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    : اشتراط تأبید در وقف15مسئله 

   

 خالصه بحث گذشته

 تحریر یعنی وقف مؤبد و غیر مؤبد بود.  15بحث در فروعات مسئله 
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وقفا  عقد، وقفیت بعد از بناء بر اشتراط تا بید، این با قصد جدیسنة وقف الی یعنی در فرع اول 
 در صحت حبساباطل است، یعنی نمی شود وقف باشد، چون مقتضای اشتراط این است. اما 

داشته باشد، بطلانش  برخی مانند صاحب مسالک می گفتند اگر قصد وقفیت .اختلاف نظر بود
ت می کردند و قائل بودند حبس ثابرا تصحیح  عقدباشد معلوم ن قصد وقفیت واضح است. گرچه اگر

 می شود.

در جائی که قصد کند ما به نظر  نتیه این شد  مفصل بحث کردیم.این بحث را به صورت ما 
 .حبسا هم واقع نمی شود وقف را در وقف الی سنة مثلا

 : انشاء حبس با لفظ وقف15فرع  دوم مسأله 

 قصد حبس کند. «وقفت الی سنة»با همین است که:  این در وقف الی سنة اما فرع دوم

قف و علی الظاهر در اینجا اشکالی نیست که این حبس واقع می شود. با توجه به اینکه حتی اگر 
 ، حبسبا قصد خاصکه همراه نوعی قرینه است  «الی سنة»تحدیدش به  رفته باشدمجازا هم بکار 

دت محبس بدانیم، لفظ وقف وقتی مقترن می شود به وقف را غیر حتی اگر  به نظر می ا یدپس کرده، 
 را را دارد که بتوان با ا ن حبس تیه متکلم صورت می گیرد، این قابلیهم از ناح }حبس{ و قصد

قیقت حباید الفاظ به کار رفته برای انشاء وقف،  اینکه ایجاد کرد. در اوائل بحث وقف عرض کردیم
که شرط است این  اشد دلیلی بر ا ن نیست. ا ن چیزیدر برخی از کلمات ا مده ب باشند حتی اگر

در  تام علی الظاهر باید این باشد که ظهوراز این نیز مقصود داشته باشند و صراحت است که الفاظ، 
 ظهور تام در معنا داشته باشد. تواندداشته باشد. و  مجاز هم می  معنا
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{ اء از لفظ وقف استفاده کند و}ولی در مقام انشولذا اگر کسی مقصود واقعی اش حبس باشد، 
را  نیز همینمرحوم شیخ  برخی ماننددر این اشکال کند. ا کسی نباید ظاهر  «وقفت الی سنة»بگوید 

 .نیستصحت این حبس ظاهرا خلافی در  که فرموده اند

 پس این فرع هم مشکلی ندارد.

 

 : حکم شک در قصد وقف یا قصد حبس15فرع سوم مسئله 

 و ما ندانیم« الی سنة توقف»اگر کسی بگوید که:  این است ع مشکلی است،فر سوم که اما فرع 
زرگان( ببه تبع برخی از  وقفا و حتی حبسا )بنابر مسلک ماباطل باشد این عقد ه تا قصد وقف کردکه 

که این می خواهیم ببینیم ا یا در اینجا حکم می شود . ا قصد حبس کرده است که صحیح باشدی
و یا توقف است و می گوئیم  اشد، یا حکم می شود وقف است تا باطل باشدیح بحبس است تا صح

 وجود دارد. اقوال مختلفیمی دانیم چیست؟ ن

 انتخاب روش حل مساله

بحث دشواری است. مرحوم صاحب مسالک با چند عبارت فرموده است اشکالی ندارد، چون 
ز اباشد، اگر مطلق باشد و خالی وقف و حبس به یک معنا هستند و هر کدام جای دیگری می تواند 

. شکالی نداردی شود حبس، بنابر این اصلا ام وقت باشد وقت باشد می شود وقف، و اگر همراه با
 را حمل می کنیم بر حبس.  همینکه ما ندانیم ا ن
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ست. می گوید جامع ایقاف ا. ایشان نظیر همین حرف را دارندبا اختلافی مرحوم سید هم تقریبا 
 ر رسیدیم می خوانیم(.)که حالا اگ

 د.ندر این مسئله اشکال می کنو مرحوم شیخ صاحب جواهر افرادی مانند منتهی 

ت از همه مبسوط تر و دقیق تر فرمایش شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است حسب تقریرا
در  لفمرحوم میرزا حبیب الله رشتی. و بسیار بحث دقیق و دشواری است و مبتنی است بر مبانی مخت

 باب الفاظ و در باب قاعده اصالة الصحة. که حالا می گوئیم وجهش چیست.

مورد  ما اگر بخواهیم تمام ا نچه را که مرحوم شیخ در اینجا ا ورده بحث کنیم و مبانی اش را هم
 بنایی دربحث قرار بدهیم کار طویل المدت را می طلبد، و نیازی هم نیست، چون یک اختلافات م

 جای ا ن اینجا نیست. به اینجا راه پیدا کرده واصول که از  الفاظ است اصول و مباحث

 بر است و که لازمرا ا ن مقداری  تدقیقات مرحوم شیخاز که  میه ابنابراین ما راه میانبری پیدا کرد
 کنیم میمبانی ای که ما پذیرفتیم قابل تحمیل است می ا وریم و بر اساس ا ن مسئله را همینجا تمام 

 خیلی تفصیل پیدا کند. هبدون اینک

رده اند، کشرح تعلیقه زده یا  ،انی که بر تحریربسیاری از کسدر کلام که  لازم استالبته این تذکر 
ضای تقا. شوداید این دقتها فی الجمله مطرح نشده در حالی که ب مرحوم شیخدقتهای توجهی به این 

یت ثها که من اینجا عرض می کنم عنامتیقنی از این بح از دوستان این است که لااقل به قدر من
 مسئله را حل کرد.نمی توان  مطالب بدون اینزیرا علی الظاهر کنند 
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پس صورت مسئله این است که: شخصی گفته است وقفت الی سنة، ما نمی دانیم این شخص با 
م این عبارت قصد کرده وقف را، تا باطل باشد، یا قصد کرده حبس را، تا صحیح باشد. می خواهی
یا  ببینیم ا یا راهی برای این داریم که بگوئیم وقف است و باطل است یا حبس است و صحیح است و

 باید توقف کنیم؟

 نکات مقدماتی حل بحث

 ما ابتدا چند نکته عرض می کنیم بعد وارد بحث می شویم:

 نکته اول: تفکیک بین معنا و مراد جدی

مرحله  معنا و مراد جدی تفکیک قائل شویم. ما یکما مکرر در این بحث ها گفته ایم که باید بین 
ی معنا داریم که موضوع له لفظ است. یک مرحله مراد جدی داریم که از تطابق با مراد استعمال

ا حاصل می شود و از این معنا مراد جدی ا ن عملی که ما انجام می دهیم تحصیل می شود. مثلا م
ک قصد جدی وقوع ید استعمالی بمانیم، و می شود انشاء می کنیم بیع را، می شود در مرحله مرا

 دهیم عملی داشته باشیم به نام بیع در خارج که با شرائطش عمل بیع واقع شود. یا ما یک خبری می
ی این ه محکککه زید قائم، می توانیم در مرحله مراد استعمالی باقی بمانیم، و می توانیم نه، به ا نچه 

ه باشیم که یعنی می خواهیم اثبات کنیم یک واقعه ای را در الی هست هم جد داشتمراد استعم
 خارج. و همینطور، که دیگر واضح است و شا ن دوستان اجل از این است که بخواهیم بیش از این

 تفکیک بین معنا و مراد جدی را توضیح بدهیم. 
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 جاز برمیاین نکته را اینجا برای این عرض کردیم که حقیقت و مجاز بنابر مسلک مشهور در م
ت، گردد به کیفیت استعمال لفظ در معنا. اگر لفظ استعمال شود در معنای حقیقی، این حقیقت اس

ت اگر استعمال بشود در غیر معنا می شود مجاز. بنابر مسلک مشهور در باب مجاز، پس بحث حقیق
 ، که اینلفظ بر معنا و استعمال لفظ در معناو مجاز مال مرحله اول دلالت است، یعنی دلالت 

 استعمال مجازی باشد یا حقیقی.

ظهوری داریم ظهور لفظ در معنا اعم از معنای  حال لفظ چه مجاز باشد و چه حقیقت، یک
 لظاهریک ظهوری داریم از معنا به مطابق معنا، که البته این ظهور دوم علی ا و حقیقی یا مجازی،

قصد  که از مراد استعمالی مراد جدی را برمی گردد به ظاهر حال متکلم. ظاهر حال متکلم این است
ک کرده است. که این می شود ظهور دوم. ما یک ظهور اول داریم که ظهور لفظ در معنا است، و ی

ز اهی اظهور دوم داریم که ظهور معنا در مطابق معنا است، یعنی مراد استعمالی در مراد جدی. که گ
ت ده اسر حال متکلم این است که چیزی را اراده کر این به اصالة التطابق هم تعبیر می شود، که ظهو 

 کنند که متطابق هست با مراد استعمالی اش، مگر قرینه بر خلاف بیاید. اینها را خوب دوستان دقت
 برای بحث های دقیق بعدی ما لازم داریم.

 و مبانی آن نکته دوم: اصالة الصحة در فعل مسلم

است. حال جای بحث این مطلب اینجا نیست، نکته دوم: بحث اصالة الصحة در فعل مسلم 
میان عقلاء و در محیط های ولی یک قاعده ای است در فعل مسلم، بعید نیست این قاعده در 

است  این قاعده نیز ای . مفادی نداریم. که الان به این توسعه کار جاری باشد فعل غیرعقلائی در 
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بنا بر دارد، فرد صحیح و فرد غیر صحیح،  که این عمل دو وجه انجام دادکه اگر مسلمی عملی را 
فرد صحیح را انجام داده است. یعنی انجام بیع به نحو صحیح بوده است. این گذاشته می شود که 

 عمل اگر این ا قای مسلم یک بیعی را واقع کرده با برادر ایمانی اش، ما احتمال می دهیم که قاصد
بیعش تمام  عمل بوده لذا هم می دهیم که قاصد بیعش باطل باشد، اما احتمال و به تبع، نباشد

 بوده و بیعش صحیح است. عمل فعل مسلم می گوید او قاصد در اصالة الصحةقاعده است. اینجا 

ی اصالة الصحة مختلف است. گاهی مرجع ما روایات و تعبد است. حتی در محیط عقلاء بانم
کاری  ست و ما فعلا به ا نبحث دیگری ا هم گاهی ممکن است کسی بگوید تعبد است، که

 نداریم. 

 ور حال مسلم این است که وقتی شروع به انجام کاری. ظهباشدظهور حال  ا ن مبنای ممکن است
 .انجام می دهدمترتب می شود، فعل صحیح را بر ا ن ا ثاری در محیط اثنینی است یا  می کند که

ی اطلعمل بدر محیط عقلائی می ا ید خروجا عن اللغویة یا بالاخره ظاهر حالش این است که ن حال یا
 انجام دهد. 

ن مبگوید انجام دهد، بعد  یا محضر رسمی معامله بیعی رود در بنگاهشخصی بمثلا فرض کنید که 
بر  قرائن با انتفاءاست و در جد  او قاصد نبودم. کسی این را نمی پذیرد. چرا؟ برای اینکه ظهور حالی

 ظهورات لفظیه. مانند است،  ، حجیتعقلاءنزد در و این ظهور حال  .حمل می شودجد 

 اثر است. که در بحث ا تی ما ذو صالة الصحة استدر ا این هم یک مبنا
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سلم مکنید: اصالة الصحة چه مبنای ا ن تعبد باشد و چه مبنای ا ن ظهور حال  در اینجا باید دقت
که  عنی اگر ما شک کنیمباشد، ظاهرش این است که لااقل در وهله اولی با مراد جدی کار دارد. ی

ت این ا قای مسلمان بیعی را که واقع کرده بیع فاسد است یا بیع صحیح است، ظهور حالش این اس
 مربوط به مرحله مراد جدی است. لااقل در وهله اولیکه بیع صحیح واقع کرده است. بیع صحیح 

 این است که کاری به مراد استعمالی ندارد.

 به اصالة الصحة ستداللا عدم عبارت صاحب جواهر در

من این را برای این عرض کردم که مرحوم صاحب جواهر یک عبارتی دارد که در مثل وقفت الی 
1سنة می فرماید ذلک )یعنی الی سنة( صارفا عن المعنی الحقیقی لکن قد یناقش بعدم صلاحیة : »

ظة اصالة الصحة )یعنی )که وقفت ظهور در وقفیت دارد، الی سنة نمی تواند صارف باشد( ولو بملاح
اصالة الصحة نمی تواند قرینه باشد که وقف معنای حقیقی اش اراده نشده بلکه معنای حبس اراده 
شده است( التی لا مدخلیة لها فی الدلالة علی المقصود الشامل للصحیح و الفاسد بعد ظهور اللفظ 

 «.فی الحقیقة المقتضیة للفساد

گری هم دارد، ولی ممکن است مراد ایشان همین باشد که اصالة البته این عبارت ایشان تفسیر دی
الصحة مدخلیتی ندارد در دلالت بر مقصود در مرحله مراد استعمالی، که در مراد استعمالی می تواند 
هم بعدا صحیح واقع بشود و هم فاسد باشد. یعنی ما مراد استعمالی داریم که هیچ تعینی در صحیح 

                                   
2جواهر الکلام جلد  -1 1صفحه  9 17  
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رائط را ودش و تبدیل به مراد جدی بشود و شاگر توا م بشود با شرائطش و قصندارد. مراد استعمالی 
 ولی اگر یک مراد استعمالی توا م با ا نها نشود می شود فاسد. باشد می شود صحیح.  واجد

خب اصالة الصحة کاری به مرحله دلالت بر مقصود ندارد. مقصود کدام دلالت است؟ یعنی 
لالت ایشان این باشد که بخواهد بگوید اصالة الصحة کاری به د دلالت مرحله اول. ممکن است مراد

 مرحله اول که دلالت بر مراد استعمالی است ندارد.

و این حرف درستی است. چون اصالة الصحة مربوط به این است که بگوید فعل صحیح واقع می 
 ید که حمل کنشود. فعل فاسد هم دارد و صحیح هم دارد، ظهور حال مسلم یا تعبد به ما می گو 

فعل مسلم را بر فرد صحیحش. این حمل مربوط به مرحله مراد جدی است، کاری به مرحله مراد 
 استعمالی ندارد. 

 به اصالة الصحة استدالل عدم در مرحوم شیخ انصاریعبارت 

بس حما اگر قائل بشویم به اینکه وقف و مرحوم شیخ هم در یک عبارتی این را فرموده است که: 
در  هستند و وقف معنای حقیقی اش غیر از حبس است، و مقصود همین وقفی است کهدو تا 

 ، اگر لفظ وقف در این ظهور داشته باشد می گوید ما صارفی ازاصطلاح فقهاء است و مؤبد است
ه این نداریم، واصالة الصحة نمی شود صارف باشد و موجب حمل بشود. چرا؟ می گوید بخاطر اینک

قة، اصالة الصحة، و هی غیر صالحة لصرف اللفظ هنا عن الحقیالمقام لیست الا لا ن القرینة فی »
 «.لکونه حکما تعبدیا غیر ناظر الی مراد الواقف، والقرینة ما تکشف عن المراد
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ین اایشان در اینجا بر مبنای تعبدی بودن اصالة الصحة دارد این حرف را می زند، و می گوید 
 اشف از مراد باشد.حکم تعبدی است و نمی تواند ک

منتهی ما حرفمان این است که حتی اگر مبنا ظهور حال مسلم باشد و حکم تعبدی هم نباشد، 
 گوئیمباین مربوط است به مرحله مراد جدی و ربطی به کشف معنای مستعمل فیه ندارد که ما بتوانیم 

 رد.لفظ وقفت در اینجا در چه چیزی استعمال شده است. به این مرحله کاری ندا

 این یک نکته مهمی بود که باید در ا ن تا مل کنیم.

طرح مسئله بنابر اینکه وقف و حبس یک معنا داشته باشند یا دو نکته سوم: 
 معنا

نا )که باز در بحث ما دخالت دارد این است که:( اگر ما لفظ وقف و حبس را یک معنکته سوم: 
 تصریح می کندمطلب ی در مسالک به این که قبلا هم بحث کردیم که برخی مثل شهید ثان ،بدانیم

حبس یک معنای جنسی یعنی تصریح می کند که وقف و حبس یک معنا دارند. نیز و مرحوم سید 
ی اگر توا م نشود با محدودیت یعن با محدودیت، می شود حبس اصطلاحی، دارد، که اگر توا م بشود

 می شود وقف. وته باشد، این لازمه اش تملیک است حبس مطلق باشد زمان نداش

 این تصوری است که مثل مرحوم شیخ و دیگران دارند.

، فقط اند مشترک ای حبس داریم که وقف و حبس در ا ناگر ما مبنایمان این شد که ما یک معن
یک ، لازمه اش تمللاحی، و اگر زمان با ا ن توا م نشوداگر زمان با ا ن توا م شود، می شود حبس اصط

که طرف می گوید وقفت الی سنة و ما نمی دانیم که قصد کرده  در جائی است و می شود وقف؛
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وقف را یا حبس را، خب چون وقف و حبس مشترک در معنای جنس حبسی هستند و الی سنة هم 
 که اینجا گفته است پس معلوم می شود که حبس واقع می شود. 

ت وئیم مرجع عبار بنابر این مسلک ما مشکلی نداریم، در همچنین مواردی که شک می کنیم می گ
ر است از ظهور خود لفظ به اضافه ا ن قیدی که ا مده است. اگر مطلق بود حمل می شد بر وقف، اگ

 مقید باشد حمل می شود بر حبس. مشکلی ندارد.

 بنابر تعدد معنای وقف و حبسشک در قصد طرح مسئله 

ر دد به تفصیلی که اما اگر وقف و حبس دو معنا شدند، یعنی دو واقعیت دارند و دو معنا شدن
 بحث های سابق گفتیم، اینجا مسئله فرق می کند. 

ر حالا ما پیچیدگی های فرمایش مرحوم شیخ را نمی خواهیم بیاوریم، خودمان شروع می کنیم د
 تشقیق ببینیم کجا نیاز به ا ن بحث ها پیدا می کنیم:

نة سی گوئیم این قید الی کسی گفته وقفت الی سنة، و مفهوم وقف و حبس دو تا است. تارة ما م
ی اصلا خودش قرینه است بر مراد، که اگر اینجور بگوئیم تکلیف روشن است و این حبس است. یعن

 ی گوئیم بخاطر قرینه ای که اینجا وجود دارد حمل می شود بر حبس. ما م

ن قید الی سنة هیچ قرینه نیست و وقف معنای حقیقی خودش را دارد و این تارة می گوئیم نه، ای
هم صارف نیست، که این ظاهر فرمایش مرحوم صاحب جواهر و عده ای است، ا نوقت نتیجه این می 

چون خلاف « الی سنة»شود که کسی گفته وقفت الی سنة، لفظ وقفش که ظهور در وقف دارد، 
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باطل. این هم تکلیفش روشن است. یعنی اگر ما گفتیم الی سنة اشتراط تا بید است می شود وقف 
نمی تواند قرینه صارفه باشد، بنابر این لفظ در معنای حقیقی خودش بکار رفته، ظهورش این است، و 

 وقف غیر مؤبد هم باطل است. 

 نمی نیمی دانیم یع ی ما شک داریم، نه قرینه را صارفاگر معلوم نشد کدامیک از اینها است، یعن
لم ولذا متحیر می مانیم که مقصود متک د عند العقلاء و عند العرف یا نه،دانیم که صرف می کن

ة چیست. هم این فرع، و هم فرع قبلی که ما عرض کردیم الی سنة قرینه صارفه نیست، خب الی سن
ش قرینه صارف نیست، ولی زود رفتیم سراغ اینکه پس لفظ وقفت حقیقت باشد و معنای حقیقی ا

صالة امراد استعمالی باشد، خب این را از کجا ا وردیم؟ ا یا قرینه دیگری در کار نیست؟ مثلا ا یا 
فت الصحة در فعل مسلم نمی تواند کمک کند در اینکه تعیین کند که این ا قای متکلم که گفته وق

 الی سنة حمل کنیم بر فرد صحیحش که حبس باشد نه وقف که باطل باشد؟

شق که الی سنة خودش نتواند صارف باشد و بگوئیم وقف ظهور در وقفیت پس ما هم در این 
که نه وقف ظهور در وقفیت ندارد، الی سنة هم صارف نیست و ما نمی دانیم دارد، و هم در این شق 

که متکلم چه چیزی را قصد کرده است و ظهوری هم در حبس نداشته باشد، یعنی یک چیز مجملی 
ید بحث اصالة الصحة را مطرح کنیم. اصالة الصحة فعل مسلم اگر بشود. ما در هر دو شق با

دارید که مسلم فعلش را بر منوال صحیح القاء کرده تا بشود معنایش این باشد که وقتی شما شک 
صحیح یا فاسد، می گوئیم حمل می کنیم بر صحیح. خب اینجا چرا نگوئیم که ما اگر حمل کنیم 
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را حمل کنیم بر حبس که صحیح باشد. ممکن است کسی  بر وقف که می شود باطل، پس وقف
 این را بگوید.

ی را اینطوری پای اصالة الصحة باز می شود به بحث ما و به نوعی دخالت می کند که ما مراد جد
 اینجا چه بدانیم.

 مقام به عدم احراز عنوان عمل تطبیق اصالة الصحة در بر اشکال 

اینجا هست. اشکال این است که اصلا اصالة الصحة  یک اشکالی در تطبیق اصالة الصحة در
را  جایش اینجا نیست. که مرحوم ا خوند در عبارت موجز این را ا ورده همینجایی که می خواهد این

بحث کند، که ما عبارت را می خوانیم. )خوب دقت کنید بحث فوق العاده دقیقی است( اصالة 
ل محرز باشد و تردد بین فرد فاسد و صحیح الصحة در فعل مسلم مال جائی است که عنوان عم

م که همین عنوان باشد. یعنی طرف می گوید بعتک هذا بذاک، مثلا جّد هم دارد و ما احراز می کنی
ط بیع واقع شده، منتهی چه بیعی واقع شده است؟ شک داریم که شرط را واجد است یا نه. اگر شر 

طل است. پس شبهه حکمیه نیست، بلکه در را واجد باشد صحیح است و شرط را واجد نباشد با
محرز  ن عملخارج نمی دانیم فرد فاسد را ا ورده یا نه، یعنی فاقد شرط را ا ورده یا نه. اینجا که عنوا

 باباست و امر فعل خارجی دائر است که فرد صحیح باشد یا فرد فاسد، از باب عمل مسلم نه از 
ط را شرائ د این فعل مثل بیع یا صلح یا هبه یا وقف ا یاشبهه حکمیه، که نمی دانیم ا یا در مقام ایجا

که  هم ا ورده یا نیاورده، ما حمل می کنیم بر اینکه ا ورده است. پس جای اصالة الصحة جایی است
 عنوان عمل محرز باشد، امر دائر باشد بین فعل صحیح و فاسد ما حمل می کنیم بر صحیح. 
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ن ا عنوایاست بین اینکه این عنوان باشد تا صحیح باشد،  اما اگر عنوان فعل محرز نیست، امر دائر
حیح صدیگری باشد تا فاسد باشد، ما نمی توانیم بگوئیم اصالة الصحة می گوید ا ن عنوانی است که 

 این را ما نمی توانیم بگوئیم.است. 

2مرحوم ا خوند در همین بحث می فرماید  : 

ا و لكون بسا لاصالة حمل فعله علی الصحة اما لو لم یعلم )که قصدش چه بوده( ففی صحته ح»
ما  )این دو تا وجهی است برای تصحیح، که الوقف بمعنى الحبس فيكون ذكر الوقت قرينة معينة له

و عدم )در وقف( كبطلانه وقفا لظهور لفظ وقفت فيه  )حبسا( ا و بطلانه كذلك هم الان گفتیم(
حراز العنوان الذي كان صلاحية ذكر الوقت للقرينة كعدم صلاحية ا صالة الحم ل على الصحة لا 

 «. صحيحا

ه می گوید: ما نمی توانیم با اصالت حمل فعل مسلم بر صحت بگوئیم پس عنوانی که مقصود بود
 عنوان حبس بوده نه عنوان وقف.

حراز الفرد الصحيح من العنوان فيما تردد  و انما هی )اصالة الصحة(»بعد می فرماید:  قع مر الواا  لا 
 «. بين الفاسد منهبينه و 

                                   
3کتاب فی الوقف صفحه  -2 2  
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لة ای اصایعنی بعد از احراز عنوان اگر تردد داشته باشیم بین فرد صحیح و بین فرد فاسد، اینجا ج
پس  الصحة است که بگوئیم فرد صحیح را ایجاد کرده است. نه اینکه اگر عنوان محرز نیست بگوئیم

 توانیم بگوئیم.ا ن عنوانی که او گفته و ایجاد کرده حبس است نه وقف. این را نمی 

 .«وجوه في واحد منهما ا و عدم الحكم عليه بواحد منهما لعدم ظهوره »بعد می فرماید: 

 بعد خود ایشان اینطور اختیار می کند که: 

 و التحقيق انه يختلف حسب اختلاف الا شخاص و الا حوال و العبرة انما هي با ن يكون اللفظ »
 نی که)اگر با قرائ اهرا في الوقف ا و الحبس فيحكم بهبملاحظة ما اكتنف به من الحال و المقال ظ

موجود است ظهور وقفت الی سنة در حبس باشد حمل می کنیم بر حبس، اگر ظهورش در وقف باشد 
 بطلانهبطلانه حبسا كا و لم يكن بظاهر في ا حدهما فيعامل حينئذ معه معاملة  حمل می کنیم بر وقف(

 «. وقفا حقيقة

 نی دیگری همین را فرموده که هم حبسا و هم وقفا باطل است.مرحوم شیخ هم روی مبا

بالا  بارتاصالة الصحة چیست. ظاهرا از ا ن عمنتهی مرحوم ا خوند اینجا نفرموده است که قضیه 
پیدا می شود که می خواهند بگویند که اصلا جای اصالة الصحة اینجا نیست، چون عنوان را شما 

است. اگر عنوان را احراز کنید که مثلا وقف است، بعد شک احراز نکردید که وقف است یا حبس 
کنید که وقف فاسد را ایجاد کرد یا وقف صحیح را، می گوئیم وقف صحیح را. اما اگر شک کنید 
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که وقف را ایجاد کرده یا حبس را، که اگر وقف باشد باطل است و اگر حبس باشد صحیح است، 
 کنیم.  این را نمی توانیم با اصالة الصحة درست

ا نوقت نتیجه این شده است که اصالة الصحة که نمی تواند کاری انجام بدهد، ما هستیم و 
 ظهورات کلام. اگر گفتیم وقفت الی سنة ظهور در حبس دارد، که می شود حبس، اگر گفتیم ظهور

در وقف دارد، که می شود وقف و وقف هم که الی سنة باشد باطل است. منتهی اگر ظهور در 
 دام نداشته باشد می گوید باطل است وقفا و حبسا. هیچک

 اینجا ما بحثی داریم و ا ن راجع به همان اصالة الصحة است:

 اختالف نتیجه بحث طبق مبانی مختلف در اصالة الصحة

 ما در باب اصالة الصحة اگر از باب تعبد بیائیم ظاهرا همین می شود. 

ا نه، ه ا یا ظهورات حال مسلم بالاطلاق حجت است یاما اگر از باب ظهور حال مسلم بیائیم، اینک
ض این یک بحث است. که اتفاقا مرحوم شیخ همینجا بحث کرده، و ایشان این را قبول ندارد و نق

رار ثل ادهایی ا ورده، که ما الان وارد ا ن بحث نمی شویم. به نظر ما نقض های ایشان وارد نیست در م
حال مسلم ی کند. ما الان بحثمان در مطلق حجیت ظهور و اینها. منتهی ما را از بحث دور م

ر فعلی که ایجاد می کند فرد صحیح است نه فرد فاسد، این دیگنیست. ظهور حال مسلم در اینکه 
 ست.امثل ظهورات الفاظ می ماند. بنابر اینکه مبنای اصالة الصحة این باشد، این یک ظهور حجتی 
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 عنوان و انحصار عنوان به دو مورد  جریان اصالة الصحة در فرض عدم احراز

ی حالا ما عرضمان این است که ظهور حال مسلم در اینکه فرد صحیح را ایجاد می کند و این م
شود اصالة الصحة فعل مسلم، درست است که مصب اصلی اش در جایی است که ما عنوان را 

شد یا یح بائطش را هم ا ورده تا صحاحراز کرده ایم، ما می دانیم این ا قا بیع کرده ولی نمی دانیم شرا
 نه، حملش می کنیم می گوئیم با شرطش انجام داده و صحیح است. 

م نمی توانیم بگوئیم اصالة صحت در فعل مسلم. چون بر کداو اگر ما عنوان را احراز نکنیم 
 صحیح می خواهید حمل کنید؟ اگر شما عنوان بیع را احراز نکرده باشید، می خواهید حمل کنید

ت فعل مسلم را بر کدام صحیح. خب اگر بیع را احراز نکرده باشید ممکن است هبه باشد ممکن اس
کدام صحیح می خواهید حملش کنید؟ در  صلح باشد ممکن است وقف باشد یا چیز دیگر. یعنی بر

می گوئیم بر فرد صحیحش حمل جائی که عنوان محرز است خب فرد صحیح دارد فرد فاسد دارد، 
 ، اما اگر عنوان محرز نیست بر چه چیزی می خواهید ا ن را حمل کنید؟می کنیم

رر عنوان بیع محرز نیست، که اگر بیع باشد مثلا باطل است، مثلا فرض کنید غرری است، اما غ
در صلح نمی ا ید، و اگر صلح باشد صحیح است. اینکه نمی شود ما بیائیم حملش کنیم بر صلح. 

 .ممکن است حملش کنیم. نمی توانیم حمل کنیم فعل او را بر این و الا بر ده ها چیز دیگر هم

خوب دقت کنید! اینی که ما می گوئیم در اصالة الصحة باید عنوان محرز باشد و امر و تردد بین 
فرد صحیح و فرد فاسد این عنوان محرز باشد تا با اصالة الصحة فرد صحیح را ما احراز کنیم از باب 

نکه کار لغو انجام نمی دهد، من عرضم این است که این نکته که مسلم کار ظهور فعل مسلم در ای
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گاهی  یک عنوانی محرز بشود و تردد باشد، بلکهلغو انجام نمی دهد، منحصر نیست در اینکه حتما 
مثلا اگر عنوان دائر بین دو تا عنوان باشد، مثل بحث ما که یا  ممکن است در فراتر از این هم بیاید.

و یا حبس، کسی که احتمال نمی دهد که اینجا بیع باشد یا صلح باشد، اگر می گوید وقف است 
وقفت الی سنة مسلما امرش دائر است بین اینکه وقف باشد تا باطل باشد یا حبس باشد تا صحیح 

و اعمال دیگر نیست. ظهور حال مسلم نکته اش در باب اصالة  حت اینباشد، امرش دائر بین ص
که عنوان محرز است ظاهرا این است که مسلم کار لغو انجام نمی دهد، و ظهورش الصحة در جائی 

در اینکه وقتی بیع را ایجاد می کند و می داند در تعامل با دیگران هست و ظهور حالش این است 
بنابراین با شرائط انجام می دهد تا فعل صحیح باشد، ظهور اینطوری دارد. خب  که جّد هم دارد و

الی سنة تا باطل باشد یا ر دو تا عنوان هم می ا ید. ما شک داریم که این ا قا وقف کرده این ظهور د
وقفت الی سنة و حبس است تا صحیح باشد. خب ا دم مسلم عاقل وقتی می گوید  ،وقف الی سنة

ظهور حالش هم جد است، خب همان نکته ای که در تردد بین دو فرد از یک عنوان می گوید فرد 
 ان نکته هم در تردد دو تا عنوان می گوید این عنوان صحیح است نه عنوان فاسد. صحیح است، هم

بیاید به نظر من اینجا هم اصالة الصحة اگر مبنایش ظهور حال مسلم باشد می تواند دخالت کند و 
بگوید مقصود حبس است تا صحیح باشد نه اینکه مقصود وقف الی سنة است تا باطل باشد. این 

 مرحوم شیخ و مرحوم ا خوند است. )دوستان باید اینجا را دقیق مطالعه کنند(. برخلاف فرمایش
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 تکافؤ اصالة الصحة با اصالة التطابق

م خیلی از باب اینکه بگوئیمطرح شود  در تطبیق اصالة الصحةنیز شبهه دیگری در اینجا می تواند 
وری که منحصر هم باشد مبنایش ظهور است، اصالة الصحة در دو عنوان اینطخوب، اصالة الصحة 

 مثلا می ا ید. خیلی خوب. حالا کسی بگوید ما یک اصالة الصحة داریم که ظهور است. یک اصالة
قفت و الظهور دوم هم داریم که معنای ا ن تطابق مراد استعمالی با مراد جدی است. خب من گفته ام 

ما  وقف نه در حبس و فرض حقیقت باشد در معنای ،الی سنة، و وقف الی سنة بنابر اینکه لفظ وقف
ش می هم الان این است که این ظهور را لولای اصالة الصحة باید اخذ کنیم. این ظهور مراد جدی ا
ا شک شود وقف و می شود باطل. چرا ما این ظهور را حاکم نکنیم بر اصالة الصحة و بگوئیم اصلا م

ر حة بکااصلا شک نداریم تا اصالة الصنداریم با تحکیم اصالة الظهور در ناحیه وقفت الی سنة دیگر 
ز اه کشف باطل، می شود حاکم. در واقع اصالة التطابق یا اصالة الظهور دوم کمی شود ببریم، معامله 

مراد جدی می کند، به ما می گوید که مراد جدی متکلم همان چیزی است که معنای حقیقی 
را  می گوید. بنابر این ما بیائیم اینلفظش هست یا ظهور لفظش هست لولا اصالة الصحة، این را 

 تحکیم کنیم بر اصالة الصحة.

 تقدم اصالة الصحة بر اصالة التطابق

در فعل مسلم ظهورش می تواند قرینه باشد بر اینکه  من واقعش این است که اصالة الصحهبه نظر 
عمال می کنیم می شود ا ن اصالة الظهور دوم در تطابق را از بین ببرد. چون ما الفاظ را در معانی است

تطابق مراد استعمالی با مراد جدی خودش یک ظهور می خواهد. یعنی ظهور حال مراد استعمالی. 
متکلم است. متکلمی که ظهور حالش این است که دارد فعل صحیحی را القاء می کند مانع از این 
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جا بکار ببرید. چرا؟ چون می شود که شما این اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی را این
اگر این اصالة التطابق بیاید یعنی شما کار فاسد ولغو انجام دادید. وقف کردید الی سنة که شرط تا بید 
ندارد و باطل است. خب ظهور حال مسلم این را نفی می کند، یعنی مانع می شود از اصالة التطابق 

م. بنابر این اینطوری بعید نیست که اصالة مراد استعمالی و مراد جدی یعنی اصالة الظهور دو بین 
 الصحة بیاید مانع شود از این و این مقدم بشود.

ة در به نظر بنده با توجه به نکاتی که عرض شد بعید نیست ما بگوئیم که با تحکیم اصالة الصح
 مقام می توانیم بگوئیم که اینجا مراد متکلم حبس بوده و حبس صحیح است. 

 ومخالصه تصحیح فرع س

ر لفظ د پس برای تصحیح دو راه داریم: یا از اول ادعا کنیم در همان مرحله مراد استعمالی، ظهور
 یک ادعای سر راست است که یک عده ای این را گفته اند وحبس است. چرا؟ به قرینه الی سنة. 

ن ار ایبزیر من هم مستبعد نمی دانم این را که واقعا همچنین چیزی درست باشد. و اگر ما نتوانستیم 
ادعا برویم، این راه دوم درست است که اصالة الصحة فعل مسلم حمل فعل مسلم بر صحت است 
که مربوط به مراد جدی است، ولی نتیجه اش این می شود که حمل کنیم بر حبس تا صحیح باشد. 

 رحومثل مو ظاهرا با توضیحی که دادیم اصالة الصحة در اینجور عناوین هم می ا ید و نمی توانیم م
 ا خوند بگوئیم منحصر است در جائی که احراز عنوان کرده باشیم. 

تمام  15تحریر. با این بحث دیگر بحث ما از فرع  15این تمام الکلام در سه فرع مربوط به مسئله 
     می شود.  
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 سال بحث فقه امسال را همینجا پایان می دهیم، انشاءالله اگر عمری باقی بود و توفیق بود در
 شروع می کنیم. و السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته.  16جدید بحث را از فرع 
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