الوحدة األولى  :األطعمة واألشربة
األطعمة واألشربة

األصل في جميع األطعمة واألشربة اإلباحة  ،إال ما جاء دليل شرعي على تحريمه

األطعمة المحرمة

األطعمة الضارة بالبدن

الحيوانات المفترسة

األطعمة الخبيثة

المسكرات

األطعمة النجسة

المخدرات

الحيوانات األكلة للجيف

الحيوانات التي أمرنا بقتلها
الحيوانات األكلة للنجاسة
ما تعلق به حق هللا
األطعمة المشتهبة بمحرم

الوحدة الثانية  :االضطرار والتداوي
االضطرار

حكم أكل المضطر للحرام

االضطرار إلى طعام اآلخرين

واجبب  ،بقببدر مببا
يذه عنه الضبرر
ويببب من معبببه مبببن
الموت

يجببوا األخببذ منببه
بشرطين :
 أن يكببببببببببون
مضطر ًا .
 أن ي كبببل منبببه
بقدر الحاجة .

تابع الوحدة الثانية  :االضطرار والتداوي

التداوي
طل الدواء للمرض ،وهو مشروع في اإلسالم ،وهو من بذل األسبا
التوكل على هللا لمن اعتقد أن السب نافع بإذن هللا وتقديره .

المب مور بهبا ،وال ينبافي

التداوي بنقل الدم

استعمال المخدر في التداوي

 دم اإلنسان نجس يحرم تناولبه لقولبه
تعالى ُ  :ح ِّرم ْ
َت عَ لَب ْي ُك ْم ا ْل َميْتَبةُ وَ البد ُم
ير. 
نز ِّ
وَ لَ ْح ُم ا ْل ِّخ ِّ
 أما نقل الدم عن طريبق الوريبد ألجبل
العالج فيجوا بشرطين:
 .1أال يتضرر من سح منه الدم.
 .2أن يكون المريض المنقول له البدم
محتاجا إليه.
ً

استعمال المخدر (البنج) جائز في حالتين:
 .1استعماله في العمليبات الجراحيبة،
لمببا فيببه مببن رفببع الضببرر عببن
المريض.
 .2استعماله مع األدوية بقدر يسير ال
يترت ب عليببه ضببرر ،عببن طريببق
مختص موثوق به.

الوحدة الثالثة  :الضيافة وآدا الطعام والشرا

واجبببة علببى الكفايببة :
ضيافة المسلم المسافر
لمدة يوم وليلة

مسبببتحبة  :إطعبببام
الطعبببام علبببى كبببل
حال
حكمها

الضيافة
أحكام الضيافة

آدا
.1
.2
.3
.4

المضيف:
أن ينببوي فببي هيامببه بالضببيافة
فعل السنة وأداء حق أخيه ال
المباهاة والمفاخرة.
الترحيبب بالضببيف وحسببن
استقباله والبشاشة في وجهه.
المببادرة إلطعبام الضبيف فببي
الوهت المناس .
خدمة الضبيف وتقبديم الطعبام
والشرا له ،ودعوته لتناوله.

آدا الضيف:
 .1عدم إطالة البقاء عند المضيف
بحيث يمل منه أو يحرجه.
 .2موافقبببة مضبببيفة إذا هبببدم لبببه
الطعام.
 .3الدعاء للمضيف.
 .4الرضا بالميسور ،والبعبد عبن
المشقة على المضيف.
 .5الت ب د ببباآلدا العامببة مثببل:
غض البصبر ،وتبرا السب ال
عما ال يعنيه ،وعدم اإلضبرار
بمنزل المضيف.

الوحدة الرابعة  :الذكاة وطعام غير المسلمين

اختيارية :
 الذبح  :لجميع الحيوانات
ما عدا اإلبل.
 النحر  :لإلبل .

أنواع الذكاة

اضطرارية :
وهبي  :هتببل الحيبوان غيببر
المقدور عليه  ،بجرحه في
أي موضع من جسده .

تابع الوحدة الرابعة  :الذكاة وطعام غير المسلمين

الذكاة

ا يقره في الذكاة

سنن الذكاة






 أن يحننند النننذا الينننقبن
والذ بحة تنظر إلبه.
 أن ييننننننلو الحبننننننوان أو
ييننننننقر عنقننننننه الننننننح أن
تخنننرو هو نننه ألن فننني
ذلك تعذيلًا له.
 أن ينننننننننننذ اللهبمنننننننننننة
واألخننننرظ تنظننننر إلبهننننا
ألن في ذلك تعذيلًا لها.

سننن اليننقبن الننح الننذ
ألن الذ غبر المينونة
فبه تعذيب للحبوان.
التقلبر عد التيمبة.
الرفنننننذ الذ بحنننننة عنننننند
ذ حها.
توجبه الذ بحة إلى القللة
عند ذ حها.
أن يمننر اةلننة علننى حننح
الذ قوة وسرعة .

ا يحرم في الذكاة
 ننننلح الحبننننوان وجعلننننه نننندفًا
للر اية.
 ذ ن الحبننوان لننا األكننح لغبننر
أكله لغبر غرض شرعي.

تابع الوحدة الرابعة  :الذكاة وطعام غير المسلمين
الطعام المستورد من غير المسلمين

ما ال يحتاج إلى ذكاة

ما يحتاج إلى ذكاة

حبببالل مبببا لبببم
يخالطه محرم

حبببالل إذا ذكبببي
ذكاة شرعية

