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 مفهوم وضوابط النفقة في اإلسالم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعْوُذ بَاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، إنَّ احَلْمَد لِلِه  ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ اهلُل َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُه َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيِضِلْل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  .َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمََّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُه ٹ  ٹ  ٹ   آل ]  چٿ  ٿ  ٹ  

ٿ  چ [. 201: عمران ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ . [2:النساء] چٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ٴۇ  ۋ    [.02-00:اَلحزاب]  چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  
َر اْْلَْدِي َهْدُي ُُمَمٍَّد  ،أَمَّا بَ ْعدُ    ، وَشرَّ األُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ

 أما بعد،. وََكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وََكلَّ ِبْدَعٍة َضََلَلٌة، وََكلَّ َضََلَلٍة ِفْ النَّارِ 
ر من قني وأثىن عليهم ِف غري ما آية من كتابه، وحذ  فإن اهلل تعاىل أمر بالنفقة، ومدح املنف 

كة، وأنه من صفات الكفار واملنافقني، وَمن غرهتم احلياة الدنيا، وأن إنفاق اإلمساك، وأخرب أنه هتلُ 
املال فيما حيبه سبحانه من صفات املؤمنني املتقني املخبتني أويل اَللباب، وذكر سبحانه مصارف 

ېئ  ېئچ  :النفقة، فقال مئ  ىئيئ  جب  ۈئ   حئ     جئ   ی   ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت    ؛ ب املثل لذلك، وذكر سبحانه مضاعفة أجرها، وضرَ [ 12٢: البقرة] چحب  
ليصل ثواهبا إىل سبعمئة ضعف، وأن ْلم أجرهم عند رهبم وَل خوف عليهم وَل هم حيزنون، وأن من 
مل جيد ماَلً ينفقه؛ ينفق النصح، وجيود بالعلم والقرآن، ولقد بلغ اإلميان بالصحابة أن بكوا أن َل جيدوا 

انه باخللف ملن أنفق، وأنه ما ينفقون، وِف املقابل يراه املنافقون وضعاف اإلميان مغرما، ووعد سبح
 . جتارة لن تبور

: ل الندم، قال سبحانهبوهذا كله ومثله مما حيرك القلوب املؤمنة للنفقة فيما حيبه اهلل، وذلك ق 
ۉ  ې  چ  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

 .[22 - 20: املنافقون] چ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ   وئې  ې  ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ
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َل :" نفاق اإلنسان ملاله من أعظم التبعات، وأكرب املسؤوليات؛ إذ قال النيب ولُيعلم أن إ 
 .(2)"وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه:"ومنها... تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع

الضوابط الشرعية ِف باب اإلنفاق، وحىت خيرج املسلم من هذه التبعة؛ جيب عليه أن يعلم  
 .ويلتزمها ِف تصرفاته املالية الواجب منها واملندوب

اآلباء نفقة األصول، أو و ، نفقة األوَلد أو الفروع، و نفقة الزوجةوواجب اإلنفاق يشمل  
 .احلواشي وذوي األرحام: نفقة األقارب، و واألمهات واألجداد

الرقيق، واحليوان والنبات والزرع، والدور واألراضي، منعًا يشمل أيضًا كل ما يتبع اإلنسان من و  
 .من الضياع والتلف، وإضاعة املال حرام

: أي -تذهب، ولكنها تنُفق عند اهلل: أي-ومسيت النفقة نفقة؛ ألهنا تنُفق من يد صاحبها 
َق ِبَعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب طَيِّ  :" تروج، وتربو، كما قال النيب ٍب َوََل يَ ْقَبُل اللَُّه ِإَلَّ الطَّيَِّب فَِإنَّ َمْن َتَصدَّ

 ".ْْلََبلاللََّه يَ تَ َقب َُّلَها بَِيِميِنِه ُُثَّ يُ َربِّيَها ِلَصاِحِبَها َكَما يُ َرِّبِّ َأَحدُُكْم فَ ُلوَُّه َحىتَّ َتُكوَن ِمْثَل ا
ولكن بشرط النية الصاحلة ِف  .على نفسه، أو على غريه: وهذا يشمل كل ما ينفقه املسلم 

 .أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل تعاىل، ِف كل نفقته: ويكفي ِف هذا الباب النية العامة، وهي. ذلك
 :وهذه الضوابط تنقسم إىل ضوابط عامة، وضوابط خاصة 

 :الضوابط العامة: أوال
 : الكسب الحالل الطيب. 1
ڳ  ڳچ  :فإن اهلل تعاىل قال  ڻ    ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  گ  گ   گ  ڳ  

وقال . [1٦0: البقرة] چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ُث  ،حراماً  من مجع ماَلً :"وقال النيب   .[٢1: آل عمران]پ چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ : تعاىل

 .(1)"وكان إصره عليه ،مل يكن له فيه أجر به؛تصدق 
 : االقتصاد في النفقة. 2

                                                             

 (.٢4٦)حديث صحيح مروي عن مجاعة من الصحابة، وانظر الصحيحة ((2
 .وابن حبان واحلاكم عن أِّب هريرة ة، رواه ابن خزمي(880)حديث حسن، صحيح الرتغيب والرتهيب ((1
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: اإلسراء]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :قال تعاىل 

مئ   چ  :وقال تعاىل. [1٢  .[٦0: الفرقان] چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

 : في سبيل اهلل. 3
ويُعىن به اإلخَلص، وإَل فالكفار واملنافقون ينفقون، لكن َل نية صاحلة ْلم ِف أفعاْلم  

وتصرفاهتم، فَل يقبل اهلل منهم، وإن كانوا جيازون على ذلك ِف الدنيا، لكن ليس ْلم ِف اآلخرة 
اللَِّه تَ ْبَتِغي هِبَا َوْجَه َوِإنََّك َلْن تُ ْنِفَق نَ َفَقًة :" لسعد بن أِّب وقاص رضي اهلل عنه وقال النيب . نصيب

 .(2)"اللُّْقَمَة تَ ْرفَ ُعَها ِإىَل ِف اْمَرأَِتكَ  ِإَلَّ ُأِجْرَت هِبَا َحىتَّ 
 : إنفاق العفو. 4

قال . وهو مازاد عن احلوائج األصلية، ألن احلوائج األصلية نفقة واجبة، فَل يرتك الواجب للمستحب
جتهد مالك ُث تقعد ذلك أَل : قال احلسن. [12٢: البقرة] چ   ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  :تعاىل

يا رسول اهلل، عندي : قال رجل: عن أِّب هريرة قال: واألحاديث املبينة لآلية كثرية منها. تسأل الناس
عندي آخر؟ : قال". أنفقه على أهلك:" عندي آخر؟ قال: قال". أنفقه على نفسك:" دينار؟ قال

قال  أن رسول اهلل : وعن جابر (.1")فأنت أبصر:" ؟ قالعندي آخر: قال". أنفقه على ولدك: "قال
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي :" لرجل

 .( )"قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
الصدقة ما كان خري : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعنده عن أِّب هريرة، رضي اهلل عنه، قال

 .(4)"عن ظهر غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول
ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خري لك، وإن َتسكه شر لك، وَل تَلم على  : "وِف احلديث أيضا

 (.٢")كفاف
                                                             

 .متفق عليه من حديث سعد بن أِّب وقاص ((2
 .رواه ابن حبان(. 2٢٢8)حديث صحيح، صحيح الرتغيب والرتهيب ((1
 .رواه مسلم (( 
 .من حديث حكيم بن حزام رواه البخاري عن أِّب هريرة، ومسلم ((4
  .رواه مسلم عن أِّب أمامة ((٢
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 : عموم األشياء، واألحوال، واألوقات، واملصارف: عموم النفقة. 5
ٺ  ٺ  ٺ  چ : تعاىل األشياء، نوعا، كقوله. أ ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    .[٢1: آل عمران] چپ  

ٴۇ  ۋ  چ : وقدرا،كقوله تعاىل ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      

چ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : وقال تعاىل .[ 212: التوبة] چۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

ڈ      ژ  ژ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڈ    ک  ک    گ    ڑڌ  ڎ  ڎ    [.0: الطَلق] چڑ  ک  ک  
 .(2)"يَا ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت ََل ََتِْقَرنَّ َجارٌَة ِْلَاَرهِتَا َوَلْو ِفْرِسَن َشاةٍ :" ،وقال النيب 

  .[4 2: آل عمران] چٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ  :واألحوال، كقوله تعاىل. ب
ۉ  چ : واألوقات واألحوال أيضا. ج ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۈ  ٴۇ   ۋ    

 .[104: البقرة] چې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
 .(1)"ُث ذكر حالة املتصدقني ِف مجيع األوقات على مجيع األحوال:" قال السعدي

الذين ينفقون أمواْلم بالليل والنهار سرا وعَلنية فلهم أجرهم }:وقوله:" وقال ابن كثري
هذا مدح منه تعاىل للمنفقني ِف سبيله، وابتغاء { عند رهبم وَل خوف عليهم وَل هم حيزنون

مرضاته ِف مجيع األوقات من ليل أو هنار، واألحوال من سر وجهار، حىت إن النفقة على األهل 
 ":قال لسعد بن أِّب وقاص الصحيحني أن رسول اهلل  تدخل ِف ذلك أيضا، كما ثبت ِف

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إَل ازددت هبا درجة ورفعة، حىت ما جتعل ِف ِف 
إن املسلم إذا أنفق على  ":، أنه قالعن أِّب مسعود، رضي اهلل عنه، عن النيب و .. ".امرأتك

 .( )"جاهأخر " أهله نفقة حيتسبها كانت له صدقة
فيه دَللة { وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم}: وقوله:" وقال ابن كثري أيضا

على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ ألنه أبعد عن الرياء، إَل أن يرتتب على اإلظهار 
واألصل أن اإلسرار  ...مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه احليثية

سبعة ":رسول اهلل  قال: أفضل، ْلذه اآلية، وملا ثبت ِف الصحيحني، عن أِّب هريرة قال
                                                             

 .متفق عليه من حديث أِّب هريرة ((2
 (.2/22٦)السعدي، تيسري الكرمي املنان ((1
 (.2/00٦)ابن كثري، تفسري القرآن العظيم (( 
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ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت َل  :"فذكر منهم -: يظلهم اهلل ِف ظله يوم َل ظل إَل ظله
 .(2)"تعلم مشاله ما تنفق ميينه

  أهل األديان األخر،، قال النيب وأما عموم مصارفها؛ فهي لكل ذي حق وحاجة، حىت. د
وقال عطاء :"قال ابن كثريوكذا النفقة على أهل املعاصي،  .(1)"تصدقوا على أهل األديان:" 

يعين إذا أعطيت لوجه اهلل، فَل عليك ما كان عمله وهذا معىن حسن، وحاصله أن : اخلراساين
: ِف نفس األمر ملن أصاب وقع أجره على اهلل، وَل عليه املتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه اهلل فقد

وما تنفقوا من }:لى قصده، ومستند هذا َتام اآليةأو فاجر أو مستحق أو غريه، هو مثاب ع ر  ب َ ألِ 
قال : واحلديث املخرج ِف الصحيحني، عن أِّب هريرة قال{ خري يوف إليكم وأنتم َل تظلمون

الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها ِف يد زانية، فأصبح ألتصدقن : قال رجل ":رسول اهلل 
اللهم لك احلمد على زانية، ألتصدقن الليلة بصدقة، : فقال! صدق على زانيةتُ : الناس يتحدثون

اللهم : فقال! تصدق الليلة على غين: فخرج بصدقته فوضعها ِف يد غين، فأصبحوا يتحدثون
، فخرج بصدقته فوضعها ِف يد سارق، فأصبحوا لك احلمد على غين، ألتصدقن الليلة بصدقة

اللهم لك احلمد على زانية، وعلى غين، وعلى : فقال! تصدق الليلة على سارق: يتحدثون
أما صدقتك فقد قبلت؛ وأما الزانية فلعلها أن تستعف هبا عن زناها، ولعل : سارق، فأيت فقيل له

 .( )"يستعف هبا عن سرقتهالغين يعترب فينفق مما أعطاه اهلل، ولعل السارق أن 
 .فالنفقة حيصل ثواهبا، وإن مل تقع موقعها، وذلك بعد اَلجتهاد ِف إصابة ذلك 

 : االجتهاد والتحري في إصابة موضعها. 6

                                                             

 (.2/002)ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ((2
 :، فأنزل اهلل تعاىل"إَل على أهل دينكمَل تصدقوا  :"قال رسول اهلل : عن سعيد بن جبري قال (.10٦٦)الصحيحة ((1

وهذا مرسل، .. فذكره: قال رسول اهلل : قال .(وما تنفقوا من خري يوف إليكم: )قوله إىل "(ليس عليك هداهم)"
 .لكن ثبت موصوَلً إىل ابن عباس

 (. 2/00)ابن كثري، تفسري القرآن العظيم (( 
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ۀ  چ : قال تعاىل ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    .[ 10: البقرة] چڭ   ۇ  
ن تعففهم ِف لباسهم اْلاهل بأمرهم وحاْلم حيسبهم أغنياء، مِ : أي:" قال ابن كثري 

 .(2)"وحاْلم ومقاْلم
ُث ذكر مصرف النفقات الذين هم أوىل الناس هبا فوصفهم بست :" وقال السعدي 

قصروها على طاعة اهلل من : أي{ أحصروا ِف سبيل اهلل}: قوله :الفقر، والثاين :أحدها :صفات
عجزهم عن األسفار لطلب الرزق  :جهاد وغريه، فهم مستعدون لذلك ُمبوسون له، الثالث

حيسبهم اْلاهل }: قوله :سفرا للتكسب، الرابع: أي{ َل يستطيعون ضربا ِف األرض}: فقال
تعرفهم }: أنه قال: اخلامس. ن تعففهموهذا بيان لصدق صربهم وحس{ أغنياء من التعفف

حيسبهم اْلاهل }: بالعَلمة اليت ذكرها اهلل ِف وصفهم، وهذا َل يناِف قوله: أي{ بسيماهم
الفطن املتفرس فمجرد ما فإن اْلاهل حباْلم ليس له فطنة يتفرس هبا ما هم عليه، وأما { أغنياء
َل يسألوهنم سؤال : أي{ ناس إحلافاَل يسألون ال}: قوله :يعرفهم بعَلمتهم، السادس يراهم

إحلاح، بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك مل يلحوا على من سألوا، : إحلاف، أي
فهؤَلء أوىل الناس وأحقهم بالصدقات ملا وصفهم به من مجيل الصفات، وأما النفقة من حيث 

: فلهذا قالهي على أي شخص كان، فهي خري وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، 
 .(1)"{وما تنفقوا من خري فإن اهلل به عليم}

 :الضوابط الخاصة: ثانيا
 :فمن ذلك. ويعىن هبا هنا األحكام الفقهية اليت هي مبثابة قواعد ِف باب النفقة على األقارب

فإن كان األب معسراً . على وجوب النفقة لآلباء واألمهات واألوَلد والزوجات أمجع الفقهاء. 2
 .وتكون النفقة ديناً على األبواألم موسرة، تؤمر باإلنفاق، 

                                                             

 (.2/004)كثري، تفسري القرآن العظيم  ابن ((2

 (.2/22٦)السعدي، تيسري الكرمي املنان ((1
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إن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأته غنية، كلفت النفقة : وقال ابن حزم الظاهري
قال  {وعلى الوارث مثل ذلك}: عليه، وَل ترجع عليه بشيء مما أنفقته إن أيسر، لقوله تعاىل

 .زوجة وارثة، فعليها نفقته بنص القرآنال: علي رضي اهلل عنه
: ْلند لقول النيب  ؛اتفق الفقهاء على أن نفقة األقارب والزوجات جتب بقدر الكفاية. 1
 . ر نفقتها ونفقة ولدها بالكفايةفقد   .(2)«خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»
 :يشرتط لوجوب اإلنفاق على القريب ثَلثة شروط.  

أن يكون امللزم بالنفقة  :ثانياً . فقريًا َل مال له وَل قدرة له على الكسب أن يكون القريب: أوَلً 
أن يكون املنفق قريبًا  :ثالثاً . موسرًا مالكًا نفقة فاضلة عن نفسه إما من ماله وإما من كسبه

 .؛ ألن للقريب حقاً ِف مال قريبه ما دام ُمتاجاللمنفق عليه
  .، وَل للقادر على الكسب الذي يكفيه ما عدا األبأن النفقة َل جتب لذي مال إَل للزوجة .4
َل يشارك األَب أحد ِف اإلنفاق على أوَلده، كما َل يشاركه أحد ِف نفقة الزوجة؛ ألهنم . ٢

 .عليه غرم النفقة جزء منه، وإحياؤهم واجب كإحياء نفسه، وألن نسبهم َلحق به، فيكون
فإن تعدد األوَلد املوسرون، . أقرب الناس إليهماَل يشارك الولد ِف نفقة أبويه أحد؛ ألنه . ٦
 . تفاوتوا فيه زعت النفقة بقدر اليسار حيثوُ 

وأوجب احلنابلة . أيضًا نفقة زوجة أبيه ، وكذا يلزمهه املعسرالولد يلزمه تزويج أو إعفاف أبي . 0
نفقته، فيلزمه  على األب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان ُمتاجًا إىل إعفافه؛ ألنه تلزمه

وكل من لزمه إعفافه، لزمته نفقة زوجته؛ . إعفافه عند حاجته إليه، كما يلزم الولد إعفاف أبيه
 .يكون بإعطاء مهر املثل: واإلعفاف .ألنه َليتمكن من اإلعفاف إَل هبا

أما . نفقة األصول والفروع جتب باتفاق الفقهاء، فَل َتتاج ِف وجوهبا إىل قضاء القاضي. 8
ة األقارب اآلخرين، فمختلف ِف وجوهبا بني الفقهاء، فتحتاج إىل ما يقويها وهو قضاء نفق

  .القاضي

                                                             

 .رضي اهلل عنها متفق عليه من حديث عائشة ((2
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َل تسقط النفقة مبضي الزمان، وترجع الزوجة على زوجها بالنفقة املتجمدة، وهذا خبَلف  .٢
 .نفقة األقارب، فإهنا تسقط مبضي املدة؛ ألنه إذا مضى زمنها استغين عنها

تسقط النفقة املاضية باإلبراء أو اْلبة ويكون اإلبراء إسقاطاً لدين : اإلبراء من النفقة املاضية. 20
 . واجب

ولو ماتت املرأة مل . مل يكن للمرأة أن تأخذها من ماله ؛لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة . 22
 . يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها

والنفقة تسقط . ا له عليها مما أوجبه له عقد الزواجهو معصية املرأة لزوجها فيم: النشوز .21
  .بنشوز املرأة

وخرج معها ألجلها، فعليه نفقة احلضر فقط، َل نفقة السفر  زوجهامع  املرأة إن حجتو .  2
 .وأجوره، أما لو أخرجها معه فيلزمه مجيع نفقات السفر

يحًا ثابتًا ِف ذمته َل أصبحت دينًا صح ؛وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء. 24
 .يسقط إَل باألداء أو اإلبراء

إذا امتنع القريب من اإلنفاق على قريبة املستحق، وأصر على اَلمتناع مع قدرته ويساره، . 2٢
فإنه حيبس ولو كان أباً، للضرورة؛ ألن ِف اَلمتناع عن النفقة إهَلكًا للقريب، وِف احلبس محل 

  .اإلنسان، وهو أمر واجب شرعاً  على اإلنفاق حلفظ حياة
 ؛إذا تعدد مستحقو النفقة ومل يكن ْلم إَل قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليهم مجيعاً . 2٦

. و األنثى أو العاجز، ُث بزوجتهوجب عليه اإلنفاق، وإن مل يستطع بدأ بنفسه ُث بولده الصغري أ
 .تقدم الزوجة على الولد: وقال احلنابلة

خزينة »يكن للقريب املعسر أحد من األقارب املوسرين، كانت نفقته ِف بيت املال إذا مل  .20
وَل يطالب بتكفف الناس؛ ألن من وظائف بيت املال ِف اإلسَلم أن يتحمل حاجة « الدولة

  .احملتاجني وينفق عليهم بقدر حاجاهتم
 .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن َل إله إَل أنت أستغفرك وأتوب إليك

 .سعد بن السيد الشال: ب أبو عبد الرمحن املصريوكت
 .م 1/1021/ 1يوافقه  ه 22/0/2441


