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 چکیده

 بودن معلق و مشروط بحث است مطرح وقف در که مسائلی از یکی
 ادی آن از خمسه مذاهب علما فقهی کتب در پراکنده بطور که است
 دشو می باطل شرائطی چه با و صحیح شرائطی چه با وقف که شده

 توان نمی شرائطی چه و داد قرار توان می وقف در شرائطی چه یا و ؟
 موضوع این است شده پرداخته ان به مقاله این در آنچه لکن. داد قرار
 خیر؟ یا کرد شروطی به مشروط را وقف توان می ذاتا آیا که است

 اقوال که خیر؟ یا باشد عاملی یا امر به معلق تواند می وقف آیا
 در مانعین و قائلین ادله سپس و شود می آورده بخش هر در مختلف

 اختصار به شود می آورده که روایاتی و شود می بررسی بخش هر
 ای ابخانهکت فن با تحلیل توصیفی تحقیق این روش. گردد می بررسی

 .باشد می
 

 ، مطلق ، تنجیز ، خیار ، معلق ، مشروط ، وقف :كلیدی كلمات
 .مؤبد

 
 08/05/1400: افتیدر خیتار
 14/09/1400:  رشیپذ خیتار
 pilehvar-ma@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
عملی زیبا و ارزشمند است که در شرع مقدس به سنت حسنه وقف 

فرهنگ وقف اهتمام خاص وویژه ای شده و سیره رسول اهلل و ائمه 
هدی بر دعوت عملی و نظری بر این فرهنگ بوده و با نگاه به تاریخ 
میتوان شاهد این برکات در عرصه های مختلف زندگی فردی و 

 برای موقوف علیهم.اجتماعی افراد باشیم چه برای خود واقف و چه 
چرا که این یک خلق و خوی الهی است که افراد در جامعه سبب 
نعمت رسانی و برکت دهی به هم نوع خویش باشند . و شاهد هستیم 
که چه برکات و نعمتهایی داشته مانند مساجد ، مراکز علمی ، 

 بیمارستانها ، مراکز تفریحی سالم ، و....
فرهنگ پی میبریم که چگونه  با این چند روایت به عظمت این 

 اهلبیت عصمت وطهارت بر این فرهنگ اهتمام داشتند . 
پس جا دارد محققین و فقها به این مطلب جهت فرهنگ سازی و 
بستر سازی های ان توجه کنند و فضایی امید بخش تر و مطمئن تر 
برای واقفان بوجود آورند تا سبب رشد این فرهنگ عظیم انسانی و 

 د .اسالمی گرد
چرا که این یک دغدغه جدی است که برخی افراد دوست دارند از 
فیض این امر الهی بهره مند شوند ولی بجهت نگرانی که از آینده 
خویش دارند ممکن است نتوانند در مقابل وسوسه های نفسانی 
خویش با این نگرانی کنار بیایند . و این یک وظیفه بر علمای دین 

مقدس اذن میدهد زمینه وسوسه های  است که تا جایی که شارع
نفسانی را که ای چه بسا در جای خود مقدس باشند را در افراد کمتر 

 کنند.
و این یک مساله تقریبا عمومی در مذاهب مختلف است که معموال 
متدینینی که اقدام به این امر میکنند از قشر متوسط مالی جامعه ها 

ی به عمل به مسائل دینی هستند و معموال این افراد گرایش بیشتر
 خود دارند . 

لذا بجهت افزایش این فرهنگ عظیم الهی و انسانی و بجهت کمک 
به مبارزه با دغدغه های بیرونی و درونی  همانطور که در مذاهب 
مختلف اسالمی همواره یکی از مباحث مورد نظر در بخشهای 

ا مختلف ؛ چه در بحث صدقات جاریه ) که وقف را در روایات م
صدقه جاریه میدانند و می نامند ( و چه در بحث های دیگر مادی 

 و معنوی رسیدگی به این امر بوده است .
بنابر این الزم است با استفاده از ادله متقن و محکم تا جایی که 
شریعت مقدس اذن میدهد این امر مقدس را سهل و اسان برای واقفان 

د موانعی که در ذهن شان کرد و با اطمینان بخشی به واقفان در مور
 می اید بستر سازی الزم را بر این امر مهیا نمود .

وقف نیز مانند دیگر واجبات الهی مورد توجه شارع قرار گرفته 
است و از انجا که در وقف مسائلی مطرح می شود که ارتباط با 
دیگر افراد نیز در جامعه دارد لذا حقوق متعددی در ان بار می شود 

ین مساله مورد توجه فقها در مذاهب مختلف اسالمی قرار بنابراین ا
گرفته است. از جمله وقف مشروط که در فقه نظرات مختلف است 
بر خی فقها می فرمایند وقف الزم است منجز و مشخص باشد وبرخی 
وقف مشروط را هم با شرائط وحاالت مختلفی پذیرفته اند و در هر 

فراد می شود با هم متفاوت می کدام از اقسام حقوقی که مترتب بر ا
 شود.
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در این مقاله به تبیین وضعیت و اثار  بازگشت پذیری وقف پرداخته 
خواهد شد. قبل از پرداختن به این بحث به تبیین شرط بازگشت 
پذیری در عقود اشاره می شود. شرط صحیح در عقود به سه نحو 

ه باست : شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه. قبل از پرداختن 
 وضعیت اشتراط در وقف این سه قسم به اختصار بیان می گردد:

 . اقسام شرط1
شرط تعهدى است که ضمن تعهد دیگرى درج میگردد و در اثر این 

بین آن دو تعهد پیدا میشود که شرط، صورت  ۀامر بستگى و رابط
تعهد تبعى بخود میگیرد و معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلى 

 عقود بر یکی از حاالت ذیل بیان می شود.  شرط در میشود.
 صفت الف. شرط

شده در عقد است، مانند شرط  نییتع یدر کاال یشرط صفت مراد،
 .زیکن یبرده و بکارت برا یکتابت برا

است که وجود و عدمش  ینیو تکو یقیحق یشک، وصف، امر بدون
 چیرو، شرط کردن، ه نیبسته به وجود و عدم علت آن است؛ از ا

مراد از شرط  ن،یدر وجود و عدم آن ندارد. بنابر ا یگونه دخالت
به عقد بر تحقق مشروط )وصف( در  یالتزام و وفا قیوصف تعل

به  دیمشروط له با ،با وجود وصف در خارج یعنیخارج است؛ 
 اریخ یو یعقد وفا کند و در فرض عدم وجود آن، برا یمقتضا

م به مفاد عقد و ابطال آن التزا نیو او ب شودیتخلف شرط ثابت م
 . (1.)خواهد بود ریمخ

را به جهت  اریبرگردانده و خ فیشرط وصف را به توص ،یبرخ
 (.2)اند، نه تخلف شرط.تخلف وصف ثابت دانسته

  شرط حالى و استقبالى در شرط صفت -1
مرحوم شیخ انصارى )ره( بین شرط حالى و استقبالى فرق گذاشته 

شرط حالى، ما شرط وجود صفتى را االن است، بدین صورت که در 
نماییم در حالى که علم به وجود آن نداریم. در اینجا ما در مبیع مى

رض ایم و فعلم به تحقّق شرط نداریم، بنا را بر تحقّق شرط گذاشته
ایم مثال در شرط حامله بودن حیوان، این حیوانى که االن کرده

دانم که آیا این ن نمىشود حامله باشد، هر چند االخریدارى مى
ایم. حیوان حامله هست یا خیر؟ ولى بنا را، بر وصف حمل گذاشته

در واقع، وصف براى حیوان شده، که با این تعیین وصف غرر از بین 
رود. لذا چنانچه معلوم شد حیوان داراى وصف خاص نبوده براى مى

بر  شود ولى در شرط استقبالى ما بنا رامشروط له خیار ایجاد مى
ه ایم کایم بلکه شرط چیزى را در آینده کردهتحقق شرط گذاشته

معلوم نیست محقق گردد یا خیر و طرفین در معامله نیز بنا را بر 
 اند.تحقق وصف خاصى نگذاشته

 (3)گردد.شود که در نتیجه شرط باطل مىلذا معامله غررى مى
 صفت بایددر مورد شرط :  اجماع در شرط استقبالى و اشکال بر آن

این شروط، از شروط حالى باشند نه استقبالى یعنى باید مبیع به 
اى باشد که االن داراى آن وصف باشد. شیخ انصارى )ره( در این گونه

مورد ادعاى اجماع کرده است، لکن از مرحوم شیخ طوسى )ره( نقل 
فرمایند اگر شرط، از شروط خالف شده، و آن اینکه ایشان مى

د چنانچه شرط در آینده محقق شد، در نتیجه عقد الزم استقبالى باش
است. در واقع  باشد و اما چنانچه شرط محقق نباشد، عقد جایزمى

داند، در در صورت اشتراط امر مجهول التحقق، عقد را متزلزل مى
 )همان(حالى که اجماع بر خالف آن واقع شده است.

ودن چهارپا را ممکن است بتوان نظر شیخ طوسى در مسأله حامله ب
اینگونه توجیه کرد که منظور از شرط حامله بودن چهارپا در آینده 
آن است که چهارپا االن داراى یک خصوصیتى است که در آینده 

شود. در این صورت چنانچه در آینده حامله نشد از باب حامله مى
شود لذا تصور خالف تخلّف شرط، خیار فسخ براى او ایجاد مى

 .(4)رودونه از بین مىاجماع بدین گ
 جهنتی شرط ب.

شرط  نکهیمترتب بر اسباب است، مانند ا جیشرط کردن نتا منظور،
همسرش مطلّقه باشد که  ایاش آزاد برده ایاش از آن فقرا کند خانه

یمورد نخست بر هبه و موارد دوم و سوم بر عتق و طالق مترتب م
 .شود
اند: شرط، مملوک ندانسته و گفته حیرا صح جهتیشرط ن یبرخ

 شرط ن،یمملوک واقع شود. بنابر ا تواندینم جهیمشروط له است و نت
 (5).شودیبر آن مترتب نم یباطل است و اثر جهینت

اند: تهدانس حیرا با دو شرط صح جهیاز فقها شرط نت یاریمقابل، بس در
ر د یکه حت یاباشد؛ به گونه هیمشروط عل اریآنکه در اخت یکی

 آنکه در تحقق گریکند، و د جادیبتواند آن را ا زیفرض عدم شرط ن
و وکالت؛ اما اگر  تیشرط نباشد، مانند وصا یآن سبب و لفظ خاص

شرط باشد، مانند نکاح و طالق،  یو لفظ خاص بسب جهیدر تحقق نت
اطل ب -مخالف بودن با کتاب و سنّت لیبه دل -یاجهینت نیشرط چن

و وفا به آن واجب نخواهد بود؛  گرددیمترتب نمبر آن  یاست و اثر
ر ب -ترتب آثار آن یبه معنا -بر خالف قسم نخست که وفا به آن

 (.6)واجب است.  هیمشروط عل
 فعل شرط ج.

در ضمن عقد است، مانند شرط آزاد  یشرط کردن انجام کار مراد،
 دوختن لباس.  ایکردن برده 

از چند  کنیل ست،یدر صحّت آن ن یشرط فعل، هرچند شک اما
 یفیجهت محل بحث واقع شده است: نخست، از جهت حکم تکل

وفا به شرط فعل، واجب و تخلف از آن، گناه و حرام است  ایکه آ
بر مشروط  جهینه؟ ظاهر مشهور، وجوب وفا به شرط است و در نت ای

وجوب  ،یبرخ کنیل ؛واجب است آنچه شرط شده به جا آورد هیعل
ه معامله است ک نیشرط ا دهیاند: تنها فاو گفته هرفتیرا نپذ یفیتکل

مشروط  یمعنا که با عدم وفا نیبد دهد؛یرا در معرض زوال قرار م
-63)همان، عقد را باطل کند. تواندیبه شرط، مشروط له م هیعل

62) 
آن،  از هیبا امتناع مشروط عل ایبنابر قول وجوب وفا به شرط، آ دوم؛

قول نخست را  ینه؟ گروه ای شودیبر وفا به شرط اجبار م یو
قول به مشهور نسبت داده شده  نیا بلکه (70)همان، .انددهیبرگز
 (7)است.

در صورت امتناع، تنها حق فسخ و ابطال عقد را  یمقابل، برخ در
به  را بر وفا هیاند، نه اجبار مشروط علمشروط له ثابت دانسته یبرا

 (8)شرط.
مشروط له با تمکن از اجبار  ای، آبنابر قول به جواز اجبار سوم؛

 ایاست  ریاجبار و فسخ عقد مخ نیبر وفا به شرط، ب هیمشروط عل
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 باشد؟یتنها در صورت عدم تمکن از اجبار، مجاز به فسخ عقد م
 (9)مسئله محل اختالف است.

 تواندیمشروط له م ایدر صورت عدم امکان وفا به شرط آ چهارم؛
 دگاهیمطالبه ارش کند؟ از د هیشرط مفقود، از مشروط عل یدر ازا

 آن بدون گرفتن یامضا ایمشروط له تنها حق فسخ عقد  یمشهور، برا
شرط مطالبه  یدر ازا تواندیمشروط له نم ن،یارش ثابت است. بنابر ا

)همان، .انهیداشته باشد  یو ارزش ماد تیمال ط،ارش کند؛ خواه شر
74-73) 

 انیمعنا که مشروط له م نیاند؛ بدثبوت ارش شدهقائل به  ،یبرخ
 (10)است. ریآن با گرفتن ارش مخ یفسخ عقد و امضا

اوت متف یگریبا د کیدارد که آثار هر  یشرط فعل اقسام گوناگون
 است.

 ی :فعل ماد شرط 1-ج 
باشد، مانند آنکه  یفعل ماد کیمفاد شرط، انجام دادن  چنانچه

 یبه محل یرا از محل ییکاال هیضمن عقد شرط شود که مشروط عل
 شرط مترتب است: نیحمل کند، سه اثر بر ا گرید
( جواز اجبار 2 ه،یمشروط عل ی( وجوب اقدام به شرط از سو1

مشروط له در فرض عدم امکان  یبرا ارفسخی( تحقق خ3ممتنع، 
 .گریانجام دادن آن توسط شخص د ایاجبار ممتنع و 

شروط است و لذا هرگاه  ۀقاعد ۀوجوب وفا به شرط، همان ادل لیدل
که  یاز انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورت هیمشروط عل

با مراجعه به حاکم، اجبار  تواندیاجبار او ممکن باشد، مشروط له م
بور مج یمقتض قیرا به طر هیمشروط عل زیاو را تقاضا کند. حاکم ن

 دهیمساله عق نیاول در ا دی. )البته شهکندیممفاد شرط  یفایبه ا
بلکه  ابد،ییشرط، لزوم و وجوب نم شانیا دهیمخالف دارد. به عق

اول در  دی. شهشودیم زیو جا یاریوجود شرط، خ لیعقد الزم به دل
مفاد شرط با  جه،یدر موارد شرط نت: »دیگویاستدالل خود م ۀادام

 بد،اییو لزوم شرط به تبع لزوم عقد تحقق م شودیتحقق عقد محقق م
ملحوظ  جهیمثل آنکه وکالت در ضمن عقد الزم به نحو شرط نت

امر منفصل از عقد و ممکن الوقوع  کیاگر مفاد شرط  یگردد؛ ول
در ضمن عقد مندرج گردد، در  یکه شرط فعل یباشد، مثل موارد

که  یزیامر ممکن الوقوع معلق شده است و چ کیعقد بر  قتیحق
ممکن معلق شده باشد، خود ممکن الوقوع خواهد شد  مرا کیبر 

اط گونه اشتر نیا ۀجینت نینه آنکه شرط الزم االجرا گردد و بنابرا
  .«است زیمنقلب شدن عقد الزم به عقد جا

 درای، مورد ا یثان دیاز جمله شه گرید یفقها لهیبه وس ه،ینظر نیا
که اثر بل ست،یقرار گرفته و گفته شده که شرط، منفصل از عقد ن

له به مفاد شرط است، متصل به عقد  شرط که استحقاق مشروط
آنچه به  گر،ی. به سخن دشودیشرط حاصل م یاست و همراه با انشا

بر طبق شرط است، نه اصل  عمل رد،یگیشکل منفصل انجام م
 استحقاق.(

مفاد شرط را بالمباشره انجام  نکهیبه ا هیاجبار مشروط عل چنانچه
 دیل قعم یعنیدهد، ممکن نباشد، اگر مفاد شرط قابل استنابه باشد، 

 ریذامکان پ زین گرانیمباشرت نداشته باشد و انجام دادن آن توسط د
 یگریانجام دادن آن را به د ه،یباشد، حاکم به حساب مشروط عل

امتناع کند،  نهیاز پرداخت هز هیمشروط عل نچهو چنا سپاردیم
 دارد. یاو برم ییصرف شده را از دارا ۀنیحاکم هز

 نیاست و حاکم بد« حاکم بر ممتنع تیوال»مساله،  نیا یفقه لیدل
 .(11) .کندیم یریاز ضرر مشروط له جلوگ لهیوس
فسخ به  اریمشروط له خ یفرض عدم امکان اجبار ممتنع، برا در

در فرض عدم امکان  اریتحقق حق خ لیدل ،یفقه. از نظر دیآیوجود م
 اجبار ممتنع، قاعده ال ضرر است.

اجبار ممتنع ممکن نباشد، خواه از آن رو که نوع عمل  چنانچه
به حاکم ممکن  یعلت که دسترس نیو خواه به ا ستین ریاجبارپذ

نگشته،  نیکه حق او تام یمشروط له ا یلزوم عقد برا ۀادام ست،ین
قاعده ال ضرر  یاست و موضوع آن از موارد اجرا یامر ضرر کی

یکه لزوم عقد است رفع م یررقاعده، حکم ض نیاست. به موجب ا
 .(12)شودیم لیتبد زیو عقد الزم به عقد جا شود

که  آن است ار،یخ لیدل نکهیبرا یدر فقه ارائه شده مبن یگری)نظر د
 یالتزام مشروط له معلق بر وفا به شرط است و در فرض تخلف م

 239و  238، 237در مواد  زین رانیا یتواند ملتزم نباشد.( قانون مدن
 کرده است. یرویمشهور فقها پ هیدر مورد اجبار ممتنع، از نظر

 هینظر نیباره وجود دارد. طبق ا نیدر ا زین یگرید هیدر فقه نظر اما
از انجام دادن شرط تخلف کند، مشروط له  هیکه مشروط عل نیهم

درخواست الزام ممتنع  یبرا ایعقد را فسخ کند و  ایمختار است که 
 د.به انجام دادن مورد تعهد به حاکم رجوع کن

از قاعده ال  یناش ار،یگفت که وجود خ توانیم هینظر نیا دییتا در
ا، خود موجب ضرر است و چه بسا رجوع به حاکم و طرح دعو

را قبل از مراجعه  اریحق خ توانینم نیضرر مشروط له باشد. بنابرا
 یرویبه پ رانیا یقانون مدن یبه حاکم از مشروط له سلب کرد؛ ول

 (.6ی.)انصار خیاز ش
را  بیترت هیحفظ اصل لزوم قراردادها، نظر یاز فقها، برا یاریبس و

یمن جادیا اریقبل از تعذر اجبار، حق خ نکهیا یعنیاست؛  رفتهیپذ
 .شود

 استوار است. هینظر نیبر هم زین یکنون یهادادگاه روش
از انجام دادن مورد  هیدانست که در صورت امتناع مشروط عل دیبا

یمذکور، مشروط له نم یۀشرط و تعذر اجبار، مطابق هر دو نظر
ق بلکه فقط ح کرده، آن را مطالبه کند، میشرط را تقو یبها تواند

 ؛ (1.)فسخ دارد
از شخص متعهد باشد؛  ینشدن مورد تعهد، ناش یتعذر و عمل خواه

مربوط باشد و  ینیمثل آنکه به جا آوردن مورد تعهد به روز مع
از تلف مورد تعهد باشد؛  یشود، و خواه ناش ماریمتعهد در آن روز ب

مثل آنکه موضوع تعهد، دوختن پارچه باشد و آن پارچه تلف شود؛ 
ه ک ستین نیچن قایاز ثمن است، دق یجزئاگر چه شرط مانند  رایز

 نیاز ثمن در قبال شرط قرار گرفته باشد، بلکه شرط در ا یجزئ
 یبخش توانیحالت همچون وصف است که در صورت فقدان آن نم

را مطالبه کرد. به عالوه، عنوان ارش فقط در صورت وجود  از ثمن
 آن لبهامکان مطا زیدر فرض وجود غبن ن یو حت شودیمطرح م بیع

 وجود ندارد.
 یترک فعل ماد شرط 2-ج 
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 یباشد، مشروط له از چه حقوق یمفاد شرط، ترک فعل ماد هرگاه
حالت دو فرض  نیگفت که در ا دیدر پاسخ با شود؟یبرخوردار م
 در نظر گرفت: توانیمتفاوت را م

 یاول آنکه آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل فرض
 یکیاست که ترک آن شرط شده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد ، 

 لیتشک ینیکه در روز مع یدر جلسه خاص شودیملتزم م نیاز طرف
 یهاروط له نشانهفرض اوال هرگاه مش نیشرکت نکند. در ا شود،یم

از دادگاه بخواهد که  تواندیمتخلف از شرط را مالحظه کند، 
در فرض تحقق  ایرا به ترک تخلف اجبار کند و ثان هیمشروط عل

که ترک آن شرط شده است، مشروط له،  یتخلف و ارتکاب عمل
 تخلف شرط خواهد داشت. اریخ

که ترک آن مورد شرط  ینه فقط عدم حدوث عمل نکهیدوم ا فرض
 ۀاراد متعلق زیاست، بلکه بقا و استمرار آن ن نیبوده، مورد نظر طرف

د ملتزم شو نیاز طرف یکیآنان بوده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد، 
احداث بنا  یدر محل نکهیا ایرا ترک کند و  یکه سکونت در شهر

تخلف  هیکه هرگاه مشروط عل رسدیم رفرض به نظ نینکند. در ا
 تیوضع ۀاعاد تواندیکند و مفاد شرط را انجام ندهد، مشروط له م

شروط،  ۀمطابق عموم ادل رایسابق را از دادگاه درخواست کند؛ ز
علت در  نیمفاد تعهد است و به ا یمشروط له شرعا ملزم به اجرا
عدم  فرضو در  کندیرا اجرا م یفرض تخلف، حاکم الزام شرع

 .دیآیتخلف شرط به وجود م اریمشروط له خ یامکان الزام، برا
 یفعل حقوق شرط 3-ج 

 هنکیباشد، مثل ا یاز افعال حقوق یکیمفاد شرط انجام دادن  هرگاه
ل از اموا ینیشرط شود که مال مع نیاز طرف یکیبر  عیضمن عقد ب

خاص  یامر یرا برا ینیشخص مع ایهبه کند و  یخود را به شخص
ز آن، مشروط له مانند مورد تخلف از کند، در فرض تخلف ا لیوک

مراجعه کند و حاکم ممتنع را  حاکمبه  تواندیم یشرط فعل ماد
و چنانچه او بازهم از انجام  کندیوادار به انجام دادن مورد تعهد م

 یالحاکم ول»دادن مفاد تعهد امتناع کند، حاکم به استناد قاعده 
 (11)«الممتنع

 رایز دهد؛یمورد تعهد را انجام م یاز ممتنع عمل حقوق ابتین به
که مباشرت در انجام دادن  ستین یمورد تعهد از اعمال یعمل حقوق

مادام که امکان اجبار به انجام دادن عمل  ن،یآن معتبر باشد. بنابرا
ینم جادیمشروط له ا یفسخ برا اریمورد تعهد وجود دارد، حق خ

 .(6)شود
 قیاز مصاد توانیرا م«  کیاجاره به شرط تمل»  یحقوق سیتاس

قانون  12 ۀباره ماد نیمحسوب کرد. در هم یشرط فعل حقوق
بانکها : »کندیمقرر م 1362/ 6/ 8بدون ربا، مصوب  یبانک اتیعمل

الزم جهت گسترش امور  التیتسه جادیبه منظور ا توانندیم
منقول را  ریمنقول و غ الامو ،یو معدن یصنعت ،یکشاورز ،یخدمات

بر انجام اجاره به شرط  یو تعهد او مبن یبنا به درخواست مشتر
و به صورت اجاره به شرط  یداریخود، خر ۀو استفاد کیتمل
رط ماده، ش نیا ری. البته با تفس«ندیواگذار نما یبه مشتر کیتمل

درج کرد و هم به  جهیبه صورت شرط نت توانیمزبور را هم م
 صورت شرط فعل.

 یترک فعل حقوق شرط 4-ج 

 یعمل حقوق کی نیاز طرف یکیشرط شود که  یضمن عقد هرگاه
را هبه نکند؛ اگر مشروط  عیمب یمثال مشتر یرا انجام ندهد، برا

را که بر انجام ندادن آن تعهد  یامر تخلف کند و عمل نیاز ا هیعل
 د؟یآیبه وجود م یمشروط له چه حق یکرده است انجام دهد، برا

 یاوجود دارد. عده دهیمساله، در فقه اختالف عق نیپاسخ به ا در
مزبور را انجام دهد، کار او  یعمل حقوق هیمعتقدند اگر مشروط عل

طبق  رایز شود؛یدر مثال فوق هبه واقع نم یعنیاثر و باطل است؛  یب
 زین یو نه شودیم یمورد نظر، حرام و منه یادله شروط، عمل حقوق

 فساد است، مورد یدر معامله ، مقتض ینه نکهی. )اتفساد اس یمقتض
.( به عالوه لزوم وفا به شرط مستلزم آن است ستیقبول همه فقها ن
مجبور بر انجام دادن آن بوده و قدرت بر ترک  هیکه مشروط عل

 .(220)همان، نداشته باشد
ده ش یبا التزام به شرط، ممتنع شرع هیمشروط عل گر،یعبارت د به

 است )الممتنع شرعا کالممتنع یند ممتنع عقلهمان یاست، و ممتنع شرع
 معنا که قادر به انجام دادن آن عمل نخواهد بود. نیعقال(؛ بد

 نیکه به نظر ما به طور کامل موجه است و با مواز هینظر نیا طبق
گاه فرض نخواهد شد  چیانطباق دارد، تخلف از شرط ه زین یحقوق

 یناش اریحق خ رایمشروط مطرح شود؛ ز یبرا اریتا آنکه مساله خ
از تخلف از شرط است و از آنجا که حسب فرض امکان انجام دادن 

گاه  چیمتعهد بر ترک آن شده ه هیکه مشروط عل یآن عمل حقوق
تخلف  -کندیاقدام به تخلف م هیگرچه مشروط عل -وجود ندارد

 .شودیهرگز واقع نم
کرده است؛ از  تیرا تقو هینظر نیدر موارد مختلف ا یانصار خیش

 یمجلس در ضمن عقد ، زمان اریجمله در بحث اشتراط سقوط خ
 اریکه خ شودیشرط، متعهد م قی، از طر عیکه شخص ضمن عقد ب

 کیکه  -بر ترک فسخ  گر،یمجلس را اعمال نکند و به عبارت د
 یشرط نینسبت به تخلف از چن کند،یتعهد م -است یعمل حقوق

 :دیگویم
کون  ذلک ستلزمیحقه. ف ینافذۀ ف ریالشرط و هو الفسخ غ فمخالفۀ»

 (13)؛«الفسخ الواقع لغوا
تخلف ورزد و به رغم تعهد خود اقدام  ه،یچنانچه مشروط عل یعنی

 اثر خواهد بود. یبه فسخ کند، فسخ ب
است و چون شخص بر  یعمل حقوق کیکه فسخ  دیکنیم مالحظه

سلب  یامکان تخلف از و خیترک آن متعهد شده است، به نظر ش
 اثر خواهد بود. یو چنانچه فسخ کند، عمل او ب دهیگرد

 انشیرا اتخاذ کرده است. ا هینظر نیهم زین یزدی ییطباطبا مرحوم
را  گریفرد د ی: هرگاه شخصدیفرمایدر مساله وکالت ضمن عقد م

کند و در ضمن شرط شود که او را عزل  لیوک یدر ضمن عقد الزم
اقدام کند، عزل مؤثر  لینکند، هرگاه بر خالف شرط به عزل وک

اگر  نیخواهد ماند. همچن یخود باق رنخواهد بود و وکالت به اعتبا
 تواندینم لیخود را عزل نکند، وک ل،یضمن عقد شرط شود که وک

 .(14.)خود را منعزل سازد
مورد معتقدند که تخلف از  نیاز فقها در ا یگرینظران د صاحب

که بر ترک آن تعهد شده، در  یاست و عمل حقوق ریشرط امکانپذ
خ فس اریمشروط له حق خ یو فقط برا ستیفرض انجام شدن باطل ن
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اتیبا نظر ییروشن شدن موضوع و آشنا ی. براآوردیبه وجود م
 :میپردازیمساله م کیمختلف به ذکر 

قد نکاح شرط شود که زوج ، ازدواج مجدد نکند، در ضمن ع هرگاه
 جادیمشروط له ا یکه برا یمعاصر در مورد شرط و حقوق هانیفق
 اند:کرده دهیابراز عق ریبه شرح ز شودیم

خالف شرع  رایهست؛ ز زی( شرط فاسد است و مفسد عقد نالف
 است و عالوه بر آن هر شرط فاسد ، مفسد عقد است.

 ست؛یمفسد عقد ن ی( شرط فاسد است؛ ولب
چنانچه زوج ازدواج کند،  یو الزم الوفاست؛ ول حی( شرط صحج

 .(1.)ستیازدواج مجدد باطل ن
که مفاد آن ترک  یاگر نسبت به شرط ضمن عقد هینظر نیا طبق

 ست،یاست، تخلف شود، عمل انجام شده باطل ن یعمل حقوق کی
اما چون در عقد  شود؛یم اریبلکه فقط موجب به وجود آمدن خ

فسخ  اریزوجه در صورت تخلف زوج خ ست،یمتصور ن ارینکاح خ
 .ابدیینم
 کند؛یم یریاست و از ازدواج مجدد جلوگ حی( شرط مزبور صحد

که در صورت تخلف زوج، ازدواج دوم باطل است. در  یمعن نیبد
را اتخاذ  هینظر نیهم میحک اهللتیمعاصر، مرحوم آ یفقها انیم

 گفته است: نیکرده و چن
 ان ال رهیعقد النکاح او غ یالزوج ف یان تشترط الزوجۀ عل جوزی و»
  ؛«هجیتزو صحیالزوج العمل به بل لو تزوج لم  لزمیو  هایعل تزوجی

شرط  گرید یعقد ایاست که زوجه بر زوج در عقد نکاح و  حیصح
ملزم است،  یشرط نینکند. زوج بر چن گریکند که زوج، ازدواج د

 بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج )مجدد( او باطل است.
 :. تعابیر از شرط خیار در وقف مشروط 2

مقصود از شرط خیار در وقف یکی از تعابیر ذیل است که به کار 
 برده می شود :

 اند. برخى عنوان را شرط خیار در وقف قرار دادهیک : 
و انتفاع براى واقف به  برخى دیگر عنوان را شرط بیع وقفدو : 

 هنگام نیاز قرار داده اند.
 این تعبیر به جهت ثمراتی است که بر شرط مترتب است

حق فروش واقف به گونه در وقف بعضى دیگر عنوان مساله را سه: 
، )خویی، بی تااى که ثمن آن براى موقوف علیه باشد بیان کرده اند

 . (219، 55ج
وقف به واقف در پذیری گشت مورد بحث را شرط بر چهار: برخی

  (15).ندهنگام نیاز قرار داده ا
این چهار تعبیر در شرط خیار مورد نظر در وقف مشروط استفاده 

 می شود.
 مبحث اول : بیان اقوال در وقف مشروط

تعابیر چهارگانه فوق به این جهت است که منظور از شرط برگشت 
پذیری در وقف جواز یا امتناع از شروطی است که نسبت به لزوم 
وقف و ابقاء آن تعیین میردد. چرا که همانطور که در تعریف وقف 

ه است ک« تحبیس االصل و تسبیل المنفعه»مطرح شد مراد از وقف 
تیار واقف خارج می گردد و دیگر واقف با انجام وقف، موقوفه از اخ

یا متولی و یا موقوف علیهم نمیتوانند در آن اثر ی بگذارند لذا این 

مساله مورد اهتمام فقها در مذاهب مختلف اسالمی است که آیا 
تصرف در موقوفه در همه حاالت و شرائط ممنوع است یا در برخی 

ز و... میتوان در آن موارد و حاالت مانند زمان تخریب موقوفه یا نیا
 تصرف کرد.

بحث ونظرات در این زمینه مختلف است که نیاز به بیان اقوال و 
 ادله و سپس نتیجه گیری در این زمینه است.

 وقف  در بازگشت پذیری : جواز شرط گفتار اول
در بحث جواز شرط برگشت پذیری در وقف اقوال قائلین به صحت 

ز سه صورت شرط بیان شرط برگشت پذیری را براساس یکی ا
میشود : شرط فعل و نتیجه و صفت که در ابتدای بحث به آن اشاره 

 شد.
 الف : برخی از فقهاء امامیه

و  محقق حلى، سالر، سید مرتضى، شیخ مفیدجمعی از فقها همچون 
را صحیح  شرط بازگشت پذیری در وقفشیخ طوسى . عالمه حلى

حاالت مانند رو به زوال و می فرمایند در برخی  (16).اند دانسته
رفتن موقوفه و حاالت مختلفی که در ادله بیان می شود مانند خوف 

شیخ طوسى از نزاع و ... میتوان شرط مالکانه برای وقف قرار داد.  
در مبسوط برخالف دیدگاهش در نهایه شرط رجوع وقف را 

اگر در وقف شرط فروش در هر زمانى » داند:موجب بطالن وقف مى
اشد ببنماید وقف باطل است،زیرا برخالف مقتضاى وقف مى خواست

( که البته شرط برگشت پذیری 17«)چون وقف قابل فروش نیست.
 را در وقف قائل می شوند

ه. ق.( با نظر شیخ در کتاب مبسوط موافقت  598ابن ادریس )م  
اگر واقف شرط خیار کند وقف بنا بر قول صحیح » نویسد:کرده و مى
 (.18)«قهاى ماباطل استاز اقوال ف

قف وپذیری آیه اللّه خوانسارى از فقیهان معاصر نیز شرط برگشت  
 ذیریپ بیشتر فقها شرط برگشت» نویسد:را پذیرفته است، وى مى

» سید مرتضی در انتصار :  (.15)«وقف به هنگام نیاز را پذیرفته اند
از جمله عقائد مخصوص شیعیان این است که هرگاه موقوفه تخریب 
شده و غیر قابل انتفاع گردد میتوان ان را فروخت همچنین در 
صورت نیاز شدید صاحبان وقف فروش موقوفات مجاز خواهد 

 (19«)بود.
 ب : فقها عامه

طلب جواز شرط اقوال مختلفی در بین فقها مذاهب خمسه بر این م
بازگشت پذیری در وقف استناد می شود که از جمله فقیهان مالکی 

 (:20قائل هستند جائز است بیع وقف با سه حالت)
. واقف در هنگام انشاء وقف شرط برگشت پذیری کند که آن را 1

 بفروشد
. موقوف از منقوالت باشد و صالحیت نداشته باشد که هدف واقف 2

 اثبات کندبرای موقوف علیهم را 
 . ضرورتی در فروش آن باشد3

طبق این اقوال بنا بر اولویت که بیع را جائز دانسته اند شرط در 
 تصرفات مالکانه مانند بیع نیز بایستی جائز باشد.
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می توان شرط کرد که واقف میتواند قضاء »فقها حنفیه قائل هستند: 
ز آن دین خود را از فروش موقوفه شرط کند یا بخاطر منفعتش ا

 ( 21«)استفاده کند
عده زیادی از فقهای حنفیه مانند ابویوسف از فقهای حنفیه طبق این 

 مطلب فتوی داده اند
ابوزهره در کتاب وقف خود بیان میکند که فقها )خاصه و عامه( 

 ( 22اجازه داده اند  تبدل نیت را در جمیع وقفها)
 ل یک قریه ایاگر اه» در کتاب المغنی فقها حنبلی بیان کرده اند 

مسجدی را ترک کنند و کسی در آن نماز نخواند یا اینکه برخی از 
اهل ان در مضیقه بیفتد و یا اینکه کسی نباشد به آن رسیدگی کند 

 (23«)و به طور کلی منفعتی نداشته باشد فروخته می شود
از تمام این اقوال نیز بنا بر اولویت میتوان استنباط نمود در جائی که 

 ف جائز باشد شرط تصرف مانند بیع نیز جائز می باشدبیع وق
 گفتار دوم : عدم جواز شرط بازگشت پذیری

قائلین به عدم جواز شرط بازگشت پذیری این قول را براساس شهرت 
و ادله ای که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد و تعاریفی که 

ق تن مطلاز نظر لغوی و اصطالحی در مورد وقف است با در نظر گرف
 وقف ابراز کرده اند.

 الف : دسته دیگر از فقهای امامیه :
 پس»ابن ادریس ره در عدم جواز شرط بازگشت پذیری می فرماید: 

از وقف نمودن و تحویل آن به اشخاص مورد نظر ) موقوف علیهم ( 
نمیتوان از تصمیم خود بازگشته و وقف را برهم زد، نیز نمی توان 

 (18«)تغییر داده یا موقوفه را بفروشددر مصارف تعیین شده 
می توان ادعا کرد که همه علما »شهید اول ره نیز بیان می فرماید : 

 (24«)شیعه قائل به ممنوعیت فروش هستند
تجویز بیع به »صاحب جواهر ره در کتاب شریف خود آورده است 

معنای ابطال وقف است زیرا موقوفات قابل فروش و واگذاری نبوده 
 (25)«شمردن بیع با روح وقف در تضاد می باشد و جایز

ر و به منظوکاشف الغطا نیز فرمایش صاحب جواهر را تایید کرده و 
.منافات 3 . اجماع علماء2. روایات1اثبات ان دالئلی را می اورد : 

 « داشتن فروش ملک با وقف بودن ان
 ب :فقها عامه  

. 2به بطالن هستند.  . اکثر آنها قائل1فقهای شافعیه دو قول دارند: 
 برخی قائل به صحت اینگونه وقف می شوند. 

این گونه شرط »اصح اقوال در این قول قول اول است که می گویند: 
 «خیار قرار دادن موجب فساد وقف و باطل کردن آن است

واقف میتواند بر نفس خود »در مقابل این افراد دسته دوم می گویند: 
 (26«)وقف کند

نموده اند اگر واقف شرطی کند که مانع استفاده حنابله مطرح 
موقوف علیهم از وقف شوند وقف باطل است و صحیح نیست . چون 

 (27«)این شروط مقتضی فساد در وقف است
 ادله اقوالمبحث دوم : ارزیابی 

در بیان اقوال مطرح شد که عده ای از فقهای مذاهب خمسه قائل به 
ر قائل به عدم جواز شرط جواز شرط بازگشت پذیری و عده دیگ

بازگشت پذیری در وقف هستند . هر یک از این دسته برای مدعای 

خود ادله ای را مطرح میکند که در این مبحث به ادله هر دو دسته 
 پرداخته و نقد و ارزیابی قرار می گیرند.

 گفتار اول : ادله جواز شرط بازگشت پذیری در وقف
برای مدعای خود به سه دلیل  قائلین به جواز شرط بازگشت پذیری

آیات و روایات و اجماع تمسک می جویند که این سه تبیین و 
 بررسی می گردد.

در ایات ادله عامی  مطرح است که در این رساله تنها به آیه شریفه  
اوفوا بالعقود اشاره می گردد این آیه شریفه در بین فقها مشهورترین 

 آیه بر جواز شرط بازگشت پذیری است.
در روایات به دو دسته روایت اشاره خواهد شد که دسته ای از 
روایات بطور صریح جواز شرط بازگشت پذیری را بیان میکند و 
دسته دوم روایات از طریق اولویت و نتیجه آن شرط بازگشت پذیری 

 را اذن می دهند.
پس از این دو دسته روایت عده ای از فقها در مذاهب خمسه قائل 

تند که بیان و بررسی می شود . البته بطور خالصه به اجماع هس
میتوان گفت اگر چنانچه اجماع را هم بپذیریم این اجماع مبتنی بر 

 مدارکی است که از ایات و روایات بدست می آید.
 ادله عام دلیل اول :

در بحث استناد به ادله عامی مانند اوفوا بالعقود و المومنون برخی 
ادله فقط در مورد عقود الزمه جریان دارد لکن قائل هستند که این 

آیت اهلل شبیری زنجانی در درس خارج خود بحثی را پیرامون بیع 
معاطاتی مطرح میفرمایند که ادله را شامل عقود جائزه نیز می دانند 
البته پیش از ایشان هم بزرگانی به این مطلب ورد و پیرامون شامل 

ی را فرموده اند که ایت اهلل شبیری شدن این ادله در عقود جائز مطالب
به این مطالب نیز اشاره می فرماید. قبل از شروع بیان مطالب بیان 
میشود که اوال بجهت اهمیت بحث و ثانیا بجهت حفظ امانت این 
قسمت از درس خارج ایشان را کامل قرار میدهم . از این ادله میتوان 

ه از عقود جائزه است در استفاه ادله اوفوا و ... برای وقف نیز ک
 استفاده نمود :

یک اعتراضاتی که محقق نراقی در عواید االیام به  می فرماید ایشان»
 این ولی کنند،می نقل را اندکرده ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿تمسک به آیه 

 این از مختصری فقط من. نیست محکمی اعتراضات اعتراضات،
 .کنممی عرض را هست اینجا که هاییقسمت
 تاس مائده سوره در ﴾قُودِبِالْعُ أَوْفُوا﴿فرمایند که آیه نراقی می مرحوم

 آلهو علیه اهلل صلی) پیغمبر بر که است ایسوره آخرین سوره، این و
 احتمال این خیلی فرمایندمی ایشان نتیجه در. است شده نازل( وسلّم
از آن  ارتعب ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿آیه در عقود از مراد که دارد وجود

اسم برده شده است مانند بیع و بعضی  عقدهایی باشد که قبالً در آیه
چیزهای دیگر. الف و الم در اینجا برای عهد است، یعنی به آن عقود 
وفا کنید و تأکید ما سبق است، نه اینکه یک مطلب تأسیسی 

 (.28.)باشد
فرمایش مرحوم نراقی است، اما دلیل محکمی برای فرمایش  این

فرمایند که الف و الم ظاهر در خودشان ندارند. آقای خمینی هم می
عموم است و برای رفع ید از آن محتاج قرینه هستیم و اینکه بگویید 

 ای است،این سوره در آخر نازل شده است و مسبوق به احکام کثیره
را ندارد و مانع از تمسک ما به عموم آیه  ودناین صالحیت قرینه ب
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

حتی ممکن است بگوییم که چون این آیه در آخر زمان  .شودنمی
پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( نازل شده، خود همین دلیل بر 
عموم است و پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلّم( چون 

نکه مردم بعد از ای برایدانست که زمان رحلتش نزدیک است، می
اند، چند ایشان حیران نمانند، تکلیف تمام چیزها را روشن فرموده

تا از عقود را قبالً بیان فرموده بودند، و دیگر مناسب نیست که لفظ 
مجمل به کار برده شود و باید لفظ مبین به کار برده شود. تعبیر 

مائدۀ آخر إمکان أن یقال: إنّ کون ال مضافاً إلى»ایشان این است که 
ما نزلت مؤیّد للعموم و مؤکّد له؛ ألنّ الوحی لمّا کان منقطعاً بعدها، 
 فال بدّ من تقنین قوانین کلّیۀ، یرجع إلیها البشر فی سائر األدوار إلى

ن ء مآخر األبد، فتنزیل آیۀ مجملۀ ال یصحّح االتکال علیها فی شی
التقنین ال ینبغی  و صیّۀ،الموارد و الحوائج فی آخر العهد و آخر الو

فرمایند که این مطلب هم مبتنی بر این هم می بعد )همان(«.احتماله
 هم را محرمات و واجبات ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿است که ما بگوییم 

 باتواج آن یعنی است، اشاره ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿ بنابراین پس گیرد،می
 عمل هاآن به شما باید و است االتباع واجب مذکوره خاصه عقود و

 .کنید
این بود درست است و ممکن است بگوییم که آن اشکالی که  اگر

شود، ولی ما بیان کردیم که مراد از عقد گفته شد، بر آن وارد نمی
أنّ  مع أنّ ما ذکره مبنیّ علی»فرماید که واجبات نیست. ایشان می

 العقد و هوجمیع المحرّمات و الواجبات التکلیفیّۀ داخلۀ فی مفهوم 
پس آیه به یک عده از عقودی که پیامبر )ص( بیان کرده «. ضعیف

 است، اشاره دارد.
گوید که شما بر اساس مبنای خودتان که واجبات را داخل می ایشان

گویید که تکلیف واجبات هم روشن شده گیرید، میدر عقود می
ل ماست، ولی ما که این مبنا را ابطال کرده و گفتیم که عقود شا

اشاره به موارد سابق  را ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿توان شود، نمیواجبات نمی
ها ندارد بیان شده است و این آیه هم اشاره به آن باتیدانست، واج

 .تا الف و الم را برای عهد بدانیم. این فرمایش ایشان است
اینجا من  در»پس از بیان این مطالب ایت اهلل شبیری می فرماید: 

واهم که دو مطلب را عرض بکنم، یکی درباره این فرمایش خمی
ایشان که چون این سوره در آخر زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 
سلم نازل شده، نباید لفظ مجملی در کار باشد، عرض بنده این است 

به  اند که ارجاعاند و حتی خود آقایان همه گفتهکه متکلمین گفته
به خاطر همین است که مردم بعد از ایشان  بیت علیهم السالم اهل

متحیر نمانند و بفهمند که وصی حضرت چه کسی است، مفسر 
کلمات پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و سلم چه کسی است، اگر اجمالی 

ای از قرآن بود، چه کسی باید بیان بکند. پیغمبر )صلی اهلل در آیه
اگر فرضاً در حجۀ الوداع کار را کرده است و  نعلیه و آله و سلّم( ای

بعضی از الفاظ مجمل باشد، چون اهل بیت )علیهم السالم( مرجع 
خورد. پس همه مجمالت آیات قرآنند، ضرری به این مطلب نمی

 ملمج ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿طور نیست که ما استظهار کنیم که آیه این
زیرا پیغمبر )صلی اهلل علیه و  ،است العهد آخر اینکه دلیل به نیست،

آله و سلّم( تکلیف امت را با ارجاع به اهل بیت )علیهم السالم( و 
 حدیث ثقلین و ادله و روایات مختلف تعیین کرده است.

 امثال و واجبات ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿فرمایند آیه اما اینکه ایشان می و
 نای برای استداللی انایش نیست، هاآن به ناظر و گیردنمی را اینها

 در اصفهانی حسین محمد شیخ آقا مرحوم. اندنکرده بیان مطلب
عهد مطلق جعل و قرار  از مراد که بود کرده استظهار عهد معنای
یعنی واجبات و سایر قرارها چه قرار الهی و چه قرار مردمی، ، است

جا فرمودند که مستند ایشان برای این گیرد. ایشان آنهمه را می
 إِلَی الظَّالِمِینَ*وَعَهِدْنَا عَهْدِی یَنَالُ )الَمطلب دو آیه 

آیه به معنای  دو این در عهد و ( است124-125إِبْرَاهِیمَ()بقره/
جا به معنای عهد مورد بحث نیست. در آن وطبوصیت است و مر

اگر عهد و عقد را هم یکی بگیریم، ایشان استدالل مرحوم اصفهانی 
اند، اما اینکه انسان قرارهایی در عالم الست با خداوند را ردّ کرده

بسته باشد، چنانچه بسیاری از مفسرین امثال بیضاوی و دیگران هم 
ای، باید به این قرارهایی که بسته هاند، و خداوند هم بگوید کنوشته

التزام داشتی باشد، چه دلیلی بر عدم وجود چنین قرارهایی وجود 
 اند.دارد. ایشان دلیلی بر بطالن این مطلب ذکر نکرده

گرفته شده است به معنای « عَقَد الحبل»اند که عقد از فرموده ایشان
گره زدن و امثال آن، اما دلیلی نداریم که بگوییم گره فقط در تبادل 
چیزی وجود دارد. اما راجع به قرارهای که بین خدا و انسان در 
یک عالم دیگری واقع شده است، ایشان بیانی ندارند. خالصه اینکه 

 یک تأملی وجود دارد. ایشاندر فرمایش 
اینکه ایشان نسبت به تخصیص اکثر در عقود جائزه و وجود  اما

زیرا  اند،خیار در اکثر مصادیق بیع جواب دادند، تبعید مسافت کرده
 اند،کرده اختیار ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿بر اساس مبنایی که خود ایشان در

 ﴾بِالْعُقُودِ وْفُواأَ﴿ در ایشان. ندارند جواب این به احتیاج اصالً
که مراد از وفا عبارت از این است که مطابق مقتضای  فرمایندمی

عقد عمل کنند، اما ناظر به این نیست که عقد را فسخ بکنند یا نکنند. 
 عقود زیرا گیرد،می را جایزه عقود همه ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿بنابراین 

 مقابل طرف ملکیت به باید نکرده، فسخ شخص که مادامی جایزه
بدهد و حق ندارد بدون اجازه او تصرف کند، مگر اینکه  ثرا ترتیب

 فسخش بکند که آن یک بحث دیگری است.
 عدم به ناظر ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿گویید ما این است که شما که می عرض
 اقیب موضوعش که مادامی که است این به ناظر بلکه نیست، فسخ

 هاینک برای که ندارید این به احتیاجی بدهید، اثر ترتیب است،
 مراد لکهب نیست، عقد اصناف مراد بفرماید نیاید، پیش اکثر تخصیص

شود، نه زیرا با این مبنای شما اکثریت خارج نمی ست،ا عقد افراد
های خیاری. البته اگر عقد فسخ شد عقود جایزه خارج است، نه بیع

 است. و موضوع عوض شد، آن یک بحث دیگری
ادله عام اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم  که به تفصیل بیان 
میشود داللت بر صحت شرط در عقود را می نماید چرا که در این 
ادله تصریح دارد که الزم است وفاء به عقد که منظور مفادی است 
که در هنگام عقد بیان می گردد از جمله شروطی که طرفین قرار 

وقف یکی از طرفین واقف است که باید به شرائطی میدهند و در 
 که میگذارد وفاء نمود.

  (1)مائده/أَوْفُوا بِالْعُقُودِاول : 
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 463... زندگیسبک  بر آن آثار و معلق و مشروط وقف بررسی 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 تاس الزم عقدی هر که رساند را پیام این ما به ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿اگر 
 أَوْفُوا﴿معنای اگر امّا است؛ الزم شود می این ،«بالدلیل خرج ما اال»

 و الشرائط من علیه هو ما علی» عقدی هر به که بود این ﴾بِالْعُقُودِ
وفا  «المالزمات و الملزومات و اللوازم و الخصائص و االحکام

الزم است، می گوید هر  عقدی هر گوید نمی ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿کنید،
را هر طور که هست وفا کنید، عقد جایز یک طور وفا می  عقدی

یک طور وفا می  می شود، عقد خیاریشود، عقد الزم یک طور وفا 
 أَوْفُوا﴿شود، عقد غیر خیارییک طور وفا می شود. اگر معنای

که بر شما واجب است که به هر عقدی وفا کنید  ودب این﴾بِالْعُقُودِ
 أَوْفُوا﴿؛ اصل عقد الزم می شد. امّا اگر معنای«اال ما خرج بالدلیل»

 کرد وفا باید «علیه هو ما علی» عقدی هر به که است این﴾بِالْعُقُودِ
 و «جهۀ من» بود الزم جایز؛ بود، جایز الزم؛ بود، الزم عقد اگر که

از جهتی الزم بود و از جهتی جایز؛ مثل اینکه  ؛«جهۀ من» بود جایز
 کسی خیار دارد و کسی خیار ندارد.

برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. 
به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطالح عبارت عقد در لغت 

باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد از ایجاب و قبول می
باشد برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال آن و قیام به مدلول عقد می

 باشد.بیع به مشتری می
 امر ۀاز این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغ استفاده

اند. چرا که لفظ حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده
وان ت]اوفوا[ فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می

 گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.
مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا  بنابراین
 هستند.

متعال به مومنین امر میفرماید که در  در این آیه شریفه خداوند
هنگام عقد به آنچه با همدیگر شرط میکنید وفادار باشید. وقف نیز 
نوعی عقد است لذا در هنگام اجرای نیت وقف چنانچه واقف شرطی 
را قرار دهد و آن شرائط برخالف شرائط صحت عقد که در ذیل 

 ند. اشاره شده است نباشد باید نسبت به آنها پایبند باش
.. شرط در حین وقف باشد نه بعد از آن و شرطی که پس از پایان 1

 وقف باشد تاثیری ندارد و نافذ نیست.
. شرط منافی با مقتضای عقد نباشد مثال اگر واقف شرط کند که 2

 بعد از وقف نیز مانند قبل آن تمام اختیارات مالکانه را دارا باشد
تمام فقها در مذاهب  . شرط نباید مخالف با شریعت باشد چون3

خمسه معتقد هستند که اگر چنانچه شرطی شود که مخالف با قرآن 
 و شریعت باشد جائز نیست.

کل  »که روایاتی تبیین این شرط را می کند مانند صحیحه حلبی : 
 (.29«)شرط خالف کتاب اهلل فهو رد

البته منظور از اینکه مخالف کتاب اهلل نباشد این نیست که شرط در 
ات وروایات ذکر شده باشد بلکه همینکه مخالف نباشد کافی است ای

 ولو در ایات وروایات هم ذکر نشده باشد.
المومنون عند شروطهم »لذا این روایت نیز دال بر همین مطلب است: 

 «اال شرطا حرم حالال و احل حالال
 . مقدور مکلف باشد :4

را عقال منظور از این شرط خارج ساختن کارهای محال نیست زی
هرگز چنین چیزهایی شرط نمی باشد بلکه منظور شرطهایی است 
که توسط فعل دیگران که تحت اختیار واقف نیست خارج شود . 
به عنوان مثال : شخصی وقف میکند ولی تا قبل از اینکه کاری شکل 

 بگیرد موقوفه از بین میرود لذا این شرط معلوم و واضح است .
 وقف :صور مختلف عدم قدرت در 

 عدم قدرت ناشی از نقش نداشتن واقف در تحقق وقف

عدم قدرت ناشی از نیاز تحقق شرط وقف به سبب خاصی : مثال 
اینگونه شرط بگذارد که به شرطی این خانه را وقف تو میکنم که 
با فالن شخص ازدواج کنی .  در اینجا این ازدواج مختاج به مقدماتی 

 واقف باشداست که ای چه بسا خارج از قدرت 
نکته : در مواردی که منافات شرط با مقتضای وقف روشن نیست 
باید دلیل اثری را که خالف آن در وقف شرط میشود مورد مالحظه 
قرار گیرد . ایات و روایاتی که در جای خود بحث شد به همین 

 مطلب اشاره شد
 . شرط نباید به گونه ای مجهول باشد که موجب غرر باشد5
 نباشد  . شرط سفهی6

از جمله مبطالت معامله سفهیّت است، و او معامله به ما دون ثمن 
المثل است به اضعاف مضاعف که از طریقه غالب عقال خارج باشد، 
نه این که خود معامل سفیه باشد، زیرا که او داخل در عنوان دیگر 
است، بلکه مراد معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف 

غیر مقام محبات، که  -و عدم انضمام غرض معتد بهمضاعف با علم، 
مقصود معامل بخشش به من یعامل معه باشد، مثل بیع وقف به جهت 
اضطرار به مادون ثمن المثل. و اگر بدون علم باشد داخل در غرر 

 است، که او نیز از وجوه مفسده معامله است.
  .المومنون عند شروطهم دوم : 

 روطهم بنا بر نقل در منابع شیعه :روایت المومنون عند ش 2/1
]ضمیر[ عن [ بإسناده عن علی بن الحسن]تعلیقمحمد بن الحسن)و» 

 (أیوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن منصور بزرج عن عبد صالح ع
عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ 

ثُمَّ طَلَّقَهَا  -ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَۀً صَالِحٍ
إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا  -فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ

ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ  فَأَعْطَاهَا -یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا
وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی  -فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ -ذَلِکَ

 ص فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَۀِ بِشَرْطِهَا -قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
 «مُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْقَالَ الْ

 نقل روایت در منابع اهل سنت 2/2
سرخسی در کتاب شرح کبیر خود این روایت را به دو نقل از صحیح 

 بخاری و سنن ترمذی نقل می کند :
حدثنا الحسن بن علی الخالل حدثنا أبو عامر العقدی حدثنا کثیر » 

قال رسول  ن جده :بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف المزنی عن أبیه ع
 .. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.اهلل ص :... 

نان مسلما انیوآله فرمودند:)عقد( صلح م هیاهلل عل یاکرم صل امبریپ 
را حالل  یحرام ایرا حرام و  یکه حالل یاست، مگر صلح زیجا
ه ک یهستند مگر شرط شیبه شروط خو بندیمسلمانان پا دوینما

 .دیرا حرام نما یحالل ایرا حالل و  یحرام

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1350-fa.html


 همکاران  و نوروزی مصطفی 464

 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دلیل دوم : ادله خاصه
 ادله خاصه مربوط به بحث را به دو دسته روایت تقسیم می شوند :

دسته اول : روایاتی که داللت بر اصل شرط دارند : این روایات داللت 
 بر جواز شرط برگشت پذیری در وقف دارد 

مره شرط داللت بر دسته دوم : روایاتی که به طریق اولویت و ث
جوازبازگشت پذیری وقف مشروط دارد : چرا که در بحث جواز 
شرط در وقف مطرح شد که مراد شرائطی است که بتوان در موقوفه 
تصرف مالکانه نمود و در روایات دسته دوم از آنجا که امام ع اذن 
داده اند برای فروش میتوان استنباط نمود که در شرط آن موارد مورد 

 ئمه علیهم السالم را میتوان به عنوان شرط قرار داد .اذن ا
 اوال : روایات دسته اول

 روایت اول : روایت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ » 

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهِ عَنْ  کَتَبَ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ
 آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَى حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه

» 
محمد بن علی بن الحسین با اسناد خود از محمد بن الحسن صفار از 

ف بر حسب آنچه موافقت شده وق» حضرت نقل میکند که نوشتند 
 .«انجام می گیرد

از این روایت بدست می آید که باید بر اساس نیت واقف باید عمل 
کرد و چنانچه نیت واقف بر اساس موازین شرعی اذن شرط برگشت 
پذیری داشته باشد ، قرار دادن شرط جائز و میتواند بر اساس نیت 

 واقف عمل نمود
 فضل: اول روایتروایت دوم : 

یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفُضَیْلِ » 
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی 

ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ لَى شَیْکُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِ
بِهِ تَرَى ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ 

 «یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَۀً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ
در باره مردى که بعضى از اسماعیل پسر فضل از امام صادق )ع( 

کند( دهد )وقف مىاموالش را در زمان حیاتش در راه خیر صدقه مى
گوید: اگر به چیزى از مال و یا نحله آن نیازمند شدم خودم و مى

سزاوارتر باشم آیا این حق براى او هست در حالى که این مال را 
مرگ براى خدا قرار داده؟ و چگونه است. وضعیت این مال پس از 

او؟ صدقه است و یا میراث؟ حضرت فرمود: این مال پس از مرگ 
  .مالک، میراث است
 الف : بررسی سندی

این روایت از روایات صحیحه است که یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ و 
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ و إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفُضَیْلِ در سند ان قرار دارند رجال آن 

 بررسی خواهد شد :در ادامه 
 . یونس بن عبد الرحمن 1الف/

را مالقات  )امام صادق)عباقر ع و امام وی .از یونس بن عبدالرحمن
روایت کرده است. او  (امام رضا)ع و (امام کاظم)ع کرده و از

 .بو ع همچنین وکیل امام رضا

چهار  اند: علم امامان شیعه بهدرباره یونس گفتهرجالیون همچنین 
 . .شود که یکی از آنان یونس بن عبدالرحمان استنفر منتهی می

 . محمد بن سنان 2الف/
مرحوم خوئی و کشی او را توثیق کرده اند ولی نجاشی وشیخ طوسی 

 او را تضعیف کرده اند که تضعیفات مردود است به چند دلیل : 
 جماعاوال. ایشان از مشایخ یونس بن عبدالرحمن است که از اصحاب ا

است بنابر قبول اینکه اصحاب اجماع از غیر ثقه نقل نمی کنند لذا 
 توثیق وی معلوم می شود.

شایان توجّه است که در کتب رجال، دو محمّد بن سنان وجود ثانیا. 
  .دارند که به خاطر اختالف

اند: یکی محمّد بن حسن بن نسبت و جدّ، دو نفر به حساب آمده
ماست و دیگری محمّد بن سنان بن سنان زاهری که مورد بحث 

اند: هکه گفت و کشّیی طوس خیظریف هاشمی که با توجّه به سخن ش
ابن سنان و لیس بعبداهلل، احتمال دارد که برادر عبد اهلل بن سنان باشد 

 .که از اصحاب امام صادق)ع( بوده است
اند که ممکن و گفته برخی آن دو اسم را یکی حساب کرده البتّه

است ظریف جدّ نزدیک و زاهر از اجداد دور او باشده هر حال، 
کند؛ چرا که وقتی نام این اشتراک، به اعتبار روایت خللی وارد نمی

آید، به سوی محمّد بن سنان زاهری به خاطر محمّد بن سنان می
کند و اختصار در شرح حال محمّد پیدا می انصرافمشهور بودنش، 

 بن سنان هاشمی، نشانه ناشناخته بودن اوست
 . اسماعیل بن فضل هاشمی :3الف/

 شیخ طوسی و عالمه حلی ایشان را توثیق کرده اند
برخی او را تضعیف کرده اند مانند مرحوم خوئی که جهت تصحیح 
 روایات وی بحث از طرق روایاتی که مرحوم کلینی برای ایشان

 دارند مفید است 
 انیب الًیدارد که ذ قیدو طر یهاشم بن فضل لیصدوق به اسماع حیش
  شودیم

 بن محمد بن عامر نیحس -جعفر بن محمد بن مسرور : اول قیطر

 - عبدالرحمن بن محمد - ریعمیمحمد بن اب - عبداهلل بن عامر -

 یهاشم بن فضل لیاسماع از بن فضل لیفضل بن اسماع
 -یاسد یمحمد بن جعفر کوف -یبن احمد بن موس یعل : دوم قیطر 

 .بن فضل لیاسماع از عبداهلل بن احمد-یبرمک لیمحمد بن اسماع
اول از جهت جعفر بن محمد بن مسرور و  قی: طرییاهلل خو تیآ

 هستند فیضع یبن احمد بن موس یدوم از جهت عل قیطر
 برای تصحیح این روایت سه راه است :

اقوال علما نظر بر این است که راه تصحیح اسن روایت . با توجه به 1
این است که طریق اول را توجه کنیم که محمد بن ابی عمیر است 

 که از اصحاب اجماع هستند
. توجه به نظر رجالیونی که روات شیخ صدوق را ثقه میدانند 2

 بجهت تائید خود شیخ صدوق که مختار ما این مطلب است 
دو بزرگوار رجالی شیخ طوسی و عالمه حلی از .  نیز توثیقاتی که 3

وی دارند بخصوص با دقت و ظرافتی که این دو بزرگوار در مورد 
 افراد دارند

 ب : بررسی داللی
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این روایت داللت دارد که در صورت شرط برگشت وقف به هنگام 
. برخی بزرگان در مورد  نیاز، هم وقف و هم شرط صحیح است

 ی دارند که اشاره میگردد :داللت این روایت بیانات
آیت اهلل خوانساری در کتاب شریف خود در بررسی این روایت می 

 فرماید:
ممکن است گفته شود: خبر اول )صحیحه صفار( ظهور دارد در این »

که صدقه دهنده )واقف( آیا جایز است این شرط را بکند با این که 
دقه )وقف( مال را براى خدا قرار داده است؟ گویا صحیح بودن ص

و پرسش از صحت شرط و بطالن آن شده.  صد در صد گرفته شده
یاد شده و  سپس آن حضرت ظاهرا پاسخ داده به صحیح بودن شرط

صحت صدقه )وقف( را در نظر سائل امضا کرده است. پس این خبر 
 «دلیل بر صحت است نه فساد. 

تمام است.  بازگشت پذیریداللت روایت بر صحت وقف و شرط 
ن روایت موثق است زیرا طریق شیخ طوسى به حسین بن سعید ای

صحیح است. الزم به یادآورى است روایت دیگرى به همین مضمون 
با اندک اختالف از فضل نیز رسیده است. لیکن در سند آن محمد 
بن سنان واقع شده است جاى تعجب است برخى از صاحب نظران 

در حالى که ضعف  اندهمین روایت را به عنوان صحیحه نقل کرده
 محمد بن سنان واضح است.

ممکن است بر استدالل به این روایت اشکال شود به این که جمله 
)یرجع میراثا على اهله( داللت دارد که وقف و شرط باطل است 

 رسد. چون امام )ع( فرموده: این مال پس از مرگ مالک به ارث مى
 نویسد:مى صاحب جامع المدارک در جای دیگر

برخى خواسته اند این روایت را بر صورت رجوع واقف حمل » 
همچنان « کنند ولى صریح روایت مخصوصا ذیل آن )او یمضى صدقه(

صورتى است که نیاز پیدا نشده و رجوع »بر صدقه بودن ادامه دارد 
ننموده و اگر رجوع نموده بود )او یمضى( مفهومى نداشت ... ظاهر 

 «...این روایت بطالن وقف است، .
این اشکال درست نیست، زیرا در ارتباط با این سوال به نظر بنده 

 شود:چند احتمال داده مى
/ سوال از صورتى باشد که نیاز به مال وقفى پیدا نشده و رجوع -الف

 هم نشده و مالک مرده است.
/ سوال از صورتى است که نیاز به مال وقفى پیدا شده ولیکن -ب

 ست.رجوع نشده و مالک مرده ا
/ سوال از صورتى است که نیاز پیدا شده و رجوع هم شده ولیکن -ج

 تصرف نشده و یا اگر شده نابود نشده است.
/ سوال از صورتى است که نیاز پیدا شده و با رجوع مال وقفى -د

 فروخته شده ولیکن بهاى آن باقى است.
/ نیاز پیدا شده و با رجوع مال وقفى فروخته شده و بهاى آن نیز -ه

صرف شده است. بى گمان بنا بر احتمال آخر این بحث جا ندارد 
زیرا با منتفى شدن مال وقفى و بهاى آن پرسش از وضعیت آن معنا 
ندارد. اما بنابر احتماالت دیگر جاى پرسش از وضعیت عین مال 

ارد و پاسخ امام مبنى بر این که مال وقفى وقفى و بهاى آن وجود د
شود و صورتهاى میراث است قدر متیقن صورت چهارم را شامل مى

دیگر همچنان وقف خواهند بود. حداکثر صورت سوم هم مشمول 

شود. شاهد بر این مدعا فهم بسیارى از بزرگان از جمله پاسخ امام مى
 فرماید:آیه اللّه خوانسارى است که مى

 ریبرگشت پذی روایت نظر پرسشگر به صحت و فساد شرط در این
بوده و صحت وقف از نظر او قطعى بوده و امام هم نظر واقف را 

 نسبت به صحت امضا کرده
صاحب جواهر پس از بیان اقوال و اینکه قول قوى صحت وقف و 
شرط است در مقام نقد و بررسى روایات در ارتباط با این روایت با 

 ویسد:ناین مضمون مى
ممکن است گفته شود: جمله )یرجع میراثا، مال وقفى تبدیل به 

شود.( در صورتى است که نیاز پیدا شده و در آن تصرف میراث مى
شود زیرا مال وقفى شده. در این صورت مال وقفى تبدیل به میراث مى

گردد اما در پس از رجوع به ملک مالک دو باره به وقف بر نمى
یاز پیدا نشود و یا نیاز پیدا شود ولى رجوع غیر این صورت که ن

حاصل نشود همچنان صدقه است. جاى شگفتى است برخى از 
صورت  معاصران قول به بطالن وقف و شرط خیار رجوع در

 نویسد:نیازمندى را به صاحب جواهر نسبت داده مى
صاحب جواهر تصریح دارد که شرط خیار فسخ در وقف بالخالف 

فرقى هم ندارد که شرط خیار فسخ به جهت نیاز جایز نیست ... و 
 باشد و یا غیر آن.

این در حالى است که خود صاحب جواهر پس از نقل اقوال تصریح 
و وقف است و در  بازگشت پذیری کند قول قوى صحت شرطمى

 ریبازگشت پذیکند: میان شرط خیار مطلق و شرط پایان تصریح مى
 نویسد:او مىوقف به هنگام نیازمندى فرق است. 

و وقف است ... و  بازگشت پذیریشکى نیست قول قوى صحت » 
 «میان این دو نوع شرط فرق واضح است

 روایت دوم فضل:روایت سوم : 
که مورد استدالل فقها واقع شده براى صحت شرط  یگرروایت د
 وقف به هنگام نیاز عبارت است از: پذیری بازگشت

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ» 
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَیْهَا فَأَنَا 

 « أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمِیرَاثِ
فرماید: کسى که زمینى را امام صادق )ع( مىبن فضل از اسماعیل 

وقف کند سپس بگوید: اگر نیازمند شدم بدان خودم سزاوارتر باشم. 
 «سپس بمیرد این زمین میراث خواهد بود.

داللت این روایت جمله )ترجع الى المیراث( داللت دارد برای بررسی 
ارج محقق بر این که اصل وقف صحیح است و شرط رجوع اگر در خ

گردد که مال وقفى میراث باشد، زیرا مال وقفى پس مى شود موجب
گردد. اگر جمله دوباره به حالت وقفى برنمى پذیری از برگشت

)ترجع الى المیراث( نباشد ممکن است ظهور در بطالن شرط داشته 
یابد. دست باشد لیکن با وجود این جمله، چنین ظهورى تحقق نمى

جهت مجمل است و مرجع، روایت اول است که کم روایت از این 
 داللت بر صحت دارد.

اگر  در این روایت»صاحب جامع المدارک دراین باره می نویسد : 
جمله فانها ترجع الى المیراث در آن نباشد ظهور دارد در بطالن 

لیکن با بودن این جمله این خبر ظهور در  برگشت پذیری شرط
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ل است بنابراین رفع ید از ظهور بطالن ندارد دست کم روایت مجم
 «در صحت، وجهى ندارد دیگرت اروای

 ثانیا : روایات دسته دوم : 
روایاتی که صراحت بر شرط بازگشت پذیری ندارد  لکن همانطور 
که در ابتدا فصل مطرح شد ثمرات این روایت داللت بر شرط دارد 

 نحو نیز)شرط نتیجه ( لذا محقق حلی ره قائل به شرط خیار به این 
بوده اند فلذا به طریق اولویت و از ثمره فرمایش امام ع جواز شرط 

 در وقف را میتوان برداشت نمود. 
 روایت اول : روایت ابن محبوب بر بیع وقف غله :

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّۀٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ  » 
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ  بْنِ مُحَمَّدٍ

 ....ُ  لتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ سَأَ
ضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَۀِ مِنْ قَرَابَۀِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْ

یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّۀِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً 
 «لَهُمْ بَاعُوا

ابن محبوب در روایتی طوالنی حدیثی را از علی بن رئاب نقل میکند 
 که به اختصار قسمتی که مورد بحث است نقل میگردد .

جعفربن حنان میگوید : از امام صادق علیه السالم سئوال کردم :  
مردی زمین خویش را بر خویشاوندان پدری و مادری خود وقف 
نموده و نیز وصیت کرده که از در آمد ساالنه سیصد درهم به فالن 
شخص و بازماندگان او بدهند و بقیه بین خویشاوندان پدری و 

؟حضرت فرمود : برای شخصی که  مادری تقسیم گردد ایا جائز است
به نفع او وصیت شده جائز است .... پرسیدم ایا بازماندگان اقوام 
متوفی میتوانند در صورت نیاز و عدم کفایت در امد زمین انرا 

فرمود : اگر همه راضی بوده و فروش زمین برای ایشان  بفروشند ؟
 « سود بیشتری داشته باشد جائز است

برداشت از روایت مورد نظر عالمه و دیگر علما به نظر میرسد این 
نباشد چرا که اشاره ای در این روایت به بازماندگان نشده است لکن 
آنچه استدالل فرموده اند بر اینکه در روایت چون تصریح به 
بازماندگان نشده لذا نمیتوان به این روایت استدالل نمود خالی از 

در اینجا در مقام بیان غیر این  اشکال نیست چرا که امام علیه السالم
مورد را نبوده اند و اگر چنانچه سئوال می شد از بقیه ورثه ممکن 
بود انتقال به انها نیز بیان می شد چرا که در روایات مشابه فرقی 

 قرار نداده اند بین یک مورد  خاص و مابقی
 روایت دوم : خبر حمیری

طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی »
اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ 

قَابِهِمْ الصَّادِقِ ع خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْ
فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ 
یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَى الْبَیْعِ أَمْ لَا یَجُوزُ 

لِکَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ إِلَّا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَى ذَ
فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ 

 وَعَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَى بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ 
 «مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

در احتجاج نقل شده که  حمیری به محضر حضرت صاحب العصر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نامه ای به این شرح نگاشت : از امام 
صادق علیه السالم حدیثی به ما رسیده که بر اساس آن اگر ملکی بر 

حبان وقف بر جمعی خاص و بازماندگانشان وقف گشته و تمام صا
فروش ملک اتفاق نظر نمایند در صورتیکه این عمل سودمندتر باشد 
جائز است.... حال ایا اگر همه صاحبان وقف بر این امر اتفاق نظر 
نداشته باشند میتوان از برخی از انان موقوفه را خریداری نمود یا 
انکه خریداری ملک مزبور جز در صورت اتفاق نظر همه جائز 

وال دیگر : موقوفه ای که فروش ان جائز نیست کدام نیست ؟ سئ
 است ؟

حضرت بقیه اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در پاسخ مرقوم 
فرمودند اگر بر امام مسلمانان وقف شده باشدفروش موقوفه جائز 
نیست اما اگر بر جمعی از مسلمین وقف گردد هر گروهی که قادر 

 « ه رابفروشندبر فروش ان باشند می توانند موقوف
السالم از علیه امام رضا در میان اصحاب در رجال خود طوسیشیخ

با ارائه دالیلی، از  خویی فردی به نام ابوالعباس حمیری یاد کرده که
جمله تاریخ سفر حمیری به کوفه، که نجاشی آن را گزارش کرده 

ن روایت ( ای30)استبن جعفر حمیری دانسته وی را غیر از عبداللّه
 مرفوعه است .

إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ » محور داللت روایت این فراز است 
الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ 

 حضرت« قِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُقَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَى بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّ
در این روایت اذن بر فروش و شرط در وقف را قرار داده اند و تنها 
فروش موقوفاتی که بر امام مسلمین ) علیهم السالم ( وقف شده 

 ممنوع نموده است 
 روایت سوم : مکاتبه علی بن مهزیار در فروش سهم امام 

محمد عن الحسین بن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن » 
سعید]إشارۀ[ عن علی بن مهزیار قال و َ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ 
بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَۀَ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُوا أَنْ 

 تَرَى أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَى یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ
کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ 

عَ یأَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِ
 «الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ

علی بن مهزیار در مکاتبه خود از حضرت سئوال میکند که در 
صورت اختالف میتوان موقوفه را فروخت ؟ حضرت در پاسخ می 

قوفه مانعی فرمایند : اگر خطر تلف اموال و جانها هست فروش مو
 ندارد.

 روایت چهارم : روایت ابن محبوب
]ضمیر[ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسن

أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَدِینٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ »أبی طاهر ابن حمزۀ َ
 «وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ

محمد بن علی بن محبوب از ابی طاهر که سئوال کردم از بیع وقف 
 «که فرمودند: اگر بجهت ادای دین باشد می توان موقوفه را فروخت

 روایت پنجم : صحیحه حجاج
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صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در مورد وقف امیر مومنان است. 
ملک ینبع شرط  حضرت در این روایت طوالنى در مورد وقف

/ نیاز به -/ یعنى امام حسن علیه السالم-کند اگر موقوف علیهمى
تواند آن را بفروشد. برخى از فقرات روایت به فروش پیدا کرد مى

 این شرح است:
]ضمیر[ بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان محمد بن الحسن»

مْ وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَۀَ کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ ... عن عبد الرحمن بن الحجاج
وَ أَهْلُهَا صَدَقَۀٌ وَ الْقَصِیرَۀُ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَۀٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِی 
کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَۀٌ وَاجِبَۀٌ بَتْلَۀٌ حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ 

تُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی نَفَقَۀٍ ابْ
هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ إِنَّهُ یَقُومُ عَلَى ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ 

فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ  یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ
عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ 

 «.....شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْک
 که می فرماید : مراد از این روایت طوالنی قسمتی است

اگر )امام حسن( بخواهد مقدارى از مال وقفى را براى اداى قرض »
 «بفروشد اشکالى ندارد این کار را انجام دهد.

 اجماع دلیل سوم :

 سیدمرتضى از جمله فقیهانى است که بر صحت شرط برگشت
وقف ادعاى اجماع کرده. از آنجا که عبارت سیدمرتضى در  پذیری

شود. نقد و گذشت از تکرار آن خوددارى مى بخش پیشینه بحث
بررسى ادعاى اجماع در چنین مساله اى از دو جهت مورد اشکال 

 است.
 داننداشکال صغروى این که برخى از فقها این شرط را صحیح نمى 

و برخى دیگر نیز بر بطالن آن ادعاى اجماع کرده اند که پیش از 
 این مورد نقد و بررسى قرار گرفت.

تواند کاشف از راى ض وجود چنین اجماعى، این اجماع نمىبر فر
معصوم باشد زیرا اگر نگوییم قطعا مدرکى است دست کم احتمال 

 (31)شود.مدرکى بودن آن داده مى
 گفتار دوم : ارزیابی ادله قائلین بطالن شرط بازگشت پذیری در وقف 
 قائلین به بطالن شرط بازگشت پذیری وقف را در صورت قول به
شرط با طل می دانند که به سه دلیل روایت و اجماع و مقتضای عقد 

 وقف اشاره می کنند و در روایات به پنج روایت اشاره می شود.
 دلیل اول : روایات

در روایات مورد استناد فقهاء شیعه و اهل سنت در مذاهب مختلف 
راجع به عدم جواز شرط در وقف ؛ روایاتی که بطور مستقیم منع از 

م شرط داشته باشند یافت نشد لکن برخی روایات که میتوان از عد
ثمره آن به طریق اولویت و نتیجه گیری قائل به عدم جواز شرط 

 شد.
از آن جمله روایاتی هستند که تصریح دارند موقوفه با وقف از مال 
واقف خارج میگردد و برای همیشه بصورت وقفی باقی خواهد ماند 

 وش در این موقوفات را داشت.. و نمیتوان خرید و فر
 روایت اول : روایت ایوب ابن عطیه

]ضمیر[ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ محمد بن الحسن» 
یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّۀَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَسَمَ 

خَرَجَ فَ -رَ فِیهَا عَیْناًفَاحْتَفَ -فَأَصَابَ عَلِیّاً ع أَرْضٌ -ءَرَسُولُ اللَّهِ ص الْفَیْ

ءَ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَا -مِنْهَا مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَۀِ عُنُقِ الْبَعِیرِ
لًا فِی هِیَ صَدَقَۀٌ بَتّاً بَتْ -فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ -الْبَشِیرُ یُبَشِّرُهُ

فَمَنْ  -لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ -وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ -هِحَجِیجِ بَیْتِ اللَّ
بَلُ لَا یَقْ -فَعَلَیْهِ لَعْنَۀُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَۀِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ -بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا

حَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُ
 «بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ

ابن عطیه از وجود مبارک امام صادق ع روایتی را نقل می نماید که 
رسول اهلل ص غنائمی را بین اصحاب تقسیم مینمود که از این غنائم 

ت در آن چاهی زمینی بود که به امیرالمومنین علی ع رسید و حضر
 حفر نمود و ان را وقف کرد .

التباع و ال توهب و » قسمتی از روایت که مورد توجه است فراز 
 که توضیح بیشتر در.« التورث .... فعلیه لعنه اهلل والمالئکه است 

 بررسی داللی بیان خواهد شد 
 

 نتیجه گیری
حقیقت وقـف نیسـت و در نتیجه  در عنصر تأبید داخلِ - والا 

بازگشتپذیری وقف از طریق شروط فسـخ و فاسـخ مقیـده در تغـایر 
بـا آن نمیباشد. اصل عدم، عمومات ادله عقود، رد اجماع، مالک 

ر عنصر تأبید از مواردی است که داآلخر و تشکیک  وقف منقطع
تراط اش - ثانیادر حمایت از این نظـر مـی تـوان ارائـه نمـود. 

شروط فسخ و فاسخ مقیده غیر از تعلیق آن اسـت بـه ایـن معنـا کـه 
 در وقـف مشروط اساساً وقف معلق نمیگردد تا مانعی برای اشتراط

ها  که برخی نوشتهپـذیری آن بـه حسـاب آیـد؛  مضاف بر این
. می باشد حـاکی از عـدم لـزوم وجـود عنصـر تنجیـز در وقـف

اطناپذیری مقید وقف به دلیل مدرکی، منقول اجماع بر اشترثالثا.
 ابعاربـودن و عـدم کاشفیت اجماع از قول معصوم قابل استناد نیست. 

بازگشت پذیری مقیـد وقـف در روایات منعکس و با جواز  -
معصومین مواجه شده است. در واقع پس از اعمال شـرط و مرگ 

د و بدین واقف، ملکیت از وقف خارج و به ورثه او منتقل میشو
ترتیب صـحت شروط فسخ و فاسخ مقیده از روایات استنباط 

مستند بازگشت ناپذیری  تواندبر نفـس نمـی وقف-یگرددخامسام
مقید وقف باشد؛ زیرا در زمانی که وقف ادامـه دارد واقـف از آن 
خارج است و هنگامی که واقف حق تصرف دارد، وقـف اساسـا 

قربت در وقف و بازگشت  دخول قصد -سادساوجـود نـدارد. 
نظیر صحت وقف بر  ه ایکه برای خدا باشد بـا ادلپذیری هرانچه ان

شـود و  سوبمح وقف چه عقد-باشد.سابعا کافر و از او، مردود می
چه ایقاع، قابلیت اشتراط پذیری را دارد؛ ادله متقن بر صـحت وقـف 
بـه عنـوان ایقـاعِ مشروط و همچنین اندراج شرط ضمن آن به 

الصحه و  روایات، اصاله-ثامناعنـوان عقـد، شـاهد ایـن مدعاسـت. 
پذیری مقید وقـف، از سـوی  ادله عام در تقویت جواز بازگشت

ها،  نعالوه بر ای -تاسعاد استناد قرار گرفته است. برخی فقیهان مور
افزایش انگیـزه واقفـان به وقف در صورت اطمینان ایشان به 

پذیری آن از طریق اندراج شروط فسخ و فاسخ در مدت  بازگشت
معین به شرط آن که بعد از وقف، خود به مورد وقـف نیـاز پیـدا 

ق.م( و انکشاف عدم لزوم 61کـرده باشند، رفع ابهام از قانون مدنی )م
تمسک بـه اطـالق آن، هدایت قضات به سوی اصدار حکمی مستدل 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و مستند در فرض طرح دعاویِ موضـوع تحقیق و کمک به تقویت 
تواند از دیگر دست  قوه تحلیل حقوق دانان در این زمینه، می

 د.آوردهای کاربردی این پژوهش به شمار آی
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