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و ھر، از نزدم گم شد، متأسفانه یکمقدار پولی را که برای اداء کردن زکات آماده نموده بودم: سوال  

چون نیت من این بود که، آیا زکات اداء شد، حاال تکلیف من چیست، چه کوشیدم پیدایش نکردم  

 زکات را اداء کنم، و یا اینکه مجددا زکات را بپردازم؟

باید دوباره زکات را ، زیرا برای مستحقین نرسید، مسئوله زکات اداء نشده استدر صورت : جواب  

.از مال خویش اخراج نموده و به فقراء و مستحقین بپردازید  

رد المحتار )پس اگر زکات ضایع شد از عھده اش ساقط نمی شود ( } فلو ضاعت ال تسقط عنه الزکاة { 
  15 -  2 –کتاب الزكاة ج 

  و ھرگاه زکاتش را ( } اته، اى عزلھا، فتلفت قبل أن يقبضھا الفقیر لزم رّب المال بدلھا و إن أخرج زك{ 

  بر مالک مال عوض آن، قبل از آنکه آنرا فقیر بگیرد، سپس ضایع شد، یعنی جدایش کرد، اخراج کرد

  2/269 –الشیخ منصور البھوتی در کتاب کشف القناع ) واجب می گردد

  

**                                      **                                  **  

  آیا برای ایجاد کردن محبت و دوستی در بین زن و شوھر از جادو کار گرفتن جایز است؟: سوال

  در سحر و جادو جز خسارت دنیوی و ضرر قطعی ُاخروی مفادی. این کار نا جایز و حرام است: جواب

  . ذیردو جز به ارادۀ اهللا جل جالله ھیچ امری و کاری انجام نمی پ، متصور نیست

  َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْیَماُن َوَلِكنَّ   { : اهللا متعال می فرماید
  

  َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد  الشَّْیاِطیَن َكَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت
  

  ْوِجِه َوَما ُھم ِبَضآرِّيَن ِبِه ِمْن َحتَّى َيُقوَال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر َفَیَتَعلَُّموَن ِمْنُھَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْیَن اْلَمْرِء َوَز
  

  رُُّھْم َوَال َينَفُعُھْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن الّلِه َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُض
  

  به آنچه شیاطین صفتان و ) گروھي از احبار يھود ( و (}  َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن 
  

  خواندند ، باور داشتند و از مي) بافتند و بر مردم به ھم مي( ن گناه پیشگانشان درباره سلطنت سلیما
  

  بردند كه سلیمان پیغمبر نبوده و بلكه جادوگر بوده است و با نیروي چه گمان مي.  ( آن پیروي نمودند 
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  سحر ، پريھا و پرندگان و بادھا را به زير فرمان خويش در آورده است و لذا شاه جادوگر كافري بیش 
  
   كفر نورزيده است ، و بلكه) دست به سحر نیالوده و ( و حال آن كه سلیمان ھرگز ) . وده است نب
  
  زيرا چنین سخناني را به ھم بافته و به پیغمبر.  ( اند پیشه ، كفر ورزيدهشیاطین صفتان گناه) اين ( 
  

  ) افات و از آثار بجا مانده خر( جادو و ) خدا سلیمان افتراء بسته و به جاي دستورات آسماني ، به مردم 
  

  اي كه طريق دو فرشته.  ( آموزند آنچه در بابل بر دو فرشته ھاروت و ماروت نازل گرديده بود مي
  

  آموختند و به ھیچ كس چیزي نمي) دادند سحركردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم ياد مي
  

  آموزيم و آنچه به تو مي( له آزمايش ھستیم كافر نشو ما وسی: گفتند ، مگر اين كه پیشاپیش بدو مي
  

  لیكن مردم نصیحت . آن را بشناس و خويشتن را از آن به دور دار . گردد ، به آشوب و كفر منتھي مي
  

  و در راھي از آن ( از ايشان چیزھائي آموختند ) . ھايشان سوء استفاده كردند نپذيرفتند و از آموخته
  

  آري اين شیطان صفتان گناه.  ( افكندند كه با آن میان مرد و ھمسرش جدائي مي )استفاده كردند 
  

  سرائیھاي گذشتگان را بھم بافتند و آن را گوئیھا و افسانهپیشه ، كفر ورزيدند ، چون اين گونه ياوه
  

  كسي  توانند بهنمي) خويش ( و حال آن كه با چنین جادوي ) وسیله آموزش جادو به يھوديان كردند 
  

  گرفتند كه و آنان قسمتھائي را فرا مي. زيان برسانند مگر اين كه با اجازه و خواست خدا باشد 
  

  دانستند ھر و مسّلمًا مي. رساند زيان داشت و بديشان سودي نمي) از لحاظ دنیا و آخرت ( برايشان 
  

  ه زشت و ناپسند است آنچه و چ. اي در آخرت نخواھد داشت كسي خريدار اين گونه متاع باشد ، بھره
  

           و علم و دانشي ( دانستند اگر مي) اند و آن را پیشه خويشتن ساخته( خود را بدان فروخته 
  

 102-بقره   ) .داشتند مي
   

**                                      **                                  **  

  عھدۀ از آیا بروم حج به انایش طرف از من اگر حاال ،کرد وفات و نتوانست اداء را فرض حج پدرم :سوال

  بودند؟ نکرده حج به وصیت ایشان که است آوری یاد قابل ،گردد می ساقط وی

  .شود می ساقط وی عھدۀ از دھید انجام را حج فریضۀ ) پدر ( متوفی طرف از شما اینکه :جواب

  علیهعلیه  اهللاهللا  ییصلصل اهللا رسول برای زنی که است روایت عنھما اهللا رضی عباس بن عبداهللا از صحیحین در

    نعمنعم  قالقال  عنهعنه  أفأحجأفأحج  الراحلة،الراحلة،  علىعلى  يثبتيثبت  الال  كبیرًاكبیرًا  شیخًاشیخًا  أبىأبى  أدركتأدركت  اهللاهللا  فريضةفريضة  إنإن    {{  ::گفتگفت  وسلموسلم  آلهآله  وو  

    وو  سالخوردگیسالخوردگی  ھنگامھنگام  ))  اهللاهللا  بیتبیت  حجحج  ((  جاللهجالله  جلجل  خداوندخداوند  فریضۀفریضۀ  ھماناھمانا  ((  }}  ..الوداعالوداع  حجةحجة  فىفى  ذلكذلك  وو

  ..بلیبلی  ::فرمودفرمود  ،،کنمکنم  حجحج  ایشانایشان  طرفطرف  ازاز  منمن  آیاآیا  ،،  تواندتواند  نمینمی  شدهشده  سوارسوار  شترشتر  بربر  کهکه  رسیدرسید  پدرمپدرم  بهبه  پیریپیری
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    ))  ..دادداد  رخرخ  الوداعالوداع  حجةحجة  دردر  واقعواقع  ایناین  وو

  علىعلى  المختارالمختار  الدرالدر  }}  جازجاز  غیرهغیره  عنهعنه  أحجأحج  أوأو  بنفسهبنفسه  فحجفحج..........الوارثالوارث  عنهعنه  فتبرعفتبرع  باالحجاجباالحجاج  اىاى  بهبه  يوصيوص  لملم  إنإن  وو  {{

  331331  ––  33  جج  ––  الغیرالغیر  عنعن  الحجالحج  بابباب  المحتارالمحتار  ردرد  ھامشھامش

  

**                                      **                                  **  

  اگر من تا مدت: در وقت ازدواج به عنوان شرط نکاح خانمش را اختیار داد و گفتيك شخص  :لسوا 

  ، تو آزاد ھستی و حق داری خودت را طالق بدھی،یک سال خبر تو نگیرم و مصارف خانه را نپردازم 

  ه نه آن شوھر آمد و نه خبر گیری کرد و نه مصارف خان، حاال که بیشتر از یک سال سپری شده است

  در این صورت آیا خانم حق طالق گرفتن را دارد یا خیر؟، را پرداخت

  تفویض طالق شرعا جایز است و در صورت مسئوله خانم مذکور اختیار دارد که پس از تحقق: جواب

  واهللا أعلم. شرط طالق بگیرد

  

**                                      **                                  **  

  کسی را نمی شناسم که از ، یگران زندگی می کنمدر یکی از شھرھای غربی و دور از د: سوال

  سوالم  این است که آیا در، ببخشید از اینکه شما را زحمت می دھم، وی سوالھایم را بپرسم

  حمام در حالت برھنه غسل کردن جایز است؟ و آیا در منزل در حالت تنھایی تقریبا شبه برھنه بودن 

  .شکرت، اشکال شرعی دارد؟ منتظر جواب شما ھستم

  ولی اگر، باید خاطر نشان ساخت که نزد جمھور علماء  ستر عورت در خلوت واجب می باشد:جواب

  وقیل یجوز أن { مانند قضای حاجت و غسل کردن در حمام مستور مشکلی نیست، ضرورت باشد

  غنیة المستملى) و گفته شده که جایز است برای غسل برھنه شود ( } یتجرد للغسل

    دربارۀدربارۀ  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی نه بودن در اتاق تنھا باید گفت شخصی از رسول اهللابرھاما در مورد 

    منمن  منهمنه  یستحیایستحیا  أنأن  أحقأحق  اهللاهللا  {{  ::فرمودفرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  آنحضرتآنحضرت  ،،پرسیدپرسید  خلوتخلوت  دردر  بودنبودن  برھنهبرھنه

    بخاریبخاری  ))شودشود  حیاحیا  ویوی  ازاز  کهکه  مردممردم  بهبه  نسبتنسبت  استاست  ترتر  حقحق  بربر  خداوندخداوند  ((  }}الناسالناس

  .لمان باید از فرشته ھای کرام الحافظین حیا کندعالوه بر آن مس

    الغائطالغائط  عندعند  إالإال  یفارقکمیفارقکم  الال  منمن  معکممعکم  فإنفإن  التعریالتعری  وو  إیاکمإیاکم  {{  ::فرمودفرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیپیامبر اسالم 

    بابا  آئینهآئینه  ھرھر  ،،بپرھیزیدبپرھیزید  شدنشدن  برھنهبرھنه  ازاز  ھانھان  ((  }}  أکرموھمأکرموھم  وو  فاستحیوھمفاستحیوھم  أھلهأھله  إلیإلی  الرجلالرجل  یفضییفضی  حینحین  وو

    وقتیکهوقتیکه  وو    حاجتحاجت  قضایقضای  ھنگامھنگام  دردر  مگرمگر  ،،شوندشوند  نمینمی  دوردور  شماشما  ازاز  کهکه  انداند  ))  ییفرشتگانفرشتگان  ((  کسانیکسانی  شماشما
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  ییترمذترمذ  .).)داریددارید  گرامیگرامی  رارا  آنھاآنھا  وو  نمائیدنمائید  حیاحیا  آنھاآنھا  ازاز  پسپس  ،،))  گزیندگزیند  میمی  خلوتخلوت  ((  شودشود  میمی  تنھاتنھا  خانمشخانمش  بابا  مردمرد

  ھمچنان حیا از فرشتگانی رعایت شود که عالوه از کرام الحافظین اند و در خانه ھا گردش می کنند

    الال  {{  ::فرمودفرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیرسول اهللا ، ی اھل منزل دعای رحمت و مغفرت می نمایند و برا

  داخلداخل  ،،باشدباشد  تصویرتصویر  وو  سگسگ  آنآن  دردر  ایکهایکه  خانهخانه  دردر  ھاھا  فرشتهفرشته    ((  }}  صورةصورة  الال  وو  كلبكلب  فیهفیه  بیتابیتا  كةكةالمالئالمالئ  تدخلتدخل

  مسلممسلم  ))  شوندشوند  نمینمی

  پس بھتر است، ازل می آینداز حدیث شریف فوق الذکر معلوم شد که فرشته ھای اند که داخل من

  .از آنھا نیز حیا شود

**                                      **                                  **  

  اگر کسی برای حج کردن از مردم بطور گدایی و خیرات پول طلب کند جایز است؟: سوال

  بوسیلۀ گدایی، که استطاعت و اقتدار مالی دارد، حج بیت اهللا المبارک بر کسی فرض است: جواب

  .صحیح نیستو خیرات 

  و حّج اين خانه واجب الھي (} َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِه َسِبیًال { : اهللا متعال فرمود

      97 -آل عمران .) براي رفتن بدانجا را دارند) مالي و بدني ( است بر كساني كه توانائي 

  رة على الزاد و الراحة فالفقھاء على أنه من شرط الوجوب فال وجوب أصال يتعلق بالفقیرو أما القد  {

  335 – 2 –ج  –البحر الرائق کتاب الحج }  الشتراط االستطاعة في آية الحج

  

**                                      **                                  **  

  تیمم کردم و نماز ، بوددر یکی از شبھای زمستانی که آب خیلی سرد بود و قابل استعمال ن: سوال

  آیا این تیمم و نماز صحیح است و یا خیر؟، فجر را خواندم زیرا اگر آب را گرم می کردم نماز قضا می شد

  غسل نموده و، شخص مسلمان باید در ھنگام ادای نماز وضو کند و اگر غسل واجب باشد: جواب

  ی بدون عذر شرعی بجای وضو و یا غسل و در این امر سھل انگاری نشود و اگر کس، نماز را اداء کند

  .که باید آنرا اعاده کند. تیمم نماید این کار وی جایز نبوده و نمازش باطل می باشد

  َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَھُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق { : اهللا متعال فرمود

   بسوی برخیزید که وقتی مومنان ای ( } َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبیِن َوِإن ُكنُتْم ُجُنبًا َفاطَّھَُّروْا

   تان پاھای ) بشوئید ( و را تان سرھای کنید مسح و آرنجھا تا تان دستھای و تان رویھای بشوئید پس نماز

  6 المائده .)کنید پاک خوب پس جنب باشید اگر و ھا شتالنگ تا
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  قبول نمی شود نماز( } ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ { : در صحیحین چنین وارد است

  .) یکی از شما وقتی که قضای حاجت کند تا اینکه وضو نماید

   ولی اگر آب موجود نباشد و یا استعمال آب به سبب بیماری ضرر داشته باشد در آنصورت تیمم

   َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا {. جایز است

   یکی بیاید یا سفر هب یا و  بیمار باشید اگر و ( } َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه

   بر بمالید پس را پاک خاک کنید تیمم پس آب نیابید پس زنان نزدیک باشید رفته یا حاجت قضای از شما از

   6 المائده ) آن از تان دستھای و تان ھای روی

  وْا َما َتُقوُلوَن َوَال ُجُنبًا ِإالَّ َعاِبِري َسِبیٍل َحتََّى َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْقَرُبوْا الصََّالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُم {
  

  ْم َتِجُدوْا َماء َتْغَتِسُلوْا َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَل
  

  اي كساني كه ايمان ( } ْا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّبًا َفاْمَسُحو
  

  گوئید ، و به نماز  دانید چه مي در حالي كه مست ھستید به نماز نايستید تا آن گاه كه مي! ايد  آورده
  

  و اگر. مسافر باشید كنید ، مگر اين كه  نايستید در حالي كه جنب ھستید تا آن گاه كه غسل مي
  
  در ھمه ( مريض يا مسافر بوديد و يا اين كه از پیشاب برگشتید ، و يا اين كه با زنان نزديكي كرديد و  
  

  چھره و دستھايتان را ) براي اين منظور ، با خاك ( آبي نیافتید ، با خاك پاك تیّمم كنید و ) اين احوال 
  

  43نساء )  .مرزنده است بیگمان خداوند عفوكننده و آ. مسح كنید 
 
  فصلیفصلی  سفرسفر  فیفی    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  کنا مع رسول اهللا: عن عمران بن حصین رضی اهللا عنه قال{ 

  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  قالقال  ماء،ماء،  الال  وو  جنابةجنابة  أصابتنیأصابتنی::قالقال  تصلی؟تصلی؟  آنآن  منعکمنعک  ماما  ::فقالفقال  معتزلمعتزل  برجلبرجل  ھوھو  فإذافإذا  بالناسبالناس

  در: عمران بن حصین رضی اهللا عنه روایت است که گفت از  (} علیك بالصعید  فإنه يكفیك:  وسلموسلم  

  گیریگیری  گوشهگوشه  شخصشخص  سپسسپس  ،،دادداد  نمازنماز  مردممردم  برایبرای  پسپس  بودیمبودیم    وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلیسفری با رسول اهللا 

    ،،نیستنیست  آبآب  وو  امام  شدهشده  جنبجنب  ::گفتگفت  شخصشخص  آنآن  بازداشت؟بازداشت؟  نمازنماز  ازاز  تراترا  چیزچیز  چهچه  ::گفتگفت  برایشبرایش  پسپس  دیددید  رارا

     علیهعلیه  متفقمتفق.).)استاست  کافیکافی  توتو  برایبرای  آنآن  وو  نمایینمایی  تیممتیمم  پاکپاک  خاکخاک  بابا  بایدباید  توتو  ::فرمودفرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  آنحضرتآنحضرت

  پس چون، نموده وضو شود) گرم ( در صورت مسئوله ولو نماز قضاء شود باید آب را قابل استعمال 

  .فلھذا نماز شما باطل بوده و باید اعاده گردد، اداء نشده است، شرط نماز که عبارت از وضو می باشد

  و من استیقظ آخر وقت صالة و ھو جنب و خاف إن{ : االسالم ابن تیمیه رحمه اهللا گفته است شیخ

  و کسیکه در آخر وقت نماز بیدار شد در   (} اغتسل خرج الوقت، اغتسل و صلي و لو خرج الوقت 

  )در این صورت ( ، حالیکه جنب باشد و خوف این داشت که اگر غسل کند وقت نماز خارج می شود



 

 

 

6 

  االختیارات الفقھیة.) ھر چند که وقت نماز خارج شود، ل نماید و نماز را بخواندغس

  : چنین ذکر شده است 216 – 1ھمچنان  در کتاب  رد المحتار باب التیمم ج 

 } قال في البحر فصار االصل أنه متى قدر على االغتسال بوجه من الوجوه اليباح التیمم اجماعًا{ 

  

**                                      **                                  **  

  رمی جمرات را ةمن از طرف وی نیاب، خانمم در اثنای رمی جمرات بیمار و ضعیف شده بود: سوال

  آیا این عمل من در شریعت جایز است؟، انجام دادم

  دا به شمامی خواھد خ( }  ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُیْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ : اهللا متعال می فرماید: جواب

  185بقره ) آسانی و نمی خواھد به شما دشواری

 )مشقتی شما بر کند مشروع که خدا خواھد نمی (} َما ُيِريُد الّلُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُكم مِّْن َحَرٍج {:ھمچنان
  6 مائده

  .بنابران در صورت بیماری و ضعف که عذر شرعی به حساب می رود وکالت رمی جمار جایز می باشد

  اگر چیزی از واجبات را بنابر عذر شرعی ترک کرد( } و ترك شیأ من الواجبات بعذر الشيء علیه و ل{ 

  275 – 2 –رد المحتار باب الجنایات ج .) بر وی چیزی نیست

  

**                                      **                                  **  

  .چگونه حج را انجام دھد،اگر زنی قبل از احرام حج حایضه شود: سوال

  ھمه ارکان و مناسک حج را ) افاضه ( بجز طواف فرضی، نی قبل از احرام حایضه شود اگر ز: جواب

  .اداء نماید ولی طواف افاضه را پس از طھارت انجام دھد

  افعلي ما يفعل الحاج غیر أال{ : برای عایشه رضی اهللا عنھا فرمود  وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  رسول اهللا

  مگر طواف خانه، را که حاجی انجام میدھد) مناسک(م بده آن انجا( } تطوفى بالبیت حتى تطھری 

  متفق علیه) را مکن تا اینکه طھارت حاصل نمایی ) کعبه( 

  إذا حاضت المرأة عند اإلحرام اغتسلت و أحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غیر أنھا ال تطوف بالبیت  {

  م نماید و ھر چه حاجی انجام غسل کند و احرا، چون زن ھنگام احرام حایض شود( }  حتى تطھر

  246 – 1 –باب التمتع ج  ھدایة.) طواف نکند تا اینکه طاھر شود) زن(مگر وی ، آنرا انجام دھد، میدھد

  

**                                      **                                  **  
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  .آیا با حج کردن ھمه گناھان معاف می گردد:سوال

  ،و از ھمه گناھان توبۀ نصوح نماید در صورتیکه حاجی فحش گویی و فسق را ترک نموده:جواب

  .إن شاء اهللا تعالی ھمه گناھان صغیره و کبیره اش بخشیده خواھد شد

  } من حج فلم يرفث، و لم يفسق رجع كیوم ولدته أمه{ : می فرماید وسلموسلم  آلهآله  وو  علیهعلیه  اهللاهللا  صلیصلی  رسول اهللا

  )بی گناه(او را زائیده بود  مانند روزیکه مادرش، کسیکه حج کند و فحش گویی نکرده و فسق ننماید( 

  متفق علیه.) باز می گردد

  عمره تا عمره( } العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما و الحج المبرور لیس له جزاء إال الجنة {  : ھمچنان

  متفق علیه)و حج مقبول مکافاتی جز بھشت ندارد) از گناه(محو کننده است آنچه را که در میان آنھاست 

  طر نشان ساخت که حقوق العباد داخل این عفو نمی گردد و نیز حقوق اهللا مانند قضاء نمازاما باید خا

  .و زکات را حتی الوسع اداء نماید

  )ابن عابدین(المحتار علی الدر المختار  رد} ....و قیل غیر المتعلقة باآلدمى....ھل الحج يكفر الكبائر؟ قیل نعم{
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