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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی 

 ٢٠١٣ اگست ٠۴
  

  فطر روزهۀصـدقـ
  )یالترمذ(«  طفى الماء  النار يئة كما يوالصدقة  تطفى الخط« 

   .)كه  آب آتش را بى  اثر  مى ماند یحو  ونابود مى كند  ھمانطورصدقه گناھان را  م(

   

  ۀدر اصطالح  مراد  از صدقه  آن صدق.  است آنصدقه روزه  باز كردن :  فطرۀمعنى صدق معنى لغوى فطر  روزه و 

 . شود  یافتن  رمضان  وبه خاطر باز كردن    روزه پرداخته  ميواجبى  است  كه با خاتمه  

ھر مسلمانی   روزه ندارد، اين واجبی است که ۀ ھمه بايد  گفت که فطريه يا زکات فطر ھيچ رابطی  به فديه و کفارقبل از

 .سرپرست او  موظف است قبل از نماز عيد فطر آن زکات را بپردازد، يا خودش بپردازد يا 

 صدقه يا زکات فطر چيست؟

ان يشتر ميکه ب) یئطعام و غذا( از قوت ینيرداخت مقدار معپ: یعنيصدقه يازکات فطر : ھمانطوريکه ياداور شديم 

 .شود ی که به مستحق داده میمردم آن شھر رواج دارد، به عنوان واجب شرع

 ست؟يحکم آن چ

ديه أ تا داشته باشد ، آنرار که توان پرداخت آن اگر شخصی بادرنظرداشت اين  فطر روزه  واجب است،ۀحکم صدق

 .  گناھکار است ،نمايدن

 : فصر برکی واجب است ۀصدق

، که تا غروب یر، جوان، بالغ، نابالغ، نوزاد، آزاد، برده، غني فطر بر ھر مسلمان ، اعم از مرد، زن، پۀزکات يا صدق

 اضافه داشته یزيچرا فرزندانش  ک شبانه روز خود وي یاز ضرورين روز رمضان زنده بوده و غذا و نيآفتاب آخر

 .باشد

فرزندان و   او است مانند ھمسر وۀ را که نفقۀ آنھا بر عھدیکه زکات فطر خود و کسانو بر شخص واجب است 

  .ارش ، اگر مسلمان باشند ، بپردازدگخدمت

ر والحر والعبد ير والکبيه وسلم بصدقة الفطر عن الصغيأمر رسول هللا صلى هللا عل«: ت استيدر حديثی از ابن عمر روا

 که یه وسلم، به دادن زکات فطر از کوچک و بزرگ و آزاد و برده، و کسانيهللا عل صلى -امبر يپ.   ( »ممن تمونون

 .)٨٣۵(ل ينگاه ارواء الغل: حيث صحيحد.) ( فرموده است  امر، شما استۀنفقۀ آنھا بر عھد

  ست؟يت آن چيحکمت از مشروع
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. کند یقصان روزه را جبران مدار است که خلل و ن  روزهیزگي  فطر، طھارت و پاکۀ پرداخت صدقیده و حکمت عمليفا

ن ي در تأمی زکات فطر، تعاون وھمکاریدۀ اجتماعياما فا. کند یکه ، سجدۀ سھو  نقصان نماز را جبران م ھمانطوری

 واجب یف شرعي و تکلیازمندان است، که به شکل عمومي و نءد و رمز فراموش نکردن فقرايان در روز عينواي بیغذا

 .شده است

ه وسلم ، زکاة الفطر طھرة للصائم من اللغو و الرفث، و ي هللا علی صل- فرض رسول هللا «: ت است ياز ابن عباس روا

 یامبر  صليپ. (» صدقة من الصدقاتی زکاة مقبولة، و من أداھا بعد الصالة فھین فمن أداھا قبل الصالة فھيطعمة للمساک

 یعنوان رزق و خوراکه ھوده و دشنام، و بيز سخنان بدار ا ه وسلم ، زکات فطر را به عنوان پاک کنندۀ روزهيهللا عل

را بعد   است مقبول، و ھر کس آنیبدھد، آن زکات) ديع(را قبل از نماز  پس ھر کس آن. ن واجب کرده استي مساکیبرا

ث حسن يحد) ( شود یبه عنوان زکات فطر محسوب نم(صدقات است ) ريسا( ھمچون یا د پرداخت کند صدقهياز نماز ع

 .)١٨٢٧(و ابن ماجه ) ١۶٠٩(د وت امام ابو داويروا: است

 :زمان پرداخت زکات يا صدقه فطر

  فطر  ھنگام  طلوع  فجر  ۀ  صدق: فطر حکم  اکثريت مطلق از احاديث نبوی  ھمين استۀدر مورد زمان پرداخت صدق

 .د رمضان  پرداخته شود يروز ع

پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھدايت  فرموده : ايت شده آمده است ابن عمر رضی هللا عنه ، رو از جمله در حديثی که از

 ) .امام بخاری  ١۵٠٣حديث شمار  (» ديه  أزکات فطر قبل ازخروج مردم برای نمازعيد ، ت«  :اند

د  رمضان  يد چند  روز قبل  از عيبه  باين وجين  است كه اين  وجوب آن در ايكن  تقاضاى  حكمت  ونصب  العيل

ُ َعْنهُ   در حديث  ابن عمر .يرد گازمندان قرار ين  ونادسترس مستحق فطر به ۀد تا صدقريصورت گ :  آمده است َرِضَی هللاَّ

آنھا زکات فطر را يک يا دو روز قبل از « : يعنی )١۵١١رواه بخاری (  »و کانوا يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين «

 »عيد پرداخت می کردند

 ۀنمايند ، به عنوان صدق ديه میأ فطر خويش را بعد از نماز عيد فطر تۀعده از مسلمانان که صدققابل ياد آوری است ، آن

َمْن أَدَّاھَا «  : حکم آن در حديثی که ازابن عباس روايت گرديده است  چنين بيان گرديده است  و فطر قبول نمی گردد 

اَلِة فَِھَی َزَکاةٌ َمْقبُولَةٌ َوَمْن أَدَّا َدقَاِت قَْبَل الصَّ اَلِة فَِھَی َصَدقَةٌ ِمْن الصَّ  ١/۴٠٩وحاکم  )١۶٠٩(د وابو داو( » ھَا بَْعَد الصَّ

آن را بپردازد به عنوان زکات فطر قبول است و ھر کس بعد از نماز آن را ) عيد(پس ھر کس قبل از نماز (... ).١۴٨٨(

 ).بدھد صدقه ای ھمچون ساير صدقات خواھد بود

  :  فطرۀمقدار صدق

ک صاع از ي فطر روزه  ۀصدق. باشد  یكسان  مي فطر بر شخص بالغ ونابالغ  ۀر صدقال از ھمه بايد گفت که مقدقب

  .رهيشتر رواج دارد، مانند  برنج ، گندم و خرما و غيان مردم بيی که  مصرف آن در مئ، غذاغذا

ه ي هللا علی َعْھِد َرُسوِل هللا صلیْخِرُج فِ ُكنَّا نُ «: ت است که گفتي روا-  هللا عنه ی رض- ید خدريدر حديثی از ابو سع

بِ يْوَم اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َوَكاَن طََعاَمنَا الشَّعِ يوسلم ، ما در زمان رسول ) ( ١۵١٠:بخارى. (»ُب َواألَقِطُ َوالتَّْمرُ يُر َوالزَّ

جو، كشمش، كشک و خرما : ما در آن  زمان م و طعام يداد ی فطر مۀک صاع از طعام را صدقيه وسلم ي هللا علیهللا صل 

 .)بود

ِ صلی هللا عليه وسلم َزَکاةَ اْلفِْطِر َصاًعا ِمْن « در حديثی از ابن ِ ُعَمَر َرِضَی هللاَّ َعْنھَُما  روايت  است   فََرَض َرُسوُل هللاَّ

َکِر َوا ، َوالذَّ ِغيِر َواْلَکبِيِر، ِمَن اْلُمْسلِِميَن، َوأََمَر بِھَا أَْن تَُؤدَّی قَْبَل تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َعلَی اْلَعْبِد َواْلُحرِّ ألُْنثَی، َوالصَّ

الةِ    )١۵٠٣:بخاری. (ُخُروِج النَّاِس إِلَی الصَّ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بر مرد و زن،  بزرگ و کوچک،  برده و آزاد مسلمان، فرض    فطر راۀهللا صلی هللا عليه وسلم صدق رسول : يعنی

ار آن را يک صاع خرما و يا يک صاع جو، تعيين فرمود و دستور داد تا قبل از نماز عيد فطر، پرداخت قرار داد و مقد

 .گردد

 : صاع ۀپيمان

لو و يدو كباً ي تقراوزان کنونیباشد، که با  یانه مي است كه برابر چھار مشت مرد میمانۀ نبوي صاع عبارت از  پۀپيمان

 شتھرصاع برابر با چھارم  که زکات فطر بايد يک صاع از طعام باشد وپس روشن می شود .باشد ی مچھار صد گرم

تعبير شده است واين قول علمای مذھب شافعی ) گرم۵٠٠کيلو و٢گرم تا۴٠٠کيلو و٢( در معامالت امروزی به .است

 .باشد  وبرخی ديگری از علما ء ھم می

 :شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا می فرمايد

اگرچه شخص توان پرداخت  مانند برنج وغيره ، )منطقه(زکات فطر پرداخت می شود از مواد غذای معروف وبھتر  

 واصح اقوال است، که ھمانا اصل در دادن آن مساوات ءموارد مذکور در حديث را ھم داشته باشد واين قول اکثر علما

  . )۴۵۵/۴الفتاوی الکبری . ( استءوبرابری با فقرا

  : هللا می فرمايدة جوزی رحمابن قيم

 منوره ۀکه در احاديث آمده نشانگر آن است که در آن زمان در مدين ...)خرما و- جو- گندم(اين چند مورد از حبوبات 

ی يا زمانی ديگر غذای معروف وغالب چيز ديگری باشد بايد ازآن ئغذای غالب مردم ھمين چيزھا بوده و اگر درجا

قول ارجح است   وءاين قول جمھور علما گوشت و ماھی باشد و غيرازحبوبات، مثل شيروبپردازند اگرچه غذايشان 

ومقصود از پرداخت زکات فطر يکسانی با مساکين است، درطعام روزعيد، يعنی غذای مسکين ھم درآن روز ھمانند 

 ).٣/١٢اعالم الموقعين  .(بقيه مردم باشد

روز  خودشان از بھترين طعام در طول سال و ندم بسنده می کنند وو اين ردی است بر عمل کسانی که فقط به دادن گ

 .عيد استفاده می کنند

ی معمولی در سرزمينی استفاده ئعنوان غذاه که ب چنان اما دادن خوراکی ھای ديگر مانند لوبيا و روغن و نخود و غيره،

ی ئ برای روز عيدشان غذا مواد با آن بتوانندکه از مساکين فطريه را دريافت می کنند ، که کسانی طوریه ، بشود

ی فراھم آورند ئدرست کنند جايز است وگرنه بھتر است که طعامی داده شود که بتوانند با آن در روز عيد برای خود غذا

 .که با بقيه فرقی نداشته باشد

  فطرۀدرصدق  پرداخت پول نقد

ه  شرعی بکدام ممانعت  جواز داشته ، واً عوض قيمت  مواد خورکی  شرع پرداخت پول نقد در زکات فطر روزه ،

 . در آن وجود ندارد  خصوص در شرايط امروزی ،

ورند که اين  آدادن پول نقد به جای طعام به عنوان زکات فطر مخالفت نموده واستدالل  میدر  ی که ئولی ھستند علما

اصل در عبادت توقيفی بودن  ت وچون زکات فطر عبادت اس.   پولی ، مخالفت صريح با نصوص  اسالمی است ۀديأت

 .را بھتر می دانند است وخدا ورسولش صلی هللا عليه و سلم حکمت آن

 : هللا می فرمايدةامام نووی رحم

به جای طعام را جايز ندانسته اند، چون اگردادن پول جايز می بود خدا و رسول صلی هللا ) پول( فقھا دادن قيمتۀعام

که پول وجود  را پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در زمان خويش بادرنظرداشت اينيز. ودند عليه و سلم آن را بيان می فرم

ً آن یز ميکار جا نيداشت ولی زکات فطر روزه را از طعام پرداخت نمود ه اند و اگر ا   .فرمود  را ھدايت می بود حتما
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را از طعام  که آن ينوايان  وکسانی بی است برایطعام و خوراک: یعني» نيطعمة للمساک«: ورند آآنان استدالل می

  .  در صحت عمل او خالف ندارد یچ عالميدھد ھ یم

برای مزيد معلومات مراجعه شرح امام نووی بر ( . هللا عليھم استةامام احمد و امام مالک رحم   اين قول امام شافعی و

 ) . صحيح مسلم

ھدف : ورد که آداند، واستدالل  می  یز ميجا  فطر ،ۀ صدقمت طعام را دريه ، پرداخت قي هللا علةفه  رحمي امام حنیول

که  ورده شود ، در حالیآتواند به پول ھم بر  ن ھدف میينوايان  است و اين و بياساسی از آن دفع حاجت مساک عمده و

 .در شرايط فعلی مردم به پول ضرورت اشد دارند

 : فطرۀمستحقين  زکات يا صدق

  ۶٠ تآي( که تفصيل  کلی آن  در  طوری. استحقاق زکات را دارند بايد پرداخت شود زکات فطر به ھمان اصنافی که 

 :به تفصيل  بيان شده است )  توبهۀسور

قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِ « َدقَاُت لِْلفُقََراء َواْلَمَساِکيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِی الرِّ بِيِل إِنََّما الصَّ ی َسبِيِل ّهللاِ َواْبِن السَّ

َن ّهللاِ َوّهللاُ َعلِيٌم َحِکيمٌ   » فَِريَضةً مِّ

 :صدقات تنھا به «:يعنی

 مده نمیآضروريات اوالد خويش بر  کسانی اند که مال  اندکی در اختيار دارند ولی از نفقه وءھدف از فقرا :ءفقرا -١

 .رسد که برآنان زکات واجب گردد میی  شان به حدی نئ مال وداراۀد، واندازنتوان

کنند ولی معاش  که کار می ھدف از مساکين کسانی اند که برای نفقه چيزی ندارند ، بادرنظرداشت اين : مساکين-٢

 .کاری را ندارند  ويا معيوب ھستند ، يا مريض اند که توانمندی شغلی و. شان به حد کافی نمی رسد 

ند ، اين عده اشخاص با اوری زکات آکه مصروف جمع  يا به اصطالح کسانی و ) مورين بخش زکاتأم : (  عاملين-٣

 مصرف میه وری زکات بآت خويش را در جمع قکه  و که معاش معين  دارند ، ولی با آنھم از اين در نظرداشت اين

 . فطر برايشان جواز دارد ۀ دادن صدقاءً رسانند ، بن

  )تازه مسلمان شده اند(شود  دلشان به دست آورده می:که عبارت از کسانی اند  : مؤلفة القلوب -۴

 زادی بردگان  ويا آنعده اشخاصی آ زندانيان ، ديگران آمده باشند ، مثالً ۀعبارت از کسانی اند که در قبض :  رقاب-۵

 .که  در قرض گرفتار باشند 

ده باشند ، که توان پرداخت قرض  تجاری متضرر شۀعبارت ازکسانی اند که قرضدار ويا در يک معامل : غارمين -۶

 .ويا امکانات پرداخت ضرر را ندارند 

  مجاھدين فی سبيل هللا -٧

که شايد در  ابن سبيل  عبارت از اشخاصی است که در وخت سفر به کمک محتاج گرديده باشند ، بادر نظرداشت اين-٨

 . خويش مال را دارا باشند ۀخان

  .»و خدا دانای حکيم استاين  به عنوان فريضه از جانب خداست 

فَِث «:  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به آن اشاره شدۀولی چنان چه در فرمود ائِِم ِمْن اللَّْغِو َوالرَّ َزَکاةَ اْلفِْطِر طُْھَرةً لِلصَّ

 مساکين زکات فطر پاک کننده روزه دار از سخنان بيھوده و فحش و ناسزا است و طعامی برای» «َوطُْعَمةً لِْلَمَساِکينِ 

 و مساکين شايسته ترين اصناف به پرداختن ءپس فقرا) ١۵٩۴ ابو داوود- ١۴٨٠صحيح سنن ابن ماجه( »می باشد

  .زکات فطر ھستند 

  :يــادداشت 

چنانچه بدون عذر .  خويش رابه بعد از نماز عيد فطر  به تأخير بيندازدۀ که زکات فطر روزجايز نيستپس برمسلمان  
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ولی اگر شخصی بنا بر عذری . گردد  فطر قبول نمیۀ از او به عنوان صدق خير به  اندازد ،أيد به تآن را بعد از نمازع

را نداشته   ديه نمايد ، از جمله اگر کسی در مسافرت باشد و در خانه کسیأنتوانست قبل از نماز عيد زکات فطرش را ت

.    اين تأخير گناھکار  نمی گردد ، چون معذور استديه کند ، مسلمان  به خاطرأباشد که در غياب او زکات فطرش را ت

  ختم

 

  :تتبع ونگارش 

   » سعيد افغانی -سعـيـدی«  امين الدين  دامترالحاج

 يــژيک افغانـمدير مرکز مطالعات ستراتـ

  جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهوومسؤ


