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 وقف علی من ینقرض : 16مسئله 

 

 خالصه بحث گذشته

 بنابر این شد کهدر باب بطلان وقف علی من ینقرض مطرح شده است. در ادله ای بود که بحث 
 .تبط هستند. که معمولا اینها به هم مر بپردازیمبه ادله صحت کنیم و سپس ه بطلان را بررسی ادلابتدا 

دله چهار دلیل مهم اقامه شده بود )شاید امی پرداخت وقف الی مدة که به بررسی  15مسا له در 
دله ز ای ادر این میان برخغیر قابل توجه دیگری هم بود، اما چهار دلیل مهم بود که ما عرض کردیم(، 

ه باید طور ککه متا سفانه در ا ثار متا خر یا مطرح نشده بود یا ا ن بسیار جدی بود بر بطلان وقف الی مدة
 .عدم امکان توقیت ملکیتفرمایش مرحوم شیخ انصاری در نشده بود، مثل به ا ن پرداخته 

پس به  ،یا نهنیز جاری است که ا یا ا ن ادله در وقف علی من ینقرض  در ابتدا باید بررسی کنیم که
 بررسی ادله صحت بپردازیم.  

 

 ادامه دلیل اول: اخذ تابید در مفهوم وقف
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 م وقفتا بید در مفهو  اخذمطرح است در ا نجا مطرح شده بود و در این مساله نیز اولین دلیلی که 
با تا بیدی که در مفهوم وقف اخذ شده علی من ینقرض . گویی مستدل ادعا می کند وقف است

 ت دارد.است منافا
ه برخی هم در جواب فرموده اند: در مفهوم وقف تا بید اخذ نشده است، به این دلیل که وقف ب

 معنای ایقاف است.
 سؤال و جواب هر دو بر یک مغالطه گوی این به تفصیل توضیح دادیم که در جلسه گذشت

 کنیم. عرض برای این بحث امروز می خواهیم استدراکی اند.مبتنی
 

مغالطه در استدالل به معنای عرفی برای فهم خصوصیت ماهیت بیان اجمالی 

 حقوقی

 
ج و ست که: در تمام معاملات مانند وقف، صلح، ازدواای که عرض کردیم این اا ن مغالطه اجمال

یک  مانند ا ن که یا اموری عقلائی هستند که شارع ا نها را امضاء کرده و یا شرعی تاسیسی هستند
ع شار  یا گاهیو که یا نزد عقلاء است و شارع امضاء می کند،  د داردوجو و تسبیبی  سبب و مسبب
 انجام می دهد. ا ن را تا سیسا  در یک معامله

یلی ست که یک معنای عرفی ابتدائی دارند که خبه این صورت امفاهیم الفاظ این معاملات گاهی 
شتی ا  عنای مبتدائیه دارد به به معامله فی حد ذاتها دلالتی ندارد. مثلا صلح یک معنای عرفی اولیه وا

. این اغماض کردن وگذشتن و عبور کردنبه معنای تجاوز یعنی  کردن یا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری
 معنای عرفی اولیه ای است، معنایش معاملی نیست.
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 عقلائی ی خاص لازم است تا سببقصود همراه بابا این معنا انشاء انجام می شود. انشاء این معنا 
 . شود و به تبع مسببی حاصل گرددایجاد 

ه کقلائی واقعا در وقوع ا ن نهاد حقوقی یا عرفی وع ادیم اینکه چه معنایی انشاء شودا نجا توضیح د
. ی نداردچندانالعقلاء برای تحقق اثر حاصل می شود اهمیت انجام می گیرد و سببیتی که عند 

هومی هوم دیگری را انشاء کنند. لذا }مفمفهوم صلح عرفی ابتدائی مفجای ه ب}عقلا می توانستند{ 
 تا ثیر چندانی در این مسا له ندارد. که انشاء می شود{ 

ود منتهی وقتی این معاملات در میان مردم تحقق پیدا می کند، یک مفهوم ثانوی هم درست می ش
این  زد بر مفهوم منتزع اندلالت می کن رهن،که لفظ بیع مثلا، یا لفظ صلح، یا لفظ وقف، یا لفظ 

ند لالت می کمعامله. وقتی گفته می شود صلح، مفهوم صلح در این معنای ثانوی که پدید می ا ید د
ح خیلی در بحث ما مهم نیست(. صل بر این معامله. )حال اینکه بر مقام سبب یا بر مقام مسبب،

 می شود دال بر این معامله.
شت به معنای ا شتی کردن. یک گویی لفظ صلح می شود مشترک لفظی. یک معنای عرفی اولی دا

 معنای ثانوی پیدا می کند که دال بر یک معامله است. 
تا بید نهفته است، اگر مقصودتان ا ن در معنای وقف عرض ما این بود که وقتی شما می گوئید 

معنای عرفی باشد، ا نوقت به شما جواب می دهند که وقف به معنای ایقاف است. ما گفتیم این 
. اما این را دقت کنید، در مقام رد اینکه در این مفهوم تا بید نهفته است اشکالی جواب مغالطی است

مقصودش معنای عرفی باشد، اگر  ندارد. اگر کسی ادعا کند در بطن معنای وقف تا بید نهفته است و
کسی در جواب بگوید معنای وقف، ایقاف است، وقف یعنی ایستاندن و از حرکت بازداشتن، و در 

ا بید نهفته نیست، این غلط نیست درست است. منتهی اشکالی که وجود دارد این است این معنا ت



5 
 

که هم ا ن مستشکل که می خواهد بطلان وقف را به اخذ تا بید در مفهوم اثبات کند، و هم این 
ویی گدر مفهوم عرفی اش دخیل نیست ولی هر چند جواب که با مستشکل همراهی کرده است که 

 داشت، این مغالطی است. ما عرضمان این است.اگر دخیل بود اشکال 
ی هیچ تا ثیر  ودن تا بید در معنای عرفی وقفدخیل ب :ی گوئیممچنین شخصی،  یعنی در مواجهه با

صلح  اخذ شیئی در مفهوم عرفی اولی مثلمعامله و واقعه حقوقی ندارد.  کشف اخذ تابید در سببدر 
در ا ن  این شیء هیچ اثبات نمی کند که عرفی،، مثل رهن به معنای وثیقه به معنای ا شتی کردن

 و تا بید در سبب معاملی ما دخیل است،که  ثابت نمی کند مثلا در وقف،معامله هم دخیل است. 
 انشاء کنیم. وقف را ما با هر مفهومی می توانیم  چون عرض شد که در تحقق مسبب دخیل است.

ه کسی هم ک ، دارد مغالطه می کند.شده اخذ تابید بنابر این کسی که می گوید در مفهوم عرفی
مغالطه را  همان ،وقف به معنای ایقاف است و تا بید در ا ن دخیل نیستاو می گوید: جواب  در

 ت.ار اسمرتکب می شود. چرا؟ برای اینکه دارد با او همراهی می کند در اینکه اگر دخیل باشد اثرگذ
ه شود ک تقوم بود به تا بید، باز هم اثبات نمیما می خواهیم بگوئیم اگر هم مفهوم وقف به نحوی م

کسی که در جواب می گوید وقف به معنای ایقاف در تسبیب برای یک امر معاملی دخیل است. 
است، گویی مسایرت کرده است با شخص در اینکه بله اگر در مفهوم دخیل باشد ا نوقت تسبیب 

. در ا ن نهاد حقوقی هم باید دخیل باشدمعاملی هم اشکال پیدا می کند و ا نوقت در وقف به معنای 
 حالی که هیچ ملازمه نیست. این ا ن مغالطه است.

 

 دخالت شیئی در مفهوم ثانوی منتزع بعید نیست به معنای دخالت در ماهیت باشد
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 ی شوددر ا ن مفهوم ثانوی منتزع که عنوان برای معامله ماگر شیئی بحث دیگری وجود دارد:  !بله
نیست که ا نوقت ما بگوئیم گوئی در ماهیت سبب دخیل است. چون این مفهوم، بعید  دخیل باشد،

 یر میاصلا مفهوم منتزع از این معامله است. مفهومی است که می خواهد دلالت کند بر ا نچه که تا ث
گذارد در مسبب. وقتی که شما می گوئید صلح، می خواهید اموری که در صلح دخیل است را 

بحث  تا شرعی نمی کنیمبحث ست. معاملات ارفی در مفهوم ثانوی عفعلا بحث ما بگوئید. )
نای ، معنای ثانوی صلح، مع(اگر داشته باشد)بیع عرفی ثانوی صحیح و اعم داخل شود(. در معنای 

ولی ثانوی ازدواج، معنای ثانوی رهن، معنای ثانوی وقف، که نه فقط دلالت می کند همان معنای ا
ست که در این مرحله در معنا دخیل باشد، بعید نیشیئی اگر  حاله است. را، بلکه دال بر یک معامل

 بگوئیم معنایش این است که پس در سبب معاملی دخیل بوده است.
باز  ما جلسه گذشته گفتیم حتی انشاء این مفهوم هم تلازم ندارد با اینکه در سبب دخیل باشد.

ه خود دخالت در مفهوم این کشف می کند کهم همین را عرض می کنیم. انشائش تلازم ندارد، اما 
ز اعرف  در این مفهومی که در وقف. و گرنه نباید تا بید است مانند دخالت سبب ما متقوم به این امر

 دخیل می شد. انتزاع کرده استمعامله 
 

 س و اسماء خاص ماهیت تفصیلی این امور نیستاجنامدلول اسماء 

 
ینجا وجود دارد که ما نمی توانیم الان وارد این بحث منتهی بحث فوق العاده مهم و دقیقی ا

اشاره می کنم: ما در اسماء جنس در اسماء خاص به تفصیل بحث کردیم که بشویم، فقط 
خصوصیات ماهوی شیء در معنای لفظ دخیل نیست. این بحث بسیار مهم و دشواری است و 
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ان می کنند معنای لفظ در اسماء متا سفانه این خلط هم در کلمات بسیاری واقع شده است، که گم
جنس مثلا ا ب، تمام خصوصیات ا ب دخیل است. گاهی اصلا تصریح می کنند که مدلول لفظ ا ب 
ماهیت ا ب است. ما نمی توانیم این را بپذیریم که مدلول اسماء جنس و اسماء خاص ماهیت تفصیلی 

به تفصیل این را بحث  ما« دلالت و ضروت»این امور باشد. این بحثش مفصل است و در کتاب 
1م و ا راء تطبیقی متعددی را ا نجا طرح کردیمیکرده ا . 

 

 .اهیتحکایت می کند از م اجماال مفهومی است کهاین دو،  مدلول

 
عبارت است از یک امر اجمالی و یک  ،ا نجا اختیار ما این شده است که مدلول این اسماء

؟ مثل اینکه شما از دور اشاره کنی به مفهومی که اجمالا حکایت می کند از ماهیت. مثل چی
 اهیتیمماهیت. همانطور که اگر شما اشاره کنید به یک ماهیتی با لفظ، شما دارید ا ن اشاره به یک 

ر هاهیت مرا انجام می دهید. در این اشاره شما تفاصیل ماهیت را اخذ نکردید. اشاره می کنید به ا ن 
زئی باشد و چه ماهیت کلی، اینها طبقه بندی شده چه که هست. گوئی ماهیت اشیاء چه ماهیت ج

خذ ااست. اگر شما از میان این ماهیات اشاره می کردید به یک ماهیتی، در ا ن تفاصیل ا ن ماهیت 
 نشده بود. 

 کار همین اشاره را انجام می دهد. ا نهایی که می گویند برای ماهیت وضع شده، با یک ،لفظ
 جمالی. تسامحی می توانیم بگوئیم ماهیت ا

                                   
؛ بخش اول: دلالت در اسماء خاص و بخش سوم:اسماء صور نوعیه.3فلسفه تحلیلی  1  ؛ دلالت و ضرورت
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 یت علیمنتهی ما در ماهیت اجمال نداریم، بلکه باید بگوئیم ما اشاره می کنیم بالاجمال به ماه
ند که لفظ ا ب را وضع می کنند برای مفهوم ا ب، خیال می کن. ولذا اگر امروز که عقلاء ما هی علیه

گر این کشف ا ب یک عنصر است، ولی فردا معلوم می عنصر، معنای لفظ ا ب فرق نمی کند. بعد ا
ست و عنصر نیست. یعنی معلوم می شود که این شد می گوئیم فهمیدیم که ا ب مرکب اواقع 

 خصوصیات نفس الامری یا واقعی اسماء اجناس در مفهوم اینها دخیل نیست. 
 

 به ماهیات واقعیه و طبیعیه ماهیات جعلیهالحاق 

 
و  این هم یک بحث فوق العاده مهمهمین حرف را ما در ماهیات جعلیه مثل صلاة هم می گوئیم. 

 اقعیهو را ملحق کنیم به ماهیات طبیعیه و  مانند صلاه دشواری است که ما می خواهیم ماهیات جعلیه
 نین چیزی رخ داده است. در ا نجا گوئی جعل می شود که این یکچمثل ا ب و بگوئیم در ا نجا هم 

له  دماوند اسم خاص است، اما موضوعته البدماوند،  حتی در مرکبات اعتباری، مانند ماهیت است.
ای از اجزاء. گویی ما این مرکب از مجموعها ن یک کوه است. این کوه یک مرکب اعتباری است 

ر اینطو  را برای او قرار می دهیم. حال چرات فرض کردیم و اعتبار کردیم و لفظ اعتباری را یک ماهی
  ت گفتیم.می گوئیم؟ این را به تفصیل در کتاب دلالت و ضرور 

 

 حل مشکل تصویر جامع در بحث صحیح و اعم با این تصویر
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 ولذا به نظر ما تنها راه تصحیح جامع صحیحی یا اعمی در بحث صحیح و اعم همین است. تمام
ورد ا ن پنج شش نوع تصویر جامع علی الصحیحی یا علی الاعمی را ما بحث کردیم وهمه به نظر ما م

 هکا راه صحیح همین است که ما بیائیم مرکبات اعتباری را ا نطوری اشکال است و رد کردیم. تنه
ا برایش یک اعتباری کنیم به عنوان یک ماهیت و بعد لفظ ر  اهداف و اغراض ما استدعا می کنند

 برای ا ن وضع کنیم. حالا این ا ثاری دارد که در جای خودش بحث شده است. 
 

از  حاکی معنای ثانوی نه در ندومی شواقع ماهیت آنها اخذ معامالت در شرائط 
 ماهیت

 
ربطش به بحث ما این است که: در باب وقف می خواهیم بگوئیم اصل این حرف که خصوصیات 
در معنای ثانوی هم دخیل باشد درست نیست. چرا؟ برای اینکه این خصوصیات مثل تا بید و عدم 

نا ، در مقام معو شرط سبب باشند برای تحقق مسبب ی اگر در ماهیت خارجیه دخیل باشندحت تا بید
ن پس حتی اگر بخشی از واقعیت ا  ، می شونددر مقام محکی معنا و واقع اخذ  ند بلکهاخذ نمی شو 

  ماهیت باند در خود معنا اخذ نمی شوند. 
 اشف ازدخیل بود بعید نبود ک خصوصیت تا بید در ا ن معنای ثانوی منتزع از معامله اگربنابر این 

 دخیل نیست. ولی نکته در این است که واقعا در ا ن باشددر ماهیت خصوصیت دخل 
  

   و ناتمام بودن آن تلخیص بررسی دلیل اول
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بنابر این در مقام تلخیص بحث عرض می کنم: یک اشکال که در بحث وقف الی مدة مطرح بود 
، و ا ن ادعای می شود  طرح نیز بر صحت وقف علی من ینقرض جواب داده شد، اینجا و ا نجا هم

 ست:وارد ااشکال قف است. منتهی بر این مطلب دو دخالت تا بید در مفهوم و 
ای طه. ثانیا: مهم این است که در اصل این استدلال مغالدخیل نیست در معنای عرفیتابید اولا 

در نهفته است، که گوئی می خواهند بگویند اگر در معنای عرفی دخیل باشد پس وقف باطل است، 
نها ا  حالی که ربطی ندارند. لذا می گوئیم کسانی که جواب داده اند و می گویند وقف ایقاف است، 

 مقابل پس در ای می شود.مغالطهپس این پاسخ هم  اندکردهمسایرت  در این کبری هم گویی با اینها
 ل باشد،مفهوم دخیدر حتی اگر در مفهوم دخیل نیست، ثانیا  تابید گوئیم اولا این استدلال بر بطلان

 ای است. استدلال شما مغالطهاین 
به نظر ما توضیح دادیم در ا نجا هم منتزع می شود  ا نوقت نسبت به مفاهیمی که از معامله

  .دخیل نیست. گرچه در واقعش ممکن است دخالت داشته باشددر معنا خصوصیتی مثل تا بید 
 نتیجه اینکه دلیل اول ناتمام است.

 

 طالن: اجماعبر ب دلیل دوم

 
 . اقامه شده بود اجماع بود بر بطلان وقف الی مده 15مساله  دلیل دومی که در

 

 گزارشی از بحث اجماع در وقف الی مده
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اجماع در بحث وقف الی سنة به نظر ما تمام بود. یعنی اجماع محقق بود هم نقلا و هم 
 ست. اا ید این اجماع در ا نجا محقق تحصیلا، ما خودمان تمام اقوال را بررسی کردیم و به نظر می 

از مثل  واجماع محقق نیست.  ند صغرای: برخی گفتبر اجماع در ا ن مساله دو اشکال شده بود
شکیکی تنیز از عبارت مرحوم سبزواری . قبول ندارد اجماع را مرحوم فیض در مفاتیح ا وردند که ایشان

 . استفاده شده بود
 تمل المدرکزیرا حتی بر فرض تحقق اجماع ا ن را مح، داشکال دوم در کبرای حجیت اجماع بو 

 ل دراشکا می دانستند که نمی توان از ا ن قول معصوم علیه السلام را کشف نمود. امروزه این گونه
 اجماع دیگر باب شده است. 

 ث وقف علی منمرحوم سید اول با تشکیک می گفت که لو تّم الاجماع فهو الدلیل. بعد در بح
 را.  را و هم کبرایش انکار می کند هم صغرای ا ناصلا بالمرة اجماع را  قائل شد که ینقرض ایشان

. و هم در کبرای اجماع تشکیک می کندمرحوم ا خوند هم بالصراحة هم در صغرای اجماع 
 علمای معاصر وقبل از عصر ما هم اکثرا در تحقق اجماع اشکال کرده اند. 

م وقف الی مدة بسیار محک بطلان به نظر ما اجماع دربنابر فحص از تحقق اجماع مهم است. و 
 است. 

اولا عبارت مرحوم سبزواری که دلالتی ندارد. عبارت مرحوم فیض گرچه ظهور اولی اش همین 
 لذا مخالفت ایشان با اجماع روشناست، اما ا خرش ایشان می گوید اصلا اختلاف لفظی می شود. 

یازدهم مربوط به قرن  فیضمرحوم  روشن باشد چونمخالفت ایشان اگر  نیست. عرض شد که حتی
 است مخالفت ایشان اثری ندارد. 
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خ اجماع قدمائی است تا متا خرین ا نها مثل مرحوم شی ی }که قابل استناد است{اجماعمراد از 
عی اجما طوسی تا برسد به علامه و اینها، والا اجماعات بعدتر چندان اثری در این بحثها ندارد. ا ن

ت می کنند که می شود سینه به سینه کشف کند از قول معصوم علیه السلام، این اجماعاکه ادعا 
 است. 

 بحث مهمی را مطرح کردیمبودن اجماع نیز  محتمل المدرکیت نسبت به تشکیک کبروی مبتنی بر
ع طرح کرده اند که مطلق محتمل المدرکیت موجب اشکال و خدشه در اجما نیز که برخی از بزرگان

اگر یک مواردی که در د. بلکه در فروضی محتمل المدرکیت هیچ مانعی نیست. از جمله نمی شو 
 میشود و مخفی نز امام سؤال شده باشد پاسخ منتشر می طوری محل ابتلاء باشد که اگر ا مسا له
به صحت اجماع و کشفش از نظر معصوم نمی ضرری هیچ  محتمل المدرک بودن این اجماعماند، 

 یل عرض کردیم.رساند که به تفص
 . اردتشکیکها وجهی ند بیان کردیم که این در وقف الی مدة بود. ا نجا ما اجماع را پذیرفتیم و

 

 اع در وقف علی من ینقرضاجمعدم تحقق 

 
ساله بر بطلان در این م اجماعزیرا ا ن حرف را نمی توانیم بزنیم، اما در وقف علی من ینقرض، 

  .وجود داردل در اقوااختلاف روشنی  و محقق نیست
 برخی اینجا را وقف می دانند و صحیح می دانند، برخی حبس می دانند، و برخی هم گفته اند

  .(ای باطل می دانند که البته ما قائلش را نمی دانیم ولی شیخ طوسی ره گفته عده)باطل است 
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ی ا تی بنابر این ما نمی توانیم بگوئیم که یک اجماعی محقق است. گرچه )حالا در بحث ها
وقف  ادعا کنند که همه ا ن کسانی که گفته اندبرخی خواسته اند  بیشتر این بحث را باز می کنیم(

مقصودشان حبس است. برخی هم عکس گفته اند، می خواهند بگویند تمام کسانی که گفته اند 
حبس مقصودشان وقف است که در حکم حبس است نه حبس حقیقی. بلکه وقٌف حقیقی که ا ثار 

ه به )نه از جمله ا ثار حبس این است که بعد الانقراض یرجع الوقف الی الواقف ا و ورثتا دارد. حبس ر 
پس وقفی است که حبس حکمی است. اینها  موقوف علیهم برسد(، که از ا ثار حبس است. ورثه

 دقتهایی است که انشاء الله بعد خواهیم کرد.
 ابت نیست. دلیلش این است که عده ایمی خواهیم بگوئیم اجماعی واقعا ث فعلا علی الاجمال

 تصریح کرده اند به صحت وقف، مثل شیخ مفید ره. 
ثل اینکه می گوئیم تصریح کرده اند از باب این است که لازمه حرفشان این است، کما اینکه م

ی مارث  بعد الانقراض مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این کالتصریح است. چرا؟ برای اینکه گفته اند
د برای موقوف علیهم. خب اگر ملک منتقل نشود که ارث نمی شود. پس وقف است. حبس شو 

 نیست که منتقل نشود. 
و ابن ادریس صاحب سرائر هم تصریح می کند به حصول نقل در ملک و لذا این را وقف می 

 داند. و عده زیادی از فقهای دیگر که این وقف را صحیح میدانند. 
 یح می دانند. خب عده ای هم حبس را صح

ا ست و اثر دارد یم که این اجماع ا یا محتمل المدرک اپس اجماعی محقق نیست تا ما بحث کنی
 ندارد، که بحثش گذشته است. این اجماع محقق نیست.

 پس دلیل دومی که ما در بحث وقف الی سنة برای بطلان معامله داشتیم اینجا جاری نیست. 
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 ه خاطر عدم وجود عموم و اطالق: جریان اصاله الفساد بدلیل سوم

 
 دلیل سوم عبارت بود از اصالة عدم تحقق مسبب عند الشک فی الشرط ا و فی الجزء. که گفتیم

می اگر ما شک کردیم در اشتراط شرعا، عمومات و اطلاقاتی نداریم که به ا نها تمسک کنیم، پس ن
 توانیم تصحیح کنیم معامله را لفقد العمومات. 

قی ا اطلادر مقام. اگر ما نتوانستیم عموم ی ی است بر عدم تحقق عموم یا اطلاقبتناین دلیل سوم م
و یک  اینطور فکر می کنیم ا نوقت ما هستیم مثل عده ای از بزرگان را در مقام تصحیح کنیم، که ما

لت عدم شرطش را دارد یا نه. اینجا اصا نمی دانیم ای که شک داریم در تحققش از باب اینکهمعامله
ینجا احقق مسبب یا اصالة الفساد محّکم است. که ما در فروع مختلف وقف این ادعا را داشتیم که ت

 اصالة الفساد یا اصالة عدم تحقق المسبب حاکم است.
  بنابر این ما دلیل سوم را قبول داریم منتهی به شرط تحقق موضوعش. 

 

 عمومات عامه و خاصه وجود بررسی مجدد

 
شکال ، که ما در این ا«اوفوا بالعقود»ه اند یا عمومات فوقانی است مثل عموماتی که ادعا کرد

 ا نه.داشتیم از باب اینکه نمی دانیم وقف عقد است یا نه، چون نمی دانیم در ا ن قبول شرط است ی
 مگر اینکه کسی ادعا کند که ولو ما شک داریم که وقف عقد است، اما ایقاعات را هم اوفوا

 عنی در هر حال وقف چه عقد باشد و چه ایقاع مشمول است. بالعقود می گیرد. ی
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ست منتهی این اول کلام است که اوفوا بالعقود که موضوعش عقد است ایقاعات را هم بگیرد. در 
عهد است یا است که در معنای عقد عهد هست وایقاع هم عهد است، منتهی عقد، عهد مرتبط به 

. نه مطلق عهد که عهدهای ابتدائی را هم بگیرد. عهد مشدد است که تشدیدش به ارتباطش هست
 وبه نظر ما اوفوا بالعقود چنین عمومی ندارد.

، عرض «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»عمومهای خاص یعنی مربوط به باب وقف هم مثل 
عامله ماصلا در مقام امضاء کردیم این عموم هم تمام نیست. به دلیل اینکه به نظر می ا ید که این 

ه ما نیست، در مقام امضاء وقف نیست. الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها گویی بعد الفراغ از اینک
 یک سببی داریم یک مسببی داریم که ا ن سبب با استجماع شرائطش امضاء شده است، در مقام این

است که بگوید این ا قای واقف اگر شرط و شروطی گذاشت در جاهایی که در حیطه کار او است، 
اقف قای و ا  لا برای متولی یا برای ناظر و غیره، اینها مسموع است. نه اینکه بخواهد تجویز کند که مث

است و می تواند سبب درست کند برای مسبب. اصلا در مقام این جهت  و سبب ساز عگوئی مشّر 
 نیست. 

ایت است که ذیل رو خود این فقره الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها  ما در فهمعلاوه بر اینکه 
واقعا تا مل داشتیم که اصلا چه می خواهد بگوید. یک دفعه شما این را جدا می ا ورید، این یک 

لی روشن نیست خیصدرش  رابطه این ذیل باذیل روایت می ا ورید، به نظر ما  وقتیحرف است، اما 
که مقصود از الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها چیست. شاید اصلا کسی برود در یک فضای 

الوقوف  .دیگری در معنا و تفسیر ا ن بگردد. که ا ن معنا عبارت است از یکجور عدم جواب به سائل
علی حسب ما یقفها اهلها. نه اینکه بخواهد بگوید مطلق هر چه که ا قای واقف اراده کرد حسب 
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همان وقف درست است. این نیست. بلکه در واقع یک جور راندن سائل بوده است. که این هم یک 
 ف و احتمال است. حر 

تعددی حالا باید در متن روایت بیشتر تا مل کرد. ما سال گذشته ا وردیم و بحث کردیم، اجمالات م
جمال ادر این روایت هست که به نظر ما دشوار می کند تمسک به ا ن را. علاوه بر اینکه اگر هم از 

ر چه هولذا  مقام امضاء باشداین نیست که در  ا ن ظهور حتمابیرون بیاید و یک ظهوری داشته باشد، 
 را که شما شک کنید در سبب اخذ شده است یا نه، با اطلاق یا عمومش بتوانید دفع کنید.

ممکن است ما یک تشکیک دیگری در اخذ به عموم و اطلاق کنیم که انشاءالله  اضافه بر این
 جلسه بعد عرض می کنم. 

هی در فرض خودش، یعنی برای کسی که پس علی الاجمال به نظر ما این دلیل درست است منت
رای نیم بعمومات و اطلاقات برایش تمام نباشد، ا نوقت ما می توانیم بگوئیم به اصالة الفساد تمسک ک

 اینکه بدون این شرط مسبب واقع نمی شود. ا نوقت نتیجه اش این می شود که وقف علی من ینقرض
 دیگر بما هو وقف نمی تواند درست باشد.

 لکلام در این مسا له الا همین نکته اخیر که جلسه بعد عرض می کنیم.این تمام ا
     والسلام علیکم ورحمة الله.  

  


