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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  وقف ها و صدقات از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل 

از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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َدقات کتاُب الُوقوف والصَّ

والنظر في العقد، والشرائط، واللواحق.

األّول:�الوقف

1  عقد ثمرته تحبیس األصل وإطالق المنفعة. واللفظ الصریح فیه: وقفت الغیر، أما 

قت فال یحمل علٰی الوقف اال مع القرینة، الحتمالهما مع االنفراد غیر الوقف.  مت و تصدَّ حرَّ

ولو نوٰی بذلک الوقف من دون القرینة، دِیَن بنیته، نعم، لو أقّر أنه قصد ذلک، حکم علیه 

بظاهر االقرار.

کتاب وقف ها و صدقات

بحث در این باب درباره ی عقد وقف و شرایط و ملحقات آن است. 
اول: عقد وقف

1  وقف عقدی است که نتیجه ی آن نگه داشتن اصل و عین مال و آزاد کردن منفعت است. 

)یعنی در عین مال نمی توان شرعًا تصرف کرد، اما از منفعت آن می توان بهره برداری کرد.( و 
عبارتی که در این عنوان صریح باشد لفظ َوَقفُت: »وقف کردم« است نه غیر آن. اما عباراتی 
مثل حّرمُت: »برای آن حرمت قائل شدم« و یا تصّدقُت »آن را صدقه قرار دادم« را نمی توان 
بر وقف بار کرد؛ مگر با قرینه، چرا که در این دو عبارِت بدون قرینه، احتمال غیروقف هم 
داده می شود. و اگر با ادای این عبارات وقف را نیت کند، اما هیچ قرینه ای )نه حالیه و نه 
لفظیه( نباشد، به َحَسب نیتش عمل می شود، )یعنی اگر واقعًا نیت وقف کرده بر او جایز نیست 
که در آن تصرف کند و اگرنیت وقف نکرده جایز است که در آن تصرف کند( بله، اگر خودش 
اقرار کند که )با آوردن این عبارات( وقف را قصد کرده است، به خاطر ظاهر اقرارش علیه او 

حکم می شود. )که این مال را وقف کرده است.(



7 کتاب وقف ها و صدقات

س األصل   وان تجرد، لقوله : »حبِّ
ً
لت، قیل: یصیر وقفا ست و سبَّ 2  ولو قال: حبَّ

، بحیث یفهم 
ً
 مستقرا

ً
 إال مع القرینة، اذ لیس ذلک ُعرفا

ً
ل الثمرة«، وقیل: ال یکون وقفا وسبِّ

مع االطالق، وهذا أشبه.

 ال یجوز الرجوع فیه، اذا وقع في زمان الصحة.
ً
3 وال یلزم اال باالقباض. واذا تم کان الزما

أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثه، واال اعتبر من الثلث کالهبة والمحاباة في 

البیع. وقیل: یمضي من أصل الترکة، واألول أشبه.

 2  و اگر بگوید: )اصل این مال را( حبس کردم و )منفعت آن را( آزاد گذاشتم، یک نظر این 

است که: آن مال وقف می شود هرچند هیچ قرینه ای نیاورد، چرا که در روایت فرموده: »اصل 
آن را حبس کن و منفعتش را آزاد کن« و نظر دیگر این است که: جز با آوردن قرینه حکم به 
وقف نمی شود، )مثاًل قرینه بیاورد که برای همیشه اصلش را حبس کردم و منفعتش را آزاد 
کردم( چرا که این عبارت در ُعرف در معنای وقف ثابت نیست، به طوری که اگر بدون قرینه 

آورده شود معنای وقف از آن فهمیده شود، و این نظر دوم به واقع نزدیکتر است.
3  و وقف الزم و ثابت نخواهد شد مگر آنکه آن را )به دست موقوف علیه( تحویل دهند. و 

هنگامی که این کار انجام شد وقف ثابت می شود و الزم خواهد بود که امکان رجوع از آن 
وجود ندارد، البته درصورتی که در زمان سالمتی واقع شود )و نه مرض منجر به موت.( اما 
اگر در مرض منجر به موت وقف کند در صورتی که ورثه آن را اجازه دهند )صحیح است.( 
وگرنه تا ثلث )اموال مّیت( به عنوان وقف تلقی می شود. )و بیش از ثلث اموال نیاز به اجازه ی 
ورثه دارد( مثل هدیه دادن و فروختن مال به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت اصلی )که اگر 
اینها در مرِض منجر به موت انجام گیرد نباید بیش از ثلث مال میت باشد و اگر باشد نیاز به 
اجازه ی ورثه دارد.( و نظر دیگر این است که: وقف نافذ است هرچند همه ی ترکه ی مّیت را 

بگیرد. و نظر اول نظر بهتری است.
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4  ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابٰی، ولم یجز الورثه، فإن خرج ذلک من الثلث صح. 

 باألول، حتٰی ُیستوفٰی قدر الثلث، ثم یبطل ما زاد.
َ
وإن عجز ُبِدأ

5  وهکذا لو أوصٰی بوصایا. ولو جهل المتقدم، قیل: یقسم علٰی الجمیع بالحصص، ولو 

.
ً
اعتبر ذلک بالقرعة کان حسنا

 الٰی العرف، 
ً
 في الوقف، ما لم یستثنه نظرا

ً
6  واذا وقف شاة، کان صوفها ولبنها الموجود داخال

کما لو باعها.

4  و اگر )در مرض منجر به مرگ( چیزی را وقف کند و چیز دیگر را هدیه دهد و عبدش را 

آزاد کند و چیزی را به صورت بیع محابات )کمتر از ارزش واقعی اش( بفروشد، و ورثه آن را 
اجازه ندهند )که بیش از ثلث مصرف شود( در این صورت اگر آن کارها به مقدار ثلث اموال 
میت بود، صحیح است. و اگر ثلث اموال مّیت از آن کارها کمتر بود، به ترتیب از اول شروع 
می کنیم تا اینکه به مقدار ثلث اموال مّیت آن کارها انجام شود، و بیش از ثلث اموال مّیت آن 

کارها باطل است. 
5  اگر چند وصّیت هم بکند )که از ثلث اموال بیشتر باشد( همین گونه انجام می شود و اگر 
معلوم نباشد کدام کار مقّدم است، یک نظر این است که: ثلث اموال را به نسبت بین آن 
کارها تقسیم می کنیم، و اگر )کسی گفت( با قرعه انداختن یکی از کارها مشخص می شود 

نظر خوبی است.
6  اگر کسی گوسفندی را وقف کرد، پشم آن گوسفند و شیری که در درون )پستان( گوسفند 
است داخل در وقف است، البته اگر آن شیر در پستان را استثناء نکرده باشد، )اما شیری که 
دوشیده شده قطعاً جزء وقف نیست( و این حکم طبق نظر عرف است، همان طور که اگر آن 

گوسفند را بفروشد )پشم آن و شیری که در پستانش است مال خریدار است.(



9 کتاب وقف ها و صدقات

النََّظُر�الثَّاني:�في�الشرائط

وهي أربعة أقسام:

� األول:�في�شرائط�الموقوف

. مملوکة. ینتفع بها مع بقائها ویصح اقباضها.
ً
7  وهي أربعة: أن یکون عینا

 ولم 
ً
 أو دارا

ً
 أو ناضحا

ً
8  فال یصح وقف ما لیس بعین کالدین. وکذا لو قال: وقفت فرسا

یعین. ویصح وقف العقار والثیاب واألثاث واآلالت المباحة. وضابطه کل ما یصح االنتفاع 

 مع بقاء عینه.
ً
 محللة

ً
به، منفعة

بحث دوم: شرایط وقف 

شرایط وقف چهار ِقسم است:
قسم اول: شرایط عین موقوفه

7  که چهار شرط است.

اینکه عین باشد )نه منفعت و نه دین و نه مبهم( و اینکه مملوک باشد )نه مثل خوک که به 
ملکیت در نمی آید( و اینکه با بقای عینش بتوان از منفعتش بهره برداری کرد )نه مثل میوه ها 
و سبزیجات و مانند آن که عین آنها باقی نمی ماند( و بتوان آن را تحویل داد )نه مثل ماهی 

در دریا یا پرنده در آسمان که امکان تحویل آن وجود ندارد.( 
8  بنابراین صحیح نیست که چیزی که عین نیست را وقف کند مثل دین. )مثاًل بگوید هزار 
دینار از زید طلب دارم آن را وقف می کنم؛ چون هزار دینار کلی است و معّین به دینارهای 
خاصی نیست.( همچنین اگر بگوید: اسبی را یا شتر آب کش را یا خانه ای را وقف کردم و 
آن ها را معّین نکند، )و مبهم بگذارد( وقف صحیح نیست. و وقف زمین ها، لباس ها و اثاثیه و 
ابزار مباح )نه ابزار قمار که حرام هستند( صحیح است. و حکم کلی اش این است: هر چیزی 

که با بقای عینش بتوان از آن منفعت حاللی را بهره برداری کرد. 


