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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

கேள்வி : 58 
 

ஸோத்துல்  (ஸதேத்துல்) பித்ர் பற்றி 
விளக்ேவும்? 

 

பதில்: 
 

ஸகாதுல் பித்ர் ஒவ்வ ாரு முஸ்லிமின் மீதும், அதா து ஈத்துடைய தினத்தன்று, 

தனக்கும் தனது குடும்பத்திற்கும் பபாதுமான அள ிற்கு உணட ப் வபற்று, அதில் 
எஞ்சுமள ிற்கு யார் இருக்கின்றாப ா அ ர்கள் அடன ரின் மீதும் கைடமயாகும். 
இடத நபி(ஸல்)அ ர்கள்தான் நமக்கு கைடமயாக்கினார்கள். 
 

 الفطر صاعا   م زكاةوسل عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : ) فرض رسول هللا صلى هللا عليه
، من املسلمني الكبريو غري من متر أو صاعا  من شعري ، على العبد واحلر والذكر واألنثى والص

 وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ( متفق عليه 
 

நபி(ஸல்)அவர்ேள் கபரித்தம் பழத்திலிருந்து, அல்லது கோதுமையிலிருந்து 
ஒரு ைரக்ோமல ஸோத்துல் பித்தராே நிர்ணயித்தார்ேள். (இது) 
முஸ்லீம்ேளில் உள்ள  அடிமை, உரிமைபபற்றவர், ஆண், பபண், பபரியவர், 

சிறியவர் என அமனவரின் ைீதும் ேடமையாக்ேினார்ேள். அமத ைக்ேள் ஈத் 
பதாழுமேக்கு பவளிக்ேிளம்புவதற்கு முன்னால் நிமறகவற்றிட கவண்டும் 
என்று ஏவினார்ேள் என்று இப்னு உைர்(ரலி)அவர்ேள் அறிவிக்ேின்றார்ேள். 
(நூல்: புஹாரி, முஸ்லிம்) 
 

 هللال هللا صلى نا رسو ان فيكنا خنرج زكاة الفطر إذ كأبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال : )  
 يب أو صاعا  من زب اعا  عليه وسلم صاعا  من طعام أو صاعا  من متر أو صاعا  من شعري أو ص

 .من أقط ( متفق عليه
 

நபி(ஸல்)அவர்ேள் எங்ேளுடன் இருந்தகபாது உணவுப் பபாருட்ேளிலிருந்து 
ஒரு ைரக்ோல், அல்லது கபரித்தம் பழத்திலிருந்து ஒருைரக்ோல், அல்லது 
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கோதுமையிலிருந்து ஒருைரக்ோல், அல்லது ோய்ந்த திராட்மசயிலிருந்து 
ஒருைரக்ோல், அல்லது பாலாமட ேட்டியிலிருந்து ஒருைரக்ோல் ஸோத்துல் 
பித்தராே போடுக்ேக் கூடியவர்ேளாே  இருந்கதாம் என்று அபீ ஸயீத் 
அல்குத்ரி(ரலி)அவர்ேள் அரிக்ேின்றார்ேள்.(நூல்: புஹாரி, முஸ்லிம்) 
 
பமற்கண்ை ஹதீஸ்களிருந்து ஸகாத்துல் பித்ர் என்பது முஸ்லிமான ஆண், வபண், 

சிறிய ர், வபரிய ர் என அடன ரின் மீதும், அதா து வபருநாள் தினத்தன்று 
தனக்கும், தனது குடும்பத்திற்கு சுயமாக உண ளித்து, அதில் எஞ்சுமள ிற்கு 
வபாருளாதா ம் இருந்தாபல, அ ர்மீது ஸகாத்துல் பித்ர் கைடமயாகி ிடும்.  

 

அஷ்டைக் உடதமீன்( ஹ்)அ ர்களிைம் யாரின்மீவதல்லாம் ஸகாத்துல் பித்ர் 
கைடமயாகும் என்று பகட்கப்பட்ைபபாது, 

 

ا  كان أم  ى، صغري أنث جتب على كل إنسان من املسلمني ذكرا  كان أو :فأجاب فضيلته بقوله
 .لفطر تلزمهاصدقة  فإن كبريا ، سواء كان صائما  أم مل يصم، كما لو كان مسافرا  ومل يصم

 
முஸ்லீம்ேளிலிருந்து ஆணாேகவா அல்லது பபண்ணாேகவா, சிறியவராேகவா 
அல்லது பபரியவராேகவா, கநான்பாளியாேகவா அல்லது 
கநான்புகநாற்ோதவராேகவா இருந்தாலும் சரி அமனவரின் ைீதும் 
ேடமையாகும். உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் (ரைலான் முழுவதும்) பிரயாணத்தில் 
இருந்தார், அவரால் கநான்பு கநாற்ேமுடியவில்மல என்றாலும் அவரின் ைீதும் 
ஸோத்துல் பித்ர் ேடமையாகும் என்று பதிலளித்துள்ளார்ேள். (நூல் : பதாவா 
இப்னு உமதைீன்) 
  

ஸகாத்துல் பித்த ாக பகாதுடமபயா, அல்லது பபரித்தம்பழபமா, அல்லது அ   ர் 
பகுதியில் எது உண ாக உட்வகாள்ளப்படுபமா அந்த தானியங்களிலிருந்து ஒரு 
ம க்கால் அள ிற்கு ஸகாத்துல் பித்ர் குடும்பத்திலுள்ள அடன ருக்கும் 
வகாடுக்கப ண்டும். அடத ஈத் வதாழுடகக்குச் வசல் தற்கு முன்னால் 
வகாடுத்து ிைப ண்டும் என்படத  ிளங்கிக்வகாண்பைாம். 
 

ஸகாத்துல் பித்ட   மலான் மாதத்தின் ஆ ம்பத்தில அல்லது இடையிபலா 
வகாடுத்து ிைலாமா? ஸகாத்துல் பித்ர் உணவுப் வபாருளாக வகாடுப்பதற்குப் 
பதிலாக ஒரும க்காலின் கி யத் வதாடகடய பணமாக வகாடுத்து ிைலாமா  
என்ற பகள் ிகளுக்கு,  அஷ்டைக் இப்னு உடதமீன்( ஹ்)அ ர்கள் கீழ்க் 
காணுமாறு பதிலளித்துள்ளார்கள். 
 

ال جيوز إخراج زكاة الفطر يف أول شهر رمضان، وإمنا يكون إخراجها قبل  :أجاب فضيلته بقوله
العيد بيوم أو يومني؛ ألهنا زكاة الفطر، والفطر ال يكون إال يف آخر الشهر، ورسول هللا صلى 
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ك كان الصحابة يعطوهنا هللا عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة، ومع ذل
أما إخراجها نقدا  فال  .يوم العيد قبل الصالة :ووقت فضيلة وهو.قبل العيد بيوم أو يومني

فرض رسول هللا صلى هللا " :جيزىء؛ ألهنا فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ
كنا خنرجها على عهد رسول هللا " :عليه وسلم زكاة الفطر صاعا  من متروقال أبو سعيد اخلدري

 .فتبني من هذين احلديثني أهنا ال جتزىء إال من الطعام.صلى هللا عليه وسلم صاعا  من طعام
 

ரைளானுமடய ஆரம்பத்திகலகய ஸோத்துல் பித்மர போடுப்பது கூடாது.  
அமத பபருநாமளக்கு ஒருநாகளா அல்லது இரண்டு நாட்ேளுக்கு முன்னால் 
கவண்டுபைன்றால் போடுக்ேலாம். ஏபனன்றால் அது பித்ருமடய நாளுக்குரிய 
ஸோத்தாகும். பித்ர் என்பது (ரைளான்) ைாதத்தின் இறுதியில் தவிர ஆோது. 
நபி(ஸல்)அவர்ேள் ஸோத்துல் பித்மர பபருநாள் பதாழுமேக்கு கபாவதற்கு 
முன்னால் போடுக்கும்படி ேட்டமளயிட்டார்ேள். ஸஹாபாக்ேளில் ஒருசிலர் 
ஈத்துமடய நாமளக்கு ஒருநாள் அல்லது இரண்டு நாட்ேளுக்கு முன்னாகல 
போடுப்பவர்ேளாே இருந்திருக்ேின்றார்ேள். ஆனால் சிறந்த கநரம் பபருநாள் 
பதாழுமேக்கு முன்னால் போடுப்பதுதான் சிறந்ததாகும்.  

 

ஸோத்துல் பித்ராே உணவுப்பபாருளுக்குப் பேரைாே அதனுமடய 
ேிமரயத்பதாமேமய பணைாே போடுப்பது கூடாது. ஏபனனில், அது உணவுப் 
பபாருளாேத்தான் ேடமையாக்ேப்பட்டிருக்ேின்றது. இன்னும்  கைற்ேண்ட இப்னு 
உைர்(ரலி)அவர்ேள் அறிவித்துள்ள ஹதஸீும்,  ைற்றும் அபீ ஸயீத் 
அல்குத்ரி(ரலி) அவர்ேள் அறிவித்துள்ள ஹதீஸும்,   ஸோத்துல் பித்ராே 
உணவுப் பபாருமளக் போண்கட தவிர (பணைாே போடுப்பது) கூடாது 
என்பமத, இந்த இரண்டு ஹதஸீ்ேளும் நைக்கு பதளிவுபடுத்துேின்றன. 
 
ஸகாத்துல் பித்ட  ஈத் வதாழுடகக்கு முன்னால் நிடறப ற்றிைப ண்டும் 
என்படத  லியுறுத்தும் மற்வறாரு ஹதீஸ், 

 

َرة  زَكَ  َسلهمَ ِه وَ َعَلي   فـََرَض َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ »ابن عباس رضى هللا عنه:    لِلصهائِِم  اَة ال ِفط ِر طُه 
ُبوَلة ، فَمن  َأدهاَها  اَلِة، َفِهَي زََكاة  قـَب َل الصه  اَهاَأده  ِمَن اللهغ ِو َوالرهَفِث، َوطُع َمة  ِلل َمَساِكنِي، َفَمن   َمق 

 ،«بـَع َد الصهاَلِة، َفِهَي َصَدَقة  ِمَن الصهَدقَاتِ 
 

வணீ் விமளயாட்டுேளிருந்து கநான்பாளிமய பரிசுத்தப்படுத்தக் கூடியதாேவும், 

ஏமழேளுக்கு உணவளிப்பதற்ோேவும் ஸோத்துல் பித்மர நபி(ஸல்)அவர்ேள் 
ேடமையாக்ேினார்ேள். எவர் ஈத் பதாழுமேக்கு முன்னால் 
நிமறகவற்றிவிடுேிறாகரா அது ஒப்புக்போள்ளப்பட்ட ஸோத்தாகும். எவர் 
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பதாழுமேக்குப் பின்னால் அமத நிமறகவற்றுேிறாகரா அது தர்ைங்ேளிருந்து 
ஒரு தர்ைைாகும் என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் கூறியதாே இப்னு 
அப்பாஸ்(ரலி)அவர்ேள் அறிவிக்ேின்றார்ேள். (நூல்: இப்னு ைாஜா, ஹாேிம், 

அல்மபஹேீ, தாரகுத்னி) 
 

இந்த ஹதீஸின் மூலம்,ஸகாத்துல் பித்ட  நிடறப ற்று தின் மூலம், ஒரு 
பநான்பாளி அ ருடைய பநான்புகாலத்தில் ஏதாகிலும் சிறு சிறு த றுகள் 
வசய்திருந்தால் அடத  ிட்டும் அ ர் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதும் நமக்கு 
வதளி ாகிறது.   
 
ஒரு ர் ஸகாத்துல் பித்ர் வகாடுக்க மறந்து ிட்ைார், அ ருக்கு ஈத் வதாழுடகக்குப் 
பின்னால் தான் நிடன ிற்கு  ருகிறது என்றால்? அ ர் அந்த ஸகாத்துல் பித்ட  
நிடறப ற்ற ப ண்டுமா? என்று அஷ்டைக் இப்னு உடதமீன்( ஹ்)அ ர்களிைம் 
பகட்கப்பட்ைது. அதற்க்கு கீழ்க்காணுமாறு பதிலளித்துள்ளார்கள். 
 

  عليه وسلملى هللا صهللاكاة الفطر مفروضة ، قال ابن عمر رضي هللا عنهما : )فرض رسول ز " 
الصغري ، ثى ، و األنو ، فهي مفروضة على كل واحد من املسلمني ، على الذكر  زكاة الفطر(

العيد  خترجها يوم ا فإنكرجهوالكبري ، واحلر والعبد ، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن خت
عذر زال ذلك ال ضى مىتا تقولو بعد الصالة ، ألن العبادة املفروضة إذا فات وقتها لعذر فإهن

 َذِلَك (  َكفهارََة ََلَا ِإاله اَل ذََكَرَها  ِإَذا ل ِ  صلى هللا عليه وسلم: )َمن  َنِسَي َصاَلة  فـَل ُيصَ ، لقول النيب
موع جم. آلن" انتهىاوعلى هذا اي أخي السائل فإن عليك إخراجها .ومسلم ،رواه البخاري 

 .فتاوى ابن عثيمني
 

ஸோத்துல் பித்ர் என்பது ேடமையாக்ேப்பட்டதாகும், "நபி(ஸல்)அவர்ேள் 
ஸோத்துல் பித்மர ேடமையாக்ேினார்ேள்" என்று இப்னு உைர்(ரலி)அவர்ேள் 
அறிவிக்ேின்றார்ேள். எனகவ, முஸ்லீம்ேளிலிருந்து ஆண்ேள் பபண்ேள் 
பபரியவர் சிறியவர், அடிமை உரிமைபபற்றவர் என அமனவரின் ைீதும் 
ேடமையாகும். உதாரணத்திற்கு, ஈத் திடீபரன்று வந்துவிட்டது , சாோத்தருள் 
பித்மர பதாழுமேக்கு முன்னால் நிமறகவற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் 
ேிமடக்ேவில்மல என்றால், அமத பதாழுமேக்குப் பின்னாலும் நிமறகவற்ற 
கவண்டும். ஏபனன்றால் ேடமையாக்ேப்பட்ட வணக்ே வழிபாட்மட அதற்குரிய 
கநரத்தில் நிமறகவற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுவிட்டால், எப்கபாது அந்த 
ோரணம், தமட நீங்குேிறகதா அப்கபாது அமத நிமறகவற்றகவண்டும். 
உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் பதாழுமேமய ைறந்துவிட்டால், எப்கபாது அவருக்கு 
அது நிமனவிற்கு வருேிறகதா அப்கபாது அமத பதாழுது போள்ளட்டும், 
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இமதத்தவிர அதற்கு கவறு பரிோரங்ேள் இல்மல என்று நபி(ஸல்)அவர்ேள் 
கூறியிருக்ேின்றார்ேள். (நூல்: புஹாரி, முஸ்லிம்) 
 

எனகவ, சகோதரகர இந்த ஹதஸீின் படி பதாழுமேக்கு முன்னால் 
நிமறகவற்ற முடியாவிட்டால், அமத (பதாழுமேக்குப்)பின்னாலும் 
நிமறகவற்றகவண்டும் என்பது  பதளிவாேிறது. (நூல்:ைஜ்மூவுல்பதாவா இப்னு 
உமதைீன்  -  (20/271  

 

 

அல்லாஹ்கவ ைிே அறிந்தவன்!. 
 

இப்படிக்கு, 

பதாகுப்பு ைற்றும் பைாழியாக்ேம்  

K .K . பிஸ்ைில்லாஹ் ோன் மபஜி  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


