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  من أحكام قضاء الصيام والفدية والكفارات
  تذكري قبل حلول شهر رمضان املبارك

كما هو معلوم، جيب قضاء ما فات من صيام شهر رمضان ولكن قد يتعلق بذلك مجلة من أحكام الفدية 
ه خمتصر  عن أهم مسائل القضاء والفدية والكفارات، نلفت عناية املؤمنني إليها وحنن على مقربة والكفارات. أد

 من حلول شهر رمضان املبارك، سائلني املوىل عز وجل التوفيق للطاعات والعبادات.

  م  إن كان بسبب مرض عارض أو سفر وما شابه. شهر رمضان جيب قضاء ما فات من أ
  على األحوط-  ً  .يكون القضاء قبل حلول شهر رمضان الالحقأن  -إستحبا
  وجب من مل يصم ،ً او شهر رمضان أو بعضه لعذر، وأّخر القضاء إىل شهر رمضان الثاين مع متّكنه تساحماً و 

وجب يقِضه إىل شهر رمضان الثاين معاً. وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه ال لعذر ومل  وكفارة التأخريالقضاء 
 .- على األحوط لزوماً  -أيضاً  كفارة التأخريه القضاء وكذا  يعل

  الصوم يضر  إن كان ن، أوتقّدم يف السِّ بسبب مرض مزمن، أو الصيام مل يتمكن من َمن جتب الفدية على
ملرضعأو حبملها حبامل يف أشهرها األخرية  .عليهاة القليلة اللنب إن توقف اإلرضاع ، أو يضر 

  عن  العاجزمثًال عدم القدرة على الصيام. وهي إطعام مسكني واحد عن كل يوم. فالفدية، هي بدل عن
 وجبة من الطعام عن كل شهر رمضان. ٣٠أو  ٢٩يدفع  الصيام

 م منه عمداً  الكفارة، هي اليت ترتتب على خري القضاء حىت شهر . إفطار شهر رمضان أو أ وكذلك على 
 . ، كما مر أنفاً رمضان الالحق

  اإلفطار العمدي يف شهر رمضان، خمرية بني صيام ستني يوماً، أو إطعام ستني مسكيناً، عن كل يوم.كفارة 
 .ًجيوز دفع الفدية كلها إىل مسكني واحد، بينما كفارة اإلفطار العمد فيجب فيها إطعام ستني شخصا 
 طعم به أنفسنا وأهلينا، ال يصح يف الفدية والكفارات إال "اإلطعام" وليس غريه. ومقداره هو من أوسط ما ن

 وند) من احلنطة أو الرز أو التمر. ١٬٦٥غراماً (تقريباً  ٧٥٠وأقّله شرعاً ما يعادل 
  جيوز دفع املال مع شرط توكيل اجلهة املتصدية أو شخص موثوق أو املسكني نفسه مع حصول اإلطمئان

 بشراء "طعام" وال جيوز شراء غري الطعام به.

لتعاون مع جهات ومؤسسات خريية متصدية أخرى بتحّمل مسؤولية إطعام الفقراء تقوم مؤسسة إمالحظة:  مام و
ت املتحدة، وال تنقل إىل اخلارج إال إذا فاض عن احلاجة.    واملساكني يف داخل الوال

ه: ميكن للراغبني  إرسال ما يلزم من الفدية أو الكفارات عرب الدفع اآليل من خالل أحد الرابَطني أد

  إضغط هنا خلدمة دفع الكفارات     إضغط هنا خلدمة دفع الفدية


