مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
وحدة مناهج التربية اإلسالمية للتعليم الثانوي

األدلة الشرعيَّة املطلوب حفظها للمساقات املشرتكة

الكتاب

الدرس

خصائص العقيدة اإلسالمية

31-31

العقيدة

املوضوع

الصفحة

أركان العقيدة

حكم من أنكر ركنًا

31

اإلسالمية

من أركان العقيدة

اإلسالمية

اإلميان
ابملالئكة

وظائف املالئكة

41-42

دراسات يف العقيدة اإلسالمية (دين )303

مادة خلقهم

41

اإلميان ابلكتب

الكتب السماوية اليت أنزهلا هللا

السماوية

تعاَل على رسله

10

أحداث اليوم اْلخر

11

الدليل

 -1الرابنية :قوله تعاىل( :أفَح ْكم ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة يَ ْب غُو َن .).....
ُ َ َ
ِ
آَت َك َّ
َّار ْاْل ِخ َرةَ .).........
يما َ
اَّللُ الد َ
 -2التوازن :قوله تعاىلَ ( :وابْ تَ ِغ ف َ

 -3قوله تعاىل( :ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْلخر .).......
 -4قوله ِ :
ت الْ َم ََلئِ َكةُ .).....
(خل َق ْ
ُ
 -5تسبيح هللا :قوله تعاىل( :الَّ ِذ ِ
ش .)...
ين ََْيملُو َن ال َْع ْر َ
َ
ِ
ي .).....
 -6تبليغ شرائع هللا :قوله تعاىل( :نَ َز َل بِ ِه ُّ
وح ْاألَم ُ
الر ُ
 -7أتييد املؤمنني وتثبيتهم :قوله تعاىل( :إ ْذ ي ِ
ك إِ ََل ال َْم َالئِ َك ِة .)......
وحي َربُّ َ
ُ
 -8التوراة :قوله تعاىل ( :إِ ََّّن أَنْ َزلْنَا الت َّْوَرا َة .).....
ِِ
يسى ابْ ِن َم ْرَيَ .).....
 -9اإلجنيل :قوله تعاىلَ ( :وقَ َّف ْي نَا بع َ
ود .)....
 -11الزبور :قوله تعاىلَ ( :وآتَ ْي نَا َد ُاو َ

ُوَل .).....
الص ُحف ْاأل َ
 -11صحف إبراهيم عليه السَلم :قوله تعاىل ( :إِن َه َذا ل َِفي ُّ

 -12قوله تعاىل( :إذَا َّ
ت .)....
س ُك ِِّوَر ْ
الش ْم ُ

اإلميان ابليوم

12

فضل التوحيد

81

ف إِذَا ِج ْئ نَا ِمن ُك ِِّل أ َُّمة .)....
 -13شهادات األنبياء :قوله تعاىل( :فَ َك ْي َ
ظ ِمن قَ ْول .)...
 -14شهادات املَلئكة :قوله تعاىلَ ( :ما يَل ِْف ُ
ث أَ ْخبَ َارَها).
 -15شهادة األرض :قوله تعاىل( :يَ ْوَمئِذ ُُتَ ِِّد ُ
 -16شهادات اجلوارح :قوله تعاىل( :يَ ْو َم تَ ْش َه ُد َعلَْي ِه ْم .)......
 -17سبب دخول اجلنة :قوله ( :من لقي هللا ََل يُ ْش ِرُك ِابَللِ َشْي ا .).....
 -18شرط لقبول العمل :قوله تعاىل( :ولَ َق ْد أ ِ
َّ ِ
ك .)...
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ُوح َي إِل َْي َ
ك َوإِ ََل الذ َ
َ
 -19ميحو اخلطااي :قال هللا تعاىل يف احلديث القدسي ( :اي بن آدم لو أتيتين بقراب األرض .)....

حكم السحر

22

 -21قوله تعاىلَ ( :وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُن .)......

14

ِ
الصالةَ .)......
يموا َّ
 -22قوله تعاىل( :وما أمروا إَل ليعبدوا هللا خملصني له الدين َويُق ُ

11

 -24قوله ( :بني الرجل وبني الكفر .)....

العرض واحلساب

اْلخر

التوحيد

السحر

 -21قوله ( :اجتنبوا السبع املوبقات .)...
الصالة

حكم الصالة
حكم َترك الصالة

العقيدة

اإلسالمية
اإلميان والعمل

اإلميان واْلهاد

ال الَّ ِذين َك َفروا لَوال نُ ِز َل علَي ِه الْ ُقرآ ُن ُجُْلَةً و ِ
اح َد ًة .)...
 -25اإلقبال على تَلوة القرآن :قوله تعاىلَ ( :وقَ َ
َ ُ ْ ِّ َ ْ ْ
َ
ت َّ َّ ِ
آمنُوا .).....
 -26التزام شرع هللا والعمل الصاحل :قوله تعاىل( :يُثَبِِّ ُ
ين َ
اَّللُ الذ َ
 -27الثقة بنصر هللا :قوله تعاىل( :وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري .)...

املسارعة إَل العمل الصاحل

93

ِ
ِ
صلى اَللُ َعلَْي ِه َو َسلم قال :ابدروا ابألعمال سبعا .)...
( -28عن أيب هريرة َرض َي اَللُ َعْنهُ أن َرسول اَلل َ

العالقة بي اإلميان والعمل
الصاحل

فضل اْلهاد

 -29قوله تعاىل( :من عمل صاحلًا من ذكر أو أنثى .)...

98

 -31قوله تعاىل( :إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات .)...

91-98

الصاحل

وسائل الثبات على العقيدة

18-12

الثبات على

 -23قوله ( :بين اإلسَلم على مخس .).......

 -31قوله تعاىل( :إن هللا اشرتى من املؤمني .)...
(س ل  :أي األعمال أفضل؟ .)...
ُ -32
 -33قوله ( :رأس األمر اإلسَلم .)...

جهاد الظاملي والفاسقي

300

(من َرأى ِمن ُكم ُمن َكَرا .)......
 -34قوله َ :

الكتاب

الدرس

الدليل

املوضوع

الصفحة

دليل الوحي

9

صور الوحي

30

 -3الرؤاي الصاحلة( :أول ما بدئ به رسول هللا  من الوحي .)...

جراين الشمس

13

الكري

التمثيل الضوئي

13

دراسات نصية من

سورة احلشر ()3

 -5قوله تعاىل( :والشمس جتري ملستقر هلا .)....
الس َم ِاء .)...
 -6قوله تعاىلَ ( :و ُه َو الَّ ِذي أَنْ َز َل ِم َن َّ
 -7قوله تعاىل( :وقذف يف قلوهبم الرعب .)...

80

الوحي
إعجاز القرآن

القرآن الكري والسنة النبوية (دين )301

القرآن الكري

الصحابة والتابعون

دراسات نصية من
احلديث الشريف

 -2النفث يف الروع :قوله ( :إن روح القدس نفث يف روعي .)...
 -4قوله تعاىل( :علمه شديد القوى .)...

سورة احلجرات
عدالة الصحابة وفضلهم

338

القرآن الكري
تداعي األمم

على املسلمي

 -8قوله تعاىل( :هو الذي أخرج الذين كفروا .)...
 -9قوله تعاىل( :ولوال أن كتب هللا عليهم .)....

11- 21

فضل تالوة

كي ِ
ِ
ك .).......
وحي إِل َْي َ
 -1قوله تعاىلَ ( :ك َذل َ ُ

319
381

 -27 -11السورة كاملة ( 18آية).
ِِ
 -28قوله تعاىل( :لَ َق ْد ر ِ
ض َي َّ
ي .)...
اَّللُ َع ِن ال ُْم ْؤمن َ
َ
 -29قوله ( :خريكم قرين .)...
السابُِقو َن ْاأل ََّولُو َن .).....
 -31قوله تعاىلَ ( :و َّ
 -31قوله ( :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن .)....

 -32قوله ( :يوشك األمم أن تداعى عليكم .)...

الكتاب

الدرس

املوضوع

الصفحة

الرجل واملرأة

عقوبة العالقات احملرمة

31

الز ِاِن فَاجلِ ُدوا ُكلَّ و ِ
احد ِِّم ْن ُه َما .)....
الزانِيَةُ َو َّ
َّ ( -1
ْ
َ

أركان عقد الزواج

أحكام متفرقة

13

حكم تعدد الزوجات

04

 -2قوله َ( :ل نكاح .)....
ِ
ِ ِ
ساء .).......
 -3قوله تعاىل( :فَانك ُحواْ َما طَ َ
اب لَ ُكم ِّم َن النِّ َ

مقدار املهر

04

النهي عن املغاالة

34

( -4أن النيب  جاءته امرأة تعرض نفسها عليه .)...
اح بََرَكة .).....
 -5قوله ( :إِن أ َْعظَ َم النِ َك ِ

35

 -6قوله تعاىل( :و َعلَى الْمول ِ
ُود لَهُ .)....
َْ
َ
( -7قلت :اي رسول هللا ،ما حق زوجة أحدان عليه؟ .)...
( -8عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما قالت :تزوجين الزبري وما له يف األرض من مال .)....

يف االسالم

تعدد الزوجات
حقوق الزوجة
(املهر)

يف االسالم

احكام االسرة يف االسالم (دين )403

يف املهور

الدليل

حقوق الزوجة

حكم النفقة على الزوجة

حقوق الزوج

اخلدمة والرعاية

25

حقوق اْلابء

حقوق اْلابء

26

 -9قوله تعاىل( :وإن جاهداك على أن تشرك يب .).....

حقوق األبناء

40

حقوق األرحام

عقوابت قطع الرحم

44

مشروعية الطالق

حق املرأة يف الطالق

63

أنواع الطالق

الطالق الرجعي

64

العدة

انواع العدة

43

 – 11قوله ( :مروا أبناءكم ابلصَلة وهم أبناء سبع .)......
س ْي تُ ْم إِ ْن تَ َولَّْي تُ ْم أَ ْن تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض .)....
 -11اللعن والطرد من رمحة هللا :قوله تعاىل( :فَ َه ْل َع َ
اجلنةَ قَ ِ
اطع".
 -12احلرمان من دخول اجلنة :قوله ََ" :ل يَ ْد ُخ ُل َْ
ب أَج َدر أَ ْن ي ع ِجل اَلل لِص ِ
ِ
احبِ ِه الْ ُع ُقوبَةَ ِيف الدُّنْيَا .)...
 -13تعجيل العقوبة يف الدنيا :قوله َ " :ما م ْن ذَنْ ٍ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
 -14قوله تعاىل( :وال ََِيلُّ لَ ُكم أَ ْن ََت ُ ِ
وه َّن َش ْيئاً .)....
ْخ ُذوا ِمَّا آتَ ْي تُ ُم ُ
ْ
َ
( -15أن امرأة اثبت بن قيس بن مشاس أتت الرسول  فقالت :اي رسول هللا ما أعتب عليه .)....
 -16قوله تعاىل( :الطَّال ُق َم َّرََت ِن .)....

(النفقة)

واألبناء

واألقارب

 -17عدة احلامل :قوله تعاىل( :وأوالت األمحال .)....
َّ ِ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن ِم ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَواجاً .)....
 -18عدة املتوىف عنها زوجها :قوله تعاىلَ ( :والذ َ

الرضاع
الوصية

احلدود

(حد الزَّن)
احلدود

(حد القذف)
احلدود

(حد شرب اخلمر)
احلدود

(حد السرقة)

مشروعية الرضاع

44

سن الرضاع

344

مشروعية الوصية

332

الوصية ابلثلث

336

عقوبة الزَّن

351

أنواع الشذوذ

353

حرمة القذف

354

عقوبة القذف

356

ُتري شرب اخلمر

821

ُتري السرقة

131

ص َن ِِبَنْ ُف ِس ِه َّن .)...
 -19عدة املرأة اليت حتيض :قوله تعاىلَ ( :وال ُْمطَلَّ َق ُ
ات يَتَ َربَّ ْ
 -21عدة اليائسات :قوله تعاىلَ ( :و َّ
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن ال َْم ِح ِ
يض .).....
 -21قوله تعاىل( :وإِ ْن أر ْد ُُتْ أَ ْن تَستَ ر ِ
ض ُعوا أ َْوال َد ُك ْم .).....
ْ ْ
َ َ
ِ
ات ي ر ِ
الد ُه َّن .).....
ض ْع َن أ َْو َ
 -22قوله تعاىلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
 -23قوله َ( :ل رضاع إَل يف احلولني).
 -24قوله تعاىلِ ( :من ب ْع ِد و ِ
صيَّة .)......
َْ َ
 -25قوله ( :ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه .)....

( -26حديث سعد بن أيب وقاص :قلت :اي رسول هللا ،أوصي مبايل كله؟.)....
الزِاِن فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
احد ِِّم ْن ُه َما .)....
الزانِيَةُ َو َّ
 -27قوله تعاىلَّ ( :
ْ
َ
 -28قوله ُ ( :خ ُذوا َع ِينُ ,خ ُذوا َع ِين .)....

 -29قوله ( :من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط .)...
ات الْغَافِ َال ِ
 -31قوله تعاىل( :إ َّن الَّ ِذين ي رمو َن الْمحصنَ ِ
ت .)......
ُْ َ
َ َْ ُ
 -31قوله ( :اجتنبوا السبع املوبقات .)....
 -32قوله تعاىل( :والَّ ِذين ي رمو َن الْمحصنَ ِ
ات ُُثَّ ََلْ ََيْتُوا ِِب َْربَ َع ِة ُش َه َداءَ .).......
ُْ َ
َ َ َْ ُ
 -33قوله ُ :ك ُّل ُم ْس ِك ٍر مخَْر ).)...
السا ِرقَةُ .).......
السا ِر ُق َو َّ
 -34قوله تعاىلَ ( :و َّ
 -35قوله ( :لعن هللا السارق .)......

الكتاب

الدليل

الدرس

املوضوع

الصفحة

الكرب

حقيقة الكرب

11

فضل احللم

11

الغضب احملمود

18

ض .)....
ض َها َّ
الس َم َو ُ
 -3قوله تعاىلَ ﴿ :و َسا ِرعُوا إِ ََل َم ْغ ِف َرة ِم ْن َربِِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
( -4كان النيب  أشد حياء من العذراء .)....

البخل

عقوبة مانع الزكاة

81

سوء الظن

التحذير من سوء الظن

81

 -5قوله " :من آاته هللا ماَل فلم يؤد زكاته ."....
َّ ِ
اجتَنِبُوا َكثِرياً ِم َن الظَّ ِِّن .﴾....
ين آ ََمنُوا ْ
 -6قوله تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
 -7قوله " :إايكم و الظن ."....

الكذب

عالج الكذب

21

َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َوُكونُوا .﴾ ....
ين َ
 -8قوله تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ

الغيبة

تعريف الغيبة

22

اللعن والسب

ُتري اللعن والسب

88

آفات اللعن والسب

88

التجسس

التحذير من التجسس

89

آداب تالوة

فضل تالوة

12

 -11قوله " :أتدرون ما الغيبة؟ ."....
 -11قوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين ي ْؤذُو َن الْم ْؤِمنِي والْم ْؤِمنَ ِ
ات .﴾....
َ َُ
ُ ََ ُ
 -12قال  " :إن العبد إذا لعن شي ا صعدت اللعنة إىل السماء .".....
﴿ -13اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ
ريا ِم َن الظَّ ِِّن .﴾.....
َ َ ْ
َ َ
اجتَنبُوا َكث ً
 -14قوله " :إايكم والظن ."....
 -15قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ي ْت لُو َن كِتاب َِّ
اَّلل .﴾ ....
َ َ
ََ
 -16قوله ( :وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا .)......

94

 -17قوله تعاىل( :اقرأ ابسم ربك .)...

 -1قوله تعاىل( :وال تصعر خدك للناس.)..
 -2قوله َ( :ل يدخل اجلنة .)...

الغضب

السلوك االجتماعي يف اإلسالم (دين )103

 -9قوله َ" :ليزال الرجل يصدق ."....

القران الكري

القرآن الكري

آداب طلب العلم

فضل طلب العلم

 -18قوله " :من سلك طريقا يلتمس فيه علما ."....

صفة السالم

98

فضل السالم

98

آداب االستئذان

أحوال االستئذان

304

آداب اللباس

ذكر هللا تعاَل

302

آداب السالم

والزينة

دعاء لبس الثوب اْلديد

آداب الطعام
والشراب

" -23اللهم لك احلمد كما كسوتنيه."......... ،

االجتماع على الطعام

334

دعاء الفراغ من الطعام

331

" -25احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان وجعلنا مسلمني".

دعاء اخلروج من اخلالء
جتنب الكالم أو السالم

332
338

أو رده أثناء التخلي

واالستيقاظ

ابلنوم واالستيقاظ
دعاء النوم

" -26اللهم إين أعوذ بك من اخلُبث واخلبائث".
" -27غفرانك".

" -28مر رجل ابلنيب  وهو يبول ."...
اَّلل ي ت و َّّف ْاألَنْ ُف ِ
ي َم ْوِِتَا .﴾...
سح َ
 -29قوله تعاىلَ َ َ َُّ ﴿ :
َ

تشبيه املوت والبعث
آداب النوم

 -22قوله " :إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخوله و عند طعامه ."....
 -24قوله " :طعام الواحد يكفي اَلثنني .".....

دعاء دخول اخلالء
آداب اخلالء

ال :السَل ُم َعلَْي ُك ْم فَ َرد َعلَْي ِه ."...
َ -19جاءَ َر ُجل إِ َىل النِ ِيب  ، فَ َق َ
 -21قوله َ" :ل تَ ْد ُخلُوا ا ْجلَنةَ َحَّت تُ ْؤِمنُوا ."....
َّ ِ
آمنُوا لِيَ ْستَأ ِْذن ُك ُم .﴾....
ين َ
 -21قوله تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ

340

دعاء االستيقاظ من النوم

أسلمت نفسي إليك."........ ،
 " -31اللهم
ُ

" -31احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا وإليه النشور".

إطفاء النريان قبل النوم

343

آداب احلديث

آداب احلديث

341

" -32إن النار عدو لكم ."....
ِ
اه ْم .﴾.....
 -33قوله تعاىلَ ﴿ :ال َخ ْي َر ِيف َكثِري م ْن ََْن َو ُ

341

 -34قوله " :ليس املؤمن ابلطعان ."...
َّ ِ
وم ِِّمن قَ ْوم .﴾.....
آمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
ين َ
 -35قوله تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ

آداب اجملالس

كفارة اجمللس

349

آداب الطريق

دعاء دخول السوق

311

ُ " -36سبحانك اللهم وحبمدك."..... ،

348

َ" -37ل إله إَل هللا وحده َل شريك له."...... ،

