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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
. الوشتجٔ الثبً٘ٔ أى ٌٗؼن إلِ٘ هجبششٓ الوجٌٖ ػلِ٘•
األٍلى لَ قذم لِ ؿؼبهب هسوَهب  فإى ػلن ٍ  : ٍ فِ٘ طَس•

مبى هو٘ضا فال قَد ٍ ال دٗٔ ٍ إى لن ٗؼلن فأمل ٍ هاب   
فللَلٖ القَد ألى حنن الوجبششٓ سقؾ ثبلغشٍس 

ٍ لَ جعل السن في طعام طاحة الوٌزل فَجدُ  طاحثِ •
فأكلِ فوات قال في الخالف ٍ الوثسَط عليِ القوَ  ٍ  

.فيِ إشكال

  183: ، ص4 شسائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحسام، ج



3

لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ قذّم إلِ٘ ؿؼبهاب  هساوَهب  فأملاِ ػبلواب  فاال      •

قظبص ٍ ال دٗٔ، ٍ إى جْل فبلقَد، 
ٍ لَ جعل السن في طعام طواحة الوٌوزل فأكلوِ،    •

« 5»عليِ القَ  : قال الشيخ

  195: ، ص2 إزشا  األذّاى إلى أحكام اإليواى، ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
:الخبهس. 6989•
لَ قذّم إلِ٘ ؿؼبهب هسوَهب، فأملِ جبّال ثاِ، فللاَلّٖ القاَد، الًء اب      •

حنن الوجبششٓ ثبلغشٍس، ٍ لَ مبى الوءٌبٍل ػبلوب ثِ ٍ ّاَ هوّ٘اض، فاال    
.قَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ لن ٗني هوّ٘ضا فنبلجبّل

ِ ]ٍ لَ جعل السّن في طعام طاحة الوٌوزل، فَجودُ طواحثِ    • [ فأكلو
.ٍ فيِ ًظس« 1»فوات، قال الشيخ زحوِ اللِّ عليِ القَ  

.هي كتاب الجٌايات 32، الوسألة 171/ 5: ؛ الخالف46/ 7: الوثسَط(. 1)•

427: ، ص5 ؛ ج(الحديثة -ط )تحسيس األحكام الشسعية على هرّة اإلهاهية 
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ جؼل السن القبتل هثلِ غبلجب فٖ ؿؼبم طبحت الوٌضل أٍ هغ قظذ •

رلل ثِ أٍ الوؼقت هشػب ٗءشتت ػلِ٘ الوَ  فَجاذُ طابحجِ فأملاِ    
ػلِ٘ القَد ثل فٖ الوسبلل : فوب  قبل الش٘خ فٖ الخالف ٍ الوجسَؽ

ًسجءِ إلى األشْش لؼؼف الوجبششٓ ثبلغشٍس، ٍ لظذق القءل ػبهذا لغٔ ٍ 
ػشفب، ثل لؼلِ ًحَ الءقذٗن الزٕ َّ ل٘س إلجب ، ٍ إًوب َّ داع لألمال  

.ٍ الـشٗق الوءؼبسف فٖ القءل ثبلسن الزٕ َّ مبٙلٔ

38: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٍ ٌٗجغٖ الء ظ٘ل، ٍ َّ أًِ إى مبى »: ٍ هي ٌّب قبل فٖ هجوغ الجشّبى•

الولقٖ ػبلوب ثأًِ سن قبتل ٍ أمل اٙمل جبّال ثزلل فؼلِ٘ القظبص، 
ألًِ تؼوذ القءل أٍ أدى إلِ٘ غبلجب، ألى إلقب ُ هغ ػذم هابًغ هاي أملاِ    
ثوٌضلٔ فؼل السجت، ٍ ألًِ لَ لن ٗني هثل ّزا هَججب للقَد للاضم هٌاِ   
ٍجَد قءل مث٘ش هغ ػذم القظبص، ثل ٗلضم ػذم القَد فٖ هقذم الـؼبم 
الوسوَم أٗؼب، إر ال إلجب  أٗؼب، ٍ مزا فٖ أهثبل رلل، ٍ ّاَ اابّش   
الجـالى ٍ فءح لل سبد ٍ القءال النث٘اش، ٍ ّاَ هٌابف لحنوأ شاشع       

.القظبص، فءأهل

38: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٖ   ػلِ٘، فبى اٙمل َّ القبتل ً ساِ ال غ٘اش، ٍ   • ٍ إى أمل ػبلوب ال ش

إى فؼل جبّال فؼلِ٘ الذٗٔ، لؼذم قظذ القءل ٍ ال إلى هَججِ الءبم ٍ لَ 
ًبدسا، فال ٗنَى ػبهذا، هغ ثجَ  ػذم إثـبل دم اهش  هسالن، ٍ ػاذم   

ٍ إى مبى ال ٗخلَ ثؼؼِ هاي  . «اػءجبس القظذ ٍ الؼوذ فٖ الذٗٔ، فءأهل
ًظش ٗؼلن هوب قذهٌبُ سبثقب إال أًِ ج٘ذ فٖ ثجَ  القظبص 

ٍ إى قبل الوظٌف فِ٘ إشنبل لقَٓ الوجبششٓ ٍ ػذم إلجبئِ إلى األمال  •
.ٍ ال قذهِ إلِ٘

38: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ًؼن تثجت الذٗٔ لءشتت القءل ػلى فؼلِ ٍ ػذم ثـالى دم اهاش  هسالن،   •

فَْ حٌ٘ئز مح ش الجئش إى لن ٗني أقَى 
ٍ أػاؼف  . ٍ إى مبى ال ٗخ ى ػل٘ل هب فِ٘ ثؼذ اإلحبؿٔ ثواب رمشًابُ  •

.ثبًء ب  الؼوبى سأسب هٌِ هب ػي ثؼغ الؼبهٔ هي القَل 

38: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ كاى في تيتِ طعام هسوَم فدخل شخض
لَ مبى فٖ ث٘ءِ ؿؼبم هسوَم فذخل شخض ثال إرًِ فأمال   21هسألٔ •

ٍ هب  فال قَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ دػبُ إلى داسُ ال ألمل الـؼبم فأملِ ثال 
.إرى هٌِ ٍ ػذٍاًب فال قَد

512: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ تشك سوّب فٖ ؿؼبم ً سِ، ٍ تشمِ فٖ هٌضلِ، فذخل إًسبى فأملاِ  •

هي غ٘ش إرًِ، فال ػوبى ػلِ٘ ثقظبص ٍ ال دٗٔ، ساَا  قظاذ ثازلل    
قءل االمل، هثل أى ٗؼلن أىّ ابلوب ٗشٗذ ّجَم داسُ، فءشك السانّ فاٖ   

.الـؼبم ل٘قءلِ، فنبى موب لَ ح ش ثئشا فٖ داسُ ل٘قغ فْ٘ب اللّضّ

427: ، ص5 ؛ ج(الحديثة -ط )تحسيس األحكام الشسعية على هرّة اإلهاهية 
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ دخل ثإرًِ، ٍ أمل الـؼبم الوسوَم هي غ٘ش إرًِ، فال ػوبى أٗؼب، •

ٍ لَ مبى السنّ هوّب ال ٗقءل غبلجب، فإى قظذ إتالفِ ثإؿؼبهِ إّٗابُ، فْاَ   
.ػوذ، ٍ إى أؿؼوِ إّٗبُ ٍ لن ٗقظذ القءل، فَْ شجِ٘ ػوذ

427: ، ص5 ؛ ج(الحديثة -ط )تحسيس األحكام الشسعية على هرّة اإلهاهية 
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
فإى اخءلف فِ٘ ّل ٗقءل هثلِ غبلجب أم ال، ٍ ٌّبك ثٌّ٘ٔ ػول ثْب، ٍ إى •

لن تني ثٌّ٘ٔ، فبلقَل قَل السّبقٖ، ألطبلٔ ػذم ٍجَة القظبص، فاال  
.ٗثجت ثبلشّل

أًِّ قبتل، احءوال القاَد، ألىّ   « 1»لن أػلن : ٍ إى ثجت أًِّ قبتل، فقبل•
لن أػلن أًِّ : السنّ هي جٌس هب ٗقءل غبلجب، فأشجِ هب لَ جشحِ، ٍ قبل

ٗوَ  هٌِ، ٍ ػذهِ لجَاص خ بئِ، فنبى شجْٔ فٖ سقَؽ القَد، فءجت 
.الذّٗٔ

428: ، ص5 ؛ ج(الحديثة -ط )تحسيس األحكام الشسعية على هرّة اإلهاهية 
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ًؼن َّ مزلل لَ جؼل السن فٖ ؿؼبم ً سِ ٍ جؼل فٖ هٌضلِ فاذخل  •

إًسبى فأملِ ػبدٗب، فال ػوبى ثقظبص ٍ ال دٗٔ، لألطل ثؼذ أى مابى  
اٙمل هءؼذٗب ثذخَل داس غ٘شُ ٍ أملِ هي ؿؼبهِ، ثال لاَ قظاذ قءلاِ     
ٖ  ، هثل أى ٗؼلان أى ابلواب ٗشٗاذ ّجاَم داس      ثزلل لن ٗني ػلِ٘ ش

.ف٘ءشك السن فٖ الـؼبم ل٘قءلِ هغ فشع تَقف دفؼِ ػلى رلل

39: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ قدم لِ طعاها هسوَها
ثل لؼلِ مزلل لَ دخل سجل ثإرًِ فأمل الـؼبم الوسوَم ثغ٘اش إرًاِ،   •

ألًِ الوءؼذٕ ثأملِ،
ثل فٖ مشف اللثبم ٍ إى مبى هوي ٗجَص لِ األمل هي ثَ٘تْن، ٍ لناي   •

ال ٗخلَ هي ًظش،
ًؼن ال ػوبى لَ سن ؿؼبهب ٍ ٍػؼِ فٖ هٌاضل اٙمال ٍ لان ٗخلـاِ      •

ثـؼبهِ ٍ ال جؼلِ ح٘ث ٗشءجِ ػلِ٘ ثل أملِ ٍ َّ ٗؼلن أًِ ل٘س لِ، 
. ٍ لَ جؼلِ ثح٘ث ٗشءجِ ػلِ٘ مبى ػلِ٘ الذٗٔ، موب فٖ مشف اللثبم•

39: ، ص42 جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج


