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چکیده
گفته ش��ده ش��رط صحت وقف آن اس��ت كه واقف، موقوف عليه يا موقوف عليهم را معين كند، در غير اين 
صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات اين رأی به داليل ذيل اس��تناد ش��ده اس��ت: اجماع فقهای شيعه، 
انصراف عمومات و اطالقات وقف به ش��خص معين، نامعقول ب��ودن تمليك به فرد نامعين و عدم موجوديت 
ش��خص غير معين. از بين ادله، جز اجماع، هيچ يك دليل معتبر نيس��تند؛ زيرا ادعای انصراف منوط به احراز 
ع��دم معهود بودن وقف بدون تعيين موقوف عليهم اس��ت و چنين امری محرز نيس��ت. نا معقول بودن تمليك 
به فرد نامعين هم قابل اثبات نيس��ت؛ زيرا وقف يك امر اعتباری اس��ت و برای صحت خويش نياز به محل 
معي��ن ن��دارد. دليل آخر هم با تصديق وجدان و عدم حكم فقها به بدون مالك بودن مال متردد بين دو نفر رد 
می ش��ود. در ميان مذاهب اهل س��نت، حنفيه و مالكيه وقف بدون ذكر موقوف عليهم را جايز می دانند؛ زيرا از 
نظر آنها ش��رط موقوف عليهم تنها اهليت تملك اس��ت، در حالی كه شافعيه و حنابله شرط موقوف عليهم را 

امكان تمليك منجز و بنابراين عدم تعيين موقوف عليهم را موجب بطالن وقف دانسته اند.

تعیین موقوف علیهم از منظر
 فقه مذاهب اسالمي

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره37 / پاییز 1393

صص 64-56
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مقدمه
در ط��ول تاريخ همواره روش��هاي مختلفي براي انجام 
اعمال نيك و خداپس��ندانه وجود داشته است. يكي از 
اين روشها وقف مي باشد كه در سيره پيامبر)ص( و ائمه 
معصومان)ع( از جايگاهي واال برخوردار بوده اس��ت. 
بع��د از آن بزرگواران، مس��لمانان ني��ز در همه زمانها، 
اهتمام زيادي در حفظ و ترويج آن داشته اند، از اين رو 
از علمای متقدم مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد، مطالبي 
در اين مسئله موجود است. در فقه اهل سنت نيز به اين 
مس��ئله به طور مستوفي پرداخته اند. از آنجا كه يكي از 
اركان وقف، موقوف عليهم مي باشد و اختالف در فتاوا 
در شرط تعيين منجر خواهد شد كه مال موقوفه بر طبق 
هر نظر، ب��ه افراد خاصي تحويل داده ش��ود، در مقاله 
حاضر، به بررس��ی ادله اين شرط پرداخته مي شود، تا 

موقوف عليهم به صورت دقيق شناسايي گردد.

مفهوم شناسي وقف
1( تعریف لغوي

وقف در لغت به معناي ايستادن است و هرگاه در مورد 
مساكين به كار رود، به معناي حبس كردن خواهد بود.1 
همچنين به معناي مكث كردن هم آمده است.2 در ادامه 
خواهيم ديد كه هريك از اين معاني به شكلي با معناي 

اصطالحي آن در فقه تناسب دارند.
2( تعریف اصطالحي نزد فقهاي امامیه

شيخ طوسي در المبسوط بيان مي دارد كه وقف عبارت 
اس��ت از: »حب��س عي��ن و آزاد گذاش��تن منفعت آن 
اصل«.3 اين تعري��ف از حديث پيامبر اكرم)ص( گرفته 
شده كه فرموده اس��ت: »حبّس االصل و سبّل الثمرة«؛ 
»اص��ل مال را حبس كن و ثم��ره اش را در راه رضاي 
خدا قرار بده«. محق��ق حلي نيز وقف را چنين تعريف 
مي كند: »وقف، عقدي اس��ت كه ثمره آن حبس اصل و 

1 . لسان العرب، ج9، ص359.
2 . معجم مقاييس اللغة، ج6، ص135.

3 . المبسوط، ج3، ص286.

آزاد گذاشتن منفعت آن است«.4
اما بايد گفت كه بر اين گونه تعاريف از وقف، اشكاالتي 
وارد ش��ده اس��ت، از جمله: 1. وق��ف در اينجا تنها به 
بخشي از خواص آن تعريف شده است و تعريف حقيقي 
نيست؛ زيرا حبس اصل مال و آزاد گذاشتن منفعت آن، 
از ويژگيهاي وقف محسوب مي ش��ود. 2. اين تعاريف 
ش��امل ديگر عقود نظير ُس��كني، ُعم��ري و ُرقبي هم 

مي شوند؛ يعني مانع اغيار نيستند.5
براي رهايي از اش��كاالت مذك��ور، تعاريف ديگري از 
فقها ارائه ش��ده اس��ت. از جمله فاضل مقداد مي گويد: 
وقف، عقدي اس��ت كه بر تحبيس اصل و اطالق منفعت 
آن داللت دارد.6 كاش��ف الغط��ا مي گويد: حقيقت وقف 
همان حبس اس��ت كه منش��أ لغوي آن همان وقوف به 
معناي قيام بدون حركت اس��ت؛ زيرا اين عقد صاحب 
آن را از تص��رف حب��س مي كند كه در ش��رع به طور 
حقيقي يا مجازي بر عقد وقف اطالق ش��ده اس��ت.7 به 
نظر مي رس��د بيان كاش��ف الغطا بيش��تر از بيان فاضل 
مقداد قابل دفاع باش��د، به خصوص اگر در باب وقف، 

عقد را شرط ندانيم و معاطات را كافي بدانيم.8
ام��ا در خصوص مف��ردات تعريف بايد گف��ت: منظور 
از تحبي��س اص��ل،  جلوگيري از نق��ل و انتقال آن جز 
در موارد اس��تثنا شده توس��ط واقف، منتفعان از وقف 
و هركس ديگر اس��ت.9 اين تعريف م��ورد اتفاق تمام 
فقه��اي اماميه اس��ت؛ زيرا برگرفته از يكي از ش��رايط 
وقف اس��ت و آنها در اين ش��رط ب��ا يكديگر اختالفي 
ندارند. منظ��ور از اطالق منفعت، اباحه هرگونه تصرف 

براي مستحق آن است.10

4 . شرائع اإلسام، ج2، ص165.
5 . مسالک االفهام، ج5، ص309.

6 . التنقيح الرائع، ج2، ص300.
7 . كشف الغطاء، ج4، ص221.

8 . وق��ف در فقه اس��امی و نقش آن در ش��كوفايی اقتصاد اس��امی، 
ص28.

9 . الروضة البهية، ج2، ص137.
10 . التنقيح الرائع، ج2، ص300.
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3( تعریف اصطالحي نزد فقهاي اهل سنت
در فقه حنفي وقف عبارت است از محبوس كردن عين 
ملك مالك و تصّدق كردن منفعت آن در جهت خير،11 
در فقه ش��افعي وقف عبارت اس��ت از محبوس كردن 
مالي كه استفاده از آن به ابقاي عين آن ميّسر است12 و 
در فقه مالكي وقف آن اس��ت كه مالك، ملكي را � كه 
هرچند با اجرت مملوك او اس��ت � يا درآمد آن را با 
صيغه مخصوص و با مدتي معلوم طبق نظر واقف، براي 
مس��تحقي قرار ده��د.13 از اين تعريف كاماًل مش��خص 
اس��ت كه در فقه مالكي دوام در وقف شرط نمي باشد، 
همچنين عين موقوفه را بر ملكيت واقف باقي مي دانند. 
اما در فقه حنبلي درست مانند فقه اماميه وقف عبارت 
اس��ت از همان تحبيس اصل مال و آزاد گذاشتن ثمره 

آن.14

شرط تعیین موقوف علیهم
ب��راي موقوف عليه��م در فقه ش��رايطي در نظر گرفته 
ش��ده كه تعدادي از آنها بين فقه اماميه و فقه اهل سنت 
مشترك است. يكي از شرايطي كه وجود آن در موقوف 
عليهم ادعا مي ش��ود، ش��رط تعيين است. منظور از آن، 
اين اس��ت كه عين بايد بر ش��خص يا اشخاص معيّني 
وقف ش��ده باشد. بر اين مبنا وقف بر يكي از دو مسجد 
يا يكي از دو انسان، به دليل عدم تعيين موقوف عليهم، 

صحيح نخواهد بود.
نكته اي كه بايد پيش از بررسي ادله اين شرط يادآوري 
شود، اين اس��ت كه منظور از عدم تعيين، مبهم و مردد 
بودن موقوف عليهم اس��ت، به گون��ه اي كه هيچ قوامي 
در وجود در خارج براي آنها قابل تصور نباش��د، مانند 
وقف بر يك��ي از اين دو مرد. اما اگ��ر موقوف عليهم، 
يكي از دو ش��خص باشد، به گونه اي كه عنوان بر هردو 
آنها صادق باشد، مانند وقف بر اصناف، در اين صورت 

11 . الفقه االسامی و ادلته، ج10، ص290.
12 . كشاف القناع، ج4، ص240.

13 . الشرح الصغير، ج2، صص97و98.
14 . المغنی، ج6، ص206.

وقف صحيح خواه��د بود.15 علت آن را چنين می توان 
بي��ان نمود ك��ه در اين حالت، قابلي��ت تمليك متصور 
اس��ت، همچنين هيچ دليلي بر اعتبار اين نحوه از علم، 

در موقوف عليهم يافت نشده است.16

قول بـه بطـالن وقف در صـورت عـدم تعیین 
موقوف علیهم

اكث��ر قريب به اتف��اق فقهای امامي��ه و همچنين فقهای 
مذاهب ش��افعی و حنبل��ی در فقه اهل س��نت، قائل به 
بطالن وق��ف در صورت ع��دم تعيين موق��وف عليهم 
می باش��ند. ليكن ادله فقها بر اين مطلب متفاوت است. 
حال اگر به كتب ايش��ان مراجعه شود، مي توان ادله اين 

مسئله را در موارد زير خالصه كرد:
1. اجم��اع: مهم ترين دليل اجماعي اس��ت كه صاحب 

غنيه از آن حكايت مي كند.17
2. انص��راف: صاحب عروه از برخ��ی از فقهای اماميه 
نقل می كن��د كه عمومات و اطالقات وقف از ش��خص 
مبهم انصراف دارند؛ زيرا چنين وقفي معهود و ش��ناخته 

شده نيست.18
3. وقف مقتضي تمليك اس��ت و تمليك كسي كه معيّن 
نباشد، معقول نيس��ت. از فقهای اماميه صاحب رياض 
به اين دليل تمس��ك جسته است.19 وجه عدم معقوليت 
اين اس��ت كه ملكي��ت مانند همه اع��راض، احتياج به 
مح��ل معيّن دارد، مانند س��ياهي و س��فيدي. همچنين 
عنوان »أحد األمرين« از آن دس��ته عناويني نيست كه 
بر مصاديقش صادق باش��د؛ زيرا اين عنوان يك عنوان 
انتزاعي اس��ت كه غرض عقاليي به خودي خود با قطع 

نظر از مصاديق خارجي اش بدان تعلق نمي گيرد.20

15 . منه��اج الصالحين، تبريزي، ج2، ص310؛ منهاج الصالحين، وحيد 
خراس��انی، ج3، ص272؛ منهاج الصالحين، حس��ينی سيس��تاني، ج2، 

ص463؛ فقه الصادق)ع(، ج2، ص338.
16 . جواهر الكام، ج28، ص51.

17 . غنية النزوع، ص297.
18 . تكملة العروة الوثقي، ج1، ص213.

19 . رياض المسائل، ج10، ص131.
20 . تكملة العروة الوثقي، ج1، ص213.
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در فقه شافعي نيز آمده است كه تنها بايد يك شرط در 
موقوف عليهم وجود داش��ته باشد و آن امكان تمليك 
منجز در هنگام وقف است.21 بنا بر اين وقف بدون تعيين 
موقوف عليهم صحيح نيس��ت؛ زي��را تمليك منجز رخ 
نداده اس��ت. همچنين در المهذب آمده اس��ت كه وقف 
مانند هبه و بيع يك عقد محس��وب مي شود كه ماهيت 
آن تملي��ك منجز اس��ت و به همين س��بب در صورت 
معيّ��ن نبودن موق��وف عليهم، تمليك اتف��اق نمي افتد، 
بنابراين چني��ن وقفي صحيح نخواهد ب��ود و به همين 
سبب است كه وقف بر عبيد و اماء صحيح نيست؛ چون 
بنا بر يك قول قابليت تملك را دارا نمي باشند.22 فقهای 

معاصر مانند بكری نيز بدين مطلب اذعان دارند.23
در فق��ه حنبلي ني��ز مانند فقه ش��افعي، امكان تمليك 
منجز را ش��رط مي دانند و بنا بر اين حكم به عدم صحت 
وقف در صورت معيّن نبودن موقوف عليهم مي دهند.24 
ابن ضويان از فقهای معاصر مذهب حنبلی نيز در هنگام 
برشمردن شروط وقف، تنها يك شرط را برای موقوف 

عليهم ذكر می كند و آن امكان تمليك منجز است.25
4. وقف يك حكم شرعي است كه در فعليتش احتياج 
ب��ه محل معيّن دارد، ت��ا اين حكم ب��ه آن تعلق گيرد، 
همان گون��ه كه ع��رض احتي��اج به مع��روض و محل 
جوهري موجود در خارج دارد، تا بر آن عارض شود 
و حال اينكه عنوان »أحد األمرين« يك امر كلي است 
و در خ��ارج وجود ندارد، اگرچه هركدام از آن دو امر 
خودشان در خارج وجود دارند، اما بايد گفت كه خود 
عن��وان در خارج وجود ندارد.26 از طرف ديگر فقها به 
اتف��اق وجود موقوف عليهم را ش��رط مي دانند و حال 

اينكه كسي كه معيّن نباشد، در واقع موجود نيست.27

21 . مغني المحتاج، ج2، ص379.
22 . المهذب، ج2، ص324.

23 . حاشية اعانة الطالبين، ج3، صص189و190.
24 . كشاف القناع، ج4، ص249.
25 . منار السبيل، ج2، ص107.

26 . مسالک االفهام، ج5، ص351.
27 . جامع المقاصد، ج9، ص39.

قـول به صحـت وقف در صـورت عـدم تعیین 
موقوف علیهم

از بين فقهای مذاهب اس��المی، فقهای حنفی و مالكی 
قائل ب��ه صحت وقف در صورت ع��دم تعيين موقوف 
عليهم هستند. در فقه حنفي بنابر قول ابويوسف شاگرد 
ابوحنيفه، مال موقوفه از ملكيت واقف خارج مي ش��ود 
و به نوعی به ملكيت خداوند متعال درمي آيد. بنا بر اين 
م��ال موقوفه به هيچ وجه ب��ه ملكيت موقوف عليهم در 
نخواه��د آمد.28 ب��ا اين توضيح درمي يابي��م كه اگر در 
وقف، موقوف عليهم معيّن نشوند، باز هم وقف صحيح 
خواهد بود و به همين س��بب اس��ت كه قبض از سوي 
موقوف عليهم واجب نيست. ابن عابدين از متأخران نيز 
می گويد: مال موقوفه از ملكيت واقف خارج می شود، 
ام��ا به ملكيت موقوف عليهم درنمی آيد، بلكه در حكم 
ملك خداوند متعال اس��ت.29 بنابراين در صورت معيّن 

نشدن موقوف عليهم، وقف باطل نخواهد شد.
در فقه مالكي آمده اس��ت كه تنها بايد يك ش��رط در 
موقوف عليهم وجود داشته باشد و آن اهل تملك بودن 
او اس��ت.30 با اين توضيح بايد گفت كه وقف حتي در 
صورت عدم تعيين موقوف عليهم نيز صحيح است؛ زيرا 
اگر واقف مال را بر يكي از دو شخص وقف كند، هردو 
آنها قابليت تملك دارند، پس وقف صحيح خواهد بود. 
در القوانين الفقهيه نيز بدين مطلب تصريح شده است.31 
فقهای معاص��ر مذهب مالكی نيز تنها اهل تملك بودن 
موقوف عليهم را ش��رط می دانن��د، بنابراين وقف بدون 

تعيين موقوف عليهم نيز صحيح خواهد بود.32

بررسی ادله مسئله
در م��ورد اجماعي ك��ه صاحب غني��ه از آن حكايت 
كرده اس��ت، بايد گفت: تنها صاحب عروه است كه در 

28 . اللباب في شرح الكتاب، ج2، صص180و181.
29 . رد المحتار علی الدر المختار، ج4، صص338و339.

30 . حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير، ج4، صص80-77.
31 . القوانين الفقهية، ص376.

32 . منح الجليل، ج8، ص113.
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اجماعي بودن آن ترديد كرده است.33 اما بايد گفت كه 
اجماع ثابت است و حتي با فرض اينكه اجماع متحقق 
نباش��د، مي توانيم بگوييم كه در اين مسئله بين اصحاب 

هيچ اختالفي وجود ندارد.
تنه��ا يك نكته باق��ي مي ماند و آن اين اس��ت كه ادعا 
ش��ود اين اجماع مدركي است و تمامي مدارك آن هم 
همان طور كه گذش��ت، رد شده اس��ت، پس اجماع هم 
از بين رفته اس��ت. در پاس��خ به اين ادعا مي گوييم كه 
وجوه اس��تدالل و مداركي كه در اين مس��ئله بيان شد، 
تنها در كالم متأخران مانند ش��هيد ثاني و بعد از ايشان 
آمده اس��ت و در كالم قدما كه اصل اجماع را تش��كيل 
مي دهند، ذكر نش��ده اس��ت ،پس اين اجم��اع مدركي 

نيست و ثابت است.
ادعاي انصراف كه به عنوان دليل دوم مطرح شد، منوط 
به محرز ش��دن عدم معهوديت چنين وقفي اس��ت، در 

حالی كه چنين چيزي محرز نشده است.34
وج��ه عقلي اي ك��ه به عنوان دليل س��وم مطرح ش��د، 
نمي تواند دليل محكمي براي وجوب معيّن بودن موقوف 
عليهم در هنگام وقف محسوب شود؛ زيرا ملكيت مانند 
س��ياهي و سفيدي نيس��ت، بلكه از امور اعتباريه است 
ك��ه وجودش عين اعتبار آن و اعتبارش عين وجودش 
است، پس به محل خارجي محتاج نيست، بلكه احتياج 
ب��ه محل اعتباري دارد؛ درس��ت مثل احكام تش��ريعيه 
پنج گان��ه كه همگي جزء اعتباريات هس��تند. اگر قائل 
باش��يم به اينكه اين عناوين احتي��اج به محل خارجي 
دارن��د، الزم مي آيد كه وجوب براي مثال به نماز تعلق 
نگيرد، مگر بعد از وجودش و حال اينكه به اتفاق علما 
چنين چيزي مورد قبول نيست.35 اما اگر سؤال شود كه 
با فرض قبول اس��تدالل شما موقوف عليهم چه كسانی 
خواهند بود � البته در صورت عدم توجه به س��اير ادله 
موجود در مس��ئله � خواهيم گفت كه قرعه مش��كل را 
حل خواه��د نمود، همان طور كه در جاي جاي فقه در 

33 . تكملة العروة الوثقي، ج1، ص213.
34 . دليل تحرير الوسيلة � الوقف، ص334.

35 . تكملة العروة الوثقي، ج1، ص210.

مورد چنين مشكالتی از آن استفاده می شود36 و بديهي 
است كه قرعه ايجاد كننده شيء نيست، بلكه تنها تعيين 

كننده و تمييز دهنده است.
در پاس��خ ب��ه ادعاي عدم وجود موق��وف عليهم كه به 
عن��وان دليل چهارم مطرح ش��د، بايد گف��ت كه امكان 
تصدي��ق چني��ن ادعايي ممكن نيس��ت، بلك��ه وجدان 
خ��الف آن را ثابت مي داند؛ زي��را براي مثال فقها مالي 
را كه متردد بين دو مالك اس��ت، جزء اموالي كه مالك 
ندارند، برنشمرده اند، بلكه حكم كرده اند به اينكه قرعه 
يا تقس��يم آن مال، تكليف را مشخص مي كند.37 پس به 
نظر ما موقوف عليهم مبهم برخالف نظر ش��هيد ثاني � 

كه آن را معدوم مي پنداشت � معدوم نيست.
اما در رد قائالن به صحت وقف در صورت عدم تعيين 
موق��وف عليهم � كه فقه��ای دو مذهب حنفی و مالكی 
هس��تند � بايد گفت: از آنجا ك��ه روايات محدودي در 
كتب حديثي اهل سنت در مورد وقف وجود دارد و اين 
احاديث نسبت به شروط موقوف عليهم ساكت هستند، 
مانند روايت نافع از عبداهلل بن عمر كه نقل مي كند عمر 
در مورد زميني كه در خيبر به دس��ت او رسيده بود، از 
رسول خدا)ص( كسب دس��تور كرد و حضرت فرمود: 
اگر مايل باش��ي اص��ل آن را حبس كن و آن را تصدق 
و وق��ف نما. آن گاه عمر هم با اين ش��رط آن را صدقه 
قرار داد كه اصل آن فروخته نش��ود، ارث برده نش��ود، 
هبه نش��ود ... .38 بنابراين فقها با تمس��ك به اجتهاد به 
رأی، استحسان، استصالح و عرف، داليلی را مطرح و 
احكامی را ص��ادر كرده اند، همان گونه كه وهبه زحيلي 
بدي��ن مطلب تصريح نموده اس��ت.39 ام��ا حجيت اين 

داليل ثابت نشده است.

وقف بدون ذکر موقوف علیهم
يكي از فروع ش��رط تعيين در وق��ف، وقف بدون ذكر 

36 . ر.ك: الروضة البهية، ج4، صص224-222.
37 . مباني الفقه الفعال، ج1، صص212-210.

38 . صحيح البخاري، ج7، ص110.
39 . الفقه االسامي و ادلته، ج8، ص157.
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موقوف عليهم است و منظور آن است كه كسي مالي را 
به صورت مطلق وق��ف كند و مورد مصرف آن را ذكر 
نكند. بايد گفت كه چنين وقفي از منظر مش��هور فقهاي 
اماميه صحيح نخواهد بود. مس��تند اين حكم بيان شيخ 
ذيل حديث علي بن مهزيار مي باشد كه در آن نقل شده 
اس��ت: به امام جواد)ع( عرض كردم كه بعضي از موالي 
ش��ما از پدرانتان نقل مي كنند كه هر وقفي كه وقت آن 
معلوم باش��د، بر ورثه ميت واجب است كه به آن عمل 
كنند و آن را مد نظر قرار دهند و هر وقفي كه وقت آن 
مجهول باشد، باطل است و بر ورثه ميت واجب نيست 
كه آن را مد نظر قرار دهند و شما نسبت به حكم مسئله 
آگاه تر هستيد. در پاس��خ، ايشان به من نامه اي نوشت 
و فرمود: مطلب در نزد من همان گونه است كه تو بدان 

اشاره كردي.40
ش��يخ طوس��ي مي گويد: صحت وقف احتياج به دليل 
ش��رعي دارد و حال اينكه دليلي بر صحت چنين وقفي 
وجود ن��دارد. همچنين مي دانيم وقف بر موقوف عليهم 
مجهول صحيح نيس��ت، پس در اينجا ب��ه طريق اولي 
صحي��ح نخواهد بود.41 ديگر فقها نيز اس��تداللهايی را 
ارائ��ه نموده ان��د. از جمله عالمه حلي، ش��هيد ثاني و 
فيض كاش��اني مي گويند: چنين وقفي باطل است؛ زيرا 
وقف مانند بيع و هبه، تمليك است، بنابراين حتمًا بايد 
مالكي وجود داش��ته باش��د.42 در اينجا بايد بيان نمود 
كه اين دليل را در مباحث گذش��ته مورد اش��كال قرار 
دادي��م و گفتيم با وجود تعيي��ن كننده هايي نظير قرعه، 
اين مس��ئله حل خواهد ش��د، ليكن بايد اضافه كرد در 
جايي كه موقوف عليهم توس��ط واقف ذكر نشده است، 
اصاًل گزينه اي براي قرعه كش��ي وجود ندارد. صاحب 
جواهر نيز مي نويس��د: از ادله اين مسئله همان اجماع 

صاحب غنيه است.43

40 . تهذيب االحكام، ج9، ص132.

41 . الخاف، ج3، صص544و545.
42 . تذكرة الفقهاء، ص435؛ مس��الک االفه��ام، ج5، ص350؛ مفاتيح 

الشرائع، ج3، ص211.
43 . جواهر الكام، ج28، ص49.

بايد اش��اره كرد ك��ه از فقه��اي اماميه تنه��ا ابن جنيد 
اس��كافي قائل به صحت چنين وقفي شده است. بدين 
ص��ورت كه هرگاه واقف بگوي��د: اين مال صدقه براي 
خدا اس��ت و متصدق عليه را ذكر نكند، جايز اس��ت و 
بايد آن مال به مصرف كس��اني برسد كه خداوند آنها را 
ب��ه عنوان موارد مصرف زكات نام برده اس��ت؛44 يعني 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َو الَْمَساِكیِن َو الَْعاِمِلیَن  طبق آيه »ِإنََّما الصَّ
َق��اِب َو الَْغاِرِمیَن َو  َعَلْیَه��ا َو الُْمَؤلََّف��ِة ُقُلوبُُهْم َو ِفي الرِّ
��ِبیِل َفِریَضًة ِمَن اهلِل َو اهللُ َعِلیٌم  ِفي َس��ِبیِل اهلِل َو اْبِن السَّ
َحِكیم«)توبه، 60(؛ »زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و 
كاركنانی اس��ت كه برای آن زحمت می كشند، و كسانی 
كه برای جلب محبّتشان اقدام می شود، و برای بردگان، 
و بدهكاران، و در راه خ��دا، و واماندگان در راه، اين، 
يك فريضه الهی اس��ت و خداوند دانا و حكيم است«، 

موقوف عليهم مشخص خواهند شد.
اس��تدالل ايشان اين است كه غرض در وقف، صدقه و 
قربت است. اما استدالل ايشان داراي خدشه مي باشد؛ 
زيرا اواًل؛ ممكن اس��ت كه مطلِق قربت مورد نظر واقف 
نبوده باشد، بلكه نوع خاصي از قربت را در نظر گرفته 
باشد. ثانيًا؛ واضح است كه موقوف عليهم يكي از اركان 
وقف هستند و بايد در حين وقف ذكر شوند و نمي توان 
مورد را بر اراده عموميت وقف حمل كرد؛45 چون بنابر 
گفته صاحب مفتاح الكرامه، چيزي كه بتواند داللت بر 

عموميت وقف كند، وجود ندارد.46
در فقه اهل س��نت، جمهور فقهاي مذاهب به جز شافعيه 
در يك��ي از دو قول��ش، ذكر جهت مصرف را ش��رط 
نكرده اند و وقف بدون ذكر مصرف را صحيح مي دانند. 
ابن قدامه در المغني پس از نس��بت دادن صحت چنين 
وقفي به مالك، احمد و شافعي براي آن چنين استدالل 
كرده است: چنين وقفي ازاله ملك بر وجه قربت است، 
پس بايد به طور مطلق صحيح باش��د، همانند وصيت. 
بنابراي��ن بايد درآم��د اين وقف در وج��وه بّر مصرف 

44 . مختلف الشيعة، ج6، ص323.
45 . مفتاح الكرامة، ج21، ص570.

46 . جامع المقاصد، ج9، ص40.
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گ��ردد.47 همچنين ابن حجر از بخاري نقل كرده اس��ت 
كه اگر كس��ي بگويد خانه من براي خدا صدقه است و 
مورد مصرف را بيان نكند، وقف صحيح است و بايد آن 
را به خويش��ان خود اعطا كند. بخاري براي اين مسئله 
به حديث ابوطلحه استناد نموده است كه به پيامبر)ص( 
ع��رض كرد: محبوب ترين اموال من � كه منظور باغ او 
است � براي خدا صدقه است. سپس پيامبر)ص( اجازه 
داد و فرم��ود: آن را براي نزديكان خويش قرار بده.48 
ليكن ش��افعي در االم اش��اره كرده است به اينكه مورد 

مصرف بايد تعيين شود.49

نتیجه گیري
1. بهترين تعريف اصطالحي وقف، تعريف كاشف الغطا 
اس��ت كه حقيقت وقف را حبس مي داند، به طوري كه 
اين عقد، صاحب آن را از تصرف، حبس و منع مي كند.
2. يكی از ش��روط ادعا شده در موقوف عليهم، شرط 
تعيين اس��ت. منظور از آن، اين اس��ت كه عين بايد بر 

شخص معيّنی وقف شده باشد.
3. قائ��الن ب��ر بط��الن وق��ف در صورت ع��دم تعيين 
موقوف عليهم، چهار دليل دارند كه عبارتند از: اجماع، 
انص��راف، عدم معقوليت وقف بر ش��خص غير معيّن و 

عدم موجوديت شخص غير معيّن.
4. از بي��ن ادله قائالن به بطالن وقف بدون ذكر موقوف 

47 . المغنی، ج5، ص373.
48 . فتح الباري، ج5، ص385.

49 . االم، ج4، صص57و58.

عليهم، جز اجماع، هيچ يك معتبر نيس��تند؛ زيرا ادعای 
انصراف منوط اس��ت به اينكه ع��دم معهود بودن وقف 
ب��دون تعيين موقوف عليهم احراز ش��ود و حال اينكه 
چنين امری احراز نشده است. نا معقول بودن تمليك به 
فرد نامعيّن هم قابل اثبات نيس��ت؛ زيرا وقف يك امر 
اعتباری است و برای صحت خويش نياز به محل معيّن 
ن��دارد. همچنين با تصديق وجدان و عدم حكم فقها به 
بدون مالك بودن مال مت��ردد بين دو نفر، دليل چهارم 

نيز رد می شود.
5. در نقد ادله قائالن به صحت وقف بدون ذكر موقوف 
عليه��م � ك��ه فقهای مذاهب مالكی و حنفی هس��تند � 
بايد گفت كه به دليل ساكت بودن روايات محدود وارد 
شده در اين مس��ئله، آنها به اجتهاد به رأی، استصالح، 

استحسان و عرف، تمسك جسته اند.
6. از بررسی نظرات به دست آمد كه نظر فقهای شافعی 
و حنبل��ی دقيقًا مانند بعضی از فقهای اماميه اس��ت كه 
وقف را مقتضی تمليك می دانند و تمليك كس��ی را كه 

معيّن نيست، معقول نمی دانند.
7. يكی از فروع ش��رط تعيين، وقف بدون ذكر موقوف 
عليهم اس��ت كه مش��هور فقهای اماميه به جز ابن جنيد 
چنين وقفی را باطل می دانند. اما فقهای اهل تس��نن به 
جز شافعی در يكی از دو قولش، چنين وقفی را صحيح 

می دانند.
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- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازی.
- ابن ج��زی كلب��ی، محمد بن احم��د، القوانين الفقهية، 

فاس، مطبعة النهضة، بی تا.
- ابن حجر عس��قالني، احم��د بن علي، فت��ح الباری، 

بيروت، دارالمعرفه، 1379ق.
- ابن زه��ره حلبی، حم��زة بن علی، غني��ة النزوع الی 
علمي االصول و الفروع ، قم، مؤسس��ه امام صادق)ع(، 

1417ق.
- ابن ضويان، ابراهيم بن محمد، منار الس��بيل فی شرح 

الدليل، بي جا، المكتب االسالمی، 1409ق.
- ابن عابدي��ن، رد المحتار عل��ی الدر المختار، بيروت، 

دارالفكر، 1421ق.
- ابن فارس، ابوالحسين احمد، معجم مقاييس اللغة، قم، 

دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم، 1404ق.
- ابن قدامه مقدس��ی، عبداهلل بن احمد، المغنی، بيروت، 

دارالفكر، 1405ق.
- ابن منظ��ور، محمد بن مكرم، لس��ان العرب، بيروت، 

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- بخ��اری، محم��د بن اس��ماعيل، صحي��ح البخاری، 

بيروت، دارطوق النجاه، 1422ق.
- بكری، ابوبكر بن محمد ش��طا دمياطی، حاشية اعانة 

الطالبين، بی جا، بي نا، بی تا.
- بهوت��ی، منصور ب��ن يونس، كش��اف القناع عن متن 

االقناع، بيروت، دارالفكر، 1402ق.
- تبري��زی، جواد بن علی، منهاج الصالحين، قم، مجمع 

االمام المهدی)ع(، 1426ق.
- حائری يزدی، محمدحس��ن، وقف در فقه اس��المی 
و نقش آن در ش��كوفايی اقتصاد اسالمی، مشهد، بنياد 

پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 1380ش.
- حس��ينی روحانی قمی، سيد صادق، فقه الصادق)ع(، 

قم ، دارالكتاب؛ مدرسه امام صادق)ع(، 1412ق.
- حسينی سيستانی، س��يد علی، منهاج الصالحين، قم، 
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