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الماء
العسل

اللبن
والحليب



الحبوب وأنواعها

التمر و العنب

البقوليات و الثوم و
العدس



،....األسماك ، والحوت



... الطيور الحمام والدجاج

الغنم والبقر واالبل

هي ذبح حيوان بقطع حلقومه و مريئه
.وودجيه



.العصافير
.األرانب البرية و الغزالن



حماية األنواع البرية 1

مراعاة فترات التكاثر ورعاية الحيوانات لصغارها 2

الحفاظ على الثروات الوطنية 3

حماية التوازن البيئي وجمال الطبيعة 4



قتل الحيوان الحالل غير المقدور على ذبحه
.بجرحه في أي موضع من بدنه

ال يجوز، ألن تعليم الكلب شرط لجواز
الصيد به

يجوز: ألن الرصاصة تجرح الصيد وتريق
دمه





ال يجوز: ألن دم الذبيحة يبقى
ال يجوز: ألنه ال يؤمن با� والفيها

بكتاب من كتبه

يجوز: ألن طعام أهل الكتاب مباح

يجوز: ال ذكاة
للسمك

ال يجوز: ألنه تعذيب
للذبيحة ْفَرى األْوَداَج ، ما لْمقال   : ما أنَهر الدَم وُذِكر اسُم اِ� فكُلوا، ما لم يكُْن ِسن� وال ُظفر " البخاري، وفي رواية: كل� ما ��

أ





ماتت نتيجة حبس نفسها بالخنق
ماتت بسبب الضرب بعصا أو حجر

ماتت بسبب السقوط من أعلى
ماتت بسبب نطحها بأخرى

ماتت بسبب جرحها من حيوان مفترس



كل ما يزيل العقل بحيث ال يميز
شاربه بين الحسن و القبيح

مواد لها تأثير على العقل و البدن و
تؤدي إلى فتور أو ذهاب العقل











سمك مشوي – جبنة بقرية – فواكه متنوعة – لبن
لحم ضأن مطبوخ بالخمر – بسكويت دخل في تصنيعهماعز

دهن خنزير – لحم أفعى – خنافس



ضعف الوازع الديني

رفقة السوء

تقوية الوازع
الديني

البعد عن الرفقة
السيئة

مراكز عالج
المدمنين

تشديد
العقوبة



سمك القرش

الغزال

الحمام

الصقر

لبن الحمر
األهلية
النحل








