
 پایـگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR بـه مناسـبت فرارسـیدن عیـد فطـر، برخـی از احـکام زکات فطـره و فدیـه را مطابـق بـا 
فتاوای حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه منتشر میکند. 

تعریف زکات فطره و فدیه:
در دین یـک زکات مالـی داریم و یـک زکات بدنـی. زکات 

مالی به اموال خاص با شـرایطش میخـورد و زکات بدنی 

همان زکات فطره اسـت کـه جـزو بدیهیـات و ضروریات 

دین اسـام اسـت و فطره بـه معنای خلقت اسـت.

   زکات فطـره بـرای کسـی کـه در لحظـه ی غروب شـب 
عید فطر، عاقـل، بالـغ و غنی و هوشـیار باشـد، تکلیف بر 

عهـده اش می آیـد.

   فدیـه، مالی اسـت که بـر عهـده افـراد 6 گانه ای کـه در 
زیـر توضیـح داده ایـم می آیـد، ایـن افـراد مجـاز بـه افطار 

روزه هسـتند ولـی بـه ازای هـر روز بایـد مقـدار مالـی را به 

فقـرا تملیـک کنند.

افرادی که در ماه مبارک رمضـان موظف به پرداخت 
فدیه می باشند:

1( خانـم بـارداری کـه زایمانـش نزدیـک اسـت و احتمال 
ضرر بـرای جنیـن وجـود دارد.

2( خانم شـیرده ای که اگر روزه بگیرد، شـیرش کم شـده و 
احتمال خطر بـرای فرزند وجـود دارد.

3( خانم و آقای مسـّنی که روزه برای آنها مشـّقت و عسـر 
و حرج دارد.

4( فـردی کـه در مـاه رمضـان قبل، بـه دلیـل بیمـاری روزه 
نگرفته و بیماری او تا ماه رمضان جاری ادامه داشته است.

5( فـردی کـه از مـاه رمضـان سـال قبـل روزه ی قضـا بـر 
گردنـش بـوده و بـدون عـذر شـرعی قضـای آن را تـا مـاه 

رمضـان امسـال بـه جـا نیـاورده اسـت. 

6( کسـی که مرضی دارد که زیاد تشنه میشود و نمیتواند 
تشنگی را تحمل کند.)برایش عسر و حرج دارد(

موارد شباهت میان زکات فطره و فدیه:
   هر دو واجب عبادی می باشند که باید با انگیزه ی الهی پرداخت شوند.

   اگر بدون درخواست فردی که تکلیف بر عهده ی اوست شخص 
دیگری به جای او پرداخت کند، تکلیف از عهده ی فرد برداشته نمیشود.

   هیچ کدام نباید به فرد واجب النفقه ی ما)مثل پدر، مادر و فرزندان ( 
پرداخت گردد.

   در هنگام پرداخت به فقیر الزم نیست بیان شود که بابت زکات فطره 
است یا فدیه.

موارد تفاوت میان زکات فطره و فدیه:
   در موارد فدیه حتمًا باید طعام )نان، حبوبات و...( تملیک فقیر شـود 

و هزینـه ی آن کافـی نیسـت در حالـی کـه در زکات فطـره میتـوان بـه جای 

طعام قیمـت آن را پرداخـت کرد.

   زکات بـا کنـار گذاشـتن از ملـک خـارج شـده ولـی فدیه تـا زمانـی که به 

فقیـر، وکیـل و یـا ولـی اش تحویـل نگـردد از ملـِک پرداخـت کننـده خارج 

نمیشـود.

   پرداخـت فدیه ی غیرسـادات به سـادات بامانع اسـت ولـی پرداخت 

زکات غیرسـادات به سـادات صحیح نمیباشـد.

   پرداخـت فدیـه واجـِب موّسـع )زمـان دار( اسـت ولـی زکات فطـره 

درصورت خوانـدن نماز عیـد فطر، قبـل از نمـاز و در غیر این صـورت قبل 

از ظهـر عیـد، بایـد پرداخـت و یـا کنـار گذاشـته شـود.

   در موارد فدیه، فقیر نبودن شرط نیسـت ولی در زکات فطره درصورت 

فقر بر او واجب نیسـت.

   مقدار فدیـه 750 گرم به ازاء هـر روز ولی مقـدار زکات فطـره 3 کیلوگرم 

غـذای متعارف شـهر بـه ازاء هر نفر می باشـد.

   در زکات فطـره فـرد باید زکات فطـره خودش و تمـام افرادی کـه نانخور او 

هسـتند را پرداخت بکند امـا فدیه یا کفـاره تأخیر مربـوط به خود فرد اسـت، 

فدیه دیگران بر عهده دیگری نمی آید، یعنی برعهده ی شـوهر یا پدر نیست.




