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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 11 جلسه:                              ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 60/68/1111 تاریخ:                                  چهارم، تمسک به ادله وقف یلدل موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 
 .نیمحمد و آله الطاهر ناینب یال ل عل یو صل نیرب العالم الحمدل ل 

 ادله بود. نیترعمده هانیادلیل را بررسی کردیم که  1حقوقی  یهاتیشخصنسبت به 

 دلیل چهارم
نیی که در حقیقت تلفیقی است بین سییره عقی و و بعضیی اد ادلیه معیام ت  یع اندفرمودهراه دیگری را حضرت آیت ال ل حائری مطرح 

 .کنندمیتلفیقی اد دلیل اول و دوم است. البته به دلیل هم ایشان اشکال وارد 

 توضیح مطلب:
حقوقی مثل دولت اس می را در شرع داریم که هماننید شیخص حقیقیی  هایشخصیتما بعضی اد  که مسلما  شد در ابتدای بحث عرض 

 وارد معام ت مالی شوند. توانندمی

 مطلب اول
شخصیت حقوقی مثل فقراو که صیاح  دکاتنید، یریید و فیروج انجیام دهنید آییا دیگیر  توانستمی مث   اینجاست که اگر  سؤالحال 

 انجام دهند؟ توانندمیتصرفات مانند قرض یا هبه و ... را نیز 

 انجام دهد. تواندمیانجام دهد، دیگر تصرفات را نیز  تواندمیدر اینجا ارتکادی وجود دارد که اگر تصرفی را شخصیت اعتباری 

بین حقی که در روایات ذکر شده  بینندمیعق و م دمه  حق سایر تصرفات را نیز دارند. در اینجا داشتنداگر حق تملک  هاشخصیتاین 

 با سایر تصرفاتی که در روایات ذکر نشده است.

بگوییم کیه ایین  توانیممی، دانندمیرا ثابت  ایم دمهرا توانستیم اثبات کنیم که عق و به طبع عق یی یود چنین  ایم دمهاگر چنین 

فرقی میان عقی ی ایین  دانندمیرا ثابت  ایم دمهارتکاد عق یی اگر چه حادث است و لکن اد آن جهت که به طبع عق یی یود چنین 

دارد. پییامبر ، حق قرض و هبه و ... 1که ع وه بر حق مالکیت شودیمبرای امام و دولت ثابت  مث   لذا    وعصر با عصر معصوم وجود ندارد

قرض بگیرد و بعد با انفال تسویه نماید. در اینجا ثابیت بیودن حیق مالکییت م دمیه  تواندمیانفال است،  مث   که مالک  طورهمانو امام 

 دارد که این شخصیت دیگر حقوق را نیز دارد.

حقوقی کیه بیه طیور قطیع  هایشخصیتی بین ارتکاد و بین نص شرعی برای اثبات عامه حقوق برادر این مطل  تلفیقی صورت گرفت 

 اس م قبول دارد.

؟ در کنمیمبرای مسجد قرض بگیرد و بگوید سر ماه اد درآمد موقوفات مسجد قرض را اداو  تواندمیمتولی مسجد که وقف است آیا  مث   

حاال که حق مالک شده را دارد حق قرض گیرفتن هیم دارد  ندیگویم. عق و شودیمروایت فقط آمده که مسجد مالک موقوفات یودج 

. این تلفیقی بین ارتکاد و نص شرعی وقف است البته ارتکادی که ردع نشده است و اد طبع عق ییی عیر  بینندمیو فرقی بین این دو ن

 برآمده است.

با همیین  قوقی که در دمان ائمه هم نبوده است.ح یهاتیشخصنسبت به سائر  میدهیماین مطل  اول بود اگر اثبات شود آن را توسعه 

 یک گام دیگر برداریم. میتوانیممنطق و روج 
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 مطلب دوم
بیرای  تیوانیمیرا وقف نمود. حال آییا  یامغاده مث    توانیمبرای شخصیت حقوقی مثل فقراو و مسجد توضیح مطل  دوم این است که 

شخصی اموال ییود را بیرای تقوییت  مث   حقوقی مثل بیمه و بانک که در دمان معصومین نبوده نیز چیزی را وقف نمود؟  یهاتیشخص

 بورس وقف نماید، آیا چنین وقفی صحیح است؟

دارد. در  و این روایت اط ق دارد و فقط نیاد به قصد قربیت 1«حس  ما یوقفها أهلها تکون الوقو »مسلما  این وقف صحیح است چرا که 

اموال ییود را وقیف  تواندیماین عناوین جدید مثل بانک و بیمه فرقی با عناوینی مثل علماو و فقراو وجود ندارد و همان طور که شخص 

الوقیو  »حقوقی مستحدثه کند. تا به اینجا تمسک بیه نیص  هایشخصیتاموال یود را وقف بانک یا دیگر  تواندمیعلماو یا فقراو کند، 

 و رویممیدرست است. در ادامه به سراغ ارتکاد عق و  هاوقفتمامی این  گوییممیو  کنیممی« س  ما یوفقها اهلهاتکون ح

برای این عناوین وقف انجام دهییم  توانیممیوقتی ثابت شد به حس  نص  گوییممیدر قسمت دوم تمسک به ارتکاد عق و مس کنیم و 

است که فرقی بین وقف و دیگر تصیرفات شیرعی مثیل بییع و  گونهاینو وقف یک عنوان مشروع برای این عناوین است. در ارتکاد عق و 

 هبه و قرض و... وجود ندارد.

 ع بدانیم.اگر چه نتوانیم شخصیت حقوقی را مشرو شودمیطبق این دلیل حداقل تمام تصرفات او مشروع 

ناوین شخصیت حقیوقی کیه آن را ببخشیم به تمام ع مشروعیت به برکت تلفیق ادله وقف و ارتکاد عق و توانیممیثابت شود اگر این راه 

 . به این صورت که هر عنوانی که امکان مالکیت مال موقوفه را دارد تمامی حقوق دیگر نیز برای او ثابت است.کنیممیاعتبار 

 خالصه دلیل
بیا  شیودمیمالک شیود بیه کمیک ارتکیاد عقی و م دمیه برقیرار  مث    تواندمیبه طور ی صه در مرحله اول گفتیم که وقتی شخصیتی 

اعتبیاری جدیید بیه  هایشخصییتدر مرحله دوم گفتیم اد آنجا که وقیف بیرای . مشروعیت سایر تصرفاتی که برای او نصی وجود ندارد

ا مشیروعیت ب شودمیبه کمک ارتکاد عق و م دمه برقرار  یعنی آن عنوان صاح  آن مال موقوفه شود،امکان دارد و وقف هم   نقل حس

 .دهندمیین عناوین اعتباری انجام سائر تصرفاتی که ا

 آنچه در این دلیل محل بحث است این است که م دمه را قبول کنیم. آیا واقعا  در دمان معصوم چنین ارتکادی قابل اثبات است؟

با قصد قربت در امور راجح اموال یود را وقف  تواندمیدر ناحیه وقف برای عناوین اعتباری به برکت اط ق نص، اشکالی نیست و شخص 

 شرکت یا بانک نماید.

و می فرماین ممکن است ظنی نسبت وجود چنین ارتکیادی حاصیل شیود لکین  کنندمیاثبات چنین ارتکادی را آیت ال ل حائری اشکال 

بگیوییم تعیدی اد وقیف بیه  مث   م دمه را ثابت کنیم و  الجملهفیدر اینجا ممکن است  ندارد و به نظر ایشان قابل اثبات نیست. ایهفاید

 عناوین اعتباری و حقوقی است. تصرفاتهبه ثابت است لکن این مقدار کافی نیست و آنچه به دنبال اثبات آن هستیم مشروعیت تمامی 

 د و آله الطاهرینو صلی اهلل علی محم                                                                                                                                 
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