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 :آداب عيادة المريض

الػدرس عػرض ألبيػات مػف قصػيدة االداب ببػف عبػد ال ػوية مػ  رحصػة مػف شػرح ا  ػذا  في هػذا 
األلبػػاب لمسػػنارينية تعػػرض في ػػا الشػػيل حنظػػا ار لزيػػارة المػػريض وفضػػم ا وآداب ػػا وبعػػض أحكػػاـ 
أ وبعػػػض آداب الطعػػػاـ  التطبيػػػبأ وأحكػػػاـ قتػػػؿ الحيوانػػػاتأ ومػػػا يسػػػتحب قتمػػػا ومػػػا يكػػػرم ومػػػا يحػػػـر

 والشراب.
 

 :رة المريضفضل زيا
الحمػػػد ر رب العػػػالميفأ وصػػػم  ار وسػػػمـ وبػػػارؾ عمػػػ  نبينػػػا محمػػػٍد وعمػػػ  آلػػػا وصػػػحبا أ معػػػيفأ  

وبعػػػػد: ممػػػػا يعػػػػز عمػػػػي فػػػػي هػػػػذا الم ػػػػاـ أف يكػػػػوف هػػػػذا الػػػػدرس هػػػػو آرػػػػر درٍس فػػػػي سمسػػػػمة االداب 
ـ هػذم إلكماؿ هذم االداب فػي مناسػبٍة قادمػةأ وفػي رتػا -إف شا  ار-الشرعيةأ ولعؿ النرصة تتاح 

السمسمة في هػذم األيػاـأ لعمنػا نػتـ الكػحـ عػف بعػض أبيػات ال صػيدة التػي ابتػدأنا في ػاأ وهػي قصػيدة 
ابػػف عبػػد ال ػػوي رحمػػا ار تعػػال . وكنػػا قػػد ذكرنػػا بعػػض أبيػػات هػػذم ال صػػيدة العظيمػػة فيمػػا سػػبؽأ 



 اأ ي وؿ رحمػا ونرتار أبياتًا أررى مف النصؼ الثاني مف هذم ال صيدةأ لشرح بعض ا والتعميؽ عمي
 ار تعال : 

 ترص رحمًة تغمر م الس عود  ويشرع لممرض  العيادة فائت ـ 
أي: أف العيػػػػادة لممػػػػريض مشػػػػروعةأ فػػػػائت ـأ فمنػػػػؾ تمشػػػػي فػػػػي الرحمػػػػة وترػػػػوض في ػػػػا فػػػػي ذهابػػػػؾ 

 وم يئؾأ وتكوف مغمورًا بالرحمة أثنا   موسؾ في اأ والعود:  م  عائد. 
 تصمي عم  مف عاد ممسً  إل  الغد  فسبعوف ألنًا مف محئكة الرضا 
 إذا عادم في المسا  صموا عميا إل  الصباح. 
ف عادم في أوؿ اليـو واصمت   عميا إل  الميؿ الصحة فأسنِد  وا 

إذا عادم في الصباح واصمت المحئكة عميا الصحة إل  الميؿأ كما  ػا  عػف النبػي صػم  ار عميػا 
أي: أسػػند الحػػديث فػػي عيػػادة المػػريض واأل ػػر فيػػا إلػػ  النبػػي وسػػمـأ وهػػذا الم صػػود ب ولػػا )فأسػػنِد( 

 صم  ار عميا وسمـ.
    آداب الزيارة

 
 :تخفيف الزيارة أو تطويميا حسب حالة المريض

ِد  فمن ـ مغبًا عدم رنؼ ومن ـ   الذي يؤثر التطويؿ مف متَورِّ
) ػػب اإلبػػؿ( وذلػػؾ إذا مػػف المرضػػ  مػػف يكػػوف مغبػػًا يعػػاد يومػػًا فيومػػًاأ ومعنػػ  الغػػب: قيػػؿ هػػو مػػف 

كانت تشرب يومًا وتترؾ يومًاأ ف ولا: فمن ـ مغبػًا عػدمأ أي: عػدم يومػًا واتركػا يومػًاأ وقػاؿ بعضػ ـ: 
إذا أراد أف يكػػوف  بػػًاأ أي يومػػًا فػػي األسػػبوع. فمػػن ـ مغبػػًا عػػدم رنػػؼأ أي ب تطػػؿ ال مػػوس عنػػدمأ 

لمتػػورد: وهػػو طالػػب الػػورودأ وهػػو الػػذي ُيػػؤثر التطويػػؿ مػػف متػػورِد( وا -أي ومػػف المرضػػ -)ومػػن ـ 
الػػذي يحػػب التطويػػؿ مػػف الػػذيف ي ػػدموف عميػػاأ والمرضػػ  يرتمنػػوفأ بعضػػ ـ يريػػدؾ أف تطيػػؿ عنػػدم 
أ وبعضػ ـ قػد يمػؿ ويتعػب مػف كثػرة الزيػارة واإلطالػةأ ولػذلؾ ببػد مػف مراعػاة الحػاؿأ  وتزورم كؿ يـو

 ولذلؾ قاؿ رحما ار تعال :
 مةب تنكد عم  المريض بكثرة األسئ

 مف تعود وب تكثر سؤاًب تنكِد   وفكر وراع في العيادة حاؿ 
ب تكثػػر السػػؤاؿ عمػػ  المػػريض: متػػ   ػػا ؾ المػػرض؟ ومػػا هػػو شػػعورؾ؟ وكيػػؼ حالػػؾ؟ ونحػػو ذلػػؾأ 

 كما ينعؿ بعض طحب الطب م  المرض . )وب تكثر سؤاًب تنكِد( تنكد عم  المريض.
 



 :استعمال أىل الذمة
 إلحراز ماٍؿ أو ل سمتا اش د   مٍة ومكروم استئماننا أهؿ ذ

أي: ُيكػػرم أف ن عػػػؿ األمانػػػة عنػػػد أهػػػؿ الذمػػػة ألن ػػػـ أعػػػداؤنا فػػػي الػػػديف فػػػح يؤتمنػػػوفأ نعػػػـ إف مػػػن ـ 
ـْ َمػْف ِإْف َتْأَمْنػُا بِػِديَنا دِِّم ِإَلْيػَؾ ٍر ب ُيػؤَ أمنا :  َوِمْف َأْهػِؿ اْلِكتَػاِب َمػْف ِإْف َتْأَمْنػُا ِبِ ْنَطػاٍر ُيػَؤدِِّم ِإَلْيػَؾ َوِمػْنُ 

[ أي إب إف كنػػػت تطالبػػػا باسػػػتمرار. )إلحػػػراز مػػػاٍؿ( أي: ِ٘ٚإبا َمػػػا ُدْمػػػَت َعَمْيػػػِا َقاِئمػػػًا   آؿ عمػػػراف:
لحنظػػػاأ )أو ل سػػػمتا اشػػػ ِد( أي: اشػػػ د بػػػذلؾ واعت ػػػدم وب تعػػػدؿ عنػػػاأ فمنػػػا ُيكػػػرم أف نسػػػتأمن ـ وأف 

 اتب مثًح.نستعمم ـ في قسمة األمواؿأ وأف ن عم ـ ممف يوزعوف الرو 
 

 : االستطباب عند أىل الكتاب
 وما ركبوم مف دوا  موصِد   ومكروٌم استطباب ـ ب ضرورًة 

ويكػػرم أيضػػًا أف نسػػتعمؿ النصػػارى والي ػػود وأهػػؿ الكتػػاب فػػي الطػػب ولػػو كػػانوا أهػػؿ ذمػػةأ لكػػف إذا 
ضػرورة( أي: دعت الحا ة والضرورة فح بأس بذلؾ. ولذلؾ قػاؿ رحمػا ار: )ومكػروٌم اسػتطباب ـ ب 

فػػي حػػاؿ الضػػرورة ب ُيكػػرم ذلػػؾ. )ومػػا ركبػػوم مػػف دواٍ  موصػػِد( الموصػػد: المنسػػوج والمركػػب الػػدوا أ 
أي: أيضًا ُيكرم الم و  إلػي ـ فػي تركيػب األدويػة وأرػذ األدويػة مػن ـأ فػمن ـ قػد يرمطػوف مع ػا أشػيا  

في ػػا سػػمومًا مػػف بػػاب مػػف المسػػمومات أو الن اسػػاتأ ألن ػػـ قػػـو ب ديػػف ل ػػـ صػػحيحأ فربمػػا  عمػػوا 
الريانةأ أو  عموا في ا أشيا  مف الن اساتأ ألن ػـ ب يحتػرزوف عػف الن اسػاتأ وكثيػر مػف األدويػة 

 المركبة في ا ن اساتأ أو مأروذة مف الن اسةأ أو ربما يكوف في ا أشيا  مما ُيسكر.
 

 :من أحكام التطبيب
 :حكم تطبيب الذكر لألنثى 

ف مرضت أنث  ولـ ي دوا    ا طبيبًا سوى فحٍؿ أ زم وم د ل وا 
إذا مرضت أنث  مف المسػمميف طببت ػا أنثػ  مسػممةأ فػمف لػـ تو ػد أنثػ  مسػممةأ فطبيبػة كػافرةأ فػمف 
لـ تو دأ قاؿ: )ولـ ي دوا ل ا طبيبًا سوى فحٍؿ(أ قاؿ فػي الشػرح: أي لػو كػاف هنػاؾ رصػي أو كػاف 

لطبيػػب الػػذكر النحػػؿ فػػػ)أ زم( أي: أ ػػز ُرنثػػ  ف ػػو أولػػ  مػػف النحػػؿ الػػذكرأ لكػػف إذا لػػـ يو ػػد إب ا
 تطبيبا لممرأة لمضرورةأ وي دـ الطبيب المسمـ عم  الطبيب الكافر.

 
  :حكم الحقنة في المخرج



 وينظر ما يحتا ا حاقٌف قِد  ويكرم ح ف المر  إب ضرورًة 
فػي ذلػؾ  الح نػة: إيصػاؿ الػدوا  مػف المرػرج إلػ  ال ػوؼ بالح نػةأ ويكػرم ح ػف المػر  إب ضػرورًة لمػا

 مف التعذيب وكشؼ العورةأ لكف لو احتاج إل  الح نةأ فح بأس. 
 وينظر ما يحتا ا حاقٌف قِد  ويكرم ح ف المر  إب ضرورًة 

 أي: وعم  الحاقف الذي يض  الدوا  أو الح نة في الشرج أف ينظر عم  قدر الضرورة وب يتعداها. 
 في التولِد مكاف وبدة النسا    ك ابمٍة حٌؿ ل ا نظٌر إل  

ومثػػػؿ الحػػػاقف الػػػذي يحتػػػاج إلػػػ  النظػػػر إلػػػ  العػػػورة لوضػػػ  الح نػػػة مثمػػػا فػػػي إباحػػػة النظػػػر لمحا ػػػة 
والضرورة مثؿ ال ابمةأ وال ابمة هي التي تولدأ أحؿ ل ا النظر إل  مكػاف وبدة النسػا  أ ومكػاف وبدة 

 المرأة العورة الكبرىأ في وز ل ا النظر إلي ا في حاؿ الوبدة.
 

 :بانة عضو بو آكمة وحكم قطع البواسيرحكم إ
 وبط األذى حٌؿ ب ط  م وِد  واسر ويكرم إف لـ يسر قط  ب

وكذلؾ قط  البواسير ولكف إذا لـ يكف يسري ولـ يكف يضرأ فح بأس باأ وبط األذى مثػؿ الػدمامؿ 
قػػد وال ػػروحأ إرػػراج مػػا في ػػا مػػف صػػديدأ إذا كػػاف الػػذي يرر  ػػا  يػػدًا ب يضػػرأ ألف بعػػض النػػاس 

 ينبش ا فتضرم. 
 إف ترافف ع بام وب تتردِد   الكمة تسري بعضٍو أبنا 

إذا أصػػاب الػػدا  أو االكمػػة عضػػوًا واحتػػا وا إلػػ  بتػػرم فػػػ)أبنا( أي اقطعػػا وابتػػرمأ )إف ترػػافف ع بػػام( 
ذا  أي: سػػرياف الػػدا  إلػػ  مواضػػػ  أرػػرى فػػي ال سػػدأ مثػػػؿ بعػػض األمػػراض كالسػػرطاف أو  يػػػرمأ وا 

وكػػاف ينتشػػر يضػػطروف فػػي بعػػض األحيػػاف ل طػػ  العضػػوأ فمػػا حكػػـ قطعػػا؟  أصػػاب الػػدا  عضػػواً 
 ال واب: ب بأس بذلؾأ أل ؿ المصمحة العظيمة في قطعا أو در  المنسدة الكبيرةأ ويمؼ ويدفف.

 
  :حكم الكي

 وعنا عم  اإلطحؽ  ير م يِد   وقبؿ األذى ب بعدم الكي فاكرهف 
رض إذا حصػػؿ فػػح بػػأس بػػاأ )وعنػػا عمػػ  اإلطػػحؽ  يػػر أي: اكػػرم الكػػي قبػػؿ المػػرضأ أمػػا بعػػد المػػ

م يِد( أي:  ا  أيضًا عف اإلماـ أحمػد رحمػا ار فػي روايػة عنػا بكراهيػة الكػي عمػ  كػؿ حػاؿأ لكػف 
ن وؿ: الكي إذا لـ يكف لا حا ة ب يستعمؿأ فمذا صار لا حا ة فمف و د ما يغني عنػا يتػرؾأ ألف 



مثمػةأ ألنػا يشػوم مكػاف الكػيأ ولػذلؾ ب يسػتحب فعمػاأ لكػف إف فيا استعماؿ النػارأ وفيػا نوعػًا مػف ال
 دعت الحا ة إليا ولـ يكف إب هو فح بأس بذلؾأ فمف آرر الدوا  الكي.

 
 :حكم الخصاء

 الرصا لتعذيبا المن ي عنا بمسنِد   وفيما عدا األ ناـ قد كرهوا 
في األ ناـ يبػاحأ والسػبب أنػا أي: وفيما عدا األ ناـ ُين   عف الرصاأ وهو قط  الرصيتيفأ لكف 

أطيب لمحم اأ وقػد ضػح  النبػي صػم  ار عميػا وسػمـ بكبشػيف مو ػو يف رصػييف. ف طػ  رصػيتيا 
ل ذا ب بأس با أل ؿ طيب لحما ومػا ينػتع عنػا أل ػؿ المصػمحةأ لكػف  يػرم ب ُي طػ أ ولػذلؾ قػاؿ: 

 ؟ ألف فيػػػا تعػػػذيبًا ومثمػػػة. )وفيمػػػا عػػػدا األ نػػػاـ قػػػد كرهػػػوا الرصػػػا لتعذيبػػػا( لمػػػاذا ب ي ػػػوز الرصػػػا
)لتعذيبا المن ػي عنػا بمسػنِد( المسػند: الحػديث المسػند مثػؿ حػديث الصػحيحيف : )لعػف ار مػف مثػؿ 

 بالحيواف(.
 

 :قطع قرون الدواب وشق آذانيا
 بح ضرٍر تغيير رمٍؽ معوِد    اوقط  قروٍف واألذاف وش  

)واألذاف( هػػي االذافأ ف ػػي أيضػػًا ب تُ طػػ أ  وأيضػػًا ممػػا ُين ػػ  عنػػا قطػػ  ال ػػروفأ قػػروف الشػػاة مػػثحً 
ـْ َفَمُيَبػػتُِّكفا آَذاَف اأَلْنَعػػاـِ   النسػػا : [أ )وشػػ  ا(: ٜٔٔألف الشػػيطاف قػػاؿ كمػػا حكػػ  ار عنػػا:  َوالُمػػَرناُ 

شؽ االذافأ )بح ضرٍر تغيير رمٍؽ معوِد( لماذا ب ي ط  قرن ا وب تشؽ أذن ا؟ ألنا مف تغييػر رمػؽ 
ليا  اإلشارة ب ولا: )تغيير رمٍؽ معوِد(أ أي: الرمؽ المعتادأ ب ننعما لئح نغير رمؽ ار. ارأ وا 

 
  :  أحكام قتل الحيوانات

 :ما يستحب قتمو
 ما يضر بح ننٍ  كنمٍر ومرثِد   وَيحسف في اإلحراـ والحؿ قتؿ 

اإلحػراـ والحػؿ( فػي انت ؿ رحما ار لبياف بعض ما يتعمؽ بأحكاـ قتؿ الحيواناتأ قاؿ: )ويحسف فػي 
أ وفػي حػدود الحػـر أو رػارج حػدود  الحؿ واإلحراـ )قتػؿ مػا يضػر( سػوا  كنػت محرمػًا أو  يػر محػـر
أ ي ػػوز لػػؾ )قتػػؿ مػػا يضػػر بػػح ننػػٍ (ة ألف الحيوانػػات عمػػ  ثحثػػة أقسػػاـ: من ػػا: مػػا يننػػ  بػػح  الحػػـر

مػف هػذم الثحثػة.  ضررأ ومن ا: ما يضر بػح ننػ أ ومن ػا: مػا يننػ  ويضػرأ وسػيأتي حكػـ كػؿ واحػدٍ 
 قاؿ: 



 ما يضر بح ننٍ  كنمٍر ومرثِد   ويحُسف في اإلحراـ والحؿ قتؿ 
والنمر: ضرٌب مػف السػباع فيػا شػبٌا مػف األسػدأ  يػر أنػا شػرٌس  ػدًاأ ب يممػؾ ننسػا عنػد الغضػبأ 
ـٌ مػػف أسػػما   وربمػػا قتػػؿ ننسػػا مػػف شػػدة الغضػػبأ ف ػػذا ي ػػوز قتمػػا فػػي الحػػؿ والحػػراـأ والمرثػػد: اسػػ

سػدأ واألسػد لػا عنػد العػرب أكثػر مػف رمسػمائة اسػـأ ومػف أشػ ر أسػمائا عنػدهـ أسػامة والحػارث األ
وحيػػدرة وال زبػػر والضػػر اـ والضػػيغـ والعنػػبس والغضػػننر وقسػػورة وال رمػػاس والميػػثة فمرثػػد هنػػا مػػف 

 أسما  األسدأ ولذلؾ قاؿ: 
 ما يضر بح ننٍ  كنمٍر ومرثِد   ويحسف في اإلحراـ والحؿ قتؿ 

ذا فاألسػػ د ممػػا يبػػاح قتمػػا ألنػػا مػػف السػػباع الضػػارية المعتديػػةأ لكنػػا إذا تػػرؾ فريسػػًة ب يعػػود إلي ػػاأ وا 
 ولغ الكمب في ما  ب يشرباأ ف و يأنؼ أف يشرب مف الما  الذي ورد فيا الكمب. قاؿ: 

 كذا حشرات األرض دوف ت يِد   و رباف  ير الزرع أيضًا وشب  ا 
ؿ الغػػراب األب ػػ أ لكػػف إذا كػػاف مػػف  ػػراب الػػزرعأ فػػح ي ػػوز قتمػػا أي: أف الغربػػاف ي ػػوز قتم ػػاأ مثػػ

نمػا الػذي  أ وا  أ ألنا مػف الصػيدأ ل ػواز أكمػاأ و ػراب الػزرع من ػارم أحمػرأ فػح يصػيدم المحػـر لممحـر
ي تما المحـر الغراب المعروؼ الػذي ب يكػوف فػي الػزرع وسػمي الغػراب ب ػذا ألنػا أسػود. وممػا يشػبا 

أ وهػػػو ربيػػػث ب يؤكػػػؿة الغػػػراب ممػػػا ي تػػػؿ الحػػػدأ ة وال ننػػػذ أيضػػػًا فمنػػػا يبػػػاح قتم ػػػا فػػػي الحػػػؿ والحػػػـر
فالصػػػحيح أنػػػا ب ي ػػػوز أكمػػػا ولػػػو ذكػػػي. )كػػػذا حشػػػرات األرض دوف ت يػػػِد(: والحشػػػرات كثيػػػرة مثػػػؿ 

 الصرصور و يرمأ وضرب ل ا أمثمة في البيت الذي بعدم ف اؿ: 
  ودبٍر وحيات وشبا المعددِ   كبٍؽ وبر وٍث وفأٍر وع رٍب 

فالبؽ معروؼأ والبر ػوث هػو مػف الحشػرات التػي ل ػا أداٌة تمػص ب ػا الػدـأ حتػ  إف بعػض الظرفػا  
 قاؿ: 

 بٌر و وٌث لؾ ب تدري   ب تسب البر وث إف اسما 
 ر ػاظ لمن ػو وثا اإلي   ٍد ػػص دـٍ فاسػرم مػفب

حيػةأ وكػػـ ت مػػؾ والنػأر هػػو ال ػرذأ والع ػػرب هػي مػػف أفتػؾ مػػا يػػدب عمػ  األرضأ حتػػ  إن ػا ت تػػؿ ال
األفػػاعي بسػػمـو الع ػػاربا ومن ػػا أنػػواٌع إذا لػػد ت إنسػػانًا تسػػاقط لحمػػا وتنػػاثرأ قػػاؿ النبػػي صػػم  ار 
عميا وسمـ: )لعف ار الع رب ب تدع مصػميًا وب  يػرم( و ػا  أف الع ػرب لػد ت النبػي عميػا الصػحة 

قيػػػاأ فاسػػػتأذف النبػػػي عميػػػا والسػػػحـأ و ػػػا  أف ع ربػػػًا لػػػد ت أحػػػد أصػػػحاباأ فػػػأراد صػػػاحٌب لػػػا أف ير 
الصحة والسحـأ فأذف لػاأ وقػاؿ: )إف اسػتطاع أحػدكـ أف يننػ  أرػام بشػيٍ  فمينعػؿ( فالرقيػة مػف سػـ 
الع رب مشروعة. الػَدْبر:  مػ  دبػورأ وهػو الزنبػورأ وقػد  ػا  فػي الحػديث الصػحيح: أف عاصػـ بػف 



اأ وكػػاف قػػد عاهػػد ار أب يمػػس ثابػػت األنصػػاري رضػػي ار عنػػا لمػػا قتمػػا المشػػركوف أرادوا أرػػذ  ثتػػ
مشركًا وب يمسا مشرؾأ فأرسؿ ار الػَدْبرأ فأظمػاأ ف ػا وا ليأرػذوم فمػـ يسػتط  المشػركوف أرػذ  ثتػا 

قد أظمتاأ فمـ يستطيعوا مػد أيػدي ـ إليػا. والزنبػور ممػا يحػؿ قتمػا وربمػا ت تمػ   -الزنابير-ألف الدبر 
 كػاف مػ  صػحباأ فسػب أبػا بكػر و عمػر أ فبعػد حػيف الزنابير عم  ر ؿ فت تماأ وقد ذكروا أف ر ػحً 

 ا ت الزنابير إليا فا تمعت وهي كثيرٌة عميا فاستغاث بأصحاباأ فأرادوا أف يغيثوم فات  ػت إلػي ـأ 
فننػروا عنػا حتػػ  مػاتأ قػاؿ أحػػدهـ: ثػـ  ػا  زنبػػوٌر من ػا عمػ  أحػػدنا فمػـ يصػبا بشػػي أ فعممنػا أن ػػا 

 مأمورة. قاؿ: 
 ودبر وحيات وشبا المعدد   رب كبؽ وبر وث وفأر وع

أ وسيأتي بعض ابستثنا اتأ )وشبا المعػدِد(: وهػي  والحيات ي وز قتم ا أيضًا لممحـر و ير المحـر
 األشيا  التي تشبا ما عددنام قبؿ قميؿأ ي وز قتم ا كالوزغ مثًح.

 
 : ما يكره قتمو

 نسِد با واْكَرَهْف بالنار إحراؽ م وُيكرم قتؿ النمؿ إب م  األذى 
فمذًا قتؿ النمؿ من ي عناأ إب إذا صار مؤذيًاأ في وز قتماأ مثؿ أف تكوف لا قرصػٌة مؤذيػةأ والنمػؿ 
أنواع من ا ما يكوف لا قرصٌة مؤذيةأ ومن ا ما ليس بمؤٍذأ ومنػا مػا يػدرؿ فػي الطعػاـ وينسػدأ ومنػا 

درولػا فيػا ونحػو ذلػؾأ فمنػا ما هو مسالـأ فمذا كاف النمؿ مؤذيًا سػواً  ب رصػتا أو بمفسػادم لمطعػاـ و 
ي وز قتماأ ولذلؾ قاؿ: )ويكػرم قتػؿ النمػؿ(أ ألف النبػي صػم  ار عميػا وسػمـ: )ن ػ  عػف قتػؿ أربػ : 
النمؿ والنحؿ وال دهد والصرد(. )ويكػرم قتػؿ النمػؿ إب مػ  األذى بػا( فمنػا ب يكػرم أ )واْكػَرَهْف بالنػار 

ت وب ذات األرواحأ ُين ػػػ  عػػػف إحػػػراؽ كػػػؿ ذي روحأ إحػػػراؽ منسػػػِد(: فػػػمذًا بالنػػػار ب ُتحػػػرؽ الحيوانػػػا
 ألنا ب يعذب بالنار إب رب النار. 

 م  أذًى لـ يزؿ إب با لـ ُأَبعِّد   ولو قيؿ بالتحريـ ثـ أ يز 
أي: لو قيؿ أنا ب ي وز التحريؽ بالنارأ إب إذا كاف هناؾ مػؤٍذ ب يػزوؿ إب بػاإلحراؽأ أو بتدرينػاأ 

 بالتحريؽ  ازأ ولو قمنا ب وازمأ قاؿ الناظـ: لـ ُأَبعِِّد: أي: لـ أبعد عف الحؽ.  )لـ يزؿ إب با( أي:
 ضندٍع وصرداف طيٍر قتؿ ذيف وهدهِد   وُيكرم لن ي الشرع عف قتؿ 

فػػمذًا ن ػػ  الشػػرع عػػف قتػػؿ الضػػندعأ لمػػا روام أحمػػد و أبػػو داود : )أف طبيبػػًا سػػأؿ النبػػي صػػم  ار 
فػػي الػػدوا أ فن ػػام النبػػي صػػم  ار عميػػا وسػػمـ عػػف قتم ػػا(. إذًا ب عميػػا وسػػمـ عػػف ضػػندع ي عمون ػػا 

ي ػػػوز اسػػػتعماؿ الضػػػندع أو أرػػػذ شػػػي  منػػػا لمػػػدوا أ وعمػػػ  الػػػذيف يركبػػػوف األدويػػػة أب يأرػػػذوا مػػػف 



الضنادع شيئًاأ ون   النبي صم  ار عميا وسمـ عف قتم اأ و ا  أف ن ي  ا تسػبيحأ لكنػا ب يصػح. 
يس من ا فائدة ب هػي تؤكػؿ وب يسػتررج من ػا دوا أ فممػاذا ت تػؿ؟ فػح ت تػؿ إب وار أعمـ. فمما كاف ل

 إذا كانت مؤذيةأ لكف في األحواؿ العادية ب تُ تؿ. 
 ضندٍع وصرداف طيٍر قتؿ ذيف وهدهِد   وُيكرم لن ي الشرع عف قتؿ 

ثأ ولػػذلؾ صػػرادف:  مػػ  صػػردأ والصػػرد نػػوع مػػف الطيػػور ب يؤكػػؿ لحمػػاأ فكػػاف قتمػػا مػػف بػػاب العبػػ
ُيتػرؾأ وعمومػًا ب ي ػػوز العبػث ب تػػؿ الػدواب عمومػػًاأ إمػا أف يكػوف هنػػاؾ فائػدة مػػف قتمػا كالصػػيد أو 
ب فح ت تؿ أي ب يمة بدوف سػببأ فػح ت تػؿ لمتسػمية مػثًح. أي: ب  األكؿ أو يكوف فيا دف  ضررأ وا 

لػػذي  ػػا  لسػػميماف عميػػا ت تػػؿ الضػػندع والصػػردأ وال دهػػد أيضػػًاأ وكنيػػة ال دهػػد أبػػو األربػػارأ وهػػو ا
ـْ   السػػحـ وقػػاؿ لػػا كمػػا ذكػػر ار فػػي كتابػػا:  َوِ ْئتُػػَؾ ِمػػْف َسػػَبٍأ ِبَنَبػػٍأ َيِ ػػيٍف ة ِإنِّػػي َوَ ػػْدُت اْمػػَرَأًة َتْمِمُك ُػػ

 [. قاؿ: ٖٕ-ٕٕ النمؿ:
ف ممكت فاحظر إذًا  ير منسِد  ويكرم قتؿ ال ر إب م  األذى   وا 

بس والسػػػنور وال ػػػطأ إب إذا صػػػار مؤذيػػػًاأ بأكػػػؿ النػػػراخ وكػػػؼ  فػػػمذًا ال ػػػر ب ي تػػػؿأ ومػػػف أسػػػمائا الػػػ
ال دورأ فمف بعض ا قد يؤذي بأكؿ النراخ وكؼ  ال دور. وبعض الناس ي وؿ: عندنا قطػة تؤذينػا أو 
عندنا بػٌس يؤذينػا أو عنػدنا هػر يػدرؿ عمينػا فيؤذينػا واحترنػا معػا وأرر نػام رػارج البيػت ور ػ أ ويمػد 

وبدم ونحػػو ذلػػؾأ ف ػذا ُيؤرػػذ ويرمػػ  بعيػػدًا وب ي تػػؿأ لكػف لػػو لػػـ ينػػدف  شػػرم إب عنػدنا ويؤذينػػا بنتنػػا وأ
بال تػؿأ كػأف يكػوف ممػف يرػدش وينعػؿ األشػيا  المؤذيػة والضػارة باألطنػاؿأ وربمػا مػات طنػٌؿ بسػبب 
أف قطًا كبيرًا  مس عم  و  ا حت  رن ا فماتأ فمذًا قد يكػوف ال ػط مؤذيػًاأ ندفعػا ونطػردمأ فػمذا لػـ 

ف ُممكتأ أي ُممؾ ال ط فاحظر: أي ب ت تمػا يكف  دفعا ممكنًا إب بال تؿ في تؿ في ن اية المطاؼأ وا 
 ألنا صار ممكًا لمغير )إذًا  ير منسد( إذا كاف  ير منسد فح ي تؿأ فمذا كاف منسدًا ي تؿ.

 
  :قتل الحيات

 ثحثًا لا اذهب سالمًا  ير معتد  وقتمؾ حيات البيوت ولـ ت ؿ 
عنػػا أيضػػًا: قتػػؿ حيػػات البيػػوتأ إذا لػػـ تنػػذرها ثحثػػًا ولػػـ ت ػػؿ: اذهػػب سػػالمًا  يػػر معتػػد.  ممػػا ين ػػ 

وحيػػات البيػػوت هػػذم في ػػا كػػحـ طويػػؿأ بعػػض العممػػا  يػػرى أنػػا ب ي ػػوز قتػػؿ حيػػات البيػػوت إب بعػػد 
إنذارها في أي مكافأ وبعض ـ قاؿ: إف هػذا رػاص بػػالمدينة أ بيػوت المدينػة ب تُ تػؿ في ػا الحيػاتأ 
ألف النبي صم  ار عميا وسمـ قاؿ: )إف  نًا بػالمدينة قد أسمموا( وال ف من ـ مػف يكػوف عمػ  هيئػة 
حياتأ ومن ـ مف يكوف عم  هيئة السػعاليأ ومػن ـ مػف يطيػروفأ ومػن ـ مػف يحمػوف ويظعنػوف مثػؿ 



عممػًا بػأف أهؿ البادية. فما دامػت ال ػف تتمثػؿ بالحيػات والكػحبأ فحبػد مػف إنػذار الحيػة قبػؿ قتم ػاأ 
الكمػػب األسػػود شػػيطاف في تػػؿ مباشػػرةأ لكػػف الحيػػة قػػد تكػػوف  نػػًا مسػػممًاأ وقػػد تكػػوف  نػػًا كػػافرًاأ وقػػد 
تكػػوف حيػػة أفعػػ  أصػػمية. فػػاالف العممػػا  بعضػػ ـ قػػاؿ: إف حيػػات البيػػوت تنػػذر إذا و ػػدت فػػي بيػػوت 

بيػٍت وفػي أي:  المدينة لمحديثأ وبعض ـ قػاؿ: ب ت تػؿ الحيػات العػوامر التػي تسػكف البيػوت فػي أي
نمػػا ُينػػذرها. وارتمػػؼ العممػػا  فػػي معنػػ  ثحثػػًا التػػي  ػػا ت فػػي  مدينػةأ إذا و ػػدها ب ي تم ػػا مباشػػرةأ وا 
الحديثأ هؿ هي ثحثة أياـأ أو هي ثحث مراتأ هؿ ينػذرها ثحثػة أيػاـ كػؿ يػـو ي ػوؿ: أحػرج عميػؾ 

؟ إف كػاف  نػًا مسػممًا فسػيغادرأ بار أف ترر يأ أي: أقسـ عميؾ بار أف ترر ي وتتركي بيتنا مػثحً 
ف لـ يغادر ف و شيطاف فاقتماأ هكذا أمر النبي عميا الصحة والسحـ. لكف ارتمنوا هػؿ هػي ثحثػة  وا 
أيػػاـ أو ثػػحث مػػرات؟ ثػػـ إف اإلنسػػاف لػػو أنػػذرها ثحثػػًا ولػػـ ترػػرجأ فمػػيس ممزمػػًا أف يب ي ػػا فػػي البيػػتأ 

بعيػػدًا أي: ب ي تم ػػاأ أي: واحػػد لػػو قػػاؿ: أنػػا  ممكػػف يػػدرم ا فػػي كػػيس أو شػػي  ويحاصػػرها ويرمي ػػا
أنتظرهػػػا حتػػػ  تػػػذهب وتػػػدرؿ فػػػي المتػػػاع وب أدري أيػػػف تػػػذهبأ وقػػػد تكػػػوف أفعػػػ  عاديػػػة ولػػػيس ل ػػػا 
عحقػػة بػػال فأ فمػػاذا أفعػػؿ هػػؿ أترك ػػا؟ ن ػػوؿ: أنػػَت لسػػت ممزمػػًا بمب ائ ػػا فػػي البيػػتأ لكػػف أنػػت تن ػػ  

بعد ذلؾ فاقتم ػا وب حػرج. و ػا  أف ر ػًح مػف شػباب  عف قتم ا ف طأ حت  تنت ي الم مةأ إذا و دت ا
األنصػػار كػػاف عنػػد النبػػي صػػم  ار عميػػا وسػػمـ وكػػاف شػػابًا قويػػًاأ وأراد الشػػاب أف يػػذهب فػػأذف لػػا 
وأمرم أف يأرذ معا سححا وقاؿ: إني أرػاؼ عميػؾأ فممػا  ػا  إلػ  بيتػا و ػد امرأتػا عنػد بػاب الػدار 

ف ػػـ أف يضػػرب ا بػػالرمح في تم ػػاأ ألن ػػا رػػارج البيػػت مػػف  يػػر رار ػػةأ وكػػاف ر ػػًح لػػا  يػػرًة قويػػةأ 
ح ػػػابأ ف الػػػت: اصػػػبر وادرػػػؿ فػػػانظر مػػػا الػػػذي أرر نػػػيأ فػػػدرؿ فو ػػػد حيػػػًة عظيمػػػًة قػػػد تكومػػػت 
فانتظم ػػػا برمحػػػا قتم ػػػا ثػػػـ ركزهػػػا عمػػػ  الحػػػائط فان مبػػػت عميػػػاأ فػػػح ُيػػػدرى أي مػػػا أوؿ موتػػػًا الحيػػػة أـ 

وسػػمـ بػػذلؾ قػػاؿ: )إف  نػػًا بػػػالمدينة أسػػمموا( فػػالم ـ أنػػا إذا  النتػػ أ فممػػا سػػم  النبػػي صػػم  ار عميػػا
و ػػدها ينػػذرها ثحثػػًاأ ي ػػوؿ: أقسػػـ عميػػؾ بػػار ثحثػػًا أف ترر ػػي وتػػدعي هػػذا البيػػتأ ونحػػو ذلػػؾ مػػف 

ف كانت شيطانًا عصت فاستح ت ال تؿ.   العباراتأ فمف كانت  نًا مسممًة رر ت ولـ تؤذأ وا 
 وما بعد إيذاٍف ترى أو بندفِد    وذو الطنيتيف اقتؿ وأبتر حيةٍ 

هنػػػاؾ حيػػػات ت تػػػؿ مباشػػػرًة سػػػوا  كانػػػت فػػػي البيػػػت أو رػػػارج البيػػػتأ وذو الطنيتػػػيفأ نػػػوع معػػػيف مػػػف 
الحيػػات لػػا رطػػاف عمػػ  ظ ػػرمأ رطػػاف متوازيػػافأ قيػػؿ رطػػاف أبيضػػافأ وقيػػؿ رطػػاف أسػػودافأ هػػذا 

( هػػػذا نػػػوع مػػػف الحيػػػةة واألبتػػػر يسػػػم  ذا الطنيتػػػيفأ ُي تػػػؿ مباشػػػرة ب بمنػػػذار وب بشػػػي . )وأبتػػػر حيػػػةٍ 
عظيـ الن ايةأ الحية تكوف في العادة  ميظة مف فوؽ والمنتصؼ ثـ في الن اية تدؽ حت  يكػوف ل ػا 
ذنٌب أو ذيٌؿ دقيؽ في الن ايةأ أما األبتر هذا فكأنا م طوع الذنبأ ف ػو مػف   ػة الػذنب فػي الن ايػة 



وذلػؾ أف النبػي عميػا الصػحة والسػحـ قػاؿ فػي   ميظأ كأنا م طوع الػذيؿأ ف ػذا األبتػر ي تػؿ مباشػرةة
حديث في الصحيحيف : )فمن ما يس طاف الحبؿ ويمتمسػاف البصػر( أي: أف المػرأة تسػ ط الولػد الػذي 
فػػي بطن ػػا بم ػػرد رؤيتػػاأ وكػػذلؾ يمتمسػػاف البصػػرأ قيػػؿ: إنػػا بم ػػرد النظػػر إليػػا ُيعمػػيأ وقيػػؿ: إنػػا 

ية تسػبب العمػ أ ونظػرًا لضػررم وألف ال نػي المسػمـ يست دؼ بصر اإلنساف عند المس أ فنيا قوٌة سم
 ب يتمثؿ ب ذا النوع فمنا ي تؿ مباشرًة. 

 وما بعد إيذاٍف ترى أو بندفِد  وذو الطنيتيف اقتؿ وأبتر حيٍة 
والندفػد: هػػي النػحةأ فالحيػػات فػػي النػحة ت تػػؿ مباشػرةأ ب يمػػـز تحػػريع وب قسػـ وب شػػي أ فػػالحكـ إذًا 

 يات البيوتأ ويستثن  مف حيات البيوت ذو الطنيتيف واألبتر.بالتحريع راٌص بح
 

 :حكم قتل ما فيو ضر ونفع
 وكمب وف ٍد بقتصاد التصيِد   وما فيا إضرارٌا وننٌ  كباشٍؽ 

انت ؿ االف إل  النوع مف الحيوانات الذي فيا ننػٌ  وضػرأ ننػٌ  مػف   ػةأ وضػٌر مػف   ػةأ )ومػا فيػا 
ؿ البػػازي والصػػ رأ الباشػػؽ قػػد يكػػوف أحيانػػًا ُيػػؤنس ويسػػتوحش أحيانػػًاأ إضػػراٌر وننػػٌ  كباشػػٍؽ( وهػػذا مثػػ

ذا صػػار مستوحشػػًا آذى أ ف ػػذا تكػػوف أنػػت مريػػرًا فػػي قتمػػا  ذا صػػار أنيسػػًا صػػاد وننػػ  صػػاحباأ وا  وا 
وتركػػػا. )وكمػػػب( وكػػػذلؾ الكمػػػػبأ )وف ػػػٍد بقتصػػػاد التصػػػيد( فػػػػمف الكػػػحب والن ػػػود يمكػػػف أف تػػػػدرب 

ذا صػار مؤذيػًا لمصيدأ فالن ود ممكف أف يصػا د ب ػاأ وي ػوز الصػيد ب ػا أ فػمذا صػار نافعػًا يتػرؾأ وا 
ُي تؿأ مثػؿ الكمػب األسػود ُي تػؿ ألنػا شػيطافأ والكمػب الع ػور الػذي منػا دا  الكمػبأ ف ػو أيضػًا ي تػؿ 

 لضررم. 
ف تؤذ فاقدِد   إذا لـ يكف ممكًا فأنت مريٌر  ف ممكت فاحظر وا   وا 

ف ُممكت فاحظر( أي: ب ت تم ا ألن ػا  فمذا كاف ب يممكا أحدًا  يرؾ فأنت مريٌر بيف قتما وتركاأ )وا 
ف تؤذ فاقدِد( أي: فاقتم ا إذا آذت.  ممٌؾ لغيرؾأ )وا 

 
    :من آداب الطعام والشراب

 ثـ قاؿ رحما ار: 
 ِد ػاـٍ موحػو وبف أيٍد في طع ٌس ػدا وتننػويكرم ننٌل في الغ

 ن   في اتحاٍد قد عنا في التعدِد  اف أنواعًا فح بأس فالذي فمف ك



سػػػبؽ فػػػي آداب الطعػػػاـ أف اإلنسػػػاف يأكػػػؿ ممػػػا يميػػػاأ فػػػمذا كػػػاف الطعػػػاـ مرتمنػػػًا كالناك ػػػة المتنوعػػػةأ 
 في وز أف يأرذها مما ب يميا. 

عطاٌ  وأكٌؿ وش  با بيسرام فاكرم ومتكئًا ُذِد   روأرٌذ وا 
 عطا  باليسار مف فعؿ الشيطاف فح تنعما. فاألكؿ والشرب واألرذ واإل

 وم  أكؿ شيف العرؼ إتياف مس ِد   وأكمؾ بالثنتيف واألصب  اكرهًا 
األكؿ باألصب  الواحدة والثنتيف كبر أ وبالثحث سنةأ )وم  أكؿ شػيف العػرؼ(: الرائحػة الكري ػةأ ب 

 تأت المس د إذا أكمت ا. 
 م  نثر ما اننا الردي  وأوسارا  ويكرم باليمن  مباشرة األذى 

 فمذًا باليمن  ب تررج األوساخ وب تباشر الن اسات وب تررج ما في أننؾ. 
 ِد ػيدم اليسرى ورا ظ رم اش   كذا رم  نعميا ب ا واتكاؤم عم  

ل اؤهػػا رمػػؼ  ذا انتعػػؿ بػػدأ بػػاليمن أ وابتكػػا  عمػػ  اليػػد اليسػػرى وا  أي إذا رمػػ  نعمػػا بػػدأ باليسػػرىأ وا 
 د الن ي عنا في سنف أبي داود وهو حديٌث صحيح. الظ ر قد ور 

 وقيؿ م  التشريؾ ب في التنرِد   ويكرم في التمر ال راف ونحوم 
 أي: إذا كاف لا شركا  فياأ إما إذا كاف يأكؿ لوحدم فح بأسأ وت دـ في آداب الطعاـ. 

 احمِد    اػاليميف وبسمؿ ثـ في ابنت  وكف  السًا فوؽ اليسار وناصب 
 دي ػاَ  يبتػت إف شػولكف رب البي  ًة ػؿ ن مػرم سبؽ ال ـو لألكويك

 النػت  ومكروٌم اإلسراؼ والثمث أكِد   ف شبػ  ػوب بأس عند األكؿ م
 وِد ػغ  ػي والمضػوبعد ابتحع ثن  ويحسف تصغير النت  ل مة الغدا 
 أي: ت ويد المضغ مف آداب الطعاـ. 

 ؿ فتات ساقٍط بتثرِد أصابٍ  وأك ؽ ػح لعػؿ المسػويحسف قب
 يِد ػـو  ير م ػويكرم بالمطع و سؿ يٍد قبؿ الطعاـ وبعػدم 

 أي: ب تغسؿ يدؾ باألشيا  المطعومةأ أما الما  ف و لمغسؿ. 
 وب عائٍب رزقًا وبالشارع اقتِد  وما عنتا فاتركا  ير معنٍؼ 

 
   :النيي عن عيب الطعام

 ْنُظَرْف فيا ومصًا َتَزراد اإلنا  وا  وب تشربف مف في الس ا  وثممة 



يػػذا  مػػف بعػػدؾ  أي: ب تشػػرب مػػف فػػـ اإلنػػا  وب مػػف ثممتػػاأ فالشػػرب مػػف فيػػا يسػػبب رائحػػة نتنػػة وا 
وارػتحط الشػراب بمػػا ُيغيػر رائحتػػاأ وقػد تكػػوف هنػاؾ حشػػرة بػدارؿ هػػذم ال ربػةأ ولػػذلؾ ب تشػرب مػػف 

ب مػف فػي اإلنػا أ أب تنتنػا فتػؤذي النـ مباشرة حت  ب تدرؿ في ال وؼ. ف ػذم مػف فوائػد عػدـ الشػر 
فتبتمع ػا معػػا. وأمػا الػػثُمـ المكسػورة فػػح تشػرب من ػػاة فمن ػػا  -مػػثحً -مػف بعػػدؾأ وأب يكػوف فيػػا حشػرة 

م تم  أوساخأ وقد يكوف في ا  راثيـ أيضًاأ وكذلؾ ربما  رح فػـ الشػارب. )وانظػرَف فيػا( أي: تأكػد 
: ب تعبا عبًاأ ولكف ارشنا رشػنًا رقي ػًا ومصػا مصػًاأ أب يكوف فيا حشرة ونحوها. )ومصًا تزرِد( أي

 فمنا أهنأ وامرأ. 
 ثحثة هو أهنا وامرا ثـ ارو لمف صدي   عف فيؾ واشرب   ونح اإلنا

 أي إذا شربت الشربة األول  فنحا عف فيؾأ وب تتننس فيا.
 

 :من أحكام المباس
   وواصؼ  مٍد ب لزوٍج وسيدِ  ويكرم لبٌس فيا ش رة ببٍس  

إذًا: ُين ػ  عػف المبػاس الػذي يتميػز بػا اإلنسػاف عػف سػائر النػاسأ المبػاس الػذي يمنػت األنظػارأ ف ػو 
لبػػاس شػػ رةأ وقػػد توعػػد صػػاحبا يػػـو ال يامػػة أف ُيم ػػب فيػػا النػػارأ وبالنسػػبة لممػػرأة ب ي ػػوز ل ػػا أف 

 تمبس ما يصؼ ال مدأ إب لزو  اأ أو سيدها إذا كانت أمة. 
ف كاف يبدي ع  ردد ػهما فذلؾ محذوٌر بغير ت واػسورًة لػوا 

 األمور وحاٌؿ بيف أردى وأ وِد  ورير رحؿ المر   معًا توسط 
 أي: ب تمبس  اليًا  دًا وب رديئًا  دًا. 

 ود ػ ًا ب تسػوحٍي فبيض مطم وأحسف ممبوٍس بػياٌض لميت 
 فمبس البياض سنة لمحي والميت. 

 سُب في نص أحمِد لمبس ر اؿ ح وأحمر قاٍف والمعصنر فاكرهف 
فمذًا لبس األحمر ال اني لمر اؿ من ي عناأ أما إذا كػاف أحمػر مرططػًا فػح بػأسأ لػبس النبػي عميػا 
الصحة والسحـ حبرًة أو إزارًا أو ثوبػًا فيػا رطػوطأ أمػا الثػوب األحمػر ال ػاني فػح يمبسػا الر ػؿأ نعػـ 

رياضػػة وب  يرهػا. إمػا إذا كػاف مرموطػػًا  تمبسػا المػرأةأ أمػا الر ػؿ فػػح يمػبس األحمػر ال ػانيأ ب بدلػة
بغيػػرم ك ػػذم األ طيػػة لمػػرأس مرموطػػٌة بالبيػػاض فػػح تػػدرؿ فػػي ذلػػؾأ والمعصػػنر المصػػبوغ بالعصػػنر 

 هذا ب يمبس أيضًا لمر اؿأ وهو مف ثياب النسا . قاؿ رحما ار: 
 حوى صورًة لمحي في نِص أحمٍد   ويحـر ستٌر أو لباس النت  الذي 



فيػػػا صػػػػورة مػػػػف ذوات األرواح ب ي ػػػوز لبسػػػػا ب لمصػػػغار وب لمكبػػػػارأ ب لمنسػػػػا  وب فػػػالثوب الػػػػذي 
 لمر اؿأ الثياب التي في ا صور لذوات األرواح ب ي وز لبس ا. 

 مف األزر شبرًا أو ذراعًا لتزددي   وأطوؿ ذيؿ المر  لمكعب والنسا 
أو ذراعػػػًا أل ػػػؿ عػػػدـ انكشػػػاؼ  بالنسػػػبة لمر ػػػؿ ب يمػػػبس تحػػػت الكعبػػػيفأ بالنسػػػبة لممػػػرأة تررػػػي شػػػبراً 

السػػاقيف عنػػد هبػػوب الػػريح أو عنػػد طموع ػػا ونزول ػػا مػػثًحأ فُيػػررص لممػػرأة أف ُتررػػي ذيم ػػا شػػبرًا أو 
 ذراعًا مف الرمؼ حت  إذا هبت الريح لـ تكشؼ شيئًا مف عورت ا. 

 ساقا وما تحت كعب فاكرهنا وصّعِد   وأشرؼ ممبوٍس إل  نصؼ 
 نا إل  منتصؼ الساؽ. اصعد فوؽ الكعبيفأ وأحس

 ارتر  تناه  إل  أقص  أصابعا قِد   ولمرسغ كـ المصطن  فمف 
السنة الكػـ إلػ  الرسػغأ فػمف تنػاه  أطػراؼ األصػاب  ب بػأسأ لكػف بعػض النػاس عنػدهـ أكمػاـٌ ذات 
أرػػراج وعمػػائـ ذات أبػػراجأ ف ػػذم مػػف أنػػواع اإلسػػباؿأ ف نػػاؾ شػػي  اسػػما إسػػباؿ األكمػػاـأ إذا كانػػت 

واسعة  دًاأ ف ذا مف إسباؿ األكماـ فُين ػ  عنػاأ وكػذلؾ مػا يمػبس الواحػد كمػًا ُيغطػي اليػديف  األكماـ
 واألصاب  ويمتدأ والسنة أف يكوف إل  الرسغأ ولو  اوزم قميًح فح حرج. 

 ويكرم م  طوؿ الغن  لبسؾ الردي  ويحسف تنظيؼ الثياب وطي ا 
ذا كنت  نيًا فح  تمػبس الػردي: )إف ار يحػب أف يػرى أثػر نعمتػا تنظيؼ الثياب وطي ا مستحسفأ وا 

 عم  عبدم(. 
 سيكس  الثياب العب ريات في  ِد   ومف يرتضي أدن  المباس تواضعًا 

 الذي يتواض  في لباسا يكسوم ار يـو ال يامة مف الحمؿ ما شا  ألنا تواض . 
  وقؿ ألٍخ: 

 كذا قؿ عش حميدًا تسدد  أبؿ وأرمؽ ويرمؼ اإللا 
لمػػػف لػػػبس ممبوسػػػًا  ديػػػدًا: أبػػػؿ وأرمػػػؽأ ويرمػػػؼ ارأ كػػػذلؾ ت ػػػوؿ لػػػا: )الػػػبس  ديػػػدًاأ وعػػػش في ػػػاؿ 

 حميدًاأ ومت ش يدًا( كما قاؿ النبي عميا الصحة والسحـ لػعمر .
 

  :من أحكام الخواتم
 دِد ػبا المعػومف ع يؽ وبموٍر وش  وب بأس بالراتـ مف فضٍة 
 فيا فص مف ع يؽ أو بمور فح بأس بذلؾ.  ي وز اتراذ راتـ النضة لمر اؿأ ولو كاف
 حديدهـ ويحـر لمذكراف راتـ عس ِد   ويكرم مف ُصنٍر رصاٍص 



)مف صنر( هو النحاسأ )رصػاص( رػاتـ الرصػاص أ )حديػدهـ(: رػاتـ الحديػدأ يكػرم هػذا لمر ػاؿأ 
 )ويحـر لمذكراف راتـ عس د( يحـر عم  الذكر أف يمبس راتمًا مف الذهب. 

 با وُيكرم في الوسط  وسبابة اليِد  ػرى كأحمد وصحويحصؿ في اليس
إذا لبسػػػت الرػػػاتـ بػػػاليميف أو لبسػػػتا بالشػػػماؿأ فكحهمػػػا وارد فػػػي السػػػنةأ وتضػػػعا فػػػي الرنصػػػر أو 
البنصرأ ب تضعا في الوسط  وب السبابةأ ف د ورد الن ي عف ذلؾ كما  ا  في صػحيح مسػمـ فػي 

والتػػي تمي ػػاأ فػػح تمػػبس فػػي الوسػػط  وب السػػبابةأ  الن ػػي عػػف لػػبس الرػػاتـ فػػي السػػبابة أو الوسػػط 
 والبس في الرنصر أو البنصر. 

 وفي الرم  عكٌس واكرم العكس ترشِد  ويحسف في اليمن  ابتدا  انتعالا 
 فمذًا عند الرم  ترم  اليسرى أوًب ثـ اليمن أ وعند المبس تمبس اليمن  أوًب ثـ اليسرى. 

 رتيارًا أصل حت  إلصحح منسِد ا ويكرم مشي المر  في فرد نعما 
فػػمذًا يكػػػرم ل نسػػػاف أف يمشػػػي فػػػي النعػػؿ الواحػػػدةأ والسػػػبب أنػػػا قػػػد  ػػا  عػػػف النبػػػي صػػػم  ار عميػػػا 
ف ان طعػػت إحػػدى النػػردتيفأ  وسػمـ: أن ػػا مشػػية الشػيطاف )فػػمف الشػػيطاف يمشػي فػػي النعػػؿ الواحػدة( وا 

 ا  ميعًا. فاقتم  ابثنتيف حت  تصمح ا وتمشي ب ما  ميعًا أو تحني م
 واركبف تمعدد وارشوشف وب تتعوِد   وسر حافيًا أو حاذيًا وامش 

إذًا مػػف السػػنة أف اإلنسػػاف يمشػػي حافيػػًا أحيانػػًاأ أل ػػؿ أف يرشوشػػف وقولػػا: تمعػػدُد أي: انتسػػبوا إلػػ  
 معد بف عدنافأ إل  معد الذي كاف مف عادتا الر ولة والرشونة. 

 نة كبٍر  ير في حرب  حِد نحوها مظ ي وػويكرم في المشي المطيط
)المطيطػػي( مشػػية في ػػا رػػيح أ وقولػػا: ) يػػر فػػي حػػرب  حػػِد( أمػػا فػػي الحػػرب في ػػوز أف تتبرتػػر 

 وتتمرطر بيف الصنيف إ اظة لمعدو. 
 كذاؾ التصاؽ اثنيف عريًا بمرقِد   ويكرم لبس الرؼ واألزر قائمًا 

التػي ل ػا رباطػاتأ قيػؿ: حتػ  ب يسػ طأ ب تمبس حذا  يحتاج إلػ  مئونػة فػي لبسػا واقنػًاأ كاألحذيػة 
وقيؿ: حت  ب يظ ر قنام ظ ورًا قبيحًاأ وقيؿ: إنا دليؿ عم  الكبرأ فنزولا إل  األرض لربط حذائػا 
أحسػػفأ فػػمذًا األحذيػػة التػػي في ػػا رباطػػات ُين ػػ  عػػف لبسػػ ا قائمػػًاأ فالسػػنة أف يمبسػػ ا  السػػًاأ أمػػا هػػذم 

 يسيرًا فح يحتاج إل   موس لمبس ا. النعاؿ التي ُتدرؿ الر ؿ في ا إدرابً 
 

 :من آداب النوم
 كذاؾ التصاؽ اثنيف عريًا بمرقِد   ويكرم لبس الرؼ واألزر قائمًا  



ن ػػ  النبػػي صػػم  ار عميػػا وسػػمـ أف يمتصػػؽ اثنػػيف عريػػًا بمرقػػٍد واحػػدأ ن ػػ  أف يضػػط   الػػر حف 
 ويتغطياف بغطاٍ  ليس عمي ما شيٌ  مف الثياب. 

 ولو إروًة مف بعد عشٍر ُتسدد   في المضا   بين ـ وثنتيف وافرؽ 
يتأكد التنريؽ بػيف األطنػاؿ فػي المضػا  أ حتػ  ب ي ػ  النسػاد بيػن ـأ سػوا  كػانوا ذكػورًا أو إناثػًاأ ب 
شػػؾ أف التنريػػؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث أو ػػبأ ولكػػف حتػػ  لػػو كػػانوا ذكػػورًا بمنػػردهـ بمعػػزؿ أو إناثػػًا 

 المضا  أ وبالذات بعد سف العشر.  بمعزؿ أيضًا ينرؽ بين ـ في
 مف الدهف واأللباف لمنـ واليِد   ويكرم نـو المر  مف قبؿ  سما 

 حت  ب يناـ وفيا زفرأ قاؿ: 
 عميا بتح يٍر لروٍؼ مف الردي   ويكرم نوـٌ فوؽ سطٍح ولـ ُيحط 

يسػ طأ  الذي يناـ عم  سػطح مػا لػا سػورأ يمكػف أف يكػوف عرضػة لمسػ وطأ فػح ينعػؿ ذلػؾ حتػ  ب
 فمف فعما ف د برئت منا الع دة. 

 ونوـٌ عم  و ا النت  المتمدِد   ويكرم بيف الظؿ والشمس  مسٌة 
وذلؾ ألف ال موس بػيف الظػؿ والشػمس م مػس الشػيطافة فػح ت مػس فيػاأ والنػـو عمػ  الػبطف من ػي 

 عناة ألنا ض عة أهؿ النارة فح تضط   هذم الض عة. 
 ونوـٌ عم  اليمن  وكحٌؿ بمثمِد   ويحُسف عند النـو ننض فراشا 

)ويحُسػػف عنػػد النػػـو ننػػض فراشػػا ( كمػػا  ػػا  فػػي السػػنةأ فربمػػا كػػاف فيػػا شػػي  أو حشػػرة. والكحػػؿ 
اإلثمد لونا يميؿ إل  األحمر أو األصنر أو البنيأ وهو ي مو البصرأ ولػذلؾ ابكتحػاؿ باإلثمػد ممػا 

 ي مو البصر وُيحسف النظر.
 

    :من آداب الزواج
 وكف حازمًا واحضر ب مٍب مؤيِد   ؾ مف نصحي ُأَريا نصيحًة ورذ ل

 كِد ػي تنػتكف أبدًا في حكم ا ف  ًة ػوب تنكحف مف تسمو فوقؾ رتب
إذا أردت أف تتػػػػزوج فػػػػح تتػػػػزوج واحػػػػدة أ نػػػػ  منػػػػؾأ أو أشػػػػرؼ منػػػػؾ أو أعمػػػػ  رتبػػػػة منػػػػؾأ فمن ػػػػا 

شػرطأ  يػر أن ػػا فػي العػادة تتطػػاوؿ سػتتطاوؿ عميػؾ وت ػوؿ: أنػػا كػذا وأنػت كػػذاأ عممػًا أف هػذا لػػيس ب
 راصة عند حصوؿ الرحؼ أ وتذكرؾ بنضم ا عميؾ في ماٍؿ أو نسٍب. 

 إذا كنت ذا ف ٍر تذؿ وتض ِد   وب َتْرَ َبْف في مال ا وأثاث ا 



إذا كنػػػت ذا ف ػػػٍرأ فػػػح تأرػػػذ من ػػػاأ ولػػػيس بالضػػػرورة إذا أرػػػذ من ػػػا أف تذلػػػاأ لكػػػف اإلنسػػػاف يسػػػتغني 
 أحسف. 

 أهم ا تسم  أذًى أنواع مف متعدِد   َنْف في دارها عند وب َتْسكُ 
أحسػػف لػػؾ أب تسػػكف عنػػد أهػػؿ المػػرأةأ اسػػكف لوحػػدؾأ حتػػ  ب تسػػم  شػػيئًا مػػف األذىأ وأيضػػًا هػػذا 

 ليس بالضرورةأ قد يكوف أهم ا في ـ رير وطيبةأ وأنت محتاج فح بأس. 
 رشِد ػم ةػظ وصيػعواٍف لدينا احن ٌ  ػوكف حافظًا إف النسا  ودائ

 ردِد ػمٍ  مػ  ا فما هي إب مثؿ ض وب تطمَعْف في أف ت يـ اعو ا
 منظرًا ومف حنظتا في مغيٍب ومش ِد  ورير النسا مف سرت الزوج 

 ؿ أبعِد ػف عف كػقصيرة طرؼ العي  ا ػيرة بيتػقصيرة ألناٍظ قص
 تغض البصرأ قميمة الكحـأ دائمًا في البيت. 

 الودود الولود األصؿ ذات التعبِد  من  عميؾ بذات الديف تظنر بال
 ذات التعبد: صاحبة الديف.

 
 :نصائح لطالب العمم

 ثـ قاؿ رحما ار:  
 وب ُتغبنْف بالنعمتيف بؿ ا  د  وب يذهبف العمر منؾ سب مًح 

 سب مًح: أي فرا ًا بدوف فائدةأ وب تغبنْف بالنعمتيف: أي الصحة والنراغ. 
 ومف أكب عم  المذات عض عم  اليد   من  فمف ه ر المذات ناؿ ال
 أي: ندمًا بعد الموت حيف فات األواف. 

 ؤيِد ػٍؿ مػًا كع ػًا وآدابػػومػدم لػتني ٌب ػر  كتػس المػر  ميػوري
 بِد ػتعػ  والػؿ الت ػا أهػممػف العػم ٍؽ ػؿ موفػورالط إذا رالطت ك

 ِد ػرشػام وتدػف هػدى مػفصاحبا ُت  ينيدؾ مف عمـٍ وين اؾ عف هوى 
ياؾ وال ماز إف قم  دي ػر  ي تػر  بالمػمف المػذي فػالب ت عنػا ػوا 

 بوقت ا ورذ بنصيٍب في الد   مف ت  ِد  روض ػؿ النػ  فعػوحافظ عم
 دي ػبتػؿ يػواضػالنػبًا بػقريبًا م ي امعًا ػوناد إذا ما قمت بالميؿ س

 عِد ػط وتسػعػٍب وادع تػػٍب منيػب م ًا ػرؾ ضارعػومد إليا كؼ ف 
 صِد ػسف م ػي حػر فػفمف محؾ األم اؿ والريػا ػوب تطمبف العمـ لمم



 تدي ػؾ ي ػذي بػر  الػلُي دى بؾ الم وكف عامًح بالعمـ فيما استطعتا 
 ِد ػـٍ مؤبػي نعيػيٍر فػؿ رػهـ تنؿ ك داػحريصًا عم  نن  الورى وه

 
   :ادُع إلى اهلل وعمم الناس الخير
ياؾ واإلع اب   بالسعادة في الداريف فارشد وأرشد  والكبر تحظ وا 

نني م ٌر بت صيري وبار أهتدي  دي ػوها قد بذلت النصح     وا 
ِد ػ د رُ ػي عػدر فػولكن ا كال ت ضت بحمد ار ليست ذميمًة   را
 ِد ػر منضػاب بنكػكريماف إف   يحار ل ا قمب المبيب وعارٌؼ 

 
 :ثم قال في آخر بيت من ىذه القصيدة 

 عم  كؿ حاٍؿ دائمًا لـ يصدد   وقد كممت والحمد ر وحدم 
فالحمػػد ر الػػذي تػػتـ بنعمتػػا الصػػالحاتأ وأسػػأؿ ار سػػبحانا وتعػػال  أف ي عمنػػا  ميعػػًا ممػػف اسػػتناد 

 وأفادأ وأرذ مف السنة ما يعمؿ با في حياتاأ ونسألا عز و ؿ أف يرتـ لنا بالصالحات أعمالنا.
 

 : األسئمة
 .خاتم الحديد حمية أىل النار ( حال حديث: )

السؤاؿ: حديث: )راتـ الحديد حمية أهؿ النار( حديٌث ضػعيؼ كمػا نػص عميػا أهػؿ العمػـ؟ ال ػواب: 
 هذا أمٌر مرتمٌؼ فياأ فبعض ـ صحح الحديث.

 
 :التربع عند األكل من االتكاء

 السؤاؿ: هؿ الترب  مف ابتكا ؟ ال واب: عند األكؿ.
 

 :بن عبد القويمرجع قصيدة اآلداب ال
السؤاؿ: ما هو اسـ الكتاب الذي تو د فيا ال صيدة؟ ال واب: قمنا: إف ال صػيدة هػي قصػيدة االداب 
ببػػف عبػػد ال ػػوي شػػرح ا السػػناريني فػػي  ػػذا  األلبػػاب فػػي م مػػديفأ وهػػي مو ػػودة فػػي آرػػر الم مػػد 

 الراب  مف موارد الظمآفأ يمكنؾ الر وع إلي اأ ف ي فيا متتابعة.
 



 :اإلثمد من خصائص
 السؤاؿ: ما هو اإلثمد ؟ ال واب: اإلثمد: الذي يميؿ إل  ابحمرار.

 
 :وقوع الطالق إذا كان بالمفظ الصريح

السػػؤاؿ: هػػؿ ي ػػ  الطػػحؽ إذا قػػاؿ: عمػػّي الطػػحؽ أنػػِت طػػالؽ؟ ال ػػواب: نعػػـأ إذا مػػا وقػػ  هكػػذا فمنػػا 
 ي  أ أي: أنا ما ترؾ لننسا م اًب.

 
 أين يكون اإلسبال؟

اإلسػػػباؿ يكػػػوف فػػػي األكمػػػاـأ ف ػػػؿ يأرػػػذ هػػػذا اإلسػػػباؿ حكػػػـ إسػػػباؿ الثيػػػاب فيمػػػا نػػػزؿ عػػػف  السػػػؤاؿ:
 الكعبيف؟ ال واب: هو إسباؿ لكف أرؼ منا.

 
 :من تعامل األعراب مع المرأة

السؤاؿ: ي وؿ األعػراب: إذا صػاب الحرمػة مػاعوف فػي البيػت اكسػرم؟ ال ػواب: بأ هػذا مػا هػو ب ػذم 
ذا صار ل ا ماعوف تكسػرم حتػ  ب يكػوف ل ػا فضػؿ عميػؾأ الدر ةأ بحيث ب ت عم ا تتم مؾ شيئًاأ وا 

 هذا ليس بصحيحأ وقد تكوف المرأة  نية وزو  ا ف ير.
 

 :حكم التنفس في اإلناء الخاص بالشارب
السؤاؿ: ما حكـ التننس في كأٍس راص بشاربا؟ ال واب: حت  التننس في كػأٍس لمشػارب قػد يضػر 

 ننسا.
 

 :ن الجنحكم تصديق من يخاطبو
السػػػؤاؿ: إذا كػػػاف هنػػػاؾ مػػػف يراطػػػب ال ػػػف ويػػػذكروف لػػػا بعػػػض األربػػػار عنػػػدهـ و يػػػر ذلػػػؾأ ف ػػػؿ 

 نصدؽ هذم األربار؟ ال واب: بأ ألننا ب ندري بحال ـ وقد يكونوف كنرةأ وقد يكونوف كاذبيف.
 

  :حكم قتل حيات البيوت إذا كانت سوداء
ولػػػو كػػػاف أسػػػودأ ألف الترصػػػيص بالسػػػػواد  السػػػؤاؿ: إذا كػػػاف لػػػوف حيػػػات البيػػػوت أسػػػود؟ ال ػػػواب:

 لمكحب السود.



 
 :حكم تممك القطط

 السؤاؿ: هؿ ي وز تممؾ ال طط؟ ال واب: نعـأ لكف ورد الن ي عف شرائ ا وبيع ا.
 

 :حكم تيذيب المحية
السػػؤاؿ: هػػؿ تعػػديؿ المحيػػة حػػراـ؟ ال ػػواب: نعػػـأ ب ي ػػوز األرػػذ مػػف المحيػػةأ ب مػػف طول ػػا وب مػػف 

بعػض العممػػا  أ ػازوا أرػػذ مػػا طػاؿ عػػف ال بضػة كمػػا كػػاف ابػف عمػػر ينعػؿ فػػي الحػػع عرضػ اأ لكػػف 
 والعمرةأ لكف كثيٌر من ـ يروف عدـ المس ب ا مطم ًا وعدـ األرذ من ا أبدًا.

 
 :حكم انعقاد البيع عن طريق الياتف

ت السػػؤاؿ: هػػؿ ينع ػػد م مػػس البيػػ  عػػف طريػػؽ ال ػػاتؼ؟ ال ػػواب: نعػػـأ إذا قػػاؿ: بعػػت وقػػاؿ: اشػػتري
 واننصمواأ يعتبر بيعًا.

 
 :حكم البيع إذا لم يتم بمفظ صريح

السػػػؤاؿ: اتن ػػػت مػػػ  أحػػػد الت ػػػار عمػػػ  أف ُي ػػػدـ لػػػي ردمػػػة عػػػف طريػػػؽ ال ػػػاتؼأ فأعطػػػاني تسػػػعيرة 
وأرسػػمُت إليػػا عينػػة لي ػػـو بنحصػػ ا ومعاينت ػػا ويعيػػد النظػػر فػػي تسػػعيرتاأ وفعػػؿ ذلػػؾأ وقػػاـ برنػػض 

ضػػػاعة عميػػػا حسػػػب ابتنػػػاؽ أربرنػػػي بتغييػػػر السػػػعرأ لعػػػدـ السػػػعرأ وعنػػػدما عزمػػػت إرسػػػاؿ بػػػاقي الب
مح متا لا؟ ال واب: ما داـ لـ يتـ البيػ أ المسػألة مسػألة مراسػحت بينػؾ وبينػا وعػروضأ وب يو ػد 

 ع د وق  وب لنظ: )بعت واشتريت( فمـ يتـ البي .
 

 :حكم التسمية عند قتل الحيوان
ل ػػػواب: ب بػػػأسأ ألف البسػػػممة وردت فػػػي  ميػػػ  السػػػؤاؿ: مػػػا حكػػػـ البسػػػممة عنػػػد قتػػػؿ أي حيػػػواف؟ ا

 الحابت.
 

 :الكمب األسود شيطان
 السؤاؿ: هؿ  مي  الكحب السود شياطيف؟ ال واب: نعـ: )الكمب األسود شيطاف(.

 



 :أىمية استحضار الطبيب لنية الزيارة
نسػػ  السػػؤاؿ: يحصػػؿ لمػػف يشػػتغؿ بالطػػب أنػػا كثيػػرًا مػػا يػػدرؿ عمػػ  المرضػػ  فػػي اليػػـو الواحػػدأ في

الػػدروؿ عمػػ  المػػػريض بنيػػة عيػػادة المػػػريض حتػػ  يصػػػبح روتينػػًا؟ ال ػػواب: ولػػػذلؾ ي ػػب أف يػػػذكر 
 ننسا دائمًا باستمرار ويحتسب األ ر أف يعتبرها مثؿ عيادة مريض ويؤ ر عمي ا.

 
 :وصف ذي الطفيتين

ب هػو السؤاؿ: هؿ ثعباف الكوبرا الذي سما قاتؿ في رأسا رطاف أسوداف يتحوؿ كالورقة عند الغض
ننسا ذو الطنيتيف؟ ال واب: ذو الطنيتيف هذا عمػ  ظ ػرم الرطػاف ممتػدافأ وب شػؾ أف هػذا الثعبػاف 

 مما ي تؿ.
 

  :حكم الجياز الكيربائي الذي يقتل الحشرات
السػػؤاؿ: مػػا حكػػـ اسػػترداـ   ػػاز ك ربػػائي فيػػا ضػػو  ي ػػذب الحشػػرات في تم ػػا؟ ال ػػواب: ننظػػر فػػي 

ف و ػػدناها الحشػػرات الم تولػػة فػػمف و ػػدناها  محترقػػةأ عرفنػػا أنػػا هػػذا ُيمحػػؽ بالنػػارأ فػػح نسػػتعمماأ وا 
كاممة لكف ُقتمت بالصعؽ وليس بالحرؽأ فح بأس بذلؾأ فػالحكـ يعتمػد عمػ  عمػؿ هػذا ال  ػاز هػؿ 
ف كػاف يصػعؽ الحشػرة كاممػة بالصػدمة الك ربائيػة  يحرؽ أو يصعؽأ إف كاف يحػرؽ فػح نسػتعمماأ وا 

 أ فح بأس باسترداما.
 

 :الشاي وآدابورشف 
السؤاؿ: بعض اإلرواف عندما يرشنوف الشاي أو ال  وة يحدثوف صػوتًا عاليػًا. ال ػواب: هػذا مػف قمػة 

 األدب في الشربأ وليس معن  الرشؼ أف يحدث اإلنساف صوتًا عاليًا.
 

 :قتل الغراب والحدأة والفأر ولو لم تؤذ
 تؤذيني؟ ال واب: نعـ.السؤاؿ: الغراب والحدأة والنأر هؿ أقتم ا ولو أن ا ب 

 
 :كيفية تمييز ثمث الطعام

السػػؤاؿ: كيػػػؼ أعػػرؼ الثمػػػث المػػذكور فػػػي الحػػديث: ) وثمػػػث لطعامػػؾ (؟ ال ػػػواب: هػػـ ي ولػػػوف: إف 
معدة بني آدـ ثمانية عشر شبرًاأ ف الوا: يأكؿ ستة أشبارة هكذا مكتوبأ كيؼ يأكػؿ سػتة أشػبار؟ ب 



اة ولننتػػرض مػػثًح أنػػا يشػػب  الشػػبعة التامػػة بسػػتيف أدرياا لكػػف عمػػ  أيػػة حػػاؿ اإلنسػػاف يعػػرؼ ننسػػ
 ل مةأ فميأكؿ عشريف ل مة ويصير هذا ثمثًا.

 
 :حكم تداول اإلناء لشرب المبن

السؤاؿ: عندنا عادة في نوع مف األكؿأ وهو عبارة عف ربز يؤكؿ م  الشرب مػف لػبف يتػداوؿ شػربا 
ف المػػبفأ وُتعطػػي الػػذي يميػػؾ. ال ػػواب: مػػف قػػدحأ فنأكػػؿ الم مػػة ثػػـ نشػػرب عمي ػػا مػػؿ  النػػـ ت ريبػػًا مػػ

 تداوؿ اإلنا  ب مان  منا.
 

 . معنى حديث: ]البذاذة من اإليمان[
 السؤاؿ: ما معن  حديث: )البذاذة مف اإليماف(؟ ال واب: أي: التواض  في المباس مف اإليماف.

 
 :حكم االتكاء عمى اليدين

ب: ب أعمػػػـ فيػػػا تحريمػػػًاأ ولكػػػف يحتػػػاج إلػػػ  السػػػؤاؿ: مػػػا حكػػػـ ابتكػػػا  عمػػػ  اليػػػديف ابثنتػػػيف؟ ال ػػػوا
مرا عة الحديثأ ألف فيا عند أبي داود أيضػًا إل ػا  اليػديف رمػؼ الظ ػرأ فنحتػاج أف نرا ػ  صػحتا 

 ومعنام.
 

 :حكم كي المواشي
 السؤاؿ: هؿ كي المواشي لمتوسيـ  ائز؟ ال واب:  ائز في  ير الو ا.

 
 :حكم شق آذان األغنام
اف األ ناـ ليبيف أن ا قػد طببػت؟ ال ػواب: اسػتردـ وسػيمة أرػرى كػالرش مػف السؤاؿ: ما حكـ شؽ آذ

 براخ.
 

 :مسألة في القدر
السؤاؿ: ر ؿ كافر ومػات عمػ  الكنػرأ هػؿ يػدرؿ النػار عممػًا أف ار قػدر عميػا الكنػر والمػوت عميػا 

لػـ يتبعػا؟ا  قبؿ الوبدة؟ ال واب: ب شؾ في ذلػؾأ ف ػو عنػدم قػدرة وعنػدم إرادةأ وسػم  بػالحؽأ لمػاذا
 أليس قد اتب  هوام؟ا



 
 :قاعدة في أكل الحيوانات

السػؤاؿ: هػػؿ ي ػوز أكػػؿ الحيوانػات الػػواردة فػي الكتػػاب والسػنة ف ػػط؟ ال ػواب: هنػػاؾ أشػيا  واردة فػػي 
الكتاب والسنة ب ي وز أكم ا كالحمار األهمي والكمبأ لكػف كػؿ مػا هػو مسػت ذر عنػد عػرب الح ػاز 

أكماأ وكؿ ما لا ناٌب ب ي وز أكماأ وكؿ ما لا مرمٌب ب ي ػوز أكمػاأ وقت نزوؿ الشريعة ب ي وز 
وال حلػػة التػػي تأكػػؿ ال ػػاذورات والن اسػػات ب ي ػػوز أكم ػػا. وقػػد ورد فػػي الشػػريعة ضػػوابط لمحيوانػػات 
التػػي ب تؤكػػؿأ مػػثًح: ال ػػردأ الكمػػبأ الحمػػار األهمػػيأ برػػحؼ حمػػار الػػوحشأ ال ننػػذأ الرنزيػػرأ هػػذم 

كؿأ ومف األشيا  التي تؤكؿ قطعًا ب يمة األنعاـأ والسمؾأ واألرنبأ والد اج و يرهػاأ األشيا  ب تؤ 
ومػػف األشػػيا  التػػػي ارتمنػػوا في ػػػا: التمسػػاحأ قػػػالوا: إنػػا حيػػواف مػػػائيأ وبعضػػ ـ قػػػاؿ: إنػػا ذو أنيػػػاب 

إلػ   فارتمنواا والتمساح هو الحيواف الوحيد الذي ينتح فما إل  األعم أ و مي  الحيوانات تنتح فك ػا
 األسنؿ. وار تعال  أعمـ. وصم  ار وسمـ عم  نبينا محمد.


