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 مقدمه

 معنای فطره

 0:برای فطره چند معنا ذکر شده است

 [دهد.زکات می ،بودنبه افتخار مسلمانفرد ] دین زکات اسالم ویعنی  ،. الدین0

نمودن انسان از  اطر پاکیا به خو کند فطره فرد را از مرگ حفظ می اینکهخاطربه، یعنی زکات بدن، . الخلقه1
 .ستهاپلیدی

 .است برای جواز  افطار در روز عید فطر . االفطار،1

 د زکات فطرهفوای

 1:شرح است دینب فطره زکاتد فوای 

 شود. موجب حفظ انسان از مرگ زودرس و بالها می .0  
 گردد.می رمضان ماه قبولی روزۀ موجب .1  
 طور که صلوات بر پیامبر مکمل نماز است.زکات فطره مکمل روزه است؛ همان .1  
 ایل اخالقی است.ذسازی روح از رباعث سالمتی جسم و پاک .0  

                                                           
 ، زکات فطره.1. عروۀالوثقی، ج0

 ، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان.1، زکات فطره؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج1



 
8 

 

 بشرایط وجو

 زکات فطرهوجوب شروط 

 شرایط وجوبِ زکات فطره )فطریه( را بیان نمایید؟

شرایط ذیل را دارا باشد،  [زمان وجوب زکات فطرهه به اختالف با توجّ]در زمان وجوب زکات فطره  بر مکلّفی که
 :شوند، واجب استخور او محسوب میکه عرفاً نانت فطرۀ خود و کسانیپرداخت زکا

 فقیر نباشد؛ .0 ؛نباشدبیهوش  .1 عاقل باشد؛ .1 ؛فطریه بر شخص نابالغ واجب نیست(، )پس پرداخت بالغ باشد. 0 -

 0.(حضرت امام، آیت اهلل سیستانی) بنده و عبد نباشد .1

یط دیگر را داشته باشد، زکات اما شرا بر کسی که بیهوش باشد؛)نکته: . نباشد فقیر. 1 باشد؛ عاقل. 1 باشد؛ بالغ. 0 -

 1.مکارم( آیت اهلل) (.شوده واجب میفطر

این شرایط در خود پرداخت کننده معتبر است نه افراد نانخور؛ بنابر این اگر کسی نانخور مکلف محسوب شود  نکته:

 ولو نابالغ و مجنون پرداخت زکات فطره وی واجب است.

 وجوب زکات فطره بر کسانی که مشکل مالی دارند

 :فقیر شرعی استالف( 
 ؟ر نیز واجب استآیا پرداخت فطریه بر فقی

)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  .زکات فطره بر فقیر واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بدهد -
 1مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 عمل به این استحبابکیفیت 

 ؟کیفیت پرداخت فطریه توسط فقیر را بیان نمایید
تواند به قصد فطره یک صاع را به یکی فطره آنها را بدهد، میزکات فطره بر فقیر واجب نیست و چنانچه بخواهد 

از عیاالتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین  تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر 
 گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهللچیزی را که می

 صغیر یا مجنون باشد: اعضای خانوادهاگر یکی از  البته 0سیستانی(.

                                                           
فطره؛ الصالحین، زکات؛ سیستانی منهاج0، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1ج ، شرایط وجوب زکات فطره؛ امام، تحریر الوسیلة،1. عروۀ الوثقی، ج0

 .0999و  0998و  0991و  0990، مسئلة1توضیح المسائل مراجع، ج

 ، شرایط وجوب زکات فطره؛.1عروۀ الوثقی، ج؛ 0191مکارم، توضیح المسائل، . 1

؛ 0، فصل فی شرائط وجوبها، مسئلة1؛ عروۀ الوثقی، ج118، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irشانی: رسانی دفتر مقام معظم رهبری به ن. پایگاه اطالع1
؛ توضیح المسائل مراجع، 0071؛ سیستانی ، منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة0، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1امام، تحریر الوسیلة، ج

 .1111، مسئلة1ج

، زکات فطره، فصل فی شرائط وجوبها، 1؛ عروۀ الوثقی، ج118، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: رس. پایگاه اطالع0
المسائل ؛ توضیح 0071؛  سیستانی منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة0، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1الوسیلة، ج؛ امام، تحریر0مسئلة

 .1111، مسئلة1مراجع، ج
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احتیاط آن است که او را در دوردادن زکات فطره داخل نکنند و چنانچه ولی صغیر از طرف او قبول نماید باید آن  -
 0زکات فطره را به مصرف صغیر برساند نه اینکه از طرف او به دیگری بدهد )حضرت امام(.

جای او بگیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد؛ بلکه برای خودش بگیرد و از طرف او ولیّ او به  -
 1صدقه بدهد )آیت اهلل سیستانی(.

 1مکارم(.اهللولیّ او به جای او بگیرد و بعد به شخص دیگری بدهد )آیت -

 :است ولی فقیر نیست بدهکارب( 
تواند آنها را عیاالتش را دارد؛ امّا بدهکار است و نمیآیا زکات فطره بر کسی که مخارج سال خود و 

 پرداخت کند، واجب است؟ 
 0اگر بدهکاری مربوط به امسال باشد، زکات فطره بر او واجب نیست )حضرت امام(. -
 1زکات فطره بر او واجب نیست )آیت اهلل مکارم(. -

 :فقیر و بدهکار نیست ولی هم اکنون مالی نداردج( 
 پرداخت برای تکلیفش ندارد، پول فعال حقوق، دریافت عدم دلیل به لکن تنیس فقیر که کسی

 بپردازد؟ رسید دستش به پول و کرد دریافت حقوق که زمانی یا کند؟ قرض باید آیا چیست؟ فطریه

 1قضا؟ یا کند اداء نیت دوم، صورت در
 ای()امام خامنه  .بپردازد کند قضا و ادا نیت که این بدون قربت قصد با بعداً -

 در صورتی که به حرج شدید نمی افتد باید قرض کند و فطریه را بپردازد. )آیت اهلل سیستانی(  -

                                                           
المسائل ؛ توضیح0، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج0، زکات فطره، فصل فی شرائط وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 .1111، مسئلة1مراجع، ج

 ؛ 0071الصالحین، زکات فطره، مسئلةهاج؛ سیستانی ، من0، زکات فطره، فصل فی شرائط وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1

 .0198المسائل، مسئلة؛ مکارم، توضیح1111، مسئلة1المسائل مراجع، ج. توضیح1

 ، زکات فطره، فصل فی شرائط وجوبها.1. عروۀ الوثقی، ج0

 ، زکات فطره، فصل فی شرائط وجوبها.1. عروۀ الوثقی، ج1

 .171، استفتائات نجف، زکات فطره، س0190/10/11: استفتاء تاریخ    111801: ءاستفتا . سایت ادمین امام خامنه ای ، شماره 1
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 پرداختزمان وجوب و زمان 

 زکات فطره وجوب زمان

 وقت وجوب زکات فطره چه زمانی است؟ 

البته  )؛0رسد؛ درحالیکه فرد نیز جامع شرایط وجوب باشدوقت وجوب زکات فطره، با داخل شدن شب عید فرا می -
ای قبل از غروب و یا مقارن با غروب هم کافی است یا خیر، فتاوی متفاوت نسبت به اینکه وجود شرایط، لحظه

 1آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، )حضرت امام، (شودبیان میدر ادامه است که 

 شب عیدمالک 
 شب عید از چه زمانی شرعا شروع می شود؟

 1.(آیت اهلل مکارمسیستانی، آیت اهلل امام خامنه ای، ، امامحضرت) .شب عید فطر آفتابِغروب از  -

 مقارن شب عیدوجوب جمع شدن شرایط 
، برای اثبات وجوب زکات فطره الزم 4ای قبل از شب عید فطرآیا جمع شدن شرایط وجوب، لحظه

هم زکات شب عید فطر، باز ارن و یا بعد ازیا اینکه در صورت جمع شدن شرایط وجوب، مق ؟است

 شود؟فطره واجب می
حضرت امام، آیت اهلل ) پرداخت زکات فطره واجب است ؛باشد فطر ای قبل از شب عیدلحظه ،اگر شرایط وجوب. 0

 1.(مکارم، آیت اهلل سیستانی
 :مقارن با شب عید فطر باشداگر شرایط وجوب . 1

 1هلل مکارم(.امام، آیت ا)حضرت .پرداخت زکات فطره الزم نیست -

 را فطره زکات واجب احتیاط بنابر شود حاصل عید روز ظهر تا فطر عید شب غروب بین فاصله در شرایط این اگر -
آیت اهلل ). نیست واجب او بر فطره زکات پرداخت آید، پدید عید روز ظهر از بعد شرایط این اگر امّا ؛ بپردازد

 7.سیستانی(
 :فطر باشدبعد از شب عید اگر شرایط وجوب . 1
 8پرداخت زکات الزم نیست )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. -

                                                           
 .7. نک: وجوب زکات فطره، ص0

، زکات فطره، القول فی وقت وجوبها؛ سیستانی ، منهاج الصالحین، 1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فی شرایط الوجوب، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 .881011 شماره سوال  زکات  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت .0990، مسئلة1المسائل مراجع، جکاۀالفطرۀ؛ توضیحکتاب الزکاۀ، ز

  جامع مانهسا سواالت ای، خامنه امام ادمین سایت .0990، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، مسئلة1. امام، تحریر الوسیلة، ج1
 .881011 شماره سوال  زکات

 . با توجه به اختالفاتی که در زمان شروع شدن شب عید وجود دارد.0

، سیستانی ، 1، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فی شرایط الوجوب، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 لزکاۀ، زکاۀالفطرۀ؛ الصالحین، کتاب امنهاج

 .1، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطرۀ، فصل فی شرایط الوجوب، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1

 .1101توضیح المسائل جامع، م ، کتاب الزکاۀ، زکاۀ الفطرۀ.0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج7

 ؛ 1، زکات فطره، القول فیمن تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1فطره، فصل فی شرایط الوجوب، مسئلة، زکات 1. عروۀ الوثقی، ج8
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 را فطره زکات واجب احتیاط بنابر شود حاصل عید روز ظهر تا فطر عید شب غروب بین فاصله در شرایط این اگر -
اهلل  )آیت. نیست واجب او بر فطره زکات پرداخت آید، پدید عید روز ظهر از بعد شرایط این اگر امّا ؛ بپردازد

 0سیستانی(.

  زکات فطره زمان پرداخت

 ابتدای زمان پرداخت
 پرداخت زکات فطره چه زمانی است؟ابتدای زمان 

 1)حضرت امام(. .شب عید فطر است .0

 1.(امام خامنه ای) .گذاشت کنار را آن توانمى شوال ماه حلول اثبات از بعد .1

 0.سیستانی(اهللآیت) است رفط بنابر مشهور شب عیدابتدای زمان وجوب پرداخت زکات فطره  .1
 1.(مکارماهللآیت) وز عید استر .0

 انتهای زمان پرداخت
 1؟چه زمانی استپرداخت زکات فطره انتهای 

 : شودکه در نماز عید حاضر  کسی .0

آیت  امام خامنه ای، ،حضرت امام). از نماز آن را پرداخت نماید و یا آن را از مال خود جدا نمایدبنابر احتیاط، قبل -
 7اهلل سیستانی(.

 جدا فطره نیّت به را خود مال از مقدارى تواند مى ندارد فقیر به دسترسى اگراز نماز آن را پرداخت کند  باید قبل -
 نیّت دهد مى را آن که وقت هر باید و بگذارد کنار مستحق هر براى یا دارد نظر در که مستحقّى براى و کرده
 8)آیت اهلل مکارم(.. نماید فطره

 :شودنه در نماز عید حاضر ک کسی .1

 9.)یا با توضیحی که می آید آن را از مالش عزل کند( زکات فطره را پرداخت نماید ،روز عید فطر از زوالتا قبل -
 01(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، حضرت امام، )

                                                           
 .1101توضیح المسائل جامع، م ، کتاب الزکاۀ، زکاۀ الفطرۀ.0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج0

 ، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها.1ج ، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها؛ امام، تحریر الوسیلة،1. عروۀ الوثقی، ج1

 .110، احکام روزه، سؤالLeader.ir.wwwرسانی دفترمقام معظم رهبری به نشانی:  . پایگاه اطالع1

 .0079از مسئلة، زکاۀ الفطرۀ، قبل0الصالحین، ج. سیستانی، منهاج0

 ا. ، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبه1. عروۀ الوثقی، ج1

المسائل مراجع، ، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها؛ توضیح1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج1
 .1110و  1111و  1119، مسئلة1ج

، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها؛  1؛ عروۀ الوثقی، ج110وزه، سؤال، احکام رwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع7
، 1؛ توضیح المسائل مراجع، ج17؛ سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة0079از مسئلةالصالحین، کتاب الزکاۀ، زکاۀ الفطرۀ، قبلسیستانی ، منهاج

 .1119مسئلة

 .1119، مسئلة1وجوبها؛ توضیح المسائل مراجع، ج، زکات فطره، فصل فی وقت 1. عروۀ الوثقی، ج8

 . حکم عزل )کنار گذاشتن( زکات فطره برای اینکه آن را بعداً به مستحق برساند، خواهد آمد.  9

وقت  ، زکات فطره، فصل فی1؛ عروۀ الوثقی، ج110، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع0101
از ، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها؛ سیستانی منهاج الصالحین، کتاب الزکاۀ، زکاۀالفطرۀ، قبل1وجوبها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج

 .1119، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0079مسئلة
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 زکات فطره ءکنار گذاشتن و تأخیر در ادا
 1زکات فطره جایز است؟ درصورت جواز، آیا کنارگذاشتن )عزل( واجب است؟آیا تأخیر در پرداخت 

توان پرداخت زکات فطره را به تأخیر انداخت مخصوصاً با وجود بعضی از مرجحات؛ ولی باید آن را در زمان می -
 وجوب زکات، کنار گذاشت )حضرت امام(.

 فقیر به یا خاصی مورد به بخواهد اگر ولی نیست جایز فطر عید روز ظهر از فطره زکات پرداخت عمدی تأخیر -
 . )امام خامنه ای(ندارد اشکالی کند پرداخت بعدا و باشد کرده جدا اموالش از را زکات که صورتی در بدهد خاصی

توان پرداخت زکات فطره را به تأخیر انداخت؛ ولی باید آن را در زمان باشد، میاگر غرض عقالیی وجود داشته -
گذاشت؛ بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیرمعیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن  وجوب زکات، کنار

تأخیر بیاندازد )آیت اهلل تواند پرداخت زکات فطره را بهفقیر فعالً ممکن نباشد، مثال فقیر مسافرت باشد، می
 سیستانی(.

 نظر در که مستحقى براى و کرده جدا فطره نیّت هب را خود مال از مقدارى تواندمى ندارد فقیر به دسترسى اگر -
 )آیه اهلل مکارم(.نماید فطره نیّت دهدمى را آن که وقت هر باید و بگذارد کنار مستحقّ هر براى یا دارد

 )قبل یا بین ماه رمضان(فطر قبل از عیدزکات فطره پرداخت حکم 
 اخت کرد؟پردرمضان یا قبل از آن در ماه  زکات فطره راتوان میآیا  

 1.حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی() قبل از ماه رمضان صحیح نیست  .0

 ماه رمضان: میاندر  .1

 1.(کارمم آیت اهللامام خامنه ای، ، حضرت امام) .پرداخت نکند ،احتیاط واجب -

 آیت اهلل ) فطر به تاخیر اندازد. آن است که پرداخت آن را تا شب عیدبر احتیاط مستحب جایز است هرچند بنا -
 0(سیستانی

 قبل از زمان وجوب بعنوان قرضزکات فطره پرداخت 
 وجوب طلب عنوان قرض پرداخت نمود و بعد ازه وجوب زکات فطره، آن را بتوان قبل از آیا می

 محاسبه نمود؟به عنوان زکات فطره را  خویش
که زکات د و بعد از اینپرداخت نموزکات فطره را مقدار قصد قرض توان به ، در ماه رمضان و یا قبل از آن میبله -

 دکر طلب را بابت زکات فطره حساب باشد دارا را فطره زکات دریافت استحقاق هنوزفطره واجب شد و فقیر 
 1.(حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی)

                                                           
؛ مکارم، 0079از مسئلة؛ سیستانی، منهاج الصالحین، زکاۀ الفطرۀ، قبل1ل فی وقت وجوبها؛ مسئلة، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القو1. امام، تحریر الوسیلة، ج0

 .790111 شماره سوال  زکات  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت0711توضیح المسائل، م

، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، 1؛ عروۀ الوثقی، ج111وزه، سؤال، احکام رwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 . 1111، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها؛ مسئلة1؛  امام، تحریر الوسیلة، ج0مسئلة

؛ ؛ 0، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها، مسئلة1تحریر الوسیلة، ج؛ امام، 0، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 .997897 شماره سوال  زکات  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت. 1111، مسئلة1توضیح المسائل مراجع، ج

 . 1177، م0توضیح المسائل جامع،ج. سیستانی  ، 0

، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، 1؛ عروۀ الوثقی، ج111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irفتر مقام معظم رهبری به نشانی: رسانی د. پایگاه اطالع1
طرۀ، ؛  ، سیستانی ، منهاج الصالحین، کتاب الزکاۀ، زکاۀ الف0، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها؛ مسئلة1الوسیلة، ج؛ امام، تحریر0مسئلة
 .1111، مسئلة1المسائل مراجع، ج؛ توضیح0079مسئلة
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 آنحکم تلف شدن و  تأخیر در پرداخت زکات فطره
 ؟فطره است ، آیا فرد ضامن زکاتشودتلف از پرداختو قبلفطره را کنار بگذارد  زکاتانسان اگر 
 :استپرداخت داشتهتمکّن اگر  .0

 0.(، آیت اهلل مکارم حضرت امام) ضامن است -

 در را معیّنی فقیر مثالً ،تأخیرداشته برای صحیحی غرض اگر همچنین بدهد. را آن عوض باید و است ضامن -
 1.سیستانی(اهللآیت) .است ضامن واجب احتیاط بنابر د؛بده فقرا به تدریجاً خواستهمی یا ظرداشته،ن

 :استتمکّن پرداخت نداشتهاگر  .1

 1.(سیستانیآیت اهلل ، مکارمآیت اهلل  ،حضرت امام) .عدم افراط و تفریط فرد ضامن نیستصورت در -

                                                           
 .1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 . 090و  091و زکات مال مسئلة 00. سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة1

 .091و زکات مال مسئلة 00وعه استفتائات زکات فطره، مسئلة؛ سیستانی، مجم1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
گردد و عدم ضمان اند؛ ولی بدیهی است که مال زکات فطرۀ کنار گذاشته شده، امانت محسوب می)تذکر: قید عدم افراط و تفریط را آیت اهلل مکارم ذکر نکرده 

 در وقتی است که امین در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد(.
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 است واجب پرداخت فطریه شانکسانی که 

 واجب است بر مکلف خور نان فطریه افراد

خور او فتاوا[ نان غروب، یا مغربِ شب عید فطر ]برحسب اختالف که در انسان باید فطریه کسانی را مسئله:

 0 .هستند؛ پرداخت نماید

 روط معتبر در نان خورش
 است؟ معتبرخور، شرایط خاصی آیا در وجوب زکات فطره افراد نان

تفاوتی ندارد کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا ی بر مکلف واجب است و پرداخت فطریه نانخور شرعخیر،  -
خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر او باشند یا شهری دیگر )حضرت امام، آیت اهلل  ِ نفقه وکافر، دادن

 1مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 واجب است ،نانخور یزوجهفطریه 

 دهدنمی زنی که شوهرش خرجی او را حکم

 دهد، بر عهده چه کسی است؟زکات فطره زنی که شوهرش خرجی او را نمی
اش بر آن کس واجب است  و اگر دهد، چنانچه نانخور کس دیگر باشد، فطرهزنى که شوهرش مخارج او را نمى -

 1نانخور کس دیگر نیست، در صورتى که فقیر نباشد، باید فطرۀ خود را بدهد .)حضرت امام(.

شود، باید شوهرش درصورت توانایى زکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر  محسوبخور شوهر ناناگر زن  -
 0اش را بدهد )امام خامنه ای(.خور شوهر و شخص دیگرى نباشد، باید خودش زکات فطرهزن نان

ست و اگر اش بر آن کس واجب ادهد، چنانچه نانخور کس دیگر باشد، فطرهزنى که شوهرش مخارج او را نمى -
 1زن غنی است و از مال خود خرج می کند باید شخصا فطره را بدهد.)آیت اهلل مکارم(

 زن ناشزه حکم

 شود؟کند، آیا زکات فطره او از شوهرش برداشته مىزنى که از تمکین شوهر خوددارى مى
مام، امام خامنه ای، خور شخص دیگرى باشد )حضرت اکه نانخیر، باید شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگرآن -

 1آیت اهلل مکارم(.

                                                           
الصالحین، ؛ ، سیستانی منهاج1، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1ۀ الوثقی، ج. عرو0

 ؛.0071زکات فطره، مسئلة

الصالحین، ؛ ، سیستانی منهاج1تجب علیه، مسئلة ، زکات فطره، القول فی من1، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج1
 ؛.0071زکات فطره، مسئلة

؛ ، سیستانی ، 1؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة0، زکات فطره، فصل فیمن تجب علیه، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1
 .   1118، مسئلة1ع، جالمسائل مراج؛ توضیح0071الصالحین، زکات فطره، مسئلةمنهاج

 .119، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع0

 .   1118، مسئلة1المسائل مراجع، جتوضیح 1

زکات فطره، باب فیمن تجب علیه،  ،1؛ عروۀ الوثقى، ج111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .1مسئلة
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 که در عدّه است حکم زنی

 شده، بر عهده چه کسی است؟یا بائن داده 1زکات فطره زنی که طالق رجعی
دهد، پرداخت زکات خور شوهر حساب شود؛ مثالً در خانه شوهر مانده و شوهرش خرجی او را میاگر زن نان -

خور شخص دیگری مثل پدر که ناندهد، درصورتیر مخارج او را نمیفطره بر شوهر الزم است؛ امّا اگر شوه
شدن شرائط بر عهده شود، در صورت جمعخور شخصی محسوب نمیباشد و اگر ناناست، بر عهده پدرش می

 1خودش است )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.

 حکم زن در ازدواج موقت

 آیا به زن صیغه ای می شود زکات دارد؟
توانند به او زکات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن  غه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران مىزنى که صی -

عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که بتواند 
د.)حضرت امام آیت اهلل مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند ، نمیشود به آن زن زکات دا

 3(، آیت اهلل مکارم)اگر این شرط را صحیح بدانیم(سیستانی

 تواجب اس ،فطریه فرزندان نانخور

 جنین حکم فطریه

 آیا فرزندی که هنوز متولد نشده، زکات فطره دارد؟
د شود و نانخور جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد؛ مگر آنکه قبل از غروب آفتاب شب عید متولّ -

خور کسی نباشد؛ مثالً اش واجب است و اگر نوزاد متولّد شده، نانصورت، زکات فطره اینمحسوب گردد که در 
شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست )حضرت امام، اش از همان اموال تأمین میبه نوزاد ارثی رسیده و نفقه

 0(.، سیستانیآیت اهلل مکارم

 غروب آفتابتولد نوزاد بعد از 

خور به حساب آید، بنابر احتیاط الزم، باید اگر نوزاد بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان نکته:

 1زکات فطره او پرداخت شود )آیات عظام خویی، تبریزی، سیستانی(.

 بچه شیرخوار حکم فطریه

 ست؟خورد، بر عهده کیزکات فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می

                                                           
 باشد؛ ولی در طالق بائن، زن نفقه ندارد.  . در طالق رجعی، نفقه زن در ایام عده بر شوهر واجب می0

 .09، زکات فطره، باب فیمن تجب علیه، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1

 0911، مساله1جع، جلدتوضیح المسائل مرا. 01العروه الوثقی، فصل فی اوصاف المستحقین، م  1

الصالحین، ؛ سیستانی ، منهاج1، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج01، فصل فی من تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0
 .1111، مسئلة1المسائل مراجع، ج؛ توضیح0071زکات فطره، مسئلة

 لزکاۀ، زکاۀ الفطرۀ؛ جزوه.، کتاب ا0الصالحین، ج. سیستانی، منهاج1
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دهد؛ ولی اگر خورد، به عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را میفطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می -
دارند، فطریه طفل بر کسی واجب نیست )حضرت امام، آیت اهلل طفل برمی اموالمادر یا دایه مخارج خود را از 

 0مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 ه صغیر یا مجنونیفطر حکم

 ات فطره صغیر یا مجنون برعهده چه کسی است؟زک
خور شخص خاصی نیست؛ مثالً ولیّ او از اموال خود او است، برعهده اوست و اگر نان خاصیخور شخص اگر نان -

 1شود )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.کند، زکات فطره از خود و ولیّ او ساقط میخرج می

 دانشجو، سرباز و زندانی کم فطریهح

دهد، به عهده چه کسی دانشجو،  سرباز و زندانی  و مانند اینها که دولت خرجی آنها را می فطره

 است؟ 

خور شخص خاصی مثل پدر هستند، زکات فطره بر آن شخص خاص دولت تکلیف ندارد؛ درنتیجه این افراد اگر نان

 شرائط در خودشان جمع است: گرنه در صورتی کهالزم است و

 1ن بپردازند )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(.زکات فطره را خودشا -

 معموال محترم دانشجویان که این به توجّه و همچنین بازکات فطره را خودشان بپردازند  در مورد سربازان باید -
 را آنها خرجى که کسى بر یا است، خودشان بر فطره زکات باشد، نازل قیمت با چند هر کنند، مى خریدارى غذا
 0. )آیت اهلل مکارم(.دهد مى

 شدن در شب عید فطرخور فرد دیگرینان

خور فرد دیگری شود، فطریه او بر چه ، نان5از شب عید فطرخور فردی باشد و پیشاگر انسان نان

 کسی واجب است؟
نه شوهر خور اوست، واجب است؛ مثالً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خافطریه برکسی که فعالً نان -

 1برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 در صدق نانخور شدن میهمان حکمبررسی 

 شود؟خور میزبان محسوب میصورت نانهمان در چهیم
 1)حضرت امام(. خور گفته شودنزد میزبان باقی بماند تا به او نان 0همان قصد داشته باشد مدتییالزم است م -

                                                           
 ؛   1101، مسئلة1المسائل مراجع، ج؛ توضیح01، فصل فی من تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 .0، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1

، مبحث روزه، 1وسوعه فقهی جامعة الزهرا، مجموع احکام؛ م00؛ سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة07، سؤال101، ص0. امام، استفتائات، ج1
 زکات فطره.

 =mid=09101&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&118177؛ 0718رساله،م. مکارم، 0

 تالفاتی که در زمان شروع شدن شب عید وجود دارد.. با توجه به اخ1

 .1110، مسئلة1. توضیح المسائل مراجع، ج1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=19243&mid=258577
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 1شبه بر عهده خود اوست )امام خامنه ای(. همان یکیفطره م -

 عهده دارهمان شب در منزل میزبان بماند و میزبان هم امکانات رفاهی الزم را برایش فراهم نماید و یاگر م -
 .شودخور محسوب میهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید نانیمخارج او شود؛ هرچند م

 0سیستانی(اهلل)آیت

چهار یا پنج روز،  و شود گفته خورنان او به تا بماند باقی میزبان نزد  مدتی باشد داشته قصد میهمان است الزم -
 1. )آیت اهلل مکارم(کافی است

 همان و وجوب زکات فطره بر میزبان:یبودن م خورطور کلی برای صدق نانبه نکته:

 کافی نیست )امام خامنه ای،آیت اهلل مکارم(.شدن  خورماندن یک شب برای نان -

 شدن کافی است )آیت اهلل سیستانی(. خورماندن یک شب برای نان -

 در نانخور شدن زمان ورود و حضور میهمانبررسی 

 از زمان وجوب زکات فطرههمان قبلیمحکم ورود 

است حبخانه آمدهاز زمان وجوب زکات فطره با رضایت صا همانی که در شب عید فطر قبلیفطره م

 کند، بر عهده چه کسی است؟و نزد وی افطار می
شود بر عهده صاحبخانه محسوب می سیستانی: هر چند موقتا(آیت اهلل ) خور صاحبخانهنان فقط در صورتی که -

 1)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. .است

 زکات فطرهاز زمان وجوب  همان بعدیمحکم ورود 

 است، بر عهده چه کسی است؟آمده3فطره مهمانی که در شب عید، بعداز وقت وجوب زکات فطره
 8همان است )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.یبر خود م -

مراعات به احتیاط واجب  نشود بر میزبان واجب نیست و اگر نانخور او حساب شودمحسوب او خور اگر نان -
انند اینکه یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد)دقت شود که در این موارد یک مقتضای احتیاط ترک نشود م

طرف احتیاط میزبان است و طرف دیگر در صورتی که میهمان نانخور خودش است خود میهمان و در صورتی 

                                                                                                                                                                             
و کذا تجب عن الضیف، بشرط صدق کونه عیالًا له و إن نزل علیه فی آخر یوم >اند و متن عروۀ به این صورت است: . ایشان مدت خاصی را مشخص نکرده0

لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر، بأن یکون بانیاً على البقاء عنده مدّۀ، و مع  من رمضان، بل و إن لم یأکل عنده شیئاً،
   <عدم الصدق تجب على نفسه.

 ، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه.1. عروۀ الوثقی، ج1

 .111م روزه، سؤال، احکاwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1

 1111، م0توضیح المسائل جامع ج. سیستانی ، 0

 .109، سؤال1؛ مکارم، استفتائات، ج0991، مسئلة1المسائل مراجع ، ج. ذیل توضیح1

؛ 0997، مسئلة1اجع ، جالمسائل مر؛ توضیح 1111، م0توضیح المسائل جامع ج؛ سیستانی ، 1. امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1
 ، مبحث روزه، زکات فطره.1موسوعه فقهی جامعة الزهرا، مجموع احکام

 . غروب یا مغربِ شب عید فطر )با توجه به اختالفاتی که بحث آن گذشت(. 7

، 1المسائل مراجع ، ج؛ ؛ توضیح1سئلة، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، م1. عروۀ الوثقی، ج8
 .0997مسئلة
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در که نانخور دیگری است همان فرد است مثال اگر میهمان نانخور پدرش باشد احتیاط این است که میزبان یا پ
 0)آیت اهلل سیستانی(. میهمان با اجازه دیگری فطریه را بدهد(.

 افطار کردهکه فقط شب عید  صدق نانخور بر میهمانی

 کند؟ خور صدق میماند، نانهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمییآیا به م
کند )امام خامنه ای، آیت اهلل میخور صدق نماند، نانبه مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی -

 1سیستانی، آیت اهلل مکارم(.

 کسی که بعد از چند روز میهمانی قبل از غروب عید بیرون رودحکم 

 از بعد و برود بیرون فطر عید شب غروب نزدیک و بماند میزبان منزل در روز چند میهمانی اگر

 د؟باشمی واجب میزبان بر او فطریه آیا نماز بیاید و مغرب
 تکلیف سقوط موجب رفتن بیرون مجرد و است میزبان عهده بر شودمی محسوب میزبان نانخور عرفاً اگر -

 1)امام خامنه ای( .شودنمی

 همانی که بدون رضایت صاحبخانه آمده استیمحکم 
از زمان وجوب و بدون رضایت صاحبخانه، آمده است و مدتی همانی که شب عید، قبلیزکات فطره م

 وده، برعهده چه کسی است؟نزد او ب
 0سیستانی(.اهللشود، برعهده میزبان و صاحبخانه است )حضرت امام، آیتخور صاحبخانه محسوب اگر نان -
 1بنابر احتیاط واجب، برعهده صاحبخانه است )آیت اهلل مکارم(. -

 بودن میهمانشک در نانخور 
همان او شده یا خیر، تکلیف یم خور کسی است که شب عید فطراگر فرد شک کند، آیا عرفاً نان

 زکات فطره او به عهده چه کسی است؟
 1برعهده خود میهمان است. )امام خامنه ای( -

که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی -
 7ت اهلل سیستانی(.کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره الزم نیست )آی

 همان و میزبان، در پرداخت زکات فطرهیاختالف نظر مراجع م
همان نیز مقلد یداند و ممیزبان نمی همان را برعهدهیهرگاه میزبان مقلد مرجعی باشد که فطریه م

 همان چیست؟یداند، تکلیف فطریه ممیزبان می همان را برعهدهیمرجعی است که فطریه م

                                                           
 و پاورقی مساله1111،م 0توضیح المسائل جامع ج. سیستانی ، 0

؛ 0071الصالحین، زکات فطره، مسئلة؛  سیستانی ، منهاج111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 ، مبحث روزه، زکات فطره.1؛ موسوعه فقهی جامعة الزهرا، مجموع احکام0991، مسئلة1ل مراجع ، جالمسائذیل توضیح

 0191/11/00: استفتاء تاریخ    770911: استفتاء . شماره 1

، مبحث 1ا، مجموع احکام؛ موسوعه فقهی جامعة الزهر0991، مسئلة1المسائل مراجع ، ج؛ توضیح07، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، م1. عروۀ الوثقى، ج0
 روزه، زکات فطره.

 . 0991، مسئلة1المسائل مراجع ، ج. توضیح1

 0191/11/00: استفتاء تاریخ    770911: استفتاء . شماره 1
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 داند، نمى میزبان عهده بر اوست میهمان را عید شب فقط که کسى فطریّه که باشد، مرجعی دمقلّ میزبان هرگاه -
 کدام هیچ عهده بر فطریه داند مى میزبان عهده بر را شخصى چنان فطریّه که باشد مرجعى مقلّد میهمان و

 از دو آن از یکى که ندارد مانعى و بپردازند، فطریه باید دو هر باشد فرض این عکس که صورتی در ولی نیست
 0مکارم(.اهلل)آیت .بپردازد را فطریّه نیابتاً و اصالتاً که بگیرد، اجازه دیگرى

همان مقلد مرجعی یداند و ممیزبان می همان را برعهدهیاگر میزبان مقلّد مرجعی است که فطریه م

 داند تکلیف زکات فطره چیست؟میزبان نمی همان را برعهدهیاست که فطریه م
]هم به وکالت از دیگری و  دو از دیگری اجازه بگیرد، اصالتاً و نیابتاًاز آنهردو باید بپردازند و مانعی ندارد که یکی -

 1مکارم(اهللآیتامام خامنه ای، ) .فطریه را بپردازد هم به عنوان تکلیف خودش[

 خور دونفر استفردی که نان

 1کسی واجب است؟و بر چهخور دونفر باشد، زکات فطره ااگر شخصی نان
، )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی. سیم شود، واجب استکه بین آن دو تقطوریزکات فطره او بر هر دونفر به -

 (.آیت اهلل مکارم

 در صورت فقر یکی از آنهاحکم مسئله 
که رتیای که زکات فطره او بین آن دو نفر تقسیم شود درصوگونهخور دونفر باشد بهاگر انسان نان

 شود؟ دو یا هر دوفقیر باشند، تکلیف زکات فطره انسان چه مییکی از آن
 دو فقیر باشد:اگر یکی از آن .0

 0دیگری باید سهم خود را بپردازد )آیت اهلل مکارم(. -

 1بنابر احتیاط واجب، دیگری سهم خود را بپردازد )حضرت امام(. -

 1سیستانی(.اهللز فطریه بپردازد )آیتبنابر احتیاط واجب، الزم است انسان سهم خویش را ا -
 که هردونفر، فقیر باشند:درصورتی .1

فطریه از هردونفر ساقط است و نسبت به وجوب آن بر انسان، حکم مسأله قبل را دارد )حضرت امام، آیت اهلل  -
  7سیستانی، آیت اهلل مکارم(.

 که فوت شده استزکات فطره کسی

 8؟عهده چه کسی استشده است، بر که فوتزکات فطره کسی

                                                           
 سایت آیت اهلل مکارم:. 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01797&mid=118101 
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اگر فرد ولی اش را از مال او بدهند از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانوادهاگر فرد پیش
 بمیرد: 0بعداز غروب یا مغرب شب عید فطر

  مکارم(.هلل)حضرت امام، آیت ا .اش را از مال او بدهندباید فطریه او و خانواده -

اش را از مال او بدهند، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود وادهکه فطریه او و خاناین -
 سیستانی(.اهلل)آیت

 نانخور است؟ اجیر

 1باشد؟آیا زکات فطره اجیر بر مستأجر می
و  اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که نفقه اجیر را مستأجر بدهد و مستأجر هم نفقه اجیر را پرداخت نماید -

باشد؛ امّا اگر شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد؛ مثالً ، زکات فطره اجیر بر مستأجر میور او محسوب شودنانخ
 )حضرت امام(. پولی برای مخارجش بدهد، دادن زکات فطره اجیر بر مستأجر واجب نیست

باشند، از ه اجیر کارفرما میمعمول و متعارف است کارکنانی ک هاها و مانند آنها، رستورانخانهها، مهماندر هتل -
اجیر به عنوان حقوق یا شرط  غذایکه درصورتیدر این موارد کنند که توسّط کارفرما تهیه شده استفاده میغذایی

خور که فرد مذکور، نانطوریاجیر را ارفاقاً بپردازد به غذایضمن عقد بر عهده کارفرما نباشد؛ لکن کارفرما 
غذای مذکور جزء حقوق اما چنانچه  فطریه او را بدهدکارفرما طور موقّت، باید د بهکارفرما محسوب شود هر چن

بر در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما عالوه یا آنکهشود، الزحمه( آنان محسوب می)حق
بودن اجیر نسبت به کارفرما صدق نانخور او را نیز بدهد، در این صورت  غذای روزانهاالجاره، باید پرداخت مال

محل اشکال است بنابر این رعایت مقتضای احتیاط ترک نشود)یعنی اجیر با اجازه کارفرما فطریه خود را بدهد یا 
 سیستانی(اهلل)آیت اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریه او را بپردازد(.

. بدهد هم را او فطرۀ باید( خدمتکار مانند) دهدب نیز را او مخارج که نماید شرط و کند اجیر را کسى انسان هرگاه -
 محسوب آنها مزد از جزئى مخارج این و است کار صاحب عهدۀ بر آنها مخارج که کارگرانى مورد در ولى
 کارکنان است معمول که آن مانند و هامهمانخانه در همچنین نیست، واجب کار صاحب بر آنها فطرۀ شود،مى

 خودشان بر آنها فطرۀ شود،مى محسوب آنها حقوق جزء حقیقت در این و خورندمى همانجا در را خود غذاى
 مکارم(.اهلل. )آیتکارصاحب بر نه است،

                                                           
 . با توجه به اختالفی که نسبت به زمان وجوب زکات فطره وجود دارد.0

 1110، م0توضیح المسائل جامع ج. سیستانی ، 1101، سؤال1ئل مراجع، جالمسا؛ توضیح8و  01، زکات فطره، فصل فیمن تجب علیه، م1. عروۀ الوثقى، ج1
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 جنس و مقدار زکات فطره

 و بررسی حکم قوت غالب جنس زکات فطره

 زکات فطره از چه جنسی باید باشد؟
کنند و برای غالت ر متعارف با آن تغذیه میطوای بهمعیارِ جنس زکات فطره چیزی است که هر قوم یا منطقه -

 0طور مطلق جایز است )حضرت امام(.أربع به

کیلو از خوراک مردم مانند: گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها به مستحق داده براى هرنفر سه -
 1شود و الزم نیست قوت غالب باشد )امام خامنه ای(.

گندم، جو، خرما، برنج، ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و احتیاط الزم آن  مانند غذاهای معمول در شهرشاز  -
است که از غذاهایى که در شهرش معمول نیست ندهد؛ هر چند گندم، جو، خرما یا کشمش باشد.)آیت اهلل 

 1 سیستانی(
 است؛ مالک حلم یا و شهر اهل معمولى خوراک بلکه نیست مالک انسان خود شخصى خوراک فطره زکات در -

 0. )آیت اهلل مکارم(.بدهد گندم از را فطره زکات تواندمى خوردمى برنج همیشه که کسى بنابراین،

 نصف صاع از یک جنس و نصفش از جنسی دیگر

توان نصف صاع را از جنسی مثل گندم و نصف دیگر آن را از جنس آیا در پرداخت فطریه می

 5دیگری، مثل برنج داد؟ 
 آیت اهلل سیستانی(.حضرت امام، تواند )نمی خیر، انسان -

 )آیه اهلل مکارم(.باشد محلّ آن معمولى غذاى دو، آن خیر نمی تواند مگر اینکه مخلوط -

توان به تعدادی از افراد تحت تکفل یک نوع جنس و به دیگران جنس آیا زمان پرداخت فطریه می

 دیگری داد؟
به افراد تحت تکفّل گندم بدهد و یا به هر یک از افراد تحت تکفّل بله، مانعی ندارد؛ مثالً به خودش برنج و  -

 1جنسی بدهد و یا بعضی را پول و تعدادی را جنس بدهد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 جای زکات فطرهپرداخت اجناس دیگر به

 توان جنس دیگری را به عنوان زکات فطره به فقیر داد؟آیا می
 7یست )حضرت امام(.جایز ن -

                                                           
 .0990، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة1، زکات فطره، فصل فی جنسها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج0

 .111و111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.ir رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی:. پایگاه اطالع1

 .0990، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0077، زکات فطره، فصل فی جنسها؛ سیستانی، منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1

  =mid=01790&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&0990.118111، مسئلة1. ؛ توضیح المسائل مراجع، ج0

 .18سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة1111، م1رساله مراجع، ج. 1

 .  1118،مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0078ین، مبحث زکات، مسئلة؛ سیستانی ، منهاج الصالح1، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 .0، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة1؛امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج7
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 مورد موارد و کنید دریافت او برای را فطریه پول که بگیرید وکالت فقیر از اگر اما نیست، کافی مذکور صورت به -
 0)امام خامنه ای( .کنید تهیه را او نیاز

 1بنابر احتیاط واجب، جایز نیست )آیت اهلل  مکارم(. -

 پرداخت نانحکم 

 است؟  آیا پرداخت نان در زکات فطره کافی
 1اشکال دارد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. -
 0کند )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(.کفایت می -

 جای زکات فطرهپرداخت پول به

 شود، به جای اجناس زکات فطره کافی است؟آیا پرداخت پول اجناسی که در زکات فطره داده می
 1ت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.کند )حضرت امام، امام خامنه ای، آیبله، کفایت می -

 قیمتمحاسبة در  مکان و شهر معیار

 محاسبۀ مبلغ زکات فطره، قیمت کدام شهر مالک است؟ 
 1خواهد زکات فطره را اخراج نماید )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.مالک شهری است که فرد می -

 نرخ دولتی یا آزاد؟

 [ را حساب کنند، آیا نرخ دولتی حساب کنند یا آزاد؟در زکات فطره اگر بخواهند قیمت جنس ]نان
 7باید قیمت جنس را آزاد محاسبه کنند )امام خامنه ای(. -

 پولى باید دیگر تعبیر به و رسمى نرخ و فروشى عمده قیمت نه است آزاد بازار در فروشى خرده قیمت مالک، -
 8مکارم(.اهلل. )آیتخردب بازار از را جنس همان آن با بتواند بخواهد اگر فقیر که بدهد

رسد، حساب با نرخ دولتی مانعی ندارد )آیت درجایی که نان با نرخ دولتی معمول است و به مصرف همگان می -
 9اهلل  سیستانی(.

                                                           
 فطریه. پول بجای فقیر نیاز مورد لوازم . استفتائات جدید سایت، پرداخت 0

 ؛.1، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1قى، ج. عروۀ الوث1

اگر آرد موجود در نان به مقدار صاع >فرمایند: ، زکات فطره، فصل فی جنسها؛ )نکته: مکارم ]برخالف حاشیه عروۀ[ در استفتاء خصوصی می1. عروۀ الوثقی، ج1
 درنتیجه فتوای ایشان احتیاج به بررسی بیشتر دارد(. <کند.باشد، کفایت می

 ؛.0990، مسئلة1، زکات فطره، فصل فی جنسها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1مقام معظم رهبری، استفتاء خصوصی؛ عروۀ الوثقی، ج .0

، زکات فطره، فصل فی جنسها، 1؛ عروۀ الوثقی، ج111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .0990، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة1تحریر الوسیلة، ج ؛ امام،1مسئلة

، سیستانی ، منهاج الصالحین، زکات 0، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 0079فطره، مساله

 ام معظم رهبری، استفتاء خصوصی؛.. مق7

8 .118110&mid=09101&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 . سیستانی، استفتاء خصوصی.9

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=19243&mid=258621


 
23 

 

 اختالف قیمت زمان وجوب با زمان ادا

 اگر قیمت جنس فطریه در شب عید فطر با بعد از آن فرق کند، کدام قیمت محاسبه شود؟
مت، زمان پرداخت است؛ بنابراین اگر در زمان پرداخت، قیمت جنس فطریه کم یا زیاد شود و بخواهد مالک قی -

قیمت آن را پرداخت نماید، قیمت در شهر و زمان پرداخت معتبر است )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل 
 0سیستانی(.

 شرایط جنس زکات فطره

 الف( مخلوط به جنس دیگر یا خاک نباشد

 ایط جنس زکات فطره چیست؟شر
دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است گندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى -

چیزى که مخلوط شده به قدرى کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتى صحیح 
ا یک صاع گندم به چندین مَن خاک مخلوط باشد که خالص است که خالص آن به یک صاع برسد ولى اگر مثلً

 1 حضرت امام((کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافى نیست.

دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، گندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى -
العاده نداشته جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون

 1 باشد، یا آنچه مخلوط شده بقدرى کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.)آیت اهلل سیستانی(

ی کم دهد، باید مخلوط با خاک و اشیاء دیگر نباشد، مگر این که به قدرگندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى -
 0 باشد که به حساب نیاید.)آیت اهلل مکارم(

 ب( معیوب نباشد

 حکم پرداخت فطریه از جنس معیوب چیست؟
 1سالم باشد و معیوب نباشد. )حضرت امام((.جنس باید  -
 1بنابر احتیاط واجب، سالم باشد و معیوب نباشد. )آیت اهلل سیستانی(. -

صورت است،  اگر جایی باشد که خوراک غالب آنها به اینرا از جنس معیوب نمی توان داد، ولی  یهزکات فطر -
 7مانعی ندارد )آیت اهلل مکارم(.

 نباشد از مال حرامج( 

 کند؟ آیا پرداخت فطریه از مال حرام کفایت می

                                                           
؛ سیستانی ، منهاج الصالحین، 0، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1نسها، مسئلة، زکات فطره، فصل فی ج1. عروۀ الوثقى، ج0

  0079مبحث زکات، مساله

 .1111م ،1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1.  عروۀ الوثقی، ج1

 .1111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1.  عروۀ الوثقی، ج1

 .1111، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1ة؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئل0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1.  عروۀ الوثقی، ج0

 .1117، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1؛ امام، تحریر الوسیلة، زکات فطره، القول فی جنسها، مسئلة0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1.  عروۀ الوثقی، ج1

 ؛.0077، زکات فطره، مسئلة، سیستانی ، منهاج الصالحین0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1.  عروۀ الوثقی، ج1

 .1117، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0، زکات فطره، فصل فی جنسها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج7
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اش را از حرام بدهد، باید فطریه آنها را از مال حالل بدهد )حضرت امام، آیت خیر، حتی اگر انسان مخارج خانواده -
 0 مکارم، آیت اهلل سیستانی(.اهلل

 نیت نشود مشاع د( بنابر احتیاط به نحو

تواند فطریه را ندهد و اگر انسان دارای مالى باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، آیا می

 نیّت کند مقدارى از آن مال براى زکات فطره باشد؟

 1حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.اگر نیّت کند مقدارى از آن مال براى فطریه باشد، اشکال دارد ) -

 1اگر نیّت کند مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست )سیستانی(.  -

 کنار گذاشتن زکات فطره از مال مشترکحکم 

 تواند زکات فطره را از مال مشترکی که بین خود و دیگری است، کنار بگذارد؟آیا انسان می
 0اندازۀ زکات فطره و یا کمتر از آن است، مانعی ندارد )حضرت امام(.اگر سهم انسان به  -

 1اشکال دارد، هرچند سهم انسان به اندازۀ زکات فطره باشد )آیت اهلل سیستانی(. -

 1کنار گذاشتن در این فرض، اشکال دارد )آیت اهلل مکارم(. -

 (کمتر از حدّ واجب زکات فطره )یک صاع کنار گذاشتنحکم 

 مقدار کمتر از حدّ واجب زکات فطره )یک صاع( را کنار گذاشت؟توان آیا می
شده، حکم توان مقدار کمتر از حدّ واجب زکات فطره را کنار گذاشت؛ درنتیجه آن مقدار کنار گذاشتهبله، می -

 7معزول و مابقی آن حکم غیرمعزول را دارد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(.

 مقدار زکات فطره

 8فطره چقدر است؟مقدار واجب زکات 
کیلوگرم است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت برای هر نفر پرداخت یک صاع کافی است و هر صاع حدود سه -

 اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 باشد؛ می کیلوگرم 11/1 تقریبا دیگر محاسبه طبق بر و 07/1 تقریبا صاع هر وزن محاسبه یک بر بنا -
 گندم برای ظاهرا فوق اوزان و مشخص وزن نه و بوده پیمانه صاع که کردیم اشاره پیشتر همچنین

                                                           
 .1100، مسئلة1. توضیح المسائل مراجع، ج0

، 1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1

118118&mid=1&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= . 

 .11؛ سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة0081. سیستانی، منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة1

 1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج0

 .0081. سیستانی، منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة1

 .1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1

 .1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج7

، زکات فطره، فصل فی جنسها، 1عروۀ الوثقی، ج ؛111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع8
، 1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0078، زکات فطره، القول فی قدرها، سیستانی ، منهاج الصالحین، زکات فطره، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج7مسئلة
 .0990مسئلة
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 از سبکتر غالت در حجم این. بود خواهد لیتر 0/9 تا 0/1 مابین صاع حجم بنابراین ؛ شده تعیین متوسط
 (زنجانیشبیری  اهلل آیت) .دارد فوق اوزان از کمتر وزنی جو همچون گندم

دو برابر جنس معمولی آن است، به مقدار نصف صاع زکات توان از جنس بهتری که قیمتش آیا می

 فطره داد؟

خیر، اگر از جنسی مثل: گندم مرغوبی که قیمت آن دو برابر گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست  -
 0)آیت اهلل سیستانی(.بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست

 فقیر پرداخت زکات فطره به بررسی مقدار

 توان به مستحق داد؟چه مقدار از زکات فطره را می

 کمتر از یک صاع:الف( 

 1بنابر احتیاط واجب، کمتر از یک صاع نباشد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(. -
یک بنابر احتیاط مستحب، کمتر از یک صاع نباشد؛ مگر اینکه تعدادی از فقراء وجود داشته باشند و به هرکدام  -

 1صاع نرسد )آیت اهلل سیستانی(.

 مؤونه یک سال: کسریمقدار ب( 

 0توان فطریه داد )حضرت امام،امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.می -

 نیازی:بیشتر از مخارج سال تا حد غنی و بیج( 

 1توان به او زکات داد )حضرت امام، امام خامنه ای ، سیستانی، مکارم(.بنابر احتیاط واجب، نمی -

 مخلوط شدن چند زکات فطره با هم

شود. حال اگر مبلغ زکات فطره مثالً های زکات، فطره افراد با هم مخلوط میدر صندوق

چهارهزارتومان اعالم شود و در موقع پرداخت زکات فطره به مستحق چهارتا هزارتومانی داده شود 

چهارم نابراین از هر فردی یکباشد؛ بکه از چهار نفر است؛ یعنی هر هزارتومان مال یک نفر می

 رسد که کمتر از قیمت یک صاع است. آیا این کار اشکال دارد؟اش به فقیر میزکات فطره
 1مکارم(.اهللکند )آیتاین کار اشکالی ندارد؛ زیرا بعد از مخلوط شدن، حکمِ مال مشاع را پیدا می -

                                                           
 1119توضیح المسائل ، ج. سیستانی، 0

، زکاۀ الفطره، باب مصرف زکات فطره، 1؛ عروۀ الوثقى، ج101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irم رهبری به نشانی: رسانی دفتر مقام معظ. پایگاه اطالع1
 .1108، مسئلة1، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1الوسیلة، ج؛ امام، تحریر1مسئلة

 0081، مسئلة0؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1ئلة، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرف زکات فطره، مس1. عروۀ الوثقى، ج1

، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرف زکات فطره، 1؛ عروۀ الوثقى، ج101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع0
 .1108، مسئلة1ل مراجع، ج، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح المسائ1؛ امام، تحریرالوسیلة، ج0مسئلة

، مبحث زکات، اصناف مستحقین 1؛ عروۀ الوثقى، ج101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .001ت زکات مال، مسئلة؛ سیستانی، مجموعه استفتائا1، مبحث زکات، اصناف مستحقین زکات، مسئلة1؛ امام، تحریرالوسیلة، ج1زکات، مسئلة

 . مکارم، استفتاء خصوصی.1
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دهند و امام جماعت موقع پرداخت، اى بابت زکات فطره، پولهایى به امام جماعت مسجد مىعدّه

دهد و یا کند و به فقیر مىقیمت یکى از اجناس که شرع تعیین فرموده، مثالً قیمت جو را حساب مى

 دهد، این کار چگونه است؟بدون حساب مبلغی که جمع شده را به چند فقیر مى
یر کمتر از یک صاع داده نشود. )امام این کار اشکال ندارد لکن بنا بر احتیاط به نحوی عمل کنند که به یک فق -

 0خامنه ای(

توان برای امنیّت بیشتر به حساب بانکی واریز کرد و یا آنکه آوری شده را میآیا زکات فطره جمع

شود ]در زکات ها مخلوط میهای سایر حسابچون در حساب بانکی پول در گردش است و با پول

های پیش این نرا به حساب بانکی واریز کرد؟ اگر سالتوان آفطره عینِ پول خصوصیت دارد[، نمی

 کار را کرده وظیفه او چیست؟ 
 1این امر منوط به اجازۀ حاکم شرع است )آیت اهلل سیستانی(. -

 )تعویض فطریه با چیز دیگری(تبدیل زکات فطره

 توان آن را تبدیل نمود؟اگر زکات فطره را کنار گذاشته، آیا می
 فطره براى را همان باید بلکه کند، عوض دیگرى مال با تواندنمى گذارده، کنار هفطر قصد به که را مالى -

 1، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.0)حضرت امام، امام خامنه ای1.بدهد

  فطریّه تعویض صورت در شخص وظیفه

 برگ دو از را آن معادل پرداخت، هنگام در امّا گذارد کنار فطره زکات بابت را پولی کسی اگر

 چیست؟ شده گذاشته کنار پول به نسبت شخص تکلیف بپردازد؛ دیگر اسکناس
 1)آیه اهلل مکارم( .بپردازد فطره زکات عنوان به هم را پول آن که است آن واجب احتیاط -

 خورد کردن پول پای صندوق

د آن مال را تواننگذارند، نمیمالی را که به قصد زکات فطره کنار می)در رسالۀ فارسی آمده است: 

که روز عید فطر پای حاال اگر کسانی  (با مال دیگر عوض کنند؛ بلکه باید همان را برای فطره بدهند

کنند، مثالً اگر زکات فطره های زکات فطره در مساجد هستند و نیاز به خُردکردن پول پیدا صندوق

تومان را داخل صندوق  7111تومان بدهد، او  7111تومان باشد و فرد مراجعه کننده  1511هرنفر 

دهد، آیا این کار جایز تومان از زکات فطره موجود در صندوق را به او می 511فطره انداخته و 

                                                           
 . استفتای خصوصی. 0

 . 1. سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، استفتائات، سؤال1

کناس تواند آن را با یک عدد اسریالی را به عنوان زکات فطره از مال خویش کنار گذاشته است، نمی 01111عدد اسکناس  01. به عنوان مثال، فردی که 1
 ریالی عوض نماید؛ هر چند به خرد کردن پول نیاز داشته باشد. 011111

 مبلغ و خردکند را پول چک تواند ومی کافیست آیا باشد فطریه آن تومان هزار سی مثال اینکه نیت به بگذارد کنار تومانی هزار پنجاه پول چک یک مثال . اگر 0
 0191/11/00: استفتاء تاریخ    770911: استفتاء شماره  .بگیرد اجازه کار این در فقیر از کنول تواند،بدهد؟ می فقیر به را تومان هزار سی

، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، 1؛ عروۀ الوثقى، ج111، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 . 1111، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0080زکات فطره، مسئلة ؛ سیستانی ، منهاج الصالحین،1مسئلة
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داده، کرده و باقیمانده پول را از زکات به افراد میکار را میاست؟ اگر مسئول صندوق تاکنون این

 ای دارد؟چه وظیفه

 0تواند کارهای گذشته را امضا نماید )آیت اهلل سیستانی(.و حاکم شرع می این کار باید با اجازه حاکم شرع باشد -

 مشابه مال دو بودن فطریه در تردید صورت در شخص وظیفه

 او تکلیف باشد می کدامیک داند نمی االن و بوده فطریه یکی که دارد پول چک عدد دو فردی اگر

 چیست؟
 1)آیت اهلل مکارم( .بدهد خواست را کدام هر است مخیّر سؤال، فرض در -

 واریز کردن فطریه های جمع آوری شده به حساب بانکی

 آنکه یا کرد واریز بانکی حساب به توانمی بیشتر امنیّت برای را شده آوریجمع فطره زکات آیا

 می مخلوط حسابها سایر هایپول با که ای¬گونه به است گردش در پول بانکی حساب در چون

 اگر کرد؟ واریز بانکی حساب به را آن تواننمی دارد، خصوصیت پول ینِع فطره زکات در و شود

  چیست؟ او وظیفه کرده را کار این قبل سالهای
 1 )آیت اهلل سیستانی( .است شرع حاکم اجازه به منوط امر این -

 گم شدن فطریه کنار گذاشته شده حکم

 همان بعدا و بدهد فطریه اندازه به دیگری مال از اگر چیست؟ تکلیف بکند گم را فطریه انسان اگر

 چیست؟ وظیفه کند پیدا را گذاشته کنار فطریه بابت که پولی
 ضامن واال ندارد ایوظیفه نکرده کوتاهی شرعی مصرف به رساندن و نگهداری در و کرده جدا وظیفه مطابق اگر -

 0)امام خامنه ای( .بپردازد اآنر خود باید شد پیدا بعداً و کرد پرداخت دیگری مال از اگر هرصورت در و است

 کفّاره صندوق در فطریه سهوی انداختن صورت در شخص وظیفه

 چیست؟ او ی وظیفه بیندازد کفاره صندوق داخل در اشتباه به را خود فطریه کسی اگر
 1)آیت اهلل مکارم( .بپردازد دوباره واجب احتیاط بنابر سؤال، فرض در -

  نکیبا حساب به فطره زکات پول واریز حکم

 در و شود داده امداد کمیته به یا شود واریز فطره زکات مستحق فالن بانکی حساب به پول اگر :الف

 دارد؟ حکمی چه کار این رود می بین از مال عین صورت این

                                                           
 .018 سؤال فطره، زکات سیستانی، اهلل آیت استفتائات کتاب. 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01798&mid=118101 

 .019 سؤال فطره، زکات سیستانی، اهلل آیت استفتائات کتاب. 1

 0191/11/00: استفتاء تاریخ    770911: استفتاء . استفتاء خصوصی شماره 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01791&mid=118187 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45798&mid=258640
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45796&mid=258587
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 0)آیه اهلل مکارم(.ندارد اشکالی موارد این در -

 از تواند می فقیر، ننبود دسترس در به توجه با باشد؛ می فطریه پرداخت در وکیل که کسی ب:

 کند؟ مصرف را شده دریافت فطریه و کرده واریز فقیر حساب به خود حساب
 1)آیه اهلل مکارم(.ندارد مانعی سوال، فرض در -

 حکم کارت به کارت کردن فطریه به حساب فقیر

 است؟ جایز عمل این آیا بدهد فقیر به کارت به کارت صورت به را خودش فطریه شخصی اگر
 1(، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای .ندارد اشکال نفسه فى -

 مانعی ندارد لکن باید قبل از اتمام زمان پرداخت فقیر آن مال را قبض کند. )آیت اهلل سیستانی( -

این مسئله در صورتی است که فطریه را کنار نگذاشته است، و اال باید همان را بپردازد مگر آنکه آن مبلغ  نکته:

 به وکالت از فقیر قبض کند و مال دیگری را از حسابش برای وی واریز کند. کنار گذاشته شده را

 نیازمند برای فطریه از کاال خرید جواز

 1خرید؟ لباسشویی ماشین نیازمند، خانواده برای فطریه پول با توان می آیا
 )آیت اهلل مکارم( .ندارد مانعی باشد داشته ضرورت آنها برای که صورتی در

                                                           
0 .118110&mid=09101&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

1   .118111&mid=01798&catid=1&lid=10akarem.ir/main.aspx?typeinfo=https://m 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:0190/10/19: استفتاء تاریخ    111987: استفتاء . سایت ادمین رهبری، استفتاء خصوصی، شماره 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01798&mid=118110 

 . سایت معظم له: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01791&mid=#118111 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=19243&mid=258634
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45798&mid=258635
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45798&mid=258634
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 طریهفمصرف موارد 

 مصارف زکات فطره

 شود؟ زکات فطره چگونه مصرف می
توان، در هشت صورت مصارف زکات، استفاده نمود و احتیاط مستحب است  به فقرای شیعه زکات فطره را می -

 0(.)حضرت امام .داده شود

 1ی(.آیت اهلل سیستان ،امام خامنه ای) .بنابر احتیاط واجب، زکات فطره فقط به فقرای شیعه داده شود -

 کرد، مصرف توانشیعه دوازده امامی نمى مساکین و فقرا مورد غیر در واجب احتیاط بر بنا را فطره زکات -
 از سرمایه تهیّه ولى گذارد، نیازمندان خدمت در را آن منافع و کرد تأسیس هایىکارخانه آن از تواننمى همچنین

 1(آیت اهلل مکارم ) .است جایز کند دارها را آنها زندگانى که مقدارى به نیازمند افراد براى آن

آوری زکات فطره به نقاط مختلف شهر خیریّه، افرادی را برای جمعگاهی بعضی از مؤسّسات

درصد زکات  01آوری کردید؛ مثالً بندند، هر مقدار زکات فطره جمعفرستند و با آنان قرارداد میمی

دهند، آیا این کار جایز الزحمه، قرار میجرت کار و حقعنوان افطره را بابت، سهم العاملین علیها، به

 است؟ 
خیریّه چنین اختیاری باشد؛ لذا مؤسّساتبنابر احتیاط واجب، مصرف زکات فطره فقط برای فقرا و مساکین می -

 0سیستانی(.اهللندارند )آیت

 فطریه به فقیر شرعی می رسد

 تعریف فقیر

 شود؟ به چه کسی فقیر شرعی گفته می
اش را اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانوادهشخصی که مخارج سال خود و خانواده -

 1از آن تأمین نماید، فقیر گویند )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 حکم ادعای فقر و پرداخت فطریه

 داد؟ توان زکات فطره آیا به کسی که ادّعای فقر دارد، می

                                                           
، زکاۀ الفطرۀ، مصرف زکات فطره؛ 1لوثقى، ج؛ عروۀ ا101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع0

 .1100، مسئلة1المسائل مراجع، ج، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح1امام، تحریر الوسیلة، ج

، 1ع، جالمسائل مراج؛ توضیح0081از مسئلةالصالحین، مصرف زکات فطره، قبل، زکاۀ الفطرۀ، مصرف زکات فطره؛ سیستانی ، منهاج1. عروۀ الوثقى، ج1
 .1100مسئلة

 0701و 0711.مکارم، توضیح المسائل، م 1

 .1. سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، استفتائات، سؤال0

الصالحین، ، مبحث زکات، اصناف مستحقین زکات؛  سیستانی ، منهاج1، کتاب زکات، اصناف مستحقین زکات، االول؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقى، ج1
 .0991، مسئلة1المسائل مراجع، جحث زکات، اصناف زکات؛ توضیحمب
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 فقر شخص پیدا می کند:اطمینان به الف( 

بودن سایر شرایط استحقاق تواند درصورت فراهماگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین یا اطمینان داشته باشد، می -
 0در شخص مذکور، به او زکات فطره بدهد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 نمی کند:پیدا ب( اطمینان 

 :لت سابقه ی فقر داشته و شک در زوال استحا -0

توان به او زکات فطره داد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل هر چند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می -
 1سیستانی(.

 :حالت سابقه ندارد -1

احتیاط واجب، بنابر اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می توان به او زکات فطره داد وگرنه  -
 1شود زکات فطره داد )حضرت امام(.نمی

اگر قبال فقیر نبوده تا زمانی که فقرش با علم یا حجت معتبری ثابت نشود نمی شود به او زکات فطره داد و در  -
صورتی که حالت قبلی او]فقر یا غنی[ را نمی دانیم احتیاط واجب این است که به او زکات فطره ندهیم مگر 

 0)آیت اهلل سیستانی(. نان به فقرش پیدا شود.اینکه اطمی
 فقیر که شود پیدا گمان حالش ظاهر از اگر ولى داد، زکات او به تواننمى نیست، معلوم بودنش فقیر که کسى -

آیت اهلل ).باشدمى فقیر او که دهند خبر اعتماد مورد افراد اگر همچنین است، جایز او به دادن زکات است،
 1مکارم(.

 فطریه ، بعد از پرداختفقر کشف خالف

اگر انسان به خیال این که کسى فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، حکمش 

 چیست؟  
 1اگر عین فطره وجود داشته باشد: الف( 

ت تواند، باید از مال خودش فطریه را بدهد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیتواند آن را پس بگیرد و اگر نمیمی -
 اهلل مکارم(.

، باید از مال خودش فطریه را بدهد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت پس نگیردتواند آن را پس بگیرد و اگر می -
 اهلل مکارم(.

 فطریه را بدهد )آیت اهلل سیستانی(.عوض تواند، باید از مال خودش باید آن را پس بگیرد و اگر نمی -

                                                           
؛ سیستانی ، 01، مبحث زکات، القول فی اصناف المستحقین، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج01، کتاب زکات، اصناف مستحقین زکات، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج0

 0911، مسئلة1، ج؛ توضیح المسائل مراجع0019، منهاج الصالحین، مبحث زکات ، مسئلة

؛ سیستانی ، 01، مبحث زکات، القول فی اصناف المستحقین، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج01، کتاب زکات، اصناف مستحقین زکات، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1
 .0910، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0019زکات ، مسئلة، منهاج الصالحین، مبحث

 .0911، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج01زکات، القول فی اصناف المستحقین، مسئلة، مبحث1.امام، تحریر الوسیلة، ج1

 .0911، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0019، مبحث زکات ، مسئلة0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج0

 .0911، مسئلة1. توضیح المسائل مراجع، ج1

، کتاب زکات، اصناف مستحقین زکات، 1؛ عروۀ الوثقى، ج108، احکام روزه، سؤالwww.leader.irی به نشانی:رسانی دفتر مقام معظم رهبر. پایگاه اطالع1
 .1111، مسئلة1المسائل مراجع، ج؛ توضیح01مسئلة
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   0 اگر عین فطره وجود نداشته باشد:ب( 

تواند پس بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته مى -
داده( آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را یا احتمال مىامام:دانسته )باشد، در صورتى که گیرندۀ فطره مى

 آیت اهلل سیستانی( ،ن باید دوباره فطره را بدهد.)حضرت امامبدهد و الّا، دادن عوض بر او واجب نیست و انسا
دانسته آنچه را گرفته زکات فطره است، باید عوض آن را بدهد و در غیر این در صورتى که گیرندۀ فطره مى -

صورت عوض بر او واجب نیست و اگر دهندۀ فطره در تحقیق حال فقیر کوتاهى نکرده باشد بر او هم چیزى 
 1هلل مکارم(نیست.)آیت ا

 فطریهفقیر برای دریافت معتبر در شرایط 

 چه شرایطی برای پرداخت زکات فطره به فقیر الزم است؟
 نماز و متجاهر به فسق نباشد.خوار، بیفقیر شراب .0

 زکات فطره در مسیر حرام مصرف نشود. .1

 شیعه دوازده امامی بودن. .1
 النفقه نباشد.فقیر واجب .0

 سید یا عام بودن فقیر. .1

 م مربوط به موارد مذکور به تفصیل در مسائل آینده خواهد آمد(. )احکا

 عدالت فقیربررسی 

 گیرد، باید عادل باشد؟آیا کسی که زکات فطره را می
 1خیر، الزم نیست عادل باشد . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. -

 کار بودن فقیرگناهحکم 

 کار پرداخت؟ توان زکات فطره را به گناهآیا می
کند و همچنین کسی که فطره را در معصیت مصرف به طور کلّی به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت می -

آیت اهلل مکارم، آیت اهلل امام خامنه ای، توان زکات فطره داد )حضرت امام، کند، بنابر فتوا یا احتیاط  نمیمی
 0سیستانی(.

 توضیح تفصیلی جواب:

 نماز: بی -0

                                                           
 1111، مساله1رساله مراجع، ج 0

 1111، مساله1رساله مراجع، ج 1

؛ 0؛ عروۀ الوثقى، زکات فطره، فصل فی مصرفها، مسئلة101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 ؛ 1101، مسئلة1زکات، القول فی اوصاف المستحقین، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج، مبحث1امام، تحریر الوسیلة، ج

 ؛.1101، مسئلة1، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1ج ؛ امام، تحریر الوسیلة،0، زکات فطره، باب مصرفها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0
 .101استفتائات جدید امام خامنه ای )سایت ادمین( احکام روزه سوال 
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 1، آیت اهلل سیستانی(.0نماز زکات فطره داده نشود )حضرت امامبراحتیاط واجب، به بیبنا -

توان زکات فطره داد )امام نماز و بدحجابی که علیل است و قدرت انجام کار ندارد، میبه قدر ضرورت به بی -
 1خامنه ای(.

 شرابخوار: -1

 0رت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.بنابر احتیاط واجب، به شرابخوار زکات فطره داده نشود )حض -

 صورت آشکار: دادن معصیت بهانجام -1

)حضرت امام، امام . کند، زکات فطره داده نشودبنابر احتیاط واجب، به شخصی که آشکارا معصیت کبیره می -
 1خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.

 1کات فطره داده نشود )آیت اهلل سیستانی(.کند، زبنابر احتیاط واجب، به فردی که آشکارا معصیت می -

 :معتاد فقیر به هیفطر پرداخت -0

 اشکال او به فطریه پرداخت کند، نمی مصرف دیگری معصیت یا اعتیاد برای را فطره زکات و است مستحق اگر -
 7)امام خامنه ای( .ندارد

 فرزندی و زن اگر همچنین ندارد، مانعی او درمان برای آن صرف ولی نیست جایز معتاد خود به زکات پرداخت -
 گناه آشکارا و نرسانند حرام مصرف به و باشند شرعی فقیر که این بر مشروط بدهد ها آن به تواند می دارد

 8)آیه اهلل مکارم(.نکنند

 مصرف زکات فطره در معصیت

 کند، پرداخت نمود؟ توان زکات فطره را به فردی که در معصیت مصرف میآیا می
کند، نباید زکات فطره داد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت خصی که فطره را در معصیت مصرف میخیر، به ش -

 9اهلل سیستانی(.

 اعتبار شیعه بودن فقیر

 رسد؟آیا به فقیری که اهل تسنّن است، زکات فطره می

                                                           
 <أن ال یکون شارب الخمر على األحوط بل غیر متجاهر بمثل هذه الکبیرۀ على األحوط.>. عبارت تحریر الوسیلة بصورت زیر است: 0

مراجع، المسائل، مبحث زکات، القول فی اوصاف المستحقین، الثانی؛ توضیح1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج0، زکاۀ الفطرۀ، فصل فی مصرفها، مسئلة1الوثقى، ج . عروۀ1
 .1101، مسئلة1ج

 . ؛ مقام معظم رهبری استفتای خصوصی.1

 ؛.1101، مسئلة1، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1الوسیلة، ج؛ امام، تحریر 0، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرفها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج0

؛ 0، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرفها، مسئلة1؛ عروۀ الوثقى، ج101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .1101، مسئلة1ول فی مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج، زکات فطره، الق1امام، تحریر الوسیلة، ج

 .1101، مسئلة1، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج0، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرفها، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1
 .171108 رهشما سوال  زکات  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 7

 سایت آیت اهلل مکارم:  . 8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01791&mid=111190 
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توان به کسی نباشد، میاگر در شهر از فقرای شیعه فقیری که فطریه می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد اما  -
  1اهل خالف )مسلمانان دیگر( زکات فطره داد )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(. 0مستضعفین

 1)امام خامنه ای( .شود او نظر جلب و اُلفت موجب او به فطره پرداخت آنکه مگر باشد، عشری اثنی شیعة باید -

توان چنانچه درشهر از فقرای شیعه کسی نباشد، میفقیری که فطریه می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد اما  -
 0به فقرای دیگر مسلمانان زکات فطره داد؛ ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داد )آیت اهلل سیستانی(.

 واجب النفقهحکم پرداخت فطریه به 

 واجب النفقه ها

 5واجب است؟ بر عهده مکلف نفقه چه کسانی
و نفقه زوجه نیز  هستند النفقه واجب هم به نسبتدر صورت فقر  اجداد و الدینو و ها نوه و فرزندان کلی طور به -

 (، آیت اهلل سیستانیامام خامنه ایحضرت امام، . )واجب است

 را فطریه است بهترپدر، و مادر و فرزند همسر واجب النفقه هستند و نفقه نوه ها و اجداد واجب النفقه نیستند ولی  -
 )آیت اهلل مکارم( .نپردازند بزرگمادر و پدربزرگ یا نوه به

پرداخت زکات به واجب النفقه )مخارج کسانی که خرجشان بر انسان واجب است( با فراهم بودن 

 سایر شرایط چگونه است؟ 
 جهت مصرف در نفقات واجب: الف( 

نداشته باشد  تواند به آنها زکات پرداخت نماید و فرقی هم ندارد که تمکن پرداخت نفقه داشته و یاانسان نمی -
 1)حضرت امام، امام خامنه ای(.

تواند تواند از زکات فطره نفقة آنها را بدهد و درصورت تمکن نمیاگر شخص از پرداخت نفقه عاجز باشد، می -
 7)آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(.

 : 8ایجهت مصرف در نفقات توسعهب( 

 9ام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.توان به آنها زکات پرداخت کرد )حضرت امام، اممی -

تواند از زکات فطره نفقة آنها را بدهد و درصورت تمکن ای عاجز باشد، میاگر شخص از پرداخت نفقة توسعه -
 01تواند )آیت اهلل سیستانی(.نمی

                                                           
 گردد.ب میباشد که مذهب حق بر او پوشیده مانده است و قاصر محسو. مراد از مستضعف، مستضعف فکری و اعتقادی می0

 ، زکات فطره، القول فی مصرفها؛ 1، زکات فطره، فصل فی مصرفها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج1

 . استفتائات جدید، مسائل متفرقه روزه، پرداخت فطریه به فقیر غیر شیعه. 1

 . 10.  سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة0

، فصل فی النفقات، 1منهاج الصالحین، جلد  0117900 شماره سوال  روزه  جامع سامانه ، سایت ادمین امام خامنه ای،سواالت0اقارب، م. تحریر الوسیله، نفقه  1
 ، سایت آیت اهلل مکارم:001القرابه، م

111189&mid=01791&catid=1&lid=10.ir/main.aspx?typeinfo=https://makarem 

، کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، 1؛ عروۀ الوثقى، ج100، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .0909، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج09الثالث، مسئلة

 .0011؛ سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، مسئلة09، کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، الثالث و مسئلة1وثقى، ج. عروۀ ال7

 ای، نفقات اشخاص واجب النفقه است که پرداخت آن بر انسان واجب نباشد. . منظور از نفقات توسعه8

، کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، 1؛ عروۀ الوثقى، ج100، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irبری به نشانی: رسانی دفتر مقام معظم ره. پایگاه اطالع9
 الثالث.

 ،  کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، الثالث.0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج01

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45796&mid=266089
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45796&mid=266089
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 : 0ایجهت مصرف در غیر نفقات واجب و توسعهج( 

به پسرش که توانایی پرداخت مخارج همسرش را ندارد، تواند به آنها زکات فطره پرداخت نماید؛ مثالً انسان می -
 1زکات فطره بدهد تا صرف همسرش کند )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 :پرداخت فطریه بابت اداء بدهی واجب النفقهد( 

 ؟اگر واجب النفقه بدهکار باشد می توان به وی زکات داد
 نسان واجب باشد ، میشود زکات دادبدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر ابه کسى که بدهکار است و نمیتواند  -

ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض کرده باشد شوهر نمیتواند بدهى او را از زکات بدهد بلکه اگر کس 
دیگرى هم که مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهى او را 

 1(، امام خامنه ای)حضرت امام زکات ندهد.از 
 استحقاق مذکور فرزند که صورتی در کند، ادا را خود بدهی و دین آن با که بدهد فرزندش به را زکات انسان اگر -

 0)آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال باشد، فقیر اینکه مثل باشد دارا را زکات دریافت

)آیت اهلل  .داد آنها به توان خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین مىاگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهى  -
 1مکارم(

 اداتسبه پرداخت 

 اش را به سید بدهد؟تواند زکات فطرهآیا غیر سید می
تواند فطریه او را به خور او سید باشد نمیتواند به سید زکات فطره بدهد؛ حتی، اگر نانکه سید نیست، نمیکسی -

تواند زکات فطره خود را به فقیرِ سید یا غیر سید بپردازد؛ حتی، دیگری بدهد؛ امّا، فردی که سید است می سید
تواند آن را به فقیرِ سید های غیر سید داشته باشد و فطریه آنها بر او واجب باشد، میاگر میزبان ]سید[ مهمان

 1هلل سیستانی(.بدهد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت ا

 تواندنمی مرد غیر سید بنابراین عیال، نه است( فطریه کننده پرداخت) معیل فطریه پرداخت در مالک توضیح:

 )امام خامنه ای(.باشد سادات از همسرش چند هر بپردازید سیّد به را خود فطریه

 تملک فطریه توسط مادر غیر سیده و خرج کردن برای فرزندان سید

تواند فطریه غیر ر سیده که شوهر سیدش فوت کرده و خود سرپرست خانواده شده، میآیا خانم غی

 سادات را بگیرد و خرج فرزندان نیازمندش که سید هستند، نماید؟ 

                                                           
 ای مانند نفقه ربیبه. . غیر نفقات واجب و توسعه0

فی اوصاف المستحقین، الثالث؛ سیستانی ، منهاج الصالحین، کتاب زکات، فی اوصاف المستحقین، الثالث؛  ، کتاب زکات،1. عروۀ الوثقى، ج1
 .0909، مسئلة1مراجع، جالمسائلتوضیح

 0197/19/09: استفتاء تاریخ    911910: استفتاء سایت ادمین امام خامنه ای، شماره 0907، مساله 1توضیح المسائل مراجع ج 1

 .1107ائل جامع ، متوضیح المس 0

 0111رساله آیت اهلل مکارم، مساله 1

، زکات فطره، فصل فیمن تجب 1؛ عروۀالوثقی، ج107و  101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
؛  0081، سیستانی ، منهاج الصالحین، فصل مصرف زکات فطره، مسئلة8مسئلة ، زکات فطره، القول فیمن تجب علیه،1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج7عنه، مسئلة

 .1119، مسئلة1مراجع، جالمسائلتوضیح
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 0مکارم(.اهللتواند خودش آن را تملّک کند و بعداً برای آنها خرج نماید )آیتمی -

 مشخص نبودن هاشمی یا غیر هاشمی

که هاشمی نیست یا معلوم نباشد که هاشمی است یا نه ، آیا جایز است که زکات اگر ادعا کند 
 به او داده شود ؟

 1به کسى که معلوم نیست سید است یا نه ، می شود زکات داد. )حضرت امام( -

مالک به او  به کسى که معلوم نیست سید است یا نه ، می شود زکات داد ولی اگر خود ، ادعای سیادت کند و -
 1)آیت اهلل سیستانی(. بدهد ، ذمه اش برئ نمی شودزکات 

)آیت اهلل  احتیاط اینست که غیر هاشمی زکات را به هاشمی ندهد مگر اینکه احتمال قابل اعتنایی داده شود. -

 4مکارم(

 حکم پرداخت آن به سید در صورت جهل

 می سادات طریهف صندوق به را خود سیده همسر فطریه سهم اشتباهاً اآلن تا که سید غیر شخصی

 دارد؟ ای وظیفه چه اآلن ، انداخته
 1)امام خامنه ای( .کند پرداخت مجدداً باید و کند نمی کفایت داده سید به را فطریه اگر -

 حکم مخلوط شدن فطریه سادات و غیر آن و پرداخت معادل آن به سادات

نشده است ولی اجماال اگر فطریه ها در صندوقی جمع آوری شود و فطریه سادات و غیر آن تفکیک 

می دانیم چه مقدار از مبلغ فطریه سادات می باشد می توان به همان مقدار را از کل مبلغ به فقیر 

 سید داد؟ 
 1نمی شود مگر با اذن حاکم شرع. )آیت اهلل سیستانی( -

 فقیر پرداخت زکات فطره به طفل

 توان زکات فطره را به طفل فقیرِ شیعه داد؟چگونه می
با پرداخت زکات فطره به ولیّ شرعی طفل )پدر یا پدربزرگ( یا به مصرف او برساند تواند فطره را  انسان می -

 7ملک طفل نماید )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 فقیر شخص طلبکاران به فطره زکات پرداخت حکم

 بابت مستقیماً را فطره زکات توان می آیا شود فقیر بدهکاری و ورشکستگی واسطه به شخصی اگر

 برسد؟ فقیر دست به حتماً باید یا داد طلبکار شخص به او بدهی
                                                           

 .111، سؤال1. مکارم، استفتائات، ج0

 0911، مساله1توضیح المسائل مراجع ، جلد 1

 0911، مساله1توضیح المسائل مراجع ، جلد 1

 11الهعروۀ الوثقی، جلد، اوصاف المستحقین، مس 0

 .11، س00. سایت ادمین امام خامنه ای، همسان سازی  1
 .181. استفتائات نجف، زکات فطره، س 1

 1111،م0سیستانی، توضیح المسائل جامع،ج.1101، مسئلة1، زکاۀ الفطرۀ، باب مصرفها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. عروۀ الوثقى، ج7
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 0)آیت اهلل مکارم( .ندارد مانعی او طلبکاران به مستقیم پرداخت سؤال، فرض در -

  امداد کمیته به فطره زکات پرداخت حکم

 دارد؟ حکمی چه امداد کمیته به فطره زکات پرداخت:  پرسش
 1)امام خامنه ای( .ندارد اشکال رسدمی آن مقرر مصرف به اگر -

 1)آیه اهلل مکارم( .بدهید امداد کمیته به توانید می را فطریه -

 مقدم بودن افراد برای دریافت زکات فطره 

 در پرداخت زکات فطره مقدّم داشتن چه کسانی بهتر است؟ 
همسایگان فقیر و بعد اهل علم فقیر را بر در پرداخت زکات فطره، مستحب است انسان، ابتدا خویشان فقیر؛ بعد  -

 0دیگران مقدم بدارد و اگر دیگران از جهتی برتری داشتند، آنان را مقدم بدارد )حضرت امام(.
اند؛ فقها؛ خردمندان خاطر دین ترک وطن کردهاختصاص زکات فطره به خویشاوندان؛  همسایگان؛ کسانى که به -

 1تحب است )امام خامنه ای(.و... که داراى امتیازاتى باشند؛ مس

در پرداخت زکات فطره، مستحب است فرد، خویشان و همسایگان فقیرخود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار  -
 1است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد )آیت اهلل سیستانی(.

همسایگان فقیرخود را بردیگران مقدّم دارد و مستحب در پرداخت زکات فطره، مستحب است فرد، خویشان و  -
 7مکارم(.اهللاست اهل علم و فضل را درصورت نیاز بر دیگران مقدم بدارند )آیت

 پرداخت زکات فطره به مرجع تقلید

 توان زکات فطره را به مرجع تقلید داد؟آیا می
، مخصوصاً اگر ایشان آن را طلب کنند بله، بهتر است زکات فطره به مرجع تقلید یا وکالی وی داده شود -

 8)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01791&mid=118110 
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 زکات فطرهاحکام برخی از 

 در پرداخت فطریه قصد قربتاعتبار 

 آیا هنگام پرداخت زکات فطره، قصد قربت الزم است؟
باید فطریه را برای تذلّل در بله، زکات فطره امری عبادی است و باید هنگام پرداخت قصد قربت نمود؛ یعنی  -

 0پیشگاه خداوند متعال و با اخالص پرداخت نمود )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 حکم پرداخت بدون قصد قربت

کند، آیا تکلیف از او اش را پرداخت میفردی بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخالص، فطریه

 شود؟ساقط می
صد قربت یا بدون رعایت اخالص فطریه را بپردازد، کافی است و زکات فطره محسوب اگر مکلّف بدون ق -

 1قربت یا عدم رعایت اخالص، گناهکار است )آیت اهلل سیستانی(. قصدشود؛ هرچند به علّت نداشتن می

 به عنوان هدیه فطریهپرداخت حکم 

 3به فقیر داد؟ آیا جایز است زکات فطره را، به عنوان هدیه،
 خجالت فقیر اگر بلکه است زکات که بگوید او به نیست الزم دهد می فقیر به زکات بابت انسان که را چیزی -

 نماید.)حضرت امام( زکات قصد باید بدهد ولی هدیه اسم به نشود دروغ که طوری به است مستحّب بکشد،

 خجالت فقیر اگر بلکه تاس زکات که بگوید او به نیست الزم دهد می فقیر به زکات بابت انسان که را چیزی -
 )آیه اهلل سیستانی(.ننماید اظهار را بودنش زکات و داده او به زکات قصد به را مال است بکشد،مستحّب

 البتّه مکارم:) داد او به هدیه صورت به را زکات توان می بلکه است زکات مال این که بگویند فقیر به نیست الزم -
 )امام خامنه ای، آیه اهلل مکارم( .کند زکات قصد باید حال هر در ولی( نشود دروغ که طوری به

که دروغ نشود؛ ولی، باید هنگام پرداخت قصد زکات طوریصورت هدیه پرداخت کند؛ بهتواند بهظاهراً می نکته:

 فطره داشته باشد و گفتن الزم نیست )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(.

 ل زکات فطرهانتقاحکم 

 آیا بردن زکات فطره به شهر دیگری جایز است؟ 

 :زکات فطره را کنار نگذاشته استالف( 

تواند مال خود را به جای دیگری بفرستد و بعداز وصول در آنجا، به قصد زکات فطره به مستحق بدهد و یا می  -
امام ، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل مالی را که در شهر دیگر دارد، به نیّت زکات فطره پرداخت نماید )حضرت 

 0سیستانی(.

                                                           
؛ سیستانی، ، منهاج 1القول فی بقیة احکام الزکاۀ، مسئلة، مبحث زکات، 1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، فصل فی شرائط وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 .1110، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0010الصالحین، مبحث زکات، مسئلة

 .11. سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة1

، کتاب زکات، فصل فی اصناف 1؛ عروۀ الوثقى، ج101، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع1
 .0911، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج01المستحقین، مسئلة
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 :زکات فطره را کنار گذاشته است ب(
 شود: فقیر در شهرش پیدا نمی -0

 1انتقال آن به جای دیگر جایز است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. -
 شود:فقیر در شهرش پیدا می -1

 1دیگر نبرد )حضرت امام(. احتیاط واجب آن است، به جای -
قال ندهد؛ مگراینکه بخواهد به امام یا نائب خاص و یا نائب عام )حاکم تاحتیاط واجب این است، با وجود فقیر ان -

 محلّ به را آن دهد اجازه نیازمندان مصالح به توجّه با تواندمى شرع حاکم همچنین )مکارم:شرع( پرداخت نماید
 0ستانی، آیت اهلل مکارم(.)آیت اهلل سی (.ببرند دیگرى

 حکم انتقال با وجود مستحق در شهر

اگر زکات فطره را با وجود مستحق در شهر، انتقال دهد و آن را در شهر دیگری پرداخت نماید، آیا 

 شود؟زکات فطرۀ او ادا می
هلل مکارم، آیت اگر به مستحق برساند، کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست )حضرت امام، آیت ا -

 1اهلل سیستانی(.

 حکم تلف در این فرض

 اگر زکات فطره را با وجود مستحق در شهر، انتقال دهد و آن زکات تلف شود، تکلیف چیست؟
 .1فرد ضامن زکات فطره است و الزم است عوض آن را به مستحقّ بدهد )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -

تواند براى بستگانش که در شهر در همان محلّ مصرف کند، مثلًا نمى احتیاط واجب آن است که زکات فطره را -
دیگرى هستند بفرستد، مگر اینکه در آن محلّ مستحقى پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحقّ فطره را به جاى 

به تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را دیگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاکم شرع مى
 7محلّ دیگرى ببرند.)آیت اهلل مکارم(

 به شهر محل تکلیففطریه انتقال حکم 

تواند اگر انسان فطریه را از اموالی که در غیر شهر محل تکلیف زکات فطره دارد، کنار بگذارد آیا می

 آن را به شهر محل تکلیف یا مکان دیگر انتقال دهد؟

                                                                                                                                                                             
 .0081، مبحث زکات، فصل فی بقیة احکام الزکاۀ، الثانیة عشر، سیستانی ، منهاج الصالحین، فصل وقت اخراج زکات فطره، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، 1؛ عروۀ الوثقی، ج117، احکام روزه، سؤالwww.Leader.irتر مقام معظم رهبری به نشانی: رسانی دف. پایگاه اطالع1
؛ توضیح 0011و  0081و مبحث زکات، فصل فی بقیة احکام الزکاۀ، العاشرۀ، سیستانی ، منهاج الصالحین، فصل وقت اخراج زکات فطره، مسئلة 0مسئلة

 .0971، مسئلة1ج المسائل مراجع،

؛ توضیح المسائل 1، زکات فطره، القول فی وقت وجوبها، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج0، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 ، مبحث روزه، زکات فطره.1فقهی جامعة الزهرا، مجموع احکام؛ مؤسسه1111، مسئلة1مراجع، ج

 .0081، فصل وقت اخراج زکات فطره، مسئلة0؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج0زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة، 1. عروۀ الوثقی، ج0

؛ 00، مبحث زکات، القول فی بقیة احکام الزکاۀ، مسئلة1، مبحث زکات، فصل فی بقیة احکام الزکاۀ، الحادیة عشر؛ امام، تحریرالوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج1
 .0971، مسئلة1؛ سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره؛ توضیح المسائل مراجع، ج0011نهاج الصالحین، مسئلةسیستانی ، م

؛ 0081؛ سیستانی ، منهاج الصالحین، فصل وقت اخراج زکات فطره، مسئلة0، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 .1111، مسئلة1مراجع، جالمسائلتوضیح

 1111، مسئلة1مراجع، جالمسائلتوضیح 7
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ن را کنار گذاشته و تلف شدن آن با وجود مستحق، فرد ضامن دادن زکات فطره از محلی که آدر صورت انتقال -
 0زکات فطره است )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

 حکم پرداخت سهوی فطریه در شهر دیگر

 است؟ ساقط مان عهده از تکلیف کردیم پرداخت دیگری شهر در سهوا را مان فطریه اگر
 دیگر شهر به انتقال واجب احتیاط بنابر و باشد، باید شهر همان در پرداخت امکان صورت در چند هر است، ساقط -

 1)امام خامنه ای( .است نبوده جایز

 زکات فطره  شدنساقط

هم  و آن فرد شودمحسوب می یدیگر خور فرداما نان ؛را داردوجوب زکات که شرایط  شخصیآیا 

 3ساقط است؟اش زکات فطره، پرداخت نماید
 .(ضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیح) .شودفطره ساقط میزکات ، بله -

 وظیفه شخصی که زکات فطره را پرداخت نکرده است

 وظیفه فردی که موقع وجوب زکات فطره آن را نپرداخته چیست؟ 

 عزل نکرده )کنار نگذاشته(: الف(

امام خامنه رت امام ، پرداخت کند )حض ]یعنی به نیت ما فی الذمه[احتیاط واجب، فطریه را بدون نیت ادا و قضا -
 0(.ستانیآیت اهلل سیای، 

 .بدهد را فطره کند قضا و ادا قصد کهاین بدون یعنى «الذّمّهفى ما» نیّت به بعداً که است آن مستحب احتیاط -
 1)آیت اهلل مکارم(

 عزل کرده )کنار گذاشته است(: ب(

ت، نیت فطره نماید )آیت اهلل سیستانی، آیت و هنگام پرداخ 1عنوان زکات پرداخت نماید )حضرت امام (آن را به -
 7اهلل مکارم(.

 8احتیاط واجب، نیت فطره نماید )حضرت امام(. -

                                                           
 .1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0

 . مقام معظم رهبری، استفتاء خصوصی، 1

؛ 0ب علیه، مسئلة، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فیمن تج1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
 .1111، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج0070الصالحین، زکاۀ الفطرۀ، مسئلةمنهاج، سیستانی 

، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فی وقت وجوبها؛ سیستانی و ؛ توضیح 1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1. عروۀ الوثقی، ج0
 .01، س00سایت ادمین امام خامنه ای، همسان سازی  ؛.1110، مسئلة1راجع، جالمسائل م

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01798&mid=118111 

، 1، زکات فطره، القول فی وقت وجوبها؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1الوثقی، ج . عروۀ1
 .1111مسئلة

 ؛ 1111، مسئلة1؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، زکات فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج7

 ؛ 1111، مسئلة1؛  توضیح المسائل مراجع، ج1فطره، فصل فی وقت وجوبها، مسئلة، زکات 1. عروۀ الوثقی، ج8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45798&mid=258625
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 استط شخصی که بر او واجب توسّ عدم پرداخت زکات فطره فرد

 الف( از روی عصیان یا نسیان:

یه بر خود انسان الزم در انسان وجود داشته باشد، بنابر احتیاط مستحب فطر 0شرایط وجوب زکات فطرهچنانچه  -
 1شود )حضرت امام، امام خامنه ای(می

د گردمی الزم بر خودشواجب فطریه  وجود داشته باشد، بنابر احتیاط انسانوجوب زکات فطره در چنانچه شرایط  -
 1.مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل)

 :خاطر فقر هبب: 

 0.(امام خامنه ای، حضرت امام) شودفطریه ساقط می -

 آیت اهلل) شودچنانچه شرایط وجوب زکات فطره در انسان وجود داشته باشد، فطریه بر خود انسان الزم می -
 1.(مکارم آیت اهلل سیستانی،

  پرداخت زکات فطرهتحقیق در 

 د؟باید از پرداخت فطریه مطمئن شی باشد، آیا عهده شخص دیگربرانسان اگر زکات فطره 
 1.(امام خامنه ای) .ستف تحقیق و تفحص الزم نیبر مکلّ -

 پرداخت زکات فطرهدادن به افراد جهت وکالت

 گرفت؟ وکیل توانمی فطره، زکات پرداخت برای آیا
 7.(حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارمندارد ) مانعى فطریه پرداخت جهت اندیگربه  دادنتوکال ،بله -

 واگذاری پرداخت فطریه به نانخورها

تواند پرداخت آن را به همان افراد واگذار او واجب است، میای بر هات فطره عدّکه زک آیا شخصی

 کند؟
یا به وکیل در پرداخت از مال خود کند، د، ناینکه مورد وثوق در ادا نمودن زکات فطره باشتواند آنها را با شرطمی -

 8.(آیت اهلل مکارم ،امام خامنه ای، حضرت امام) ع بدهدآنها اذن در تبرّ

                                                           
 .منظور شرایطی است که در ابتدای همین نوشته آمده است)بالغ باشد، عاقل باشد، فقیر نباشد و...( 0

؛  0نی فی زکاۀ االبدان، القول فیمن تجب علیه، مسئلة، المقصد الثا1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1
: نشانی به رهبری معظم مقام دفتر رسانیاطالع پایگاه ؛ مقام معظم رهبری استفتای خصوصی.0070الصالحین، زکاۀ الفطرۀ، مسئلةمنهاج

www.Leader.ir، 110سؤال روزه، احکام 

؛ سیستانی، مجموعه استفتائات زکات 0070الصالحین، زکاۀ الفطرۀ، مسئلة؛ سیستانی، منهاج1سئلة، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، م1. عروۀ الوثقی، ج1
 .1فطره، مسئلة

؛ 0، المقصد الثانی فی زکاۀ االبدان، القول فیمن تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج0
 ری استفتای خصوصی.مقام معظم رهب

 .0070الصالحین، زکاۀ الفطرۀ، مسئلة؛ سیستانی، منهاج1، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج1

 ، مبحث روزه، زکات فطره.1. موسوعه فقهی جامعة الزهرا، مجموع احکام1

، زکات فطره، فصل فیمن تجب 1؛ عروۀ الوثقی، ج118استفتائات روزه، سؤال ،www.Leader.irرسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی: . پایگاه اطالع7
 .1و  1عنه، مسئلة

 ؛ مقام معظم رهبری استفتای خصوصی.9، زکات فطره، فصل فی من تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقی، ج8
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دهند، الزم نیست خودش فطریه آنها را بپردازد تواند و چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را مییم -
 0اهلل سیستانی(.)آیت

 توسط خود نانخور زکات فطره تبرعی پرداخت حکم 

 صورت تبرعیه بفطره را زکات عهده دیگری، اگر شخص خودش  در صورت وجوب زکات فطره بر

 ؟ شودزکات فطره از آن فرد ساقط می وبوجبدهد آیا 

 : بدون اذنالف( 

 1.(، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیامامحضرت ) شودساقط نمی -

 : با اذنب( 

 1.(مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل، حضرت امام) شودساقط میفطره زکات  -

 از بدهد، را خودش فطره او طرف از و خانه صاحب اجازه با اگر شود محسوب خور نان که فرضی در میهمان -
 0)امام خامنه ای( .شود می ساقط میزبان عهده

                                                           
 . 11. سیستانی، مجموعه استفتائات زکات فطره، مسئلة0

 . 1117، مسئلة1المسائل مراجع، ج؛ توضیح1و  1ل فیمن تجب عنه، مسئلة، زکات فطره، فص1. عروۀ الوثقى، ج1

؛ ذیل 9، زکات فطره، القول فی من تجب علیه، مسئلة1؛ امام، تحریر الوسیلة، ج1و  1، زکات فطره، فصل فیمن تجب عنه، مسئلة1. عروۀ الوثقى، ج1
 ؛ مقام معظم رهبری استفتای خصوصی.08ت زکات فطره، مسئلة؛ سیستانی، مجموعه استفتائا1117، مسئلة1المسائل مراجع، جتوضیح

0 . https://www.leader.ir 117س:فطره زکات روزه، احکام موضوعی، احکام 


