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Abstract 

Regarding the religious endowment, a discussion is raised among the jurists and 

researchers about the position of the intention of closeness to Allah in religious 

endowment and therefore the result of its essence. The Civil Code, which examines 

the rulings on religious endowment, has not stated the necessity of stipulating the 

intention of proximity in religious endowment. There are three views among jurists 

in jurisprudence; some consider the intention of proximity in religious endowment 

as a condition of correctness, and some deny the condition of the intention of 

proximity. The third group also elaborate between general and specific religious 

endowment. They consider intention as a condition for general endowment but not 

specific endowment. The present study, using the analytical-descriptive method and 

relying on the library method as well as the originality of the absolute, the validity of 

the infidel’s religious endowment, the lack of reason for the necessity of the 

intention of proximity, it has been concluded that the intention of proximity is not a 

condition for religious endowment. The silence of Civil Law can also be attributed 

to the acceptance of this theory.  
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 رانیو حقوق ا یدگاه فقه اسالمیقف از دگاه قصد قربت در ویجا

 2مصطفی حسینی، *3غالمرضا یزدانی

 رانیمشهد، ا ،یرضو یگروه حقوق، دانشگاه علوم اسالم ار،ی. استاد1

 رانیمشهد، ا ،یرضو یگروه فقه، دانشگاه علوم اسالم ار،ی. استاد2
 (50/52/1055؛ تاریخ پذیرش:26/50/1911تاریخ دریافت:)

 

 چكیده

 جبه یقصد قربت در وقبف ببوده و در نت   گاهیفقها و محققان مطرح است، جا نیکه در خصوص وقف، ب یباحثاز م یکی

احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقبف،   یکه به بررس یآن است.قانون مدن تیماه یچست

صبحت   طیقرببت را در وقبف، از شبرا   قصبد   یرخوجود دارد؛ ب دگاهیفقها، سه د نینکرده است. در فقه ب انیحکم را ب

داده و در وقبف عبام،    ایوقف عام و وقف خاص تفص نیب زین یاند. گروه قصد قربت تیمنکر شرط یو گروه دانند یم

و ببا   یفیب توص  یلیاز روش تحل یریگ حاضر با بهره قی. در تحقدانند یقصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نل

 جبه ینت نیب ببر لبزوم قصبد قرببت ا     ایب االطالق، صحت وقف کافر، عدم دل استناد به اصالتو به  نهبر روش کتابخا هیتک

 نیهلب  رشیحلبا ببر پبذ    توان یم زیرا ن ی. سکوت قانون مدنستیوقف ن طیدست آمده است که قصد قربت از شرا به

 .کرد هینظر

   واژگان کلیدی

 .اها سنت،فقه امامیه، فقه، قصد قربت، وقف
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 مقدمه. 1

های برتر اقتصادی، اقتصباد بخبش سبوم مبورد      خصوصاً قدرت در بیشتر کشورها به امروزه

تر کردن هرچه بیشتر این بخبش بسبیار    منظورفعال توجه اندیشلندان قرار گرفته و تالش به

تواند اقتصباد   ترین نهادهایی است که می فراوان است. در حقوق اسالمی، نهاد وقف، از مهم

ابدی سازد. از طرفی متأسفانه قبانون مبدنی ایبران، ببا وجبود      بخش سوم را هم باور و هم 

اشاره به مقررات حاکم بر وقبف، بسبیار مختصبر و مجلبا ببوده و بسبیاری از سبؤاالتدر        

روپرداختن به زوایبای ایبن نهباد حقبوقی،      خصوصآن را با سکوت برقرار کرده است. ازاین

جهاتی مورد اهلیبت اسبت؛ازجلله   ایدارد. مسئلۀ قصد قربت در وقف، از  العاده اهلیت فوق

 دهد که وقف در ردیف عبادات استیا خیر. اینکه در این بحب نشان می

به هر حال، در خصوص لزوم یا عدم لزوم قصد قربت در وقف، قانون مدنی سکوت اختیبار  

ببوده و شباید    برخبوردار کرده است. در فقه امامیه نظریۀلزوم قصد قربت، بین قبدما از شبهرت   

یهی که در اشتراط قصد قربت در وقف، تردید کرده اسبت، فاضبا آببی اسبت )فاضبا      اولین فق

رسبد، محقبق اول در    نظبر مبی   ببه  یشراپساز فاضا آبی، از ظاهر کتا  1(.01: 2ق، ج1010آبی، 

، تصبریح  هیی نکتالنهاببا وجبود ایبن، ایشبان در      2داند. ، قصد قربت را در وقف، شرط نلی یشرا

(. سبپس  111: 9ق، ج1012صبحت وقبف اسبت)محقق اول،    کند که قصبد قرببت، شبرط     می

ای  ببه ایبن شبرط اشباره     لمعهنظریۀلزوم قصد قربت بین فقها قوت گرفته تا اینکه شهید اول، در 

پسباز ایشبان،   9( و در دروس با تردید آن را عنبوان کبرده اسبت.   11ق: 1015نکرده )شهید اول، 

ت، بسبیار باالگرفتبه و تبا امبروز ایبن      نظر در خصوص اشتراط یا عدم اشتراط قصد قرب اختالف

                                                                                                                                        
الوقیف، و   یة القربة شرف یی یقال: انع نیمکن ان یس صحّ الوقف ... یأنا  بأنعه   و الکنائیو لو وقف الکایر على الب. »1

نه  و یدان بید یی ن، و الونه ال حّة، إذ کی قیوم  یمن  المقدمتی حّ منه الوقف. و لقائی ان یالکایر، یال  یمکن ذلک ییال 
 .«هیتونّهون الیمعتریون بمعبول 

 یح  یی ال یی ک یهو کإباحة المنفعیة و ق یناز ألن الوقف تمل یالامو لو وقف على »:161: 2ج ق،1051. محقق اول، 2
 .«نیة القربة إال على احد األبویه نیشترف ییألنه 

 .«ة التقرع  ونهیّاشتراف ن یو ی: »2:260ق،  ج1010. شهید اول، 9
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ای بین معاصران نیز دو دیدگاه مطبرح اسبت؛ منتهبابرخی     گونه نظر با قوت وجود دارد،به اختالف

و در وقف عام، قصبد قرببت را    اند و در مسئله تفصیا داده  فقها، برای حا اختالف تالش کرده

لبین فقیهبی کبه ایبن ایبده را      دانند. ظباهراً او  شرط صحت دانسته و در وقف خاص، شرط نلی

(، ولی این ایده، مبورد  095ق: 1022اصفهانی است )اصفهانی،  ابوالحسن دیسپیشنهاد داده است، 

شبود. پیشباز    استقبال فقها قرار نگرفته است. به هر حال، در ادامه این سه نظریه نقد و بررسی می

سبئلۀ قصبد قرببت در    ورود به بحب مناس  است به پیشینۀتحقیق اشاره شبود. در خصبوص م  

وقف، تاکنون تألیف مستقلی به رشتۀ تحریر درنیامدهاست و اغل  محققبان در ضبلن مباحبب    

اسبت ببا    ای ای که در این خصوص وجبود دارد، مقالبه   اند. تنها نوشته کتا  وقف به آن پرداخته

 ،دانیب جاو راثیب م وقبف نوشتۀ مجتبی نظیف کبه در مجلبۀ   « اعتبار قصد قربت در وقف»عنوان 

محبور   نوعیلوضوع به چاپ رسیده است. این مقاله با وجود مباحب خوبی که دارد، به 90شلارۀ 

که نویسندۀنوشتار حاضر، تالش کبرده   است و به منابع محدود فقهی مراجعه شده است. درحالی

فقهبی و انظبار فقهبا در     هبای  محور وارد بحب شودو تقریباً تلامی کتبا   صورت مسئله است به

 گفتبه  شیپترتی  تاریخ بررسی شده است. با اندک مقایسۀ مقالۀ حاضبر ببا مقالبۀ    ر بهمسئلۀ حاض

 ی قابا تصدیق است.  روشن بهاین جنبه 

 . نظریۀ لزوم قصد قربت2

برخی محققان بر این باورند که قصد قربت در عقد وقف از شروط صبحت وقبف اسبت،    

خواهد بود. این نظریه بین قبدما  ای که اگر وقف بدون قصد قربت انجام گیرد، باطا  گونه به

ای کبه ببرای    از شهرت برخوردار استو امروزه نیز طرفداران بسیاری دارد. با توجه ببه ادلبه  

اند از تردیبد خبالص شبوندو     اثبات این نظریه اقامه شده است، برخی از معاصران نتوانسته

د. به هبر حبال،   ان روبنابر احتیاط واج  لزوم قصد قربت را شرط صحت وقف دانسته ازاین

؛ طوسبی   920ق: 1059؛ حلببی،  600ق: 1019اند )مفید،  بسیاری از فقها طرفدار این نظریه

: 9ق، ج1015ادریبس،   ؛اببن 216: 1010زهره،  ؛ابن 10: 2ق، ج1056براج،  ؛ابن016ق: 1055

؛مبؤمن  951: 2ق، ج1050؛ سبیوری،  905ق: 1050سبعید،   ؛ابن900ق: 1016؛ کیدری، 165

 001: 1ق، ج1015؛ عالمه حلبی،  105ق: 1011؛ حسن حلی، 960ق: 1021قلی سبزواری، 
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؛ 260: 2ق، ج1010؛ شهید اول، 911: 2ق، ج1019و  210: 9ق، ج1025و  126ق، 1011و 

؛ میبرزای  290: 2ق، ج1051و 10: 15ق، ج1011؛ طباطببایی،  6: 2تا، ج محقق سبزواری، بی

؛آخونبد خراسبانی،   1ق:1022طباء،  الغ ؛کاشبف 201تبا،   ؛ تستری، بی92: 0ق، ج1019قلی، 

 (.161: 2ق، ج1056؛ مرعشی، 2: 0ق، ج1050؛ خوانساری، 9ق:1019

داننبد   بعضی فقها نیز بنبابر احتیباط واجب  قصبد قرببت را شبرط صبحت وقبف مبی         

؛ 966: 9ق، ج1026؛ بهجبت،  020تبا:   ؛ ابوطال  تبریزی، بی101: 2ق، ج1019)گلپایگانی، 

 (.00تا:  ازندرانی، بی؛ سیفی م266: 2ق، ج1010حکیم، 

 قربت قصد لزومیۀ نظرۀ ادل .1. 2

 اند.  طرفداران نظریۀلزوم قصد قربت به ادلۀ متعددی استدالل کرده

اند.  اجلاع: برخی فقها برای اثبات لزوم قصد قربت در وقف، به اجلاع استدالل کرده .1

ا یبک از شبرایط   زهره پساز اینکه برای وقف، شرایطی ذکر کرده، قصد قرببت ر  ازجللهابن

زهبره،   عنوان کرده است. سپس برای اثبات این شروط به اجلاع استدالل کرده اسبت )اببن  

: 9ق، ج1015ادریس نیز به اجلباع اسبتدالل کبرده اسبت )اببن ادریبس،        (.ابن211ق:1010

(. سید علی طباطبایی در ریاض، این اجلباع را نقبا و مبورد تأییبد قبرار داده اسبت.       100

( برخی دیگر از فقها نیز به این اجلاع، اعتلاد کبرده و آن را   10: 15ق، ج1011)طباطبایی، 

؛ 92: 0ق، ج1019انببد )میببرزای قلببی،   مسببتند لببزوم قصببد قربببت در وقببف قببرار داده  

دانند، ولی هرگاه در  (. برخی محققان، اجلاع منقول را حجت نلی1ق: 1022الغطاء،  کاشف

باشد، آنگاه آن اجلاع اعتبار پیدا خواهبد کبرد.    ای بر صحت وجود داشته کنار اجلاع قرینه

بر اجلاع منقول، شهرت میان قبدما   ازجللۀ این قراین، شهرت است. در مسئلۀ حاضر عالوه

 (.1ق:1022الغطاء،  ؛ کاشف21:001ق، ج1011نیز بر لزوم قصد قربت است )عاملی، 

وقبف داللبت    نقد و نظر: با توجه به ادلۀمتعدد دیگبری کبه ببر لبزوم قصبد قرببت در      

 هبای  رواعتباری ندارد. با توجه به اینکبه در کتبا    کنند، این اجلاع مدرکی است و ازاین می

ای به شرطیت قصد قربت برای وقبف نشبده اسبت، ادعبای اجلباع       بسیاری از فقها، اشاره

 (.1: 21تا، ج مورد است )نجفی، بی بی
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صبدقه  »تعددی، آمبده اسبت کبه    اهلل: در روایات م . روایات الصدقه اال ما ارید به وجه2

زمانی صحیح است که با قصد قربت باشد. ازجللۀ این روایات، روایت حلباد ببن عثلبان    

صبدقه و  »فرمودنبد:   )ع(است. به موج  این روایت که کلینی نقا کرده است، امام صبادق 

از  شبیه این روایت نیز از جلعی 1«.عتقی نیست مگر آنچه که قربت الی اهلل انجام شده باشد

به هر حال، اولین فقیهی که به این روایات برای اثببات لبزوم    2راویان دیگر نقا شده است.

تبا،   قصد قربت در وقف استدالل کرده است، محقق سبزواری است )محقق سببزواری، ببی  

ق: 1022الغطباء،   اند )کاشبف  (. سپس فقهای دیگری نیز به این روایات استدالل کرده6: 2ج

در ایبن روایبات،   « صدقه»ه این روایات این است که از طرفی منظور از (. وجه استدالل ب1

به معنای نفی صحت است؛یعنی حضرت فرمبوده  « الصدقه»وقف است و از طرفی، عبارت 

 که به قصد قربت انشا شود. است: وقف صحیح نیست مگر زمانی

نظبور از  انبد کبه م   نقد و نظر: برخی محققان در نقد استدالل ببه ایبن روایبات فرمبوده    

است؛ یعنبی صبدقۀ کامبا،    « نفی کلال»نیست، بلکه « نفی صحت»در این روایات، « ال»واۀۀ

رو در صورتی به صدقه دادن یا وقبف کبردن،    ای که هلراه با قصد قربت باشد. ازاین صدقه

گیرد که هلراه با قصد قربت باشد و اگر واقف، قصد قربت نداشته باشبد، از   ثوا  تعلق می

 (.21:001ق، ج1011دن، محروم خواهد بود )عاملی، ثوا  وقف کر

توان گفت، چون بدون تردیبد، وقبف ببدون قصبد قرببت،       در پاسخ به این استدالل می

تواند نفی حقیقت باشبد. در نتیجبه ایبن واۀه در     نلی« ال»رو مراد از واۀۀ  ، ازایناستوقف 

جبازی، حلبا کبالم ببر     در موارد اسبتعلال م  میدان یممعنای مجازی استعلال شده است و 

« نفبی صبحت  »مجاز نزدیک نسبت به حلا آن بر مجاز بعیبد، ارجحیبت دارد. از طرفبی،    

                                                                                                                                        
عَبْدِ اللَّهِ   قَالَ لَا  یعَنْ حَمَّالِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِ رعیْعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ اَبِی َ عَنْ اَبِیبْنُ إِبْرَالِ یُّعَلِ: »95: 0ق، ج1050. کلینی، 1

 .«دَ بِهِ وَنْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ نَیَّیصَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا اُرِ

رِلِ ْ کُلِّهِ ْ قَالُوا قَالَ اَبُیو عَبْیدِ   یْرع وَ غَیْبْنِ بُکَنَةَ وَ ایْرع عَنْ لِشَامع وَ حَمَّالٍ وَ ابْنِ اُذَیْعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ اَبِیوَ عَنْهُ عَنْ اَبِ». هلان: 2

 .«دَ بِهِ وَنْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ نَیَّیاللَّهِ   لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا اُرِ
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، «ال صبدقه »رو باید گفت مراد از  رود. ازاین شلار می ، مجاز نزدیک به«نفی کلال»نسبت به 

الصدقه صحیحه بوده است. بنابر این، اگر صدقه و وقف، فاقد قصد قربت باشبد، صبدقه و   

(. 92: 0ق، ج1019؛ میرزای قلبی،  21:001ق، ج1011حیحی نخواهد بود )عاملی، وقف ص

نفی حقیقبت اسبت، یعنبی صبدقه و وقفبی کبه       « ال»حتی برخی بر این اعتقادند که مراد از 

 (.1ق:1022هلراه با قصد قربت نباشد، اساساً صدقه و وقف نیست )کاشف الغطاء، 

صبد قرببت در وقبف را اثببات کبرد؛      تبوان لبزوم ق   با وجبود ایبن، از ایبن دلیبا نلبی     

توان استفاده کرد که تلامی انواع وقف، صدقه هستند، بلکه نهایبت   روایات نلی ازاینچراکه

رود که با قصد قرببت   شلار می توان گفت این است که زمانی وقف، صدقه به چیزی که می

سبخن، اسبتدالل   (. به دیگبر  116: 1تا، ج ؛ سید یزدی، بی1: 21تا، ج هلراه باشد )نجفی، بی

به روایت مذکوربرای اثبات لزوم قصد قربت در وقف، زمانی تلام و کاما است کبه ثاببت   

ی راحتب  ببه توان این مطل  را  که نلی شود هر وقفی، عنوان صدقه بر آن منطبق است،درحالی

؛ طباطببایی قلبی،   10ق: 1020؛فاضبا لنکرانبی،   0ق:1019ثابت کبرد )آخونبد خراسبانی،    

 (.000: 1ق، ج1026

شبلار   توان وقبف را صبدقه ببه    شاهد اینکه بین وقف و صدقه تفاوت وجود داردو نلی

، فقیبر و  شبود  یمآورد. این است که در صدقه شرط است که افرادی که به آنها صدقه داده 

تبوان ببرای افبراد     رومبی  مسکین باشند، ولی در وقف چنبین شبرطی وجبود نبدارد. ازایبن     

 (.1: 21تا، ج بی غیرنیازمند نیز وقف کرد )نجفی،

ال »بر این، در این روایات نوعی اجلال وجود دارد،زیرا معلبوم نیسبت منظبور از     افزون

یا نفی کلال است کبه برخبی محققبان ازجللبه      اند گفتهیا عدهنفی حقیقت است که « صدقه

(. اگر مراد نفی کلال باشبد،  0ق:1019آخوند خراسانی بدان اعتقاد دارند )آخوند خراسانی، 

سبب    رو، این روایات به یات داللت بر بطالن وقف بدون قصد قربت خواهد کرد. ازاینروا

 اجلال، قابا استدالل نیستند.

: به موج  روایتی که عبدالرحلن بن حجباج از امبام   )ع(. وقف نامۀامیراللؤمنین علی9

ۀ خبود  نامب در ذیا وقبف   )ع(طال  یابنقا فرموده است، امام علی بن  )ع(موسی بن جعفر



  333 رانیو حقوق ا یفقه اسالم دگاهیقصد قربت در وقف از د گاهیجا

 یاهلل یی  بهیا ونیه   یبتغی یکیی نفقیة    ینفق ییتا یا انا او میلا  صدقة وانبة بتلة ح: »ندیفرما یم

نامه، امام مکرر از اینکه ایبن وقبف، قرببه     (.در این وقف01: 0ق، ج1050)کلینی، « اهلل ییسب

دهد کبه در وقبف، قصبد قرببت      فرمایند و این نشان می اهلل صورت گرفته است، یاد می الی

 (.100: 22ق، ج1050)بحرانی،  شرط است

در وقف خبود،   )ع(شود، این است که حضرت روایت استفاده می نقد و نظر: آنچه ازاین

مند شود. اما اینکه لبزوم قصبد قرببت،     قصد قربت داشته است تا اینکه از ثوا  وقف، بهره

؛ 100: 22ق، ج1050روایت قابا استفاده نیسبت )بحرانبی،    ، ازایناستشرط صحت وقف 

توانبد   شبود کبه وقبف مبی     روایات استفاده مبی  (. به دیگر سخن، ازاین1: 21تا، ج نجفی، بی

روایبات   مصداق صدقه قرار بگیرد، اما اینکه تلامی انواع وقف، مصداق صبدقه باشبد،ازاین  

 (.190: 1911؛ یزدانی، 000: 1ق، ج1026قابا استفاده نیست )طباطبایی قلی، 

تَ َیدَّقَ  »فرمایند:  می )ع(نامه حضرت : در این وقف)ع(نامۀ امام موسی بن جعفر . وقف0

هَا وَ لَا رَلَّ اَبَداً ابْتِغیاَُ  یحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتْلًا بَتعاً لَا مَشُوبَةَ یِیمُوسَى بْنُ نَعْفَرع بِ َدَقَتِهِ لَاِ ِ وَ لُوَ صَحِ

 (.00: 0ق، ج1050)کلینی، .« وَنْهِ اللعهِ عَزَّ وَ نَیَّ وَ الدَّارِ الْآخِرَ ِ

، نشبان  «به قصد قربت دهم یمصدقه صحیح »فرمایند:  صراحت می به )ع(اینکه حضرت

 دهد که در وقف، قصد قربت شرط صحت است. می

نامبه   عنوان شد، در این وقف )ع(نامۀ امام علی ی که در ذیا وقفا نکتهنقد و نظر: هلان 

د، قصبد قرببت داشبته اسبت،     در وقبف خبو   )ع(هم قابا بیان است؛یعنی از اینکه حضرت

: 22ق، ج1050توان استفاده کرد که قصد قربت، شرط صحت وقبف اسبت )بحرانبی،     نلی

 (.1: 21تا، ج ؛ نجفی، بی100

. روایات عدم جواز رجوع از آنچه به قصد قربت پرداخت شبده: در برخبی روایبات،    0

گیبرد. ازجللبۀ    شایسته نیست انسان آنچه را به قصد قربت داده است، پبس »آمده است که 

درببارۀ مبردی    )ع(این روایات، روایت عبید بن زراره است. در این روایت از امبام صبادق  

اش عدول کند ... حضرت در پاسبخ   ای داده است و قصد دارد از صدقه سؤال شد که صدقه
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ق، 1050فرمودند: شایسته نیست کسی چیزی را که برای خدا داده است، پس گیرد )کلینی، 

در روایبت زراره نیبز عنبوان کبرده اسبت       )ع(بیه هلین مطل  را امبام صبادق  (. ش95: 0ج

 (102: 1ق، 1050)طوسی، 

وجه استدالل به این طایفه از روایات آن است که بین وقف و صدقه، از این حیثکبه در  

توان گفت، وقبف هلبان    صحت هر دو، قصد قربت شرط است، تشابه وجود دارد،بلکه می

 شده یمتعبیر « صدقه»به « وقف»از  )ع(در صدر اسالم و زمان ائله صدقه است، به این معنا

دهد، چون صبدقه را   فرمایند کسی که صدقه می می )ع(است. از طرفی در این روایات، ائله

ق، 1050دهد، شایسته نیست از آن عبدول کنبد )بحرانبی،     برای تقر  به خداوند متعال می

شبده اسبت.   « صبدقه »تعبیر ببه  « وقف»ددی، از (. به تعبیر دیگر، در روایات متع100: 22ج

دلیالینکه در روایات از وقف به صدقه تعبیر شده است، این است که وقف برای تقر  ببه  

 گیرد، نظیر صدقات.   خداوند انجام می

که بیان شد، تلامی انواع وقف، حکم صدقه را ندارد و صرفاً وقفی طور هلاننقد و نظر: 

 (.1: 21تا، ج د قربت هلراه باشد )نجفی، بیحکم صدقه را دارد که با قص

اصاله الجزئیه در موارد شک در تحقق ماهیت: بدون تردید یکی از ارکان و مقومبات   .6

توان گفت، یکی از اجزای هر عببادت، قصبد قرببت     رومی عبادات، قصد قربت است. ازاین

اسبت یبا    . از طرفی هرگاه در ماهیت یک نهاد شرعی )اعتباری( شک شبد کهعببادت  است

. ستینیا شرط  استکه آیا در این نهاد، قصد قربت شرط  گردد یبرمخیر؛ این شک به این 

معنبا   شود؛بدین شک در جزئیت، در این موارد سببتردید در تحقق ماهیت آن نهاد شرعی، می

که وقتی شک شد آیا قصد قربت از اجزای آن علا است یا خیر، در حقیقت شک در ایبن  

کند. اصا عدم حکم به عبدم تحقبق    لا بدون قصد قربت، تحقق پیدا میاست که آیا آن ع

توان حکم به تحقق آن نهاد شرعی کرد که با قصد قربت هلبراه   کند. در نتیجه زمانی می می

 گفتبه  شیپب باشد )بنابراین، هرگاه شک در عبادت بودن یا نبودن نهادی شود، مقتضی اصبا  

 (.1ق: 1022لغطاء، ا این است که آن علا، عبادت است( )کاشف

از طرفی در مورد وقف، این ابهام وجود دارد که آیا وقف، از عبادات است، مثا صبدقه  
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یا از عقود و معامالت است، مثا هبه؛ این ابهام سببشده است که شک شود آیا بدون قصبد  

کند  قربت، ماهیت وقف، قابا تحقق است یا خیر؛ در این موارد، اصا عدم تحقق، حکم می

شود و در نتیجبه ببرای    م که در وقف، قصد قربت وجود نداشته باشد، وقف محقق نلیمادا

 (.1ق: 1022الغطاء،  تحقق آن، باید قصد قربت وجود داشته باشد )کاشف

نقد و نظر: ملکن است در پاسخ از استدالل مذکورگفته شبود کبه تردیبدی در ماهیبت     

رو برای تحقبق آن،   ت است و ازاینوقف وجود ندارد. وقف بدون تردید از عقود و معامال

(. البته برخی محققان این نقبد را وارد  1ق: 1022الغطاء،  نیازمند انشای واقف است )کاشف

، زیرا اینکه مسلم انگاشته شود کبه وقبف ماهیتباً از قراردادهبا باشبد، مصبادرۀبه       اند ندانسته

د که وقف، ماهیتاً عببادت  گفته شو بسا چهمطلو  است و باید ابتدا این مسئله، اثبات شود. 

 (.1ق:1022الغطاء،  است،منتهاعبادتی که نیازمند قصد انشا و انعقاد قرارداد است )کاشف

وارد بوده یا نببوده باشبد، اشبکال اسبتدالل ببه اصباله        گفته شیپاز اینکه نقد  نظر صرف

شد که با ریپذ امکانالجزئیه در بحب حاضر این است که این تلسک به اصول عللیه زمانی 

که در مسبئلۀ حاضبر، دلیبا اجتهبادی      دلیا اجتهادی در مسئله وجود نداشته باشد. درحالی

 وجود دارد.

کبرد.   میتقستوان به دو دسته اوامر تعبدی و توصلی  . اصاله التعبدیه: اوامر الهی را می0

ی شبرعی،  سب یتأساصا در اوامر الهی، بر تعبدیت است، لبذا هرگباه در    اند گفتهحال برخی 

شک شد که قصد قربت در آن الزم است یا خیر، اصا این اسبت کبه قصبد قرببت در آن     

آن شبرط اسبت یبا     قرببت در . در مورد وقف نیز این شک وجود دارد که قصد استشرط 

: 1ق، ج1026کنبد )طباطببایی قلبی،     خیر؛ اصا مذکورحکم به لزوم قصد قربت در آن مبی 

ات عدم لزوم قصد قربت، صحیح نیسبت،زیرا  (. تلسک به اطالق و علوم ادله برای اثب000

تواننبد در متعلبق امبر     قصد قربت از تقسیلات ثانویه حکم استو تقسیلات ثانویه چون نلی

 اخذ شوند، اطالق دلیا از این حیب، قابا اعتنا نیست.

نقد و نظر: در اصول فقه ثابت شده است که در موارد دوران بین تعببدیت و توصبلیت،   

از « قصبد قرببت  » هرچنبد (.000: 1ق، ج1026دن است )طباطبایی قلی، اصا بر توصلی بو
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قید در متعلبق امبر اخبذ شبود و در نتیجبه امکبان        عنوان بهتواند  تقسیلات ثانویه استو نلی

توان با تلسک به اطالق مقامی )نبه اطبالق    تلسک به اطالق دلیا هم وجود ندارد، ولی می

 ت کرد. لفظی( عدم شرطیت قصد قربت را در وقف ثاب

 نظریۀ عدم لزوم قصد قربت در وقف .3

انبد   به لزوم قصبد قرببت نکبرده    ای برخی فقها ضلن شروط الزم برای صحت وقف، اشاره

: 1ق، ج1010؛ محقق کرکی، 900: 2، ج1916؛ فخراللحققین، 126: 2ق، ج1016)علیدی، 

وقبف  رسد ایشان، قصبد قرببت را شبرط صبحت      نظر می (.به110ق:1022؛ شهید ثانی، 19

آن است کبه قصبد قرببت در وقبف      العشر الرسائادانند. ظاهر عبارت شیخ طوسی در  نلی

. در انبد  دهببه لبزوم قصبد قرببت در وقبف تصبریحکر       هیی نهاشرط نیست، ولبو ایشبان در   

در خصوص مردی سؤال شد که ملکبش را ببه غیبر صبدقه داده     »آمده است:  الرسائاللعشر

انبد. آیبا    شباهدان نیبز ببه ایبن مطلب  شبهادت نبداده       اهلل نگفته است و  است ولی قربه الی

دهنده فوت شد ولی در صدقه رجبوع نکبرد،    تواند رجوع کند؟ و اگر صدقه دهنده می صدقه

رسد؟ حکم آن چیست؟ هرگاه وقف یبا صبدقه نقبض     آیا آن ملک به فرزندش به ارث می

باشبد،   شود )بدون قصد قربت باشد(، صحیح خواهد بود منتهبی اگبر ببدون قصبد قرببت     

 1«.استحقاق ثوا  را نخواهد داشت

نیز آن است که قصد قربت در وقف، شبرط نیسبت،    عیشراظاهر عبارت محقق اول در 

اگر مالی بر : »دیفرما یمدهدو  ایشان دیدگاه اعتبار قصد قربت را به دیگران نسبت می چراکه

نفعبت اسبت.   کافر ذمی وقف گردد، وقف صحیح است؛ زیرا وقف تللیک نو نوعی اباحه م

البته گفته شده است )وقف بر کافر ذمی( صحیح نیست،زیرا در وقبف قصبد قرببت شبرط     

                                                                                                                                        
إلیى اللعیه و ال   مسأله: عن الرنی إذا ت دّق على غیر  بملک له و ل  یاکر یی ال یدقة إرال  القربیة   : »211ق: 1010. طوسی، 1

شهد له بالک الشهول، لی له ان یرن  ییها، و إن مات الم دّق و ل  یکن قد رن  ییها لی ترن  میراثا إلى ولید   و میا الحکی     
 .«یی ذلک  إذا کان ناقض بالوقف او ال دقة حک  علیه ب حّتها و إنعما ال یستحقع الثوا  علیها إذا ل  ینو القربة
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عبارت، اعتبار قصد قربت را ایشان، ببه دیگبری نیسبت     نیدر ا1«.بوده مگر وقف بر والدین

داده و ظاهرش آن است که خودشان به این دیدگاه، اعتقادی ندارد. برخی فقها، با تردید ببه  

صبراحت منکبر    ( و برخبی ببه  260: 2ق، ج1010اند )شهید اول،  اره کردهشرطیت وقف اش

صبراحت منکبر    رسد اولین فقیهی که ببه  نظر می . بهاند شدهشرطیت قصد قربت برای وقف 

(.پسباز وی،  101ق:1011اشتراط قصد قربت در وقف شبده اسبت، فقعبانی اسبت)فقعانی،     

ه اسبت )محقبق کرکبی،    صراحت منکر شرطیت قصد قربت در وقبف شبد   محقق کرکی به

، به ایبن شبرط اشباره نکبرده اسبت      مصت رالنای (. شهید ثانی در حاشیه 10: 1ق، ج 1010

صراحت به اشتراط قصد قربت اشاره کرده اسبت )   (، ولی در حاشیۀارشاد به110ق: 1022)

، عدم لبزوم قصبد قرببت را تصبریح کبرده و      شرحلمعه(. در 029: 2ق، ج1010شهید ثانی، 

بر این، این نظریبه   مایند که دلیلی بر لزوم قصد قربت وجود ندارد. ایشان عالوهاعالم می فر

نیبز ببه عبدم     مسیالک  (. در160: 9ق، ج1015) دهند یمرا به شهید اول در للعه نیز نسبت 

 دهنبد  یمب لزوم قصد قربت در وقف تصریح کرده و این نظریه را به محقق اول نیبز نسببت   

نیبز قصبد قرببت در وقبف را شبرط       متبأخر ز فقهبای  (.برخی دیگبر ا 905: 0ق، ج1019)

یۀوسبیله  حاشدر  ینب یامبام خل  ؛116: 1تبا،ج  ی،بیزدیدیسب  ؛1: 21تا، ج دانند)نجفی، بی نلی

؛ 060تبا:   ؛ سبزواری، ببی 299: 2ق، ج1015؛ خوئی، 60: 2تا، ج ؛ نیز بی095ق، 1022النجاه،

: 2ق، ج1026یببزی، ؛ تبر151: 6ق، ج1019؛ بصببرى بحرانببى، 10: 22ق، ج1019هلچنببین 

؛ 260: 9ق، ج1021؛ وحیببد خراسببانی، 10ق: 1020و  090ق:1022؛ فاضببا لنکرانببی، 959

؛ طباطببایی قلبی،   005: 2تبا، ج  و بی 010ق:1022؛ سیستانی، 620ق:1021شبیری زنجانی، 

؛ 002: 2تبا، ج  و ببی  010ق، 1026؛ فیباض،  001: 2تبا، ج  ؛ روحانی، ببی 000: 1ق، ج1026

: 1ق، ج1011؛ طبباهری، 611ق: 1029؛ مصببطفوی، 119: 2ق، ج1016صببافی گلپایگببانی، 

296.) 

                                                                                                                                        
 یح  یی ال یی ک یهو کإباحة المنفعة و قیناز ألن الوقف تمل یلو وقف على الامو : »2:161ق، ج1051. محقق حلی، 1

 .«نیة القربة إال على احد األبویه نیشترف ییألنه 
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رسد هلین نظریه در فقه حنبلی مبورد پبذیرش باشبد،زیرا فقهبای حنبلبی در       نظر می به

: 1ق، ج1050ه، یب لیت اند )ابن ای به لزوم قصد قربت نکرده ضلن شروط صحت وقف، اشاره

 (.1: 6، ج1911قدامه ) ؛ابن961

رای نلونبه،  بب عتقدند که قصد قربت از شروط صحت وقف نیسبت.  فقهای حنفیه نیز م

کند:وقف مباح، وقف مستح  و وقف واجب . در   نجیم وقف را به سه دسته تقسیم می ابن

، وقف مباح وقتی است که ببدون قصبد قرببت باشبد مثبا      سدینو یمخصوص وقف مباح 

مباحا و قرببهً و فرضبا؛   صفته ان یکون »شود:  وقف کافی ذمی و لذا ثوابی بر آن مترت  نلی

فاالول بالقصد القربه و لذا یصح من الذمی و الثوا  له و الثانی مع قصبدها مبن اللسبلم و    

 (.256: 0تا، ج نجیم، بی )ابن« الثالب اللنذور

 ادلۀ نظریۀعدم لزوم قصد قربت .1. 3

 اند. طرفداران نظریۀدوم، برای اثبات نظریۀخود به ادلۀمتعددی استدالل کرده

متوسبا   آنهایی که طرفداران این نظریه به  م دلیا بر لزوم قصد قربت: یکی از ادله.عد1

: 1ق، ج1010، این است که دلیلی بر لزوم قصد قربت وجود ندارد )محقبق کرکبی،   اند شده

(. به دیگر سخن، در مبوارد شبک   905: 0ق، ج1019و  160: 9ق، ج1015؛ شهید ثانی، 10

ط یا جبزء اسبت،مگر اینکبه دلیلبی ببر شبرطیت یبا        در شرطیت یا جزئیت، اصا عدم شر

جزئیت، اقامه شود. در وقف نیز دلیلی بر شرطیت یا جزئیبت قصبد قرببت وجبود نبدارد،      

 رواصا عدم مقتضی عدم لزوم قصد قربت در وقف است. ازاین

نقد و نظر: در پاسخ به این ادعا که دلیلی بر لزوم قصد قرببت در وقبف وجبود نبدارد،     

نهاد وقف، با توجه به اینکبه در آن قببول الزم نیسبت، از نهادهبای      اند فتهگبرخی محققان 

توان بدون رضبایت شبخص، مبالی را وارد     خالف اصا است )زیرا اصا این است که نلی

رو برای اثببات بطبالن وقبف     (، ازاینافتد یمکه در وقف، چنین اتفاقی  ملک او کرد،درحالی

ت وجود نداشته باشد. اصا در معامالت فسباد  بدون قصد قربت، کافی است دلیلی بر صح

است، مگر دلیلی بر صحت اقامه شود و از طرفی در خصوص صبحت وقبف فاقبد قصبد     

قربت، چنین دلیلی وجود ندارد، لذا وقفی که هلراه با قصد قربت نباشد، باطا خواهد ببود  
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اصبا   (. به دیگر سخن، چبون 92: 0ق، ج1019؛ میرزای قلی، 21:001ق، ج1011)عاملی، 

توان حکم به صحت آن اقامه کرد  در معامالت، فساد است، در خصوص وقف به میزانی می

که یقین به صحت آن وجود داشته باشد و آن میزان عبارت است از وقفی که با قصد قربت 

 (.10: 15ق، ج1011هلراه باشد )طباطبایی، 

رببت در وقبف   مضاف بر این روایات متعدد و فتوای مشبهور قبدما، ببر لبزوم قصبد ق     

رو ادعای فقدان دلیا بر عدم لزوم قصبد قرببت، ادعبای بالدلیلبی اسبت       کند. ازاین داللتلی

 (.10: 15ق، ج1011؛ طباطبایی، 001: 21ق، ج1011)عاملی، 

در وقف قبول الزم اسبت   چراکهصحیح نباشد، گفته شیپرسد این نقد بر دلیا  نظر می به

وقف را نهادی خالف اصا دانست و چون خالف توان  و اگر قبول در وقف الزم شد، نلی

اصا نیست، با توجه به علومات صحت معامالت، اصا فساد در آن جباری نخواهبد شبد    

ای که بر لزوم قصد قربت در وقبف اقامبه شبده     (.هلچنینادله10: 15ق، ج1011)طباطبایی، 

 ند. ا است، هلگی با مشکا مواجه

این باورند که هرگاه کبافر ذمبی، مبالی را    .صحت وقف کافر ذمی: بسیاری از فقها بر 2

(. مقتضای صحت وقبف  260: 2ق، ج1010وقف کند، وقف وی صحیح است )شهید اول، 

؛ 21:001ق، ج1011)عاملی، سبت ینکافر ذمی، آن است که قصد قربت شرط صحت وقبف  

 ریپبذ  امکبان قصد قربت از کبافر،   چراکه(،116: 1تا، ج ؛ سید یزدی، بی1: 21تا، ج نجفی، بی

اسبت، زیبرا شبرط صبحت      دهیب فا یبباشد،  ریپذ امکاننیست و اگر هم قصد قربت از کافر 

، با وجود این، فقها وقبف  استکه کافر فاقد این شرط  عبادات، اسالم و ایلان است،درحالی

 (.1: 21تا، ج دانند )نجفی، بی توسط کافر را صحیح می

قاببا تحقبق نیسبت، بالوجبدان     نقد و نظر: اینکه ادعا شود، قصد قربت از کبافر ذمبی،   

کفار ذمی، متدین به یکی از ادیان الهی هسبتندو ببه پروردگبار عبالم      چراکه؛ ستینصحیح 

سبورۀ   66روست کبه قبرآن کبریم در آیبۀ     (.ازاین0ق: 1019اعتقاد دارند )آخوند خراسانی، 

سُوا سَیوَاُ   یْلَ: »دیفرما یرانلعل آلسورۀ 119یا درآیۀ« مِنْهُ ْ اُمَّةٌ مُقْتَ ِدَ ٌ: »دیفرما یممبارکۀمائده 

هلین سبوره   111در آیۀ«. سْجُدُونَیَیِ وَ لُ ْ یْاتِ اللَّهِ آنَاَُ اللَّیَتْلُونَ آیَمِنْ اَلْیِ الْکِتَا ِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ 
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نَ یهِ ْ خَاشِعِیْوَ مَا اُنْزِلَ إِلَ کُ ْیْؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا اُنْزِلَ إِلَیُوَ إِنَّ مِنْ اَلْیِ الْکِتَا ِ لَمَنْ »نیز آمده است: 

 «. ُ الْحِسَا ِیالً اُولئِکَ لَهُ ْ اَنْرُلُ ْ عِنْدَ رَبِّهِ ْ إِنَّ اللَّهَ سَرِیاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِیَشْتَرُونَ بِآیَلِلَّهِ الَ 

تبوان نتیجبه گرفبت کبه در      از اینکه وقف توسط کافر ذمی و عامی صحیح است، نلبی 

توان نتیجه گرفت کبه در وقبف، مثبا سبایر      ربت شرط نیست، بلکه صرفاً میوقف، قصد ق

توان گفت ببه   (. به دیگر سخن، می0ق:1019عبادات، ایلان شرط نیست )آخوند خراسانی، 

توان اثبات کرد که در وقف، ایلان شرط نببوده و لبذا وقبف توسبط کبافر       کلک اجلاع می

ان لزوم قصد قربت در وقف را به اثببات  تو ذمی، صحیح است. هلچنین به کلک اجلاع می

 (.0ق:1019رساند )آخوند خراسانی، 

.اصا عدم اشتراط قصبد قرببت: در خصبوص اعتببار یبا عبدم اعتببار قصبد قرببت،          9

شود که قصد قرببت   نظر زیادی بین فقها وجود دارد. در نتیجه برای محقق شک می اختالف

: 21ق، ج1011)عباملی،   اسبت قرببت   در وقف، معتبر است یا خیر، اصا عدم اعتبار قصد

 (.1: 21تا، ج ؛ نجفی، بی 001

نقد و نظر: اصا در معامالت، فساد است، مگر اینکه دلیلی به علوم یا اطالق خود، 

داللت بر صحت یک نهاد حقوقی کند. در این موارد، چنانچه در شبرطیت یبا مانعیبت    

ه صحت نهاد فاقبد شبرط یبا    االطالق، حکم ب العلوم یا اصاله شک شود، به کلک اصاله

شود. در خصوص وقف، دلیا عام یا مطلقی که داللت بر صبحت وقبف    واجد مانع می

توان به اصاله عبدم االشبتراط تلسبک     رو نلی بدون قصد قربت کند،وجود ندارد. ازاین

؛ طباطببایی،  21:001ق، ج1011کرده و حکم ببه صبحت چنبین وقفبی کبرد )عباملی،       

ه به شهرت زیاد میان فقها و اجلاعی که برخی محققان نقا (. با توج10: 15ق، ج1011

تا بتوان به اصا عدم اشتراط تلسک  ماند ینلاند، جایی برای شک در مسئله باقی  کرده

 (.001: 21ق، ج1011کرد )عاملی، 

.علوم اوفوا بالعقود: برخی محققان به اطالق آیۀشبریفه تلسبک کبرده و معتقدنبد در     0

آیۀشریفه لزوم وفای ببه  چراکه(،116: 1تا، ج )سید یزدی، بی ستینوقف، قصد قربت شرط 

کند. از طرفبی وقبف عقبد ببوده و ببه       مطلق حکم به لزوم وفای به قرارداد می طور بهعقد 
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دهد قصبد قرببت    موج  آیۀ شریفۀفوق، وفای به آن الزم است. اطالق آیۀشریفه نشان می

 (.116: 1تا، ج شرط نیست )سید یزدی، بی

در ر: معلوم نیست که وقف، ازجلله قراردادها و عقود باشد تا آیۀشبریفه آن را  نقد و نظ

در « عقبود »تبوان گفبت منظبور از     ( و از طرفبی نلبی  0ق: 1019)آخوند خراسانی،  ردیبرگ

است تا شاما وقف نیز شود نیز با این اشبکال مواجبه اسبت کبه از     « مطلق عهد»آیۀشریفه 

عهد باشد، در فقبه طرفبدار نبدارد )آخونبد خراسبانی،      طرفی، اینکه منظور از عقود، مطلق 

(. به اعتقاد برخی محققان، اگر مراد از آن، مطلق عهد باشد، ببا توجبه ببه کثبرت     0ق:1019

 (.0ق: 1019تخصیصات، علوم آیۀشریفه موهون خواهد شد )آخوند خراسانی، 

عبدم لبزوم قصبد    از اطالق این روایبت نیبز   «: الناس مسلطون علی اموالهم».اطالق روایت 0

(. مطبابق روایبت شبریفۀالناس    116: 1تبا، ج  قربت در وقف استنباط شده است )سید یزدی، ببی 

تواند اموالش را وقبف   مسلطون، انسان حق هر نوع تصرف در مال خود را دارد،ازجلله اینکه می

 کند. این تصرف، مطابق روایت شریفۀمذکور، جایز است، و لو قصد قربت نداشته باشد.

این روایت نیز مطلق اسبت و ببه لبزوم    «: الوقوف علی حس  ما اوقفها اهلها»ایت .رو6

 قصد قربت اشاره نکرده است.

توان استفاده کرد که در وقف، قصد قربت شبرط   نقد و نظر: از اطالق روایت مذکورنلی

نیست،زیرا روایت شریفه در مقام بیان نفوذ وقف اسبت،منتهاوقفی کبه ببا شبرایط صبحت      

د. این روایت، شرایط صبحت وقبف را بیبان نکبرده اسبت )آخونبد خراسبانی،        هلراه باش

کبه در   است، درحالی دیتابرای مثال بدون تردید ازجلله شروط صحت وقف، ب(.0 :ق1019

 ای به این شرط نشده است. این روایت اشاره

.ناهلاهنگی طبع وقف با قصد قربت: وقف عقدی تللیکی است و واقف مال خود را ببه  0

که در عقود تللیکی دیگر نظیر هبه، هدیه و امثال طور هلانکند. حال  علیهم تللیک می فموقو

)سبزواری،  ستین، در وقف نیز قصد قربت شرط صحت ستینآن، قصد قربت شرط صحت 

ناهلاهنگی طبق وقف با قصبد قرببت   اند خواسته(. برخی دیگر، با این بیان 10: 22ق، ج1019

در وقف خاص، که نوعاً شخص مالی را وقبف اوالد خبود یبا     نکهیارا بیان کنند. بیان مطل  
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کند، هدفش این است که مال را از اینکه در معرض نقا و انتقال قرار گیرد،  اشخاص خود می

 (.10ق: 1020، قصد تقر  نداشته باشد )فاضا لنکرانی، بسا چهمصون بدارد و 

 ت در وقف خاصنظریۀ لزوم قصد قربت در وقف عام و عدم لزوم قصد قرب .4

رسد اولین نفری کبه   نظر می اند. به برخی محققان بین وقف عام و وقف خاص، تفصیا داده

بین این دو نوع وقف، تفصیا داده است، سید ابوالحسن اصبفهانی باشبد. ایشبان در وقبف     

داند، ولی در وقف عام، ابتدا احوط لبزوم قصبد قرببت را     خاص، قصد قربت را شرط نلی

ق: 1022)اصفهانی،  1اند سپس در اعتبار قصد قربت در وقف عام، تردید فرمودهو   بیان کرده

انبد. ایشبان    (.پساز ایشان آقای حکیم نیز هلین تفصیا را وضوح بیشتری عنوان کبرده 095

دانند، ولی در وقف خاص، فتوی  بنابر احتیاط واج ، قصد قربت را در وقف عام شرط می

 (.205: 2ق، ج1015کیم، )ح دهند یمبه عدم لزوم قصد قربت 

تفصیلی که توسط این دسته محققان ارائه شده است، جهتش آن است که از طرفی ادلبۀ  

روبسیاری از فقها قصد قربت در وقف  متعددی بر لزوم قصد قربت اقامه شده است و ازاین

خصوص آنگاه که واقبف، مبال وقبف ببر      دانند و از طرفی، در وقف خاص، به را معتبر می

قصبد قرببت نداشبته     بسا چهجلوگیری از نقا و انتقال مال است و  اش زهیانگکند،  میاوالد 

رو  توان حکم به بطالن ایبن دسبته از موقوفبات صبادر کبرد. ازایبن       باشد. با وجود این نلی

اند تا با ارائۀتفصیا بین وقف عام و وقف خاص، بین نظریبات دو گبروه    ایشان تالش کرده

ی را طی کنند. ولی از مباحبب قبلبی معلبوم شبد، در     ا انهیمهو راه نوعی آشتی برقرار کرد به

وقف عام نیز دلیا قابا اعتلادی که لزوم قصد قربت را ثابت کند،وجود نبدارد و در نتیجبه   

 .استمورد این تفصیا بی

                                                                                                                                        
ت    یّد و ذرّی  ز ٰ  الوقف الخاصّ كالوقف على یاعتباره نظر، خصوصاً ف یالوقف، و إن كان ف یاألحوط قصد القربة ف. »1

 «و نحو ذلك.
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 جهینت. 5

نظبر زیبادی وجبود     در خصوص لزوم یا عدم لزوم قصد قربت در وقف، بین فقها اخبتالف 

شود، ببر ایبن    و معاصران را شاما می نامتأخرقها که مشهور قدما و برخی از دارد. برخی ف

باورند که قصد قربت، شرط صحت وقف است. مطابق دیدگاه این دسته از فقها، وقفی کبه  

ای که برای اثببات ایبن    فاقد قصد قربت باشد، باطا بوده و از درجۀاعتبار ساقط است. ادله

تبوان لبزوم    رسد به استناد این ادله نلبی  نظر می رسی شد. بهنظریه ارائه شده است، نقد و بر

شود، از یک سبو   قصد قربت در وقف را اثبات کرد. نهایت چیزی که از این ادله استفاده می

 )ع(کبه ائلبۀاطهار   توان قصد قربت کرد، هلچنان این است که در وقف مثا سایر اعلال می

تواناسبتفاده کبرد    ند. از سبوی دیگبر، مبی   ا در موقوفات خود، به قصد قربت تصریح فرموده

برگشت ببودن   رقابایغهرگاه در وقف، قصد قربت وجود داشته باشد، این حکم صدقه که 

 شود. باشد، بر آن بار می

در مقابا این گروه، دو گروه دیگر قرار دارند؛ برخی فقها بین وقف عام و وقف خاص 

توسط دو تن از فقها ارائه شبده اسبت؛میرزا    رسد این نظریه صرفاً نظر می اند. به تفصیا داده

ابوالحسن اصفهانی و آقای حکیم. شاید نتوان از ادلۀ موجود، چنین تفصبیلی اسبتفاده کبرد.    

و بسیاری از معاصران ازجلله حضبرت امبام    نامتأخری دیگر از فقها که شاما برخی ا پاره

رط نیسبت. ظباهراً قبانون    شود، بر این اعتقادند که در وقف، قصد قربت ش خلینی )ره( می

 چراکبه دانبد؛   مدنی ایران نیز از این نظریه تبعیت کرده و در وقف، قصد قربت را شرط نلی

به شرایط اعتبار وقف پرداخته، در خصوص اشتراط قصد قربت سکوت  نکهیاقانون مدنی با

ت، اختیار کرده است و این بیانگر آن است که از نگاه نویسندگان قبانون مبدنی، قصبد قربب    

اهلیبت اسبت؛    حبائز شرط صحت وقف نبوده است.در ضلن اشاره ببه ثلبرۀ بحبب نیبز     

 است. ازجلله اینکه: رگذاریتأثمعنا که این مسئله در فروعات متخلفی  بدین

.در مسئله امکان درج شرط خیار در وقف و عدم امکان آن، بسیاری از فقهبا، ببه ایبن    1

شرط اسبت، امکبان درج خیبار شبرط در     دلیا که وقف، عبادت بوده و قصد قربت در آن 

؛ 959: 0ق، ج1010، ی؛ محقق ثبان 66: 11ق، ج1010، یدانند )عالمه حل وقف را ملنوع می
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، ی؛ سببببحان162ق: 1010، ی؛ اراکببب00: 2، ج1909، ینینبببائ؛211: 10ق، ج1011، یعبببامل

 (./1: 6، ج1911قدامه،  ؛ابن920: 2تا، ج ؛ شیرازی، بی111ق: 1010

فضولی، نیز برخی فقها به استناد اینکبه وقبف،    طور بهوقوع وقف  .در خصوص امکان2

  (.1ق: 1022الغطاء،  دانند )کاشف از عبادات است، فضولی در وقف را صحیح نلی
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