 ‐ 124965اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ داده ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال
ﭼﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾ را ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ از ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ داده ﻣﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرد ﮔﻨﺪم و ذرت و ﺑﺮﻧﺞ و ﻟﻮﺑﯿﺎ
و ﻋﺪس و ﻧﺨﻮد و ﺑﺎﻗﻠﻪ و ﻣﺎﮐﺎروﻧ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﯾ ﺻﺎع از ﻏﺬا ﻗﺮار
داد و ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ اﯾﻦ زﮐﺎت را از ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎرج ﻣﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺎری ) (۱۵۱۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۹۸۵از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در دوران رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ]ﻋﯿﺪ[ ﻓﻄﺮ ﯾ ﺻﺎع از ﻏﺬا ﻣدادﯾﻢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺬای ﻣﺎ ﺟﻮ و ﮐﺸﻤﺶ و ﮐﺸ و ﺧﺮﻣﺎ
ﺑﻮد.
و در رواﯾﺖ دﯾﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺑﯿﻦﻣﺎن ﺑﻮد زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک
و ﺑﺰرگ و آزاد و ﺑﺮده ﯾ ﺻﺎع از ﻏﺬا ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﮐﺸ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺟﻮ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از
ﮐﺸﻤﺶ ﻣدادﯾﻢ.
»ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻔﻆ ﻏﺬا در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮔﻨﺪم )ﯾﻌﻨ آرد ﮔﻨﺪم( داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﻏﺬا را ﻫﻤﺎن ﻏﺬاﯾ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ذرت ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن و درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
زﮐﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢدردی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﻘﺮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا
ﻫﻢدردی ﮐﻨﺪ و ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮﻣﯿﻦ )و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار( ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم و ﻏﺬاﯾ
ﺧﻮب و ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ دادن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت
ﻓﻄﺮ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد« )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز.(۲۰۰ /۱۴ :
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۶۸ /۲۵ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»اﻣﺎ اﮔﺮ اﻫﻞ ﯾ ﺳﺰرﻣﯿﻦ ﯾ از اﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﻮاع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ دادن زﮐﺎت ﻓﻄﺮ از ﻏﺬایﺷﺎن ﺑﺪون ﺷ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از ﻏﺬاﯾ ﻏﯿﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ زﮐﺎت دﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻏﺬایﺷﺎن
ﺑﺮﻧﺞ و ذرت ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎل آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ دادن ﺑﺮﻧﺞ و ذرت ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮری
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ
اﻧﻮاع ]وارد ﺷﺪه در ﺣﺪﯾﺚ[ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻓﻌ و دﯾﺮان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻞ در ﺻﺪﻗﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﻮاﺳﺎت ﺑﺎ ﻓﻘﺮا واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﻦ اوﺳﻂ ﻣﺎ ﺗُﻄْﻌﻤﻮنَ اﻫﻠﻴﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از آن روی زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﯾ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻏﺬای
اﺻﻠ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد و ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻮد آﻧﺎن را ﻣﻠﻒ ﺑﻪ دادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺧﻮرﻧﺪ ﻧﻤﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ در
ﮐﻔﺎرات اﻣﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺮده اﺳﺖ«.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺻﺎع از ﻏﺬای
اﺻﻠ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺸﺎن ذرت ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ اﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎ دﯾﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺒﺸﺎن از ﻏﯿﺮ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻫ ،ﻓﻄﺮﯾﮥ ﺧﻮد را از ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﻣدﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ و
ﻗﻮل درﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﺪف ﺳﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن در روز ﻋﯿﺪ و ﻫﻢدردی ﺑﺎ آﻧﺎن از ﺟﻨﺲ ﻏﺬاﯾ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن آرد درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرۀ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
)إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ.(۱۲ /۳ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ـ ﭼﻪ از داﻧﻪﻫﺎ و ﭼﻪ از ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ـ دادﻧﺶ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ـ درﺳﺖ اﺳﺖ.
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