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مقادير صدقة الفطر ،وفدية الصوم ،ونصاب زكاة املال هلذا العام 1443هـ2022/م
مقدار صدقة الفطر

طلع المجلس من السوق الفلسطيني على
لحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ،ونصاب زكاة المال لهذا الع م 1443هع2022/م ،ا ّ
قدر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا الع م ب ع (9
أسع ر السلع ذات العالقة ،وبعد من قشة تفصيلية له  ،وللمق دير الواردة في محضر غزةّ ،

شواقل) ،وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي ،على أ ال تقل قيمتهم عن مقدار قيمة صدقة الفطر ،وهي (9
وقدر نص ب زك ة الم ل بع( 3700دينار أردني) ،بن ًء على سعر الذهب عي ر 24في السوق المحلي عند تقديره ،ومم وضحه
شواقل)ّ ،
المجلس بهذا الخصوص ،م يأتي:
وعمن تلزمه نفقته من المسعلمين ،كن اًر،
فقد فرض رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،صدقة الفطر على المسعلم المكلف عن نفعسهَّ ،
ّللاه ،صَّلى هللا عَلي هه وسَّلمَ ،زَك ة ه
ط هر
الف ْ
َ
وصغ اًر ،فقد روى عمر بن ن فع ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،رضي هللا عنهم  ،أنه ق لَ " :ف َر َ
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الصالَة" (صحيح النخ ري ،كت ب الزك ة ،ب ب فرض صدقة الفطر).
س هإَلى َّ
وبينت السنة النبوية الشريفة بأ صدقة الفطر ب لكيل ،هي ص ع واحد بص ع المدينة المنورة ،ويرى جمهور الفقه ء أ َّ مقداره وزن ً:

(2176غم) ،أي (2كغم و176غم) على األقل ،من غ لب قوت البلد ،ك لقمح والخبز والطحين عندن  ،وأج ز الحنفية إخراجه نقداً إذا ك

ذلك أيسر للمعطي ،وأنفع لآلخذ ،وال يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النص ب ،بل تجب على الذي يملك م يزيد عن قوته وقوت

عي له يوم ً وليلة.
ويرى مجلس اإلفت ء األعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً ،وهي (:تسعة شواقل ،أو ما يعادلها بالعمالت األخرى) ،تيسي اًر على
الدافع واآلخذ ،ومن ش ء أ يزيد تطوع ً فهو خير له.

ال
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خالل شهر رمض المن رك ليتسنى للفقراء والمس كين سد ح ج تهم الضرورية ،علم ً أنه قد رويت أقو ٌ
كثيرةٌ في وقت إخراج زك ة الفطر ،فذهب ابن حزم إلى أ وقت زك ة الفطر :هو دخول شهر شوال ،أي غروب شمس اليوم األخير من
رمض  ،ورأى آخرو  ،جواز إخراجه لع مين ،وك الصح بة ،رضي هللا عنهم ،يعطونه قبل الفطر بيوم أو يومين ،كم ج ء في الصحيح
عن ابن عمر[ صحيح النخ ري ،كت ب الزك ة ،أبواب صدقة الفطر ،ب ب صدقة الفطر على الحر والمملوك] ،وإلى ذلك ذهب أحمد ،وهو المعتمد عند

الم لكية ،وأج ز بعضهم تقديمه ثالثة أي م ،وق ل بعض الحن بلة :يجوز تعجيله من بعد نصف الشهر ،وق ل الش فعي :يجوز من أول شهر
رمض  ،والقول بجواز إخراجه من بعد نصف الشهر أيسر على الن س؛ بل يرجح مجلس اإلفت ء األعلى جواز إخراجه من أول
الشهر ،كم أرى اإلم م الش فعي؛ أل المجتمع أصنح أكثر اتس ع ً وتعقيداً في زم نن هذا ،وال يجوز شرع ً تأخيره إلى م بعد أداء صالة

ويعد وقته صدقة من الصدق ت ،والذي
عيد الفطر ،فمن لم يخرجه في الوقت المش ر إليه ،فإنه تنقى في ذمته ،وعليه إخراجه بعد ذلكّ ،
يؤخره إلى م بعد صالة العيد دو عذر يأثم.
وأش ر المجلس إلى أ من ثمرات صدقة الفطر ،أنه طهرة للص ئم ،وإسع ٌد للفقراء في يوم العيد.
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مقدار فدية الصوم

يجب على المريض مرض ً مزمن ً  -ال يرجى برؤه ،-أو الشخص الط عن في السن ،الذي ال يقوى على الصوم إخراج فدية

الصوم ،ومقداره (:إطع م مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه ،على أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر ،مع مراع ة مستوى
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يقدر نص ب زك ة الم ل ب لذهب والفضة ،ووز نص ب الذهب عشرو مثق الً ،ونص ب الفضة م ئت درهم ،وك

الصح بة،

رضوا هللا عليهم ،يستعملو لفظ المثق ل أو الدين ر للذهب ،ويستعملو لفظ الدرهم للفضة ،ويرى مجلس اإلفت ء األعلى أ يعتمد الذهب

لتحديد نص ب الزك ة من األموال النقدية ،وبم أ المثق ل  -أي الدين ر الذهبي -الواحد يس وي أربعة غرام ت وربع الغرام (4.25غم) على

رأي جمهور الفقه ء ،أخذاً بمثق ل المدينة المنورة ،فيكو نص ب الذهب خمسة وثعمع نيعن غعرام ً أي (85 = 4.25 × 20غم).

وبنع ع ع ع ع ء عل ع ع ع ععى س ع ع ع عععر ال ع ع ع ععذهب ف ع ع ع ععي األسع ع ع ع عواق المحلي ع ع ع ععة ،عن ع ع ع ععد إص ع ع ع ععدار ه ع ع ع ععذا القع ع ع ع عرار ،ف ع ع ع ععإ مق ع ع ع ععدار نصع ع ع ع ع ب الزكع ع ع ع ع ة يق ع ع ع ععدر

بع )3700( :دينار أردني ،أو م يع دله من العمالت األخرى ،ويخضع هذا التقدير للتعديل تنع ً لمع يطع أر علعى سععر العذهب معن ارتفع ع أو
انخف ض عند إخ ارج الزك ة في فترات أخرى ،والع م المعتبر في حوال الحول ،يكو وفق األشهر القمرية.

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

ومضات من أحكام الصيام
مع إطاللة شهر رمضان المبارك ،أعاده هللا على أمتنا اإلسالمية باليمن والبركة ،يسر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين ،أن

يذ ّكر بما يأتي:
 -1األمور التي ال تؤثر في صحة الصيام:

• أخذ اللقاحات (التطعيم) ضد وباء كورونا وغيره.
• التخدير الموضعي ،إال إذا دخل فيه محلول غذائي.
• قطرة العين واألذن.

•

البخاخ :وهو الجه ز الذي يستعمله مرضى "الربو".

•

السواك وفرشاة األسنان :ف ستخدام الص ئم للسواك ال يفسد الصوم ،وب لنسنة إلى فرش ة األسن  ،ف ألفضل أ تستخدم قبل أذا

•

معالجة األسنان :فيجوز حفر السن ،أو قلع الضرس في نه ر رمض  ،على أ يتجنب بلع الدم وغيره من الم ء ومواد المع لجة.

•

الحقنة الشرجية والتحاميل :على الراجح من أقوال الفقه ء.

الفجر ،وإ استخدمت بعد ذلك ،فال بأس إ ضمن عدم بلع شيء من بق ي المعجو أو الم ء.
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•

فحص القبل أو الدبر :كإدخ ل أنبوب إلى المث نة لتيسير خروج البول ،وإدخ ل جه ز للكشف عن رحم المرأة أو المهبل ،وإ طلي

•

القسطرة :وهي عن رة عن إدخ ل س بور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح م انسد من مج ري الدم.

•

تذوق الطعام :بشرط أال يبتلع منه شيئ ً.

•

االحتالم مع اإلنزال في نهار رمضان :لكن على الص ئم المحتلم اإلسراع ب لتطهر حتى ال يفوته أداء الصلوات.

•

الحْقن في األوردة الدموية بم ال يغذي الجسم.
الحْقن تحت الجلد ،أو في العضل ،أو مف صل العظ م ،و َ
الحقنَ :

•

الفصد -سحب الدم.

•

دهن جلدة الرأس بدواء ،والمرهم في منفذ األنف.

•

ال ُكحل.

بمرهم.

األمور التي تفطر الصائم وتوجب القضاء
•

القطرة لألنف :إذا وصلت إلى الجوف.

•

الحيض والنفاس :ألنهم يفسدا الصي م ،ولو في آخر دقيقة من النه ر ،ويجب على الح ئض والنفس ء اإلفط ر والقض ء.

•

التدخين والنرجيلة.

•

الحَقن التي تغذي الجسم.
ُ

•

األكل أو الشرب ظّناً ببقاء الليل أو دخوله ،ويجب اإلمس ك بقية النه ر ،ولكن ال إثم على المخطئ.

•

الجماع في نهار رمضان ،ويوجب القضاء والكفارة ،وهي صيام شهرين متتابعين ،وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً.

•

القيء عمداً ،ويجب أن يمسك بقية اليوم.

•

التخدير الكلي في كامل نهار رمضان.

•
•

التبخير عن طريق األنف.
الغسيل الكلوي :يفطر الص ئم ،وعليه الفدية ،وذلك بإطع م مسكين وجبتين ،عن كل يوم يتم الفطر فيه ،بحيث ال تقل قيمتهم
عن مقدار صدقة الفطر.
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تنويهات:

❖ يننغي للطبيب أ ينصح المريض بتأجيل م ال يضر تأجيله إلى م بعد اإلفط ر من العالج المفطر ،عمالً ب ألحوط.
❖ إذا ك

المريض يضعفه الصي م ،أو يؤخر شف ءه ،أو يزيد من مرضهُ ،يرخص له ب لفطر ،ويدخل في ذلك مريض الكورون .

❖ يسقط اإلثم عن الذي أفطر بعذر شرعي ،ولكن يقضي األي م التي أفطر فيه  ،بعد عيد الفطر السعيد ،وال كف رة عليه.
❖ يمسك الص ئم عن المفطرات عند الشروع برفع األذا الث ني " الفجر".
❖ يندب تبييت النية لكل يوم من أي م رمض  ،وإ نوى الشهر كله من أوله ج ز ،والنية محله القلب ،فمن ب شر السحور يعتبر
ن وي ً.
❖ ال يعتبر تقديم االمتح ن ت في نه ر رمض

عذ اًر شرعي ً لإلفط ر.

❖ يحرم استعم ل المجسم ت التي تجسد ذوات األرواح في زينة رمض

هذا وباهلل التوفيق

وغيره.

