اليوم الخامس والعشرون من رمضان:
السؤال :1سمعت من ٌقول الفدٌة  021دج ،ومن ٌقول  051دج ،ومن ٌقول  211دج ،فما مقدار الفدٌة ،نرجو التفصٌل؟
الجواب :الفدٌة مستحبة لمن عجز عن الصٌام ،وهً مد من دقٌق ( السمٌد العادي المتوسط ،لٌس الممتاز وال الردىء)،
والسمٌد فً الجزائر مدعم من طرؾ الدولة ،وثمنه  0111دج للقنطار ،بمعنى أن  0كلػ ب  01دج ،والمد ٌتراوح بٌن 011
الى 011غ على األكثر ،وهذا ٌقدر ب 01دج.
وما دمت ترٌد التفصٌل ،إلٌك بحث المجلس العلمً لمدٌرٌة الشؤون الدٌنٌة واألوقاؾ ،لهذه المسألة ضمن كتٌب " فتاوى
وأحكام فً فقه الصٌام والقٌام "أصدره عام .0000/2105وتضمن البحث عدة اسئلة ،منها سؤالٌن مع الجواب للمسألة
األول فً ص :00كٌؾ ٌكفر المفطر عمدا باإلطعام؟
اإلطعام هو أفضل خصال الك ّفارة عند علمائنا ،وذلك ألن نفعه متعد بخالؾ الصٌام نفعه قاصر على صاحبه ،والمقصود
إطعام ستٌن مسكٌنا ،وقٌمة اإلطعام مد لكل مسكٌن بمد النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ال أقل االكثر .والدلٌل ما جاء فً بعض
طرق الحدٌث الذي جامع زوجته فً نهار رمضان .عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال" :جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه
وسلم أفطر فً رمضان ،. . . . . . .فأتى بعرق فٌه تمر قدر خمس عشر صاعا"( رواه أبوداود فً باب الصوم).
و وجه االستدالل أن الصاع فٌه أربعة أمداد ،وخمسة عشر صاعا بها ستون مدا ،على عدد المساكٌن ،والمراد بالمد :ملء
الٌدٌن المتوسطتٌن.
وفً الموطأ قال مالك بعد رواٌة الحدٌث ":قال عطاء :سألت سعٌد بن المسٌب ،كم فً ذلك العرق من التمر قال :قدر خمسة
عشر صاعا الى عشرٌن"( الموطأ باب الصوم).
وجاء فً المدونة ،قال سحنون :قلت وكٌؾ الك ّفارة فً قول مالك؟ قال ابن القاسم :اإلطعام وال ٌعرؾ مالك ؼٌر االطعام،
وقلت :وكٌؾ االطعام عند مالك؟ قال :مد لكل مسكٌن ،قلت هل ٌجزئه فً قول مالك أن ٌطعم ثالثٌن مسكٌنا مدٌن مدٌن؟ قال
ابن القاسم :الٌجزئه ،لكل مسكٌن مد"( .المدونة).200/2
جاء فً مختصر سٌدي خلٌل وإن أمنى بتعمد نظرة فتأوٌالن بإطعام ستٌن مسكٌنا ،لكل مدا وهو االفضل( مختصر خلٌل
ص)000
جاء فً حاشٌة الدسوقً ":المدار على تملٌك المسكٌن للمد سواء أكله أو باعه ،وال ٌجزىء ؼذاء أو عشاء بدل عن المد"(
حاشٌة الدسوقً ص ).000
وفً المنتقى قال أشهب ":مد لكل مسكٌن أو ؼذاء أو عشاء ،واإلطعام أحب إلٌنا من الؽذاء و العشاء ( المنتقى  .)000/2وقد
جاء تقدٌر المد عند المعاصرٌن بأنه ٌقدر وزنا ب 501غ ،وقال بعضهم 011غ ،وقال بعضهم 011غ ،منخلة ،و011غ ؼٌر
منخلة  ،وقال الدكتور بشٌر الشقفة ال ٌتعدى 001غ( بشٌر شقفة الفقه المالكً فً ثوب جدٌد .)212وقال الزحٌلً  025غ.
وجمعا بٌن هذه األقوال ،فالمد هو ملء الٌدٌن المتوسطتٌن من ؼالب قوت أهل البلد ،فإن كان دقٌقا أو قمحا ساوت 011غ،
لكل مسكٌن وتعطى األسرة الفقٌرة من االمداد بعدد افرادها .وتعطى قٌمته نقدا للمسكٌن على قول المعاصرٌن ،وهً ال
تتجاوز  22دٌنارا ،وفً بلدنا هذا (الجزائر) وفً عامنا هذا ( ) 2105 / 0000وبهذا ٌفتً المجلس العلمً لمدٌرٌة الشؤون
الدٌنٌة و األوقاؾ بقسنطٌنة.
الثانً فً ص :20ماهً قٌمة الفدٌة ( االطعام الذي ٌطعم به المسكٌن؟).
قال تعالى {:وعلى الذٌن ٌطٌقونه فدٌة طعام مساكٌن فمن تطوع خٌرا فهو خٌر له} البقرة اآلٌة.005
ٌستحب للمرٌض ،والحامل ،والشٌخ الكبٌر ،اإلطعام .وٌجب على المرضع إن أفطرت خوفا على ولدها ألن الرضاعة لٌس
مرضا حقٌقٌا ،واالطعام أو الفدٌة نص علٌها الفقهاء ،هو مد لمسكٌن عن كل ٌوم لم ٌصمه بمد النبً صلى هللا علٌه وسلم،
والمد حفنة بملء الٌدٌن المتوسطتٌن  ،وهو المسمى بالمد الهاشمً ،وما ٌعادل بقوت أهل بالدنا  -الدقٌق أو القمح -وزنا 011
غ ،على الراجح ،وعلى مذهب المعاصرٌن فً جواز دفع القٌمة أي تدفع قٌمة 011غ للمسكٌن ،وهً التتجاوز  22دٌنار فً
هذا العام (  .)0000/ 2105اه.
هذا ما أصدره المجلس العلمً منذ خمس سنٌن ،وألن سعر السمٌد لم ٌتؽٌر ،بقٌت الفتوى على حالها مع جعلها 01دج.
ومبلػ 01دج هو المطلوب ،فمن شاء أن ٌزٌد فأجره على هللا ،ومن كان قادرا على اٌجاد  01مسكٌنا وإدخالهم إلى بٌته،
لٌأكلوا ؼداء أو عشاء كما فعل أنس رضً هللا عنه ،فله ذلك.
فاألمر فٌه سعة ،وظروؾ الناس تختلؾ ،والفدٌة مستحبة.
السؤال :2قالوا لنا نصلً فً البٌوت ،فهل اإلقامة مطلوبة فً صالة العٌد ،وكٌؾ نصلً؟
الجواب :صالة العٌد بال أذان وال إقامة ،تصلى ركعتٌن جهرا.
الركعة األولى سبع تكبٌرات مع تكبٌرة اإلحرام.

(الفاتحة وسورة) ،الس ّنة سورة االعلى.
الركعة الثانٌة ست تكبٌرات مع تكبٌرة القٌام.
(الفاتحة وسورة) ،الس ّنة سورة الؽاشٌة أو سورة الشمس.
والذي ال ٌحفظٌ ،قرأ بعد الفاتحة ما تٌسر مما ٌحفظ.
السؤال :0أبً مرٌض مرضا مزمنا ،فكم ٌخرج عن شهر رمضان ،أقصد الفدٌة مقابل عدم صومه ؟
الجوابٌ :خرج استحبابا عن كل ٌوم مدا من دقٌق لمسكٌن ،وعن الشهر ٌخرج تسعا و عشرٌن أو ثالثٌن مدا بعدد أٌام شهر
رمضان.
وٌقابلها نقدا  01دج ،عن كل ٌوم ،وعن الشهر  021دج أو 211دج ،بعدد أٌام الشهر.
هذا المطلوب فمن زاد عن هذا الحد ،فأجره على هللا تعالى.
وهللا تعالى أعلم.

