 ‐ 43609ﺣﻤﺖ از ﺗﺸﺮﯾﻊ زﮐﺎت
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ زﮐﺎت ﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ آن داﻧﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺘ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺣﻤﺖ از ﺗﺸﺮﯾﻊ زﮐﺎت ،ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﺳﻼم ﺑﻨﺪه؛ زﯾﺮا زﮐﺎت ﯾ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﺳﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣرﺳﺪ،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺷ ﻫﺪﻓ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺳﻌ در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﺳﻼم ﺧﻮد دارد.
 ‐۲زﮐﺎت دﻟﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ادا ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎل ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ اﺳﺖ،
و ﮐﺴ ﯾ ﭼﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ را ﻓﺪا ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ ﺑﺮای ﯾ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آن را ﺻﺪﻗﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺻﺪق ﺻﺎﺣﺐِ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ.
 ‐۳زﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎک ﺷﺪن اﺧﻼق اﻧﺴﺎن ﻣﺷﻮد و او را از زﻣﺮهی ﺑﺨﯿﻼن ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ در زﻣﺮهی ﮐﺮﯾﻤﺎن وارد ﻣﺳﺎزد.
زﯾﺮا زﮐﺎت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺎدت ﻣدﻫﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺬل ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﺬل ﻣﺎل ،ﯾﺎ ﺑﺬل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘﺎم؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺬل و
ﺑﺨﺸﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺮام وی ﻣﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺨﺸﺸ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺪر و
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎرﭼای ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺻﯿﺪش ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ﻧﺎراﺣﺖ و اﻓﺴﺮده ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺣﺎل ﮐﺴ
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ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮم و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ ﺧﻮ داده و اﮔﺮ روزی ﺑﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﮐﺴ ﺳﻮدی ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ دﻟﺘﻨ و ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﺷﻮد.
 -۴زﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮح ﺻﺪر و ﺷﺎدی درون ﻣﺷﻮد .اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎل ـ را ﺑﺒﺨﺸﺪ در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ از روی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی و
ﺧﻮشدﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﻧﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و دﻟﺶ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺎﺷﺪ!
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ و ﮐﺮم ﯾ از اﺳﺒﺎب ﮔﺸﺎﯾﺶ دل اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آن ﺳﻮد ﻧﻤﺑﺮد ﻣﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ
از روی ﺳﺨﺎوت و ﺧﻮشدﻟ ﻣﺎﻟﺶ را ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺎل از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد از دﻟﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آن
ﮐﻪ ﻣﺎل از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ ،وﻟ ﻫﻨﻮز در دﻟﺶ ﺟﺎی دارد از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
 -۵زﮐﺎت اﯾﻤﺎن اﻧﺴﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ :ﻫﯿﭻﯾ از ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﻤآورد ﺗﺎ آﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣدارد ﺑﺮای
ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺑﺪارد .ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺧﻮدت ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﺮادرت را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ.
 -۶زﮐﺎت و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ از ﻋﻮاﻣﻞ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿ ﮔﻮﯾﺪ و ﺳﻼم را
ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﺪ و ]ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﺎن[ ﻏﺬا دﻫﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺑﺷ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺸﺘ
ﺷﻮﯾﻢ.
 ‐۷زﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻮاﻧﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﺑﻧﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻧﻮا ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮادراﻧ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﯿ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ در ﺣﻖ
وی ﻧﯿ و اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﻪ اﻟَﻴﻚَ ]ﻗﺼﺺ) [۷۷ /و ﻧﯿ ﮐﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿ ﮐﺮده اﺳﺖ( .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮنﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﺒﺴﺘ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد ،و زﮐﺎت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
اﻧﺴﺎن ﻫﻢ از ﯾ ﺳﻮ ﯾ ﻓﺮﯾﻀﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
 ‐۸زﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن اﻧﻘﻼب ﺧﺸﻢ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺷﻮد؛ زﯾﺮا وﻗﺘ ﻓﻘﯿﺮان ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺮ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارد ﺳﻮار ﻣﺷﻮد و در ﻫﺮ ﮐﺎﺧ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﺶ ﻣﮐﺸﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺧﻮرد ...در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﻣﺮﮐﺒ ﺟﺰ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺰ زﻣﯿﻦ ﺳﺮد ﻧﺪارد ،ﺑﺷ در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در ﺣﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻧﯿﻮﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻓﺮو ﻣﻧﺸﯿﺪ و ﻫﻢ ﺟﻠﻮی آن ﺷﻮرش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮادراﻧ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﻣﺎن ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ...در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در دل
آﻧﺎن ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ.
 ‐۹زﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ و زورﮔﯿﺮی و ﻏﺎرت و دﯾﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺷﻮد .زﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﻓﻘﯿﺮان از ﺟﺎی
دﯾﺮی ﺗﺎﻣﯿﺪ ﻣﺷﻮد و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از اﻣﻮال ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣرﺳﺪ آنﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﻧﻤداﻧﻨﺪ و اﻏﻨﯿﺎ را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻮﮐﺎراﻧ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن دﺳﺖ درازی ﮐﺮد.
 ‐۱۰ﻧﺠﺎت از ﮔﺮﻣﺎی روز ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺻﺪﻗﻪی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻋﻼﻣﻪ
آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۵۱۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ـ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪی اﻟﻪ ـ زﯾﺮا ﺳﺎﯾﻪی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪای داد و آن را
ﭼﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻧﺪاﻧﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را اﻧﻔﺎق ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 ‐۱۱اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ او آﮔﺎﻫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ زﮐﺎت
اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ اﺣﺎم آن و اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد و ﻧﺼﺎب زﮐﺎت و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن درﯾﺎﻓﺖ آن و
دﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺪاﻧﺪ.
 ‐۱۲زﮐﺎت ـ ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ـ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺣﺴ و ﻣﻌﻨﻮی اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﻣﺷﻮد .وﻗﺘ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را
ﺑﺪﻫﺪ ،آن ﻣﺎل از آﻓﺖﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ روزیاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
آﻣﺪه :ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻢ ﻧﺸﺪ ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۲۵۸۸و اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﯿﻞ اﻣﻮال
ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آﺗﺶ ﺳﻮزی ﯾﺎ ﺿﺮر ﻣﺎﻟ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﺧﺮج از دﺳﺖ ﻣٔﻫﺪ.
 ‐۱۳زﮐﺎت ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺧﯿﺮ ﻣﺷﻮد .در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﻮﻣ زﮐﺎت اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺎران از آﻧﺎن ﺑﺎز
داﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ رواﯾﺖ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۲۰۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۴در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ )(۳۷۵۹
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۵ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺮگ ﺑﺪ را دﻓﻊ ﻣﮐﻨﺪ.
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 -۱۶ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮو آﻣﺪن اﺳﺖ ،درﮔﯿﺮ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
 ‐۱۷ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺷﻮد .رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺻﺪﻗﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ آب ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺎﻣﻮﺷ آﺗﺶ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۱۳۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۷ ،۶ /۴
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