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 اعریف زوات  ٍصذلِ فطر

ذکــر مــی کنــد کــو گفــ  صــدقو فطــر وزکــات فطــر ىــردو « نبــ ة ز زكــاة الفطــر»کتــابصــاحب  
 درست است ، وبرای گف  ىردو نصوصی از اثار موجود می باشد.

زکـــات وصـــدقو ی فطـــر در ســـال دوم ىدـــری فـــرض گردیـــد ، ومعنـــی ان اینکـــو بـــو ســـبب  روزه 
تـاجنی آن مـی دىـی ، رمضان تو صدقو وزکاتی را پرداخت می کنی وآنـرا جهـت ثـواب بـرای زل

وبعضــــی اىــــل علــــم مــــی گوینــــد: صــــدقو ی فطــــر فــــاطر  فــــو وىدیــــو ی رمضــــان از طــــرف ا  
 سبحانو وتعالی می باشد.

ومسیت صــدقا الفطــر بــ لع يةــا عطیــا عنــد الفطــر یــراد  ــا ادل وبــا مــن ا ، علمــاء مــی گوینــد:
تلع ادل وبـا، ومسیـت زكـاة فإعطاؤىا دلستحقها ز وقتها عن طیب نفس، یظهر صدق الرغبا ز 

مـــن تزكیـــا الـــنفس، وتطهریىـــا مـــن أدراةـــا وتنمیتهـــا للعمـــل وج ىـــا  -خالصـــا    -دلـــا ز بـــ ذلا 
 .[ٔصفحو نب ة ز زكاة الفطر ] لنقصو.

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 حىوت زوات فطر

از ابن عباس روایت است : "فرض رسول ا  صلی ا  علیـو و سـلم زکـاة الفطـر طهـرة للصـائم 
من اللغو و الرفـث، و طعمـا للمسـاکنی فمـن أداىـا قبـل الصـالة فهـی زکـاة مقبولـا، و مـن أداىـا 

 (  ٓٛٗٔبعد الصالة فهی صدقا من الصدقات( )صحیح ابن ماجا 
دار از سـخنان بیهـوده  ی روزه را بو عنـوان پـاک کننـدهپیام  صلی ا  علیو و سلم زکات فطر »

و دشنام و بعنوان رزق و خوراکی برای مساکنی واجب کرده است. پـس ىـر کـس آنـرا قبـل از 
ظلــــاز )عیــــد( بدىــــد، آن زکــــاتی قبــــول اســــت و ىــــر کــــس آنــــرا بعــــد از ظلــــاز عیــــد پرداخــــت کنــــد 

 «. شود( ب ظلیای علچون )سایر( صدقات است )بو عنوان زکات فطر زلسو  صدقو
 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
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 زوات فطر تر چِ وساًی ٍاجة است؟

اش داشـتو  زکات فطر بـر ىـر مسـلمان آزادی کـو بـیش از قـوت یـک شـبانو روز خـود و خـانواده
باشد، واجب است. و بر شخص واجب است کو زکات فطر خود و کسانی را کو نفقـو آةـا 

 بپردازد.  –اگر مسلمان باشند  –بر عهده او است مانند علسر و فرزندان و خدمتکارش 
بصــدقا الفطــر عــن الصــغری  -صــلی ا  علیــو وســلم-رســول ا  از ابـن عمــر روایــت اســت: "أمــر

 (  ٗ/ٔٙٔبیهقی  –والکبری واحلر والعبد شلن متونون(. )صحیح 
بـــو دادن زکـــات فطـــر از کوچـــک و بـــزر، و آزاد و بـــرده، و   -صـــلی ا  علیـــو وســـلم-پیـــام  »

 «.  کسانی کو نفقو آةا بر عهده مشا است امر فرموده است
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 همذار زوات فطر

مقدار واجب برای ىر نفر نیم صاع از گندم یا یک صاع از خرما یا مویز یا جو یا کشـک یـا 
شـــوند ماننـــد بـــرن  و ذرت و ماننـــد اینهـــا کـــو بـــو  ســـایر چیزىـــایی اســـت کـــو جـــایگزین اینهـــا می

 شوند.  عنوان قوت مصرف می
گویـد :  زبـری اسـت کـو می دلیل اینکو مقدار واجـب از گنـدم نـیم صـاع اسـت حـدیث عـروه بـن

احلـر مـنهم و ادلملـوک  –عـن أىلهـا  r"أن أمساء بنت أبی بکر کانت خترج علی عهد رسـول ا 
 ((  ٕ/ٖٗمدین من حنطا أو صاعا من متر، بادلد أو بالصاع ال ی یقتاتون بو" )الطحاوی  –
زاد و بــــردة امســــاء دخــــ  ابــــوبکر در زمــــان پیــــام  صــــلی ا  علیــــو و ســــلم زکــــات فطــــر افــــراد آ»

داد کو مقـدار آن دو مـد گنـدم )دو مشـت متوسـط( بـا یـک صـاع خرمـا بـود،  اش را می خانواده
 «.  کردند با مد و صاعی کو قوت را با آن پیمانو می
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و دلیـل وجـوب یـک صـاع از غــری گنـدم حـدیث ابوسـعید خـدری اســت کـو گفـت : "کنـا طلــرج 
زکاة الفطر صاعا من طعام أو صـاعا مـن شـعری، أو صـاعا مـن متـر. أو صـاعا مـن أقـط أو صـاعا 

 من زبیب( )متفق علیو( 
ما زکات فطر را کو مقدار آن یک صاع از طعـام یـا یـک صـاع از جـو یـا یـک صـاع از خرمـا »

 «.  دادمی صاع از کشک یا یک صاع از مویز بود می یا یک
گـرم، در   ٓ٘ٚىر صاع برابر چهار ُمّد )مشت متوسط( است و ىـر ُمـّد تقریبـو برابـر اسـت بـا 

کیلو گرم کو برابر با یک صـاع یعنـی چهـار ُمـّد  ٖ نتیدو زکات فطر برای ىر فرد برابر است با 
 میباشد. 

 گوید :  ( میٓٚ/ٙنووی در شرح مسلم )
اند ولــی ابوحنیفــو آن را جــایز دانســتو  عامــو فقهــاء دادن قیمــت ســای جــنس را جــایز ندانســتو»

و پروردگـار تـو » (و مـا کـان ربـک نسـیا  )گومی: قول ابوحنیفـو مـردود اسـت چـون  می«. است
بــود خــدا و  و اگــر پرداخــت قیمــت بــو جــای جــنس جــایز می«. ىرگــز فراموشــکار نبــوده اســت

ـــابراین توقـــف بـــر وـــاىر نصـــوص بـــدون  ریـــف و ت ویـــل  یرســـول او، آن را بیـــان م فرمودنـــدن بن
 واجب است.

ابـو سـعید خـدری رضـی ا  عنـو مـی فرمایـد: مـا درزمـان رسـول ا  صـلی ا  علیـو و سـلم یــک 
دادمی)رواه  صــاع از گنــدم یــا جــو یــا خرمــا یــا کشــک یــا کشــمش را بــرای ىــر نفرزکــات فطــر مــی

 (  ٜ٘ٛمسلم-٘ٓ٘ٔفاری
ُکنَّــا طُلْــرُِج فِــی َعْهــِد َرُســوِل اللَّــِو صــلی ا  علیــو و ســلم یـَــْوَم » یگــری مــی فرمایــد: ودر حــدیث د

 (  ٓٔ٘ٔاْلِفْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم، وََکاَن طََعاَمَنا الشَِّعرُی َوالزَّبِیُب َوايَِقُط َوالتَّْمُر. )فاری:
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ا  صـلی ا  علیـو و سـلم   یعنی: ابوسعید خـدری رضـی ا  عنـو مـی گویـد: مـا در زمـان رسـول
یــام، جــو، کشــمش، کشــک و یــک صــاع از طعــام را صــدقو فطــر میــدادمی. و طعــام مــا در آن ا

 خرما بود. 
پس روشن می شـود کـو زکـات فطـر بایـد یـک صـاع از طعـام باشـد وىرصـاع برابـر بـا چهـار مـد 

 است. 
ای مـــ ىب گـــرم( تعبــری شـــده اســت وایــن قـــول علمــٓٓ٘کیلــو وٕگـــرم تــآٓٗکیلــو وٕو بــو)

 شافعی و بعضی دیگر است. 
شـــــیال االســـــالم ابـــــن تیمیـــــو رتـــــو ا  مـــــی فرمایـــــد: زکـــــات فطـــــر پرداخـــــت مـــــی شـــــود از قـــــوت 
بلد)منطقو(ماننــد بـــرن  وغـــریه ،اگرچـــو شـــخص تــوان پرداخـــت مـــوارد مـــ کور در حـــدیث را ىـــم 
ت داشــتو باشــد وایــن قــول اک ــر علمــا واصــح اقــوال اســت، کــو علانــا اصــل در دادن آن مســاوا

 .   (ٗ/٘٘ٗوبرابری با فقرا است. )الفتاوی الک ی 
خرمـا و...(کـو  -جـو -ابن قیم جوزی رتو ا  می فرماید: این چند مـورد از حبوبـات )گنـدم

در احادیث آمده نشانگر آن است کو در آن زمـان در مدینـو غـ ای غالـب مـردم علـنی چیزىـا 
ری باشــد بایــد ازآن بپردازنــد اگرچــو بـوده و اگــر درجــایی یــا زمــانی دیگــر قــوت غالـب چیــز دیگــ

غ ایشــان غریازحبوبــات، م ــل شریوگوشــت و مــاىی باشــد. وایــن قــول رهــور علمــا وقــول ارجــح 
اســـت ومقصـــود از پرداخـــت زکـــات فطـــر یکســـانی بـــا مســـاکنی اســـت، درطعـــام روزعیـــد، یعنـــی 

 (.  ٕٔ/ٖغ ای مسکنی ىم درآن روز علانند بقیو مردم باشد.) اعالم ادلوقعنی 
ن ردی است بر عمل کسانی کو فقط بو دادن گندم بسنده مـی کننـد وخودشـان از  ـ ین و ای

طعــام در طــول ســال وروز عیــد اســتفاده مــی کننــد.اما دادن خــوراکی ىــای دیگــر ماننــد لوبیــا و 
روغــن و طلــود و غریه،چنانکــو بعنــوان غــ ایی معمــولی در ســرزمینی اســتفاده مــی شــد، بطوریکــو  

یـو را دریافــت مـی کننــد ،مـی توانــد بـا آةــا بـرای روز عیدشــان غــ ایی کسـانیکو از مســاکنی فطر 
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درسـت کننـد جـایز اسـت وگرنـو  ـ  اسـت کـو طعـامی داده شـود کـو بتواننـد بـا آن در روز عیـد 
 برای خود غ ایی فراىم آورند کو با بقیو فرقی نداشتو باشد. 

وص اسـت چـون زکـات و دادن پول بو جای طعام بـو عنـوان زکـات فطـر سلالفـت صـریح بـا نصـ
فطــر عبـــادت اســـت واصــل در عبـــادت تـــوقیفی بــودن اســـت وخـــدا ورســولش صـــلی ا  علیـــو و 

 سلم حکمت آنرا    می دانند. 
امام نـووی رتـو ا  مـی فرمایـد: عامـو فقهـا دادن قیمـت)پول( بـو جـای طعـام را جـایز ندانسـتو 
انــد، چــون اگــردادن پــول جــایز مــی بــود خــدا و رســول صــلی ا  علیــو و ســلم آن را بیــان مــی 

امــام مالــک فرمودند)شــرح امــام نــووی بــر صــحیح مســلم( وایــن قــول امــام شــافعی وامــام اتــد و 
 است. رتو ا  علیهم
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 زهاى پرداخت زوات فطر

 پرداخت نکردن بو موقع آن بدون ع ر حرام است. 
از ابن عباس روایت است : )فرض رسول ا  صلی ا  علیـو و سـلم زکـاة الفطـر طهـرة للصـائم 
من اللغـو و الرفـث، و طعمـا للمسـاکنی، فمـن أداىـا قبـل الصـالة فهـی زکـاة مقبولـا، ومـن أداىـا 

 (  ٓٛٗٔبعد الصالة فهی صدقا من الصدقات( )صحیح ابن ماجا 
دار از سـخنان بیهـوده و  کننـده روزه را بـو عنـوان پاکپیام  صلی ا  علیو و سلم زکات فطـر »

دشــنام و بعنــوان رزق و خــوراکی بــرای مســاکنی واجــب کــرده اســت، پــس ىــر کــس قبــل از ظلــاز 
ای علچـون  )عید( آن را بپردازد، آن قبول است و ىر کس بعد از ظلـاز عیـد آن را بدىـد صـدقو

 «. د(شو  )سایر( صدقات است. )بو عنوان زکات فطر زلسوب ظلی
از ابــن عمــر روایــت اســت : )أمــر رســول ا  صــلی ا  علیــو و ســلم بزکــاة الفطــر أن تــودی قبــل 

 خروج الناس إلی الصالة( )متفق علیو( 



 (11)                                                      فطر      )صذلِ(احىام ٍهسائل زوات
 

پیــام  صــلی ا  علیــو و ســلم دســتور داد تــا زکــات فطــر قبــل از خــروج مــردم بــرای ظلــاز عیــد، »
 «. پرداخت شود

خر رمضان شروع شده و تـا قبـل از ظلـاز عیـد ادامـو زکات فطر از بعد از غروب خورشید روز آ
خواىــد داشــت ولــی جــایز اســت کــو زکــات فطــر یــک یــا دوروز قبــل از عیــد بــو کســی کــو آن را 

 گرید پرداخت شود :  می
از نافع روایت است : "کان ابـن عمـر یعطیهـا الـ ین یقبلوةـا، و کـانوا یعطـون قبـل الفطـر بیـوم 

 (  ٖ/ٖ٘ٚ/ٔٔ٘ٔأو یومنی( )فاری 
داد و بــو آنــان یــک یــا دو روز  کردنــد مــی ابــن عمــر زکــات فطــر را بــو کســانی کــو آنــرا قبــول می»

 «.  شد قبل از عید داده می
 البتو رأی رهور اىل علم این می باشد کو قبل از عید واجب است.

شــیال ابــن ع یمــنی رتــو ا  مــی گویــد: پرداخــت زکــات فطریــو بعــد از ظلــاز عیــد جــایز نیســت، 
بــدلیل حــدیث ابــن عبــاس رضــی ا  عنــو : )فــرض رســول ا  صــلی ا  علیــو وســلم زکــاة الفطــر 
طهـــرة للصـــائم مـــن اللغـــو و الرفـــث، و طعمـــا للمســـاکنی، فمـــن أداىـــا قبـــل الصـــالة فهـــی زکـــاة 

پیام  صـلی ا  علیـو وسـلم زکـات »د الصالة فهی صدقا من الصدقات( مقبولا، ومن أداىا بع
دار از سخنان بیهوده و دشنام و بعنوان رزق و خـوراکی بـرای  کننده روزه فطر را بو عنوان پاک

مساکنی واجب کرده است، پس ىـر کـس قبـل از ظلـاز )عیـد( آن را بپـردازد، آن قبـول اسـت و 
ای علچــون )ســایر( صــدقات اســت. )بــو عنــوان  ىــد صــدقوىــر کــس بعــد از ظلــاز عیــد آن را بد

(. مگــر آنکــو فــرد بــرای تــاخیری خــود عـــ ر ٜٗ٘ٔابــوداو د )«.شــود( زکــات فطــر زلســوب ظلی
داشتو باشد، م ال بو صورت ناگهانی خـ  آمـدن عیـد بیایـد، و بـرای شـخص شلکـن نباشـد کـو 

عــامی نــزد او نباشــد ) کــو قبــل از ظلــاز عیــد زکــات دىــد، یــا آنکــو انســان در بیابــان باشــد و ط
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بعنوان زکات فطر بدىـد(، در ایـن حالـت اسـت کـو تـاخری در پرداخـت زکـات فطریـو تـا بعـد از 
 (  ٖٕٖظلاز عید ایرادی ندارد." )فقو السنا للنساء، ص 

امـا اگــر بعـد از ظلــاز عیـد پرداخــت شـود مرتکــب گنـاه شــده اسـت و بایــد توبـو کنــد، زیـرا تــاخری 
، چــون  خری حـرام اسـت : باتفـاق ایـن تــا گفتو اســت ســت. ابـن رسـالندر پرداخـت زکـات حـرام ا

، پس علانگونـو کـو تـاخری ظلـاز واجـب از وقـت  گناه است و فطریو نیز زکات است تاخری زکات
. )"نیــــل ايوطــــار"  اســــت، تــــاخری فطریــــو از روز عیــــد نیــــز حــــرام وگنــــاه  گنــــاه و حــــرام اســــت آن
(ٗ/ٕٔٛ  .)) 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 زوات فطرهستحماى 

 ٓٙزکات فطر بو علان اصنافی کو استحقاق زکـات را دارنـد بایـد پرداخـت شـود چنـان کـو آیـو 
َهــا َواْلُمَ لََّفــِا :»ســوره توبــو بــو آن نــاطق اســت  َــا الصَّــَدقَاُت لِْلُفَقــرَاء َواْلَمَســاِکنِی َواْلَعــاِمِلنَی َعَلیـْ ِإظلَّ
« فِـی َسـِبیِل اللّـِو َوابْـِن السَّـِبیِل َفرِیَضـًا مِّـَن اللّـِو َواللّـُو َعلِـیٌم َحِکـیمٌ قـُُلوبـُُهْم َوِفی الرِّقَاِب َواْلغَـارِِمنَی وَ 

.  ٗ. متصــدیان ]گــردآوری و پخــش[ آن ٖ. بینوایــان ٕ. هتیدســتان ٔصــدقات تنهــا بــو »یعنــی:
ــــو دســــت آورده مــــی . در ]راه آزادی[ ٘شــــود)تازه مســــلمان شــــده انــــد(  کســــانی کــــو دلشــــان ب

. در راه مانـــــــده ٛ. بـــــــو رلاىـــــــدین فـــــــی ســـــــبیل ا  و بـــــــو ٚن)بـــــــدىکاران( . وامداراٙبردگـــــــان 
 «.  اختصاص دارد. ]این[ بو عنوان فریضو از جانب خداست و خدا دانای حکیم است

ــاَة اْلِفطْــِر »ولــی چنــان چــو در فرمــوده رســول خــدا صــلی ا  علیــو وســلم بــو آن اشــاره شــد:  زََک
زکــــات فطــــر پــــاک کننــــده روزه دار از « »لرَّفَــــِث َوطُْعَمــــًا لِْلَمَســــاِکنیِ طُْهــــرًَة لِلصَّــــائِِم ِمــــْن اللَّْغــــِو َوا

صـحیح سـنن ابـن «)سخنان بیهوده و فحش و ناسزا است و طعـامی بـرای مسـاکنی مـی باشـد
( پس فقرا و مساکنی شایستو تـرین اصـناف بـو پـرداخ  زکـات ٜٗ٘ٔابو داوود -ٓٛٗٔماجو

 فطر ىستند . 
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داده ظلــی شــود ، خصوصــا بــو مالىــای مبتــدع امــروزی ، زکــات وزکــات فطــر بــو مالىــای امــروز 
فطر در صورت نفهمیدن بو شخص زانی درست بـوده امـا بـرای مبتـدع ىرگـز درسـت نیسـت ، 

 زیرا از دین میخورد وعلیو دین آنرا مصرف می کند.
ل ا در درجو ی اول سعی کنید کو خود زکات فطر را بو اصناف فوق بدىید تا خیـال خـود را 

کرده باشید و مطمئن شوید کو تکلیف خود را بو ضلو صحیح اصلام داده اید، ىر چنـد   راحت
اگر م سسو یا افرادی متعهد گردند کو فطریا مردم را بو طریق نقـد عادالنـو و کارشناسـی شـده 

آوری ظلاینــد و ســپس بــر اســاس مقــررات فقهــی اقــدام بــو خریــد قــوت غالــب شــهر ظلاینــد و  رــع
باشـد. امـا اگـر احتمـال مـی دىیـد   و توزیع آن داشتو باشند، بالمانع میوکالت در خرید قوت 

کو شلکن اسـت زکـات فطریـو درسـت تقسـیم نشـود یـا بـو افـراد مسـتحق کـو در فـوق اشـاره شـد 
داده ظلی شود، در آنصورت نباید زکات خویش را بو آةا دىید، بلکو بر مشا واجب اسـت کـو 

حقنی بدىیــد در غــری اینصــورت مشــا بریءال مــو خــود شخصــا زکــات فطریــو ی خــود را بــو مســت
 طلواىید شد و گناه آن بر گردن مشاست کو در این امر کوتاىی کرده اید. 
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 حىن وسیىِ زوات فطر را ًذّذ ، ٍآیا هیتَاًذ آًرا تعذا تذّذ؟!

"واجــب اســت بــر کســی کــو زکــات فطــر خــود را پرداخــت نکــرده بــو  شــیوخ احلــرمنی مــی گوینــد:
سـوی خــدا توبـو کنــد و طلـب اســتغفار ظلایـد، زیــرا او بـا نــدادن زکـات گناىکــار اسـت، و بــر او 
واجب است کو آنرا بـو مسـتحقنی بپـردازد، و البتـو پرداخـت آن بعـد از ظلـاز عیـد بعنـوان صـدقو 

   ( ٖٙٛ/ٜ"اللدنا الدائما لإلفتاء" ) ای از صدقات زلسوب می شود ) نو زکات(". 
فقهای امت اسالم اتفاق دارند کو زکـات فطـر در آخـر رمضـان واجـب مـی گـردد ، امـام نـووی 
رتــو ا  در منهــاج الطــالبنی مــی فرمایــد: بــا آغــاز شــب عیــد، دادن فطــر واجــب مــی گــردد لــ ا 

نیســتن ســنت دادن زکــات فطــر نــوزادی کــو بعــد از غــروب شــب عیــد متولــد مــی شــود واجــب 



 (13)                                                      فطر      )صذلِ(احىام ٍهسائل زوات
 

اســـت قبـــل از ظلـــاز عیـــد پرداخـــت شـــود و بـــو تـــ خری انـــداختنش از روز عیـــد حـــرام اســـت ولـــی 
 تعدیل در پرداخت زکات فطر از علان آغاز رمضان جایز است . 

حال اگر بدون ع ر بو تاخری افتاد، شخص ضمن توبو، باید مقدار زکات را بـو فقـرا پرداخـت  
گردید با تـاخری انـداخ  بـو بعـد  زاینکو زکات فطریو واجبمتفق ىستند کو بعد ا  کند زیرا فقها

گــردد، بلکــو بصــورت دیــن و وام در ذمــو  از ظلــاز عیــد ) حتــی بــدون عــ ر( پرداخــت ســاقط ظلی
ـــاقی می کو بـــر وی واجـــب شـــده اســـت شخصـــی کنـــد ولـــو  کـــو آن را پرداخت مانـــد تـــا زمانی ، ب

. قـبال  آن از روز عید فطر جایز نیستاینکو درآخر عمرش باشد. و اتفاق دارند،براینکو تاخری 
مـن أداىـا قبـل الصـالة، فهـی زکـاة مقبولـا، ومـن أداىـا بعـد :»  نیزآمد کو در حدیث آمـده اسـت

، زکـات او پ یرفتـو  ]ىـرکس آن را پـیش ازظلازعیـد پرداخـت« الصالة، فهـی صـدقا مـن الصـدقات
 .  [ لی پرداختو استقو معمو ، او یک صد ، و ىرکس آن را بعد از ظلاز عید پرداخت است
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دادى زوات فطر از پَل ًمذ درست ًثَدُ ٍخالف لترآى ٍحتذی    

 است:

 .یستصدقو فطر  از پول نقد درست ن یازکات فطر 
وزلــدث  یالبــزر، را اصلــام داده اســت ،  شــ یدوخطــا یدىــد)پول( میفطــر خــود را نقــد زکــات

)از  میآور  یمـ ریونرا ب یمتنو!! ق یگویدوم یدآ یانسان م یکو:زمانیگویدم یعصر عالمو البان
در دو  یـنا یکـو!! درحالریفقـ یسـودمند تـر اسـت بـرا یـن( ایمدىـ یغ ا صدقو فطر را مـ یمتق

 ،  یگرددخطاء واقع م
اســـت کـــو گفتـــو  یـــزیچ ینکمـــ    یـــناســـت ، ا یتعبـــد یواول: علانـــا آن سلـــالف نـــص وقضـــ مرتبـــو

 .یشودم
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،  آگــاه بــاش کــو او  یماســت ن بــرادرم! علانــا شــارع حکــخطرنــاک  یلــیدوم: خ یــواز ناح ولــی
غـ اىا را فـرض  یـنصـاع از ا یـکامـت  یکرده تا بـرا  یوح یام شاست بو پ یاندگار جهانر رو پ
 ن یدظلا
 یمــتبـا خــارج ظلـودن صــدقو فطـر از ق نیکـو مصــلحت فقـرا ومســاک  یکننــدم یـانب نیآةـا چنــ امـا

 والنور([. یاذلد)سلسلا یالش ی   است.]برگرفتو از نوار صوت
امام نـووی رتـو ا  مـی فرمایـد: عامـو فقهـا دادن قیمـت)پول( بـو جـای طعـام را جـایز ندانسـتو 
انــد، چــون اگــردادن پــول جــایز مــی بــود خــدا و رســول صــلی ا  علیــو و ســلم آن را بیــان مــی 

 امــام مالــکفرمودند)شــرح امــام نــووی بــر صــحیح مســلم( وایــن قــول امــام شــافعی وامــام اتــد و 
 رتو ا  علیهم است.

بــا توجــو بــو اینکــو نصــوص وارده در ایــن زمینــو بدینگونــو مــی گویــد: ابــو مالــک بــن الســید ســا  
اســت کــو زکــات فطــر را از طعــام رایــ  منطقــو بایــد پرداخــت کــردن بنــابراین اصــل نیــز پرداخــت 
زکـــات از طعـــام رایـــ  اســـت نـــو قیمـــت آنن مگـــر آنکـــو در آن ضـــرورت یـــا مصـــلحت راجحـــی 

 پ.( ٗٛ،صٕنجتو باشدن وا  اعلم )فقو السنو ةف
بـو فرمـوده اك ریـت اىـل علـم، جـایز نیسـت كـو پرداخـت زكـات فطـر، شیال  ابن باز مـی گویـد: 

نقـداً صــورت پـ یرد. زیــرا كــو خـالف نــص رسـول ا  صــل  ا  علیــو وسـلم و صــحابو رضــ  ا  
 (.ٕٖ/ٗٔعنهم است.)الفتاوي 
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 ص هتَفی:صذلِ فطر ترای ضخحىن دادى 

زکــات فطــر و یــا ىــر زکــات دیگــری بــرای میــت داده ظلیشــود، زیــرا میــت دیگــر مکلــف نیســت، 
مگـر اینکــو زکـات فطــر و یـا زکاهتــای دیگـرش را در حــال حیـات نــداده باشـد کــو در اینصــورت 
ـــد مقـــدار آن زکـــات پـــس از مـــرگش توســـط مریاثـــ انش پرداخـــت شـــود زیـــرا ایـــن زکـــات حـــق  بای
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خداوند اسـت کـو ماننـد قـرض بـر گـردنش مانـده و تـا آن زکـات داده نشـود از گـردنش ظلیافتـد. 
پیـــام  صـــلی ا  علیـــو و ســـلم فرمودنـــد: "فـــدین ا  أحـــق أن یقضـــی" )متفـــق علیـــو(، یعنـــی: " 

 قرض خداوند اولی تر است کو پرداخت شود". 
ی او قربـانی کننـد، ولـی اگـر و در مورد قربانی نیز علینطور، میت دیگـر مکلـف نیسـت کـو سـا

منظورتــان اینســت کــو مــ ال یــک گوســفند   قربــانی کنــد و ســپس گوشــتش را بــو فقــراء بدىــد و 
 ، زیرا ثواب صدقو بو میت مریسد. ثواب این صدقو را بو میت اىدا کند جائز است
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 م اهیساى زوات فطر تر حسة گر

کیلـــو گـــرم میباشـــد، و قـــول راجـــح علمـــاء اینســـت کـــو از  ٖ مقـــدار زکـــات فطـــر تقریبـــا بـــو انـــدازه 
غالـــب غـــ ای آن شـــهر و یـــا روســـتا داده میشـــود ماننـــد بـــرن ، خرمـــا، ذرت، و غـــریه، یعنـــی از 
غـــ ایی کـــو در آن شـــهر خـــوردنش معمولیســـت، و بایـــد بـــو فقـــرای آن شـــهر داده شـــود و نظـــر 

داخــت قیمــت و پــول ســای غــ ا صــحیح نیســت بلکــو بایــد غــ ا رهــور اىــل علــم آنســت کــو پر 
 داده شود علانطور کو پیام  صلی ا  علیو و سلم و اصحابش آن کار را اصلام داده اند. 

کیلـو گـرم از  ٖ و مقدار زکات فطـر ىـر سـال ثابـت اسـت و تغیـری ظلیکنـد، یعنـی تقریبـا برابـر بـا 
غ ای معمولی آن شهر، ولی میتواند قیمت آن مقدار را بو اصلمنهای خرییـو تقـدمی کنـد و آةـا 
از عهده خرید غ ا قبل از ظلاز عید برآیند، و در اینصورت شلکن است ساالنو قیمـت آن غـ ا 

کیلـو گـرم غـ ا بـو ازای  ٖ کند، ولی اگر فواىد خودش این کار را اصلـام دىـد پـس مقـدار تغیری  
 ىر نفر خانواده اش قبل از ظلاز عید باید بو فقراء بدىد. 
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ى را تِ عٌتَاى زوتات   ویلَ گٌذم هعادل آ (3)آیا هیتَاى تِ جای

 د؟  رفطر پرداخت و
زکـــات فطـــر بـــر ىـــر مســـلمانی)کو بـــیش ازقـــوت یـــک شـــبانو روز خـــود و خـــانواده اش را داشـــتو 

 باشد( واجب است: 
ُهَمـا قَـاَل: فـَـَرَض َرُسـوُل اللَّـِو صـلی ا  علیـو وسـلم زََکـاَة اْلِفطْـِر َصـاًعا  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضـَی اللَّـو َعنـْ

، َوالـــــ ََّکِر َوايُنـْ َـــــی، َوالصَّـــــِغرِی َواْلَکِبـــــرِی، ِمـــــَن ِمـــــْن مَتْـــــٍر أَْو َصـــــاًعا ِمـــــْن َشـــــِعرٍی، َعَلـــــی اْلعَ  ْبـــــِد َواحْلُـــــرِّ
 (  ٖٓ٘ٔاْلُمْسِلِمنَی، َوأََمَر ِ َا أَْن تـَُ دَّی قـَْبَل ُخُروِج النَّاِس إَِلی الصَّالِة. )فاری:

ر ا  صـلی ا  علیـو وسـلم صـدقو فطـر را بـ یعنـی: ابـن عمـر رضـی ا  عنهمـا مـی گویـد: رسـول 
مــرد و زنب بــزر، و کوچــکب بــرده و آزاد مســلمان، فــرض قــرار داد و مقــدار آن را یــک صــاع 
 خرما و یا یک صاع جو، تعینی فرمود. و دستور داد تا قبل از ظلاز عید فطر، پرداخت گردد. 
امــا اگــر در میــان کســانی کــو نفقــو آن ىــا را بــو ىــر مناســبتی بــر عهــده دارد فــردی وجــود داشــتو 

خداونـــد مـــ من نیســـت یـــا بـــو اســـالم معتقـــد نباشـــد ماننـــد کمونیســـت ىـــا و افـــراد باشـــد کـــو بـــو 
الئیــک و بــی دیــن، از پــرداخ  زکــات فطــر بــرای آن ىــا معــاف اســت چــون آن ىــا کافرنــد و 

 زکات فطر اختصاص بو مسلمانان دارد .
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 دادى زوات فطر اعضای خاًَداُ تر دٍش ویست؟

 ٍحىن زوات فطر هْواى

پرداخــت زکــات فطــر بــر ىــر مســلمانی چــو کوچــک و چــو بــزر،، مــ کر یــا م نــت فــرض عینــی 
اسـت، یعنـی بایـد تــک تـک افـراد ایـن واجــب را بـو اصلـام برسـانندن )بــو شـرطیکو بـیش از سلــارج 
یـــک شـــبانو روزش، مالـــک یـــک صـــاع ) دو نـــیم کیلـــو( خـــوراکی رایـــ  منطقـــو )در شـــب عیـــد( 

 باشد( 
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فـَـَرَض َرُســوُل اللَّــِو صــلی » عمررضــی ا  عنهمــا آمـده اســت کــو: در حـدیث متفــق علیــو از ابـن 
 َــی ا  علیــو وســلم زََکــاَة اْلِفطْــِر َصــاًعا ِمــْن مَتْــٍر أَْو َصــاًعا ِمــْن َشــِعرٍی َعَلــی احْلُــرِّ َواْلَعْبــِد َوالــ ََّکِر َواْيُنْـ 

لیـو وسـلم یـک صـاع از خرمـا یـا جـو رسول خـدا صـلی ا  ع« »َوالصَِّغرِی َواْلَکِبرِی ِمْن اْلُمْسِلِمنیَ 
را بـــر ىـــر مســـلمانی ) چـــو آزاد و چـــو بـــرده و چـــو مـــرد و چـــو زن و چـــو کوچـــک و بـــزر،( بـــو 

 «.  عنوان زکات خامتو رمضان واجب گردانده است
بر طبق این حـدیثن بـر مـرد الزم نیسـت کـو زکـات فطـر علسـر و پـدر و مـادر خـود را بپـردازد، 

د، بــاز لزومــی نـــدارد کــو زکــات آةــا را بپــردازد، حــال چــو فقـــری امــا اگــر فرزنــدان وی بــال  باشــن
باشــند و چــو غنــی، امــا اگــر فرزنــدانش نابــال  بودنــدن چنانکــو آن بچــو ىــا دارای امــوالی بودنــد 
پــس زکــات فطــر بایــد از مالشــان داده شــود، ولــی اگــر دارای مــال نبودنــد، پــس در اینصــورت 

ی اگــر پــدر از فرزنــدان جــدا شــده و آةــا پــیش زکــات آةــا را بایســتی پدرشــان پرداخــت کنــد حتــ
 مادرشان و  ت حضانت مادر زندگی کنند. 

امــام نـــووی رتــو ا  مـــی گویــد: "اگـــر کـــودک مــالی نداشـــت پــس زکـــات فطــر او بـــر عهـــده ی 
پدرش است، و ابن من ر گفتو کو بو اراع بر پـدر الزم اسـت کـو زکـات فطـر او را بدىـد، امـا 
اگــر کــودک خــود دارای مــال بــود زکــاتش را از آن مــال بدىــد و ایــن رای ابوحنیفــو و زلمــد و 

   ( .ٛٓٔ/ٙ"اجملموع" ) ور است". اتد و اسحاق و ابو ث
و اگر کودک پدر نداشت، در آنصورت زکات فطر آةا بر عهده ی مادرشان اسـت یـا کسـی  

 کو سرپرستی آةا را برعهده دارد. 
ابن قدامو رتو ا  می گوید: "بر مادر واجب است کـو زکـات فطـر بچـو ىـایش را در صـورت 

 نیفو و شافعی نیز است.." )ادلغنی ابن قداما( نبود پدر پرداخت ظلاید، و این رای ابوح
امــا سرپرســت خــانواده مــی توانــد زکــات اعضــای  ــت تکفــل خــود را پرداخــت ظلایــد ىــر چنــد 
علــانطور کــو گفتــو شــد بــر او واجــب نیســت مگــر در مــورد فرزنــدان نابــالغش کــو مــال و دارایــی 
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ی اگـر رلنـون دارای مــال ندارنـد، علچنـنی ایـن حکــم در مـورد فـرد رلنــون نیـز صـادق اسـت، یعنــ
توانــد از مــال او بــود، بــر سرپرســت او الزم نیســت کــو از مــال خــود زکــات وی را بدىــد و مــی 

 زکاتش را بدىد. 
و البتــو برخــی از علمــا فرمــوده انــد کــو زکــات فطــر تــابع نفقــو اســتن یعنــی بــر پــدر یــا سرپرســت 

جـب اسـت )ماننـد زن و خانواده واجب است کو زکات فطـر کسـانی کـو نفقـو ی آةـا بـر او وا
اوالد( را پرداخت ظلاید )مگر آنکو خـود حاضـر شـوند از بـاب تـ ع زکـات خـویش را پرداخـت  

)یعنی ر سرپرسـت واجـب نیسـتکنند(، اما ىرگاه آةا بو مال و غنا رسیدند، پرداخت زکات بـ
اگر سرپرست حاضر نشد زکـات آةـا را پرداخـت کنـد، تـرک واجـب نکـرده اسـت و کسـی ظلـی 

 تواند او را رلبور کند( و این رای ارجح  است. 
علچننی فطریو مهمانان شب و روز عید بر صاحبخانو نیست و علچنـنی فطریـو کسـانی کـو در 

کـو غـ ای سـحری و افطـاری نیـز کننـد بـا این طول ماه مبارک رمضان در منزل کسی زندگی می
شــیال ابــن جــ ین و احســان ســای آةــا پرداخــت کنــد.  کننــد، مگــر از بــاب فضــیلت تنــاول می

رتـو ا  مـی گویـد: "اگـر در منطقـو ای فقـریی وجـود نداشـتن یـا آنکـو اگـر فقـری داشـتند ولـی 
کننـد بلکـو طعامهایی را کو ) بعنوان زکـات فطـر( مـی گرینـد نیـاز نداشـتند یـا خـود مصـرف ظلـی  

آنــرا بــو نصــف قیمــت مــی فروشــند، و از طرفــی پیــدا کــردن فقرایــی )در علــان منطقــو( کــو طعــام 
دریافتی خود را مصرف می کنند، شلکن نبود، در آنصورت جایز است کو قیمـت زکـات را در 

 الشـیال عبـد ا  بـنآن منطقو بو آن فقراء داد." )الفتاوی اجل ینیا فی ايعمال الدعویا لفضیلا 
امــا بــا توجــو بــو اینکــو زکــات فطــر، زکــاتی اســت کــو بــا پایــان یــاف  رمضــان .( ٖٖجــ ین ص 

واجب می گردد و پرداخت آن بر ىر مسلمانی چو کوچک و چـو بـزر،، مـ کر یـا م نـت کـو 
بـــیش از سلـــارج یـــک شـــبانو روزش، مالـــک یـــک صـــاع )دو و نـــیم کیلـــو( خـــوراکی رایـــ  منطقـــو 

تـی فقرایـی کـو از زلـل زکـات فطـر بـو آةـا طعـام مـی رسـد و باشد، واجب می شـودن بنـابراین ح
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طعام رسیده بو آةا آنقـدر باشـد کـو بتواننـد غـ ای شـب عیـد خـود را فـراىم آورنـد و مـازاد ىـم 
 داشتو باشندن پس دادن زکات فطر بر آةا نیز واجب است. 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
)تتی  گصهی اَاًذ زوات فطر خَد را تِ هادر تسر )ًَاسِ(آیا ًَُ

 تذّذ؟   تی اش(

تــوان زکــات را بــو کســانی کــو دادن نفقــو بــو آةــا واجــب اســت  بــر اســاس رای رهــور فقهــا ظلی
ىــای پســری و دخــ ی  ماننــد پــدران و نیاکــان و مــادران و مــادربزر، و پســران و دخــ ان و نوه

خـــود داد. ولـــی امـــام مالـــک پـــدر بـــزر، و مـــادربزر، و فرزنـــدان پســـران را اســـت ناء کـــرده وگفتـــو 
 شود.  شان ساقط می تواند بداةا بدىد. چون نفقو شند میاست اگر فقری با

امــا برخــی از علمــا فرمــوده انــد کــو دادن زکــات بــو کســی کــو نفقــو ی او بــر فــرد زکــات دىنــده 
واجب نیست، صحیح می باشد، م ال اگر زنی کو پری شده و فرزنـدی نـدارد تـا نفقـو ی او را 

ست، یعنـی بـر پسـر پسـرش واجـب اسـت تـا بپردازد، در آنصورت نفقو ی او بر فرزند پسرش ا
نفقو ی او را بدىد، در آنصـورت دادن زکـات توسـط پسـر پسـر بـو آن زن صـحیح نیسـت زیـرا 

کــو بســود خــودش  او بایــد نفقــو اش را بدىــد، و اگــر زکــات را بــداةا بدىــد کــاری را اصلــام داده
 کند.  باشد و از وجوب نفقو آنان بر خویش  جلوگریی می می

فقــو زن بــر پســر پســر یعنــی نــوه اش واجــب نباشــد، در آنصــورت چنانکــو زن فقــری یــا امــا اگــر ن
 مسکنی باشد، می توان زکات فطر را بو او داد. 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 آیا ترای جٌیي)طفل در ضىن هادر( زوات فطر است؟

دادن زکــات فطریــو ســای جنــنی الزم نیســت، ولــی مســتحب اســت کــو زکــات فطــر جنــنی را نیــز 
 داد. 
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اما برای این استحباب ىیچ دلیلی از عمل پیـام  صـلی ا  علیـو وسـلم ثابـت نشـده اسـت، و 
 ثابت نشده کو ایشان زکات فطر جننی را نیز امر بو پرداخت کرده باشند. 

مان خالفت خود، زکات فطر جننی را نیـز مـی پرداخـت چنانکـو اما ع مان رضی ا  عنو در ز 
( از تیـــد از بکـــر و قتـــاده آورده اســـت کـــو: "إن ٙٓٛعبـــدا  بـــن اتـــد حنبـــل در "مســـائل" )

ع مـــان کـــان یعطـــی صـــدقا الفطـــر عـــن الصـــغری و الکبـــری واتـــل" یعنـــی: ع مـــان رضـــی ا  عنـــو 
 زکات فطر کوچک و بزر، و جننی را می داد. 

( آرده اســـت: "أنـــو اخـــرج عـــن اجلنـــنی" یعنـــی: ٕٕٔ/ٖن ابـــی شـــیبو در مصـــنف خـــود )و یـــا ابـــ
 ع مان رضی ا  عنو زکات فطر جننی را خارج می کرد. 

و باید توجو داشت کو سنت خلفای اربعو )ابوبکر و عمـر و ع مـان و علـی( رضـی ا  عـنهم 
 لم می فرمایند: ارعنی برای مسلمانان سنت است چنانکو پیام  صلی ا  علیو وس

فعلیکم بسنتی و سنا اخللفاء الراشدین ادلهدینی، متسکوا  ا وعضوا علیها بالنواجـ .. » ..... 
 صحیح(.  -ابن ماجو -ترم ی-امام اتد-ابو داوود «.) 

یعنـی: ...پـس بـر مشـا بـاد کـو بـو ســنت مـن و سـنت خلفـای راشـدین ىـدایت یافتـو بعـد از مــن 
 متسک جویید و بر آن با دنداةای کرسی خویش گزیده و آنرا زلکم گریید. 

بنــابراین بــر طبــق ایــن فرمــوده ی پیــام  صــلی ا  علیــو وســلم ، مــا مســلمانان تــابع ســنت پیــام  
راشدین خواىیم بود و ل ا از این جهت ظلی تـان ادعـا ظلـود کـو صلی ا  علیو وسلم و خلفای 

پرداخت زکات فطر سـای جنـنی بـدعت اسـت، و کسـانیکو چنـنی گوینـد اىـل گمراىـی ىسـتند  
 علیو وسلم را نادیده می گریند.  کو فرموده ی رسول ا  صلی ا 

بـرای جنـنی  "نکتو ای کو الزم بـو ذکـر اسـت، اینسـت کـو اسـتحباب پرداخـت زکـات فطـری ی
مربوط بـو جنینـی مـی شـود کـو در او روح دمیـده باشـد، یعنـی از چهـار مـاه بـو بـاال باشـد، زیـرا 
اگر زیر چهار ماه باشـد چـون در او روح دمیـده نشـده در حقیقـت او جـزو انسـان زنـده تلقـی 
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ــاُکْم َکْیــَف َتْکُفــُروَن بِاللَّــِو وَُکنــُتْم أَْموَ »ظلــی شــود چنانکــو ا  تعــالی مــی فرمایــد:  بقــره «)اتــاً فََ ْحَی
ٕٛ  ) 

روحــی(  شــوید؟! در حــالی کــو مشــا مردگــان )و اجســام بــی یعنــی: چگونــو بــو خداونــد کــافر مــی
 بودید ، و او مشا را زنده کرد. 

یعنی بعد از دمیده شدن روح بعنـوان یـک انسـان زنـده زلسـوب مـی گـردد و لـ ا بعـد از دمیـده 
جنــنی در شــکم مــادر روی مــی دىــد، دادن  شــدن روح کــو پــس از چهــار مــاه از شــکل گــریی

زکـــات فطـــر ســـای او مســـتحب اســـت و قبـــل از آن چهـــار مـــاه مســـتحب نیســـت. وا  اعلـــم" 
 .( ٕٙٔ)برگرفتو از: شرح ادلمتع، عالمو ابن ع یمن،ص

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
 ًیاز تِ ًصاب هالی دارد؟ آیا زوات فطر

باید توجـو کـرد کـو زکـات سـرفطره نصـاب مـال نـدارد تـا اینکـو فـواىیم نصـاب آنـرا تعیـنی کنـیم، 
زکــات ســرفطره بــر ىــر مســلمانی کــو توانــایی تــامنی خــوراک یــک شــب و روز خــود را  چــرا کــو 

اســت، و سرپرســت خــانوار بایــد زکــات فطــر متــام کســانی را کــو خــرج و  داشــتو باشــد، واجــب 
زن و فرزندان و خـدمتکارانی کـو او سرپرسـتی اموالشـان را  ست اعم از نفقو آن ىا بر عهده او 

   بپردازد . بر عهده دارد باید در صورت توانایی 
پس آنکسـی کـو گفتـو بایـد فـالن مقـدار پـول داشـتو باشـید تـا زکـات فطریـو بـر او واجـب شـود! 

تنهــا نیســت، زیــرا زکــات فطــر بــرخالف زکــات مــال دارای نصــاب نیســت،  ایــن ســخن صــحیح 
ىر مسلمانی کو عالوه بر سلـارج یـک شـبانو روزش، مالـک  آنچو کو مشروط شده اینست کو: 

پـــس بـــر او زکـــات فطـــر واجـــب اســـت، و نیـــازی  یـــک صـــاع خـــوراکی رایـــ  منطقـــو نیـــز باشـــد، 
    باشد. نیست تا چهار میلیون یا کم  و یا بیش  در حساب داشتو 
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ــ ک صــاع از قــوت غالــب )ماننــد بــرن ( را و ىــر شخصــی بایــد مقــدار یــک صــاع خرمــا و یــا ی
    بو مستحقنی بپردازد و ىر صاع تقریبا دو و نیم کیلو است. بعنوان زکات فطر 

 
•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 

 احادی  ضعیف پیراهَى زوات فطر

 حدی ی در این باره از پیام  صلی ا  علیو وسلم وارد شده اما ضعیف است. 
امـــام ســـیوطی در "اجلـــامع الصـــغری" از جریـــر بـــن عبـــدا  رضـــی ا  عنـــو روایـــت کـــرده کـــو پیـــام  

شــهر رمضــان معلــق بــنی الســماء وايرض، وال یرفــع إلــی ا  إال »صــلی ا  علیــو وســلم فرمــود : 
مــاه رمضــان در بــنی آمســان و زمــنی معلــق اســت و خــدای متعــال آنــرا »یعنــی : «. بزکــاة الفطــر
 «. رد جز با پرداخت زکات فطرباال ظلی ب

ـــاب "فـــی  القـــدیر" ســـبب  خـــود ســـیوطی حـــدیث را ضـــعیف دانســـتو اســـت، و منـــاوی در کت
ایـــن حـــدیث را ابـــن جـــوزی در "الواىیـــات" ذکـــر کـــرده، و گفتــــو : »ضـــعف آنـــرا بیـــان کـــرده : 

صحیح نیست، چونکو شخصی بنام "زلمـد بـن عبیـد البصـری" در سـند اسـت کـو رلهـول مـی 
 «.  باشد
اگر صحیح ىـم باشـد وـاىر آن بـر »نی عالمو البانی حدیث را ضعیف دانستو و گفتو : علچن

ایــن داللــت دارد کــو قبــولی روزه رمضــان وابســتو بــو پرداخــت زکــات فطــر اســت، ىــرکس زکــات 
فطــر ندىــد روزه اش قبــول ظلــی شــود، و تاجائیکــو مــی دا  ىیچیــک از اىــل علــم چنــنی چیــزی 

 (.  ٖٗبا اختصار از "سلسلا ايحادیث الضعیفا" )«. نگفتند .. و حدیث صحیح نیست
پــس ىرگــاه حکــم بــو ضــعف حــدیث داده شــد، دیگــر ظلــی تــوان گفــت کــو روزه رمضــان جــز بــا 
پرداخت فطریو پ یرفتو نیست، زیرا چننی حکمی از پیام  صلی ا  علیو وسلم شناختو نشـده 

 است. 
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س رضـی ا  عنـو آمـده کـو گفـت : ( از ابن عبآٜٙٔو این درحالیست کو در سنن ابوداود )
فـــرض رســـوُل ا  صـــلی ا  علیـــو وســـلم زکـــاة الفطـــر طُْهـــرًة للصـــائم مـــَن الّلغـــو والرّفـــث وطُْعمـــًا »

 (.  ٕٚٗٔحسنو ايلبانی فی "صحیح أبی داود" )«. للمساکنی
دار از  ی روزه رســـول خـــدا صـــلی ا  علیـــو وســـلم زکـــات فطـــر را بـــو عنـــوان پـــاک کننـــده»یعنـــی: 
 «.  بیهوده و دشنام و بعنوان رزق و خوراکی برای مساکنی واجب کرده است سخنان

این حدیث حکمـت پرداخـت زکـات را بیـان کـرده اسـت، یعنـی زکـات فطـر نقصـی کـو در روزه 
وارد شده است را ج ان می کند، ولی نگفتو کو قبولی متام روزه ىا وابسـتو بـو پرداخـت زکـات 

 فطر است. 
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  تر عْذُ ویست؟ )زى طالق ضذُ(زى هطلمِ زوات فطر
زکــات فطــر بــر ىــر مســلمانی واجــب اســت، ىــم بــر خــودش و ىــم بــر کســانی کــو مســئول نفقــو 
آةاسـتن ماننــد علســر و فرزنــدان و بقیــو کــو مسـئول نفقــو آةاســت، ىــم زکــات فطــر خــودش و 

 ىم این افراد را باید پرداخت کند. 
 ( .  ٔٚٚ/  ٕ( ، و "تلخیص احلبری" )ٖٔٔ/  ٙنگاه بو : "اجملموع" )

زکـات فطـر بـر خـود انسـان و سـای کسـانی کـو نفقـو آةـا بـر وی : » علمای حـرمنی مـی گوینـد
 «.  واجب است از رلو علسرش الزم است، زیرا نفقو علسر بر عهده اوست

 ( . ٖٚٙ/  ٜ" فتاوی اللدنا الدائما لإلفتاء " )
بــائن نباشــد )طــالق بــار اول و دوم(، مادامیکــو ىنــوز و اگــر زن طــالق داده شــود و طــالق او 

دوران عده او بو انتهاء نرسیده باشد، در آنصورت ىنوز نفقو وی بر عهده شوىرش اسـت، و 
زکات فطر ىم تابع نفقو است، چـون ىنـوز نفقـو وی بـر عهـده شـوىرش اسـت پـس فطریـو وی 

 را نیز باید بدىد. 
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اصــحاب مــا گفتنــد : فطریــو علســر کــو طــالق »تــو : ( گفٗٚ/  ٙامــام نــووی در " اجملمــوع " )
 «.  رجعی است مبانند نفقو اش بر شوىرش واجب است

البتــو بعضــی از فقهــاء گفتنــد : شــوىر ملــزم بــو پرداخــت زکــات فطریــو علســرش نیســت، بلکــو بــر 
خـــود زن واجـــب اســـت، و ایـــن مـــ ىب امـــام ابوحنیفـــو و رای برگزیـــده عالمـــو ابـــن ع یمـــنی ىـــم 

 ىست. 
بــا ایــن وجــود از بــاب احتیــاط شایســتو اســت کــو مــرد بــرای بــریء ال مــو ســاخ  خــویش زکــات 

را بپـردازد، ولـی اگـر عـده او بـو امتـام  –کو ىنوز عده اش متام نشـده   –فطریو علسر مطلقو اش 
رســید و مــرد وی را نــزد خــود بازگشــت نــداد، در آنصــورت طــالق بــائن شــده و از آن بــو بعــد 

 ودش )زن مطلقو( می دىد یا کسی کو مسئول نفقو اوست. زکات فطریو را یا خ
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آیا زوات فطر را در اهَرات خیریِ ٍیا هساجذ ٍهذار  دادُ هی 

 اَاًین؟

زکـات فطـر بـو فقـرای مسـلمانان داده مـی شـود بـو آةـایی کـو در »علمای حرمنی گفتو اند کو :
» د از ابـن عبـاس رضـی ا  عنـو کـو گفـت : شهر زکات دىنـده ىسـتند، بـو دلیـل روایـت ابـوداو 

ــَرَض َرُســوُل اللَّــِو َصــلَّی اللَّــُو َعَلْیــِو َوَســلََّم زََکــاَة اْلِفْطــِر، طُْهــرًَة لِلصَّــائِِم ِمــْن اللَّْغــِو َوالرَّفَــِث،  َوطُْعَمــًا فـَ
ی  دهپیــام  صــلی ا  علیــو وســلم زکــات فطــر را بــو عنــوان پــاک کننــ»یعنــی : ..«. لِْلَمَســاِکنِی 

دار از ســـخنان بیهـــوده و دشــــنام، و بعنـــوان رزق و خـــوراکی بــــرای مســـاکنی واجـــب کــــرده  روزه
 (.  ٜٓٙٔأبو داود )«. است..

البتــو جــایز اســت آنــرا بــو فقــرای دیگــر شــهرىا کــو نیــاز بیشــ ی دارنــد فرســتاد، امــا گ اشــ  آن 
 «.  برای ساخت مسدد یا یا امورات خرییو جایز نیست
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آیا هی اَاى یه صاع هختلط از دٍ جٌس هختلف را تعٌَاى زوتات  

 :فطر داد؟ 
فقهاء در مورد جواز اخراج زکات فطر بوسیلو یک صاع از دو یا چند جنس سلتلف اخـتالف 

 رأی دارند : 
قول اول : صـحیح و جـایز نیسـت، و ایـن قـول شـافعیو و ابـن حـزم اسـت، زیـرا وـاىر نصـوص 
وارده بــر آن داللـــت دارنــد کـــو زکــات فطـــر بایســـتی بــو ازای ىـــر نفــر یـــک صــاع از نـــوع معینـــی 
خوراک باشد، اگر قرار باشد م ال نصف صاع را از یک خوراک و نصـف دوم را از خـوراک 

 ابق نصوص وارده عمل نکرده امی. دیگری هتیو کرد، در آنصور مط
( ، " فــــــا ا)تـــــــاج" ٛٔٔ/ٕ(، "مغنــــــی ا)تــــــاج" )ٜٜ-ٜٛ/ٙنگــــــاه کنیــــــد بــــــو : "اجملمــــــوع" )

(ٖ/ٖٕٖ  . ) 
ـــد :  ـــو از نصـــف صـــاع جـــو و نصـــف خرمـــا، جـــایز »امـــام ابـــن حـــزم مـــی گوی دادن زکـــات فطری

نیســت، و علچنــنی پرداخــت پــول و قیمــت آن اصــال درســت نیســت، زیــرا ایــن روش سلــالف بــا 
 (.  ٜٕ٘/ٗ"ا)لی" )«. آنچیزی است کو رسول ا  صلی ا  علیو وسلم فرض کرده است

ول احنـاف و حنابلـو اسـت، و گفتنـد : چـون یـک قول دوم : صحیح و جـایز اسـت، و ایـن قـ
طهــری نفـــس کـــو علــان بـــرآوردن نیــاز خــوراک فقـــری و ت  –صــاع سلــتلط از چنـــد طعــام مقصــود را 

 ( .ٖ٘ٙ/ٕو "حاشیا ابن عابدین" ) (ٖٛٔ/ٖنگاه کنید بو"اإلنصاف" )زلقق می گرداند.  -است 
ت از ســنت نبــوی صــلی ا  قـول راجــح علــان قــول اول اســت، چــرا کــو اصلــام آن بــو معنــای تبعیــ

علیــو وســلم اســت، و صــحابو نیــز علیگونــو زکــات فطــر را داده انــد، و کســی کــو صــاعی از دو 
 نوع خوراک را بدىد مطابق امر پیام  صلی ا  علیو وسلم عمل نکرده است. 

 .حکم دادن آرد بعنوان زکات فطر بو فقراء 
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 حىن دادى زوات از جَاری  

بــــود کــــو در نــــزد شــــیال ابوعبیــــدا  درس تفســــری مــــی خوانــــدم ، از ایشــــان  ٜٖ٘ٔرمضــــان سالـــــــ
خـــواىری پرســـید کـــو در منطقـــو ی مـــا از جـــواری صـــدقو فطـــر مـــی دىنـــد ، وی گفـــت درســـت 

وا   .است وحدی ی در سنن ابـی داؤد مـی آیـد کـو دادن زکـات فطـر از جـواری نیـز جـواز دارد
 اعلم.
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 دادى زوات از آرد حىن

آنچو واجب استن دادن زکات از اجناسی است کو قوت رای  مـردم باشـد، و بنـا بـو مـ ىب 
ابوحنیفو و اتد بن حنبل می توان زکات فطر را از آرد ىم داد، و رأی برگزیـده شـیال االسـالم 

متـع" ( و "الشـرح ادلٜٙ/ٕ٘ابن تیمیو و عالمو ابـن ع یمـنی نیـز مـی باشـد. "رلمـوع الفتـاوی" )
(ٙ/ٜٔٚ  .) 

دادن آرد بعنــوان زکــات فطــر جــایز اســت، و »( گفتــو : ٖٚ٘/ٕامــام ابــن قدامــو در "ادلغنــی" )
 «. اتد بر آن نص دارد

و روایتی از ابوسعید خدری رضی ا  عنو نقـل شـده کـو ایشـان یـک صـاع آرد را بعنـوان زکـات 
شـده ضـعیف اسـت و خـود ( وارد ٛٔٙفطر می دادند، ولی این روایـت کـو در سـنن ابـوداود )

 (.  ٛٗٛابوداود آنرا ضعیف دانستو است. "إرواء الغلیل" )
البتو ضعف حدیث ظلی تواند دلیلی بر عدم جواز آن باشد، امام ابن قـیم در "إعـالم ادلـوقعنی" 

( بعد از آنکو ذکر می کنـد زکـات فطـر از قـوت مـردم اسـت ىرچـو باشـد، مـی گویـد : ٕٔ/ٖ)
بعنـــوان زکـــات فطـــر صـــحیح اســـت، ىرچنـــد حـــدیث آن صـــحیح  و بـــر ایـــن اســـاس دادن آرد»

 «.  نیست



 (27)                                                      فطر      )صذلِ(احىام ٍهسائل زوات
 

آنچو باید مد نظر داشت آنسـت کـو آرد را بایـد بـو وزن داد، یعنـی وزن یـک صـاع از گنـدم یـا 
کیلـــوگرم  ٖ جـــو چقـــدر مـــی شـــود، بـــو علـــان وزن آرد داده شـــود، و یـــک صـــاع انـــدکی کمـــ  از 

 است. 
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 ًاهسد یا ّوسر تر زٍج )ضَّر( الزم است؟ آیا زوات فطر
طلست این مطلب را ذکر می کنیم کو : علماء درباره اینکو آیـا بـر مـرد الزمسـت زکـات فطریـو 

 علسرش و یا دیگرانی کو نفقو اش بر اوست، بدىد یا خری؟ اختالف رأی است : 
ماننـد زن و  –اول : بر مرد الزمسـت زکـات فطـر خـودش و کسـانی کـو مسـئول نفقـو آةاسـت 

 را بدىد، و این م ىب حنابلو است.  -فرزندان
/  ٜعلماء ىیئت دائمی افتاء و عالمو ابن باز این رأی را برگزیدند. "اللدنا الدائمـا لإلفتـاء" )

 ( .  ٜٚٔ/ٗٔ( و "رلموع الفتاوی" )ٖٚٙ
 دوم : مرد ملزم بو دادن زکات فطر غری خودش نیست، و این م ىب حنفیو و رأی راجـح نـزد

 (.  ٗ٘ٔ/  ٙعالمو ابن ع یمنی از فقهای معاصر است. " الشرح ادلمتع " )
و امــا بــر طبــق رأی اول کــو زکــات فطریــو زن بــر شــوىرش الزمســتن بــرای زمــانی اســت کــو مــرد 
مسئول نفقو او باشد، و مشخص است کـو نفقـو زن زمـانی بـر مـرد الزم مـی شـود کـو علسـرش 

در منــزل پــدرش باشــد، نفقــو بــر زوج الزم نیســت و  را بــو وی ســپرده باشــند، ولــی اگــر علچنــان
 علینطور زکات فطریو .. 

ىـر زنـی کـو نفقـو او بـر مـرد نباشـد، ماننـد زنـی کـو شـوىرش بـو او »امام ابـن قدامـو مـی گویـد : 
دخول نکرده باشـد ىرگـاه بـو وی سـپرده نشـده باشـد، و یـا دخـ  کـوچکی کـو امکـان اسـتمتاع 

 (.ٖٔٙ/  ٕ" ادلغنی " ) «.و زکات فطریو او بر مرد الزم نیستبا او نباشد، در آنصورت نفقو 
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 حىن زوات فطر وسیىِ رٍزُ رهضاى را ًگرفتِ است؟!
رهــور اىــل علــم از رلــو ائمــو اربعــو معتقدنــد کــو زکــات فطــر بــر ىــر مســلمانی واجــب اســت 
حتــی اگــر رمضــان را روزه نبــده باشــد، و کســی جــز ســعید بــن مســیب و حســن بصــری بــا ایــن 
حکم سلالفت نکردند و آندو گفتنـد : زکـات فطـر جـز بـر کسـی کـو روزه بـوده واجـب نیسـت، 

ت، زیـرا از عمـوم حـدیث ابـن عمـر چنـنی برداشـت مـی ولی رأی صحیح قول رهور علماء اس
فـََرَض َرُسوُل اللَِّو َصـلَّی اللَّـُو َعَلْیـِو َوَسـلََّم زََکـاَة اْلِفطْـِر، َصـاًعا ِمـْن مَتْـٍر، أَْو »شود، آصلا کو گفت : 

، َوال ََّکِر َوايُنـَْ ی، َوالصَِّغرِی َوالْ  َکِبرِی ِمـْن اْلُمْسـِلِمنَی، َوأََمـَر ِ َـا أَْن َصاًعا ِمْن َشِعرٍی َعَلی اْلَعْبِد َواحْلُرِّ
 (.  ٜٗٛ( ومسلم )ٖٓ٘ٔفاری )« تـَُ دَّی قـَْبَل ُخُروِج النَّاِس إَِلی الصَّالةِ 

ا  صلی ا  علیو وسلم زکات فطر را بر مرد و زن، بزر، و کوچـک، بـرده و  رسول » یعنی : 
یـــا یـــک صـــاع جـــو، تعیـــنی فرمـــود. و  آزاد، فـــرض قـــرار داد و مقـــدار آن را یـــک صـــاع خرمـــا و

 «.  دستور داد تا قبل از ظلاز عید فطر، پرداخت گردد
یعنی زکات بر کودک کوچکی کـو ظلـی « الصَِّغرِی َواْلَکِبرِی ِمْن اْلُمْسِلِمنیَ »در حدیث آمده کو : 

 تواند روزه بگرید نیز الزم شده است. 
 عنــو بــرای عــدم وجــوب زکــات بــر غــری و امــا اســتدالل کســانی کــو بــو گفتــو ابــن عبــاس رضــی ا 

ــِو َوَســلََّم زََکــاَة »روزه داران اســتناد مــی کننــد، آصلــا کــو گفــت :  فـَــَرَض َرُســوُل اللَّــِو َصــلَّی اللَّــُو َعَلْی
 (.  ٜٓٙٔأبو داود )..«. اْلِفْطِر، طُْهرًَة لِلصَّائِِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفِث، َوطُْعَمًا لِْلَمَساِکنِی 

دار از سـخنان  ی روزه پیام  صلی ا  علیـو وسـلم زکـات فطـر را بـو عنـوان پـاک کننـده»یعنی : 
 «.  بیهوده و دشنام، و بعنوان رزق و خوراکی برای مساکنی واجب کرده است..

ــائِِم : پــاک کننــده ی  و مــی گوینــد : در حــدیث ذکــر شــده کــو زکــات فطــر موجــب )طُْهــرًَة لِلصَّ
دارد کـو زکـات فطـر جـز بـر کسـی کـو روزه بـوده واجـب نیسـت، دار( است، و ایـن داللـت  روزه

ذکـر تطهـری »( اینگونـو پاسـال داده اسـت : ٜٖٙ/ٖولی حافظ ابن حدر در "الفتح البـاری" )
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)در حــدیث( از بــاب غالــب اســت، علــانطور بــر کســی کــو گنــاىی نکــرده واجــب اســت، ماننــد  
 «.  م می آوردکسی کو حلظو ای قبل از غروب خورشید )روز آخر رمضان( اسال

یعنـی زکــات فطـر بیشــ  بــرای آن تشـریع شــده کــو پـاک کننــده روزه دار اســت، امـا حصــول ایــن 
تطهـــری شـــرط وجـــوب زکـــات فطـــر نیســـت، و نظـــری آن در زکـــات مـــال اســـت کـــو آن نیـــز بـــرای 

یِهْم ِ َـا» تطهری نفس تشریع شده است،  ـرُُىْم َوتـُـزَکِّ (. ٖٓٔ)توبـو « ُخْ  ِمْن أَْمَواذلِِْم َصَدَقًا ُتَطهِّ
ای )بعنــوان زکــات( بگــری، تــا بوســیلو آن، آةــا را پــاک ســازی و پــرورش  از امــوال آةــا صــدقو»

 «.  دىی
و بـــا ایـــن وجـــود زکـــات در مـــال کـــودک غـــری بـــال  نیـــز واجـــب اســـت، حـــال آنکـــو او نیـــازی بـــو 

 تطهری نفس ندارد، چرا کو حتی یک بدی و گناه برای او نوشتو نشده است. 
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آیا وسی وِ یه ّفتِ لثل از عیذ زوات فطر دادُ تاضذ، الزهستت  

 آًرا لضاء وٌذ؟  

 اىل علم درباره ابتدای وقت دادن زکات فطر چند رأی دارند : 
اول : حداک ر تا دو روز قبـل از روز عیـد باشـد، و ایـن مـ ىب مالکیـو و حنابلـو اسـت، و بـو 

ــُن ُعَمــَر َرِضــَی اللَّــُو َ»کــو در آن آمــده :   حــدیث ابــن عمــر رضــی ا  عنــو اســتناد کردنــد َکــاَن اْب
ُهَما یـُْعِطیَها الَِّ یَن یـَْقبَـُلونـََها، وََکانُوا یـُْعطُوَن قـَْبَل الِفْطِر بِیَـْوٍم أَْو یـَْوَمنْیِ   (.  ٔٔ٘ٔفاری )« َعنـْ

یـا دو داد و بو آنان یـک  کردند می ابن عمر زکات فطر را بو کسانی کو آنرا قبول می»یعنی : 
 «.  شد روز قبل از عید داده می

و بعضی از مالکیو و حنابلـو تـا سـو روز قبـل از عیـد را نیـز جـایز دانسـتند، بـو دلیـل روایتـی کـو 
أخ نــی نـافع أن ابــن عمــر کـان یبعــث بزکـاة الفطــر إلــی »از مامـام مالــک نقـل شــده کــو گفـت : 
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ابـن عمـر دو یـا »(. یعنـی : ٖ٘ٛ/ٔ"ادلدونـا" )« ال ی جتمع عنـده قبـل الفطـر بیـومنی أو ثالثـا
 «. سو روز قبل از عید زکات فطر را برای کسی کو نزد او بود می فرستاد
 ( .  ٕٙٔ/ٗٔو این رأی برگزیده عالمو عبد العزیز ابن باز است. "رلموع الفتاوی" )

دوم : مــی تــوان از اول مــاه رمضــان زکــات فطــر را پرداخــت کــرد، و ایــن رأی بعضــی از احنــاف 
نزد شافعیو است. و گفتند : زیرا سبب زکات فطر، روزه و فطر، ىرگاه یکی از ایـن و صحیح 

دو سبب اغلاد شد جایز است در دادن زکات تعدیل ظلود علانگونو کو در زکات مـال بعـد از  
 کسب نصاب می توان قبل از امتام حول زکات را پرداخت ظلود. 

 (.  ٗٚ/ٕ"بدائع الصنائع" ) ( ،ٚٛ/ٙ( ، "اجملموع" )٘ٚ/ٕنگاه کنید : "ايم" )
سوم : می تـوان از ابتـدای سـال زکـات فطـر را داد، و ایـن قـول بعضـی از احنـاف و بعضـی از 
شوافع اسـت، و گفتنـد : چونکـو از جـنس زکـات اسـت، پـس م ـل زکـات مـال مـی تـوان زودتـر 

 از موعد پرداخت ظلود. 
ب وجـوب زکـات فطـر، )عیـد( سـب»ولی امام ابن قدامو حنبلی موافق رأی اول است و گفتـو : 

فطر اسـت، زیـرا بـو آن منسـوب و اضـافو شـده اسـت، و مقصـود از آن بـی نیـاز شـدن )فقـراء( 
"ادلغنــــی" «. در وقــــت سلصوصــــی اســــت، پــــس درســــت نیســــت قبــــل از )آن( وقــــت داده شــــود

(ٕ/ٙٚٙ  .) 
رای اول را صــحیح دانســتو، چنانکــو از ایشــان  –از فقهــای معاصــر  –و عالمــو ابــن ع یمــنی 

ســـوال مـــی شـــود : در اول رمضـــان در مصـــر و قبـــل از آمـــد  بـــو مکـــو زکـــات فطـــر را دادم، و 
 اکنون مقیم مکو مکرمو ىستم، آیا الزمست دوباره زکات فطر را پرداخت کنم؟ 

 آری، زکات فطر بر تو الزمست، زیرا قبل از وقتش آنرا داده ای.. »پاسال دادند : 
و فطـــر از رمضـــان اســـت و جـــز در روز آخـــر و چونکـــو فطـــر وقـــت آنســـت، و معلـــوم اســـت کـــ

رمضـــان نیســـت، پـــس جـــایز نیســـت زکـــات فطـــر را پرداخـــت ظلـــود مگـــر خرشـــید در روز آخـــر 
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رمضــان غــروب کنــد، جــز اینکــو رخصــت داده شــده کــو فقــط یــک یــا دو روز زودتــر پرداخــت 
شود، وگرنو وقت حقیقی آن بعد از غروب خورشید روز آخر رمضان است، زیـرا در آن وقـت 

ت فطر رمضان زلقـق خواىـد شـد، و لـ ا مـی گـوئیم : افضـل آنسـت در صـورت امکـان در اس
 (.  ٓٛٔ/زکاة الفطر/الس ال رقم ٛٔ"رلموع الفتاوی" )«. صبح روز عید پرداخت شود

خالصــو اینکــو :  ــ  اســت بــرای خــروج از اخــتالف و از بــاب احتیــاط ةایتــا دو روز قبــل از 
اگــر تــاکنون بــو فتــوای علمــاء معتمــد منطقــو  –ال کننــده ســو  –عیــد زکــات فطــر را داد، و مشــا 

خـود عمــل کــرده ایــد، ان شــاء ا  چیــزی بــر مشــا نیســت، ولــی بــرای ســاذلای آینــده حــداک ر دو 
 روز قبل از عید زکات را بدىید. 
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ـــو یـــا  نکتهههه   ـــو موسســـات خریی مـــی تـــوان زکـــات فطـــر را در علـــان ابتـــدای مـــاه رمضـــان ب
اشخاص مومتن سـپرد بـو ایـن شـرط کـو آةـا زکـات فطـر مشـا را حـداک ر دو روز قبـل از عیـد بـنی 

 مستحقنی توزیع کنند. 
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 تِ پذر ٍهادر یا اٍالد حىن دادى زوات فطری

 –از رلـو زکـات فطریـو  –علمای م اىب اىل سـنت اتفـاق نظـر دارنـد کـو دادن زکـات فـرض 
بو افرادی کو نفقو آةا بر شخص زکات دىنده واجب باشد، جایز نیست. و از رلو کسـانی  

 کو نفقو آةا واجب استن والدین و فرزندان ىستند. 
مالــک فرمونــد : زکــات مالــت را امــام »( از کتــب مالکیــو آمــده : ٖٗٗ/ٔدر کتــاب "ادلدونــا" )

 «.  بو ىیچیک از نزدیکانت کو نفقو او بر تو الزم است نده
و )زکات مـالش( را بـو پـدر و مـادر و پـدربزر، »( فرمودند : ٚٛ/ٕو امام شافعی در "ايم" )

 «.  و مادربز، ندىد
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و زکـات فـرض بـو والـدین و بـاالتر )یعنـی »( حنبلـی در گفتـو : ٜٓ٘/ٕو ابن قدامو "ادلغنـی" )
 «. اجداد( و نیز بو فرزند و پاینی تر )یعنی نوه ىا( داده ظلی شود

اىــل علــم ارــاع کردنــد کــو دادن زکــات بــو »( گفتــو : ٛٗ/ٔو امــام ابــن منــ ر در "اإلرــاع" )
زکـات دىنـده الزم اسـت، جـایز نیسـتن زیـرا دادن زکـات بـو  والدین در حالتی کـو نفقـو آةـا بـر

آةا مندر بو اسقاط نفقو از دوش )زکات دىنده( شده، و نفع آةا بو خودش می رسـد، گویـا 
 «. زکات را بو خودش فشیده باشد کو اینهم جایز نیست

دربــــاره حکــــم دادن زکــــات فطــــر بــــو  –از فقهــــای معاصــــر  –علچنــــنی از عالمــــو ابــــن ع یمــــنی 
دادن زکـات فطـر و زکـات مـال بـو بسـتگان و »بستگان فقری سوال شد، ایشان پاسال دادند : 

اقــارب فقــری جــایز اســت، حتــی دادن زکــات بــو اقــارب اوالتــر اســت از اینکــو بــو دیگــران داده 
شود، زیرا دادن زکات بو اقارب ىم صدقو است و ىم صلو رحـم، البتـو بشـرطیکو دادن زکـات 

ز مال و ثروتش نباشد، زیرا اگـر قـرار باشـد نفقـو ایـن فقـری بـر غنـی )یعنـی بو آةا برای تایت ا
زکات دىنده( واجب باشد، در آنصورت جایز نیست نیازمندیهای آن فقری را بـا زکـات مـالش 
بـــرآورده کنـــد، زیـــرا اگـــر چنـــنی کنـــد در واقـــع مـــالش را انباشـــتو )زیـــرا بـــا ایـــن روش از نفقـــو فـــرار  

و نـــو حـــالل، امــا اگـــر نفقـــو او بـــر وی )زکـــات دىنـــده( واجـــب کــرده(، و ایـــن نـــو جـــایز اســـت 
نباشد، می تواند زکات خود را بو وی دىد و حتی اینکار افضل  است از اینکـو زکـاتش را بـو 

صـدقتک علـی القریـب صـدقا » غری اقارب دىد، چون پیام  صـلی ا  علیـو وسـلم فرمودنـد : 
بــو روایــت «. اســت، و ىــم صــلوء رحــمصــدقو تــو بــر نزدیکانــت ىــم صــدقو »یعنــی : «. وصــلا
 (.  ٗٔٗ/ٛٔ"رلموع فتاوی ورسائل" )«. ترم ی

جـایز نیســت کــو زکــات خــود را بــو مادرتــان بدىیــد،  –ســوال کننــده  –بـر ایــن اســاس بــرای مشــا 
 بلکو از غری زکات بو ایشان انفاق کنید. 

•┈┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈┈• 
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 زوات اهالن اجاریاحىام ٍهسائل 
در مــــورد امــــالک اغلــــاری، در ارزش ملــــک آن زکــــاتی نیســــت، بلکــــو اغلــــاری کــــو از آن اغلــــار 
بدســت میدیــد بــو بــاقی امــوال نقــد اضــافو خواىــد شــد و در ســر ســال زکــات آةــا را میــ دازد. 
بنابراین اگر مشا مغازه ای را اغلار داده ایـد، فقـط بابـت پـولی کـو بـو ازای ایـن اغلـار میگـرید در 

آنــرا میدىیــد، البتــو اگــر بــو حــد نصــاب رســیده باشــد، و اگــر تــا قبــل از پایــان  ســر ســال زکــات
ســال ایــن اغلــار گرفتــو شــده خــرج شــده باشــد، دیگــر زکــاتی نــدارد زیــرا ایــن مــال از بــنی رفتــو و 
چیــزی بدســت مشــا ظلانــده، ولــی اگــر تــا آخــر ســال بــاقی مبانــد، زکــاتش را علــراه بقیــو پــول نقــد 

   حساب میکنید و میپردازید.
 زًتذگی  اى در وِ سرزهیٌى از غیر تِ را فطر زوات است جایس آیا

 ؟ًوَد پرداخت هیىٌذ،

سنت است كو زكات فطر بو فقری ىاىي كـو در سـرزمیىن كـو زنـدگ  میكننـد، پرداخـت شـود، و 
 (.ٖٕٔ/ٗٔعدم فرستادن آن براى بر آورده ظلودن حاجات فقراى سرزمنی دیگر.)الفتاوي 

 
 
 

 ٍهي اهلل التَفیك

 
 
 

 ارتباط با نویسنده:
 صفحو رمسی ابوشاکرمسلم
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است هتیو ظلامی باذن ا عزیزا  دعا ظلایید تا جلد ثانی کو "الصالة"   

 
 

 
 

 ]کتب تأليف وترجمه  شده توسط ابوشاکرمسلم حفظه اهلل[
ملسو هیلع هللا یلصپرس از مشا پاسال از ن رسول ا  «                                مکمل»فتاوای اىل حدیث. 

                                .امریکا قاتل بشریت.    رد برصدبدعت درجامعو 
  درکداست؟. هلالج لجفتاوای عالمو ابن ع یمنی]بو زبان فارسی[                  ا 
.زندگی نامو امام ابن تیمیو وخدمات او بو اسالم.           احکام وآداب عاشورا 
(٘ٓاحادیث باطل.                                       اىل احلدیث ىم اىل الن ) ملسو هیلع هللا یلصبی. 
 ادلصابیح.                            امور خالف شریعت. مشکوةاحادیث باطل 
.ابوحنیفو رح واحناف.                                       توسل مشروع ونامشروع 
(ٛ.رکعت تراویح.                                          حقوق زن در اسالم ) 
 امام سیدقطب»شهید برکفرموالنای روم)م نوی معنوی(.                     دفاع ازدالئل.» 
.احکام ومسائل اعتکاف.                                   دفاع از ابوىریره 
برای جوانان. ملسو هیلع هللا یلص احکام ومسائل عیدین.                                     سریة النبی 
(ٖٔ.سوال از صوفی ىا.                                   حکم مسح  برگردن) 
  ملسو هیلع هللا یلصحکم مسح بر جراب.                                      ظلاز رسول ا. 
.ختری  احادیث ضعیف وموضوعی ریاض الصاحلنی.          اراع علمای زلمدی برکفر ابن عربی 
 یکی از زنان سلف صاحل»امام زلمدبن عبدالوىاب                        داستان فداکاری وشکیبائیزندگی نامو» 

 ملسو هیلع هللا یلصزندگی نامو و ، واقعات حریت انگیز امام اتد             حکم جتلیل از میالد النبی. 

 ملسو هیلع هللا یلصبرادران غری متبع نبی  سوال از ٓٗ         .                       حکم خروج باراعت تبلی . 
                         .شروط الصالةتررو فارسی            تفاوت ما با سلف صاحل 
 پن  صد معلومات دینی.                              .هلالج لجسنگسارحکمی از احکام ا 

            ]شرح فارسی عمدة االحکام.           شرح افغانی ، بر اربعنی نووی]دوجلد 
 شناخت فرقو ىای گمراه.                .        کتب ضعیفتفاسری اسرائیلی و معرفی 
                           .زندگی نامو ابوذر غفاری رضی ا  عنو.             حکم تعوی  دراسالم 
«٘ٓٓ»                 .دفاع از ام ادل مننی عائشا رضی ا  عنها.              اقوال السلف الصاحل 
امام مهدی حقیقی وخیالی.          وسلف صاحل.          ملسو هیلع هللا یلصین زلمدی ری قصو ىای ش 
«ٖٖ »             .ظلازتصویری(.«)ملسو هیلع هللا یلصرسائل فی الطهارة والصالة النبی »تررو فارسی               سبب برای خشوع درظلاز 
      .ذادالطالبنی»ختری  احادیث صحیح وضعیف               القول الصحیح فی بیان مالیس بصحیح» 
                   .اقوال اىل علم در کفر دشنام دىنده صحابو. جتلیل از روز نوروز در آئینو قرآن وحدیث 
زبان عربی».     واجب بودن یاد گریی ( ملسو هیلع هللا یلص )درمدرسو ی رسول ا  جامع االحادیث الصحیح » 
 . احکام ومسائل روزه ماه مبارک رمضان.                       زندگی نامو شیال عبدا  عزام رتو ا 
.قدس را چگونو از اسارت آزاد ظلاییم؟.                        حکم خاموش ظلودن موبایل در ظلاز 
 هللا ملسو هیلع هللا یلصحالت سلف صاحل در رمضان.                                سریة فارسی یاران رسول. 
فتاوی عالمو ابن باز رتو ا  بو زبان فارسی.«.                                 زکات فطر»احکام ومسائل 


