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 چكيده

در طول تايخ، واقفان بر اساس يك سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صيغه 
كردند كه رسيدگى و اداره وقف يك يا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعيين مى

پذيرفت. بخشى از وظايف و اختيارات امور موقوفات توسط اين افراد صورت مى
شد و اكنون هم بر ىمتولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعيين م

شود. لكن ساير اختيارات و وظايف متوليان وقف مساله مبناى همان رسم انجام مى
هاى فقه و حقوق پيگيرى و تبيين شود. لذا مهمى بوده و هست كه بايد در عرصه

آيد كه از منظر فقه و حقوق، متوليان وقف عام، چه اين سؤال پيش آمده و مى
بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظيفه حفظ و  وظايف و اختياراتى دارند

نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنين موظف است، امالكى را كه 
براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قيمت عادالنه اجاره دهد و در 

م صورت مستهلك شدن اموال موقوفه آنها را تبديل به احسن كند و.... اما تعيين اما
جماعت در مساجد به نظر اكثر فقها از محدوده اختيارات متولى خارج است. 

تواند وكيل بگيرد، به همچنين وى حق كنارگيرى از سمت خود را ندارد و فقط مى
شرطى كه واقف،  مباشرت شخص او را شرط نكرده باشد! روش اين نوشتار 

هاى نوشتار حاضر افتهتحليلى و در برخى موارد انتقادى است. يكى از ي -توصيفى
اين است كه اداره اوقاف و امور خيريه در موقوفات عام كه متولى خاص دارد، 
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حق هيچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از 
شخص متولى ندارد. تنها در صورتى كه فسق و خيانت متولى محرز گردد، حاكم 

 تواند او را عزل كند.كند، اما باز هم نمىمى« ضم امين»
 توليت، وقف عام، وظايف و اختيارات، فقه، حقوق. واژگان كليدى :

 
 مقدمه 

از ديرباز تاكنون در ميان واقفان يك رسم ديرينه و سنت حسنه جارى است. 
بدين معنا كه آنها در ضمن انشاى صيغه وقف، يك يا چند نفر را به عنوان متولى 

ى و اداره امور موقوفات را به عهده بخشى از وظايف كنند تا رسيدگوقف تعيين مى
شود، ولى و اختيارات متولى توسط واقفان در متن وقف نامه، مشخص و تعيين مى

لكن ساير اختيارات و وظايف متوليان وقف به داليل شرعى و حقوقى بايد در 
دد گرهاى فقه و حقوق تبيين و تدوين شود. از همين رو اين سؤال مطرح مىحوزه

كه از منظر فقه و حقوق، متوليان وقف عام چه وظايف و اختياراتى دارند. پژوهش 
حاضر كوششى براى پاسخگويى به اين پرسش از طريق بررسى متون فقهى ـ 

 حقوقى است و از زواياى مختلف به تحليل تدوين اين مسأله پرداخته است.
  

 وقف و اقسام آن

حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن است وقف در لغت به معناى ايستادن يا به 
( و در اصطالح فقهى، عقدى است كه ثمره آن حبس 359، ص1414)ابن منظور، 

( به عبارت 47، ص14، ج1408كردن اصل، و رها كردن منفعت آن است. )نورى، 
حبس كردن چيزى از طرف مالكش به وجهى از وجوه، به نحوى كه فروش »ديگر 

منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و  آن ممنوع باشد، به ارث
اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود. و صرف كردن آن مال در جهتى كه واقف 

 (.585، ص1402)مغنيه، « تعيين كرده است
 شود :وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم مى

ريه است و مخصوص دسته و وقف عام، وقفى است كه مقصود از آن امور خي
طبقه معينى نيست، مانند وقف بر فقرا، طلّاب و مدارس و مساجد، و مقابل آن، 
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وقف خاص مخصوص دسته معين و خاصى است، مانند وقف بر اوالد يا افراد و 
 (586اى خاص از مردم. )همانجا، صيا طبقه

  
 معناى لغوى و اصطالحى توليت

 اند :براى واژه توليت بيان كردهلغت شناسان، معانى مختلفى را 
دارى و نصب، مقابل عزل، كار بر گردن كسى نهادن، والى گردانيدن، ذمّه»

 « :توليت»)دهخدا، ذيل واژه «. واگذارى امور امالك موقوفه
 (./http://www.vajehyab.com /dehkhodaتوليت  

شود گفته مىاز منظر فقها نيز حق توليت به حق سرپرستى و مديريت مال وقفى 
تواند آن را براى ديگرى قرار دهد. حق توليت در اصل از آنِ واقف است و او مى

( بنابراين متولى، خودِ واقف يا كسى است كه از سوى 441، ص2، ج1414)حلى، 
اى شود. در موقوفات عامهواقف براى اداره امور و نظارت بر موقوفه منصوب مى

ى مشخص نكرده است، بر اساس قواعد فقهى كه واقف، شخصى را به عنوان متول
متصدى ولى فقيه و حاكم اسالمى ]كه در همين نوشتار بيان شده است[ـ حقوقى 

شود و خود يا شخص يا گروه و يا نهادى مثل سازمان اوقاف و امور خيريه آن مى
 كند.را به عنوان متولى منصوب مى

تبيين مفهوم توليت، بحث پس از مفهوم شناسى وقف و آشنايى با اقسام آن و 
   ـ مبانى مشروعيت توليت در موقوفات عام 1گيريم: را در دو محور پى مى

 ـ اختيارات و وظايف متوليان 2
  
 . مبانى مشروعيت توليت در موقوفات عام1

 . تعيين متولى1ـ  1

تعيين متولى اوال و بالذات از اختيارات واقف است. از همين اگر واقف خود يا 
را به عنوان متولى مشخص كند، نظر او متبع است. اگر هم واقف خود شخصى 

باشد و شخص ديگرى را به عنوان متولى بعد از خود معرفى كند، باز نظر او متولى
 شود.مُتبع است و همان شخص به عنوان متولى شناخته مى
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وفه تواند توليت يعنى اداره كردن امور موقواقف مى»ق.م آمده است:  75در ماده 
تواند متولى ديگرى را مادام الحيات يا در مدت معينى براى خود قرار دهد و نيز مى

معين كند كه مستقالً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن 
است به يك يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقالً يا 

تواند شرط كند، خود او يا متولى كه معين ين واقف مىمنضماً اداره كنند و همچن
شده است، نصب متولى كند و يا در اين موضوع هر ترتيبى را كه مقتضى بداند 

 «. قرار دهد
مسجدى چند سال »اداره كل حقوقى قوه قضاييه نيز در پاسخ به اين سؤال كه 

است و اوالدى  قبل وقف شده و يكى از اوالد واقف، متولى آن بوده كه فوت شده
خواهد، متولى همان مسجد شود، آيا شعب هاى واقف مىندارد، ولى يكى از نوه

قانون تشكيالت  14تحقيق واحدهاى حج و اوقاف و امور خيريه با توجه به ماده 
و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، صالحيت رسيدگى به درخواست 

در صورتى كه واقف ترتيبى »نويسد: مى« صمتقاضى را دارند يا دادگاه مدنى خا
شود. حال اگر متولى فوت براى اداره مسجد داده باشد به همان ترتيب عمل مى

نامه بعد از فوت متولى، اوالد او نسالً بعد نسل به عنوان متولى نمايد و در وقف
معرفى شده باشند نوه متولى قبلى كه پدرش فوت شده، حق دارد به عنوان متولى 

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان  14عرفى شود، هر چند با توجه به مفاد ماده م
نامه طرز تحقيق و رسيدگى آيين 7از ماده « الف»حج و اوقاف و امور خيريه و بند 

در شعب تحقيق، اوقاف بايد تقاضاى خود را از طريق شعب تحقيق واحدهاى حج 
تصميم شعب رسيدگى كننده، مورد  و اوقاف و امور خيريه مطرح ساخته و چنانچه

اعتراض متقاضى باشد، حق دارد نسبت به تصميم به دادگاه مدنى خاص اعتراض 
نمايد، اما اين امر بدان معنى نيست كه دادگاه مدنى خاص ابتدا به درخواست 

ها مكلفند به دعاوى كه در صالحيت آنها مذكور نبايد رسيدگى كند، زيرا دادگاه
رسيدگى نمايند و اختيارات شعب تحقيق، سالب صالحيت دادگاه است، طبق قانون 

-http://www.law 1372 /21/9مورخ  5671/7مدنى خاص نيست (نظريه شماره 

ir.com/advisory-opinions/cat/1365/)  
 همچنين در استفتائى از رهبر معظم انقالب آمده است :
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ا زنده است براى خود اگر فردى زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را ت»
و بعد از مردن براى اكبر اوالد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره 
موقوفه براى او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد، همه يا 

 «.ها و اختيارات را از متولّى سلب كندبعضى از آن صالحيت
از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت  تا زمانى كه متولّى منصوب»جواب: 

وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاى وقف براى او 
مقرر كرده دراختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن 

)استفتائات وقف از معظم « صيغه وقف، توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.
 (2008له سؤال 

اما اگر وقف عامى صورت پذيرد، لكن واقف، شخصى را به عنوان متولى 
مشخص نكرده باشد، در اين صورت به تصريح فقها و قانون مدنى حاكم شخصى 

 كند. را به عنوان متولى تعيين مى
لو لم يعين الواقف متوليا أصال ففى األوقاف »نويسند: در اين باره مى ؛حضرت امام

، 2تا، ج؛ )امام خمينى، بىالحاكم أو المنصوب من قبله متولياعلى األقوىالعامة يكون 
تعيين نكرده باشد، در اوقاف عامه، ( اگر واقف هيچ كسى را به عنوان متولى84ص

 «گردد.حاكم يا شخص منصوب از طرف او متولى وقف مى
 گويد :ق.م در خصوص تعيين متولى در موقوفات بدون توليت نيز مى 81ماده 

در اوقاف عامه كه متولى معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولى فقيه »
 «خواهد بود.

شود. امروزه اين امر توسط اداره اوقاف و بيشتر در قالب هيات امنا محقق مى
 ، حرم مطهر حضرت معصومه7 البته در برخى موارد خاص مثل حرم مطهر امام رضا

مزادگان از سوى مقام معظم رهبرى، شخصى ، مسجد مقدس جمكران و برخى اما3
 شود.به عنوان توليت منصوب مى

 . امكان يا عدم امكان نظارت حاكم بر متولى2ـ  1

موقوفات از حيث مديريت و موارد مصرف منافع آنها به چهار دسته تقسيم 
 شوند :مى

 الف: موقوفات عامه داراى متولى منصوص
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 ب: موقوفات خاصه داراى متولى منصوص
 ج: موقوفات عامه فاقد متولى منصوص

 د: موقوفات خاصه فاقد متولى منصوص
دخالت و مديريت سازمان اوقاف به طور عادى منحصر به نوع سوم )موقوفات 

قانون مدنى اصالحى  81عامه فاقد متولى منصوص( است كه طبق نصّ ماده 
حج و اوقاف و بند يك ماده يك قانون تشكيالت و اختيارات سازمان  8/10/1361

مجلس شوراى اسالمى و اصل واليت، حاكم  2/10/1363و امور خيريّه مصوب 
شرع )ولى من الولى له( به نمايندگى از ولى فقيه )تبصره يك ماده يك قانون 

كند، اما در انواع اول و دوم و چهارم حق دخالت ندارد، اخيرالذكر( آن را اداره مى
 زيرا :

)موقوفات عامه و خاصه داراى متولّىِ منصوص( الف: در دو نوع اول و دوم 
هرگونه دخالت سازمان اوقاف، مخالف نصّ حكم امام مفترض الطّاعه حضرت 
حجّت بن الحسن ولیّ عصر )عج( است كه آن حضرت در توقيعی به جناب 
محمدبن عثمان العمرى در جواب مسائل ابى الحسن محمدبن جعفر االسدى كه 

فانّ ذلک جايز لمن جعله »اى سؤال كرده بود فرمودند: موقوفه درباره جواز اداره امور
( 182، ص19، ج1409؛ )حر عاملى، صاحب الضيعه قيّماً عليها، انّما ال يجوز ذلک لغيره

همانا اين امر )اداره امور( فقط براى كسى كه صاحب زمين او را قيم قرار داده، 
 «جايز است، و براى غير او جايز نيست.

كتاب الوقف تحريرالوسيله بعد از بيان  83نيز در مسئله  ؛مامب: حضرت ا
وليس الحد مزاحمته فيه »فرمايند: وظايف متولّى در باب نحوه اداره امور موقوفه مى

( هيچ شخصى حق دخالت در 83، ص2تا، ج؛ )امام خمينى، بىحتّى الموقوف عليهم
م نيز حق دخالت در كار متولّى را ندارد. حتى در موقوفات خاص، موقوف عليه

 «كار متولى را ندارند.
با »اند: اى نيز در پاسخ استفتاء مومنى مرقوم فرمودهج: حضرت آيت اهلل خامنه

 «رسد.وجود متولّى خاص، نوبت به دخالت حاكم شرع نمى
قانون تشكيالت و اختيارات سازمان )مذكور( در تفويض اداره  1ماده  1د: بند 

اصالحى قانون مدنى و ساير  81سازمان و همچنين ماده امور برخى موقوفات به 



 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /26

قوانين، همگى دخالت و مديريت اوقاف به نمايندگى از ولىّ فقيه را مقّيد و مشروط 
اند. اما نوع چهارم )موقوفات كرده« فاقد متولى يا مجهول التّوليه بودن موقوفه»به 

ك طلق موقوف عليهم خاصه فاقد متولى( در اين موقوفات، چون عوايد موقوفه مل
فال يحلّ ألحدٍ »( به اجماع مسلمين و نص 86، ص2است )امام خمينى، همان، ج

( و حديث نبوى 377، ص6)حر عاملى، ج« مال غيره بغير اذنهان يتصَّرف فى
قانون مدنی از همين حديث گرفته  30كه ماده « النّاس مسلّطون على اموالهم»مشهور: 

قانون تشكيالت و.... )آنف الذكر( خود موقوف  1ماده  1شده است و ذيل بند 
كنند و سازمان اوقاف در آنچه مربوط به موجودين از موقوف عليهم آن را اداره مى

عليهم و حقوق آنهاست، حق هيچ گونه مداخله و دخل و تصّرف را ندارد، امّا 
ف راجع به عين وقف و بطون الحقه، اگر ادعا كند كه مصلحت آنها از سوى موقو

شود و يا ادّعا كند كه اداره موقوفه توسط موقوف عليهم عليهم موجود رعايت نمى
يا خرابى   سلب و موجب اختالف آنها شده است به نحوى كه بيم سفك دماء

 موقوفه 

قانون مدنی( و نيز  1257رود و اين ادعا را در دادگاه صالح اثبات كند )ماده مى
منحصراً دخالت ولى فقيه است، در اين صورت اداره ثابت كند كه راه رفع محظور 

موقوفه خاصّه فاقد متولّى نيز تا رفع محظور به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. 
نامه اجرايى قانون تشكيالت و اختيارات آيين  33ماده   2و تبصره   12ليكن ماده  

از محدوده هيأت وزيران، خارج  10/2/1365سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 
شرع و قانون و مخالف با آنها، اختيار و حق تشخيص مصلحت موقوفه را كه واقف 
به متولّى واگذار كرده، از متولى سلب و به سرپرست سازمان اعطا كرده است. 
همچنين صرف عوايد وقف را در غير جهت معين از سوى واقف، قانونگذارى و 

ان، اختيار تعيين ناظر، خارج از نيز بر خالف شرع و قانون، به سرپرست سازم
نامه را داده است. اين موضوع طى شكايتى در ديوان عدالت ادارى مقررات وقف

مطرح شد. اين ديوان نيز با استعالم از شوراى نگهبان نظر اين شورا را خواستار 
نظر خود را اين گونه  20/11/1388شوراى نگهبان نيز در جلسه مورخه شد. فقهاى
از اين نظر كه براى متولى خاص اختيارى قايل  12ـ اطالق ماده  1»تند: اعالم داش
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 2نشده و كامالً مالك را تصويب سرپرست قرار داده، خالف موازين شرع است. 
 « نامه مذكور، خالف موازين شرع تشخيص داده نشد.آيين 33ماده  2ـ تبصره 

را مبناى رأى قرار ديوان عدالت اداراى هم همين نظريه فقهاى شوراى نگهبان 
 http://www.divan-edalat.ir/print.phpنمود. ) 12داد و راى به ابطال اطالق ماده 

?page=ahoshow&id<8809 بنابر اين حاكم و بالتبع نماينده حاكم كه امروزه سازمان )
اوقاف و امور خيريه است، فقط حق دخالت و نظارت در موقوفات عامه بدون 

 و در سه نوع ديگر حق دخالت و نظارت ندارد. متولى خاص را دارد 
اى نظارت و حق مساله ديگرى كه در آيين نامه ياد شده آمده است و به گونه

تبلور  32دهد، در ماده دخالت را از متولى خاص سلب كرده و به رئيس سازمان مى
 گويد: اين آيين نامه مى 32يافته است. ماده 

كه انجام آنها موكول به اجازه سرپرست سازمان موارد زير از جمله امورى است »
 كه ماذون از طرف ولى فقيه است، خواهد بود: 

 ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آن.  1
ـ اعطاى حق تملك اعيان به مستاجر در موقوفاتى كه عرصه و اعيانا وقف  2

 است و اين امر در مورد باغات موقوفه نيز جارى است. 
 از ده سال ـ اجاره بيش  3
 ـ ترك مزايده در مورد اجاره موقوفه مشمول مزايده  4
 ـ استرداد دعاوى مطروحه در مراجع قضايى  5
 ـ ارجاع اختالف به داورى و انتخاب داور يا داوران.  6
 «.ـ نصب و عزل امنا موقوفات و بقاع متبركه 7

اين موضوع نيز طى همان شكايت سابق در ديوان عدالت ادارى مطرح شد. 
ديوان نيز از فقهاى محترم شوراى نگهبان اعالم نظر كرد و ايشان طى جلسه مورخه 

 نظر خود را اين گونه اعالم داشتند:  20/11/1388
نامه مذكور نسبت به موقوفاتى كه متولّى آيين 32ماده  6تا  1شمول بندهاى »

 « ص دارند، خالف موازين شرع شناخته شد.خا
 32ماده  6تا  1ديوان عيناً همين نظريه را پذيرفته و راى به ابطال شمول بندهاى

 در موقوفاتى كه متولى خاص دارد، داد.
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بنابر اين حاكم و اداره اوقاف حق دخالت در كار متولى خاص را ندارند. البته 
كند.يعنى شخص حاكم فقط ضم امين مىدر صورتى كه خيانت متولى محرز گردد، 

گمارد تا جلوى انحراف را بگيرد و با اين حال باز هم حق امينى را در كنار او مى
فان عين الواقف ناظراً، كان »گويد: عزل متولى را ندارد. كاشف الغطاء در اين باره مى

( اگر 245، ص4، ج1422؛ )كشف الغطاء، للمعين، و المجتهد ناظر عليه اذا اخلّ و أفسد
واقف، شخصى را به عنوان ناظر و متولى معين كرده است، همو اداره امور را دارد، 

 « شود.ولى اگر اخالل كند يا فاسد شود و به فساد دست زند، مجتهد ناظر بر او مى
تواند كسى واقف يا حاكم نمى»ق. م تصريح شده است:  79اين مطلب در ماده 

لى قرار داده شده است، عزل كند، مگر در صورتى را كه در ضمن عقد وقف، متو
كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولى ظاهر شود، حاكم ضم امين 

 «كند.مى
  

 نظارت در موارد مظنه تفريط و تعدّى

به تأييد  1364در قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف كه در سال 
براى اين سازمان پذيرفته شده است. « قيدنظارت م»شوراى نگهبان رسيده، نوعى 

اين نظارت مربوط به حق تحقيق از دخل و خرج موقوفاتى است كه در مظنه 
تفريط و تعدى قرار دارند. اين نوع نظارت مقيد، قبالً در مصوبه مجلس به شكل 

مطرح شده بود، كه با اعالم مغايرت آن با موازين شرعى، از سوى « نظارت مطلق»
تحقيق در جمع و »گفت: مى 13ح شد. مصوّبه اوليه مجلس، در ماده مجلس اصال

خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف 
نامه و تشخيص متولى و ناظر و موقوف عليهم، با شعب تحقيق سازمان اوقاف 

دايى و مطالبه تحقيق و تفحّص ابت»شوراى نگهبان درباره اين ماده اعالم كرد:« است.
 «صورت حساب نسبت به موقوفات منصوص التوليه، مغاير شرع است.

مگر »افزود:  13مجلس براى رفع اين اشكال شرعى، اين عبارت را به ذيل ماده 
و « در موقوفات منصوص التوليه، در صورتى كه مظنه تعدى و تفريط متولى نباشد.

يد قرارداد و نظارت بر موقوفات با اين اصالحيه، شوراى نگهبان آن را مورد تأي
منصوص التوليه نيز ـ به جز مورد استثنا شده ـ پذيرفته شد. البته در اين ماده، از 
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به كار برده « تطبيق»و « تحقيق»استفاده نشده و به جاى آن تعبير  «نظارت»واژه 
سازمان را در اين « نظارت»توان گفت كه قانونگذار، شده است. بر اين اساس، نمى

  است.« نظارت استصوابى»موارد پذيرفته است، و مقصود از آن 

گونه مراقبت بر اوقاف از سوى توان حدس زد كه شوراى نگهبان، اينمى  
سازمان را به اين دليل با موازين شرع مغاير ندانسته است كه، در چنين نظارتى، 

محدوديتى گيرد و هيچ گونه دخالتى در كار متولى منصوص التوليه صورت نمى
اى كه در مظنه تعدى گونه تحقيق آن است، موقوفهشود. فايده اينبراى او ايجاد نمى

گيرد و تر از سوى متولى قرار مىو تفريط قرار دارد، با اين كار، مورد كنترل دقيق
داند، تا حد زيادى از چون متولى خود را در معرض چشمان حساب رسان مى

د، به عالوه اين حسابرسى، سازمان را براى طرح كنتعدى و تفريط خوددارى مى
كه كند، بدون آنكمك مى« محكمه»دعوى بر عليه متولى به استناد اسناد مالى، در 
 سازمان را براى مداخله مستقيم ذى حق بداند.

نامه هيأت وزيران در خصوص قانون تشكيالت و آيين 18از اين رو در ماده 
( به تصويب آنان رسيد، تصريح 10/2/1365مورخه  اختيارات سازمان اوقاف، كه در

اداره اوقاف الزم است، مگر در موقوفات « اطالع»شده است كه در مخارج موقوفه 
منصوص التوليه، در صورتى كه مظنه تعدّى و تفريط متولى نباشد. در آن زمان، 

مجوّزى گونه بست، و هيچقانون، دستِ سازمان را براى نظارت استصوابى، كامالً مى
 داد.در اختيار آن قرار نمى

، سازمان حج و اوقاف، به 1369/7/23پنج سال پس از اين قانون، و در تاريخ 
مى تهيه طرحى اقدام نمود كه در چهار ماده، به تعيين تكليف موقوفات داراى متولى

درباره موقوفات در مظنه تعدى و تفريط « تحقيق»پرداخت. سازمان در اين طرح، 
تفسير كرد، « نظارت استصوابى»، تغيير داد و سپس نظارت را هم به «نظارت»را به 

در « تشخيص خود»و در نتيجه سازمان داراى اين اختيار شد، هر موقوفه را كه به 
قرار داده و از اقدامات « نظارت استصوابى»تعدى و تفريط بداند، مورد « مظان»

اده چهار اين طرح، چنين جلوگيرى كند. م« متولى منصوص»مستقيم و مستقل 
 است :
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هاى آن، قانون تشكيالت و اختيارات سازمان و آيين نامه 14به موجب ماده »
تحقيق در جمع و خرج عوايد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف »

لذا شعب مذكور « آن با مفاد وقف نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است
ام به موقع در اين مورد، اسامى متوليانى را كه اند، همه ساله ضمن اقدموظف

متوليانى كه از سوى مقام معظم رهبرى تعيين [اين طرح نباشند  3و  2مشمول مواد 
به ادارات حج و اوقاف و  ]اند، و متوليانى كه در مظان تعدى و تفريط نباشندشده

ر تنظيم معامالت امور خيريه شهرستان مربوطه اعالم تا آن ادارات بتوانند به موقع د
راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات نظارت كامل نموده، و امور مربوط به 

« موقوفه با نظارت استصوابى، ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل انجام گيرد
 (13251، شماره46)روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ايران، سال 

ساً نسبت به قانون مصوب مجلس گونه كه آشكار است ذيل اين ماده، اساهمان
اى در اختيارات سازمان است، همان اختياراتى كه قبالً از بيگانه بوده، و توسعه

، اين سؤال «نامهآيين»سوى شوراى نگهبان رد شده بود. در هر حال با تأييد اين 
مجوز دخالت در موقوفه « مظان تعدى و تفريط بودن»فقهى، مطرح شد كه، آيا در 

 توليه است.منصوص ال
دهد، فقها چنين موردى را از مسوّغات نظارت جستجو در متون فقهى نشان مى

متولى و دخالت حاكم، ذكر نكرده و آن را موجب محدود كردن اختيارات شرعى
متولى به « اثبات خيانت»اند. از نظر آنان، دخالت حاكم شرع، مشروط به ندانسته

ن باره اثرى ندارد. به عنوان مثال حضرت ها در ايطرق معتبر است، و گمانه زنى
 گويند :در اين باره مى ؛امام خمينى

تواند شود، حاكم شرع مى« ثابت»مولى به وجه شرعى « خيانت»در هر مورد كه 
 (396، ص2، ج1422در اداره شوون وقف دخالت كند. )امام خمينى، 

لى را مشروط كاشف الغطاء نيز در كشف الغطاء، نظارت حاكم شرع در كار متو
 نويسد: داند. او مىمى« افساد»و « اختالل»به 

)كاشف « فان عين الواقف ناظراً، كان للمعين، و المجتهد ناظر عليه اذا اخلّ و أفسد.»
 (245، ص 4، ج1422الغطاء، 
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را  «مظنه»خيانت « اثبات»توان به جاى با توجه به اين مبانى فقهى، چگونه مى
      موضوعى است كه در محكمه قابل طرح « خيانت»گر از سوى دي  دانست؟كافى

« متولى»بوده، و در صورتى كه ادله كافى براى اثبات آن وجود داشته باشد، 
چه « مظنه»شود، ولى براى صالحيت خود را از دست داده و يا ضّم امين به آن مى

شود، ولى در محكمه، مطرح مى« قاضى»توان اقامه كرد؟ خيانت توسط مى« اىادلّه»
توسط كارمند شعبه تحقيق اداره اوقاف! متولى متهم در محكمه حق دفاع « مظنه»

تواند با دفاع خود، تبرئه شود، ولى در شعبه تحقيق سازمان، نه اين حق، دارد و مى
 نبودن قابل اثبات است!« مظان تعدى»لزوماً وجود دارد، و نه اساساً در 

ى است، و تا خيانت اثبات نشده باشد، در محكمه، اصل بر امين بودن متول
توان در كار متولى دخالت داشت، ولى در سازمان اوقاف، اصل، نظارتِ نمى

كه متولى بتواند، استصوابى بر كار متولى و دخالت در شوون وقف است، مگر آن
در مورد او « مظنّه تعدّى»استثنايى بودن وضع خود را اثبات كرده و نشان دهد كه 

 رد!وجود ندا
تواند از اقدامات بسيارى از متوليان جلوگيرى كرده، بر اين اساس، سازمان مى

ها وجود داشته باشد، از اداره وقف توسط آنان، كه دليلى بر خيانت آنو بدون آن
برخالف نظر واقف، ممانعت كند. براى نويسنده، روشن نيست كه اين ديدگاه 

تنى بر اِعمال واليت فقيه، برخالف قواعد بر يك نظريه خاص فقهى بوده، يا مبمبتنى
واليت گونه اعمال واليت، با كداميك از مبانىاوليه است؟! در صورت دوم، اين

-www.soroosh، استقالل وقف : 1387فقيه، سازگار است؟ )سروش محالتى، 

mahallati.com) 
 . امكان يا عدم امكان كنارگيرى متولى از سمت خود3ـ  1

امكان يا عدم امكان كنارگيرى متولى از سمت خود بستگى به اين نكته دارد كه 
اگر نهاد توليت يك حق باشد، بر اساس موازين «. تكليف»بدانيم يا « حق»توليت را 

فقهى ـ حقوقى اين حق، مانند ساير حقوق قابل اسقاط است. لكن اگر توليت يك 
لى واجب است كه بر اداره امور باشد ديگر قابل اسقاط نيست و بر متو« حكم»

موقوفه مبادرت كند. برخى از فقها از جمله شيخ انصارى و محقق اصفهانى، توليت 
دانند، لكن حقى كه قابل نقل و انتقال به ديگرى نيست. )انصارى، مى« حق»را 
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( اما برخى ديگر از فقها به 238، ص5، ج1418؛ اصفهانى، 110، ص6، ج1415
، 1403دانند. )بحرالعلوم، مى« حكم»ل و انتقال حق التوليه آن را دليل عدم امكان نق

( ظاهر عبارات فقهايى همچون حضرت 114، ص1، ج1405؛ بهبهانى، 38، ص1ج
است و لذا قابل « حكم»اى نيز اين است كه توليت و آيت اهلل خامنه ؛امام خمينى

 گيرى نيست.اسقاط و كناره
تفويض التولية إلى غيره حتى مع ليس للمتولى»د: نويسنامام خمينى در اين باره مى

عجزه عن التصدى إال إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متوليا، نعم يجوز له التوكيل فى 
( متولى 84، ص2؛ )امام خمينى، جبعض ما كان تصديه وظيفته ان لم يشترط عليه المباشرة

عاجز از تصدى اين  حق ندارد، توليت خود را به ديگرى تفويض كند، حتى اگر
داد، منصب و اداره امور باشد. مگر اينكه واقف، هنگامى كه او را متولى قرار مى

اين اختيار را براى او قرار داده باشد. بله، جايز است متولى در بعضى امور كه 
تصدى آن وظيفه خود اوست، ديگرى را وكيل كند. البته به شرطى كه واقف شرط 

 « ده باشد.مباشرت خود او را نكر
در پاسخ به اين سؤال  ؛اى ضمن تاييد نظر حضرت امامحضرت آيت اهلل خامنه

كه مسجد متولّى ندارد، آيا اين حكم شامل امالكى  1 بر طبق نظر امام راحل»كه: 
اند مثل امالكى كه براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و كه براى مسجد وقف شده

شود و بر فرض شمول، با توجه به م مىاند هتبليغ احكام در مسجد وقف شده
اى دارند كه متولّى قانونى و شرعى دائمى اينكه بسيارى از مساجد، امالك موقوفه

كند، آيا جايز است متولّيان دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى
ه اداره آنها اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظايف خود نسبت ب

خوددارى كنند، با آنكه در استفتايى از حضرت امام)رضوان اهلل عليه( نقل شده كه 
متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد، بلكه واجب است، طبق آنچه واقف 

 « باره كوتاهى ننمايدمقرر كرده عمل كند و در اين
حكم به اين كه مسجد، توليت بردار نيست، مختص به خود »اند: مرقوم فرموده

شود. در نتيجه اند نمىهايى كه براى مسجد وقف شدهمسجد است و شامل موقوفه
هايى كه براى امورى از قبيل تبليغ احكام و موعظه و به طريق اولى شامل موقوفه

شود، بنا بر اين تعيين متولّى براى اند، نمىارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده
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اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملك، براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل 
لوازم و روشنايى و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّى 
منصوب، حق اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد، بلكه واجب است مبادرت 

، همانگونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد. هر چند با به اداره امور وقف
گرفتن نايب براى اين كار باشد و كسى حق ندارد براى او در اداره وقف ايجاد 

 « مزاحمت و مشكل كند.
ق. م نيز مويد همين نظر  76، ماده 2011)استفتائات وقف از معظم له، سؤال 

تواند بدواً توليت را متولى قرار داده، مىكسى كه واقف، او »كند: است و تصريح مى
تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمى

ق. م  83همچنين در ماده « صورتى است كه از اصل، متولى قرار داده نشده باشد.
ف تواند توليت را به ديگرى تفويض كند، مگر آن كه واقمتولى نمى»آمده است: 

در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولى اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده 
 «تواند وكيل بگيرد.باشد، مى

ممكن است اين سؤال پيش آيد كه اگر متولى از اداره امور وقف عاجز شد، چه 
تواند به ديگرى تفويض اختيار كند يا نه؟ ظاهر عبارات فقها و حكمى دارد؛ آيا مى

منصوب كند. « وكيل»تواند ديگرى را به عنوان ن است كه وى مىتصريح قانون اي
حتى چنانچه متولى در اداره موقوفه اهمال كارى كند مسأله بررسى جواز وكالت 

 شود.مطرح مى
اگر متولّى منصوب براى »اى در پاسخ اين سؤال كه: حضرت آيت اهلل خامنه

انگارى كند، آيا و سهل اداره امور وقف به علتى در انجام وظيفه خود كوتاهى
بركنارى او از منصب خود و تعيين فرد ديگرى براى تصدّى توليت وقف جايز 

انگارى در اداره امور وقف، مجوّز مجرّد كوتاهى و سهل»اند: مرقوم فرموده« است
شرعى براى بركنارى و عزل متولّى منصوب و تعيين فرد ديگرى به جاى او نيست، 

طه به حاكم مراجعه كرد تا او را وادار نمايد كه كارهاى وقف بلكه بايد در اين راب
را انجام دهد و اگر الزام او ممكن نباشد، از وى بخواهد كه وكيل صالحى را براى 
اداره امور وقف از طرف خود انتخاب كند و يا اينكه خود حاكم، فرد امينى را به 

( بنابراين متولى در 2016)استفتائات وقف از معظم له سؤال « او ضميمه نمايد.
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تواند وكيل بگيرد و در صورت كوتاهى و اهمال صورت عجز از اداره امور، مى
شود و در غير اين صورت بايد فرد صالحى كارى، اوالً خود مجبور به اداره امور مى

 را به عنوان وكيل خود براى تصدى امور منصوب كند.
  
 . اختيارات و وظايف متوليان2

 نگهدارى و حراست از موقوفه و متعلقات آن. حفظ، 1ـ  2

وظيفه متولى در مرحله اول، حفظ و صيانت اصل وقف و عمارت و اصالح آن 
آورى درآمد وقف و هزينه در صورت نياز است. در مرحله بعد تحصيل و جمع

هايى كه براى كردن آن در مواردى كه واقف تعيين كرده و همچنين پرداخت هزينه
 ف و متعلقات آن الزم است.نگهدارى اصل وق

 . تعيين امام جماعت2ـ  2

يكى ديگر از مسائلى كه ممكن است در ارتباط با شئون متولى مطرح شود، 
تعيين امام جماعت مساجد است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا متولى حق 

ن امام تعيين امام جماعت را دارد يا نه. اكثر فقها معتقدند، واقف و متولى حق تعيي
تواند آيا شخص واقف، مى»جماعت را ندارند. ايشان در پاسخ به اين سؤال كه 

 اند :مرقوم داشته« امام جماعت راتب را عزل نمايد
تواند. حضرت آيت اهلل العظمى مكارم اى: نمىحضرت آيت اهلل العظمى خامنه»

ه واقف هيچ كدام شيرازى: نه! در مورد انتخاب امام جماعت يا عزل او نه متولّى و ن
 حقى ندارند و اين حق مردم است و نظر آنها مالك است. 

 حضرت آيت اهلل العظمى سيستانى: اين امر از اختيارات متولى نيست.
كه واقف متولى باشد با حضرت آيت اهلل العظمى نورى همدانى: در صورتى

ساير فقها ديدگاه حضرت آيت اهلل نورى همدانى با « رعايت مصالح مانعى ندارد.
تواند متفاوت است، ايشان معتقدند، اگر واقف متولى باشد با رعايت مصالح مى

را در اين حكم « مصلحت»امام جماعت را عزل كند. ايشان در حقيقت عنصر 
اند و اين ديدگاه قابل تقويت است. زيرا در مواردى امام جماعت به دخالت داده

تواند آنچنان كه بايد امور تبليغى نمى علت كهولت سن يا به علت عدم توانايى در
و شايد و در خور مسجد طراز اسالمى است، فعاليت و اقدام كند، در اينجا اگر راه 
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را مسدود كنيم و بگوييم واقف هيچ نقشى در اينجا ندارد، در واقع مسجد را از 
ف رسد، واقايم. لذا به نظر مىكاركرد اصلى خود كه تبليغ دين است، ساقط كرده
تواند امام جماعت ديگرى را كه خود متولى مسجد هم هست، در اين موارد مى

جايگزين امام راتب نمايد. البته اين بدان معنا نيست كه اين حق از مردم سلب 
توانند اين امر را انجام دهند. لكن اگر مومنين نيز اقدامى شود، بلكه مومنين نيز مى

 كارى را انجام دهد. تواند چنينكنند، واقف متولى مىنمى
 . اجاره دادن موقوفات توسط متولى3ـ  2

معيار اصلى اجاره دادن موقوفه متعلق به موقوفات عام )مثل زمين، خانه يا 
اند تا اجاره بهاى آنها صرف هايى كه وقف بر مساجد يا مراكز عام المنفعه شدهمغازه
حت و ميزان و مالك هاى مساجد و مراكز عام المنفعه گردد( رعايت مصلهزينه

ـ مراجعه به  1اجاره بهاى امثال آن ملك است. در اينجا دو راه وجود دارد: 
وجو از مالكان ـ پرس 2كارشناسان رسمى دادگسترى براى تعيين قيمت اجاره بها 

 هاى مجاور غير موقوفه. هاى مشابه و نرخ اجاره بهاى دكانملك
اين است كه متولى هم « اله االحتياطاص»رسد، مقتضاى رعايت قاعده به نظر مى

هاى مشابه و مجاور نظر كارشناس را پرس و جو كند و هم قيمت اجاره بهاى ملك
 را مالك قرار دهد و باالترين ميزان را انتخاب كند.

همچنين متولى حق ندارد، موقوفه را به كمتر از ميزان كارشناسى و عرف اجاره 
 بهاى امالك مشابه اجاره دهد. 

شخصى امالك خود را » اى در پاسخ به اين سؤال كه: رت آيت اهلل خامنهحض
وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از كارهاى خير مانند كمك به سادات 
و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن 

به دليل عدم  امالك كه جزء منافع وقف است، بعضى از موسسات يا اشخاص
وجود امكانات در آنها يا داليل فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان 
اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزى هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را 

بر متولّى شرعى و » اند: مرقوم فرموده« به قيمتى كمتر از قيمت روز اجاره دهد
اجب است در اجاره دادن به كسى كه خواهان آن است مسئول اداره امور وقف و

و در تعيين مبلغ اجاره، رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در نتيجه، اگر 
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در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه 
ال شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد، و اوقف براى آن اجاره داده مى

 (2010)استفتائات وقف از معظم له سؤال « جايز نيست.
 . بيع اموال مستهلک موقوفه توسط متولى4ـ  2

و صاحب « بيع آالت مسجد حرام است»محقق در شرايع اظهار داشته است كه؛ 
اين حكم به طور مطلق مشكل است، »مدارك در ذيل اين عبارت يادآور شده است: 

دن هيچ مصلحتى ثابت است، در غير اين صورت زيرا تحريم بيع در صورت نبو
« قطعاً جايز، بلكه در بعضى از موارد واجب است و ناظر، متولى آن خواهد بود.

 (396، ص4، ج1411)موسوى عاملى، 
علّامه در قواعد در مورد حصير كهنه و تير چوبى شكسته مسجد چنين تصريح 

ا و صرف در مسجد جايز آيد، بيع آنهاگر جز به كار سوختن نمى»كرده است: 
 ( 262، ص1، ج1411)حلى، « است.

اگر در خود آن مسجد يا مساجد ديگر قابل استفاده نباشد، »نويسد: شهيد اول مى
( شهيد توضيح 326، ص1، ج1413بيع آن بال اشكال است. )عاملى؛ )شهيد ثانى(، 

 نداده است كه با ثمن آن چه بايد كرد. 
ى محمد جواد مغنيه اموال مسجد را بر دو نوع شيخ انصارى و به پيروى از و

 اند :تقسيم كرده
ـ اموالى كه متولى وقف آنها را از درآمد موقوفات مسجد )مانند اجاره اراضى  1

آن( تهيه كرده است. فروش چنين اموالى، هر چند قابل استفاده هم باشند براى 
 ناظر جايز است.

ـ اموال و اعيانى كه مسلمانان خير آنها را براى مصلحت مسجد يا مدرسه  2
اند، حكم اوقاف اند، كه در اين صورت چون وقف بر مسلمين گرديدهوقف كرده

ها را توان آنخاصه را دارند كه تنها در صورت بروز يكى از اسباب مجوز بيع مى
 فروخت. 

ا محتمل دانسته است )عاملى كركى، قبل از شيخ، محقق ثانى نيز اين تفصيل ر
 ( 153، ص2، ج1414
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در هر صورت رعايت نظر واقف تا آنجا كه امكان دارد و با مصالح وقف و 
مسجد ناسازگار نيست، الزم است؛ در غير اين صورت به ظاهر بيع اين اموال بال 
اشكال است. مورد مصرف ثمن اموال مسجد نيز چنانكه علّامه در قواعد تصريح 
كرده، در مورد مصالح مسجد است. )حلى، همانجا( محقق ثانى در ذيل اين بيان 

در صورت فروش اين اموال، واجب است با ثمن آن »عالمه تصريح كرده است: 
بدل خريدارى شود. صاحب جواهر اين قول را از ايضاح الفوائد و دروس نيز نقل 

 )عاملى كركى، همانجا(« كرده است.
يدارى بدل مماثل را موافق با اصول وقواعد شرعيه ذكر صاحب مفتاح نيز خر

( دليل اين گروه اين است كه بدل 240، ص2تا، جكرده است )حسينى عاملى، بى
مماثل به مراد و منظور واقف نزديكتر است و اگر اين كار ميسر نشد، ثمن، صرف 

 شود. مصالح مسجد مى
خريدارى كردن بدل واجب محقق ثانى از عالمه در تذكره نقل كرده است كه، 

 رسد )عاملى كركى، همانجا(نيست و همان ثمن به مصرف مصالح مسجد مى
رسد، اگر مصالح مال فروخته شده از قبيل قسم اولى باشد كه شيخ به نظر مى

اند، تبديل ثمن آن به بدل مماثل واجب نباشد، زيرا نظر انصارى و مغنيه ذكر كرده
ر گونه مصلحتى از مصالح مسجد است؛ مگر آن واقف، صرف اين درآمدها در ه

كه شرط خاصى كرده باشد. اما اگر از قبيل قسم دوم باشد، حداقل احتياط اقتضا 
كند كه با ثمن آن شىء مماثل خريدارى شود و تا آنجا كه ممكن است نظر و مى

 غرض واقف، رعايت شده باشد.
على القاعده، چنان كه نكته ديگر اين كه، اگر واقف داراى ناظر خاص باشد، 

( متولى و متصدى 86، ص14، ج1404صاحب جواهر تصريح كرده است )نجفى، 
اين امور، ناظر خاص خواهد بود. در غير اين صورت اولى و مطابق با احتياط اين 

 است كه حاكم، متصدى اين امور شود.
 

 

 نتيجه گيرى
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و بالذات براى بر اساس آنچه گذشت، مشخص گرديد كه حق تعيين متولى اوال 

واقف است. اگر در موقوفات عام، واقف كسى را به عنوان متولى مشخص نكرده، 

 وظيفه حاكم اسالمى است كه شخص، گروه يا نهادى را به عنوان متولى تعيين كند.

در موقوفاتى كه داراى متولى خاص است، هيچ كس حق مزاحمت و دخالت 

و امور خيريه نيز حق حسابرسى و  در كار متولى را ندارد. حتى سازمان اوقاف

مطالبه صورت حساب از متولى را ندارد. در صورتى كه فساد و خيانت متولى 

گمارد تا بر اعمالش نظارت مشخص شود، حاكم شخص امينى را در كنار او مى

 كند.

متولى خاص حتى در صورت ناتوانى، حق تفويض توليت به ديگرى را ندارد 

د وكيل بگيرد، به شرطى كه واقف مباشرت او را شرط تواند براى خوو فقط مى

 نكرده باشد.

 سه وظيفه اصلى بر عهده متولى در موقوفات عام است: 

 ـ حفظ و نگهدارى و صيانت از اصل وقف و متعلقات آن.  1

 ـ اجاره دادن امالك متعلق به موقوفات. 2

 ـ فروش اشياء و لوازم مستهلك متعلق به موقوفات. 3

  

  *   * * 
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 منابع

  

الدين، بيروت، ، محقق / مصحح: ميردامادى، جماللسان العرب(، 1414ـ ابن منظور، محمد بن مكرم )

 دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر.

)ط ـ الحديثة(، محقق/ مصحح: عباس  حاشيه كتاب المكاسب(، 1418ـ اصفهانى، محمدحسين )

 ار الهدى.محمد آل سباع قطيفى، قم، أنو

 ، تهران، انشارات اسالميه.حقوق مدنىتا(، ـ امامى، سيد حسن )بى

)ط ـ  كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات(، 1415ـ انصارى دزفولى، مرتضى بن محمدامين )

 الحديثة(، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.

 .7، تهران، منشورات مكتبة الصادق الفقيهبلغة (، 1403ـ بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى )

 ـ القواعد الكليّة، اهواز، كتابخانه دار العلم. الفوائد العليّة(، 1405ـ بهبهانى، سيدعلى )

-www.soroosh(، استقالل وقف، بازيابى شده در سايت : 1387ـ سروش محالتى، محمد )

mahallati.com 
)ط ـ القديمة(،  مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلّامةتا(، ـ حسينى عاملى، سيدجواد بن محمد )بى

 بيروت، دار إحياء التراث العربى.

، قم، دفتر قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام(، 1413ـ حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى )

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 البيت :.ط ـ الحديثة(، قم، موسسه آل) تذكرة الفقهاء(، 1414) -----

 ، قم، موسسه مطبوعات دار العلم.تحرير الوسيلهتا(، اهلل )بىـ )امام( خمينى، سيد روح

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.استفتائات(، 1422) -----

 رات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.(، قم، انتشا1422ـ كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى )

، بيروت، مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم(، 1411ـ موسوى عاملى، محمد بن على )

 البيت :.موسسه آل

، قم، موسسه مسالک األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم(، 1413ـ عاملى )شهيد ثانى(، زين الدين بن على )

 المعارف اإلسالمية.

، قم، موسسه جامع المقاصد فى شرح القواعد(، 1414ـ عاملى كركى )محقق ثانى(، على بن حسين )

 البيت :.آل



 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /40

  www.dastour.irـ قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه: 

ـ آيين نامه اجرايى قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه : 

www.dastour.ir  
 (، تدوين: جهانگير منصور، تهران، نشر ديدار.1393ـ قانون مدنى )

  http://portal.anhar.irـ مقام معظم رهبرى، استفتائات وقف از معظم له: 

 ، بيروت، دار التيار الجديد ـ دار الجواد.الفقه على المذاهب الخمسه(، 1402ـ مغنيه، محمدجواد )

 -، محقق / مصحح: عباس قوچانىجواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم(، 1404ـ نجفى، محمد حسن )

 على آخوندى، بيروت، دار إحياء التراث العربى.

 البيت :.، قم، موسسه آلمستدرك الوسائل(، 1408ـ نورى، ميرزا حسين )

 13251، شماره  46ـ روزنامه رسمى جمهورى اسالمى ايران، سال 

 ها* سايت

 http://www.divan-edalat.ir 

 http://www.law-ir.com 

 http://www.vajehyab.com 

 * نرم افزارها

 ، قم، مركز تحقيقات كاميپوترى علوم اسالمى.3جامع االحاديث 

 ، قم، مركز تحقيقات كاميپوترى علوم اسالمى.2/5جامع فقه 

  

*   *   * 


