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لً ألقاٌ في البحر

لو ألقاه في التحر و نحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو  11مسألة  •
منعه عنه حتى مات قتل ةه، و مع عدم خروجهه عدهدا و اخهاأو أو    
الشل في ألل فحنده مالدسألة الساةقة، و لو اعتقد أنه قهار  عىهى   
الخروج لنونه من أهل فن الستاحة فألقاه ثم اتين الخالف و لم يقد  

.الدىقى عىى نجااه لم ينن عددا

510: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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لً فصذٌ

لو فظده و منعه عن شده فنزف الدم و مات فعىيه القور  و  12مسألة  •
ظده و ارمه فان مان قار ا عىى الشد فترمه اعددا و اخاأو حتى فلو 

مات فال قور و و رية النفس، و عىيه رية الفظد، و لو لم ينهن قهار ا   
فان عىم الجاني ألل فعىيه القور، و لو لم يعىم فان فظده ةقظد القتل 
و لو  جاء فدات فعىيه القور ظاهرا، و إن لم يقظده ةل فظده ةرجهاء  

.شده فىيس عىيه القور، و عىيه رية شته العدد

510: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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لً فصذٌ

و لو فظده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسل نفسه احته مع القهد    •
. عىى الخروج فال قظاص و و رية

 182: ، ص4 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل ي الحرام، ج
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لً فصذٌ
أن يفظده فيترك شدّه إلى أن ينزف و مات منه، فال قظاص : و الراةعة•

و و رية أيضا، ألن هالمه مستند إلى اقظيره في الشدّ و خروج الهدم  
.الواقع ةعد الفظد، فنان مهالمه ةالنا  الدتجدّر  عىى اإللقاء

حنده حنم مسألة الجرح، ألن هالمه مسهتند إلهى الفظهد، و    : و قيل•
و الفظد و إن مان مأأونا فيه ةخالف الجهرح إو  . لووه لدا خرج الدم

أن جنايته مضدونة، فنان مشا ما لىجرح في ألل، و إن افترقها فهي   
.أطل اإلةاحة

 74: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم، ج



6

لً فصذٌ
و مذا و ضدان عىى الفظّار لو فظده مداوا  فترك هو ةل مهل  منهدها   •

مهن اتهتنار الدهوت إلهى     : شدّه حت ى نزف الدم فدات عىهى إشهنا   
افريطه، و مون الفظد غير مهىل عار ، و أطل عهدم وجهوا الشهدّ    

و ههو  . عىى الفظّار إل ا مع نقض الدفظور ةظهرر أو جنهون أو إغدهاء   
. «4»و الشرائع « 3»و التىخيض « 2»و اإل شار « 1»خير  التحرير 

.423ص  5ج : التحرير( 1)  •
.195ص  2ج : إرشاد األرَان( 2)•
.467ص  40ج (: سلسلة اليىابيع الفقُية)تلخيض المرام ( 3)•
.197ص  4ج : شرائع اإلسالم( 4)•

 21: ، ص11 كشف اللثام ي اإلبُام عه قًاعذ األحكام؛ ج
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لً فصذٌ
و من اتتناره إلى تراية الجرح فهو مريره من الجراحات ال تهي يدههل    •

الدجروح مداوااها، و  ةَّدا احتدل اضدين الطتيب إأا مان ةهأمره فنن هه   
معالجه أمّا لو شدّه الفظّار فحىَّه الدفظور فترمه حت ى نهزف الهدم فهال    

.ضدان

 21: ، ص11 كشف اللثام ي اإلبُام عه قًاعذ األحكام؛ ج



8

لً فصذٌ
و لو فظده فترك هو شده فنزف رما حتهى مهات أو ألقهاه فهي مهاء      •

فأمسل نفسه احته مع القد   عىى الخروج فال قظاص و و رية ةهال  
خالف و و إشنا  في األخير، ألنه القااهل رون الدىقهي ةاعتتها  أن    

.النون الدتأخر عن مون اإللقاء مستند إليه

28: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لً فصذٌ
من اتهتنار  »و أما األو  ففي القواعد اوشنا  فيه، و في مشف الىثام •

الدوت إلى افريط، و مون الفظد غيهر مهىهل عهار ، و أطهل عهدم      
وجوا الشد عىى الفظار إو مع نقض الدفظهور لظهرر أو جنهون أو    
إغداء، و هو خير  اإل شار و التخىيض، و مهن اتهتناره إلهى تهراية     
الجرح فهو مريره من الجراحات التي يهدل الدجروح مداوااها، و  ةدا 

و نحهوه فهي   « احتدل اضدين الطتيب إأا مهان ةهأمره، فننهه معالجهة    
.الدسالل و مجدع الترهان

28: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لً فصذٌ
ظاهر الدظنف و غيره مدن أمر الدسألة هنا فرع الدسألة فهي  : قىت•

الفظد عدوانا و مداوا ، و لعل الفرق ةينه و ةين السراية ةترك الدداوا  
أن الفظد ةنفسه غير قاال، و إندا الذي قتىه خروج الدم الدستند مونه 
إلى إةقائه، فهو مالىتث في النا  في اتتنار الدوت إلى أمر لم ينن من 

الجاني و و من آثا ه، ةخالف تراية الجرح نفسه التي ههي مهن    فعل 
إن الفا ق ةينهدا العرف، : آثا  الجرح و إن ارك الدداوا  إثدا، أو يقا 

.و اهلل العالم

29-28: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لً ألقى وفسٍ مه علً على إوسان
لو ألقى نفسه من عىو عىى إنسان عدهدا فهان مهان     13مسألة •

لنتر أو طرر  عىيهألل مدا يقتل ةه غالتا و لو لضعف الدىقى 
أو مرع فعىيه القور  و إو فنن قظهد القتهل ةهه و لهو  جهاء      
فنذلل هو عدد عىيه القور، و إن لم يقظد فهو شهته عدهد، و   
في جديع التقارير رم الجاني هد ، و لو عثر فوقع عىهى غيهره   
فدات فال شي ء عىيه و رية و و قورا، و مهذا و شهي ء عىهى    

.الذي وقع عىيه

511-510: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج


