
امـــام صـــادق)ع( به وکیـــل خود 
فرمود: زکات فطـــره را از جانب خانواده 
ما بپـــرداز و هیچ يـــک را فرونگذار، 
زيرا اگر بـــرای يکى نپـــردازی، بر او 

بیم فوت دارم.

حفظ بدن از مرگ
زکات  دربـــاره  اکرم)ص(  رســـول 
آيه  حضرت  شـــد،  ســـؤال  فطره 
»َقـــْد أَْفَلَح َمْن تََزّکـــى« را قرائت 
فطره  زکات  منظـــور  فرمود:  و  کرد 

. است

پاک سازى روح 
کســـى که روزه بگیرد و زکات نپردازد، 
روزه  ای در نامـــه عملـــش منظـــور 
نمى  شـــود، چنانکـــه اگـــر در نماز 
کند،  ترک  را  پیامبـــر)ص(  بر  صلوات 

نمازش محاســـبه نمى  شـــود.

مکمل روزه
مال  زکات  هماننـــد  واجب  انفاق های 
و زکات فطـــره که با بـــذل مال انجام 
مى شـــود، هرکـــدام از جلوه هـــای 
و  مالى  دل بســـتگى های  بـــا  مبارزه 

اســـت. مادی  تعلقات 

رهایی از تعلقات دنیا
را  فطره  زکات  پرداخـــت  کريم  قرآن 
بر نماز عیـــد مقدم داشـــته و آن را 
و  است  داده  قرار  رســـتگاری  موجب 
اهمیت و شـــکوه زکات فطره  اوج  اين 

. ست ا

 رستگارى و سعادت انسان
براســـاس روايات و فتاوای فقهى وقت 
داخل  هنـــگام  فطره  زکات  وجـــوب 
شـــدن شـــب عید و پیـــش از نماز 
رسیدگى  بیانگر  اين  که  اســـت.  عید 

اســـت. فوری به محرومان 

کمک رسانی به مستمندان
احسان به خويشـــاوندان و همسايگان 
جايگاه ويـــژه ای در قـــرآن دارد؛ در 
به شـــهر  انتقال زکات فطره  از  روايات 
مســـتحقان  بر  تا  شـــده  نهى  ديگر 

مى شود. حاضر تقســـیم 

اولویت خویشاوند و همسایه

مبلغ زکات فطره برای ســـال ۱۳۹۹ 
مبلغ  قیمت گنـــدم،  مبنـــای  بر 

اســـت. تومان  ۱۰ هزار 

آیت الّله خامنه اى
میـــزان زکات فطره بـــرای هر فرد 
به احتســـاب ســـه کیلوگرم گندم 

۱۲۰۰۰ تومان اســـت.

آیت الّله   وحید خراسانی

مبلغ  گندم  غالـــب  قوت  مبنای  بر 
۱۰ هـــزار تومان و بـــر مبنای قوت 
اســـت. تومان  هزار  برنج، ۳۰  غالب 

آیت الّله سبحانی

مبلغ معادل يک صـــاع )۳ کیلوگرم( 
گندم يـــا برنج را به عنـــوان قوت 

غالب جهت زکات فطـــره بپردازند.

آیت الّله   صافی گلپایگانی

میانگین قیمت گندم بـــرای هر فرد 
۱۰ هزارتومان و قیمـــت برنج برای هر 

فرد حدود ۵۰ هزار تومان اســـت.

آیت الّله نورى همدانی

مى تواند  ايـــران  در  مکلف  فرد  هر 
معادل  آرد،  کیلـــو  ســـه  از  بدل 

۱۰ هزار تومـــان پرداخت کند.

آیت الّله سیستانی

معادل  گنـــدم  کیلو  از ســـه  بدل 
هـــزار تومان يا ســـه کیلو برنج   ۱۰
متوســـط معادل ۳۰ هزار تومان است.

آیت الّله مکارم شیرازى

بر مبنـــای گندم ۱۲ هـــزار تومان و 
تفاوت  به  توجـــه  با  برنج،  برمبنای 
قیمت، يک کیلو و ۶۰۰ گرم اســـت.

آیت الّله شبیرى زنجانی


