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  چکیده
ایـن خصـوص    در وقـف پـول اسـت.   جواز عدم  یا جواز بحث از موضوع وقف، مسایل اختالفی در یکی از

بـین فقهـاي شـیعه     شـرط در  بدون قید و جواز به صورت مشروط و جواز جواز، تردید در عدم جواز، دیدگاههایی از
 نیـز  و مخالفـان جـواز   دارد. وجـود  بیش بین فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز کم و در این اختالف وجود دارد.

اضمحالل  مسیر ن باقی نمانده بلکه درآعین  وقف پول، اند که در کرده این دلیل استوار بر را عقیده خود ،کنندگانتردید
به حفظ عین موقوفـه   معتقد مقابل موافقان جواز در بود. چنین وقفی مترتب نخواهد نتیجه منفعتی بر در و گیرد می قرار

وجـود روایـاتی    مستند عقیده موافقـان،  اند. علیهم بالمانع اعالم کرده موقوف فرض انتفاع مستمر وقف پول را با بوده و
اصـل   ،عاریـه  الحسنه و قرض همانگونه که در ن است،آارزش ذاتی  بلکه مالیت و برحفظ عین موقوفه و است که ناظر

  ن به صاحبان اموال است.آاسترداد  بقاي عین نقدینگی و بر
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  ألهبیان مس -1

جامعـه   در بین بردن فقـر  با نیت از خیر و هاي دینی که جهت انجام امور جمله سنت از
امـوال   وقف به این معنی است که شخصی تمام یـا بخشـی از   سنت وقف است. وجود دارد،

 سـالم و  اي که اصل مال بـه قـوت خـود    گونه بهاختصاص دهد   خیر وربه انجام ام را خود
 گـردد.  ی مـی اجتمـاع  خیریـه و  ن صرف امورآ منافع حاصل از دست نخورده باقی مانده و

 اصطالح عرفی صدقه جاریه است زیرا اصل مال همـواره بـاقی اسـت امـا     چنین وقفی در
واقـف   از: کـه عبارتنـد   داردد وجووقف ارکانی  شود در میطی زمان استفاده  ن درآمنافع 

ادي که وقـف  علیهم یعنی افر موقوف کند، دارایی خود اقدام می به وقف مال و یعنی کسی که
 55 ماده براي وقف. نظر دارایی مورد موقوفه که عبارت است از و شود به نفع انها انجام می

ه عین مال حـبس  اینک وقف عبارت است از« گوید: تعریف حقوقی وقف می قانون مدنی در
 ن ثابت نگه داشته شـود آعین  که اصل مال و این تعریف یعنی این.» ن تسبیل شودآمنافع  و
 دارایـی پـول و   مصـادیق مـال و   یکی از ن ادامه داشته باشد.آمنافع  حالیکه استفاده از در

 بین رفـتن ارزش پـول بـا    توجه به از با اي است. جامعه هر نقدینگی است که وجه رایج در
ید ایـن  آ بین رفتن سؤالی که پیش می از ویژگی پول جهت خرج شدن و نیز ذشت زمان وگ

 واکاوي شروط جواز این مقاله در خیر؟ اسالم صحیح است یا نظر یا وقف پول ازآاست که 
  یافته است. پول سامان عدم جواز وقف شرعی یا

  
  بررسی فقهی وقف پول -2

وان وقف درهم و دینـار مطـرح شـده اسـت.     از دیرباز در فقه شیعه، وقف پول تحت عن
انـد لـیکن    دهد که عمدتاً قائل به عدم صحت وقـف پـول شـده    بررسی کتب فقهی نشان می

  توان اقوال فقیهان را به چهار دسته نیز تقسیم کرد: می
اند؛ فقیهانی مانند شیخ طوسـی   . گروهی از فقیهان وقف درهم و دینار را جایز ندانسته1
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)، محقـق حلـی در   541( )، ابن زهره در غنیه3/4( ابن ادریس در سرائر )3/8( مبسوط در
 )، ابن سعید حلـی در الجـامع للشـرایع   2/57( )، ابن براج در مهذب3/444( االسالم شرایع

  ).46( و مرحوم سبزواري در جامع الخالف و الوفاق )49( )، ابن حمزه در وسیله49(
ـ انـد و   نار تردیـد کـرده  . گروهی دیگر از فقیهان در وقف درهم و دی2 ا اشـکال آن را  ی

وائـد  فالمحققین در ایضاح الفخر )،3/28( اند؛ مانند عالمه حلی در کتاب قواعد مطرح نموده
  ).3/28( محسن فیض کاشانی در مفاتیحمرحوم مال و )1/49( فی شرح مشکالت القواعد

انـد؛ ماننـد    . برخی از فقیهان با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز شـده 3
اهللا خـویی در   )، آیـت 9/58( )، محقق ثانی در جـامع المقاصـد  2/29( شهید اول در دروس

دانند ولی وقف آن دو را براي حفظ شأن  منهاج (وقف درهم و دینار را براي تزئین جایز می
  ).22/45( عبداالعلی سبزواري در مهذب االحکام ) و سید2/22( اند) مشکل دانسته

از فقها وجود منفعت عرفی عقالیی را بـراي درهـم و دینـار مفـروض      اي دیگر . عده4
اند؛ مانند  گرفته و فتوا به جواز وقف درهم و دینار به جهت آن منفعت عقالیی مفروض داده

 ) و در مســالک12( ثانی در حاشــیه بــر شــرایعشــهید )،3/12( عالمــه حلــی در تحریــر
)، مرحوم سیدمحمد طباطبـایی مجاهـد   12( االحکام )، مرحوم سبزواري در کفایه 5/321(

  )2/8( ) و مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکالم.495( در مناهل
براي عدم صحت وقف پول به دو دلیل استدالل شده است که این دو دلیل از منظر فقهی 

  .شود میو حقوقی بررسی 
  

  شرطیت قابلیت بقاي عین موقوفه -3
وقف پول، فقدان شرط قابلیت بقاي عـین موقوفـه    عمده دلیل قائالن نظریه عدم صحت
خمینی راجع به  نافع آن استفاده نمود. حضرت اماماست بدین معنا که بتوان با بقاي عین از م

  شروط مربوط به عین موقوفه فرموده است:
شود معتبر است که عین باشد، مملوك باشد و بتوان با بقـاي قابـل    چیزي که وقف می«
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حضـرت امـام در ایـن     )2/9، تحریرالوسـیله  (همو، »ه حالل از آن نمود.توجه عین، استفاد
عنـوان شـرط    که بتوان با بقاي قابل توجه عین از آن استفاده حالل نمـود را بـه   عبارت، این

  سوم براي مال موقوف ذکر فرموده است.
ل عنوان یکی از شرایط مـا  که قابلیت بقاي عین را به سیدعبداالعلی سبزواري بعد از آن

دلیل اشـتراط قابلیـت بقـاي عـین موقوفـه،      «موقوف ذکر نموده، در تعلیل آن آورده است: 
حدیث حبس اصل و رهایی منفعت است. عالوه بر آنکه این شرط مورد اتفاق فقیهان شیعه 
است، پس مالی که انتفاع از آن ممکن نیست مگر با اتالف عین، چگونه وقفش قابل تصـور  

  )22/3 مهذب االحکام، (همو، »بر دوام مال موقوف است. است با این که وقف مبنی
عمده دلیل اشتراط قابلیت بقاي عین در صحت وقف، روایاتی است کـه در ایـن زمینـه    
وارد شده و داللت بر آن دارند که مال موقوفه باید قابلیت بقا داشته باشد. بـه دو نمونـه از   

  شود: این روایات اشاره می
  

  روایت نبوي. 3-1
روایتی پیامبر مکرم اسالم در پاسخ به کسـی کـه از جنـگ خیبـر غنـایم زیـادي       طبق 

خواهم با این اموال به خداوند متعال تقرب  نصیبش شده بود و به آن حضرت عرض کرد می
رَه یعنی:«... بجویم، فرمود:  لثَّم ل اَ ب س لِ و الص اصل مال را حـبس و ثمـره آن را در    حبس اَ

طوري که شـیخ طوسـی اشـاره کـرده،      همان )3/538 الخالف، (طوسی، »راه خدا آزاد کن.
حبس اصل، داللت بر قابلیت بقاي عین موقوفه دارد و بدان معنا است که اگر مال موقوفـه،  
قابل بقا و ماندگاري نباشد، حبس آن ممکن نخواهد بود در نتیجه وقف چنین مالی صـحیح  

ت سند معتبـر نیسـت، لکـن مـورد عمـل      ). این روایت گرچه از جه2/540(همانجا، نیست
مشهور فقیهان قرار گرفته و طبق اصل پذیرفته شده در نزد قاطبه فقیهان، ضعف سند روایت 

  )2/126 (مدنی تبریزي، شود. با عمل مشهور جبران می
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  صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. 3-2
»ب ج لْ د اَ ب نِ عب د مح نْ مع ي رِ شْع لْأَ لِ بنِ شَاذَانَ أَبو علی اَ فَضْ لْ یلَ عنِ اَ اعمس د بنُ إِ مح م ارِ و

     ـه ی ـى علَ وسـنِ م س ح لْ ـو اَ أَب لَی جاجِ قَالَ: بعثَ إِ ح لْ یى عنْ عبدالرحمن بنِ اَ ح نِ یانَ بفْو نْ صع
و ... م الَ لس ه اَ ی ینَ علَ ن م لْمؤْ یرِ اَ م یۀِ أَ صبِو م الَ لس ـُرك     اَ تْ أَنْ ی ـه ی لَ ـه إِ جعلُ ي ی ذ لَّ طُ عَلى اَ رِ تَ شْ ی ه إِنَّ

ه ...؛ للَّ یلِ اَ بِ نْ سم ه ه بِ رْتُ م یثُ أَ ح رَه قَ ثَم ف نْ ی و ه ولَلى أُصالَ علْم گویـد، امـام    ابن حجاج مـی  اَ
بـر  را براي من فرستاد. حضرت در این وصیت شرط کرده  %وصیت حضرت علی %کاظم

که هسـت بـاقی بگـذارد و     کسی که متصدي امر موقوفه شده، الزم است اصل مال را چنان
  )7/49 (کلینی، »درآمد و ثمره آن را مطابق دستور مصرف کند.

 (مجلسـی،  تصریح عالمه مجلسی از جهت سند صحیح اسـت  موجب این روایت که به به
عین موقوفه نمـوده و ایـن   متولی را موظف به حفظ  %)، حضرت علی23/83 العقول، ةمرا

بدان معنا است که مال موقوف باید قابلیت بقا داشته باشد وگرنه حفظ و نگهداري آن معنـا  
عنـوان یکـی    گذار نیز با تبعیت از نظریه مشهور فقیهان قابلیت بقا را به نخواهد داشت. قانون

فقط وقـف مـالی   «قانون مدنی آورده است:  58از شرایط عین موقوفه ذکر کرده و در ماده 
جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشـد یـا غیرمنقـول    

  ».مشاع باشد یا مفروز
  

  شرط داشتن منفعت دیدگاه صحت وقف پول به -4
اند: اگر با بقاي عـین پـول، منفعتـی بـراي آن قابـل       در مقابل نظریه مشهور برخی گفته

مجالس، وقف اشکال ندارد؛ زیرا عدم صحت وقف پول بر این پایـه  تصور باشد، مثل تزیین 
شـود، لـذا    ماند و منتقل به دیگري می استوار بود که هنگام انتفاع، عین و اصل آن باقی نمی

 (العـاملی،  وقتی بتوان با حفظ اصل از آن منتفع شد، بطالن وقـف وجهـی نخواهـد داشـت.    
  )2/269 الدروس الشرعیه، محمدبن مکی،
که قول به جواز وقف دراهم و دنـانیر را از برخـی فقهـا نقـل      جواهر بعد از آن صاحب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 20

https://pnmag.ir/article-1-1448-fa.html


 1401بهار و تابستان   30نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 170

کرده، گفته است: یکی از شرایط صحت عاریه آن است که با بقاي عین قابل انتفـاع باشـد،   
که عاریه درهم و دینار به اجمـاع   باشد. با توجه به این مثل وقف میلذا از این جهت، عاریه 
توان گفت اجماع مزبـور مؤیـد قـول بـه      ل تزئین) صحیح است، میفقیهان (براي اموري مث

جواز وقف درهم و دینار است. احتمال این که بین وقف و عاریه از این جهت تفاوت وجود 
  )28/19 الکالم، جواهر (همو، داشته باشد، وجهی ندارد و قابل پذیرش نیست.

انی و سـیدعلی  حضرات آیات سیدمحسن حکیم، سیدابوالقاسـم خـویی، وحیـد خراسـ    
کـه قابـل    وقف دراهـم و دنـانیر در صـورتی   «د: ان سیستانی در قالب عبارت مشترکی آورده

 »ها براي حفظ آبرو خالی از اشکال نیست. انتفاع براي تزئین باشد، جایز است؛ اما وقف آن
 ،2/250 بـه ترتیـب   مراجـع مـذکور   (تفصیل فتاوي رانک به کتابهاي منهـاج الصـالحین از  

  .)2/462 و 3/272 ،2/239
  

  دیدگاه صحت وقف پول به اعتبار بقاي مالیت آن -5
 قائالن به صحت عبارتند از صاحب عـروه مرحـوم سـیدمحمدکاظم یـزدي طباطبـایی     

) و شیخ جعفـر کاشـف الغطـاء و حضـرات     1/264 الوثقی، ةتکمله العرو (یزدي طباطبایی،
ي و گرامـی کـه در ادامـه    آیات هاشمی شاهرودي، مکارم شیرازي، جعفر سبحانی، مظاهر

  شود. برخی از کلمات ایشان آورده می
شود که در وقف عین، آنچه مهـم و   الغطاء استفاده می از ظاهر عبارت شیخ جعفر کاشف

که دوام منفعت بسته بـه دوام و بقـاي    وام و استمرار منفعت است ولو اینهدف نهایی است د
نار صحیح است. ایشان در کتـاب کشـف   عین موقوفه نباشد. بر این اساس وقف درهم و دی

ـف  «الغطاء نوشته است:  قْ و ح صی ى وقْو لْأَ قْف عَلى اَ لْو ه عَلى اَ امود طُ دوام المنفعه بِ رِ تَ شْ الَ ی و
؛ در وقف دوام منفعت مشروط به دوام اصل مال موقوفه نیست و وقف دراهم جـایز   مِ اهر لد اَ

  )4/249 (همانجا، »است.
ه دیگر بیان، عبارت شیخ جعفر کاشف الغطا، قالب دیگـري از وقـف پـول بـه اعتبـار      ب
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  مالیت آن است که مختار برخی مراجع معظم تقلید است.
اهللا جعفر سـبحانی،   دهد برخی فقیهان از جمله حضرت آیت استفتائات موجود نشان می

پاسخ به این سؤال که آیـا   له در باشند. معظم قائل به جواز وقف پول به اعتبار مالیت آن می
مشـهور فقهـا، وقـف پـول را     «وقف پول، اسناد تجاري و بهادار جایز است؟ فرموده است: 

از منافع آن استفاده شود دانند؛ زیرا معتقدند که در وقف باید عین محفوظ بماند تا  جایز نمی
و شرط الزم که در وقف پول، عین باقی نیست ولی به نظر حقیر در وقف یکی از د در حالی

. مالیت موقوفه محفـوظ  2. عین موقوفه محفوظ بماند و از درآمد آن استفاده کنند؛ 1است: 
کس منتقل نشود و در وقف پول هرچند عین محفوظ نیست ولـی مالیـت    بماند یعنی به هیچ

دسـت   بـه  برنـد بلکـه دسـت    شود و نه ارث مـی  آن مطلقاً محفوظ است؛ زیرا نه فروخته می
  پژوهشی وقف) استفتاءات مرکز (همو، »ز منافعش استفاده کنند.گردد تا ا می

  
  سنت وقف پول از نظر فقهاي مذاهب اهل -6

جهـت مزیـد اطـالع     فقهاي مـذاهب اهـل سـنت نیـز     تناسب نیست که نظر دراینجا بی
  ورده شود.آخوانندگان 

  
  حنابله  . 6-1

قف درهم و دینـار را  زحیلی ضمن بیان نظر حنابله درباره آنچه وقف آن جایز نیست، و
اند این است  در زمره موارد بطالن وقف نزد آنان برشمرده است، معیاري که حنابله ذکر کرده

باشد  که وقف هر آنچه که بیع آن جایز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عین آن ممکن می
فـاع از آن  مانند عقار و حیوان و سالح و اثاثیه و امثال آن صحیح است؛ امـا آنچـه کـه انت   

گردد مانند نقود و خوردنی و آشامیدنی و شمع و نظایر آن، وقفـش نـزد    موجب اتالفش می
  )8/162 (الزحیلی، فقها صحیح نیست.

آنچه که انتفاع از آن با بقاي آن تنافی دارد مانند درهم و دینـار و  «نویسد:  قدامه در مغنی می ابن
  .)8/262 (همانجا،» ین صحیح نیست.خوردنی و آشامیدنی و مانند آن وقفش نزد فریق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 20

https://pnmag.ir/article-1-1448-fa.html


 1401بهار و تابستان   30نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 172

  شافعیه .6-2
آنچـه انتفـاع از آن بـا    « دیر از قول شافعی نقل کرده است کـه: قال همام در شرح فتح ابن

بقاي عین آن ممکن بوده و بیع آن جایز باشد وقفش جایز است و این قول مالـک و احمـد   
د ماننـد طـال و نقـره و    شـو  نیز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجـب اتالفـش مـی   

خوردنی و آشامیدنی نزد همه فقها جایز نیست و مراد هم غیر زیورآالت است که اگر براي 
  )5/431 (همانجا،» تزیین باشد وقف آن جایز است.

چنـین   ولی زحیلی درباره نظر شافعیه پیرامون وقـف درهـم و دینـار بـراي تـزیین هـم      
ن صحیح نیست به جهت روایـت صـحیح و نظـر    وقف دراهم و دنانیر براي تزیی«گوید:  می

  )8/188 (زحیلی،» تر زیرا تزیین انتفاعی است غیرمقصود از درهم و دینار. فقهی صحیح
  

  حنفیه .6-3
طبق نظر حنفیه، وقف منقول جایز نیست مانند ساختمان و نهال که وقفش جایز نیسـت  

اص نصـی پیرامـون صـحت    طور خـ  مگر آنکه تابع عقار و زمین موقوفه باشد و یا آنکه به
وقف آن شیء منقول وارد شده باشد مانند نص وارد شده در باب وقف سالح و اسب؛ و یـا  
  نزد عرف، وقف آن بالاشکال باشد مانند وقف کتاب، قرآن، تبر، تیشه، ظروف، تابوت، کفن،

  درهم، دینار، مکیل، موزون و کشتی با همه امکاناتش.
در باال این است که وقف این موارد نزد مـردم شـایع    دلیل بر جواز قسم اخیر ذکر شده

شود که این موارد نیز وقفش جایز باشد و آنچـه بـه دلیـل عرفـی      است و شیاع موجب می
  )164-163 زحیلی، (نقل از گردد. شود به نص نیز ثابت می ثابت می

قدماي از حنفیـه وقـف دینـار و درهـم و     « گوید که: زحیلی در جاي دیگري چنین می
اند ولی چنین وقفی امروزه صحیح نیسـت بـه جهـت آنکـه      یل و موزون را جایز دانستهمک

  )162 (همانجا،» متعارف نیست.
ناطق فتوا به جواز داده است. براساس آنچه که از محمد بن عبداهللا انصـاري نقـل شـده    
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هـا مضـاربه    است از او سؤال شده با دراهم وقف شده چگونه عمل شود؟ پاسخ داد: بـا آن 
رسد. مکیل و موزون نیز به درهم و دینار فروختـه   شود و درآمد آن به مصارف وقف می یم

شود و درآمد حاصله صرف موارد  شود و با درهم و دینارهاي به دست آمده مضاربه می می
  )5/432 (ابن همام، شود. وقف می

  
  مالکیه. 6-4

باغ، مسجد، چـاه، پـل،   حبس عقار مانند زمین، خانه، دکان، « گوید: جزي مالکی می ابن
مقبره و راه و مانند آن جایز است ولی وقف طعام جایز نیسـت زیـرا انتفـاع از آن موجـب     

داننـد و همـین    شود؛ ولی مالک و شیخ خلیل، وقف طعام و نقود را جایز مـی  اتالف آن می
منزلـه   گردد کـه بـه   نظریه صحیح است زیرا طعام و نقود قرض داده شده و بدل آن اعاده می

انـد و وقـف    طور عموم جایز دانسـته  فقهاي مالکی وقف منقول را به باشد. بقاي عین آن می
) 91(الخطیـب، » داننـد.  طال، نقره، درهم، لباس، غذا و کتاب را از مصادیق وقف جـایز مـی  

توان گفت جمهور مالکیه و اکثر حنفیه وقف درهم و دینار را به هدف تجارت و  بنابراین می
داننـد امـا حنابلـه وقـف      الحسنه جایز می هت خیر و یا براي وام قرضصرف سود آن در ج

  دانند. درهم و دینار را صحیح ندانسته و آن را مخالف تعریف وقف می
شافعیه نیز استفاده از درهم و دینار وقفی را براي زینت یا تجـارت غیرمقصـود عرفـی    

  دانند. دانسته و چنین وقفی را جایز نمی
المللی فقـه اسـالمی وابسـته بـه کنفـرانس       ت پانزدهم مجمع بینقابل ذکراست که نشس

در مسقط عمان برگزار شد، وقـف نقـود    1425الحرام  محرم 19تا  14اسالمی که در تاریخ 
  اند. را جایز دانسته

وسـیله   تن از علما و اندیشمندان به 60گردهمایی دوم (مسائل فقهی وقف) که با شرکت 
میالدي تشکیل شـد   2005ري بانک توسعه اسالمی در سال دبیر کل اوقاف کویت با همکا

  )23/5/2005 (شبکه خبري الوسط، نیز وقف نقود را مجاز اعالم کرد.
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  ادله صحت وقف پول -7
ن را آجـا دو دلیـل    این براي صحت وقف پول به ادله متعددي استدالل شده است که در

  کنیم: از نظر فقه و حقوق بررسی می
  

  فاع از موقوفه نه حسب عیناصل بودن انت .7-1
کند رسیدن دائمـی و   آنچه در وقف مهم است و واقف با توجه به آن اموالش را وقف می

همیشگی منفعت به موقوف علیهم است. اگر حبس عین موقوفه در وقـف مطـرح شـده بـه     
طور عادي ثابت بودن و همیشگی اصل مال، دوام منفعت را بـه دنبـال    جهت این است که به

به تعبیر محقق اصفهانی، انتفاع از موقوفه مقصود اصلی و حبس عین مقصود فرعـی و  دارد. 
  حاشیه کتاب اصفهانی،ـ : (نک کند. تبعی است و مقصود فرعی با مقصود اصلی مزاحمت نمی

  )3/135 المکاسب،
طـور   شود. این تعبیر نیز به همین جهت اسـت کـه بـه    از وقف به صدقه جاریه تعبیر می

جنبـه مقـدمی دارد و هرگـز     به موقوف علـیهم برسـد، پـس حـبس اصـل،      مستمر منفعت
اتفاق فقیهان در مواردي که انتفاع از عین موقوفه ممکن نیست، باید  موضوعیت ندارد، لذا به

موقوفه فروخته شود و براي انتفاع و استفاده موقوف علیهم کاالیی جایگزین تهیه گردد، در 
پول، انتفـاع از موقوفـه ممکـن باشـد، وقـف آن منعـی        با بقاي مالیت هنتیجه در صورتی ک

  نخواهد داشت.
پس اگر دوام منفعت با تبدیل و تبدل عین نیز حاصل شود، هدف از وقف محقق اسـت.  
چنین هدفی در پول حاصل اسـت؛ چـون اگـر کسـی پـول را وقـف کنـد تـا بـه دیگـران           

و منافع حاصله را در مطلـق  الحسنه داده شود و یا معامالت تجاري با آن انجام دهند  قرض
امور خیر یا مورد خاصی به مصرف برسانند، منفعت همیشگی است، گرچه عـین خـارجی   

باعث دوام منفعت پـول در فـرض مزبـور     دائماً در تبدیل و تبدل است و ثابت نیست. آنچه
شود بقاي مالیت آن در ملک نهاد وقف است، چون به فرض مثـال اگـر پـول وقفـی را      می
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صدقه و یا هدیه به کسی بدهند عالوه بر انتقال عین خارجی، مالیت آن نیز براي وقف باقی 
  ماند در نتیجه منفعت آن براي موقوف علیهم دائمی نخواهد بود. نمی

  
  اصالح تعریف وقف و تغییر عین به اصل .7-2

اند و در نتیجه چون در وقـف   مشهور فقیهان در تعریف وقف، حبس عین را الزم دانسته
در مـورد وقـف،    1ماند، وقف باطل خواهد بود؛ لکـن در روایـات   پول عین آن محفوظ نمی

مالیـت آن  العین و در وقف پول، اصل پول که همـان   االصل آمده است نه حبس تعبیر حبس
  است، محفوظ خواهد ماند؛ بنابراین وقف پول و اوراق بهادار نیز صحیح خواهد بود.

بر این اساس، اگر کسی بخواهد اسکناس موجود با این خصوصیات شخصیش را وقـف  
کند تا مثالً بین نیازمندان تقسیم شود و آنان آن را مصرف کنند، وقـف آن صـحیح نیسـت؛    

لیت اسکناس باشد کـه مالیـت ایـن پـول وقـف باشـد و بـا آن        ولی اگر نظر به ارزش و ما
گذاري نموده و سود و درآمد آن براي موقوف علیهم صرف گردد و نظر واقف نیز به  سرمایه

ارزش و مالیت اسکناس باشد در نتیجه وقف آن مانعی ندارد؛ زیرا گذشت که ارزش پول به 
  همان مالیت آن است.

وقـف  «مالیت آن را صـحیح دانسـته و آورده اسـت:     سید یزدي نیز وقف عین به لحاظ
مالیت مال گرچه ظاهراً به اجماع فقیهان صحیح نیست، اما مانعی از وقف عـین بـه لحـاظ    

  )1/44 الوثقی، ةتکمله العرو (همو، »مالیت وجود ندارد
بنابراین گرچه عین خارجی پول، مدام در گردش است اما مالیـت آن قابـل بقـا اسـت؛     

الحسـنه و یـا هـر     عنوان قـرض  ال کسی که مبلغی پول در حساب بانکی خود بهعنوان مث به
گذارد، گرچه عین وجوهی که تحویل بانک داده از دست او خارج شـده   عنوان دیگري می

دست خواهـد شـد، امـا ارزش و مالیـت      به هاي بانک دست ها بار توسط سایر مشتري و ده

                                                                                                                                        
بنُ اَ ورده است:آ 14/47نوري، .1 ی اَللَّای عوالورٍ ف هم ئابِی جص انه قَالَل بِی س :ی عنِ اَلنَّ ب لِ  ح صـ الُ بلَ  و اَ ه  سـ رَ مـ  و .اَلثَّ

ر فی الأللی رِد نْه ص ع الَ انْه ت انَّ: قَ ت شئْ سب ح لَه ص ت و أَ لْ ب ا س ه رُ م  .»ثَ
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ذا اصل پول که در حقیقت همـان مالیـت و   ماند، ل وجوهی که در حساب گذاشته برایش می
  توان با بقاي مالیت پول از آن منتفع گردید. ارزش اعتباري آن است، قابلیت بقا دارد و می

  با توجه به این که مالیت پول قابل بقا است، وقف پول به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:
  ؛صورت نخست: واقف عین پول را به اعتبار مالیت آن وقف کند

  صورت دوم: واقف خود مالیت پول را وقف کند.
پذیرند اما سید یزدي با پذیرش آن آورده اسـت:   اگرچه قاطبه فقیهان وقف مالیت مال را نمی

وقف ابدي مالیت مال گرچه از موارد اصطالحی وقف نیسـت، امـا مقتضـاي عمـوم ادلـه وقـف       
ا قبول نـداریم و معتقـدیم هـر    صحت آن است و ما انحصار معامالت به آنچه که متداول است ر

  (همانجا) اي که عقالیی باشد و شارع نیز از آن نهی نکرده باشد صحیح است. معامله
  

  استدالل به عمومات صحت وقف .7-3
) و نیز عمومـات بـاب   1 ده،ئ(الما »اوفوا بالعقود« طبق: مقتضاي عمومات صحت عقود،

ـ «وقف مانند:  بِ مس َلى حکُونُ ع قُوف تَ الْو    ـه ـاء اللَّ ـا إِنْ شَ ه هلُ ـا أَ ه فُ وق7/37 (کلینـی،  »ا ی، 
ـرَه  «) و اطالق روایت 9/130 تهذیب االحکام، طوسی، لثَّم ل اَ ـب س لِ و الُص بس اَ همگـی  » ح
صحت وقف پول است و دلیلی براي اخراج پـول از ایـن عمومـات وجـود نـدارد و       دال بر

  .شرایط صحت وقف نیز در وقف پول تحقق دارد
رسد در اینجا اختالف فقهی وجود ندارد؛ بلکه یک اختالف در مورد موضـوع   نظر می به

شود که اصل مالیت پول محفوظ بماند و بدون ایـن   است که آیا براي پول منفعتی تصور می
که این اصل مصرف شود از منافع آن انتفاع ببرند یا چنین نیست. پس اگر تصور شـود کـه   

ماند وقف آن صحیح خواهد بـود و در غیـر ایـن     ست، محفوظ میمالیت پول که اصل آن ا
  صورت صحیح نیست.

جا که با حفظ مالیت، از پول در راسـتاي تـأمین هـدف واقـف،     طبق این اندیشه در هر
بتوان استفاده نمود، وقف صحیح است؛ اما اگر استفاده از پول توأم با از بین رفتن مالیت آن 
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عنوان مثال اگر واقف مبلغی را وقف کند تا به نیازمنـدان   هباشد، وقف صحیح نخواهد بود. ب
صدقه داده شود، به لحاظ این که با صدقه عالوه بر عین خارجی، مالیـت آن نیـز از دسـت    

باشد؛ اما اگر پول را بـراي   شود، وقف پول براي چنین اهدافی، صحیح نمی مالک خارج می
منافع آن در امور خیر وقف کنـد، بـه    الحسنه دادن یا انجام معامالت تجاري و صرف قرض

  باشد. جهت اینکه مالیت آن باقی است، وقف صحیح می
در ترغیب به صدقه جاریه روایات متعددي وارد شده است، این روایات بر وقف مالیت 
داللت دارد؛ با این توضیح که مصداق جریان، فقط حـبس عـین و بـازداري آن از معاملـه     

بلکه مصـداق دیگـري    -صدور نص رایج بوده است زمان در مصداق این چنانکه –نیست 
نیز براي صدقه جاریه وجود دارد و آن بقاي مالیت شیء در ضمن اعیان مختلـف متعاقـب   
است. در این هنگام قوام جریان به تحبیس است، ولی محبوس گاهی عین و گـاهی مالیـت   

انـد،   اصل و تسـبیل منفعـت  است. این بیان براي وقف مالیت با روایاتی که قائل به تحبیس 
  معارض نیست، زیرا قرض و مضاربه دادن به محتاجان، تسبیل منفعت است.

  

  صحت وقف پول، مبتنی بر صحت وقف مالیت .7-4
دلیل دیگر صحت وقف پول، آن است که بین وقف نقود و وقـف سـایر اعیـان موقوفـه     

سایر اعیان که وقف رقبه تفاوت وجود دارد. وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف 
مال است، تفاوت دارد. در وقف رقبه، اصل رقبه مال باید با وجود انتفاع باقی بمانـد؛ ولـی   
در وقف مالیت، بقاي مالیت، با وجود انتفاع کافی است. وقف پـول از قبیـل وقـف مالیـت     

از ایـن   باشد و با وقف اعیان تفاوت دارد نظیر تفاوت بین ودیعـه اعیـان و ودیعـه نقـود     می
حیث که منظور از اولی حفظ عین و مقصود از دومی حفظ مالیت است. لکن این اسـتدالل  

  مبتنی بر پذیرش صحت وقف با اعتبار وقف مالیت است.
  

  برآورده شدن اهداف وقف توسط وقف پول .7-5
تواند تمامی مقاصد شرعی وضع وقف را برآورده نمایـد؛ زیـرا غـرض از     وقف پول می
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قق مصالح عمومی در اقتصاد است. از آنجایی که یاري رسـاندن بـه فقـرا و    وضع وقف، تح
هاي علمیه، مراکـز   محتاجین و رشد اقتصادي و ساخت مساجد، بیمارستان، مدارس، حوزه

رسانی به رزمندگان اسالم و... از اهداف  هاي مفید، کفالت ایتام، کمک خدماتی، انتشار کتاب
است و با توجـه بـه مشـکالت وقـف عقـار، همچـون       در نظر گرفته شده براي وضع وقف 

هاي سنگین نگهداري موقوفات و سختی فـروش در صـورت ضـرورت، وقـف پـول       هزینه
راحتی محقق نماید. اگر از لسان ادله دریابیم که  تواند این اهداف را در جامعه اسالمی به می

ار ایـن علـت   علت مشروعیت و استحباب وقف، تحقق اهداف ذکر شده است، حکم دائر مد
خواهد بود. پس اگر وقف پول توانست این اهداف را تحقق ببخشد، مشـروع خواهـد بـود؛    
ولی اگر از لسان ادله این مطلب را درنیابیم، تحقق اهداف وقف توسط وقف پـول، مؤیـد و   
شاهدي بر نبود مشکل در صحت وقف پول است؛ ولی به هر حال این دلیل قابـل پـذیرش   

ه ادله بیشتر به استحسانات شبیه است که در فقه شیعه مـالك اسـتخراج   گون نیست؛ زیرا این
  شود. احکام محسوب نمی

  
  مالزمه بین وقف و عاریه. 7-6

گونـه   یکی از ادله قائالن جواز وقف پول، مالزمه عاریه و وقف است. نحوه استدالل این
حیح باشـد،  است که صحت عاریه درهم و دینار اجماعی است و هر چیزي که عاریه آن ص

فرماید: برخی از علمـا وقـف درهـم و     وقف آن هم صحیح است. براي مثال عالمه حلی می
دانند، به دلیل اینکه امکان انتفاع از آن به همراه بقاي عـین وجـود دارد و    دینار را جایز می

دانند؛ همچنین صاحب جواهر پس از بیان نظریه خود مبنـی   دلیل خود را صحت عاریه می
مؤید صحت آن وجود اجمـاع بـر جـواز اعـاره     « فرماید: قف درهم و دینار میبر صحت و

دراهم و دنانیز است. اعاره در معتبر بودن منفعـت، هماننـد وقـف اسـت و احتمـال وجـود       
جـواهرالکالم ذیـل بحـث     ،(همـو  »تفاوت بین وقف و اعاره در این مقام هیچ وجهی ندارد.

این دلیل را بر صـحت وقـف پـول مـردود     » همفتاح الکرام«عاملی در حسینی لیکن وقف) 
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طور که اعاره دراهم و دنـانیز صـحیح اسـت،     اگر گفته شود که همان«فرماید:  داند و می می
اي وجود نـدارد   گوییم که بین وقف و عاریه هیچ مالزمه باشد، می ها نیز صحیح می وقف آن

 دیگر اخـتالف داشـته باشـند.   نباید علما در یک مورد اتفاق و در مورد  اي بود،  اگر مالزمه
القول در عدم جواز وقف اطعمه هستند؛ حال آنکـه   شاهد آن هم این است که همه فقها متفق

ایـن  مبحث وقف)  ،همانجا ،(حسینی عاملی »اند برخی اعاره آن را در مواردي جایز شمرده
قـف،  دلیل به این شکل نیز قابل مناقشه است که بر فرض پذیرش مالزمـه بـین عاریـه و و   

صحت وقف دراهم و دنانیر فقط در فرض بقاي اصل و تسبیل منفعت (همچون عالمه حلی) 
  جایز دانسته شده که از محل بحث ما که صحت وقف پول است، خارج است.

  
  نتایج مقاله -8

انتفاع مستمر موقوف علیهم از موقوفه است و حـبس عـین     رکن اصلی در وقف،. 8-1
صورت مستمر بتوانـد از موقوفـه    موقوفه و بقاي عین، جنبه مقدمی دارد تا موقوف علیهم به

توانـد بقـاي    ره ببرند، پس وقف پول به اعتبار مالیت آن اشکالی ندارد؛ زیرا مالیت آن میبه
  برند، هرچند عین پول تغییر کند. مستمر داشته و موقوف علیهم از منافع آن بهره می

در تعریف وقف باید بر طبق صریح روایات واژه عین را به اصل تبـدیل نمـوده و    .8-2
تسبیل منافع است؛ در وقف پول نیز اصل که همان مالیت پـول   بگوییم وقف تحبیس اصل و

  برند؛ هرچند عین پول محفوظ نیست. باشد، محفوظ بوده و از منافع آن انتفاع می
اساس عمومات صحت وقف و صدقه جاریه، وقـف پـول نیـز صـحیح بـوده و      بر. 8-3

  دلیلی براي اخراج وقف پول از این عمومات نداریم.
  

   نوشت پی
  مراجع ئاتاستفتا

  . آیا وقف پول از منظر اسالم صحیح است؟1
  . آیا وقف سهام از منظر اسالم صحیح است؟2
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پذیر است؛ بدین معنـا   قف پول و سهام، آیا جایگزینی واقف امکان. بر فرض پذیرش و3
تـوان واقـف    که مشروط به اینکه وقف و نیت واقف و سایر موارد محفوظ بمانـد، آیـا مـی   

دیگري را جایگزین واقف اول نمود؟ همین بحث در وقف امالك و مسـتغالت نیـز مطـرح    
تی کـه جـواب مثبـت باشـد افـراد      پذیر است؟ در صور جایی واقف امکان است که آیا جابه

منـد گردنـد و مطمـئن هسـتند کـه در       توانند براي مدت کوتاهی نیز از ثواب وقف بهـره  می
  یابد. ها توسط افراد دیگر ادامه می صورت نیاز مسیر آن

  
  پاسخ مراجع و علما

  العظمی حسینی سیستانی اهللا حضرت آیت
نافع آن استفاده شود و این امر . شرط صحت وقف این است که عین باقی باشد و از م1

  در پول ممکن نیست.
. در مورد سهام نیز همین امر باید رعایت شود. اگر سهام مربوط به شرکتی باشـد کـه   2

التجـاره   امالك و مستغالت دارد، به این لحاظ وقف صحیح است؛ ولی وقف اموال نقد و مال
  و امثال آن صحیح نیست.

شود و دیگر آن عین مـالکی نـدارد کـه     کیت قطع می. با محقق شدن وقف ارتباط مال3
  بخواهد ملکیت را به دیگري منتقل کند.

  
  العظمی علوي گرگانی اهللا حضرت آیت

در وقف شرط است که اصل مال باقی باشد و منافع آن وقـف شـود و لـذا وقـف پـول      
صحیح نیست؛ اما اگر سهام متعلق به یک عین خاص خـارجی باشـد و در حقیقـت وقـف     

م، وقف بخشی از عین خاص خارجی باشد، صحیح است و تغییـر واقـف و جـایگزین    سها
تواند فرد دیگـر را در قبـال حـال مشـکل خـود       کردن دیگري صحیح نیست؛ اما واقف می

  متولی این وقف قرار دهد.
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  العظمی صافی گلپایگانی اهللا حضرت آیت
  وقف پول صحیح نیست.. 1
  ر موارد خاصی که در فقه بیان شده است.وقف قابل فروش و تبدیل نیست، مگ. 2
  

  العظمی مکارم شیرازي اهللا حضرت آیت
  . وقف پول مانعی ندارد.1
صورت اموالی مانند کارخانه،  که شرکتی داراي سهامی باشد و این سهام به . در صورتی2

  ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعی ندارد.
ن آن میسر نیست؛ حتی وقف سهم مشـاع در امـوال هـم    بعد از حصول وقف، بازگرداند

  مانعی ندارد.
توانـد آن را بـه    شـود و نمـی   . در صورت وقف، موقوفه از ملکیت واقف خـارج مـی  3

  دیگري واگذار نماید.
  

  العظمی موسوي اردبیلی اهللا حضرت آیت
  . وقف پول صحیح نیست.1
  . وقف سهام اگر مربوط به عین باشد، اشکال ندارد.2
وقفیـت آن ادامـه دارد،     ابدي است و تا عین مال باقی است،  با توجه به اینکه وقف،. 3

  شود؟ جایگزینی واقف نسبت به عین موقوفه چگونه تصور می
  

  العظمی هاشمی شاهرودي اهللا حضرت آیت
. وقف پول در صورتی جایز است که تبدیل به دین یا معاوضه در ذمه نشود؛ گرچه با 1
شرط آنکه اصل  هاي دیگر مبادله شود؛ بنابراین تجارت با آن جایز است، بهها و یا کاال پول

مالیت خارجی آن حفظ شده و در حین وقف تبدیل آن با حفظ مالیت خارجی شرط شـود  
  و سود آن صرف جهت وقف شود؛ هرچند احتیاط استحبابی در ترك آن است.
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رایط وقف را داشته باشـد،  . وقف سهام در صورتی که آن سهام، سهام مالی باشد که ش2
  صحیح است.

  اي که در سؤال مطرح شده است، شرعاً صحیح نیست. گونه . جایگزینی واقف به3
  

  اي العظمی خامنه اهللا استفتاء از حضرت آیت
» حـبس االصـل و تسـبیل الثمـره    «. با توجه به اینکه در منابع فقهی در تعریف وقف 1

اغـذي (معهـود) اعتبـاري دارد کـه امـروزه در      آمده است و پول جداي از ورقه و برگـه ک 
صورت اینترنتی  پول، کارت اعتباري و انتقال وجه به شود (چک هاي مختلف عرضه می قالب

هاي متعدد ثابت است و  و...) و مضاربه هم به آن جایز است که اصل آن در خرید و فروش
هاي بـانکی   گذاري سپردهشود و یا در  منافع آن طبق قرارداد بین عامل و مضارب تقسیم می

شود. حال نظر مستطاب عالی پیرامون وقـف   که اصل آن ثابت و سود آن ماهیانه تقسیم می
  پول و استفاده از منافع آن در جهت نیت واقف، مورد استدعاست.

رسد بقاي مالیت پول، توجیه قابل قبولی براي صحت وقف آن است؛ و  پاسخ: به نظر می
ئله نیاز به اطالق نیست؛ زیرا وقف جزو عناوین امضاء شـده در شـرع   اهللا العالم. در این مس

توان داشت که آن کسانی که وقف را تأسیس و در  است و حکم تأسیسی نیست و شک نمی
اند هدفشان این بوده که چیز ثابتی را بگذارند که عوایـد آن صـدقه    ها اجرا کرده طول زمان

چیز ثابت، منحصر در عین بوده است ولی این جاریه باشد. بلی ممکن است در آن روزگار 
شود چون غرض و هدف معلوم است و شـارع مقـدس    موجب اختصاص حکم به عین نمی

  همین را امضاء فرموده است. والحمدهللا
. نظر به فتواي مقام معظم رهبري در جواز وقف سهام، آیا تبدیل موقوفه مانند ملک و 2

  کارخانه به سهم جایز است؟
نامه مجوز فروش یا تبدیل مزبور داده شده باشد، با رعایت مصلحت  در وقف پاسخ: اگر

  وقف اشکال ندارد.
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