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Vznik „náboÏenské“ nadace (waqf)
a její v˘znam pro ranou
muslimskou spoleãnost

Miroslav Melãák

Waqf (pl. awqáf)1 je podstatné jméno slovesné od arabského slovesa wa-
qafa, coÏ znamená „zastavit“, v islámské právní terminologii pak zamezit,
aby se vûc stala majetkem tfietí osoby. Zfiízením waqfu jeho zakladatel (wá-
qif) zastavil navûky svÛj soukrom˘ majetek (milk) pro urãit˘ „zboÏn˘“ ú-
ãel, jenÏ b˘val definován v nadaãní listinû (waqfíja). Zakladatel se tímto
zfiekl sv˘ch vlastnick˘ch práv na pfiedmût waqfu, kter˘ byl nadále povaÏo-
ván za nezciziteln˘, nemohl b˘t prodán, darován ani dûdûn.

Moderní orientalistika rozli‰uje mezi dvûma druhy waqfu se zcela od-
li‰n˘mi socio-ekonomick˘mi v˘znamy. Prvním z nich je tzv. waqf chajrí,
dobroãinná nadace, jeÏ b˘vala zakládána nejãastûji ve prospûch kultovních
zafiízení (me‰ita, madrasa, súfijská záwija, chánqáh) nebo na podporu ji-
n˘ch vefiejnû prospû‰n˘ch projektÛ (sabíl, kuttáb, máristán, v˘vafiovna pro
chudé), které samy nesly status waqfu. Pro údrÏbu tohoto druhu waqfu, fi-
nancování jeho personálu, a pfiípadnû pro jeho samotnou v˘stavbu, b˘val
zmûnûn ve waqf jin˘, v˘nos produkující majetek (zemûdûlská pÛda, chán,
karavanseráj). V pfiípadû dobroãinn˘ch nadací byl proto termínem waqf
shodnû oznaãován jak majetek, kter˘ v˘nos produkoval, tak zafiízení, kte-
ré tento v˘nos konzumovalo. Waqf chajrí je obvykle chápán jako v˘raz
dobroãinn˘ch zájmÛ zakladatele s cílem podporovat islámskou religiozitu,
náboÏenské vzdûlávání v muslimské spoleãnosti, pfiípadnû ekonomicky
zajistit slab‰í skupiny obyvatelstva.

Za naprost˘ protiklad dobroãinné nadace je povaÏována nadace rodin-
ná, tzv. waqf ahlí. Jednalo se o majetkovû men‰í nadace, sestávající z jed-
noho domu, zahrady nebo sadu. Jejich charakteristick˘m rysem bylo urãe-
ní nadaãních v˘nosÛ rodinû zakladatele a jejich potomkÛm, ãasto, ne v‰ak
v˘luãnû, pouze v muÏské agnátské linii, a teprve po jejím skonãení b˘valy
v˘nosy takov˘ch nadací pfievádûny na koneãn˘ „zboÏn˘“ úãel (nejãastûji
chudina, svatá mûsta Mekka a Medína, náboÏenská instituce, aj.). Pfiesto-
Ïe naprostá vût‰ina nadaãních listin rodinn˘ch waqfÛ zmínku o koneãném

1 V severoafrické oblasti se k oznaãení nadací pouÏívá termín habs, hubs nebo hubus (pl.
ahbás), ve francouzsky psané právní literatufie pak termín habous.
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