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فضائل دهه اخیر ماه مبارک رمضان ومسائل صدقه فطر
الحمدهلل الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا .رضینا باهلل رباا وباالساالم دیناا وبمحمد ا ل هللا ع یا
وس م نبیا ورسوال .ال هم ل ع ى نبینا محمد وع ى آل محمد ،كما یت ع اى إباراهیم وع اى آل إباراهیم ،وباار
ع ى محمد وع ى آل محمد ،كما باركت ع ى إبراهیم وع ى آل إبراهیم إن حمید مجید.
امابعد :فقد قال هللا سبحان وتعالل في محکم کتاب }:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناهُ فِي لَ ْی َ ِة ْال َق ْد ِرَ ۰و َما أَ ْد َرا َ َما لَ ْی َا ُة ْال َق ْاد ِر  ۰لَ ْی َا ُة ْال َق ْاد ِر
ِي َح َّتى َم ْط َ ِع ْال َفجْ ِر{ القدر)5(:
َخیْر مِنْ أَ ْلفِ َشهْرَ ۰ت َن َّز ُل ْال َمال ِئ َك ُة َوالرُّ و ُح فِی َها ِبإِ ْذ ِن َرب ِِّه ْم مِنْ ُك ِّل أَمْ رَ ۰سالم ه َ

بخش اول :فضائل دهه اخيرروزه:
هموطنان عزيز!
مس مانان با آمدن رمضان چشم ب راه بودند وبا آمدن رمضان خوشحالي میكنند ك رمضان فرار رسید واكنون در
حالت رفتن است ،نسبت ب روزهای گذشت رمضان مردم ب دو گروه هستند.
یك م گاروه آناانل اناد کا از روزه اساتفاده بازرد کردناد وروزهاای رمضاان را روزه گارفتن وشاه هاای آن را با
تراویح  ،تالوت قرآن ،دقات ،خود داری از گناهان ب همین مناوال روزهاای آیناده رمضاان را هام اداما میدهناد،
اینها اند مردم کامیاه ورستگار.
گااروه دوم مردماال انااد ک ا از روزهااای ضاار برکاات رمضااان اسااتفاده درساات ننمودنااد ،روزه را گرفتنااد امااا تااراویح
نخواندنااد وشااه هااارا ب ا لهااو ولعااه سااضری نمودنااد وتااالوت قاارآن ننمودنااد  ،و در راه خداوناادجل جالل ا م اارف
نکردند ،بالخره ازبرکات بزرد این ماه رمضان محروم ماندند .
بنا ً ده اخیر رمضان از برای گروه اول سبه ب ند بردن درجات وازبرای گروه دوم فر ت مناسبل بارای اساتفاده
بزرد از این روزهای باقل مانده میباشد.
ده اخیر رمضان فضائل بیشتر دارد ک بعضل آنها قرار ذیل میباشد:
نزول قرآن کريم:

در این ده اخیر شبل ضربرکتل است ،ک در آن قرآن از لوح محفوظ ب آسمان دنیا نازل شده ،هللا تعالل جل جالل
ین{الدخان)۳(:
ار َكة إِ َّنا ُك َّنا ُم ْنذ ِِر َ
مل فرماید}:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناهُ فِي لَ ْی َة ُم َب َ
ترجم  :ما قرآن را درشه مبارک نازل کردیم ما استیم ترساننده.
در آیات اول سوره قدر آمده{:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناهُ فِي لَ ْی َ ِة ْال َق ْد ِر} القدر)۱(:
ترجم  :ما قرآن کریم را در شه قدر نازل کردیم .
َ
َ ْ
ْن األَسْ َق ِع أَنَّ ال َّن ِبىَّ  -ى هللا ع ی وسا مَ -قاا َلَ (:ن َزلَ ْ
ْاراهِی َم فاي أ َّو ِل
ات ُاحُفُ إِب َ
َ
ِیح َعنْ َوا ِث َ َة ب ِ
وعنْ َق َتادَ َة َعنْ أ ِبى ال َم ِ
ض َ ُ
ض َ ُ
الزبُورُ ْ
نز َل َّ
ض ْ
ان،
ض َ
ت مِن َر َم َ
الث َن َتي َع ْش َر َة َم َ
ضی َْن مِن َر َم َ
نزلَت ال َّت ْو َراةُ لِسِ ت َم َ
لَی َة مِن َر َم َ
ان َوأ ِ
انَ ،وأ ِ
1

ُ
ُ
َ
اإل ْن ِجی ُل لِ َث َمان َِي َع ْش َر َة َخ َ ْ
ان ) فضاائل القارآن ل قاسام
ض َ
ین مِن َر َم َ
عشر َ
ض َ
ت مِن َر َم َ
نز َل ال ْقرآنُ ألرْ بع َو ِ
ان َ .وأ ِ
نز َل ِ
َوأ ِ
بن سالم ( )235 /2ورواه الطبری موقوفا
ترجم  :واث ابن اسقع رضي هللا عن از رسول هللا ل هللا ع ی وس م روایت میکند ک رساول هللا ا ل هللا ع یا
وس م فرمود :حایف ابراهیم در اول رمضان ،تورات درششم رمضان نازل شده ،زبور در دوازدهم رمضان نازل
شده ،انجیل درهجدهم رمضان نازل شده و قرآن کریم در بیست چهارم رمضان نازل شده .
آیات گذشت وحدیث رسول هللا ل هللا ع ی وس م براینک هللا تعالل برای رهنمائل بشاریت قارآن کاریم را در دها
اخیر رمضان نازل کرده وهمچنان حایفل ک باالی انبیاء گذشت  ،هم در ماه مبارک رمضان نازل شده بود
شب قدر:

یکل از فضائل ده اخیر رمضان این است ک هللا تعالل جل جالل در این ده شبل را ضیدا کرده کا عباادت در آن
بهتراست ازهشتاد وس سال ک این یک فضی ت بزرد است.
اه َ ا ْر* تَنَا َّز ُُ
هللا جل جالله میفرماید {:إِنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْیلَ ِة ْالقَ ْد ِر* َو َما أَ ْد َراكَ َماا لَ ْیلَاةُ ْالقَا ْد ِر* لَ ْیلَاةُ ْالقَا ْد ِر يَ یْا ِر ِم ْاَ أَ ْل ِ
ْال َم َالئِ َكةُ َوالرُّ و ُح فِی َا بِإ ِ ْذ ِن َربِّ ِ ْم ِم َْ ُكلِّ أَ ْمر * َس َال ِم ِه َي َحتَّى َم ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر }القدر)۵-۱(:
ترجمه:یقینا ً ماقرآن عظیم الشأن را در ب قادر ناا ُ داردیمو تا یاه میادان داه اب قدریاه عظمار داردو اب قادر
ا هزار ماه ب تر اسرو فر تگان وجبرئیل در ایَ ب به اجا ه پروردگار ان برای اجرای هرداری م ام فارود ما
آیندو ایَ ب تا هنگام طل ع فجر؛ امَ وسالمر سرتا سری اسر .
یعن درهمیَ ب فیصله ای ام ری میش د ده در آینده به وق ع م پی ندتو بعض علماء میگ ند ده قادر باه معنا
ار ُ ُكالُّ أَ ْمار
حکم واندا ه اسر یعن ایَ ب؛ ب حکم واندا ه اسارو ط ریکاه درسا ره دياان آماده اسار {:فِی اا یُ ْف َ
َح ِكیم} الديان)4( :
در ایَ اب فیصاله ای آن دارهایکاه در سااُ آیناده رخ میدهادو ا قبیال ر ورو ی واجال را رت میگیارد.تفسایر
الماوردى  -النكر والعی ن ((545 /5
ب قدر فضائل یادی دارد:
اوُ :در ایَ ب قرآن دریم نا ُ ده اسر.
دوم :در ب قدر فیصله ساُ آینده به مالئک سپرده میش د.
ار َكة ﴾.
س م :ایَ ب پر بردر اسر ﴿ إِنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْیلَة ُمبَ َ
ی ارم :ب قدر ا هزار ماه ب تر اسر (۳۸ساُ ).
پنجم :در ب قدرجبرئیل علیه السالم با مالئک ج ر يیر وبردر در میَ پایان میش د.
شم  :در ب قدر عبادت دننده ا هر ن ع عذاب در امان میبا د(.سالم ه حت مطلع الفجر)
هفتم :دسیکه در ب قدر به اساس ایمان وطلب ث اب عبادت میکند گناهانش بخشیده میش د .
هشتم :دسیکه در ب قدر عبادت میکند در حقیقر به او يیری رسیده ودسیکه در ایَ ب ا عبادت محروم د ا
ض ُ
اُ
ان قَ َ
ض َر َر َم َ
اُ لَ َّما َح َ
يیر محروم ده اسرو ینانچه رس ُ هللا رل هللا علیه وسلم م فرماید(:ع ََْ أَبِي هُ َری َْرةَ قَ َ
ض َّ
رلَّى َّ
َر ُس ُُ َّ
ار ِ
رایَا َمهُ تُ ْفاتَ ُُ فِیا ِه أَبْا َ ابُ ْال َجنَّا ِة َوتُ ْقلَا ُ
ض ُ
ك ا ْفت ََر َ
ان َ ْ ِر ُمبَ َ
هللاُ َعلَ ْی ِه َو َسلَّ َم قَ ْد َجا َء ُك ْم َر َم َ
هللاِ َ
هللاُ َعلَا ْی ُك ْم ِ
اط ُ
ُر َم) مسند أحمد  -الرسالة
یَ فِی ِه لَ ْیلَةِ يَ ْی ِر ِم َْ أَ ْل ِ
فِی ِه أَ ْب َ ابُ ْال َج ِح ِیم َوتُقَلُّ فِی ِه ال َّشیَ ِ
ُر َم يَ ی َْرهَا فَقَ ْد ح ِ
ه َ ْر َم َْ ح ِ
ترجمه :اب هریره رضي هللا عنه م فرماید :به تحقی آمد به ما ماه رمضاانو مااه پار بردار هللا تعاال فارض دارده
باالی ما رو ه آن راو در ایَ ماه دروا ه های جنر با میش د ودروا ه های ج انم بناد میشا دو ایاطیَ باه نجیار
بسته میش د در ایَ ب اسر ده ا هزارما ه ب تر اسر؛ دسیکه محروم د ا يیر ایَ ماه به تحقی محروم د.
فضائل ب قدر در حقیقر فضائل دهه ايیر رمضان یرا ده ب قدر درهمیَ دهه ايیر ن فته اسر.
َاَ عَائِ َشاةَ قَالَ ْ
حضرت عائشه رضا هللا عن اا روایار میکناد(:ع ْ
ااو ُر فِاي
ار َكاانَ َرسُا ُُ هللاِ –رال هللا علیاه وسالم -ی َُج ِ
ضانَ ) رحیُ البخاري.
اي ِر ِم َْ َر َم َ
اي ِر ِم َْ َر َم َ
ضانَ َویَقُ ُُ ت ََحرَّوْ ا لَ ْیلَةَ ْالقَ ْد ِر فِي ْال َع ْش ِر ْاْلَ َو ِ
ْال َع ْش ِر ْاْلَ َو ِ
2

ترجمه :عائشه رضي هللا عن ا میگ ید ده پیامبررل هللا علیه وسلم در مسجد اعتکاف م نشسر وم گفر جساتج
دنید ب قدر را در ده ايیر رمضان.
ا ایَ حدیث معل م میش د ده ب قدر دردهه ايیر رمضان اسر.
ا حضرت عائشه رضي هللا عن ا روایر اسر كه رس ُ هللا رلي هللا علیه وسلم فرم د :داه اب قادر دردهاه ايیار
(عنْ َعا ِئ َش َة َقالَ ْ
اان َرسُاو ُل
ت َك َ
رمضان ورس ُ هللا رل هللا علیه وسلم مردم را در جستج ی ایَ ب تش ی مینم دَ :
َ
اان َو َیقُاو ُل َت َحارَّ ْوا لَ ْی َا َة ْال َق ْاد ِر فِاي ْال َع ْش ِار ْاأل َواخ ِِار مِانْ
ض َ
اورُ فِي ْال َع ْش ِر ْاألَ َواخ ِِار مِانْ َر َم َ
ِ
هللا – ل هللا ع ی وس م -ی َُج ِ
ان) حیح البخاري.
ض َ
َر َم َ
ترجمه:حضرت عایشه رض هللا عن اا روایار نما ده داه رسا ُ هللا رال هللا علیاه وسالم در مااه رمضاان در مساجد
اعتکاف م نشسر وم فرم دند ده ب قدر را در ایَ دهه ايیر جستج دنید.
به اساس ایَ حدیث گفته ده ده ب قدر در دهاه ايیار رمضاان میبا اد اماا مشاخم معلا م نیسار داه در دادام اب
ولیکَ در بعض روایات آمده اسر ده در ب ای طا آنرا جستج دنید.
اي ِرو َوالتَ ِم ُس هَا فِي ُكلِّ ِو ْتر) رحیُ البخاري ()44 /3
ط ریکه در ایَ روایر آمده اسر( :فَ ْالتَ ِم ُس هَا فِي ال َع ْش ِر اْلَ َو ِ
ترجمه :ب قدر را در دهه ايیردر ب ای طا جستج دنید.
دعای خاص در شب قدر:
ا حضرت عایشه رضي هللا عن ا روایر اسر ده م گفر(:یا رس ُ هللا أرأیر ان علمر أي لیلاة لیلاة القادر ماا أقا ُ
فی ا؟ قاُ :ق لي :ألل م انک عف دریم تحب العف فاعه عن ) سنَ الترمذی
والفجر وليال عشر (:يداوند جل جالله به دهه ايیار رمضاان سا گند یااد دارده اسار ):وقتیکاه هللا تعاال باه

مخل س گند یاد میکند؛ در ایَ ا اره به عظمر وفضیلر مقسم به میبا د
هللا جل جالله م فرمایدَ :و ْالفَجْ ِر َ ۰ولَیاُ َع ْشر{ الفجر)۲-۱( :
به گفته بعض مفسریَ مراد ا (ولیاُ عشر)دهه ايیررمضان میبا دو ا ایَ فضیلر دهه ايیررمضان معل م میش د.
امام قرطبي گفت است(:وعن ابن عباس أیضا:هي العشر األواخرمن رمضان؛ وقال الضحا ) الجامع ألحكام القرآن.
ترجم :ازابن عباس روایت است مراد از(ولیال عشر) ده اخیر رمضان میباشد واین قول امام ضحاک هم میباشد.
 زیادت ثواب اعمال :
در دهه ايیر رمضان هر عمل م مَ ث اب آن نسبر به ساائر رو هاا یااد میبا اد وهمچناان امیاد قب لیار آن یااد
میبا د ا ایَ ج ر وقتیکه دهه ايیر رمضان دايل میشد پیامبر علیه الساالم دمار يا د را باه عباادت بساته میکارد
ودر ایَ رو ها آنقدر به عبادت د ش میکرد ده در دیگر رو ها آنقدر د ش نم درد ا حضرت عایشه رضا
اي هللاُ َع ْن َاا قَالَ ْ
هللا عنه روایر اسر(:ع ْ
اي رال هللا علیاه وسالم إِ َذا َديَ َ
ار َكاانَ النَّبِ ُّ
َاَ عَائِ َشاةَ َر ِ
ال ْال َع ْشا ُر َ ا َّد ِم ْئازَ َرهُ
ض َ
َوأَحْ یَا لَ ْیلَهُ َوأَ ْیقَظَ أَ ْهلَهُ) رحیُ البخاري-نسخة ط النجاة
ترجمه :حضرت عایشه رض هللا عنه روایر میکند داه رسا ُ هللا رال هللا علیاه وسالم فرم د:وقتیکاه دهاه ايیار
رمضان دايل میشد پیامبررل هللا علیه وسلم ب را عبادت میکرد واهل وعیاُ ي د را به عبادت بیدار میکرد.
در روایر دیگر ا حضرت عایشه رض هللا عن اا ینایَ آمادهَ (:كانَ رسا ُُ هللاِ  -رالى هللا علیاه وسالم  -یَجْ تَ ِا ُد فاي
اي ِر ِم ْنهُ َما ال یَجْ تَ ِ ُد في َغی ِْر ِه) رواه مسلم.
َر َم َ
اْلو ِ
ضانَ َما الَ یَجْ تَ ِ ُد في َغی ِْر ِه و َوفِي ال َع ْش ِر َ
بنا َء ما باید درایَ ب ای رمضان ا پیامبر ي د پیروی دنیم و در اب هاا ورو هاای ايیار رمضاان عباادت بیشاتر
نم ده تا پاداش وث اب بیشتر را بدسر آوریم.

 در ده اخير رمضان کارهای سخاوتمندی را انجام دادن:
به م منان مناسب اسر ده درایَ ب ورو باپیروی ا پیامبر ي د در راه هللا جل جالله يیروسخاوت نماید وباه
فقراءو مسادیَ ویتیمان دمک نماید .
درایَ ک نیسر ده ردقه دادن در ماه رمضان ث اب بیشتر دارد نسبر به ساائر ماهااو باا در دهاه ايیار رمضاان
ردقه دادن ث اب بیشتردارد نسبر به سائر رو هاا یراداه هللا تعاال بعضا رو هاا را بار بعضا برتاری داده اسار
بخص ص ردقه دادن درآن ب ای ده ب قدر در آن احتماُ یاد دارد.
عَ ابَ عباس رضي هللا عن ما قاُ دان رس ُ رل هللا علیه وسلم أج د الناس و دان أج د مایک ن في رمضان حیَ
یلقاه جبریل و دان یلقاه جبریل فاي دال لیلاة ماَ رمضاان فیدارساه القاران فلرسا ُ هللا رال هللا علیاه وسالم حایَ یلقااه
جبریل أج د بالخیر مَ الریُ المرسلة) رحیُ البخاری
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ترجمه:ا ابَ عباس رض هللا عنه روایر اسر ده رس ُ هللا رل هللا علیاه وسالم نسابر باه هماه ماردم ساخاوت مناد
ب د ودر ماه رمضان نسبر به سائر اوقات یاات ساخاوتمند میبا دو وقتیکاه جبرئیال باا اومالقاات میکارد ساخاوتمندی
وی بیشتر میشد مثل بادهای روانو حضرت جبرئیل درهر ب ا ب های رمضان باوی مالقات میکرد وقارآن را
دور مینم د.


نمونه ای کوشش های صحابه کرام وتابعين در دهه اخير رمضان:

بهترین این امت حاب کرام ،تابعین ومجتهدین در ده اخیر رمضان در عبادت توج خاص میکردند.
امام ایوه سجستانل رحمة هللا ع ی وقتیک ده اخیردربیست وسوم رمضاان داخال میشاد سال مینماود وخوشابوئل
استفاده میکرد برای شه قدر.
از امام ثابت البناني و حمیدالطویل رحمهما هللا این چنین عمل نقل شده است.
حاب ج یل القدر یک جوره لباس را ب یاک هازار دیناار خریاده باود کا تنهاا اورا در
تمیم الداری رضي هللا عن
شه قدر میضوشید ن در دیگر شه ها.
امام سفیان ثوری رحم هللا وقتیک دها اخیار رمضاان فارا میرساید خاانواده خاود را بارای ادای نمااز بیادار میکارد
ومیگفت ده اخیر رمضان بهتراست ک در شبهای آن تهجد خوانده شود وهم اعضای فامیل برای ادای نماز بیدار
کرده شوند.
حضرت عمر رضي هللا عن در نماز های تهجد بسیار کوشش میکرد وقتیک نیم شه میشد هم اعضای فامیل را
(وأمُر أَه َ َ ِبال َّاال ِة َوا َ
اط ِبر َع َیهاا ال َنساكَلُ َ ِرز ًقاا َنحانُ َن ُ
رزقُا َ
بیدار میکرد واین آیت را برایشان تالوت میکردَ :
َوالعا ِق َب ُة لِ َّتقوى)ط .)531(:
حاب کرام وتابعین درده اخیر درتالوت قرآن کریم زیاد کوشش میکردند.
حضرت قتاده رحم هللا درماه مبارک رمضان درهرس روز یک ختم قرآن میکرد ووقتیک ده اخیر میرسید در هر
شه یک ختم میکرد.
امام اسود بن یزید رحم هللا تاابعل ج یال القادردرهردو روز قارآن کاریم را خاتم میکارد(.فضاائل القارآن ألبال عبیاد
القاسم بن سالم)

بخش دوم :مسائل صدقه فطر(سرسایه):
راادقه فطرعبااارت ا همااان راادقه ای واجب ا اساار دااه مساالمانان در رو عیااد سااعید فطاار باارای مسااتحقیَ آن را
میپردا ند(.ن راالیضاح)
دليل مشروعيت وحکم صدقه فطر:
ردقه فطر بر باالی تمام مسلمانان ت انمند واجب اسر.
رس ُ هللا رل هللا علیه وسلم قبل ا ادای نما عید به دادن ردقه فطر امر نم ده.
اگر خص ردقه فطر را پیش ا عید فطر در ماه رو ه اداء نماید درسر اسر .
(عَ عبد هللا بَ عمرأن رس ُ هللا رلى هللا علیه وسلم فرض كاة الفطر مَ رمضان على الناس راعا مَ تمر أو
راعا مَ عیر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى مَ المسلمیَ) م طأ االمام مالک
ترجمه :عبدهللا ابَ عمر رض هللا عنه فرم ده ده رس ُ هللا رل هللا علیه وسلم ردقه فطر به اندا ه یاک رااع ا
يرما ویا یک راع ا ج را برباالی هر یک مسلمانان اریلو بردگانو نان ومردان واجب نم ده اسر.
حکمت مشروعيت صدقه فطر :
درساُ دوم ردقه فطر بر مسلمانان واجب گردید.
ردقه فطر به اساس حکمت ای ذیل واجب گردیده:
-1ردقه فطر یا سرسایه ج ر پاد رو ه ا يلل ونقصان واجب گردیده اسار؛ تاا اینکاه ت ساق رادقه فطار هماان
يطاها وگناهان ده در حیَ گرفتَ رو ه ماه مبارک رمضان ر رت گرفته برای آن جبیره د .
ْ
ْ
ُ
ض َر ُس ُُ َّ
ْارةً
َ
هللاِ -رلى هللا علیه وسلم َ -كاةَ الفِط ِر ط َ
اُ فَ َر َ
رس ُ هللا رل هللا علیه وسلم فرم ده( :ع ََِ اب َِْ َعبَّاس قَ َ
یَ) سنَ أبى داود
لِلصَّائِ ِم ِمََ اللَّ ْق ِ َوال َّرفَ ِ
ث َوطُ ْع َمةً لِ ْل َم َسا ِك ِ
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ترجمه :عبدهللا ابَ عباس رض هللا تعال عنه فرم ده :داه رادقه فطار بخااطر پااک نما دن رو ه ا باطال وساخنان
بی ده ال م گردیده اسر وهمچنان بخاطر طعام مسادیَ واجب گردیده.
 -5بخاطر همکاری همرای مسادیَ وفقراء واجب گردیده تاا اینکاه دررو عیاد همارای آناان دماک ا د وآن اا مانناد
وي حال رو های عید در ادای نماا عیاد اریک ا ندو یارا دادن رادقه بارای آن اا
سائر مسلمانان در ي
را به بار آورده همان غم واندوه فقر را دور میکند .ده بر ایَ فلسفه در حدیث ذیل هم ا اره ده اسر:
ي
(عَ ابَ عمر قاُ  :فرض رس ُ هللا رلى هللا علیه و سلم كاة الفطر وقاُ أغن هم في هذا الی م) سنَ الدارقطني
شرایط وجوب ضدقه فطر:
-1ردقه فطر برمسلمان واجب اسر ده دارای یک نصااب مااُ با اد عاالوه ا ضارورت ارال و ارط نیسار داه
یکساُ برآن سپری ده با د(.ن ر االیضاح).
-5ردقه فطربعد ا ربُ راد رو عید واجب میگرددو اگر خص قبل ا طل ح ربُ راد وفات نماید بر وی
ردقه فطر واجب نیسر .
 -3دادن ردقه فطر قبل ا عید هم جائز اسرو البته طریقه مستحب دادن ردقه فطر قبل ا ادای نما عید با د.
-4ردقه فطر برباالی خص ده واجب ده با د ب اسطه هالدر ماُ وی ا ذمه وی ساقق نم
گردد(.ن راالیضاح)
-5ردقه فطر ا ي د انسان واوالد رقیرش داده میش دو ا اوالد بالغ ردقه فطر آن بر بااالی پادرش واجاب نیسار
ونیز ردقه فطر همسار بار بااالی ا هرواجب نیسار.قابل ذدار اسار داه دادن رادقه فطار اوالد باالغ وهمسار جا ا
دارد(.بحر الرائ )
اندازه صدقه فطر:
ردقه فطر ا ی ار ن ع م اد ي راده داده میش د:
د یعن یک دیل ون صد گرام .
 -1نیم پیمانه گندم ویا آرد آن ده(1100گرام) م
د یعن سه دیل وهشتصد گرام .
 -5یک پیمانه ج یا آرد آن ده ( 3400گرام) م
د یعن سه دیل وهشتصد گرام .
 -3یک پیمانه يرما ده ( 3400گرام) م
د یعن ده سه دیل وهشتصد گرام.
 -4یک پیمانه ممیز ده( )3400م
 ب تاار آن اساار دااه قیماار ا ایااَ اجناااس پردايتااه ا دو یاارا نیا مناادی هااای فقااراء را باار آورده داارده
میت اند(.بحرالرائ و ن راالیضاح)
 همچنان اگر احتیاطا بع ض نیم پِیمانه گندم ویا آرد آن( 1100گرام) دو دل گنادم و یاا قیمار دودلا گنادم
داده د وبع ض یک پیمانه (3400گرام) ج مکمل ی اردل ج ویا قیمر ی اردل ج داده د ب تر
ي اهد ب د.
 برای دسانیکه ت ان دارند ب تر آن اسر همان قیمر جنس را ده در با ار بلند اسر بپردا ند.
مستحقين صدقه فطر:
همانااا مسااتحقیَ دااات فرضاا انااد(فقراءو مسااادیَو جمااع دننااده گااان ماااُ داااتو قاارض دارانو مجاهاادیَ فقااراء
ومسافریَ).
ب تر آن اسر برای دسان ردقه فطر داده د ده هم مستح وهم ا جمله ای ي یشاوندان با د به ایَ رط ده آن ا
در میان ي د ي یشاوندی ان برمبنای ار ُ وفروع نبا د.
دادن ردقه فطر درعیدی اطفاُ برای آنان در رو عید دار درسر نیسر.
اقول قولي هذا استغفرهللا لي ولکم ولسائر المسلمين
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
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