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األدلة الشرعيَّة املطلوب حفظها يف املساقات االختياريَّة
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الرسول 

دراسات في السيرة (دين )412

الخصائص التي
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ص بها
الرسول
ُخ َّ
الرسول  في الدنيا

حقوق 
الرسول

حقوق الرسول 

الصفحة
34

الدليل
عنبرا قط ...الخ".
 -1قول أنس " :ما شممت
ً

الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ )
 -2قوله تعالى ( :إِنَّا نَحْ ُن ن ََّز ْلنَا ِ
ب َو ِح ْك َمةٍ)...
 -4قوله تعالىَ ( :و ِإ ْذ أ َ َخذَ اّللُ ِميثَاقَ النَّ ِبيِيْنَ لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِمن ِكت َا ٍ
 -3قول الرسول " :ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ."...
س ْك َرتِ ِه ْم يَ ْع َم ُهونَ )
 -5 61-55قوله تعالى ( :لَعَ ْم ُركَ إِنَّ ُه ْم لَ ِفي َ
 -6قول الرسول " :خير الناس قرني ."...
 -7قوله تعالىِ ( :ليَ ْغ ِف َر لَكَ َّ
علَيْكَ )...
اّللُ َما تَقَد ََّم ِمن ذَن ِبكَ َو َما ت َأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َ
 -8قوله تعالى( :ورفعنا لك ذكرك).
ور الَّذِي أَنزَ ْلنَا َو َّ
آمنُوا ِب َّ
ير )
 -5قوله تعالى ( :فَ ِ
اّللِ َو َر ُ
اّللُ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
سو ِل ِه َوالنُّ ِ
 -11قول الرسول " :أمرت أن أقاتل الناس حتى."...
 -11قول الرسول ":ال يؤمن احدكم ،حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"
 -12قوله تعالى ( :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول .)...
 -14 71-65قول الرسول " :كل أمتي يدخلون الجنة ."...
 -13قوله تعالىُ ( :ق ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ اّللَ فَات َّ ِبعُو ِني يُحْ ِب ْب ُك ُم اّللُ َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُو َب ُك ْم َواّللُ َ
ور َّر ِحي ٌم)
غفُ ٌ
ِيار ِه ْم َوأ َ ْم َوا ِل ِه ْم يَ ْبتَغُونَ فَض ًًْل ِمنَ َّ
اّللِ
 -15قوله تعالىِ ( :ل ْلفُقَ َراء ْال ُم َه ِ
اج ِرينَ الَّذِينَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن د ِ
ص ُرونَ َّ
صا ِدقُونَ )
سولَهُ أ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ال َّ
اّللَ َو َر ُ
َو ِرض َْوانًا َويَن ُ

الكتاب

الدرس

املوضوع

الصفحة

حقوق اإلنسان
يف اإلسالم

حق احلياة

11

حق الكرامة

11

حرم هللا إال ابحلق ."....
 -1قوله تعاىل" :وال تقتلوا النفس اليت ّ
 -2قوله تعاىل" :ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم ."....

حق العلم

22

 -3قوله " :طلب العلم فريضة على كل مسلم".

حق العمل

21

 -1قول الرسول  :خلالة جابر " :اخرجي فجذي خنلك ."...

التكافل االجتماعي
يف اإلسالم

أمهية التكافل

23

 -1قوله تعاىل﴿ :إمنا املؤمنون إخوة .﴾.......

النظام االقتصادي
يف اإلسالم والنظم االقتصادية
املعاصرة

النهي عن إحلاق الضرر
ابلناس

32

 -6قول الرسول " :ال ضرر وال ضرار".

احلث على العمل

17

 -7سأل أحد الصحابة رسول هللا ﷺ عن أفضل الكسب ،فقال" :عمل الرجل بيده.".... ،

إعطاء األجري أجره

18

 -8قول الرسول " :أعطوا األجري أجره ."..................

مشكلة الفقر
وعالج اإلسالم هلا

وجوب نفقة العاجزين على
املوسرين من أقارهبم

13

 -9قوله تعاىل﴿ :وآت ذا القرىب ح ّقه .﴾.......

نظام احلكم يف اإلسالم

أمهية الشورى

11

 -12قوله تعاىل﴿ :وأمرهم شورى بينهم﴾.

املرأة يف اإلسالم

التربية اإلسالمية ( )6دين 412

العمل يف اإلسالم

تنظيم عالقة

الدليل

وجوب التعاون مع احلاكم

71

 -11قوله تعاىل﴿ :وتعاونوا على الرب والتقوى .﴾........

أساليب الرتبية يف اإلسالم ()1

الرتبية ابلقدوة

113

 -12قوله تعاىل﴿ :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة .﴾ ........

أساليب الرتبية يف اإلسالم ()2

معاملة الفرد املتعلم ابللني
واللطف

118

 -13قول الرسول " :علموا ويسروا وال تعسروا ."..................

احلاكم ابلرعية

الدليل

الشريعة وأصول الفقه (دين)141

الدرس

الموضوع

الصفحة

مصادر الشريعة
اإلسًلميَّة

ظني الداللة
وقطعيها

السنة النبوية الشريفة

حجية السنة

الزانِيَةُ َو َّ
 -1 23- 24قوله تعالىَّ ( :
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمئَةَ َج ْلدَةٍ)...
الزانِي َاجْ ِلدُوا ُك َّل َو ِ
 -2قوله تعالىَْ ( :ال ُم َ
طلَّقَاتُ يَت ََربَّصْنَ ِبأَنفُ ِس ِه َّن ثًَلَثَةَ قُ ُر َوءٍ )...
 -4قوله تعالى" :من يطع الرسول ."....
28
 -3قوله تعالى" :وما آتاكم الرسول فخذوه ."....

اإلجماع

حجية اإلجماع

42

 -5قوله تعالىَ (:يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ أ َ ِطيعُواْ اّللَ )...
 -6قوله تعالى" :ولو ردوه إلى الرسول ."...

القياس

حجية القياس
وشرعيته

48

 -7قول الرسول  لمعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن قاضيًا" :بم تحكم؟ .".......

55

 -8قوله تعالىِ (:إنَّا ُكنَّا نَ ْست َن ِس ُخ َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ )...

61

س ْخ ِم ْن آيَةٍ)...
 -5قوله تعالىَ ( :ما نَن َ
 -11قوله تعالى" :وإذا بدلنا آيةً .".....

معنى النسخ
الناسخ والمنسوخ

النسخ

الكتاب

الدليل

التربية اإلسًلمية ()5

الدرس

الموضوع

الصفحة

التجارة

الترغيب في التجارة

45

السبق

تحريم السبق بين الحيوانات

55

" -3نهى رسول هللا  عن التحريش بين البهائم".

السرقة

حد السرقة

65

 -4قوله تعالى ﴿ :والسارق والسارقة .﴾ ...

الربا

حكم الربا

84

 -5قوله تعالى ﴿ :وأحل هللا البيع وحرم الربا ﴾.

القمار

حكم القمار

87

 -6قوله تعالى ﴿ :يا أيها الذين آمنو إنما الخمر .﴾.....................

المرابحة

حكم المرابحة

53

 -7قول الرسول " :أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".

التورق
ُّ

التورق
حكم
ُّ

56

 -8قوله تعالى ﴿ :وأحل هللا البيع وحرم الربا ﴾.

غسل األموال

حكم غسيل األموال

111

 -5قوله تعالى ﴿ :وال تأكلوا أموالكم بينكم .﴾..........

نودي للصًلة من يوم.﴾........
 -1قوله تعالى ﴿ :يا أيها الذين آمنوا إذا
َ
 -2قوله تعالى" :علم أن سيكون منكم مرضى ."...

