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الحلّأحاديث -5
:أحاديث الحلّ-5•

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

277ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحلّأحاديث -5
لّه  ما ورد في أخبار متعدّدة في موارد مختلفة، منها ما عن عبد ال-1•

الل و ء فیه ح كلّ شی: )بن سنان، عن أبي عبد اللّ  علي  السالم
ن ه حرام فهو لك حالل أبدا حتى تعرف الحرام منه بعی

.( فتدعه

277ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حَلَالٌ وَ حَرَامٌفِیهِ كُلُّ شَیْ ءٍ 
مِ بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِي الطَّاعَاتِ وَ حُكْه4« 6»•

اخْتِلَاطِ ِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِ ِ بِ ِ
نِ بْهنِ« 7»-22050-1• مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَهنِ الْحَسهَ

یْ ءٍ : عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْهدِ اللَّه ِ ق اَهالَعَنْ مَحْبُوبٍ كُ لُّ ش َ
حَتَّ ى -فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُ وَ لَ كَ حَلَ الٌ أَبَ داً« 1»

.تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ
، و أورده 27-84-، و مستطرفات السرائر4208-431-3الفقي  -(7)•

.من األطعمة المحرمة64من الباب 2في الحديث 
.يكون-في الفقي  زيادة-(1)•

87: ، ص17وسائل الشیعة؛ ج 
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حَلَالٌ وَ حَرَامٌفِیهِ كُلُّ شَیْ ءٍ 
نَادِهِ عَهنْ « 2»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْهنِ مَحْبُهوبٍ وَ • وَ بِإِسهْ

«3»أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ ُ 
نِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْ•

. «4»مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ ُ 
.337-79-9التهذيب -(2)•
.988-226-7التهذيب -(3)•
. 39-313-5الكافي -(4)•

87: ، ص17وسائل الشیعة؛ ج 
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الحلّأحاديث -5
: ما عن مسعدة بن صداة، عن أبي عبهد اللّه  عليه  السهالم اهال-2•

نه  ء هو لك حالل حتى تعهر  أنّه  حهرام بعيكلّ شي: )سمعت  يقول
تريت  و فتدع  من ابل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك اد اش

ع ، أو خهدق فبيهبهاق نفسه هو سراة، و المملوك عندك لعلّ  حرّ اد 
لهى اهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و األشياء كلّها ع

.( هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم ب  البيّنة

277-278: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث الحلّ-5
بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِهي الطَّاعَهاتِ وَ حُكْهمِ اخْتِلَاطِه ِ 4•

بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِ ِ بِ ِ
عَدَةَ بْهنِ « 8»-22053-4• وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَهنْ مَسهْ

عْلَمَ أَنَّه ُ صَدَاَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ق اَالَ سَمِعْتُ ُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَ
اَهدِ « 9»وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّهوْبِ يَكُهونُ عَلَيْهكَ -فَتَدَعَ ُ مِنْ اِبَلِ نَفْسِكَ-حَرَامٌ بِعَيْنِ ِ

بِيهعَ أَوْ خُهدِقَ فَ-أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّ ُ حُرٌّ اَدْ بَاقَ نَفْسَ ُ-اشْتَرَيْتَ ُ وَ هُوَ سَرِاَةٌ
ى أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَهذَا حَتَّه-أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ-اَهْراً

.أَوْ تَقُومَ بِ ِ الْبَيِّنَةُ-يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ
.40-313-5الكافي -(8)•
.ليس في المصدر"عليك"-(9)•
 90: ، ص17وسائل الشيعة، ج •

89: ، ص17وسائل الشیعة؛ ج 
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أحاديث الحلّ-5
هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَها : أَاُولُ« 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ •

 وَ غَيْهرِهِ يَشْتَبِ ُ فِي ِ مَوْضُوقُ الْحُكْمِ وَ مُتَعَلَّقُ ُ كَمَا مُثِّلَ بِ ِ فِي هَهذَا الْحَهدِيثِ
رِيحَاتِ الِْتِيَهةِ  لَها نَفْهسِ الْحُكْهمِ « 2»بِقَرِينَةِ الْأَمْثِلَةِ وَ ذِكْرِ الْبَيِّنَهةِ وَ التَّصهْ

. «3»الشَّرْعِيِّ كَالتَّحْرِيمِ لِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ 
.989-226-7التهذيب -(1)•
من أبواب األطعمة المحرمة، 64من الباب 2و 1ياتي في الحديثين -(2)•

.من أبواب األطعمة المباحة61من الباب 1و في الحديث 
مهن أبهواب 12و في الباب 4من الباب 14و 9ياتي في الحديثين -(3)•

.  صفات القاضي
•

89: ، ص17وسائل الشیعة؛ ج 
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مسعدة بن صدقة
مسعدة بهن -1108415.../هذاومن/الميمباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

صداة العبدي 
روى عن .اال  ابن فضال و ايل يكنى أبا بشر. يكنى أبا محمد[ 1/2]•

ب خطهب كتها: ل  كتب منها. أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
ن حهدثنا أحمهد به: أخبرنا ابن شاذان اال. أمير المؤمنين علي  السالم

لم حدثنا ههارون بهن مسه: محمد بن يحيى عن عبد اهلل بن جعفر اال
. عن 
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مسعدة بن صدقة
مسهعدة -744466/مسهعدةباب/الميمباب/الطوسیفهرست[ 2/1]•

. بن صداة
. له كتاب[ 3/1]•
-1609146/المهيمبهاب.../جعفرأبيأصحاب/الطوسیرجال[ 4/1]•

مسعدة بن صداة -40
. عامی[ 5/1]•
-4521306/المهيمبهاب.../عبهدأبيأصحاب/الطوسیرجال[ 6/1]•

العبسی مسعدة بن صداة -546
. البصري أبو محمد[ 7/1]•
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مسعدة بن صدقة
محمهد بهن -733390/الجزءالخهامس/الجزءاألول/الكشيرجال[ 8/1]•

ن إسحاق و محمد بن المكندر و عمرو بن خالد الواسطي و عبد الملك به
جريح و الحسين بن علوان و الكلبي هؤالء من رجهال العامهة إال أن لههم

خالفها و ميال و محبة شديدة و اد ايل إن الكلبي كان مستورا و لم يكهن م
و عباد بن ريفأما مسعدة بن صدقة بتايس بن الربيع بتري كانت ل  محبة 

مهرو بهن صهيب عامي و ثابت أبو المقدام بتري و كثيهر النهواء بتهري و ع
ي و جميع بتري و حفص بن غياث عامي و عمرو بن اهيس الماصهر بتهر

يوسه  بهن مقاتل بن سليمان البجلي و ايل البلخي بتري و أبو نصهر بهن
.بتريالحارث 

(هادوي)صدقة ثقة الكثار هارون بن مسلم عنه مسعدة بن •
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هارون بن مسهلم بهن -1180438/الهاءباب/النجاشيرجال[ 1/1]•
رآئي سعدان الكاتب السرمن

و .  يكنى أبا القاسهم ثقهة وجه. األنبار[ من]كان نزلها و أصل  [ 1/2]•
ن عليهمها لقي أبا محمد و أبا الحس. كان ل  مذهب في الجبر و التشبي 

و كتهاب ل  كتاب التوحيد و كتاب الفضائل و كتهاب الخطهب. السالم
لسهالم المغازي و كتاب الدعاء و ل  مسائل ألبي الحسن الثالث علي  ا

دثنا حه: حدثنا أحمد بن محمد اهال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل اال
. سعد عن هارون بها
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الحلّأحاديث -5

و (. ء لك حالل حتى تعرف أنّ ه ح رامكلّ شی)-3•
ين، هذه العبارة ال ترد عليها جملة من اإلشكاالت الواردة على األوليه

جع ههو ، و علي  فهالمرلكنّ  ليس لها عين و ال أثر في كتب الحديث
. الصيغتان السابقتان

278: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث الحلّ-5
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُهوفِيِّ عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ « 2»-31377-2•

دِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْه
 ءٍ لَكَ كُلُّ شَیْاللَّ ِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ق فِي الْجُبُنِّ اَالَ 

.حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِي ِ مَيْتَةً-حَلَالٌ

. 2-339-6الكافي -(2)•

 118: ، ص25وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث الحلّ-5
بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِي ِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ حَتَّى يُعْلَهمَ أَنَّه ُ مِهنْ 61« 7»•

اِسْمِ الْحَرَامِ بِشَاهِدَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْهنِ « 8»-31376-1•

لَيْمَانَ اَهالَبْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ« 9»( أَبِي أَيُّوبَ)عِيسَى عَنْ  : سهُ
 أَعْطَى الْغُلَامَ ثُمَّ-فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي-سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ق عَنِ الْجُبُنِّ

- بِهالْجُبُنِّفَتَغَدَّيْنَا مَعَه ُ فَهأُتِيَ-ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ-فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً-دِرْهَماً
رَنِهي اَهالَ أَ وَ لَهمْ تَ-اُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُهبُنِّ-فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ

أُخْبِرُكَ عَهنِ الْجُهبُنِّ وَ-وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ ُ مِنْهكَ-آكُلُ ُ اُلْتُ بَلَى فَقَهالَ سهَ
-كُلُّ مَا كَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُ وَ لَ كَ حَلَ الٌ-غَيْهرِهِ

.حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ
.1-339-6الكافي -(8)•
.في المصدر ابن محبوب-(9)•

117: ، ص25وسائل الشیعة؛ ج 
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أحاديث الحلّ-5
نَانٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْاِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه ِ بْهنِ سهِ •

.«1»مِثْلَ ُ 
. 596-495المحاسن -(1)•

 118: ، ص25وسائل الشیعة، ج 



21

أحاديث الحلّ-5
ة من و جمل( ادّس سرّه)فقد ذكر الشيخ األعظم : *األولىالصیغة أمّا •

و وعیةالموض هذه الرواية تختصّ بالشبهات أنّ : سائر المحقّقين بعده
تان فهي ال تشمل الشبهات الحكمية، و تتلخص من كالمهم لذلك ارين

:الحديث
•................................................
نَادِهِ عَهنِ « 7»-22050-1* • يْنِ بِإِسهْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِهيِّ بْهنِ الْحُسهَ

: عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْهدِ اللَّه ِ ق اَهالَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُ وَ لَ كَ حَلَ الٌ « 1»كُلُّ شَیْ ءٍ 

.حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ-أَبَداً

278ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أحاديث الحلّ-5
ذا و هو أنّ فهي هه( ادّس سرّه)ما ذكره الشيخ األعظم : األولىالقرينة •

:الحديث ظهورين
جهرّد دون مء إلى الحالل و الح رام فعلیة تقسیم الشیظهوره في -1•

.الترديد و القابلية
.هذا االنقسام هو المنشأ للشكّظهوره في أنّ -2•
و هذان الظهور ان إنّما ينطبقان علهى مهوارد الشهبهات الموضهوعية، •

هذا فاللّحم مثال ينقسم إلى حالل و هو المذكّى و حرام و هو الميتة، و
و االنقسام سبب للشكّ في حلّيّة و حرمة الفرد الّهذي ال نهدري أ هه

. مذكّى أو ميتة

278ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أحاديث الحلّ-5
ككنا أمّا الشبهة الحكميّة فال يكون األمر فيها كذلك، فمهثال إذا شهو •

سم حالل و في حرمة شرب التتن فهنا ليس التتن مقسّما بالفعل إلى ا
اسم حرام، 

أنّه  أي-على الترديد و القابليهة( في  حالل و حرام)فال بدّ من حمل •
ياريّا، لكون  فعال اخت-اابل ألن يكون حالال و اابل ألن يكون حراما

ذا و ليس من ابيل التنفّس الّهذي ال يتّصه  بالحهلّ و الحرمهة، و هه
خال  الظهور األوّل،

279: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث الحلّ-5
في  أنّ المشروب: أوّل بإرجاق المطلب إلى الجنس بأن يقال مثالفإن •

حالل و هو الماء، و حرام و هو الخمر، و اد شهككنا فهي أنّ المهائع 
،المقامالفالني حالل أو حرام، فهنا يكون االنقسام الفعلي ثابتا في

مهائع لكن ليس هذا االنقسام منشأ للشكّ، فإنّنا نحتمل حرمة ذاك ال•
رمهة بقطع النّظر عن حرمة الخمر و حلّيّة الماء، و لو لم نكن نعلهم بح
لمائع الخمر مثال لعلّنا كنّا نشكّ أيضا في حرمة كلّ من الخمر و ذاك ا

.كما هو واضح

279: ، ص3مباحث األصول، ج
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