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 بسم اهلل الرحم  الرحنم
 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
(751) 

 اليورود األمارة على االحتمال البدوي والمقرون بالعلم اإلجم
 مث إن البحث تارة جيري يف ورود األمارة على احتمال العقوبة )أو حكومتها على احتماال التكلياأ أو احتماال ال ارر حساج الولاوث الا ال 

اردة األماارة و  املذكورة آنفاً( يف الشبهات البدوية، فاألمر كما ذكر، واخرى جيري يف احتماال العقوباة  أو التكلياأ يف أفاراع العلام اومجاا  وها 
 أو أمر آخر؟ فنقول:  1أو حاكمة عليه أو العكس

 االحتمال في العلم اإلجمالي اما متولد أو مؤكد
 إن املوضوع يف العلم اومجا  هو )االحتمال احملفوع به ا بالعلم اومجا  ا( فهو أقوى من جمرد االحتمال البدوي. قد يقال:

 ماالن:قد يقال: بأنه يف العلم اومجا  يولد احت ولك 
 .الشبهة البدوية ىمقت ما كان  األول:
 .2االحتمال الناشئ منه الثاني:

ى وعليااه: فالبااد لتقاادم األمااارة علااى االحتمااال يف أفااراع العلاام اومجااا  ماان ااميااة )احلكومااة( عليهمااا معاااً بااان يقااال بااان االمااارة حاكمااة علاا
 الناشائ مناه )مان العلام اومجاا ( وال تكفاي حكوماة األماارة علاى أحاد االحتماالنياالحتمال البدوي السابق على العلم االمجا  وعلى االحتمال 

فرتفا   حكماً فقط، وبعبارة أخرى: األمارة حاكمة ألهنا مؤمنة ومنزِّلة لالحتمال )كال االحتمالني( منزلة العدم، ولذا تولج احنالل العلم االمجا  
 اهنا تكون واردة عليه.منجزيته، واما ان كان علماً امجالياً بالعقوبة ف

 هيا صورتان: احتمال: نابع م  العلم اإلجمالي وآخر مؤكد الحتمال البدوية
 لكن التحقيق هو: أن االحتمال يف موارد العلم اومجا  على قسمني: فتارة هناك احتمال يتوّلد منه، وأخرى هناك احتمال يتأكد به:

 أن يسبقه ولوداً ويكون قبله، كما لو علم بسقوط قطرة دم يف أحد االنائني وكان قب  ذلا  قادفاملتولد هو الناب  من العلم اومجا  من دون 
 ش  ابتداء يف سقوط قطرة بول فيه، فإن هذا االحتمال غري ذل  وقد اضيأ أحدمها لآلخر.

 قطاارة دم إمااا يف هااذا اوناااء أو ذاك، فااإنوأمااا املتأكااد بااه كمااا لااو احتماا  سااقط قطاارة دم ابتااداء يف هااذا اوناااء )األول( مث علاام إمجااااًل بسااقوط 
 احتمال جناسة اوناء األول تتأكد حينئٍذ.

 فلألمارة حكومتان أو ورودان
 وماةوحينئٍذ فإن األمارة بقيامها على فهارة هذا اوناء األول تكاون ااا احلكوماة او الاورود مان لهتاني: احلكوماة علاى االحتماال البادوي واحلك

 العلم اومجا ، والسر يف ذل  أن األمارة احناللية فتفيد كلتا احلكومتني إذ تكون كأهنا دليالن مستقالن. على االحتمال الناب  من
 ورود األمارة على عدة علوم إجمالنة او على احداها فقط

وط قطارة باول او ما  اوناائني وعلام بساق وذل  نظري حكومة األمارة الواحدة على عادة علاوم إمجالياة، كماا لاو علام بساقوط قطارة دم يف أحاد
حكماااً   اوقطعااة ميتااة يف أحاادمها أي اااً، مث قامااى أمااارة علااى فهااارة هااذا اوناااء فإهنااا تولااج احنااالل كااال العلمااني اومجاااليني بالنساابة لالناااء االول

 لكوهنا احناللية كما سبق.

                                                           

 أي العلم االمجا  حاكم على االمارة او وارد. - 1
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لاو قاماى علاى عادم ساقوط دم يف هاذا اونااء سااكتة عان ساقوط  3نعم، ميكن حكوماة األماارة علاى أحاد العلماني اومجااليني دون ااخار كماا
غريث وعدمه، ومنه يعلم إمكان ان حتكم على االحتمال البدوي دون االحتماال الناشائ مان العلام اومجاا  أو العكاس كماا  لاو قاماى علاى عادم 

قاماى علاى عادم  4اءة أو احلرماة علاى االحتماالني، أوسقوط الدم يف هاذا، فيبقاى االحتماال البادوي بساقوط قطارة باول فياه قائمااً، وهاو جمارى الا  
 سقوط بول فيه فيبقى العلم اومجا  حباله.
 مسؤولنة الفقنه في مرحلة االستيباط

 يف ومنااه يعلاام: أن علااى الفقيااه مالحظااة كافااة حمااتمالت الق ااية ولوانبهااا إذ قااد حتاا د األمااارة علماااً إمجاليااا دون آخاار أو ترفاا  الشاابهة البدويااة
 ع العلم اومجا  دون االحتمال الناب  منه أو العكس.أفرا

 المرجع لسان األدلة
  وعليه فالبد من حلاظ لسان األمارة وأن مصّبها نفي األثر مطلقااً كنفاي كاون هاذا جنسااً أو مصاّبها نفاي أحاد املاؤثرات أو نفاي مجيعهاا، وذلا

 مما يك ر االبتالء به يف باب الق اء ويف فقه الدولة أي اً.
 اذج تطبنقنةنم

مااا لااو علاام بأنااه باااع أحااد هااذين وعلاام إمجاااالت بأنااه وهااج أحاادمها، ال مااا إذا علاام بأنااه إمااا باااع هااذا )ماان ضاامن الشاايئني( أو  ومنن  االمثلننة:
يف  5افههنا علمان إمجاليان مؤدامها واحد وهو خروج أحادمها مان ملكاه وحرماة تصارفه يف أحادمها، فالباد مان أماارة واردة او حاكماة عليهما وهبه،

واماا لاو  احد الفردين )كأن تقوم على أنه مل يهج ومل يب  هذا االول وإال بقي أحد العلمني منجزاً  فيه )يف األول( وهو كاع يف حرمته، كال اا،،
 قامى االمارة على نفي كال الفردين فإهنا تصطدم م  العلم االمجا 

 قد إحدامهاما لو علم بأنه فلق إحدامها وعلم إمجااًل بفسخ ع وميها:
 مااا لااو علاام بااأن أحاادمها سااارأ، وعلاام بااأن أحاادمها ماارتنٍي، )وأراد الشااراء بعااني مااا امااا( فالبااد ماان مالحظااة مصااّج األمااارة النافيااة أو وميهننا:

 امل بتة وه  ت بى حلية هذا املال خاصة أو ت بى عدم كون هذا مسروقاً خاصة أو غري ذل .
ااق( ففااي األولمااا لااو شاا  يف فسااق هااذا أو عاادم كفاء وميهننا:  تااه يف حالااة ويف حالااة اخاارى لااو علاام علماااً امجالياااً بفسااق أحاادمها )أي بأنااه ف س 

 نستصحج العدالة م  سبقها، دون ال ا، لتعارض االستصحابني.
 وللحديث صلة بإذن اهلل تعاىل..

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهري 
 
 6(بالجهل القول في خنر ال أنه كما ،الحكم ع  الصمت في خنر ال):  قال االمام امري املؤمنني 
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