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 الدرس األول :الصيد الصيد والتعامل مع الحيوانات-الوحدة الخامسة:

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

 َوإذَا َحلَْلتُْم فَاْصطاُدواْ((دليل     جائزحكم الصيد: 

 يحرم الصيد في عدة أحوال وهي:

 في منطقة حرم مكة والمدينة-1

 اذا كان الشخص محرما بحج او عمرة وهذا خاص بصيد البر ام صيد البحر فجائز للمحرم-2

 إذا كان الحيوان مملوكا لألخرين-3

 إذا كان يترتب على الصيد ضرر او مفسدة-4

 اذا كان الحيوان مقدورا على تذكيته.-5

 المتعة والفائدة من الصيد.-3-اكل الحالل الطيب-2-التنعم بما أحل هللا-1 -الحكمة من إباحة الصيد:

 ان يكون مميزا عاقال مسلما او كتابيا-1

 قصد الرمي وإرسال الجارح على الصيد-2

 تعيين الصيد عند االصطياد-3

 التسمية عند اطالق الجارح-4

 اآللة المحددة              الحيوان الجارح

 ن وتنهر الدمان تجرح البد ان يكون معلما

 ان تجرح البدن بحّدها ال بثقلها ان يجرح الصيد

 ان ال يشاركه جارٌح آخر ال يحل صيده

 

 الصيد بالبنادق المتنوعة جائز, آلن الرصاص الذي يستعمل فيه تتوفر فيه شروط آلة الصيد المذكورة سابقا  

 كه وفيه حياة مستقرة وجب عليه تذكيته التذكية الشرعية.من صاد حيوانا برميه أو بأحد الجوارح ثم ادر-1

 ال يصح الصيد بالحجر او العصا.-2

 يجوز وضع الشباك أو الفخاخ.-3

 يحرم قتل الصيد باألظافر.-4
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 الدرس الثاني: التعامل مع الحيوانات الصيد والتعامل مع الحيوانات-الوحدة الخامسة:

 -يجوز قتله: ما يجوز اقتنائه من الحيوان وما ال

 أمثلته وصف الحيوان الذي يجوز قتله

 الصراصير-2الوزغ  -1 كل حيوان مؤذ من الحشرات وغيرها-1

 الذباب-4الخنافس     -3

 األفعى-2الذئب   -1 كل حيوان يخاف ضرره

 األسد  -3
كل حيوان هائج ال يمكن دفعه 

 اال بالقتل

 اجالثور اذا ه-2الجمل إذا هاج -1

 الفرس إذا هاج-4الكلب المسعور -3
 

: 

 الحيوانات التي يباح اكلها اذا قتلت لغير قصد األكل, كقتل العصافير للهو واللعب-1

 الحيوانات التي ال آذى فيها وال ضرر منها كالقطط ونحوها.-2

 الحيوانات التي نهى الشرع عن قتلها كالنمل والهدهد.-3

 الدجاج-الخيل-يجوز اقتناء الحيوانات األليفة مثل القطط

 الكالب إال ان كان للصيد او المزارع وما نحوها -ما ال يجوز اقتناؤه مثل الخنزير

almanahj.com/sa



 شروق القمر -:هـ1434 ملخص فقه ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني

 

 
 

 

 اللباس والزينة وسنن الفطرة الدرس األول :احكام اللباس والزينة-:سادسةالوحدة ال

 األصل في اللباس والزينة اإلباحة اال ما ورد دليل شرعي على تحريمه

 ره من جسم الرجل والمرأةتعريف العورة: هي ما يجب ست

 عورة المرآة عورة الرجل

 عورة المرآة امام المحارم والنساء عورة المرآة امام الرجال االجانب عورة الرجل من السرة الى الركبة

المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال 

 األجانب

 

وعورتها بالنسبة لهم جميع جسمها 
ماعدا ما يظهر منها غالبا كالوجه 

 والرقبة والكفين والقدمينوالرأس 

 

 حكم كشف العورة: يجب على المسلم ان يحفظ عورته من نظر األخرين اليها ويحرم عليه كشفها

ل ومن ذلك األحوا في بعض  رة  ا لطه ا االسالم  وجب  ا د  وق ن,  د ب ل ا ة  ف نظا ة شرعا   وب مطل ل ا ة  ن زي ل ا  من 

لطواف -1 وا لمصحف  ا لصالة ومس  ل حدث األصغر  ل ا لوضوء من   ا

ا لصالة ونحوه ل ر  ألكب ا حدث  ل ا غسل من  ل ا

 بالماء الطهور المباح تعريف الغسل: هو غسل جميع البدن

 موجبات الغسل:

دفق -1 مت ل ا ي  من ل ا  خروج 

ع-2 -2 جما ل  ا

ة-3 -3 أ مر ل ا عن  اس  ف ن ل ا و  ا حيض  ل ا م  د ع  طا ق ن  ا

موت. -4 ل  ا

almanahj.com/sa



 شروق القمر -:هـ1434 ملخص فقه ثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني

 

 
 

 

 االغتسال لصالة الجمعة -1

 االغتسال عند االحرام  -2

 االغتسال بعد تغسيل الميت -3

 صفة الغسل: للغسل صفتان الغسل الكامل والغسل المجزئ

 ل الكامل:اوال الغس

 يسمي-1

 ثم يغسل كفيه ثالثا-2

 ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده-3

ا كامال-4  ثم يتوضأ وضوء 

 ثم يحثو الماء على رأسه ثالث مرات ويخلل اصول الشعر-5

 ثم يعمم جميع بدنه بالغسل مبتدئا بالجانب األيمن ثم األيسر.-6

 المضمضة واالستنشاقثانيا:الغسل المجزئ:يعم جميع بدنه بالماء مع 

 ينبغي على المسلم عدم اإلسراف في صب الماء

 ما يستحب من اللباس والزينة

 التزين ألداء الصالة  -1

 التجمل لحضور المجالس -2

 العناية بسنن الفطرة -3

 الشعر وترجيلهالعناية بنظافة  -4

 التطيب -5

 ما يحرم من اللباس والزينة:

 لبس الذكور للحرير والذهب-1

 اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها-2

 اسبال الثياب-3

 التشبه بغير المسلمين-4

 تشبه النساء بالرجال او الرجال بالنساء-5

 لباس الشهرة-6
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 من  انواع الزينة المنهي عنها:

 الحكم التوضيح المفردة

 الوشم
غرز الجلد باإلبرة حتى يخرج 
الدم ثم يحشى بالكحل او غيره 

 ليخضر او يزرق
 

م  وصل الشعر حرا
وصل الشعر بشعر آخر ليكون 

 اجمل او اكثر طوال

 النمص
إزالة الشعر من الحاجبين بالحلق 

 او النتف

 القزع
وهو حلق بعض الشعر وترك 

 مكروه بعضه
 

 آداب اللباس والزينة:

 راف في الملبسترك اإلس -1

 البعد عن التكبر في الملبس -2

 التجمل في الملبس -3

 التيامن في الملبس -4

 لبس األبيض من الثياب -5

 قول الدعاء المأثور عند اللباس -6

 انتعال الحذاء باليمين ونزعها باليسار -7

 يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل الحديثة بشرطين هما:

 اال يكون في المستحضر ضرر -1

 تعمالها تشبه محرماال يكون في اس -2
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 السابعة: األيمان والنذور  الدرس األول: األيمانالوحدة 

 تعريف اليمين:

 لغة: الحلف

 شرعا : توكيد شيء بذكر اسم من اسماء هللا تعالى او صفة من صفاته وحروف القسم هي الواو والتاء والباء

 أنواع اليمين:

 ن:النوع األول األيمان الجائزة وهي قسما

النوع الثاني األيمان المحرمة وهي 

قسمان:
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 تعريف الحنث: هو مخالفة اليمين, وذلك بان يفعل ما حلف على تركه, او يترك ما حلف على فعله

 مثال: فعل ما على تركه: وهللا ال اركب السيارة ثم ركبها

 مثال: ترك ما حلف على فعله: وهللا ألذهبن معك الى السوق ثم لم يذهب معه

 كم الحنث في اليمين:ح

 

إذا حلف على ترك  حنث واجب 1
واجب او فعل 

 محرم

وهللا ال اصلي في 
 المسجد

اذا حلف على  حنث مستحب 2
ترك مستحب او 

 فعل مكروه

 وهللا ال أكل

اذا حلف على  حنث محرم 3
فعل واجب او 

 ترك محرم

 

اذا حلف على  حنث مكروه 4
و فعل مستحب ا
 ترك مكروه

 

اذا حلف على   حنث مباح 5
فعل مباح او 

 تركه

 

 

 عليه الكفارةكفارة اليمين: من حلف يمينا منعقدة وهو بالغ عاقل, ثم حنث فيها وهو مختار ذاكر ليمينه 
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احكام 

اليمين:

 

  ان يشاء هللااالستثناء في اليمين تعليق اليمين بمشيئة هللا تعالى مثل وهللا ال اشتري هذا البيت اال

 حكمه: سنة.

 من امور حفظ اليمين: 

 الحلف بأسماء هللا وصفاته وتجنب الحلف لغير هللا .1

 اإلقالل من األيمان وتجنب االكثار منها .2

 الصدق في اليمين  .3

 البر باليمين .4

 ترك الحلف على األخرين في صغائر األمور .5

 اجتناب ما في حكم اليمين من تحريم الحالل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيمان والنذور الدرس الثاني :النذر -:سابعةلالوحدة ا
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 م
 نذر الطاعة

 نذر المعصية

 نذر المباح

 نذر المكروه

 نذر اللجاج والغضب

 النذر المطلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثامنة الدرس األول: الجهاد

 ا في الوسع والطاقة من قول او فعلتعريف الجهاد لغة: بذل جهد واستفراغ م

 تعريف الجهاد شرعا : يطلق على معنيين: 

 الثاني: القتال في سبيل هللا.
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 فرض كفاية -حكم الجهاد:

 يكون الجهاد فرض عين  في حاالت ثالث:

 اذا حاصر العدو البلد او احتله  •

 اذا امر ولي األمر بالجهاد •

 اذا حضر المسلم ساحة القتال •

 حكم الجهاد على المرأة: الجهاد بمعنى القتال ال يجب على المرأة..

 فضل الجهاد:

 انه اعظم تجارة مع هللا تعالى يحصل في مقابلها: مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب هللا ودخول الجنة (1

 عن صالته... ان المجاهد في سبيل هللا تعالى له اجر قائم  الليل الذي ال يفتر (2

 الحكمة من مشروعية الجهاد

 ان تكون كلمة هللا هي العليا (1

 حماية المسلمين من شر الكفار وعدوانهم (2

 الفوز بمرضاة هللا وجنته ونيل الشهادة والنجاة من عذاب هللا  (3

 

 من مبادئ الجهاد: 

 ان يكون القتال في سبيل هللا ▪

 كمها قواعد اخالقية تتضمن سمو الهدف الدافع لهاان الجهاد في سبيل هللا هو الحرب الوحيدة التي تح ▪

 اإلسالم دين السالم. ▪

 شروط الجهاد:

 

 

 

 

 

 ال يجوز ألحد ان يرفع راية الجهاد اال ولي امره اول من ينيبه

 -من انواع الجهاد:

 ذىالصبر على األ-4-دعوة الناس اليه-3-العمل به-2-تعلم العلم النافع -1: 

. 

 

 ان يكون عاقال   (1

 الذكورية (2

 البلوغ (3

 اذن الوالدين (4

 اذن ولي األمر (5

almanahj.com/sa


