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درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای
اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺸ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯿﺎﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ]ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎون ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺗﻨﻘﻼت[ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد دادﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮﯾﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در دوران رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻓﻄﺮ ﯾ ﺻﺎع
از ﻏﺬا را ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮﯾﻪ[ ﻣدادﯾﻢ و ﻏﺬای ﻣﺎ ﺟﻮ )ﻧﺎن ﺟﻮ( و ﮐﺸﻤﺶ و ﮐﺸ و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۵۱۰و
ﻣﺴﻠﻢ ).(۹۸۵
ﭘﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮﯾﻪ ﻣدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای اﺻﻠﺷﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮﯾﻪ از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻗﻮل
ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :او اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و رواﯾﺘ از اﺣﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺲ ﻏﺬای ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ :ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﮐﺸ اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(۱۱۲ /۶
ﺑﺎﺟ در ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾ ﺻﺎع از ﭼﻪ ﻏﺬاﯾ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﻣﺎﻟ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻮﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه از اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻬ (۳۴۳ /۲۳) آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ از ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻋﺪس و ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎﻗﻼ و آرد و ﺟﻮ و ﺟﻮ ﺳﻠﺖ )ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ( و ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸ و ارزن اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮ آﻧﻪ
ﻣﺮدم از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻮاع ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد ) (۱۵۷ /۲ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی دادن ﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه :از ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دادن ﺟﻮ را ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤداﻧﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ دادن ﺟﻮ در زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤداﻧﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣ ﮔﻔﺘﻪام
ﮐﻪ ﺟﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﯾ از ﺣﻤﺖﻫﺎی وﺟﻮب زﮐﺎت ﻓﻄﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از ﻏﺬای اﺻﻠ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺧﺮﻣﺎ و ﺟﻮ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻ در ﺧﻮد اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ دو آن ﻫﻨﺎم ﻏﺬای اﺻﻠ ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺨﺎری در ﺑﺎب ﺻﺪﻗﻪی ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در دوران رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روز ﻓﻄﺮ ﯾ ﺻﺎع ﻏﺬا ﻣدادﯾﻢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و ﻏﺬای ﻣﺎ ]در آن ﻫﻨﺎم[ ﺟﻮ و ﮐﺸﻤﺶ
و ﮐﺸ و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۸۲ /۱۸
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را از ﻏﺬاﯾ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ به ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺖ از
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﻧﯿﺎز ﮐﺮدن ﻓﻘﯿﺮان از درﺧﻮاﺳﺖ در روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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