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الحاج داکتر امين الدين سعيدی – سعيد افغانی
 ٢٨جون ٢٠١۶

به جواب سؤال خوانندۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزادافغانستان"
امروز ) مؤرخ  ( ٢٠١۶/٠۶/٢۶ساعت دوازده بجه به وقت محلی کشور المان تيلفونی داشتم از شھر جالل آباد واليت
ننگرھار که جوانی بعد از احوال پرسی خود را معرفی کرد وگفت سؤالی دارم در مورد صدقۀ فطرروزه ومقدار آن که
به کدام اندازه آن را تأديه نمايم  ،سؤاالتش را مطرح و منتظر جواب ماند.
جواب :اوالً صدقۀ فطر بر شما  ،مادر و پدر شما يعنی بر شخص بالغ ونابالغ يكسان مي باشد.
ائمۀ مذاھب سه گانه امام مالک ،امام شافعی وامام احمد و جمھور علمای امت بر اين امر اتفاق نظر دارند که زکات
فطر به مقدار يک صاع از خرما و يا جو و يا کشمش و گندم يا غذائی که خوردن آن در ميان مردم بيشتر رواج دارد
ازجمله برنج  ،گندم و خرما و غيره می باشد وحکم آن در حديثی که ازحضرت ابی سعيد خدری رضی ﷲ عنھما
روايت گرديده ،به تفصيل بيان گرديده است  »:کنا نخرج زکاة لفطر اذ کان فينا رسول ﷲ صلی ﷲ وسلم صاعا من طعام
 ،او صاعا من تمر  ،او صاعا من شعير  ،او صاعا من زبيب  ،او صاعا من اقط  ،فلم نزل کذلک حتی نزل علينا معاوية
المدينة  ،فقال  :الری مدين من سمراء الشام ای قمحھا يعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلک « رواه الجماعة  ).زمانی
که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم در ميان ما بود يک صاع از گندم يا يک صاع خرما يا يک صاع جو يا يک صاع
کشمش به عنوان صدقۀ فطر خارج می کرديم و به اين مقدار عامل بوديم تا اين که معاويه به مدينه آمد و گفت :من
معتقدم که دو مد) چيزی در حدود دو کيلو( از گندم شام با يک صاع خرما مساوی است  ،از آن روز مردم به آن عامل
شدند(.
سؤال کننده در مورد پيمانه سؤال به عمل آورد در جواب برايش پيمان چنين توضيح شد  :پيمانۀ صاع عبارت از پيمانۀ
نبوي است كه برابر چھار مشت مرد ميانه می باشد ،که با وزن گرمھا تقريبا ً دو كيلو و چھار صد گرم ميباشد .پس
روشن می شود که زکات فطر بايد يک صاع از طعام باشد وھرصاع برابرباچھارمد است و در معامالت امروزی به
)٢کيلو و۴٠٠گرم تا٢کيلو و۵٠٠گرم( تعبير شده است .
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احناف می گويند) :مقدار صدقۀ فطر از تمام انواع فوق الذکر يک صاع بوده به جز گندم که از گندم نصف صاع می
باشد( .ولی احتياط در پرداخت يک صاع است.
سؤال کننده با ابراز تشکر جواب سؤال خويش را در يافت داشت  ،در ختم جواب برايش گفتم شما که در شھر جالل آباد
زندگی می کنيد الحمد ﷲ علمای جيد بيشماری در آن شھر زندگی می کند  ،می توانيد از آنھا سؤال به عمل آريد :
گفتند من در نزديگی مندوی بکس فروشی دارم در موبيل خويش دارای انترنيت می باشم در پورتال "افغانستان آزاد-
آزاد اففغانستان" مقاالت دينی شما را ھمه روزه مطالعه می نمايم  ،کوشش کردم آدرس شما را در فيسبوک دريافت نمايم
وبدين ترتيب با شما تماس گرفتم ،خداوند برای مسؤولين پورتال "افغانستان آزاد-آزادافغانستان" خير وسعادت نصيب
فرمايد که بدين خدمت خويش توانستھند در دور ترين نقاط افغانستان نفوذ نمايند و با نشر مطالب مفيد و دينی تعداد
زيادی از خوانندگان را جلب نمايد .
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