 ‐ 207225ﺳﻮاﻻﺗ درﺑﺎرۀ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﻢ و ﯾ ﻓﺮزﻧﺪ دارم و ﻫﻤﺴﺮم ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎدرم از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ درآﻣﺪی ﻧﺪارد .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﻢ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ۱ :ـ ﻣﻘﺪار زﮐﺎت ﻓﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﻦ در ﺑﺎﻧ ﺣﺪود  ۱۵۰۰دﯾﻨﺎر ﭘﺲاﻧﺪاز دارم۲ .ـ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت
ﻓﻄﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ دارم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼ ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ و ﻃﻼی ﻫﻤﺴﺮم را ﺑﺪﻫﻢ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺼﻒ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ۳ .ـ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺪﻫﻢ؟
۴ـ دادن زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ واﺟﺐ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ دارﻧﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟ ۵ـ
آﯾﺎ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی دادن ﭘﻮل زﮐﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻢ و آن را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻢ؟ ۶ـ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ زﮐﺎت را دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ
ﮐﻤ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۷ـ ﻣﻘﺪار آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ادا ﻣﺷﻮد ﺑﺎ زﮐﺎت ﻣﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﻮدش را ﻣدﻫﺪ و ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾ ﺻﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﺬای ﺧﻮدش و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای وﺟﻮب زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨ از ﺛﺮوت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﯾ ﺳﺎل
از اﻣﺘﻼﮐﺶ ﺑﺬرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮ ﺷﺮوط ﻣﻮﺟﻮد در زﮐﺎت ﻣﺎل ﺑﺮای زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ رﺑﻄ ﺑﻪ داراﯾ ﺷﺨﺺ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮدش و
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﺷﺎن را ﻣدﻫﺪ ادا ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ) (12459و ).(49632
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ـ واﺟﺐ اﺳﺖ ،دادن زﮐﺎت ﻓﻄﺮ از ﻃﺮف ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن و
ﮐﻮدﮐﺘﺎن و ﭘﺪرﺗﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﺧﻮدش ﻣﺎﻟ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻨ ﮐﻪ در ﺷﻢ ﻣﺎدرش ﻫﺴﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻫﻢ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (146240و ) (124965ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
واﺟﺐ در زﮐﺎت ﻓﻄﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادا ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ زﮐﺎت را ﯾ ﺻﺎع
از ﻏﺬا ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺟﻮ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﮐﺸﻤﺶ ادا ﻣﮐﺮدﯾﻢ.
ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ ﻏﺬا را ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻨﺪم )ﯾﻌﻨ آرد ﮔﻨﺪم( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﺬا ﻫﻤﺎن ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آرد ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ذرت ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ ﯾﺎ
دﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎ و اﯾﻦ رای دوم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا زﮐﺎت ﯾ ﻧﻮع ﻫﻢدردی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻘﺮاﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
ﻏﺬاﯾ ﻏﯿﺮ از ﻏﺬای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎ او ﻫﻢدردی ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ از ﻏﺬای ﻋﺎدی و راﯾﺞ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادا ﻣﺷﻮد ﻧﻪ ﭘﻮل ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺳﻮال ﺷﻤﺎ آﻣﺪه و
ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮل.
ﺷﺨﺺ زﮐﺎت دﻫﻨﺪه اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ در زﮐﺎﺗﺶ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﻮرد زﮐﺎت ﻓﻄﺮ و ﭼﻪ درﺑﺎرۀ
زﮐﺎت ﻣﺎل و اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎی زﮐﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺨﺮد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (22888و ).(66293
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ﭼﻬﺎرم:
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،زﮐﺎت ﻣﺎل ﯾﺎ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ داده
ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ در ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن
ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ زﮐﺎت را از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ دارد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (81122و ).(43146
ﭘﻨﺠﻢ:
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺎ ﻏﺮوب آﺧﺮﯾﻦ روز از رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ داده ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎز
دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ ادا ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ زﮐﺎت ﺷﻤﺎ دﯾﺮﺗﺮ از ﻋﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺪ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗ ﮐﺎﻓ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮﯾﺪش را
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺷﻤﺎ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ آن را در وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﻪ زودﺗﺮ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (81164و ) (27016و ) (7175را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ زﮐﺎت ﻣﺎل ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ـ رﺑﻄ ﺑﻪ رﻣﻀﺎن و دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪ و ﯾ ﺳﺎل
از آن ﮔﺬﺷﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ زﮐﺎﺗﺶ ادا ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﯾ ﻣﺎه ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ زﮐﺎت ﻣﺎل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ زﮐﺎﺗﺶ را زودﺗﺮ ﺑﺪﻫﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (98528را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
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ﺗﻔﺎوت زﮐﺎت ﻓﻄﺮ و زﮐﺎت ﻣﺎل را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (145558ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺷﺸﻢ:
ﺑﺮای واﺟﺐ ﺷﺪن زﮐﺎت ﻧﻘﺪﯾﻨ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ:
اول :رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب.
و دوم :ﮔﺬﺷﺖ ﯾ ﺳﺎل از ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪن آن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎﻟ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ زﮐﺎﺗ ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ و ﯾ ﺳﺎل )ﯾﻌﻨ ﺳﺎل ﻗﻤﺮی( از وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﺬرد در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﮐﺎﺗﺶ واﺟﺐ
ﻣﺷﻮد.
ﻧﺼﺎب ﯾﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﻣﻌﺎدل  ۸۵ﮔﺮم ﻃﻼ ﯾﺎ  ۵۹۵ﮔﺮم ﻧﻘﺮه ﮐﻪ اﻧﺪازۀ واﺟﺐ در اﯾﻦ ﻣﺎل دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (50801و ) (93251ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﺨﺼﺗﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻﯾ زﮐﺎت ﻧﺪارد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(146692
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻧﺪ؛ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ دﯾﺮ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﺸ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺪون ﺷﺮم و اﺟﺒﺎر و از روی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ
ﻣﺧﻮاﻫﺪ و آﻧﺎن راﺿاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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