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 بسم هللا الرحمن الرحيم
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر 

ا أنه ال يغني عن علم   ،توصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةفي زيادة التحصيل الدراسي و

 الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات(-بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  ل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيالموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 م التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحية وخرائط المفاهي 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 وكل محتوياته.التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

 و االتصالأ

0555107025 

0558396004 

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 األطعمة واألشربة   :األولي الوحدة

 

 
 

 لهم ما في األرض، وجعله مباحا لهم ليستعينوا به على طاعته، قال تعالى هللا تعالى على عباده بأن خلق نَّ اام
ا(}   .(1)وُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي األَْرِض َجِميع 

 
 .وجوب شكر هللا تعالى على نعمة الطعام والشراب

 واألشربة ألطعمةبيان الحالل والحرام من ا
 مشروعية إطعام الطعام

 تحريم اإلسراف
 والشرب النية الصالحة في األكل مشروعية

 
 القاعدة الشرعية

واألدلة على هذه  اإلباحة، إال ما جاء دليل شرعي على تحريمه، واألشربة األصل في جميع األطعمة أن :
 القاعدة كثيرة

 ية. األطعمة النبات .1
 األطعمة الحيوانية. .2

وكذا ما استخرج أو صنع منها، ما لم يدل دليل شرعي خاص أو عام  مباحة، واألصل في هذه األطعمة أنها
 لو كان يترتب على تناولها ضرر بدني أو عقلي على تحريم بعضها، كما

 
 : مثل محرم كل ما كان في تناوله ضرر على البدن فهو

 السامة كالحيات والعقارب، وما يستخرج منها الحيوانات. 
 الدخان(، ) الضارة كالنباتات والزهور والثمار السامة، ومنها التبغ: الذي تصنع منه السجاير النباتات

البدن، وقد ثبت طبّيا أن  وهو يحتوي على مادة النيكوتين التي يبلغ ضررها حد اإلماتة إذا تركزت في
 الشرايين والذبحة الصدرية مراض كثيرة منها سرطان الرئة وتصلبالتدخين سبب أل

 :الدليل
 { هللاَ َكاَن بُِكْم َرِحيما   ال َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ و: } قوله تعالى 
 ال ضرر وال ضرار ) :حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

 
 .أمثلته: الفأرة والجرذي والخفاش، والحشرات كلها محرم، ومن كل حيوان خبيث فهو

 
 محرم كل طعام أو شراب نجس فهو

 
 البحر ميتة .1
 الجراد .2
اودمان، فأما الميتَ  حلت لنا ميتتان)  قال : حديث ابن عمر رضي هللا عنهماالدليل  َتاِن: فالُحوُت والَجَراُد، وأمَّ
 .)فالكبُد والطَحال :الدَمانِ 

 
 : النسر والرخم والكالبمثلحيوان آكل للجيف فهو حرام،  كل
 دليل:ال
ُم َعلَْيِهم}  قوله تعالى   { اْلَخَبائِثَ  َوُيَحرِّ

 الحيوانات اآلكلة للجيف

 ما يستثنى من الميتة

 األطعمة النجسة

 األطعمة الخبيثة

 المحرمة األ طعمة

 األصل في األطعمة واألشربة

 األحكام الشرعية العامة المتعلقة باألطعمة واألشربة

 نعمة الطعام

http://www.mta.sa/
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  :مثل ،حرام ر أكله النجاسة فهوحيوان يكون أكث كل

 .يكون غالب أكله النجاسة السمك الذي يعيش في مياه المجاري ويتغذى على النجاسات، والدجاج الذي
(، ودليل تحريمه: حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن الجالَّلة) :ويسمى هذا النوع من الحيوانات

 (.ل الجاللةنهى عن أك) هللا عليه وسلم رسول هللا صلى
 

 
  أمثلته:ومن  حرام، حيوان يكون أكثر أكله النجاسة فهو كل

 .يكون غالب أكله النجاسة السمك الذي يعيش في مياه المجاري ويتغذى على النجاسات، والدجاج الذي
بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول ودليل تحريمه: حديث عبد هللا  (الجالَّلة):ويسمى هذا النوع من الحيوانات

 الجالل نهى عن أكل هللا عليه وسلم هللا صلى
فيها  خبث لحمها وتغيره بسبب ما تأكله من النجاسات؛ فإذا أطعمت الطعام الطاهر مدة يطيب :وسبب تحريمها

 أكلها جاز لحمها؛

 
 والفهد والدب والثعلب والقط، الذئبمثل  السباع التي لها أنياب تفترس بها
 والبازي والنسر والشاهين الُعقابمثل  الطيور التي لها مخالب تصيد بها

 ا
جمع مسكر، وهو ما يزيل العقل أو يغطيه، بحيث ال يميز شاربه بين الحسن والقبيح، وال بين النافع والضار، 

 ويهذي في كالمه.
  :المخدرات

ر، وهي مواد نباتية أو كيماوية لها تأثيرهاجمع  العقلي والبدني على من يتعاطاها، فتصيب جسمه  مخدِّ
 عقله كما يغطيه المسكر بالفتور والخمول، وتشل نشاطه، وتغطي

 
 القات و األفيونو  الحشيش  المخدرات الطبيعية النباتية

 الكبتاجونو  الكوكايينو  روينالهيمثل  المخدرات التصنيعية

 
تعاطيها، سواء أكان بطريق األكل أم الشرب، أم التدخين،  بجميع أنواعها، وبأي صفة كان محرمة المخدرات

 الحقن، أم غير ذلك أم الشم، أم االستنشاق، أم
 الدليل على تحريم المخدرات:

 سكرات، ألنها مثلها في تغطية العقل والتأثير عليهاألدلة المتقدمة في تحريم الم هي

 
 :أضرار دينية

 لتكاسل عن العبادات.ا .1
 الصد عن ذكر هللا والصالة. .2
 مجالسة أصحاب السوء. .3
 عدم وعي دين هللا. .4
 سوء الخاتمة. .5

 :أضرار اجتماعية
 كثرة المشاكل األسرية. .1
 الوقوع في الجريمة. .2
 وة والبغضاء.إثارة العدا .3
 العنف وسوء الخلق. .4

 أضرار تناول المخدرات

 حكم المخدرات

المخدراتواع أن  

 لمسكرات

 الحيوانات المفترسة

ة للنجاساتالحيوانات اآلكل  

ساتالحيوانات اآلكلة للنجا  

http://www.mta.sa/
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 قطع األرحام. .5
 :أضرار اقتصادية

 ضعف اإلنتاج. .1
 استنزاف المال. .2
 زيادة البطالة. .3
 زيادة الديون. .4
 االنهيار العام لالقتصاد. .5

 :أضرار صحية
 االضطراب والتوتر والقلق. .1
 الغثيان والقيء. .2
 التهاب الفم وغشاء المعدة. .3
 تلف خاليا الدماغ. .4
 الهلوسة واإلغماء .5

 
المحرم؛ أو  يحدث أن يشتبه الطعام المباح بالطعام المحرم بحيث يخفى المباح، وال يمكن تمييزه عن قد

يحرم تناول الطعام المتصف  يحصل أن يختلطا بحيث ال يمكن فصل المباح عن المحرم؛ ففي هاتين الحالتين
 المحرمبذلك؛ ألن من تناوله فسوف يتناول الطعام 

 
 .اشتباه لحم شاة مذكاة، بشاة ميتة 
 .اشتباه العصير بالخمر 
 .اشتباه الزبدة بشحوم محرمة 

 
 لحم شاة قلي بدهن نجس. .1
 بسكويت دخل في تصنيعه دهن مستخرج من الخنزير أو من حيوان غير مذكى. .2
 يعها دهن محرم.كعك أو حلوى دخل في تصن .3

 الذكاة وطعام غير المسلمين   :الثانية الوحدة

 قال هللا تعالى:
ا ُذِكَر اْسُم هللا َعلَْيِه أن ُكنُتْم بِآَياتِِه ُمْؤِمنِينَ ”  “َفُكلُوْا ِممَّ

 
 هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه ومريئه وأحد ودجيه. 

 
 واجبة في ما أحل من حيوانات البر إال الجراد، كما أنها غير واجبة في حيوانات البحر. 
 الحيوانات المستثناة من الذكاة: 
 الجراد وحيوانات البحر. 

  

  
  :وتشمل االختيارية، الذكاة

 .لجميع الحيوانات ما عدا اإلبل وهو :الذبح -1
 الذبح كيفية

العرقان  وهما-والودجين  -وهو مجرى الطعام-ويقطع المريء  -وهو مجرى النفس-يقطع الحلقوم  أن :
 .ولو قطع أحدهما مع الحلقوم والمريء، كفى -الغليظان المحيطان بالعنق

 .هي الموضع الذي يكون في أسفل العنق لبةوال في اإلبل خاصة، بأن تطعن اإلبل في لبتها، ويكون :النحر -2

 ذكاة اختيارية، وذكاة اضطرارية

 أنواع الذكاة

 حكم الذكاة

 تعريف الذكاة

 أمثلة على المختلط بالمحرم

 أمثلة على المشتبه بالمحرم

 األطعمة المشتبهة بالمحرم

http://www.mta.sa/


            جوال / www.mta.sa0558396006مؤسسة التحاضير الحديثة              
 

 6 

  
الحيوان غير المقدور عليه بجرحه في أي موضع من جسده غير موضع الذبح أو النحر  قتل :العقر، وهو

 .يرميه برصاصة أو آلة حادة في رأسه أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك كأن
 .أو نحره، ولذا يسمى: الذكاة االضطرارية جز عن ذبحهوال يصح عقر الحيوان إال عند الع

 
 وحرم على المسلم أكله لقوله تعالى: ميتة دون أن يذكى ُسمِّي -يشترط لحله الذكاة الذي- الحيوان إذا مات

َمتْ } ُم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ  ُحرِّ ِ  لَِغْيرِ  َعلَْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَّ  {بِهِ  هللاَّ
 .مستقرة، ثم ذكيت جاز أكلها حينئذ لكن لو أدركت قبل موتها، وفيها حياة

 
ا أو كتابّيا.الشرط األول   : أن يكون المذكي عاقال ، مسلم 
وسيف جر حاد بآلة محددة، أي: لها حد ينهر الدم بحده، من سكين وح الذكاة تكون أن :الشرط الثاني 

 وساطور.
الودجين، في الحيوان المقدور عليه، وإذا لم يقدر عليه فيشترط  قطع الحلقوم والمريء، وأحد :الشرط الثالث

 .جسمه جرحه في أي موضع من
 .غيرها يجزيء بسم هللا( عند الذبح وال) :الذابح قول :الرابع الشرط

 
 المسنونة فيه تعذيب للحيوان ، ألن الذبح بغيرسن السكين قبل الذبح
 التكبير بعد التسمية 

 الرفق بالذبيحة عند ذبحها
 توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها

 ليكون أسرع في خروج الروح فال يتعذب الحيوان أن يمر اآللة على محل الذبح بقوة وسرعة؛

 
 تنظر إليه والذبيحة أن يحد الذابح السكين

 أن تخرج روحه، ألن في ذلك تعذيبا له أن يسلخ الحيوان أو يكسر عنقه قبل
 إليها، ألن في ذلك تعذيبا لها أن يذبح البهيمة واألخرى تنظر

 
 حبس الحيوان وجعله هدفا للرماية

 غرض شرعي ذبح الحيوان مباح األكل لغير أكله أو لغير

 
 الخضراوات والسمك :مثاله : ما ال يحتاج إلى ذكاةاألول
 ما لم يخالطه شيء من المحرمات كالكحول، وشحم الخنزير وغير ذلك حالل :حكمه
 ذكاة ما يحتاج إلى :الثاني
 والغنم الدجاج :مثاله
 ةللذكا شرعية بالشروط المعروفة ذكاة أكله إذا ذكي يجوز :حكمه

يقتلونها بالصعق الكهربائي أو بالضرب على الرأس مثال ، أو كان  فإن علمنا أنهم ال يذكون الحيوانات بل
 أكلها، النتفاء شروط الذكاة الشرعية كتابي حرم الذابح لها غير

 وآداب الطعام والشراب الضيافة :الثالثة الوحدة

 :قال هللا تعالى
ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ وُكلُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسرِ ”  “فُوْا إِنَّ

  
 إليه الضيف بإطعامه وإيوائه وتقديم ما يحتاج إكرام

 تعريف الضيافة

 الطعام المستورد من غير المسلمين

 ما يحرم في الذكاة

 ما يكره في الذكاة

 سنن الذكاة

 شروط الذكاة

 حكم الحيوان الذي لم ُيَذكْ 

رارية، ويقصد بهاالذكاة االضط  

http://www.mta.sa/
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 مستحب واجب، ومنها ما هو

 

 
  والمفاخرة ال المباهاة أن ينوي في قيامه بالضيافة فعل السنة وأداء حق أخيه؛

 .بالضيف؛ وحسن استقباله، والبشاشة في وجهه الترحيب
 المبادرة إلطعام الضيف في الوقت المناسب

 الضيف وتقديم الطعام والشراب له، ودعوته لتناوله خدمة

 
 عدم إطالة البقاء عند المضيف بحيث يمل منه أو يحرجه.

 إذا قدم له الطعام، وعدم االعتذار منه بشبع أو غيره. موافقة مضيفه
الدعاء للمضيف، ومن ذلك ما ثبت في حديث عبد هللا بن بسر رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 (1)وسلم قال: )اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم(.
 الرضا بالميسور، والبعد عن المشقة على المضيف.

البصر، وترك السؤال عما ال يعنيه، وعدم اإلضرار بمنزل المضيف، ونحو  غض :تأدب باآلداب العامة مثلال
 ذلك

 
 القسم األول: ما ينبغي فعله
 غسل اليدين قبل األكل وبعده

 التسمية أول األكل
 األكل باليمين

 األكل مما يليني
 لعق األصابع
 لعق الصحفة

 األذى عن اللقمة إذا سقطت وأكلها إماطة
 حمد هللا بعد األكل، وبعد الشرب
 القسم الثاني: ما ينبغي اجتنابه

 النفخ في اإلناء، أو التنفس فيه -1
ا الشرب  أو األكل قائم 
 من األكل اإلكثار

 األكل بالشمال
 أن أعيب طعاما
 أن آكل متكئا  

 الطعام والشراب آداب

 آداب الضيف

 آداب المضيف

 حكم الضيافة

http://www.mta.sa/
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جهني رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من أَكلَ طَعاما ُثمَّ قال: عن معاذ بن أنس ال

َم من َذنبِِه( ة، َغَفَر هللا لُه ما تَقدَّ  .(4)الحمُد هلل الذي أطعمنِي هذا و رزقنيِه من غيِر َحوٍل مني وال قُوَّ
 

 االضطرار والتداوي :الرابعة الوحدة

 

 
وجب عليه األكل منه بقدر  من اضطر إلى محرم بأن خاف على نفسه من المرض أو الموت إن لم يتناول منه

 يشبع معه من الموت، وليس له أن يأكل منه حتى ويأمن ما يذهب عنه الضرر،
 الحكمة من إباحة المحرم للمضطر

وهذه اإلباحة  .يتعداه منه قدر حاجته ال م فيأخذأباح هللا تناول المحرم عند الضرورة ألن فيه بقاء لحياة المسل
 فيها من الرحمة ما ال يخفي على أحد

 
 أال يكون صاحب الطعام مضطرا إليه 
 أن يأكل منه بقدر حاجته 
 .أن يعوض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك 
 ر إنقاذا لحياتهعلى مالك الطعام غير المضطر إليه أن يطعم أخاه المضط ويجب 
 :عن أسامة بن شريك رضي هللا عنه قال: قال صلى هللا عليه وسلم 
 (  تَداووا، فإن هللا لم يضع داء  إال وضَع له دواء)(1). 

 
 دم اإلنسان نجس يحرم تناوله؛ لقوله تعالى:

ُم َولَْحُم اْلخِ ) َمْت َعلَْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَّ  :طريق الوريد ألجل العالج فيجوز بشرطين ، أما نقل الدم عن(2)(نِزيرِ ُحرِّ

 
 المنقول له الدم محتاجا إليه أن يكون المريض

 
 جائز في حالتين

 رفع الضرر عن المريض استعماله في العمليات الجراحية، لما فيه من 
 به عليه ضرر، عن طريق مختص موثوق األدوية بقدر يسير ال يترتب استعماله مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استعمال المخدر في التداوي

 الدم أال يتضرر من سحب منه

 التداوي بنقل الدم

 االضطرار إلى طعام اآلخرين

مقدار ما يأكلحكم أكل المضطر للمحرم و  

 أحفظ هذا الدعاء

http://www.mta.sa/

