 ‐ 49793ﻣﻘﺪار زﮐﺎت ﻓﻄﺮ و وﻗﺖ ادای آن
ﺳﻮال

ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﯾ اﻗﻠﯿﺖ از ﻣﺮاﮐﺸﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ؛ روﺷ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮﻣﺎن را ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت را ﻓﻄﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد :ﯾ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺟﻮ ،و دﺳﺘﻮر داد ﭘﯿﺶ از
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ]ﻓﻄﺮ[ ادا ﺷﻮد .و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧُﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺻﺎع ﻏﺬا ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع ﺟﻮ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع ﮐﺸﻤﺶ ادا ﻣﮐﺮدﯾﻢ.
ﮔﺮوﻫ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻟﻔﻆ ﻏﺬا ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺪه را ﮔﻨﺪم )ﯾﻌﻨ آرد ﮔﻨﺪم( داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﺬا را
ﻏﺬای اﺻﻠ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ذرت ﯾﺎ ارزن ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ،و رای ﺻﺤﯿﺢ ،ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﮐﺎت ﻧﻮﻋ ﻫﻤﺪردی از ﺳﻮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاﯾ ﻏﯿﺮ از ﻏﺬای
ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﺑﭙﺮدازد .ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮﻣﯿﻦ ]و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ[ ﻏﺬای
اﺻﻠ و ﺧﻮردﻧ ﻧﻔﯿﺲ و ﺑﺎ ارزﺷ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﻨﺪﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺮﻧﺞ داده ﺷﻮد.
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺻﺎع از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ادا ﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ،ﺻﺎع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭼﻬﺎر ﺑﺎر
ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮ دو ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻣﻮس و دﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﺪه ،و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒ آن ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾ ﺻﺎع )ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ( از ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠ راﯾﺞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮﯾﻪ
ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ـ از ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮ اﺳﺎس وزن اﻧﺪازه ﺑﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
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واﺟﺐ اﺳﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را از ﺳﻮﯾﻮﭼ و ﺑﺰرگ و ﻣﺮد و زن و آزاد و ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن ]ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻔﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ[ ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻄﺮﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﻧﺠﺎم ﻣداد ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر واﺟﺐ اﺳﺖ ﻓﻄﺮﯾﻪ را ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ادا ﮐﺮد و ﺗﺎﺧﯿﺮ آن ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﯾ ﯾﺎ دو
روز ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ادا ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ ،ﺷﺮوع وﻗﺖ آن از ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎه
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ  ۲۹روز ﯾﺎ  ۳۰روز ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آن را ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ادا ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻄﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا )ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن( و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ )ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان( داده ﺷﻮد .از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﮐ] روزهی[ روزهدار از ﺑﯿﻬﻮدﮔ و ﺑﺪزﺑﺎﻧ ،و ﻏﺬاﯾ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ
ﮐﺲ آن را ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ادا ﮐﻨﺪ ،زﮐﺎﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ آن را ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ادا ﮐﻨﺪ ﺻﺪﻗﻪای از ﺻﺪﻗﺎت اﺳﺖ ]و
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ[ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود .آﻟﺒﺎﻧ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ دادن ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮﯾﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ رای ﺟﻤﻬﻮر ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ
دادن ﻓﻄﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬا واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ و ﯾﺎراﻧﺶ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺖ
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ و دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ دﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ آن ﯾﺎری دﻫﺪ و دلﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را اﺻﻼح ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ).(۲۰۰ /۱۴
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪار وزﻧ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(۳۷۱ /۹
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار وزﻧ آن از ﺑﺮﻧﺞ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﻫﺰار و ﺻﺪ ) (۲۱۰۰ﮔﺮم ﺷﺪ .ﻓﺘﺎوی اﻟﺰﮐﺎة ) ۲۷۴ـ
.(۲۷۶
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎع ﯾ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺠﻤ اﺳﺖ ﻧﻪ وزﻧ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس وزﻧ آﺳﺎنﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ
اﺳﺖ ،وزن ﺗﻘﺮﯾﺒ آن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وزن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ ﺳﻨﯿﻦ و ﺑﺮﺧ
ﺳﺒ و ﺑﺮﺧ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘ وزن ﯾ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از ﯾ ﻧﻮع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه
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ﺳﻨﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ادا ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط
ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻐﻨ.(۱۶۸ /۴) 
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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