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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(732) 
 اكم حسب نظر الشيخوجه تقدم الح

الشيخ إىل أن تقدم احلاكم على احملكوم إمنا هوو لنارريهوه إليوه ال ألرهريهوه، وعليوه حىت وه حون لوو كوان أضوعن رهووراف نون احملكووم حىت وه ذهب 
 الشارحية.و يقدم عليه ملكان الناررية 

 وجود لحاظين في الحاكم ولحاظ واحد في المحكوم
جههووني  احلوواكم للنوواررأن  هووولماتووه نووا إضوواحاح توضووي ية وعلووى نووا اسووهفا م احملقوو  اليوو    ننووه  علووى نووا يسووهفا  نوون كوالوجووه يف كلوو  

 وحلارني أو حقل رهورين، بينما ال يوجد للم كوم إال حلاظ ورهور واحد حيهقدم احلاكم عليه بذل .
هه للدليل اآلخر ورهورم يف كلو ، أنوا احملكووم أن احلاكم له حلاران  حلاظ  اللهه على ندلوله ورهورم حيه، وحلاظ  ظرم وشارحيتوضيحه: 

حووال  ظوور لووه إال إىل ندلولووه وال  ظوور لووه إىل الوودليل اآلخوور موإال لكووان كوول ننهمووا حاكموواف علووى اآلخوور وهووو خوورو  عوون الفوور  إن    قوول بعوودم 
 تصوير له(.
يكن لل اكم  ظور ورهوور آخور لكوان نقه وى  إىل ندلوله حقط عار   ظر احلاكم إىل ندلوله، حلو   –أ  احملكوم  –كان  ظرم   فحيث

لوذا يقودم األقووى رهووراف وهوو اخلواص  ؛القاعدة تقدمي أقوى الظهورين ننهما حيكون حينئٍذ كاخلاص والعام إك ال  ظر أل  ننهموا إال إىل ندلولوه
ري نعوار  حيهقودم احلواكم علوى احملكووم حر  العام أقوى رهوراف تقدم عليه، لكن الفر  أن احلاكم له حلواظ ورهوور آخور نون  ولو ولذا  ؛عا ة

  .بربكة هذا الظهور أو الل اظ  ري املعار  
حووىتكا أرا  احملكوووم أن يعووار  احلوواكم كووان ال بوود نوون قرينووة خارجيووة تسووندم ليكووون مبوواحلاف بداللهووه الذاتيووة و عو ووة القرينووة اخلارجيووة وعليههه: 

 بل إكا ش  حيها تقدم احلاكم إك األمبل عدنها. ، توجد هذم القرينة تقدم احلاكمملعارضه احلاكم بداللهه الذاتية ونعو ة  ارريهه، حىتكا  
املباشورة علوى ن ومو ما ال تسوهل م أقوائيهوه نون احلواكم نون حيوث ا موو  إك  نن حيث  اللههمواأن اقوائية احملكوم نن احلاكم والحاصل: 

 احلاكم بل اظ  ظرم يكون أقوى  ائماف.
 الثة وقد يكون الناظر أضعف في ناظريته من المحكوم في داللتهجواب اليزدي: األقسام ث

يف مالنظوور( وإن  ارريووة  بذهابووه إىل الهفصوويلأجوواب احملقوو  اليوو    عوون كلوو  بوو ن كووالم الشوويخ مبوو يل يف مبووورتني  ون ال ال ووة وكلوو  وقههد 
يهقوودم علووى احملكوووم قهووراف مأقووول  بوول هووذا عووو  إىل أرهوور ح ينئووٍذ  وقوود يكووونإك قوود يكووون احلوواكم يف  ارريهووه  صوواف   احلوواكم علووى أقسووام  ال ووة

 حهدبر جيداف(.حمنش  األرهرية خمهلن  ون نالكيهها والناررية ال تكون إال طريقاف هلا،  ،نعا لة األرهرية
يهوه للودليل  اللوة احلواكم علوى ندلولوه نوا ضوميمة  ارر أن تالحو  مموو   حيلو ماحلاكم يف  ارريهه أضعن نن احملكوم يف  اللهوه  وقد يكون

وإن كووان اآلخوور أقوووى تقوودم هووو علووى املوودعى  ااآلخوور حووىتن كووان نوون حيووث ا مووو  أقوووى رهوووراف تقوودم علووى الوودليل اآلخوور وإن تسوواويا تعارضوو
 .حكونهه ر م  بوح  ارريهه

 هذا نلخص كالنه نا بعض اإلضاحة والهطوير واحلذف أي اف.
ما إكا كان احلواكم  صاواف يف النظور إىل كلو  احملكووم وإن كوان رواهراف يف أمبول املودلول وإلي   ص عبارته  مقلت  هذا إمنا يهم بال إشكال حي

يصوري  ن لوة الونص يف أمبول بل كان  اللهه على أمبل املدلول يف  اية ال عن، أو كان  ظرم أقوى نون  اللوة احملكووم علوى ندلولوه، حىت اوه حينئوٍذ 
وأنووا إكا حوور  كووون  اللووة احملكوووم علووى ندلولووه أقوووى نوون  اللووة احلوواكم يف  ظوورم  يووث  كوون  أو  ن لووة األرهوور لهقويووة املوودلول بووالنظر، املوودلول

ندلولوه النظور  احملكووم يف عور  نودلول احلواكم ويف عور   ظورم أي واف،  عوا أنا هوذا احلواكم بل واظ  وام  حه عن  ظرم، حال يهمُّ، إك نودلولمبر 
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م عليوه وال تهوا  إىل قرينوة أخورى، بول هوو قابوٌل لصورحه عون النظور أي واف كموا هوو قابول لصورحه أقوى يقد (1مواألمبلي نعار ٌ  باحملكوم، حىتكا كان
 .(2معن ندلوله(

صوووالة..(، ولوووو بقرينوووة خارجيوووة كموووا هوووو   مال حووور ..( نووو الف عووون النظووور إىل قولوووه متوضووو  للوقوووال  محلوووو حرضووونا إنكوووان مبووورف قولوووه 
املفوورو  يف كالنووه مقوود  سوورم( حنقووول   كوون أن يكووون  اللووة قولووه  متوضوو ...( علووى وجوووب الوضوووا، ولووو كووان حرجيوواف، يف  ايووة القوووة، بوو ن 

حرضونا كو وه أقووى نون رهوور  يث يظهر ننه وجوب الفر  احلرجي أي واف يف خصووص املقوام، حوىتكا يكون الوضوا مماا يكون  الب أحرا م حرجياف 
عكوووأل األنووور، وإكا كا وووا نهسووواويني  هوقووون، حيكوووون حوووال احلووواكم يإىل  ليلوووه، مننوووا تقووودمي األول بووول  (3ممال حووور ..( يف هولوووه للوضووووا و ظووورم

 .(4مواحملكوم حال املهعارضني يف أنا املناط هو أرهرية الداللة(
 الشيخالملخص: الحكومة للكيفية بحسب اليزدي وللكمية بحسب 

ونلخوص كوالم اليو    أن مالكيفيوة( هوي  ،  نلخوص كوالم الشويخ أن مالكميوة( هوي املرجوا يف احلكونوة(5موبعبارة أخرى بن و آخورأقول: 
الكيفية تقدنت وإال حال؛ إك الشيخ حيث رأى وجو  حلارني قدنهما على نا حيه حلواظ واحود  ظوراف ألن املرجا النهائي وان الكمية إكا ا هجت 

ال ووا) مالنارريووة( يبقووى نوون  ووري نعووار  حيهقوودم، أنووا اليوو    حوورأى أن الل وواظ ال ووا) يف احلوواكم حيووث كووان ع ووداف ملدلولووه قووواام حوو  ه  الل وواظ 
أو بربكوة قرينوة خارجيوة ك ك ريوة كوون أحورا  الوضووا، يف ن الوه، حرجيوة، أقووى كوان هوو املقودم ولوذا  (6ماحملكوم بذاته حىتكا كان كين   الكين   الكمُّ 

احملكوووم يف عوور  نوودلول احلوواكم ويف عوور   ظوورم أي وواف،  عووا أنا هووذا احلوواكم بل وواظ  ووام ندلولووه النظوور  واألمبوولي نعووار ٌ   إك نوودلولال  مقوو
 باحملكوم، حىتكا كان أقوى يقدم عليه، وال تها  إىل قرينة أخرى(.

 وأل ه يصب حيه.نا األول إليه لوحدته عرحاف  ك ن الشيخ ع ل الل اظ ال ا) عن األول لطوليهه، والي    ضماه  :وببيان آخر
حيووث جعوول الشوويخ قرينووة النظوور اووا يوواجل احلوواكم علووى احملكوووم، قابلووه اليوو    بقرينووة يف جا ووب احملكوووم حقوود تعووا ال كميوواف وبعبههارأ أخههر : 
 أي اف والغلبة لألقوى.

 اقوائية داللة المحكوم إن لزم من تقدم الحاكم عليه خروج األكثر
لسر يف قوة  اللة ن ل متوض  للصوالة( إكا كوان أ لوب أحورا  الوضووا ضوررياف أو حرجيواف، مموا جعلوه يهقودم علوى مال حور ( حيصورف ال إن اثم 

متوضوو (  لا علووى أنا وجوووب األحوورا   وور ، هووو ان اسووه ناا األك وور قبوويل حووىتكا كووان  الووب نوووار  الوضوووا نوو الف حرجيوواف هحوور  عوون الشوومول مل لوو
 (7مان الذ  أك ر أحرا م خارجوة عنوه مأو مموا سوهخر  عنوه( واسوه ناا األك ور كنظوريمو حهماف وإال لكان نن جعل احلكم للعن قصو ٌ نو  نرا ٌ احلرجية 

موة ، هذا كله على املبا املعروف الذ  يله م به الطرحان مالشيخ والي   ( وقد سب  نناا أ ه ال إطالق له وأن هناك وجوهواف راج وة يف احلكقبيل
ق وسي يت الكالم عون نوا عرب وا عنوه بالسور يف قووة الداللوة إك حورا  احلكم على نا أك ر أحرا م خارجة عنه أو مما سهخر  عنه حراجا. تقه ي جعل

 البعض يف هذم اجلهة بني احلاكم واخلاص ح  هظر.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ِإنَّ  :ثُمَّ يَهُقولُ  ،فَهَقاَل َمْرَحباً ِبَوِصيَِّة َرُسوِل اللَِّه  ،َءُه طَاِلُب ِعْلم  ِإَذا َجا كان اإلمام علي بن الحسين   قال اإلنام الباقر 
  ْت َلُه ِإَلى اأْلََرِضيَن السَّابَِعةطَاِلَب اْلِعْلِم ِإَذا َخَرَج ِمْن َمْنزِِلِه َلْم َيَضْع رِْجَلُه َعَلى َرْطب  َو اَل يَاِبس  ِمَن اأْلَْرِض ِإالَّ َسبَّحَ 

 515ص 2اخلصال   
                                                           

 أ  احملكوم. (1م
 .63كهاب الهعار  مللي   ( ص (2م
 أ  نن  ظر ال حر  إىل  ليل الوضوا. (3م
  فأل املصدر. (4م
 هما لكن بهغيري البيان.نروح كال علىأ  نا احلفاظ  (5م
 .وهو مما   يفه (6م
 أ لب أحرا م  ري نشمولة له. وهو جعل احلكم على عنوانٍ  (7م


