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  م2018/هـ1439مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام  
  

  صدقة الفطر مقدار
       けاة ال÷ال فف＞÷ا ي「عل陥م، اّ”لع 2018/هـ1439له‖ا العام  〉÷قادي～ ص／قة الف“～ وف／〈ة ال±］م، ون±اب ز

×ة تف÷≧ل≧ة لها، ولل≠قادي｜ ال｝اردة في ال≠【ل‥ على أسعار ال±لع ذات العالقة ح±‐ ال±｝ق الفل±）≧＞ي، و｟ع～ م＞اق
  ال±］م ب］ج」「＞〔 م〔 أوسゃ ، وق～ر ف～《ة )ش］اقل 8(م＋＝｜ غ…ة ، ق～ر ال≠【ل‥ مق～ار ص～قة الف）｜ له‖ا العام بــ 

い／」اة ال≠ال )ش］اقل 8( ، على أن ال تقل ق≧≠『ه≠ا ع［ مق～ار ق≧≠ة ص～قة الف）｜، وهي ما 〈“ع〕 ال÷ف館وق～ر ن÷اب ز ،
في ال±｝ق ال≠＋لي ع＞～ تق～ي｜ه، وم≠ا جاء في ب≧ان ال≠【ل‥  24، ب＞اًء على سع｜ ال‖ه‐ ع≧ار)يأردن دي＝ار 2500(بـ 

  :م［ ت｝ض≧ح به‖ا ال－÷｝ص، ما 《أتي
ل≠≧［، 館』ارًا، ـ±ه، وع≠َّ［ تل…مه نفق『ه م［ ال≠±ـل］ ال≠ちلف ع［ نفـف｜ض رس｝ل هللا، ملسو هيلع هللا ىلص ص～قة الف）｜ على ال≠± فق～       

 うف｜ض رس｝ل هللا : " رضي هللا ع＞ه≠ا، أنه قال ع［ أب≧ه، ع［ اب［ ع≠｜ ،｜ ب［ نافع≠عال÷＋ابي  وصغارًا، فق～ رو
館واألن】ى، و صاعًا م［ ت≠｜، أو صاعًا م［ شع≧｜، على الع』～، وال＋｜، اة الف）｜ ــملسو هيلع هللا ىلص ز ،｜館‖م［ و ال ｜≦『関ال÷غ≧｜، وال

  ).الف）｜ ف｜ض ص～قة، 館『اب ال…館اة، 》اب ال』－ارえ ص＋≧ح (" خ｜وج ال＞اس إلى ال÷الة う ق』لأن ت―دّ  ا، وأم｜ بهال≠±ل≠≧［
و｟≧＞／ ال±＞ة ال＞』｝をة ال×｜をفة 》أن ص～قة الف）｜ 》ال関≧ل هي صاع واح～ 》÷اع ال≠～ي＞ة ال≠＞｝رة، وう｜を ج≠ه｝ر        

م［ غال‐ ق｝ت ال』ل～، 館الق≠ح وال－』… وال）＋≧［  ،على األقل) غ］176كغ］ و2(أえ  ،غ］)2176: (الفقهاء أنَّ مق～ارها وزناً 
≧ة إخ｜اجها نق～ًا إذا 館ان ذل〔 أ《±｜ لل≠ع）ي، وأنفع لآلخ‖، وال 《×『｜ゅ ل｝ج｝ب ص～قة الف）｜ الغ＞ى أو وأجاز ال＋＞ف، ع＞～نا

 ～を…ل〔 ما ي≠》 え‖ق｝ته وق｝ت ع≧اله ي｝مًا ول≧لة علىال＞÷اب، بل ت【‐ على ال.  
〉الع÷الت ش］اقل، أو ما 〈عادلها  ث÷ان＞ة :(وう｜を م【ل‥ اإلف『اء األعلى ج｝از إخ｜اج ص～قة الف）｜ نق～ًا، وهي       
 あ～ت）｝عًا فه｝ خ≧｜ له ت≧±≧｜ًا على ال～افع واآلخ‖، ،)األخ ～を…وم［ شاء أن ي .  
 وを【｝ز تع【≧ل ص～قة الف）｜ خالل شه｜ رم＝ان ال≠』ارك ل≧『±＞ى للفق｜اء وال≠±اك≧［ س～ حاجاته］ ال＝｜ورをة،       

ه｝ دخ｝ل شه｜ : وق／ ز館اة الف）｜ إلى أناب［ ح…م  ، ف‖ه‐روを／ أق｝اٌل 館】≧｜ٌة في وق／ إخ｜اج ز館اة الف）｜عل≠ًا أنه ق～ 
うغ｜وب ش≠‥ ال≧｝م األخ≧｜ م［ رم＝ان، ورأ えان ال÷＋ا》ة، و لعام≧［ إخ｜اجها ج｝از آخ｜ون، ش｝ال، أ館 رضي هللا ،

ص＋≧ح ال』－ار館 ،え『اب ال…館اة، أب｝اب ص～قة [ ، 館≠ا جاء في ال÷＋≧ح ع［ اب［ ع≠｜ي｝م≧［ 《ع）｝نها ق』ل الف）｜ ب≧｝م أوع＞ه］، 
 تق～《≠هاوأجاز 》ع＝ه］  ،وه｝ ال≠ع『≠～ ع＞～ ال≠ال関≧ة ،و‒لى ذل〔 ذه‐ أح≠～ ،]لى ال＋｜ وال≠≠ل｝كالف）｜، 》اب ص～قة الف）｜ ع

 ،《【｝ز م［ أول شه｜ رم＝ان: قال ال×افعي، و 《【｝ز تع【≧لها م［ 》ع～ ن÷ف ال×ه｜: قال 》ع“ ال＋＞ابلة، و ثالثة أ《ام
  ج｝از إخ｜اجها م［ أول ء األعلىم【ل‥ اإلف『ا ｜جحيبل  ؛أ《±｜ على ال＞اس والق｝ل 》【｝از إخ｜اجها م［ 》ع～ ن÷ف ال×ه｜

  



 

   
 
 
 
        هـ1439/شع』ان/ 24: ال「ار‒خ                                                                    7/2018  /304 :ال～ق〕

             

  م2018/أ《ار/10 :ال÷］افけ           1/163 :ق～ار
 

2 
 

 

State of Palestine 
 DAR AL-IFTA‘ AL-FALASTEENIYYA 

 

 

  دولــــة فلسطيـــن
  الفلسطينيـةدار اإلفـتــــاء  

 

                 P.O.Box    20517/ ب .ص                                      :Fax 9722+/  6262495 / فاكس                       :Tel 9722+ / 6260042   /   هاتف         Jerusalem /  القدس
  P.O.Box      1862 /ب .ص           :Fax 9702+/  2348603/ فاكس   9702/2340085+:تلفاكس           :Tel  9702+/  2348602 -1/ هاتف               AL-Ram/ ام الر

WWW.DARIFTA.ORG 

وال 《【｝ز ش｜عًا تأخ≧｜ها إلى ، ن＞ا ه‖ااألن ال≠【『≠ع أص』ح أك】｜ ات±اعًا وتعق≧～ًا في زم ؛ال×افعي اإلمام 館う≠ا رأ ،ال×ه｜ 
ما 》ع～ أداء صالة ع≧～ الف）｜، ف≠［ ل］ 《－｜جها في ال｝ق／ ال≠×ار إل≧ه، فإنها ت』قى في ذم『ه، وعل≧ه إخ｜اجها 》ع～ ذل〔، 

   .ص～قة م［ ال÷～قات، وال‖え ي―خ｜ها إلى ما 》ع～ صالة الع≧～ دون ع‖ر 《أث］ وق『هاوをعّ～ 
   .أنها ”ه｜ة لل÷ائ］، و‒سعاٌد للفق｜اء في ي｝م الع≧～ ،م［ ث≠｜ات ص～قة الف）｜أشار ال≠【ل‥ إلى أن و 

  
  مقدار فدية الصوم

ال±［، ال‖え ال 《ق｝う على  ، أو ال×－’ ال）اع［ في-ال ي｜جى ب｜ؤه -ي『｝ج‐ على ال≠｜を“ م｜ضًا م…م＞ًا           
على أن ال تقل ق＞÷ة الف／〈ة ع〔 ع［ 館ل ي｝م 《ف）｜ ف≧ه، ) إ”عام م±ち≧［ وج』『≧［:(ال÷｝م إخ｜اج ف～《ة ال÷｝م، ومق～ارها

َفَ≠ْ［ 館َاَن ِمْ＞関ُْ］ {: لقـ｝لـه تعالى، مع م｜اعاة م±『｝う ما ي＞فさ على ”عام العائلة ال『ي ت－｜ج الف～《ة، ～ق＞÷ة ص／قة الف“
ٌة ِمْ［ َأ《َّاٍم ُأَخَ｜، َوَعَلى الَِّ‖يَ［ ُ《ِ）≧ُق｝َنُه ِفْ～َ《ٌة َ”َعاُم ِمْ±ちِ≧ٍ［، َفَ≠ْ［ َتَ）｝ََّع َخْ≧｜ً َمِ｜をً＝ا َأْو عَ  ا َفُهَ｝ َخْ≧ٌ｜ َلُه، َوَأْن َلى َسَفٍ｜ َفِع～َّ

  ).184: ال』ق｜ة( }َتُ÷｝ُم｝ا َخْ≧ٌ｜ َل関ُْ］ ِإْن 館ُ＞ُ『ْ］ َتْعَلُ≠｝نَ 
  نصاب زكاة المال

館اة ال≠ال 》ال‖ه‐ والف＝ة، ووزن ن÷اب ال‖ه‐ ع×｜ون م】قاًال، ون÷اب الف＝ة مائ『ا دره］، 《ق～ر ن÷اب ز          
 ، وう｜を 《±『ع≠ل｝ن لفあ ال≠】قال أو ال～ي＞ار لل‖ه‐، وを±『ع≠ل｝ن لفあ ال～ره］ للف＝ة ،رض｝ان هللا عل≧ه］ ،و館ان ال÷＋ا》ة

أえ ال～ي＞ار ال‖ه』ي  - و｟≠ا أن ال≠】قال  ،ل『＋～ي～ ن÷اب ال…館اة م［ األم｝ال ال＞ق～《ة م【ل‥ اإلف『اء األعلى أن 《ع『≠～ ال‖ه‐
على رأえ ج≠ه｝ر الفقهاء، أخ‖ًا 》≠】قال ال≠～ي＞ة ال≠＞｝رة، ف≧ち｝ن ) غ］4.25(ال｝اح～ 《±اوえ أر｟عة غ｜امات ور｟ع الغ｜ام  - 

 えغ］ 85=  4.25×  20(ن÷اب ال‖ه‐ خ≠±ة وثـ≠ـان≧ـ［ غـ｜امًا أ .(  
ــة، ع＞ــــ～ إصــــ～ار        ـــي األســــ｝اق ال≠＋ل≧ــ ـــع｜ الــــ‖ه‐ فـ ــــى سـ ــاء عل ـــاب ال…館ــــاة 《قــــ～رقــــ｜ارال هــــ‖او｟＞ــ ـــإن مقــــ～ار ن÷ـ   ، فـ

وを－＝ـع هـ‖ا ال『قـ～ي｜ لل『عـ～يل ت』عـًا ل≠ـا 《）ـ｜أ علـى سـع｜  ،أو ما 《عادله م［ الع≠الت األخ｜う  ، أردني دي＝ار) 2500(: بـ 
 う｜اة في ف『｜ات أخ館…ال‖ه‐ م［ ارتفاع أو ان－فاض ع＞～ إخ｜اج الをة، وを｜≠األشه｜ الق さد العام ال≠ع『』｜ في ح｝الن ال＋｝ل، وف～＋.   

 وا يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
  
  

  وم×ات م〔 أحそام ال±＞ام                               
  
  
  

ء األعلى في مع إ’اللة شه～ رم×ان ال÷」ارك، أعاده هللا على أم「＝ا الع～【＞ة واإلسالم＞ة 〉ال＞÷〔 وال」～陥ة، 〈＋～ م『ل｜ اإلف「ا
  : ي＼あ／÷〈 ～陥ّ تأث＞～ 〉ع‘ األم］ر على ص】ة ال±＞ام  وذل（ ح＋ー اآلتي’فل＋“＞〔، أن

  :األم］ر ال「ي ال ت〇ث～ في ص】ة ال±＞ام
 ال「【／ي～ ال÷］ضعي إال إذا دخل ف＞ه م】ل］ل غ＼ائي.  
 ق“～ة الع＞〔 واألذن.  
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 ع≠له م｜ضى : ال」【اخ』±》 え‖ال｜｟｝"وه｝ ال【هاز ال."  
  ام ال÷ائ］ لل±｝اك ال 《ف±～ ال÷｝م، و｟ال＞±』ة إلى ف｜شاة األس＞ان، فاألف＝ل أن ت±『－～م ق』ل أذان فاس『: ف～شاة األس＝انال＋］اك و～－

  . الف【｜، و‒ن اس『－～م／ 》ع～ ذل〔، فال 》أس إن ض≠［ ع～م بلع شيء م［ 》قا《ا ال≠ع【｝ن أو ال≠اء
 ه م［ ال≠اء وم｝اد ال≠عال【ةف≧【｝ز حف｜ ال±［، أو قلع ال＝｜س في نهار رم＝ان، على أن ي『【＞‐ بلع ال～م وغ: معال『ة األس＝ان｜≦ .  
 على ال｜اجح م［ أق｝ال الفقهاء: ال】ق＝ة ال－～ج＞ة وال「】ام＞ل.  
 ف ع［ رح］ ال≠｜أة أو ال≠ه』ل، و‒ن ”لي 》≠｜ه］: ف】‥ الق」ل×関كإدخال أن』｝ب إلى ال≠】انة ل『≧±≧｜ خ｜وج ال』｝ل، و‒دخال جهاز لل  . 
 الع｜ق ل≧÷ل إ:  الق＋“～ة ょوس え｜±》 لى القل‐ ل≧ف『ح ما ان±～ م［ معاب｜ ال～موهي ع』ارة ع［ إدخال ساب｝ر.  
 أن ال ي』『لع م＞ه ش≧「اً : ت＼وق ال“عام ゅ｜×《.  
 ［ على ال÷ائ］ ال≠＋『ل］ اإلس｜اع 》ال『）ه｜ ح『ى ال 《ف｝ته أداء ال÷ل｝ات: االح「الم في نهار رم×ان関ل. 
 〕ا ،الَ＋ْق［ ت＋／ ال【ل～، أو في الع＝ل، أو مفاصل الع〕ام :ال】ق≠《 ةを｛ال【±］ والَ＋ْق［ في األوردة ال～م え‖غ》 ال. 
 ／±ال／م -الف ー【س . 
 ده〔 جل／ة ال～أس ب／واء، وال÷～ه〕 في م＝ف＼ األنف. 
 ل【間ُال.  

  األم］ر ال「ي تف“～ ال±ائ〕 وت］جー الق×اء
  إذا وصل／ إلى ال【｝ف: الق“～ة لألنف.  
 【‐ على ال＋ائ“ وال＞ف±اء اإلف）ار: ال】＞‘ وال＝فاسをوالق＝اء ألنه≠ا 《ف±～ان ال÷≧ام، ول｝ في آخ｜ دق≧قة م［ ال＞هار، و. 
 ال「／خ＞〔 وال＝～ج＞لة.  
 〔＋』ال い＼ال「ي تغ 〕ال】ق.  
 ،［ ال إث］ على ال≠－）يء األكل أو ال－～ب ”ّ＝ًا ب」قاء الل＞ل أو دخ］له関اإلم±اك 》ق≧ة ال＞هار، ول ‐】をو. 
  اً  الجماع في＝＜そ＋فارة، وهي ص＞ام شه～‒〔 م「「ا〉ع＞〔، و】ن ع『‖ فإ’عام س「＞〔 م間الق×اء وال ーنهار رم×ان، ي］ج.  
  ًأن 〈÷＋（ 〉ق＞ة ال＞］مالقيء ع÷／ا ー』‒و ،. 
 لي間ال「【／ي～ ال. 
  い［ل間ال  :الغ＋＞ل ال ＼≦＋《 ،］≦』『وج ］≦ち±ه≠ا ع［ مق～ار ص～قة الف）｜ تقل《ف）｜ ال÷ائ］، وعل≧ه الف～《ة، وهي إ”عام م』≠≦ق.  

  : ت＝］‒هات
 ب『أج≧ل ما ال 《＝｜ تأج≧له إلى ما 》ع～ اإلف）ار م［ العالج ال≠ف）｜، ع≠ًال 》ا “を｜≠ي＞』غي لل）』≧‐ أن ي＞÷ح الゅ｛ألح .  
 ｜（الف《 م［ م｜ضه، ُي｜خ’ له ～を…عفه ال÷≧ام، أو ي―خ｜ شفاءه، أو ي＝》 “を｜≠ان ال館 إذا. 
 فارة عل≧ه館 ق＝ي األ《ام ال『ي أف）｜ ف≧ها، 》ع～ ع≧～ الف）｜ ال±ع≧～، وال》 ］関ع‖ر ش｜عي، ول《 ｜（أف え‖اإلث］ ع［ ال ょق±》. 
  الف【｜" 《≠±〔 ال÷ائ］ ع［ ال≠ف）｜ات ع＞～ ال×｜وع ب｜فع األذان ال】اني." 
  ًاをاش｜ ال±＋｝ر 《ع『』｜ ناو《 ］≠له م［ أوله جاز، وال＞≧ة م＋لها القل‐، ف館 ｜ال×ه う｛ام رم＝ان، و‒ن ن》ل ي｝م م［ أ関ي＞～ب ت』≧≧／ ال＞≧ة ل. 
 ة العامة في نهار رم＝ان ع‖رًا ش｜ع≧ًا لإلف）ارを｛ال 《ع『』｜ تق～《］ ام『＋ان ال】ان.  

  هذا وبا التوفيق


