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 : زوال ملک در وقف و حبس17مسئله 

 این است: 17. مسئله می شویم تحریر 17بحث مسئله از امروز وارد  

و أما الوقف المنقطع اآلخر فكونه کذلك محل  قف،الظاهر أن الوقف المؤبد یوجب زوال ملك الوا»

التصرفات غير المنافية  )للحابس( تأمل، بخالف الحبس فإنه باق معه علی ملك الحابس و یورث، و یجوز له

)یعنی تصرفاتی که منافات با تصرفات محبس عليه ندارد را حابس می تواند الستيفاء المحبس عليه المنفعة 
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فإنها ال تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضا، لكن بقاء الملك )للعين( رفات الناقلة إال التصانجام بدهد( 

1.«علی ملك الحابس في بعض الصور محل منع   

رمایند در بعضی باال که فرمودند فإنه باق علی ملک الحابس، در انتهاء می فمطلب لكن استدراک است از این 

 است. صور حبس بقاء مال در ملک حابس محل منع 

 .ردازدمی پفرق بين وقف و حبس نيز به بيان رع مطرح شده است. عمده این مسئله فمسئله چند این در 

 17بر مسئله  النجاة وسیله ابوالحسن اصفهانی در بیان مرحوم سید

در متن  ایشان فرق بين وقف و حبس گذارده است و مطالبمرحوم سيد صاحب وسيله عنوان مسئله را 

: فرق بين وقف و حبس شروع کرده اند بيان بحث را باایشان فرق دارد.  تحریربا متن  اریمساله نيز مقد

الفرق بين الوقف والحبس، أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف أو ممنوعيته من جميع التصرفات و سلب »

له جميع انحاء السلطنة منه حتی أنه ال یورث. بخالف الحبس، فإنه باق علی ملک الحابس ویورث و یجوز 

2«.المحبس عليه المنفعةالتصرفات الغير المنافية الستيفاء   

عجيب است که برخالف مسئله  اند و را با فرق بين وقف و حبس شروع کرده در ابتدا بحثمرحوم سيد 

گفته اند فرق بيان کرده و با تردید زوال ملک را اینجا  می دانند درموجب زوال ملک را که صراحتا وقف  67

ف و حبس این است که وقف موجب زوال ملک واقف است یا موجب ممنوعيت از همه تصرفات بين وق

به ارث نيز مسلوب المنفعة  به صورت و همه انحاء سلطه است و حتی به ارث هم نمی رسد، یعنی حتی

می ارث به و  باقی است حابس ی که حبس شده است به ملکمال ،آن نمی رسد. به خالف حبس، که در

مثال منافی با استيفاء منفعت از ناحيه محبس عليه نباشد. است که تصرفی  نيز مجاز به هر نحوابس و ح رسد

                                                           
 66، ص: 2تحریر الوسيلة؛ ج 1

إلمام الخميني(؛ ص:  2  532531.وسيلة النجاة )مع حواشي ا
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خودش می تواند از  آن را به محبس عليه داده است سكنای بخشی ازمانند منفعتی از منافع دار اگر حابس 

منافع ، ولی استداده ه مثال اگر سكنای این منزل را به محبس عليیا  .بخش دیگر این خانه استفاده کند

است می تواند از آن  برای خودش گذاشتهدرختان این منزل یعنی ميوه های آن را یا نشستن زیر سایه آن را 

 برای خودش گذاشته است. که استفاده از آن را استخری دارد همچنين است اگر این منزل استفاده کند. 

تصاص داده ده محبس عليهم از منافعی که به آنها اخاستفا به نباید نسبتحابس اثر حبس این است که  پس

بس عليهم از منافعشان ی با استيفاء محمنافاتاست مانع ایجاد کند اما نسبت به دیگر منافعی که استيفاء از آنها 

 قوفه را ندارد.ندارد اشكالی ندارد که بهره برد به خالف وقف که واقف به هيچ  وجه حق استفاده از عين مو

تردید با ا روقف  اثر خروج از ملكيت برای ایشانکه الزم است  در عبارت ایشان توجه به این نكتههر چند 

و یا عدم  تكياثر بار است: یا زوال ملیكی از این دو  به صورتی گفته است که گویا یعنیاست. بيان کرده 

چندانی در  التردازند که دخاند به مطلبی بپ نمی خواستهشاید به این دليل که ایشان . امكان جميع تصرفات

سيد رحوم مبرای  ،صرفاتتاز مطلق  باشد یا ممنوعيت اوزوال ملک واقف  اثر وقفاینكه بحث ندارد. گویا 

 در وقف حتی اگر است.وقف با حبس در بيان تفاوت حبس و وقف مهم نبوده است، مهم اصل تفاوت 

 ليهعمحبس  ت توسطستيفاء منفعنافی با ام از همه تصرفات ولو تصرفات غيرواقف زائل نشود هم ملک 

ندارد  ليهعمحبس  از ناحيهدر تصرفاتی که منافات با استيفاء منفعت حابس منوع است. به خالف حبس، که م

 .مجاز است

 حاشیه امام ره بر وسیله 

ه شما : این فرقی کمی فرمایندو  می زنند اشيهحبه بيان ماتن همينجا قدس الله نفسه الزکيه مرحوم امام 

ا بين الوقف المنقطع اآلخر  »وجيه است علی اشكال فی بعض فروعه؛بين وقف مؤبد و حبس گذاشتيد  و أمل

1«و بينه، خصوصاً بعض صوره فمحلل تأملل اما وجود این تفاوت بين وقف منقطع اآلخر و بين حبس خصوصا  .
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است و تفاوت منقطع اآلخر  وقف تها،صوری بعضمرادشان از ظاهرا  در بعضی از صورتها محل تأمل است

در وقف منقطع اآلخر قائل مرحوم امام . وجه این تامل این است که می دانند تأملمحل را در این صورت 

ولی به نظر می رسد اشكال  .است و تفاوتی ندارندحبس  جهت ماننداین از  لذا نيستند به خروج از ملک

أو »ی ارائه کرد و فرمود راه حلاوت حتی در این صورت برای بيان تفماتن  ایشان به ماتن وارد نيست زیرا

را و واقف  فتزوال ملک را نپذیر ،وقف منقطع اآلخر اگر کسی درحتی تا « ممنوعيته من جميع التصرفات

با عدم جواز مطلق تصرفات در  باز بتواند تفاوت بين وقف و حبس را دانستبا حابس در ملكيت مشترک 

 توجيه کند.  وقف

ی ندانستند ظاهرا صحيح فرق وجيه را بين وقف منقطع اآلخر و حبس حضرت امام فرق پس اینكه

أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف أو ممنوعيته »تفاوت بيان کردند چون مرحوم صاحب وسيله دو نيست 

موجب زوال ملک نباشد باز با حبس فرق وقف حتی اگر تا « من جميع التصرفات و سلب انحاء السلطنة

 . باشد داشته

 در تحریر 17فروع ذیل مسئله 

یكی اینكه  امام در ذیل این مسئله دو فرع را مطرح کرده اند:مرحوم  نكته دیگری که وجود دارد این است که

رهن را هم نمی تواند انجام دهد.  انندناقله م غير نجام دهد. حتی تصرفاتاتصرفات ناقله نمی تواند حابس 

آن را به حبس داده و منافعش را برای مدت خاص چون  حابس است اما کملزیرا با اینكه عين محبس، 

 هم که تصرف ناقله نيست نمی تواند حتی رهن تمليک کرده است نمی تواند تصرفات ناقله انجام دهد.

نياز شود که مرتهن،  )برفرض رهن عين محبس(ممكن استکه  این منع این باشدشاید نكته دهد انجام 

خارج شود و نتوانند منافعشان محبس عليهم عين از دسترس به اینكه تيفا کند و منجر شود از رهن اس ینش راد

 را استيفا کنند.
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ابس ملک حبقاء عين محبس در حبس هم صوری از در این است که  کرده اند ی که ایشان بيانفرع دیگر

مطلق  به صورتد اگر استمرار دارنبقاء و مشاهد شریفه که چون یا  حبس بر کعبه است مانند محل منع

   ر ملک معنا ندارد.  بقاء باست لذا  خروج از ملککند مالزم با حبس 

رده باشند کی مطرح جای دیگرالبته ممكن است  .مرحوم صاحب وسيلة النجاة متذکر نشده انداین دو فرع را 

 . ندمطرح کرده اند نياورده افرق بين وقف و حبس به هدف بيان در ذیل این مسئله که اما 

 67مسئله  حاشیه امام بر

و با  بيان نمی کندتردید در خروج عين از ملک واقف را  67مسئله مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانی در 

1«ل ملک الواقف عن العين الموقوفةالینبغی االشكال فی أن الوقف بعد ما تم یوجب زوا»می فرماید: صراحت   

می فرمایند وقتی وقف تمام شد موجب بلكه مطلقا  آورند را نمی« أو ممنوعيته من التصرف» و دیگر عدل

اشكال را ، قبال «مرل االشكال فی منقطع آالخر»: در اینجا حاشيه زده اندامام ره  اما حضرت. زوال ملک است

 بيان کردیم.منقطع اآلخر فرض وقف بر در 

 تحریر 67تأمل در مساله 

ر متن تحریر در مسئله . ایشان دبه آن اشاره کردیم نيز قبالابهامی در فرمایش حضرت امام وجود دارد که 

الینبغی االشكال فی أن الوقف بعد تماميته یوجب زوال ملک الواقف عن العين الموقوفة اال »فرموده اند  67

2«.فی منقطع اآلخر الذی مرل التأمل فی بعض اقسامه پس در بعضی از اقسام منقطع اآلخر تامل دارند ولی  

و اما الوقف المنقطع اآلخر فكونه »فرموده اند  اند زیراکرده این است که در همۀ اقسام تأمل  17ظاهر مساله 

3.«کذلک محل تأمل  وجه تفاوت بين این دو بيان برای ما روشن نشد.تأمل فرموده اند. اقسامشدر همه  

                                                           
إلمام الخميني(؛ ص:  1  542وسيلة النجاة )مع حواشي ا
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بين وقف مؤبد و  ند آن فرقی کهفرمودوسيله زده اند  17در حاشيه ای که بر مسئله همچنين حضرت امام 

در اینجا حبس گذاشتيد وجيه است، اما بين وقف منقطع اآلخر و بين حبس نه، خصوصا فی بعض صوره. 

بعض صور  ه،صورمنظور از بعض . مگر هم وجه اختصاص عدم وجاهت به برخی از صور روشن نيست

از عين محبس س در برخی از انحاء حبآوردند  17بر حسب فرعی که در ذیل مسئله حبس باشد، چون 

فرق بين وقف و حبس به آن بيانی که سيد فرموده درست نمی شود. شاید  لذا ملک حابس بيرون می رود. 

 به این جهت نظر داشته اند. 

وجود متن تحریر با متن وسيله فرقهای اساسی  67 مسئلهو17بين مسئله دوستان باید دقت کنند به هر حال 

یک قدری هماهنگی نيست. اینجا در مسئله  67و مسئله  17ر هم بين مسئله دارد. عالوه بر این در خود تحری

خروج ملک از  ، ولی در آنجا می فرماینداستمحل تأمل  خروج ملک از مال واقف مطلقا فرموده اند که 17

 . محل تأمل است فی بعض اقسام منقطع اآلخرمال واقف 

 این هم یک اشكالی.

 ین فروعات را یک به یک حساب کنيم:ما از صدر مسئله شروع کنيم تا ا

 مسئله صدر بررسی

 خروج ولی است، واقف ملک زوال موجب مؤبد وقف که بود این امام حضرت نظر مسئله صدر در

 به شد بيان 16 مسئله ذیل در اخير جلسات طی که آنچه بنابر. است تأمل محل اآلخر منقطع وقف در ملک

 دليل چند. اآلخر منقطع چه و باشد مؤبد وقف چه شود می زائل واقف ملک تردید، بدون وقف در ما نظر

 آن از حلبی ابوالصالح مرحوم بود شده ادعا تنها که اجماعی خصوصا داشت، وجود حكم این بر محكم

 که شد احراز دیگر موارد از بسياری خالف بر و کردیم بررسی را فقهاء دیگر و ایشان عبارت. است خارج

 صور تمام در واقف ملک از موقوفه عين خروج حكم ما نظر به لذا. دارد وجود یمحكم اجماع اینجا در

 . است صاف مسئله
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 ملک زوال در دیگران و امام تردید علت

 تردیدی چنين که کسانی همه و امام مرحوم مبارک ذهن در گذار تاثير نكته که است این پرسش اما

 چيست؟ اند داشته

 وقف که شدند قائل وقف حقيقت در دیگر برخی و عروه صاحب مرحوم که مطلبی همان تردید نكتۀ

 وقف ماهيت شدند قائل و فرمودند تبعيت نظر همين از تحریر در نيز ره امام حضرت. دانند می ایقاف را

 ملک از خروج اقسام از برخی در اینكه و ملک؛ از خروج نه و است نهفته تأبيد نه آن در و است ایقاف

 پس. نيست وقف در داخل هم تأبيد و است، تأبيد بخاطر بلكه آن، بودن وقف طربخا نه شود می محقق

 کرده انشائی چه واقف که است این به بسته نيست، گاهی و است تأبيد با مالزم گاهی که دارد ماهيتی وقف

 در ملكيت اعتبار چون است ملک از خروج مستلزم شود می تأبيد با مالزم ایقاف این که جائی در. است

 ملک از خروج برای وجهی پس نيست تأبيدی آن در که اآلخر منقطع وقف خالف به. ندارد فائده اینجا

 . گذشت که شد بيان نيز دیگری وجوه البته. ندارد وجود نيز مالک

 شق دو بین ملک زوال در تأبید بودن فارق

بی فایده  موجبوقف  دتأبي اینكه. شود بررسی وقف از شق دو این بين تأبيد بودن فارق باید منتهی

 هم فقهاء از دیگر برخی کلمات گرچه در شود می واقف ملک از خروجشدن مال برای واقف ودر نتيجه 

 گذشت ملک از خروج بر استدالل در انصاری شيخ مرحوم فرمایش در. نيست مسلمی امر ولی است آمده

 ایشان بين بحث دیگر شود می زائل وقف با ملک آثار مطلق که باشد قائل الصالح ابی اگر فرمودند ایشان که

. دارد ای فایده چه نيست بار ملكيتش بر اثری هيچ که ملكی گرنه و «علميه ثمره اال» ندارد ای ثمره مشهور و

 .ندارد عملی ثمره هيچ ولی است علمی بحث این اند گفته بلكه نيست، ملک اعتبار نفرمودند
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  ره عروه صاحب عبارات

 ندچ در  ایشان گيرم می پی عروه صاحب مرحوم عبارات با بودن دسترس در يلدل به را مطلب ما

 موقوفه ينع خروج موجب شود توأم وقف با تأبيد اگر فرمایند می عروه ملحقات در وقفشان رساله از نقطه

 یعنی قفو شرائط از ثانی شرط ذیل در. کنند نمی ملكيت اعتبار دیگر عقالء زیرا شود می واقف ملک از

 : اند فرموده امدو

 بخالف عليه الموقوف ملک الی ملكه عن الخروج االول مقتضی فإن والحبس الوقف تباین دعوی و»

بما  الوقف مقتضی من ليس الملک عن الخروج بأن مدفوعة الحابس، ملک علی باقية فيه العين فإن الحبس

1.«یقصده لم أنه والمفروض التأبيد، قبل من یجئ إنما بل وقف، هو  

 . اند پذیرفته را تأبيد خاطر به ملک از خروج اینجا در ایشان پس

 : اند فرموده مستشكل جواب در است ینقرض من علی وقف بحث که 10 مسئله ذیل 194 صفحه در

2.«التأبيد قبل من یجئ إنما والخروج تمليک ال ایقاف الوقف أن عرفت فإنک»   

 تعليلی حثب دو این از هيچكدام در ولی. است خروج با مالزم تأبيد که اند گرفته مفروض اینجا ظاهرا

 .اند نكرده بيان استلزام این برای

 للتأبید ملک زوال بر سید مرحوم تعلیل

 فک موجب وقف اساسا آیا که است شده منعقد بحث همين برای 1 مسئله کتاب همين سابع فصل در

ویا اینكه عين موقوفه تمليک  ماند می قیبا مالک ملک همان به عين موقوفه یا و است از عين موقوفه ملک

                                                           
ی؛ ج 1  192، ص: 1تكملة العروة الوثق

ی، ج 2  194، ص: 1تكملة العروة الوثق
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 تفصيلیاینكه  یا و آید می در متعال خداوند ملک به یا شود می منتقل عليهم موقوف ملک بهحال یا  می شود

 . دارد وجود مقام در قول چهار مجموعا کهو در بعضی از این انواع تمليک ميشود  دارد وجود وقف انواع در

 از خروج بحث که هم معاصر علمای از برخی و اند، کرد بيان را امر این تعليل سيد مرحوم اینجا در

 فرمایند می سيد مرحوم. اند کرده تكرار را فرمایش همين اند پذیرفته تأبيد اثر بر را ملک

 کان إذا ألنه مؤبدا کان إذا الواقف ملک عن الخروج الزمه و االیقاف هو الوقف حقيقة أن واالقوی»

 یستفاد أن یمكن و ملكيته، بقاء العقالء یعتبر ال و بها تعلق له یبقی ال والمنفعة العين فی فالتصر عن ممنوعا

1«االئمة اخبار من ذلک  

 نسبت وا در تعلقی دیگر شد ممنوع منفعت و عين در تصرف از واقف اگر: که است این ایشان استدالل

 .کنند نمی يتملك بقاء اعتبار عقالء و ماند، نمی باقی موقوفه عين این به

 بين دیگر مؤبد وقف در که شود می فهميده هم اخبار خود از است ممكن فرمایند می ایشان البته

 آمده لسالما عليه اميرالمؤمنين کالم در که بتال بتا صدقة که رویات آن مثل نيست ارتباطی ملكش و واقف

 . بود

 فسن زیرا. است عجيبی حرف خيلی ماند نمی باقی موقفه عين و واقف بين تعلقی که حرف این اما

 ماند نمی باقی تعلقی و بكنم توانم نمی تصرف من اینكه. کتابم این مالک من گوید می. است تعلق ملكيت

 .است عجيب خيلی

 اقیب چيزی هيچ دیگر چون است خوب ندارند، ملكيت اعتبار دیگر عقالء که بگوئيد شما اگر بله

 .است تعلق بهترین دشخو باشد باقی ملكيت اگر اما. نيست

                                                           

ی؛ ج 1  232، ص: 1تكملة العروة الوثق



( فقهدرس خارج  )سال دوم( 103شماره جلسه:       1399/ 09/ 10 :تاریخ آیت الله آملی الریجانی )حفظه الله

 (17)مسألۀ  وال الملک فی الوقفز: خاصموضوع            کتاب الوقف موضوع عام:

10 

 

 واقف برای ملکیت اعتبار لغویت بررسی

 در و چيست عروه صاحب مرحوم فرمایش ببينيم اوال باید. آوردیم دیگری بحث برای را عبارت این

 این آیا شود روشن تا کنيم بحث مستقل صورت به نيز از بعد. شود می مستقر چيزی چه بر ایشان نظر آخر

 چه است صحيح اعتبار در لغویت این و است؛ ملک از خروج با مالزم بدمؤ وقف که است درست حرف

 تكرار را مطلب این دفعات به سيد مرحوم وقف بحث همين در. است شده تكرار زیاد فقها عبارات در اینكه

 شاید که اند بوده ادیافر نيز ایشان از قبل البته. اند آورده را مطلب این ایشان تبع به نيز دیگران و اند کرده

 .است نبوده صراحت این به عباراتشان

 عروه صاحب مرحوم عدول

 موجب وقف در تأبيد که است این مبنایش شد بيان که ای نقطه چند این در اقال اینكه با سيد مرحوم

 لواحق، در سابع فصل از 1 مسئله در قبل عبارت همان از بعد صفحه یک حدود ولی است، ملک از خروج

 آن بر دليل گفتيم اقوال ذیل در که مطالبی از کدام هيچ فرمایند می و نمایند می عدول عااد این از ذیل در

 موقوف ملک در ورود و مالک ملک از موقوفه عين خروج چه اقوال این از هيچكدام یعنی. شود نمی قول

 بماند اقیب واقف ملک به مال که قول این یا و عام و خاص وقف بين تفصيل چه و خداوند ملک یا عليهم،

 که است شده قائل قول این به الصالح ابی مرحوم  تنها ظاهرا ما علمای ميان در و است عامه نظر عمدتا که

 آنجائی از اما کند می بيان را ادله همه اینكه با ایشان. ندارد دليل وقف در ملک فک حتی یا و گذشت بحثش

. «قلناه ما حتی االقوال من شیء علی دليل ال أنه فواالنصا»: فرمایند می آخر در جرأتی پر و منصف فقيه که
1  ملک از خروج مؤبد وقف در لذا است ایقاف وقف که کردیم دفاع آن از که تفصيل وجود احتمال این حتی

 هم دیگران و ره امام مرحوم نظر که نيست معلوم بالمرة واقف ملک زوال اآلخر منقطع وقف در و شود می

 یكن لم إن و مالكها ملک علی العين بقاء من مانع ال إذ». ندارد دليل ایشان نظر هب است نظر همين از مأخوذ

                                                           
ی، جتكملة  1 233، ص: 1العروة الوثق .234 
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 در. باشد باقی مالک ملک به که ندارد مانعی باشد نداشته هم منفعتی هيچ ملک این اگر حتی. «ابدا منفعتها له

 اجاره از واردیم به باشد نداشته منفعتی هيچ ولی باشد باقی ملكيت در ملكی است ممكن که تعليل مقام

 بدهد اجاره عمرش از بيشتر به را اش دابه کسی اگر ،«عمرها مدة من ازید دابة آجر إذا کما» زنند می مثال

 عمرش مدت تمام در اسب این بدهد اجاره ساله 12 را آن ولی است سال ده اسب این عمر اینكه مانند

 نسبت اجاره این صحت حال. است منافع مالک تنها مستاجر و است موجر ملک ولی است المنفعة مسلوب

 هم قائل ظاهرا و هست هم باشد باطل این اینكه احتمال لذا است، بحث قابل انصافا دابه عمر از زیاده به

 بحث. کند تمليک را آن بخواهد تا است نبوده منافع مالک اصال دابه عمر مازاد به نسبت موجر چون. دارد

 تأثيری ما بحث در فعال دابه عمر بر مازاد بطالن و صحت ولی است دشواری بحث واقعا ای اجاره چنين

 مسلوب دابه بر موجر ملک شود می موجب که است عمر مدت تمام در اجاره به ایشان استشهاد. ندارد

 همانطور و. است المنفعة مسلوب عمر طول تمام در باشد باطل هم موت از بعد اجاره ولو پس. شود النفعه

 هم وقف در} است باقی هنوز مالک ملک به است المنفعة مسلوب تماما که ای اجاره باب در شیء این که

 {.دارد تصویر منفعت بدون ملک

 است گرفته چيزی قبالش در ولو کرده سلب خود از را آن منافع کل و داده اجاره را دار که موجری

 شود سلب منافع کل وقتی که است نای وقف در ملكيت عدم بر استداللتان اگر. دارد ملكيتی چه دیگر االن

 .فرمائيد می چه عمر مدت از ازید به اجاره در ندارد، معنا ملكيت دیگر

 فرمایند می ،«االقوال من الحق تعيين فی بها معتد ثمرة ال بل»: فرمایند می دیگری مطلب ایشان ادامه در

 داخل اینكه یا و شود خارج واقف ملک از موقوفه عين اینكه. باشد حق قول کدام که دارد ای ثمره چه اصال

. «اشكال أو منع محل ترتبها عليها المترتبة الثمرات من جملة و». ندارد مهمی اثر شود کسی چه ملک در

. است منع محل بلكه و اشكال محل اند شده قائل ملک بقاء برای که ثمراتی برخی که است این ایشان ادعای

 یا او فطره زکات یا موقوفه امه و عبد نفقه بحث توليت، بحث جمله از کنند می بيان را ثمره چند ایشان

 انكار را ثمرات این ما فرماید می که عليه، ینعتق من علی وقف یا بالسرایة انعتاق همچنين تجهيزش، مئونه
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 اگر است، کرده مؤبد وقف کسی را عبدی خب عبد، در تجهيز مئونه یا فطره یا نفقه بحث در مثال. کنيم می

 تمام گرچه است باقی موالیش و واقف ملک به عبد این خب نيست، ملک زوال مالزم تأبيد بگوئيم ام

 این نفقه که است این سؤال است، گرفته قرار عليهم موقوف اختيار در و است ممنوع او در واقف تصرفات

 چه عهده بر اش نفقه برند، می عليهم موقوف را منافعش است، واقف این ملک وی است؟ کسی چه با عبد

 کسی چه با تجهيزش مئونه رفت دنيا از عبد اگر است؟ کسی چه با عبد در تجهيز مئونه یا است؟ کسی

 عهده بر او فطره زکات یا برند؟ می انتفاع او از دارند که است عليهم موقوف آن با یا است واقف با آیا است،

 .است کسی چه

 موقوفه عین ملکیت سرنوشت ینتعی در تاثیر عدم به نسبت عروه صاحب ادعای

 صاحب مرحوم  دارد، اثر موقوفه، عين ملكيت سرنوشت تعيين که است واضح رسد می نظر به اینكه با

 و عبد در تجهيز مئونه یا فطره زکات یا نفقه ادله عمومات و اطالقات به تمسک زیرا تاثيرند این منكر عروه

 اگر یعنی. پذیرند نمی را وقفی ملک به نسبت ادله این شمول و دانند نمی صحيح وقف موارد در را اماء

 ولی است عبد این مالک ولو داد قرار نيز عليهم موقوف اختيار در را او و کرد وقف را عبدش مالكی آقای

 زکات ادله است همچنين. است منصرف مورد این از نفقه وجوب ادله چون. نيست واجب او بر اش نفقه

 .موارد بقيه و زتجهي مئونه ادله و فطره

 مؤبد که اند کرده اکتفاء همين به امام مرحوم بيان در که دیگران. دارد وجود بحث چند اینجا در حال

 لغو اال و باشد داشته اثر باید و است اعتباری امر یک ملک چون است، ملک از خروج موجب وقف، بودن

 باید شود، نمی حل مسأله که سؤال با خب. است مترتب ملک این بر اثری چه که اند پرسيده هم بعد. است

 این عروه صاحب ادعای خير؟ یا است مترتب اثر ببينيم تا کنيم بررسی شده ادعا که را مواردی یک به یک

 .    اند وقف از منصرف ادله این که است
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 ثمره عدم بیان به اشکال

 دارد وجود احكامی مشابهی روعف در بلكه. شود نمی دیده انصرافی چنين ادله به مراجعه با ما نظر به

. کند می ثابت اولویت نحو به و کند می تقویت عبدی چنين در را فطره زکات و نفقه مانند ثمراتی بحث که

 کرده اکتفا سوال صرف به که ای عده. اند منصرف وقف از ادله این فرماید می سيد مرحوم دليل چه به پس

 مرتب ثمره ملكيت بقاء بر که اند کرده ادعا فقه تاریخ طول در هک آنهایی ببينيم باید و نيست صحيح که اند

 موالی با عبد نفقه نفقه، همين در مثال ببينيم و کنيم بررسی را ثمرات آن باید. اند کرده بيان ثمراتی چه است

 کدام خب. است منصرف موقوفه عبد از نفقه وجوب ادله کند می ادعا سيد مرحوم عليهم، موقوف یا اوست

 صاحب هم. اند عروه صاحب مرحوم نظر مخالف متعددی فقهای. است منصرف چرا و است منظور ایترو

. اوست مالک با شده وقف که مملوکی نفقه فرمایند می تصریح بزرگوار دو هر جواهر صاحب هم و شرایع

 . ندارد ثمره مالک تعيين چطور پس

 بيان نحوی به نگوئيم اگر ندارد؛ وجود صرافیان هيچ کردیم نگاه که را بعضی انصافا هم ادله به نسبت

 عليه الله  سالم اميرالمؤمنين از که روایاتی در مثال. شود می فهميده واقف نفقه لزوم بر تأکيد آن از که شده

 که داشته مشكل یا بوده پيرمرد یا بوده صغير اینكه مثل و است کرده آزاد را او موالیش که مملوکی مورد در

 آزاد عبد این که زمانی تا بودند داده دستور السالم عليه اميرالمؤمنين: فرمایند می امام است هکرد عتق را او

 بر گفتند می باید داشت انصراف واقعا اگر که حالی در. بدهد را او نفقه مالكش باید کند پيدا استغناء شده

 مالک آن فرمایند می امام نيست عبد این مالک معتق، دیگر و شده آزاد عبد که اینجا این در. باشد المال بيت

 . است منصرف است عبد این مالک که واقفی از ادله چطور پس بدهد را عبد این نفقه باید سابق

 ایا که است دیگری سؤال این اما است، تمام ملک زوال بحث ما برای گرچه که است این ما عرض

 . نه یا است درست اند داده قرار اآلخر قطعمن و مؤبد وقف بين اختالف وجه را تأبيد که کسانی استدالل

 منافاتی تأبيد که نيست معلوم گفت و کرد تشكيک نظرش در بود ادعا این اصل خود، که سيد مرحوم

 اصال فرماید می ایشان گرچه. ندارد اشكالی باشد باقی هم ملک و باشد مؤبد وقف. باشد داشته ملک بقاء با
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 یا است مترتب گویند می که ثمراتی که کنيم بررسی باید و است گریدی بحث این که ندارد، فائده بحثش

 بگوئيد اینكه صرف به. کنند استدالل ثمرات نفی بر باید است، لغو اعتبار گویند می صرفا که کسانی ولی. نه

 . نيست مترتب که کنيد اثبات و کنيد بررسی را ثمرات تک تک باید. شود نمی حل مشكل کجاست ثمره

 قطعا آنها از بعضی ما نظر به کنيم، می بحث و آوریم می را ثمره چند این آینده جلسه در ما لله ا شاء ان

 خروج تأبيد خاطر به مؤبد وقف در که این لذا و. نيست منصرف هم ادله. ندارد مشكلی هيچ و است مترتب

 . نيست ما پذیرش مورد شود می صحيح دیگران و امام مرحوم تفصيل آن اساس بر و آید می الزم ملک از

 .«الله  رحمة و عليكم والسالم»

 

 


