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وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
وحدة مناهج التربية اإلسالمية للتعليم الثانوي

األدلة الشرعيَّة املطلوب حفظها يف املساقات االختياريَّة
الكتاب

الدرس

املوضوع

الصفحة

صفات الرسول 

ريح جسد وأعضاء الرسول 

34

خصائص الرسول 

ص هبا
اخلصائص اليت ُخ َّ

06-95

حقوق الرسول 

حقوق الرسول 

06-09

الدليل
عنربا قط ................اخل".
 -1قول أنس  " :ما مشمت ً
 -2قوله تعاىل.﴾ ......     ﴿:

 -3قوله تعاىل.﴾.....      ﴿:

دراسات يف السرية (دين )413

الرسول  يف الدنيا

 -4قول الرسول  " :ما من نيب إال أعطي من اآلايت .............اخل".
 -5قوله تعاىل.﴾      ﴿:
 -6قول الرسول  " :خري الناس قرين .............اخل".
 -7قوله تعاىل.﴾...          ﴿:
 -8قوله تعاىل" :ورفعنا لك ذكرك".
 -9قوله تعاىل.﴾       ﴿:
 -11قول الرسول  " :أمرت أن أقاتل الناس حىت.............اخل"
 -11قوله تعاىل.﴾.....       ﴿ :

 -12قول الرسول  " :ال يؤمن أحدكم حىت .............اخل".
 -13قوله تعاىل ﴿:يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ..................الخ ﴾.
 -14قول الرسول  " :كل أميت يدخلون اجلنة .............اخل"
 -15قوله تعاىل.﴾.....       ﴿:
 -16قوله تعاىل.﴾...        ﴿:
 -17قول الرسول  " :هللا هللا يف أصحايب.............اخل".

الكتاب

الدرس

املوضوع

الصفحة

مصادر الشريعة

ظين الداللة وقطعيها

43- 44

السنة النبوية الشريفة

حجية السنة

42

اإلمجاع

حجية اإلمجاع

44

القياس

حجية القياس وشرعيته

42

الناسخ واملنسوخ

معىن النسخ

95

اإلسالميَّة

الدليل
 -1قوله تعاىل.﴾ ....   ﴿:
 -2قوله تعاىل.﴾ ....   ﴿:
 -3قوله تعاىل.﴾ .....     ﴿:
 -4قوله تعاىل.﴾     ﴿:

الشريعة وأصول الفقه (دين)441

 -5قوله تعاىل" :من يطع الرسول ."....

 -6قوله تعاىل" :وما آاتكم الرسول فخذوه ."....
 -7قوله تعاىل" :فإن تنازعتم يف ٍ
شيء فردوه ."...
 -8قول الرسول  " :يوشك أن يقعد الرجل .............اخل".
 -9قوله تعاىل.﴾.....      ﴿:
 -11قوله تعاىل" :ولو ردوه إىل الرسول ."...
 -11قول الرسول  " :ال جتتمع أميت ."....
 -12قوله تعاىل.﴾......      ﴿:
 -13قول الرسول  ملعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن قاضيًا" :مب حتكم؟ .".......
 -14قوله تعاىل.﴾ ....    ﴿:
 -15قوله تعاىل.﴾ ......     ﴿:

النسخ

06

 - 16قوله تعاىل.﴾ ......     ﴿:
 -17قوله تعاىل" :وإذا بدلنا آية .".....

الكتاب

الدرس

املوضوع

الصفحة

إحياء األرض املوات

احتجاز األرض

46

الزراعة

مشروعية املزارعة واملساقاة

43

أرضا ميتة ."........
 -1قول الرسول  " من أحيا ً

 -2أن رسول هللا  عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها .....

الرتغيب يف التجارة

36

نودي للصالة من يوم.﴾........
 -3قوله تعاىل ﴿ :اي أيها الذين آمنوا إذا َ

الشركات

شركة العقود

96

اإلجارة

مشروعية اإلجارة

94

" -8استأجر رسول هللا ."................. 
" -9احتجم رسول هللا ."............

السبق

حترمي السبق بني احليواانت

06

" -11هنى رسول هللا ."..... 

السرقة
ِ
الغش

حد السرقة

09

 -11قوله تعاىل ﴿ :والسارق والسارقة .﴾ ...

حق اخليار

02

 -12قول الرسول " :البيعان ابخليار ."........

التجارة

 -4قوله تعاىل" :علم أن سيكون منكم مرضى ."...
 -5قوله تعاىل ﴿:فهم شركاء يف الثلث ﴾.

 -6جاء يف احلديث القدسي " :أان اثلث الشريكني .".................

الرتبية اإلسالمية ( 5دين)440

 -7قوله تعاىل ﴿ :ليتخذ بعضهم بعضا سخراي ﴾.

 -13قوله تعاىل ﴿:وأحل هللا البيع وحرم الراب ﴾.

حكم الراب
الراب

الدليل

24-24
معاجلة اإلسالم للراب

 -14قول الرسول " :لعن رسول هللا ." .... 

 -15قوله تعاىل ﴿ :وما آتيتم من راب .﴾....................
 -16قوله تعاىل ﴿ :الذين أيكلون الراب .﴾ ....

القمار

حكم القمار

22

 -17قوله تعاىل ﴿ :اي أيها الذين آمنو إمنا اخلمر .....................اخل ﴾.

املراحبة

حكم املراحبة

50

 -18قوله تعاىل ﴿ :وأحل هللا البيع وحرم الراب ﴾.

 -19قول الرسول  " :أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مربور".
التورق
ُّ

التورق
حكم ُّ

52

غسل األموال

حكم غسيل األموال

163-164

 -21قوله تعاىل ﴿ :وأحل هللا البيع وحرم الراب ﴾.
 -21قول الرسول  للرجل الذي استعمله على خيرب " أكلُّ متر خيرب هكذا؟ ."...
 -22قوله تعاىل ﴿ :وال أتكلوا أموالكم بينكم .﴾..........
 -23قوله تعاىل" :وحيل هلم الطيبات ."....

 -24قول الرسول  " :إن دماءكم وأموالكم ."..........

