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 .حد سرقت، موقـوفه، خـاص، وقف ،عـاموقف :يدیکل يهاواژه
 

 . مقدمه1
سابقه نداشته است. به همین  اسالم از وقف، نهـادي فقهی و حقوقی است که قبل

ي براي آن در نظر اژهیوعرفی، شرایط  گذارقانـونجهت، شـارع و به تبـع آن، 
و این شرایط، احکـام مال وقفی را در برخی موارد با حکم اولیه در  نگاه آن .اندگرفته

آن روا نیست و رهن،  هبهفروخت،  توانینم. مال وقفی را کندیمسایر اموال، متفاوت 
ممنوع است. از همین رو در بحث سرقت حدي نیز این پرسش، رخ  اشهیعاراجاره و 

مسروقه را از  موقوفهتا مال  ی داردخاص یژگیو: آیا وقف، خصوصیت و دینمایم
، با توجه سؤالحد) خارج کند یا نه؟ در پاسخ به این حکم (موضوع سرقت و مآال از 

قانون مجازات اسالمی در  268 مادهلزوم مطابقت حداکثري قانون با موازین فقهی، 
که در صورت تحقـق، حد قطع  کندیمخصوص مجازات سرقت، شرایطی را بیان 

قانون مجازات یک استثنا ذکر  268 مادهح) بند (در  ؛ اماشودیمرا دست بر سارق اج
مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات  اگر شده است؛

، بین سرقت از گذارقانـون. به دیگر سخن شودینمعامه باشد، حـد بر سارق جاري 
با رجوع با آراي فقیهان،  وقف عـام و سرقت از وقف خاص، تفاوت گذاشته است.

ی وجود ندارد. برخی بین وقف خاص و عام داستانهمي واحد و رأ شودیممعلوم 
وقف خاص)، دست باشند(محصور  همیعلموقوفاگر  ندیگویم. اینان اندگذاشتهتفکیک 

باشند و یا وقف براي مصالح  محصور ریغ همیعلموقوفاما اگر ؛ شودیمسارق قطـع 
و محقق  505 :1383شهید ثانی،(شودینمقف عام)، دست سارق قطع وباشد(عمومی 
ي از فقیهان تفصیل بین وقف خاص و عام در این زمینه را اپاره). 175 :1408حلی،

و  513 :1362نجفی،(نپذیرفته و باور به اجراي حد بر سارق در هر دو صورت دارند
و آراء در مورد وقف عام و  هادگاهید). این نوشتار بر آن است 117 :1412گلپایگانی،

مخالف و موافق اجراي حد را بررسی و واکاوي نموده و به  ادلهخاص و همچنین 
نهاد وقف در حکم سرقت برسد. سرانجام، پیشنهادي در جهت  ریتأثدر  ي واحداجهینت
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 .شودیم ارائهمحترم  گذارقانونانتخاب رویکردي خاص توسط 
 

 . چیستی وقف2
 وقف واژه. 1.2

است  »گرفتن آرام« و »ماندن ایستاده، حالت به« یا »ایستادن« معناي ین واژه بها
ـ یَقِفُ ـ وقفاً، وقـوفاً:  وَقَفَ ). به معناي دوام قیام نیز آمده است:359: 1414،منظور(ابن

که  شودیم نام برداراي دام قائما. در مباحث فقهی، وقف از آن جهت به این عنوان 
معین و قطع سایر تصرفات و جهات  جهت کو وقف مال بر ی مشتمل بر نگهداري
 )427 :1388است. (عالمه حلی، 

 
 . اصطالح وقف2.2

ي است که اهیجارصدقه  وقف،« :انددانستهصدقات  زمرهي وقف را در اعده
) برخی 263: 1418شهید اول،»(آن حبس اصل مال و رها شدن منفعت آن است جهینت

است که اقتضاي آن، تحبیس االصل و اطالق المنفعۀ  دهندیمآن را در عقود جا 
وقف به تحبیس االصل و  فیتعر ).414 :1419و حسینی عاملی، 7 :1414ی،کرک(محقق

 سَبِّل و األصلَحبِّس  ..« اطالق المنفعۀ، مستنبط از روایت مشهور نبوي است:
» تحبیس االصل«رت تبیین عبا . در)47 :1408و نوري،  126 :1405(بحرانی، 1»الثمرَ..

 ، منـع از تصرفی است که موجب انتقـال مال موقوفه از ملکیت شود.مقصـود :ندیگویم
که » تسبیل المنفعۀ«ه تعبیر دربار). همچنین 290 :1405و راوندي،  369 :1408طوسی، (

» اطالق المنفعۀ«تحبیس، تبدیل به عبارت  واژهاز جهت مجانست با  که در تعاریف اخیر
ي خیر، هاراهعین در  ثمرهعیـن، رهـا شده و از  اصـل :ندیگویمت، شده اس

 )309 :1383و شهید ثانی،  415 :1419(حسینی عاملی،  شودیمي برداربهره
 
 ي وقف هاگونه .3.2

متعلقات آن  مالحظهرا به  آن ي است،اواحدهفقهاء با این مبناء که وقف، حقیقت 
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). در وقف خاص، 82 :1425ی، نیخمي(موسودکننیمعام و خاص تقسیم  گونهبه 
مانند وقف بر ذریه. در این نوع وقف، نظارت ؛ موقوف علیهم، محصـور و معلوم است

اما در وقف عام که مقصود از آن مصالح عامه  استخودشان  عهدهبر مال موقوفه به 
 است.از وقف از نظارت حاکم برخوردار  گونهنیاعلیهم محصور نیست. است، موقـوف

 ).111 :1425خمینی،موسوي(
 

 وقف در مواد قانونی نهاد .3
 36 حدودگذار قانوني که اگونهدارد به  نهاد وقف به ياژهیو مدنی توجه قانون

 قانون 55در ماده  است. داده آن، اختصاص به را قانون مدنی) 91 تا 55 ماده ازماده(
 منافع و حبس مال، عین نکهیا از است عبارت وقف :آمده است تعریف وقف در مدنی،

 داشتن نگاه مال، عین کردن حبس از منظور ندیگوآن برخی  شرح در .شود تسبیل آن
 زیرا؛ گردد عین تلف موجب که است تصرفاتی از همچنین و انتقال و نقل از مال عین

 جهت است. بدین موقوفه مال از علیهمموقوفدائم همیشگی و  انتفاع وقف، از مقصود
 .استداشتن نگه و وقف، ایستادنواژه معناي  . چرا کهاندگفته وقف را آن است که
است  اجتماعی هیریخ امور و خداوند راه در منافع منافـع، واگذاري تسبیـل از منظور

 قانون یک ماده به الحاقی 7اوقاف(بند  تشکیالت قانون در عام وقف ).68: 1374امامی،(
باقیه،  تبیین شده است: اثالث نی) چناوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت

 المنفعه و عام امور براي وقف از غیر به که دیگري مال هر و محبوسات، نذور، صدقات
 متصدي و متولی فاقدچنانچه  و است عامه موقوفات حکم در یافته اختصاص خیریه
 خواهد رقرا خیریه امور و اوقاف سازمان نظارت و اداره تحت هیفقیول اذن با باشد
 .گرفت
 

 شناسی سرقت. مفهوم4
 سرقت واژه .1.4

و جمع آن  »سَرَقَ« ماده و از »دزدیدن و ربایش«به معناي  مصـدر اسم ،»السـرقه«
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 و از شده اخذ ،»پنهانی و خفـا«مفهوِم سرقت،  در ).468 :1380معلوف،( سرقات است.
) 154 :1404ابن فارس،(است مدهآ» خَفَی«معناي  به» َسرَقَ« واژهدر برخی منابع،  رو این

). راغب گوید: السَّرَِقۀُ: 128 :1414ابن منظور،دادن( گوش مخفیانه یعنی سمع و استراق
 انهیمخفیعنی سرقت، برداشتن )؛ 408 :1412 ،راغبخفاءٍ ( فی أخذُه له لیس ما أخذُ

 مالی است که حق برداشتن آن را نداشته است.
 
 سرقت اصطالح .2.4

 مال سرقت و ضوابطِ عمل نفس حـد، موارد اجراي قت در شرایطبا درنگ و د
 تلقی سرقت عمل ماهیت عنوان به را خصوصیات یا این قیود توانیمسارق،  و مسروقه
 هُنا هو و الحکمَ تعلیقُ و: «دیگویم ثانی دی. شهآورد دست به آن از تعریفی و نمود
 للحاکم او لِلسارق عارضه للمک توهم نم بالشبهه و ازالته هَتکه بَعد الحرز من... القطع
(شهید .»غیــرٍ من سراً ...ملکه لَیسَ بانّه باطناً علمِه معَ مِلکه السارق لو ادعی کما
 سرقت، ملحـوظ عمل براي اصلی خصوصیت عبارت، سه این ). در112 :1395ثانی،

 مال نکهیا در شبهه وجود آن، دیگري عدم از مال ربودن و حرز هتک شده است؛ یکی
سـري. با  و مخفیانه گونهبه  سرقت دیگري) و سوم تحقق مال بردن(است غیر به متعلق

مــال، اخذ  انهیمخفاست که تعریف سرقت به ربایش  هایژگیونگاه به برخی از همین 
 »غیـر« ). انجام شده است. فیض در تعریف مشابهی قید57: 1427اردبیلی، (»خفیه المال

). البته مراد از 33 :1399فیض کاشانی،(. «الغیر خفیه مال اخـذُ ،السرقه«را افزوده است: 
نیست،  مردم نظر عموم از عمـل بودن خفیـه) در کالم مرحوم فیـض، پنهانعبارت (
 و گـواهی شاهدان است و از همین رو سرقت، بینـه جرم اثباتادله  از یکی چراکه

. دانندیم مالک دید از عمل بودن یپنهان را »سرّاً» یا» هیخف« از است که برخی، منظور
هم اشاره نشده » غیـر«). اگر در تعریف محقق اردبیلی به قید 22: 1395شهیدثانی، (

یعنی مانع این است که ربایش از خود ؛ باز هم مانعیت داشته باشد رودی، گمان ماست
ر مورد را داخل در تعریف سرقت بدانیم. چرا که ربایش از غیر است که پنهانی بودن د

در تعریف مرحوم فیض، به » غیـر«شود قید  گفتهآن، ممکن و محتمل است. اگر 
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از  عجالتاًنه مالکیت عمومی) اشاره دارد، سرقت از موقوفه عمومی، ( یخصوصمالکیت 
:«: ندیگویمي دیگر اپاره رود.عنوان سرقت بیرون می  خَفی فی حِرز مِنْ أخذُ السّـرقۀُ

به هر سه خصوصیت اصلی سرقت در  این تعریف در ).169 :1387(طوسی،»حـق بغیرِ
، اشـاره به خروج عمل »بغیـر حق«اینکه قید  عالوه کالم شهید ثانی اشاره شده است.

مخفیانه و از حرز دارد. هرچند در برخی  گونهبهاخذ به حق،  مشابهمقاصـه یا موارد 
قول مشهور) (تیاکثرر تعاریف هتک حرز نیامده است، اما گویی از نوعی وحدت نظ

 برخوردار است. مبناي ما همین تلقی مشهور است.
 
 ي سرقت به اعتبار مجازات و کیفرهاگونه .3.4

بسیاري از فقهاء، عنوان سرقت را تنها بر یک فعل خاص مجرمانه که مستوجب 
و در مورد افعال مشابهی که حـد شرعی ندارند،  اندکردهحد شرعی است، اطالق 

 گونهبه حرز از مال ربودن معناي (به »استـالب«و اصطالحات دیگري مانند عنـاوین 
 و حرز) غیر از پنهانی به صورت مال ربودن( »اختـالس« قهر) و و اجبار و آشکار

برده  ارک بهتقلبی) را  وسایل به توسـل طریق از دیگري مال (به مفهوم ربودن »احتیـال«
و  512 :1411ی، حل رك:اند(نموده جدا سارق و سرقت عنوان را از هاآن و صراحتاً

). موید این نکته آن است که در کتب فقهی، 304 :1395و شهید ثانی، 596 :1362نجفی،
 نه در جاي دیگري)، شرایط موجب حـد آمده است.سرقت(ذیل باب  عموماًو  معموالً

 است.نظرشان این است که سـرقت انواع و اقسام ندارد بلکه فقط یک نوع  ایگو
تعزیـر، اضــافه و  و به حـد ، سرقت راگذارقانوندر قانون مجازات اسالمی 

سرقت تعزیري و سرقت حدي) و ناگزیر در تعریف سرقت به عنوان است (نسبت داده 
ق.م.ا، تنها عنصـر ربایش و دزدیدن مـال غیـر را براي تحقـق  267مقسم در ذیل ماده 

که در معناي لغوي، سرقت نیز »(بودن انهیمخف«ی دانسته و عنصر کاف عنوان سرقت،
. بر داندینمرا در تحقق عنوان سرقت، دخیـل » اخـذ از حرز«نهفته است) و همچنین 

 باشد، از مصادیق سرقت حـد تمامی شرایط این اساس هر ربایش مال غیر که فاقد
 نفقدا صورت در سرقت«آمده است:  276ماده در  همچنان کهخواهد بود.  تعزیري
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 تعزیري هايسرقت از یکی مورد، مشمـول حسب حـد، موجب شرایط از هریک
مجازات  و ی موارد و مصادیق سرقت غیر حدي در قوانین تعزیراتبرخ ».است

آن(ماده  امثال و بريزنی، جیـببازدارنده، مورد اشاره قرار گرفته است: از جمله کیف
 62 ه(مادیفرهنگ و تاریخی ت اموال) و سرق6(ماده ینظام اموال و )، سرقت اشیاء160

 ).49تا  46مواد (یعموم اماکن از هانوشته سرقت و پلمپ و مهر )، شکستن68تا 
 

 و کیفـر سرقت مال موقـوفه در فقه مجازات .5
قطع دست) در سرقت مال وقفی در وقف خاص، باور و حـد (فقیهان در اجراي 

ق در سرقت مال موقوفه در وقف عام، اما در مورد اجراي حد بر سار؛ ي واحد دارندرأ
ي نیستند. برخی بین وقف خاص و عام هیچ تفاوتی نگذاشته و در هر دو مورد به رأهم

ي اپارهاما ؛ )117 :1412و گلپایگانی، 513 :1362نجفی،اند(دادهقطع دست سارق، فتوي 
ـوان و معتقدند در وقف عـام عن ندانستهرا همانند یکدیگر  دیگر وقف خاص و عام

و از شرایط الزم، برخوردار نیست. از همین رو حکم اولیه و حد  کندینمسرقت، صدق 
 ).505 :1383و شهید ثانی، 175 :1408محقق حلی،(دانندینمشرعی را قابل اجـرا 

جمعی به اطالق حکم  نکهیاناهمداستانی فقیهان را در  دهدیمنشان  هایبررس
ي گرایش تفصیلی دارند، باید ناشی از تفاوت مبنا اهپارسرقت مال موقوفه، باور دارند و 

 ؟ردیگیماساسی دانست: ملکیت در وقف عام به چه کسی تعلق  سؤالدر پاسخ به چند 
 ایآ ملکیت در وقف عـام از آن خـدا باشد، اگر یا حـاکم؟ همیعلموقوف؟ خـدا

 اگر باشند؟ در صورت سرقت، درخواست اجراي حـد را داشته توانندیم همیعلموقوف
درخواست اجراي حـد داشته باشد؟ در  تواندیمحـاکم  ایآ ملکیت از آن خداوند باشد،

این ملکیت و اقتضائات آن به طور کامل به  ایآ ،همیعلموقوففرض انتقـال ملکیت به 
 یا نه؟ شودیمآنان منتقل 

 
 موافـق انگـاره .1.5

عایت سایر شرایط سرقت، موجب برخی از فقیهان برآنند سرقت از وقف عـام با ر
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 ادله. دانندینم. به دیگر سخن، وقف عـام را مانع اجراي حد شودیملزوم اجراي حد 
 .شودیم گزارش مورد اعتمـاد و تمسک اینان به شـرح ذیل

وقف، موجب زوال مالکیت از واقف است. این »: مـال الغیـر«عنـوان  صـدق .1.1.5
عنـوان  توانیمبه عبارت دیگر ؛ شودیممحسوب  ـریلغامـالمال نسبت به سـارق، 

عام صـادق دانست.  موقوفه) را که در تعریف سرقت ذکر شده است بر ـریالغ(مـال
عام  موقوفـه، دیآیم حساببه ـریالغمـالخـاص نسبت به سـارق،  موقوفـه همچنان که

وع وقف از این جهت، بنابراین این دو ن؛ شودیمتلقی  ـریالغمـالهم نسبت به او 
 نهتفاوتی ندارند. این استدالل در مقابل این مبنا که مالکیت از آن خداوند باشد یا 

ساکت است. به دیگر سخن، این استدالل نه در صدق و درستی خود در کبري نیازمنـد 
این مبنا است و نه در صغراي خود. شیخ طوسی از جمله افرادي است که به این دلیل 

را مالک بدانیم و چه  همیعلموقـوفوده و معتقد است ما چه در وقف عام، استناد نم
، عنـوان مال الغیـر، ابدییمبه صـرف وقف، مـال انتقال  نکهیاخداوند را با نظر به 

نسبت به سارق، صـدق خواهد کرد و از این جهت، تمایزي بین وقف عام و خاص 
که در وقف عام و خاص، قائل به . برخی بدان سبب )38: 1387طوسی، (وجود ندارد

ابن (اندرفتهیپذدر موقوفات عامه را  دی قطعهستند، ضمـان و  همیعلموقوفملکیت 
 ).298 :1375زهره،  و ابن 500 :1411ادریس، 

 
 موقوفـهحکـم و کیفـر سرقت نسبت به سارق  ادلهفراگیـري و اطـالق ادلـه:  .2.1.5

ی براي خروج او از موضوع حکم وجود عام، عمـومیت و شمـول دارد و دلیل
 و وسعت، اطـالق چنان از سرقت حکم بیانگرادله  ).1411:500، سیادر(ابنندارد

 اصل .ندارد وجود آن عام از موقوفه سارق اخـراج بر دلیلی برخوردارند که فراگیري
 عام وقف سارق استثناي براي جایی اطالق ادله البته و عمومیت مُحَکَّم و محکم

حکم سرقت  ادلـهانـدراج سـارق در عنـوان و موضـوع  ،دیگر عبارت به؛ گذاردیمن
از آن است  استثناء کردننیـاز به دلیل ندارد؛ بلکه خـروج از موضـوع و مآال اخـراج و 

و اصل  قبول قابل. اصل عام تا زمان تخصیص دینمایمدلیل  هئاراکه مـدعی را ملـزم به 
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بنابراین نوع خاصی از سرقت و ؛ ـی، مجري و مُتبع هستنداطالق تا گاه تقیید رسم
مورد پذیرش همـگان، بیرون نرفته است.  هیاولسارق، نه موضوعاً و نه حکماً از کیفر 

 وَ  وَ السَّارِقُ« :شودیمسوره مائده دیده  38 هیآي از اطـالقات و عمـومات در انمونه
همچنین از اطالق لفظ سارق و سارقه در آیه شریفه، عدم ». أَیدِیهُـما... َفاقْطَعُـوا السَّارِقَۀُ

شود. در نتیجه با اطالقش، قطـع دست سارق را از تفکیک بین انواع سرقت فهمیده می
و در مورد سرقت از مال وقفـی، اختصاص به وقف  ردیگیمهر نوعی که باشد، در بر 

قیس از امام  بن محمدنمونه دیگري از این عموم و اطــالق، در روایت  خاص ندارد.
ع) است. این روایت به دلیل عدم وجود اشکال در سند، با عنوان محمدباقر(

اهللا مال من سـرقا قد فی رجلیـن ع)(نیرالمؤمنیأم قضی« :شودیم، توصیف »صحیـحه«
 علیه لیس اللّه مال فمن هذا أما فقال الناس عرض من اآلخر و اللّه لمال عبـد أحـدهما

 السمن یطعم أن أمـر ثم یده فقطـع فقـدمـه اآلخر أما وبعضاً  بعضه أکل لّهال ء. مالشی
 کرده دزدي المالبیت از که آوردند امام خدمت را دزد نفر یده: دو برئت حتی اللحم و

 يابرده سارقِ فرمود: امـام بود، المالبیت جزو يابرده دیگري و مردم برده یکی بودند،
 را خدا مال از مقداري خـدا، مال نیست، زیرا او بر دياست، حـ المال بیت از که

و  127 :1407طوسی،(شود اجرا او بر دزدي حـد باید دیگري اما؛ است خورده
. داللت حدیث بر )ازابواب حدسرقت 2باب  :1409و حرعاملی، 264 :1407کلینی،

این برده  نکهیاع) در اجراي حـد بر فرد دوم، تفاوتی بین امام (مقصود چنین است که 
مسروقه، ملک یک فرد است یا ملک همه مردم تفاوتی نگذاشتند. روایت معتبري از 

ع)، شاهد و دلیل دیگري بر عمومیت و عدم تخصیص دق(اصاز امام  طریق سکونی
 سرقنـی إذا عبـدي): ع(امیـرالمؤمنین قـال« ع):أبوعبداهللا( حکم و کیفر سارق است. قال

 »فیئ النه أقطعه لم سرق إذا االمارة و عبد قطعته ـريغی سرق إذا وعبدي أقطعه، لم
). روایت، سه فراز دارد: یکی اینکه فرد از فرد دیگر، مالی را 229: 1409(حرعاملی، 

امام در این  نکهیاامام) است. شاید دلیل (ندهیگومنه سرقت کند. در این فرض مسروق
خودش گذشته است.  کند این است که از حق شخصیمورد حد سرقت را جاري نمی

کند و از اموال در اختیار بخش سوم نیز فردي در سیستم حاکمیتی و دولتی کار می
دارد. بر این آخذ مال نیز به دلیل عدم اطالق عنوانِ سارق بر وي، حد خودش بر می
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مطلق الغیر به گونه فراز دوم که مورد استشهاد ما است، سرقت از مال شود.اجرا نمی
شرط) و عام (بدون ذکر نوع خاصی از سرقت)، موجب حـد دانسته شده  بدون قید و(

 است.
اند، موجب بخش و فراز اول حدیث که امام(ع)، نظر به قطع دست سارق نداشته

شده است که صاحب جواهر، عدم اجراي حد را در این قسمت، ناشی از این بدانند که 
است و در واقع مالکیت امام، مالکیت  اهللاهللا بودن ـ خلیفهامام ـ به جهت امام و ولی

سرقت از  -شخصی شان نه، امام بودن لحاظشانخـداوند است و سرقت از امام ـ به 
. استیعنی نظر امام در عدم اجراي حـد، ناشی از مالک دانستن خداوند ؛ خداوند است

به همین جهت است که صاحب جواهر باور دارد که اگر در وقف عام، خدواند مالک 
اما در این حالت نیز اگر ؛ احتمال عدم قطع دست سارق را نتیجه گرفت توانیمشد، با

، به دلیل شودیمحاکم شرع، درخـواست اجراي حـد نماید، دست سـارق قطـع 
). همچنین ایشان 513 :1362نجفی، »(در آیه و روایت» قطـع«عمـومیت داشتن لفـظ 

نیز اجراي حکم، منـوط به درخواست در وقف خاص  نکهیامعتقد است که با توجه به 
است، در صورت درخواست اجراي حـد، فرقی ندارد که ملکیت در  همیعلموقوف

علیهم. البته خود ایشان قائل به ملکیت وقف را از آن خداوند بدانیم یا موقوف
) و آنچه مهم است، حفاظت و محافظت 513(همان : استعلیهم در وقف عام موقوف

 رسیدن سارق به مجازات متناسب با جرم است.از مال وقفی و 
 ادله شمول یعنی؛ تعزیر نه دارد را حـد اقتضاي، سرقت حد ادله بنابراین اطالق

 یا خروج و تخصیص مدعیان این. ندارد تردید جاي، عام موقوفه از سرقت به نسبت
 اجراي به معتقد نه است آنان دوش به اثبات زحمت که هستند حکم از اخراج
 .العموماصاله و االطالقهاصال

هاي فقهی حاکم : مبتنی بر منابع دینی و آموزه. فراگیري و شمول والیت حاکم3.1.5
در موضوع  مثالًدهد. اقداماتی انجام می» ولی«در برخی موارد و موضوعات، به عنوان 

 ظاهـر او دم ولی عنوان به اسالمی جامعه ، حـاکم»ولی دم«قتل هنگام فقدان 
الحاکمُ ولیُ مَن ال ولیَ له). همچنین حاکم، وارث میتی است که هیچ وارثی (ودشیم
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الحاکمُ وارُث مَن ال وارثَ له). بر همین اساس در وقف بنا به نظر برخی، باشد (نداشته 
 عامه مصالح براي وقف دیگر عبارت به یا و باشند محصـور غیر علیهمموقوف اگر
 دست به) دیگري بسیار موارد البته وموارد( این از .دارد نیاز را شرع حاکم قبـول، باشد

 در گفت توانیم رو همین از. حاکم است عمومی، اموال از محافظت مسئـول دیآیم
 صورت در دادخـواهی نیز و موقوفـه مال از حفاظت مسئول عنوان به حـاکم نیز وقف
جانشین مالک خواهد به دیگر سخن، در وقف عام، حاکم  .شودیم ظاهـر، آن به تعدي
توان گفت که وقف عام همانند وقف خاص، واجد فردي هست که بنابراین می؛ بود

، عام وقف در علیهمموقوفمقام قائم تنها نه، حاکم دیگر عبارت به؛ حکم مالک را دارد
 جانشین حاکم نکهی. اداشت خواهد را ولی عنوان، فقهی و دینی منابع تعبیر به بلکه
 و است دارامانت هم زیرا، کندمی خاص وقف مالک از بیشتر را او یفهوظ، است مالک
 مبتنی باید او اعمال تمام و است ولی هم و دهد انجام خوبی به داريامانت وظیفه باید
 .باشد مصلحت بر

جایز  وقف فروش و بیـع، وقف رفتن هـدر از جلوگیري از سوي دیگر براي
 دو در مـوقوفه مال منافـع رفتن هدر از يجلوگیر براي، عام وقف یعنی در؛ است

، اجازه واقـف سوي از مصرف مورد تعییـن عدم و بودن المصرف مجهول صورت
 دخالت و ورود مـوید توانندمی موارد این همه. است شده داده موقوفه مال در تصرف
 او ) مطالبـهتکلیف و وظیفه بلکه(حـق بیانگر و وقفـی مـال سرقت صورت در حـاکم

 سایر تحقق با، عام وقف از سرقت دهدیم نشان خود این. باشند حد اجراي رايب
 .باشد سرقت حد مشمول تواندی، مشرایط

عدم  نکهیا . ناسازگاري عدم اجراي حد با شرایط صحت وقف: دلیل دیگر4.1.5
که همان بقـاي عیـن  اجـراي حـد بر سـارق وقف عام با یکی از شرایط صحت وقف

 در عنوان وقف داخـل دوام نداشته باشد ه، در تعارض است. اگر عینـیمال موقوف
، نه گرددیمو حتی در صورت فوت واقف، عیـن به وراث واقف باز  شودینم

از  همیعلموقوفقصـد و انگیزه اصـلی از وقـف، انتفـاع همیشگی  ایگو. همیعلموقوف
عام در معرض  موقـوفه دام،همیشه و مـُ با مجازات نکردن سـارق، مال موقوفه است.
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و  ردیگیماز شرایط اصلی تحقـق ماهیت وقف) قرار دوام(خطر از دست دادن صفت 
 گونهنیاي به اندازدستاز عدم تناسب مجازات و  سوءاستفادهپیوسته سارقان به دنبال 

 موقوفهجعل حکم دوام و همیشگی بودن  فلسفهناخوشایند با  امدیپاین  .داموال هستن
 ي مستمر از مال وقفی سازگار نیست.مندبهرهلزوم  عام و

 مخالف انگـاره .2.5
. اینان تابدیبرنمعام  موقوفهدیدگاه مخالف، اجـراي حد شرعی را در سرقت از 

 ي نهند.شرویپي را به مــدد طلبیده تا سخنی از سر استدالل اادله
وقف عام، متعلـق به ملکیت در  ندیگویماینان . اقتضـاي ملکیت خداوند: 1.2.5

سرقت از خداوند را غیرقابل تصور و  کندیمخداوند است. این مبنـا آنان را وادار 
عام در عنوان سرقت  موقوفهبر این باورند که ربایش از  رونیهمنامعقول بدانند. از 

 شهیدشد(حکم آن نیز جاري نخواهد  متعاقباً و  ردیگینممصطلح شرعی قرار 
ي است که سرقت و اگونهعبارت دیگر، نسبت خداوند با اشیاء به  به )؛505 :1383،ثانی

تصور کرد چیزي از خداوند،  توانینمدزدي از خداوند متعال، ممکن و شدنی نیست. 
و دانایی مطلق  کرانیبربوده شده و به سرقت برود. هیـچ کار، امـر و رفتـاري از علم 

به عبارت ؛ محدودیتی ندارد گونهـچیهخداوند، بیـرون نیست. دانش و علم خداوند 
. البته معتقدان به این شودیمي کالمی پشتیبانی اگزارهبا  ماًیمستقدیگر، این حکم فقهی 

اگر حـاکم شرع درخواست اجراي حـد را داشته باشد، دست سارق  رندیپذیمدیدگاه 
این دلیل به طور  بنابراین ایشان در ذیل؛ . هر چند که حاکم را مالک ندانیمشودیمقطـع 

و دلیل خود را  انددانستهمشروط، احتمـال جواز قطع دست سارق را نیز مشروع 
در آیه مربوط به سرقت و » السارق و السارقه«و لفظ » قطـع«عمـومیت داشتن لفـظ 

 ).513 :1362ی، نجف دانند(رك:روایت می
جراي حد در سرقت از برخی با مبناي دیگري، با ا. اقتضاي ماهیت وقف عام: 2.2.5

 دیگویماول  مقدمهعام، مخالف هستند. سخنان اینان مرکب از دو مقدمه است.  موقوفه
 مقدمه. رسدیم هیعلموقوفوقف عام، مـوجب فک مالکیت است. چراکه منفعت آن به 

دوم این است که وقف عـام، مالک مشخص و معینی ندارد. با چینش این دو مقدمه به 
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. اینکه مالک شودینمعـام اجـرا  موقوفهدر سرقت از  دیقطعکه  انددهیرساین نتیجه 
مال موقوفه کیست، در حکـم سرقت دخالت ندارد و مال چه ملک واقف باشد و یا 

 ندارد. چرا که از این جهت، مطلق است. ي در اجراي حکمریتأثعلیه،  ملک موقوف
 به آن منفعت وصول جهتاست به  ملک ماهیت وقف عـام، فک بنابر پذیرش اینکه

و اگر سارق  شودینمجاري  دیقطععلیه، در این صورت در وقف عام، حکـم  موقوف
 کسی ملک نکهیا بدزدد، به دلیل زکات)، عامه است(مانند مورد مصرف که را چیزي
و تفاوت  نبودنیکی ).231: 1425ی،نیخميموسو (رك:ردیگینمصورت  دیقطع نیست،

آنی ثمره  که خاص در وقف ؛ اماشودیممین دو مقـدمه معلـوم وقف عام و خاص از ه
تحت  دارد، سـارق وجود مشخصی مالک آن براي و علیه استایجاد ملکیت موقوف

این گروه، سرقت از زکات را نیز  .بود خواهد حـد عمـوم حکم سرقت، مستوجب
و در واقع آن  رندیگینمبراي آن، مالک خاص در نظر  چراکه .دانندینم دیقطعموجب 

. به دیگر سخن، ماهیـت و حقیقت وقف عـام از آن دانندینمرا در ملکیت فرد خاصی 
قطع دست  اجازهي است که اگونهشود، به جهت که مالک خاصی در آن تصور نمی

 .دهدینمسارق را 
در مبانی و مجاري مجازات و کیفر در الحـدود تـدراء بالشبـهات:  قاعـده .3.2.5

است. در صورت عدم  برخورداراز صالبت و صولت فراوانی  »درء« قـاعدهسالم، فقه ا
درء در اجراي حد سرقت وقف عام مـوجه  قاعدهپیشین، تمسک به  ادلـهتکافوي 

 موقـوفهاست. با تردید و پیدایش شبهه در انطباق عنوان سرقت و سارق بر سارق از 
 .ددهینماجراي حـد را  اجازهعام، این قاعـده 

 
 ی به ادلـــهنگـاه .6

موافقان اجراي حد در تمسک به  ادلـه رسدیم، به نظر گفتهشیپ ادلهدر  تأملبا 
باالجمال برخی از ایشان  اگرچه آیات و روایات از استحکام بیشتري برخوردار است.

که در صورت قول به مالکیت خداوند نیز حاکم همچنان از جهت صیانت از  اندرفتهیپذ
داشت جامعه و اموال وقفی، به حکم عقل، حـق مطالبه و اجراي حکم را خواهد  منافـع
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 ).505 :1383شهید ثانی،(
اند نمودهاما برخی همچنان در اینکه حاکم حق مطالبه دارد یا خیر، تردید 

دارد که اگر بپذیریم حاکم، حق مطالبه  استی درحال). این 231: 1425خمینی، موسوي(
شد)، دیگر بحث تعیین مالک در موقوفات عام، خصوصیت ندارد. حتی اگر مالک نبا(

به  منـوط چرا که در وقف خاص نیز که مالک مشخص و منحصر دارد، اجراي حکم،
است. همچنین مخالفان اجراي حـد، گـاه با تمسک به مقتضـاي  همیعلموقوف مطالبه

نه سببی براي وقف(به عنـوان سببی براي فک ملک و سلب مالکیت مالک از خود و 
مالک معین و مشخصی وجود  اساساًانتقال ملک)، بر این باورند که در وقف عـام، 

ي رأندارد. این نگرش با دیدگاه مشهور امامیـه، همخـوانی ندارد. چرا که مشهور فقهاء، 
، اما با انددادهبه تملیکی بودن وقف و همچنین مالکیت موقوف علیهم در وقف عام 

مخالفان اجراي حـد، مناسب است مالکیت وقف عام و  شبههي حـل وجـود این، برا
چه در مقام مالک و چه در جایگاه مجري و مسئول  -امکان مطالبه حد توسط حاکم 

به عنوان یکی از مبانی مستحکم دیدگاه  -صیانت از اموال عمومی و موقوفات عام
 برگزیده، تبیین شود.

 
 . تملیکی بودن وقف7

امیه قائل به تملیکی و انتقالی بودن ماهیت وقف هستند تا جایی ي اممشهور فقها
و تنها برخی نسبت به غیر  )287 تا:یب طوسی،اند (نمودهکه برخی، ادعاي اجماع 

 :1414و طباطبایی یزدي،  257 :1400حکیم،اند(نمودهتملیکی بودن وقف عام تشکیک 
 )226 :1405و بحرانی، 232

 
 دن وقفغیرتملیکی بو ادلـه .1.7

مرحوم کاشف الغطاء به روایت  :»الثَّمَرَةَ وَسَبِّـلِ األَصْلَ حَبِّـسِ« ينبو . حدیث1.1.7
) استنـاد نموده و 74 :1408و نوري، 126 :1405ص)(بحرانی،(امبریپمشهوري از 
کننده،  مالکیت حبس رهیدا از آن خروج مـوجب شد، حبس کسی بر مالی معتقدند اگر
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 مراد نکهیابه  کندیمما را رهنمون  و درنگ اما دقت؛ )71: 1359غطاء،الکاشفشود (ینم
 گردیده، حبس وقف او بر مال که کسی شده، بر وقف مـال که استآن  ،»تحبیس« از
 آن در دیگري مالکانه تصرفات یا بفروشد را آن تواندنمی وي که معنی این به .شودمی

 منافات ندارد. دهد و این معنا با تملیکی بودن وقف انجام
 
 براي کننده وقف عـام، وقفدر  وقف عام به اعتاق و اعراض از مال: اسیق .2.1.7

 را خود برده که موالیی است مانند؛ نمایدمی وقف به متعـال، مبادرت خداوند به تقرّب
وقف نیز،  در شود.می وي، منفک تیملک از برده حقیقت در و کندمی آزاد خدا راه در

: نک(یابدمی انتقال متعال خداوند به و شده ، منفککننـدهوقف از ی نیزوقف مـال
). البته این سخن، خالی از مناقشه 232 :1414و طباطبایی یزدي، 225 :1405ی،بحران
زیرا داشتن قصد قربت با تملیکی بودن وقف، منافـات و مغایرت ندارد. عالوه ؛ نیست

عمل اعراض از  همچنان کهپذیرفته نشده است. اینکه قیاس مستنبط العله در فقه امامیه 
تحبیس اصل و اطـالق منفعت که در  سنگهممال از نظر ماهیت فقهی، مصداق و 

 مقتضیاتی همانند و یکسان نخواهد داشت. لزوماً، نیست و دهـدیموقف رخ 
 
 مصالح وقفادله  کنند که ازمی ی اظهاربرخ وقف: ادلهو اجمال  سکوت .3.1.7

 وقف مالکیت از وقفی مال اینکه از بیشتر مساجد، یا تهیدستان براي وقف مانند عمومی
 ).226 :1405و بحرانی، 257 :1410حکیم،شود(نمی گردد، استفادهمی کننده، خارج

 
 وقف خداوند به تقرب براي رامـال  ،واقف قصد تملیک توسط واقف: عدم .4.1.7
؛ ). البته این استدالل پذیرفتنی نیست225: 1405ندارد(بحرانی، تملیک قصد و کندمی

 تملیک به را مال آن اینکه بادهنده صدقه داشتن قربت قصد و مال بودن صدقه زیرا بین
 ، زکات رازکات دهنده کهطور همان .ندارد درآورد، منافاتی وجود متعال خداوند غیر
توجه به آنچه بیان  اب .شوندیم آن مالک زین کنندگانافتیدر و پردازدیم قربت قصد به

 ؛ اماتر استقول مشهور فقها مبنی بر تملیکی بودن وقف قابل دفاع رسدیمشد به نظر 



 1396پاییز ، سوم شماره، نهم دوره مطالعات حقوقی/ مجله                          20

ي امامیه به اتفاق فقها ها متفاوت است.در اینکه در وقف عام مالک کیست، دیدگاه
 موقوفه، تصرف مال منفعت و عین در تواندمعتقدند واقف(در وقف عام و خاص) نمی

: 1387طوسی،است( رفته بین از وقفی مال به نسبت او مین رو مالکیتکند و از ه
 298 :1375،زهرهاند(ابنکرده اجماع ادعاي دیدگاه این امامیه بر فقیهان از يتعداد .)540
). این ادعا به 309: 1404مقداد، فاضل و 513 :1362و نجفی، 153 :1411ادریس، و ابن
دانند می عدم مالکیت واقف را نه تنها اجماع بر دلیل مهمترین ي است که برخیاگونه
این  در .)84 :1425ی،نیخمياند(موسودانسته متشرعه ضروریات باالتر آن را از بلکه
معتقد است وقف، اخـراج  شانیا مدعی است واقف، مالک است. الغطا کاشف میان،

مقید و  مال از ملک و تملیک به غیر نیست بلکه مالک با وقف، فقط مالکیت خود را
همین » حبس االصل و سّبل الثمر«در » حبـس عین«. به نظر وي، ظاهر کندیممحبوس 

). سستی این تلقی در این است که باید توجه داشت لزوم 71: 1359الغطاء،کاشفاست(
عین را  توانیمبلکه  حبس عین با خروج آن از مالکیت واقف، تعـارض و تنافی ندارد.

 :1362بـس کرد و از نقل و انتقال آن جلوگیري نمود(نجفی،ح همیعلموقوفدر ملکیت 
514.( 

، اما در موقـوفات عـام، خداوند را مالک اندرفتهیپذبرخی ماهیت تملیکی وقف را 
). اتکاي 1418:302و شهید اول، 1414:62کرکی،محقق و 1383:357شهیدثانی،( دانندیم

علیهم در موقوفات عامه یت موقوفاستدالل و استناد ایشان، عدم امکان تصور مالک
مالکیت فردي معین و مشخص از میان آنان ترجیح بالمرجح  کهنیااست به جهت 

: 1405بحرانی،(ستیناست و از دیگر سو مالکیت فرد فرد آنان، قابل احصاء و تصور 
. این استدالل و استنـاد، قوت و قدرت کافی را ندارد. چراکه این گروه تصور و )225

اما این نگـرش در فقـه، ؛ نندیبیممشکل و ناشدنی  از مالکیت را گونهنیا تصویر
مصادیق زیادي دارد. در زکات، فقـرا، مساکین و دیگر مستحقان زکات بر زکات 

عام و  گونهبه (يافرادبراي  که مـوصی، مالی را آنگاه در وصی نیهمچنمالکیت دارند. 
افراد لهم(یمـوص، کندیمعیین) وصیت با ذکر صفت و ویژگی و نه با ذکر نام و ت
مالکیت  گرید نمونه. شوندیم بهیمـوصمختلف و متعدد و غیرقابل احصاء)، مالک 

است که ملک عمـوم است و نه ملک فرد مشخص و معین. این  العنـوهمفتوحي هانیزم
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معلوم ، مـانع انتقـال مالکیت نیست. با این بیان االحصاءعـدم دهدیمنشان  هانمونه
مالکیت خداوند را  توانینمبودن مالکان در وقف عام،  االحصاءعدمبه استنـاد  شودیم

مذکور، حکم به عدم تصور و  مقدمهنتیجه گرفت. با عدم استنتاج مالکیت خداوند از 
 :1425ی،نیخميموسو رك:(دینمایم هیپایبو  ـلیدلیبعـام،  موقوفهتحقق سرقت از 

19( 
به نقل فقهاء(به گزارش صاحب مسالک) و نظر مشهور (یاماماي دیدگاه اکثر فقه

و  1383:505شهید ثانی،است( همیعلموقوفمالکیت  رفتنیپذ از کفایه و مفتاح الکرامه)،
دو مقدمـه است: یکی  هیپا). استدالل این دسته از فقهاء بر 135 :1419ی،عاملینیحس
تصور  نکهیا. دیگر شودیمفـه، قطـع حقوقی واقف با موقـو رابطـهدر اثر وقف،  کهنیا

برآیند این مقدمات، مالکیت  رونیهمملک بدون مالک در وقف، صحیح نیست. از 
 .کندیمو پشتیبانی  دییتأي را رأاست. دالیل دیگري این  همیعلموقوف

 بتال فی بتّاً هی صدقۀ...« در بخشی از روایت معروف در موضوع وقف آمده است:
 یعنی :)303 :1409حر عاملی،...(و التورث و التوهب التباع سبیله عابر و اهللابیت حجیج
 و برايشده قطع آن صاحب از که است ايجوشید، صدقـه زمین از که ايچشمه

 به و گردد شود و هبه فروخته دینبا است. شدهوقف مسافـران و خداخانه  حاجیـان
 ....برسد ارث

. اینان بر این باورند این رندیپذینما برخی داللت این دلیل را در اثبات مدع
نیست و  همیعلموقوف مالکیت اثبـات و واقـف مالکیت انقطاع روایت، مفیـد اثبات
 سوي از است. خواه وقفی مال از مالکیت کلی و اجمالی انقطـاع اطالق آن تنها مقتضی

)؛ 1425:84ی،نیخمي(موسوشده است وقف وي به که کسی سوي از خواه وکننده وقف
وجـود مالکیت) از مال وقفی ( تیمالکبه عبارت دیگر اطــالق روایت، اقتضـاء دارد 

این سخن، پذیرش این نتیجه است که مـال بدون مالک باشد.  الزمهاما ؛ برداشته شود
مبنـاي ایشان در تناقض با این برداشت و نگرش است. چراکه وي در موارد دیگر از 

ملکیت متزلزل تا سررسید سال متزلزل( گونها مالک به ر آنان جمله مستحقان زکات،
. روشن است که بعد از سررسید، مالکیت مستقر و قطعی آنان را داندیمزراعی) 

 )19 :1425 ی،نیخمي(موسو .ردیپذیم
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ي همه خاص است. وقفدلیل دیگر این گروه، عـدم تمایز ماهوي وقف عام و 
. با اندرفتهیپذرا در وقف خاص  همیعلوقوفمباورمنـدان تملیکی بودن وقف، مالکیت 

و عدم تمایز وقف عام و خاص از حیث ماهیت وقف، مالک  متفاوت نبودنتوجه به 
موافقان و باورمندان این نظریه،  کثرت دانست. همیعلموقوف توانیمموقوفات عامه را 

بداند  لمحتم را قول این بر اجماع ادعاي امکان جواهر را وادار نموده است صاحب
. معتقدان به دیدگاه تملیـکی بودن وقـف، تمایز و مغـایرت ماهوي )1362:91نجفی،(

. وقف عام از جهت انطباق عنوان وقف تابندینمبین وقف عام و وقف خاص را بر 
وقف خاص، همه باالتفـاق، مالکیت  در شرعی و مصطلح، همانند وقف خاص است.

یعنی اثر و ؛ قف عام نیز همین اقتضاء را دارد. ماهیت ورندیپذیمرا  همیعلموقوف
بر مال وقفی است. به سبب همین عـدم  همیعلموقوفاقتضاي وقف عام، مالکیـت 

افراد تمایز ماهـوي، موقوفات عـام نیز مانند موقوفات خاص، به ملکیت 
از مال  کهنیاسارق در وقف خاص به  دیقطعو تعلیل  ندیآیدرم) همیعل(موقوف

 :1408حلی، محقق رك:(، سرقت کرده است، در وقـف عـام نیز جریان دارددارتیمالک
). برخی از فقیهـان، هرچند اطـالق عبارت(مـال مـوقـوفـه) را دال بر عدم تفاوت 163

النـه شده(قیدي که در آخر آورده  ندیگویموقف خاص و وقف عام دانسته اما 
تعبیر در وقف خاص، همانند  . ظهور اینکندیممملـوك) داللـت بر وقف خاص 

 توانیماما ؛ شودیمکه مـانـع بروز و نمـود وضعیت اطالقی  کندیمي عمل انهیقر
) را ) و (مَلِکَعبارت ( ي که اگونه، مطلـق و فراگیـر دانست به همچنانالنه مملوكٌ

پذیرش عـدم  ـجهینت، رونیهمهر دو) بشود. از عام (شامل وقف خاص و وقف 
بر مال وقفی در  همیعلموقوف مالک دانستنهـوي وقف خاص و وقف عـام، تفـاوت ما

بنابراین از این جهت، مانعی بر سر راه اجـراي حد سرقت از وقف عام ؛ وقف عام است
این صورت اگر سارق از وقف عام نیز سرقت کند، دستش قطع  در وجود ندارد.

 ).117 :1412موسوي گلپایگانی،شود (یم
)، لزوم الناسحقو هم  اهللاسرقت (حقي بودن حد ادو جنبهسک به سرانجام با تم

. با فرض عـدم پذیرش و شودیماجراي حد در سرقت از وقف عام، نتیجه گرفته 
مـوارد  توانیمي مالک در وقف عـام که خواستار اجـراي حـد شود، ریتصـورناپذ
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شـارع مجـازات و حـد  ،اهللاحقمتعددي را در فقه ارائه کرد که با وجود تعـرض به 
شرعی تعیین کرده و حـاکم، حـق مطالبه و اجراي آن را دارد. چراکه در واقـع، هدف 

بنابراین منافاتی بین ؛ الهی است و حدوداصلی از تشریع حدود، احتـرام به حقوق 
اجراي حـد شرعی توسط  همچنان کهو اعمال حدود شرعی نیست.  اهللاحقتجاوز به 

دفاع از امنیت اخالقی و روانی جامعه است، قطـع  منافی عفت برايحاکم در اعمال 
 دست سارق در سرقت موقوفات عـام نیز براي دفاع از منافع جامعه خواهد بود.

 
 . نتیجه8

در نظام تقنینی جمهوري اسالمی ایران، در بایستگیِ  گذارقانونفقیهان امامی و 
اما در ؛ خاص، اتفاق نظر دارند اجراي حد و کیفر قطع دست در سرقت از موقوفات

ي ادلـه رسدیمنظر  به ی خالی است.داستانهمي عام، جـاي این موقوفهمورد سرقت 
 از روایات و آیات به تمسک موافقِ اجراي حـد بر سارق مال در موقوفات عام در

است. عالوه اینکه دلیل مخالفان اجراي حد، کـافی، مکفـی  برخوردار بیشتري استحکام
 لیدل ي تدراء الحـدود بالشبـهات نیست.قاعـده مثبـت ادعاي ایشان مبنی بر جریان و

و نیز غیـر  )به عنوان سببی براي فک ملکوقف(ي اینـان تمسک به مقتضاي عمده
تملیکی بودن وقف است یا آنکه در صورت قـول به تملیکی بودن، خـداوند را مالک 

طلح شرعی را در ربودن مال موقوفه محقق مص و بدین ترتیب عنوان سرقت دانندیم
و  جدي است يمناقشهاین نگرش، قابل  سازدیم. بررسی مبانی آنان، آشکار دانندینم

افزودنی است با توجه رویکرد شارع در تبیین وظایف حاکم در  در نتیجه، ناپذیرفتنی.
کم و در جامعه، حتی اگر مالک موقوفات عام را حا الناسحقو  اهللاحقاجراي 
ي حاکم براي اجراي حـد سرقت مطالبـهو بلکه وظیفه) حق (ندانیم، باز  همیعلموقوف

و  محکـم و مستحکم نظري و از مشروعیت قانونی الزم گاههیاز تک، اهللاحقبا عنوان 
 کافـی برخوردار است.

 
هانوشتیپ
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علیه است) و زیرا در حبس و حصار موقوف؛ ع استیعنی تصرفات در آن ممنودار؛ نما (نگهاصل را محبوس«. 1
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