اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وزارت ارﺷﺎد ،ﺣﺞ و اوﻗﺎف
اﺣﮑﺎم ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ )ﴎﺳﺎﯾﻪ(
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 ،ﺟﱪان ﻮدن ﻧﻮاﻗﺺوﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﺟﺮﯾﺎن ادای ﻓﺮﯾﻀــــﻪ
ﺻﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﮏ وﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﴍط وﺟﻮب ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ :وﺟﻮب ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ در ﺑﺎﻻی ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠ ن ،آزاد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺼﺎبﴍﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم 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 ﺧﻼل
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 وﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻣﯿ ﺮدد :ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ واﺟﺪﴍاﯾﻂ 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 :اوﻻدﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )ﭘﺮداﺧﺖ ﻮدن ﺻــﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮاز ﺳـــﻮﯾﯽ
اوﻻدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ وﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ،ﺟﻮاز دارد وﻟﻮ ﺑﺪون اﺟﺎزه آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد(.
ﻣﻮاد و اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد :ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ از )ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸــﻤﺶ( اداء ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ
ازاﺷﯿﺎء ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺠﺎز در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮاء ﺑﻬﱰ و اوﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ :ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻫ ﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ زﮐﺎت ) ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﺴﮑﯿﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ زﮐﺎت ،ﻗﺮض داران ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺪول ﻫﺬا ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ )ﯾﮏ ﻧﻔﺮ( از اﺷﯿﺎء و اﺟﻨﺎس ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺷ ره

ﺟﻨﺲ

وزن

ﻧﺮخ

۱

ﮔﻨﺪم

 ۱۹۰۰ﮔﺮام

 - ۹۰اﻓﻐﺎن

۲

آرد ﮔﻨﺪم

 ۱۹۰۰ﮔﺮام

 - ۹۵اﻓﻐﺎﻧﯽ

۳

ﺟﻮ

 ۳۸۰۰ﮔﺮام

 - ۱۸۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

۴

آرد ﺟﻮ

 ۳۸۰۰ﮔﺮام

 - ۱۹۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

۵

ﺧﺮﻣﺎ

 ۳۸۰۰ﮔﺮام

 - ٥٣٢اﻓﻐﺎﻧﯽ

۶

ﮐﺸﻤﺶ

 ۳۸۰۰ﮔﺮام

 - ۱۰۲۶اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﻧﻮت:
n

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 } {٩٥و } {١٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ رﺳـﺪ در ﻓﻄﺮ
روزه اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﺑﻬﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن در اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ }{٤ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮام در ﻓﻄﺮ روزه ﻫﺮ ﺷﺨﺺ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ﺑﻬﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
} {٤ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ}  ١٨٩اﻓﻐﺎﻧﯽ{ و ﻗﯿﻤﺖ آرد ﺟﻮ } ٢٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ{ و ﻗﯿﻤﺖ } {٤ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮام ﺧﺮﻣﺎ } ٥٦٠اﻓﻐﺎﻧﯽ{و ﻗﯿﻤﺖ }{٤ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺸﻤﺶ } - ۱۰۸۰اﻓﻐﺎن {ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

n

ﻣﺮدم ﻫﺮ وﻻﯾﺖ 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.
رﯾﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آ ﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ

