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چکيده
گفته ش��ده ش��رط صحت وقف آن اس��ت که واقف ،موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند ،در غیر این
صورت وقف باطل خواهد بود .برای اثبات این رأی به دالیل ذیل اس��تناد ش��ده اس��ت :اجماع فقهای شیعه،
انصراف عمومات و اطالقات وقف به ش��خص معین ،نامعقول ب��ودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت
ش��خص غیر معین .از بین ادله ،جز اجماع ،هیچیک دلیل معتبر نیس��تند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز
ع��دم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم اس��ت و چنین امری محرز نیس��ت .نامعقول بودن تملیک
به فرد نامعین هم قابل اثبات نیس��ت؛ زیرا وقف یک امر اعتباری اس��ت و برای صحت خویش نیاز به محل
معی��ن ن��دارد .دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد
میش��ود .در میان مذاهب اهلس��نت ،حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز میدانند؛ زیرا از
نظر آنها ش��رط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک اس��ت ،در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را
امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطالن وقف دانستهاند.
کليدواژهها :شرط تعيين ،موقوف عليهم ،وقف ،اجماع ،وقف بدون ذکر موقوف علیهم ،فقه مذاهب اسالمی.

مقدمه
در ط��ول تاريخ همواره روش��هاي مختلفي براي انجام
اعمال نيک و خداپس��ندانه وجود داشته است .يکي از
این روشها وقف ميباشد که 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 داشتهاند ،از اين رو
از علمای متقدم مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد ،مطالبي
در اين مسئله موجود است .در فقه اهلسنت نيز به اين
مس��ئله به طور مستوفي پرداختهاند .از آنجا که يکي از
ارکان وقف ،موقوف عليهم ميباشد و اختالف در فتاوا
در شرط تعيين منجر خواهد شد که مال موقوفه بر طبق
هر نظر ،ب��ه افراد خاصي تحويل داده ش��ود ،در مقاله
حاضر ،به بررس��ی ادله این شرط پرداخته ميشود ،تا
موقوف عليهم به صورت دقيق شناسايي گردد.

 . 1لسان العرب ،ج ،9ص.359
 . 2معجم مقاييس اللغة ،ج ،6ص.135
 . 3المبسوط ،ج ،3ص.286

 . 4شرائع اإلسالم ،ج ،2ص.165
 . 5مسالك االفهام ،ج ،5ص.309
 . 6التنقيح الرائع ،ج ،2ص.300
 . 7كشف الغطاء ،ج ،4ص.221
 . 8وق��ف در فقه اس�لامی و نقش آن در ش��کوفایی اقتصاد اس�لامی،
ص.28
 . 9الروضة البهیة ،ج ،2ص.137
 . 10التنقيح الرائع ،ج ،2ص.300

57

تعيين موقوف عليهم از منظر فقه مذاهب اسالمي

مفهوم شناسي وقف
 )1تعريف لغوي
وقف در لغت به معناي ايستادن است و هرگاه در مورد
1
مساکين به کار رود ،به معناي حبس کردن خواهد بود.
همچنين به معناي مکث کردن هم آمده است 2.در ادامه
خواهيم ديد كه هريک از اين معاني به شکلي با معناي
اصطالحي آن در فقه تناسب دارند.
 )2تعريف اصطالحي نزد فقهاي اماميه
شيخ طوسي در المبسوط بيان ميدارد که وقف عبارت
اس��ت از« :حب��س عي��ن و آزاد گذاش��تن منفعت آن
اصل» 3.اين تعري��ف از حديث پيامبر اکرم(ص) گرفته
شده که فرموده اس��ت« :حبّس االصل و سبّل الثمرۀ»؛
«اص��ل مال را حبس كن و ثم��رهاش را در راه رضاي
خدا قرار بده» .محق��ق حلي نيز وقف را چنين تعريف
ميكند« :وقف ،عقدي اس��ت که ثمره آن حبس اصل و

آزاد گذاشتن منفعت آن است».
اما بايد گفت که بر اينگونه تعاريف از وقف ،اشکاالتي
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 ميش��ود .2 .اين تعاريف
ش��امل ديگر عقود نظير ُس��کنيُ ،عم��ري و ُرقبي هم
5
ميشوند؛ يعني مانع اغيار نيستند.
براي رهايي از اش��كاالت مذک��ور ،تعاريف ديگري از
فقها ارائه ش��ده اس��ت .از جمله فاضل مقداد ميگويد:
وقف ،عقدي اس��ت که بر تحبيس اصل و اطالق منفعت
آن داللت دارد 6.کاش��ف الغط��ا ميگويد :حقيقت وقف
همان حبس اس��ت که منش��أ لغوي آن همان وقوف به
معناي قيام بدون حرکت اس��ت؛ زيرا اين عقد صاحب
آن را از تص��رف حب��س ميکند که در ش��رع به طور
حقيقي يا مجازي بر عقد وقف اطالق ش��ده اس��ت 7.به
نظر ميرس��د بيان کاش��ف الغطا بيش��تر از بيان فاضل
مقداد قابل دفاع باش��د ،به خصوص اگر در باب وقف،
8
عقد را شرط ندانيم و معاطات را کافي بدانيم.
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 هرکس ديگر اس��ت 9.اين تعريف م��ورد اتفاق تمام
فقه��اي اماميه اس��ت؛ زيرا برگرفته از يکي از ش��رايط
وقف اس��ت و آنها در اين ش��رط ب��ا يکديگر اختالفي
ندارند .منظ��ور از اطالق منفعت ،اباحه هرگونه تصرف
10
براي مستحق آن است.
4
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 )3تعريف اصطالحي نزد فقهاي اهلسنت
وقف صحيح خواه��د بود 15.علت آن را چنین میتوان
در فقه حنفي وقف عبارت است از محبوس کردن عين بی��ان نمود ک��ه در اين حالت ،قابلي��ت تمليک متصور
تصدق کردن منفعت آن در جهت خير 11،اس��ت ،همچنين هيچ دليلي بر اعتبار اين نحوه از علم،
ملک مالک و ّ
16
در فقه ش��افعي وقف عبارت اس��ت از محبوس کردن در موقوف عليهم يافت نشده است.
ميسر است 12و
مالي که استفاده از آن به ابقاي عين آن ّ
در فقه مالکي وقف آن اس��ت که مالک ،ملکي را ـ که قول ب�ه بطلان وقف در ص�ورت ع�دم تعیین
هرچند با اجرت مملوک او اس��ت ـ يا درآمد آن را با موقوف علیهم
صيغه مخصوص و با مدتي معلوم طبق نظر واقف ،براي اکث��ر قریب به اتف��اق فقهای امامی��ه و همچنین فقهای
مس��تحقي قرار ده��د 13.از اين تعريف کام ً
ال مش��خص مذاهب ش��افعی و حنبل��ی در فقه اهلس��نت ،قائل به
اس��ت که در فقه مالکي دوام در وقف شرط نميباشد ،بطالن وق��ف در صورت ع��دم تعیین موق��وف علیهم
همچنين عين موقوفه را بر ملکيت واقف باقي ميدانند .میباش��ند .ليکن ادله فقها بر این مطلب متفاوت است.
اما در فقه حنبلي درست مانند فقه اماميه وقف عبارت حال اگر به کتب ایش��ان مراجعه شود ،ميتوان ادله اين
اس��ت از همان تحبيس اصل مال و آزاد گذاشتن ثمره مسئله را در موارد زير خالصه کرد:
14
آن.
 .1اجم��اع :مهمترين دليل اجماعي اس��ت که صاحب
17
غنيه از آن حکايت ميکند.
شرط تعيين موقوف علیهم
 .2انص��راف :صاحب عروه از برخ��ی از فقهای امامیه
ب��راي موقوف عليه��م در فقه ش��رايطي در نظر گرفته نقل میکن��د که عمومات و اطالقات وقف از ش��خص
ش��ده که تعدادي از آنها بين فقه اماميه و فقه اهلسنت مبهم انصراف دارند؛ زيرا چنين وقفي معهود و ش��ناخته
18
مشترک است .يکي از شرايطي که وجود آن در موقوف شده نيست.
عليهم ادعا ميش��ود ،ش��رط تعيين است .منظور از آن .3 ،وقف مقتضي تمليک اس��ت و تمليک کسي که معيّن
اين اس��ت که عين بايد بر ش��خص یا اشخاص معيّني نباشد ،معقول نيس��ت .از فقهای امامیه صاحب ریاض
وقف ش��ده باشد .بر این مبنا وقف بر يکي از دو مسجد به این دلیل تمس��ک جسته است 19.وجه عدم معقوليت
يا يکي از دو انسان ،به دليل عدم تعيين موقوف علیهم ،اين اس��ت که ملکي��ت مانند همه اع��راض ،احتياج به
صحيح نخواهد بود.
مح��ل معيّن دارد ،مانند س��ياهي و س��فيدي .همچنين
نکتهاي که بايد پيش از بررسي ادله اين شرط يادآوري عنوان «أحد األمرين» از آن دس��ته عناويني نيست که
شود ،اين اس��ت که منظور از عدم تعيين ،مبهم و مردد بر مصاديقش صادق باش��د؛ زيرا اين عنوان يک عنوان
بودن موقوف عليهم اس��ت ،به گون��هاي که هيچ قوامي انتزاعي اس��ت که غرض عقاليي به خودي خود با قطع
20
در وجود در خارج براي آنها قابل تصور نباش��د ،مانند نظر از مصاديق خارجياش بدان تعلق نميگيرد.
وقف بر يک��ي از اين دو مرد .اما اگ��ر موقوف عليهم،
 . 15منه��اج الصالحين ،تبريزي ،ج ،2ص310؛ منهاج الصالحين ،وحيد
يکي از دو ش��خص باشد ،به گونهاي که عنوان بر هردو خراس��انی ،ج ،3ص272؛ منهاج الصالحين ،حس��ینی سيس��تاني ،ج،2
آنها صادق باشد ،مانند وقف بر اصناف ،در اين صورت ص463؛ فقه الصادق(ع) ،ج ،2ص.338
 . 11الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،10ص.290
 . 12کشاف القناع ،ج ،4ص.240
 . 13الشرح الصغیر ،ج ،2صص97و.98
 . 14المغنی ،ج ،6ص.206

 . 16جواهر الکالم ،ج ،28ص.51
 . 17غنيۀ النزوع ،ص.297
 . 18تکملة العروة الوثقي ،ج ،1ص.213
 . 19رياض المسائل ،ج ،10ص.131
 . 20تکملة العروة الوثقي ،ج ،1ص.213

در فقه شافعي نيز آمده است که تنها بايد يک شرط در
موقوف عليهم وجود داش��ته باشد و آن امکان تمليک
منجز در هنگام وقف است 21.بنابراين وقف بدون تعيين
موقوف عليهم صحيح نيس��ت؛ زي��را تمليک منجز رخ
نداده اس��ت .همچنين در المهذب آمده اس��ت که وقف
مانند هبه و بيع يک عقد محس��وب ميشود که ماهيت
آن تملي��ک منجز اس��ت و به همين س��بب در صورت
معيّ��ن نبودن موق��وف عليهم ،تمليک اتف��اق نميافتد،
بنابراين چني��ن وقفي صحيح نخواهد ب��ود و به همين
سبب است که وقف بر عبيد و اماء صحيح نيست؛ چون
بنابر يک قول قابليت تملک را دارا نميباشند 22.فقهای
23
معاصر مانند بکری نیز بدین مطلب اذعان دارند.
در فق��ه حنبلي ني��ز مانند فقه ش��افعي ،امکان تمليک
منجز را ش��رط ميدانند و بنابراين حکم به عدم صحت
24
وقف در صورت معيّن نبودن موقوف عليهم ميدهند.
ابنضویان از فقهای معاصر مذهب حنبلی نیز در هنگام
برشمردن شروط وقف ،تنها یک شرط را برای موقوف
25
علیهم ذکر میکند و آن امکان تملیک منجز است.
 .4وقف يک حکم شرعي است که در فعليتش احتياج
ب��ه محل معيّن دارد ،ت��ا اين حکم ب��ه آن تعلق گيرد،
همانگون��ه که ع��رض احتي��اج به مع��روض و محل
جوهري موجود در خارج دارد ،تا بر آن عارض شود
و حال اينکه عنوان «أحد األمرين» يک امر کلي است
و در خ��ارج وجود ندارد ،اگرچه هرکدام از آن دو امر
خودشان در خارج وجود دارند ،اما بايد گفت که خود
عن��وان در خارج وجود ندارد 26.از طرف ديگر فقها به
اتف��اق وجود موقوف عليهم را ش��رط ميدانند و حال
اینکه کسي که معيّن نباشد ،در واقع موجود نيست 27.بررسی ادله مسئله
در م��ورد اجماعي ک��ه صاحب غني��ه از آن حکايت
کرده اس��ت ،بايد گفت :تنها صاحب عروه است که در
 . 21مغني المحتاج ،ج ،2ص.379
 . 22المهذب ،ج ،2ص.324
 . 23حاشية اعانة الطالبين ،ج ،3صص189و.190
 . 24کشاف القناع ،ج ،4ص.249
 . 25منار السبيل ،ج ،2ص.107
 . 26مسالک االفهام ،ج ،5ص.351
 . 27جامع المقاصد ،ج ،9ص.39

 . 28اللباب في شرح الکتاب ،ج ،2صص180و.181
 . 29رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،4صص338و.339
 . 30حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبير ،ج ،4صص.80-77
 . 31القوانين الفقهية ،ص.376
 . 32منح الجليل ،ج ،8ص.113
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ق�ول به صح�ت وقف در ص�ورت ع�دم تعیین
موقوف علیهم
از بین فقهای مذاهب اس�لامی ،فقهای حنفی و مالکی
قائل ب��ه صحت وقف در صورت ع��دم تعیین موقوف
علیهم هستند .در فقه حنفي بنابر قول ابويوسف شاگرد
ابوحنيفه ،مال موقوفه از ملکيت واقف خارج ميش��ود
و به نوعی به ملکيت خداوند متعال درميآيد .بنابراين
م��ال موقوفه به هيچوجه ب��ه ملکيت موقوف عليهم در
نخواه��د آمد 28.ب��ا اين توضيح درمييابي��م که اگر در
وقف ،موقوف عليهم معيّن نشوند ،باز هم وقف صحيح
خواهد بود و به همين س��بب اس��ت که قبض از سوي
موقوف عليهم واجب نيست .ابنعابدین از متأخران نیز
میگوید :مال موقوفه از ملکیت واقف خارج میشود،
ام��ا به ملکیت موقوف علیهم درنمیآید ،بلکه در حکم
ملک خداوند متعال اس��ت 29.بنابراين در صورت معیّن
نشدن موقوف علیهم ،وقف باطل نخواهد شد.
در فقه مالکي آمده اس��ت که تنها بايد يک ش��رط در
موقوف عليهم وجود داشته باشد و آن اهل تملک بودن
او اس��ت 30.با اين توضيح بايد گفت که وقف حتي در
صورت عدم تعيين موقوف عليهم نيز صحيح است؛ زيرا
اگر واقف مال را بر يکي از دو شخص وقف کند ،هردو
آنها قابليت تملک دارند ،پس وقف صحيح خواهد بود.
31
در القوانين الفقهيه نيز بدين مطلب تصريح شده است.
فقهای معاص��ر مذهب مالکی نیز تنها اهل تملک بودن
موقوف علیهم را ش��رط میدانن��د ،بنابراين وقف بدون
32
تعیین موقوف علیهم نیز صحیح خواهد بود.
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مورد چنین مشکالتی از آن استفاده میشود 36و بديهي
است که قرعه ايجاد کننده شيء نيست ،بلکه تنها تعيين
کننده و تمييز دهنده است.
در پاس��خ ب��ه ادعاي عدم وجود موق��وف عليهم که به
عن��وان دليل چهارم مطرح ش��د ،بايد گف��ت که امکان
تصدي��ق چني��ن ادعايي ممکن نيس��ت ،بلک��ه وجدان
خ�لاف آن را ثابت ميداند؛ زي��را براي مثال فقها مالي
را که متردد بين دو مالک اس��ت ،جزء اموالي که مالک
ندارند ،برنشمردهاند ،بلکه حکم کردهاند به اينکه قرعه
يا تقس��يم آن مال ،تکليف را مشخص ميکند 37.پس به
نظر ما موقوف عليهم مبهم برخالف نظر ش��هيد ثاني ـ
که آن را معدوم ميپنداشت ـ معدوم نيست.
اما در رد قائالن به صحت وقف در صورت عدم تعیین
موق��وف علیهم ـ که فقه��ای دو مذهب حنفی و مالکی
هس��تند ـ باید گفت :از آنجا ک��ه روايات محدودي در
کتب حديثي اهلسنت در مورد وقف وجود دارد و اين
احاديث نسبت به شروط موقوف عليهم ساکت هستند،
مانند روايت نافع از عبداهلل بن عمر که نقل ميکند عمر
در مورد زميني که در خيبر به دس��ت او رسيده بود ،از
رسول خدا(ص) کسب دس��تور کرد و حضرت فرمود:
اگر مايل باش��ي اص��ل آن را حبس کن و آن را تصدق
و وق��ف نما .آنگاه عمر هم با اين ش��رط آن را صدقه
قرار داد که اصل آن فروخته نش��ود ،ارث برده نش��ود،
هبه نش��ود  38. ...بنابراين فقها با تمس��ک به اجتهاد به
رأی ،استحسان ،استصالح و عرف ،دالیلی را مطرح و
احکامی را ص��ادر كردهاند ،همانگونه که وهبه زحيلي
بدی��ن مطلب تصریح نموده اس��ت 39.ام��ا حجیت این
دالیل ثابت نشده است.

اجماعي بودن آن ترديد کرده است 33.اما بايد گفت که
اجماع ثابت است و حتي با فرض اينکه اجماع متحقق
نباش��د ،ميتوانيم بگوييم که در اين مسئله بين اصحاب
هيچ اختالفي وجود ندارد.
تنه��ا يک نکته باق��ي ميماند و آن اين اس��ت که ادعا
ش��ود اين اجماع مدرکي است و تمامي مدارک آن هم
همانطور که گذش��ت ،رد شده اس��ت ،پس اجماع هم
از بين رفته اس��ت .در پاس��خ به اين ادعا ميگوييم که
وجوه اس��تدالل و مدارکي که در اين مس��ئله بيان شد،
تنها در کالم متأخران مانند ش��هيد ثاني و بعد از ايشان
آمده اس��ت و در کالم قدما که اصل اجماع را تش��کيل
ميدهند ،ذکر نش��ده اس��ت ،پس اين اجم��اع مدرکي
نيست و ثابت است.
ادعاي انصراف که به عنوان دليل دوم مطرح شد ،منوط
به محرز ش��دن عدم معهوديت چنين وقفي اس��ت ،در
34
حالی که چنين چيزي محرز نشده است.
وج��ه عقلياي ک��ه به عنوان دليل س��وم مطرح ش��د،
نميتواند دليل محکمي براي وجوب معيّن بودن موقوف
عليهم در هنگام وقف محسوب شود؛ زيرا ملکيت مانند
س��ياهي و سفيدي نيس��ت ،بلکه از امور اعتباريه است
ک��ه وجودش عين اعتبار آن و اعتبارش عين وجودش
است ،پس به محل خارجي محتاج نيست ،بلکه احتياج
ب��ه محل اعتباري دارد؛ درس��ت مثل احکام تش��ريعيه
پنجگان��ه که همگي جزء اعتباريات هس��تند .اگر قائل
باش��يم به اينکه اين عناوين احتي��اج به محل خارجي
دارن��د ،الزم ميآيد که وجوب براي مثال به نماز تعلق
نگيرد ،مگر بعد از وجودش و حال اينکه به اتفاق علما
چنين چيزي مورد قبول نيست 35.اما اگر سؤال شود که
با فرض قبول اس��تدالل شما موقوف علیهم چه کسانی
خواهند بود ـ البته در صورت عدم توجه به س��ایر ادله وقف بدون ذکر موقوف عليهم
موجود در مس��ئله ـ خواهیم گفت که قرعه مش��کل را يکي از فروع ش��رط تعيين در وق��ف ،وقف بدون ذکر
حل خواه��د نمود ،همانطور که در جاي جاي فقه در
 . 33تکملة العروة الوثقي ،ج ،1ص.213
 . 34دليل تحرير الوسيلۀ ـ الوقف ،ص.334
 . 35تکملة العروة الوثقي ،ج ،1ص.210

 . 36ر.ک :الروضة البهية ،ج ،4صص.224-222
 . 37مباني الفقه الفعال ،ج ،1صص.212-210
 . 38صحيح البخاري ،ج ،7ص.110
 . 39الفقه االسالمي و ادلته ،ج ،8ص.157

 . 40تهذيب االحكام ،ج ،9ص.132
 . 41الخالف ،ج ،3صص544و.545
 . 42تذکرة الفقهاء ،ص435؛ مس��الک االفه��ام ،ج ،5ص350؛ مفاتيح
الشرائع ،ج ،3ص.211
 . 43جواهر الکالم ،ج ،28ص.49

 . 44مختلف الشيعة ،ج ،6ص.323
 . 45مفتاح الكرامة ،ج ،21ص.570
 . 46جامع المقاصد ،ج ،9ص.40
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موقوف عليهم است و منظور آن است که کسي مالي را
به صورت مطلق وق��ف کند و مورد مصرف آن را ذکر
نکند .بايد گفت که چنين وقفي از منظر مش��هور فقهاي
اماميه صحيح نخواهد بود .مس��تند اين حکم بيان شيخ
ذيل حديث علي بن مهزيار ميباشد كه در آن نقل شده
اس��ت :به امام جواد(ع) عرض کردم که بعضي از موالي
ش��ما از پدرانتان نقل ميکنند که هر وقفي که وقت آن
معلوم باش��د ،بر ورثه ميت واجب است که به آن عمل
کنند و آن را مد نظر قرار دهند و هر وقفي که وقت آن
مجهول باشد ،باطل است و بر ورثه ميت واجب نيست
که آن را مد نظر قرار دهند و شما نسبت به حکم مسئله
آگاهتر هستيد .در پاس��خ ،ايشان به من نامهاي نوشت
و فرمود :مطلب در نزد من همانگونه است که تو بدان
40
اشاره کردي.
ش��يخ طوس��ي ميگويد :صحت وقف احتياج به دليل
ش��رعي دارد و حال اينکه دليلي بر صحت چنين وقفي
وجود ن��دارد .همچنين ميدانيم وقف بر موقوف عليهم
مجهول صحيح نيس��ت ،پس در اينجا ب��ه طريق اولي
صحي��ح نخواهد بود 41.ديگر فقها نيز اس��تداللهایی را
ارائ��ه نمودهان��د .از جمله عالمه حلي ،ش��هيد ثاني و
فيض کاش��اني ميگويند :چنين وقفي باطل است؛ زيرا
وقف مانند بيع و هبه ،تمليک است ،بنابراين حتم ًا بايد
مالکي وجود داش��ته باش��د 42.در اينجا بايد بيان نمود
که اين دليل را در مباحث گذش��ته مورد اش��کال قرار
دادی��م و گفتيم با وجود تعيي��ن کنندههايي نظير قرعه،
اين مس��ئله حل خواهد ش��د ،ليکن بايد اضافه كرد در
جايي که موقوف عليهم توس��ط واقف ذکر نشده است،
اص ً
ال گزينهاي براي قرعه کش��ي وجود ندارد .صاحب
جواهر نيز مينويس��د :از ادله اين مسئله همان اجماع
43
صاحب غنيه است.

باید اش��اره کرد ک��ه از فقه��اي اماميه تنه��ا ابنجنيد
اس��کافي قائل به صحت چنين وقفي شده است .بدين
ص��ورت که هرگاه واقف بگوي��د :اين مال صدقه براي
خدا اس��ت و متصدق عليه را ذکر نکند ،جايز اس��ت و
بايد آن مال به مصرف کس��اني برسد که خداوند آنها را
ب��ه عنوان موارد مصرف زکات نام برده اس��ت؛ 44يعني
َات لِ ْل ُفق ََرا ِء َو الْ َم َس ِ
ين
الص َدق ُ
طبق آيه « ِإن ََّما َّ
اكينِ َو الْ َعا ِم ِل َ
َع َل ْي َه��ا َو الْ ُمؤَ لَّ َف ِ
َ��اب َو الْغ ِ
الرق ِ
ين َو
َار ِم َ
��ة ُق ُلوبُ ُه ْم َو ِفي ِّ
يض ًة ِم َن ا ِ
ِفي َس��بِيلِ ا ِ
يم
الس��بِيلِ َف ِر َ
هلل َو ا ْبنِ َّ
هلل َو اهللُ َع ِل ٌ
َح ِكيم»(توبه)60 ،؛ «زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و
كاركنانى اس��ت كه براى آن زحمت مىكشند ،و كسانى
كه براى جلب محبّتشان اقدام مىشود ،و براى بردگان،
و بدهكاران ،و در راه خ��دا ،و واماندگان در راه ،اين،
يك فريضه الهى اس��ت و خداوند دانا و حكيم است»،
موقوف عليهم مشخص خواهند شد.
اس��تدالل ايشان اين است که غرض در وقف ،صدقه و
قربت است .اما استدالل ايشان داراي خدشه ميباشد؛
زيرا او ً
ال؛ ممکن اس��ت که مطلقِ قربت مورد نظر واقف
نبوده باشد ،بلکه نوع خاصي از قربت را در نظر گرفته
باشد .ثاني ًا؛ واضح است که موقوف عليهم يکي از ارکان
وقف هستند و بايد در حين وقف ذکر شوند و نميتوان
مورد را بر اراده عموميت وقف حمل کرد؛ 45چون بنابر
گفته صاحب مفتاح الکرامه ،چيزي که بتواند داللت بر
46
عموميت وقف کند ،وجود ندارد.
در فقه اهلس��نت ،جمهور فقهاي مذاهب به جز شافعيه
در يک��ي از دو قول��ش ،ذکر جهت مصرف را ش��رط
نکردهاند و وقف بدون ذکر مصرف را صحيح ميدانند.
ابنقدامه در المغني پس از نس��بت دادن صحت چنين
وقفي به مالک ،احمد و شافعي براي آن چنين استدالل
کرده است :چنين وقفي ازاله ملک بر وجه قربت است،
پس بايد به طور مطلق صحيح باش��د ،همانند وصيت.
بنابراي��ن بايد درآم��د اين وقف در وج��وه ّبر مصرف

گ��ردد 47.همچنين ابنحجر از بخاري نقل کرده اس��ت
که اگر کس��ي بگويد خانه من براي خدا صدقه است و
مورد مصرف را بيان نکند ،وقف صحيح است و بايد آن
را به خويش��ان خود اعطا کند .بخاري براي اين مسئله
به حديث ابوطلحه استناد نموده است که به پيامبر(ص)
ع��رض کرد :محبوبترين اموال من ـ که منظور باغ او
است ـ براي خدا صدقه است .سپس پيامبر(ص) اجازه
48
داد و فرم��ود :آن را براي نزديکان خويش قرار بده.
ليکن ش��افعي در االم اش��اره کرده است به اينکه مورد
49
مصرف بايد تعيين شود.
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علیهم ،جز اجماع ،هیچیک معتبر نیس��تند؛ زیرا ادعای
انصراف منوط اس��ت به اینکه ع��دم معهود بودن وقف
ب��دون تعیین موقوف علیهم احراز ش��ود و حال اینکه
چنین امری احراز نشده است .نامعقول بودن تملیک به
فرد نامعیّن هم قابل اثبات نیس��ت؛ زیرا وقف یک امر
اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معیّن
ن��دارد .همچنین با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به
بدون مالک بودن مال مت��ردد بین دو نفر ،دلیل چهارم
نیز رد میشود.
 .5در نقد ادله قائالن به صحت وقف بدون ذکر موقوف
علیه��م ـ ک��ه فقهای مذاهب مالکی و حنفی هس��تند ـ
باید گفت که به دلیل ساکت بودن روایات محدود وارد
شده در این مس��ئله ،آنها به اجتهاد به رأی ،استصالح،
استحسان و عرف ،تمسک جستهاند.
 .6از بررسی نظرات به دست آمد که نظر فقهای شافعی
و حنبل��ی دقیق ًا مانند بعضی از فقهای امامیه اس��ت که
وقف را مقتضی تملیک میدانند و تملیک کس��ی را که
معیّن نیست ،معقول نمیدانند.
 .7یکی از فروع ش��رط تعیین ،وقف بدون ذکر موقوف
علیهم اس��ت که مش��هور فقهای امامیه به جز ابنجنید
چنین وقفی را باطل میدانند .اما فقهای اهلتس��نن به
جز شافعی در یکی از دو قولش ،چنین وقفی را صحیح
میدانند.
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 همو ،مختلف الش��يعة في احكام الش��ريعة ،قم ،دفترانتشارات اسالمى1413 ،ق.
 حلى ،مقداد بن عبداهلل سيوری ،التنقيح الرائع لمختصرالشرائع ،قم ،كتابخانه آيتاهلل مرعشى نجفى1404 ،ق.
 خطيب ش��ربيني ،محمد ،مغني المحت��اج الى معرفةمعاني الفاظ المنهاج ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 دردیر ،احمد ،الشرح الصغیر و بلغة السالک ،بیروت،دارالکتب العلمیه1415 ،ق.
 دس��وقی ،محمد بن احمد ،حاش��یة الدس��وقی علیالشرح الکبیر ،مصر ،مطبعة البابی الحلبی ،بیتا.
 زحیل��ی ،وهب��ه ،الفقه االس�لامی و ادلته ،دمش��ق،دارالفکر ،بیتا.
 س��یفی مازندران��ی ،علیاکبر ،دليل تحرير الوس��يلةـ الوق��ف ،ته��ران ،مؤسس��ه تنظيم و نش��ر آث��ار امام
خمينى(ره)1430 ،ق.
 همو ،مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية االساسية،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1425 ،ق.
 ش��افعی ،محمد بن ادریس ،االم ،بیروت ،دارالمعرفة،1393ق.
 ش��هيد ثانى ،زينالدين بن عل��ی ،الروضة البهیة فیش��رح اللمعة الدمش��قیة ،قم ،مجمع الفکر االس�لامی،
1432ق.
 همو ،مس��الك االفهام الى تنقيح شرائع االسالم ،قم،مؤسسة المعارف االسالمية1413 ،ق.
 شيرازي ،ابواسحاق ابراهيم بن علي ،المهذب في فقهاالمام الشافعي ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بیتا.
 طباطبای��ی حائ��ری ،س��ید علی بن محم��د ،رياضالمس��ائل في تحقي��ق االحكام بالدالئل ،قم ،مؤسس��ه

آلالبيت(ع)1418 ،ق.
 طباطبای��ی یزدی ،س��ید محمدکاظ��م ،تکملة العروةالوثقی ،قم ،كتابفروشى داورى1414 ،ق.
 طوسى ،محمد بن حسن ،الخالف ،قم ،دفتر انتشاراتاسالمى1407 ،ق.
 همو ،المبس��وط في فق��ه االماميۀ ،ته��ران ،المكتبةالمرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية1387 ،ق.
 همو ،تهذيب االحكام ،تهران ،دارالكتب االس�لاميه،1407ق.
 عامل��ى كركى ،على بن حس��ين ،جامع المقاصد فيشرح القواعد ،قم ،مؤسسه آلالبيت(ع)1414 ،ق.
 علیش ،محمد ،منح الجلیل ش��رح علی مختصر سيدخلیل ،بيجا ،دارالفکر1409 ،ق.
 -غنیمی دمش��قی میدانی ،عبدالغنی ،اللباب فی شرح
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الکتاب ،بیروت ،المکتبة العلمية ،بیتا
 فیض کاش��انی ،محمد محس��ن ،مفاتيح الشرائع ،قم،انتشارات كتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى ره ،بیتا.
 كاشف الغطا ،جعفر بن خضر مالكى ،كشف الغطاء عنمبهمات الشريعة الغراء ،قم ،دفتر تبليغات اسالمى حوزه
علميه قم1422 ،ق.
 محق��ق حل��ى ،نجمالدين جعفر بن حس��ن ،ش��رائعاالسالم في مس��ائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعيليان،
1408ق.
 نجفى ،محمدحس��ن ،جواهر الكالم في شرح شرائعاالسالم ،بیروت ،داراحياء التراث العربي1404 ،ق.
 وحی��د خراس��انی ،حس��ین ،منه��اج الصالحین ،قم،مدرسه امام باقر(ع)1428 ،ق.
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