
حكم صدقه فطر:  پرداخت صدقه فطر واجب می باشد.

حکمت وجوب صدقه فطر:   هدف از وجوب صدقه تزکیه، تطهیر شخص روزه دار و  مال آن، جربان �ودن نواقص وکوتاهی که درجریان  ادای  فریضــــه 

صوم صورت گرفته باشد  وهمچنان کمک وهمکاری به نیازمندان و خوشحال �ودن آنها می باشد. 

رشط  وجوب صدقه فطر:    وجوب صدقه فطر در باالی شخص مسل�ن، آزاد که مالک نصاب رشعی باشد الزم می�ردد.

زمان وجوب صدقه فطر:   صدقه فطر همزمان با طلوع صبح صادق روز عید فطر واجب می گردد (ولی ادای آن بعد از دخول ماه رمضان در خالل 

این ماه جائز می باشد) اما مستحب و پسندیده است که قبل از رف� به �ازعید صدقه فطر پرداخت گردد، و درصورت عدم پرداخت قبل از�ازعیدباز 

هم صدقه از ذمه آن ساقط �ی گردد  والزم االجراء می باشد.       

 اشخاصی که صدقه فطر باالیشان واجب می�ردد:  شخصی که واجد رشایط وجوب صدقه فطر باشد، ادای صدقه فطر نه تنها بر وی از طرف خودش واجب 

اســت، بلکه ادای آن از طرف افرادی که  تولیت و نفقه آنها را به عهده دارد ، واجب اســت مانند: اوالدهای نابالغ (پرداخت �ودن صــدقه فطراز ســـویی 

اوالدهای بالغ وخانم باالیش الزم نیست اما، جواز دارد ولو بدون اجازه آن ها صورت گیرد). 

)  اداء می گردد. البته پرداخت پول قیمت یکی  گندم، جو، خرما و کشــمش صدقه فطر از ( مواد و اجناسی که از آنها صدقه فطر پرداخت می گردد:  

ازاشیاء غذایی مجاز در صورت نیاز فقراء  بهرت و  اولی است.

مستحقین صدقه فطر:   مستحقین صدقه فطر کامال ه�نند مستحقین زکات ( فقیر، مسکین، عامل زکات، قرض داران، مجاهد فقیر، مسافر ) می باشند�

نوت:

 در جدول فوق اندازه دقیق اشیاء و اجناس معین �ردیده، البته بخاطر احتیاط  دو کیلو گرام گندم و یا آرد گندم  که قیمت انها به  {٩٥}  و {١٠٠} افغانی رسـد  در فطر 

روزه افراد  پرداخت گردد بهرت خواهد بود،بنا بر آن  در اجناس دیگر هم اگر {٤}کیلو گرام در فطر روزه هر شخص احتیاطا درنظر گرفته شـود  بهرت خواهد بود که قیمت 

{٤} کیلو جو{ ١٨٩ افغانی} و قیمت آرد جو    {٢٠٠  افغانی}  و قیمت {٤} کیلو گرام خرما {٥٦٠ افغانی}و قیمت {٤}کیلو کشمش {۱۰۸۰ - افغان }تعیین گردیده است. 

مردم هر والیت مطابق به   اندازه ذکر شده از اجناس فوق  صدقه فطر را  پرداخت �ایند و در صورت پرداخت قیمت  این اجناس باید مطابق نرخ محل تعیین 

قیمت  گردد. 

نرخ وزن جنس ش�ره

۹۰ - افغان ۱۹۰۰ گرام گندم ۱

۹۵ - افغانی ۱۹۰۰ گرام آرد گندم ۲

۱۸۰ - افغانی ۳۸۰۰ گرام جو ۳

۱۹۰ - افغانی ۳۸۰۰ گرام آرد جو ۴

٥٣٢ - افغانی ۳۸۰۰ گرام خرما ۵

۱۰۲۶ - افغانی ۳۸۰۰ گرام کشمش ۶

امارت اسالمی افغانستان

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

احکام صدقه فطر (رسسایه)

یک نفر جدول هذا   برای تعیین  اندازه صدقه فطر   از اشیاء و اجناس چهار گانه و قیمت آن مطابق نرخ شهر کابل در نظر گرفته شده است :

ریاست اطالعات و آ�اهی عامه
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