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 تعارض األدلة وطرؽ دفعها (القسـ الثالث : ) 
   . : التناقض واالختالؼ بيف الدليميف الثابتيف يراد بالتعارض

، ألف اهلل تعػػػالو ناػػػبها  الىػػػات يهتػػػدي بهػػػا  وهػػػذا الىعنػػػو ال و ػػػود لػػػأل لقيقػػػة فػػػ  األدلػػػة ال ػػػر ية
ذلػؾ  ػف كالىػأل، فقػاؿ: ال  فػال  الىكمفوف ف  الطريؽ إليػأل، والتعػارض ىنػاقض لهػذح اللقيقػة، وقػد نفػو اهلل 

[، فسػػمـ ىػػف االخػػتالؼ 28يتػػدبروف القػػرلف ولػػو كػػاف ىػػف  نػػد ايػػر اهلل لو ػػدوا فيػػأل اختالفػػا كثيػػرا    النسػػا :
نأل لكتاب  زيز ) ( ال يأتيأل الباطؿ ىػف بػيف يديػأل وال ىػف خمفػأل تنزيػؿ ىػف 14و اـ ىف الباطؿ كىا قاؿ: ال وا 

سػػالـ ىػػف التعػػارض كسػػالىة القػػرلف، فكمػػأل ولػػ  اهلل تعػػالو  بيػػأل [، وكػػالـ ن18ػػػ 14لكػػيـ لىيػػد    فاػػمت: 
 [.1ػ 3( إف هو إال ول  يولو    الن ـ: 3وت ريعأل، كىا قاؿ سبلانأل: ال وىا ينطؽ  ف الهوى )

نىػػا يو ػػد التعػػارض فػػ  نظػػر الى تهػػد النتفػػا  العاػػىة، وورود الخطػػ والقاػػور فػػ  الفهػػـ، وخفػػا  األدلػػة  أوا 
 . طبع الب ر إال الىعاـو  وو وهها  ميأل ، ىىا هو

فمىا كاف يىتنع التعارض لقيقة ف   دلة ال رع فعمو الى تهد إذا ظف ذلؾ بيف دليمػيف  ف يسػمؾ بػاذال 
وسػػػعأل ىػػػا يواػػػمأل إلػػػو اللقيقػػػة الىػػػرادة لم ػػػرع، ىػػػع استلظػػػار  ف التعػػػارض فػػػ  ذهنػػػأل وظنػػػأل ال فػػػ  األدلػػػة 

 . لقاورح وكىالها
 : الىتناسقة ىع هذح الىقدىة تتىثؿ ف  الترتيب التال الىنطقية  : * ترتيب ىسالؾ النظر

ػػػ فػػعف تعػػذر فػػالتر ي  3 . ػػػ فػػعف تعػػذر فالبلػػث فػػ  إىكػػاف النسػػ 8 . ػػػ إ ىػػاؿ الػػدليميف بػػأي طريػػؽ ىىكػػف4
   . بالقرائف

 . إ ىاؿ الدليميفػ 4
ع األاػػؿ فػػ   ف يبػػذؿ الى تهػػد وسػػعأل لم ىػػع والتوفيػػؽ بػػيف الػػدليميف الىتعارظػػيف،  ريػػا ىػػ : * الىقاػػود بػػأل

 . وتلقيؽ ىقاود ال ارع بخطابأل ئنف  التعارض الطار 
   : وف  )قوا د االستنباط( ىا يسا د الى تهد لتلقيؽ ذلؾ، و هـ ذلؾ ثالث قوا د

 األولو: بنا  العاـ  مو الخاص.
 . فينظر إف كاف  لد النايف  اىا، وكاف اآلخر خااا، فيخرج ذلؾ الخاص ىف العىـو بهذح القا دة

 نية: لىؿ الىطمؽ  مو الىقيد.والثا
وذلؾ  يظا بالنظر إلو ىا بيف الدليميف ىف اإلطالؽ والتقييد، فعف و د لىؿ الىطمؽ  مػو الىقيػد، وسػبؽ ىػف 

 (.والخاص  ىثمتها والت  قبمها ىا فيأل كفاية ف  ىبلث  )الىطمؽ والىقيد، والعاـ
 . كتعميقأل بظرؼ  و افة والثالثة: تأويؿ  لد الدليميف  مو ىعنو ىناسب ىف اير تكمؼ،
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ىثالػػأل: ىػػا ورد فػػ  كتػػاب اهلل تعػػالو ىػػف ليػػات األىػػر اإل ػػراض  ػػف الى ػػركيف، وىا ػػا  بعػػد ذلػػؾ ىػػف األىػػر 
بقتالهـ، فظاهر الاورتيف التعارض، ولذا اارت طائفة إلو اد ا  النسػ  آليػات اإل ػراض ب يػة القتػاؿ التػ  

فػػػعذا انسػػػػم  األ ػػػػهر اللػػػػـر فػػػػاقتموا الى ػػػػركيف ليػػػػث  ااػػػطملوا  ميهػػػػا بػػػػػ)لية السػػػػيؼ( وهػػػػ  قولػػػػأل تعػػػػالو: ال
نىػا هػذح ىرلمػة ايػر األولػو، 5و دتىوهـ   اآلية التوبة: [، فد وى النس  بهذح اآلية د وى ظعيفة ىػردودة، وا 

ذا اقتظو السيؼ فهو باؽ ىلكـ.  فعذا اقتظو الظرؼ لكـ اإل راض فهو باؽ ىلكـ، وا 
ىػؿ بكػال الػدليميف لااػؿ فيػأل، ولػو ىػف و ػأل، وهػذا وا ػب ىػا و ػد وىا كاف ىف هذا النىط ىف األدلػة فػعف الع

 . إليأل الفقيأل سبيال
 . ػ الناس  والىنسوخ8

لغة: الرفع واإلزالػة، وىنػأل يقػاؿ: )نسػخت ال ػىس الظػؿ(  زالتػأل، و)نسػ  الكتػاب( رفػع ىنػأل  : * تعريؼ النس 
 إلو ايرح.

 ىمػػ   زئػػ  ثبػػت بػػالنص ورد  مػػو وااػػطاللا: رفػػع لكػػـ  ػػر    ىمػػ   زئػػ  ثبػػت بػػالنص بلكػػـ  ػػر   
 . ، ليس ىتاال بأل خالفأل ىتأخر  نأل ف  وقت ت ريعأل

 فالرفع هو )النس (، واللكـ ال ر   الىرفوع هو )الىنسوخ(، واللكـ ال ر   الىتأخر هو )الناس (.
   : * ثبوت النس  ف  الكتاب والسنة

لػأل تعػالو: ال ىػا ننسػ  ىػف ليػة  و النس  واقع ف  ناوص الول  بداللة الكتاب والسنة ، فىػف ذلػؾ قو 
ذا بػدلنا ليػة 401ننسها نأت بخير ىنها  و ىثمها  لـ تعمـ  ف اهلل  مػو كػؿ  ػ   قػدير    البقػرة: [، وقولػأل: ال وا 

( قػؿ نزلػأل روح القػدس ىػف ربػؾ 404ىكاف لية واهلل   مـ بىا ينزؿ قالوا إنىا  نت ىفتر بؿ  كثرهـ ال يعمىوف )
[، وقولػػػأل: ال يىلػػػوا اهلل ىػػػا ي ػػػا  408ػػػػ 404وهػػػدى وب ػػػرى لمىسػػػمىيف    النلػػػؿ: بػػػاللؽ ليثبػػػت الػػػذيف لىنػػػوا 

ذا تتمػػو  مػػيهـ لياتنػػا بينػػات قػػاؿ الػػذيف ال ير ػػوف لقا نػػا 33ويثبػػت و نػػدح  ـ الكتػػاب    الر ػػد:  [، وقولػػأل: ال وا 
 [.45يونس: ائت بقرلف اير هذا  و بدلأل قؿ ىا يكوف ل   ف  بدلأل ىف تمقا  نفس  إف  تبع إال ىا يولو    
، وتػػواتر  ػػف  واألىثمػػة اآلتيػػة قريبػػا ىػػف الكتػػاب والسػػنة  مػػو النسػػ  قاطعػػة باػػلة وقػػوع ذلػػؾ فيهىػػا

فرقػػة ، إال  ، وذهػػب إلػػو القػػوؿ بػػأل  اىػػة  ئىػػة اإلسػػالـ ىػػف السػػمؼ والخمػػؼ ذكػػر النسػػ   اػػلاب النبػػ  
 .اغيرة  دا ال يعتد بر يها 
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ف  تلقيؽ ىاملة الىكمؼ، فقد ينزؿ اللكـ ف   ىػر  ػديد  النس   ار  مو ىقااد ال رع : * لكىة النس 
ف تبػدوا ىػا فػ   ي ؽ  مو الىؤىنيف يراد بأل اختبارهـ واىتلاف اػدؽ إيىػانهـ، كىػا فػ  نػزوؿ قولػأل تعػالو: ال وا 

[، لتػو إذا ظهػر التسػميـ واالنقيػاد  نػزؿ اهلل 821 نفسكـ  و تخفوح يلاسبكـ بأل اهلل فيغفر لىف ي ػا     البقػرة: 
 ديؽ ىػػا فػػ  قمػػوبهـ: ال لىػػف الرسػػوؿ بىػػا  نػػزؿ إليػػأل ىػػف ربػػأل والىؤىنػػوف كػػؿ لىػػف بػػاهلل وىالئكتػػأل وكتبػػأل تاػػ

ليػؾ الىاػير    البقػرة:  [، ونزلػت 825ورسمأل ال نفرؽ بيف  لد ىػف رسػمأل وقػالوا سػىعنا و طعنػا افرانػؾ ربنػا وا 
ال اهميػة، فيرا ػ  ال ػارع اسػتعدادهـ اآلية بعدها بػالتخفيؼ، وتػارة يػراد بػأل التػدرج فػ  الت ػريع للداثػة النػاس ب

لذلؾ، كالتدرج ف  الاالة ف  قمة الركعات واألوقات، إلو خىس ف  اليػـو والميمػة بأوقاتهػا الىعموىػة، والتػدرج 
 فػ  الاػػياـ بفػػرض اػـو يػػـو والػػد  وال هػو يػػـو  ا ػػورا ، ثػػـ نسػ  باػػـو  ػػهر كاىػؿ هػػو رىظػػاف، وهكػػذا.

 [.408وا وهدى وب رى لمىسمىيف    النلؿ: : ال ليثبت الذيف لىن وهذا كىا قاؿ 
ولقيقة النس  تغيير لأللكػاـ بتغيػر األلػواؿ والظػروؼ، ىىػف يعمػـ ىاػال  خمقػأل تبػارؾ وتعػالو، ولىػا 
اىتنػػع  ف يكػػوف لمعمىػػا  ىػػف اإللاطػػة بالىاػػال  والىفاسػػد فػػ   لػػواؿ الب ػػر كعلاطػػة  مػػـ اهلل تعػػالو، اىتنػػع 

  أل ىػػف إبطػػاؿ  لكػػاـ ال ػػرع الىتيقنػػة بػػالظف، لكػػف لمعمىػػا  االهتػػدا  بىبػػدالقػػوؿ بالنسػػ  باال تهػػاد، لىػػا يقػػع بػػ
النس  ف  ىرا اة الظروؼ والىناسبات فيىا ى الأل اال تهاد ىف األلكاـ، فيفت   لدهـ ف  الىسألة ف  ظػرؼ 

 يكوف  مو خالفأل ف  ظرؼ لخر.
 لمقوؿ بأل، وه :  فاد تعريؼ النس  الىتقدـ ال روط الت  ال بد ىف توفرها : *  روط النس 

 ػ  ف يكوف اللكىاف  ر ييف.4
 ػ  ف يكونا  ىمييف.8
 ػ  ف يكونا  زئييف.3
 ػ  ف يكونا ثابتيف بالنص.1
 ػ  ف يكونا ىتناقظيف ف  الىعنو.5
 ػ  ف يكونا ىنفاميف.1
 ػ  ف يكوف الناس  ىتأخرا  ف الىنسوخ ف  ت ريعأل.7

 . فعذا ا تىعت هذح ال روط ف  لكىيف ا  القوؿ بالنس 
 وف  هذح ال روط ىنع وقوع النس  ف    يا ، ه :

 ػ التوليد والافات وسائر العقائد الىتناع التناقض فيها، وليست  لكاىا  ىمية.4
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ػ األخبار الت  لـ يقاد بها الطمب، كاإلخبار  ف األىػـ الىاظػية، واإلخبػار  ىػا سػيكوف كأ ػراط السػا ة، 8
 قتظيأل الر وع ىف اإلخبػار  مػو خػالؼ الواقػع فػ   لػد الخبػريفألف خبر الاادؽ يستليؿ الر وع  نأل لىا ي

  . 
ػ ناوص األخالؽ والفظػائؿ، فعنهػا ال يتاػور فػ  ىثمهػا التبػديؿ، فالفظػيمة ال يقابمهػا إال الرذيمػة، والاػمة 3

اسػ  تقابمها القطيعة، واإللساف تقابمأل اإلسػا ة، والكػـر يقابمػأل البخؿ،وهكػذا، وىػف  ػرط الناسػ  التقابػؿ بػيف الن
 والىنسوخ، فعىا هذا  و ذاؾ، ال ي تىعاف ف  التكميؼ.

ػػػػ القوا ػػػد الكميػػػة وىقااػػػد الت ػػػريع، ألنهػػػا كميػػػات، ولػػػـ يقػػػع فػػػ   ىيػػػع ىػػػا يػػػذكر ىىػػػا وقػػػع فيػػػأل النسػػػ  ىػػػف 1
ناوص الكتاب والسنة نس  لقا دة كمية، إنىػا  ىيعهػا وارد فػ   زئيػات األلكػاـ ر ايػة لمىقااػد الكميػة كىػا 

 يأل ف  )لكىة النس (.سبؽ اإل ارة إل
ػ  لكاـ  زئية اقترف ت ريعها بىػا دؿ  مػو تأبيػدها، كقولػأل تعػالو فػ  لػديث فػرض الاػموات ليمػة الىعػراج: 5

: ))ال تنقطػع اله ػرة لتػو تنقطػع  ))ه  خىس وهػ  خىسػوف، ال يبػدؿ القػوؿ لػدي((  ىتفػؽ  ميػأل[، وقولػأل 
 داود وايرح  ف ىعاوية[. (  لديث لسف  خر أل  بوالتوبة، وال تنقطع التوبة لتو تطمع ال ىس ىف ىغربها(

 : *  نواع ىا يقع بأل النس 
لىا كاف  ىر )النس ( قد فرغ ىنأل الرتباطأل بنزوؿ الول ، ثبت باستقرا  اػور النسػ   نػأل واقػع بأربعػة 

 :   يا 
لموالػديف  : نس  قرلف، كنس  قولأل تعالو: ال كتب  ميكـ إذا لظر  لدكـ الىوت إف تػرؾ خيػرا الواػية األوؿ

[ ب يػػات الىواريػث ىػػف سػػورة النسػػا ، واػػ   ػػف النبػػ  420واألقػربيف بػػالىعروؼ لقػػا  مػػو الىتقػػيف    البقػػرة: 
   قولأل: ))إف اهلل قد   طو كؿ ذي لؽ لقأل، فال واية لوارث((   خر أل  اػلاب السػنف وايػرهـ[، واػ

ف كػػانوا قػػد اخ تمفػػوا فػػ  الناسػػ : هػػؿ هػػو ليػػات القػػوؿ بنسػػخها  ػػف  ىػػاهير السػػمؼ، كػػابف  بػػاس وايػػرح، وا 
 ؟ الىواريث  ـ اللديث

والثان : نس  سنة بسنة، كافة التطبيؽ ف  الركوع، فعف  مقىة بف قيس واألسود بف يزيد:  نهىا دخال  مػو 
 بداهلل )هو ابف ىسعود(، فقاؿ:  امو ىف خمفكـ؟ قاال: نعـ، فقػاـ بينهىػا، و عػؿ  لػدهىا  ػف يىينػأل واآلخػر 

كعنا، فوظعنا  يدينا  مػو ركبنػا، فظػرب  يػدينا، ثػـ طبػؽ بػيف يديػأل، ثػـ  عمهىػا بػيف فخذيػأل،  ف  ىالأل، ثـ ر 
، فعػف  :  رواح ىسمـ[، نسخأل ىا ف  لديث سعد بػف  بػ  وقػاص  فمىا امو قاؿ: هكذا فعؿ رسوؿ اهلل 

 ابنأل ىاعب قاؿ: اميت إلػو  نػب  بػ ، فمىػا ركعػت  ػبكت  اػابع  و عمتهىػا بػيف ركبتػ ، فظػرب يػدي،
 فمىا امو قاؿ: قد كنا نفعؿ هذا، ثـ  ىرنا  ف نرؼ إلو الركب  ىتفؽ  ميأل[.
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والثالػػث: نسػػ  قػػرلف بسػػنة، وهػػو واقػػع فػػ  ىػػذهب طائفػػة كبيػػرة ىػػف  هػػؿ العمػػـ خالفػػا لم ػػافع  و لىػػد، وىىػػا 
 يذكرونػػأل لػػأل ىثػػاال: نسػػ  قولػػأل تعػػالو: ال كتػػب  مػػيكـ إذا لظػػر  لػػدكـ الىػػوت إف تػػرؾ خيػػرا الواػػية لموالػػديف

 الىتقدـ ذكرح قريبا: ))ال واية لوارث((. [ بقولأل 420واألقربيف بالىعروؼ لقا  مو الىتقيف    البقرة: 
 اهلل. وكوف القرلف والسنة وليا ال يىنع وقوع النس  بينهىا، ألنهىا  ىيعا ىف  ند

سنة، وهػو اللػاؿ التػ  والرابع: نس  سنة بقرلف، كنس  استقباؿ بيت الىقدس باستقباؿ الكعبة، فاألوؿ ثابت بال
اهلل بػػف  والىؤىنػػوف ىعػػأل فػػ  ىكػػة وبعػػد اله ػػرة زىانػػا، ونسػػخأل بالكتػػاب، فعػػف  بػػد كػػاف  ميهػػا رسػػوؿ اهلل 

ياػػم  وهػػو بىكػػة نلػػو بيػػت الىقػػدس، والكعبػػة بػػيف يديػػأل،   بػػاس رظػػ  اهلل  نهىػػا قػػاؿ: كػػاف رسػػوؿ اهلل 
ة   خر ػأل  لىػد بسػند اػلي [، و ػف البػرا  وبعدىا ها ر إلو الىدينة سػتة   ػر  ػهرا، ثػـ اػرؼ إلػو الكعبػ

اػػمو نلػػو بيػػت الىقػػدس سػػتة   ػػر  و سػػبعة   ػػر  بػػف  ػػازب رظػػ  اهلل  نهىػػا قػػاؿ: كػػاف رسػػوؿ اهلل 
يلب  ف يو أل إلو الكعبة، فأنزؿ اهلل: ال قد نرى تقمب و هؾ فػ  السػىا     البقػرة:   هرا، وكاف رسوؿ اهلل 

ف النػاس وهػـ اليهػود: ال ىػا والهػـ  ػف قبمػتهـ التػ  كػانوا  ميهػا قػؿ [ فتو أل نلو الكعبة، وقاؿ السفها  ىػ411
 [ ىتفؽ  ميأل[.418هلل الى رؽ والىغرب يهدي ىف ي ا  إلو اراط ىستقيـ    البقرة: 

 : * الو وح الت  يقع  ميها النس  ف  القرلف
 النس  ف  القرلف واقع  مو و وح، ه :

 ػ نس  اللكـ ىع بقا  التالوة.4
فاست هدوا  مػيهف  ربعػة ىػنكـ فػعف  ػهدوا فأىسػكوهف نسائكـ  تعالو: ال والالت  يأتيف الفال ة ىفىثالأل: قولأل 

[، نسػػػ  بقولػػػأل تعػػػالو: ال الزانيػػػة 45فػػػ  البيػػػوت لتػػػو يتوفػػػاهف الىػػػوت  و ي عػػػؿ اهلل لهػػػف سػػػبيال    النسػػػا : 
رظػػ  اهلل  نهىػػا [ كىػػا اػػ  ذلػػؾ  ػػف ابػػف  بػػاس 8والزانػػ  فا مػػدوا كػػؿ والػػد ىنهىػػا ىئػػة  مػػدة    النػػور: 

   خر أل  بو داود[، و ف  بادة بف الااىت رظ  اهلل  نهىا   خر أل ابػوداود[، و ػف  بػادة بػف الاػاىت 
: ))خػػذوا  نػػ ، خػػذوا  نػػ ، قػػد  عػػؿ اهلل لهػػف سػػبيال، البكػػر بػػالبكر  مػػد ىئػػة ونفػػ   قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 سنة، والثيب بالثيب  مد ىئة والر ـ((   خر أل ىسمـ[.
 
 
 . نس  التالوة ىع بقا  اللكـػ 8

بػػاللؽ، و نػزؿ  ميػػأل الكتػػاب،  قػػاؿ: إف اهلل قػػد بعػث ىلىػػدا  ىثالهػا: ليػػة الػػر ـ، فعػف  ىػػر بػػف الخطػاب 
ور ىنػػا بعػػدح، فأخ ػػو إف  ، قر ناهػػا وو يناهػػا و قمناهػػا، فػػر ـ رسػػوؿ اهلل  فكػػاف ىىػػا  نػػزؿ  ميػػأل ليػػة الػػر ـ
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ف الػػر ـ طػاؿ بالنػػاس زىػػاف  ف يقػػوؿ قائػػؿ: ىػػا ن ػػد ا لػػر ـ فػػ  كتػػاب اهلل، فيظػػموا بتػػرؾ فريظػػة  نزلهػػا اهلل، وا 
فػػػ  كتػػػاب اهلل لػػػؽ  مػػػو ىػػػف زنػػػو إذا  لاػػػف ىػػػف الر ػػػاؿ والنسػػػا ، إذا قاىػػػت البينػػػة،  و كػػػاف اللبػػػؿ،  و 
اال تراؼ  ىتفؽ  ميأل[، وكػذلؾ روى بعػض ىعنػو ذلػؾ سػعيد بػف الىسػيب  ػف  ىػر، فػذكر اآليػة الىنسػوخة: 

 ر ىوهىا البتة((   خر أل ىالؾ ف  ))الىوطأ(([.))ال ي  وال يخة فا
 ػ نس  التالوة واللكـ.3

ىثالػػأل: ىػػا  فػػادح لػػديث  ائ ػػة رظػػ  اهلل  نهػػا قالػػت: كػػاف فيىػػا  نػػزؿ ىػػف القػػرلف:   ػػر رظػػعات ىعموىػػات 
 يلرىف، ثـ نسخف بخىس ىعموىات   خر أل ىسمـ[.

 * طريؽ ىعرفة النس :
 يعرؼ النس  بطريقيف، هىا:

نهيتكـ  ف زيارة القبور فزورهػا، ونهيػتكـ  ػف للػـو  فظ  ميأل ارالة، بمفظ رسوؿ اهلل ، كقولأل: ))ػ داللة الم4
األظػػال  فػػوؽ ثػػالث فأىسػػكوا ىػػا بػػدا لكػػـ، ونهيػػتكـ  ػػف النبيػػذ إال فػػ  سػػقا ، فا ػػربوا فػػ  األسػػقية كمهػػا، وال 

وي اللػػديث، كلػػديث ت ػػربوا ىسػػكرا((   خر ػػأل ىسػػمـ ىػػف لػػديث بريػػدة بػػف اللاػػيب[،  و قػػوؿ الاػػلاب  را
 ىرنا بالقياـ ف  ال نازة، ثـ  مس بعد ذلػؾ و ىرنػا بػال موس  لػديث اػلي   قاؿ: كاف رسوؿ اهلل   م  

اهلل رظ  اهلل  نهىا قػاؿ: كػاف لخػر األىػريف  ولديث  ابر بف  بد ،  خر أل  لىد وايرح، وىعناح  ند ىسمـ[
    خر أل  بوداود والنسائ [.ترؾ الوظو  ىىا ىست النار  لديث الي ىف رسوؿ اهلل 

فػ  اللػديث الىتقػدـ قريبػا: ))خػذوا  نػ ، خػذوا  نػ ، قػد  عػؿ اهلل لهػف  ػ قرينة فػ  سػياؽ الػنص، كقولػأل 8
فاست ػهدوا نسػائكـ الىنسوخ، وهو قولأل تعػالو: ال والالتػ  يػأتيف الفال ػة ىػف  سبيال(( اللديث، فهذا ي ير إلو

فػػػ  البيػػػوت لتػػػو يتوفػػػاهف الىػػػوت  و ي عػػػؿ اهلل لهػػػف سػػػبيال    مػػػيهف  ربعػػػة ىػػػنكـ فػػػعف  ػػػهدوا فأىسػػػكوهف 
فػػػ  نسػػػ  ليػػػة الواػػػية: ))إف اهلل قػػػد   طػػػو كػػػؿ ذي لػػػؽ لقػػػأل، فػػػال واػػػية  [، وىثمػػػأل قولػػػأل 45 النسػػػا : 

 . لوارث(( ففيأل قرينة واظلة ف  إرادة ليات الىواريث الىلكىة
دـ، كىػػا هػػو ال ػػأف فػػ  نسػػ  القبمػػة ىػػف بيػػت والىتػػأخر، فيكػػوف الىتػػأخر ناسػػخا لمىتقػػ ـػػػ ىعرفػػة تػػاري  الىتقػػد3

 الكعبة، وقد سبؽ. الىقدس إلو
وىىػػا ينػػدرج تلػػت هػػذا :  ف األلكػػاـ الواقعػػة فػػ  ل ػػة الػػوداع  و بعػػدها ىىػػا يعػػارض  لكاىػػا ايػػر ىعموىػػة 
التػػاري ، فىػػا ورد فػػ  تمػػؾ الل ػػة  و بعػػدها ناسػػ  لتمػػؾ األلكػػاـ، ألف فػػ  تمػػؾ الل ػػة كىػػاؿ الػػديف، و ىيػػع 

ـ الىستخماة ىنها ىلكىة، وىا وقع بعد الل ػة  يظػا ىىػا  ػارض ىػا قبمهػا قرينػة  مػو إبطػاؿ اللكػـ األلكا
 السابؽ، وذلؾ نس .
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 لكؿ ىف هاتيف الاورتيف ىثاؿ: وفويىكف  ف يك
: لديث  بػ  سػعيد الخػدري و نػس بػف ىالػؾ  ، ىنها النه   ف ال رب قائىا ىف و وح [ ا   ف النب  4 

خالفػػأل  ز ػػر  ػػف ال ػػرب قائىػػا   خر ػػأل ىسػػمـ[، فهػػذا  ػػا  الفعػػؿ النبػػوي  مػػو النبػػ  رظػػ  اهلل  نهىػػا:  ف 
، ف ػػرب وهػػو قػػائـ  فػػ  ل ػػة الػػوداع، فعػػف ابػػف  بػػاس رظػػ  اهلل  نهىػػا قػػاؿ: سػػقيت رسػػوؿ اهلل  ىػػف زىػػـز

  ىتفؽ  ميأل[.
أل  ػهرا، وللو ىف نسػائ ت ساقأل  و كتفأل، سقط  ف فرسأل ف  :  ف رسوؿ اهلل  [ و ف  نس بف ىالؾ 8 

ؿ قػاؿ: ئف مس ف  ى ربة لأل در تها ىف  ذوع، فأتاح  الابأل يعودونأل، فامو بهػـ  السػا وهػـ قيػاـ، فمىػا سػ
ف اػمو قائىػا فاػموا  ذا سػ د فاسػ دوا، وا  ذا ركػع فػاركعوا، وا  ))إنىا  عؿ اإلىاـ ليؤتـ بأل، فعذا كبر فكبروا، وا 

تمىيذح البخاري فػ  ))اػليلأل(( فػ  هػذا اللػديث:  قياىا(( اللديث  ىتفؽ  ميأل[، قاؿ اللىيدي فيىا نقمأل  نأل
نىػا يؤخػذ  ))هو ف  ىرظأل القديـ، ثـ امو بعد ذلؾ النب    السا والناس خمفػأل قياىػا لػـ يػأىرهـ بػالقعود، وا 

 (( . باآلخر فاآلخر ىف فعؿ النب  
ا، بالنػػاس فػػ  ىرظػػأل الػػذي ىػػات فيػػأل، والقاػػة فػػ  ))الاػػليليف(( ليػػث اػػمو قا ػػد اػػالتأل وقػػد اػػمو 

 .  يأتـ بأل قائىا، والناس يأتىوف بأب  بكر بكر  و بو
 ػ التر ي 3

 . إثبات ىرتبة ف   لد الدليميف  مو اآلخر هو : * تعريفأل
وهػػو إنىػػا ياػػ  بػػيف الػػدليميف الثػػابتيف ىػػف  هػػة النقػػؿ فػػ  نظػػر الفقيػػأل، يكونػػاف ىتظػػاديف ال سػػبيؿ إل ىالهىػػا 

 ىظطر الختيار القوؿ بألدهىا وترؾ اآلخر.، فالفقيأل   ىيعا، وال سبيؿ لمقوؿ بالنس 
التػػػر ي  طريػػػؽ ا تهػػػادي، والىر لػػػات قػػػرائف يسػػػتعىمها الفقيػػػأل، لػػػوزف الػػػدليميف، فأيهىػػػا ر لػػػت كفتػػػأل و 

 بالقرينة فاللكـ لأل ويسقط اآلخر.
 لكف  يف ىوظع هذح الاورة ىف الواقع؟

عػػذر العمػػـ بالنسػػ  فيهىػػا   ىػػر إف لقيقػػة االظػػطرار إلػػو التػػر ي  بػػيف دليمػػيف تعػػذر ال ىػػع بينهىػػا  وت
ذا وقع فال يعدـ الى تهد سبيال لمتر ي ، وذلؾ بىا لقيقتأل التظعيؼ أللد الدليميف:  نادر الورود والو ود، وا 

تقػػانهـ،  و بكثػػرتهـ ىػػع 4 ػػػ إىػػا ىػػف  هػػة نقػػؿ الػػروايتيف، فتكػػوف إلػػداهىا  قػػوى ىػػف األخػػرى فػػ  لفػػظ رواتهػػا وا 
 ال ذوذ.اإلتقاف، فيلكـ لمدليؿ الىخالؼ ب

ىا ىف  هة ظهور الداللة فتكوف ف   لدهىا  ظهر ىنها ف  اآلخر، فيلكـ لمىخػالؼ بظػعؼ و هػأل فػ  8 ػ وا 
 االستنباط.
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 والتر ي  بالقوة تظعيؼ ورد لدليؿ الىخالؼ، ولينئذ ال تام  تسىيتأل دليال.
 مػػو و ػػأل يسػػػتليؿ التظػػاد بينهىػػػا  ع ىػػا  ف يو ػػد ذلػػؾ فػػػ  ىتنػػيف تكافػػ  قػػوة ىػػػف كػػؿ و ػػأل نقػػػال وداللػػة ووقػػ

 .   الخروج ىنأل إال بعسقاط  لدهىا فهذا ى رد د وى ال يو د لها ىثاؿ الي 


