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لو قدم له طعاما مسموما
لَ قذم لِ ؼؼبهب هسوَهب بوب ٗقتل هثلِ غبلبب أٍ قصذ القتل بهِ  : األٍلى•

أٍ أػقب هشظب فوبت بِ اٙمل فبى ػلن بِ ٍ مبى هو٘ضا ٍ إى لن ٗني 
ببلغب بل ٍ هختبسا موب تؼشف رلل فٖ الوشتبٔ الشابؼٔ فال قَد ٍ ال دٗٔ 
بال خالف ٍ ال إشنبل، لنًَِ َّ القبتل ًفسِ بوببششتِ ػبلوب ببلحهبل  
ال الوقذم ٍ ٍ إى مبى تقذٗوِ هؤثشا فٖ الجولهٔ، لنهي تهرث٘ش شهشؼ٘ٔ     

موٌبٍلتِ السن٘ي لوي ربح ًفسِ بْب ػبقال 

35: ، ص42 خواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو قدم له طعاما مسموما
هي االقذام ػلهى  « 2»( ػلْ٘وب السالم)ٍ هب ٍقغ هي الحسي ٍ الشظب )•

الؽؼبم الوسوَم هحوَل ػلى ػلن خبسج ػي ػلهن التنل٘هأ أٍ غ٘هش    
.«3»( رلل هوب َّ هزمَس فٖ هحلِ

بخالررر   »: ما بين القوسين خاء في النسخة  اصلخةي  المضي خ  بعخد قولخه     ( 3)•
، ر فخي النسخة  اصلخةي  المةةوطخ  بقةخ       36اآلتي فخي ص  « راضح ال عف

خاءت هذه الدمة  في الهامش، لكخن ششخير بالعالمخ  لموضخو      ( قده)المصنف 
:التةريح في مو دين

شحدهما ما خاء في هذه الةضع ، الثاني مخا خخاء فخي سخائر الةضعخات ر النسخة        •
.اصلةي  المضي  ، ر الموضع المناسب لها هو ما خاء في هذه الةضع 

35: ، ص42 خواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو قدم له طعاما مسموما
لن ٗؼلن ببلحبل فرمل فوبت فللَلٖ القَد ػٌهذًب ألى  ( إى خ ل)ًؼن لَ •

حنن الوببششٓ سقػ ببلغشٍس سَاء خلؽِ بؽؼبم ًفسِ ٍ قذههِ إل٘هِ أٍ   
أّذاُ إلِ٘ أٍ خلؽِ بؽؼبم اٙمل ٍ لن ٗؼلن أٍ بؽؼبم أجٌبٖ ٍ ًذبِ إلِ٘ 

هي غ٘ش شؼَس أحذ هي اٙمل ٍ األجٌبٖ،
ٍ لَ ػلن األجٌبٖ ٍ شبسك فٖ التقذٗن مبى ششٗنب فٖ الجٌبٗهٔ، فوهب    •

ػي الشبفؼٖ هي قَلِ بٌفهٖ القهَد تشج٘حهب للوببشهشٓ التهٖ ػشفه        
.سقَؼْب ببلغشٍس ٍاظح العؼأ

 36: ، ص42 خواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج



5

لو قدم له طعاما مسموما
لَ قذم شخص إلى غ٘شُ ؼؼبهب هسهوَهب فرملهِ   »ّزا ٍ فٖ هجوغ البشّبى •

ٖ ء ػلى الوقذم ههي القصهبو ٍ    رلل الغ٘ش ػبلوب ببلسن ٍ مًَِ قبتال ال ش
الذٗٔ، ألًِ السبب القَٕ بل الوببشش، فَْ القبتل لٌفسِ ال غ٘ش، ٍ إى جْهل  
أحذّوب ٗنَى الوقذم قبتل ػوذ، فؼلِ٘ القصبو هغ ػلوهِ بْوهب، ٍ الذٗهٔ    

.«ػلِ٘ هغ جْلِ برحذّوب
ٍ فِ٘ هٌغ مَى الوقذم قبتل ػوذ هغ فشض ػلن الوتٌبٍل بهرى فهٖ الؽؼهبم    •

ش٘ئب قبتال ٍ لني لن ٗؼلن أًِ سن، ظشٍسٓ ػذم هذخل٘ٔ جْلهِ ببلسهن فهٖ    
إقذاهِ ػلى قتل ًفسِ، بل قذ ٗشل فٖ رلل لَ ػلن برى فِ٘ سوب خبصهٔ،  

.ح٘ث إًِ أقذم ػلى هب ٗحتول فِ٘ القتل
ٍ مزا هٌغ ثبَت الذٗٔ هغ جْل الوقذم ببلحهبل بهرى مهبى الَاظهغ غ٘هشُ،      •

لألصل ٍ أٍلَٗٔ الوببششٓ هغ التسبٍٕ، 
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لو قدم له طعاما مسموما
ٍ ظوبى الؽب٘ب للوشٗط الوختبس فٖ التٌبٍل إًوهب ّهَ للهذل٘ل، ٍ ال    •

ٌٗبفٖ رلل هب تسوؼِ هي الوصٌأ ٍ الفبظهل ٍ غ٘شّوهب ههي ثبهَت     
 ٖ البئهش ٍ إى مهبى    الذٗٔ فٖ هب لَ حفش بئشا فٖ داسُ فذػب غ٘شُ فَقغ ف

ًبس٘ب لعؼأ الوببششٓ ببلغشٍس، لَظَح الفهش  بٌْ٘وهب بنًَهِ الفبػهل     
للسبب ٍ إى مبى قذ ًسِ٘، بخالف الفشض الزٕ َّ أٍلى أٍ هسبٍ لوب 
رمشٍُ هي ػذم العوبى ػلى الذافغ الجبّل لشخص فَقهغ فهٖ البئهش    
الوحفَسٓ ببلؽشٗق ػذٍاًب، هؼلل٘ي لِ بقَٓ السبب الزٕ َّ حفهش البئهش   

.ػلى دفغ الجبّل ٍ ٍقَع الوذفَع
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لو قدم له طعاما مسموما
ٍ هي رلل ٗؼلن الٌظش فٖ هب سوؼتِ هٌِ إى أساد هب ٗشول رلهل ههي   •

الجْل برحذّوب، بل ال ٗخفى ػل٘ل هب فِ٘ هي إؼهال  ثبهَت الذٗهٔ    
بزلل هغ أى هي أفشادُ هب لَ ػلن بنًَِ قبتال ٍ لني لن ٗؼلن أًِ سن، 
فبى الوتجِ فِ٘ القصبو ال الذٗٔ، بل ٍ مزا لَ ػلن برًِ سهن ٍ جْهل   
بنًَِ قبتال ٍ قصذ القتل بِ أٍ أػقب هشظب أدى إلى رلل اتجِ أٗعب 

.القَل ببلقصبو
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لو قدم له طعاما مسموما
ٍ لَ مبى السن الوَظَع فٖ الؽؼبم هوب ال ٗقتل غبلبب ٍ لن ٗقصذ القتل •

.بِ ٍ لن ٗؼقب هشظب أدى إلى هَتِ بِ ففِ٘ البحث السببق

37: ، ص42 خواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو قدم له طعاما مسموما
ٍ لَ اختلأ َّ ٍ الَلٖ فٖ جٌسِ أٍ قذسُ فبلقَل قَلِ، ٍ ػلى الَالٖ •

البٌ٘ٔ، فئى قبه  ٍ ثب  أًِ هوب ٗقتل غبلبب فبدػى الجْل برًِ مهزلل  
فؼي التحشٗش احتول القَد، ٍ ألى السن هي جٌس هب ٗقتل غبلبب فرشهبِ  

لن أػلن أًِ ٗوَت بِ، ٍ ػذهِ لجَاص خفبئِ، فنرى : هب لَ جشحِ ٍ قبل
األقَى الثبًٖ »شبْٔ فٖ سقَغ القَد، فتجب الذٗٔ، ٍ فٖ مشأ اللثبم 

.«إر حصل  الشبْٔ
قذ ٗقبل، إى األقَى األٍل بؼذ فشض ثبَت الؼوذ إلى القتل هٌِ، : قل •

.ٍ صذ  القتل ػوذا ٍ غ٘ش رلل« 1« »الٌَّفْسَ بِبلٌَّفْسِ»لؼوَم 
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لو قدم إليه طعاما مسموما

لَ قذم إلِ٘ ؼؼبهب هسوَهب هغ ػلن اٙمل برى فِ٘ سوب قبتال  17هسرلٔ •
فال قَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ قبل مزبب أى فِ٘ سوب  فرمل هتؼوذا ٍ ػي اخت٘بس

غ٘ش قبتل ٍ فِ٘ ػالج لنزا فرملِ فوبت فؼلِ٘ القَد، ٍ لَ قبل فِ٘ سهن  
.ٍ أؼلق فرملِ فال قَد ٍ ال دٗٔ

511: ، ص2 تحرير الوسية ؛ ج


