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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(383) 

 اإلقرارمن الثمرات: 
أيضاً فانه لو أقر عمرو بان بعض ما ميلكه هوو لييود ف فسورا باملسواد فانوه  االقرار فان الثمرة تظهر فيهومنها: 

مما ميلكه بناء على رأي املشهور أو األكثر كما نقله يف اجلواهر وارتضاا ِمن أن وقف املساد ليس وقف حتريور بو  
وأموا لوو أقور بومثلك ف ، عنه عرفواً  لالنصراف ؛هو وقف متليك جلميع املسلمني، فانه ال يقب  وإن صدق عليه امللك

فسرا حبق اخللو، بناء على ملكيته له بنحوو امللوك املوبعذض ااتواً وآًواراً كموا سوبق، صو  وال و وه لودعو  االنصوراف 
 ههنا.

ك اَل م  ووإن كووان هووو موون الوو كونووه إقووراراً كمووا انووه لووو أقوورذ بووان هوومثا مسوواد أو مفتووون عنوووة،   يقبوو  موون حيوو   
 ب  يف حصته.عكس ما لو أقرذ باملشاع فانه يق

 والنذر
)النمثر( فلو نمثر انه إن ملك شيئاً تصدق بكمثا، ف وقف أحدهم مساداً أو حسينية يف حملتوه بو  يف أيوة ومنها: 

 بقعة من العا  فانه ال يتحقق نمثرا بمثلك وإن قلنا بانه يدخ  يف ملكه وملك سائر املسلمني، لالنصراف عنه عرفاً.
 حكم تعدد اإلطالقات

مووا اكوور موون تعوود  إلالقووا  امللووك وان لووه أنواعوواً متباينووة بالوومثا ، فيكووون كا سووالم والكفوور  انووه لووو صوو ثممم 
 وحنومها مما له إلالقا  متعد ة فحينئمٍث فاما أن نقول باالشرتاك اللفظي أو االشرتاك املعنوي:

 بناء على االشتراك اللفظي: اإلجمال
بني السنخ اآلخر وهوو املوبعذض ااتواً وآًواراً أو نظوائرا، فلوو املعىن املعهو  و  بنيبان امللك مشرتك لفظي  فإن قلنا

َا ِِال  فمي ِملم   كوو ور  لفظ امللك يف رواية َا قماْبم ا ِمْلم   (1) الا ِعتم َا ِِال  بماْعمدا ِمْلم   (2) واالا ِعْتم الا و (3)الا ِعْتم
ا تاْمِل     اللهم إال بأحد و هني: ،جمماًل مر  اً بينهما نة فانه يكونفلو   تكن قرينة معي   (4)بماْيعا ِِال  ِفيما
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 وال ِجمال في صورتين
لووو تعوود    امووفي ان يقووال بووان اسووتعمال اللفووظ يف أكثوور موون معووىن، ممكوون وواقووع وحسوون وانووه األصوو األول: 

يف حب  سوابق  وقد أوضحنا ،معاين اللفظ فحم  عليه حممول وكان صاحلاً للحم  عليها مجيعاً أو على عد  منها
احملوال هوو اسوتعمال اللفوظ يف أكثور مون معوىن علوى أن يكوون كو  منهوا متوام املورا  ال  و ا  إمكان وحسن الوك وان
ِن للقممر ن رهممراط وبونمما ولبونممى بوممن ِلممى هووو موون و وووا واكرنووا يف حبوو  آخوور ان الووك  ،بووأن يكووون بعووض املوورا 

بنحو املشرتك اللفظي بوني اواهرا ومعانيوه البالنوة بوضوع ال يعلموه إال وان احد  و وهه ان يكون  (1)سبعة أبون
 حمتملة أخر  لعلها قاربت التسعة فرا ع. اً كما اكرنا و وه  ،الراسخون يف العلم

 وعلى همثا فيشم  مث  )ال وقف إال يف ملك( كال النوعني من امللك فيص ، عليه، وقف السرقفلية أيضاً.
فووان املعووىن املرتكووي موورا  قطعوواً وأمووا  (2) املعهووو  املرتكووي موون امللووك هووو القوودر املتوويقنان يقووال بووان املعووىن الثمما:ي:

بتعد  الدال واملدلول واًبتنا حتققه  بإرا هتما اآلخر فقد يكون مرا اً إن قلنا مثاًل باستعمال اللفظ فيهما معاً أو قلنا
 فالقدر املتيقن هو املعىن املعهو . مرا اً، وقد ال يكون
 على االشتراك المعنويبناء 
بوووان لفوووظ امللوووك مشووورتك معنووووي فهوووو شوووام  لكووو  أنوووواع امللوووك علوووى اخوووتالف ماهياهتوووا، إال أن يقوووال  وِن قلنممما

لكنه    تام إا االنصراف الناشئ من ندرة الو و  بو  مون عدموه لويس بصوارف فعودم  ،باالنصراف إىل امللك املعهو 
ااتاً وآًاراً( ب  عدم تصورهم لوه  و  مو وب لالنصوراف املسوتقر  ايتوه انوه و و  همثا النحو من امللك سابقاً )املبعذض 

انصووراف بوودوي، نعووم لووو قيوو  بووان كثوورة اسووتعماله يف املعووىن املعهووو  وعوودم و ووو  هوومثا املعووىن املسووتحد ، أو وود أ نووس 
دة املنووال فتأموو   عووو  بعيوو قوود يقووال با ووا للفووظ، لكووان االنصووراف تاموواً لكوون  هووةً الوومثهن بوومثلك املعووىن حبيوو  أو وود وِ 

 وتدبر.
، سبعة فرا ع فانه مما ينفع يف مناشئ االنصراف، مما يو ب الصرف أو ال يو بهوقد مضى يف حب  سابق ان 

 .واهلل اهلا ي تنقي  املقام بإان اهلل تعاىل
 وصلى اهلل على محمد و لى الواهرين

 
نماه ْم خ ل قاط واِِْن  ماا اْصواحابا قماْوٌم ِفي واْجى  ِلل ِى فِ  :قال رسول اهلل  يِى ِرضطى ِِال  كاانا أاْعظام ه ْم أاْجراط أاْحسا
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