جمعه باشد، و آن روز هم جمعه باشد وقف صحیح است و تعلیق بدین نحو اشکالی ندارد.)

 )امام خامنه ای(.باید قطعی باشد؛ یعنی معلّق و مشروط به شرطی نباشدبنابر احتیاط واجب وقف،  -
شرطی که انتظار حصولش را در صحیح بودن وقف شرط است که منجز باشد بنا بر این اگر وقف را معلق بر  -

دارد بکند، مثال اگر حسین آمد وقف کردم، این وقف باطل است، همچنین اگر وقف را متوقف بر شرطی که 
یقینا حاصل خواهد شد بکند، مثال اگر )زمانی که( اول ماه فالن برسد وقف کردم، که باز هم باطل است، بله 

اشکالی ندارد فرقی ندارد که بداند آن شرط حاصل شده اگر معلق بر چیزی کند که االن حاصل شده است 
و یا اینکه اگر است و یا نداند، مثال اگر بگوید وقف کردم اگر امروز روز جمعه باشد، و آن روز هم جمعه باشد 

تو زید باشی خانه ام را وقف می کنم و یا اینکه اگر خانه مال من بودن آن را وقف می کنم و بفهمد خانه مال 
  .)آیت اهلل سیستانی(تعلیق بدین نحو اشکالی ندارد  وقف صحیح است و اوست،

 3شرط برگشتن موقوفه به واقف در صورت نیاز حکم

تواند شرط کند که هر زمان نیازمند شد، وقف به او برگردد که در این صورت، اگر واقف واقف هنگام وقف می -
شود و اگر محتاج نبوده است، به حالت حسوب میبمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، به عنوان ارث م

 ، امام خامنه ای(حضرت امام).ماندوقف باقی می
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سیستانی، سید علی حسینی، ، 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  ، ،11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1
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 سیستانی( اهللوقف باطل است.)آیت  -
توان مشروط کرد که به  یکند باید براى همیشه مال را وقف کند و وقف را نم کسى که مالى را وقف مى -

 )آیت اهلل مکارم(.هنگام ضرورت آن را فسخ کند

 1شرط وقف بودن بعد از فوت واقف حکم

به عنوان اگر بگوید این ملک بعد از وفات من وقف باشد، اگر از این مطلب وصیت به وقف فهمیده شود  -
 (، آیت اهلل سیستانیحضرت امامصحیح است و گرنه باطل است.)وصیت 

 )آیت اهلل مکارم(.بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد اگر  -

 2شرط استفاده واقف از منافع موقوفه تا زمان فوت حکم

 ساکن آن در عمر آخر تا خودش که این بر مشروط نموده، مسجد وقف را اش خانه شخصى

 چه نیست معلوم و. باشد ساکن خانه همین در هم او آمد، وجود به او از فرزندى اگر و باشد،

 وقف این آیا: بفرمایید مطلب این به وجّهت با. آمد خواهد در مسجد تصرّف به خانه این زمانى

 ؟است صحیح

زمین را از حاال وقف کند فقط منافع آن تا پایان حیات خود را برای خودش استثناء یقینی جواب: اگر به نحو  -
 )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( انع ندارد و چنین وقفی صحیح است.کند م

 در مصرف موقوفه شرط اختیار متولی  حکم

 مصرف شود؟ یتوان در وقف شرط کرد که درآمد وقف طبق نظر متول یم ایآ
  3. )آیت اهلل مکارم(ندارد ی: در فرض سؤال مانع پاسخ -

 صحیح نیست نفسوقف بر . 7

صحیح  اگر بر خودش وقف نماید لذاان خودش را از وقف خارج کند، ست که انسا از شرایط صحت وقف این -
 .نیست

 از وقف بر نفس رارفراه 

 راه خالصی از اشکال وقف بر نفس چیست؟

الف. عین را برای مدتی اجاره بدهد و برای خودش خیار فسخ قرار بدهد و بعد از اینکه وقف کرد 

پس منفعت مثال خانه ای را به مدت بیست سال اجاره می دهد و در ضمن قرارداد اجاره برای  اجاره را فسخ کند

می دهد و بعد از آن ملک را وقف می کند سپس اجاره را فسخ می کند با فسخ اجاره مستاجر باید خود حق فسخ قرار 
ملک را تخلیه کند و لذا تا مثال بیست سال دیگر با وجود اینکه ملک وقف است ولی در دست واقف می ماند و حق 
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هم بر می گردد.)حضرت امام، آیت اهلل استفاده را تا بیست سال دارد و پس ار آن ملک به وقف و منفعت به موقوف علی

 0سیستانی(

عین را به تملیک غیر درآورد سپس آن غیر وقف کند عین را بر همان راهی که واقف می خواهد که مثال خرجی او  .ب
را بدهد و یا بدهی های او را بپردازد و شرط کردن وقف به این نحو، در ضمن عقد تملیک جایز است.) آیت اهلل 

 1سیستانی(
 وقف بر نفس به صورت شراکت با دیگری حکم

اگر بر خودش و دیگری به نحو مشارکتی وقف نماید، نسبت به خودش باطل است ولی نسبت به دیگری  -
صحیح است، و اگر این وقف به نحو ترتیبی باشد، اگر وقف بر خودش باشد و سپس به دیگری باشد، از قسم 

اشد، پس از اقسام وقف منقطع اآلخر می باشد، و اگر اول بر غیر وقف منقطع االول می باشد و اگر بر عکس ب
خودش وقف نماید، سپس بر خودش وقف کند، و دو باره بر دیگری وقف نماید، از اقسام وقف منقطع الوسط 

 1(، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانیحضرت امام) .است
وقف کند که عایدى آن صرف خودش  هرگاه کسى چیزى را براى خودش وقف کند )مثل آن که ملکى را -

 0.)آیت اهلل مکارم(شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند(. صحیح نیست

 موقوفهمنافع نفقه واقف از شرط پرداخت  حکم

 5نفس برگشت به وقف در فرض برالف( 

پردازند و یا حقوق اگر انسان برای دیگران مثل فرزندانش و یا فقرا وقف نماید و شرط کند که دیون او را ب -
مالی او مثل زکات و خمس را بدهند و یا اینکه نفقه او را از منافع وقف)غالت وقف( بدهند، در این صورت 
صحیح نیست و وقف باطل است، و فرقی بین موردی که دین را معین کند و یا مطلق باشد نیست. و فرقی 

ز وقف بدهند و یا تا آخر عمرش بدهند، همچنین نیست بین اینکه زمان مشخصی را شرط کند تا نفقه او را ا
فرقی بین تعیین موونه و عدم آن نیست، همه این مطالب در صورتی است که شرط یاد شده به وقف بر 

 ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامخودش برگردد. )

د، مصداق وقف نفس بوده و نمان یباق همیموقوف عل یبرا یزیچنانچه با پرداخت آنچه واقف شرط کرده چ -
بماند،  یباق همیموقوف عل یاز اموال مورد نظر برا یزیو مانند چ ونیباطل است؛ اما اگر بعد از پرداخت د

 .)آیت اهلل مکارم(استفاده کنند وقوفهم ماندهیتوانندبعد از عمل به شرط از باق یم همیندارد و موقوف عل یمانع

 1علیهمموقوف گشت به وقف بر برفرض در ب( 
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اگر شرط بر موقوف علیهم برگردد، به اینکه موقوف علیهم آن مقدار بدهی که دارد را بپردازند و یا نفقه او را از  -
منافع وقف که ملک آنهاشده است، بدهند، وقف صحیح است، کما اینکه اگر مقدار مالی که بدهکار است را از 

ورتهایی که شرط باطل است نیز صورتهای مختلفی دارد، منافع وقف استثناء نماید نیز صحیح است، البته در ص
که در بعضی از صورتها ممکن است نسبت به بعضی ها که وقف صحیح باشد قایل به صحت شد، مثل 
موردی که خودش را با دیگری در وقف شریک سازد، و در بعضی از صورتها از قبیل منقطع االول می شود، 

حیح است ولی احتیاط مستحب اجرای مجدد صیغه وقف در این موارد که در مابعد از مورد بطالن، وقف ص
  ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت اماماست.)

 شرط دادن مخارج اهل و عیال واقف از میوه موقوفه

 آیا واقف می تواند شرط کند که مخارج اهل و عیالش را از میوه وقف بدهند؟
اش بر او را مرتبا از میوه وقفی بدهند اگر چه از کسانى باشد که نفقهاگر شرط کند که مخارج اهل و عیالش  -

واجب باشد، حتى همسر دائمى او در صورتى که به عنوان نفقة واجب بر او نباشد تا اینکه از او ساقط شود 
 1(حضرت امام).گردد اشکال ندارد وگرنه به وقف براى خود، برمى

اهل و رایگان و تبرعی خوردنی های مهمانها و کند که ش  وقف بر شخصی مثل یکی از همسایگاناگر  -
حتی در مقداری که بر او واجب است، در این صورت وقف صحیح است.)آیت اهلل بدهد فرزندانش را 

 1سیستانی(

 همانهای واقف از میوه موقوفهیشرط خوردن م

 قف بخورد؟می تواند شرط کند که مهمانهایش و کسی که عبور می کند از میوه وواقف آیا 
، حضرت اماماگر شرط کند که مهمانهایش و کسی که بر او عبور می کند از میوه وقف بخورد، جایز است.) -

 0آیت اهلل سیستانی(

 استفاده واقف از موقوفه در صورت وقف بر جهات عامه حکم

 کند؟آیا در مواردی که وقف بر جهات عامه شده است خود واقف هم می تواند از منافع آن استفاده 
ها و کاروانسراهایى که استفادۀ واقف از وقفهایى که براى جهات عموم است، مانند مساجد و مدارس و پل -

، آیت اهلل حضرت امامبراى پیاده شدن مسافرین، آماده شده، و مانند اینها، بدون اشکال جایز است .)
 1سیستانی(

                                                                                                                                                                                     
، سیستانی، سید علی حسینی،  0190/11/10تاریخ استفتاء: : 101111    شماره استفتاء، 11، کتاب الوقف، مساله1یرالوسیلة، ج،تحرموسوىخمینى، سید روح اهلل  0

 1110111118، استفتاء خصوصی؛ 0091،  0091، م 1ج  الصالحین، جمنها
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0091، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 0091، م 1لی حسینی، منهاج  الصالحین، ج، سیستانی، سید ع11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0091، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج18، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=542606
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 1واقف در صورت وقف بر عنوان عاماستفاده  حکم

وقف داخل آن عنوان باشد  وانهاى عمومى مانند فقراى محل مثال در صورتى که واقف در وقتدر وقف بر عن -
اش از یا بعدا داخل در آن شود، پس اگر مقصود این باشد که بر آنها توزیع شود، بدون اشکال، گرفتن حصه

 خروج خودش را منافع آن جایز نیست بلکه الزم است که در وقت وقف، غیر از خودش را قصد نماید و قصد
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(نماید. ب

 پدر یا جد ی استفاده واقف از موقوفه در صورت وقف بر ذریه حکم

 اگر چیزی را بر ذریه پدر و یا جدش وقف کند، آیا خودش می تواند استفاده کند؟
ش پخش و توزیع آن باشد کما اینکه شایع و در جایى که چیزى را بر ذریه پدر یا جدّش وقف نماید و مقصود -

متعارف در این قبیل اوقاف است، نمی تواند سهمی را بگیرد و اگر مقصود این است که مصرف را بیان کند 
کما اینکه غالبا در وقف بر فقراء و زوّار و حجاج و مانند اینها، متعارف است، پس بدون اشکال در صورتى که 

و امّا اگر قصد اطالق و  و استفادۀ از آن برایش جایز نیستشد، خارج می شود  خروج خودش راقصد کرده با
و البته احتیاط  .عموم را داشته باشد به طورى که شامل خودش هم باشد بنابر اقوى استفاده از آن جایز است

که بلکه در صورت اطالق و عموم  در صورتی  خالف آن است.)احتیاط مستحب اینست که استفاده نکند.(
 1(حضرت امام).کندقصد خروج خودش را نداشته است برای جواز استفاده کفایت مى

 3شرایط واقف ب(

 بلوغ، عقل، اختیار، مالکیت و عدم حجر

اى ، پس اگر بچهپولى یا سفاهت در واقف معتبر استو اختیار و محجور نبودن به خاطر بىو قصد بلوغ و عقل  -
 .0صحیح نیستبنابر اقوى وقف نماید، ى را ساله شده باشد چیزو لو اینکه ده

 ؟؟واقف مسلمان بودن

 آیا وقف کافر صحیح است؟
؛ پس وقف کافر در جایى که از مسلمان صحیح است بنابر اقوى صحیح واقف الزم نیست که مسلمان باشد -

ه ای، ، امام خامنحضرت امامباشد. و همچنین در جایى که بنابر مذهب خودش صحیح است، صحیح است.)مى
 1آیت اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم(ضدّ اسالمى نکنند. غاتیکه تبل نیاشکالى ندارد مشروط بر اوقف پیروان ادیان دیگر  -

                                                           
رساله سایت آیت اهلل مکارم،  0091، م 1لصالحین، ج، ، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  ا18، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 1101مساله برداشت از 
 18، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

دوم، شرایط وقف، ،گفتار 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج19، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
، 0098، م 1شرایط واقف، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج

110111&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 او اجازه بدهد یهر چند که ول ندیفرما یم یستانیاهلل س تیآ 0
،گفتار دوم، شرایط وقف، شرایط 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 0099، م 1ج ، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین،1111واقف، اجوبه االستفتائات، س
1 110100&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40362&mid=251757
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40362&mid=251757
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251711
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 کرهمُشخص وقف  حکم

)امام خامنه .به آن ملحق نشود، وقف صحیح نیست که اجازه اواگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی -
 0ای(

 1.)آیت اهلل سیستانی(وقف مکره صحیح نیست -

 3حقوقی صاشخاقف وحکم 

این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است، بنابراین اگر از امالکی باشد که  -
شهرداری از نظر قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا 

 اشکال ندارد.)امام خامنه ای(امور دیگر اختصاص بدهد، 
 )آیت اهلل مکارم(ندارد. یالزمه حاصل شود مانع طیکه شرا یدر صورتوقف کردن توسط شخص حقوقی،  -

  4موقوفهشرایط  ج(
 .از اعیان باشد )نه از منافع یا دیون( .0

 .ملک وقف کننده باشد .1

 بر خالف آالت قمار(1دارای منفعت حالل باشد ) .1

تواند ملکی را که رهن داده، که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمیمنفعت آن، متعلق حق غیر  .0
 .وقف نماید

اصل مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف خوردنی و  .1
 .آشامیدنی، یا گل برای بوییدن صحیح نیست

 یو پشمش استفاده کنند ول ریتوان وقف کرد که از ش یفند را ممانند حمل گوس یمنافع مال نیبنابرا -
 1)آیت اهلل مکارم(.ستین حیماند صح ینم یکه اصل آنها باق وهیمانند م یوقف منافع

 .قابلیت ملکیت داشته باشد. بنابراین وقف شراب یا خوک صحیح نیست .1

 .1حیح نیستقابل تحویل باشد. لذا وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، ص .1

فرق ضالّه برای منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراین وقف مکانی برای فروش شراب، یا برای استفاده .8
 .باطل است

 

                                                           
 ،گفتار دوم، شرایط وقف، شرایط واقف11، فصل هفتم، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج0
 0098، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب 010، احکام وقف، سوال/sn=009http://www.leader.ir/fa/book?11119سایت امام خامنه ای،  1

 010 سوال   ، 0191هلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ مهرماهاسالمی حضرت آیت ا

110110&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
،گفتار دوم، شرایط وقف، شرایط 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج10، کتاب الوقف، مساله1یلة، ج،تحریرالوسموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

،   0109م تا 0101م ، 1مال وقف شده، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
110110&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 حضرت امام)ره( می فرمایند: اگر منفعت آن منحصر در حرام باشد، وقف صحیح نیست.1
1 110101&mid=18810&catid=1&lid=10makarem.ir/main.aspx?typeinfo=https://  
 آیت اهلل سیستانی می فرمایند: اگر بعدا قبض صورت گرفت وقف صحیح است.1

http://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22039
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40362&mid=251751
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40362&mid=251751
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251721
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251721
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251716
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 باشدعین . 1

 نباشد متعلق حق غیر. 2

 وقف عین مرهونه حکم

 0(.، آیت اهلل سیستانی، امام خامنه ایحضرت امامصحیح نیست. ) وقف عین رهنى -

 هوقف عین مستاجر حکم

ماند، و وقف و اجاره به حالش باقى مى اگر عینى را اجاره دهد سپس آن را وقف نماید، وقف آن صحیح است -
باشد؛ پس اگر به فسخ یا اقاله بعد از تمام شدن وقف، فسخ شود، منفعت آن در مدت اجاره، مسلوب المنفعه مى

 1 سیستانی(، آیت اهللحضرت امامگردد.)برمى -نه موقوف علیهم -به واقف موجر

 بقاء عین با استفاده از منافع. 3

 باشد مانندهر چیزى که استفاده از آن با بقاى عین آن ) با شرایطش(، صحیح باشد، وقف آن صحیح مى -
ها و کتابها و زیور و اقسام ها و سالح و وسائل مباح و درختها و مصحفها و لباسها و مزرعهزمینها و خانه

 3و گربه و مانند اینها.حیوان حتى سگ مملوک 

 4وقف سهام  حکم

 ضمن در اگر و. است بالمانع وقف گذاری سرمایه های صندوق اندازی راه بنابراین و است صحیح سهام وقف -
 را سهام آن متولی، آنها، بازدهی کاهش یا وقفی سهام قیمت کاهش صورت در که شود شرط وقف، عقد

 )امام خامنه ای( .است صحیح کند، وقف و یخریدار بهتری سهام آنها پول با و فروخته

سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن  نیدر صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد، و ا -
حتّى وقف سهم مشاع  ستین سّریبوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن م

 نیبر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچن رىیتأث زیارزش سهام ن رییو تغ در اموال هم مانعى ندارد
 )آیت اهلل مکارم( .ستیمورد مى شود و مانعى از شمول ن نیاطالقات شامل ا

 5وقف پول حکم

 (، آیت اهلل مکارم1)امام خامنه ای .وقف پول به معنای وقف مالیت و قدرت خرید آن صحیح است -

                                                           
م، شرایط وقف، شرایط ،گفتار دو11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 0101، م 1مال وقف شده، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج

 0091، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  1
،گفتار دوم، شرایط وقف، شرایط 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج10وقف، مساله، کتاب ال1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

، 0111، م 1مال وقف شده، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
110101&mid=18810&catid=1&lid=10rem.ir/main.aspx?typeinfo=https://maka  

 سایت آیت اهلل مکارم ؛0011امام خامنه ای، جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  0
typeinfo=http://www.makarem.ir/main.aspx?10&lid=1&catid=01111&mid=110811 

 :و سایت 01مسئله ،00 احکام پیک مکارم، اهلل ، آیت1101 مسئله الصالحین سایت، منهاج ،0011جلسه حضوری با حجةاالسالم رضایی، تیرماه  ای، خامنه امام .1
1111112&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 . است آن وقف صحت برای قبولی قابل توجیه پول مالیت بقاء که رسد می نظر . به 1

 را وقف که کسانی آن که داشت توان¬نمی شک و نیست تأسیسی حکم و است شرع در ی¬شده امضاء عناوین جزو وقف زیرا نیست؛ اطالق به نیاز مساله این در و

 ثابت، چیز روزگار آن در است ممکن بلی.باشد جاریه ی¬صدقه آن عوائد که بگذارند را چیزثابتی که بوده این شان¬هدف اند¬اجراءکرده ها¬زمان طول در و تأسیس

 . است فرموده امضاء را همین مقدس شارع و است معلوم دفه و غرض چون شود؛¬نمی عین به حکم اختصاص موجب این ولی است بوده عین منحصردر

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251716
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=251716
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40375&mid=251833
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=265552
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=265552
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)پول( چنانچه برای تزیین و امثال آن باشد جایز است ولی اگر برای حفظ اعتبار باشد درهم و دینار  وقف -
 (سیستانی اهلل آیت) .(نیست صحیحاشکال دارد و مقتضای احتیاط ترک نشود )احتیاط واجب 

 فکری  اموالوقف  حکم

 0)آیت اهلل مکارم(.چنانچه مال بر آنها صدق کند وقف آن صحیح است -

 2 اختراعوقف  حکم

 است ؟ ریو چگونه امکان پذ ریخ ایاست  حیوقف اختراع صح
)آیت اهلل  تواند آن حق را وقف کند. یگردد م یداشته باشد و آن حق مبداء درآمد یچنانچه حق استفاده قانون -

 مکارم(

 اشدنبحرام و جهت برای منفعت وقف . 4

مانند کمک به زنا و راهزنى و ، وقف بر جهات حرام و آنچه که در آن کمک به معصیت باشد صحیح نیست -
ها و اتشکده ها، جهت تعمیر کردن و خدمت و نوشتن کتابهاى گمراه کننده. و مانند وقف بر معبدها و کنیسه

 1 رش و معلقات آنها و غیر اینها.ف

 منفعت فعلی موقوفه نداشتن حکم وقف در صورت

که در معرض استفاده و لو بعد از مدتى، قرار ، بلکه همینالزم نیست که استفاده از عین وقفى بالفعل باشد -
دهند، اى که بعد از سالها میوه مىشدهکند. پس وقف چهارپاى کوچک و نهالهاى کاشتهبگیرد، کفایت مى

 0، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامصحیح است.)

 شرایط موقوف علیهم د(

 وجود موقوف علیهم. 1

 5وقف خاص وجود موقوف علیهم درالف. 

و کسى که  )کسی که وجود ندارد(؛ پس ابتداء بر در وقف خاص وجود موقوف علیه در وقت وقف، معتبر است -
 (1، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانیحضرت امام.)صحیح نیست  وقف کندبعدا وجود پیدا مى

 به آنها از بعضى که اشخاصى براى وقف ولى باشد،نمى صحیح اندوقف براى کسانى که هنوز به دنیا نیامده -
 آنها و( آینده نسلهاى و موجود فرزندان بر وقف مانند) است صحیح اندنیامده دنیا به هنوز بعضى و اندآمده دنیا
 )آیت اهلل مکارم(.شد خواهند شریک وقف آن در آیندمى دنیا به بعداً که

                                                                                                                                                                                     
 .0011جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه 

0 119101&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
1 118919&mid=18810&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
،تحریرالوسیلة، موسوىخمینى، سید روح اهلل وقف  طی: فصل هفتم: وقف گفتار دوم: شرا11درس زیجلد دوم بخش دوم: معامالت جا ی مقام معظم رهبری،رساله آموزش1
، ، الثالث0111، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج19، کتاب الوقف، مساله1ج

110101&mid=18811&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
،گفتار دوم، شرایط وقف، 11، فصل هفتم، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 0111، م 1مال وقف شده، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم، 11، درس1، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى خمینى، سید روح اهلل1

، 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
110911&mid=01110&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 آیت اهلل سیستانی مثال زندند به اینکه مثال وقف کند بر زیدی که مرده است و یا فرزندش که بعدا به دنیا خواهد آمد. 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=269010
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28871&mid=268979
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=251747
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=251747
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
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 1وقف بر حملحکم 

 وقف بر حمل چه حکمی دارد؟
 (آیت اهلل مکارم، حضرت امامصحیح نیست.) ز تولد،وقف بر حمل، قبل ا -
وقف بر حمل، قبل از تولد، صحیح نیست ولی اگر حملی باشد که از زمان وقف جدا نباشد، بنابر احتیاط واجب  -

 وقف باطل است.)آیت اهلل سیستانی(

 2بر حمل به تبع موجودین خاص  وقف

 اگر وقف بر حمل به تبع موجود باشد؛ حکمش چیست؟
بر معدوم یا حمل به تبع موجود، وقف نماید به اینکه طبقة دوم یا مساوى موجود در همان طبقه قرار دهد اگر  -

به طورى که در وقت وجودش با آن مشارکت داشته باشد، بدون اشکال صحیح است. کما اینکه بر اوالد 
، امام خامنه ای، حضرت امامر اشتراکى و یا ترتیب، وقف نماید.)شود به طوموجودش و کسى که بعدا متولد مى

 آیت اهلل سیستانی(
باشد، ولى وقف براى اشخاصى که بعضى از آنها به اند صحیح نمىوقف براى کسانى که هنوز به دنیا نیامده -

اند صحیح است )مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهاى آینده( و آنها اند و بعضى هنوز به دنیا نیامدهدنیا آمده
 )آیت اهلل مکارم( آیند در آن وقف شریک خواهند شد.دنیا مى که بعداً به

 3در هر زمان در وقف خاص لزوم وجود موقوف علیه

الزم نیست که در هر زمانى موقوف علیه وجود داشته باشد. پس اگر بر فرزند موجودش و بر فرزند فرزندش  -
صحیح است و موقوف علیه بعد از مردن وقف د، بعد از او وقف نماید و قبل از تولد فرزند فرزند، فرزند اول بمیر

ه صورت پس آنچه که وقف بر آن صحیح نیست همان معدوم یا حمل است ابتداء و بشود،  او، حمل مى
 .-نه به صورت تبعى -مستقل

 ب. وجود موقوف علیهم در وقف عام

 آیا در وقف عام وجود موقوف علیهم در هنگام وقف شرط است؟
بلکه امکان وجود او با اینکه  م، الزم نیست که مصداق آن در هر زمانى وجود داشته باشددر وقف بر عنوان عا -

کند. پس اگر مثال باغى را بر فقراى شهر وقف نماید و کند، کفایت مىدر بعضى از زمانها بالفعل وجود پیدا مى

                                                           
، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم، 11، درس1آموزشی مقام معظم رهبری، ج ، ،رساله11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 ، 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج ،0سوال
110911&mid=01110&catid=1=&lid10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=18811&mid=119110 
 ، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم11، درس1آموزشی مقام معظم رهبری، ج ، ،رساله11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

، 0111، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، جبرداشت از مساله 
110911&mid=01110&catid=1&lid=10fo=https://makarem.ir/main.aspx?typein  

، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم، 11، درس1، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
، 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج

110911&mid=01110&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=269021
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=251903
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این وقف از قبیل وقفى شود، وقف صحیح است و در زمان وقف فقیرى در آن شهر نباشد لیکن بعدا پیدا مى
اینکه وقف بر شهرى که بعد از وجود داشتن فقیر، فاقد آن شود، وقفى که  نیست که اولش منقطع باشد کما

شود تا فقیر پیدا ماند، پس غلّه آن حفظ مىشود. بلکه بر وقفیتش باقى مىوسط آن منقطع باشد شمرده نمى
 0(تانی، آیت اهلل سیس، امام خامنه ایحضرت امامشود.)

 تعیین موقوف علیهم. 2

 اگر موقوف علیهم در وقف تعیین نشده باشند حکم وقف چیست؟

؛ پس اگر بر یکى از دو نفر یا یکى از دو مسجد وقف نماید صحیح نیست.  تعیین موقوف علیه شرط است -
 1(، آیت اهلل سیستانی، امام خامنه ایحضرت امام)

 3بررسی حکم وقف بر غیر مسلمان

 بر کفار صحیح است؟ایا وقف 
و امّا بر کافر حربى و مرتد فطرى،  وقف بر ذمى و بر مرتد غیر فطرى مخصوصا اگر رحم باشد، صحیح است  -

 (، امام خامنه ایحضرت امام.)، )احتیاط واجب(مورد تأمل است
  وقف مسلمان بر کافر در جهات حالل جایز است.)آیت اهلل سیستانی( -

 )آیت اهلل مکارم(تبارى ندارد.و اع ستین حیآنها صح وقف بر -

 
 
 
 
 

 رف منافع موقوفاتامصاحکام  :مفصل دو

 4انصراف به فقرای هم مسلک واقف در وقف عام به فقرا
 .اگر مسلمانى بر فقرا یا فقراى شهر وقف نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف داردالف: 

 . کنداگر واقف شیعه باشد بر فقراى شیعه انصراف پیدا مى ب:

اگر کافرى بر فقرا وقف کند به فقراى مسلکش انصراف دارد، پس یهود به یهود و نصارى به نصارى و  ج:
 هکذا.

                                                           
قوف علیهم، ، شرایط وقف، شرایط مو11، درس1، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0 

 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم، سیستانی، سید 11، درس1، کتاب الوقف، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 0111، م 1علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
، ، شرایط وقف، شرایط موقوف علیهم11، درس1، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج18، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىروح اهلل خمینى، سید 1

، 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج

110101&mid=18811&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= استفاده از وقف بر شیخیه 
، سیستانی، سید 111، گفتار سوم، صفحه 11، درس1، ،رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 =mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&119011، 0119، م 1منهاج  الصالحین، جعلی حسینی، 
 برداشت از مساله

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=251747
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28872&mid=251747
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40370&mid=269175
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 تمام فرق مسلمینوقف بر مسلمان به  منافعحکم دادن 

 هم می رسد؟ اهل سنتاگر واقف بر مسلمان وقف نماید آیا به 

در صورتى که واقف از کسانى باشد و شهادت نمایداگر بر مسلمین وقف نماید مال هر کسى است که اقرار به د -
داند. و اگر امامى بر مؤمنین وقف نماید، اختصاص به دوازده که اهل غیر مذهب خودش را هم مسلمان مى

 0(حضرت امامکند و همچنین است اگر بر شیعه وقف نماید.)امامى پیدا مى
لمان است اختصاص پیدا می کند و کسانی را که اگر وقف بر مسلمین نماید؛ به کسی که به اعتقاد واقف مس -

 1به اعتقاد واقف، کافر محسوب می شوند، شامل نمی شود هر چند اقرار به شهادتین نمایند.)آیت اهلل سیستانی(

 نتاهل س واقف مخالف و انصراف آن بهمسئله در حکم 

هب با او موافق است، اختصاص به کسى که در مذفقراى اهل سنت انصراف دارد، و اگر واقف، مخالف باشد به -
، امام خامنه حضرت امام)ندارد. پس اگر حنفى و شافعى وقف نماید به حنفى و شافعى انصراف ندارد و هکذا.

 1(ای
اگر از  همچنین به فقراى اهل سنت انصراف دارد، و و قرینه ای بر اختصاص باشد،  اگر واقف، مخالف باشد -

او موافق است، اختصاص دارد. پس اگر حنفى و شافعى وقف نماید به  به کسى که با یکی از فرقه ها باشد؛
 0حنفى و شافعى انصراف دارد و هکذا.)آیت اهلل سیستانی(

 فی سبیل اهلل هایمصرف وقفمحل 

 اگر فی سبیل اهلل وقف نماید به چه کسی می رسد؟

و همچنین است  شودمىجب وصول به ثواب است مصرف اگر فى سبیل اللّه وقف نماید در هر جایى که مو -
 1، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام) اگر در وجوه برّ وقف نماید.

 6به ایشانوقف  مراد از ارحام و اقارب در

 اگر وقف بر ارحام و اقارب بنماید، منافع وقف به چه کسانی می رسد؟

 ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(امامحضرت .) باشداگر بر ارحام و یا نزدیکانش وقف کند، مرجع عرف مى -

 )آیت اهلل مکارم(شود. یهمه اقارب و ارحام را شامل م -

 7اگر وقف بر ارحام و اقارب به نحو االقرب فاالقرب بنماید، منافع وقف به چه کسانی می رسد؟
 باشد.اگر بر األقرب فاألقرب، وقف نماید، وقف ترتیبى بر طبق طبقات ارث مى  -

                                                           
 01، مساله، کتاب الوقف1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 111، گفتار سوم، صفحه 11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1خمینى، سید روح اهلل موسوى،تحریرالوسیلة، ج1
 0119، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
، سیستانی، سید 111، گفتار سوم، صفحه 11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج00، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىوح اهلل خمینى، سید ر1

 البته در عبارت ایشان ذکر شده است که ما یکون قربة و طاعة 0110، م 1علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
، سیستانی، سید 111، گفتار سوم، صفحه 11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1لوسیلة، ج،تحریراموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

  mid=01110&catid=1&lid=10.aspx?typeinfo=https://makarem.ir/main&119091، 0111، م 1علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج
، سیستانی، سید 111، گفتار سوم، صفحه 11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

  =mid=01110&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&119088، 0111، م 1علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=269193
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40371&mid=269188
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 موقوفه مصرفمحل معلوم نبودن صورت وظیفه در 

 متباینغیر با محتمالت  الف.

اگر وقف بودن چیزی معلوم باشد، ولی محل مصرفش )ولو از جهت فراموشی( معلوم نباشد؛  در 

 صورتی که محتمالت موقوف علیهم، غیر متباین باشند، حکم چیست؟
پس اگر فراموش کردن آن معلوم نباشداگر وقف بودن چیزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت  -

شود کما اینکه اگر نداند که محتمالت آن بر همدیگر صدق کند و متباین نباشند، در مورد یقینى مصرف مى
 0وقف بر فقرا است یا فقها، باید به مورد صدق هر دو عنوان اقتصار کند.)حضرت امام، امام خامنه ای(

 ال أن لزوماً واألحوط البرّ، وجوه من وجهٍ فی صرفه جاز محصورۀ غیر هةالشب کانت فإن علیه الموقوف جهل إذا -
)آیت اهلل  .غیره من أضعف مصرفاً کونه احتمال یکون ال وأن بل الشبهة، أطراف عن خارجاً المصرف یکون

 سیستانی(

 2و محصور با محتمالت متباین ب.

فراموشی( معلوم نباشد؛  در اگر وقف بودن چیزی معلوم باشد، ولی محل مصرفش )ولو از جهت 

 صورتی که محتمالت موقوف علیهم، متباین و محصور باشند، حکم چیست؟
اگر محتمالت متباین باشند، پس اگر احتمال بین چند امر محصورى باشد کما اینکه اگر نداند که وقف بر  -

اید قرعه کشید و به آن فالن مسجد است یا وقف بر فالن زیارتگاه است یا بر فقراى این شهر یا آن شهر، ب
  عمل نمود.)حضرت امام، امام خامنه ای(

 المجمع فی المال صرف تعیّن الجملة فی متصادقة عناوین أطرافها کانت فإن محصورۀ الشبهة کانت إذا أمّا -
 ماءالعل على وقف أنّه یدرِ لم أو منهم العدول خصوص على أو مطلقاً العلماء على وقف الوقف أنّ یدرِ لم إذا کما
)آیت اهلل  .الفقراء العلماء على الثانیة الصورۀ وفی العدول العلماء على األُولى الصورۀ فی یصرف فإنّه الفقراء أو

 سیستانی(

)آیت اهلل کرد. میتقس همه محتمالت انیدرآمد آن را در م دیاصالح نباشد با یبرا یراه چیکه ه یدر صورت -
 مکارم(

 3و غیر محصور با محتمالت متباین ج.

در وشی( معلوم نباشد؛ اگر وقف بودن چیزی معلوم باشد، ولی محل مصرفش )ولو از جهت فرام

 صورتی که محتمالت موقوف علیهم، متباین و غیر محصور باشند، حکم چیست؟
اگر بین عنوانها و اشخاص غیر محصورى باشد کما اینکه بداند که وقف بر ذریة یکى از افراد فالن مملکت  الف:

اهى براى شناخت او نباشد منافع این وقف در حکم مجهول المالک است، پس باید احتیاطا با اذن است و ر

                                                           
از محضر رهبر معظم  ، استفتائات باب وقف11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 .0111، م1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1، سوال00، صفحه0191انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ مهرماه
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم 11، درس1ی، ج، رساله آموزشی مقام معظم رهبر11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

،  1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1، سوال00، صفحه0191انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ مهرماه
  =mid=01110&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&119091، 0111م
خامنه  امام، استفتائات باب وقف از محضر 11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

،  =mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&119080، 1، سوال00، صفحه9101ای، چاپ مهرماه
 .0111، م 1سیستانی، منهاج  الصالحین، ج
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حاکم شرع، آن را صدقه داد؛ و بهتر آن است که اگر محتمالت مورد تصدّق باشند صدقه دادن آن خارج از 
 محتمالت نباشد. 

ه وقف بر جهتى از جهات است و نداند که هاى غیر محصورى مردد باشد کما اینکه اگر بداند کاگر بین جهتب: 
آن جهت، مسجد است یا زیارتگاه یا پل یا عزادارى سید الشهدا )علیه السّالم( یا کمک زوّار است و هکذا؟ 

 ، امام خامنه ای(.حضرت امام). منافع آن در وجوه برّ، صرف شود به شرطى که از مورد محتمالت خارج نباشد
باید مصرف شود و احتیاط الزم آنست که مصرف خارج از اطراف  ی از وجوه برّاگر غیر محصور باشد در وجه -

  )آیت اهلل سیستانی( شبهه نباشد بلکه احتمال محل مصرف ضعیف تر از غیرش نباشد.

 )آیت اهلل مکارم( .شود یدارد مورد نظر واقف بوده صرف م نیقیکه  یدر موارد -

 در وقف مطلق موقوفه منافع گوناگون شمول

وقف مطلق باشد و عین وقفی منافع گوناگونی داشته باشد، کدام منافع به موقوف علیهم  اگر

 متعلق است؟

هاى گوناگون و متنوّعى داشته باشد، موقوف علیهم در صورت مطلق اگر عین وقفى، منافع متجدد و فایده -
و غیر اینها را مالک  ، پس در گوسفند وقفى پشم و شیر و نتیجة آنشودبودن وقف همة آنها را مالک مى

برگهاى خشک آنها بلکه و غیر اینها از  شود؛ و در درخت و نخل میوۀ آنها و منفعت سایه آنها و شاخ ومى
را مالک  -همة اینها -هاى آنها و غیر اینهاآنچه که به جهت اصالح آنها قطع شده است، و همچنین جوانه

 0(حضرت امامشود. )مى

 وقف فإذا الوقف إطالق مع علیه للموقوف الجمیع کان متنوّعة وثمرات مختلفة منافع ةالموقوف للعین کانت إذا -
 الطلع وأکمام الیابسة واألوراق واألغصان والسعف بهما االستظالل ومنفعة ثمرتهما کانت النخل أو الشجر

 على إلّا فیها التصرّف لغیره وال للمالک یجوز وال علیه للموقوف االنفصال على مبنیّ هو ممّا ونحوها والفَسیل
 )آیت اهلل سیستانی( .الواقف اشترطه الذی الوجه

 در باب منافع موقوفه متفرقه مسائل

  2در بهره بردن از موقوفه تفاوت وقف انتفاع و وقف منفعت -1

شود و  یدر وقف انتفاع، ملک آن ها نم یشود ول همیشود که منافع، ملک موقوف عل یوقف منفعت سبب م -
 )آیت اهلل مکارم( وانند از آن استفاده کنند.ت یتنها م

 أو داری، وقفت:» بگوید واقف جناب اگر انتفاع، وقف دیگری و است منفعت وقف یکی داریم، وقف قسم دو ما -
 موقوفمنِ  یعنی است، منفعت وقف این نکند، اضافه دنبالش به چیزی ،«البستان هذا وقفت أو مزرعتی، وقفت
 موقوف مباشرت منفعت وقف در و بدهم، اجاره را خانه این توانممییا  و بنشینم انهخ این در توانممی علیه
  «ألوالدی الدار هذه وقفت:» بگوید یعنی بگوید، مطلق واقف اینکه شرط به نیست، الزم علیه

 اجاره را آن که ندارد حق علیه موقوف است، انتفاع وقف این ،«أوالدی لسکان الدار هذه وقفت:» بگوید اگر اما
 منفعت وقف در شود،می خالصه کلمه یک در انتفاع وقف با منفعت وقف فرق بنشیند، خودش باید حتماً بدهد،

 شد، منفعت وقف اگر .است الزم علیه موقوف مباشرت انتفاع وقف در اما نیست، الزم علیه موقوف مباشرت
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 به را آن تواندمی و کند استفاده نفعتم از بالمباشرۀ خودش تواندمی علیه موقوف یعنی است، روشن حکمش
 شان همه است ممکن نامه، وقف به دارد بستگی کنند؟ تقسیم را درآمد رقم چه حال بدهد، اجاره کسی

)آیت  .بشود بندی طبقه است ممکن کند، فرق اناثاً و ذکورا یعنی نباشند، بالسویه است ممکن و باشد بالسویه
 0اهلل سبحانی(

 ی اوالد به صورت مطلقحکم وقف منفعت برا

، کما اینکه اى را بر اوالدش یا بر اوالد محتاجش وقف نماید پس اگر مطلق باشد وقف منفعت استاگر خانه -
باشند. و آنها حق دارند اگر براى آنها روستا یا مزرعه یا دکان و مانند اینها را وقف نماید، مالک منافع آنها مى

شود بین ند. پس آنچه را که از آنها به سبب اجاره و غیر آن، حاصل مىنماى آنها را طلب و استفاده نمای
نمایند. و اگر در تقسیم خودشان به حسب آنچه که واقف آن را از حیث کمیّت و کیفیت مقرر نموده، تقسیم مى

منه ، امام خاحضرت امام) شود.کردن عوائد کیفیت خاصّى، تعیین نکرده باشد بین آنها به مساوات تقسیم مى
 1ای(

، برای اوالد او انتفاع از آن خانه به غیر از سکونت در آن جایز این خانه را برای اوالدم وقف کردماگر بگوید:  -
 1است مثل اینکه آن خانه را اجاره بدهند و اجاره گرفته شده را بین خودشان تقسیم کنند.)آیت اهلل سیستانی(

 برای اوالد انتفاعحکم وقف 

 ای انتفاع اوالدش وقف کند؛ حکم چیست؟اگر خانه ای را بر
باشد و استفاده از آن براى آنها متعین اگر خانه را براى سکونت آنها وقف نموده باشد وقف انتفاع و استفاده بردن مى 

 :باشد و آنها حق ندارند آن را اجاره دهند و در این صورتمى

وند؛ و بعضى از آنها حق ندارد که مستقال آن اگر براى سکونت همه کافى باشد، حق دارند ساکن آن ش الف:

 را ساکن شده و مانع دیگرى شود.

اگر بین آنها در انتخاب اطاقها اختالف بیفتد، چنانچه واقف، متولى معین کرده باشد او حق نظر در تعیین  ب:

 مسکن براى ساکن دارد و باید نظر و تعیین او متابعت شود. 

 نمایند. عه مىاگر متولى نباشد رجوع به قر ج:

اش را اگر بعضى از آنان ساکن شود و بعضى دیگر ساکن نشود، حق ندارد که از ساکن آن اجارۀ حصه د:

مطالبه کند در صورتى که ساکن او را از سکونت در آن منع ننماید بلکه به اختیار خودش یا به خاطر مانع 
 خارجى، ساکن نشود. 

 گذارى یا غیر آن با هم بسازند که همان است. اگر به نوبت اگر براى سکونت همه کفایت نکند پس ه:

 باید نظر متولى منصوب از طرف واقف در معین کردن ساکن متابعت شود.  اگر با هم نسازند، و:

شود و کسى که باید رجوع به قرعه نمود.پس کسى که اسمش دربیاید ساکن مى چنانچه متولی نباشد، ز:

 0، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام) اش را ندارد.جاره حصهساکن نشده است حق مطالبه ا
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 منفصله در زمان وقف نمائاتحکم  -2

 نمائات منفصله در زمان وقف متعلق به کیست؟

بلکه بر ملک واقف باقى باشداى که در حال وقف، بر نخل و درخت است، مال موقوف علیهم نمىمیوه -
حامل موجود است ولى در پشم بر گوسفند و شیر در پستان ماند.و همچنین است حملى که در حال وقف مى

 0(حضرت امامآن، اشکال است؛ پس احتیاط، ترک نشود.)
بلکه بر ملک واقف باقى  باشداى که در حال وقف، بر نخل و درخت است، مال موقوف علیهم نمىمیوه -

فند و شیر در پستان آن نیز ماند.و همچنین است حملى که در حال وقف حامل موجود است و پشم بر گوسمى
همچنین است و نیز آن میوه و حمل و شیر و پشم و مانند آنها که بعد از وقف و قبل از قبض حاصل می شود 
نیز ملک واقف است نه موقوف علیهم، بله اگر بعد از تحقق وقف رشد میوه و امثال آن کامل شود و قرینه ای 

 1با واقف با بالنسبه، شریک می شوند  .)آیت اهلل سیستانی( بر استثناء آن منافع نباشد، موقوف علیهم

 تقسیم منافع وقف  کیفیت -3

 در موقوف علیهم محصور و معدودالف( 

 اگر موقوف علیهم افراد محصور و معدود باشند، منافع وقف بین چه افرادی تقسیم می شود؟

، کما اینکه اگر بر فقراى محله یا اشنداگر افراد عنوان موقوف علیه، در افراد محصور و معدودى منحصر ب -
 1(حضرت امام)روستاى کوچکى وقف نماید، باید منافع وقف بر همة آنها تقسیم شود. 

 و قرینه ای بر شمول بر تمامی افراد نباشد،  اگر وقف بر فقرای شهر و یا فقرای روستا و یا فقرای محله کند -
ف هستند، نه اینکه منافع وقف ملک شخصی موقوف علیهم ظاهر اینست که این افراد، مورد مصرف منافع وق

 0باشد تا الزم بیاید که همه را در بر بگیرد.)آیت اهلل سیستانی(

 در موقوف علیهم غیر محصور  ب(

 اگر موقوف علیهم منحصر نباشند، منافع وقف بین چه کسانی تقسیم می شود؟
لیکن احتیاط ترک نشود، به اینکه در و  جب نیست.منحصر نباشد، تقسیم بر همه آنها وا موقوف علیهم اگر  -

به حسب  ،منفعت، طورى تقسیم نمایند که عرفا تقسیم بر همه باشد. پس بر جمعیتى معتنى بهی صورت زیاد
 1(حضرت امام)مقدار منفعت، تقسیم شود.

به چند نفر هم  گراگر قرینه ای بر شمول بر تمامی افراد نباشد، الزم نیست به جماعت معتد به داده شود و ا -
اگر قرینه ای بر شمول برای تمام افراد باشد، بر طبق همان قرینه باید عمل شود.)آیت و داده شود کافیست.

 1اهلل سیستانی(
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 ندرقوقف بر فقرای قبیله ای که متفج( 

وقف شوند ولی همه آنها یکجا نباشند و متفرق باشند آیا می شود  )فامیل( اگر بر فقرای یک قبیله

 افع وقف را فقط به افراد همان مکان داد؟من

 شوداى مانند بنى فالن وقف نماید و آنها متفرق باشند به کسانى که حاضرند، اکتفا نمىاگر بر فقراى قبیله -
 0(حضرت امام.)ها جستجو شود و سهم آنها را حفظ نمایند تا به آنها برسانند بلکه واجب است که از غایب

برای تمامی افراد باشد، باید به تمامی افراد، حتی غایبین هم داده شود و گرنه به عده اگر قرینه ای بر شمول  -
 1ای از حاضرین هم اگر داده شود کافیست.)آیت اهلل سیستانی(

 مشکل بودن یافتن موقوف علیهمد( 

 تمام موقوف علیهم مشکل باشد تکلیف چیست؟ اگر پیدا کردن
اجب است بقدر امکان و اینکه موجب حرج نشود، احتیاطا استقصا اگر پیدا کردن تمام آنها مشکل است و  -

 1(حضرت امام)شود

 محصورقرای ناوقف بر فه( 

 اگر تعداد فقرای قبیله نا محصور باشند، تکلیف چیست؟در تقسیم منافع، 
 0(حضرت امام)جایز است. بنى هاشم، اکتفا به حاضرینولى اگر تعداد فقراى قبیله محصور نباشند مانند  -
اگر قرینه ای بر شمول برای تمامی افراد نباشد، به عده ای از حاضرین هم اگر داده شود کافیست.)آیت اهلل  -

 1سیستانی(

 ءدر وقف بر علما منافعکیفیت تقسیم و( 

 اگر چیزی را بر علما وقف نماید، کیفیت تقسیم منافع وقف چگونه است؟

شود مانند دانشمندان طب و ، پس شامل غیر آنها نمىرداگر بر علما وقف نماید به علماى شریعت انصراف دا -
 1، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامنجوم و حکمت.)

 در وقف بر اهل بلد منافعکیفیت تقسیم ز( 

 اگر بر اهل سرزمینی مثل نجف وقف نماید، کیفیت تقسیم منافع وقف چگونه است؟

و شامل کندف نماید، به متوطنین و مجاورین آنجا اختصاص پیدا مىاگر بر اهل سرزمینی مانند نجف مثال، وق -
 1؛ آیت اهلل سیستانی(حضرت امامشود.)زوّار و مترددها نمى

                                                           
 01تاب الوقف، مساله، ک1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 ، 01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
، سیستانی، سید علی 110، گفتار سوم، صفحه11، درس1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

 0100، م 1حسینی، منهاج  الصالحین، ج
 اختصّ بلد أهل على وقف وإذا:  0101، م 1سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج ، سیستانی،10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

 .فیه مدّۀ إقامة نووا وإن المسافرین یشمل وال منهم والمجاورین بالمواطنین
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 کیفیت تقسیم منافع وقف در وقف بر اهل شهری که مقیم شهر دیگرندح( 

نه اگر بر اهل شهری که مقیم شهر دیگری هستند، وقف نماید، کیفیت تقسیم منافع وقف چگو

 است؟

به اگر بر کسانى که اهل شهرى مانند تهران، یا غیر آن هستند،  و مثال در نجف اشتغال دارند وقف نماید -
کسى که از شهرش به نجف جهت اشتغال هجرت نماید، اختصاص دارد و شامل کسى که آنجا را وطن خود 

 0(حضرت امامشود.)کرده و از شهرش اعراض نموده است، نمى
به که اهل شهرى مانند تهران، یا غیر آن هستند،  و مثال در نجف اشتغال دارند وقف نماید اگر بر کسانى -

کسى که از شهرش به نجف جهت اشتغال هجرت نماید، اختصاص دارد بلکه شامل اوالد از کسانی که مثال 
جا را وطن در نجف متولد شده اند و در نجف مشغول به کار هستند می شود و همچنین شامل افرادی که آن

خود قرار داده اند، و اعراض کرده اند، در صورتی که عرفا منسوب به آن شهر شمرده شوند، می شودمی 
 1شود.)آیت اهلل سیستانی(

 ، ذریه، اوالد اوالد و ...اوالد در موقوفهنحوه تقسیم منافع  ط(

 در وقف بر اوالد *

 ست؟اگر بر اوالدش وقف نماید نحوه تقسیم منافع وقف چگونه ا

 شود.و بین آنها به مساوات تقسیم مىباشنداگر بر اوالدش وقف نماید مرد و زن و خنثى در آن شریک مى -
 1، امام خامنه ای(حضرت امام.)

به مساوات، شامل  -چه مرد باشند و چه زن -اگر بر اوالد فرزندانش وقف کند، اوالد پسرها و دخترهایش را  -
اوالد خصوص پسرها فهمیده شود، اختصاص به همانها دارد نه دخترها و  شود بله اگر در بعضی از بالد از 

 0همچنین است اگر وقف کند بر اوالدش و اوالد اوالدش. )آیت اهلل سیستانی(

 1.)آیت اهلل مکارم(شود منتها نسال بعد نسل یرا شامل مو بطون الحقه  واقف یهمه فرزندان صلب -

 در وقف بر اوالد اوالد *

 اوالدش وقف نماید، نحوه تقسیم منافع وقف چگونه است؟ ر بر اوالداگ
به مساوات، شامل  -چه مرد باشند و چه زن -اگر بر اوالد فرزندانش وقف کند، اوالد پسرها و دخترهایش را -

 1(حضرت امام.)شود

                                                           
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ
 0111م ، 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 110، گفتار سوم، صفحه11، درس1؛ رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
1 118911&mid=901&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
 01، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=943&mid=268953
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د بله به مساوات، شامل شو -چه مرد باشند و چه زن -فرزندانش وقف کند، اوالد پسرها و دخترهایش را اگر بر -
دخترها و همچنین  ختصاص به همانها دارد نهاگر در بعضی از بالد از  اوالد خصوص پسرها فهمیده شود، ا

 0بر اوالدش و اوالد اوالدش. )آیت اهلل سیستانی( است اگر وقف کند

 در وقف بر ذریه *

 اگر بگوید بر ذریه ام وقف کردم تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم چگونه است؟
مرد باشند و یا  -بر پسرها و دخترها و اوالد بدون واسطه و با واسطه آنها« ام وقف کردمبر ذریه»بگوید: اگر  -

شود. و همچنین باشند و سرانه به مساوات تقسیم مىها شریک مىو طبقات بعدى با قبلىشودشامل مى -زن
ر آن است که اینها شامل همة طبقات ؛ زیرا ظاه«بر اوالدم و فرزندان اوالدم وقف نمودم»است اگر بگوید: 

بر اوالدم و فرزندان اوالدم »یا بگوید: « بر اوالدم سپس بر فقرا وقف نمودم»شوند. ولى اگر بگوید: هم مى
که در صورت اول، به بطن اول و در صورت دوم به دو بطن اختصاص می «  سپس بر فقرا وقف نمودم

 1(حضرت امامیابد.)
لوم نباشد که وقف بر افراد بطور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث، بر اگر در وقف بر ذریه مع -

اساس قانون ارث است، حمل، بر افراد بطور مساوی شده و در آمدهای وقف هم بین ذکور و اناث بطور 
 1(آیت اهلل سیستانیمساوی تقسیم می شود.)

 در وقف بر اوالد نسال بعد نسل *

ف بر اوالدم نمودم نسال بعد نسل، یا بطنا بعد بطن، تقسیم منافع وقف بین اگر واقف بکوید وق

 موقوف علیهم چگونه است؟

ظاهرا آنچه که از آن عرفا به ذهن «بر اوالدم نسلى بعد از نسلى و بطنى بعد از بطنى، وقف نمودم»اگر بگوید:  -
حضرت )باشد.با عمویش شریک نمى رسد این است که وقف ترتیبى است؛ پس فرزند با پدرش و پسر برادرمى
 0(، آیت اهلل سیستانیامام

 در وقف بر اوالد مرد نسال بعد نسل منافعنحوه تقسیم  *

اگر واقف بگوید بر فرزندانم که مرد هستند، نسال بعد نسل وقف نمودم، تقسیم منافع وقف چگونه 

 است؟

، به مردان از مردان در همة طبقات، «ف نمودمبر فرزندانم که مرد هستند نسلى بعد از نسلى، وق»اگر بگوید:  -
 1(حضرت امامشود.)اختصاص دارد و به مردان از زنان، شامل نمى

                                                           
 1011، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
 01قف، مساله، کتاب الو1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله العالی، چاپ 1180اجوبة االستفتائات، امام خامنه ای، سوال1

 0118، م 1، سایت امام خامنه ای، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1، سوال00، صفحه0191مهرماه
 0119، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج08، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0118، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1



38 
 

 أو للترتیب کونه ففی( فطبقة طبقة أو طبقة، بعد طبقة أو نسل، بعد نسالً أوالدی على وقف هذا: )قال إذا -
 0.)آیت اهلل سیستانی(األوّل هو والصحیح قوالن، للتشریک

 منافع در وقف ترتیبی تقسیمیت کیف *

 کیفیت تقسیم منافع در وقف ترتیبی به چه شکلی است؟

، گاهى ترتیب را بین طبقه سابق و طبقه بعدى اگر وقف ترتیبى باشد، کیفیت آن تابع قرار دادن واقف است -
ش و پسر برادر شود.پس فرزند، با پدردهد و در این صورت األقرب فاألقرب نسبت به واقف رعایت مىقرار مى

شود. و گاهى دیگر ترتیب را بین خصوص پدرها اش شریک نمىاش و پسر خواهر با دائى و خالهبا عمو و عمه
که دهد، پس اگر برادر باشند و بعضى از آنها اوالد داشته باشند، مادامىاز هر طبقه و پسرهاى ایشان قرار مى

شوند و پدرها فوت کنند اوالد آنها با عموهایشان شریک مى پدرها زنده باشند چیزى براى اوالد نیست.پس اگر
 1، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامخواهد، ترتیب را قرار دهد و باید متابعت شود.)واقف حق دارد هر طور که مى

 دیگر در صورت مرگ  ی طبقه در وقف بر اوالد طبقه بعد منافع تقسیمکیفیت  *

 ، اگر یکى از آنها بمیرد، تکلیف جیست؟اى وقف نمودمد از طبقهاى بعاگر بگوید: بر اوالدم طبقه

که اگر یکى از آنها بمیرد و داراى فرزند باشد، نصیب  اى وقف نمودماى بعد از طبقهاگر بگوید: بر اوالدم طبقه -
فرزند شود. و اگر او مال فرزندش باشد، پس اگر یکى از آنها بمیرد و داراى فرزند باشد نصیبش مال او مى

شود.و اگر کسى که فرزندى ندارد، انش، متعدد باشد نصیب او بین آنها به طور سرانه و مساوات تقسیم مى
باشد و فرزندى که نصیب پدرش را گرفته است با آنها اش مىبمیرد نصیب او مال کسى است که در طبقه

 1، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامباشد.)شریک نمى

 اوالد اوالد با نبود قرینه بر تشریک یا تفضیل در وقف بر اوالد و *

 حکم وقف در صورت عدم قرینه بر تشریک و یا ترتیب و یا تفضیل چیست؟

؛ پس اگر -کما اینکه گذشت -شودشامل همة بطنها مى« بر اوالدم و فرزندان اوالدم وقف نمودم»اگر بگوید:  -
ن بودن یا غیر اینها را شرط کند همان را باید متابعت ترتیب یا تشریک یا مساوات یا تفضیل یا مرد بودن یا ز

و  .باشدو اگر مطلق بگذارد مقتضایش تشریک و شامل شدن مرد و زن و مساوات و برترى ندادن مى .نمود
بر اوالدم سپس بر فرزندان اوالدم وقف نمودم، قطعا مفید ترتیب بین اوالد و فرزندان آنها است » :اگر بگوید

باشند مگر ه بطنهاى بعدى داللتى بر ترتیب ندارد؛ پس فرزندان آنها با اوالدشان شریک مىو امّا نسبت ب
مانندحکم اوالد  (فرزندان مع الواسطه با اوالدشان)اى باشد که داللت کند بر اینکه حکم آنها اینکه قرینه

مثال است؛ و مقصود ترتیب بالواسطه با فرزندان است و ترتیبى که بین اوالد و فرزندانشان ذکر شده از باب 
 0(حضرت امامباشد.)در سلسلة فرزندان است و اینکه وقف براى األقرب فاألقرب نسبت به واقف مى

                                                           
 0119، م 1ینی، منهاج  الصالحین، جسیستانی، سید علی حس0
 0101، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0100، م 1ن، ج، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحی11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
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و اگر بگوید هذا وقف  0اگر بر اوالدش وقف نماید پس شامل اوالدِ اوالدش هر چه پایین بروند، هم می شوند -
والد صلبی و اوالدشان است و بین اوالدِ اوالد و اوالدشان علی اوالدی، ثم اوالداوالدی، در اینجا ترتیب بین ا

 1ترتیب نیست بلکه حکم به نحو تشریک است.)آیت اهلل سیستانی(

 حکم معلوم نبودن وقف شراکت یا ترتیب در وقف بر ذریه* 

 اگر در وقف بر ذریه معلوم نباشد وقف مشترک است یا ترتیبی حکم چیست؟

، ظاهر آن خارج معلوم شود ولى معلوم نباشد که وقف مشترک یا ترتیبى استاگر وقفیّت چیزى بر ذریه از  -
 1(حضرت اماماست که در غیر از قسمت طبقه اول، به قرعه رجوع شود.)

 أوالدی على وقف هذا: )قال وإذا التشریک، منه فالظاهر( وتناسلوا تعاقبوا ما أوالدی على وقف هذا: )قال إذا -
 0.)آیت اهلل سیستانی(الترتیب نهم فالظاهر( فاألعلى األعلى

 اه همسجد و زیارتگاوقف بر در  کیفیت مصرف منافع -4

 در وقف بر مساجد الف. کیفیت مصرف منافع

 اگر برای مسجد وقف نماید، کیفیت مصرف وقف چگونه است؟

مصرف اگر براى مسجد وقف نماید پس در صورت اطالق، منافع وقف در تعمیر و روشنایى و فرش و خادم آن  -
 1، امام خامنه ای(حضرت امامشود.)شود، و اگر چیزى زیاد بیاید به امام جماعت مسجد داده مىمى

 من ذلک ونحو وکنس وإنارۀ وفرش تعمیر من مصالحه فی نماؤه صرف مشهد أو مسجد على وقف إذا -
 - االحتیاط مقتضى مراعاۀ معه یترک ال - إشکال الجماعة إلمام النماء من شـیء إعطاء جواز وفی مصالحه،

 )آیت اهلل سیستانی( .حینئذٍ منه فیعطى ذلک یشمل ما إرادۀ على قرینة هناک تکون أن إلّا

 در وقف بر زیارتگاه ها کیفیت مصرف منافعب. 

 اگر برای زیارتگاه وقف نماید، کیفیت مصرف وقف چگونه است؟

آنجا که بعضى از کارهاى الزم و متعلق آنجا  اگر براى زیارتگاه وقف نماید در تعمیر و روشنایى و خدمتکارهاى -
 1، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامشود.)دهند، مصرف مىرا انجام مى

 در وقف بر ائمه علیهم السالم کیفیت مصرف منافعج. 

 اگر برای سید الشهدا علیه السالم وقف نماید، کیفیت مصرف وقف چگونه است؟
شود[از اجرت گوینده وقف نماید در اقامة عزادارى آن حضرت ]مصرف مىاگر براى سید الشهداء )علیه السّالم(  -

، حضرت امامشود.)ها و دیگران متعارف است، مصرف مىو آنچه که صرف آن در مجلس عزا، براى شنونده
 0امام خامنه ای(

                                                           
 0108، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 09، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0119، م 1نی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، جسیستا0
، گفتار سوم، سیستانی، سید علی حسینی، 11، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 0100، م 1منهاج  الصالحین، ج
 0100، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج11، کتاب الوقف، مساله1ة، ج،تحریرالوسیلموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
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ن حضرت اگر وقف انصراف به اقامه عزا براى سید الشهداء )علیه الساّلم( داشت وقف در اقامة عزادارى آ -
ها و دیگران متعارف شود[ از اجرت گوینده و آنچه که صرف آن در مجلس عزا، براى شنونده]مصرف مى

که باید  1شود.ولی اگر انصراف نداشت مانند وقف بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم استاست، مصرف مى
ایگاه حضرت ار قبیل اقامه مجالس برای صرف در احیاء یاد و ذکر امام حسین علیه السالم باال بردن شان و ج

ذکر فضایل و مناقب و شهادت و بیان مظلومیت حضرت و امثال آن که باعث آگاهی افراد به مقام بلند این 
 1بزرگوار شود.)آیت اهلل سیستانی(

 بررسی مالکیت موقوف علیهم -5

 عامه بر جهاتموقوفه ها در  الف(

 مانند مساجد مالک عین موقوفه می شوند؟ آیا موقوف علیهم در وقف بر جهات عامه

مگر در وقف منقطع اآلخر که در بعضى از اقسام آن با تحقق وقف، عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود  -
ها و کاروانسراها و قبرستانها و تامل بود. کما اینکه در  وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و زیارتگاهها و پل

 0(حضرت امامشود.)قاف مساجد و زیارتگاهها و نظایر اینها هیچ کس مالک آنها نمىها و همچنین اومدرسه
 1در وقف بر جهات عامه یا خاصه عین و منافع آن ملک برای جهت می شود.)آیت اهلل سیستانی( -

 در وقف خاص و عناوین عامه ب(

 آیا موقوف علیهم در وقف خاص و عناوین عامه مالک عین موقوفه می شوند؟

 مانند آیا ها، این مانند و علما و فقرا مانند عمومی عناوین بر عام وقف و اوالد بر وقف مانند خاص وقف اما -
 تا نماید وقف که این به باشد؛ منفعت وقف چه ـ شود نمی آن رقبة مالک کس هیچ عمومی، جهات بر وقف

 استفاده ها این غیر و میوه فروش با یا اجاره با ای نمایند استیفا را آن خودشان پس باشد ها آن مال وقف منافع
 وقف فقرا سکونت برای را سرای یا اش ذریه سکونت برای را خانه که این مانند باشد انتفاع وقف چه و نمایند
 این یا و شوند می آن رقبة مالک طلق غیر ملک صورت به موارد همه در علیهم موقوف که این یا و ـ نماید

 و اولی نه باشد، عمومی جهات بر وقف مانند دومی پس شود؛ داده تفصیل انتفاع وقف و منفعت وقف بین که
 ملک صورت به خاص، وقف در علیه موقوف پس شود، داده تفصیل عام وقف و خاص وقف بین که این یا

 چند جهات؟ بر وقف مانند باشند نمی آن مالک علیه موقوف عام، وقف در و باشند، می آن مالک طلق غیر
 بر منفعت شدن سرازیر برای را عین وقف، در که باشد معتبر آن اقسام تمام در که نیست بعید: است وجه

 از بعضی در مگر آید می بیرون واقف ملک از و شود نمی ها آن ملک عین، پس نماید؛ موقوف علیه، موقوف
 1(حضرت امام.)گذشت که چنان است، منقطع آخرش که هایی صورت

در وقف بر عین یا اعیان خاصه )فرق نمی کند انسان باشد یا غیر انسان( عین و منافع آن ملک موقوف علیه  -
می شود. در وقف بر عنوان عامی که قابل انطباق بر عین یا اعیان خاصه هست نیز عین به ملک موقوف علیه 

                                                                                                                                                                                     
رساله آموزشی مقام معظم  18، گفتار سوم11، درس 1، کتاب الوقف، مساله رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 ، گفتار سوم11، درس 1رهبری، ج
 0101، م 1ی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، جسیستان1
 0101، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 11، کتاب الوقف، مساله1ج الوسیلة، تحریر موسوى،خمینى، سید روح اهلل 0
 العین تکون - المتقدّم الثالث القسم فی کما - الخاصّة أو مّةالعا الجهات من علیه الموقوف کان إذا  .0011، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1

 .علیها والمعاوضة تبدیلها یجز لم علیها الموقوف الجهة على بأعیانها المنافع صرف الواقف اشترط ولو للجهة، ملکاً والمنافع
 11مساله الوقف، کتاب ،1ج الوسیلة، تحریر موسوى،خمینى، سید روح اهلل 1
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( اینکه منافع ملک عنوان شود و در ملک افراد اصال داخل نشود در می آید اما منافعش سه حالت دارد: الف
مثل وقف مدارس بر طالب و وقف کاروانسرا برای مسافرین. ب( اینکه منافع ملک عنوان شود و بواسطه 
تملیک منافع برای افراد از طرف متولی و قبض موقوف علیه منافع در ملک موقوف علیه داخل می شود مانند 

فقراء. ج( اینکه منافع ملک افراد موجود از موقوف علیه در هر زمانی باشد به نحو اشاعه بدون وقف باغ برای 
اعمال والیت از طرف متولی مثل وقف باغ بر علماء شهر به اینگونه که نماء آن ملک موجودین از علماء باشد 

 0از اول حصول منافع .)آیت اهلل سیستانی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتموقوفبه تعلق زکات  -6

 تعلق زکات به عین موقوفه

 اگر عین وقفی از اعیانی باشد که زکات به آن تعلق می گیرد و به نصاب برسد؛ آیا زکات دارد؟

، زکات آن بر موقوف علیهم واجب نیست اگر عین وقفى از اعیان زکات دار باشد مانند گاو و گوسفند و شتر -
 1، آیت اهلل سیستانی(ضرت امامحاگر چه حصة هر کدام از آنها به حدّ نصاب برسد. . )

 تعلق زکات به نمائات موقوفه

اگر نمائات وقف از چیزهایی باشد که زکات به آن تعلق می گیرد و به نصاب هم برسد، آیا زکات 

 دارد؟

                                                           
 کذلک علیه للموقوف ملکاً تکون المتقدّم األوّل القسم فی الموقوفة العین أنّ کما: 0010 مسألة .0011و  0010، م 1علی حسینی، منهاج  الصالحین، جسیستانی، سید 0

 الموقوف مباشرۀ الواقف یشترط قد نعم لیه،ع للموقوف ملکاً ونماءاته بنفسه یکون وذرّیّته زید أو المعیّن المشهد أو المسجد على الموقوف فالبستان له، ملکاً تکون منافعها
 االنتفاع، بوقف هذا على ویصطلح ثماره، من لیأکلوا علیهم البستان وقف أو بأنفسهم، فیها لیسکنوا وأوالده زید على الدار وقف لو کما الموقوفة، بالعین االنتفاع فی علیه

 .ونحوه فیه للتنزّه البستان إجارۀ لهم جاز وإن ثمنه من واالستفادۀ البستان ثمار بیع وال ا،بأجرته واالنتفاع الدار إیجار علیه للموقوف یکون فال وحینئذٍ
 نحو على ملحوظاً المباشرۀ قید کان فإن ذلک لغیر أو الحرج أو للضرر أو المکان عن لهجرتهم البستان ثمار من األکل أو الموقوفة الدار فی السکنى یمکنهم لم إذا نعم

 .ورثته إلى أو الواقف إلى ورجع الوقف بطل وإلّا آخر، بوجهٍ منافعها من االستفادۀ لهم جاز الغالب هو ماک المطلوب تعدّد
 ثالثال الحاالت إحدى لها فتکون منافعها وأمّا علیه، للموقوف ملکاً تکون الموقوفة فالعین المتقدّم الثانی القسم فی کما عامّاً عنواناً علیه الموقوف کان إذا: 0011 مسألة
 :التالیة

 على والزیارۀ العلم کتب ووقف والغرباء المسافرین على الخانات ووقف الطالب على المدارس وقف فی کما أصالً األفراد ملک فی تدخل وال للعنوان ملکاً تکون أن. أ
 . والزوّار العلم أهل

 .الفقراء على البستان وقف فی کما إیّاها وقبضهم یالمتولّ قبل من لهم بتملیکها األفراد ملک فی وتدخل للعنوان ملکاً تکون أن. ب
 على البستان وقف فی کما المتولّی قبل من الوالیة إعمال على لها ملکیّتهم تتوقّف أن دون من اإلشاعة سبیل على زمان کلّ فی الموجودین لألفراد ملکاً تکون أن. ج

 .ظهوره لأوّ من منهم للموجودین ملکاً نماؤه یکون أن على البلد علماء
 .0018، م1.سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج98، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
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دار باشد مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، بر هر کدام از موقوف اگر نماى وقف از چیزهاى زکات  -
باشند، به خالف وقف به حد نصاب برسد، زکات واجب است؛ زیرا آن ملک آزاد آنها مى اشعلیهم که حصه

کدام از آنها نیست مگر بعد از قبض آن ولى اگر مثال عام، حتى در مثل وقف بر فقرا؛ زیرا آن وقف، ملک هیچ
باشد و به او اش از حاصل روى درخت قبل از وقت تعلق زکات، اگر شرایط وجوب زکات را داشته فقیر حصه

 0، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامداده شده، در صورتى که به حدّ نصاب برسد، زکات آن بر او واجب است.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقوفه یا غصباجاره  ،فروش ،، تعمیر، تخریبتغییر :مسوفصل 

 تغییر در وقف

 تغییر موقوف علیهم

 دارد؟ آیا واقف بعد از وقف حق تغییر موقوف علیهم را

به اخراج بعضى که داخل در آن بودند  -بعد از تمام شدن وقف، بدون اشکال، واقف حق تغییر موقوف علیه را -
در صورتى که چنین چیزى را در ضمن عقد وقف، شرط  .ندارد -باشندیا داخل کردن بعضى که خارج از آن مى

 1(، آیت اهلل سیستانیحضرت امام)نکرده باشد. 

                                                           
 .0181، م0. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین ج98، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0111، م 1، سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج18، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىاهلل  خمینى، سید روح1



43 
 

 علیهم در ضمن وقف شرط تغییر موقوف

 م را در ضمن وقف شرط نماید، آیا این شرط و وقف،تغییر در موقوف علیهآیا در صورتى که  

  صحیح است یا نه؟

 کردن داخل یا بودند آن در داخل که بعضی اخراج به ـ را علیه موقوف تغییر حق واقف وقف، شدن تمام از بعد -
 شرط وقف، عقد ضمن در را چیزی چنین که صورتی در ندارد کال،اش بدون ـ باشند می آن از خارج که بعضی
 که نیست بعید نه؟ یا است صحیح علیه موقوف در تغییر کند، شرط را آن که صورتی در آیا و. باشد نکرده
 هبلک است، باطل آن شرط کند، شرط را این اگر پس نباشد؛ جایز ـ کسی اخراج نه و کردن داخل نه ـ مطلقاً
 که کسی به علیهم موقوف از وقف که کند شرط اگر است آن مثل و. دارد که اشکالی با است باطل هم وقف
 شود موجود شود می موجود بعداً که کسی تا نماید وقف گروهی بر اگر البته. شود منتقل شود، می موجود بعداً

 0(حضرت امام).است صحیح اشکال بدون شود، می موجود بعداً که باشد کسی بر وقف او شدن موجود از بعد و
اگر وقف تمام شود برای واقف و دیگران تبدیل و تغییر موقوف علیهم جایز نیست مگر اینکه شرط کرده است  -

که در این صورت داخل کردن و یا خراج کردن افراد در موقوف علیهم جایز است و شرط نافذ است و اگر 
 1د واز دنیا رفت وقف بر حالت اولیه باقی می ماند.)آیت اهلل سیستانی(کسی را داخل یا خارج نکر

 تغییر در موقوفه

 جایز است؟ موقوفهآیا تغییر دادن 

تغییر وقف و باطل کردن شکل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان دیگر مانند اینکه خانه  -
اش، ولى اگر وقف، وقف منفعت باشد و به عنوان فعلىز نیسترا، کاروانسرا یا دکان قرار دهد، یا بر عکس ، جای

مسلوب المنفعه باشد یا به نهایت منفعتش کم شود، تبدیل آن به عنوان دیگرى که داراى منفعت می باشد، 
جایز است. مثل  اینکه باغى از جهت قطع آب آن یا به جهت دیگرى، از انتفاع بیفتد امااگر همین باغ را خانه 

 1، امام خامنه ای(حضرت امامانسرا ، قرار دهد  سود آور می شود .)یا کارو
تغییر عنوان عین موقوفه زمانی که ظاهر وقف یا قرینه ای بر اراده بقاء عنوان عین موقوفه وجود دارد، جایز  -

رد بر نیست اما اگر انشاء وقف مطلق باشد برای ولی تغییر عنوان عین موقوفه جایز است. وگاهی قرینه وجود دا
اراده بقاء عنوان مادامی که کثیر المنفعه باشد لذا تازمانی که کثیرالمنفعه باشد حق تغییر وجود ندرد اما اگر 

 0منافعش کم شد تغییر عنوان جایز می شود. )آیت اهلل سیستانی(
موقوفه در  توان تغییر داد مگر اینکه ضرورتى ایجاب کند؛ مثالً ملکبعد از تحقّق وقف، امالک وقفى را نمى -

چنانچه در حال و آینده نیاز به استفاده از آن  نیاى براى مصارف وقف نداشته باشد. بنابراآن شرایط هیچ فایده
براى سایر کارهاى عامّ المنفعه از آن استفاده  توانىانبار در زمان ما( ممکان مطابق نیّت واقف نباشد )مثل آب
توانند آن را بفروشند و مکان دیگرى خریده و از آن ن مکان نباشد مىکرد. و در صورتى که امکان استفاده از آ

 1)آیت اهلل مکارم(المنفعه استفاده کرد.براى کارهاى عام

 ، آیا تغییر جایز است؟اگر تغییر دادن وقف باعث باال رفتن قیمت زمین موقوفه شود

                                                           
 19، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 ،19،  درس1. رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد18، کتاب الوقف، مساله1سیلة، ج،تحریرالوموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 .0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
1 110910&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
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، مجوّز شرعی تصرّف در زمین وقفی یا مجرّد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتی از آن -
 0)امام خامنه ای(.تبدیل آن به راه نیست

 تعمیر موقوفه

 نحوه تامین مخارج تعمیر موقوفه

 اگر موقوفه نیاز به تعمیر داشت تکلیف چیست؟

ى پس اگر واقف براهاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمیر و مرمّت و اصالح باشنداگر ملک -
از نماى آنها در  را انجام داد وگرنه بنا بر احتیاط واجب آنها چیزى قرار داده است که مصرف شود، باید همان

این است که به آن  واجب  آن مصرف نمود و بر حق موقوف علیهم مقدم داشت و براى موقوف علیهم احتیاط
 1(حضرت امام)جایز است.راضى باشند. و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، 

پس اگر واقف  هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمیر و مرمّت و اصالح باشنداگر ملک -
اى آنها چیزى قرار داده است که مصرف شود، باید همان را انجام داد وگرنه بنا بر احتیاط واجب از نماى آنها بر

در آن مصرف نمود. و اگر چیزی برای تعمیر وجود ندارد برای متولی جایز است قرض کند یا از اموال خودش 
ى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جایز هزینه کند به قصد استیفاء از منافع موقوفه در آینده. و اگر بقا

 1است. )امام خامنه ای(
پس اگر واقف  هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمیر و مرمّت و اصالح باشنداگر ملک -

ف براى آنها چیزى قرار داده است که مصرف شود، باید همان را انجام داد وگرنه از نماى آنها در آن مصر
نمود. و اگر چیزی برای تعمیر وجود ندارد برای متولی جایز است قرض کند یا از اموال خودش هزینه کند به 
قصد استیفاء از منافع موقوفه در آینده. و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جایز است. )آیت 

 0اهلل سیستانی(

 فهتکلیف در صورت نبودن چیزی برای تعمیر موقو

 اگر وقف نیاز به تعمیر داشته باشد و چیزی برای تعمیر نباشد، وظیفه متولی چیست؟

اگر وقف محتاج تعمیر باشد و چیزى نباشد که در آن مصرف شود براى متولى جایز است که جهت تعمیر  -
منافع آن یا  گردد ماننداش را بعد از آن از آنچه که به او برمىو قصدش این باشد که ما فى الذمه قرض کند

کند به قصد اینکه دینش را از منافع موقوفاتش، ادا نماید. پس متولى باغ، مثال جهت تعمیر آن قرض مى
عایدات آن بپردازد. و متولى مسجد یا زیارتگاه یا قبرستان و مانند اینها، به قصد اینکه آن را از عایدات 

در آن مصرف نماید و قصد داشته باشد که از آنچه  موقوفات آنها بپردازد. بلکه جایز است که از مال خودش
 1(حضرت امامذکر شد قرضش را بردارد .)

                                                           
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب 091، احکام وقف، سوال/sn=009http://www.leader.ir/fa/book?11119سایت امام خامنه ای،  0

 11، سوال0191مد ظله العالی، چاپ مهرماهاسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای 
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 ،19،  درس1رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد1
 .0119و  0111و  0119، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
 90، کتاب الوقف، مساله1، ج،تحریرالوسیلةموسوى هخمینى، سید روح الل1ّ

http://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22039


45 
 

 عدم امکان برداشتن مخارج تعمیر از منافع موقوفه

 در چه صورتی متولی نمی تواند آنچه برای تعمیر موقوفه قرض کرده را بعدا بردارد؟
از منافع موقوفه بپردازد یا مال خودش را در آن  اگر براى آن قرض نماید و مصرف کند و قصد نکرده باشد که -

 0(حضرت اماممصرف کند و قصد برداشتن از منافع موقوفه را نداشته باشد، حق برداشتن از آن را ندارد.)

 مخروبه شدن آنه و وظیفه در صورت فووقمتخریب 

 الف. خراب شدن وقف و از بین رفتن عنوان وقف 
 بین برود آیا از وقف بودن خارج می شود؟ اگر وقف خراب شود و عنوان آن از

اى که ، مانند باغى که درختهایش کنده یا خشک شود و خانهاگر وقف خراب شود و عنوانش از بین برود -
و لو اینکه حاصل آن را که  -دیوارها و آثارش شکسته و خراب شده است پس اگر تعمیر آن و اعادۀ عنوانش

ممکن باشد، احتیاطا همین کار را انجام دهند؛ وگر قابل  -آن صرف نمودبه اجاره و غیره به دست آمده در 
تعمیر نیست بازهم عرصه از وقفیت خارج نمی شود و احتیاط آن است که دوباره وقف شود و مصرف و کیفیت 

 1(حضرت امامآن بر حسب وقف اول قرار داده شود.)
اى که درختهایش کنده یا خشک شود و خانه ، مانند باغى کهاگر وقف خراب شود و عنوانش از بین برود -

و لو اینکه حاصل آن را که  -دیوارها و آثارش شکسته و خراب شده است پس اگر تعمیر آن و اعادۀ عنوانش
ممکن باشد، واجب است همین کار را انجام دهند؛ وگر قابل  -به اجاره و غیره به دست آمده در آن صرف نمود

قفیت خارج نمی شود و منافعش در جهت موقوف علیها صرف می شود. )آیت تعمیر نیست بازهم عرصه از و
 1اهلل سیستانی(

 ب. از بین رفتن شکل و صورت موقوفه
 اگر براى مصلحتى وقف نماید و شکل و صورت آن از بین برود، حکم چیست؟

درسه یا پلى وقف کما اینکه اگر بر مسجد یا ماگر براى مصلحتى وقف نماید و شکل و صورت آن از بین برود -
نماید سپس آنها خراب شوند و تعمیر آنها ممکن نباشد، یا احتیاج به مصرف ندارند براى آنکه کسى که در 

خواند و طلبه و رهگذر، منقطع شده و امید برگشت آنها نباشد، وقف در وجوه برّ مصرف مسجد نماز مى
همان مصلحت وقف مصرف نمود. و در  شود. و احتیاط آن است که آن را در مصلحت دیگرى از جنسمى

 0(.حضرت امامصورت متعذر بودن آن، األقرب فاألقرب به آن مصلحت، رعایت شود)
کما اینکه اگر بر مسجد یا مدرسه یا حسینیه  اگر براى مصلحتى وقف نماید و شکل و صورت آن از بین برود  -

ود اگر خصوصیت موقوف علیه به نحو تعدد وقف نماید سپس آنها خراب شوند وتبدیل به خیابان و مثل آن ش
مطلوب لحاظ شده باشد)کما اینکه غالبا اینگونه است( در صورت امکان، نمای وقف در مسجد یا حسینیه و یا 
مدرسه دیگری صرف می شود و در صورت عدم امکان در وجوه بر به نحو االقرب فاالقرب به نظر واقف 

ت مطلوب لحاظ شده باشد وقف باطل می شود و به واقف یا مصرف می شود و اگر خصوصیت به نحو وحد
ورثه او بر می گردد. این تفصیل مربوط به جایی ست که امید برگشت آن مصلحت نباشد ولی اگر امید 

                                                           
 90، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ
 19، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 وإن - تجدیده أمکن فإن کثیرۀ أو قلیلة بها معتدّ ةمنفع له بقیت بل منفعته تبطل ولم الوقف خرب إذا. 0111، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1

 .علیها الموقوف الجهة فی منافعه وتصرف بحالها الوقفیّة بقیت یمکن لم وإن ذلک وجب - العمارۀ فی اإلجارۀ وصرف مدّۀ بإجارته کان
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ
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برگشت در آینده مورد نظر واقف باشد الزم است که منافع وقف برای آن زمان تجمیع و ذخیره شود و بعدا اگر 
 0د را مصرف نماید. )آیت اهلل سیستانی(ناامید شد این عوائ

 تخریب مسجد جهت بازگشایی معابرج. 
 حکم تخریب مسجد جهت بازگشایی و توسعه معابر چیست؟

اگر وجود مسجد موجب اختالل در رفت و آمد و در معرض تلف نفوس مردم باشد، می توانید مسجد را به کل  -
 1(حضرت امامیکی همین محل احداث نمود. )به مسیر دیگر انتقال داده و مشابه آن را در نزد

تخریب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان، شرعا جایز نیست، مگر آن که ضرورت اجتماعی غیر قابل  -
 1تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.)امام خامنه ای(

 . تخریب مسجد جهت توسعه مسجدد
 آن را تخریب کرد؟آیا برای توسعه مسجد می شود 

باشد مستحب است واگرمسجدطورى خراب شودکه ساختن مسجد وتعمیرمسجدىکه نزدیکبه خرابى مى -
توانند مسجدىراکه خراب نشده، توانندآن راخراب کنندودوباره بسازند بلکه مىتعمیرآن ممکنن باشد، مى

 0ستانی، آیت اهلل مکارم(، آیت اهلل سیحضرت امامبراىاحتیاج مردم خراب کنند وبزرگتر بسازند.)
 1تخریب مسجد جائز نیست مگر برای توسعه.)امام خامنه ای( -

 . خروج مسجد خراب از مسجدیته
 اگر مسجد خراب شود آیا از مسجد بودن خارج می شود؟

، 1اگر مسجد خراب شود و قابل برگشت به حالت اولیه نیست رفت و آمد و تصرف در آن اشکال ندارد -
شود مگر در بعضى از ؛ پس احکام مسجد بر آن عرصه جارى مىشودبودن خارج نمىاش از مسجد عرصه

فرضها. و همچنین است اگر روستایى که مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقى 
 1(حضرت اماماست.)

معلوم نیست  اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه ضعیف باشد، ترتب آثار شرعی مسجد بر آن معلوم نیست و -
 8نجس کردن آن حرام باشدگرچه احتیاط آن است که نجس نکنند.)امام خامنه ای(

 عنوان بر مترتّب احکام لکن شود،نمی خارج بودن وقف از روها،پیاده و هاخیابان در شده واقع مساجد زمین -
 و حائض نُب،جُ توقف حرمت آن؛ از نجاست زدودن وجوب آن، کردن نجس حرمت مانند ندارد، را مسجد
 9. )آیت اهلل سیستانی(آن در نفساء

                                                           
 .0110، م 1ینی، منهاج  الصالحین، جسیستانی، سید علی حس0
 .8010سوال  018ص 1جلدی( ج01استفتائات حضرت امام )1
 011، اجوبة االستفتائات، سوال000، سوال110استفتائات وقف مقام معظم رهبری، صفحه  1
 900، مساله 0توضیح المسائل مراجع، ج0
 .101، احکام وقف، سوال/sn=009http://www.leader.ir/fa/book?11119سایت امام خامنه ای، 1

 8008، سوال011، صفحه 1استفتائات حضرت امام، ج 1

 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح اللّ 1

 001و001اجوبه االستفتائات، سوال 8

 .1811وضیح المسائل، ملحقات مساله سیستانی، سید علی حسینی، ت9
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 موقوفهفروش 

 فروش وقف بر جهات عامهحکم 

 جایز است؟در وقف بر جهات عامه آیا فروش عین موقوفه 

فروش و معامله عین موقوفه مطلقا جایز نیست حتی اگر خراب شود و از بهره برداری ساقط شود. این حکم در  -
 0(حضرت امام.)است یاط واجبغیر مساجد و مشاهد مشرفه احت

. )امام خامنه شود ساقط برداری بهره از و شود خراب اگر حتی نیست جایز مطلقا موقوفه عین معامله و فروش -
 ای(

از آنجا که تنها در وقف مسجد تحریر ملک اتفاق می افتد لذا با خراب شدن مسجد عرصه از وقفیت خارج  -
نیز فروشش جایز نیست مگر  اما غیر مسجد. فروشش جایز نیستلذا نمی شود حتی اگر تعمیرش متعذر باشد

اینکه موقوفه خراب شود به گونه ای که برگشت عنوان مطلقا مقدور نباشد و استفاده از عرصه آن هم به گونه 
 1)آیت اهلل سیستانی(دیگری مقدور نباشد. 

 شده وقف آن براى که را اىاستفادهمعامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند  -
ن از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى نتوا که شود پاره طورى مسجد فرش مثلًا ببرند،

 آنپول باید فروختن از پس ولى آید،مى زیاد مسجد نوسازى و تعمیر از بعد که اىندارد، همچنین مصالح کهنه
 و است نزدیکتر واقف مقصود به که مصرفى به نشود ممکن اگر و برسانند فمصر همانبه مسجد همان در را

 1)آیت اهلل مکارم(نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند. نیازى اگر

 موقوفه متعلقاتفروش حکم 

 آیا فروش متعلقات موقوفه جایز است؟
که باقى هستند پس مادامى هاى ضریحها و نظایر اینها،آنچه متعلق آنها است از قبیل وسائل و فرش و پارچه  -

 و استفاده از آنها ممکن است، فروش آنها جایز نیست. 

اى که جهت آن تهیّه شده بود، ممکن باشد، و اگر انتفاع از آن در محلى که برایش آماده شده بغیر آن استفاده
فرش نمودن آن در نیز باید به همان حال باقى بماند. پس فرشى که به مسجد یا زیارتگاهى تعلّق دارد اگر 

نیاز از همان محل ممکن باشد، باید به همان حال در آنجا باقى بماند و اگر فرض شود که آنجا به طور کلى بى
فرش شدن است، و لیکن به پرده و پوششى احتیاج دارد که اهل آن رااز گرما یا سرما مثال نگهدارد، باید آن را 

 .پرده و پوشش آنجا قرار داد
باشد به طورى که نگهداشتن آن، فقط د که این محل به طور کلى مستغنى از این فرش مىو اگر فرض شو

باشد، باید آن فرش را در جاى دیگرى که مماثل آن است قرار داد، موجب خرابى و ضرر و تلف شدن آن مى
 د.براى زیارتگاه دیگر قرار داده شوبه اینکه فرش مسجد براى مسجد دیگر و مال زیارتگاه 

شود؛ و این در صورتى اگر مماثل نبود یا به طور کلى از آن مستغنى بود در مصالح عمومى قرار داده مىپس 
  .است که باقى بوده و استفاده از آن ممکن باشد

                                                           
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه 10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 استفتائات وقف امام خامنه ای تصریح نشده است.، ادامه مطلب حضرت امام در کتاب 0، سوال00، صفحه0191ای مد ظله العالی، چاپ مهرماه
 .0119و  0010و  0111،م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
1 110911&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
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و اما اگر فرض شود که استفاده از آن ممکن نباشد مگر اینکه فروخته شود و طورى است که اگر بماند خراب 
وخته شود و ثمن آن در آن محل در صورتى که احتیاج به آن دارد، مصرف شود وگرنه شود، باید فرو تلف مى

، امام خامنه ای، حضرت امام)شود.در مماثل آن سپس در مصالح عمومى بر حسب آنچه که گذشت صرف مى
 0(، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی

 2شک در وقفی یا تملیکی بودن اموال مسجد 

 کیحکم کدام  ک،یتمل ایوقف مسجد شده  میشده، اگر ندان هیمسجد هدکه قبال به  ىیزهایچ

 بر آن بار مى شود؟
گیرد این هم وقف دانیم و با صِرف عمل نیز وقف صورت مى: چون ما وقف را مشروط به صیغه نمى پاسخ -

ن ثابت باشد.البتّه باید توجه داشت اگر وقف بودشود و خارج کردن آن از محل وقف جایز نمىمحسوب مى
مگر اینکه  نیست؛نباشد، حداقل هدیه به محل وقف است که باز هم خروج مال هدیه از آن محل جایز 

متعارف بین مردم در آن منطقه این باشد که اموال مربوط به حسینیه یا امثال آن، هم براى خود آن محل 
حسینیه باشد؛ پس اگرچه وقف هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد یا شود و هم براى مراسماستفاده مى

سو با هایى که محتواى آن هممنطقه براى مراسم رتوان آن را موقتاً از محل وقف خارج کرد و دباشد ولى مى
هاى مسجد و یا حسینیه باشد استفاده کرد. اینها در صورتى است که واقف یا واهب شرط خاصّى نگذارد برنامه

 اهلل مکارم()آیت  .و الّا باید به شرط عمل کرد

 خاص، عام، عنوان عام وقففروش موقوفه به حکم 

 آیا فروش و انتقال موقوفه ای که وقف خاص و یا وقف عام بر عناوین عامه شده است، جایز است؟

باشد مانند فقرا؛ با یکى فروش وقفهاى خاص مانند وقف بر اوالد، و وقفهاى عامى که بر عنوانهاى عمومى مى -
، امام خامنه حضرت امام.) ت عروض و پیدا شدن بعضى از عوارضمگر به جه نیست از اسباب نقل جایز

 1ای)بعضی حالت های استثنایی((

 0فروش عین موقوفه جایز نیست مگر در بعضی صور خاص. )آیت اهلل سیستانی( -

 اتموقوف فروشموارد جواز 

عامه شده است؛  را  در چه مواردی می شود عین موقوفه که وقف خاص و یا وقف عام بر عناوین

 5فروخت؟
ممکن نباشد و نیز انتفاع از آن ممکن نباشد مگر به وقفى که خراب شود به طورى که اعادۀ آن به حالت اولش -اول

، امام حضرت امامپوسیده شده و حصیر کهنه . )فروش و استفاده از ثمن آنها مانند حیوان ذبح شده و تنة درخت که
 انی(خامنه ای، آیت اهلل سیست

                                                           
. رساله آموزشی مقام معظم 0118،م 1.سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوى هخمینى، سید روح الل0ّ

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 10&lid=1&catid=00111&mid=111901،19،  درس1رهبری، جلد
1 110181&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 0، سوال00، صفحه0191ای مد ظله العالی، چاپ مهرماه
 .0119م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج0
.سیستانی، سید علی حسینی، 101، صفحه 19، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج11، کتاب الوقف، مساله1وسیلة، ج،تحریرالموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

 .010و 011م 1منهاج الصالحین، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44573&mid=253912
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 شده وقف آن براى که را اىمعامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند استفاده -
ن از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى نتوا که شود پاره طورى مسجد فرش مثلًا ببرند،

 آنپول باید فروختن از پس ولى آید،مى زیاد مسجد نوسازى و تعمیر از بعد که اىندارد، همچنین مصالح کهنه
 و است نزدیکتر واقف مقصود به که مصرفى به نشود ممکن اگر و برسانند مصرف همانبه مسجد همان در را

 0)آیت اهلل مکارم(نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند. نیازى اگر

اى که از آن برده به طورى که استفاده قط شوداینکه وقف به سبب خرابى یا غیر آن، از انتفاع قابل توجه، سا -دوم

شود، نسبت به مثل این عین وقفى، در حکم عدم آن است، به شرطى که امید برگشت به حالت اول آن نباشد مثل مى
اى شود که انتفاع از آن فقط به مقدار جدا کمى ممکن باشد که این مقدار اینکه خانه و باغ خراب شود و تبدیل به عرصه

 ، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامفاده، نسبت به آنها در حکم عدم است.)است
. امید برگشتن به حالت اولیه وجود نداشته باشد 1. از انتفاع قابل توجه خارج شود 0در صورت وجود سه شرط :  -

 . با فروش آن بتوان چیزی خرید که منفعت آن قابل توجه باشد.)امام خامنه ای(1
کم بهره شده  اریبس ایبه احسن کرد که از انتفاع افتاده باشد  لیتوان فروخت و تبد یم یموقوفه را تنها زمان -

 1)آیت اهلل مکارم(باشد.

واقف در وقفش شرط کند که در وقت پیدا شدن امرى مانند کمى منفعت ]فروخته شود[ یا زیادى خراج یا  -سوم

یا آنها نیازى داشته باشند یا غیر اینها فروخته شود، پس مخارج یا بین ارباب وقف اختالف بیفتد یا ضرورتى حاصل شود 
 ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(حضرت امامدر وقت حدوث چنین امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نیست.)

این  که با چنین اختالفى از تلف اموال و نفوس، ایمنى نباشد و جایى که بین ارباب وقف، اختالف شدید بیفتد -چهارم

 ، امام خامنه ای(حضرت امامشود مگر اینکه فروخته شود، پس باید به فروش برسد .)اختالف قطع نمى

که با چنین اختالفى از تلف اموال و نفوس، ایمنى نباشد بنابر  جایى که بین ارباب وقف، اختالف شدید بیفتد -
 انی(احتیاط واجب فروش موقوفه در این هنگام صحیح نیست.)آیت اهلل سیست

 را وقف مال اگر که شود پیدا اختالفى چنان شده وقف آنان براى مال که کسانى بین خاص هرگاه در وقف -
 مال آن توانندمى صورت این در شود، تلف اموالى یا بریزد خونى آید، بار به فسادى که رودمى آن بیم نفروشند

 1)آیت اهلل مکارم(ست صرف نمایند.کتر انزدی کننده وقف مقصود به که مصرفى در و بفروشند را

زمانی که عارض شود چیزی که باعث خرابی وقف می شود به گونه ای که عرفا منفعت معتد بهی برای  -پنجم

موقوفه باقی نمی ماند البته در این هنگام الزم است فروش را تا آخرین لحظه امکان بقاء تاخیر بیاندازد. )آیت اهلل 
 سیستانی(

 و نیاز به تعمیر قسمت دیگر بخشی از موقوفهخراب شدن وظیفه در صورت 

و قسمت دیگر آن جهت حصول  اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى که فروش آن جایز باشد

 منفعت احتیاج به تعمیر داشته باشد، تکلیف چیست؟

 منفعت حصول جهت آن دیگر قسمت و باشد جایز آن فروش که طوری به شود خراب وقف از قسمتی اگر -
 باشد، ممکن آن منافع از است، تعمیر نیازمند که قسمت این تعمیر اگر پس باشد، داشته تعمیر به احتیاج
 مصرف به موقوفه آن همانند خرید در دیگر قسمت ثمن و شود تعمیر منافع آن از که است آن( واجب) احتیاط

                                                           
0 110911&mid=01111&catid=1&lid=10einfo=https://makarem.ir/main.aspx?typ  
1 111911&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
1 110911&mid=01111&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40363&mid=251923
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 که قسمتی تعمیر در ثمن که باشد این( مستحب) احتیاط کهبل بهتر که نیست بعید نباشد، ممکن اگر و برسد
 بعید شود، وقف منفعت زیادی موجب که تعمیری برای آن صرف جواز اما و. شود صرف است آن به محتاج

 منفعت شدن زیاد برای ولو آن تعمیر در است جایز نباشد، موقوفه همانند خرید مقدار به ثمن اگر البته. است
 0، امام خامنه ای(حضرت امام.)شود مصرف

 مال موقوفهتکلیف ثمن فروش 

 عدم امکان اعاده به حال اول ووقفى که خراب شده الف( 

 وظیفه نسبت به ثمن فروش موقوفه در مورد اول چیست؟
اگر  -شود که مورد استفاده موقوف علیهم واقع شود.و احوطدر فرض سوال،  با ثمن آن، چیزى خریده مى -

 حضرت امامشود نسبت به عین وقفى است. .)مراعات األقرب فاألقرب در چیزى که خریده مى -باشداقوى ن
 1(امام خامنه ای

 خرابی و نداشتن منفعت قابل توجه ه دلیلب (ب

 چیست؟ صورت نداشتن انتفاع قابل توجه )صورت دوم(وظیفه نسبت به ثمن فروش موقوفه در 

ان دارد که با ثمن آن خانه یا باغى دیگر یا ملک دیگرى که منفعت آن در فرض سوال، اگر فروخته شود و امک -
حضرت با منفعت خانه یا باغ مساوى یا نزدیک به آن است، یا منفعتى قابل توجّه داشته باشد، خریده شود .)

 1(امام
 0در این صورت فروخته می شود و االقرب فاالقرب رعایت می شود.)امام خامنه ای( -

ر نمی شود با ثمنش چیزی خرید مگر چیزی که منفعت آن برابر منفعت خود عین در فرض باال، اگ

 وقفى خراب است،  یا نزدیک به آن می باشد؛ آیا فروش جایز است؟
 1، امام خامنه ای(حضرت امامدر فرض سوال، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقى بماند .) -

 اختالف موقوف علیهم ه دلیلج. ب

 چیست؟ اختالف موقوف علیهمه ثمن فروش موقوفه در مورد وظیفه نسبت ب

در فرض سوال، پس از فروش، ثمن آن بین موقوف علیهم تقسیم می شود. ولى اگر فرض شود که با فروش  -
شود، باید که  آن و خریدن عین دیگرى از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگرى، اختالف آنها برطرف مى

شود و وقف شود یا عین آن تبدیل به عین دیگرى مىن، عین دیگرى خریده مىاینچنین شود.پس با ثمن آ
 1، امام خامنه ای(حضرت امامشود تا براى سایر بطنها باقى بماند.)قرار داده مى

 متولی فروش

 در فروض باال متولی فروش وقف و خرید عین دیگر کیست؟

                                                           
 ،19، درس 1؛ ، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 101 صفحه ،19 درس ،1ج رهبری؛ معظم مقام آموزشی رساله 11کتاب الوقف، مساله ،1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 101، صفحه 19، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج 0
 101، صفحه 19، درس 1رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج ، 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 101، صفحه 19، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج11، کتاب الوقف، مساله1، تحریر الوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
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ن عین دیگرى، عبارت است از حاکم یا منصوب متولى فروش آن در صور مذکوره و متولى تبدیل آن و خرید  -
از طرف او، در صورتى که از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد و اگر تعیین شده باشد خود متولی 

 0(حضرت امام.)

 موقوفه اجاره دادن

 موقوفهن حکم اجاره دادالف. 

 آیا اجاره دادن موقوفه جایز است؟
وقف خاص باشد ویا وقف عام و حتی اجاره دادن موقوفه بر  اگر وقف منفعت باشد اجاره صحیح است چه -

حضرت جهات و مصالح عامه نیز در این صورت صحیح است. و اگر وقف انتفاع باشد اجاره صحیح نیست. )
 1، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(امام

 اگر وقف انتفاع شده باشد، آیا اجاره دادن چیزی که وقف شده است؛ جایز است؟
ی که وقف انتفاع شده است، مانند خانه وقفى بر سکونت ذریه، و مانند مدرسه و قبرستان و پل و چیز -

ۀ آنها در هیچ حالى جایز ارین است که اجکاروانسراهاى وقفى براى پیاده شدن رهگذرها؛ ظاهر ا
 1، امام خامنه ای(حضرت امامنیست.)

 ۹۹ اجاره به بیش سال چندین بوده قدیم سالهای به مربوط آن وقف مورد که است وقفی زمینی

 گلزار ساختمان جزو آن از قسمتی بهداشت مسوولین اجازه با اخیرا درآمده بهداشت خانه ساله

 فرمایید؟ بیان را آن احکام لطفا آمده در کوچه بیرون محوطه جزو قسمتی و شهدا
)آیت بپردازد. دیجد متیرا طبق ق باشد که هر سه سال مال االجاره دیمق نکهیباطل است مگر ا ساله 99اجاره  -

 اهلل مکارم(

 : اجاره وقف بر جهت عامهب
 آیا اجاره دادن موقوفه که وقف بر جهات عامه شده است، صحیح است؟

 0(حضرت امامباشد.)کما اینکه فروش اوقاف بر جهات عامه؛ صحیح نبود؛ اجاره آنها هم جایز نمى -
 1آن هم جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی( کما اینکه فروش عرصه مسجد جایز نیست اجاره -

 ج. اجاره دادن بطن اول موقوف علیهم و انقراض آنها قبل از پایان اجاره
اگر بطن اول از موقوف علیهم وقف را اجاره بدهند؛ و قبل از پایان مدت اجاره منقرض شوند، تکلیف 

 باقی مدت اجاره چیست؟

به پایان رسیدن مدّت اجاره، منقرض شود، اجاره نسبت به بقیة اگر بطن اول، وقف را اجاره بدهد و قبل از  -
حضرت باشد.)مگر اینکه بطن بعدى آن را اجازه دهد که در این صورت بنابر اقوى صحیح مىمدت باطل است

 1(امام
                                                           

 101، صفحه 19، درس 1معظم رهبری؛ ج، رساله آموزشی مقام 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  0
، سیستانی، سید علی حسینی، توضیح 19،  درس1. رساله آموزشی مقام معظم رهبری، جلد11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

   =catid=10&typeinfo=1https://makarem.ir/main.aspx?lid&1101.01111المسائل برداشت از م 

 101، صفحه 19، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج10، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  1
 11له، کتاب الوقف، مسا1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 .0111،م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=40370


52 
 

 1د. اجاره دادن موقوفه توسط متولی و انقراض بطن اول قبل از پایان اجاره
 بدهد، تکلیف نسبت به باقی مدت اجاره چیست؟اگر متولی وقف موقوفه را اجاره 

را مالحظه کرده باشد، صحیح است و نسبت به اگر متولى آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف  -
باشد بلکه اقوى آن است که نسبت به آنها نافذ است اگر چه اجاره به خاطر مراعات بطنهاى بعدى نافذ مى

  (حضرت امامامام خامنه ای، به اجازه آنها احتیاج ندارد.)بوده باشد و  -نه اصل وقف -آنها

در وقف خاص )مانند وقف بر اوالد( چنانچه متولّى، آن ملک را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتى که اجاره با  -
ل شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّمراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمى

آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد و 
شود هرگاه مستأجر، مال االجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى

 )آیت اهلل مکارم(جاره را اجازه بدهند(.که آنها او به طبقه بعد داده خواهد شد )به شرط این

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 111، صفحه 18، درس 1، ، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

110110&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251704
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251704
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 وقف و تصرفات حرام در هفووقمغصب 

 غصب منافع غیر مقصوده

 منفعت غیر مقصوده را استفاده کند؛ تکلیفش چیست؟ غاصباگر 
که مسجد یا مدرسه را اگر غاصبى آنها را غصب نماید و غیر از آن منافع مقصوده را از آنها استفاده کند کما این  -

نه مساجد و زیارتگاهها و  -ها و کاروانسراها و حمامهاخانه سکونت قرار دهد بعید نیست که در مثل مدرسه
 0(امام خامنه ای حضرت اماماجرۀ المثل بر او الزم باشد.) -نهاها و مانند ایقبرستانها و پل

و منفعت است اما اگر مسجد را غصب کند غصب وقف به جمیع اقسامش ) غیر از مسجد( موجب ضمان عین  -
و منافع دیگری از آن استیفاء کند گناهکار بوده ولی اجرت المثل بر او نیست. و اگر باعث تلف عین موقوفه 

  1شود ضامن مثل یا قیمت می باشد.)آیت اهلل سیستانی(

 معنای منفعت مقصوده

 است؟ منفعتی چه وقف، در مقصوده منفعت از مقصود 
، پس همه قسم قصوده در وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است)وقف منفعت و انتفاع(منفعت م -

شود. بنابراین وقف درختها جهت میوه آنها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و نمائات و ثمرات را شامل مى
 1(حضرت امامباشد. )زاد و ولد آن، صحیح مى

)مثل میوه و شیر و مانند آنها و منفعت فعلیه مثل رکوب و حرث و سکنی و  مراد از منفعت اعم از منفعت عینیه -
 0غیر آن است.)آیت اهلل سیستانی(

 بر جهات عامه موقوفهتلف کردن عین 

 اگر شخصی عین موقوفه ای که وقف بر جهات عامه شده را تلف کند؛ تکلیف چیست؟
شود و در تحصیل عوض قیمت آنها از او گرفته مى؛ پس اى عین آنها را تلف کند،  ضامن استدهاگر تلف کنن  -

 1(حضرت امام)شود.شده و یا در مثل آن، صرف مىچیزى که تلف 
اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده  -

 0مصرف می شود.)امام خامنه ای(

                                                           
 ای، خامنه امام سایت 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

http://www.leader.ir/fa/book/11/%D88A18D88AD%DA%A98D88A18D9881-%D98888D98818D9880، وقف، احکام 
 1سوال ،00صفحه ،0191مهرماه چاپ العالی، ظله مد ای خامنه علی سید اهلل آیت حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر محضر از وقف باب استفتائات ،101 سوال

 ومنفعة، عیناً الضمان یستتبع - التحریر قبیل من یکون ما عدا - أقسامه بجمیع الوقف غصب : إن1001ّو  0111،م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 استولى ولو لعینها، ضامناً کان یده تحت فتلفت ذلک نحو أو المرضى عالج فی واردها لیصرف موقوفة بنایة أو الفقراء على موقوفة داراً أو رباطاً أو مدرسة غصب فلو

 .الموقوفة غیر األعیان غصب فی الحال هو کما مثلها أجرۀ علیه کان ردّها ثُمَّ مدّۀ علیها
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
 0110، م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج0
 11، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1
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 1مثل یا قیمت می باشد.)آیت اهلل سیستانی( اگر باعث تلف عین موقوفه شود ضامن -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقف متولی :مچهار فصل

 3تعریف متولی:
 .وقف است یاداره وقف و امور مربوطه به آن است متول یکه شرعاً متصد یکس

 متولی وظیفهجایگاه و 
 در واقف که همانگونه وقف امور اداره به البته مبادرت تعیین متولی در موقوفات به خودی خود برای واقف واجب نیست.

 0است. واجب کرده مقرر آن صیغه

 وظیفه متولی
 وظیفه متولی چگونه مشخص می شود؟

اش آن چیزى ؛ و اگر مطلق بگذارد، وظیفهشوداگر واقف وظیفه متولى و کار او را تعیین کند همان متابعت مى -
)موقوف  صیل اجرت و تقسیم آن بر ارباب وقفباشد از تعمیر وقف و اجاره دادن آن و تحاست که متعارف مى

، حضرت امامعلیهم( و اداى خراجش و مانند اینها. همه اینها باید به صورت احتیاط و مراعات مصلحت باشد .)
 1امام خامنه ای(

                                                                                                                                                                                     
/9881D18A88D98AD%DA%A88D18A88/%D11http://www.leader.ir/fa/book-ایت امام خامنه ای، س 0

9880D98818D98888D% انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای مد ظله  ، استفتائات باب وقف از محضر رهبر معظم101، احکام وقف، سوال
 1، سوال00، صفحه0191العالی، چاپ مهرماه

 .0011و  0111،م 1سیستانی، سید علی حسینی، منهاج  الصالحین، ج1
 001، سوال نجم: احکام تولیت و نظارتفصل پسایت ادمین، احکام وقف،  1
0 https://www.leader.ir/fa/book/009?sn=11101 
 111، صفحه 18، درس 1، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج 81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
https://modir.velayat.ir/admin/modules/f_resources/tree.php
https://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22040
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 دخالت موقوف علیهم در کار متولی

 آیا موقوف علیهم می تواند در کار متولی دخالت کنند؟
 0(حضرت امامن مزاحم او باشد حتى موقوف علیهم.)کسى حق ندارد که در آ  -

 2مطابق وقف  ن اداره اوقافدر صورت عمل نکرد متولی وظیفه

 یفرزندانش متول نیآن از ب یکرده است و برا یخاص ریرا وقف امورخ ینیبنده زم یجد پدر

 یااز ارگانه یکیتوسط اداره اوقاف به  نیزم نیاست ( ا اتیح دیدر ق یمشخص کرده )متول

 یجهت اجرا یسال است که اداره اوقاف پول11از  شیداده شده و هم اکنون ب لیتحو یدولت

مورد نظر واقف بوده است( اجرا نشده  ریاست و هدف وقف)که همان امر خ هنداد یوقف به متول

 یرغم مذاکرات ب یعل یمتول یشرع فهیاست که وظ نیاست؛و درحال حاضر سؤال بنده ا

 ؟ ستیا اداره اوقاف صورت گرفته چکه ب یمتعدد جهینت
است  رونیاو ب اریکه از اخت ییتواند به وقف عمل کند و آنجا یکه م ییاست که تا آنجا نیا یمتول فهیوظ -

 (مکارم اهلل آیت) .ندارد یتیمسئول

 3اختالف نظر مرجع تقلید مجریان و واقف در عمل به وقف 

امنا( هرکدام از مرجع  أتیکارهاى مسجد )ه انیمرجع و مجر کیکننده از  کیتمل ایاگر واقف 

دو مرجع در مسائل وقف با هم اختالف نظر داشته باشند  نیمى کنند چنانچه ا دیتقل گرىید

 عمل شود؟ دیکدام نظر با
 (مکارم اهلل آیت) .: نظر مرجع متولّى و مجرى کارهاى مسجد شرط است پاسخ -

 تولیت برای مساجد

 داده قرار خود تولیت حیطة در را مسجد امام نصب و عزل و متولّى، را خود یمسجد واقف

 0خیر؟ یا است صحیح آیا است،

                                                           
، سایت امام خامنه ای، 81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل  0

9880D98818D98888D%-9881D18A88D98AD%DA%A88D18A88/%D11http://www.leader.ir/fa/book/111، سوال 
1 118918&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
1 110111&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
0  .-http://www.imam

khomeini.ir/fa/c01_11111/%D88A18D88B18D88AA%D98808D88AA%D88A18D88A18D88A18D88AA/%D98818D98818D

88A18D88B1/%D88B08D88AE%D88B18DB88C_%D88B18D98818DB88C%D9881_%D98888D98818D9880_%DA%A98D88

B08D88AF%D9881_%D9888_%D98818D88B08D88AF%D9881_%D88AF%D88B0_%D88A18D9881_%D98818D88B18D88

AC%D88AF_%D88B18D88A18D88AE%D88AA%D9881_%D88A18D98818D88AF_%D88A18DA%A98D98818D98888D9881

_%D98808D88B08D88B18D98818D88AF%D88A18D9881_%D98888DB88C_%D88A18D88AF%D88B98D88A18DB88C_%D

88AA%D98888D98808DB88C%D88AA_%D98818D88B18D88AC%D88AF_%D88B08D88A1_%D88AF%D88A18D88B08D98

818D88AF%D889B_%D88A88D9881_%D98818D88B88D88B0_%D88A18D98818D88A18D9881_%D88AE%D98818DB88

C%D98818DB88C_%D88B08D9881_%D88A18DB88C%D88A1_%D98818D88B18D88AC%D88AF_%D88AA811... 

https://www.leader.ir/fa/book/009?sn=11101 1191توضیح المسائل آیت اهلل شبیری، م. 

.ir/main.aspx?typeinfo=https://makarem10&lid=1&catid=00110&mid=110111 

http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
http://www.leader.ir/fa/book/57/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=268968
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251703
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
https://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22040
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44574&mid=254252
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آیت اهلل )حضرت امام، امام خامنه ای،  .ندارد اثرهم  او نصب و عزل و نیست صحیح مسجد براى تولیت جعل -
 (مکارم

 )آیت اهلل شبیری( .نیست صحیح مسجد وقف متولّی تعیین بدون -

 ستغالتتولیت در مسجد دارای م

 1آیا مسجد نیاز به متولّى دارد، یا تولیت مربوط به مستغلّات مسجد است؟
 در شود نمی اند شده وقف مسجد برای که هایی موقوفه شامل نیست بردار تولیت مسجد، که این به حکم -

 در آن نندما و ارشاد و موعظه و احکام تبلیغ قبیل از اموری برای که هایی موقوفه شامل  اولی طریق به نتیجه
 برای ملک وقف مثل در حتّی عام، و خاص اوقاف برای متولّی تعیین بنابراین شود، نمی اند، شده وقف مسجد

 متولّی و است اشکال بدون غیره، و مسجد نظافت و آب و روشنایی و لوازم قبیل از مسجد نیازهای رفع
 اداره به مبادرت است واجب بلکه ندارد را اوقاف قبیل این تولیت از اعراض حق واجب احتیاط بر بنا منصوب،

 کسی و باشد کار این برای نایب گرفتن با چند هر بنماید کرده مقرر آن صیغه در واقف که همانگونه وقف امور
 )امام خامنه ای( .کند مشکل و مزاحمت ایجاد وقف اداره در او برای ندارد حق

)آیت اهلل  .دى که مستغلّات ندارد نیازى به تولیت نداردتولیت مربوط به مستغلّات مسجد است. بنابراین، مسج -
 مکارم(

 مسجد متولی وظایف

 است؟ مسؤولیّتى چه داراى مسجد متولّى
 امور بقیّه و کند، مسجد صرف و نموده، حفظ را آنها دارد، موقوفاتى مسجد اگر که است آن متولّى وظیفه -

 1)آیت اهلل مکارم( .است نمازگزاران به مربوط

 3یا عزل امام جماعت توسط متولی تعیین

 مسجد حقّ تعیین، یا عزل امام جماعت را دارد؟ آیا متولّى وقف
 (مکارم اهلل آیت) .امور در مساجد حقّى ندارد اینپاسخ : متولّى نسبت به  -

 متولی وقف شرایط

 4الف. عدالت
 تولی شرط است؟آیا در جایی که واقف خودش و یا دیگری را متولی وقف قرار می دهد، عدالت م

                                                           
0 110119&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://www.leader.ir/fa/book/009?sn=11101 
1 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00110&mid=110111 
1 110198&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
، ظرو نا یمتول طیوشرا فیتعر، و نظارت تیاحکام وقف فصل پنجم: احکام تول، سایت ادمین، 81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

 ، 011سوال 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251709
https://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22040
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44574&mid=254252
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251698
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؛ و بنابر اقوى دهد، بدون اشکال عدالت در او معتبر نیستدر جایى که تولیت و نظارت را براى خودش قرار مى -
 (حضرت امام). باشدگرى هم قرار دهد، معتبر نمىاگر براى دی

  در متولی عدالت شرط نیست.)امام خامنه ای( -

 ب. امین بودن و کفایت داشتن
 شرط است؟ بودن و یا کفایت داشتن امین، متولیآیا در 
امانت و کفایت معتبر است؛ پس قرار دادن تولیت براى کسى که خائن و غیر موثّق است خصوصا  در متولی   -

یت امور وقف، کفایت نداشته باشد، و همچنین است کسى که در تولدر جهات و مصالح عامّه، جایز نمى
 0(حضرت امام).باشد

ت کند حاکم شرع او را عزل و شخص امینی را بجای او نصب می کند.)امام خامنه در صورتی که متولی خیان -
 1ای(

هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خیانت کند و عایدات آن را به مصرفى که معیّن شده نرساند، حاکم شرع باید  -
د، حاکم شرع با متولّى امینى براى آن معیّن نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خیانت کن

 1)آیت اهلل مکارم(.کندموافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعیین، یا ضمیمه مى

 ج. بلوغ و عقل
 ؟طفل ممیز را متولی وقف قرار داددیوانه  و یا آیا می توان 

مثال آن قرار دادن تولیت براى دیوانه و طفل حتى ممیّز، جایز نیست. اگر عمل تولیت از او مثل اجارۀ وقف و ا  -
ر که او قاصمادامى -قرار داده شود تا اینکه قیّم سته شود. و اما اگر تولیت براى صغیربه طور مباشرت خوا

که خوب اى قرار دادن تولیت براى دیوانه بلکه .و لو اینکه غیر ممیّزباشد به امر آن قیام کند، جایز است -است
 0(حضرت امام).ولىّ جاى او است تا افاقه پیدا کندباشد، بعید نیست که جایز باشد و شدنش، متوقع مى

 متولی انتخاب

 متولی منصوب از ناحیه واقف
 واگر کند می معین آن متولی عنوان به وقف صیغه انشاء هنگام را او واقف که است کسی منصوب متولّی -

 متولّی تعیین به او تمبادر کند، واگذار کرده نصب که متولّی به را بعدی متولّی تعیین حق وقف انشاء هنگام
 واقف طرف از منصوب متولّی حکم در کند می معین وقف تولیت برای او که شخصی و ندارد اشکال بعدی
 1.است

 اولویت متولی منصوص التولیة

 ایباشد آ هیکرده باشد و در واقع منصوص التول نییتع یوقف متول یکه واقف برا یدر صورت

 کند؟ نییموقوفه تع یبرا یو متولتواند دخالت کند  یم زیحاکم شرع ن

                                                           
 81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
 091، چاپخانه معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، صفحه 0191استفتائات وقف از محضر رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنه ای، چاپ مهرماه 1
1 110110&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
 81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
1  .content?id=-//farsi.khamenei.ir/treatisehttps:018 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=586&mid=251701
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=178
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 تیگردند و داراى صالح نیی: در صورتى که طبق شرط واقف عمل شود و افرادى به عنوان متولّى تع پاسخ -
 هیمنصوص التّول لیمورد از قب نیحقّ دخالت براى نصب متولّى ندارد و ا گرىیمقام د ایباشند حاکم شرع 

 1 . )آیت اهلل مکارم(است

 2لی بعد توسط متولی قبلیرط انتخاب متوش

 باشد؟ یبا متول یبعد انیانتخاب متول توان در وقف شرط کرد که یم ایآ
 (مکارم اهلل آیت) .کند نییرا تع انیتواند از اوّل متول یواقف م یول ستین زیجا یشرط نی: چن پاسخ -

 3در صورت مسکوت گذاشتن تولیت تعیین متولی بعدی توسط متولی فعلی

بر  تیتول ی ادامه ی وهیش ،یو پس از متول دینما نیمع یعنوان متول را به یهرگاه واقف فرد

 ست؟یبر عهده ک یبعد یمتول نییموقوفه را مسکوت گذاشته باشد تع
از حاکم شرع اجازه  دیبلکه با یرا دارد و نه متول یبعد یمتول نیی: در صورت سکوت نه واقف حق تع پاسخ -

 (مکارم اهلل آیت) .رندیبگ

 اری تولیت به دیگری و یا وکیل گرفتن برای کارهای تولیتواگذ

آیا متولی می تواند خودش تولیت را به دیگری واگذار نماید و یا در کارهایش که متصدی آنها 

 شده، دیگری را وکیل نماید؟

که او  مگر اینکه واقف در وقتىمتولى حق واگذارى تولیت به دیگرى را ندارد حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد -
اش را متولى قرار داده، چنین چیزى برایش قرار دهد، ولى حق دارد در بعضى از چیزهایى که اداره آن وظیفه

 0(حضرت امامباشد، دیگرى را وکیل نماید، در صورتى که شرط مباشرت بر متولى نشده باشد.)مى
مگر واقف چنین اختیاری را هنگام  .امور تواند تولیت را به دیگری واگذار کند؛ حتی با عجز از ادارهمتولی نمی -

نحو توکیل باشد؛ یعنی متولی کسی را وکیل وقف کردن به او داده باشد یا اینکه واگذاری کار به دیگری به
 1)امام خامنه ای(.کند تا کارها را انجام دهد؛ به شرط آنکه شرط عدم توکیل نشده باشد

انتخاب کند و  لیرا به عنوان وک یتواند کس یتنها مادامه دهد،  اگر متولی نخواهد و یا نتواند به تولیت خود -
 1)آیت اهلل مکارم(موارد به دست حاکم شرع است. نگونهیدر ا تیتول نییتع

 7به تولیت پس از اعراض از آن متولی رجوع 

اى براى اشخاص معیّنى به ترتیب قرار دهد، و نامهچنانچه واقف، تولیت موقوفه را طىّ وقف

هاى رسمى از قبول تولیت اعراض نامه ضمن اقرارنامهفوق به ترتیب مقرّر در وقف افراد

 توانند رجوع نمایند و خواهان تولیت گردند؟نمایند، آیا پس از اعراض مى
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 (مکارم اهلل آیت) .پاسخ : آرى در صورت صالحیّت حقّ رجوع دارند -

 1اجازه انصراف متولی توسط واقف در ضمن وقف 

 اجازه انصراف بدهد؟ یتواند به متول یواقف م ایآ
 (مکارم اهلل آیت) .بدهد یبه متول یاجازه ا نیتواند چن یوقف م غهی: واقف در ضمن ص پاسخ -

 2انصراف و عدم قبول مسئولیت متولی منصوص 

قرارگرفته اند چنانچه  یکه در وقفنامه اوالد ذکور اکبر نسال بعد نسل بعنوان متول یدرصورت ایآ

اعالم کند فرزند ذکور  تیانصراف خود را از تول اتیل فوت شود و فرزند اکبردر حال حاوّ یمتول

 را قبول کند؟ تیتول تواندیبعد ازاو م
 ییکه توانا یچنانچه فرزند پسر تیو در صورت عدم قبول مسئول دیتواند اعالم انصراف نما ینم ی: متول پاسخ -

تواند اکبر اوالد  یشود و اگر ندارد م یم نییتع یعنوان متول اداره کردن موقوفه را داشته باشد دارد پسرش به
 (مکارم اهلل آیت) .کند تا موقوفه را اداره کند لیرا از طرف خود وک یذکور بعد

  3واگذاری تولیت وقف به اداره اوقاف بعد از تعین آن توسط واقف

و اثمار آن صرف ها  وهیحاصل از م دیکرده که عوا انیرا وقف کرد و ب یمشجر نیزم یفرد

روستا شود و واقف خود و پس از آن  نهیدر حس ینیحس یاطعام عزاداران تاسوعا و عاشورا

 یم زیکه خود واقف ن یمتول ایوقف باشند حال آ یفرزندان و صلب در صلب و بطن در بطن متول

 را به اداره اوقاف واگذار کند؟ تیوقف تول غهیص یاز اجرا پستوانند  یباشد م
که از طرف او به امور وقف  یتواند وکالت دهد به کس یم یرا واگذار کند ول تیتواند تول ینم چکسیه:  پاسخ -

 (مکارم اهلل آیت) .است حیصح یمتول اتیوکالت مادام ح نیکند و ا یدگیرس

 4تعیین متولی از سوی حاکم شرع پس از اعراض متولی منصوص 

براى اشخاص معیّنى به ترتیب قرار دهد، و  اىنامهچنانچه واقف، تولیت موقوفه را طىّ وقف

افراد فوق از قبول تولیت اعراض نمایند، آیا متولّى بعدى باید از سوى واقف باشد، یا حاکم 

 کند؟شرع او را تعیین مى
بینى پاسخ : در صورتى که متولّى منصوص تولیت را نپذیرد و واقف براى این حالت، شخص خاصّى را پیش -

 (مکارم اهلل آیت) .کندشرع متولّى بعدى را تعیین مى نکرده باشد حاکم

 5عزل متولی وقف بعد از تعیین و قبول او 

بعد از خود  یمتول اتیدر زمان ح یباشد و متول یبه عهده متول یبعد یمتول نییدر عقد وقف تع

 یانتخاب شده بعد قبولش مجاز م یامکان عزل متول ایرا انتخاب و او قبول سمت کرده باشد آ

 باشد؟
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 (مکارم اهلل آیت) .تواند او را عزل کند ی: نم پاسخ -

  1قطع شدن نسل متولّی مورد نظر واقف

 نینموده است. پس از اول یرا فرزند ذکور نسل بعد از نسل معرف یواقف در وقف نامه خود متولّ

رت چه صو نیشود. در ا یوجود نداشته که طبق وقف نامه متولّ یگریفرزند ذکور، فرزند ذکور د

 وقف خواهد بود؟ یمتول یکس
در وقف نامه ذکور از  یو حتّ ستین یمنقطع شده و در نسل بعد هم ذکور ی: چنانچه نسل ذکور به کلّ پاسخ -

 اهلل آیت) .دینما نییوقف مزبور تع یبرا یمراجعه شود تا متولّ نیاز مجتهد یکیبه  دینشده با حیتصر زیاناث ن
 (مکارم

 معین نکردن واقفورت نحوه تعیین متولی در ص
 اگر واقف متولی معین نکرده نباشد، متولی در وقف عام و خاص چگونه معین می شود؟

 می متولی اقوی بنابر او، منصوب یا حاکم عمومی، های وقف در باشد، نکرده معین متولی اصالً واقف اگر -
 قبیل از گردد برمی ها بطن اعاتمر و وقف مصلحت به که موردی در خاص وقف در است همچنین و. باشد

 و دادن پرورش به نسبت اما و. بعدی های بطن برای آن دادن اجاره و وقفی های درخت حفظ و وقف تعمیر
  جمع و کاشتن و آن نهرهای الیروبی و کردن باز مانند است ها آن بر متوقف فعلی نمای که جزئی اصالحات

، حضرت امام.).گردد برمی موجود، علیهم موقوف به ها آن امر پس ها؛ این لامثا و آن تقسیم و حاصل کردن
 1امام خامنه ای(

 على موقوفاً کان إن الموقوف فالمال لغیره أو لنفسه نصبه حقّ یجعل ولم للوقف متولّیاً الواقف یجعل لم إذا -
 انتفاعهم علیه یتوقّف بما الموقوفة العین فی التصرّف لهم جاز مثالً الواقف کأوالد التملیک نحو على معیّنة أفراد
 ذلک زمام کان کذلک یکونوا لم وإن رشیدین، عاقلین بالغین کانوا إذا فیما أحد إجازۀ أخذ دون من فعالً منها
 على إجارتها و تعمیرها من البطون مصلحة مراعاۀ و الوقف مصلحة إلى یرجع بما فیها التصرّف وأمّا ولیّهم، بید

 .قبله من المنصوب أو الشرعیّ الحاکم بید فیه فاألمر حقةالال الطبقات
 الخیرات أو الفقراء على الموقوفة کاألموال کذلک عنوان أو خاصّة أو عامّة جهةٍ على موقوفاً المال کان وإن

 الشرعیّ الحاکم هو لغیره أو لنفسه النصب حقّ جعل وعدم للتولیة أحداً الواقف نصب عدم حال فی له فالمتولّی
 3)آیت اهلل سیستانی( .قبله من المنصوب أو

معیّن نکند اگر از قبیل اوقاف عامّه )مانند مسجد و مدرسه( باشد تعیین متولّى وظیفه حاکم  واقف متولی را اگر -
شرع است و اگر وقف خاص باشد )مانند ملکى که وقف بر اوالد است( در مورد کارهایى که مربوط به 

قت یکدیگر مواف با شرع حاکم و موجود نسل که است آن احتیاط باشد،بعد مىمصلحت وقف و منفعت طبقات 
تعیین متولّى کنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتى که بالغ 

 0)آیت اهلل مکارم( غ نباشند اختیار با ولىّ آنهاست.باشند و اگر بال
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 لزوم و در صورت نبود حاکم  واردچگونگی تعیین متولی در م

در اوقافی که تولیت آنها توسط حاکم و یا منصوب او می باشد، در صورت نبودن آنها تکلیف 

 چیست؟

در صورت نبودن آنها و یا دسترسی نداشتن به آنها، در وقفهایى که تولیت آنها براى حاکم و منصوب اوست، -
 0، آیت اهلل سیستانی(.امام حضرتتولیت این اوقاف براى مؤمنین عادل است)

 تکلیف در صورت عدم تعیین متولی توسط واقف و یا عدم صالحیت و یا زوال صالحیت

در جایی که واقف متولی معین نکرده باشد و یا متولی صالحیت نداشته، و یا صالحیت داشته 

 ولی بعدا زایل شود تکلیف چیست؟

ین موردى که واقف، متولى را معین نکرده باشد یا معین کرده ، بگردددر جایى که اختیار امور به حاکم برمى -
ولی  صالحیت ندارد یا از صالحیت خارج شده است فرقى نیست. پس اگر واقف برای فرزند عادلش تولیت 
قرار بدهد و بین فرزندان او عادلى نباشد یا عادل باشد ولى فاسق شود مانند این است که متولى نصب ننموده 

 1، آیت اهلل سیستانی(مامحضرت ااست.)

هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خیانت کند و عایدات آن را به مصرفى که معیّن شده نرساند، حاکم شرع باید  -
متولّى امینى براى آن معیّن نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خیانت کند، حاکم شرع با 

 1)آیت اهلل مکارم(کند.یین، یا ضمیمه مىموافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تع

 4باقی ماندن تولیت موقوفه بعد از مرگ مجتهد تعیین کننده متولی 

قرار داده  هینیحس نیا یبرا ی( چند نفر را به عنوان متولدی)مرجع تقل یمجتهد جامع الشرائط

 کرد؟ نیمع یمجدداً متول دیبا ایآنها برقرار است  تیتول دیبا فوت آن مرجع تقل ایاست، آ
 (مکارم اهلل آیت) .رود ینم نیاز ب تی: با فوت آن مرجع تول پاسخ -

 قبول متولی

 آیا بر متولی قبول واجب است؟ آیا بین حاضر بودن و غایب بودن تفاوت است؟

چه در مجلس عقد حاضر باشد، یا غائب  اگر تولیت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نیست که قبول کند -
 1(حضرت امام.)خبر و لو بعد از فوت واقف به او برسدباشد و 

 . )امام خامنه ای(کند قبول که نیست واجب او بر دهد، قرار شخصى براى را تولیت اگر -

 ولقبکردن متولی خودش را از تولیت بعد از  عزل

 کیل یا نه؟ اگر تولیت را قبول کند آیا برایش جایز است که خودش را عزل کند مانند و 
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، امام خامنه حضرت امام.))احتیاط واجب(عزل نکردن ترک نشوداحتیاط به  ؛ ودو قول استین فرض، در ا  -
 0(ای

موارد به دست حاکم شرع  نگونهیدر ا تیتول نییانتخاب کند و تع لیرا به عنوان وک یتواند کس یتنها م -
 1)آیت اهلل مکارم(.است

 اجرت متولی

 3تعیین شده  مقدار اجرت
باشد و بیشتر ز منافع را براى متولى تعیین کند، همان متعیّن است.و این اجرت کار متولىّ مىاگر واقف چیزى ا -

 از آن چیزى برایش نیست اگر چه کمتر از اجرت مثل آن باشد. 

 4تعیین نشده  مقدار اجرت

 (حضرت امام، 1امام خامنه ایاگر چیزى را معین نکند، اقرب آن است که حق اجرۀ المثل را دارد.)  -
 1)آیت اهلل مکارم(.متولی می تواند حق الزحمه خود را طبق نظر کارشناس بگیرد -

 متولیبر عملکرد ناظر  دادنقرار 

 ایا واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد؟

 ناظر، که است این واقف مقصود که شود احراز اگر پس دهد، قرار ناظری متولی، بر که است جایز واقف برای -
 در ناظر اذن و دارد استقالل تصرفاتش در متولی پس کند پیدا اطالع متولی اعمال بر کاری حکمم جهت فقط

 که باشد این واقف مقصود اگر و. دهد اطالع او به که است الزم فقط و نیست معتبر ها آن نفوذ و صحت
 اگر و. او تصویب و ناظر اذن به رمگ کند تصرف که نیست جایز متولی برای نماید، تصویب و نظر اعمال ناظر،

 )حضرت امام، امام خامنه ای( .شود رعایت امر دو هر که است الزم نشود، احراز واقف مقصود

 علیها وإشرافه أعماله على اطّالعه مجرّد المقصود أنّ أحرز فإن المتولّی، على ناظراً یجعل أن للواقف یجوز -
 اطّالعه، علیه الالزم وإنّما ونفوذها صحّتها فی الناظر إذن یعتبر وال تهتصرّفا فی مستقلّ فهو االستیثاق ألجل

 یحرز لم ولو وتصویبه، بإذنه إلّا التصرّف له یجز لم المتولّی عمل وتصویبه نظره إعمال المقصود أنّ أحرز وإن
 1 )آیت اهلل سیستانی( .األمرین مراعاۀ فالالزم مراده

 ناظر  اطالعی یا استصوابی بودن وقف نامه

 استصوابی؟ ایاست  یاست که ناظر اطالع نیاصل بر ا ندینما نییاگر در وقف نامه ناظر تع

                                                           
 111، صفحه 18، درس 1، ، رساله آموزشی مقام معظم رهبری؛ ج80، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0
1 110191&mid=181&catid=1&lid=10em.ir/main.aspx?typeinfo=https://makar  
، برداشت از 111، صفحه 18، درس 1رساله آموزشی، مقام معظم رهبری، ج،  80، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 1

110190&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
، 111، صفحه 18، درس 1رساله آموزشی، مقام معظم رهبری، ج، 80، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىخمینى، سید روح اهلل 0

110190&mid=181&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 اگر چیزى را معین نکند، متولی می تواند اجرت این کار را مطابق آنچه معمول و متعارف است بردارد. تعبیر رساله آموزشی مقام معظم رهبری اینست که:  1
1  
. سیستانی، سید علی حسینی، 111، صفحه18، درس1، رساله آموزشی، مقام معظم رهبری، جلد81، کتاب الوقف، مساله1،تحریرالوسیلة، جموسوىح اهلل خمینى، سید رو1

 .0119، م1منهاج الصالحین، ج
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  1(مکارم اهلل آیت) .بودن است ی: اگر معلوم نباشد، اصل بر استصواب پاسخ -

 نوع نظارت اداره اوقاف بر موقوفات عامه دارای متولی 

به چه نحوه  باشدیخاص م یمتول یه داراک یاحتراما نحوه نظارت اداره اوقاف بر موقوفات عام

 ؟ یاستصواب ای باشدیم یاست ؟ اطالع
  2(مکارم اهلل آیت) .است ی: ظاهرا نظارت آنها استصواب پاسخ -
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