
 
 

 

 

 

 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية والتعليم 

 إدارة املناهج 
 وحدة مناهج الرتبية اإلسالمية للتعليم الثانوي

 األدلة الشرعيَّة املطلوب حفظها للمساقات املشرتكة 
 الكتاب الدرس املوضوع  الصفحة  الدليل

ُغوَن   الرابنية: قوله تعاىل:   .1  . ..... أَفُحْكَم اْْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
اَر اْْلِخَرَة .........  التوازن: قوله تعاىل:   2 ُ الدَّ  . َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَّ

 العقيدة اإلسالمية  خصائص العقيدة اإلسالمية 13-14
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  . 18واليوم اْلخر .......ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله  قوله تعاىل:  .3
 حكم من أنكر ركًنا  

 من أركان العقيدة
 أركان العقيدة اإلسالمية

 مادة خلقهم  24 . " .....من نورُخِلَقْت اْلَماَلِئَكُة " : قوله  .4
 . الَِّذيَن ََيِْمُلوَن اْلَعْرَش ... تسبيح هللا: قوله تعاىل:   .5 ابملالئكة اإلميان

 . نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي ..... تبليغ شرائع هللا:  قوله تعاىل:  .6
 وظائف املالئكة  26

ْمُس ُكوَِِّرْت ....  قوله تعاىل:  .7  أحداث اليوم اْلخر   . 43إَذا الشَّ
 اإلميان ابليوم اْلخر 

 العرض واحلساب  . 46َعَلْيِهْم ...... يَ ْوَم َتْشَهُد  شهادات اْلوارح: قوله تعاىل:  .8
ًئا ..." : سبب دخول اْلنة: قوله   .9  . "من لقي هللا ََل ُيْشِرُك بِه َشي ْ

 . قَ ْبِلَك ...َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن   شرط لقبول العمل: قوله تعاىل:  . 10
 التوحيد فضل التوحيد 58

 السحر حكم السحر  . 66َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن ...  قوله تعاىل:   . 11
12 .    ََِّعْنُه أن َرسول اَّلل ُ  الصاحل  العمل املسارعة إىل العمل الصاحل  . 91قال: ابدروا ابألعمال سبعا ...  عن أيب هريرة َرِضَي اَّللَّ

 العالقة بني اإلميان والعمل الصاحل  . 95إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ...  قوله تعاىل:   . 13  
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 الكتاب الدرس املوضوع  الصفحة  الدليل
 دليل الوحي 9 .(.  : )َكَذِلَك يُوِحي ِإلَْيَك ..قوله تعاىل .1
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 : )إن روح القدس نفث يف روعي ...(. النفث يف الروع: قوله   .2
 من الوحي ...(.  الرؤاي الصاحلة: )أول ما بدئ به رسول هللا   .3
 قوله تعاىل: )علمه شديد القوى ...(. تكليم هللا لرسوله من وراء حجاب:  .4

10   
 ) النشاط ( 

 صور الوحي

 جراين الشمس  31 (. هلا ...ىل: )والشمس جتري ملستقر  قوله تعا .5
 إعجاز القرآن الكرمي

َماِء ...(.  .6  التمثيل الضوئي 31 قوله تعاىل: )َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 49 قوله تعاىل: )هو الذي أخرج الذين كفروا ...(.  .7
 ( 1سورة احلشر ) 

اخراج هللا للذين كفروا من  
 دايرهم 

دراسات نصية من  
 الكرميالقرآن 

 سورة احلجرات  79-  68 آية(.  18السورة كاملة )  .8

 137 ..(. )مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن . :قوله  .9
 فضل تالوة

دراسات نصية من   القرآن الكرمي
 احلديث الشريف

 
 إصالح ذات البني   146 .(. .. أَل أخربكم أبفضل من درجة الصالة،: )قوله   . 10

 151 )يوشك األمم أن تداعى عليكم ...(.  : قوله   . 11
 تداعي األمم 

 على املسلمني



 
 

 

 الكتاب الدرس  املوضوع الصفحة  الدليل
َها ﴿قوله تعاىل: . 1 َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَي ْ  مكانة األسرة يف اإلسالم  دواعي اهتمام اإلسالم ابألسرة   . ﴾ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ
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رُُكْم لِِنَسائِِهمْ  " :عليه الصالة والسالمقوله . 2 رُُكْم َخي ْ  أسس بناء األسرة يف اإلسالم لق القوميالُ   ".  َأْكَمُل املُْؤِمِننَي ِإميَاًًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا، َوَخي ْ

ُ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيٌل }  ﴿ قوله تعاىل: . 3 ا َوَرَد َماء َمْدَيَن ... َواَّللَّ   . ﴾ { 28َوَلمَّ
 سورة القصص 

 ( 28إىل اْلية   23)من اْلية 

الزواج من سنن األنبياء  
والرسل عليهم السالم )درس  

 ( 1التالوة
َها؟ قُ ْلُت:  َخطَْبُت اْمَرَأًة، فَ َقاَل ِل َرُسوُل هللِا  عن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه قال: ".  4 : أََنَظْرَت ِإلَي ْ
َنُكَما ،ََل  َها، فَِإنَُّه َأْحَرى َأْن يُ ْؤَدَم بَ ي ْ  ". قَاَل: فَاْنظُْر ِإلَي ْ

 الطبة وأحكامها كمة من مشروعية الطبة احلِ  

  شروط عقد الزواج  .﴾ ِِنَْلةً  َصُدقَاِِتِنَّ  النَِِّساءَ  َوآُتوا ﴿ قوله تعاىل: . 5
 )الصداق(

 عقد الزواج )أركانه وشروطه(

َوَأَخْذَن ِمنُكم ِميثَاقًا َغِليظًا  ...  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ََل َيَِلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِِّساء َكْرًها    ﴿  قوله تعاىل:.  6
 {21 }﴾. 

 
 سورة النساء  

 ( 21إىل اْلية   19)من اْلية 
من حقوق املرأة يف اإلسالم  

 ( 2)درس التالوة 

 حقوق الزوجة النفقة )مقدارها(  . ﴾ َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فَ ْليُنِفْق ممَّا آََتُه اَّللَُّ لُِينِفْق ُذو  ﴿ قوله تعاىل: . 7

ٌر؟ النَِِّساءِ  َأيُّ :   اَّللَِّ  ِلَرُسولِ  ِقيلَ : قال عن أيب هريرة . 8   ِإَذا َوُتِطيُعهُ  َنَظَر، ِإَذا  َتُسرُّهُ  الَِّت  :قَالَ  َخي ْ
 حقوق الزوج  طاعته يف املعروف  َيْكَرُه".  ِبَا َوَماهِلَا  نَ ْفِسَها يف  ُُتَاِلُفهُ  َوََل  َأَمَر،

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأِن    ﴿قوله تعاىل:  .  9 َنا اإْلِ اْشُكْر ِل  َوَوصَّي ْ
 .﴾ َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصريُ 

 حقوق اْلابء واألبناء حقوق اْلابء 

ِِتِنَّ   َفطَلُِّقوُهنَّ  النَِِّساءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإَذا النَِّبُّ  أَي َُّها ايَ ﴿ قوله تعاىل:  . 10 ةَ  َوَأْحُصوا ِلِعدَّ  الطالق )أنواعه وأحكامه(  مشروعيته  .﴾ اْلِعدَّ

  . ﴾ َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن أِبَنُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا ﴿قوله تعاىل: . 11
املرأة املتوّفِّ  ة )عدِّ  أنواع العدة

 ( عنها زوُجها وهي غرُي حاملٍ 
 ةالعدِّ 

 احلضانة أجرة احلضانة  .﴾ اِبْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتُ ُهنَّ   رِْزقُ ُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى ﴿قوله تعاىل:  . 12



 
 

 الكتاب الدرس املوضوع  الصفحة  الدليل

ُواْ  َحّتَّ  ِبَقْومٍ  َما يُ َغريُِّ  َلَ  هللاَ  ِإنَّ  قال تعاىل:  . 1   . 16أِبَنْ ُفِسِهْم  َما يُ َغريِّ
لوك اَلجتماعي  خصائص السِّ

لوك "   " تعديل السِّ
لوك اَلجتماعي  السِّ
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:"ِإنَّ ِمْن َأَحبُِِّكْم ِإَِلَّ َوَأقْ َرِبُكْم ِمّنِّ ََمِْلًسا يَ ْوَم الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم  قال رسول هللا  .  2
لوك اَلجتماعي  21 . ..."َأْخالقًا  دواعي اهتمام اإلسالم ابلسِّ

 "  " دخول اْلنِّة ومرافقة النِّب  
لوك اَلجتماعي   اهتمام اإلسالم ابلسِّ

تعاىل:.  3 ِإن َّهَ     قال  بُ َّنَّ  َحبٍَّة  اَي  ِمثْ َقاَل  َتُك  ِإن  َلَصْوُت  ..ا  اأْلَْصَواِت  أَنَكَر  ِإنَّ   .
 ( 19اْلية  إىل   1من اْلية  ):سورة لقمان ( 19إىل اْلية  16من اْلية  ):سورة لقمان  . 34احْلَِمرِي 

 الصِّْدق  مكانُة الصِّدِق وفضُله يف اإلسالم 44 . .".. َعَلْيُكْم اِبلصِّْدِق، فَِإنَّ الصِّْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلرِبِِّ ": قوله . 4
هللاَ   تعاىل:    هللا  قال.  5 َوات َُّقوا  َأَخَوْيُكْم  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا  ِإْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن  َا  َلَعلَُّكْم    ِإَّنَّ

 اإلصالح بني النِّاس فضل اإلصالح بني النِّاس  . 52تُ ْرََحُونَ 

: "َمْن َأَحبَّ َأْن يُ ْبَسَط َلُه يف رِْزِقِه، َويُ ْنَسَأ َلُه يف أَثَرِِه، فَ ْلَيِصْل  رسول هللا   قال .  6
 مثرات ِصلة األرحام 67 .َرَِحَُه"

 سبب لزايدة العمر وبسط الرِّزق
 األرحامِصلة 

ُنوا  بِنَ َبأٍ   فَاِسقٌ   َجاءُكمْ   ِإن  آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ قال تعاىل:  .  7   قَ ْوًما   ُتِصيُبوا  َأن  فَ تَ بَ ي َّ
  . 80ًَنِدِمنيَ  فَ َعْلُتمْ  َما  َعَلى فَ ُتْصِبُحوا ِبََهاَلةٍ 

 :طرق عالج سوء الظنِّ 
 ". التثبِّت من األخبار"

 سوء الظنِّ ابلنِّاس

الِكرْبِاَيُء رَِداِئي، َوالَعَظَمُة ِإزَاِري، َفَمْن ًَنزََعِّن  : "ِفيَما ََيِْكي َعْن رَبِِّه    قوله  .  8
ُهَما، َقَذفْ ُتُه يف النَّارِ   ". َواِحًدا ِمن ْ

 الِكرْب  ُحْكم الِكرْب  83

ََيَْفْظَك، اْحَفِظ  عبد هللا بن عباس: "اْحَفِظ اَّللََّ  يف وصيته العظيمة ل    بِّ قال النِّ .  9
 ...". اَّللََّ جتَِْدُه جُتَاَهكَ 

 عالج احلَسد 93
 تقوى هللا وحفظه عند أمره وهنيه

 احلَسد 

َوَجَبْت ََمَبَِّت ِلْلُمَتَحابِّنَي يفَّ،  " تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: قَاَل هللاُ جاء يف احلديث القدسي: . 10
 ". َواْلُمَتَجاِلِسنَي يفَّ، َواْلُمتَ َزاِورِيَن يفَّ، َواْلُمتَ َباِذِلنَي يفِّ 

 آداب اجملالس ".اجملالس احلسنة : "أنواع اجملالس 110

 آداب الطِّريق ". كفُّ األذى وإزالُته: "آداب الطِّريقأهمُّ  124 ". هويدِ  من لسانهِ  املسلم من َسِلم املسلمونَ ": قال النب . 11
 ( 34إىل اْلية  20من اْلية :)سورة لقمان ( 34إىل اْلية   33من اْلية  :)سورة لقمان   . 128اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم ........ ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي   قال تعاىل:  . 12
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 13 : )ما أطيبك من بلد، وأحبك إِلِّ...(. قوله . 1
حب الوطن يف ضوء  

 السنة النبوية
 حب الوطن
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   لهالوَلء اَلنتماء للوطن و  لوِل األمرالوَلء  18 قوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوِل األمر منكم ...(. .2

 قوله تعاىل: )َل ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين...(.  .3
 التسامح والتعايش  33

 مع غري املسلمني
 التسامح والتعايش

  واَلعتدال الوسطية الوسطية يف العبادة  50 قوله تعاىل: )َل يكلف هللا نفًسا إَل وسعها...(.  .4
 العفة يف اإلسالم ةوسائل حتقيق العف 58 : )اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...(. قوله  .5
 التواصل اَلجتماعي وآدابه  آداب الرسالة 82 قوله تعاىل: )ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة...(.  .6
ث بكل ما مسع (. قوله  .7  اإلشاعة  حكم ترويج اإلشاعة  87 : )كفى ابملرء كذاًب أن َيدِِّ
 احلوار  آداب احلوار  93 قوله تعاىل: )ما يلفظ من قول إَل لديه رقيب عتيد ...(.  .8
 آدابه وتدبريه اَلختالف رفوض اَلختالف امل 100 قوله تعاىل: )وَل تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات  ...(.  .9

 قوله تعاىل: )وما جعل عليكم يف الدين من حرج ...(.  . 10
 

122   
 ) أقرأ وأتفكر (

 احلكمة من مشروعية  
بعض أنواع البطاقات  

 املصرفية  

 البطاقات املصرفية 

 : )لعن هللا الوامشات واملستومشات ...(. قوله   . 11
127 

 ) أقرأ وأتفكر (
 العمليات اَلختيارية  

 )التحسينية( 
 التجميلعمليات 



 
 

 

 مملكة البحرين 
 وزارة الرتبية والتعليم 

 إدارة املناهج 
 وحدة مناهج الرتبية اإلسالمية للتعليم الثانوي 

 

 األدلة الشرعيَّة املطلوب حفظها يف املساقات اَلختياريَّة 
 الكتاب الدرس  املوضوع الصفحة  الدليل

   ريح جسد وأعضاء الرسول  43 "ما مشمت عنربًا قط ...اخل".  : قول أنس   .1 صفات الرسول     
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 ) ِإًنَّ َِنُْن نَ زَّْلَنا الذِِّْكَر َوِإًنَّ َلُه حَلَاِفُظوَن(  قوله تعاىل: .2
ُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة...(  )   قوله تعاىل: .3 ُ ِميثَاَق النَِّبيِِّنْيَ َلَما آتَ ي ْ  َوِإْذ َأَخَذ اَّللِّ
 نب إَل أعطي من اْلايت ...". األنبياء "ما من   : قول الرسول   .4
 ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرِِتِْم يَ ْعَمُهوَن( ) َلَعْمُركَ  قوله تعاىل: .5
 : "خري الناس قرين ...". قول الرسول   .6
َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك ...(  قوله تعاىل: .7 َم ِمن َذنِبَك َوَما َتََخَّ ُ َما تَ َقدَّ  )لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَّ

 قوله تعاىل: )ورفعنا لك ذكرك(. .8

59 -61 
 

  هبا  الصائص الت ُخصَّ 
 يف الدنيا  الرسول  

 خصائص الرسول     

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي (  قوله تعاىل: .9  ) فَآِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا َواَّللَّ
 : "أمرت أن أقاتل الناس حّت...". قول الرسول   . 10
 أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني""َل يؤمن احدكم، حّت أكون :قول الرسول    . 11

 قوله تعاىل: ) اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ...(.   . 12

 : "كل أمت يدخلون اْلنة ...". قول الرسول   . 13
ُ  ققوله تعاىل: ) ُ  . 14 ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم(ْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اَّللَِّ فَاتَِّبُعوين َُيِْبْبُكُم اَّللِّ  َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللِّ
تَ ُغوَن َفْضاًل مَِّن اَّللَِّ  . 15    قوله تعاىل: ) ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهِلِْم يَ ب ْ

 ُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن(َوِرْضَواًًن َويَنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسولَ                       

 حقوق الرسول   70- 65 حقوق الرسول     



 
 

 
 

 الكتاب الدرس  املوضوع الصفحة  الدليل
 حقوق اإلنسان   حق احلياة  14 قوله تعاىل: "وَل تقتلوا النفس الت حرِّم هللا إَل ابحلق ....". .1

 يف اإلسالم 
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 حق الكرامة  15 قوله تعاىل: "ولقد كرمنا بّن آدم وَحلناهم ....".  .2
 حق العلم  20 : "طلب العلم فريضة على كل مسلم". قوله  .3

 املرأة يف اإلسالم
 حق العمل 21 "اخرجي فجذي خنلك ...".  :: لالة جابر قول الرسول   .4

 أمهية التكافل  23 املؤمنون إخوة .......﴾. قوله تعاىل: ﴿إَّنا .5
 التكافل اَلجتماعي 

 يف اإلسالم

 32 : "َل ضرر وَل ضرار". قول الرسول   .6
النهي عن إحلاق الضرر    

 ابلناس 

 النظام اَلقتصادي  
يف اإلسالم والنظم اَلقتصادية 

 املعاصرة 
  بيده،  الرجل عمل: "فقال الكسب، أفضل عن ملسو هيلع هللا ىلص سأل أحد الصحابة رسول هللا  .7

  احلث على العمل 47 ....". 
 العمل يف اإلسالم 

 إعطاء األجري أجره 48 : "أعطوا األجري أجره ..................".قول الرسول   .8 

 53 ذا القرىب حقِّه .......﴾.  قوله تعاىل: ﴿وآت .9
وجوب نفقة العاجزين على  

 املوسرين من أقارهبم
 مشكلة الفقر  

 وعالج اإلسالم هلا 

 نظام احلكم يف اإلسالم أمهية الشورى  61 قوله تعاىل: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾. . 10

 وجوب التعاون مع احلاكم 74 على الرب والتقوى ........﴾. قوله تعاىل: ﴿وتعاونوا . 11
 تنظيم عالقة

 احلاكم ابلرعية
( 1أساليب الرتبية يف اإلسالم ) الرتبية ابلقدوة  113 قوله تعاىل: ﴿لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ........ ﴾.  . 12  

 118 "علموا ويسروا وَل تعسروا ..................".  : قول الرسول   . 13
معاملة الفرد املتعلم ابللني  

( 2أساليب الرتبية يف اإلسالم ) واللطف   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب الدرس  املوضوع الصفحة  الدليل

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة...(  قوله تعاىل: ) الزَّانَِيةُ  .1  َوالزَّاين َ اْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّن ْ
 قوله تعاىل: )َ اْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن أِبَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قُ ُرَوٍء...(  .2

 مصادر الشريعة اإلسالميَّة  ظّن الدَللة وقطعيها   24- 23
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 تعاىل: "من يطع الرسول ....". قوله  .3

 قوله تعاىل: "وما آَتكم الرسول فخذوه ....".  .4
 السنة النبوية الشريفة  حجية السنة  28

 قوله تعاىل:)  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اَّللَِّ ...(   .5

 قوله تعاىل: "ولو ردوه إىل الرسول ...".  .6
 اإلمجاع حجية اإلمجاع  32

 القياس حجية القياس وشرعيته  38 .......".   ملعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن قاضًيا: "مب حتكم؟  قول الرسول   .7

 معىن النسخ  59 قوله تعاىل:) ِإًنَّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن...(  .8
 الناسخ واملنسوخ 

 قوله تعاىل: ) َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة...(  .9

  قوله تعاىل: "وإذا بدلنا آيًة .....".  . 10
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 الكتاب الدرس  املوضوع الصفحة  الدليل

 قوله تعاىل: ﴿ اي أيها الذين آمنوا إذا نودَي للصالة من يوم........﴾.  .1

 قوله تعاىل: "علم أن سيكون منكم مرضى ...".  .2
 التجارة الرتغيب يف التجارة 39
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 السبق  احليواًنت حترمي السبق بني  59 عن التحريش بني البهائم".  "هنى رسول هللا  .3

 السرقة حد السرقة  65 قوله تعاىل: ﴿ والسارق والسارقة ... ﴾.  .4

 الراب حكم الراب 82 قوله تعاىل: ﴿ وأحل هللا البيع وحرم الراب ﴾.  .5

 القمار حكم القمار 86 اي أيها الذين آمنو إَّنا المر .....................﴾.  قوله تعاىل: ﴿ .6

 املراحبة حكم املراحبة 94 : "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مربور". قول الرسول   .7

 التورُّق حكم التورُّق 96 . قوله تعاىل: ﴿ وأحل هللا البيع وحرم الراب ﴾ .8

 غسل األموال حكم غسيل األموال  101 قوله تعاىل: ﴿ وَل َتكلوا أموالكم بينكم ..........﴾.  ز9


