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 وقف علی من ینقرض : 16مسئله 

 

 گذشته مباحثخالصه 

 
بر  به ادلۀگذشت.  در مساله وقف علی من ینقرض بود. اقوالتحریر درباره  16مساله  بحث در

در وقف  . نظیر چهار دلیلی کهادله بطلان وقف را بررسی کردیم ت وقف رسیدیم. ابتداصح بطلان یا
، یکی دخالت تا بید در مفهوم در اینجا هم ادعا شده سه دلیل را برسی کردیم اقامه شده بود الی مدة

اینجا، و سرّش را از جهات  در ا ن مساله قابل تمسک است و نه در نه روشن شد وقف بود، که
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و استدراکی در بحث لازم بود که جلسه گذشته عرض کردیم. و اینکه دخالت لف عرض کردیم. مخت
تا بید در مفهوم عرفی وقف و نه در صورت مستدرکش هیچکدام درست نیست. بنابر این اولین دلیل بر 

 بطلان مردود بود.
محقق  بطلانبر  که اجماع وقف الی مدة بر خلاف مساله سابق یعنی دلیل دوم اجماع بود، که

ک البته به نظر ما یظاهرا اجماعی محقق نیست.  وقف علی من ینقرض حاضر یعنی مسا له در ، بود
 ا مد. اجماع دیگری هست که بحثش خواهد

 . پس این دلیل دوم هم ناتمام بود

جریان اصاله الفساد به خاطر عدم وجود  :ادامه بررسی دلیل سوم بر بطالن
 کبرای عمومات و اطالقات

 ، شکمات و اطلاقات نداشته باشیمصحت از عمو  در فرض اینکه دلیلی برل سوم این بود که دلی
دافعی ندارد ولذا اصالت عدم تحقق مسبب حاکم است. و اگر شخص بخواهد یقین کند  ،در سبب

که مسبب هست باید تمام ا ن شروطی که مشکوک است را بیاورد تا یقین کند که مسبب هم ا مده 
جود و ن به اصالة الفساد در باب شک در اسباب و مسببات تعبیر می کنند. و ما چون است. که از ای

لی عالوقوف » وقف مانند، یا عمومات باب «اوفوا بالعقود»عمومات به نحو عام در همه ابواب مثل 
. قوف ..را انکار کردیم )که اوفوا بالعقود در مقام نمی ا ید، و تمسک به الو  «حسب ما یقفها اهلها

ما نمی  ]ولو[ و از این جهت الفساد محّکم است.به نظر می ا ید که اصالة  (،صحیح نیست هم
 اشدمنقطع الا خر نب مشروط است به اینکه ع و اینکه وقفمی شود شرطیت عدم الانقطاگوئیم اثبات 

 ا ورد تا یقین کنیم که مسبب ا مده است. شرط را ولی از باب قدر متیقن باید
 سوم در فرض خودش علی الظاهر درست است. بنابر این، این دلیل 
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 اشکال صغروی درتمسک به عمومات و اطالقات به خاطر عدم احراز تحقق وقف

منتهی اینجا یک بحث دیگری هم وجود دارد که بحث دقیقی است که به کمک همین دلیل 
قفها سب ما یاوفوا بالعقود یا الوقوف علی حدر مقام مانند  اکبر  وجودبطلان می ا ید. عرض کردیم 

 ا وجهماهلها اختلافی و مبنایی است، خیلی از بزرگان این عمومات و اطلاقات را قبول دارند، ولی 
 عدم التزام خودمان را تبعا لعده ای از محققین عرض کردیم. 

 د علیه کسانی که می خواهند چنیناما در باب به نظر می ا ید که مشکل دیگری هم وجود دار 
اصل  کنند. و ا ن این است که به نظر می ا ید ما در مسا له تا بید شکی داریم دررا تصحیح  ییوقفها

 .تمسک کرد با وجود این شک دیگر نمی شود به اطلاق یا عموم و تحقق وقف عرفی
 

 لزوم احراز عنوان برای تمسک به اطالقات و عمومات

 
است که عنوانی بطور کلی تمسک به اطلاقات و عمومات در جائی توضیح مطلب این است که: 

که حکم روی ا ن رفته محرز باشد، توسعه اش به حصصش محل شک باشد، ا نوقت با اطلاق و عموم 
ر اخل دتوسعه می دهیم. مثلا فرض کنید در روایتی ا مده اکرم العالم، شک داریم که عالم فاسق هم د

نیم اثبات می ک اشدق در متعلق المتعلق که عالم ببا اجرای اطلا ما این وجوب اکرام هست یا نه،
 عنوان عالمباشد و منتهی این اطلاق زمانی میسر شده است که عالم تطبیق شده  توسعه حکم را.

ز . یعنی ا ن متعلق المتعلق یا در جاهایی متعلق که متعلق تکلیف است باید محر باشدمحرز شده 
 اطلاق. باشد، شک ما در سریان حکم نسبت به حصص همین طبیعت یا کلی باشد. این در 
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 در عموم هم همینطور است. اکرم کل عالم در جائی است که عالم بودن محرز باشد، منتهی شک
ی ارد مداریم که ا یا عالم فاسق هم مورد وجوب اکرام هست یا نه، با اکرم کل عالم که ادات عموم د

وانی که ا ن عنخواهیم توسعه بدهیم به همه عالمها چه فاسق باشند چه نباشند. خب بعد از این است 
 که در حکم اخذ شده )مثل عالم( محرز شده باشد. 

 اما اگر شما در عنوان عالم شک داشته باشید، نه عموم جاری است و نه اطلاق. 
ک در بحث ما یک وقتی این است که وقف یا اجاره یا بیع یا هبه عناوین عرفی اش محرز است ش

ا نفی نه، با تمسک به اطلاق دلیل امضاء ا ن قید ر می کنیم ا یا شرعا یک قید مازادی دخیل است یا 
وشن می کنیم. )این را دقت کنید می گوئیم دلیل امضاء. نمی گوئیم هر دلیلی. چون دلیل امضاء ر

م(. ما یاست که موضوعش بیع عرفی و اجاره عرفی و وقف عرفی است با توضیحی که عرض می کن
ی وقت ملازم است یا نه، ا ن ست، ا یا قیدی مثل تا بیدرفا وقف ااگر شک کنیم که مازاد بر ا نچه که ع

طلاق م و اگوئیم اگر عموم یا اطلاقی داریم )که ا قایان ادعا می کنند و ما منکریم( می گوئیم با عمو 
فی، ان عر تصحیح می کنیم. اما اگر ما احتمال دادیم دخالت تا بید را یا عدم الانقطاع را در خود عنو 

ا میم به اطلاق یا عموم. مثلا فرض کنید اگر گفتند الوقوف علی حسب دیگر نمی توانیم تمسک کن
 تمسک حاصل باشد و این هم دلیل امضاء باشد تا ما به اطلاقش ییقفها اهلها، باید عنوان وقف عرف

 کنیم. اما اگر در وقف بودن عرفی اش شک کنیم، دیگر قابل تمسک به اطلاقات نیست. 
شکال است اطلاق روی این عناوین است. اما مثل اوفوا بالعقود االبته اطلاقی که محل بحث ما )

 .(دیگری دارد که عرض کردیم
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 در« تأبید و عدم االنقطاع» احتمال دخالت عدم احراز عنوان عرفی وقف به دلیل
  آن

 
ر دحالا در بحث ما که بحث تا بید و عدم الانقطاع است، ما واقعا احتمال می دهیم که اینها 

تقوم مرا  وقف می کنند ما نمی دانیم ا یا ا ن عرفی وقف دخیل باشد. یعنی عقلاء وقتی کهخود ماهیت 
انند یا می د به تا بید می دانند یا نه. ا یا متقوم به عدم الانقطاع به این معنا که منقطع الا خر نباشد

  .احراز کنید نمی دانند. شک داریم. با وجود این شک شما نمی توانید عنوان عرفی وقف را
ود ه این ببرخی موارد دیگر. اینجا شک ما گرچه ابتداءا راجع ب و مورد بنابر این فرق است بین این

نه،  که به لحاظ شرع و احکام شرعی ا یا در وقف تا بید شرط است یا نه، عدم الانقطاع شرط است یا
اء ادله امض اهیت عرفیه که موضوعدر خود ماین دو شرط ممکن است ولی بعد از تا مل می بینیم که 

ن ست دخیل باشد. پس ما اصلا بدون این شرط احراز نمی کنیم وقفی محقق شده تا بخواهیم از ا  ا
 اطلاق یا عموم بگیریم. 

 این یک مشکل دیگر است.
 

مفهوم عدم اشکال به تمسک به ادله امضاء به دلیل عدم دخالت برخی از قیود در 
 معامالت عرفی

 
قی وقت برنگردید اشکال کنید که اگر اینطور باشد پس هیچ اطلاالبته این را توجه کنید، یک 

 جاری نیست، چون همیشه ممکن است شک کنیم. 
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ا می منه، در بعضی از شروط ما یقین داریم عرفا دخیل نیست. مثلا در بیع ا یا عربیت شرط است؟ 
ت د، کسی هیچوقتمام دنیا دارند خرید و فروش می کنند و عنوان بیع را هم اطلاق می کننگوئیم 

ت. نمی گوید که مثلا ا ن سر دنیا باید به عربی صحبت کنند. این در بیع عرفی که خیلی روشن اس
که حالا یک )بحث دیگری است،  اد در بیع ممضاة شرعی دخیل است ا نحالا اگر کسی احتمال د

ن یست، انساعده ای می گویند ما ا نجا هم یقین داریم که دخیل نیست، ولذا اصلا نیاز به اصل ن
، نسبت به دخالت این قید مثلا عربیت .(حالا ا ن بحث ا خری است مطمئن است که دخالت ندارد.

ء امضارا بیع عرفیدخیل نیست. ا نوقت احل الله البیع می ا ید  ابیع عرفی مسلّمو در معاملات  این قید
 در بیع عرفی عربیت شرط نیست.  ومی کند 

باشد. ماضویت در بیع عرفی شرط نیست. ا ن چیزی که بعید نیست که ماضویت هم همینطور 
با مضارع.  می شود وهم محقق هست انشاءی است که در بیع حاصل می شود. انشاء هم با ماضی

نم کل می بگوئیم این را به شما می فروشم بقصد الانشاء نه به قصد ا خبار ا ینده و طرف هم بگوید قبو 
ه ی نیست حتما باید به صیغه ماضویت باشد، در عرف کبه قصد انشاء، اینکه بگوئیم نه این کاف

قائل شده  حالا اگر ما احتمال بدهیم که شارع یک خصوصیتی برای ماضویت)حتما اینطور نیست. 
 ما می توانیم اطلاق و عموم جاری کنیم.  بحث دیگری است(. لذا ا ن

جای دیگر هم می  مقصود این است که این شبهه ای را که ما در بحث وقف کردیم شبیهش در
شود، منتهی نفرمائید که دیگر سّد باب اخذ به اطلاق و عموم می شود. چون خیلی جاها ما تردید 

اجاره عرفی، هبه عرفی، رهن عرفی و وقف عرفی.  باشد یا نمی کنیم که یک شیئی شرط بیع عرفی
و امضاء شارع  شک نمی کنیم. ولذا ا نجاها جای اطلاق گرفتن است اگر شک در تقوم مسبب شرعی

 داشته باشیم. 
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 این هم راجع به این مسا له
و  بنابر این نتیجه این می شود که اشکال سوم مسجل تر می شود. ما دلیلی از عمومات نتیجه:

 دو جهت: اطلاقات نداریم از 
رد، و یک اشکال این است که ما کبرایش را منکریم، که اصلا اوفوا بالعقود به درد مقام نمی خو 

 ف علی حسب ما یقفها اهلها در مقام امضاء نیست. الوقو 
اشکال دیگر این است که اصلا شکی که ما داریم سرایت می کند به مفهوم عرفی و جا برای 

 اطلاق گرفتن نیست.
 

 موضوع ادله امضاء، عناوین عرفی است

 
ن رفی ایادله امضاء متوجه عناوین ع ،این نکته را هم من اضافه کنم: به تناسب حکم و موضوع

. واضح است که وقف دکنبیع شرعی را امضاء نمیشارع معاملات می شود. چون واضح است که 
 . دلیل امضاء نیامده است که وقف شرعی را امضاء کند. اگر وقف شرعیکندنمیشرعی را امضاء 

فوا و باشد امضاء نمی خواهد. به تناسب حکم و موضوع، موضوع دلیل امضاء مثل احل الله البیع و ا
 بالعقود همان عقدهای عرفی است، بیع عرفی است، اجاره عرفی است، وقف عرفی است. 

  

 برخی موضوع ادله ترتب اثر را عناوین شرعی می دانند
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مانند  ،باشد اثری بر عنوانمواردی که دلیل صادر شده دلیل امضا نباشد بلکه دلیل ترتب  بله! در
اقتضاء  عده ای معتقدند تناسب حکم وموضوعه باشد در اینجا یا  اجار دلیل ترتب اثری بر بیع اینکه 

 ناوین شرعی باشد. ع می کند که موضوع دلیل
ن توان ا  بمثلا در مثل احل الله البیع که دلیل امضاء است، می گوئیم متعلق ا ن بیع عرفی است، تا 

به  ستعان ابیّ  برای بیع یا برایتثبیت حکم خیار در مقام امضاء کرد. اما در مثل البیعان بالخیار که را 
بت خیار ثادارد. گویی شارع می فرماید  وضوع مراد بیعی است که شارع ا ن را قبولتناسب حکم و م

  .ا ن بیعی که من قبولش دارم است برای ا ن بیعی که بیع من است؛
به مثلا محقق اصفهانی ره در بحث بیع نظرش این است که می گوید در مثل البیعان بالخیار 

س بر بیعی که مورد قبول شارع است بار می شود. پ که حکم خیارظهور دارد تناسب حکم و موضوع 
 موضوعش بیع ممضاة شرعی است

 

 موضوع ادله ترتب اثر نیز عنوان عرفی است اال ما خرج بالحجة

 
معلوم نیست حتی در ادله ترتب اثر نیز به لحاظ کبروی و قاعده کلی اما واقع این است که 

لا بتوان گفت در اینجا نیز موضوع همان عنوان عرفی است. مثچه بسا  وضوع، عنوان شرعی باشد؛م
 شود مگر ما خرج بالدلیل.می مترتب مطلق بیع عرفیدر بیعان بالخیار، خیار بر 

بگوید ظهورش این  شود وجهی دارد کهظهور  قائل به اگر کسی از باب تناسب حکم و موضوع بله
به لحاظ کبروی وثبوتا بعید نیست بگوئیم البیعان بالخیار هم  ع شرعی است و گرنهکه موضوع بی است

شده  های عرفی که فاسد است شرعا خارجعان عرفی را می گیرد الا ما خرج بالدلیل، مثلا بیعمطلق بیّ 
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عان است، مطلق بیع است الا ما خرج بالدلیل یعنی بالحجة. چیزی که حجت ، اما موضوعش بیّ باشد
 عان باقی است.خروجش نباشد تحت البیّ بر 

 این هم راجع به این مسا له.
فوا ومات عام مثل ا و نتیجه تا اینجا این شد که به نظر می رسد اگر ما از کسانی هستیم که عم

ر ب، و عمومات خاص باب وقف مثل الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها را قبول نداریم، ما بالعقود
. و لت عدم ترتب مسبب باید قائل شویم که این شکوک قابل دفع نیستنداساس اصالة الفساد یا اصا

د نتیجه اش این می شود که گویی اینها شرط هستند. عدم الانقطاع مثل عدم وقف الی مدة می شو 
 شرط، ولذا وقف علی من ینقرض غالبا باطل می شود. باطل به این معنا که چون نمی دانیم ا یا

ض و ینقر  ئیم اگر می خواهیم ترتب اثر باشد وقفمان نباید از قبیل علی منصحیح است یا نه، باید بگو 
 منقطع الا خر باشد.

 

 رضوقف علی من ینق بر نفی بطالنادعای اجماع بررسی 

 
ین نکته ای که اینجا باید اضافه کنم که یک مقدار تصمیم گیری در مسا له را دشوار می کند ا

ه نظر می ا ید یک اجماعی غیر از ا ن اجماعی که است که: برخلاف بحث قبلی، در بحث ما ب
قق بحث کردیم وجود دارد. یکوقت ما می گوئیم ا یا بر بطلان وقف علی من ینقرض غالبا اجماع مح

 شده، می گوئیم نخیر، چون در بحث ما مخالف هم دارد مخالف های صریح دارد. 
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 بطالن وقف علی من ینقرض  عدم وجود قائل معتنابه بر

نظر می ا ید یک اجماع بر یک جهت دیگری هست. چون در بحث فعلی یعنی وقف علی اما به  
معتنابهی نداریم. چون اصلا قائلی را که برخی ادعا کرده اند هیچ  به بطلان   من ینقرض ظاهرا ما قائل  

کس نمی شناسد. مرحوم شیخ طوسی یکجا نقل فرموده، ولی صاحب مفتاح الکرامة که اهل تتبع 
یم. ظاهرا مرحوم علامه اهیم و چیزی پیدا نکرداهاند ما گشتایشان فرموده ماقبلاز فقهاء  است و برخی

1یا جامع المقاصد است )الان تردید دارم( که می گوید ما تتبع کردیم و قائل را نیافتیم.  
من  پس فقهائی که اهل حل و عقد بودند و معتبر بودند، اینها یا قائل هستند به صحت وقف علی

تبار قرض غالبا وقفا، یا قائل هستند به اینکه حبسا درست است. قائل به بطلان به نحوی که اعین
 عبارت مسلوب باشد و انشائی که کرده اند کالعدم باشد نداریم.

اخذ به اثر جامع بین  ،اثر اجماع بر نفی بطالنفرق دو مساله: در این مساله 
فساد نفی این اثر نمی کند بر خالف و اصاله ال یعنی جواز انتفاع استوقف و حبس 

 مساله قبل

ا نوقت اینجا بحث مهمی پیش می ا ید: ما وقتی نفی را اجماعی کردیم معنایش این می شود که:  
این عین موقوفه در اختیار اصل قرار دادن  مایعنی جامع اثر بین وقف وبین حبس گویی اجماعی است. 

اینکه تمام منافع نباشد. منافعی باشد که با حبس هم  می توانیم نفی کنیم. ولوموقوف علیهم را ن
سازگار است با وقف هم سازگار است. این منافع باید در اختیار قرار بگیرد، چون یا حبسا درست 

                                   
القول بالبطلان عن « و المبسوط الخلاف»حكى في  .778ص  21مفتاح الکرامه ج  1

 أّنه لم يظفر به أيضا  « التذكرة»بعض أصحابنا و لم نجده و أّنه يظهر من 
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است و یا وقفا. یعنی اگر ما این اجماع را قبول کنیم به این نحو سلبی که بطلان بالمرة را نفی می 
  ی کند.ا اثبات مکند، پس جامع اثر ر 

 اثبات اصالت عدم مسبب گرچه ممکن است غلط نباشد، ولی از ا ن نتیجه  اگر این باشد ا نوقت
نید به دست نمی ا ید که ا ن ا ثار جامع و مشترک بار نیست. از اصالة عدم تحقق مسبب شما نمی توا

در  ر کهمانطو بگوئید برای ترتیب ا ثار جامع هم من باید این شرط را که عدم الانقطاع است بیاورم. ه
قف و نظیرش در وقف الی مدة شما می فرمودید که برای اینکه من مطمئن باشم مسبب ا مده، باید در 

 تا بید باشد و الی مدة نباشد. اینجا این را نمی توانید بگوئید. 
ت و بله! می توانید بگوئید که برای ترتیب ا ثار خاص وقف بما هو وقف که اگر گفتیم تملیک اس

 نحو خاص است، برای ترتیب ا ثار خاص وقف ما مجبوریم تمام ا نچه را که احتمال میتملیک علی 
فاده و بارت است از استعکه  بیاوریم. اما برای ا وردن ا ن جامعدهیم دخیل باشد در ترتب این مسبب 

به  مندی موقوف علیهم از منافع این عین، حالا اعم از اینکه حبس باشد و ملک منتقل نشودبهره
ازی نی نندکو ملک منتقل بشود و بتوانند استفاده علیهم و بتوانند استفاده کنند، یا وقف باشد  موقوف

 م و مقطوع است، اینکه این از سنخ وقف. پس اصل امکان انتفاع ا نها مسلّ به ا وردن شرط نیست
 است و بعد انتفاع می برند یا از سنخ حبس خاص است، این ثابت نمی شود. اما جامعش ثابت می

 شود.
می نو ما  پس اینجا با فرع قبلی یک فرقی دارد. اگر این اجماع تمام باشد این ثمره بر ا ن بار است

 . حاکم است توانیم بگوئیم که اصالة الفساد بالمرة حتی در مورد ا ن اثرهای مشترک
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 خالصه استدالل به دلیل سوم

الاصول به نظر ما درست  پس نتیجه این شد که دلیل سوم بر بطلان وقف علی من ینقرض علی
بول قاست، الا اینکه این استدراک در ا ن لازم است. و البته بحث مبنائی است. در موضوعی که ما 

ی یعن درست است. با این تفسیری که عرض کردیمات تام نیست این دلیل داریم که اطلاقات و عموم
دم معنای اصالة الفساد یا ع بنابر اینکه اجماعی که عرض کردیم درست باشد، به نظر می رسد که

 نمی توانیم اثبات ا حبس خاص ممکن است اثرگذار باشد وترتب اثر فقط در مورد خصوصیت وقف ی
ا شکوکه ر مبرای ترتب ا ن ا ثار مجبور باشیم که تمام قیود تا  مرفوع است که ا ن ا ثار مشترکه نیز کنیم

 بیاوریم. این نیست.

 ری ملکیت: محدودیت نپذیدلیل چهارم بر بطالن

ل اما دلیل چهارم: بخش عمده مطلب را ما در فرع پانزدهم )وقف الی سنة یا الی مدة( در سا
، گذشته بحث کردیم. هم مرحوم شیخ انصاری ا ن بحث را در اینجا )در وقف علی من ینقرض( ا ورده

ش رمایعرض فمرحوم سید در تکمله عروه اینها هم مت و و هم ناظرین به کلام ایشان مثل مرحوم ا خوند
 شیخ شده اند.

 تبیین جایگاه شیخ اعظم ره در این بحث

البته من این نکته را هم عرض کنم: راستش این است که هر دو بزرگوار و برخی دیگر همه بر سر 
خوان نعمت مرحوم شیخ نشسته اند. گویی تقریرات مرحوم شیخ را جلوشان گذاشته اند. البته اهل فکر 

زحمت اولی را مرحوم شیخ کشیده است. واقعا تقریرات مرحوم شیخ در بحث و اهل نظر بوده اند. 
می  زهایی که ما در این تقریراتوقف فوق العاده دقیق، علمی و به نظرم پرثمر و ارزشمند است. چی

. ا نوقت این در مرا ی و منظر مرحوم ندیدیم بینیم در هیچ کتابی اینطور مجتمعا با این دقت و این فکر
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ند بوده و ملاحظه فرموده اند، حالا حرفهای مرحوم شیخ که دامن دامن حرف می ا ورد سید و ا خو 
میدان به جاهایی از ا ن را گرفته اند و خدشه کرده اند و قبول نکرده اند. اما حرف را مرحوم شیخ 

بحث چهارم شده ا ورده است. ولذا شما در همین وقف علی من ینقرض می بینید که همه متعرض این 
ه عبارت است از اینکه ملکیت محدودیت نمی پذیرد، توقیت نمی پذیرد، نمی شود الی مدة اند ک

 باشد. 

طیع می شود و با وقف علی من ینقرض ملکیت تقمرحوم شیخ:  استداللتقریر 
 این قابل تعقل نیست

را  و حرف شیخ این است که )این را دقت بفرمائید، چون بعدا مفصل در تنبیهات این مسا له این
 وذیرد باید بحث کنیم(: بنابر اینکه وقف تملیک باشد و بنابر اینکه تملیک فی حد ذاتها توقیت نپ

قطعه قطعه نشود و متکثر نشود به قید زمان، ا نوقت اشکال مرحوم شیخ این است که: اگر شما 
دة این موجب می شود ملکیت تقطیع بخواهید وقف علی من ینقرض کنید نظیر بحث وقف الی م

 قابل تعقل نیست.  و چنین وقفیشود 

 اشکال مرحوم آخوند و مرحوم سید به شیخ ره

ست اهم مرحوم ا خوند وهم مرحوم سید اشکال کرده اند. منتهی نکته ای که باید توجه داشت این 
 که: مرحوم سید گویی این تلازم را پذیرفته است که اگر وقف ملکیت باشد، لازمه وقف علی من

ی است، منتهی می گوید اشکالی ندارد. )که حالا این را بحث می کنیم(. علینقرض تقطیع ملکیت 
الظاهر فرمایش ایشان این است که در وقف علی من ینقرض این لازمه هست، چون می شود منقطع 

 الا خر و در یک زمانی وقف تمام می شود، پس گوئی ملکیت تقطیع شده است.
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ک می منتهی ایشان هم در صغری و هم در کبری تشکی مرحوم ا خوند هم تقریبا این را قبول دارد، 
 کند. 

 وقف تملیک نیست: ره اشکال صغروی به کالم شیخ

 اولا ایشان می گوید وقف تملیک نیست. 
 .ی گوید وقف ایقاف است تملیک نیستمرحوم سید هم این را در فرع دیگری فرموده، منحوی به 

 ک نمیمرحوم سید هم مثل مرحوم ا خوند وقف را تملی که ا ن حرف را اینجا هم می شود زد. بنابر این
 داند. می گویند حالا که تملیک ندانستیم دیگر این اشکالات وارد نیست.

 تملیک موقت اشکالی ندارد: اشکال کبروی به کالم شیخ ره

ک ثانیا: به نظر می ا ید که مرحوم ا خوند می خواهد بگوید که اگر وقف تملیک هم باشد، تملی
 الی ندارد. مرحوم سید هم همین را می گوید که تملیک موقت اشکالی ندارد. موقت اشک

د تر دار این فرمایش این بزرگان است. منتهی به نظر ما بحث خیلی عمیقتر است و نیاز به تا مل بیش
 که جلسه بعد انشاءالله.

     والسلام علیکم ورحمة الله. 
  


