
  

 

 

  :التصريح يف النص مبا يدل على الرفع
  .»فَزوروها الْقُبورِ، أَلَا زِيارة عن نهيتكُم كُنت إني« من ذلك حديث �
  .»النار مست مما الْوضوِء ترك ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسولِ من اَألمرينِ آخر كَانَ«: اللَّه عبد بنِ جابِرِ قول  ومن ذلك �
 ثُم  يحرمن، معلُومات رضعات عشر الْقُرآن من أُنزِلَ فيما كَانَ« :قَالَت أَنهارضي اهللا عنها عائشة أم املؤمنني ومن ذلك حديث  �

نِسخسٍ نمبِخ اتلُومعم فِّيوولُ فَتسر ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص اللَّه نها ويمأُ فقْري نم آنمالكواحلديث عن مسلم وأيب داود والترمذي و ،»الْقُر.  
هيا فعله كان ذلك منو ،وحلية األكل والشراب واجلماع بعد النوم ليايل رمضان ،الرفث ليلة الصيام إىل الزوجاتحلية   من ذلكو �

أَنكُم كُنتم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس لَّهن علم اللّه﴿: يف سورة البقرة فأحل بقوله تعاىل
 اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخطُ تيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم
أَنتو نوهراشبالَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دواَألس طيالْخ نم ضيفَالَ اَألب اللّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع م

قْراسِتلنل هاتآي اللّه نيبي كا كَذَلوهقُونَ بتي ملَّهلَع﴾.     
  :معرفة تاريخ احلكم مع التنايف بينهما

مع بني الدليلني على ، حبيث ال ميكن اجلارع على خالف ما كان مقررا بدليلكأن ينص الش  مبعرفة املتقدم من املتأخر يف التاريخ    
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ ﴿ :قبيل الصالة يف قوله تعاىل إىل  حلية شرب اخلمر نسخ من ذلكو ،ناسخا للمتقدم، فيكون تأخر أحدمها

تى حكَارس مأَنتالَةَ وقُولُونَالصا تواْ ملَمعت ا ﴿: يف سورة املائدة يف قوله تعاىل  بأية حترمي اخلمر قطعا يف كل حال  ﴾ىا يمواْ إِننآم ينا الَّذهأَي
لَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الَماَألزو اباَألنصو ِسريالْمو رمونَالْخحفْلت يف   نسخ حبس مرتكب فاحشة الزنا يف البيوتو﴾، لَّكُم

 حتى الْبيوت في فَأَمِسكُوهن شهِدواْ فَإِن منكُم أَربعةً علَيهِن فَاستشهِدواْ نسائكُم من الْفَاحشةَ يأْتني ﴿والَّالتي :سورة النساءيف  قوله تعاىل
نفَّاهوتي توالْم لَ أَوعجي اللَّه نبِيالً﴾ لَهانِ :يف سورة النور يف قوله تعاىلجلدة باجللد مائة  سةُ﴿الزانِي يالزوا ودلكُلَّ فَاج داحا ومهنائَةَ مم 

ةلْدال جذْكُم وأْخا تأْفَةٌ بِهِمي رينِ فد إِن اللَّه مونَ كُنتنمؤت مِ بِاللَّهوالْيرِ واآلخ دهشلْيا ومهذَابفَةٌ عطَائ نم نِنيمؤالرجم حسب  أو ،﴾الْم
  .احلاالت

   :سلمفعله صلى اهللا عليه و
، وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما وبعض الشافعية وأبو اخلطاب، القاضي  رمحه اهللا واختاره اإلمام أمحد  هو ظاهر كالمو

  .من الشاة ومل يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمست النار بأكله 
  :إمجاع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ

 ساعة أَي«َ: لحذَيفَةَ قُلْت قَالَ حبيشٍ بنِ زِرأن : ومثله ما ذكر اخلطيب البغدادي ،جوب الزكاة سائر احلقوق املاليةكالنسخ بو
ترحست عولِ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ ؟ و :وه ارهأَنَّ إِلَّا الن سمالش لَم طْلُعطلوع الفجر حيرم  وأمجع املسلمون على أن ،»ت

النسخ على االجتهاد أو قول  ال يعتمد يف معرفةو على نسخ وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان وإمجاعهم ،الطعام والشراب
  .دة أو التعارض بني األدلة ظاهرااملفسرين ار
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