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Ṣadaqah al-Fiṭr Calculation for Blackburn 

Question 

What is the Ṣadaqah al-Fiṭr price for the residents of Blackburn? 

Answer 

The answer in brief is that for 1438/2017, you should give at least £3 per person to 
discharge your obligation, whilst it is recommended to give more as outlined in the 
following table:  

Item Volume Weight Ṣadaqah al-Fiṭr value 
Wheat ½ Ṣāʿ (2.94 litres) 2.32kg £3.00 
Barley 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.538kg £4.25 
Dates 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.76kg £13.50 
Raisins 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.52kg £20.00 

If someone donates £2.20, this will also suffice. The basis of this is outlined below. 

(1) What is Ṣadaqah al-Fiṭr? 

According to the Ḥanafī school of thought, the obligation of Ṣadaqah al-Fiṭr can be fulfilled 
by donating ½ Ṣāʿ of wheat or 1 Ṣāʿ of dates, barley or raisins.1 It is also permissible to 
donate the value of these commodities.2 The calculation in the first part of this document is 

                                                           
1
 صاع وا   زبيب وا   سويق وا   دقيق وا   بر من صاع نصف فيه :قال الفطر صدقة يف حنيفة يبا   عن يعقوب عن محمد(: ۳۱٦صـ )اجلامع الصغری  جاء يف  

 من صاع :قال نها   عنه هللا ريض حنيفة يبا   عن اجملرد يف زايد بن احلسن وروى ،الشعری مبزنةل الزبيب :ومحمد يوسف بوا   وقال ،شعری من صاع وا   متر من

 .، انهتی شعری أ و زبيب أ و متر من صاع أ و بر من صاع نصف والفطرة(: ٦۳صـ ) ي، انهتی ، وقال القدورقوهلام مثل زبيب

2
فا ن ا عط  قمیة احلنطة جاز عندان ال ن املعترب حصول الغین وذكل حیصل ابلقمیة كام حیصل ابحلنطة، ( قال(: )۳۰۱: ۱)املبسوط  يف قال الرسخيس  

من ادلقيق واحلنطة، ال ن  من احلنطة، وادلرامه ا حب ا يل ادلقيق ا حب ا يل: يوسف ا نه قال عن ا يب يورو (: ۱۲: ۲)البدائع  يف انهتی ، وقال الاكساين

 ذكل روي ،به جعلوا   الفقری حلاجة دفعا   نهال   ،ادلقيق من ویلا   وادلرامه(: ۱۳۰: ۳)تبينی احلقائق  يف يكل ا قرب ا یل دفع حاجة الفقری، انهتی ، وقال الزيلعذ

 نال   ابحلنطة اخلالف يرتفع ال :قلنا ،اخلالف من بعدا   نهال   فضلا   احلنطة نا   معشاال   بكر يبا   عن وروي ،جعفر بوا   الفقيه واختاره ،يوسف يبا   عن

 يتعرض ومل(: ۲۱٤: ۲)لكن فيه ا نه ا قل ش هبة، انهتی ، وقال ابن جنمی (: ۲۲٦: ۲)، انهتی ، قال ابن اهلامم يضاا   القدر حيث من احلنطة يف واقع اخلالف

ذا اخلانية يف ال ول واختار ،الظهریية يف كذا ،الفقری حلاجة أ دفع ل نه ،عليه والفتوى ،ابلثاين وقيل ،ابل ول فقيل ،القمیة أ و العنی ل فضلية املصنف  يف اكنوا ا 

املفیت به ( ا فضل من دفع العنی عیل املذهب)ادلرامه  يا  ( ودفع القمیة(: )۱٦٦: ۲) ي، انهتی ، وقال احلصكفاكدلرامه ابحلنطة ال ش ياء يشرتون موضع

 .الشدة فدفع العنی ا فضل كام ال خیف ، انهتی  السعة، ا ما يف جوهرة وحبر عن الظهریية، وهذا يف
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based on ½ Ṣāʿ of wheat as that is the cheapest option based on the prices obtained from 
local shops as of Rajab 1438/April 2017.  

(2) What is ½ Ṣāʿ of wheat? 

The scholars have a difference of opinion regarding the measure of ½ Ṣāʿ of wheat in terms 
of weight. The following is a summary of the main views: 

1) 2.32kg of wheat is required to fufil the obligation of donating ½ Ṣāʿ of wheat. This is 
the view of Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) (Aḥsan al-Fatāwā, 4: 406). 
He adds that 2.25kg can be used when calculating the value of ½ Ṣāʿ of wheat.  

2) 1.866kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is a precautionary amount recommended by Mawlānā 
Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) (Imdād al-Aḥkām, 2: 42); this calculation in 
grams is our calculation and is based on the assumption that the precise amount of 
½ Ṣāʿ of wheat according to him is 1.633kg.  

3) 1.75kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the amount recommended by Mufti Raḍaʾ al-Ḥaq (b. 
1369-70/1950) (Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, 3: 232) by way of precaution. Mufti 
ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 1422/2001) appears to be inclined towards this in one of 
his answers (Fatāwā Raḥīmiyyah, 7: 199) although it appears that this is also based on 
precaution because of his definitive view highlighted below.  

4) 1.633kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the view of Mufti Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 
1417/1996) (Fatāwā Maḥmūdiyyah, 14: 391) and Mufti Raḍaʾ al-Ḥaq (b. 1369-70/1950) 
(Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, 3: 231). 

5) 1.625kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the view of the Syrian scholar Shaykh Asʿad 
Muḥammad Saʿīd al-Ṣāgarjī (d. 1436/2015) (al-Fiqh al-Ḥanafī wa Adillatuh, 1: 378).   

6) 1.590kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the view of Mawlānā Khālid Sayf Allah Raḥmānī (b. 
1376/1956) who has also attributed this to Mufti Muḥammad Shafīʿ ʿUthmānī (d. 
1396/1976) (Kitāb al-Fatāwā, 3: 362).  

7) 1.575kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the view of Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 
1422/2001) (Fatāwā Raḥīmiyyah, 7: 197). Mufti Muḥammad Salmān Manṣūrpūrī (b. 
1386/1967) and Mufti Shabbir Aḥmad Qāsmī have also mentioned a similar quantity 
1.57464kg (Fatāwā Qāsmiyyah, 11: 605; 607) which can be rounded off to 1.575kg.  

8) 1.106kg is ½ Ṣāʿ of wheat. This is the view of Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 
1304/1886) based on the calculation of Mawlānā Khālid Sayf Allah Raḥmānī (Kitāb al-
Fatāwā, 3: 362). However, this view of Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī has been 
critiqued by Muftī ʿAzīz al-Raḥman ʿUthmānī (d. 1347/1928) (Fatāwā Dār al-ʿUlūm 
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Deoband, 6: 304), ʿAllāmah Anwar Shāh Kashmīrī (d. 1352/1933) (al-ʿArf al-Shadhī, 1: 
90), Mufti Kifāyatullāh Dehlawī (d. 1372/1952) (Kifāyat al-Muftī, 6: 286), Mufti 
Muḥammad Shafīʿ ʿUthmānī (d. 1396/1976) (Jawāhir al-Fiqh, 1: 427), Mufti ʿAbd al-
Raḥim Lājpūrī (d. 1422/2001) (Fatāwā Raḥīmiyyah, 7: 197) and others.  

Thus, according to the majority of the scholars, ½ Ṣāʿ of wheat is equivalent to between 
1.575kg and 1.633kg of wheat, though many have recommended higher amounts by way of 
precaution. These calculations are broadly based on the amounts stipulated by scholars 
such as Muftī ʿAzīz al-Raḥman ʿUthmānī (d. 1347/1928) (Fatāwā Dār al-ʿUlūm Deoband, 6: 304: 
315), Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362/1943), Mufti Kifāyatullāh Dehlawī (d. 
1372/1952) (Kifāyat al-Muftī, 6: 286; 290), Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) 
(Imdād al-Aḥkām, 2: 42), Mufti Muḥammad Shafīʿ ʿUthmānī (d. 1396/1976) (Jawāhir al-Fiqh, 1: 
427) and others.  

Mufti Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 1417/1996) suggests in Fatāwā Maḥmūdiyyah (14: 386) that 
caution is in adopting the higher calculation. This is also more beneficial for the poor. An 
example of this is the use of the silver Niṣāb for the obligation of Zakāh as it is more 
beneficial for the poor. Based on this, we have adopted the calculation of Mufti Rashīd 
Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) which is 2.32kg of wheat to err on the side of caution.3 If, 
however, a person decides to use the 1.575kg – 1.633kg range, his obligation will be fulfilled 
as that appears to be the view of the majority of scholars. 

(3) Retail value or wholesale/bulk value 

When calculating the value of Ṣadaqah al-Fiṭr, the market retail value is to be considered 
enabling the poor person to be able to purchase ½ Ṣāʿ of wheat should he wish to do so. This 
has been mentioned explicitly by Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 1422/2001) (Fatāwā 
Raḥīmiyyah, 7: 196) and Mufti Shabbir Aḥmad Qāsmī (Fatāwā Qāsmiyyah, 11: 618). This is 
obvious considering the purpose of Ṣadaqah al-Fiṭr which includes providing food for the 
poor, as explicitly mentioned by the Prophet .4 Thus, the wholesale or bulk price should 
not be used as the basis when calculating the price of Ṣadaqah al-Fiṭr.   

                                                           
3
 . ابب العبادات واجب، انهتی  واال خذ ابالحتياط يف(: ۳۳۲: ۱)املبسوط  يف قال الرسخيس  

4
 زاكة فهیي الصالة قبل أ داها من ،للمساكنی وطعمة والرفث اللغو من للصامئ طهرة الفطر زاكة وسمل عليه هللا صیل هللا رسول فرض :قال عباس ابن عن  

وغریمه، ( ۱۲۲۲) يوالبهیق( ۲۰٦۱) وادلارقطين( ۳۲۲۱)وابن ماجه ( ۳٦۰۲)، رواه ا بوداود الصدقات من صدقة فهیي الصالة بعد أ داها ومن مقبوةل

 . ليس فهیم جمروح: ، وقال ادلارقطينووافقه اذلهيب يعیل رشط البخار ( ۳٤۲۲)وحصحه احلامك 
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(4) Valuation based on the location of the donor   

When calculating the value of wheat, the calculation should be based on the location of the 
donor, as explicitly mentioned by Muftī ʿAzīz al-Raḥman ʿUthmānī (d. 1347/1928) (Fatāwā 
Dār al-ʿUlūm Deoband, 6: 306), Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) (Imdād al-
Aḥkām, 2: 40), Mufti Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 1417/1996) (Fatāwā Maḥmūdiyyah, 14: 374; 
381), Mufti Raḍaʾ al-Ḥaq (b. 1369-70/1950) (Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, 3: 234) and earlier 
jurists.5  

(5) Price for Ṣadaqah al-Fiṭr in Blackburn for 1438/2017 

Based on what has been outlined above, the price of 2.32kg of wheat was requested from 
several shops in Blackburn that are frequented by Muslims. Prices were received from 
several shops and supermarkets. We have used the prices of the following two shops from 
different areas of Blackburn: 

Wheat Retail Price Price for 2.32kg Average 
PK Foods £2.24 per 1.75kg £2.97 £2.82 
Barkat £2.30 per 2kg £2.67 
Recommended price £3.00 

Based on these two prices, an average6 has been established for 2.32kg which is £2.82. It is 
worth noting that prices fluctuate and what matters is the price of the commodities on the 
day of Eid or before the day of Eid when the donation is given.7 The fluctuation in prices is 
generally minimal and has been factored in by rounding the average price to £3.00 by way 

                                                           
5
زاكة املال من حيث املال وصدقة الفطر عن نفسه وعبيده من : عن محمد ا نه قال يوا ما ماكن اال داء رو(: ۱٤۰: ۳)حتفة الفقهاء  يف يقال السمرقند  

د عن ا يب يحيث هو، ورو  وتبعه ( ۲۱۲: ۲)فتح القدير  عن نفسه من حيث هو وعن عبيده من حيث مه، انهتی ، وقال ابن اهلامم يف ييوسف ا نه يو 

 صدقة الفطر ماكن الرا س اخملرج عنه يف الزاكة ماكن املال ويف واملعترب يف(: ۲٦۲: ۲)البحر الرائق  وابن جنمی يف( ۳۲۲: ۳)درر احلاكم  و يفاملال خرس 

ذكل البدل، ولو  ه يفيعترب قمیت(: ۲۳۲: ۲)مسا ةل تقومی عروض التجارة للزاكة  حمل وجود سببه، انهتی ، وقال ابن اهلامم يف الصحيح مراعاة ال جیاب احلمك يف

: ٦)فتاويه  يف عزيز الرمحن العامثين ، وقال املفيت(۲۲٦: ۲)ادلر اخملتار  يف يا قرب اال مصار ا یل ذكل املوضع، ووافقه احلصكف مفازة تعترب قمیته يف اكن يف

 یك اےنپ ورش (:۱۰۲: ٦)املرص البعيد، وقال  ما يكون يفال  يبدل املعط صدقة الفطر بقدر ما يكون يف يعترب قمیة الرب يف: وهذا نص الكمه ابلعربية( ۱۰٦

 .انهتی   تمیق ایس كلم اس  ورش یك ربتعم ےہ سج ہگج دصہقٔ رطف وای اجس  (: ۱۳٦: ٦)، وقال  ، انهتی  ےہ  ارابت   ںیاك تمیق یك    وسےر  ورشےہ ارابت  اكتمیق 

6
ذا اكنت قمیته دون قمیة الوسط ال جیوز، انهتی  رواية قمیة الوسط يف وقد اعترب احلسن يف(: ٤۳۰: ۲) احمليط الربهاين قال ابن مازة يف    .اجلواز، وا ما ا 

7
 يتعلق الفطرة ووجوب(: ٦۳صـ ) يعندان وقت الفطر عند طلوع الفجر من يوم الفطر، انهتی ، وقال القدور(: ۳۰۲: ۱)املبسوط  يف قال الرسخيس  

ن ا اب حنيفة يعترب القمیة يوم الوجوب يف: مسا ةل الزاكة يف( ۲٤۲: ۲) احمليط الربهاين ، وقال ابن مازة يف، انهتی الفطر يوم من الفجر بطلوع  فاحلاصل ا 

 (.۲۲۲: ۲)ورد احملتار ( ۲٤۱و  ۲۱۲: ۲)والبحر الرائق ( ۲۳۲: ۲)فتح القدير  جنس هذه املسائل، وهام يعتربان القمیة يوم اال داء، انهتی ، وحنوه يف



~ 5 ~ 
 

of precaution. Given that many scholars stipulate between 1.575kg and 1.633kg and some 
scholars round this off to 1.75kg, £2.20 will also fulfil the obligation.  

(6) Fidyah for missed Ṣalāh and Ṣawm 

The amount for Fidyah is the same as Ṣadaqah al-Fiṭr. For each missed Ṣalāh and Ṣawm, £3 
should be given. If there are many missed fasts and prayers and the donor is struggling to 
afford this price, please contact a local scholar or charity who may be able to arrange for 
the required amount of wheat or wheat flour to be purchased in a developing country such 
as India at a cheaper cost and given to the poor.  

It is worth noting that it is only permissible to give Fidyah if a person is unable to fast or 
make up for the fast at any time in the future. Thus, if a person is able to make up for the 
missed fasts in the winter or at any point subsequently, Fidyah will not relieve him from 
the obligation of fasting.  

(7) Calculating one Ṣāʿ of barley, dates and raisins  

As mentioned above, Ṣadaqah al-Fiṭr is not restricted to ½ Ṣāʿ of wheat. The obligation can 
also be fulfilled by donating one Ṣāʿ of barley, or dates, or raisins. There are different views 
regarding how to determine the weights of one Ṣāʿ of these products. Some scholars 
suggest that the weight of ½ Ṣāʿ of wheat should be doubled to determine the weight of one 
Ṣāʿ irrespective of the product.  

However, the preferred view is that Ṣāʿ is primarily a measure of volume and not a measure 
of mass/weight. Therefore, the weight of the Ṣāʿ for different commodities such as dates, 
raisins and barley is different. For this reason, Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 
1422/2002) suggests that one Ṣāʿ of barley is 3.538kg whereas one Ṣāʿ of wheat is 4.498kg 
(Ahsan al-Fatāwā, 4: 406). He further suggests that Ṣāʿ is a measure of volume which is 5.88 
litres. Thus, according to his research, the weight of 5.88 litres of barley is 3.538kg whilst 
the weight of 5.88 litres of wheat is 4.498kg. Accordingly, to calculate the weight of one Ṣāʿ 
of dates or raisins, this can be done by weighing the amount of 5.88 litres of each item. 
Simply doubling the weight of ½ Ṣāʿ of wheat, as suggested in Fatāwā Qāsmiyyah (11: 605; 
612; 621), will not provide the weight of one Ṣāʿ of barley, dates or raisins, and this is 
obvious considering that in the time of the Prophet  Ṣāʿ was principally a measure of 
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volume and not a measure of mass/weight, as affirmed by scholars from different schools 
of thought.8   

                                                           
8
: رس مت ابن وقال ،تعایل هللا رمحهام حنيفة يبا   عن يوسف بوا   رواه هكذا ،وزان بر من صاع نصف يعترب مناا  و (: ۳۳۱: ۱)املبسوط  يف قال الرسخيس  

 احلنطة تكون فقد ال: فقال صدقته؟ من جتوز هل الفقری عطاهاموا   احلنطة من منوين الرجل وزن لو :هل قلت: قال حیت كيال تعایل هللا رمحهام محمد عن

 نا   خرىاال   الرواية ووجه ،للمكيال امس وهو ،ابلصاع ابلتقدير جاءت اثراالا  نا   قوهل وجه ،كيال الصاع نصف يعترب مناا  ف ،خفيفة تكون وقد الوزن، ثقيةل

، وزنه فهو الرطل كيل عليه يقع مناا  ف ،ابلوزن يعدل مبا التقدير عیل اتفقوا فقد وثلث رطالا   مخسة وا   رطالا   مثانية نها   الصاع مقدار يف اختلفوا حنی العلامء

 .(۱۱: ۲)والبدائع ( ۱۱۲صـ )حتفة الفقهاء  انهتی ، وحنوه يف

 وزن لو حیت كيال محمد عن وروي ،وزان حنيفة أ يب عن احلسن وروى ،وكيال وزان أ رطال مثانية يكون أ ن املعترب مث(: ۱۱: ۲)البدائع  يف وقال الاكساين

ذا ،والزبيب واملاش العدس وهو ،ووزنه كيهل يس توي فامي أ رطال مثانية الصاع: الطحاوي قال ،جیوز ال محمد وعند حنيفة أ يب عند جاز وأ دى  الصاع اكن وا 

 اكلعدس ووزنه كيهل خیتلف ال مبا ال ش ياء من أ ن الطحاوي ذكره ما وجه ،والمتر الشعری به ياكل اذلي الصاع فهو واملاش العدس من أ رطال مثانية يسع

 وزنه خیتلف ال مبا املاكييل تقدير فيجب ،اكمللح وزنه من أ كرث كيهل يكون ما ومهنا ،اكلشعری كيهل من أ كرث وزنه يكون ما مهنا خیتلف سواهام وما واملاش

ذا ،واملاش اكلعدس وكيهل  وأ نه الصاع ابمس ورد النص ا ن محمد قول وجه ،والمتر الشعری به ياكل اذلي الصاع فهو ذكل من أ رطال مثانية يسع املكيال اكن فا 

ذا الناس ا ن حنيفة أ يب قول وجه ،عليه املنصوص الكيل اعتبار فوجب وثقال خفة فيه يدخل ما وزن خیتلف ال مكيال  ابلوزن يقدرونه صاع يف اختلفوا ا 

 .، انهتی الوزن هو املعترب أ ن فدل

 العلامء اختالف نال   ،حنيفة يبا   عن يوسف بوا   روى فامي ابلوزن غریه من صاع وا   بر من صاع نصف يعترب مث(: ۱۳۰: ۳)تبينی احلقائق  يف يوقال الزيلع

 اثراالا  نال   ،ابلكيل يعترب نها   محمد عن رس مت ابن وروى ،به اعترب ذاا   الا   فيه الختالفهم معین ال ذا   ،ابلوزن معترب نهاب   مهنم جامعا   هو رطل مك نهاب   الصاع يف

 . انهتی  ،للكيل امس وهو ،ابلصاع جاءت

فتح   ، قال ابن اهلامم يفكيال يعترب أ نه هللا رمحه محمد وعن هللا رمحه حنيفة أ يب عن يروى فامي وزان بر من صاع نصف يعترب مث: الهداية يف قال املرغيناين

 من وثلثا مخسة أ و أ رطال مثانية وسع مفا ،واملاش العدس وهو ووزنه كيهل خیتلف ال مبا ذكل وزن ويعترب درهام وثالثنی مائة زنة والرطل(: ۲۲٦: ۲)القدير 

انفا املذكور اخلالف يرتفع هذا وعیل.  قالوا كذا الصاع فهو ذكل ذا وزان أ و كيال الصاع تقدير يف أ : ۲)البحر الرائق  انهتی ، وحاكه ابن جنمی يف ،تؤمل ا 

 .(٤۲۲: ۲)معدة الرعاية  يف يواللكنو ( ۲۱٤

منا قدر هبام لتساوهیام كيال ووزان، انهتی ، قال ابن ( ما يسع ا لفا وا ربعنی درهام من ماش ا و عدس)الصاع املعترب  يا  ( وهو(: )۱٦٦: ۲) يوقال احلصكف ا 

منا) قوهل: عابدين  ا ذ ،ووزنه كيهل يتساوى مهنام واحد لك ل ن ،مهنام نوع أ ي من أ ي ،مجموعها من أ ي مهنام املذكور الوزن يسع مبا الصاع قدر أ ي( هبام قدر ا 

ذا ،وكربا ثقال أ فراده ختتلف ال انء مل ت فا  ته مث درهام وأ ربعون أ لف وزنه ماش من ا   بنی التفاوت لعدم ال ول وزن مثل وزنه يكون أاخر ماش من مل 

 قدر فذلا ،ووزنه كيهل فيختلف البعض من أ ثقل يكون قد الرب بعض فا ن ،مثال اكلرب غریهام خبالف ،كذكل ابلعدس فعلت لو وكذا ،أاخر وماش ماش

 مل وزنته مث مثال شعریا به لكت لو ل نك ،وزن اعتبار بال املنصوصة ال ش ياء من ا خراجه يراد ما به ياكل حمررا مكياال فيكون ،العدس أ و ابملاش الصاع

 وقد العدس أ و املاش من القدر هذا يسع اذلي الصاع من أ كرب الشعری من درهام وأ ربعنی أ لفا يسع ما لاكن الوزن اعترب ولو ،درهام وأ ربعنی أ لفا وزنه يبلغ

 كيهل يس توي مما أ رطال مثانية الصاع: الطحاوي قال :اذلخریة قول أ يضا ذكل عیل ويدل ،غریهام يف أ صال ابلوزن اعتبار ال أ نه فعمل ،هبام الصاع اعتربوا

 يكون اترة ذكل سوى وما ينقص وال يزيد ال الصاع يف ووضع أ رطال مثانية ذكل من وزن لو حیت ،ووزنه كيهل يس توي واملاش العدس أ ن ومعناه ،ووزنه

ذا ،اكمللح ابلعكس واترة اكلشعری الكيل من أ كرث الوزن  والمتر الشعری به ياكل اذلي الصاع فهو واملاش العدس من أ رطال مثانية يسع املكيال اكن فا 

 صاع نصف يعترب مث: قال حيث قبهل ذكره ما ابخلالف ومراده ،وزان أ و كيال الصاع تقدير يف اخلالف يرتفع وهبذا: قال مث الفتح يف حنوه وذكر ،اهـ ،واحلنطة

 رس مت ابن وروى ،ابلوزن يعترب أ نه مهنم ا جامعا اكن وثلث مخسة أ و أ رطال مثانية الصاع أ ن يف اختلفوا ملا ل هنم ،حنيفة أ يب عند الوزن حيث من بر من

منا أ نه محمد عن ذا ،تأ مل ذكر مبا اخلالف ارتفاع ويف ،اهـ ،صاع نصف تبلغ ال ثقيةل احلنطة كون جلواز جیزيه ال أ رطال أ ربعة دفع لو حیت ابلكيل يعترب ا   فا 

 عیل مبين هبام اعتباره أ ن والظاهر ،والعدس ابملاش العتباره ا خراجه يريد مما وحنوه الرب وزن اعتبار حنيفة أ يب عند ابلوزن الصاع نصف اعتبار من املتبادر

 قدر ا ن ل نه ،اجليدة احلنطة من أ رطال بامثنية الصاع تقدير ال حوط أ ن الوقاية رشح يف الرشيعة صدر ذكر هذا وعن ،متحقق اخلالف وأ ن ،محمد رواية

 مثانية من بأ قل ميل   املاش من أ رطال بامثنية ميل   اذلي فاملكيال ،الشعری من أ ثقل ويه مهنا أ ثقل ل نه ،احلنطة من أ رطال مثانية يسع وال أ صغر يكون ابملاش

 ال حوط هذا عیل ولكن أ حوط اكن فذلا وزان أ و كيال الصاع تقدير روايتنی عیل بيقنی العهدة عن خیرج وهبذا: قلت ،اهـ ،املكتزنة اجليدة احلنطة من أ رطال

 مشاخیهم من قبلهم ومن امليك الرشيف ابحلرم مشاخینا عليه اذلي أ ن مریغين أ منی محمد للس يد الزيلعي حاش ية عن احملشنی بعض نقل ولهذا ،ابلشعری تقديره
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Based on an exercise we have undertaken with raisins and dates, our conclusion is as 
follows: 5.88 litres of dates is equivalent to approximately 3.76kg dates, and 5.88 litres of 
raisins is equivalent to approximately 3.52kg raisins. This is in sharp contrast with the fixed 
3.14928kg weight mentioned in Fatāwā Qāsmiyyah (11: 621) for one Ṣāʿ of wheat, barley, 
                                                                                                                                                                                     

 يف ابالحتياط ال خذ أ ن من الرسخيس مبسوط يف ملا بيقنی الواجب عن اخلروج يف ليحتاطوا ذكل ولعل ،الشعری من أ رطال بامثنية تقديره يفتون اكنوا وبه

 الصاع تقدير اكن فذلا ،العكس خبالف لبتةا علهیا ويزيد ،احلنطة ومن العدس من أ رطال مثانية يسع فهو بذكل قدر فا ذا ،اهـ ،واجب العبادات ابب

 .الكم ابن عابدين، انهتی  اتم شايم مد ربع ا خراج زماننا يف ال حوط أ ن قدمنا ولهذا ،اهـ ،أ حوط ابلشعری

ال ا ان نرتكه برصحی عبارة الطحاو ( فا ن املتبادر)قوهل (: ۳٤۱صـ )التحرير اخملتار  يف يوقال الرافع ن اكن هو املتبادر، ا  من ا ن الصاع مثانية ا رطال  يهذا وا 

نه رصحی ابعتبار وزن ما يس توی كيهل ووزنه يف يمما يس تو  وزن اخملرج من الرب وحنوه، وهو ا عمل ابملراد من نصوص اعتبار الصاع ال اعتبار  كيهل ووزنه، فا 

صیل هللا عليه وسمل مكياال معلوما ال زايدة وال نقصان فيه، وا مر عليه السالم اب ن خیرج للفطرة املقادير املعلومة املقدرة به  املذهب، وا يضا اكن صاع النيب

عیل ا ن العربة للكيل اخملصوص بدون اعتبار الوزن، وحينئذ يكون ابعتباره هبام حمل اتفاق،  لك نوع مهنا، فهذا دليل مع علمه ابختالف اال وزان حیت يف

 .الفتح، انهتی  عیل بقاء اخلالف ال عیل ارتفاعه مبا قاهل يف مبين يوما نقهل عن صدر الرشيعة وحاش ية الزيلع

 اك ‘حنيفة مث يعترب نصف صاع من بر من حيث الوزن فامي يروی عن ا يب’،    وقل دہاہی(: ۱۲۲: ٤)ا حسن الفتاوی  يف يرش يد ا محد الدلهيانو  وقال املفيت

 اس  امہم انب رگم وہں مک ےس اصع فصن الیک وہیگں ہی ارگہچ ےہ اكیف وانی رک اوا  لط اچ  سزان وہیگں ہک ںیہ رفامےت ایبن ہی اعتیل اہلل  ہمح اشیم بلطم

 استمسی یسک ہک ےہ حیحص اس  ربتعم یھب رطہقی ہی اك لیک اجبےئ یك لیک ذ ہعی ےک اصع الص ہک ںیہ ےتیل رماو ہی ےس دہاہی وقل اعتیل اہلل  امہمح  ایعف

ل اولزن
ی 
لک

 ولعمم حیحص وتہیج یہی یك وقل ےک اعتیل اہلل  ہمح اامم رضحت۔  اجےئ ودیای رک رھب ےس وہیگں سہ اجےئ رھب ربنت وج ےس  لط اچ  ےک زیچ سا

 امیف’ ںیم دہاہی ازںی العسہ۔ےہ دیعب تہب وانی رقا  ربتعم وک سزن رصف لیک احلظ دبسں ںیم اقمہلب ےک رصحی نصِّ ںیم اب   ےک اصع ہک اےئلس ےہ وہیت

 .، انهتی ےہ وقعمل یھب و اۃی العسہ ےک وہےن وقی  ساۃی وقل اك اعتیل اہلل  ہمح دمحم اامم ںیم اقملب ےک اس اس  ںیہ رمتضی اافلظ ‘ریسی

منا ،الكيل فيه ال صل: وغریه الشامل صاحب قال(: ۳۲۲: ٦)رشح املهذب  يف يالنووقال ( فائدة)  يستشلك قد: قلت ،اس تظهارا ابلوزن العلامء قدره وا 

 اكذلرة فيه يوضع ما ابختالف وزان قدره وخیتلف ،معروف مكيال وسمل عليه هللا صیل هللا رسول زمان يف به اخملرج الصاع فا ن ،ابل رطال الصاع ضبط

نه ،أ حصابنا من ادلاريم الفرج أ بو اال مام الكما فهیا فأ حس هنم ،املسأ ةل هذه يف العلامء من جامعات تلكم وقد ،خمتلفة هذه أ وزان فا ن ،وغریهام وامحلص  فا 

 الواجب وأ ن ،الوزن دون الكيل عیل ذكل يف الاعامتد أ ن الصواب أ ن الكمه وخمترص ،هذه أ مثال بتحقيق الاعتناء كثری واكن ،مس تقةل مسأ ةل فهیا صنف

 بأ ن الاس تظهار عليه وجب جیده مل ومن ،موجود الصاع وذكل ،وسمل عليه هللا صیل هللا رسول زمن يف به خیرج اكن اذلي ابلصاع معاير صاع ا خراج

: العلامء من جامعة وقال ،حنوه البندنيجي وذكر ،ادلاريم الكم هذا ،تقريب وثلث أ رطال خبمسة فالتقدير هذا وعیل ،عنه ينقص ال أ نه يتيقن ما خیرج

 خیتلف ال املدينة أ هل وجدان: قال أ نه حزم بن عيل محمد أ يب عن ال حاكم كتابه يف احلق عبد احلافظ ونقل ،الكفنی معتدل رجل بكفي حفنات أ ربع الصاع

 رطل هو: بعضهم وقال ،وربع رطل دون وال ونصف رطل من بأ كرث ليس الصدقات به يؤدي اذلي وسمل عليه هللا صیل هللا رسول مد أ ن يف اثنان مهنم

 صاع وهو ،وثلث أ رطال مخسة ذئب أ يب ابن وصاع: قال ،والشعری والمتر الرب من املكيل رزانة حسب عیل ولكنه ،اختالفا هذا وليس: قال ،وثلث

 ،مىض فامي ابلعرايق وثلث أ رطال مخسة الصاع أ ن عیل دللنا قد(: ۲۲: ۱) املغين ، وقال ابن قدامة يفي، انهتی  الكم النوووسمل عليه هللا صیل هللا رسول

منا ،الكيل فيه وال صل  وقال ،حنطة وثلثا أ رطال مخسة فوجدته وزنته الصاع: قال أ نه أ محد عن جامعة روى وقد ،وينقل ليحفظ ابلوزن العلامء قدره وا 

 يعرف اذلي وسمل عليه هللا صیل النيب صاع هذا: وقال ذؤيب أ يب ابن عن أ خذته: النرض أ بو وقال ،النرض أ يب من الصاع أ خذت: أ محد قال: حنبل

 مخسة هو فا ذا ،وزانه مث ،به فلكنا ،موضعه عن يتجاىف ال ل نه ،به ياكل عليه وقفنا ما أ صلح وهو ،به فعریان ،العدس فأ خذان: هللا عبد أ بو قال ،ابملدينة

ذا ،وسمل عليه هللا صیل النيب صاع من لنا تبنی وما عليه وقفنا ما أ صلح هذا :وقال ،وثلث أ رطال  وهام والعدس الرب من وثلثا أ رطال مخسة الصاع اكن وا 

ذا ،مهنام أ خف الفطرة أ جناس من عداهام مفا احلبوب أ ثقل من  ، وقال ادلسويق، انهتی  الكم ابن قدامةصاع من أ كرث فهیي وثلثا أ رطال مخسة مهنام أ خرج فا 

وقد حرر الصاع فوجد ا ربع (: ٦۰٤: ۳)بيان صدقة الفطر  وجیعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه، وقال ادلردير يف(: ٤٤۱: ۳)مضن مسا ةل ا خری 

 يف وهذا الصاع هو كيل مدينة فاس: القباب(: ۲٦٦: ۱)التاج واال لكيل  ، انهتی ، وقال املواق يفيحفنات متوسطة، وذكل قدح وثلث ابلكيل املرص 

 .وقتنا، انهتی 
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dates or raisins. As we have adopted 2.32kg for ½ Ṣāʿ of wheat, doubling this weight for all 
the commodities would make the weight of one Ṣāʿ 4.64kg. Overall, this would increase the 
valuation. Nevertheless, if a person was to simply double the weight of ½ Ṣāʿ of wheat for 
the other commodities, his obligation will be fulfilled as in reality he will be giving more 
than one Ṣāʿ, a point highlighted by many Ḥanafī jurists who prefer the use of Ṣāʿ as a 
measure of weight rather than volume. Imam Ibn Qudāmah (d. 620/1223) also makes 
reference to this.    

Based on the weights stipulated above and using Ṣāʿ as a measure of volume, prices were 
obtained from local shops for barley, dates and raisins; similar to what has been described 
above for wheat. The following table outlines the average prices which have been rounded 
off: 

Item Volume Weight Ṣadaqah al-Fiṭr value 
Wheat ½ Ṣāʿ (2.94 litres) 2.32kg £3.00 
Barley 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.538kg £4.25 
Dates 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.76kg £13.50 
Raisins 1 Ṣāʿ (5.88 litres) 3.52kg £20.00 

As mentioned above, these prices are in accordance with the research of Mufti Rashīd 
Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) which is inclusive of the other views and errs on the side 
of caution. The weight for wheat and barley is also stipulated by him whereas the weight of 
raisins and dates has been calculated by ourselves based on the size and volume of the Ṣaʿ 
(5.88 litres) suggested by him.  

These additional prices for barley, dates and raisins have been mentioned because Ṣadaqah 
al-Fiṭr is not restricted to wheat. The Prophet  encouraged the various commodities and 
the donors did not restrict themselves to wheat.9 Therefore, for those who are financially 
able to donate the value of barley, dates or raisins, they are recommended to do so. 

In conclusion, the minimum Ṣadaqah al-Fiṭr price for 1438/2017 for Blackburn is £3. Those 
who are financially capable are encouraged to donate more.  
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 صاعا أ و متر من صاعا واململوك واحلر وال نىث اذلكر عیل رمضان قال أ و الفطر صدقة وسمل عليه هللا صیل النيب فرض :قال عهنام هللا ريض معر ابن عن  

احلديث، رواه  ،شعریا فأ عطى ،المتر من املدينة أ هل فأ عوز ،المتر يعطي عهنام هللا ريض معر ابن فاكن ،بر من صاع نصف به الناس فعدل ،شعری من

 هللا ريض اخلدري سعيد أ يب عن، و (۳٦۰٦) ي، رواه البخار شعری من صاعا الصدقة نطعم كنا :قال عنه هللا ريض سعيد أ يب عن، و (۳٦۳۳) يالبخار 

 (.۳٦۰٦) ي، رواه البخار زبيب من صاعا أ و أ قط من صاعا أ و متر من صاعا أ و شعری من صاعا أ و طعام من صاعا الفطر زاكة خنرج كنا :يقول عنه



~ 9 ~ 
 

Note: One of the principle aims of Ṣadaqah al-Fiṭr is to provide for the poor, as stated above, 
so they can also rejoice on the day of Eid. It is therefore recommended that Ṣadaqah al-Fiṭr 
is donated to an organisation or Masjid that will deliver to the recipient by Eid day at the 
latest.  

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
24 Rajab 1438 / 21 April 2017 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib, Mufti Muhammad Tahir Sahib and Mufti 
Muhammad Salih Sahib 
www.nawadir.org  

  

http://www.nawadir.org/
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Addendum 

(1) Ṣadaqah al-Fiṭr through wheat flour and its value  

According to the Ḥanafī school of thought, the obligation of Ṣadaqah al-Fiṭr can also be 
fulfilled by donating ½ Ṣāʿ of wheat flour.10 This has been affirmed by Mufti Kifāyatullāh 
Dehlawī (d. 1372/1952) (Kifāyat al-Muftī, 6: 288) and Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 
1422/2001) (Fatāwā Raḥīmiyyah, 7: 199) on the condition that the flour is only made from 
wheat. According to our calculation, ½ Ṣāʿ (2.94 litres) of flour is 2.1kg. However, Mufti 
Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) suggests that 2.32kg should be used when donating 
½ Ṣāʿ (2.94 litres) of wheat or wheat flour (Aḥsan al-Fatāwā, 4: 406). Therefore, if someone 
gives 2.32kg of wheat flour, this is sufficient.  

However, ʿAllāmah Marghīnānī (d. 593/1197) suggests that if the flour is cheaper than the 
wheat, then it is preferable to give more wheat flour equivalent to the value of ½ Ṣāʿ of 
wheat.11 In fact, ʿAllāmah Ibn al-Humām (d. 861/1457) suggests that it is necessary to do 
this. He adds that this was not mentioned by Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan (d. 189/805) 
because flour in his era would normally be more expensive than wheat. Thus, based on our 
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زاكة الفطر نصف صاع من بر : يوقال الطحاو  كام تقدم،( ۳۱٦صـ )اجلامع الصغری  فيه نصف صاع من بر ا و دقيق ا و سويق، كذا يف: قال ا بو حنيفة  

 .(۱۰۲: ۳)وراجع تبينی احلقائق  ،(۱٤٦: ۲) يرشح خمترص الطحاو  ا و دقيق بر ا و سويق بر، كذا يف

11
ن احتياطا والقمیة القدر فهیام يراعي أ ن وال ویل ،عریشاكل  الشعری دقيق أ ما ،الرب من يتخذ ما والسويق ادلقيق من ومراده: الهداية يف املرغيناين قال    وا 

 من صاع نصف يؤدي أ ن وتفسریه(: ٤۲۱: ۱)البناية  يف العيين ، انهتی ، قالللغالب اعتبارا الكتاب يف ذكل يبنی ومل ،ال خبار بعض يف ادلقيق عیل نص

 ويف ،ابالحتياط عامال يكون ال بر من صاع نصف قمیة قمیته تبلغ ال ولكن الرب دقيق من صاع نصف أ دى أ و بر من صاع نصف قمیة قمیته تبلغالرب  دقيق

 لو حیت غالبا احلنطة عیل يزيد ادلقيق ل ن القمیة ابعتبار جیوز: بعضهم وقال عليه، منصوص ل نه العنی ابعتبار جیوز: مشاخینا بعض قال: الربهاين جامع

ن: )م ،جیوز ال انتقض صیل هللا عليه  النيب أ ن هريرة أ يب عن روي ما ال خبار ببعض وأ راد ،قبهل مبا واصل هذا: ش( ال خبار بعض يف ادلقيق عیل نص وا 

 وذكر: رمحه هللا ال ترازي وقال ،املبسوط يف كذا: الهناية يف قال ،ودقيقه مقح من مدين مسمل لك عیل فا ن ،فطرمك زاكة خروجمك قبل أ دوا :قال وسمل

 ومل ،فذكره عليه الصالة والسالم عنه روي ما ولنا: الاكيك وقال، هكذا ال مكل وذكر ،احلديث هذا فذكرهللا عنه  ريض هريرة أ يب حديث نرص أ بو الش يخ

 أ يب عن روى النسايئ أ ن غری ،عليه وقفت مفا احلديث كتب من كثریة كتب يف النظر أ معنت ولقد ،حاهل وما احلديث هذا خرج من مهنم واحد يبنی

انهتی ، وقال  ،دقيق من صاعا أ و زبيب من صاعا أ و شعری من صاعا أ و متر من صاعا ا ال صیل هللا عليه وسمل هللا رسول عهد يف خنرج مل: قال أ نه سعيد

ن احتياطا مجيعا والقمیة القدر) ادلقيق يف أ ي(  فهیام ييراع أ ن وال ویل) قوهل(: ۲۲٦: ۲)فتح القدير  ابن اهلامم يف ( ال خبار بعض يف ادلقيق عیل نص وا 

 صاع أ و بر من صاع بنصف فليتصدق يشء عنده اكن من :فقال وسمل عليه هللا صیل هللا رسول خطبنا: قال اثبت بن زيد عن ادلارقطين روى ما وهو

 سلامين غری اال س ناد هبذا يروه مل: ادلارقطين قال ،الشعری دقيق واملراد ،سلت من صاع أ و زبيب من صاع أ و دقيق من صاع أ و متر من صاع أ و شعری من

 من أ قل ال شعری وصاع بر صاع نصف يساواين شعری دقيق صاعا أ و حنطة دقيق صاع نصف يعطي بأ ن الاحتياط فوجب ،احلديث مرتوك وهو أ رمق بن

 يبنی ومل) قوهل ،شعری صاع يساوي ال صاع أ و بر صاع نصف يساوي ال نصف وال ،شعری صاع يساوي صاع من أ قل أ و بر صاع نصف يساوي نصف

 نصف قمیته ينقص ال دقيق صاع نصف كون الغالب فا ن ،للغالب اعتبار الصغری اجلامع يف يعين( الكتاب يف) ذكرانه كام فهیام الاحتياط وجوب أ ي( ذكل

فوجب ’وقوهل (: ۱٦٤: ۲)، قال ابن عابدين انهتی  ،قلنا ما الواجب اكن البدار أ ايم يف يتفق قد كام نقصه فرض لو حیت يزيد بل دقيقه هو ما صاع

ال ا ن حیمل ا حدهام عیل االاخر، ات مل، انهتی ، ومال ابن جنمی يف‘ا ویل’بـ  خمالف لتعبری الهداية والاكيف‘ الاحتياط  والرشنباليل( ۲۱۱: ۲)البحر الرائق  ، ا 

 .ا یل قول ابن اهلامم( ۳۲٤صـ )حاش ية درر احلاكم  يف
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calculation as of 2 Ramaḍān 1438 / 28 May 2017, this equates to approximately 7kg of flour 
because the average price of 2.32kg flour is in the region of £1. However, given what is 
stated in the mutūn (principal manuals) and the Fatāwā books cited above, if someone 
donates 2.32kg of flour, his obligation will be fulfilled. This should be noted for those who 
have a large amount of Fidyah to donate, as highlighted above.      

This leads to the next question whether the value of ½ Ṣāʿ of wheat flour is sufficient. 
According to Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 1422/2001) (Fatāwā Raḥīmiyyah, 7: 199), it is 
sufficient.12 However, based on the statement of ʿAllāmah Marghīnānī (d. 593/1197) and 
particularly the statement of ʿAllāmah Ibn al-Humām (d. 861/1457), it appears that the 
value of ½ Ṣāʿ of wheat should be considered if the commodity is not being given. When 
discussing valuation, the jurists generally focus on the value of wheat and not flour or 
indeed the other commodities. This is also affirmed by the fact that the authentic ḥadīths 
do not make reference to ½ Ṣāʿ of wheat flour. Thus, whilst this requires further research, it 
is our recommendation to avoid the use of the value of flour.13       

(2) The Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī schools of thought   

Adherants of the Shāfiʿī, Mālikī and Ḥanbalī schools are advised to contact their local 
scholars for the Ṣadaqah al-Fiṭr rulings. However, for completion purposes, the following 
table outlines the prices based on the volumetric information (1 Ṣāʿ equals 3 litres) 
provided by the Shāfiʿī scholar Shaykh Ṭahā Karaan:  

Item Volume Weight Ṣadaqah al-Fiṭr value 
Wheat 1 Ṣāʿ (3 litres) 2.367kg £2.88 
Barley 1 Ṣāʿ (3 litres) 1.805kg £2.10 
Dates 1 Ṣāʿ (3 litres) 1.918kg £6.89 
Raisins 1 Ṣāʿ (3 litres) 1.796kg £10.20 

 
The following points should be noted: 
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اخصل وہیگں اك وہ اس ںیم یسک اس  زیچ یك المسٹ ہن وہ اس  سہ وپےن وس ولک وای اجےئ وت ( دیمہ)بج سہ ٓااٹ  (:۳۲۲: ۱)فتاويه  يف يعبد الرحمی الالجفور فيتقال امل  

اس   ایس رطح اس یك تمیق وی اجےئ وت یھب دصہقٔ رطف اوا ( ابب دصۃق ارطفل ۱۹۱ص  ۱دھاہی اسنیل ج)  ، الفطرة نصف صاع من بر ا و دقيقاجےئ اگدصہقٔ رطف اوا وہ 

 .انهتی   وہ اجےئ اگ 

13
 . ابب العبادات واجب، انهتی  واال خذ ابالحتياط يف(: ۳۳۲: ۱)املبسوط  يف قال الرسخيس  
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 According to the Mālikī, Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought, it is necessary to 
give one Ṣāʿ for all the commodities including wheat.14 

 According to the three schools of thought, giving the recipient the value of the 
commodities is not sufficient.15 Thus, whilst it would be permissible to donate 
money to a charity, it would be necessary on the charity to donate the stipulated 
amounts of the specific commodity to the recipient.  

 There is also a difference of opinion among the schools regarding other food 
commodities that could be given. According to the Ḥanbalīs, the recipient must 
receive dates, raisins, wheat, barley or cheese. Anything else will not suffice.16 The 
Shāfiʿīs and Mālikīs are more flexible in relation to other common food 
commodities.17  

 The weight calculations in the table are based on the methodology outlined above 
and the values have not been rounded off.   

 The Ṣāʿ of the Ḥanafīs differs from the Ṣāʿ of the others as outlined in ḥadīth 
commentary and fiqh books.   

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
3 Ramaḍān 1438 / 29 May 2017 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Muhammad Tahir Sahib 
www.nawadir.org 
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جیزی  من الرب نصف صاع، : ال جیزی  منه ا قل من صاع، وقال ا بو حنيفة وا حصابه: يقال ماكل والشافع(: ٤۱: ۲)بداية اجملهتد  قال ابن رشد يف  

 (.۳۲۲: ٦)ورشح املهذب ( ۲۳: ۱) اهتی ، وراجع املغين

15
: قال - الفطر صدقة يف يعين - درامه أ عطي: أ مسع وأ ان ل محد قيل :داود أ بو قال( جتزئه مل القمیة أ عطى ومن) (: ۲۱: ۱) املغين قال ابن قدامة يف  

 العزيز عبد بن معر يقولون قوم: هل قيل قمیته، يعطي ال :أ محد يل قال طالب أ بو وقال ،وسمل عليه هللا صیل هللا رسول س نة خالف جیزئه ال أ ن أ خاف

 هللا وقال ،وسمل عليه هللا صیل هللا رسول فرض: معر ابن قال فالن، قال ويقولون وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قول يدعون :قال ابلقمیة، يأ خذ اكن

 قال وبه ،الزكوات من يشء يف القمیة ا خراج جیزئه ال أ نه مذهبه وظاهر ،فالن قال فالن قال السنن يردون قوم وقال ،الرسول وأ طيعوا هللا أ طيعوا :تعایل

، ، انتھی الفطرة عدا فامي قوهلم مثل أ محد عن روي وقد واحلسن، العزيز عبد بن معر عن ذكل روي وقد ،جیوز: حنيفة وأ بو الثوري وقال ،والشافعي ماكل

 .(۱۲: ۲)واال م  (۱۲۳: ۳)وراجع املدونة 

16
 هل جیوز ال أ نه املذهب ظاهر ،جیزه مل غریه فأ خرج ال قط أ و الشعری أ و الرب أ و الزبيب أ و المتر عیل قدر ومن(: ۲٦: ۱) املغين قال ابن قدامة يف  

ليه املعدول اكن سواء علهیا القدرة مع ال صناف هذه عن العدول  وقال ،البدل قوت غالب من خیرج: ماكل وقال: وقال ، انتھی ،يكن مل أ و بدله قوت ا 

 قوت بغالب الاعتبار: قال من ومهنم ماكل، بقول قال من مفهنم ،أ حصابه واختلف ،منه الفطر زاكة الرجل أ دى الرجل عیل ال غلب اكن قوت أ ي: الشافعي

ن ، جاز منه أ عیل ا یل الواجب عن عدل ا ن مث اخملرج،  حیصل والغین ،الطلب عن اغنومه السالم عليه لقوهل جیوز أ حدهام :قوالن ففيه دونه ا یل عدل وا 

 .منه أ دىن ا یل املال زاكة يف الواجب عن عدل لو كام ، جیزئه فمل منه أ دىن ا یل الواجب عن عدل ل نه جیوز ال والثاين ،ابلقوت

17
 .(۳۳۱: ۲)احملتاج  ومغين( ۳۱۰: ٦)رشح املھذب و( ۱۲: ۲)واال م ( ۱۲۳: ۳)ة املدونراجع   

http://www.nawadir.org/

