

                            

 ما وإنحررسول اهللا م  مثل ما حرم اهللا 

      
    
 

 
 

 اوية بن صالح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن مع
قال  حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول اهللا

يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب اهللا عز وجل فما وجدنا فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 

ل ما حرم اهللامث  وإن ما حرم رسول اهللاحرمناه أال  
 

 ثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب
  لحوم الحمر األهلية  أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول اهللا 

 
اب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرب 
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   " اي
ن يخْلُقَِني ِبَأربِعين سنَةًموسى اصطَفَاك اللَّه ِبكَلَاِمِه وخَطَّ لَك ِبيِدِه   أَتَلُومِني علَى َأمٍر قَدره اللَّه علَي قَبَل َأ

   " . فَحج آدم موسى فَحج آدم موسى ثَلَاثًا:   فقال النبى؟ ، 

 
 
… 
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 ٦٣: القصص 
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 ●  ٣٤ـ  ٣٢: الصافات 

 
 ة ، ثم  كنت سبب خيبتناىومعن  وإغوائنا بالخطيئة التى ترتب عليها أخرجك من الجن

. .تعرضنا نحن إلغواء الشياطين  
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    ذكر شبهة من زعم أن باب فى

 خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها      
  قبل فى شئ منخبر الواحد ال ي

 . . .أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها    
  ، قطع بهقبل به فيما ال يوإنما ي. .  
 وخبر الواحد ال يوجب علم اليقين وال

الطمأنينة بل يوجب الظن  
 ًإن خبر الواحد إما أن يكون مشتمال

على مسائل األصول وهذا باطل ، ألن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية 
وخبر الواحد ال يفيد إال الظن 

   والمختار عندنا
 هذا المختار حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن ، معشر الحنفية خالف

وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفاً   
 
 كى عن المحدثين من . وخبر الواحد اليفيد العلم ولكننا متعبدون بهوماح

رادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو سموا أن ذلك يورث العلم ، فلعلهم أ
يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر : الظن علماً ، ولهذا قال بعضهم 

وباطن ، وإنما هو الظن  
 قول أهل هذا الشأن 

 :عف هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف قصدوا الصحة والض
 ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ، والضبط  . .فى ظاهر الحكم ، 
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واإلتقان وكذا الصدق على غيره ، كما ذهب إليه جمهور العلماء من 
. .المحدثين والفقهاء واألصوليين   . . وأما من ذهب

 على إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر ، والعمل جميعاً فهو محمول
إرادة غلبة الظن أو التوسع ، وإال فالعلم عند المحققين ال يتفاوت  

    وحيث قال أهل الحديث
هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عمالً بظاهر اإلسناد ، ال أنه 

ة ، هذا هو مقطوع بصحته فى نفس األمر لجواز الخطأ والنسيان على الثق
الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خالفاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم 

. . . الظاهر  
 وأما نقل اآلحاد فهو

خبر الواحد أو الجماعة الذين ال يبلغون حد التواتر ، وهو ال يفيد العلم ، 
وإنما يفيد الظن  

      
ذهبت الحشوية من الحنابلة ، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب 

أتجوزون : فنقول لهؤالء . العلم ، وهذا خزى ال يخفى مدركه على ذى لب 
 كان ذلك بهتاً وهتكاً ال: أن يزل العدل الذى وصفتموه ويخطئ ؟؟ فإن قالوا 

  وخرقاً لحجاب الهيبة ، وال حاجة إلى مزيد فيه 
 ال سبيل إلى القطع

. "إال فى الخبر المتواتر ، وأما خبر الواحد فال يفيد إال الظن  
 فيه خبر الواحد ألنه ظنى ما يرجع إلى قواعد العقائد فذلك غير جائز 

          ومذهب أهل
  السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر
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 حدثنا عبد اهللا قال سمعت أبى يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 لنا ميتتان ودمانروى حديثا منكرا حديث أحلت قال   
   وقال عبد اهللا بن أحمد سمعت أبي

يضعف عبد الرحمن وقال روى حديثا منكرا أحلت لنا ميتتان ودمان وقال عمرو بن علي لم أسمع عبد 
 حاتم ضعفه علي الرحمن يحدث عنه وقال الدوري عن بن معين ليس حديثه بشيء وقال البخاري وأبو

بن المديني جدا وقال أبو داود أوالد زيد بن أسلم كلهم ضعيف   
    وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك وقال أحمد

حديثه هذا منكر  

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 
           

  
  

 
 

  
              

          
 

         
  

           
 

          
 

       
    


 

     
            

  

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


   
              

    
   

      
  

   
 

             
        

 
 

   
          

 
           

  
  

●  ●  ● 

 
 
 
 

 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1

