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 ارات يام والفدية والكف  من أحكام قضاء الص  
 تذكري قبل حلول شهر رمضان املبارك 

ق بذلك يتعل  أن ه قد  نتباه إىل، لكن جيب االما فات من صيام شهر رمضانوب قضاء وجدى اجلميع  علوم لمن امل 
والكف   الفدية  أحكام  من  نلفت  اراتمجلة  عناية  ،  إليهانلفت  وأن     املؤمنني  سي ما  املباركال  على   شهر رمضان 

 اعات والعبادات.وفيق للط  الت    وجل   ، سائلني املوىل عز  األبواب

 . ، أو كان عن عمدوما شابه  أو سفر    عارض   إن كان بسبب مرض  شهر رمضان  جيب قضاء ما فات من أايم  •
 . حق أن يكون القضاء قبل حلول شهر رمضان الل   - ستحباابً  ا  - على األحوط   •
نه عازماً على التأخري وأخ ر القضاء إىل شهر رمضان الثاين مع متك نه م  أو بعضه لعذر    شهر رمضانَمن مل يصم   •

 . وجب القضاء والفدية معاً  ثلً،فق طرو العذر كاملرض م على القضاء فات  عازماً ، أو كان أو متساحماً ومتهاونً 
وجب عليه القضاء وكذا الفدية لثاين  يقِضه إىل شهر رمضان اشهر رمضان أو بعضه ال لعذر ومل  ن مل يصم  مَ  •

  .أيضاً على األحوط لزوماً 
 .(أنظر اآليت)ارة اإلفطار عن عمد ملاً عامداً وجب عليه القضاء وكف  مل يصم شهر رمضان أو بعضه عاَمن   •
 وم يضر  الص    إن كان  ، أو ن  تقد م يف الس ِ مزمن، أو    بسبب مرض  يام  الص  ن من  مل يتمك  َمن  جتب الفدية على   •

 .عليهانب إن توقف اإلرضاع ة القليلة الل  ابملرضع   ، أو يضر  أو حبملها  يف أشهرها األخرية  حبامل  
عن   العاجزمثًل  يوم. ف  عن كل    واحد    يام. وهي إطعام مسكني  الفدية، هي بدل عن عدم القدرة على الص   •

 شهر رمضان.  عام عن كل  من الط   وجبةً  ٣٠أو   ٢٩يدفع    يامالص  
وكذلك على أتخري القضاء حىت شهر .  إفطار شهر رمضان أو أايم منه عمداً   ب علىارة، هي اليت ترتت  الكف   •

 . أنفاً   ، كما مر  حق رمضان الل  
 يوم.   ني مسكيناً، عن كل  ، أو إطعام ست  ني يوماً ة بني صيام ست  كفارة اإلفطار العمدي يف شهر رمضان، خمري   •
 . فرداً ني  ارة اإلفطار العمد فيجب فيها إطعام ست  ها إىل مسكني واحد، بينما كف  جيوز دفع الفدية كل   •
فارات إال "اإلطعام" وليس غريه. ومقداره هو من أوسط ما نطعم به أنفسنا وأهلينا، يف الفدية والك    ال يصح   •

 مر. ز أو الت  ابوند( من احلنطة أو الر   ١,٦٥اً )تقريباً  غرام ٧٥٠وأقل ه شرعاً ما يعادل 
ان ئنموثوق أو املسكني نفسه مع حصول اإلطم  ية أو شخص  جيوز دفع املال مع شرط توكيل اجلهة املتصد   •

 عام به. بشراء "طعام" وال جيوز شراء غري الط  

ل مسؤولية إطعام الفقراء ية أخرى بتحم  سات خريية متصد  عاون مع جهات ومؤس  سة إمام وابلت  تقوم مؤس  ملحظة:  
 . ضرورة ملح ةهناك  أو كانت    حدة، وال تنقل إىل اخلارج إال إذا فاض عن احلاجةواملساكني يف داخل الوالايت املت  

 ابَطني أدنه:فع اآليل من خلل أحد الر  ارات عرب الد  إرسال ما يلزم من الفدية أو الكف    اغبني ميكن للر  

 إضغط هنا خلدمة دفع الكفارات     إضغط هنا خلدمة دفع الفدية 
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