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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 
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عبد اهلل بن سلیمان الصیرفی 
عبهد اهلل بهن -592225/عبداهللمن /العينباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

سليمان الصيرفي 
أص لل ه . مولى كوفي روى عن جعفر بن محمد علي  السهالم[ 1/2]•

ني حدثنا علي بن حبشهي بهن اهو: أخبرنا أحمد بن عبدون االرواه 
: از االحدثنا إبراهيم بن سليمان الخز: حدثنا حميد بن زياد اال: اال

 بهن حدثنا عبهد اهلل: حدثنا جعفر بن علي كان ينزل درب أسامة اال
. سليمان بكتاب 
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عبد اهلل بن سلیمان الصیرفی 
3-1171117/العينباب.../محمدأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 2/1]•

عبد اهلل بن سليمان العبسي -
. يعر  بالصيرفيالكوفی[ 3/1]•

ص اح  اص ل روي عن ه ع دد م ن اهلل بن س لیمان الص یرفی عبد •
(الهادوي) األجالء فاألظهر وثاقته 
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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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حَلَالٌ وَ حَرَامٌفِیهِ كُلُّ شَیْ ءٍ 
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
.االنقسام هو المنشأ للشكّهذا ظهوره 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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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
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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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
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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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
هة الشهببلحها  إنّ هذا المقدار من البيان يمكن اإليهراد عليه  : أاول•

سم منه  الحكميّة المفهوميّة بأن نفرض عنوانا كلّيّا اسم من  حالل و ا
هة حرام، و اشتب  القسمان مفهوما فتردّدنا في فرد مها مهن جههة الشهب

،رينالمفهوميّة بين دخول  في هذا أو ذاك، فينحفظ في  كال الظهو
نحهو و شهككنا بالماء المطلق حالل و الطین حرام كما إذا فرضنا أنّ •

مهائع الشبهة المفهوميّة في مائع هل هو ماء مطلق أو طين، فانقسهام ال
إلى ما هو حالل و هو الماء، و ما هو حرام و هو الطين فعليّ، و ههذا 
االنقسام هو الّذي جعلنا نشكّ في حكم ههذا الفهرد باعتبهار إجمهال

.مفهومي القسمين

280: ، ص3مباحث األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
ي ، و هو أنّ ء عللكن يمكن تتميم ما عرفت  من التقريب بإضافة شيو •

ة فهي هو أنّ المراد بالمعرف( بعینهحتى تعرف الحرام منه : )ظاهر اول 
ا فهي كممعرفة أمر مربوط بعالم األلفاظ ال معرفة أمر خارجی المقام 

ألنّ الشبهة المفهوميّة، فالشبهة المفهوميّة خارجة عن مهورد الحهديث،
معرفة أمهر معرفة الحرام فيها تكون بمعرفة مدلول اللّفظ في اللّغة، ال ب

.في العالم الخارجي غير عالم اللّغة و الوضع

280: ، ص3مباحث األصول، ج



29

كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
[«...ء في  حالل و حرام كلّ شي»االستدالل برواية ]•
وله  بق-أخذا من الشههيد فهي الهذكرى-و اد يستدلّ على المطلب•

عر  ء في  حالل و حرام فهو لك حالل حتّى تكلّ شي»: علي  السّالم
.« الحرام من  بعين  فتدع 

45ص؛ 2فرائد األصول ؛ ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
كهلّ نّأ: تقريب االستدالل كما في شرح الوافية، أنّ معنى الحهديثو •

ين فعل من جملة األفعال التي تتّص  بالحلّ و الحرمة، و كهذا كهلّ عه
علهم ممّا يتعلّق ب  فعل المكلّ  و يتّصه  بالحهلّ و الحرمهة، إذا لهم ي

؛ الحكم الخاصّ ب  من الحلّ و الحرمة، فهو حالل
ان من األفعال االضهطرارية، و األعيه: ما ال يتّص  بهما جميعافخرج •

  أو التي ال يتعلّق بها فعل المكلّ ، و ما علم أنّ  حهالل ال حهرام فيه
، و ليس الغرض من ذكر الوص  مجهرّد االحتهراز. حرام ال حالل في 

.بل هو مع بيان ما في  االشتباه

45ص؛ 2فرائد األصول ؛ ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
ال و أنّ ما اشتب  حكم  و كان محتمال ألن يكون حهال: الحاصلفصار •

-ألن يكون حراما فهو حالل، سواء علم حكهم كلهيّ فواه  أو تحته 
-لم حكم بحيث لو فرض العلم باندراج  تحت  أو تحقّق  في ضمن  لع

.أم ال

46: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
أنّك بمعنى-ء في  الحالل و الحرام عندكأنّ كلّ شي: بعبارة اخرىو •

دري تقسّم  إلى هذين و تحكم علي  بأحدهما ال على التعيين و ال ته
.فهو لك حالل-المعيّن منهما

لسهوق إنّ الرواية صاداة على مثل اللحم المشترى من ا: فيقال حينئذ•
ميهر إن المحتمل للمذكّى و الميتة، و على شرب التتن، و على لحم الح
ء في  يلم نقل بوضوح  و شككنا في ؛ ألنّ  يصدق على كلّ منها أنّ  ش

ن، حالل و حرام عندنا، بمعنى أنّ  يجوز لنا أن نجعل  مقسهما لحكمهي
هو إمّا حالل و إمّا حرام، و أنّ  يكون من جملة األفعال التهي : فنقول

فهي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حالال و بعضها حراما، و اشتركت
.، انتهىأنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم

46: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
[المنااشة في االستدالل]•
حم ء ليس هو خصهوص المشهتب ، كهاللالظاهر أنّ المراد بالشي: أاول•

ق بهمها؛ إذ ال يسهتقيم إرجهاالمشترى و لحم الحمير على مها مثّله 
.نسخليس في بعض ال« من »إليهما ، لكن لفظة « من »الضمير في 

47: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
الم: أيضاو • « فی ه ح الل و ح رام»: الظاهر أنّ المراد بقوله علیه الس ّ

ینهما؛ إذ كونه منقسما إلیهما، و وجود القسمین فیه بالفعل، ال مردّدا ب
قسما ء مو كون الشی. ال تقسیم مع الترديد أصال، ال ذهنا و ال خارجا

صا مع لم يعلم له معنى محصّل، خصو-كما ذكره المستدلّ-لحكمین
ي هو إنّه يجوز ذلك؛ ألنّ التقسیم إلى الحكمین الذ: قوله قدّس سرّه

.فی الحقیقة ترديد ال تقسیم، أمر الزم قهريّ ال جائز لنا
م حالل أنّ كلّ كلّیّ فیه قس: -و اللّ  العالم-و على ما ذكرنا، فالمعنى•

-ت ةكمطلق لحم الغنم المشترك ب ین الم ذكّى و المی-و قسم حرام
ارج فهذا الكلّی لك حالل إلى أن تعرف القسم الحرام معیّنا ف ی الخ 

.فتدعه

47: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
أنّ كهلّ جزئهيّ خهارجيّ فهي نوعه  : على االستخدام يكون المرادو •

م القسمان المذكوران، فذلك الجزئيّ لهك حهالل حتّهى تعهر  القسه
.الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدع 

.و على أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوق•
و أمّا ما ذكره المستدلّ من أنّ المراد من وجود الحالل و الحهرام فيه  •

و « من »احتمال  و صالحيت  لهما، فهو مخال  لظاهر القضيّة، و لضمير 
.لو على االستخدام

47: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
  علي  كما في اول-أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكالم بدون : الظاهرثم •

« امء لك حالل حتّى تعر  أنّ  حهركلّ شي»: السّالم في رواية اخرى
، «تعر حتّى»: بيان منشأ االشتباه الذي يعلم من اول  علي  السّالم-

كما أنّ االحتراز عن المذكورات فهي كهالم المسهتدل أيضها يحصهل
.بذلك

48: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
د بعه-للمسهتدلّفسهاد مها انتصهر بعهض المعاصهرين: من  يظهرو •

ال يشهمل االعترا  بما ذكرنا، من ظهور القضيّة في االنقسام الفعليّ؛ ف
و من أنّا نفرض شيئا ل  اسهمان حهالل و حهرام،: -مثل شرب التتن

لغهنم و ء في  حالل و هو لحهم ااشتب  اسم ثالث من  كاللحم، فإنّ  شي
حرام و هو لحم الخنزير، فهذا الكلّهي المنقسهم حهالل، فيكهون لحهم

.الحمار حالال حتّى تعر  حرمت 

48ص؛ 2فرائد األصول ؛ ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
لحهم أنّ وجود القسمين في اللحم لهيس منشهأ الشهتباه: الفسادوج  •

، الحمار، و ال دخل ل  في هذا الحكم أصال، و ال في تحقّق الموضهوق
تحقّهق و تقييد الموضوق بقيد أجنبيّ ال دخل ل  في الحكهم و ال فهي

حتاج حتّى ا-الموضوق، مع خروج بعض األفراد من  مثل شرب التتن
نوع  هذا المنتصر إلى إلحاق مثل  بلحم الحمار و شبه  ممّا يوجد في

دوره ، مستهجن جدّا ال ينبغي ص-اسمان معلومان، باإلجماق المركّب
.من متكلّم فضال عن اإلمام علي  السّالم

45ص؛ 2فرائد األصول ؛ ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
، مع أنّ الالزم ممّا ذكر  عدم الحاجة إلى اإلجماق المركّب، فإنّ الشربهذا•

بعينه ، و شرب الماء و شرب البنج، فشرب التتن كلحم الحمار: في  اسمان
.هكذا جميع االفعال المجهولة الحكم

تهتن و أمّا الفرق بين الشرب و اللحم بأنّ الشهرب جهنس بعيهد لشهرب ال•
.بخال  اللحم، فممّا ال ينبغي أن يصغى إلي 

ة معرفه« حتّى تعر  الحرام منه »: هذا كلّ ، مضافا إلى أنّ الظاهر من اول •
ء، و معلهوم أنّ معرفهة لحهم ذلك الحرام الذي فرض وجهوده فهي الشهي

.الخنزير و حرمت  ال يكون غاية لحلّية لحم الحمار
:و اد أورد على االستدالل•
:في معنيين« في  حالل و حرام»: بلزوم استعمال اول  علي  السّالم•

49: ، ص2فرائد األصول، ج
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كُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ
-عيّ ب يمكن تعلّق الحكم الشر: و بعبارة اخرى-أنّ  اابل لالتصا  بهما: أحدهما•

.ء منهماليخرج ما ال يقبل االتصا  بشي
ا، و ههو أنّ  ينقسم إليهما و يوجد النوعان في  إمّا في نفس األمر أو عنهدن: و الثاني•

.غير جائز
المعنيهين فهي« حتّى تعر  الحرام من  بعينه »: و بلزوم استعمال اول  علي  السّالم•

حكهم ، إذا اريد معرفة ال« الحرمة»أيضا؛ ألنّ المراد حتّى تعر  من األدلّة الشرعيّة 
عرفة ، إذا اريد م«الحرمة»-من بيّنة أو غيرها-المشتب ، و حتّى تعر  من الخارج

.، انتهىالموضوق المشتب  فليتأمّل
50: ، ص2فرائد األصول، ج•
.ألولىو ليت  أمر بالتأمّل في اإليراد األوّل أيضا، و يمكن إرجاع  إليهما معا، و هو ا•
. هذه جملة ما استدلّ ب  من األخبار•

45ص؛ 2فرائد األصول ؛ ج
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(األولىالصیغة )أحاديث الحلّ-5
الثانیةالقرينة •
ي كلمهة ما ذكره السيّد األستاذ  تبعا للمحقّق النائينيّ رحم  اللّ  و ه: •

بلح اظ ( بعينه )أنّ كلمهة [ 1]المذكورة في الحديث بتقريهب ( بعینه)
ييدا زائهدا، ال تقتأكیدا صرفا أن تكون إلّا ال يمكنالشبهات الحكمیة 

لك ينهافي إلّا في ابال العلم اإلجماليّ، و ذالتقیید الزائد إذ ال يتصوّر 
منجّزيّة العلم اإلجماليّ مع أنّ ظاهر الكالم كونها تقييدا زائدا، 

•______________________________
كهن هذا التقريب غير منقول عن المحقّق النائينيّ رحم  اللّه ، و ل[ 1]•

، 2يرات ج منقول عن  في أجود التقر( بعين )االستشهاد بكلمة -أصل
.132، ص 3، و في فوائد األصول ج 184ص 

280: ، ص3مباحث األصول، ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
عیّة مورد الشبهات الموضوهذا بخال  موارد الشبهات الموضوعيّة، فإنّ و •

كون  تقييهدا ، فنتحفّظ على ظهور القيد فييكون دائما طرفا للعلم اإلجمالیّ
زائدا من دون أن يلزم من ذلك إبطال منجّزيّة العلم اإلجماليّ، 

اهاة لو شكّ المكلّ  في أنّ  هل تنجّس الماء الّذي يكون أمامه  بمالفمثال •
ال النجس، أو هل صار الخلّ الّذي يكون في بيت  خمرا أو ال؟، فهو حيهث

م فهي يعلم تفصيال بالخمور الموجودة فهي العهالم أو المتنجّسهات، و يعله
جمهاليّ الجملة بوجود خمور و متنجّسات في العالم يصبح هذا طرفا لعلم إ
( نه بعي)أطراف  غير محصورة و أكثرها خارج عن محل االبهتالء، فكلمهة 

يّهة تخرج ذلك عن وجوب االحتياط من دون أن ينثلم بذلك اانون منجّز
.العلم اإلجماليّ

281: ، ص3مباحث األصول، ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
ال يصغى إلى ما ربما يقال من انه  ال يمكهن إرادة العمهوم بحيهثو •

ية كمها يكون شامال لألنواق كما في الشبهة الحكمية و لالفراد الخارج
ب في الشبهة الموضوعية فإن افراد هذا العام هو كل مشهكوك و شهر
من التتن المشكوك حرمت  فرد واحد من هذا العموم و كون هذا الفرد
و )جهة أخرى ذا افراد كثيرة أجنبي عن كون  فردا واحدا لهذا العمهوم

ن شهرب ان  ال فرق بين شرب التتن المشكوك حرمت  و بهي( الحاصل
د المائع الخارجي المشكوك خمريت  في ان كل واحد منهما فرد واحه
هة من هذا العموم فيشمل  الحكم إال أن اإلشهكال فهي شهمولها للشهب

الحكمية من جهات 

184: ، ص2أجود التقريرات، ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
ي اختصاص فإن  ظاهر فبعینهتقييد الغاية بقول  علي  السالم ( األولى)•

كهون الحكم المذكور بالشبهات الموضوعية و لو سلمنا عدم الظههور ل
يضها ال ينافي مع كون الشبهة حكميهة أهذاو لالهتمامء به القید جی

عرفهة ألن معنهى المعرفهة بعينه  ههو ماحتمال قرينیته فال إشكال في 
 و ههذا مهثالبرؤي ة الش ب  ء متميزا عن غيره في مقابل المعرفة الشي

الكالم بمها المعنى يناسب الشبهة الموضوعية فيكون من ابيل احتفا 
يصلح للقرينية فال يكون ل  ظهور في العموم

184: ، ص2أجود التقريرات، ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
حهرام ء في  حهالل وكل شي»اد استدل على البراءة بقول  علي  السّالم و •

«   بعين حتى تعر  الحرام من»أو « فهو لك حالل حتى تعر  الحرام بعين 
ء لهك حهالل حتهىكهل شهي»: و اول  علي  السّالمعلى اختال  النسخ
فهي « ن بعي»و « من »و « في »ظهور كلمة : و ال يخفىتعر  الحرام بعين 

لى الحهالل و ء بالفعل منقسما إأي كون الشي-االنقسام و التبعيض الفعلي
حالل بمعنى أن يكون اسم من  حالال و اسم من  حراما و اشتب  ال-الحرام

حم من  بالحرام و لم يعلم أنّ المشكوك من القسم الحالل أو الحهرام، كهالل
ونه  المطروح المشكوك كون  من الميتة أو المذكّى، أو المائع المشهكوك ك

الال منقسم إلى ما يكون حهبالفعل من الخل أو الخمر، فانّ اللحم أو المائع
.ةو إلى ما يكون حراما، و ذلك ال يتصور إلّا في الشبهات الموضوعي

363؛ ص3فوائد االصول ؛ ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
ون القسمة فليس القسمة فيها فعلية و إنّما تك: أمّا الشبهات الحكميةو •

رب فهانّ شه-أي ليس فيها إلّا احتمال الحل و الحرمة-فيها فرضية،
: انالتتن الّذي فرض الشك في كون  حالال أو حراما لهيس له  اسهم

اسم حالل و اسم حرام، بل هو إمّا أن يكون حراما و إمّها أن يكهون 
إنّ شرب التهتن فيه  حهالل و حهرام، إلّها: حالال، فال يصح أن يقال

.بضرب من التأويل و العناية التي ال يساعد عليها ظاهر اللفظ

363؛ ص3فوائد االصول ؛ ج



47

(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
وعية، ظاهرة في اختصاص الحديث في الشبهات الموض« في »فكلمة •

ء بعينهه  إنّمهها يكههون فههي فههانّ معرفههة الشههي« بعین  ه»و كههذا كلمههة 
حتى تعهر  الحكهم : و ال معنى ألن يقال[ 1]الموضوعات الخارجية 

.بعين 
ل ء لهك حهالكل شي»اختصاص اول  علي  السّالم : و من ذلك يظهر•

كلمهة بالشهبهات الموضهوعية، فانّه  لهو ال« حتى تعر  الحرام بعين 
ول  عليه  كان الخبر عامّا للشبهات الحكمية و الموضوعية، كق« بعینه»

« بعين »و لكن لفظة « ء لك طاهر حتى تعلم أنّ  اذركل شي»السّالم 
. توجب ظهور الخبر في الشبهات الموضوعية

363؛ ص3فوائد االصول ؛ ج
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(الصیغة األولى)أحاديث الحلّ-5
•______________________________
، ال معنى معرفة الحرام بعين  تشخيص الحهرام مهن الحهالل: أاول[ 1]•

فهي لهو ال األمثلهة-تشخيص  خارجا، فال اصور في شمول الحديث
ان علهى بيه« بعينه »للشبهات الحكمية، هذا مع إمكان حمهل -ذيل 

التأكيد لموضوق الحرمة و أنّه  حقيقهة معروضهها، ال أنّه  مهن توابهع
.المعروض، فيرتفع حينئذ اإلشكال رأسا

هّل العمدة في هذه الرواية األمثلة الوااعة في ذيلهها، و الّهذي يسه: نعم•
حتههى علههى « ااعههدة الحليههة»الخطههب أنّ هههذه األمثلههة ال يناسههب 

ها على كال اختصاصها في الشبهات الموضوعية، فال بد من التفصي عن
( تعليق  مرحوم آغا ضياء عرااى.) التقديرين، كما ال يخفى

363؛ ص3فوائد االصول ؛ ج
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