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 چکيده

هنگام وقف موجود باشد و عین موقوفه را قبض    ،ز جمله شرایط مهم وقف آن است که موقوف علیها

مشهور فقهاء معتقدند    ،این شرط موجب اختالف نظر در مورد صحت وقف بر جنین شده است  نماید.

به عنوان موقوف علیه    تواندینمجنین به دلیل عدم توانایی قبض عین موقوفه و أهلیت تملُّک نداشتن  

این    تلقی شود. بر  از فقهاء  ایی  که وقف بر جنین صحیح است و وقف عقدی    اندده یعقمتقابالً عده 

تملیکی نیست تا أهلیت تملُّک نیاز داشته باشد و قبض عین موقوفه نیز از طرف ولی جنین یا حاکم  

تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و   –در این مقاله که با روش توصیفی    قابل تحقق می باشد.

برر به  شده  تدوین  مرتبط  های  افزار  نتیجه  نرم  این  به  و  پرداخته  مشهور  أدله  تحلیل  و  سی 

که وقف بر جنین صحیح است و قبض شرط لزوم وقف است نه شرط صحت آن و تا    میاافتهیدست 

قبض عین موقوفه و استفاده از آن را در    ،ولی اوزمانی که جنین به دنیا بیاید و به بلوغ و رشد برسد  

 جهت مصالح جنین به عهده دارد. 

 . أهلیت تملُّک ،موقوف علیه ،قبض  ،وقف ،جنین :يديکل  واژگان
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  رضا رهبر

 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق )ع( 

 
 نام نویسنده مسئول: 

 رضا رهبر 

مذاهب اسالمی  فقه واکاوي مبانی فقهی حقوقی وقف بر جنين در 

 و قانون مدنی

 8/1/1400تاریخ دریافت:  

 14/4/1400یخ پذیرش:  تار
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 مقدمه 

  ینقش فراوان  یو اجتماع   یفرد  یزندگ   یاست که در سامان ده   یکوکاریاحسان و ن  قیمصاد  نیاز برتر  یکیوقف به عنوان  

 دارد.

 و امضا نموده است.  دییجوامع متداول بوده و اسالم آن را تا نیاست که قبل از اسالم ب یاز امور وقف

صحت و أحکام مربوط به آن   طیبه طور مفصل در باره أنواع آن و شرا  یاست که در کتب فقه  یاز مباحث فقه  یکی  قفو

بر وقف و أحکام فقه  ییا  هیآ  دیدر قرآن مج  ،بحث شده است ب  یکه  نداردآن صراحت داشته  باب   یم   یول  اشد وجود  از  توان 

  ی فرهنگ اسالم  در  و صدقه به جواز و استحباب آن استدالل کرد.  تعاون  ،قرض الحسنه  ، انفاق   ،مربوط به احسان  ات یبا آ  تیاولو

  ی صفت  ایمشروط به تحقق شرط    دی وقف نبا  نکهیدر نظر گرفته شده از جمله ا  یطیشرا  هیموقوف و موقوف عل  ، واقف  ،وقف  یبرا

 خودش از جمله بهرمندان از موقوفه باشد.  د یباشد و واقف نبا داریباشد و وقف الزم است دائم و پا ندهیدر آ

داشتن  یطیشرا  دیبا  زین  هیعل  موقوف وجود  تملُّک  ،شدن  نییتع  ،چون  ا  ،صحت  و  باشد  مانیاسالم  وجود   ،داشته  شرط 

در    یاتیکل  انیپس از ب  قیتحق   نیشده است که در ا  نیجب اخالف نظر در مورد وقف بر جنمو  یو صحت تملُّک و  هیموقوف عل

 .پرداخت میآنها خواه یبررس  و لیو تحل نیأدله طرف انی وقف و قبض به ب فیمورد تعر

 

 کليات

 *تعریف وقف از دیدگاه مذاهب اسالمی 

 (359ص ، 9ج، داشتن است )ابن منظورجمع آن وقوف و أوقاف( در لغت به معنای ایستادن و نگه  )وقف 

محقق    ،   62ص    ،2ج  ،امام خمینی)  است  "حبس کردن عین و تسبیل منفعت"و در اصطالح فقهای امامیه وقف به معنای  

 ( 153ص ، 28ج  ،حلی

 از این تعریف فقهای امامیه چند نکته بدست می آید:  ،قانون مدنی نیز تکرار شده است  55همین تعریف دقیقاً در ماده 

  از قبیل منافع و حقوق( )  و سایر أموالعین باشد    باید   که مال موقوفه صرفادر می یابیم    "عین مال  "با توجه به عبارت  -1

 ت.ن نیسدقابل وقف کر

 ممنوع کردن نقل و انتقال و یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می شود  ،منظور از حبس-2

نافع مال موقوفه به طور شخصی صرف نظر کند و مقرر کند که در راه  است که واقف از استفاده م  آن  منظور از تسبیل  -3

 (28و  27ص  ، ان مدرسینیأم) خدا مصرف شود

 تعریف وقف در بیان فقهای أهل سنت نیز وارد شده است: 

 وقف را چنین تعریف کرده است:  از فقهای شافعی امام مناوی  "تیسیر الوقوف علی غوامض أحکام الوقوف"در کتاب  -1

حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین ممکن باشد و تصرّف در أصل مال ممنوع گردد و منافع به قصد قربت  به  قف  و   "

 ( 356ص ، 1ج ،امام مناوی) "هزینه شود گفته میشود

 ویژگی مهم برای وقف بر شمرده است که عبارتند از:   3در این تعریف 

 حبس مال موقوفه: ألف

 و انتقالب: ممنوعیت از تصرف و نقل 

 ج: بقای عین با فرض انتفاع از آن

 در تعریف وقف گفته است: "المبسوط "در کتاب   از فقهای أحناف  امام سرخسی -2

حبس    وقف به معنای منع و  در این تعریف نیز  (457ص  ،  25ج  ،  سرخسی)  1  "وقف حبس مال مملوک از تملیک سایرین  "

 بیان شده است.  مال از تصرف مالکانه

 وقف را بدین صورت تعریف کرده است: "الخرشی "در کتاب  از فقهای مالکیه ابن عرفه مالکی  -3

 
 المملوک عن التملیک الغیر الوقف حبس  1
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وقف اعطا منفعت شیء در مدت وجود آن شیء در حالی که الزم است عین آن در ملک اعطا کننده باقی بماند هر چند  "

 (234ص، )شارح خراشی2"که به صورت تقدیری باشد

 این می باشد که الزم نیست که عین مال در ید اعطا کننده باشد  "به صورت تقدیری"در این تعریف مقصود از 

 در تعریف وقف آورده است:  از فقهای حنابله ابن قدامه -4

  "ثمره"همان عین و منظور از    "أصل"در این تعریف منظور از    ، را می گویند   3  "وقف حبس کردن أصل و تسبیل ثمره    "

 ( 523ص ، 7ج  ، همان منفعت است )ابن قدامه

با توجه به تعاریف مذکور به نظر می رسد تعریف فقهای امامیه تعریفی جامع و کوتاه می باشد و مبنای تعریف وقف خواهد 

 .بود

 

 تعریف قبض 
از لحاظ لغوی به معنای و معنای    (1100ص    ، 3ج    ،إبن فارس)  دست می باشدیا گرفتن به تمام  به دست گرفتن    قبض 

 .اصطالحی آن نیز یکسان با معنای لغوی آن است

 

 تأثير قبض در عقد وقف
است که آن  میان فقهاء اختالف است منظور از شرط صحت    ، آن  است یا لزوم  وقف  شرط صحت  عین موقوفه  در اینکه قبض

قق نمی شود و منظور از شرط لزوم این است که وقف با ایجاب و قبول محقق می شود اما تا قبل از قبض وقف بدون قبض مح

 (47ص، واقف حق رجوع دارد)أمینیان مدرس

امامیه   )امام خمینیمشهور فقهای    ،   8مسأله    ، 64ص  ،   2ج  ، و مشهور حقوق دانان معتقدند که قبض شرط صحت است 

  ، 345ص  ،  4ج  ، امامی  ،449ص،  2ج،  محقق حلی،    266ص  ،2ج    ، شهید أول  ،   246ص    ،   4ج    ، شهید ثانی  ،  76ص    ،  عالمه حلی 

 ( 249ص  ، 3ج ،کاتوزیان ، 339ص  ،صفایی ، 321ص، شاه باغ

  ،   596ص،  1ج،  مغنیه  ،380ص،  کلبی  ،436ص،  2ج،  )ایروانی  سنتل  أه  یو مشهور فقها  در مقابل عده ایی از فقهای امامیه

( معتقدند که قبض  135ص    ، 8ج    ،عدل   ،455ص،  )بروجردی عبده  ایی از حقوق دانانو عده  (7641تا  7638ص،  10ج،    زحیلی

 شرط لزوم است 

قانون مدنی    59به عنوان مثال ماده  ، در قانون مدنی در مورد وضع حقوقی قبض مال موقوفه ظاهراً مغایرت هایی وجود دارد

 .  رده استو قبل از آن وقف تحقق پیدا نک قبض شرط صحت است در آن دارد کهظهور 

زیرا ،  استنباط میشود که قانون گذار قبض را شرط لزوم دانسته است  8،  7،  6،  5،  4قانون مدنی   62و    61و    60و    56اما از مواد  

نیز داللت بر این دارد که وقف با ایجاب و قبول    60تنها ایجاب و قبول را برای انعقاد عقد وقف کافی می داند و ماده    56در ماده  

 شده باشد منعقد میشود اما تا قبل از قبض متزلزل است و هنگامی تمام می شود که قبض محقّق 

 
 الوقف هو إعطاء منفعة الشیء مدة وجودهِ الزماً بقائه فی مِلکِ معطیهِ و لو تقدیراً  2
 الوقف هو تحبیس األصل و تسبیل الثمره 3
  ای  همیآن کند و قبول طبقه أول از موقوف عل یکه صراحتاً داللت بر معنا یاز طرف واقف به هر لفظ جاب یبه ا  شودی: وقف واقع میقانون مدن  56ماده  4

  نی باشد در ا عامهوقف بر مصالح  ا یمحصور باشد   ریغ هم یاگر وقف بر موقوف عل ای که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و  یآنها در صورت یقائم مقام قانون 

 صورت قبول حاکم شرط است.
 شود.  یشود و هر وقف به قبض داد وقف محقق م یموقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نم نیواقف ع : اگریقانون مدن  59ماده  5
 شود.  یکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقف قبض بدهد وقف تمام م یبلکه مادام ست یشرط ن  ت ی: در قبض فور یقانون مدن  60ماده  6
از   ا یدهد و   یرییدر آن تغ  ای تواند از آن رجوع کند   ینحو صحت و حصول قبض الزم است و واقف نم: وقف بعد از وقوع آن به  یقانون مدن  61ماده  7

  یمتول آننکرده بعد از   نیمع یاکر در ضمن عقد متول   ایکند    کی با آنها شر ای   دینما  هم یرا داخل در موقوف عل یکس   ایرا خارج کند   یکس  همیموقوف عل

 الت کند.دخ  تی خود به عنوان تول  ایقرار دهد  
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نحو صحت واقع می شود لیکن به صورت جایز وبعد از حصول قبض    نیز ظاهراً عقد وقف با ایجاب و قبول به  61ودر ماده  

 الزم می شود. 

نیز ظاهراً سمت تولیت بعد از ایجاب و قبول)یعنی بعد وقوع عقد( و قبل از قبض حاصل شده است و پس از    62ودر ماده  

 ولیت موقوفه را قبض می نماید. آن متولی با داشتن سمت ت

قانون فهمید که  میتوان  مواد مذکور  از جمع  لزوم    را   قبض  گذاربنابراین  داند شرط  ماده    ،می  که طبق  قانون    47هر چند 

  ، به معنای لزوم در نظر گرفت  ، را  59در ماده    "محقق"واژه    بر همین مبنا می توانو    قبض شرط صحّت است  ، در حبس  9مدنی 

شده  عنوان واقف پیدا کرده است خود مبیِّن این است که که وقف با ایجاب و قبول منعقد    ،مالک  ،وییم قبل از قبضزیرا اگر بگ

  .هر چند تا قبل از قبض استقرار ندارد

که    مویِّد این نظریه است  35/9/6918شماره    دیوان عالی کشور بههیأت عمومی شعب حقوقی    10عالوه بر این رأی اصراری

 قانون مدنی وقف پس از قبض الزم گردیده است.  61طبق ماده  

 

 مورد وقف بر جنين

باید علیه  موقوف  که  که  است  این  ایران  مدنی  قانون  و  اسالمی  مذاهب  فقه  در  علیهم  موقوف  شرایط  از  وقف    یکی  حین 

ج   ، حسینی عاملی  ، کتاب وقف،  2ج، عالمه حلی   ،153ص 22ج   ، موجود باشد بر همین أساس مشهور فقهای امامیه ) محقق حلی

ج  ،48ص  ،9 ثانی   ، 26ص،  28نجفی  إدر  ،327ص  ،  5ج،  شهید  و مشهور 292ص    3ج،  شیخ طوسی،  156ص،  3ج،  یسإبن   )

 .( معتقدند که وقف بر جنین صحیح نخواهد بود 156ص،  1ج، مغنیه،   7641تا  7638ص ،  10ج، )زحیلیأهل سنتفقهای 

  ،3ج  ، کاتوزیان  ،354ص،  5ج،  امامی   ، 26ص28ج،  نجفی  ، 316تا14ص،  6ج،  دانان )طباطبایی و حقوق   ایی از فقها عدهمتقابالً  

 . به ذکر دالیل آنان ضمن بررسی دالیل مشهور می پردازیم که بر جنین صحیح است( معتقدند که وقف 231ص

 

  بطالن وقف بر جنيندالیل 

 ( 156ص، 3ج ، ادعا کرده است)سرائر اجماع اجماع: مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر -1

مال  -2 تملک  أهلیت  و  توانایی  جنین  که  معتقدند  مشهور  جنین:  تملُّک  أهلیت  ندارندعدم  را  ،  10ج،  )زحیلی  موقوفه 

 (156ص،  1ج، مغنیه،  7641تا  7638ص

 ( 26ص، 28ج،  )نجفیاست و جنین توانایی قبض ندارد وقف قبض شرط صحّت-3

 (342ص، 9ج  ، یقینی نیست) عالمه حلی هنگام وقف حیات و وجود جنین -4

 اینک به بررسی این أدله می پردازیم: 

 دلیل مناقشه است: 2تحقق اجماع مورد به -1

 (434ص، اجماع منقول است و اجماع منقول بنابر نظر فقها حجّت نیست)انصاری ،والً: اجماع ادعا شدهأ

مل را در حکم طفل  جنین و حَ  ، صاحب عروه  سید محمد کاظم طباطبایی   مرحومثانیاً: أصالً اجماعی وجود ندارد زیرا که  

 و مذهب مالکی وقف بر جنین و حَمل صحیح است    بقط  ( عالوه بر این314ص،  6ج،  موجود می داند)طباطبایی یزدیشیر خوار  

 (  596ص، 1ج، زمانی الزم می شود که جنین زنده به دنیا بیاید)مغنیه

 :مورد مناقشه است3نیز به  عدم أهلیت تملّک جنین-2

 
محصور   ریغ همیاست و اگر موقوف عل ی کنند و قبض طبقه أول کاف یمحصور باشند خود آنها قبض م همیکه موقوف عل  ی: در صورتیقانون مدن  62ماده  8

 کند.  یوقف و اال حاکم قبض م یوقف بر مصالح عامه باشد متول ای
 قبض شرط صحت است. ،  رهیو غ یدر حبس أعم از عمر :یقانون مدن  47ماده  9

و با   یقمر 1372شوال   25 خ یتحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تار ثیبه صحت مندرجات متن وقف نامه از ح  نی: با تسالم طرفیاصرار ی متن رأ 10

و شرح   هنبود  ین و اعقاب او باقموضوع وقف و اخراج آقاجا رییواقف در تغ یبرا ی اریاخت ی قانون مدن  61توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع ماده 

 . نوشته شده باشد بال أثر است... خی در همان تار  نکهیمندرج در هامش وقف نامه بر فرض ا
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 ه اند؟دارد پس چرا تمامی فقهاء وقف بر معدوم به تبع موجود را صحیح دانست نأوالً)جواب نقضی(: اگر حمل أهلیت تملُّک 

لذا با استناد به این نظر    11  اگر تملیک بر معدوم غیر معقول باشد فرقی میان وقف به صورت استقاللی و تبعی نخواهد بود 

 .معلوم میشود که حمل أهلیت تملُّک داردفقهاء 

اعتباری هست امور  از  ملکیت  است  و    ثانیا)جواب حلّی(:  عقالء  اعتبار  به  آن  عدم  یا  به  و  وجود  اعتباری محتاج  محل أمر 

زیرا اگر وجود  بلکه صرف وجود محل اعتباری کفایت می کند همان طور که دحکام تکلیفی وجود اعتباری دارند    نیست  خارجی

در حالی که می    ،آنان بار نشودشان وابسته به خارج بود الزم بود که تا زمانی که وجود خارجی پیدا نکرده باشند حکم بر روی  

  12. می شودبینیم أحکام بر روی عناوین کلی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده اند حمل 

دانسته    حیفقهاء وقف بر حجّاج و زوّار را صح   رایتملُّک داشته باشد ز  تیأهل  ، باشد که قابل  ازی تا ن  ستین  کیوقف تمل  ثالثا: 

  13د. یا حاجی وجود نداشته باش اند هر چند که در حین وقف هیچ زائر

 دلیل می توان گفت که قبض شرط صحت نمی باشد:  3به  -3

طبق نظر صاحب جواهر و صاحب عروة ولی جنین یا حاکم یا متولی وقف می تواند به جای جنین مال موقوفه را قبض    أوالً:

از آنجایی که ثابت کردیم وقف عقدی تملیکی نیست که نیاز به   از به دنیا  کند و  أهلیت تملُّک داشته باشد پس می توان بعد 

 (26ص،  28ج،  نجفی،  316ص، 6ج ، آمدن و رسیدن به سن بلوغ مال موقوفه را به قبض طفل داد)طباطبایی

جواز رجوع ،    از أبا الحسن)ع( است که مستفاد از این روایت  14ی روایت صحیحه صفوان بن یحی  ،ثانیا: مستند فتوای مشهور

 (207ص ، 3ج، )ایروانی.است که قبض شرط لزوم استآن واقف قبل از تسلیم مال موقوفه است و این دال بر 

و الزم است و    حیاست که وقف بدون شرط قبض صح  نی ا  "أهلها  قفهایُحسب ما    ی الوقوف عل"  ث یاطالق حد  ی ثالثاً: مقتض

 ح یصح  زیاست که قبض صرفاً شرط لزوم باشد پس وقف بدون قبض ن  نیا  ییحیصفوان بن    تیو روا  تیروا  نیا  انیع موجه جم

 ( 209ص، 3ج، یروانیاست)ا

 (342ص، 9ج، این دلیل مشتمل بر این نظریه بود که حیات و وجود جنین یقینی نیست)عالمه حلی -4

 علّت باطل است: 2اما این دلیل نیز به 

ه همین خاطر صاحب عروة جنین را مثل یک ب  لحاظ عرفی جنین را مثل یک موجود زنده دارای وجود می دانند وأوال: از  

 ( 314ص ، 6ج، )طباطباییطفل شیر خوار موجود می داند

قانون مجازات اسالمی مصوب سال   این بیانگر این    92ثانیاً: در شرع مقدس و  برای سقط جنین دیه تعیین شده است و 

شارع و قانون گذار جنین را مثل سایر انسان ها دارای وجود دانسته و در صورت سقط و گرفتن جان او دیه را    مطلب است که

 (571ص، شهید أول، ق.م.ا 718برای مرتکب قرار داده است)ماده  

 

 

 

 
سائر البطون الالحقة فإن    ی منهم و کما ف وجدِیُأوالده الموجود و من سَ  یکأن اذا وقف عل جوِّزوَنهیلموجود فإّنهم  النقض بما اذا کان تبعاً  هم یعل ردُی 11

لألول أن الشارع جَعَلَ عقد   یالبطن الثان  ةیتبع یالجواهر: من أن معن ی ا فو م ةیاالستقالل و التبع  نیالفرق ب  کنیمعقولٍ لم  رُیالمعدوم لو کان غ کیتمل

 ( 314ص، 6ج،  ییالوقف سبباً لِملکِ المعدوم بعد وجودِهِ ) طباطبا
المحل   هایکفیبل   یمحل خارج یال  نیالمحتاج اضیکالسَّواد و الب ستیو ل ی االعتبار العقالئ  ن یفوجودِها ع ة ین االمور االعتبارم ة یأنَ الملک قی أنّ التحق 12

  نیو السالط دیالعب  یال النسبةب   یو أحکام الموال اتی و کذا سائر الوضع ، من الوجوب و الحرمة و نحوهما ةیاألحکام الشرع عیبل أقولُ: إنّ الجم ،یاالعتبار

 ( 316و 315ص،  6ج، یی)طباطبا. ....ةیاعتبارات عقالئ  ،  ای الرعا ی بالنسبة ال
،  یی)طباطبا .الوقف... نَیالحجّاج و الزوّار مع عدم وجود زائر أو حاجٍ ح ی جواز الوقف عل یکما مرّ مراراً ثم الظاهر عدم اإلشکال ف کاًیتمل سیأنّ الوقف ل 13

 ( 316ص، 6ج
و إن   هایف  رجعَی أن   کنیلم  ماً یّثمِّ عل لها ق رهمیفقال: إن کان وقَّفَها لِولدِهِ و لغ ،ئاًیذلک ش یف حدثَ یله أن   بدُویثمَّ   عةیالض قفُی سألتَهُ عن الرجل " 14

عنه فله   حوزها ی  یحت خاصموایو لم   هم یال سلّمها یُو إن کانوا کباراً و لم   هایف رجعَ یله أن   کن یلهم لم   حوزها یبلغوا ف  یلهم حت تهایکانوا صغاراً و قد شرطَ وال

 أکثر من عدم اللزوم. یقتضیو ذلک ال  میجواز الرجوع قبل التسل یفإّنها دلّت عل "عنه و قد بلغوا حوزونهای ألّنهم ال  هایف رجعَ یأن  
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 نظریه مختار
در وقف و با این فرض  در مقام جمع میان نظرات مذکور می توان قائل به این نظریه شد که با فرض شرط لزوم بودن قبض  

یعنی واقف می تواند بر او وقف کند اما تا زمانی که    ،جنین دارای أهلیت نسبی است،  که در قبض مال موقوفه فوریت الزم نیست

حاکم شرع عهده دار حفظ مال موقوفه و    ،زنده به دنیا بیاید و به سن بلوغ و رشد برسد ولی قهری او یا در صورت عدم وجود ولی 

 از منافع آن در جهت مصلحت جنین می باشد استفاده 

 

 *نتيجه گيري

 نظریه وجود دارد: 2در مورد صحت یا عدم صحت وقف بر جنین در فقه مذاهب اسالمی 

و دالیل آنان نیز عدم  می باشند  : که آنان معتقد به عدم صحت وقف بر جنین  أهل سنتنظریه مشهور فقهای امامیه و  -1

 می باشد. استوار  ،شرط صحّت بودن قبض و اینکه حیات جنین یقینی نیستأهلیت جنین برای تملُّک و 

و امامیه و عده ایی از حقوق دانان: معتقد به صحّت وقف بر جنین هستند و دالیل  أهل سنت  نظریه عده ایی از فقهای  -2

بودن قبض لزوم  نیز شرط  أهلیت    در وقف  آنان  به  نیاز  قابل  تا  اینکه وقف عقدی تملیکی نیست  جنین اینکه  داشته باشد و  و 

 می باشد. استوار  ،موجود است
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