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 تعارض شهادت شهود و سند رسمی در موقوفات عام

 1حسین عندلیب                                                                                                                               

 چکیده

یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از « وقف عام»سنت 

مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می 

د سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسج

یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور 

ید آمدن عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پد

عمل به ثبت قانونی این  اقداماسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین عالوه بر اجرای مراسم فوق 

. اما برخی واقفین نیز به می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندندخداپسندانه 

ومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی همان عمل شرعی بسنده می کردند و لز

تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما 

قف در آینده توسط واقف یا اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وموقوفاتی که 

حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر  -ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی

وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در 

ف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند انجا حضور داشتند به خال

رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای 

 قها و حقوقدانان ارائه نماییم.حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء ف -پاسخ به آن به سراغ متون فقهی

 وقف، موقوفات عام، شهادت شهود، سند رسمی. کلید واژه ها:
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 مقدمه

 مراجع از یکی از سیره مستمره بین مسلمین در انعقاد و اجرای صیغه وقف در موقوفات عام اینگونه بوده و هست که که

 زنی کلنگ مراسم و کنند پیدا حضور محل در تا آمد می عمل به دعوت منطقه یا شهر سرشناس روحانیون یا تقلید عظام

 و زمان گذشت با. شود اجرا وقف شرعی مسائل هم و باشد برکت و خیر مایه هم که گیرد صورت دینی عالم حضور در

 ثبت به اقدام فوق مراسم اجرای بر عالوه واقفین برخی اسناد ثبت های دفترخانه و ادارات و رسمی اسناد آمدن پدید

 برخی اما. رساندند می ثبت به رسمی اسناد دفاتر از یکی در رسمی نامه وقف و کردند می خداپسندانه عمل این قانونی

 وقف آن برای که موقوفاتی. دیدند نمی رسمی سند تنظیم به لزومی و کردند می بسنده شرعی عمل همان به نیز واقفین

. نداشت تاثیری ثالث شخص یا ورثه یا واقف اثبات و انکار و نداشتند مشکلی آینده در طبیعتا بود شده تنظیم رسمی نامه

 واقف توسط آینده در وقف از قسمتی یا کل انکار و نزاع امکان بود نشده آنان برای رسمی تنظیم به اقدام که موقوفاتی اما

 وقف منکر آن ورثه یا واقف اگر حقوقی -فقهی نظر از رخ می نماید که سوال ایناکنون  .هست و بوده متصور آن ورثه یا

 انجا در وقف صیغه اجرای هنگام که شهودی مقابل در و باشد آنان با همچنان مالکیت نیز رسمی سند نظر از و باشند

 رسمی سند یا شهود شهادت اماره دو از یک کدام اکنون دهند، می شهادت رسمی سند محتوای خالف به داشتند حضور

پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش مهم سامان  ؟باید واقع شود دادگاه پذیرش مورد و دارد رجحان دیگری بر

 یافته است.

 وقف مفهوم شناسی

 معناست همین به و - حسبه: ءالشی وقف. است حبس معنای به لغت در یضرب، ضرب، باب از مجرد ثالثی مصدر، وقف

 .للمساکین االرض وقف یا المساکین علی االرض وقف: جمالت این در

 .آن غیر و حیوان وقف در چنین هم و. مساکین برای کندمی حبس را ملک واقف، چون حبسها، ای وقفها

 یصیغه به وقف معنی، همین در و شودمی گفته وقف هم موقوف به مفعول اسم یاراده و مصدر استعمال باب از گاهی

 در( .64 - 65 ص ،1 ج اسالم، شریعت در وقف احکامکبیسی، ) اوقاف و وقف مانند شود،می بسته جمع موقوفات اوقاف

 (.1100 ص ، وقف یکلمه عمید، فرهنگ .)است آمده گرفتن آرام و ماندن ایستادن، معنی به هافرهنگنامه

 اشکال از خالی صورت این در که اندکرده تعبیر منافع دادن صدقه و مال معین حبس به را وقف گاهی اسالمی فقه در

 منشأ دارند؛ نظر اختالف دارد؟ مفهومی چه وقف یکلمه شرعی نظر از وقف اصطالحی مفهوم بیان در فقها  .بود نخواهد

 ولی. دانندمی وقف تحقق شرط را قربت قصد ایعده و دانندمی جایز برخی و الزم را آن برخی که است آن اختالف

 تعاریف با نیز آن تعریف در که است شده موجب اختالفات نوع این. هااین غیر و ندارند، ایعقیده چنین دیگری یعده

 . شویم مواجه گوناگون

 :است گفته وقف تعریف در حلی محقق
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 حبس آن یثمره که است عقدی وقف(.343 ،ص1 ج االسالم، )شرایع ؛المنفعة اعطاء و االصل تحبیس ثمرته عقد الوقف»

 «.است کرده تعیین واقف که جهتی در مال کردن صرف یعنی منافع تسبیل. است منافع کردن رها و اصل

 که است( ص) اکرم نبی سخن این دلیلشان و دادن قرار خدا راه در تسبیل »: گویدمی مبسوط در طوسی شیخ مرحوم

 طوسی، شیخ مبسوط «).نما آزاد خدا راه در را منافعش و کن حبس را اصل یعنی المنفعة تسبل و األصل حبس: فرموده

 (.286 ص ،3 ج

 وقف ارکان

 .است مورد چهار وقف ارکان فقها اکثر قول بر بنا

 .علیه موقوف - 4 واقف؛ - 3( شده؛ داده وقف به مال) موقوف - 2 وقف؛ یصیغه - 1

 وقف يصیغه

 اتفاق مطلب این بر( (.114 - 127 ص ،1 ،ج اسالم شریعت در وقف احکام) اربعه، مذهب و امامیه یشیعه علمای تمامی

 و شرعی لغوی یقرینه هیچ به و دارد وقف در صراحت لفظ این و کندمی پیدا تحقق وقفت لفظ با وقف که دارند نظر

 (.343 ص ،1 ج االسالم، شرایع .)غیر ال و است وقفت وقف در صریح لفظ حلی یعالمه قول به. ندارد احتیاج عرضی

 الحسن ابو سید مرحوم و الوثقی عروة ملحقات در یزدی کاظم سید اهلل آیت مرحوم قبیل از امامیه فقهای از بعضی

 صیغه به احتیاج مقبره و مسجد وقف در» اندکهفرموده الصالحین منهاج در حکیم مرحوم و النجاة وسیلة در اصفهانی

 یاجازه مردم به و کند بنا را مسجد کسی اگر یعنی( .1113 و 1112 مسأله ،262 ص ،2 ج الصالحین، منهاج) «.نیست

 در تنهایی به عمل این بدهد دفن یاجازه و دهد اختصاص اموات دفن جهت را زمینی قطعه یا و بدهد را نماز یاقامه

 .نیست وقفت لفظ گفتن به احتیاجی و نموده کفایت وقف تحقق

 تمام وقف گویندمی شافعیه ولی دانندمی کافی وقف تحقق برای را محل عرف نیز مالکیه و حنیفه دیگر، مذاهب از

 (.135 و 135 ص ،1 ج اسالم، شریعت در وقف احکام. )وقف یصیغه خواندن با مگر شودنمی

 وقف شرايط

 :است دانسته الزم را وقف صحت برای شرط چهار االسالم شرایع در حلی عالمه

 . (است حبس موقت. )موقف نه باشد ابدی باید وقف یعنی دوام - 1

 . (باشد محکم و قطعی. )نباشد مشروط و معلق وقف یعنی تنجیز - 2

 

 .آن از خود تسلط برداشتن و موقوفه بر حاکم با متولی یا علیهم موقوف کردن مسلط یعنی دادن تصرف به - 3
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 (.350 ص ،1 ج االسالم، شرایع .)نکردن وقف خود بر یعنی کردن بیرون خود از - 4

( .51 ص ،28 ج الکالم، جواهر) جواهر صاحب و( 292 - 301 ص ،6 ج مبسوط،) طوسی شیخ مرحوم جمله از علما اکثر

 .دانندمی الزم وقف جهت در را شده یاد یاربعه شرایط( وقف شرایط ،3 ج تحریرالوسیله،( )ره) خمینی امام و

 ايقاع؟ يا است عقد وقف

 بنابراین. ندارد قبول به نیازی و است ایقاعات از باشد حقوقی شخصیت دارای موقوف و باشد ملک مانند وقف ماهیت اگر

 محروم انتفاع از را آنان بلکه. زندنمی وقف حق بر ضرری علیه موقوفه قبول عدم و است مالکیت یازاله وقف ینظریه

 اول شهید( .352 ص ،1 ج االسالم، شرایع) است  عقد صدقه ولی است ایقاع وقف: گویدمی حلی محقق مرحوم. کندمی

 لمعه شرح در ثانی شهید. است ایقاع وقف یعنی نیست شرط قبول وقف مطلق در که است این ظاهر :گویدمی لمعه در

 اصالت طبق گویدمی و داندنمی شرط را قول دیگر و داندمی شرط قبول اول قول: است قول دو مورد این در: گویدمی

 قطع وقف چنین هم و است اشتراک عدم اصل خیر یا است شرط وقف در قبول آیا که کنیم شک اگر اشتراک عدم

 .است ایقاعات از لذا. ندارد قبول به نیاز و است مالکیت

 ملک را چیزی بخواهیم اگر قاعده طبق زیرا. بدانیم را شرط قبول باید باشد داشته مشخص طرف وقف اگر اندگفته یعده

 به مدنی قانون در. دانندمی ایقاع را عام وقف و عقد را خاص وقف فقها از ایعده. باشد راضی او باید دهیم، قرار کسی

 مستقیما نیز وقف عقد صحت مورد در دانندمی عقد باشد عام چه و خاص چه را وقف که فقها از دسته آن از پیروی

 لذا است شده ذکر 190 یماده در عقد اساسی شرایط این به توجه با است مسلم چه آن ولی ندارد مخصوصی یماده

 .بود خواهد موقوف تابع نیز وقف

 جايز؟ يا است الزم وقف

 یک یاراده صرف به که است ایقاعی یا عقد «جایز» .شود آشکار الزم عقد مفهوم تا تعریف جایز عقد است الزم ابتدا در

 از پس که است عقدی الزم پس. رودمی کار به «الزم» مقابل در و رجوع قابل یعنی «جایز» .است لغو و فسخ قابل طرف

 .ندارند رجوع حق طرفین از کدام هیچ عقد اتمام

 زمان در آنکه شرط به. شودمی الزم وقف آید عمل به قبض و شود تمام وقف گاه هر»: گویدمی شرایع در حلی عالمه

 (343 ص ،1 ج االسالم، شرایع«).نیست جایز آن از رجوع شود واقع صحت

 خمینی امام حضرت و( مبسوط، همان) طوسی شیخ و( کتاب الوقفشرح لمعه، ) دوم و( لمعه، کتاب الوقف) اول شهید

 .دارند را عقیده همین نیز( تحریر الوسیله، همان( )ره)

 به. دهد تغییر را آن عنوان و وقف مورد یا وقف تواندنمی وقف اتمام از بعد واقف: فرمایدمی مورد این در( ره) خمینی امام

 .شودمی الزم وقف عقد قبض، از بعد دارد عقیده شیعه گفت توانمی کلی طور
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 الزم بر قائل نیز زیدیه و حناله و مالکیه و شافعیه و است جایز وقف عقد که دارند عقیده حنفیه علمای اربعه مذاهب از

 .هستند وقف عقد بودن

 موقوفه قبض

 59 یماده. باشد شده منتقل او به انتفاع حق که شودمی داده کسی قبض به موقوفه وقف، یصیغه شدن جاری از پس

 وقف داده، قبض به وقت هر و شودنمی محقق وقف ندهد، وقف تصرف به را موقوفه عین واقف اگر گویدمی مدنی قانون

 .یابدمی تحقق

 بر نص، زیرا شودنمی وقف بطالن موجب اقباض، از پیش موقوفه عین در تصرف: گویدمی باره این در یزدی کاظم سید

 .وقف خود نه. گیردنمی تعلق تصرف

 وقف بر واليت

 در درآمدها آن مصرف و وقف درآمدهای برداشت اصالح، نگهداری، بر است محدود اختیاراتی داشتن وقف، بر والیت

 :است گونه دو بر والیت این و شده وقف آن بر که موردی

 .است امر ولی برای که عامه والیت - 1

 .کندمی تعیین را او حاکم با انشا حین در واقف که خاصه والیت - 2

 مثل وقف خاص.. ندارند شرع حاکم اذن و حکم اذن و حکم به نیاز متولی نداشتن با که دارد وجود موقوفاتی

 حاکم کیست؟

 دارای شرعی موازین با که است مجتهدی»در منابع فقهی این قول را تقویت می کند که منظور از حاکم شرع  جستجو 

 »و در تعریفی دیگر که مورد اتفاق فقها است آمده است:  (529 ص المسائل، توضیح لنکرانی، رسالهفاضل «).است فتوا

 توضیح.) است نافذ حکمش شرعی موازین اساس بر که گردد می اطالق مجتهدی هر به فقهی متون در شرع حاکم

 در الشرایط جامع فقیه ولی و فقها و علما روایات، اساس بر  .(11ص فقهی، اصطالحات و ها واژه ،2ج مراجع، المسائل

.  دارند مأموریت شرعی احکام اجرای و بیان برای( ع)زمان امام سوی از عام نیابت عنوان به اهلل بقیه حضرت غیبت زمان

 : شودمی اکتفا روایت دو ذکر به تنها باره این در

 عَلَْیکُمْ  جَعَلْتُهُ قَدْ  َفإِنِّی حَکَما   بِهِ فَْلیَرْضَوْا أَحَْکامَنَا عَرَفَ وَ  حَرَاِمنَا وَ حَلَالِنَا ِفی نَظَرَ وَ حَدِیثَنَا رَوَى َقدْ مِمَّنْ  مِْنکُمْ  کَانَ  مَنْ »

 حَدِّ  عََلى هُوَ وَ  اللَّهِ  عَلَى الرَّاد  عَلَیَْنا الرَّاد   وَ  َردَّ عََلیْنَا وَ  اللَّهِ بِحُْکمِ  اسْتَخَفَّ  َفإِنَّمَا مِنْهُ  َیقْبَلْهُ  فََلمْ بِحُْکمَِنا َحکَمَ  فَِإذَا حَاکِما 

.  است نظر صاحب ما حرام و حالل در.  کندمی روایت را ما احادیث شما از که کسی(67 ص ،1 ج کافی، )کلینی،؛ الشِّرْک

 حکم ما حکم به گاه هر پس دادیم، قرار شما بر حاکم را او ما.  بپذیرید حاکم عنوان به را او باید ، داندمی را ما احکام
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 به شرک حد در و خداوند رد  ما رد  .  ایدنموده رد را ما و ایدشمرده سبک را خدا حکم نپذیرفتید، را او حکم شما و کرد

 .«است خدا

 .کرد یاد خود هایحجت عنوان به فقها از خود توقیعات از یکی در )عج(عصر ولی حضرت

 ج الدین، کمال صدوق،«)عََلیِْهم اللَّهِ حُجَّةُ أَنَا وَ عََلیُْکمْ ُحجَّتِی فَإِنَّهُمْ حَدِیثِنَا رُوَاةِ إَِلى فِیهَا فَارْجِعُوا الْوَاقِعَةُ الْحَوَادِثُ أَمَّا وَ»

 .(484 ص ،2

 فقهی اجتماعی، و سیاسی مسایل)  زمان رویدادهای مورد در ": فرمود یعقوب بن اسحاق به عصر ولی حضرت نامه این در

 زیرا ، کنید رجوع( الهی دستورهای و خدا احکام به آگاهان و شناسان حدیث) هاحدیث راویان به( آن غیر و فرهنگی و

 ."هستم آنان بر خدا حجت من و هستند شما بر من حجت آنان

 از مراجع و فقها نیابت بر خوبی دلیل باشم،می فقها بر "خدا حجت" من و هستند شما بر "من حجت" آنان که جمله این

 . باشدمی امام

 .اندوالیت صاحب و شرع حاکم زمان، هر در حق حضرت سوی از عام نیابت به الشرایط جامع فقهای احادیث، این طبق

هستند را می توان  الشرایط جامع مجتهد که تنها قضاتی ضات غیر مجتهد را حاکم شرع دانست بلکهبنابراین نمی توان ق

 از شرعی صالحیتهای و شرایط واجد باید(  الحاکم بمایراه التعزیر) ، فقهی قاعده در حاکم چنانکه نیز نامید.« حاکم شرع»

 نمی است، گرفته عهده به الشرایط جامع فقیه اذن با را قضاوت امر که فردی هر شامل و باشد افتا و اجتهاد جمله

« .تعزیر نائبه و(  السالم علیه) فلالمام حراما ارتکب او واجبا ترک من کل» : نویسد می تحریرالوسیله در خمینی امام.شود

 جامع مجتهدان)  ایشان نایب یا و(  ع) امام صالحیت در تعزیر ترتیب بدین( 477 -468 ،صص2 ،ج حریرالوسیلهت)

 . باشد می مذکورند شرایط فاقد که افرادی از منصرف و(  الشرایط

 از منظور: که شود می استنباط چنین اسالمی مجازات قانون 120 و 105 موارد در قانونگذار عبارت سیاق از همچنین

 عدالت، نفسانیه ملکة بر عالوه که است الشرایط جامع مجتهد شخصی چنین که است شرع حاکم قاضی علم قاضی، علم

 حاکم» کلمه از مذکور موارد در قانونگذار که ندارد دلیلی گرنه و هست نیز اصول و فقه های رشته در اجتهاد درجة دارای

  .کند استفاده «شرع

  .شود نمی اجتهادند فاقد که مأذونی قضات شامل شرع، حاکم یقینا   البته

 القضاء، کتاب هشت مسألة در( ره) امام فتوای از اسالمی مجازات قانون 120 و 105 و 199 و 231 مواد اینکه دیگر دلیل

 فی خلف او اقرار او بینه دون من بعلمه یحکم ان للقاضی یجوزُ » میفرماید که است شده أخذ الوسیله تحریر دوم جلد

 فی کاذبا یکون من احالف او لعلمه مخالفه اذکانت لبینه با الحکم له الیجوز بل تعالی اهلل حقوق فی کذا و الناس حقوق

 مسأله در را ای قاضی چنین امام، حضرت «علیه التعیین عدم مع الصوره هذه فی للقضاء التصدی عدم له یجوز نعم نظره،

 و العداله و االیمان و البلوغ القاضی فی یشترط»: اند کرده بیان گونه این آنرا صفات و کرده تعریف القضاء کتاب 1
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 هیچ به و است الشرایط جامع مجتهد قاضی اسالمی، قانونگذار زبان در قاضی از منظور بنابراین. «… المطلق االجتهاد

 کند، عمل خود علم و اجتهاد مبنای بر میتواند حکمیه شبهات در شرع قاضی بعالوه. نمیشود مأذون قضات شامل وجه

 «قضاییه قوه حقوقی اداره»بنابراین نظریه  .ندارد اختیاری چنین مأذون قاضی ولی

حقوقی است. متاسفانه یکی از محاکم  -می داند، فاقد وجاهت فقهی مدنی دادگاه ریس و قاضی را شرعحاکم تنها که 

شهرستان قم در پرونده ای پیرامون وقف یکی از مساجد، به این نظریه تمسک کرده است و قبض موقوفه توسط دو تن از 

این است که . آنچه مایه تعجب است مراجع عظام تقلید را کافی ندانسته است و لذا حکم به عدم لزوم وقف داده است

قاضی محترم عنایت ویژه مبذول نداشته و توجه نکرده است که وقف فوق الذکر قبل از پیروزی انقالب اسالمی محقق 

دیدگاه همه  می دانست. و بر اساس روایات وشده است و طبیعتا قاضی حکومت طاغوت را نمی توان حاکم شرع اسال

اسالمی از  انقالب باید انتظار داشت واقفین به خصوص قبل از پیروزی، حکم طاغوت فاقد مشروعیت است. بنابراین نفقها

 را نمایند.  قضات حکومت پهلوی درخواست قبض موقوفه

 متولی شرايط

 

 :دارند نظر اختالف مورد این در فقها

 .کندمی کفایت توانایی و امامت فقط که دارند عقیده دیگر ایعده و دانندمی شرط متولی در را عدالت و امانت برخی

 واقف :اندگفته( موقوفات کتاب ،28 ج الکالم، جواهر) جواهر صاحب و وقف( کتاب لمعه )شرح ثانی شهید، لمعه شارح

 .کند تعیین وقف متولی را دیگری و خود یا و دهد قرار وقف بر ناظر را خود تواندمی

 و است شرع حاکم آن از تولیت باشد عام وقف که صورتی در نکرده، تعیین متولی واقف اگر گویدمی لمعه در اول شهید

 وقف( کتاب لمعه شرح .)رسدمی علیهم موقوف به تولیت خاص وقف در

 یادیگری و خود برای دیگری، با مشترکا یا و مستقال موقت، یا دایم طور به را نظارت و تولیت تواندمی واقف اندگفته نیز و

 در واقف را اختیارات این البته. کند تعیین را متولی او که نماید واگذار شخصی به را تولیت است جایز نیز و دهد قرار

 نسبت واقف آن از بعد و دارد وقف عقد ضمن

 .باشد کرده شرط خود برای عقد ضمن را حق این مگر ندارد، را متولی عزل و تولیت جعل حق و است بیگانه وقف به

 بر وقف مصداق مواردی در اشتراط و است استثناء از غیر اشتراط: فرمایندمی یزدی کاظم سید مرحوم اشتراط مورد در

 .نه گاهی و شودمی واقع نفس

 ص ،28 ج جواهرالکالم، .)دانند می شرط متولی در را عدالت علما از بسیاری: گویدمی جواهر صاحب متولی شرایط در

22.) 
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 جعل همچنین ایشان( .3 ج تحریرالوسیله،.)دانندمی شرط متولی در را کفایت و امانت فقط( ره) خمینی امام حضرت

 و اجاره در تولیت عمل به مباشرت با که باشد آن مقصودش که صورتی در را ممیز طفل حتی طفل و مجنون برای تولیت

 امر به قیم است صغیر که مادامی که منظور بدان دهد قرار ولی برای را تولیت اگر ولی. دانندنمی جایز کنند اقدام امثالهم

 . است جایز ظاهرا کند اقدام تولیت

 وقف عام

 ....و درمان داری، تعزیه مدارس، ، برمساجد وقف مانند باشد عامه عناوین یا و عمومی ومصلحت جهت در که است وقفی

 خاص وقف

 .احفاد و اوالد بر وقف مانند محصور و معین اشخاص یا شخص برای است وقفی

 شهادت شهود

 شخص سوی از که دیگری، زیان و طرف دو از یکی سود به است، ای واقعه از اخبار معنای، به حقوقی اصطالح در شهادت

 (397ص ، 1387 لنگرودی،؛ 14ص ،1385 کاتوزیان،).شودمی بیان دعوا اصحاب از غیر ثالثی

 سند رسمی

 در آن از استفاده به قادر دعوی خوانده یعنی او مقابل طرف هم و مدعی شخص هم که ای نوشته از است عبارت سند

 بردو که دهند می ارائه را اسنادی خواهان ادعای به پاسخ مقام در خوانده و ادعایش اثبات برای خواهان. هستند محاکمه

 رسمی شوند تنظیم قانون با مطابق و آنان صالحیت درحدود و رسمی مامورین توسط که اسنادی. رسمی و عادی: اند نوع

 ثبت اداره یا و رسمی اسناد دفاتر توسط یا شود می تنظیم امالک و اسناد ثبت اداره مامورین توسط که اسنادی مانند اند

 ... . و احوال

 وقف  شخصیت

. است شده خاص عملکرد با ماهیت دارای و گرفته شکل تاریخ در مرور به که است حقوقی خاص شخصیت با نهادی قفو

 .است شده آن شخصیت گیریشکل موجب و است آن ذات جزء داده رخ وقف محدوده در تاریخ طول در که تحوالتی

 را نخبگان فکر اجتماعی، نیازهای بلکه شوند،نمی خلق کامل طور به بارهیک زنده موجودهای مانند نیز حقوقی نهادهای

 با هاگام نخستین. برآوردند را تازه نهاد و شکسته را هاسنت نیازها، این به گوییپاسخ منظور به که داردمی مشغول
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 نیز خود شد، متولد تازه نهادی وقتی سرانجام گیرد؛ قرار نیازها استخدام در نهادها تا شودمی برداشته زیرکانه تمهیدهای

 .گیردمی قرار تغییرها و هاتحول معرض در

 و خصوصی هایمالکیت توانست و گرفت شکل نیازهایی اساس بر وقف نهاد. است نبوده مستثنی قانون این از نیز وقف

 اموال، از ایمجموعه به که شد جلب این بر دانانحقوق نظر بعدها. کند تبدیل عمومی و جمعی هایمالکیت به را فردی

 ناپایداری که بودند درصدد زیرا گرفت؛ شکل حقوقی شخصیت یک عنوان به موقوفات بنیاد و شود داده حقوقی شخصیت

 .برساند زیان وقفی هایهدف به نتواند انسان عمر

 از است عبارت حقوقی شخصیت: جمله از اند؛کرده گوناگونی تعریفهای «حقوقی شخصیت» از حقوق نظرانصاحب

 شده داده اختصاص خاصی هدف به که اموال از ایپاره یا هستند، مشترک فعالیت و منافع دارای که افراد از ایدسته

 دانشگاه، شهر، دولت،: مانند است؛ قایل مستقلی شخصیت آنها برای و شناسدمی حق طرف را آنها قانون و است

 (.51ص ،30 ش جاودان، میراث وقف ،«وقف حقوقی شخصیت» محمد، رحمانی، .)موقوفات و تجارتی، هایشرکت

 در. است شده بحث آن از بسیاری موارد در و شده شمرده مسلمات از وقف حقوقی شخصیت حقوق، و مدنی قوانین در

  :نویسدمی باره این در صفا محمدجواد دکتر شود؛می آورده مشهور دانانحقوق از نظریاتی اینجا

 تأیید به که 1363 ماه دی 6 مصوب «خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون» 3 ماده موجب به

 آن نماینده مورد، حسب سازمان، یا متولی و است حقوقی شخصیت دارای موقوفه هر است، رسیده نگهبان شورای

 واجد را عام موقوفه تنها که 1354 تیرماه مصوب اوقاف قانون برخالف قانون این که است این مزبور قانون امتیاز. باشدمی

 و اشکال به رواین از داند؛می حقوقی شخصیت واجد خاص یا عام از اعم را موقوفه نوع هر دانست،می حقوقی شخصیت

 داشته حقوقی شخصیت نباید خاص وقف چرا که است بوده مطرح مدنی حقوق نویسندگان از بعضی جانب از که ایرادی

 و گرددمی محسوب عمومی حقوق در شخصیتی عنوان به عام وقف که گفت توانمی بیان این با. است گفته پاسخ باشد

 (.65ص پیشین، از نقل به ؛208 ص حقوقی، .)شخصیتگرددمی تلقی خصوصی حقوق در شخصیتی عنوان به خاص وقف

 از برخی شمارش مقام در وضعی، حقوق نگاه از حقوقی شخصیت اقسام بیان و تعریف از پس زرقاء احمد مصطفی

 المؤسسات هذه قبیل من تعتبر اإلسالمی التشریع فی األوقاف و»: نویسدمی یکدیگر با آنها فرق و خاص حقوقی اشخاص

 شخصیت دارای که است ایخیریه مؤسسات جزء اسالمی، مقدس شرع گذاریِ قانون در اوقاف) الحکمیه؛ الشخصیه ذات

 ؛(276 ص ،3 ج العام، الفقهی المدخل .)هستند حقوقی

  :نویسدمی باره این در کاتوزیان ناصر دکتر

 موقوفٌ و واقف از مستقل وجودی شناسایی ضرورت متوجه بیش و کم که دهدمی نشان محققان فکری خط بررسی»

 وجود ما حقوقدانان فکر در گونهشخص حقوقی سازمان یک وجود: گفت توانمی واقع در …اندبوده وقف برای علیه

 بودند پرداخته و ساخته آنچه آثار و اداری نظر از زیرا کنند؛ مشخص نامی چه با را آن که دانستندنمی تنها و داشته

 (132 ص ،3 ج مدنی، حقوق .) نداشت کم حقوقی شخصیت یک از چیزی
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 شخصیت)» .دارند را نظرات همین اختالف کمی با هم دیگران. شد نقل حقوق پژوهشگران و حقوقدانان نظریات اهم 

 «.65ـ64 ص ،«وقف حقوقی

 از برخی که است هاییویژگی دارای گرفت، شکل تاریخ طول در وقف نهاد کنار در که وقف حقوقی شخصیت

 (66.)همان،صاندبرشمرده ویژگی ده آن برای نظرانصاحب

 وقف حقوقی شخصیت همیتا

 به کلیدی و پراهمیت موضوعات از گمانبی ام ا است، گرفته قرار بررسی و بحث مورد کمتر چه گر حقوقی شخص عنوان

 نشود روشن ما فقهی جامعه در آن وضعیت تا و دارد؛ نیز کاربردی و عملی نقش علمی، ثمره بر افزون و آیدمی شمار

 وقف با نظر این از شرکت و هبه بیع، وصیت، خمس، زکات، چون هاییموضوع. کرد فکر وقف کارآمدی به تواننمی

 موضوع در مثال   که اشخاصند از غیر شخصیت این. دارند حقوقی شخصیت عناوین این از کدام هر یعنی. دارند اشتراک

  .اندزکات متول ی یا گیرندمی زکات یا دهندمی زکات زکات،

 حل وقف و زکات خمس، مالکیت همچون را علمی مشکالت و معضالت از بسیاری توانمی حقوقی شخصیت عنوان با

 حقوقی هایشخصیت دیگر نیز و وقف حقوقی شخصیت است، ارتباطات و توسعه تکنیک، دوره که عصر این در. کرد

 در شرکت بحث شودمی موجب حقوقی شخص از صحیح تصویر نبودن متأسفانه. است مشکالت حل ال و کارساز بسیار

 هایپرسش از بسیاری صحیح پاسخ شکبی. باشد نوپدید و مستحدث هایپرسش این از اندکی گویپاسخ نتواند فقه،

 و عنوان این از بحث گرو در فقهی مختلف هایکتاب در بیع و خمس زکات، ها،بانک وقف، شرکت، ویژهبه فقهی ـ علمی

 .است آنها درباره جامع هایپژوهش

 را آن اختصار به زرقاء احمد مصطفی سنت، اهل فقهای در. اندپرداخته آن به کمتر فقها متأسفانه و نوپیداست بحث این

 .است کرده بررسی

 حقوق دانشمندان و فقها توسط است، مطرح آنها حقوقی شخصیت فقه، در که عناوین از برخی و وقف است شایسته

 (51-50همان ص)گردد بررسی درستی به آنها زوایای و ابعاد تا شود واقع بحث مورد مشترکا  

 سند رسمی تنظیميا عدم لزوم لزوم 

در فقه اسالمی و قوانین موضوعه هیچ دلیلی مبنی بر لزوم تنظیم سند رسمی برای وقف وجود ندارد و طبق نظر فقها و 

یا أَی هَا الَّذیَن آمَنُوا إِذا »حقوقدانان با تحقق ارکان وقف، این عمل خودپسندانه محقق می گردد. اما با توجه به آیه شریفه 

که لزوم کتابت معامالت را مطرح می  («282جٍَل مَُسمًّى فَاْکتُبُوهُ َو ْلیَْکتُبْ بَْینَُکْم کاتِبٌ بِالْعَدْل...؛)بقره:أَ تَدایَنْتُْم بِدَیٍْن إِلى

ذلُِکمْ أَْقسَطُ عِْندَ اللَّهِ وَ أَقْوَُم »کند هر چند وقف جزء معامالت مصطلح نیست لکن توجه به فلسفه این کار که می فرماید: 

تر و براى اقامه شهادت پابرجاتر، و به اینکه ]در جنس وام، این ]کار[ نزد خدا عادالنه)همان( ؛أَالَّ تَرْتابُوا َو أَدْنىلِلشَّهادَةِ 
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بنابراین چون فلسفه نوشتن، « تر است.[ شک نکنید ]و ستیز و نزاعى پیش نیاید[ نزدیکاندازه آن و زمان پرداختش

حکمت در وقف هم هست. در وقف نیز امکان نزاع و حتی انکار خود واقف یا ورثه او جلوگیری از نزاع و اختالف است این 

وجود دارد لذا نوشتن از ترجیح برخوردار است. البته با توجه به اینکه امروزه اسناد رسمی از اعتبار باالتری برخوردار است 

گیرد. هر چند تنظیم یک نوشته عادی به  تنظیم اینگونه اسناد برای وقف بسیار پسندیده و جلوی سوء استفاده را می

همراه شهادت دو شاهد نیز کفایت می کند اما احراز وثاقت و صحت این سند در دادگاه کار آسانی نیست لذا اکیدا توصیه 

 می شود واقفین محترم به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی مبادرت نمایند.

 تعارض سند رسمی و شهادت شهود

ال اصلی این پژوهش است آن است که اگر واقف برای وقف خود سند رسمی تنظیم نکرد و هم چنان در آنچه که سو

اسناد رسمی مالکیت آن مال با خود او باشد ولی از طرفی عمل وقف در حضور دو شاهد عادل صورت پذیرفته است. 

و از سویی شهادت شهود بر خالف اکنون واقف یا ورثه واقف منکر وقف شده اند و سند رسمی نیز موید آنان است 

حقوقی کدام یک از سند رسمی یا شهادت شهود مقدم می  -مندرجات سند و حاکی از وقف است در این جا از نظر فقهی

 شوند؟

. ق 230 ماده( ب) بند نخست بخش موجب بهاز نظر فقهی و حقوقی امور مالی با شهادت دو شاهد عادل قابل اثبات است.

 نفع به وصیت اجاره، ، وقف ، معمالت مبیع، ثمن دین، قبیل از باشد مال آن از مقصود که آنچه یا مالی دعاوی»  ج

از   .شود می اثبات «زن دو و مرد یک یا مرد دو گواهی با است دیه موجب که عمد شبه و خطایی جنایات غصب، مدعی،

 مقابل در» ق. م که می گوید:  1309همین روی و با توجه به مسائل فقهی و قانونی فقهای محترم شورای نگهبان ماده

 اثبات شهادت به باشد آن مندرجات یا مفاد با مخالف که دعوی شده محرز محکمه در اعتبارآن که سندی یا رسمی سند

قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر  1309ماده»را مخالف شرع دانسته و فرموده اند: « گردد. نمی

نگهبان منتشره  شورای نظریه فقهای«)اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خالف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد.

روشن می سازد که دقت در این نظریه فقهای شورای نگهبان این نکته را  (24/8/1367-12734در روزنامه رسمی شماره

فقهای بزرگ و نامی شیعه از متقدمین گرفته تا تقدم دارد. « اسناد معتبر و رسمی»بر « شهادت شهود»از دیدگاه ایشان 

متاخرین آن ها به استناد منابع روایی و قران کریم، در کتبشان به طور مفصل به ادله اثبات دعوی پرداخته اند و نظرات 

.ایشان در ابواب شهادت ،اقرار، قسم، وقسامه و غیره مباحث مفصلی را طرح نموده اند، و در باب مشابهی در این باب دارند

 .سند، فقط از بخش های فرعی و خاص مکتوبات ایشان می توان نکاتی را استخراج نمود

باشد به خط خود عالمه حلی )ره( معتقد است، جایز نیست قاضی در صورتیکه مطالبی [از محکمه قضا] را فراموش کرده 

اعتماد نماید، چراکه در خط احتمال و امکان ساختگی بودن می رود.باالتر از آن ایشان معتقدند اگر خط محفوظ و ایمن 

عالمه  .)از تحریف هم باشد حداکثر می تواند روایت خبر بکند، نه اینکه به موجب آن خط شهادت بدهد یا حکم کند

در باب کتابت و نوشتن یک  (96شماره  193ص،سفندیاری)محتشم السلطنه(ترجمه حسن ا،تجارت قضاوشهادت ،حلی

قاضی به قاضی دیگر، به اعتقاد ایشان، بنا بر اجماع علما اعتباری به نوشته نیست،خواه نوشته دارای مهر باشد یا 

نوشت است خط من نباشد،خواه قاضی به دو شاهد آنها[طرفین دعوی] بگوید که شما را شاهد می طلبم که آنچه در این 
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است ، یا نگوید و همچنین است اگر بگوید آنچه در این نوشته است حکم من است و تفصیل ندهد مگر اینکه بینه در 

مجلس حکم حاضر باشند و قاضی آن ها را بر حکم خود شاهد بگیرد که دراینصورت اقرب اینست که قاضی دوم حکم 

 (727 شماره 270 ص پیشین .)مزبور را انفاذ کند

محقق حلی )ره( صاحب کتاب شرایع االسالم هم در همان باب می فرمایند: رساندن حکم یک حاکم به دیگری یا به 

روش کتابت است یا به قول یا با شهادت؛ اما کتابت، هیچ اعتباری ندارد به جهت وجود امکان شبیه سازی، اما اگر بینه 

 حلی محقق .)هد بگیرد، قبول[ از ناحیه حاکم دوم ]الزم می آیدشاهد حکم باشند به اینکه آن دو را بر حکم خود شا

 (341ص ،3-4ج،

حکم نفوذ پیدا نمی کند و خصومت »بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره( نیز در تحریر الوسیله می فرمایند: 

رساندن حکم یک قاضی به قاضی دیگر، در مساله «. فیصله پیدا نمی کند مگر به انشای لفظی و انشای کتبی اعتبار ندارد

حتی اگر حاکم دوم علم پیدا کند که نوشته متعلق به حاکم » ایشان به مطالب متقدمین این را هم اضافه می کنند که 

در حالیکه شهادت بینه شرعیه را موجب « اول می باشد و وی مفاد آن را اراده نموده است، انفاذ حکم بر وی جایز نیست

 (4ج الوسیله تحریر )ترجمهحکم قلمداد می کنندوجوب انفاذ 

در خصوص وقف نامه هایی که از سال های دور در اداره اوقاف یا سایر ادارات » در این مورد از ایشان استفتاء می شود: 

مثل دادگستری موجود است، و فعال یک چهارم اراضی موقوفه برابر وقف نامه مزبور در تصرف وقف بوده و برای سه 

ت دیگر سند مالکیت صادر شده است؛ اگر چه هنگام تقاضای سند مالکیت، وارث واقف شکایت کرده و مدت ها قسم

تحریر الوسیله، کتاب الوقف، فعال شیاع مفید  92پرونده در جریان بوده، باالخره ترتیب اثر داده نشده. با توجه به مساله 

 «ست، تکلیف اراضی مزبور چیست؟علم، به اقرار ذوالید، تصرف به طور موقوفه شرعیه نی

که درپاسخ فرمودند: اگر اراضی مزبور در تصرف وقف نبوده یا معلوم نیست که در تصرف وقف بوده، تا به طریق شرعی 

وقف بودن آن ها ثابت نشود حکم وقف ندارد.در این مساله با اینکه وقف نامه های مکتوب قدیمی وجود دارند، ایشان 

ثبات وقفیت الزم دانسته اند و در صورت عدم امکان احراز آن ازطرق مذکور، حکم به عدم وقفیت طرق شرعیه را برای ا

کریمی حسین موازین قضایی از )داده اند و برای اسناد، اگر چه در ادارات رسمی دولتی باشند، اعتبار اثباتی قایل نشده اند

 (1دیدگاه امام خمینی بخش استفتاءات مساله 

شده : آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته های عادی علمای بزرگ که به مهر ایشان ممهور باشد، در  در جای دیگر سوال

 فصل خصومت می تواند به معنی شاهد یا حجت باشد؟

 (26 مساله پیشین .)در جواب فرموده اند: اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشند

ق.م با موازین شرعی کامال  1309به مطالب رسیده از فقها اقدام شورای نگهبان در اعالم مغایرت ماده  با توجهبنابراین و  

قضات محترم دیوان عدالت اداری نیز در پرونده ای که بین سند رسمی و  . صحیح و مطابق با آرائ فقهی می باشد

 به پاسخ در »ل پذیرش دانسته اند و گفته اند: شهادت شهود تعارض واقع شده، شهادت شهود در مقابل سند رسمی را قاب
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 از ادله سایر و شهود شهادت ٬باشد رسمی سندی طبیعی منابع تشخیص برگ که فرضا   معترضبه دستورالعمل یک تبصره

 محترم شورای تا بود شده موجب که دالیلی از یکی زیرا. است استماع قابل آن مقابل در...  و کارشناسی نظریه جمله

 فاقد معتبر اسناد برابر در را شرعیه بی نه همان با شهادت که بود نظر این از کند ابطال را مدنی قانون 1309 ماده نگهبان

 شده منتشر 24/8/1367 مورخ 12734 شماره رسمی روزنامه در نیز نگهبان محترم شورای نظریه که است دانسته ارزش

 کالسه،3901 مرداد 10: تاریخ )«است پذیرش قابل رسمی اسناد مقابل در شهود شهادت مراتب به توجه با لذا. است

 سازمان 9/5/1386 مورخ 29459/1/86 شماره دستورالعمل ابطال: رأی موضوع،198: دادنامه شماره،64/87: پرونده

      http://www.divanedalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=کشور آبخیزداری و مراتع ٬جنگلها

( 35) ماده طبق »دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای وحدت رویه بر دو مطلب مهم اشاره کرده اند: قضات محترم 

 وقفیت دلیل نیز وقفیت عنوان به تصرف شود ثابت خالفش تا است مالکیت دلیل مالکیت عنوان به تصرف مدنی قانون

 سابق ید بر حاکم فعلی ید. 3. است شهود شهادت یا اثبات قابل وقف عنوان به تصرف. 2. شود محرز خالفش تا است

 که صورتی در مگر کندنمی ساقط اعتبار از شود ثابت ولو وقف سابق تصرف را مالکیت عنوان به فعلی تصرف یعنی. است

 از موقوفه عین عدوانا  قانونی مجوز بدون و غصب مالکانه فعلی تصرف منشأ که شود محرز وقف سابق تصرف اثبات ضمن

 (699 شماره رویه وحدت) «.شود ثابت خالفش تا است معتبر وقف تصرف صورت این در و است شده انتزاع وقف تصرف

 سود شخصی برای مدعیان وقف متصور نیست« وقف عام»همچنین باید توجه داشت در مساله وقف به خصوص 

واقف اند که امروز پشیمان شده و به بلکه آنکه در معرض اتهام است و احتمال فریب خوردن شیطان را دارد، واقف یا ورثه 

طمع به دست آوردن مالی هنگفت منکر وقف شده اند. بنابراین قاضی باید کمال دقت خود را مبذول دارد و توجه نماید 

است و کسی دنبال این  ینو متدینیا علمای بالد  معموال امر وقف با حضور مالک و دعوت عمومی از یکی از مراجع عظام

لذا اکنون که این ه ببیند مالک بعد از وقف به دفترخانه مراجعه می کند و تنظیم سند می نماید یا خیر. قضیه نیست ک

شهود شهادت بر انعقاد وقف می دهند و در وقف عام نیز منافع شهود متصور نیست لذا شهادت ایشان باید پذیرفته شود و 

 به صرف سند، وقف را از وقفیت خارج ننمود.

به طمع افتاده و با سوء استفاده از سند رسمی خود دادخواست ه چند سالی است برخی واقفین یا ورثه آنها البته متاسفان

و دربرخی موارد نیز متاسفانه و به خاطر کم توجهی به شرایط و اوضاع و احوال و  بازپس گیری موقوفه را می دهند

 شهادت شهود رای به نفع آنان صادر می گردد.

 نتیجه گیري

مراجع  از اس آنچه در این پژوهش گذشت مشخص گردید، سنت دیرینه واقفان در موقوفات عام با دعوت از یکیبر اس

انیون مستقر در شهر و روستا محقق می شده است. واقفان نیز بر اساس نیت پاک و الهی عظام تقلید، علما یا یکی از روح

و مومنین نیازی به تنظیم وقف نامه های رسمی نمی  خود و با توجه به محقق کردن عمل وقف در نزد عالمان دینی

دیدند. حال اگر واقفی سند رسمی مبنی بر وقف تنظیم نکرد و بعد از مدتی با وسوسه شیاطین جن و انس منکر وقف شد 

در اینجا با توجه به اینکه سنخ موضوع شهادت شهود به آیا بین سند رسمی و شهادت شهود می توان یکی را مقدم کرد؟ 
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گونه ای نیست که احتمال ذی نفع بودن آن ها برود زیرا فرض مساله آن است که مورد نزاع از موقوفات عام است و سود 

شخصی برای احدی متصور نیست؛ از سوی دیگر احتمال ذی نفع بودن در انکار واقف یا ورثه او قویا محتمل است لذا 

هم و همچنین نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر ابطال بایسته است قضات محترم دادگاه ها با توجه به این م

قانون مدنی که شهادت شهود را در مقابل سند رسمی نمی پذیرد، شهادت شهود را ترجیح داده و به حفظ و  1309ماده 

و از قانون مدنی حذف نشده است  1309حراست از موقوفات همت گمارند. ذکر این نکته ضروری است که هرچند ماده 

برخی قضات محترم به آن استناد می نمایند لکن باید توجه داشته باشند، همواره در نظام حقوق اسالمی نباید بر خالف 

موازین شرعی اقدام به صدور رای کرد. لذا از نظر شرعی و قانونی نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، حجیت دارد و 

 عمل برخالف آن مخالف با شرع و قانون است.  

 

 منابع
 قرآن کریم

 1362ترجمه حسن اسفندیاری)محتشم السلطنه(چ دوم انتشارات وحید تهران  (،تجارت قضاوشهادت؛ )عالمه حلی 

 ابوجعفر، المبسوط فی فقه االمیه، دارالکتب االسالمیه، تهران. طوسی،

 اسالمی علی ترجمه قم اسالمی انتشارات دفتر 4ج الوسیله تحریر ترجمه اهلل روح سید خمینی

 1365 قم شکوری انتشارات 1ج خمینی امام دیدگاه از قضایی موازین حسین کریمی

 انتشارات مرکز الرسول االعظم)ص(بیروت 3-4ابوالقاسم نجم الدین محقق حلی شرایع االسالم ج

 .66ـ50 ص ،30 ش جاویدان، میراث وقف ،«وقف حقوقی شخصیت» محمد، رحمانی،

 .58-67 ص ،1376 انتسابت ،2 ش ،5 الس جاویدان، میراث وقف ،«اهلُأه اهف ِوقی ام بسحب وفوقال دهاعق» محمد، رحمانی، ـ4

 .م2004 والنشر، للطباعه القلم دار العام، الفقهی المدخل احمد، مصطفی الزرقاء، ـ5

 .1373 ا،دان رشن ،رانهت حقوقی، شخصیت محمدجواد، صفار، ـ6

 .1365 تهران، مدنی، حقوق ناصر، اتوزیان،ک

 عمید فرهنگ

 امور و اوقاف و حج کل گلدر،ساری، ادارهصادقی احمد: قضائی، مترجم – حقوقی - فقهی: اسالم شریعت در وقف کبیسی، محمدعبید، احکام

 .1367خیریه، 
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  ،1385 میزان، انتشارات تهران، اثبات، دلیل و اثبات ناصر؛ کاتوزیان،

 .1387 دانش، گنج انتشارات تهران، حقوق، ترمینولوژی جعفر؛ محمد لنگرودی، 

 قانون مدنی

 سايت

http://www.divanedalat.ir/show.php?page=ahoshow&id      = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


