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 املبارك ه قبل حلول شهر رمضانيتنب

 

  على األحوط  لالحقشهر رمضان الفائت أن يقضيها قبل حلول شهر رمضان اعلى من فاته صيام أيام من
 .استحبابًا

 وجب عليه القضاء والفدية أيضًا، عمدًا من عليه قضاء صيام ومل يقضها قبل شهر رمضان الالحق . 

 

  ،أو َمن مّر حبالة من يعجز عن الصيام كالطاعنني يف السن، ومن لديهم أمراض متنعهم من الصيام
 فعليهم الفدية.حرجة استدعته لعدم الصيام وقتيًا كبعض احلوامل وبعض املرضعات، 

 .الفدية، إطعام مسكني واحد عن كل يوم من أيام شهر رمضان 

 

 م القدرة على الصيام. وهي إطعام مسكني واحد عن كل يوم. فالعاجز يدفع ثالثني الفدية، هي بدل عن عد
 وجبة طعام اىل املساكني.

 .كفارة تأخري القضاء، هي إطعام مسكني عن كل يوم، إضافة اىل وجوب أداء القضاء وعدم سقوطه 

  ستني مسكينًا عن كل كفارة اإلفطار العمدي يف شهر رمضان، هي خمرية بني صيام ستني يومًا، أو إطعام
 يوم.

  يف الكفارات جيب إطعام ستني شخصًا فردًا فردًا.بينما الفدية كلها اىل مسكني واحد، جيوز دفع 

 وأهلينا،هو من أوسط ما نطعم به أنفسنا مقداره ليس غريه. وال يصح يف الفدية والكفارات إال "اإلطعام" و 
 من احلنطة أو الرز أو التمر.( وندبا ٥٥,١ تقريبا)غرامًا  ٠٥٧وأقله شرعًا ما يعادل 

  مع حصول اإلطئمان  سكني نفسهأو امل موثوقجيوز دفع املال مع شرط توكيل اجلهة املتصدية أو شخص
 بشراء طعام وتقدميه وال جيوز شراء غري الطعام به.

 

كثري من الفقراء واملساكني ممن هم حباجة اىل الطعام.  يف الواليات املتحدةه يوجد خالفًا للتصور العام، فإن

ل تحّملذا، تقوم مؤسستنا وبالتعاون مع جهات ومؤسسات خريية متصدية أخرى على صعيد الواليات املتحدة ب

من خالل عرب الدفع اآللي ميكنكم إرسال ما يلزم من الفدية أو الكفارات  .واملساكني طعام الفقراءمسؤولية إ

 :أحد الرابطني أدناه

  دفع الفديةدمة إضغط هنا خل

  دفع الكفاراتدمة إضغط هنا خل

 

 تقبل اهلل صيامكم، وأعمالكم، وكل عام وأنتم خبري.
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