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َا اماروِ  ابرِن الِّريِ ِم  بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، اللهمَّ اغفرر  لَارو شلخرياَاو شللرونررونا شللِمسرنيِمِ  ا القارئ:  –قرو
 "حتفُة املودوِد أبحكاِم املولوِد": يف كنيوِبه -رمحاه هللاِ ت وىل

 :اخْلَِتانِ  رايةِ وسِ  اخلاتنِ  ِجَنايَةِ  كمِ ِف حُ  :اْلَعاِشر اْلَفْصلُ 
  [91:الت َّْوبَة] }َما على اْلُمْحِسِننَي من َسِبيل{تعاىل: قَاَل هللا 
ِسَِ ا ان ساِبيل{ الشيخ:  ر إذا كرو ا  هذا}ااو على ال ِمر  ٌ  وًنا ماَّر تِ يا َاِ   اَره طأر ا  ، فرذذا حلرلا حمسرن   فهرذاِانيار

  مو   ضا الشعليه  هِ أئِ ذ  على طا اطا فهو ِاؤا  رفةا شحِ  جتورةا  و الذي يتِ ، أاَّ ن  ألنه حِمسِ  ؛ر  ِاغنيفا  هوف
 

 -ص لى هللا علي ه وس لم- النَّ ِ ِّ  َع نِ  هِ دِّ َج  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  بن ُشَعْيب   َعْمروِ  من َحِديثِ  َوِف الّسَننِ القارئ: 
 (ِمنُه ِطبٌّ فُهو ضاِمن   يُعَلمْ َمن َتطَبََّب ومل ) :لَ قَاْ  هُ أَنَّ 

   ممو ِوللحِ  أكثرا  دِ هذا وِفسِ  ب  الأ   نِ سِ شهو ال يِ  تاأابَّبا   ر ِ للخا  ب  بِ سا ، هذا ِانيا ا ىن حق  هذا الشيخ: 
يَ ةِ  ثِ لُ عل ى   ُ  زَاَدتْ  فَ ِِنْ  هِ غَ  ِ  كجناي ةِ   هِ َعَلْي ِه َأو عل ى َعاِقَلتِ  ة  فمض مونُ  نِ اخل اتِ  يَ دِ  ا ِجَنايَ ةُ أمَّ القارئ:   الدِّ
  .هِ َفِهَي ِف َمالِ  الث ُُّلثِ  َعنْ  تْ صَ قُ ن َ  َوِإنْ  على اْلَعاِقَلةِ  َكاَنتْ 
نَّ ُه يَ  قِ ذْ ِبلِ  فْ ع رَ يُ  َوملْ  هِ بص ناعتِ  مِ ْل اْلعِ  أه لِ  نْ ِم  يك نْ  ملْ  َرايَِة فَ ِِنْ ِِبلسِّ  فَ لِ ا َما تَ َوأمَّ  َ ا  ؛َهان ُ ض مَ ِفيَه ا فَِِ ِِلََّنَّ
ْق َدامُ  زْ َيُ  ملْ  جرح   َرايَةُ سِ  . وق ْد اتَف َ  الن اُع عل ى أنَّ ِس رايَة اْلناي ِة َمْض ُمونَة   اْْلَِنايَ ةِ  رايةِ َعَلْي ِه َفِه َي كِس  اْْلِ

  اا َك  اَن َأو يديب   د  ِفي  ِه َح   َم  ْذُوون   َرايَةَ ِس   نُ مَ ْض  يَ ََل  :اَها فَ َق  اَل َأْد  د َوَمال   َواْختلُف  وا ِفيَم  ا َع  دَ  مض  مونة  
َ  ا ِس   ؛ر  ُمَق  دَّ  َك  اَن َأو غ   َ   ا  ر ُمَق  دَّ  َفَع  ةِ  اْس  ِتيَفا ِ  رايةِ كِس    ض  منْ يَ  مْ ِفي  ِه فَ لَ   َم  ْذُوون   َرايَةُ ِِلََّنَّ  َوِإزَالَ  ةِ  النَِّك  احِ  َمن ْ
 .يَ تَ َعدَّ  ملْ  ِفيِه لاوق   اْلَمْذُوونِ  ْلَعةِ السِّ  عِ طْ َوقَ  ملِ الدَّ  طِّ وبَ  تانِ واخلِ  جامةِ والِ  دِ صْ الفَ  رايةِ وسِ  كارَةِ اْلبِ 

 ؟ة ا سال   ة عَدك أش ا ِسل  الشيخ: 
 القارئ: ليست مشكولة اي شيخ

 راج   أحسن هللا إليك، قوَ يف امللبوح املَري: السِ ل ة طِ طالب: 
 ِسل  اة او ناباأاهاو؟الشيخ: 
 سرِ ابلكا  ةِ  ا السِ ل    اي شيخ ابلكسرِ  اضبوطة  طالب: 
 ؟او هو بكال  شهللا هذه! اضبوطة بس نبط؟ابلكاسر الشيخ: 
 ابلخكل ال،طالب: 
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 الَوس، شيء وألع زاود  و ين هذا اللي ولري يف ب ضِ  ابلخكل،الشيخ: 
 

  رِ دَّ اْلُمَق   غ   ِ  َرايَةَ ِس   نُ مَ َويْض   اص  ا  صَ َن َأو قِ َك  اْ   ا  دَّ َح   رِ دَّ اْلُمَق   س  َرايَةَ  نُ ض  مَ ََل يَ  :َوقَ  اَل الشَّ  اِفِعيالق  ارئ: 
 .والعدوانِ  على التجاوزِ  ِبِه َدلِيل   فَ لَ الت َّ  ِِلَنَّ  ؛والتذديبِ  رِ كالتعزي

َ  ا أُبِ  ي َ  ؛دِ وَ اْلَق   َرايَةَ ِس   َويض  منُ   َخاصَّ  ة   اْلَواِج  بِ  َرايَةَ ِس   نُ ض  مَ ََل يَ  :َوقَ  اَل أَبُ  و حنيَف  ةُ  ََّ ُه لَ  ُه اْس  ِتيَفا ُ  ِِلَنَّ  ُه ِإ
 السَّالَمةِ  ِبَشْرطِ 
؟الشيخ:   أوش وَِّو
 َخاصَّة   اْلَواِجبِ  َرايَةَ سِ  نُ ضمَ ََل يَ  :أَبُو حنيَفةُ َوقَاَل القارئ: 
   فا لِ ه لو تا َِ او وضما قأ ه الذي  ، لو سرقا السورقِ  ودِ  ميكن كِّأعِ الشيخ: 
 دِ وَ َرايَة اْلقَ سِ  نُ َويضمَ القارئ: 
 ِمِّدَّر رراوة الِّدَّر  شوضمن سِ رِ مرعَدي الطالب: 
 قوبل ب  الواجبألنه   راوةشوضمن سِ  ال، هذه، عَدكالشيخ: 
ِّدَّر"ك   القارئ: 

ِ
ِّدَّر أقرب  "امل

ِ
 أقرب اي شيخ  الكال  اللي س مت ه ك  َّ امل

َا أُبِي َ قال:  ََّ  ُه ِبَشْرط السَّالَمةِ َلُه اْسِتيَفا ُ  ِِلَنَُّه ِإ
 .أِلانَِّه ِإَّنَّاو أِبِيحا لاهِ الشيخ: 
 .اْسِتيَفاُ ُه ِبَشْرط السَّالَمةِ  القارئ:
 اسنييفوء  دِ وا   الِّا وادِ أنه الِّا  هذا وخهدِ الشيخ: 
  .َهَذا الَقْولَ  فُ ختَالِ  الصَِّحيَحةُ  ةُ نَّ َوالسُّ القارئ: 

 هِ ِف مثلِ  تُ تَ الَِّذي يُ  ِف الزَّمنِ  اْلَمْوُلودَ  َتَ خَ وَ  َعارِف ا ِبلصناعةِ  نُ َوِإن َكاَن اخلاتِ 
ِ نيا ِي  الشيخ:   ؟تا أ  ِي   تا

 .ُيَْتَتُ القارئ: كذا عندي 
 : طيِ ب الشيخ
 ْرحِ اْْلُ   َرايَةَ ِس   نْ مَ ْض  يَ  َحّقَه  ا ملْ  ى الصِّ  َناَعةَ َوأْعطَ    هِ ِف مثِل   تُ تَ  الَّ  ِذي يُ  ِف ال  زَّمنِ  اْلَمْولُ  ودَ  َتَ َخ  وَ  الق  ارئ:
  .اتَِّفاق ا

 .هلا  ا ذش    هِ ألنَّ الشيخ: 
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 ط  رِ ْف مُ  رد  َأو بَ   ط  رِ ْف مُ  رّ  َح  ِف زم ن   هُ نَ تِ يَ  لَ ُه َأنْ  نَ وِ أَ  فَ ِِنْ  َوَم اتَ  َولِ  َ  نْ مِ  املختونُ  ضَ رِ مَ  َكَما َلوْ القارئ:  
  .َعَلْيِه ِمْنهُ  يَافُ  ضعف   َأو َحالِ 
ْوِن ِفيهِ  هُ َحقَّ  ِِلَنَُّه أسقطَ  ؛هُ يضمنْ  ملْ  َعاِقال   َكاَن َِبلغا    فَِِنْ    .ِِبْْلِ
 الضَّ َمانُ  يبُ  َهلْ  نظر   فَ ُهَو َموِضعُ  هُ يُّ لِ ِفيِه وَ  نَ وِ أَ  َوِإنْ   اي  شرع هُ ْعَترب ِإْونُ ِِلَنَُّه ََل ي ُ  ؛هُ نَ مِ ضَ  َكاَن َصِغ ا    َوِإنْ 

  ؟نِ اتِ على اْلَوِلّ َأو على اخلَ 
َعَلْي ِه  اْلحال ةُ  نُ ِِلَنَّ ُه ُمِك  ؛رِ اْلُمَباِش  تَ ْقَتِض ي تض منيَ  فالقاعدةُ   ر  َباشِ مُ  نُ اتِ واخلَ  ب  بِّ سَ تَ مُ  اْلَوِلَّ  َأنَّ  بَ يْ َوََل رَ 
 .أعلمُ  َوهللاُ   هِ تانِ خِ  وسرايةِ  نِ اخلاتِ  ِف ِجَنايَةِ  الَقْولِ  فَ َهَذا تَ ْفِصيلُ  هُ َتْضِمينُ  رَ ذَّ عَ َما ِإوا ت َ  ِبِاَلفِ 
 َوِل َ  َوغ ِ  هِ وشهادتِ  هِ ووبيحتِ  هِ َوصاَلتِ  هِ َطَهارَتِ  نْ مِ  فِ لَ ق ْ اِلَ  ِف َأْحَكامِ  :اْلَاِدي عشرُ  اْلَفْصلُ 
  على ذلك قف   ،اننيهىالشيخ: 

 


