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 :بخشش کردناحادیث مربوط به  1

  :)تر از گفتار نیک باشد.سوگند به خدایی که جانم در دست اوست مردم هیچ انفاقی نکردند که دوست داشتنی»پیامبر )ص» 

  :)بهترین صدقه آن است که انسان علمی بیاموزد و سپس آن را به برادر خود آموزش دهد.»پیامبر )ص» 

  :)است، امر به معروف تو صدقه است، نهی از منکر تو صدقه است و نشان دادن راه به کسی که راه بلد نیست صدقه است، برداشتن لبخند زدن تو به روی برادرت صدقه »پیامبر )ص
 «دادن صدقه است. سنگ خارا و استخوان از سر راه صدقه است، خالی کردن آبی از دلو خود به دلو برادرت صدقه است. عیادت از بیمار صدقه است، جواب سالم را

 شان تیره شد و نزدیک گرداندن آنها به یکدیگر هر گاه از هم دور شدند.ای که خدا آن را دوست دارد عبارت است از اصالح میان مردم هر گاه رابطهصدقه»ام صادق )ع(: ام» 


