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 بسم الله الرحمن الرحیم

هجری 5441ماه مبارک رمضان سال ، درآن نحوه پرداخت و فتوای درمورد صدقه فطر

 .هجری شمسی 5445قمری مطابق به سال 

 .أصحابه اجمعینآله وة والسالم علي رسوله الكریم و علي الحمد لله رب العالمین والصال

ْكرِّ »قال الله تعالی:  (41النحل ) «.إِّْن ُكْنتُْم ََل تَْعلَُمونَ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِّ

َمةَ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل فََرَض َرُسوُل اللَّهِّ  ْكرِّ َزَكاةَ اْلفِّْطرِّ ُطْهَرةً  -صلى الله علیه وسلم-َعْن عِّ

ینِّ َمْن أَدَّاَها قَْبَل الصَّالَةِّ فَ  ْلَمَساكِّ فَثِّ َوُطْعَمةً لِّ َن اللَّْغوِّ َوالرَّ ائِّمِّ مِّ اَها لِّلصَّ َى َزَكاةٌ َمْقبُولَةٌ َوَمْن أَدَّ هِّ

َدقَاتِّ  َن الصَّ َى َصَدقَةٌ مِّ  رواه ابوداود{}.بَْعَد الصَّالَةِّ فَهِّ

ریافت معلومات مان که خواستار دبه استفتاء های شهروندان محترم وهم وطنان عزیزپاسخ در

ریاست محترم طریق خواست ایشان از احکام متعلق به آن شده بودند وو صدقه فطر مورددر

مختصر س داده شده است، به صورت فشرده وارتباط عامه به این ریاست انعکااطالعات و

برتری داده است ی سال نسبت به دیگرماها رمضان را مبارک آنچه ماهکه  :چنین باید گفت

ماهای  دیگرد که درنوصی انجام داده میشوهای بخص عبادتازاین ماه بعضی دراین است که 

همین  هم یکی از }فطرروزه{ وصدقه فطر نمی باشنددادن آنها مکلفین مامور به انجام  سال

که باید درختم این ماه واجدین شرائط برای میباشد دت ها است که مخصوص ماه رمضان عبا

ادای فریضه صوم بوده  و روزه گرفتن درنواقصی  پرداخت نمایند تا اگرآن را مستحقین 

 ، جبران گرددتوسط این صدقه  باشد

که درمتن استفتاء به آن تذکر داده شده  مباحث ذیل }سرسایه{ صدقه فطرمربوط به دربحث و 

مان برای هم وطنان فشرده به طورفقهی  معتبروعبارات شرعی  در روشنی نصوصاست 

  خواهد شد: توضیح داده 
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 .گرددمی پرداخت  صدقه فطر اشیای که از آنها   -6

 ادای قیمت اشیاء در صدقه فطر.  -7

 و قیمت آن. صدقه فطرو اندازه مقدار  -8

 مستحقین صدقه فطر. -9

ایان ماورد اخاتال   در کارام  فطر باید گفت که اگرچه فقهااء در قسمت حکم شرعی صدقه -5

مای سانت صدقه فطار را این را فرض گفته وعده ی دیگر کرام  فقهاء از عده یکه نظر دارند 

صاورت موجودیات در این است که صدقه فطاردگاه فقهاء احنا  در این خصوص دی ولی دانند

 کتاابچنانچاه درایان خصاوص درنه هم سنت نه فرض اصطالحی وواجب است  ائط خاصشر

االختیارلتعلیاال المسييلم  وهييي واجبيية علييى الحر} چنااین آمااده اساات: فقااه احنااا  مشااهور هااای 

 بیروت.–دارالمعرفة  طبع: 121ص/ 1المختارج/

بَةٌ كما في وهمچنان درالبحرالرائق نیز دراین خصوص چنین آمده است:}  ُل أنها َواجِّ فَاْْلَوَّ

تَابِّ َوأََراَد بِّهِّ اْلُوُجوَب اْلُمْصَطلََح  ْنَدنَا َوإِّْن كان َوَرَد في السُّنَّةِّ لَْفُظ فََرَض رسول اللَّهِّ اْلكِّ علیه عِّ

ٍ إنََّما یُفِّ  َنَّ َمْعنَاُه أََمَر أَْمَر إیَجاٍب َواْْلَْمُر الثَّابُِّت بَِّظن ِّي  یُد صلى اللَّهُ علیه وسلم َزَكاةَ اْلفِّْطرِّ ْلِّ

ْجَماَع اْلُمْنعَقَِّد على ُوُجوبِّ   ،اْلُوُجوبَ  َنَّهُ لم یُْنقَْل تََواتًُرا َواْْلِّ یًّا لِّیَُكوَن الثَّابُِّت اْلفَْرَض ْلِّ َها لیس قَْطعِّ

 مكتبه حقانیه. . طبع:814ص/ 2البحرالرائق ج/   َولَِّهذَا قالوا أمن أَْنَكَر ُوُجوبََها ََل یَُكفَّرُ 

صدقة اختلفت الروایات في صفة  این مورد چنین آمده است:}و درالمحیط البرهانی نیز در

عن «: المجرد»وذكر في  وتجب صدقة الفطر عن نفسه وعبیده،«: اْلصل»الفطر ذكر في 

أبي حنیفة: أن صدقة الفطر سنة َل ینبغي تركها، والمذهب أنها واجبة؛ ْلنه ورد اْلثر بها، 

واْلمر « أدوا عن كل حر وعبد»، وقال علیه السالم: «أدوا عمن تمونون»قال علیه السالم: 

الحمیط   أنها سنة: أن وجوبها ثابت بالسنة،« المجرد»معنى قول أبي حنیفة في للوجوب، و

 مکتبه حقانیه. طبع: 945ص/ 2البرهانی ج/

ً ث -2 این این صدقه در وجوب صدقه فطرباید گفت که هد  ازفلسفه و در مورد حکمتانیا

وکوتاهی جبران نمودن نواقص ، مال آن و شخص روزه دار تطهیر، تزکیه اموقع خاص همان

 بانمودن همچنان کمک وهمکاری ادای فرائض صوم صورت گرفته است و جریانکه در

 ،باشد می مسلمانان،خوشی سائر و خاص هایاین روز درخوشحال نمودن آنها  ونیازمندان 

فرض رسول الله صلى الله فرمایند } این خصوص میچنانچه ابن عباس رضی الله عنه در

سنن ابی داود  اللغو والرفث . وطمعة للمساكین. طهرة للصائم منعلیه و سلم زكاة الفطر 

 طبع حقانیه.  222ص/ 1/ج
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أمرنا  مورد حکمت وجوب این صدقه چنین گفته شده است:}وهمچنان درنوراالیضاح نیزدر

 ةبها سیدنا النبي صلى الله علیه وسلم في السنة الثانیة من الهجرة لحكم جلیلة وأغراض نبیل

 :منها 

  .إغناء الفقراء عن ذل السؤال في هذا الیوم العظیم 5 

 .إدخال الفرح والسرور علیهم في هذا الیوم الذي یفرح فیه المسلمون جمیعا  2 

 .تطهیر مال الصائم بعد أن تطهر جسده بالصوم  1 

جبر ما عساه أن یكون من خلل في صومه قال سیدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم  4 

 – دار الحكمة طبع: 119ص/1نوراالیضاح ج/  طر طهرة للصائم من اللغو والرفثزكاة الف

 دمشق.

وجوب صدقه فطر مشروط به که :باید گفتوجوب صدقه فطر  بحث شرائط درثالثا  -1

 مسلمان بودن، آزاد و مالک نصاب بودن شخص است.

بوده و آن مازاد  تبناء هر فرد مسلمان و آزادیکه مال دست داشته وی به اندازه نصاب زکا

مال سال هم سپری نشده باشد از ضرورت ها ونیازهای خودش باشد، اگرچه براین مقدار

عید فطر نیز شده باشد، بر وحتی اگر وی مالک این مقدارمال قبل ازطلوع صبح صادق روز

 وی صدقه فطر واجب است.

 فطر صدقه برای وجوبهم بودن مال  «نامی» فرضی خال  نصاب زکاتبرهمچنان و 

مشهورفقه های این مورد درکتاب چنانچه دربلکه داشتن مطلق نصاب شرط است  نیستشرط 

اًل عن  }حنفی چنین آمده است: ْقَدارِّ الن َِّصابِّ فَاضِّ مِّ اْلَمالِّكِّ لِّمِّ بَةٌ على اْلُحر ِّ اْلُمْسلِّ َي َواجِّ َوهِّ

هِّ اْْلَْصلِّیَّةِّ َكذَا في  َشْرحِّ َحَوائِّجِّ ْختِّیَارِّ الفتاوی الهندیه {ْعتَبَُر فیه َوْصُف النََّماءِّ َوََل یُ اْلُمْختَارِّ اَلِّ

 طبع: مکتبه حقانیه. 151ص/1ج/

صدقة الفطر واجبةٌ على الحر المسلم دراللباب نیزدراین خصوص چنین آمده است:} وهمچنان 

ً لمقدار النصاب فاضالً عن مسكنه وثیابه وأثاثه وفرسه وسالحه وعبیده  إذا كان مالكا

 طبع: شامله. 41ص/1اللباب فی شرح الکتاب ج/   للخدمة،

بایااااااد گفاااااات: کااااااه  صاااااادقه فطاااااارشاااااادن ب جاااااااوقاااااات وزمااااااان و  در مااااااورد رابعاااااااً   -8

صاااادقه فطااااار همزماااااان باااااا طلااااوع صااااابح صاااااادق روز عیاااااد فطاااار واجاااااب مااااای گاااااردد، 

بناااااااء اشخاصاااااای کااااااه تاااااااهمین وقاااااات زنااااااده بودنااااااد و یااااااا نوزادهایکااااااه قباااااال از همااااااین 
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وقاااات بااااه دنیااااا آمدنااااد و یاااااا کااااافر کااااه قباااال از ایااااان وقاااات مساااالمان شااااد در صاااااورتیکه 

کسااااای قبااااال از اماااااا اگااااار  ،واجاااااد شااااارایط باشاااااند صااااادقه فطااااار بااااار آنهاااااا واجاااااب اسااااات

و یااااا کااااافری ایاااان وقاااات وفااااات نمااااود و یااااا نااااوزادی بعااااد از ایاااان وقاااات بااااه دنیااااا آمااااد 

مسااااالمان شاااااد باااااا وصااااا  آنکاااااه واجاااااد شااااارایط باشاااااند بااااار آنهاااااا صااااادقه فطااااار واجاااااب 

نیسااااات، وهمچناااااان اگااااار شاااااخص فقیااااار قبااااال از ایااااان وقااااات صااااااحب نصااااااب شاااااد بااااار 

ل از وی واجااااب اساااات ولاااای اگاااار بعااااد از ایاااان وقاااات صاااااحب نصاااااب گردیااااد و یااااا قباااا

ایاااااان وقاااااات شااااااخص صاااااااحب نصاااااااب فقیاااااار گردیااااااد باااااار آنهااااااا صاااااادقه فطاااااار واجااااااب 

 نیست. 

بااااا وصاااا  آنکااااه وقاااات وجااااوب صاااادقه فطاااار همزمااااان بااااا طلااااوع صاااابح صااااادق روز 

عیااااد فطااااار ماااای باشاااااد ولاااای ادای آن بعاااااد از دخاااااول ماااااه رمضاااااان در خااااالل ایااااان مااااااه 

در هااااار وقتیکاااااه صاااااورت گیااااارد بناااااا بااااار موجودیااااات سااااابب وجاااااوب کاااااه مااااااه رمضاااااان 

جاااااائز باااااوده و درساااات مااااای باشاااااد، ولاااای مساااااتحب و پساااااندیده اساااات تاااااا قبااااال از اساااات، 

واگاااااار یااااااک شااااااخص قباااااال از  صاااااادقه فطاااااار پرداخاااااات گااااااردد عیاااااادرفااااااتن بااااااه نماز

ساااااااقط   همنمازعیاااااد نساااااابت مشاااااکالت صاااااادقه فطااااار را پرداخاااااات  کااااارده نتوانااااااد بااااااز

 . نمی گردد وباید بعد از نمازعید هم آن را پرداخت نماید

ووجوب الفطرة  فقه حنفی چنین آمده است:} اب های مشهورکتچنانچه دراین خصوص در

یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد 

طلوع الفجر لم تجب فطرته، ویستحب للناس أن یخرجوا الفطرة یوم الفطر قبل الخروج إلى 

خروها عن یوم الفطر لم تسقط، وكان علیهم المصلى، فإن قدموها قبل یوم الفطر جاز، وإن أ

  طبع: شامله. 41ص/ 1اللباب فی شرح الکتاب ج/  إخراجها.

ووجوب الفطرة یتعلق بطلوع الفجر  این خصوص چنین آمده است:}همچنان درالهدایه نیز درو

من یوم الفطر وقال الشافعي رحمه الله بغروب الشمس في الیوم اْلخیر من رمضان حتى إن 

من أسلم أو ولد لیلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده َل تجب وعلى عكسه من مات فیها من 

صاص واختصاص ممالیكه أو ولده له أن یختص بالفطر وهذا وقته ولنا أن اْلضافة لالخت

الفطر بالیوم دون اللیل والمستحب أن یخرج الناس الفطرة یوم الفطر قبل الخروج إلى 

المصلى ْلنه علیه الصالة والسالم كان یخرج قبل أن یخرج للمصلى وْلن اْلمر باْلغناء كي 

أدى  َل یتشاغل الفقیر بالمسئلة عن الصالة وذلك بالتقدیم فإن قدموها على یوم الفطر جاز ْلنه

بعد تقرر السبب فأشبه التعجیل في الزكاة وَل تفصیل بین مدة ومدة هو الصحیح وقیل یجوز 

تعجیلها في النصف اْلخیر من رمضان وقیل في العشر اْلخیر وإن أخروها عن یوم الفطر لم 
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تسقط وكان علیهم إخراجها ْلن وجه القربة فیها معقول فال یتقدر وقت اْلداء فیها بخالف 

 کویته.  –امیرحمزه کتب خانه  طبع: 151ص/ 1الهدایه شرح البدایه ج/ م  ة والله أعلاْلضحی

َوَوْقُت اْلُوُجوبِّ بَْعَد ُطلُوعِّ اْلفَْجرِّ الثَّانِّي  این مورد چنین آمده است:}درودرفتاوی عالمگیری نیز

َدقَةُ َوَمْن  ْب علیه الصَّ ُولَِّد أو أَْسلََم قَْبلَهُ َوَجبَْت َوَمْن ُولَِّد من یَْومِّ اْلفِّْطرِّ فََمْن َماَت قبل ذلك لم تَجِّ

بْ  ُب َولَْو اْفتَقََر اْلغَنِّيُّ قَْبلَهُ لم تَجِّ ْب َوَكذَا اْلفَقِّیُر إذَا أَْیَسَر قَْبلَهُ تَجِّ  َكذَا في أو أَْسلََم بَْعَدُه لم تَجِّ

َي وَ  ِّ َوَمْن َماَت بَْعَد ُطلُوعِّ اْلفَْجرِّ فَهِّ ي  یطِّ السََّرْخسِّ بَةٌ علیه َوَكذَا إذَا اْفتَقََر بَْعَد یَْومِّ اْلفِّْطرِّ َكذَا ُمحِّ اجِّ

حِّ  ٍة َوُمدٍَّة وهو الصَّ یَل بین ُمدَّ ْطرِّ َجاَز َوََل تَْفضِّ یُح في اْلَجْوَهَرةِّ النَّی َِّرةِّ َوإِّْن قَدَُّموَها على یَْومِّ اْلفِّ

ُروَها عن یَْومِّ اْلفِّْطرِّ لم تَْسقُْط وكان علیه َدایَةِّ َوإِّْن أَخَّ { الفتاوی الهندیه ج/ م إْخَراُجَها َكذَا في اْلهِّ

  طبع: مکتبه حقانیه. 152ص/ 1

9-  ً پرداخت گردد باید گفت: که در مورد اشخاصی که ازجانب آنها باید صدقه فطر خامسا

شخصی که واجد شرایط وجوب صدقه فطر باشد، ادای صدقه فطر نه تنها اینکه بر وی از 

طر  خودش واجب است بلکه ادای آن از طر  افراد که تولیت و نفقه آنها را به عهده دارد 

 نیز واجب است. 

سویی خودشان و رایط واجب است تا صدقه فطر را ازاشخاص واجد شبه این اساس بر

وپرداخت نمودن ، مال شخصی نداشته باشندآنان صورتیکه در نابالغ شان بپردازنداوالدهای 

سویی آنها نیز  خانم الزامی نیست ولی در صورتیکه ازصدقه فطراز سویی اوالدهای بالغ و

 بدون اجازه آنها هم باشد، جائز بوده درست می باشد. پرداخت نماید ولو

هِّ  حنفی چنین آمده است:}کتاب های متعبرفقه چنانچه دراین خصوص در ُب عن نَْفسِّ َوتَجِّ

یرِّ َسَواٌء كان اْلُجنُوُن أَْصلِّیًّ  غِّ لَةِّ الصَّ ْفلِّهِّ اْلفَقِّیرِّ َكذَا في اْلَكافِّي َواْلَمْعتُوهُ َواْلَمْجنُوُن بَِّمْنزِّ ا أو َوطِّ

یطِّ ثُمَّ إذَا كان لِّْلوَ  ُر من اْلَمْذَهبِّ َكَذا في اْلُمحِّ یًّا وهو الظَّاهِّ ضِّ یرِّ أو اْلَمْجنُونِّ َماٌل فإن َعارِّ غِّ لَدِّ الصَّ

ْنَد أب َما عِّ َما من َمالِّهِّ َما َوَرقِّیقِّهِّ هِّ ُج َصَدقَةَ فِّْطرِّ أَْنفُسِّ یُّهُ یُْخرِّ یُّهُ أو َجدُُّهَما أو َوصِّ ي اْْلََب أو َوصِّ

َمُهَما اللَّهُ تَعَالَى  طبع: حقانیه.  152ص/1الفتاوی الهندیه ج/ { َحنِّیفَةَ َوأَبِّي یُوُسَف َرحِّ

قال یخرج ذلك عن نفسه لحدیث ابن  این مورد چنین آمده است:}الهدایه نیزدرهمچنان درو

عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله علیه وسلم زكاة الفطر على الذكر 

ة والمؤنة وهذا إذا كانوا وممالیكه لقیام الوَلی -واْلنثى الحدیث ویخرج عن أوَلده الصغار

للخدمة وَل مال للصغار فإن كان لهم مال یؤدي من مالهم عند أبي حنیفة وأبي یوسف 

رحمهما الله خالف لمحمد رحمه الله ْلن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة وَل یؤدي 

وَل عن أوَلده الكبار وإن كانوا في عیاله َلنعدام الوَلیة  -الوَلیة والمؤنة لقصور عن زوجته
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الهدایه شرح  {ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغیر أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت اْلذن عادة

 امیرحمزه کتب خانه. طبع:159ص/1البدایه ج/ 

که  : باید گفت گردد چیزها باید پرداختاشیاء وکدام از مورد اینکه صدقه فطردرسادساٌ  -6

کشمش{ اداء  خرما و جو، گندم، }صن  غذایی و چیز ازچهار ةعلیهم الرحم ا ننزد فقهاء اح

که  تمام صدقات اولویت داردالبته بحث انفع للفقرا بودن در ددارنمودن صدقه فطر جواز

این زان اکتفاء نماید چنانچه دررا را فراموش کرده به جنس رخیص و صدقه دهنده نباید آن

ُب َصَدقَةُ اْلفِّْطرِّ من أَْربَعَةِّ فقه حنفی چنین آمده است:} درکتاب های مشهورخصوص  َوإِّنََّما تَجِّ

بِّیبِّ  یرِّ َوالتَّْمرِّ َوالزَّ ْنَطةِّ َوالشَّعِّ   طبع: حقانیه. 151ص/  1الفتاوی الهندیه ج/   أَْشیَاَء من اْلحِّ

نصف صاعٍ من بٍر، أو صاٌع  والفطرة.:} همچنان در اللباب نیز در این مورد چنین آمده استو

  طبع: شامله. 41ص/ 1اللباب فی شرح الکتاب ج/   من تمٍر أو زبیٍب أو شعیٍر.

انتخاب نموده  را این اشیاء چهارگانه زحسب توان خود یکی اشخص واجد شرایط باید  لذا هر

 می جو درحکم گندم وجوآرد البته آرد گندم و برای مستحقین آن بپردازدخود را صدقه فطر

ً د حکباش  .دارندتفاوت ن ما

2-   ً پرداخت یا و گردد پرداختصدقه فطر درشده باید عین اشیاء ذکرآیا در مورد اینکه  سابعا

محاسبه قیمت  ةحنفی علیهم الرحمنزد فقهاء هم جائز است، باید گفت: که قیمت آن ها نمودن 

نها اینکه مندان نه تونیازازاشیاء واصنا  غذایی مجاز درصدقه فطر وادای آن به فقراء یکی 

یرد تا فرد مستحق بتواند به اولی است که چنین کاری صورت گجائز بوده بلکه بهتر و

 به آسانی رسیدگی نماید. نیازمندی خود به صورت دلخواه و

محل زندگی شخصی که بر وی صدقه واجب است قیمت جنس مطابق به قیمت موجود درالبته 

 در نظر گرفته شود. 

وكان الفقیه أبو  فقه حنفی چنین آمده است:}دراین خصوص درکتاب های مشهورنچه چنا

جعفر رحمه الله تعالى یقول أداء القیمة أفضل ْلنه أقرب إلى منفعة الفقیر فإنه یشتري به 

للحال ما یحتاج إلیه والتنصیص على الحنطة والشعیر كان ْلن البیاعات في ذلك الوقت 

دیارنا البیاعات تجرى بالنقود وهي أعز اْلموال فاْلداء منها بالمدینة یكون بها فأما في 

 طیع: احیاء التراث.  195ص/1المبسوط للسرخسی ج/   أفضل.
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َوذََكيييييَر فيييييي  }وهمچناااااان در فتااااااوی عاااااالمگیری نیاااااز در ایااااان ماااااورد چناااااین آماااااده اسااااات:

َعلَْیيييييييهِّ اْلفَتْيييييييَوى  اْلفَتَييييييياَوى أَنَّ أََداَء اْلقِّیَميييييييةِّ أَْفَضيييييييُل مييييييين َعيييييييْینِّ اْلَمْنُصيييييييوصِّ علیيييييييه وَ 

 طبع: مکتبه حقانیه.  152ص/1الفتاوی الهندیه ج/ 

ذکرشااااااده در  گانااااااه رچها از ایاااااان اشاااااایاءاناااااادازه و مااااااورد اینکااااااه چااااااه مقاااااادارو در  -4

در  صااااااادقه فطااااااار : کاااااااه  مقاااااااداربایاااااااد گفااااااات ،گاااااااردد بایاااااااد پرداخااااااات صاااااادقه فطااااااار

صااااااورتیکه درو  ماااااای باشااااااد،  صاااااااع باشااااااد نصاااااا گناااااادم و آرد گناااااادم از صااااااوتیکه 

 .پرداخت گرددباید کامل یک صاع باشد جو، خرما وکشمش از

} خصاااااوص در کتااااااب هاااااای مشاااااهور فقاااااه حنفااااای چناااااین آماااااده اسااااات:چنانچاااااه درایااااان  

یٍر أو َصيييياٌع ميييين  ْنَطييييٍة أو َصيييياٌع ميييين َشييييعِّ ْنُسييييهُ َوقَييييْدُرهُ فَُهييييَو نِّْصييييُف َصيييياعٍ ميييين حِّ ييييا جِّ أَمَّ

ْنَدنَا    دارالفکر. طبع: 194ص/ 2بدائع الصنائع ج/  {تَْمٍر َوَهذَا عِّ

چگونه تثبیت گردد امروزی زان مروجه ینکه اندازه صاع و نص  صاع با اودر مورد ا لیو

 ائمه دیگربا تعالی  وامام محمد رحمهم الله ةتعری  صاع امام ابی حنیفدرباید گفت که 

 صاع عبارت است ازچهار زصاع دارند کهتعری  متفاوت که این ها ا با ،دارنداختال  نظر

 كتاب صاحب باشد واین را طل عراقی میس یک صاع هشت ر  طل است پدو ر   د  م   هر و د  م  

 1499است که یک صاع نموده تخمین چنین  معاصر زن مروجهبا او ادلته و فقه اسالمیال

ویا احتیاطا گرام { 1599اخت میشود باید }گندم صدقه فطر پردلذا اگراز ،باشد گرام می

قیمت آن مطابق نرخ محل پرداخت شود واگر از جو، خرما و کشمش  یا کیلوگرام گندم ودو

قیمت آن مطابق نرخ  ویا گرام { گرام و یاهم احتیاطا چهارکیلو1499پرداخت میگردد باید } 

والصاع عند أبي  }ه است:فقه اسالمی چنین آمدچنانچه دراین مورد در ،پرداخت نمایندمحل 

 1844بالعراقي، والرطل العراقي مئة وثالثون درهماً، ویساوي  ثمانیة أرطالحنیفة ومحمد 

  طبع: حقانیه. 69ص/ 1ج/فقه اسالمی وادلته الغراماً.

ظرداشت نوعیت با درنقدارهای فوق الذکر اشیای مجاز درصدقه فطربا توجه به اینکه قیمت م

شخص یکسان نمی باشد، بناء هرات کشور و والیان نرخ آنها درمرکزهمچنآنها متفاوت بوده و

قابل استفاده خود را معیار  یا واجد شرایط می تواند نوعیت وکیفیت جنس مورد استفاده و

را به فقراء و  آنو از بازار های محل اقامت خود دریافت نموده داده قیمت موجود آن را قرار

 نیازمندان بدهد. 
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ها به اساس دریافت  متوسط آنتداول واشیاء با درنظرداشت نوع مالبته قیمت موجوده این 

قیمت ها، حتیاط درشهرکابل{ با رعایت جنبه امعلومات ازپیشه وران این بخش درمرکز}

 تقریبا قرار ذیل می باشد: 

ً  ،افغانی 94مبلغ  (گرام5944) گندم نصف صاع تقریباً معادل به -5 دوکیلوگرام  احتیاطا

          افغانی. 9۵مبلغ 

دوکیلوگرام احتیاطاً  ،افغانی 9۵مبلغ  (گرام5944)گندم نصف صاع تقریبا معادل به  آرد -2

 افغانی.  544مبلغ 

ً  ،افغانی 584مبلغ  (گرام1844)جو یک صاع تقریبا معادل به  -1 کیلو گرام چهاراحتیاطا

 افغانی. 589مبلغ 

ً  ،افغانی594مبلغ  (گرام1844) به یک صاع تقریبا معادلآرد جو  -4 کیلو چهاراحتیاطا

 افغانی.  244گرام مبلغ 

چهارکیلو گرام احتیاطاً  ،افغانی 112مبلغ  (گرام1844)معادل به خرما یک صاع تقریبا  -1

 افغانی.  ۵۶4مبلغ 

گرام کیلوچهياراحتیاطياً  ،افغيانی 5426 (گيرام1844) کشمش یيک صياع تقریبيا معيادل بيه -6

   .  افغانی 5484مبلغ 

مت یا قیاختیارعین مقدارتعیین شده هریکی از اشیاء فوق درادای صدقه فطروبا وص  آن که 

صدقه فطر با دادن آن به فقراء و نیازمندان اداء می گردد ولی بهتر هر کدام آن مجاز بوده و

است که آنچه به منظور منفعت فقراء و رسیدگی به نیازمندی های شان، قیمت جنس های با 

رگرفته شود، به خصوص افراد که وضع اقتصادی شان بهتر نظاجناس فوق درارزشتر از 

 .است، ایجاب می نماید تا ایشان به آن عمل نمایند

ال همانند مستحقین که مستحقین صدقه فطر کامورد مستحقین صدقه فطر باید گفت: در م -5

فروع } پدر،مادر واوالدها{ نبوده و ازاصول و نصاب  ، بناء افراد که صاحبزکات می باشند

بته اگر واجدین شرایط نبوده باشد، می تواند صدقه فطر را به آنها داد، الهم صدقه دهنده 

اء محل آن به فقردرغیر است که به آنها داده شود،هتراقارب صدقه دهنده باشده باستحقاق در

 د. نیز اشخاص محتاج تر تالش شود که پیدا گردد بهتر خواهد بوداده شود و
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ادای صدقه فطرازطر  اشخاص که درمحل دیگر ویا کشوردیگر زندگی مچنان وکالت درهو

همان چنین اشخاص قیمت جنس مورد نظر درادای صدقه فطر می کنند جائزاست، البته در

 نظر گرفته میشود. ند درمحل و یا کشور که زیست دار

جوز دفع باب من ی است:}چنانچه دراین خصوص درکتاب های مشهور فقه حنفی چنین آمده 

قال رحمه الله اْلصل فیه قوله تعالى } إنما الصدقات للفقراء  :الصدقة إلیه ومن َل یجوز

والمساكین   اآلیة فهذه ثمانیة أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم ْلن الله تعالى أعز 

طبع: امیرحمزه  146 ص/1ة شرح البدایة ج/الهدای {اْلسالم وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد اْلجماع

ي این مورد چنین آمده است:}در بدائع الصنائع نیزهمچنان در وکتب خانه.  ٍد أَنَّهُ یَُؤد ِّ عن ُمَحمَّ

هِّ َحْیُث هو وهو قَْوُل أبي یُوسَُف  هِّ َوَعبِّیدِّ ي َصَدقَةَ اْلفِّْطرِّ عن نَْفسِّ َزَكاةَ اْلَمالِّ َحْیُث اْلَمالِّ َویَُؤد ِّ

ُل ثُمَّ   طبع: دارالفکر.  112ص/ 2بدائع الصنائع ج/{َرَجعَ اْْلَوَّ

ویكره نقل الزكاة من بلد إلى چنین آمده است:} درجایی دیگردراین خصوص ودرالهدایة نیز

بلد وإنما یفرق صدقة كل فریق فیهم لما روینا من حدیث معاذ رضي الله تعالى عنه وفیه 

أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فیه رعایة حق الجوار إَل أن ینقلها اْلنسان إلى قرابته 

من الصلة أو زیادة دفع الحاجة ولو نقل إلى غیرهم أجزأه وإن كان مكروها ْلن المصرف 

طبع: امیرحمزه کتب  159ص/ 1ة شرح البدایة ج/الهدای {مطلق الفقراء بالنص والله أعلم

 خانه. 

 والله اعلم وعلمه اتم

 مصلح "محمدعارفراقم الحروف"


