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حديث الحجب

:حديث الحجب-4•

ا مال: من قوله عليه السالم بسند صحيح ما رواه في الكافي : و منها•
عالن الباالاف فهالالو علمب اللّاله حجبب
. عنهم موضوع

266ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الْعِبَادِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْعَنِ هُ ٰ  مَا حَجَبَ اللّ
، عَالنِ ٰ  ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسالىٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 3/ 428•

عَالنْ : ٰ  أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيىابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ فَاوُفَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ 
« 2»عَالنِ « 1»هُ ٰ  مَا حَجَبَ الاللّ»: هِ عليه السم ، قَالَٰ  أَبِي عَاْدِ اللّ

«3». «الْبِاَافِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ
.«علمه»:+/ في التوحيد(. 1)•
.«على»: «ج»وحاشية « ف، بح»في (. 2)•
. ، بسنده عن محمّالد بالن يحيالى البرّالار9، ح 413التوحيد، ص (. 3)•

؛ الوسائل، ج 467، ح 557، ص 1الوافي، ج 365تحف البقول، ص 
.33496، ذيل ح 163، ص 27

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 



8

حديث الحجب
ى حدّثنا أحمد بن محمالد بالن يحيال: رواه الصدوق في التوحيد، قالو •

البرّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عالن فاوف بالن
.م ، عن الصافق عليه السأبي الحسن زكريا بن يحيىفرقد، عن 

266ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



9

حديث الحجب
هِ عَنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَرَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي9•

ي أَبِالأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَاوُفَ بْنِ فَرْقَدٍ عَالنْ 
لْمَالهُعِاللَّالهُمَا حَجَبَعَنْ أَبِي عَاْدِ اللَّهِ ع قَالَالْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى 

عَنِ الْبِاَافِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم

413: ، ص(للصدوق)التوحید 
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حديث الحجب
مد ال يخفى أنّ أحمد بن محمد بن يحيى ال يمكن أن يروي عن أحو •

، و [1]ه بن محمد بن عيسى، و الظاهر أنّه قد سقط في الراع اسم أبيال
ذا هو وارف في الكافي حيث روى الكليني رحمه اللّه فالي الكالافي هال

.الحديث عن محمد بن يحيى و ذكر نفس السند
•______________________________

267: ، ص3مباحث األصول، ج
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حديث الحجب
احب ال يوجد عندي كتاب التوحيد كي أراجبه، و لكن ما نقله ص[ 1]•

لصدوق ا: جاء فيه-على ما في الرابة الجديدة-الوسائل عن التوحيد
عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عالن أحمالد بالن 

مالن صالفاا القاضالي، و ح 12، ب 18راجع ج .... محمد بن عيسى 
.119ص 28

267: ، ص3مباحث األصول، ج
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حديث الحجب
حمالد سند الحديث ففي أوّل السند في التوحيد يوجد أحمد بالن مأمّا •

لى أنّه غير بن يحيى و هذا ال يضرّ بناء على ما بنينا عليه من وثاقته ع
. حيىموجوف في الكافي، ألنّ الكليني ينقل مااشرة عن محمد بن ي

267: ، ص3مباحث األصول، ج
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حديث الحجب
ه عن هذا على أيّ حال فالذي يادو لي أنّ تباير أستاذنا الشهيد رحمه اللّو •

وي الحديث بالصحيح اعتمافا منه علالى نقالل الكالافي غيالر تالا ّ، ألنّ الالرا
و تالمّ القالول ، و لبأبی الحسنمع تكنيته زكريا بن يحیى المااشر لإلما  هو 

التمیمبیزكريا بن يحیبى الواطب ی أوإلى -لو ال هذه التكنية-بانصرافه
لنفسه اللذين وثّقهما النجاشي و ذكر عن كلّ واحد منهما أنّ له كتابا، و ذكر

ب هبذا فهذه التكنیبة   نناطبسندا إلى كتاب هذا و سندا إلى كتاب ذاك 
ر هذه ، ألنّنا ال نبرف أنّ هذه كنية من، و في كتب الرّجال لم تذكا نصراف

يرهمالا، و الكنية أليّ واحد من المسمّون بزكريا بن يحيى، فلبلّهالا كنيالة ل 
كريا بن لبلّه إنّما ذكرا له في سند هذا الحديث هذه الكنية تمييزا له عن ز

.اإذن فالظاهر أنّ الحديث غير تا ّ سند. يحيى الواسري أو التميمي

267: ، ص3مباحث األصول، ج
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زكريا بن يحيى التميمي -455•
دثنا عاالد ح: حدثنا ابن الجنيد قال: كوفي ثقة له كتاب أخارنا محمد بن محمد قال•

يمان عنه حدثنا علي بن محمد بن رباح عن إبراهيم بن سل: الواحد بن عاد اهلل قال
. به

زكريا بن يحيى الواسري -456•
دة مالن له كتالاب أخارنالا عال. ثقة روى عن أبي عاد اهلل عليه السم  ذكره ابن نوح•

: ب قالحدثنا محمد بن عاد اهلل بن غال: أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سبيد قال
عالن حدثنا إبراهيم بن محمد بالن إسالماعيل: حدثنا علي بن الحسن الراطري قال

. زكريا بكتابه

173:  النجاشي ص رجال•
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الحسالن بالن محمالد بالن [ :  33509/12/1]27/167/الشيبةوسائل•
لالي بالن في أماليه عن أبيه عن المفيد عالن  ع[ تبليق]الحسن الروسي

بالن محمد الكاتب عن  زكريا بن يحيى التميمي عن أبي هاشالم فاوف
ن زياف القاسم الجبفري عن الرضا ع أن أمير المؤمنين ع قال لكميل ب
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ال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سبد بالن عاالد اهلل قال-399•
يالى حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيالى زكريالا بالن يح

عيسالى حدثنا محمد بن عيسى بن عايد عن أخيه جبفر بن. الواسري
ن سبيد كان الم يرة ب( ع)و أبي يحيى الواسري قال أبو الحسن الرضا 

. فأذاقه اهلل حر الحديد( عليه السم )يكذب على أبي جبفر 

223:  الكشي ص رجال•
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الشرعیةالبراءة -2
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الحلّأحاديث -5
:أحافيث الحلّ-5•

و هذه الرواية مرويّة في(. ء لك حاللكلّ شی)حديث : و منها•
:الكتب البمليّة بصيغ ثمث

277ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحلّأحاديث -5
لّاله ما ورف في أخاار متبدّفة في موارف مختلفة، منها ما عن عاد ال-1•

الل و ء فی  حبكلّ شی: )بن سنان، عن أبي عاد اللّه عليه السم 
نب  حرام فهو لك حالل أبدا حتى نعرف الحرام من  بعی

.( فتدع 

277ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حَلَالٌ وَ حَرَامٌفِی ِ كُلُّ شَیْ ءٍ 
مِ بَابُ عَدَ ِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَا ِ وَ لَا فِي الرَّاعَااِ وَ حُكْال4« 6»•

اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِاَاهِهِ بِهِ
نِ بْالنِ« 7»-22050-1• مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَافِهِ عَالنِ الْحَسالَ

یْ ءٍ : عَاْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَاْالدِ اللَّالهِ ع قَالالَعَنْ مَحْاُوبٍ كُبلُّ شبَ
حَتَّبى -فِی ِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُبوَ لَبكَ حَلَبالٌ أَبَبداً« 1»

.نَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْ ُ بِعَیْنِ ِ فَتَدَعَ ُ
، و أورفه 27-84-، و مستررفاا السرائر4208-431-3الفقيه -(7)•

.من األطبمة المحرمة64من الااب 2في الحديث 
.يكون-في الفقيه زيافة-(1)•

87: ، ص17وطائل الشیعة؛ ج 
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حَلَالٌ وَ حَرَامٌفِی ِ كُلُّ شَیْ ءٍ 
نَافِهِ عَالنْ « 2»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَافِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْالنِ مَحْاُالوبٍ وَ • وَ بِإِسالْ

مُحَمَّدُ بْنُ يَبْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ « 3»أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْاُوبٍ مِثْلَهُ 
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَافٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَالنِ ابْالنِ مَحْاُالوبٍ 

. «4»مِثْلَهُ 
.337-79-9التهذيب -(2)•
.988-226-7التهذيب -(3)•
. 39-313-5الكافي -(4)•

87: ، ص17وطائل الشیعة؛ ج 
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الحلّأحاديث -5
: ما عن مسبدة بن صدقة، عن أبي عاالد اللّاله علياله السالم  قالال-2•

ناله ء هو لك حمل حتى تبالرف أنّاله حالرا  ببيكلّ شي: )سمبته يقول
تريته و فتدعه من قال نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اش

ع ، أو خالدع فايالبالاع نفسالههو سرقة، و المملوك عندك لبلّه حرّ قد 
لالى قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيبتك، و األشياء كلّها ع

.( هذا حتى يستاين لك غير ذلك، أو تقو  به الايّنة

277-278: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحلّأحاديث -5

و (. ء لك حالل حتى نعرف أنّب  حبرامكلّ شی)-3•
ين، هذه الباارة ال ترف عليها جملة من اإلشكاالا الوارفة على األوليال

جع هالو ، و عليه فالالمرلكنّه ليس لها عين و ال أثر في كتب الحديث
. الصي تان السابقتان

278: ، ص3مباحث األصول، ج
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