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لو ألقاه في البحر
• مسألة  11لو ألقاه في الثحر و نحوه فعجز عن الخرود حتى مات أو
منعه عنه حتى مات قتل ته ،و مع عدم خروجهه عدهدا و اخهاأو أو
الشل في ألل فحنده مالدسألة الساتقة ،و لو اعتقد أنه قهار عىهى
الخرود لنونه من أهل فن السثاحة فألقاه حم اثين الخالف و لم يقد
الدىقى عىى نجااه لم ينن عددا.

2

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص510 :

لو ألقاه في البحر
• و مذا الثحج لو طرحه في الىجة

3

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص182 :

لو ألقاه في البحر
• و الخالخة :أن يطرحه في لجّة الداء تحيهج و يدننهه الخهرود ف،هر ،
فعىيه القور ،سواء مان يحسن السثاحة أم و ،ألن لجّهة الثحهر مكىنهة
عىى ملّ حال.

4

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص73 :

لو ألقاه في البحر

• و إن مان إلقاؤه تقرب الساحل و هو و يحسن السثاحة ،أو يحسنكا و
لنن مان منتوفا و يدننه الخرود ،فالحنم مدا لو ألقهاه فهي الىجّهة،
ألن ألل مدّا يقتل غالثا.
• و إن مان يحسن السثاحة و لم ينن له عنكا مانع ،أو مان في محلّ من
الداء يدننه الخرود ت،ير السثاحة فأمسل نفسه و لهم يخهرد حتهى
هىل ،فال قور .و في الدية الوجكان ،و أصحّكدا العدم ،ألنه السثة في
هالك نفسه.

5

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،15ص74 :

لو ألقاه في البحر

• و مذا الثحج لو طرحه في الىجة فإن مان عىى وجهه و يهتدنن مهن
التخىص من ال،ر فعدد قطعا،
• و لو ألقى العالم تالسثاحة في ماء م،ر فترك السثاحة حتى مهات و
لنن لم يعىم أنه عن اخاأل أو عن رهشة و نحوها ففيه الثحج الساتق
الذي منه يعىم الحنم في تاقي الصو  ،إأ و فر تين النا و الداء.

6

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص27 :

لو ألقاه في البحر

• و لو غرقه آخر لقصد التخىيص من التىف أو مهن ييهارا األلهم ففهي
القواعد األقرب الحوالة تالضدان عىى األول ،فإن مان وا حا منهع مهن
اإل ث ،و مذا في صو ا ضدان الخاني.

7

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص28-27 :

لو ألقاه في البحر

• و فيه أنه و وجه لىدنع مهن اإل ث تعهد عهدم صهد أنهه القااهل ،و
خصوصا عىى اقدير ضدان الخاني الذي مثناه أنهه القااهل و األول ،و
رعوى مون الدانع له التكدة و إيالة استقرا الحياا حندا و حاصل لكا
تعد عدم حثوت عنوان الددنوع ،مدا أنه و حاصل لدعوى مون الضدان
عىى األول و إن مان الذي غرقه الخاني ،ألنه الذي صيره غيهر مسهتقر
الحياا تخالف الخاني الذي هو محسن ،ضرو ا حصهول الدهوت تفعهل
الخاني و األول الذي يال أحر فعىه ،فكو في الحقيقة مدا لو قتىه اآلخهر
لتخىيصه من ييارا األلم ،فإنه و إشنال في مهون الضهدان عىيهه إو
األول ،و اهلل العالم.
8

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص28 :

لو فصده
• مسألة  12لو فصده و منعه عن شده فنزف الدم و مات فعىيه القور و
لو فصده و ارمه فان مان قار ا عىى الشد فترمه اعددا و اخاأو حتى
مات فال قور و و رية النفس ،و عىيه رية الفصد ،و لو لم ينهن قهار ا
فان عىم الجاني ألل فعىيه القور ،و لو لم يعىم فان فصده تقصد القتل
و لو جاء فدات فعىيه القور ظاهرا ،و إن لم يقصده تل فصده ترجهاء
شده فىيس عىيه القور ،و عىيه رية شثه العدد.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص510 :

