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و
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على خير خلق الله أجمعني نبينا محمد
وعلى آله ،وصحبه ،والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن ش��رع لهم من التعاليم والتش��ريعات ما يضبط
تصرفاتهم ويقيم ش��ؤون حياتهم ،ويضمن لهم حياة كرمية ،يس��عدون بها في الدنيا،
ويفوزون بالنعيم املقيم في األخرى.
ولقد حث الله عباده ورغبهم باالمتثال ألوامره ،واالبتعاد عن محارمه فإن ذلك
ه��و أزك��ى لهم ،وأصلح لش��ؤونهم ،وملا كان اإلنس��ان ضعي ًف��ا ،وال ينفك عن اخلطأ
والزل��ل ،وه��و يرج��و أن ُيغفر ذنب��ه ،و ُيكفر عن س��يئاته ،و ُيعفى ع��ن خطئه ،بحيث
يخرج من الدنيا وقد خفف عن ظهره ما اس��تطاع من األثقال التي تعرضه للحس��اب
ي��وم القيام��ة ،فقد جع��ل الله له ف��ي كل أزمة مخرج�� ًا ،ومن كل ذنب فت��ح له للتوبة
با ًب��ا ،حتقيق ًا ملبدأ الرحمة ،والتيس��ير ورفع احلرج ،وم��ن هذه املخارج التي جاءت بها
الش��ريعة اإلس�لامية جبر ًا للخلل في بعض األمور وتكفير ًا للخطأ فيها ،وزجر ًا عن
الع��ودة ملثلها فيما يس��تقبل م��ن األيام ،الكف��ارات والتي تعد نظام ًا تش��ريعي ًا رائد ًا ال
نظير له ،فهي عبادة لله تعالى تتحقق فيها التقوى املتمثلة بصدق الوفاء بها طاعة لله،
وامتثا ً
ال ألمره من غير رقيب س��وى الش��عور باملس��ؤولية أمام الله تعالى ،وهي نظام
أخالقي تتجلى فيه معاني املواساة ،والتكافل االجتماعي.
ومل��ا كان��ت الكف��ارات متعددة األب��واب مختلفة األح��كام في بع��ض تفاصيلها،
وكون احلاجة إليها ماسة لعموم البلوى بها ،وشدة حاجة املجتمع إليها فقد رأيت أن
أكتب في هذا الباب املس��ائل املتعلقة بالكفارات محاو ً
ال التركيز على القضايا املهمة
فيها والتي تقتضي املعرفة لدى اجلمهور ،وس��ميته (الكفارات  ...أحكام وضوابط)
وقد اقتضى البحث تناوله وفق اخلطة التالية:
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التمهيد ،ويشتمل على ستة مطالب:
املطلب األول :تعريف الكفارة.

املطلب الثاني :احلكمة من تشريع الكفارات.

املطلب الثالث :احلكم التكليفي للكفارات.
املطلب الرابع :الفرق بني الكفارة والفدية.

املطلب اخلامس :هل الكفارات عقوبات أم جوابر؟

املطلب السادس :األفعال التي توجب الكفارة.

الفصل األول :كفارة اليمني ،ويشتمل على خمسة مباحث:
املبحث األول :تعريف اليمني ،ومشروعيتها.
املبحث الثاني :أقسام اليمني.

املبحث الثالث :خصال كفارة اليمني.
املبحث الرابع :أحكام كفارة اليمني.

املبحث اخلامس :مشبهات اليمني.

الفصل الثاني :كفارة الظهار ،ويشتمل على مبحثني:
املبحث األول :تعريف الظهار وحكمه.

املبحث الثاني :خصال كفارة الظهار ،وأحكامها.

الفصل الثالث :كفارة القتل ،ويشتمل على ثالثة مباحث:
املبحث األول :أقسام القتل ،وما يوجب منه الكفارة.
املبحث الثاني :خصال كفارة القتل.

املبحث الثالث :أحكام كفارة القتل.

الفصل الرابع :كفارة اجلماع في نهار رمضان ،ويشتمل على مبحثني:

املبحث األول :موجب الكفارة في نهار رمضان
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املبحث الثاني :أحكام كفارة اجلماع في نهار رمضان.

الـمح ِرم للصيد ،ويشتمل على مبحثني:
الفصل اخلامس :كفارة قتل ُ
املبحث األول :الصيد املوجب للكفارة.

الـمح ِرم للصيد.
املبحث الثاني :خصال كفارة قتل ُ

الفصل السادس :أحكام عامة في الكفارات ،ويشتمل على سبعة مباحث:
املبحث األول :حكم إخراج القيمة في الكفارات.
املبحث الثاني :النيابة في الكفارات.

املبحث الثالث :التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات.
املبحث الرابع :نقل الكفارة إلى خارج البلد.

املبحث اخلامس :حكم إعطاء الكفارات لغير املسلمني

املبحث السادس :الكفارة بني الفور والتراخي.
املبحث السابع :سقوط الكفارة.

خاتــــــمة.

والل��ه املس��ؤول أن يكتب لنا التوفيق والس��داد ،وال يحرمنا م��ن األجر والثواب،

وأن يضع له القبول والنفع بني العباد ،إنه جواد كرمي.

دولة الگويت
مارس 2018م  -جمادى اآلخرة 1439هـ
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التمهيد
ويشتمل على ستة مطالب:

املطلب األول :تعريف الكفارة.

املطلب الثاني :احلكمة من تشريع الكفارات.

املطلب الثالث :احلكم التكليفي للكفارات.
املطلب الرابع :الفرق بني الكفارة والفدية.

املطلب اخلامس :هل الكفارات عقوبات أم جوابر؟

املطلب السادس :األفعال التي توجب الكفارة.

املطلب الأول
تعريف الگفارة
تعريف الكفارة في اللغة:
َ
الك َّفارة لغة :مش��تقة من َك َّف َر مبعنى غطى وس��تر ,ومن هنا س��مي ُ
الك ْف ُر كفر ًا ألنه
يغطي اإلميانُ .
والك ْف ُر أيض ًا :جحود النعمة ،وهو ضد الشكر.
ِ
َ
والكاف ُر:
والك ْف ُر بالفتح التغطية .وقد َك َف ْر ُت الشيء َأ ْك ِف ُر ُه بالكسر كفر ًا أي سترته.
ِ
والكاف ُر :الزارع؛ ألنه يغطى البذر بالتراب
املظلم ،ألنه َس َ��تر كل شيء بظلمته.
الليل
ُ

ومنه قوله تعالى{ :ﭽﭾﭿﮀﮁ} [الفتحَ .]29:
والك َّفارة :ما ُك ّ ِف َر به
من صدقة أو صوم أو نحو ذلك؛ قال بعضهم :كأنه ُغ ّ ِطى عليه بالك َّفارة(.)1
تعريف الكفارة شرع ًا:
عرفها الكاس��اني بقوله :الكفارة في عرف الش��رع اسم للواجب( .)2أي ما أوجبه

الله تعالى على من أتى شيئ ًا منهي ًا عنه ,أو قصر في مأمور به.

وف��ي املجموع« :وأما الكفارة :فأصلها من َ
الك ْف ِر بفتح الكاف وهو الس��تر؛ ألنها
تس��تر الذنب و ُتذهبه ,ثم اس�� ُت ِ
عملت الكفارة فيما وجد فيه ص��ورة مخالفة أو انتهاك

وإن لم يكن فيه إثم ,كالقاتل خطأ وغيره»(.)3

( )1مقاييس اللغة ( ،)191/5لسان العرب (.)144/5
( )2بدائع الصنائع (.)95/5
( )3املجموع شرح املهذب (.)333/6
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وعرفه��ا املن��اوي بقول��ه« :م��ا وجب عل��ى اجلان��ي جبرا ملا من��ه وق��ع وزجرا عن

مثله»(.)1

وفي معجم لغة الفقهاء :الكفارة :بتشديد الفاء ،ما يكفر  -أي يغطى  -به اإلثم.
وه��ي :تص��رف أوجبه الش��رع حملو ذن��ب معني ،كاإلعت��اق والصي��ام واإلطعام،

وغيرها(.)2

ومن املعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:
أحدهما :تغطية املعصية وسترها ومحو أثرها.
والثاني :ما يؤديه ّ ِ
املكفر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو اإلطعام.
وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:
األفعال التي طلبها الشارع من املكلف للخروج من حرج فعل ،أو التوبة منه.

( )1التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)282
( )2معجم لغة الفقهاء (ص.)382
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املطلب الثاين
احلگمة من تشريع الگفارات
للكفارات ِح َك ٌم تش��ريعية ومقاصد وغاي��ات مصلحية ،منها ما يعود إلى املكلف

نفسه ،ومنها ما يعود إلى املجتمع:

ً
أوال :ما يعود إلى املكلف نفسه ،ويتمثل في أمور منها:
 -1حتقي��ق االمتث��ال ألم��ر الله تعالى ،وفي ه��ذا تعزيز جانب العبودي��ة ،واختبار
حقيقة اإلميان الذي يقتضي املبادرة لتنفيذ أوامر الشارع.

 - 2تهذيب النفس وترقية الروح ،وتعزيز التقوى عن طريق تشريع الصيام خصلة
من خصال الكفارات كلها ،وما يثمره الصوم من إصالح العبد وتزكية نفسه،

وترشيد سلوكه.

 - 3تعويد املكلف على البذل واإلنفاق ،والتخلص من الش��ح والبخل ،بتش��ريع
اإلطعام والكسوة والعتق من خصال الكفارات الالزمة.

 - 4حتقي��ق مقتض��ى التوبة والن��دم ،والرجوع إلى الله تعال��ى ،وهي كذلك رادع
لإلنسان عن العودة إلى سببها إن كان إثم ًا.

ثاني ًا :ما يعود إلى املجتمع ،ويتمثل في أمور ،منها:
 - 1حتقيق التكافل االجتماعي ،والتعاون بني أفراد املجتمع بفرض اإلطعام لسد
احتياجات احملتاجني والفقراء واملساكني.
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 - 2الكفارات تعد جزء ًا من اإلجراءات التي اتخذتها الش��ريعة اإلسالمية ضمن
التدابير الالزمة لعالج مشكلة الفقر.

 - 3التأكيد على مبدأ احلرية والكرامة لإلنسان ،والتشوف والتطلع إلى حتريره من
سائر أنواع الرق ،وذلك بجعل عتق الرقاب خصلة من خصال الكفارات.
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املطلب الثالث
احلگم التگليفي للگفارات
ش��رعت الكفارات مقابل أفعال أو أقوال ممنوعة تصدر من اإلنس��ان ،لتالفي آثار

هذه التصرفات ،وإصالح اخللل ،وهي سبيل لبراءة الذمة وخلو العهدة من آثار هذه

األفعال والتصرفات.

وحكمها العام الكلي هو (الوجوب) ،فهي الزمة على املكلف ،وال تبرأ ذمته إال

بالقيام بها.

وإمنا تختل��ف هذه الكفارات وهذه اخلصال من حيث وجوب الترتيب أو جوازه

أو اجلمع بني األمرين مع ًا كما سيأتي.
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املطلب الرابع
الفرق بني الگفارة والفدية
الفدية :البدل الذي يتخلص به املكلف عن مكروه توجه إليه(.)1
دفعا للمكروه عنه ،وهي أنواع:
والفدية :ما يقوم مقام الشيء ً
 -1فدية األسير هي :ما يدفع الستنقاذه من األسر.

 -2فدية الصوم عمن أفطر لعلة ال يرجى زوالها ،أو للحامل واملرضع إذا أفطرتا
ملصلحة اجلنني أو الرضيع عند البعض هي :إطعام مسكني عن كل يوم.

 - 3فدية حلق رأس احملرم ألذى أصابه به :صيام أو صدقة ،أو ذبح شاة(.)2
وذك��ر اإلمام بدر الدين الزركش��ي في كتابه املنثور في القواع��د الفرق بني الفدية
والكف��ارة قائ� ً
لا« :والفدية تف��ارق الكفارة في أن الكفارة ال جت��ب إال عن ذنب تقدم

بخالفه الفدية»(.)3

فالكفارة ناش��ئة عن ارتكاب ممنوع سواء على س��بيل القصد في سائر الكفارات،
أو على س��بيل اخلطأ في قتل اخلطأ؛ تعظيم ًا لش��أن النفس اإلنس��انية ،وعادة ما تكون

الكفارة تالية لوقوع التصرف املمنوع ،بخالف الفدية فهي شرعت مقابل اإلعفاء عن
مطلوب ش��رع ًا بحيث ُيقبِل املكلف على البدل وفق إذن مس��بق من الش��ارع ،ليكون
الفعل مشروع ًا من أساسه.

( )1التعريفات (ص.)165
( )2معجم لغة الفقهاء (ص.)341
( )3املنثور في القواعد (.)21/3
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املطلب اخلام�س
هل الگفارات عقوبات أم جوابر؟
حت��دث الفقهاء ع��ن الكفارات من حيث بيان حقيقتها وصفتها ،هل هي عقوبة أم
جابرة للخلل الذي أحدثه املكلف؟ أم جتمع بني الصفتني؟ وهذه بعض أقوالهم:
في شرح تنقيح الفصول للقرافي« :وكفارة احلنث جابرة ملا فات من البر»(.)1
وف��ي تفس��ير األلوس��ي عن��د تفس��ير قول��ه تعال��ى من س��ورة املجادل��ة{ :ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ}
[املجادلة .]4-3:قال« :ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة ،وقد تقدم القول بأنها
دائرة بني العبادة والعقوبة ،وكالم الزيلعي يدل على أن جهة العبادة فيها أغلب ،وفي

ش��رح منه��اج النووي الب��ن حجر في كتاب كف��ارة الظهار :الكفارة م��ن الكفر وهو
الستر لسترها الذنب مبحوه أو تخفيف إثمه بناء على أن الكفارات زواجر كالتعازير،
أو جواب��ر للخلل ،ورجح ابن عبد الس�لام الثاني ،ألنها عب��ادة ،الفتقارها للنية أي:
فهي كسجود السهو ،إلى أن قال :ومتى قيل :بأن اإلعتاق املذكور كفارة وأن الكفارة
تس��تر الذن��ب مبحوه أو تخفي��ف إثمه لم يكن بدّ من اس��تتباعه الثواب وكون ذلك ال
( )1شرح تنقيح الفصول (ص.)269
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يع��دّ ثواب��ا ال يخلــ��و عن نظر ولعــل امل��راد أن املقصود األعظم من ش��رع هذا احلكم
ال��ردع والزج��ر عن مباش��رة م��ا يوجب��ه دون التعــري��ض للثــ��واب ،وإن تضــمنه في
اجلملة فتأمل»(. )1

ويقول العز ابن عبد السالم(« :قاعدة) في اجلوابر والزواجر.
اجلوابر مش��روعة جللب ما فات من املصالح ،والزواجر مش��روعة لدرء املفاس��د،

والغرض من اجلوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده ،وال يشترط

آثما ،وكذلك ش��رع اجلبر مع اخلطأ والعمد
ف��ي ذل��ك أن يكون من وجب عليه اجلبر ً
واجله��ل والعلم والذكر والنس��يان ،وعلى املجانني والصبي��ان ،بخالف الزواجر فإن

دفعا
زجرا له ع��ن املعصية ،وق��د جتب الزواج��ر ً
معظمه��ا ال يج��ب إال عل��ى ع��اص ً
للمفاسد من غير إثم وال عدوان ...وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر

أم جواب��ر؟ فمنه��م من جعلها زواج��ر عن العصي��ان؛ ألن تفويت األم��وال وحتميل

املش��اق رادع زاجر عن اإلثم والعدوان ،والظاهر أنها جوابر؛ ألنها عبادات وقربات
زاجرا ،بخالف احل��دود والتعزيرات
ال تص��ح إال بالني��ات ،وليس التقرب إل��ى الله
ً
فإنها ليست بقربات إذ ليست فعال للمزجور ،وإمنا يفعلها األئمة ونوابهم»(.)2

ويقول الس��بكي« :قاع��دة الكفارات من العبادات جابر وزاج��ر ،واملعنى باجلابر:

ما يجبر مصلحة فاتت ويس��تدركها ،فهو داخل في جلب املصالح ،واملعنى بالزاجر:

م��ا مينع من ارتكاب مفس��دة .إما محرم��ة أو مكروهة أو مصورة بص��ورة احملرم؛...
إذا عرف��ت ه��ذا؛ فق��د اختلف ف��ي الكف��ارات أهي م��ن اجلواب��ر أو الزواج��ر؛ فقال

( )1روح املعاني (.)208/14
( )2قواعد األحكام (.)178/1
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كثيرون :إنها جوابر ملا فات من حق الله تعالى بدليل وجوبها على حافر البئر والنائم

ونحوهم��ا ،وألنها عبادات للنية فيها مدخل؛ فال تش��به احلدود والتعزيرات التي هي
زواج��ر محض��ة وق��ال أخرون بل ه��ي زواجر عن الفع��ل الذي وضع��ت بإزائه ،إما

لفاعله أن يقع في مثله أو لغيره أن يفعل مثل فعله»(.)1

وفي شرح زاد املستقنع للشيخ محمد الشنقيطي« :وقوله :الكفارة عقوبة شرعية،

اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها :فبعض العلماء يقول :إن الله ش��رعها عقوبة

للمخل بالطاعة ،كما هو احلال في الصيام فيمن جامع أهله في نهار رمضان ،ومنهم
ُ

من قال :ش��رعها الله جبر ًا للنقص املوجود في العبادة ،ومنهم من جمع بني األمرين

وزجر
فق��ال :الكف��ارات تعتبر عقوب��ات وزواجر ومكمالت ،فهي عقوب��ة ملن فعل،
ٌ
لغيره أن يفعل ،وتكميل للنقص املوجود بسبب اإلخالل في العبادة»(.)2
وجاء في املوس��وعة الفقهية« :حقوق دائرة بني العبادة والعقوبة وهي الكفارات،

مث��ل :كفارة الظه��ار ،وكفارة الفط��ر في رمضان عم��دا ،وكفارة احلن��ث في اليمني،

والكفارة عقوبة ألنها وجبت جزاء على الفعل احملظور شرعا ،فالعقوبة في الكفارة

م��ن جه��ة الوجوب ،وأم��ا العبادة ف��ي الكفارات فهي م��ن جه��ة األداء ،ألنها تؤدى

ببعض أنواع العبادات ،مثل :الصوم واإلطعام والعتق.

أما كفارة الفطر في رمضان عمدً ا فإن جهة العقوبة فيها غالبة ،ألنه ليس في اإلفطار

عم��دا ش��بهة اإلباحة بوجه م��ا ،وملا كانت جناي��ة املفطر عمدً ا كامل��ة ،كان املفروض

أن يترت��ب عل��ى ذلك عقوبة محضة ،ولكنه عدل ع��ن ذلك لقصور اجلناية من حيث
( )1األشباه والنظائر للسبكي (.)425-424/1
( )2ش��رح زاد املس��تقنع للشيخ الدكتور محمد بن محمد املختار الش��نقيطي – مادة صوتية مفرغة – باب
مفسدات الصوم.
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إن املفطر ليس مبطال حلق الله الثابت ،وإمنا هو مانع من تس��ليم احلق إلى مس��تحقه.

ولذلك لم يكن الزجر عقوبة محضة ،ألن تقصيره كان لضعفه وعدم قدرته على أداء
ما وجب عليه ،وذلك مع التسليم بخطئه وقبح فعله(.)1
أما بقية الكفارات فإن العقوبة فيها تبع»(.)2
ومن خالل ما تقدم ميكن توصيف الكفارات مبا يلي:
ً
يهم بارتكاب��ه في بعض
أوال :أنه��ا عقوب��ات مل��ن ارتكب موجبه��ا ،وزواجر مل��ن َّ

األفع��ال ،وذلك ف��ي كفارة القتل اخلطأ وكف��ارة الظهار ،وكفارة قتل الصيد بالنس��بة

للمح ِرم ،وكفارة املجامع أهله في نهار رمضان.
ُ

ثاني�� ًا :أنه��ا جواب��ر للخلل الذي وقع م��ن املكلف وذل��ك في كف��ارة اليمني ،وما

شابهه.

ثالث�� ًا :أنه��ا جميعه��ا عب��ادات لل��ه تعال��ى يؤج��ر صاحبه��ا عل��ى فعلها م��ع النية

واإلخ�لاص ،كونه��ا عبارة عن عتق أو صي��ام أو إطعام ،ويرفع به��ا عنه إثم املخالفة

ألنها حسنة بعد سيئة ،والله تعالى يقول{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ } [ه��ود ،]114:والنب��ي [ ق��ال
ألب��ي ذر ]( :ات��ق الله حيثما كنت ،وأتبع الس��يئة احلس��نة متحه��ا ،وخالق الناس
بخلق حسن)(.)3

( )1وه��ذا ف��ي حق من يعظم الصوم ،وهو من أهل الصيام إال أنه ضعف أمام ش��هوته فأفطر باجلماع ،أما
من ال يرعى حرمة الصيام ،وتعمد اإلفطار من غير استشعار خلطئه فهذا مرتكب لكبيرة تقتضي التوبة
النصوح باإلضافة إلى وجوب الكفارة.
( )2املوسوعة الفقهية الكويتية (.)17-16/18
( )3أخرجه الترمذي ( ،)1987وقال :هذا حديث حسن صحيح.
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املطلب ال�ساد�س
األفعال التي توجب الكفارة
األفعال التي توجب الكفارة هي:
 -1اليمني املنعقدة ،ويدخل حتتها:
النذر – اإليالء .
 -2الظهار.
 -3القتل.

 - 4اجلماع في نهار رمضان عمد ًا.
 - 5قتل الصيد من احملرم.
الكفارات التي سنها وشرعها الشارع:
ال تخرج الكفارات التي شرعها الله { عن خصال أربع هي:
أو ً
ال :عتق الرقبة.

ثان ًيا :اإلطعام.

ثالث ًا :الكسوة.

رابع ًا :الصيام.
على اختالف في ترتيبها ،وفي مقدار كل خصلة منها.
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األصل في مشروعية الكفارات الكتاب والسنة:
ق��ال الكاس��اني« :الكف��ارات املعهودة في الش��رع خمس��ة أن��واع :كف��ارة اليمني،

ّ
والكل
وكف��ارة احللق ،وكف��ارة القتل ،وكفارة الظهار ،وكفارة اإلفط��ار في رمضان،
أن األربع��ة ُ
واجب��ة ،إال ّ
األولى منها ع��رف وجوبها بالكتاب العزيز ،واخلامس��ة منها

عرف وجوبها بالسنة»(.)1

( )1بدائع الصنائع (.)95/5
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الف�صل الأول
گفارة اليمني ،ويشتمل على خمسة مباحث:
املبحث األول :تعريف اليمني ،ومشروعيتها.
املبحث الثاني :أقسام اليمني.
املبحث الثالث :خصال كفارة اليمني.
املبحث الرابع :أحكام كفارة اليمني.
املبحث اخلامس :مشبهات اليمني.

املبحث الأول
تعريف اليمني ومشروعيتها
تعريف اليمني لغة:
اليم�ين مفرد أمين وأميان ،ويطلق اليمني ف��ي اللغة على اليد اليمنى ،وعلى القوة،

وعلى القس��م ،فهو مش��ترك بني هذه الثالثة ثم اس��تعمل في احللف؛ ألنهم كانوا في
اجلاهلية إذا حتالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى ،أو ألن احلالف يتقوى بقسمه،

كما أن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى(.)1
تعريف اليمني في الشرع:

حتقيق األمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.
وهو :عقد يقوي به احلالف عزمه على الفعل أو الترك(.)2
مشروعية اليمني:
األصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ،الكتاب والسنة واإلجماع.
أما الكتاب فقول الله سبحانه{ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ} [املائ��دة . ]89 :اآلي��ة .وق��ال تعال��ى{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ} [النحل. ]91:

( )1انظر :مقاييس اللغة ( ،)159 ،158/6الصحاح للجوهري ( ،)2221/6بدائع الصنائع (.)2/3
( )2املبسوط للسرخسي ( ،)126/8فقه السنة (.)9/3
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وأم��ر نبيه [ باحللف في ثالثة مواض��ع ،فقال{ :ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ} [يونس. ]53 :

وقال تعالى{ :ﭿﮀﮁﮂ} [سبأ.]3:
والثالث{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [التغابن.]7 :
وأما الس��نة :فقول النبي [( :إني والله ،إن ش��اء الله ،ال أحلف على ميني ،فأرى

غيرها خيرا منها ،إال أتيت الذي هو خير وحتللتها)( .)1

وكان أكثر قسم رسول الله [( :ال .ومصرف القلوب ،ومقلب القلوب)(.)2
وأجمعت األمة على مشروعية اليمني ،وثبوت أحكامها( .)3

( )1أخرجه البخاري ( ،)3133ومسلم (.)1649
( )2أخرجه النسائي ( ،)3762وابن ماجة (.)2092
( )3املغني (.)487/9
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املبحث الثاين
أقسام اليمني
دلت النصوص الشرعية على أن اليمني تقع على أنواع ثالثة هي:
 - 1ميني لغو.
 - 2ميني منعقدة.
 - 3ميني غموس.
وتفصيلها على النحو التالي(:)1
ً
أوال :اليمني اللغو:
ولها صورتان:
األول��ى :ه��ي احللف م��ن غير قص��د اليم�ين ،كأن يقول امل��رء :والل��ه لتأكلن ،أو

قس��ما ،وإمنا هو مما
لتش��ربن ،أو لتحض��رن .ونحو ذلك ،ال يريد به ميينًا وال يقصد به
ً
يجري به اللسان من دون انعقاد معناه في القلب.

فع��ن عائش��ة أم املؤمنني  ،Iقالت :أنزلت هذه اآلي��ة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ} [البقرة .]225:في قول الرجل :ال والله .وبلى والله .وكال والله(.)2

( )1انظر :املبس��وط للسرخس��ي ( ،)127 -126/8بدائ��ع الصنائع ( ،)3/3بداي��ة املجتهد (–170/2
 ،)172البيان للعمراني ( ،)492 -486/10املبدع في شرح املقنع (.)68/8
( )2أخرجه البخاري (.,)4613
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الثانــية :أن يحلف على شيء يظن صدقه ،فيظهر خالفه ،فهو من باب اخلطأ.
وحك��م ه��ذه اليم�ين :أنه ال كف��ارة فيه��ا ،وال مؤاخ��ذة عليه��ا()1؛ لصري��ح اآلية

املتقدمة.

ثاني ًا :اليمني املنعقدة:
وصورته��ا :أن يحلف الش��خص على أمر من املس��تقبل أن يفعل��ه أو ال يفعله ،أو

يحلف على غيره وأمره بأن يفعل شيئ ًا.

وحكمها :وجوب الكفارة فيها عند احلنث.
يقول الله تعالى{ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ} [البقرة.]225:

ويق��ول س��بحانه وتعال��ى{:ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄ} [املائدة.)2(]89:
ثالث ًا :اليمني الغموس:
هي أن يحلف الش��خص على خالف ما يعلم متعمدا الكذب في ذلك ليحق بها

باط ً
ال ،أو يبطل حق ًا.

فهي اليمني الكاذبة التي تهضم بها احلقوق ،أو التي يقصد بها الغش واخليانة.
( )1فقه السنة (.)18/3
( )2فقه السنة (.)19/3
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غموسا؛ ألنها تغمس صاحبها في
وحكمها :هي كبيرة من كبائر االثم ،وس��ميت
ً

ن��ار جهنم ،أو في اإلثم ،وجتب التوبة منه��ا لله تعالى ،ورد احلقوق إلى أصحابها إذا

ترتب عليها ضياع هذه احلقوق.

 -1يق��ول الل��ه س��بحانه{ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ} [النحل.]94:

 -2وروى أحمد عن أبي هريرة ] أن النبي [ قال( :خمس ليس لهن كفارة:
الش��رك بالل��ه ،وقتل النفس بغي��ر حق ،وبهت مؤمن ،ومي�ين صابرة يقطع بها

ً
ماال بغير حق)(.)1

 -3وروى البخ��اري ع��ن عبد الله ب��ن عمر  ،Gأن النبي [ ق��ال( :الكبائر:
اإلشراك بالله ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمني الغموس)(.)2

ولقد اختلف العلماء في اليمني الغموس هل جتب فيها الكفارة؟ على قولني:
الق��ول األول :أنه��ا ميني مكر وخديعة وكذب فال تنعقد وال كفارة فيها ،وهو رأي

اجلمه��ور ،قال اب��ن املنذر :وهذا قول مال��ك بن أنس ومن تبعه من أه��ل املدينة ،وبه

قال األوزاعي ومن وافقه من أهل الش��ام ،وهو ق��ول الثوري وأهل العراق ،وبه قال
( )1أ خرج��ه أحم��د ( .)8737قال محقق املس��ند« :إس��ناده ضعيف ،املتوكل أو أب��و املتوكل مختلف في
اس��مه ،قال احلافظ في «تعجيل املنفع��ة» (ص :)391جزم البخاري وتبعه ابن أبي حامت بأنه املتوكل،
اس��م ال كني��ة ،وق��ال أب��و حامت :ه��و مجهول ،وه��ذا هو املعتم��د .قلنا :ول��م جند في مطب��وع «اجلرح
والتعدي��ل» ( )372/8أن��ه جهله ،ولم جند أحد ًا روى عنه غير خال��د بن معدان ،وبقية يدلس تدليس
التسوية ،وقد عنعن ،وباقي رجاله ثقات».
انظر :مسند اإلمام أحمد ( )351/14حتقيق :شعيب األرنؤوط.
( )2أخرجه البخاري (.)6675
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أحمد وإس��حاق وأبو ثور وأبو عبيد ،وأصحاب احلديث وأصحاب الرأي من أهل

الكوفة(.)1

الق��ول الثان��ي :هي مي�ين جتب فيه��ا الكف��ارة( ،)2وهو مذه��ب الش��افعي ،ورواية

ألحمد ،وهو قول عطاء والزهري(.)3
األدلــــــة:

استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
خــيرا منـها فلـيأت الذي
 -1ق��ول النب��ي [( :من حلـف على ميني فرأى غيـره��ا ً
ه��و خي��ر وليكفر عن ميين��ه)( )4فإنه يدل عل��ى أن الكفارة جت��ب فيمن حلف
عل��ى فعل يفعله مما يس��تقبل فال يفعل��ه ،أو على فعل أال يفعله فيما يس��تقبل

فيفعله(.)5

 -2ق��ول الل��ه تعال��ى{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ} [البقرة .]224:قال ابن عباس :هو الرجل يحلف
مخرجا في التكفير ،وأمره أال يعتل بالله وليكفر
أال يصل قرابته فجعل الله له
ً

( )1املبس��وط ( ،)127/8حتف��ة الفقه��اء ( ،)294/2االختيار لتعليل املخت��ار ( ،)46/4التاج واإلكليل
م��ن مختصر خليل ( ،)406/4الكافي ف��ي فقه أهل املدينة ( ،)447/1املغني ( ،)496/9املبدع في
شرح املقنع (.)68/8
( )2ج��اء ف��ي نهاية املطلب (« :)304/18اليمني الغموس ،وه��ي اليمني املعقودة على ماض نفي ًا كان أو
إثبات�� ًا ،فاليم�ين منعقدة عندنا ،على معنى أنه��ا توجب الكفارة ،ولم نعن بانعقاده��ا أنها تنعقد انعقاد
العقود ثم تنحل.»..
( )3احل��اوي للماوردي ( ،)267/15نهاي��ة املطلب في دراية املذهب ( ،)304/18البيان (-487/10
 ،)488املغني (.)496/9
( )4أخرجه مسلم (.)1650
( )5شرح صحيح البخاري البن بطال (.)131/6
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عن ميينه ،واألخبار دالة على أن اليمني التي يحلف بها الرجل يقتطع بها ما ً
ال
حرام ًا هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمني(.)1

 -3أن اليم�ين الغموس من الكبائر ،وهي أعظم من أن تكفر .كما قال س��عيد بن
املسيب.

 -4وألن الكف��ارة ال ترفع إثمها ،فال تش��رع فيها( ،)2وقد وردت الس��نة بذكر إثم
اليم�ين الغم��وس ،وعقوب��ة صاحبها ف��ي اآلخرة ول��م تذكر الكـــف��ارة ،فقد

خ��رج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال :جاء أعرابي إلى النبي [ فقال:
يا رس��ول الل��ه ما الكبـــائ��ر؟ قـــال( :اإلش��راك بالل��ه) ،قال :ثم م��اذا؟ قال:

(عقوق الوالدين) ،قال :ثم ماذا؟ قال( :اليمني الغموس) ،قلت :وما اليمني

الغموس؟ قال( :التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)( ،)3وخرج
مس��لم ع��ن أبي أمامة أن رس��ول الله [ ق��ال( :من اقتطع حق امرئ مس��لم
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه اجلنة) ،فقال رجل :وإن كان ش��يئًا
يس��يرا يا رس��ول الله؟ قال( :وإن كان قضي ًبا من أراك)( ،)4ومن حديث عبد
ً

الل��ه بن مس��عود قال رس��ول الله [( :م��ن حلف على ميني صب��ر يقتطع بها

م��ال امرئ مس��لم هو فيها فاج��ر لقي الله وهو عليه غضب��ان) .فنزلت{ :ﯭ

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ }...إل��ى آخ��ر اآلي��ة( .)5ول��م يذكر
( )1الشرح الكبير على منت املقنع ( ،)189/11اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)268/6
( )2املغني البن قدامة (.)496/9
( )3أخرجه البخاري (.)6920
( )4أخرجه مسلم (.)137
( )5أخرجه البخاري ( ،)4549ومسلم (.)138
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كفارة ،فلو أوجبنا عليه كفارة لس��قط جرمه ،ولقي الله وهو عنه راض ،ولم
يس��تحق الوعيد املتوع��د عليه ،وكيف ال يكون ذلك وق��د جمع هذا احلالف
الكذب ،واستحالل مال الغير ،واالستخفاف باليمني بالله تعالى ،والتهاون

غموس��ا ألنها
به��ا وتعظيم الدني��ا؟ ولهذا قيل :إمنا س��ميت اليمني الغموس
ً
تغمس صاحبها في النار(.)1

واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:

َ -1ق ْوله َت َعا َل��ى{ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ}  ..اآلية
[املائدة ]89:وهذا عام في املاضي واملستقبل.

 -2قول الله تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ } [البقرة ،]225:واليمني الغموس مقصودة منوية.

وألنه��ا مكتس��بة بالقل��ب ،معق��ودة بخب��ر ،مقرونة باس��م الله تعال��ى ،وفيها

الكفارة(.)2

 - 3وبالقياس على ميني الطالق ،فلو حلف بالطالق لقد دخل الدار ولم يدخلها
لزمه الطالق ،وهو أمر يتعلق باملاضي ال املستقبل.

 - 4وألنه��ا ميني بالل��ه تعالى قصدها مخت��ار ًا فوجب إذا خالفه��ا بفعله أن تلزمه
الكفارة كاملستقبل(.)3

أن اليمني الغم��وس ال كفارة
والراج��ح ه��و ما ذهب إلي��ه أصحاب الق��ول األول َّ

فيها؛ لقوة أدلتهم.

( )1اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)268/6
( )2البيان للعمراني ( ،)488/10املجموع (.)13/18
( )3احلاوي (.)268/15
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وألن اليم�ين املنعق��دة مش��روعة فتصلح س��ب ًبا للكفارة ،واليم�ين الغموس حرام

محض فال تصلح موج ًبا للكفارة وال يجوز قياس احلرام على املشروع(.)1

وألن الكف��ارة ف��ي اليم�ين املنعق��دة إمنا ج��اءت لدفع ح��رج أوقع��ه املكلف على

نفس��ه في حالة غضب أو انفعال عارض ،ثم رغب في التراجع عنه ،بخالف اليمني

الغموس فإنها اتخذت وسيلة إلضاعة حق ،وانتهابه وانتهاكه.

واألصل في اليمني املنعقدة إلزام النفس بفعل ش��يء مش��روع أو مباح أو االمتناع

عنه ،وتأتي الكفارة الس��تعادة الوضع األصل��ي الذي غيرت حاله اليمني ،أما اليمني

الغم��وس فلي��س فيها إقدام على أمر مب��اح أو اإلحجام عنه ،وغايته��ا إقرار باطل أو
إبط��ال حل��ق ،وهذه يتعلق بها التوب��ة ورد احلقوق ألصحابه��ا ،وال تغني الكفارة عن

مجرد التراجع عنها.

ومما تقدم يتبني أن اليمني التي جتب فيها الكفارة هي اليمني املنعقدة فقط.
مسألة :هل جتب الكفارة في احللف بغير الله؟
ال تنعق��د اليمني باحلل��ف مبخلوق؛ كالكعب��ة ،واألنبياء ،وس��ائر املخلوقات ،وال

جت��ب الكفارة باحلنث فيها .وهو قول أكثر الفقه��اء لقول النبي [( :من كان حال ًفا،
فليحلف بالله ،أو ليصمت)(.)2

وال يصح قياس اسم غير الله على اسمه؛ لعدم الشبه ،وانتفاء املماثلة(.)3
( )1الغرة املنيفة في حتقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة (ص.)179
( )2أخرجه البخاري (.)2679
( )3البناي��ة ش��رح الهداي��ة ( ،)122/6الت��اج واإلكلي��ل ( ،)398/4األم للش��افعي ( ،)64/7امله��ذب
(( ،)95/3املغني (.)514-513
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مسألة :ميني ا ُملكره هل تنعقد؟
ال تنعقد ميني ا ُملكره على الصحيح عند جمهور الفقهاء خالف ًا ألبي حنيفة؛ لعموم

قوله [( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه)(.)1
مسألة :تعـــــدد األميــــان:
تعدد األميان له حالتان:
احلالة األولى :أن تكون األميان معلومة ،وهذه لها صور:

الص��ورة األول��ى :أن يحلف أكث��ر من مرة على أمر واحد ث��م يحنث أكثر من مرة

ً
أيض��ا ،ففي هذه احلالة علي��ه كفارة واحدة ،وهكذا كل ميني عل��ى فعل واحد أو ترك

ش��يء واحد ول��و تكررت أو تك��رر احلنث ليس فيه��ا إال كفارة واح��دة ،وذلك ألن
اليمني تنحل باحلنث(.)2

الصورة الثانية :أن يحلف على أمر معني ،ثم كفر عنه ،ثم حلف على األمر السابق

وحنث مرة أخرى فعليه الكفارة عن األخرى.

الص��ورة الثالث��ة :أن يحلف ميين ًا واحد ًا على أش��ياء مختلفة ،مث��ل أن يقول :والله

ال أزور ف�لان ،وال أكلم��ه ،وال أس��لم علي��ه ،فه��ذه فيها كف��ارة واح��دة؛ ألن اليمني
واحدٌ (.)3

الص��ورة الرابعة :أن يحلف أميانا متعددة على أش��ياء مختلفة مثل أن يقول :والله

ال آكل ه��ذا الطع��ام ،والله ال ألبس هذا الث��وب والله ال أذهب إلى مكان كذا فإنه إن
( )1البيان للعمراني ( ،)485/10احلاوي ( ،)368/15املجموع (.)9/18
( )2املهذب ( ،)115/3البيان (.)587-586
( )3املدونة ( )589/1الكافي في فقه أهل املدينة ( )447/1القوانني الفقهية (ص.)111

36

حن��ث ف��ي اجلميع كفر ثالث مرات ،وإن حنث في واح��دة كفر مرة واحدة هذا قول

أكثر أهل العلم(.)1

وقي��ل :يكف��ر كف��ارة واح��دة ما ل��م يكفر من قب��ل ،وه��ذا قول إس��حاق وبعض

احلنابلة.

الصورة اخلامسة :أن يحلف أميا ًنا متعددة على شيء واحد ،ثم يحنث ،كأن يقول:
والله ،والله ،وبالله ال أكلم فالن ًا فعليه كفارة واحدة عند اجلمهور ،خالف ًا للحنفية.
وعند بعض الش��افعية إن ن��وى التأكيد فعليه كفارة واحدة ،وإن نوى االس��تئناف

فيلزمه كفارتان(.)2

احلال��ة الثاني��ة :أن يحلف أميان ًا كثيرة ،ونس��ي عددها ،فعلي��ه أن يكفر العدد الذي

يتوق��ع أن الع��دد ال ينقص عنه ،ويغلب على الظن براءة الذمة به ،إذ ال يس��تطيع غير

ذل��ك ،قال تعالى{:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}[التغابن ،]16 :و قال تعالى{ :ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}[البقرة.]286 :

قال ابن قدامة في (الكافي)« :ومن حلف أميا ًنا كثيرة على ش��يء واحد فحنث لم

يلزمه أكثر من كفارة...

وإن حلف ميينًا واحدة على أفعال مختلفةَ ،ف َحنَث في اجلميع أجزأه كفارة واحدة،

ألنها ميني واحدة.

وإن حل��ف أميان��ا عل��ى أفع��ال فقال :والل��ه ال أكل��ت ،والله ال ش��ربت ،والله ال

َلبِ ْست؛ ففيه روايتان:

( )1املراجع السابقة.
( )2النتف في الفتاوى للسغدي ( ،)387تبيني احلقائق (.)109/3
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إحداهم��اُ :يجزئ��ه عن اجلمي��ع كفارة واح��دة ،اختارها أبو بك��ر والقاضي؛ ألنها
كفارات من جنس واحد ،فتداخلت كاحلدود.

والثاني��ة :يج��ب ف��ي كل مي�ين كف��ارة ،وه��و ظاهر ق��ول اخلرق��ي؛ ألنه��ا أميان ال
يحن��ث ف��ي إحداهن باحلنث ف��ي األخرى ،فوجب��ت في كل مي�ين كفارة بها
كاملختلفة الكفارة .قال أبو بكر :املذهب األول ،وقد رجع أحمد عن الرواية
األخرى»(.)1

( )1الكافي (.)195/4
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املبحث الثالث
خصال گفارة اليمني ،ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول :اإلطعام.
املطلب الثاني :الكسوة.
املطلب الثالث :عتق رقبة.
املطلب الرابع :الصيام.
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املطلب الأول
اإلطعـــــــام
يج��ب على م��ن حنث في ميينه وأراد أن يتراجع عن إمض��اء مقتضاه أن يكفر عن

ميينه بإحدى اخلصال الش��رعية التي سنها الشارع احلكيم ،وأول هذه اخلصال حسب

ترتيب الشارع هي اإلطعام:

صفة من يستحق اإلطعام:
ذكر الله { صفة من يستحق اإلطعام في كفارة اليمني وهم املساكني.
واملس��كني ه��وَ :م ْن ال مال له ،أو له م��ال ال يكفيه هو ومن يعول ،وليس عنده من

يعوله.

ق��ال رس��ول الل��ه [( :لي��س املس��كني ال��ذي يطوف عل��ى الن��اس ت��رده اللقمة

واللقمتان ،والتمرة والتمرتان ،ولكن املس��كني الذي ال يجد غنى يغنيه ،وال يفطن به
فيتصدق عليه ،وال يقوم فيسأل الناس)(.)1

ق��ال ابن قدامة« :والذين جتزئ كس��وتهم ،هم املس��اكني الذين يج��زئ إطعامهم؛

ألن الل��ه  -تعالى ق��ال{ :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ} [املائدة . ]89:فينصرف الضمير إليهم.)2(»..
( )1أخرجه البخاري ( ،)1476ومسلم (.)1039
( )2املغني (.)546/9
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ويدخل في املسكني الفقير ،ألنه أشد حاجة.
وذك��ر اب��ن تيمي��ة أن اس��م (الفقي��ر) إذا أطلق دخل في��ه املس��كني وإذا أطلق لفظ

(املس��كني) تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدهما غير اآلخر؛ فاألول كقوله{ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [البق��رة ،]271:وقول��ه{ :ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ} ،والثان��ي كقول��ه{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

[التوبة.)1(]60:

مقدار الطعام:
لم يرد نص ش��رعي ف��ي مقدار الطعام ونوعه ،بل ورد الن��ص مطلق ًا من التحديد

والتعيني ،وبالتالي اختلف العلماء فيه بس��بب اختالفهم في تأويل قوله تعالى{ :ﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧ} [املائدة ]89:وهذه أقوالهم:

ً
أوال :احلنفية :ورد في املبسوط« :لكل مسكني نصف صاع من حنطة»( .)2
ثاني�� ًا :عن��د املالكية :قال س��حنون :قل��ت :أرأيت كم إطعام املس��اكني ف��ي كفارة

اليمني؟

قال :قال ٌ
مالك :مد مد لكل مسك ٍ
ني.
قال ٌ
مالك :وأما عندنا هاهنا فليكفر مبد النبي  -عليه الصالة والسالم  -في اليمني

بالله مد مد ،وأما أهل البلدان فإن لهم ً
عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من

عيشهم ،يقول الله{ :ﯣﯤﯥﯦ ﯧ} [املائدة.)3 (]89 :
( )1مجموع الفتاوى (.)167/6
( )2املبسوط (.)152/8
( )3املدونة (.)591/1
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ٍ
حنطة
ثالث ًا :الشافعية :قال الشافعي :ويجزئ في كفارة اليمني مد مبد النبي [ من
وال يجزئ أن يكون دقي ًقا وال س��وي ًقا ،وإن كان أهل ٍ
بلد يقتاتون الذرة ،أو األرز ،أو
ٍ
جنس واحدٌ من هذا مد مبد النبي [ (.)1
التمر أو الزبيب أجزأ من كل

ٍ
حنطة أو ٍ
رابع ًا :احلنابلة :لكل مسك ٍ
مترا
ني مد من
دقيق ،أو رطالن ً
خبزا ،أو مدان ً

شعيرا (.)2
أو
ً

خامس ًا :الظاهرية :قال ابن حزم« :وال يجزئ إال مثل ما يطعم اإلنسان أهله ،فإن

كان يعط��ي أهله الدقيق ،فليعط املس��اكني الدقي��ق ،وإن كان يعطي أهله احلب فليعط

املس��اكني احل��ب ،وإن كان يعط��ي أهله اخلبز ،فليعط املس��اكني اخلبز ،ومن أي ش��يء
أطعم أهله فمنه يطعم املساكني ،وال يجزئه غير ذلك أصال ،ألنه خالف نص القرآن
ويعطي من الصفة ،واملكيل الوسط  -ال األعلى وال األدنى  -كما قال {»(.) 3
واخلالصة أن آراء الفقهاء انتهت إلى أربعة أقوال:
الق��ول األول :أن مق��دار إطع��ام املس��كني هو ُمد م��ن الطعام ،وهو ق��ول املالكية

والشافعية.

الق��ول الثاني :أن مقداره مد من بر أو نصف صاع من متر أو ش��عير لكل مس��كني

وهو مذهب أحمد.

القول الثالث :أن مقداره نصف صاع ،ويقدر مبُدين ،وهو قول احلنفية.
( )1األم للشافعي (.)67/7
( )2املغني البن قدامة (.)540/9
( )3احمللى (.)341/6

43

الق��ول الراب��ع :التقدير بحس��ب حال الش��خص وعرفه ،وهو مذه��ب الظاهرية،

ومذهب مالك في غير أهل املدينة.
األدلـــــة:

استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1ما ورد عن الصحابة :عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت ] قال :مد من حنطة
لكل مسكني(.)1

وع��ن ناف��ع عن اب��ن عمر ] أنه كان إذا حنث أطعم عش��رة مس��اكني لكل
مسكني مد من حنطة باملد األول(.)2

 -2واس��تدلوا بعمل أهل املدينة :عن يحيى بن س��عيد عن س��ليمان بن يسار قال:
أدرك��ت الن��اس وه��م يعطون في طعام املس��اكني م��د ًا ،مد ًا وي��رون أن ذلك

يجزئ عنهم(.)3

واستدل أصحاب القول الثاني بالذي استدل به أصحاب القول األول ،ومبا روى

أحمد بس��نده عن أبي زيد املدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وس��ق شعير
فقال رسول الله [ للمظاهر( :أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر)(.)4

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( ،)12206سنن الدار قطني (.)4336
( )2مصنف ابن أبي شيبة (.)12207
( )3أخرجه مالك في املوطأ ( ،)1746والبيهقي في السنن الكبرى ( ،)19976وانظر :التفسير من سنن
سعيد بن منصور (.)789
( )4انظر :التكميل ملا فات تخريجه من إرواء الغليل (ص ،)147السنن الكبرى (.)644/7
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ق��ال اب��ن قدامة :فإن مدي ش��عير مكان مد بر ،وألن فدي��ة األذى نصف صاع من

التمر والشعير بال خالف(.)1

واستدل أصحاب القول الثالث بالقياس على فدية األذى في احلج والعمرة.
فعن عبد الله بن معقل قال :جلست إلى كعب بن عجرة ] فسألته عن الفدية؟

حملت إلى رس��ول الل��ه [ والقمل يتناثر
فق��ال :نزلت ف��ي خاصة وهي لكم عامة
ُ
عل��ى وجه��ي فقال( :ما كنت أرى الوجع بلغ بك م��ا أرى أو ما كنت أرى اجلهد بلغ
بك ما أرى ،جتد ش��اة) فقلت :ال .فقال( :فصم ثالثة أيام أو أطعم س��تة مساكني لكل

مسكني نصف صاع)(.)2

واس��تدل أصحاب القول الراب��ع بظاهر القرآن بأن الله تعالى ل��م يقدر حد ًا معين ًا

لإلطعام سوى عرف وحال َم ْن لزمته الكفارة.

وبالنظر إلى مختلف األدلة جند أنها تدور على أمرين:
 - 1التقدير بالشرع عن طريق القياس.
 - 2التقدير بالعرف.
وميك��ن حمل م��ا ورد عن الصحاب��ة من التقدير بامل��د أو نصف الص��اع بناء على

العرف العام اجلاري كونه يتحقق به اإلطعام.

وبن��اء على ذل��ك ،وكون الكف��ارة باإلطع��ام من باب املواس��اة ،وحتقي��ق الرعاية

والتكاف��ل االجتماع��ي ف��إن حص��ول مقتض��ى التكفي��ر باإلطع��ام يص��ح ويج��زئ

باألمرين:

( )1املغني (.)142/3
( )2أخرجه البخاري (.)1816
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إم��ا بتقدي��ر علم��اء كل بل��د الق��در واحلد الوس��ط ال��ذي يحصل ب��ه املقصود من

اإلطعام.

أو بإفت��اء كل ش��خص بعين��ه بإخراج القدر ال��ذي ميكنه من خ�لال وضعه وحاله

اخلاص الذي يطعم به أهله ويخرج من الوسط.

يق��ول ابن تيمية « :eوإذا اختار أن يطعم عش��رة مس��اكني فل��ه ذلك ،ومقدار ما

يطع��م مبن��ي على أص��ل ،وهو أن إطعامه��م هل هو مق��در بالش��رع أو بالعرف؟ فيه
قوالن للعلماء :منهم من قال :هو مقدر بالش��رع وهؤالء على أقوال :منهم من قال:
صاعا من ش��عير ،أو نص��ف صاع من بر ،كقول
صاعا من متر ،أو ً
يطع��م كل مس��كني ً
أب��ي حنيفة وطائفة ومنه��م من قال :يطعم كل واحد نصف صاع من متر وش��عير ،أو
ربع صاع من بر ،وهو مد كقول أحمد وطائفة.

ومنه��م م��ن قال :بل يجزئ ف��ي اجلميع مد م��ن اجلميع ،كقول الش��افعي وطائفة

والقول الثاني :أن ذلك مقدر بالعرف ،ال بالش��رع ،فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما

ونوعا .وهذا معنى قول مالك.
يطعمون أهليهم قدرا
ً

ق��ال إس��ماعيل ب��ن إس��حاق :كان مال��ك يرى ف��ي كف��ارة اليمني أن امل��د يجزئ

باملدينة.

قال مالك :وأما البلدان فإن لهم عيش��ا غير عيش��نا فأرى أن يكفروا بالوس��ط من

عيش��هم لقول الله تعال��ى{ :ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ} [املائدة]89:
وهو مذهب داود وأصحابه مطل ًقا.

واملنق��ول عن أكثر الصحاب��ة والتابعني هذا القول ،ولهذا كانوا يقولون األوس��ط

خب��ز ولنب ،خبز وس��من ،وخبز ومت��ر .واألعلى خبز وحلم ،وقد بس��طنا اآلثار عنهم
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في غير هذا املوضع ،وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة

واالعتبار ،وهو قياس مذهب أحمد وأصوله ،فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه

يرج��ع في��ه إلى العرف ،وهذا لم يقدره الش��ارع فيرجع فيه إلى العرف ،ال س��يما مع

قوله تعالى {ﯣﯤﯥﯦ ﯧ} [املائدة.)1(»..]89:
اإلطعام له ثالث كيفيات:

األولى :أن يصنع طعام ًا يكفي عشرة مساكني ثم يدعوهم؛ وذلك ألن الله تعالى

أطل��ق فق��ال{ :ﯠﯡﯢ}[املائ��دة ]89 :ف��إذا صنع طعام�� ًا وتغدّ وا ،أو

تعشوا فقد أطعمهم.

ق��دره بعض
الثاني��ة :إعط��اء احلب غي��ر مطبوخ ،لكل مس��كني نصف صاع ،وقد َّ

العلم��اء بنح��و كيلو من األرز – مث ً
ال  -لكل واحد ،فيكون عش��رة كيلوات للجميع،
ويحس��ن في هذه احلال أن يجعل معه ما ّ ِ
يؤدمه من حلم أو نحوه ،ليتم اإلطعام؛ ألن

الله تعالى يقول { :ﯠ ﯡﯢ}[املائدة.)2(]89 :

ودلي��ل التقدير بنصف صاع حدي��ث كعب بن ُعجرة ] ،حني أذن له النبي [

فعي لكل مسكني نصف
أن يحلق ،ويطعم ستة مساكني ،لكل مسكني نصف صاعَ ،نّ
صاع ،فيقاس عليه البقية.

الثالثة :إعطاء قيمة اإلطعام – وهذه املسألة -فيه اختالف بني العلماء نذكرها في

موضعها الحق ًا.

( )1الفتاوى الكبرى (.)199-198/4
( )2الشرح املمتع البن عثيمني (.)160/16
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واألص��ل في تقدير احلاجة الفعلي��ة للفرد في اليوم مراع��اة الظروف االجتماعية

والفردية لكل ش��خص بحسبه ،وميكن ملتولي الصرف أن يتحرى ملعرفة ما يسد تلك
احلاجة وينبغي في مثل هذه األمور االستعانة بأهل اخلبرة املوثوق بهم شرع ًا.
العدد املعتبر في اإلطعام:
اتفق العلماء على أن من أطعم عدد عش��رة مس��اكني فقد أج��زأه ،وقام باملطلوب
منه شرع ًا.
واختلفوا في اشتراط العدد عشرة ،ويتفرع عن هذه املسألة مسألتان:
املسألة األولى :هل يجزئ إطعام مسكني واحد في عشرة أيام متفرقة؟
املسألة الثانية :هل يجزئ إطعام مسكني واحد في يوم واحد دفعة ما يكفي عشرة

مساكني؟

املسألة األولى :هل يجزئ إطعام مسكني واحد في عشرة أيام متفرقة؟
القول األول :ال يجزيه إال أن يطعم عش��رة مس��اكني ،وهو قول مالك والش��افعي

وأحمد(.)1

القول الثاني :إن أطعم مس��كينا واحدا عش��رة أيام أجزأه ،وهو قول أبي حنيفة(،)2

ورواي��ة عن أحم��د حكاها عنه أبو اخلط��اب( ،)3وهو مذهب احلنابل��ة عند عدم توفر

العدد املذكور(.)4

( )1الكاف��ي في فقه أهل املدينة ( ،)453/1بداية املجتهد ( ،)181/2مختصر املزني ( ،)399/8املغني
البن قدامة (.)538،543/9
( )2حتفة الفقهاء ( ،)241/2بدائع الصنائع (.)104/5
( )3املغني البن قدامة (.)543/9
( )4املغني البن قدامة ( ،)543/9عمدة الفقه (.)125
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والس��بب ف��ي اختالفهم هل الكفارة ح��ق واجب للعدد املذك��ور ،أو حق واجب

عل��ى املكف��ر فقدر بالعدد املذكور؟ فإن قلنا :إنه ح��ق واجب للعدد كالوصية; فال بد

من اشتراط العدد .وإن قلنا :حق واجب على املكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك
إطعام مسكني واحد على عدد املذكورين ،واملسألة محتملة(.)1
األدلــــة:
استدل أصحاب القول األول:
بظاهر النص الذي حدد العدد املطلوب إطعامه ،وهو عش��رة مس��اكني ،فالله أمر

بفع��ل اإلطع��ام املتعدي إلى املطعوم وقرنه بعدد فلم يجز االقتصار على بعض العدد

كما لم يجز االقتصار على بعض الطعام(.)2
واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن النص ورد بإطعام عشرة مساكني ،وهذا يشمل إطعام عشرة مساكني ،ويشمل

إطعام ما يكفي عش��رة مس��اكني سواء أطعم عشرة مس��اكني أو ال ،فإذا أطعم مسكينًا
واحدً ا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكني فقد وجد إطعام عشرة مساكني فخرج

ع��ن العه��دة ،باعتبار أن صفة املس��كني ف��ي الواحد موجودة في كل ي��وم على حدة،
ألن اإلطعام لدفع اجلوعة وسد املسكنة ،وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة؛ ألن

اجلوع يتجدد ،واملس��كنة حتدث في كل يوم ،ودفع عش��ر جوعات عن مسكني واحد
( )1بداية املجتهد (.)181/2
( )2الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)453/1بداية املجتهد ( ،)181/2مختصر املزني ( ،)399/8احلاوي
للماوردي ( ،)513/10املغني البن قدامة (.)538،543/9

49

في عش��رة أيام في معنى دفع عش��ر جوعات عن عش��رة مساكني في يوم واحد أو في

عشرة أيام ،فكان هذا إطعام عشرة مساكني معنى فيجوز(.)1

املسألة الثانية :هل يجزئ إطعام مسكني واحد في يوم واحد دفعة؟
العلم��اء الذي منعوا إطعام مس��كني واحد في أيام متفرقة مينعون إطعام مس��كني

واحد في يوم واحد دفعة واحدة من باب أولى.
واملجيزون اختلفوا في ذلك:

فمنهم من منع إطعام مس��كني واحد طعام عش��رة في يوم واحد وهو املشهور في

مذه��ب أبي حنيفة؛ ألن الله تعالى أمر بس��د جوعة عش��رة مس��اكني جملة أو متفرقا

على األيام ولم يوجد.

واألص��ل ف��ي الطعام هو طع��ام اإلباحة إذ ه��و املتعارف ف��ي اللغة وه��و التغدية

والتعشية لدفع اجلوع وإزالة املسكنة وفي احلاصل دفع عشر جوعات وهذا في واحد
في حق مسكني واحد ال يكون فال بد من تفريق الدفع على األيام(.)2

ومنهم من أجازه()3؛ ألنه دفع ما يتحقق به اإلطعام لعشرة أو لواحد في عشرة أيام

متفرقة ،إذ ال فرق ،وال دليل على وجوب تعدد األيام.

وأجاز البعض دفع الطعام ملسكني واحد في يوم واحد بشرط أن يكون على دفعات

متفرقة في أوقات مختلفة؛ ألن احلاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد(.)4

( )1بدائ��ع الصنائ��ع ( ،)105 -104/5املبس��وط ( ،)17/7حتف��ة الفقه��اء ( ،)341/2االختيار لتعليل
املختار (.)166/3
( )2انظر :بدائع الصنائع ( ،)105/5االختيار لتعليل املختار ( ،)166/3بداية املبتدي (ص.)82
( )3بدائع الصنائع (.)105/5
( )4العناية شرح الهداية (.)272/4
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ومس��ألة العدد في املسألتني الس��ابقتني محتملة ملختلف األقوال ،باعتبار النظرين

الظاهري واملقاصدي املصلحي ،وميكن التعليق على االختالف السابق مبا يلي:

 -1الع��دد ال��ذي يحصل ب��ه املقصود هو املذك��ور في القرآن الكرمي وهو عش��رة
مس��اكني لتعميم س��د احلاجة على العدد املذكور ،وال يجوز العدول عن هذا

العدد إال لعذر أو غرض شرعي.

 -2إذا لم يوجد العدد املعتبر جاز إطعام العدد املتوفر ،فإن كانوا خمسة أطعمهم
يومني ،أو أطعم كل مسكني طعام اثنني.

 -3إذا ل��م يوجد إال مس��كني واحد جاز إطعامه عش��رة أيام ،فإن ش��ق ذلك جاز
إطعامه طعام عشرة مساكني دفعة واحدة.

 -4يجوز دفع الطعام ألس��رة محتاجة إذا كانت أش��د حاجة من غيرها ،ولو كان
العدد أقل من عشرة.

ق��ال اب��ن قدامة« :وقال أبو عبي��د :إن خص بها أهل بيت ش��ديدي احلاجة ،جاز،

بدليل أن النبي [ قال للمجامع في رمضان ،حني أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله:

(أطعم��ه عيال��ك) وألن��ه دفع حق الل��ه  -تعالى  -إلى من هو من أهل االس��تحقاق،
فأجزأه ،كما لو دفع زكاته إلى واحد»(.)1

( )1املغني (.)543/9

51

املطلب الثاين
الکسوة
الكس��وة إحدى اخلصال التي ش��رعت كف��ارة للخروج من مقتض��ى اليمني ،وال

تدخل في كفارة غير كفارة اليمني.

والكس��وة :اس��م ملا يكتس��ى به ،واملقصود منها رد العريِ ،
��و ُة ُ
والك ْس��و ُة:
والك ْس َ

اللباس .يقال :كس��وت فال ًنا أكس��وه كسوة إذا ألبسته ثو ًبا أو ثيا ًبا فاكتسىْ ،
واكت ََسى:
واكت ََس ِ
لبس الكس��وة ،واجلميعُ :
الك َسىْ .
ت األرض بالنبات :تغطت به .والنسبة إلى

سائي ِ
ِ
ساوي .وتثنيته :كساءان وكساوان(.)1
وك
ّ
الكساءِ :ك ّ
وكل ثوب يصير به مكتس ًيا يسمى كسوة وإال فال.

فإذا اختار احلانث الكس��وة كس��ا عش��رة مساكني كل مس��كني ما ينطلق عليه اسم

الكسوة.

حد الكسوة املجزئة:
أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكني أحد أنواع كفارة اليمني ،وأن احلالف

مخير بني العتق واإلطعام والكس��وة ،لقول��ه تعالى{ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ}[املائ��دة ،]89:ولكنهم اختلفوا في القدر
املجزئ من الكسوة.

( )1العني ( ،)392-391/5لسان العرب (.)223/15
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املذهب احلنفي:
روي عن أبي حنيفة وأبي يوس��ف أن أدناه ما يستر عامة بدنه فال يجوز السراويل

ألن البسه يسمى عريا ًنا عر ًفا .وعن محمد :أدناه ما جتوز فيه الصالة فال يجوز اخلف
وال القلنسوة ألن البسهما ال يسمى مكتسيا ولهذا ال جتوز فيها الصالة.)1(..
املذهب املالكي:
يق��ول القراف��ي« :إن الكس��وة أطلق��ت ف��ي اآلية على الكس��وة الش��رعية وهي ما

يجــ��زئ فيه الصالة ألن القاعـــدة حمل كـ�لام كل متكلم على عرفه ولقوله تعـــالى
{ ﯨﯩ} [املائدة .]90:فأضاف الكسوة إليهم فيعتبر حالهم.)2(»..
املذهب الشافعي:
«وإن أراد أن يكفر بالكسوة كسا كل مسكني ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص

أو س��راويل أو إزار أو رداء أم مقنع��ة أو خم��ار ألن الش��رع ورد ب��ه مطلق��ا ولم يقدر

فحمل على ما يسمى كسوة في العرف.)3(»..
املذهب احلنبلي:

«وتقدر الكس��وة مبا يجزئ في الصالة ،وهو ث��وب للرجل ،وللمرأة درع وخمار

يس��تر جميعها .وال يجزئ الس��راويل ،وال إزار وحده؛ ألن التكفير عبادة تعتبر فيها
الكسوة ،فأشبهت الصالة .وجتزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف ،وسائر ما

( )1االختيار لتعليل املختار (.)48/4
( )2الذخيرة (.)64/4
( )3املهذب للشيرازي (.)116/3
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يس��مى كسوة؛ ألن الله تعالى لم يعني جنس��ها ،فوجب أن ال يتعني .وجتوز كسوتهم
من اجلديد واللبيس ،إال أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس ،فال يجزئ.)1(»..
املذهب الظاهري:
يقول ابن حزم« :وأما الكس��وة  -فما وقع عليه اس��م كسوة :قميص ،أو سراويل،

أو مقنع ،أو قلنس��وة ،أو رداء ،أو عمامة ،أو برنس ،أو غير ذلك ،ألن الله تعالى عم

ولم يخص.

ول��و أراد الل��ه تعال��ى كس��وة دون كس��وة لب�ين لن��ا ذل��ك {ﰖﰗ ﰘﰙ}

[مرمي ]64:فتخصيص ذلك ال يجوز»(.)2

يقول ابن رش��د في املجزئ من الكسوة...« :فإن ً
مالكا رأى أن الواجب في ذلك

هو أن يكس��ي ما يجزئ فيه الصالة ،فإن كس��ا الرجل كسا ثو ًبا ،وإن كسا النساء كسا

وخمارا.
درعا
ثوبني ً
ً

وقال الش��افعي ،وأبو حنيفة :يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه االس��م :إزار ،أو

قميص ،أو سراويل ،أو عمامة .وقال أبو يوسف :ال جتزي العمامة ،وال السراويل.

وس��بب اختالفه��م ه��ل الواج��ب األخ��ذ بأقل دالل��ة االس��م اللغ��وي أو املعنى

الشرعي»(.)3

من خالل النقوالت املتقدمة جند أن أقوال الفقهاء انحصرت في قولني ،هما:
( )1الكافي في مذهب أحمد ( ،)194/4املغني (.)545/9
( )2احمللى باآلثار (.)343/6
( )3بداية املجتهد (.)180/2
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القول األول :يجزئ في الكس��وة أقل ما ينطلق عليه االس��م ،وهو مذهب احلنفية

والشافعية ،وإن اختلفوا في تفصيالت بعض األلبسة.

الق��ول الثان��ي :املجزئ من الكس��وة ما يجزئ ف��ي الصالة ،وهو مذه��ب املالكية

واحلنابلة ،ورأي محمد بن احلسن من احلنفية.
األدلــــة:
استدل أصحاب القول األول:

 -1أن الش��رع ورد بالكس��وة مطلقة ،وليس له عرف يحم��ل عليه ،فوجب حمله
على ما يقع عليه اس��م الكس��وة ،واس��م الكس��وة يقع على العمام��ة واملقنعة

واخلمار والسراويل ،فأجزأه ،كالقميص(.)1

 -2م��ا ورد ع��ن الصحاب��ي عمران بن احلصني :أن رجال س��أله عن الكس��وة في
الكف��ارة؟ فق��ال له عمران :أرأيت لو أن وفدً ا دخلوا على أميرهم فكس��ا كل

رجل منهم قلنسوة ،قال الناس :إنه قد كساهم؟(.)2
واستدل أصحاب القول الثاني:

 -1أن الكس��وة أح��د أنواع الكف��ارة ،فلم يجز فيه ما يقع عليه االس��م ،كاإلطعام
واإلعتاق.

 -2وألن التكفي��ر عب��ادة تعتب��ر فيه��ا الكس��وة ،فل��م يج��ز فيه��ا أق��ل مم��ا ذكرناه،
كالصالة.

 -3وألنه مصروف إلى املساكني في الكفارة ،فيتقدر ،كاإلطعام.
( )1البيان للعمراني (.)589/10
( )2احمللى باآلثار (.)343/6
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 -4وألن الالبــ��س م��ا ال يس��تر عــورته إمنا يس��مى عـريا ًنا ،ال مكتس�� ًيا ،وكذلك
البس الس��روال وحــده ،أو مئزر ،يس��مى عريـا ًنا ،ف�لا يجــزئه؛ لقول الله -

تعالى { :ﯨﯩ} [املائدة.)2( )1(]89:
والراجح فيما يبدو لي ما يلي:

ً
أوال :من حيث القدر املجزئ فيكون مبا يس��تر العورة ،وتصح به الصالة ،ويصح

عرف ًا أن يطلق عليه كسا ًء.

بالع��رف ،فلكل بلد عادات��ه وتقاليده في
ثاني�� ًا :من حيث الصف��ة والنوع ،فيتقدر ُ

اللب��اس ،فما يصح أن يكون كس��ا ًء ف��ي بلد فهو املجزئ ،وبالتال��ي ،فيجزئ الثوب،
ويجزئ اإلزار والرداء ،ويجزئ البنطلون والقميص ،ونحو ذلك.

( )1املغني ()545/9
( )2املوسوعة الفقهية (« :)256-255/34أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكني أحد أنواع كفارة
اليمني ،وأن احلالف مخير بني العتق واإلطعام والكسوة ،لقوله تعالى{ :ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ}[املائ��دة .]89 :ولكنه��م اختلفوا في القدر املجزئ من الكس��وة فذه��ب املالكية واحلنابلة

ومحم��د م��ن احلنفية ،إلى أنها تتقدر مبا تصح به الصالة فيه ،ف��إن كان رجال فثوب جتزئ الصالة فيه،
وإن كان��ت ام��رأة ف��درع وخمار ،أي م��ا تصح صالتها فيه ،وذه��ب احلنفية غير محمد إلى أن كس��وة
املس��كني تتقدر مبا يصلح ألوس��اط الن��اس ،وال يعتبر فيه حال القابض ،وقي��ل :يعتبر في الثوب حال
القاب��ض ،إن كان يصل��ح له يج��وز وإال فال .ومبا ينتفع به فوق ثالثة أش��هر؛ ألنها أكثر من نصف مدة
الثوب اجلديد ،وعليه فال يش��ترط أن يكون جديدا .ومبا يستر عامة البدن كاملالءة أو اجلبة أو القميص
أو القباء ال الس��راويل؛ ألن البسه يس��مى عريانا ،وال العمامة وال القلنسوة إال باعتبار قيمة اإلطعام.
وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في الكسوة الواجبة بسبب الكفارة كل ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه،
كقمي��ص أو عمام��ة أو إزار أو رداء أو طيلس��ان أو مندي��ل أو جبة أو قب��اء أو درع من صوف ،ال خف
وقفازي��ن ومكعب وقلنس��وة .وال يش��ترط صالحيت��ه للمدفوع إليه فيجوز س��راويل صغي��ر لكبير ال
يصل��ح له؛ لوقوع اس��م الكس��وة عليه ،ويجوز لبيس لم تذهب قوته ،ف��إن ذهبت قوته فال يجوز ،وال
يج��وز جن��س العني من الثياب ،ويجوز املتنجس منه ألنه ميكن تطهيره ،وعليه أن يخبر من يعطيه إياها
بتنجسها حتى يطهرها منها».
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مسألة العدد املعتبر في الكسوة:
يقال فيها ما قيل في موضوع اإلطعام ،املتقدم ذكره.
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املطلب الثالث
عتـــــق رقبـــة
تعريف العتق:
العتق لغة :بكس��ر العني وس��كون التاء :احلرية واخللوص ،مشتق من قولهم :عتق

الفرس ،إذا سبق ،وعتق الفرخ :طار واستقل وخلص(.)1

وش��رع ًا :هو حترير الرقبة وتخليصها من الرق ،وإزالة امللك عنها ،وتثبيت احلرية

لها(.)2

فضـــله:
العت��ق م��ن أفض��ل القربات وأج��ل الطاع��ات ،ملا جاء ف��ي فضل العت��ق من قوله
ّ
ال��رق ،وقد ورد ذلك
تعال��ى{ :ﮬﮭ} [البلد ]13:يعني :تخليص الش��خص من
في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة واخلير ملن س��لكها؛ أال وهي :عتق الرقاب.
وحديث أبي هريرة ] في فضل العتق ،قال :قال رس��ول الله [( :من أعتق رقبة
مسلمة أعتق الله بكل عضو منها ،عضوا منه من النار)( ،)3وعن أبي أمامة ] أيض ًا

ع��ن النبي [ قال( :أميا امرئ مس��لم أعتق امرأ مس��لم ًا كان فكاكه م��ن النار،)4()...
احلديث .والنصوص في فضل العتق كثيرة جد ًا.

( )1مقاييس اللغة ( ،)219/4جمهرة اللغة (.)402/1
( )2مغني احملتاج ( ،)445/6املغني البن قدامة (.)291/10
( )3أخرجه البخاري ( ،)6715ومسلم (.)1509
( )4أخرجه الترمذي ( ،)1547وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
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احلكمة من مشروعيته:
ش��رع العت��ق في اإلس�لام لغايات نبيل��ة ،وحكم بليغ��ة .فمن ذل��ك :أنه تخليص

اآلدمي من ضرر الرق ،وملك نفس��ه ،ومتكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب

إرادته واختياره.

ولق��د حرص اإلس�لام عل��ى حتري��ر العبيد فجعله��ا كف��ارة لعدد م��ن املخالفات

الشرعية.

إن الف��رد -في التصور اإلس�لامي -كائن كرم��ه الله وفضله ،وأعل��ى من قيمته،

ومنح��ه اإلرادة واالختي��ار ،التي تعتب��ر من أبرز خصائص هذا التك��رمي ،وجعل يده

مبسوطة على العالم وما فيه باستخالفه له ،هذا ما يؤكده القرآن الكرمي بقوله تعالى:

{ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ }...اآلية [اإلسراء.]70:

والعبودي��ة واالس��ترقاق تنافي م��ن حيث األصل مب��دأ التكرمي ال��ذي منحه الله

اإلنسان ،بسلب احلرية التي تعد أهم قيمة يتصف بها اإلنسان..
صفة الرقبة التي جتزئ في العتق:

اتف��ق الفقه��اء على أن عتق الرقبة م��ن اخلصال التي جتزئ في كف��ارة اليمني على

التخيير بينها وبني اإلطعام والكسوة ،واختلفوا في شرط اإلميان ،هل يجب أن تكون

الرقبة مؤمنة؟ على قولني:

القول األول :أن اإلميان في الرقبة ش��رط لصحة العتق ،وهو مذهب اجلمهور من

املالكية والشافعية واحلنابلة(.)1

( )1الكاف��ي ف��ي فق��ه أه��ل املدين��ة ( ،)453/1البي��ان للعمران��ي ( ،)589/10املب��دع ف��ي ش��رح املقنع
(.)22/7
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الق��ول الثان��ي :أن اإلميان ليس ش��رط ًا ،ويجزئ إعتاق أي رقبة غي��ر مؤمنة ،وهو

مذهب احلنفية ،وابن حزم ،ورواية ألحمد في الذمية خاصة(.)1

وس��بب اختالفه��م هو :هل يحم��ل املطلق على املقيد في األش��ياء الت��ي تتفق في

األحكام وتختلف في األسباب ،كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن

ق��ال :يحم��ل املطلق على املقيد في ذلك قال باش��تراط اإلميان ف��ي ذلك ،حمال على
اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى{ :ﭞﭟﭠ} [النساء،]92:

ومن قال :ال يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطالقه(.)2
األدلــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:

 -1القي��اس عل��ى كفارة القتل ،واجلامع بينهما ،أن اإلعت��اق يتضمن تفريغ العبد
املسلم لعبادة ربه ،وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده ،ومعونة املسلم ،فناسب

ذلك شرع إعتاقه في الكفارة ،حتصيال لهذه املصالح ،واحلكم مقرون بها في

كف��ارة القتل املنصوص على اإلمي��ان فيها ،فيعلل به��ا ،ويتعدى ذلك احلكم
إلى كل حترير في كفارة ،فيختص باملؤمنة ،الختصاصها بهذه احلكمة.

 -2حم��ل املطلق ف��ي كفارة اليمني «أو حتـرير رقبـة» عل��ى املقيد في كفارة القتل:
{ ﭞ ﭟ ﭠ} .كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله{ :ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ} [الط�لاق ]2:وأطلقه��ا ف��ي قول��ه{ :ﮉ ﮊ ﮋ
( )1احمللى (،)338/6
( )2بداية املجتهد (.)181/2
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ﮌ} [البقرة ]282:فحمل منه املطلق على املقيد في اشتراط العدالة
كذلك الكفارة(.)1

واستدل أصحاب القول الثاني:
ب��أن الل��ه تعال��ى أطل��ق الرقب��ة ف��ي ه��ذه الكف��ارة ،فوج��ب أن جت��زئ م��ا تناوله

اإلطالق.

الراجــــح:
ال��ذي يبدو لي أن اإلطالق ف��ي عتق الرقبة هو املراد في حتقي��ق مقتضى الكفارة،

فيج��وز عت��ق غير املس��لم مراعاة لظاه��ر النص وعدم وج��ود التقييد ،وتيس��ير ًا على
ا ُمل ْعتِق ،وإن كان األولى عتق رقبة مؤمنة.
وأما حمل املطلق على املقيد ،فهذه قاعدة لها صور وأحوال متعددة ،بعضها متفق

عليه وبعضها مختلف فيه ،والصورة التي نحن بصددها هي حمل املطلق على املقيد
فيم��ا إذا احتد احلكم ،واختلف الس��بب ،والذي يبدو لي أن حم��ل املطلق على املقيد
ال يكون إال في حال اتفاق احلكم واتفاق الس��بب ،أما إذا اختلف السبب فإن املطلق

يبق��ى على إطالق��ه ،واملقيد يبقى في محل��ه الوارد فيه فقط ،ألن اختالف األس��باب

يؤثر في األحكام ،أو في قوتها ،ومراتبها ،فش��أن القتل أعظم من ش��أن اليمني فكان
التشديد فيه أنسب ،بخالف اليمني.

ث��م بعض الذين حملوا املطلق عل��ى املقيد في العتق لم يحملوا املطلق على املقيد

في اشتراط التتابع في الصيام.

( )1احلاوي الكبير ( ،)462/10املغني (.)547/9
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وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في اآليات الثالث وجدناها مختلفة؛ فالسبب في

اآلي��ة األولى الظهار ،وف��ي اآلية الثانية احلنث باليمني ،وفي اآلي��ة الثالثة قتل املؤمن
ً
خط��أ ،وإذا نظرن��ا إلى احلك��م وجدناه واحدً ا وهو عتق الرقب��ة ،لكنه في الظهار وفي
اليم�ين مطل��ق ،وفي القت��ل مقيد ،فه��ل يحمل مطلق في ه��ذه الصورة عل��ى املقيد،
فنوج��ب في كفارة الظهار واليم�ين أن تكون الرقبة مؤمنة ً
أيضا ،هذا ما وقع اخلالف

فيه بني العلماء.
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املطلب الرابع
الصيــــــــام
الصيام أحد خصال كفارة اليمني ،وال يجزئ إال بشروط:
ً
أوال :العج��ز ع��ن اإلطعام أو الكس��وة أو العتق ،ف��إذا عجز عما س��بق فإنه ينتقل

إل��ى الصن��ف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعال��ى{ :ﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ }
[املائدة.]89:

أم��ا ِ
قادر على واح��دة من األصناف الثالثةَّ ،
فإن
إن انتق��ل إلى الصيام وهو واجد ٌ
صوم��ه هذا ال ّ ِ
«وأجمع��وا على َّ
أن احلالف الواجد
يكف��ر عن يمَ ينه( ،)1قال ا ْب ُن ا ُمل ْن ِذرْ :
لإلطعام أو الكسوة أو الرقبة ال يجزئه الصوم إذا حنث في ميينه»(.)2

أن الك َّفارة إطعام َ
وقال ابن هبيرة« :وا َتّفقوا على َّ
عش��رة مس��اكنيَ أو كس��و ُتهم أو
ٍ
تحَ رير رقبة ،واحلالف ُمخ َّير في ّ ِ
حينئذ
أي ذلك شاء ،فإن َلم َي ِجد شيئًا من ذلك انت َق َل

إلى صيام ثالثة أ َّيام»(.)3

ثاني�� ًا :وجوب النية قب��ل الفجر ،ألنه صيام واجب ،فع��ن حفصة ،عن النبي [،

قال( :من لم يبيت الصيام قبل الفجر ،فال صيام له)(.)4

( )1البحر الرائق ( ،)315/4الذخيرة ( ،)65/4احلاوي للماوردي (.)329/15
( )2اإلجماع البن املنذر (ص )157مكتبة الفرقان – عجمان ،ط1420 :2هـ 1999 -م.
( )3اختالف األئمة العلماء البن هبيرة (.)383/2
( )4أخرجه النسائي (.)2331
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ثالث ًا :التتابع في الصيام( .هل يشترط التتابع في الصيام؟):
اختلف الفقهاء في هذه املسألة على قولني:
الق��ول األول :يش��ترط التتابع ،وهو مذهب احلنفي��ة ،واحلنابلة ،وقول في مذهب

الشافعي(.)1

القول الثاني :ال يشترط التتابع ،وهو قول املالكية والشافعية(.)2
وسبب اختالفهم في ذلك شيئان:
أحدهم��ا :ه��ل يج��وز العمل بالق��راءة الش��اذة ،وذلك أن ف��ي قراءة عب��د الله بن

مسعود( :فصيام ثالثة أيام متتابعات)(.)3

والس��بب الثاني :اختالفهم هل يحــمل األم��ر مبطلق الصوم على التتابع ،أم ليس

يحمل؟ إذا كان األصل في الصيام الواجب بالشرع إمنا هو التتابع(.)4
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:

 -1قراءة ابن مس��عود ] (ثالثة أيام متتابعة) ،والقراءة الش��اذة تقوم مقام خبر
الواحد في وجوب العمل؛ ألنها منقولة عن الرسول [(.)5

( )1املبسوط ( ،)144/8احلاوي ( ،)329/15نهاية املطلب ( ،)318/18الكافي في فقه اإلمام أحمد
(.)194/4
( )2بداية املجتهد ( ،)180/2احلاوي (.)329/15
( )3تفسير الطبري (.)652/8
( )4بداية املجتهد (.)180/2
( )5املبسوط ( ،)144/8بدائع الصنائع ( ،)111/5احلاوي للماوردي (،)329/15
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قياس��ا على
 -2وألن��ه ص��وم تكفير فيه عتق ،فوجب أن يكون التتابع من ش��رطه ً
كفارة القتل والظهار(.)1

 -3حمل املطلق على ما قيد من جنس��ه كما حمل إطالق العتق في كفارة األميان
عل��ى ما قي��د في كفارة القتل من اإلميان فلزم��ه أن يحمل إطالق هذا الصيام

على ما قيد من تتابعه في القتل(.)2
استدل أصحاب القول الثاني ميا يلي:

 -1ما ورد به القرآن من إطالق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي
تتابعها وتفريقها.

 -2ال يج��ب حمله على املقيد من كف��ارة الظهار؛ لتردد هذا اإلطالق بني أصلني
يج��ب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهار ،وال يجب في اآلخر وهو قضاء
رمضان فلم يكن أحد األصلني في التتابع بأولى من اآلخر.

 -3وألن��ه صوم يتردد موجبه بني إباحة وحظر ،فوجب أن ال يس��تحق فيه التتابع
قياسا على قضاء رمضان.

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما استدلوا به.

وأم��ا قراءة ابن مس��عود ُ
ب��ي بن كعب فإمنا جتري في وج��وب العمل بها مجرى
وأ ّ ِ

خبر الواحد ،إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى س��ماعها من الرسول [ فأما إذا أطلقت
جرت مجرى التأويل دون التنزيل ،ثم لو سلمت حلملت على االستحباب وإطالقها

( )1احلاوي للماوردي (.)329/15
( )2املرجع السابق (.)329/15
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عل��ى اجل��واز ،وأما كفارة القتل فلما تغل��ظ صومها بزيادة العدد تغل��ظ بالتتابع ،وملا

تخفف صوم كفارة اليمني بنقصان العدد تخفف بالتفرقة(.)1

( )1املرجع السابق (.)330/15
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املبحث الرابع
أحگام گفارة اليمني ،ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الكفارة بني الترتيب والتخيير.
املطلب الثاني:تقدمي الكفارة على احلنث في اليمني.
املطلب الثالث :شروط كفارة اليمني.
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املطلب الأول
الگفارة بني الترتيب والتخيير
ن��ص الل��ه { على أن خصال كفارة اليمني ملن حنث ف��ي ميينه ،وأراد أن يتراجع

عن مقتضاها هي :اإلطعام ،والكسوة ،والعتق ،وصيام ثالثة أيام.
وهذه اخلصال على درجتني من حيث الترتيب والتخيير:
الدرجة األولى :التخيير:
فالذي يحنث في ميينه مخير بني ثالثة أصناف:

اإلطعام ،أو الكسوة ،أو العتق ،فأيها فعل فقد أدى ما وجب عليه ،وأجزأ عنه.
الدرجة الثانية :الترتيب:
ويك��ون بني اخلصال الثالث الس��ابقة ،وبني الصيام ،فال يج��وز أن ينتقل املكلف

إل��ى الصي��ام إال إذا عجز ع��ن القيام بإحدى اخلص��ال الثالث التي ه��ي :اإلطعام أو
الكسوة ،أو العتق( .)1لقوله تعالى{ :ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ}[املائدة.]89:
قال ابن حزم  :وما نعلم في هذا خالف ًا (.)2

( )1املبس��وط ( ،)144/8الكاف��ي ف��ي فق��ه أه��ل املدين��ة ( ،)453/1امله��ذب ف��ي فقه اإلمام الش��افعي
( ،)115/3الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)194/4
( )2احمللى (.)336-335/6
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املطلب الثاين
تقدمي الگفارة على احلنث في اليمني
اتف��ق الفقهاء عل��ى أن من حلف على ميني ثم حنث في��ه وتراجع عن إمضائه ،ثم

كفر بعد ذلك فإن الكفارة جتزئه.

واختلفوا فيما إذا كفر عن ميينه قبل احلنث ،هل جتزئ الكفارة أم ال؟
الق��ول األول :أن الكف��ارة جت��زئ قب��ل احلن��ث ،وهو رواي��ة ملالك ،وه��و مذهب

أحمد(.)1

الق��ول الثان��ي :أن الكف��ارة ال جتزئ قب��ل احلنث ،وهو ق��ول أبي حنيف��ة ،ورواية

ملالك(.)2

الق��ول الثال��ث :أن الكفارة قبل احلنث جتزئ في اإلطعام ،والكس��وة والعتق دون

الصيام ،وهو مذهب الشافعية(.)3
وسبب اختالفهم شيئان:

أحدهما :اختالف الرواية في قوله<( :من حلف على ميني فرأى

خي��را منها فليأت ال��ذي هو خير ،وليكفر ع��ن ميينه) .فإن قو ًم��ا رووه هكذا،
غيره��ا ً
( )1بداية املجتهد ( ،)182/2املغني (.)520/9
( )2املبسوط (.)147/8
( )3احلاوي ( ،)290/15البيان للعمراني (.)587/10
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وقوم رووه( :فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خير) .وظاهر هذه الرواية أن الكفارة
جتوز قبل احلنث ،وظاهر الثانية أنها بعد احلنث.
والسبب الثاني :اختالفهم في هل يجزئ تقدمي احلق الواجب قبل وقت وجوبه؟
ألنه من الظاهر أن الكفارة إمنا جتب بعد احلنث ،كالزكاة بعد احلول.
ولقائل أن يقول :إن الكفارة إمنا جتب بإرادة احلنث والعزم عليه كاحلال في كفارة
الظهار ،فال يدخله اخلالف من هذه اجلهة.
وكان س��بب اخلالف من طريق املعنى هو :هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع ،أو
مانعة له؟ فمن قال :مانعة ،أجاز تقدميها على احلنث ،ومن قال :رافعة ،لم يجزها إال
بعد وقوعه(.)1
األدلـــــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1قول��ه تعال��ى{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}[املائ��دة ،]89 :فاآلي��ة الكرمي��ة
رتبت الكفارة على اليمني املنعقدة ال على احلنث.

( )1بداية املجتهد (.)182/2
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ق��ال القرطبي« :اليمني س��بب الكفارة؛ لقوله تعال��ى{ :ﯵﯶ ﯷ

ﯸﯹ}[املائ��دة ]89 :فأضاف الكفارة إلى اليمني ،واملعاني تضاف إلى

أسبابها؛ وأيض ًا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقدميها قبل احلنث»(.)1

 -2أن النبي [ قال لعبد الرحمن بن سمرة( :إذا حلفت على ميني ،فرأيت غيرها
خيرا منها ..فكفر عن ميينك ،ثم ائت الذي هو خير)(.)3( )2
ً

 -3وع��ن أب��ي موس��ى ،عن النبي [ أنه ق��ال( :وإني  -إن ش��اء الله  -ال أحلف
عل��ى مي�ين ،فأرى غيره��ا خيرا منها ،إال كف��رت عن مييني ،وأتي��ت الذي هو
خير .أو أتيت الذي هو خير ،وكفرت عن مييني)(.)4

 -4وألنه كفر بعد وجود السبب ،فأجزأ ،كما لو كفر بعد اجلرح ،وقبل الزهوق،
والسبب هو اليمني بدليل قوله تعالى {ﯵﯶ ﯷ} [املائدة.]89:

وقوله سبحانه {ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ} [التحرمي.]2:

 -5وألن��ه ح��ق م��ال يتعلق بس��ببني يختص��ان ب��ه ،فجاز تقدمي��ه عل��ى أحدهما،
كالزكاة.

واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 -1قول��ه [( :ال تس��أل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مس��ألة وكل��ت إليها ،وإن
أعطيته��ا من غير مس��ألة أعنت عليه��ا ،وإذا حلفت على مي�ين ورأيت غيرها

( )1اجلامع ألحكام القرآن (.)275/6
( )2أخرجه البخاري ( ،)6622ومسلم ( ،)1652وأبو داود (.)3277
( )3البيان للعمراني (،)587/10
( )4أخرجه البخاري ( ،)6623ومسلم (.)1649
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خي��را منها ف��أت الذي هو خير وكفر ع��ن ميينك)( )1فاحلدي��ث رتب الكفارة
على احلنث ال على اليمني.

 -2أن مجرد اليمني ليس بسبب لوجوب الكفارة؛ ألن أدنى حد السبب أن يكون
مؤد ًيا إلى الشيء طري ًقا له ،واليمني مانعة من احلنث محرمة له فكيف تكون
موجبة ملا يجب بعد احلنث(.)2

 -3الكف��ارة إمنا ه��ي لرفع اإلثم ،وما لم يحنث لم يكن هن��اك إثم حتى ُيرفع فال
معنى لفعلها.

 -4اآلي��ة الكرمي��ة فيها إضم��ار فيصبح املعن��ى( :أي :إذا حلفت��م وحنثتم) ،ورده
مخالفوه فقالوا :بل التقدير (إذا حلفتم فأردمت احلنث.)..

 -5وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح قياس ُا على الصلوات وسائر
العبادات(.)3

وف��رق أصح��اب القول الثالث وهم الش��افعية بني تقدمي اخلص��ال الثالث ،وبني

الص��وم ،أنه عب��ادة بدنية ال حاج��ة به إلى تقدميه��ا ،فلم يجز تقدميه��ا قبل الوجوب،

كصوم رمضان(.)4

والراجح هو القول األول:
لقوة أدلته ،وألن احلنث ش��رط وليس بس��بب ،وتعجيل حق املال بعد وجود سببه
( )1أخرجه البخاري (.)6722
( )2املبسوط (.)148/8
( )3بدائع الصنائع (.)19/3
( )4البيان للعمراني (.)588/10
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وقب��ل وجود ش��رطه جائ��ز ،بدليل تعجيل ال��زكاة بعد وجود النص��اب وقبل احلول،
وكفارة القتل بعد اجلرح وقبل الزهوق.

ق��ال ابن عبد الب��ر« :وكان أبو حنيف��ة وأصحابه ال يجيزون الكف��ارة قبل احلنث؛

ألنه��ا إمن��ا جتب باحلن��ث ،والعجب لهم أنهم ال جت��ب الزكاة عنده��م إال بتمام مرور
احل��ول ،ويجي��زون تقدميه��ا قب��ل احلول من غي��ر أن يروا ف��ي ذلك مثل ه��ذه اآلثار،

ويأب��ون من تقدمي الكفارة قبل احلنث مع كثرة الرواية بذلك واحلجة في الس��نة ومن
خالفها محجوج بها»(.)1

وأما أصحاب الشافعي فهم محجوجون باألحاديث ،مع أنهم قد احتجوا بها في

البع��ض ،وخالفوه��ا في البع��ض ،وفرقوا بني ما جمع بينه الن��ص ،وألن الصيام نوع
تكفي��ر ،فجاز قبل احلن��ث ،كالتكفير بامل��ال ،وقياس الكفارة عل��ى الكفارة أولى من

قياسها على الصالة املفروضة بأصل الوضع(.)2

وال يص��ح قي��اس كفارة اليمني عل��ى الصالة وغيره��ا من العب��ادات املؤقتة؛ ألن

الص�لاة ونحوه��ا عبادة مؤقتة بوقت ل��ه بداية ونهاية فال يجوز فعله��ا قبل وقتها وال
بعد خروج وقتها بخالف الكفارة فهي غير مؤقتة وإمنا تتعلق بس��ببها ووقتها موسع،
وأم��ا الزكاة فقد قلن��ا إنه يجوز أدائها بعد وجود س��ببها ،وقبل حتقق ش��رطها فيجوز

إخراجها بعد امتالك النصاب وقبل حوالن احلول ،وقياس الكفارة على الزكاة أولى

من قياسها على الصالة.

( )1التمهيد (.)247/21
( )2املغني (.)521/9
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املطلب الثالث
شروط گفارة اليمني
لوجوب كفارة اليمني على املكلف عدة شروط ،هي:
 -1أن تك��ون اليم�ين منعقدة من مكلف على أمر مس��تقبل ممكن ،كمن حلف ال
يدخل دار فالن.

 -2أن يحلف مختار ًا ،فإن حلف مكره ًا لم تنعقد ميينه خالف ًا ألبي حنيفة.
 -3أن يك��ون قاص��د ًا لليم�ين ،فال تنعقد ب�لا قصد ،كمن يجري على لس��انه (ال
والله ،وبلى والله) في حديثه.

 -4احلن��ث ف��ي ميينه ،أو العزم على احلنث فيها ،بأن يفعل ما حلف على تركه ،أو
يترك ما حلف على فعله مختار ًا ذاكر ًا.

79

املبحث اخلام�س
مشبهات اليمني ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :النذر.
املطلب الثاني :اإليالء.
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املطلب الأول
النــــذر
تعريف النذر لغة:
النذر لغة :اإليجاب ،تقول :نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك(.)1
وفي االصطالح:
هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير الزم بأصل الشرع بكل قول يدل

عليه(.)2

وجوب الوفاء بالنذر:
األصل في وجوب الوفاء بالنذر:
الكتاب والسنة واإلجماع:
فأما الكتاب :فقوله تعالى {:ﭙ ﭚ } [اإلنسان.]7:
وأما الس��نة :فما روت عائش��ة رضي الله عنها أن النبي [ قال( :من نذر أن يطيع

الله فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه)(.)3

وأما اإلجماع :فقد أجمع املسلمون على صحة النذر في اجلملة ولزوم الوفاء به.
( )1لسان العرب ( ،)200/5مقاييس اللغة (.)414/5
( )2اإلقناع في فقه اإلمام أحمد (.)357/4
( )3أخرجه البخاري (.)6696
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عالقة النذر بكفارة اليمني:
من خالل تقس��يم العلماء للنذر وبيان أنواعه تتضح الصور التي جتب فيها كفارة

اليمني للخروج من لوازم النذر ،وهذه أقسامه:

 -1نذر الطاعة وال ّت َبرر (النذر املعلق على شرط):
كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها ،أو نقمة استدفعها ،كقوله :إن شفاني

شهرا.
الله فلله علي أن أصوم ً

فهذا القس��م يج��ب الوفاء به لآليات واألحاديث ال��واردة في وجوب الوفاء

بالنذر(.)1

وإن عج��ز الناذر عن الوفاء بالنذر؛ لكونه ال يطيق الوفاء؛ لكبر ،أو ملرض ال

يرج��ى ب��رؤه ونحوه فإن عليه كف��ارة ميني وتبرأ ذمته بذل��ك لقول ابن عباس
نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة ميني»(.)2
« :Gمن نذر ً

 -2نذر ّ ِ
اللجاج والغضب:

نذر ال ّلجاج والغضب ،وله صور ،منها(:)3
ٍ
بشرط يقصد املنع منه:
أ ) تعليق نذره
مثل :أن يقول :إن فعلت كذا فل َّله علي نذر أن أصوم س��نة ،وغرضه أن مينع نفسه

من ذلك؛ ألنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.

( )1حاشية ابن عابدين (.)738/3
( )2أخرجه أبو داود ( ،)3322وابن ماجة ( ،)2128وضعفه األلباني في ضعيف اجلامع (.)5862
( )3الش��رح الكبير للدردير ( ،)161/2حاش��ية الصاوي ( ،)250/2احلاوي للماوردي (،)362/10
البيان للعمراني ( ،)475/4العدة شرح العمدة (ص ،)510الروض املربع (ص.)701
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أو يق��ول إنس��ان مل��ن ميتنع بيمينه  -كابن��ه مث ً
نذر أن
ال  :-إن فعلت كذا فلل��ه علي ٌ

أصوم سنة ،فهذا  -أيض ًا  -يسمى نذر اللجاج والغضب ،فقصده بذلك املنع.
ب ) حمل نفسه على فعل:

مث��ل أن يق��ول :إن ل��م أفع��ل كذا فعلي ن��ذر أن أوق��ف أمالكي ،أو نق��ودي هبة،

واملقصود حمل نفسه على الفعل.
ج ) لتصديق حديثه وخبره:

مث��ل :إذا حدث بحديث فقي��ل له :هذا ليس بصحيح ،فقال :لله علي نذر إن كان

كذب ًا أن أصوم سنة.

د ) تكذيب اخلبر:
مثل :أن يحدثه شخص بشيء ،فيقول :أنت كذاب ،إن كان ما تقوله صدق ًا أموالي

كلها صدقة ،فاملقصود التكذيب.

مخير بني فعل مقتضى النذر ،أو ك ّفارة مي ٍ
ني(.)1
وحكم هذا النذر :أن الناذر ّ
حلدي��ث( :ال نذر في غضب ،وكفارته كفارة مي�ين)( ،)2أما من جهة التعليل فيقال:

إن ه��ذا مبعنى اليم�ين؛ ألنه لم يقصد بهذا الن��ذر إال املنع ،أو احلم��ل ،أو التصديق ،أو
التكذيب ،وقد قال النبي [( :إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى)(.)4()3

( )1حاشية الطحطاوي (ص.)695
( )2أخرجه النسائي ( ،)3842وضعفه األلباني في ضعيف اجلامع (.)6311
( )3أخرجه البخاري (.)1
( )4الشرح املمتع للشيخ ابن عثيمني (.)212-211/15
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 -3النذر املطلق:
وصورته أن يقول اإلنسان :لله علي نذر – فقط – ولم يعني شيئ ًا محد ًدا(.)1
فحكمه :كفارة ميني؛ لقول النبي [ في حديث عقبة بن عامر ]( :كفارة النذر

سم كفارة ميني)(.)3( )2
إذا لم ُي َّ
 -4النذر املباح:

كقوله :لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي(:)4
وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولني:
الق��ول األول :يرى احلنفية واحلنابلة أن��ه مخير بني فعله وكفارة ميني( )5ملا روى أن

امرأة أتت النبي [ فقالت :إن نذرت أن أضرب على رأس��ك بالدف فقال الرس��ول

[( :أوف بنذرك)(.)6

الق��ول الثان��ي :ذهب املالكية والش��افعية إلى أن��ه ال ينعقد نذره ،وبن��اء عليه يباح

الوف��اء به وتركه وليس على من تركه كفارة( )7حلديث أنس أن رس��ول الله [ :رأى
( )1االختيار لتعليل املختار ( ،)77/4الروض املربع (ص.)701
( )2أخرجه الترمذي ( ،)1528وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
( )3حاشية ابن عابدين (.)742/3
( )4التاج واإلكليل ملختصر خليل ( ،)494/4املجموع ( ،)455/8روضة الطالبني ( ،)303/3الكافي
في فقه اإلمام أحمد ( ،)212/4الشرح الكبير على منت املقنع (.)334/11
( )5الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ،)213/4املبدع في ش��رح املقنع ( ،)123/8الش��رح الكبير على منت
املقنع (.)334/11
( )6أخرجه أبو داود ( ،)3312وأحمد (.)23011
( )7الذخيرة ( ،)92/3مغني احملتاج ( ،)235/6املجموع (.)455/8
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رجال يهادى بني ابنني له ،فقال( :ما هذا؟) فقالوا :يا رسول الله ،نذر أن يحج ماشيا،
فقال( :إن الله لغني عن تعذيبه نفسه ،فليركب)( .)1ولم يأمر بكفارة.
الراجح:
ه��و ع��دم انعقاد النذر ،ألن النذر عب��ادة وال يقع إال على عب��ادة وطاعة لله ،وأما

قول��ه [ ملن نذرت أن تض��رب بالدف ،فإنه ينصرف إلى الس��ماح لها وعدم ممانعته
لذلك.

 -5نذر املكروه:
كن��ذر الط�لاق ونح��و ذلك ،وحكم ه��ذا النذر أنه يس��تحب أن يكف��ر كفارة ميني

ليخرج من عهدة النذر وال يفعله فإن فعله فال كفارة عليه؛ ألنه وفى بنذره(.)2
 -6نذر املعصية:

كش��رب اخلم��ر وأكل احل��رام ونحوه وحك��م هذا أن��ه ال يجوز الوفاء ب��ه بإجماع

العلماء؛ ألن النبي [ قال( :من نذر أن يعصي الله فال يعصه)(.)3
ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه:

فقال بوجوبها الثوري وإس��حاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛
( )1أخرجه أحمد (.)13866
( )2الفتاوى الكبرى البن تيمية ( .)242/3يقول ابن تيمية« :من نذر أن يطلق لم يلزمه طالق بال نزاع؛
ولكن في لزومه الكفارة له قوالن :أحدهما :يلزمه ،وهو املنصوص عن أحمد بن حنبل ،وهو احملكي
ع��ن أب��ي حنيفة :إما مطلقا .وإما إذا قصد به اليمني .والثاني :ال .وهو قول طائفة من اخلراس��انيني من
ن��ذرا ،ولم يوجب الكفارة في نذر
أصح��اب الش��افعي كالقفال ،والبغوي ،وغيرهما .فمن جعل هذا ً
الطالق :يفتى بأنه ال شيء عليه .ومن قال :عليه كفارة لزمه على قوله كفارة ميني.»..
( )3أخرجه مالك في املوطأ ( ،)1727وأحمد (.)25738
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وه��و م��روي عن ابن مس��عود وابن عب��اس وجابر وعم��ران بن حصني؛ وس��مرة بن
جندب(.)1

ويرى مالك والش��افعي؛ وأحمد في رواي��ة أنه ال كفارة عليه( )2حلديث( :من نذر

أن يعصى الله فال يعصه) ولم يأمره بالكفارة.

والراجح أن عليه كفارة ميني لقوله \( :ال نذر في معصية وكفارته كفارة ميني)(.)3

( )1املغني ( ،)82/5العناية شرح الهداية ( ،)381/2حتفة الفقهاء ( ،)339/2املغني (.)5/10
( )2احلاوي ( ،)465/15املهذب للشيرازي ( ،)441/1املغني (،)5/10
( )3أخرجه أبو داود ( ،)3290والترمذي ( ،)1524والنسائي ( ،)3834وابن ماجة (.)2125
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املطلب الثاين
اإليــــالء
تعريف اإليـــالء:
اإلي�لاء في اللغــ��ة :احللف .يقال :آلى يولي إيالء وألي��ة .وجمع األلية أاليا ،قال

الشاعر:

قليـــــل األاليا حافـــــظ ليمينـــه

إذا صدرت منــــه األليـــة بــرت

ومن��ه قوله تعال��ى{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽِ[ }...النور .]22:أي :ال

يحلف(.)1

وفي الشرع :أن يحلف الزوج أن ال يطأ امرأته مطلقا أو مدة معلومة(.)2
م��دة اإلي�لاء :إذا حلف الرج��ل أن ال يجامع زوجته مدة فال يخل��و :إما أن يكون

أقل من أربعة أشهر ،أو أكثر منها.

فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء املدة ثم يجامع امرأته ،وعليها أن تصبر ،وليس

لها مطالبته بالفيئة في هذه املدة ،وهذا كما ثبت في الصحيحني عن عائشة :أن رسول

شهرا ،فنزل لتسع وعشرين ،وقال( :الشهر تسع وعشرون).
الله آلى من نسائه ً

فأما إن زادت املدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر:

إما أن يفيء -أي يجامع -وإما أن يطلق ،فيجبره احلاكم على هذا أو هذا لئال يضر بها.

( )1الصحاح ( ،)2271/6لسان العرب (.)40/14
( )2انظ��ر :املبس��وط ( ،)19/7حتف��ة الفقه��اء (ص ،)203بداي��ة املجته��د ( ،)118/3البي��ان للعمراني
( ،)272/10املغني (.)536/7
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واألص��ل ف��ي ه��ذا ق��ول الل��ه تعال��ى { :ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧٍ}

[البق��رة ]226 :الترب��ص ه��و :االنتظ��ار{ ،ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶ} [البقرة.]227-226 :
أحكام اإليالء وعالقتها بكفارة اليمني:

 -1إذا حلف الزوج أن ال يجامع زوجته مدة معلومة دون األربعة أشهر ثم جامعها
قب��ل انقضائها ،فيجب عليه كفارة ميني( ،)1لق��ول النبي [( :من حلف على
ميني فرأى غيرها خير ًا منها ،فليأت الذي هو خير ،وليكفر عن ميينه).

 -2إذا انقض��ت امل��دة املعلوم��ة ول��م يجامع زوجته ،ف�لا كفارة علي��ه ،ألنه التزم
مبقتض��ى ميينه ،وإذا جامعها بعد ذلك ف�لا كفارة عليه أيض ًا ألن اليمني مؤقتة
مبدة معلومة.

 -3إذا حلف الزوج أن ال يجامع زوجته مدة مطلقة من دون تقدير بحد معني فيجب
عليه الكفارة إذا جامعها في أي وقت سواء قبل األربعة أشهر أو بعدها.

 -4إذا بلغ��ت م��دة االمتن��اع عن جم��اع زوجته أربعة أش��هر فللزوج��ة احلق في
املطالبة بحقها في املعاشرة عن طريق القضاء ،وعلى القاضي أن يلزم الزوج

مبعاش��رة زوجت��ه ،ويكف��ر عن ميين��ه ،أو أن يطل��ق وهو مذه��ب اجلمهور من
املالكية والشافعية ،واحلنابلة(.)3( )2

 - 5يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن يؤدي الكفارة.
( )1الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)598/2الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)161/3
( )2خالف ًا للحنفية حيث يرون أن الفيء وقته خالل وقت التربص التي هي أربعة أشهر ،وأما بعد مضي
مدةص أربعة أشهر فتكون طلقة بائنة .انظر :بدائع الصنائع (.)176/3
( )3انظ��ر :املدون��ة الكب��رى ( ،)336/2بداية املجته��د ( ،)118/3نهاي��ة املطل��ب ( ،)383/14البيان
للعمراني ( ،)301/10الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)157/3
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الف�صل الثاين
گفارة الظهار ،ويشتمل على مبحثني:
وحكمه.
املبحث األول :تعريف الظهار ُ
املبحث الثاني :خصال كفارة الظهار ،وأحكامها.

املبحث الأول
وحكمه
تعريف الظهار ُ
تعريف الظهار في اللغة:
الظهار في اللغة :مأخوذ من الظهر ،يقال :ظاهر من امرأته وتظاهر منها ,وهو أن
يقول الرجل المرأته أنت علي كظهر ُأمي(.)1
وفي االصطالح الشرعي:
تشبيه الزوج امرأته مبن حترم عليه مؤبد ًا أو مؤقت ًا(.)2
حكم الظهار:
الظهار محرم؛ لقوله تعالى{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}

[املجادل��ة , ]2:وهو من كبائر الذن��وب؛ ألن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه
اآلي��ة ,ومعن��ى اآلية :أنهم يقول��ون أمر ًا محرم�� ًا ،ومنكر ًا ،وكذب ًا منه��م ،يقولون بأن

زوجاتهم كأمهاتهم ،وهذا منكر ،وحترمي ملا أحل الله(.)3

( )1مقاييس اللغة ( ،)471/3لسان العرب (.)528/4
( )2حتف��ة الفقه��اء ( ،)211/2مواه��ب اجللي��ل ( ،)111/4نهاي��ة احملت��اج ( ،)81/7دلي��ل الطال��ب
(ص.)273
( )3املراجع السابقة.
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متى جتب كفارة الظهار؟
إذا ظاه��ر ال��زوج من زوجته ح��رم عليه أن يقربها خالل فت��رة الظهار وقبل القيام

مبقتضى الكفارة.

وال جت��ب كف��ارة الظه��ار إال عن��د الرغب��ة في الع��ودة إل��ى الزوج��ة ،والرغبة في

معاش��رتها ،لقوله تعال��ى{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ} [املجادلة.)1(]3:
آثار الظهار:
من خالل العرض السابق يتبني لنا أن الظهار تترتب عليه أمور:

األول :وجوب التوبة إلى الله تعالى لكون هذا التصرف محرم ًا ،وقد سماه الله:

{ﭶﭷﭸﭹ}[املجادلة.]2:

الثان��ي :حرمة معاش��رة الزوجة خالل فترة بقاء الظه��ار وقبل التحلل من مقتضاه

بالكفارة ،لقوله تعالى{ :ﮊﮋﮌﮍ} [املجادلة.]3:
الثالث :وجوب الكفارة املقررة شرع ًا(.)2

( )1بدائع الصنائع ( ،)236/3بداية املجتهد ( ،)124/3روضة الطالبني (.)270/8
( )2املغني (.)41 ،21/8
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املبحث الثاين
خصال گفارة الظهار ،وأحگامها
 خصــال كـــفارة الظــهار:بني الله تعالى خصال كفارة الظهار في القرآن الكرمي ،وهي:
 - 1عتق رقبة.
 - 2الصيام شهرين متتابعني.
 - 3إطعام ستني مسكين ًا

 أحكــــــام كـــــفارة الظـــهار:ً
أوال :الترتيب(:)1

فق��د ب�ين الله تعالى في كتابه الكرمي الكفارة مرتبة ،بحيث ال ينتقل املس��لم الذي

وجبت عليه الكفارة إلى خصلة إال عند العجز عن التي قبلها.
وعليه فمن أحدث ظهار ًا فيجب عليه أو ً
ال أن يعتق رقبة.

ق��ال تعال��ى { :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}[املجادلة.]3:

فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم ش��هرين متتابعني .ألن الله تعالى قال { :ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ}[املجادلة.]4:
( )1بدائع الصنائع ( ،)96/5البيان للعمراني (،)359/10
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فإن لم يستطع فيجب عليه أن ُيطعم ستني مسكين ًا.
ألن الله تعالى قال { :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ}[املجادلة]4:
ثاني�� ًا :بقاء حرمة املعاش��رة حت��ى يؤدي الكف��ارة ،فال يجوز للمس��لم الذي ظاهر

من زوجته أن يعاش��رها قبل أن يكفر بإحدى اخلصال الس��ابق ذكرها حسب الترتيب

املذكور ،ألن الله تعالى ،قال{ :ﮊﮋﮌﮍ}[املجادلة.)1( ]4:
ثالث ًا :بيان خصال الكفارة(:)2
 -1العتــــق:

يج��ب على املظاه��ر أن يعتق رقبة ،فإن لم ميلكها وكان واج��د ًا لثمنها فاض ً
ال عن

احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة ،ويعتقها.

وال يش��ترط ف��ي الرقب��ة أن تكون (مؤمن��ة)؛ ألن الن��ص ورد مطلق ًا ع��ن التقييد،

واألصل بقاؤه كذلك ،وقد تقدم احلديث عن هذا املوضوع في كفارة اليمني.
 -2الصيـــام:
ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:
أ ) عدم القدرة على عتق الرقبة ،أو كان غير قادر على شرائها.
ب) تبييت نية الصيام قبل الفجر ،ألنه صيام واجب.

( )1بداية املجتهد ( ،)127/3روضة الطالبني (.)268/8
( )2حتف��ة الفقه��اء ( ،)214/2بداي��ة املجته��د ( ،)129-128/3نهاي��ة احملت��اج ( ،)91/7املغن��ي
(.)21/8
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ج) وج��وب التتابع ،فيصوم ش��هرين متتابعني ،وال يج��وز له اإلفطار خالل
الش��هرين إال بعذر ش��رعي يبيح الفطر في رمضان ،ف��إن أفطر يوم ًا من
غي��ر عذر اس��تأنف الصيام م��ن جديد ،أو جامع ذاكر ًا خالل الش��هرين

استأنف الصيام.
 - 3اإلطعام:

من لم يستطع الصيام فينتقل إلى اإلطعام ،واملقدر بإطعام ستني مسكين ًا.
ويقال في مقدار اإلطعام لكل مسكني ،والعدد املعتبر ما قيل في كفارة اليمني.
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الف�صل الثالث
گفارة القتل ،ويشمل على ثالثة مباحث:
املبحث األول :أقسام القتــل وما يوجــب منه الكـفارة.
املبحث الثاني :خصال كفارة القتــل.
املبحث الثالث :أحكام كفارة القتل.

املبحث الأول
أقسام القتل ،وما يوجب منه الگفارة
مل��ا كان��ت النف��س اإلنس��انية مكانته��ا عظيمة عن��د الله فقد ش��رع لها م��ا يقيمها،

ويحفظه��ا ،ومن��ع وحذر من كل ما من ش��أنه أن يض��ر بها أو يتلفها ،ب��ل اع ُتبِر حفظ
النفس أحد أهم مقاصد الش��ريعة اإلسالمية التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها،
وصيانتها من كل مفسدة.

وملا كان املجتمع املس��لم كاجلس��د الواحد إذا اش��تكى منه عضو تداعت له س��ائر

األج��زاء بالس��هر واحلم��ى ،فإن اإلس�لام يفترض عدم ج��رأة املؤمن عل��ى قتل أخيه
املؤم��ن قص��د ًا وعمد ًا لعظم ذلك الفع��ل وعظم جرمه ،إال ما كان على س��بيل اخلطأ

م��ن دون قصد ،وق��د بني الله تعالى هذا األمر في كتاب��ه الكرمي بقوله{ :ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [النساء.]92:
ث��م ب�ين عقوب��ة القت��ل العم��د بقول��ه تعال��ى{ :ﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

[النساء.]93:
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أقسام القتل:
قس��م العلماء القتل إلى ثالثة أقس��ام :القت��ل العمد ،والقتل ش��به العمد  ،والقتل

اخلطأ .ولكل نوع من هذه األنواع الثالثة حقيقة وحكم يتعلق به.
 – 1القتل العمد:
وحقيقة القتل العمد :أن يقصد قتل شخص مبا يقتل غالب ًا(. )1

وم��ن هذا التعريف حلقيقة القتل العمد يتبني أنه ال يس��مى قتل عمد ،إال إذا حتقق

فيه أمران:

أحدهما :قصد الش��خص بالقتل ،فلو كان غير قاصد لقتله ،فإنه ال يس��مى عمد ًا:
كمن رمى سهم ًا يريد صيد ًا ،فأصاب شخص ًا ،فقتله.
ثانيهما :أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالب ًا .فلو أنه ضربه بعص ًا صغيرة ،أو

بحصاة صغيرة في غير مقتل ،فمات من ذلك الضرب ،فإنه ال يسمى ذلك القتل قتل
عمد ،ألن تلك الوسيلة ال تقتل في الغالب.
 –2القتل شبه العمد:
وحقيق��ة القتل ش��به العمد :أن يقص��د اجلناية مبا ال يقتل غالب�� ًا ،وال يقصد القتل.

كالضرب بالس��وط ،والعصا ،واحلجر الصغير ،والوكز باليد ،وسائر ما ال يقتل غالبا
إذا قت��ل ،فهو ش��به عمد؛ ألنه قص��د الضرب دون القتل ،ويس��مى عمد اخلطأ وخطأ
العمد؛ الجتماع العمد واخلطأ فيه ،فإنه عمد الفعل ،وأخطأ في القتل(.)2

( )1الذخي��رة ( ،)279/12امله��ذب ف��ي فق��ه اإلمام الش��افعي ( ،)170/3الكافي في فق��ه اإلمام أحمد
(.)251/3
( )2الذخيرة ( ،)282/12املغني (.)271/8
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 –3القتل اخلطأ:
وحقيق��ة القتل اخلط��أ :هو ما وقع من دون قصد اجلناي��ة وال قصد القتل ،وذلك:
كمن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله ،أو رمى صيد ًا فأصاب إنسان ًا باخلطأ (.)1
القتل املوجب للكفارة:
ً
أوال :القتل اخلطأ:

اتف��ق الفقه��اء على وج��وب الكفارة في قت��ل اخلطأ ،لقوله تعال��ى{ :ﭑﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}[النساء.)2(]92:
ثاني ًا :القتل شبه العمد:
اختلف العلماء في وجوب الكفارة من القتل شبه العمد على قولني:
القول األول :وجوب الكفارة ،وهو مذهب اجلمهور(.)3
ق��ال ابن قدام��ة« :وجتب الكفارة في ش��به العمد .ولم أعل��م ألصحابنا فيه قوال،

لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه؛ وألنه أجري مجرى اخلطأ في نفي القصاص»

()4

( )1الذخيرة ( ،)282/12الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)251/3
( )2القوانني الفقهية (ص ،)228روضة الطالبني ( ،)380/9نهاية املطلب ( .)86/17البيان للعمراني
( ،)622/11اإلنصاف (.)135/10
( )3نهاية املطلب ( .)86/17روضة الطالبني ( ،)380/9البيان للعمراني (.)622/11
( )4املغني ()516/8
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الق��ول الثان��ي :عدم وج��وب الكفارة ،وهو ق��ول في املذهب احلنف��ي ورواية في

مذهب أحمد(.)1

والراجح أن القتل شبه العمد يأخذ حكم اخلطأ بجامع عدم توفر اإلرادة والقصد

إلى القتل ،فتجب فيه الكفارة.
ثالث ًا :القتل العمد:

اختلف العلماء في وجوب الكفارة من قتل العمد على قولني:
القول األول :عدم وجوب الكفارة وهو قول اجلمهور وبه قال الثوري ،وأبو ثور،

وابن املنذر ،وأصحاب الرأي(.)2

القول الثاني :وجوب الكفارة وهو مذهب الش��افعي ،ورواية عن أحمد اختارها

ابن اجلوزي(.)3

استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1دالل��ة املفه��وم :وذل��ك أن الله تعالى ب�ين حكم قتل اخلطأ بقول��ه { :ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠ} [النس��اء .]92:ثم ذك��ر قتل العمد ،فلم

يوجب فيه كفارة ،وجعل جزاءه جهنم ،فمفهومه أنه ال كفارة فيه.

 -2ما روي أن س��ويد بن الصامت قتل رج ً
ال ،فأوجب النبي [ عليه القود ،ولم
يوجب كفارة(.)4

( )1املرجع السابق.
( )2املبسوط ( ،)84/27تبيني احلقائق ( ،)99/6القوانني الفقهية (ص.)228
( )3روض��ة الطالب�ين ( ،)380/9نهاي��ة املطلب ( .)86/17البي��ان للعمران��ي ( ،)622/11اإلنصاف
(.)136/10
( )4املغني (.)516/8
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وعم��رو ب��ن أمية الضمري قتل رجلني في عه��د النبي [ فوداهما النبي [

ولم يوجب كفارة(.)1

 -3وألنه فعل يوجب القتل ،فال يوجب كفارة ،كزنى احملصن.
 -4وألن الوعي��د املنص��وص علي��ه ال يرتفع بالكف��ارة والذنب في��ه أعظم من أن
ترفعه الكفارة(.)2

واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 -1دالل��ة مفه��وم املوافقة في َق ْول��ه َت َعا َل��ى{ :ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ

ﭠ} [النس��اء .]92:فن��ص على وج��وب الكفارة في قت��ل اخلطأ؛ لينبه
بذل��ك على وجوبها في العمد احملض وعمد اخلط��أ؛ ألن اخلطأ أخف حا ً
ال
م��ن قتل العم��د؛ ألنه ال قود فيه وال إثم ،والدية في��ه مخففة ،فإذا وجبت فيه

الكفارة ..فألن جتب في قتل العمد احملض وعمد اخلطأ أولى.

 -2روى واثلة بن األسقع ،قال :أتينا النبي [ في صاحب لنا قد استوجب النار
عضوا
بالقت��ل ،فقال النبي [( :أعتقوا عنه رقبة ..يعتق الله بكل عضو منها
ً
منه من النار)( .)3وال يستوجب النار إال في قتل العمد(.)4

 -3ع��ن عم��ر بن اخلطاب]  ,أن قيس بن عاصم  ,جاء إلى النبي [ فقال :إني
وأدت في اجلاهلية ثمان بنات؟ فقال( :أعتق عن كل واحدة منهن نسمة)(.)5

( )1دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني (.)489/1
( )2املبسوط (.)84/27
( )3البيان للعمراني (.)622/11
( )4املرجع السابق.
( )5أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (.)16349
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و(امل��وءودة) :البن��ت املقتولة عندما تولد ،كان أه��ل اجلاهلية يفعلون ذلك مخافة

العار والفقر(.)1

والراجح :قول اجلمهور لقوة ما استدلوا به.
وحديث واثلة ،يحتمل أنه كان قتل خطأ ،وسماه موج ًبا ،أي فوت النفس بالقتل.

تبرع��ا ،ولذلك أمر غير
ويحتم��ل أنه كان ش��به عم��د .ويحتمل أنه أمره��م باإلعتاق ً

القاتل باإلعتاق.

ثم إن الله  -تعالى  -ذكر أنواع قتل اخلطأ ما يكون منه بني املسلمني وما يكون في

دار احل��رب لقوله تعالى{ :ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ} [النس��اء ]92:أي :في قوم

ع��دو لكم وما يكون في ح��ق أهل الذمة لقول��ه{ :ﭵﭶ ﭷﭸﭹ

ﭺﭻ} [النس��اء ]92:ونص على إيجاب الكفارة في كل نوع ،ففيه إش��ارة
إال أن��ه ال مدخ��ل للقياس فيه؛ إذ لو كان للقياس مدخل لن��ص على الكفارة في نوع

من اخلطأ؛ ليقاس عليه سائر األنواع(.)2

وم��ا ذكروه م��ن املعنى ال يصح؛ ألنها وجب��ت في اخلطأ ،لتمح��و إثمه؛ لكونه ال

يخل��و م��ن تفريط ،فال يل��زم من ذلك إيجابها ف��ي موضع عظم اإلث��م فيه ،بحيث ال

يرتفع بها.

وألن الكفارة من املقدرات فال يجوز إثباتها بالقياس(.)3
( )1املجموع (.)187/19
( )2املبسوط (.)86/27
( )3تبيني احلقائق (.)100/6
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املبحث الثاين
خصال گفارة القتل
نص��ت اآلية الكرمية الواردة في أحكام قتل اخلطأ على الكفارة الواجبة فيه ،وهي

على الترتيب:

ً
أوال :عتق رقبة.
ويش��ترط في الرقب��ة أن تكون مؤمنة كما نصت اآلي��ة على ذلك{ :ﭞﭟ

ﭠ ،}...وقوله تعالى...{ :ﮀﮁﮂ[ }..النساء..]92:
ثاني ًا :الصيام.
ويشترط فيه ما يلي:
 -1وجوب النية قبل الفجر ،ألنه صيام واجب.

 -2ال يص��ح الصيام إال إذا كان عاجز ًا عن عت��ق رقبة مؤمنة ،فاضلة عن حاجته،
أو يج��د ثمنها ،فاضال عن كفايته لقوله تعالى ...{ :ﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉ} [النساء.]92:

 - 3الصيام شهرين.
 -4وج��وب التتاب��ع ،ف�لا يجوز اإلفط��ار خالل الش��هرين إال لع��ذر يرخص فيه
اإلفطار في رمضان ،ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.
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مسألة :ما احلكم فيما لو عجز عن الصيام:
اختل��ف العلم��اء فيم��ا إذا عجز املس��لم عن صيام ش��هرين متتابعني ،هل تس��قط

الكفارة أم ينتقل إلى اإلطعام ،على قولني:

القول األول :أنه ال إطعام عليه .وهو قول اجلمهور(.)1
القول الثاني :أن عليه اإلطعام ،وهو ٌ
قول عند الشافعية وهو رواية عن أحمد(.)2
األدلـــــــة:
استدل أصحاب القول األول:
ب��أن الل��ه تعالى لم يذكر في كف��ارة القتل إال العتق والصي��ام ،ولو كان ثمة إطعام

لذكره ،فدل على :أن هذا جميع الواجب فيها( .)3
واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:

 -1القياس على كفارة الظهارة ،وكفارة اجلماع نهار رمضان.
 -2أن الل��ه تعال��ى نص عل��ى اإلطعام في كف��ارة الظهار وأطلق ذك��ره في كفارة
القت��ل ،فوج��ب أن يحم��ل إطالق��ه في كف��ارة القتل عل��ى تقييده ف��ي كفارة
الظهار ،ألن املطلق محمول على املقيد من جنسه(.)4

( )1البحر الرائق ( ،)109/4حاش��ية ابن عابدين ( ،)480/3العناية ش��رح الهداية ( ،)271/10البيان
والتحصيل ( ،)197/5املغني (.)517/8
( )2احلاوي ( ،)69/13املغني (.)517/8
( )3البيان للعمراني (.)627/11
( )4احلاوي (.)69/13
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يقول ابن قدامة «فإن لم يس��تطع ،ففيه روايتان؛ إحداهما ،يثبت الصيام في ذمته،

وال يج��ب ش��يء آخر؛ ألن الل��ه تعالى لم يذكره ،ولو وجب لذك��ره .والثاني :يجب

إطعام ستني مسكينا؛ ألنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعني ،فكان فيها إطعام
س��تني مس��كينا عند عدمها ،ككفارة الظهار والفطر في رمضان ،وإن لم يكن مذكورا
ف��ي نص القرآن ،فقد ذكر ذلك في نظي��ره ،فيقاس عليه .فعلى هذه الرواية ،إن عجز

عن اإلطعام ،ثبت في ذمته حتى يقدر عليه .وللش��افعي قوالن في هذا ،كالروايتني.
والله أعلم»(.)1
والراجــح:
ه��و ق��ول اجلمه��ور ،ألن الكف��ارات توقيفي��ة ،وال يص��ح القياس فيه��ا ،ولو كان

اإلطعام أحد عناصرها لذكره الشارع كما ذكره في سائر الكفارات.

وأم��ا قولهم بحمل املطلق عل��ى املقيد ،فالراجح أن املطلق يحم��ل على املقيد إذا

اجتمعا في السبب واحلكم ،وهنا اختلفا في السبب ،فال يحمل املطلق على املقيد.

ومن عجز عن الصيام يبقى في ذمته حتى يزول العذر فإن لم يتمكن يسقط عنه.

( )1املغني (.)517/8
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املبحث الثالث
أحگام گفارة القتل  ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعدد الكفارة بتعدد القتلى.
املطلب الثاني :تعدد الكفارة بتعدد القاتلني.

111

املطلب الأول
تعدد الگفارة بتعدد القتلى
تعدد الك ّفارة بتعدد القتلى والقاتل واحد ،له حالتان:
 -1أن يحصل القتل الثاني بعد التكفير من اجلناية األولى:
ففي هذه احلالة يجب كفارة ثانية عن اجلناية الثانية ألن األولى متعلقة باجلناية السابقة،

بن��اء على نظرية العود التي تقتضي معاقبة اجلاني كلم��ا عاد إلى نفس اجلناية ،واجلاني
ق��د أنذر بالعقاب الس��ابق فلما لم يردعه ذلك وعاد للفعل كان مس��تحق ًا للعقاب مرة
ثانية ،والقاتل املخطئ إذا كفر عن قتله اخلطأ كان املفروض أن يأخذ حذره ،ويضاعـف
انتباهه ،حتى ال يتكرر منه اخلطأ ،فإذا تكــرر وجب تكرار الكفارة(.)1
 -2أن يحصل القتل الثاني قبل أن يكفر من اجلناية األولى:
الصحي��ح عنده��م واحلنابلة إل��ى ّ
ذه��ب الشّ
أن الك ّف��ارة تتع��دّ د بتعدد
��افعية ف��ي ّ
ّ
��افعية: لو اصطدمت حامالن وأس��قطتا جنينيهما وماتتا فعلى ّ ٍ
املقتولني, قال الشّ
كل
ّ
منهم��ا في تركتها أرب��ع ك ّف ٍ
الصحيح بنا ًء عل��ى ّ
أن الك ّفارة جتب على قاتل
ارات على ّ

ٍ
تتجزأ, فتج��ب على ّ
واحدة منهم��ا ك ّفارة لنفس��ها وثانية جلنينها
كل
نفس��ه, وأنّه��ا ال ّ
ٍ
أنف��س, ومقابل
وثالث��ة لصاحبته��ا ورابع��ة جلنينها ألنّهما اش��تركتا ف��ي إهالك أربعة
( )2.
الصحيح  :جتب ك ّفارتان 
ّ

( )1التش��ريع اجلنائ��ي د .عبد القادر ع��ودة ( ،)443/2( ،)747 ،93/1تعدد الكف��ارة مع تعدد املقتول
(ص.)410
( )2فتح الوهاب بشرح منهج الطالب (.)181/2
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يق��ول الكاس��اني« :الكفارت��ان الواجبت��ان ال يخل��و (إم��ا) إن وجبتا بس��ببني من

جنس�ين مختلفني وإما إن وجبتا بس��ببني م��ن جنس واحد؛ (فإن) وجبتا بس��ببني من
جنس�ين مختلف�ين كالقتل والظهار فأعت��ق رقبة واحدة ينوي عنهم��ا جميعا ال يجوز
ع��ن إحداهم��ا بال خالف ب�ين أصحابن��ا ،وعند الش��افعي  eيج��وز( ،وإن) وجبتا

بس��ببني من جنس واحد كظهارين أو قتلني يجوز عن إحداهما عند أصحابنا الثالثة

 ,استحسانا ،وهو قول الشافعي  ، eوالقياس أن ال يجوز وهو قول زفر ،e
وه��ذا االختـ�لاف مبني على أن ني��ة التعيني والتوزيع ه��ل تقع معتب��رة أم تقع لغوا،

فعند أصحابنا معتبرة في اجلنس�ين املختلفني ،وعند الش��افعي  eلغو فيهما جميعا،

(وأم��ا) ف��ي اجلنس الواحد فهي لغو عن��د أصحابنا الثالث��ة  Fوعند زفر معتبرة

قياسا»(.)1

وفي املغني البن قدامة وهو يتحدث عن تعدد كفارة اليمني« :قال أبو بكر :ما نقله

املروذي عن أحمد قول ألبي عبد الله ،ومذهبه أن كفارة واحدة جتزئه.

وهو قول إسحاق؛ ألنها كفارات من جنس ،فتداخلت ،كاحلدود من جنس ،وإن

اختلفت محالها ،بأن يسرق من جماعة ،أو يزني بنساء...

وفارق احلدود؛ فإنها وجبت للزجر ،وتندرئ بالش��بهات ،بخالف مسألتنا ،وألن

احلدود عقوبة بدنية ،فاملواالة بينها رمبا أفضت إلى التلف ،فاجتزئ بأحدها.)2(»..

( )1بدائع الصنائع (.)99/5
( )2املغني (.)515/9
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فتحصل مما سبق أن الفقهاء على قولني:
الق��ول األول :أن الواج��ب كفارات متع��ددة على عدد املقتول�ين ،اعتبار ًا باجلناية

وأن كل جناية فيها عقوبة خاصة(.)1

الق��ول الثان��ي :أن الواجب كف��ارة واحدة ،اعتب��ار ًا بتداخل العقوب��ات إذا كانت

م��ن جنس واحد ،وأن املقصود من العقوبة الزج��ر ،والردع ،وحتصل بواحدة ،وألن
الكفارة من حقوق الش��ارع وهي مبنية على املس��امحة ،بخالف الديات فهي حقوق

للمخلوق فتجب على كل نفس(.)2

والذي يبدو لي هو التفريق بني أمرين:
األول :إذا كان��ت اجلناية بعم��ل واحد خطأ كحوادث الس��يارات في واقعة معينة

فإن الواجب كفارة واحدة ،ألن اجلناية واحدة.

الثان��ي :إذا كانت اجلناية بفعل�ين مختلفني فالواجب ف��ي كل جناية كفارة ،لتعدد

اجلناية .والله أعلم.

( )1مغن��ي احملت��اج ( ،)91/4حاش��ية الباج��وري على اب��ن قاس��م ( ،)66 ،143/2املغن��ي البن قدامة
(.)358/7
( )2املغني البن قدامة (.)358/7
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املطلب الثاين
تعدد الگفارة بتعدد القاتلني
اختلف الفقهاء في تعدد الك ّفارة بتعدد القاتلني واتحّ اد املقتول على قولني:
القول األول :جتب الك ّفارة على ّ
كل من اش��ترك في قتلٍ يوجب الك ّفارة, وبه قال

واملالكية والشّ
األص��ح عندهم واحلنابلة وقال به احلس��ن وعكرمة
��افعية في
احلنفي��ة
ّ
ّ
ّ
ّ

( )1.
وال ّنخعي واحلارث العكلي والثّوري 

القول الثاني :يجب على اجلميع ك ّفارة واحدة, وذهب إليه أبو ثو ٍر وعثمان الب ّتي

األوزاعي, وحكاه أبو ّ
( )2.
اخلطاب عن أحمد 
وهو حكاية عن
ّ
أدلة أصحاب القول األول:
استدلوا مبا يلي:

 -1بأنّه��ا ك ّف��ارة وجبت ال على س��بيل البدل عن ال ّنفس, فوج��ب أن يكون على
ٍ
ّ
واحد من اجلماعة إذا اشتركوا في سببها, ّ
ألن ما كان يجب على الواحد
كل
ٍ
واح��د من اجلماعة إذا اش��تركوا, كك ّف��ارة ّ
إذا انف��رد يج��ب على ّ
الطيب
كل
للمحرم( )3.

( )1بدائ��ع الصنائع ( ،)202/2الكافي في فقه أه��ل املدينة ( ،)1108/2الذخيرة ( ،)418/12اجلامع
ألح��كام الق��رآن ( ،)331/5نهاية املطل��ب ( ،)426/4روضة الطالب�ين ( ،)381/9مغني احملتاج
( ،)376/5املغني ( ،)515/8مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (.)3577/7
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ٍ
اآلدمي, فكملت في حقّ ّ
واحد
كل
تتبع��ض, وهي من موجب قتل
 -2وبأنّه��ا ال ّ
ّ
من املشتركني كالقصاص( )1.

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا مبا يلي:
 -1بقوله تعال��ى:{ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ}[النس��اء..]92:
أن لفظة(م��ن) تتناول ّ
وذل��ك ّ
كل قاتلٍ, الواح��د واجلماعة ولم توجب اآلية

إال ك ّفار ًة واحد ًة ودي ًة, والدّ ية ال تتعدّ د فكذلك ال تتعدّ د الك ّفارة.

الصيد
 -2وألنّه��ا ك ّفارة قتلٍ فلم تتعدّ د بتعدد القاتلني م��ع اتحّ اد املقتول, كك ّفارة ّ
( )2.
احلرمي 
ّ

والراج��ح ه��و م��ا ذهب إليه أصح��اب الق��ول األول؛ ألن الكفارة ح��ق لله تعالى

ومتعلقة بالفعل املوجب لها ،وفي ذمة من قام به ،وما دام أن القتل قد حصل من أكثر

من واحد فيجب عليه مبوجبه كفارة خاصة حتى يستحق اإلعفاء من آثارها عند الله.

وأما قولهم ( َم ْن) تتناول كل قاتل الواحد واجلماعة ،فاألظهر أنها مختصة بالواحد

ألن أحد خصالها صوم ش��هرين متتابعني وال تصح من أكثر من واحد ،وإذا وزعناها
على القاتلني لم يصح أداؤها كما أمر الشارع ،وإذا ألزمنا واحد ًا بعينه فهذا حتكم.

وتخال��ف كف��ارة الصي��د؛ فإنه��ا جتب ب��د ً
ال ،وله��ذا جتب ف��ي أبعاض��ه ،وكذلك

الدية(.)3

( )1مغني احملتاج ( ،)377-376/5املغني (.)515/8
( )2مغني احملتاج ( ،)377-376/5املغني ( ،)515/8املوسوعة الفقهية (.)55 -54/35
( )3املغني (.)515/8
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الف�صل الرابع
گفارة اجلماع في نهار رمضان ،ويشتمل على مبحثني:
املبحث األول :موجب الكفارة في نهار رمضان.
املبحث الثاني :أحكام كفارة اجلماع في نهار رمضان.

املبحث الأول
موجب الگفارة في نهار رمضان
ً
أوال :اجلماع في الفرج ولو من غير إنزال:
فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه ،ووجوب القضاء(.)1

ثاني�� ًا :إذا ُأكرهت املرأة على اجلماع ،فال كف��ارة عليها ،وعليها القضاء ،وإن ُأكره

الرجل على اجلماع ،فكاملرأة على الراجح إذ ال فرق.

لقول النبي [( :عفي ألمتي عن اخلطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه)(.)2
ثالث�� ًا :اجلماع دون الفرج مع اإلن��زال يوجب اإلثم والقضاء ،وال يوجب الكفارة

على الراجح ،ألن الكفارة متعلقة باجلماع في الفرج(.)3

رابع ًا :االس��تمناء يوجب التوب��ة والقضاء ،وال يوجب الكف��ارة أيض ًا على القول

الراجح(.)4

خامس ًا :إذا جامع ناسيا للصوم:
اختلف العلماء في املسألة على ثالثة أقوال:
( )1بدائع الصنائع (.)98/2
( )2أخرجه ابن ماجة (.)2043
( )3املغني (.)135/3
( )4حاش��ية اب��ن عابدي��ن ( ،)399/2نهاي��ة املطل��ب ف��ي دراي��ة املذه��ب ( ،)44/4ش��رح الزركش��ي
(.)588/2
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القول األول :ال قضاء عليه وال كفارة .وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي(.)1
القول الثاني :عليه القضاء دون الكفارة .وبه قال مالك(.)2
القول الثالث :عليه القضاء والكفارة .وهو قول أحمد وأهل الظاهر(.)3
وسبب اختالفهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر األثر في ذلك للقياس.
أما القياس :فهو تش��بيه ناس��ي الصوم بناس��ي الصالة .فمن ش��بهه بناسي الصالة

أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصالة.

وأما األثر املعارض بظاهره لهذا القياس :فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي

هري��رة ] قال :قال رس��ول الله [( :من نس��ي وهو صائم فأكل أو ش��رب فليتم

صومه فإمنا أطعمه الله وسقاه)(.)4
والراجح هو القول األول:

لداللة احلديث الصريح في عدم تأثير النس��يان على صحة الصيام ورفع املؤاخذة

والل��وم عن الناس��ي ،وألن النس��يان من عوارض األهلية الت��ي تقتضي رفع املؤاخذة

لعموم قوله<( :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
فتأثي��ر النس��يان في إس��قاط القضاء نّ ِ
بي وذلك أن��ا إن قلنا :إن األصل ه��و أن ال يلزم
الناسي قضاء حتى يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان ال يوجب القضاء

ف��ي الص��وم ،إذ ال دلي��ل هاهنا على ذل��ك بخالف األمر ف��ي الص�لاة ،وإن قلنا :إن
( )1املبسوط ( ،)65/3بداية املجتهد ( ،)65/2األم للشافعي ( ،)109/2البيان للعمراني (.)509/3
( )2املدونة ( ،)277/1بداية املجتهد (.)65/2
( )3بداية املجتهد ( ،)65/2املغني (.)135/3
( )4أخرجه البخاري ( )1933ومسلم (.)1155
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األص��ل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس��ي ،فقد دل الدليل

في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي.

وقد ثبت بالنص املس��اواة بني األكل والشرب واجلماع في حكم الصوم فإذا ورد

نص في أحدهما كان ورو ًدا في اآلخر باعتبار هذه املقدمة(.)1

وأما من أوجب القضاء والكفارة على املجامع ناس��يا فضعيف ،فإن تأثير النسيان

في إسقاط العقوبات نّ ِ
بي في الشرع ،والكفارة من أنواع العقوبات.

على أن حتقق النس��يان في اجلماع في نه��ار رمضان وإن كان ممكن ًا لكنه بعيد كونه

يحصل بني طرفني ،فإذا نسي أحدهما فقد ّ
يذكره اآلخر.

سادس�� ًا :مس��ألة :حك��م األكل والش��رب متعم��د ًا في نه��ار رمضان ه��ل يوجب

الكفارة؟

اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من أفطر باألكل والش��رب متعمدً ا على

قولني:

الق��ول األول :جت��ب الكفارة ،وهو قول أب��ي حنيفة وأصحاب��ه ،ومالك والثوري

وجماعة(.)2

القول الثاني :أن الكفارة إمنا تلزم في اإلفطار من اجلماع فقط ،وهو قول الشافعي

وأحمد وأهل الظاهر(.)3

( )1املبسوط للسرخسي ( ،)66/3بداية املجتهد (.)65/2
( )2بدائع الصنائع ( ،)98/2بداية املجتهد ( ،)65/2القوانني الفقهية (ص.)83
( )3احلاوي ( ،)435/3شرح الزركشي على مختصر اخلرقي (.)587/2
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والسبب في اختالفهم:
اختالفهم في جواز قياس املفطر باألكل والشرب على املفطر باجلماع ،فمن رأى

أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدً ا.

ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقا ًبا النتهاك احلرمة فإنها أش��د مناس��بة للجماع

منها لغيره.

وأم��ا م��ن ال ي��رى القياس فأم��ره ب�ِّي�ِّنّ أنه لي��س يعدى حك��م اجلماع إل��ى األكل

والشرب(.)1

األدلــــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1ع��ن أبي هري��رة ] أن النبي [ أمر رج ً
ال أفطر في رمضان ،أن يعتق رقبة،
أو يصوم شهرين ،أو يطعم ستني مسكينًا(.)2

وأخ��رج مال��ك في املوطأ :عن أب��ي هريرة ] :أن رج ً
ال أفط��ر في رمضان ،في

زمان النبي [ ،فأمره رسول الله [ أن يكفر بعتق رقبة ،أو صيام شهرين ،أو إطعام
س��تني مس��كينًا ،قال :فقال :ال أجد فأتي النبي [ بعرق متر ،فقال :خذ هذا فتصدق

به ،فقال :يا رسول الله ،ما أجد أحوج إليه مني ،فقال :فضحك رسول الله [ حتى

بدت أنيابه ،ثم قال :كله.

( )1بداية املجتهد (.)65/2
( )2أخرجه مسلم (.)1111
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وج��ه الدالل��ة :أن النبي [ أوج��ب الكفارة على من أفطر ،وهو ش��امل لإلفطار

باألكل والشرب ،وباجلماع.

 -2االس��تدالل باملواقعة ،والقياس عليها ،أما االس��تدالل بها فهو أن الكفارة في
املواقعة وجبت لكونها إفس��ادا لصوم رمضان من غير عذر وال س��فر على ما
نط��ق به احلديث ،واألكل ،والش��رب إفس��اد لصوم رمض��ان متعمدً ا من غير
عذر وال سفر فكان إيجاب الكفارة هناك إيجا ًبا ههنا داللة.

وملا كان إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عق ً
قبيحا،
ال
ً
وشرعا لكونه ً

والكفارة تصلح رافعة له ألنها حس��نة ،وقد جاء الش��رع بكون احلس��نات من التوبة،
واإلميان ،واألعمال الصاحلات رافعة للسيئات ،إال أن الذنوب مختلفة املقادير.

وألن م��ن تأم��ل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمه إعتاق رقبة ،فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعني فإن لم يستطع فإطعام ستني مسكينًا المتنع منه.

وأما احلاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى األكل ،والشرب ،واجلماع،

وهو ش��هوة األكل ،والش��رب ،واجلماع ،وهذا في األكل ،والشرب أكثر ألن اجلوع،
والعطش يقلل الش��هوة ،فكانت احلاجة إلى الزجر عن األكل ،والش��رب أكثر ،فكان

ش��رع الزاجر هناك شرعا ههنا من طريق األولى ،وعلى هذه الطريقة مينع عدم جواز

إيج��اب الكف��ارة بالقي��اس ألن الدالئل املقتضي��ة لكون القياس حج��ة ال تفصل بني
الكفارة وغيرها(.)1

( )1بدائع الصنائع (.)98/2
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واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:

 -1إن وج��وب الكف��ارة ثبت مع��دو ً
ال به عن القياس ألن وجوبه��ا لرفع الذنب،
والتوبة كافية لرفع الذنب.

 -2وألن الكف��ارة م��ن باب املقادير ،والقياس ال يهتدي إل��ى تعيني املقادير ،وإمنا
عرف وجوبها بالنص ،والنص ورد في اجلماع ،واألكل ،والش��رب ليس��ا في
معن��اه ألن غريزة اجلماع أقوى وأش��د إحلاح ًا من األكل والش��رب ،فناس��بها
التغلي��ظ ف��ي العقوبة لكبح جماح النفس ،ولذا فالن��ص الوارد في اجلماع ال

يكون وار ًدا في األكل ،والشرب فيقتصر على مورد النص(.)1

ِ
ق��ال ابن ِ
املس��ألة قوالن :أحدهما ق��ول ٍ
مالك ومن تابعه،
عب��د الب ّ ِر  ...« :eفي
ِ
ٍ
ش��هاب ه��ذا ،ومن جه��ة ال ّنظ�� ِر ّ
جه��ة األث ِر حديث ِ
أن اآلكل
ابن
واحلج��ة له��م ِم��ن
ّ

ٍ
ريعة في ٍ
الصوم في الشّ ِ
ِ
سواء؛ ّ
شيء
وجه
كاملجامع
والشّ ��ارب في القياس
واحد ٌ
ٌ
ألن ّ
ِ
حرمة الشّ ه ِر مبا
احلكم سبيله ،وال ّنكتة اجلامعة بينهما انتهاك
واحدٌ  ،فس��بيل نظي ِره في
ِ
أن لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع ّ
الصوم عمدً ا ،وقد تقدّ م ّ
كل فط ٍر.
يفسد ّ

ِ
واحلجة لهم ّ
املجامع
أن احلديث ورد في
والقول ال ّثاني قول الشّ افعي ومن تابعه،
ّ
ِ
ِ
إجماعهم على ّ
املس��تقيء عمدً ا إنمّ ا عليه القضاء،
أن
أهل��ه ،وليس اآلكل مثله ،بدليل
ولي��س علي��ه ك ّفار ٌة ،وه��و ِ
مفط ٌر عمدً ا ،وكذل��ك مزد ِرد احلصاة عم��دً ا عليه القضاء،
ألن ّ ِ
وهو ِ
مفط ٌر ّ ِ
شيء إ ّ
الذ ّمة ٌ
ال بيق ٍ
متعمدً ا ،وليس عليه ك ّفار ٌة؛ ّ
ني،
بريئة فال يثبت فيها ٌ
ِ
واآلكل عمدً ا ال يرجم وال يجلد وال يجب عليه ٌ
كاملجامع ،والكالم في
غسل ،فليس
ٌ
كفاية»(.)2
لوحنا به
هذه املسألة يطول وفيما ّ

( )1بدائع الصنائع ( ،)98/2احلاوي (.)435/3
( )2التمهيد (.)161/7
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والراج��ح هو القول الثاني لقوة ما اس��تدلوا به ،ألن الن��ص جاء في املجامع ،ولم

يرد فيمن أكل أو شرب فبقي على البراءة األصلية ،ألن الكفارات ال تثبت بالقياس،

إذ هي من املقدرات املبنية على التوقيف.

وأما استداللهم بحديث( :أن النبي [ أمر رج ً
ال أفطر في رمضان ،أن يعتق رقبة،

أو يصوم ش��هرين ،أو يطعم س��تني مس��كينًا) فهو مجمل ،ومفس��ر بحديث األعرابي
الذي جامع أهله في نهار رمضان ،ألن القصة واحدة.

قال ابن حجر « :eقد ورد  ...أن النبي [ أمر رج ً
ال أفطر في رمضان أن يعتق

رقب��ة ....احلدي��ث ،وأخرجه ال��دار قطني من طريق مجاهد ع��ن أبي هريرة ] أن
النب��ي [ أمر الذي أفطر يو ًما من رمضان بكف��ارة الظهار ،واحلديث واحد والقصة
واحدة واملراد بأنه أفطر باجلماع ال بغيره توفي ًقا بني األخبار.)1(»..

وأم��ا ما روى مالك في املوطأ أن رج ً
ال أفطر في رمضان فأمره النبي [ بالكفارة

املذك��ورة فليس بحجة; ألن قول الراوي فأفطر ه��و مجمل ،واملجمل ليس له عموم
فيؤخذ به ،لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت ملوضع اإلفطار،

ولوال ذلك ملا عبر بهذا اللفظ ،ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به(.)2

وألن األص��ل ب��راءة الذمة ،ف�لا يثبت الش��غل إال بدليل من ن��ص ،أو إجماع ،أو

قي��اس ،ول��م يوج��د واح��د منها ،والقي��اس على اجلم��اع ممن��وع ،لقوة الداع��ي إليه،
فاحلاجة إلى الزجر عنه أبلغ(.)3

( )1الدراية في تخريج أحاديث الهداية (.)279/1
( )2بداية املجتهد (.)65/2
( )3شرح الزركشي على مختصر اخلرقي (.)587/2
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مجرد الفط��ر ،وال مجرد انتهاك حرمة الصوم ،بل الفطر
واملوج��ب للك ّفارة ليس ّ

وانته��اك حرمة رمضان باجلم��اع ،فلو وجب ألجل اإلفطار فق��ط ،أو النتهاك حرمة
املفطرات؛ كالقيء ،واحلجامة ،ملن يقول بأنها ّ
الصوم فقط؛ الستوى فيه جميع ّ
تفطر،

وغيرهماّ ،
فإن تخصيص بعضها دون ٍ
بعض نوع تكليف يحتاج إلى داللة الشّ رع.
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املبحث الثاين
أحگام گفارة اجلماع في نهار رمضان،
ويشتمل على أربعة مطالب:
املطلب األول :خصال كفارة اجلماع في نهار رمضان
املطلب الثاني :الكفارة بني الترتيب والتخيير.
املطلب الثالث :هل جتب كفارة اجلماع في نهار رمضان على الزوجة؟
املطلب الرابع :هل تتعدد الكفارة بتعدد اجلماع؟
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املطلب الأول
خصال گفارة اجلماع في نهار رمضان
األصل في كفارة اجلماع في نهار رمضان ،ما ورد في السنة النبوية عن أبي هريرة

] ،ق��ال :أتى رجل النبي [ فق��ال :هلكت ،وقعت على أهلي في رمضان ،قال:

(أعت��ق رقب��ة) قال :لي��س لي ،قال( :فصم ش��هرين متتابعني) قال :ال أس��تطيع ،قال:
(فأطعم ستني مسكينًا) قال :ال أجد ،فأتي بعرق فيه متر  -قال إبراهيم :العرق املكتل

 فقال( :أين السائل ،تصدق بها) قال :على أفقر مني ،والله ما بني البتيها أهل بيتأفقر منا ،فضحك النبي [ حتى بدت نواجذه ،قال( :فأنتم إذا)(.)1

ن��ص احلدي��ث عل��ى خصال الكف��ارة بالترتي��ب ،على النح��و التالي عل��ى القول

الراجح(:)2

ً
أوال :عتق رقبة.
يج��ب على من جامع في نهار رمض��ان أن يعتق رقبة ،فإن لم ميلكها وكان واجد ًا

لثمنها فاض ً
ال عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة ،ويعتقها.

وال يش��ترط ف��ي الرقب��ة أن تكون (مؤمن��ة)؛ ألن الن��ص ورد مطلق ًا ع��ن التقييد،

واألصل بقاؤه كذلك ،وقد تقدم احلديث عن هذا املوضوع في كفارة اليمني.

( )1أخرجه البخاري (.)6087
( )2بدائع الصنائع ( ،)96/5اللباب في اجلمع بني السنة والكتاب ( ،)400/1بداية املجتهد (،)64/2
البيان للعمراني ( ،)517/3حاش��يتا القليوبي وعميرة على احمللى ( ،)91/2الكافي في فقه اإلمام
أحمد ( ،)445/1املغني (.)134/3
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ثاني ًا :الصيام.
ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:
 - 1عدم وجد الرقبة ،أو كان غير قادر على شرائها.
 - 2تبييت نية الصيام قبل الفجر ،ألنه صيام واجب.
 - 3وج��وب التتاب��ع :فيص��وم ش��هرين متتابع�ين ،وال يج��وز له اإلفط��ار خالل
الش��هرين إال بعذر ش��رعي يبيح الفطر ف��ي رمضان ،فإن أفط��ر يوم ًا من غير
عذر استأنف الصيام من جديد.

ثالث ًا :اإلطعام.
من لم يستطع الصيام فينتقل إلى اإلطعام ،واملقدر بإطعام ستني مسكين ًا.
ويقال في مقدار اإلطعام لكل مسكني ،والعدد املعتبر ما قيل في كفارة اليمني.
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املطلب الثاين
الگفارة بني الترتيب والتخيير
اختلف العلماء في كفارة اجلماع في رمضان هل هي على الترتيب أم على التخيير

على قولني:

الق��ول األول :ه��ي مرتب��ة ،فالعت��ق أوال ،ف��إن لم يج��د فالصيام ،فإن لم يس��تطع

فاإلطعام ،وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وسائر الكوفيني(.)1

الق��ول الثاني :هي على التخيير بني العت��ق والصيام واإلطعام ،وبأيها كفر أجزأه.

وهو مذهب مالك( )2وراوية عن أحمد(.)3
وسبب اختالفهم في وجوب الترتيب:

تع��ارض ظواه��ر اآلثار ف��ي ذلك واألقيس��ة ،وذل��ك أن ظاهر حدي��ث األعرابي

يوج��ب أنها عل��ى الترتيب إذ س��أله النب��ي< عن االس��تطاعة عليها
مرتبا .وظاهر ما رواه مالك من( :أن رجال أفطر في رمضان فأمره رسول الله [ أن

يعتق رقبة ،أو يصوم ش��هرين متتابعني ،أو يطعم س��تني مسكينا) أنها على التخيير ،إذ

(أو) إمنا يقتضي في لسان العرب التخيير ،وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب،

إذ كانوا أقعد مبفهوم األحوال ودالالت األقوال.

( )1البح��ر الرائ��ق ( ،)298/2روض��ة الطالب�ين ( ،)379/2البي��ان للعمران��ي ( ،)520/3املغن��ي
(.)140/3
( )2وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب اإلطعام أكثر من العتق ومن الصيام .بداية املجتهد (.)67/2
( )3بداية املجتهد ( ،)67/2املغني (.)140/3
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وأم��ا األقيس��ة املعارض��ة في ذلك :فتش��بيهها تارة بكف��ارة الظهار ،وت��ارة بكفارة

اليمني ،لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمني ،وأخذ الترتيب من حكاية لفظ
الراوي.

وأما اس��تحباب مالك االبتداء باإلطعام فمخالف لظواهر اآلثار ،وإمنا ذهب إلى

ه��ذا من طريق القياس ،ألنه رأى الصيام قد وقع بدله اإلطعام في مواضع ش��تى من

الش��رع ،وأنه مناس��ب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ{ :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ} [البقرة ]184 :ولذلك اس��تحب هو وجماعة من العلماء ملن
م��ات وعليه ص��وم أن يكفر باإلطعام عنه ،وهذا كأنه من ب��اب ترجيح القياس الذي

تشهد له األصول على األثر الذي ال تشهد له األصول(.)1
ويرجح القول األول ملا يلي:

 -1م��ا رواه أب��و هريرة أن رس��ول الله [ ق��ال للواقع على أهل��ه( :هل جتد رقبة
تعتقه��ا؟) ق��ال :ال .قال( :فهل تس��تطيع أن تصوم ش��هرين متتابعني؟) قال:
ال .قال( :فهل جتد إطعام س��تني مسكينا؟) قال :ال .وذكر سائر احلديث لفظ
الترتي��ب ،واألخذ بهذا أولى من رواية مال��ك؛ ألن أصحاب الزهري اتفقوا

على روايته هكذا ،س��وى مالك وابن جريج ،واحتمال الغلط فيهما أكثر من

احتماله في سائر أصحابه.

 -2وألن الترتيب زيادة ،واألخذ بالزيادة متعني.
 -3وألن حديث القول األول لفظ النبي [ وحديث القول الثاني لفظ الراوي،
ويحتمل أنه رواه بـ (أو) العتقاده أن معنى اللفظني سواء.

( )1بداية املجتهد (.)67/2
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 -4وألنه��ا كف��ارة فيها صوم ش��هرين متتابع�ين ،فكانت على الترتي��ب ،ككفارة
الظهار والقتل(.)1

 - 5وألن النبي [ لم ينقله عن العتق إلى الصيام إال بالعجز عنه فدل على عدم
التخيير ،ووجوب الترتيب.

 - 6وألنه نوع تكفير يجب بضرب من املأثم ،فوجب أن يكون من شرط الترتيب
أصله كفارة القتل والظهار.

 - 7وألن الكفارات في الشرع ضربان :ضرب بدئ فيها باألغلظ فكان الترتيب
فيه��ا واجبا ،مث��ل كفارة الظهار والقت��ل بدئ فيها بالعتق وض��رب بدئ فيها
باألخ��ف ،فكان التخيير فيها مس��تحقا مثل كف��ارة اليمني بدئ فيها باإلطعام
ث��م وجدن��ا كفارة اجلم��اع بدئ فيها باألغل��ظ ،وهو العتق فوج��ب أن يكون

الترتيب فيها مستحقا.

 - 8وأم��ا م��ا رواه مالك فق��د ُروي في الط��رق األخرى على الترتي��ب ،والقصة
واحدة ،والرواية التي استدل بها القول اآلخر أولى لكثرة الرواة ،ونقل لفظ

النبي [ ،وتفسير ألفاظه التي ال يدخلها احتمال(.)2

( )1املغني (.)141-140/3
( )2احلاوي ( ،)433-432/3البيان للعمراني (.)520/3
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املطلب الثالث
هل جتب گفارة اجلماع في نهار رمضان على الزوجة؟
اختلف العلماء في وجوب كفارة اجلماع على الزوجة على قولني:
الق��ول األول :جت��ب عل��ى كل واح��د منهما كفارة ،وب��ه قال أبو حنيف��ة ،ومالك،

ورواية عن أحمد ،واختاره ابن املنذر(.)1

القول الثاني :جتب الكفارة على الرجل وحده ،وهو مذهب الشافعي وداود(.)2
وسبب اختالفهم:
معارض��ة ظاه��ر األث��ر للقي��اس ،وذلك أنه< ل��م يأمر امل��رأة في

احلديث بكفارة ،والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كالهما مكلفا.
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:

 -1م��ا روي أن النب��ي [ قال( :م��ن أفطر في رمضان ..فعليه م��ا على املظاهر)،
يعن��ي :م��ن الكفارة ،والزوجة ق��د أفطرت باجلماع ،فوج��ب أن تكون عليها
الكفارة.

 -2وألنه��ا عقوبة تتعلق باجلماع ،فاس��توى فيها الرج��ل واملرأة ،كحد الزنا ،وفيه
احتراز من املهر(.)3

( )1بدائ��ع الصنائع ( ،)98/2املدون��ة ( ،)285/1بداية املجته��د ( ،)67-66/2التمهيد البن عبد البر
( ،)178/7البيان للعمراني ( ،)521/3املغني (.)137/3
( )2بداية املجتهد ( ،)67-66/2البيان للعمراني ( ،)521/3املغني (.)137/3
( )3بداية املجتهد ()67-66/2
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واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 -1أن النب��ي [ أم��ر الذي جامع في نهار ش��هر رمضان بالعت��ق ،فإن لم يجد ..
فصيام ش��هرين متتابعني ،فإن لم يستطع ..أطعم ستني مسكين ًا ،فدل على أن

هذا هو ما يجب باجلماع.

 -2وألنه حق مال يتعلق بالوطء من بني جنسه ،فكان على الرجل كاملهر(.)1
والراج��ح هو الق��ول الثاني؛ ألن احلدي��ث ورد بتعيني الكفارة عل��ى الزوج ،ولم

يذكر الزوجة.

ول��و كان يج��ب عل��ى الزوجة ملا ترك النب��ي [ بيان ذلك ،ألن تأخي��ر البيان عن

وق��ت احلاجة ال يجوز ،وليس��ت القضية مم��ا يتعلق بالقضاء حت��ى يجب حضورها،

وإقراره��ا ،وإمنا هو حكم ش��رعي يتعلق بح��ق من حقوق الله تعال��ى يتناول كل من

وجب عليه ،س��واء بحضور الش��خص أو بغياب��ه ،فلو وجب عليها ألم��ره النبي [

إبالغ زوجته حتى تعلم حكم الله تعالى.

وأما احلديث الذي استدلوا به فال وجود له في كتب احلديث فال يثبت.

( )1بداية املجتهد ( ،)67-66/2البيان للعمراني ()521/3
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املطلب الرابع
هل تتعدد الگفارة بتعدد اجلماع ؟
ال خ�لاف ب�ين الفقهاء في أن من تكرر منه اجلماع في نهار يوم واحد من رمضان

قبل تكفيره ،فإن الواجب عليه كفارة واحدة.

كما ال خالف بينهم في أن من كفر ،ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه

كفارة ثانية(.)1

وإمنا اخلالف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع في يومني ولم يكفر.
كم��ا اختلف��وا في تع��دد الكفارة على م��ن جامع ثم كفر ،ثم جام��ع ثانية في نفس

اليوم ،وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك:

املسألة األولى :تعدد الكفارة على من جامع في يومني ولم يكفر:
إذا جام��ع في يومني من رمضان ولم يكفر ،فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك

على قولني:

الق��ول األول :تلزمه كفارتان ،وإليه ذهب املالكية ،والش��افعية ،وأحمد في أصح

الروايتني عنه ،وهو قول الليث ،وروي ذلك عن عطاء ومكحول(.)2

( )1بداية املجتهد ( ،)168/2احلاوي للماوردي (،)428 -427/3
( )2مواه��ب اجللي��ل ( ،)346/2القوان�ين الفقهي��ة (ص ،)84احل��اوي للم��اوردي (،)428 -427/3
املجموع ( ،)337 ،333/6واملغني (.)144/3
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القول الثاني :جتزئه كفارة واحدة ،وإليه ذهب احلنفية ،وبه قال الزهري واألوزاعي،

وهو ظاهر إطالق اخلرقي ،واختيار أبي بكر من احلنابلة(.)1
والسبب في اختالفهم:

تشبيه الكفارات باحلدود ،فمن شبهها باحلدود قال :كفارة واحدة جتزئ في ذلك عن

أفعال كثيرة ،كما يلزم الزاني جلد واحد ،وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحد منها.

حكما منفر ًدا بنفسه في هتك
ومن لم يشبهها باحلدود جعل لكل واحد من األيام
ً

الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة.

قالوا :والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة ،واحلدود زجر محض(.)2
األدلــــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1ب��أن صوم كل ي��وم عبادة منفردة ،ف��إذا وجبت الكفارة بإفس��اده ،لم تتداخل
كفاراتها ،كرمضانني ،وكاحلجتني ،وكالعمرتني(.)3

 -2أن س��بب الكفارة ه��و اجلماع ،وقد تكرر فيجب أن تتك��رر الكفارة ،واحلكم

يتكرر بتكرر س��ببه وهو األصل إال في موضع فيه ضرورة كما في العقوبات

البدني��ة وهي احلدود ملا في التكرر من خوف الهالك ولم يوجد ههنا فيتكرر
الوج��وب وله��ذا تك��رر في س��ائر الكف��ارات وهي كف��ارة القت��ل ،واليمني،

والظهار(.)4

( )1بدائع الصنائع ( ،)102 – 101/2املغني (.)144/3
( )2بداية املجتهد (.)168/2
( )3املغني (.)144/3
( )4بدائع الصنائع (.)102 – 101/2
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 -3وألن لكل يوم من الش��هر حرمة يتميز بها عن اآلخر ملا يلزمه من جتديد النية،
وال يتع��دى فس��اد اليوم ،إلى غي��ره فوجب أن يلزمه بهت��ك حرمة يوم كفارة

مجددة(.)1

واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 -1حديث األعرابي أنه ملا قال :واقعت امرأتي أمره رس��ول الله [ بإعتاق رقبة
واح��دة( )2بقوله( :أعتق رقب��ة) وإن كان قوله واقعت يحتم��ل املرة والتكرار
ولم يستفسر فدل أن احلكم ال يختلف باملرة والتكرار.

 -2وألن معن��ى الزج��ر الزم في ه��ذه الكفارة بدليل اختص��اص وجوبها بالعمد
املخصوص في اجلناية اخلالصة اخلالية عن الش��بهة بخالف سائر الكفارات،

والزج��ر يحصل بكف��ارة واحدة بخالف ما إذا جامع فكف��ر ثم جامع ألنه ملا
جامع بعد ما كفر علم أن الزجر لم يحصل باألول(.)3

 -3أن الكفارات جزاء عن جنايات تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل
كالـحد(.)4

والراجح هو القول األول ،لقوة ما استدلوا به.
وأم��ا اس��تدالل أصح��اب الق��ول الثاني بحدي��ث األعراب��ي فاألص��ل أن احلادثة

واحدة ،والواقعة غير متكررة ،وإال لبينها األعرابي للنبي [ حتى يتبني احلكم ،وإال
لكان السؤال ناقص ًا ،فإن اجلواب يكون على قدر السؤال.
( )1احلاوي للماوردي (.)428 -427/3
( )2تقدم تخريجه.
( )3بدائع الصنائع (.)102 – 101/2
( )4املغني ( ،)144/3املوسوعة الفقهية (.)67/35
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وقوله��م :إن الزج��ر يتحقق بواحدة لي��س بالزم ،بل إن الق��ول بالكفارة الواحدة

يفتح املجال للتس��اهل ،وانتهاك حرمة الصيام ف��ي نهار رمضان أكثر من مرة إذا علم
املرء أنه يجب عليه كفارة واحدة ولو تعددت األيام.

وتفارق الكفارة احلد كون احلد عقوبة محضة ،والكفارة جتمع بني التعبد ،والزجر،

فتتعلق بكل يوم على حده.

وقد يقال :إن تكليف الش��خص صيام ش��هرين متتابعني لعدد من األيام فيه مشقة

غير محتملة.

ونقول :إن الواجب تقرير احلكم من الناحية النظرية ،وهو أن كل يوم من رمضان

له حرمة ،ويترتب على انتهاكه باجلماع في نهاره حقوق ،األول :التوبة واالستغفار،
والثاني :الكفارة ،والثالث :القضاء.

وأم��ا م��ن الناحية التطبيقي��ة فنرجع إلى مراعاة فقه االس��تطاعة املق��رر في القرآن

الكرمي والس��نة النبوية ،فيقال للش��خص :األصل أن تعتق ع��ن كل يوم رقبة ،فإن لم

تستطع فعليك صيام شهرين متتابعني عن كل يوم أفطرت فيه ،فإن لم تستطع انتقلت
إلى اإلطعام فتطعم س��تني مس��كين ًا ع��ن كل يوم أفطرته باجلماع ،ف��إن كانت قدرتك

أدن��ى من ع��دد األيام التي أفطرت فيها قمت بتكفير ما اس��تطعت ،وليس عليك غير
ذلك إذ {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}[البقرة ،]286:وقوله تعالى{ :ﮧﮨ

ﮩﮪ}[التغابن.]16:
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املس��ألة الثاني��ة :تع��دد الكف��ارة على من جام��ع ثم كفر ،ث��م جامع ثاني��ة في نفس

اليوم:

اختلف العلماء في املسألة على قولني:
الق��ول األول :ال تلزمه كفارة ثاني��ة وإليه ذهب احلنفية ،واملالكية ،والش��افعية(،)1

واس��تدلوا بأن اجلماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا ،ولم مينع صحته ،فلم يوجب

شيئا كاجلماع في الليل ،بخالف اجلماع األول(.)2

القول الثاني :تلزمه كفارة ثانية ،نص عليه أحمد(.)3
وحجتهم أن الصوم في رمضان عبادة جتب الكفارة باجلماع فيها ،فتكررت بتكرر

الوطء إذا كان بعد التكفير كاحلج.

وبأنه وطء محرم حلرمة رمضان فأوجب الكفارة كاألول ،وفارق الوطء في الليل

فإنه غير محرم.

والراج��ح هو القول األول :ألن اجلماع وقع في صوم فاس��د ،ولم يصادف مح ً
ال

يوجب الكفارة.

وألن الكفارة متعلقة باليوم الذي حصل إفساده ال بذات الفعل.

( )1مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ( ،)240/1الذخيرة ( ،)519/2ومواهب اجلليل (،)436/2
القوانني الفقهية (ص ،)84املجموع (.)337 ،336/6
( )2الذخيرة ( ،)519/2املجموع ()337،450/6
( )3املغني (.)144/3
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الف�صل اخلام�س
حرم للصيد ،ويشتمل على مبحثني:
الـم ِ
گفارة قتل ُ
املبحث األول :الصيد املوجب للكفارة.
الـمح ِرم للصيد.
املبحث الثاني :خصال كفارة قتل ُ

املبحث الأول
الصيد املوجب للگفارة
تعريف الصيد لغة واصطالح ًا:
الص ْيدُ لـــــغة:
َّ

مص��در َصا َد َي ِصي��دُ صيد ًا أي :قنصهَ ،
وأ ْخ ُذه خلس��ة وحيلة ،س��واء أكان مأكو ً
ال
ْ
أم غير مأكولُ .
وأطلق على املصيد ،تس��مي ًة للمفعول باس��م املصدر ،فيقال للحيوان
املصيد :صيد(.)1

وفي االصطالح:
الصي��د عن��د احلنفي��ة :هو احليوان الب��ري املمتنع ع��ن أخذه بقوائم��ه ،أو جناحيه،

املتوحش في أصل اخللقة(.)2

وعند املالكية :هو احليوان البري املتوحش في أصل اخللقة(.)3
وعند الشافعية :هو احليوان البري املتوحش املأكول اللحم(.)4
وعند احلنابلة :اقتناص حيوان حالل متوحش طبع ًا ،غير مملوك ،وال مقدور عليه(.)5
( )1تهذيب اللغة ( ،)154/12الصحاح (.)499/2
( )2بدائع الصنائع ( ،)196/2تبيني احلقائق ( ،)63/2حاشية ابن عابدين (.)561-560/2
( )3منح اجلليل شرح مختصر خليل (.)345/2
( )4الوسيط في املذهب (.)693/2
( )5مطالب أولي النهى (.)339/6
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الصيد املوجب للكفارة
للمحرم س��واء كان داخل احلرم أو
 -1اتف��ق العلماء على حرمة صيد البر مطلق ًا ُ
خارج��ه؛ لقوله تعالى{ :ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [املائدة.]96:ولقول��ه تعال��ى{ :ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ} [املائ��دة{ ،]1:ﯚ

ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ} ،وإباحت��ه للح�لال خ��ارج احل��رم بقول��ه

تعالى{ :ﯝﯞﯟﯠ } [املائدة.]2:

 -2اتف��ق العلماء عل��ى حرمة صيد احلرم مطلق ًا س��واء كان الش��خص محرم ًا أو
حال ً
ال ،لقوله سبحانه{ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ} [العنكبوت.]67:
وقـ��ول رس��ـول الله [( :إن الله ح��رم مكة يوم خلق الس��مـاوات واألرض

فه��ي ح��رام بح��رام الله إلى ي��وم القيامة ،ل��م حتل ألحد قبل��ي وال حتل ألحد
بعدي.)2( )1()..

 -3اتف��ق العلم��اء على أن احمل��رم إذا قتل الصي��د متعمد ًا أن علي��ه اجلزاء للنص
علي��ه في قوله تعالى{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ} [املائدة.)3(]95 :

( )1أخرجه البخاري (.)4313
( )2اإلجماع البن املنذر (ص ،)60املغني (.)317/3
( )3وق��ال مجاه��د :إن قتله عمدا ..لم يج��ب عليه اجلزاء؛ ألن ذنبه أعظم م��ن أن يكفره اجلزاء .وإن قتله
خطأ أو ناس��يا إلحرامه ..وجب عليه اجلزاء .البي��ان للعمراني ( ،)175/4قال ابن قدامة« :وال نعلم
أحدا خالف في اجلزاء في قتل الصيد متعمدا ،إال احلسن ومجاهدا» املغني ( .)438/3وانظر :بداية
املجتهد (.)124/2
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واختلفـــوا في ثالث مسائل:
األولى :حكم احلالل يقتل الصيد في احلرم من حيث الكفارة.
الثانية :قتل الصيد بغير عمد.
الثالثة :هل يتكرر اجلزاء بتكرر قتل الصيد؟
املسألة األولى :حكم احلالل يقتل الصيد في احلرم ،هل عليه كفارة؟
اختلف العلماء في هذه املسألة على قولني:
القول األول :عليه اجلزاء ،وهو قول جمهور فقهاء األمصار(.) 1
القول الثاني :ال جزاء عليه ،وهو قول داود وأصحابه( .)2
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1أن الصحابة  Fقضوا في حمام احلرم بش��اة ش��اة .روي ذلك عن عمر،
وعثم��ان ،واب��ن عمر ،وابن عب��اس .ولم ينقل عن غيره��م خالفهم ،فيكون
إجماعا.
ً

 -2وألنه صيد ممنوع منه حلق الله تعالى ،أشبه الصيد في حق احملرم( .)3
 -3قول��ه تعال��ى{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ} [املائ��دة .]95 :ووج��ه الدلي��ل م��ن اآلية أن{ :ﯡﯢ} يق��ع على من

( )1بداي��ة املجته��د ( ،)124/2االس��تذكار ( ،)146/4مختص��ر اختالف العلم��اء ( ،)216/2احمللى
الب��ن ح��زم ( ،)263/5مس��ائل اإلم��ام أحمد بن حنبل وإس��حاق ب��ن راهوي��ه ( ،)2243/5املغني
(.)317/3
( )2بداية املجتهد (.)124/2
( )3املغني (.)317/3
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دخل احلرم ،وعلى من أحرم بنس��ك ،فوجب أن يحمل عليهما معا ،فيترتب
عليه اجلزاء املذكور.

ق��ال يحيى ،ق��ال مالك :س��معت أنه يحكم على م��ن قتل الصيد ف��ي احلرم وهو

حالل ،مبثل ما يحكم به على احملرم ،الذي يقتل الصيد في احلرم وهو محرم.

واس��تدل أصحـ��اب القول الثـاني ب��أن األصـل ب��راءة الذمـة ،ولـم يـ��رد فيه نـص

فيبقى بحاله(.)1

والراج��ح هو القول األول لقوة ما اس��تدلوا به ،وكون��ه ورد عن الصحابة ،F

ولم يظهر لهم مخالف ،فعن عطاء  ,عن ابن عباس ( :Gأنه جعل في حمام احلرم

على احملرم واحلالل في كل حمامة شاة)(.)2

املسألة الثانية :حكم قتل الصيد بغير عمد (كاخلطأ والنسيان):
اختلف العلماء في املسألة على قولني:
القول األول :ال كفارة في اخلطأ والنس��يان ،وهو قول داود الظاهري ،ورواية عن

أحمد وقول ابن عباس من الصحابة ،وقول سعيد بن جبير من التابعني(.)3

القول الثاني :أن العامد واملخطئ والناس��ي س��واء في وجوب الكفارة ،وهو قول

اجلمهور(.)4

( )1املغني (.)317/3
( )2أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (.)10004
( )3احلاوي ( ،)283/4املغني ( ،)439/3احمللى البن حزم (..)234/5
( )4احملي��ط البرهان��ي ف��ي الفق��ه النعمان��ي ( ،)442/2الذخي��رة ( ،)323/3الش��رح الكبي��ر للدردي��ر
( ،)74/2األم للش��افعي ( ،)200/2نهاية املطلب ( ،)397/4البيان للعمراني ( ،)175/4املغني
البن قدامة (.)438/3
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األدلــــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1قوله{ :ﯣﯤﯥﯦﯧ[ }..املائدة ]95 :فشرط العمد في إيجاب
اجلزاء يدل على أن اخلاطئ ليس عليه جزاء ،و األصل براءة ذمته ،فال يشغلها

إال بدليل.

 -2وبقول��ه [( :رفع عن أمتي اخلطأ والنس��يان وما اس��تكرهوا عليه)( )1فوجب
بحق الظاهر أن يرتفع حكمه.

 -3وألن كل فعل يجب على احملرم بعمده الكفارة لم يجب عليه بخطئه الكفارة
كالطي��ب واللباس والداللة عليه قوله تعالى{ :ﯣﯤﯥﯦﯧ}
[املائدة ]95:فاحتمل أن يكون املراد به متعمد ًا لقتله ناسيا إلحرامه واحتمل

أن يك��ون متعمدا لقتل��ه ذاكرا إلحرامه فإذا احتم��ل األمرين يحمل عليهما؛

ألن ظاهر العموم يتناولها ،وداود يخرج من العموم أحدهما(.)2

 -4عن قبيصة بن جابر األس��دي :أنه سمع عمر بن اخلطاب ،ومعه عبد الرحمن
ب��ن عوف ،وعمر :يس��أل رجال قتل ظبي��ا وهو محرم؟ فقال ل��ه عمر :عمدا
قتلت��ه أم خط��أ؟ فقال له الرجل :لق��د تعمدت رميه وم��ا أردت قتله ،فقال له

عمر :ما أراك إال أشركت بني العمد واخلطأ؛ أعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق

بلحمها وأسق إهابها.

( )1سبق تخريجه.
( )2احلاوي ( ،)283/4املغني (.)439/3
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قال أبو محمد بن حزم :فلو كان العمد واخلطأ في ذلك سواء عند عمر ،وعبد

الرحمن ملا سأله عمر أعمدا قتلته أم خطأ؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن؛ ألنه

كان يكون فضوال من السؤال ال معنى له؟

 -5ومن طريق ابن أبي ش��يبة عن إس��ماعيل ابن علية عن احلسني املعلم عن قتادة
ع��ن أب��ي مدينة عن ابن عباس أنه قال في احمل��رم يقتل الصيد :ليس عليه في
اخلطأ ش��يء  -أبو مدينة هو عبد الله بن حصن السدوسي تابعي  ،-سمع أبا

موسى ،وابن عباس ،وابن الزبير .F

 -6ومن طريق ش��عبة عن أبي بش��ر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير :أنه
س��ئل عن احملرم يقتل الصي��د خطأ؟ قال :ليس عليه ش��يء؟ قال :فقلت له:
عمن؟ قال :السنة(.)1

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلـــــــوا مبا يلي:
 - 1إن العم��د والنس��يان ف��ي الضم��ان ال يفترق��ان ،ألن الس��بب ال يختلف بهما

كإت�لاف األم��وال ،والتقييد بالعم��د في قوله تعال��ى{ :ﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ} [املائ��دة ]95 :ألجل الوعيد املذكور في آخر اآلية،
وهو قوله تعالى{ :ﯽﯾﯿ} [املائدة ،]95:فإن قيل :هذا تعليل على
مخالف��ة النص القاطع لقول��ه تعال��ى{ :ﯣﯤﯥﯦ} [املائدة]95:

نص على التعمد وهو يخالف النس��يان .فاجل��واب أن التخصيص بالذكر ال
( )1احمللى (.)235/5
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يدل على نفي احلكم عما عداه فجاز أن يثبت حكم النسيان بدليل آخر وهو

قوله( [ :الضبع صيد وفيه ش��اة)( )1من غير فصل بني عمد ونس��يان ،وهو
مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ..F

أو يقال :إنه خرج مخرج الغالب على الصيد إمنا يقتل مع القصد(.)2
قال الشافعي« :ولم أعلم بني املسلمني اختالفا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من
نفس إنس��ان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنس��ان عمدا

ف��كان على من أصابه فيه ثمن ي��ؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك

خطأ ال فرق بني ذلك إال املأثم في العمد فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه

له كان الصيد كله ممنوعا في كتاب الله تعالى»(.)3

 - 2القياس على قتل اخلطأ فقد أوجب الله فيه الكفارة(.)4
 - 3روى مخ��ارق عن طارق بن ش��هاب قال :خرجنا مهلني باحلج فرحنا عش��ية
فبدا لنا ضب فابتدرناه ونسينا إهاللنا في احلج فانصدر إليه رجل منا يقال له

أربد فقتله فقلنا ما صنعتم ألسنا محرمني ،فلما قدمنا مكة صار إربد إلى عمر
بن اخلطاب ] فذكر ذلك له فقال له عمر احكم فقال :فأنت أمير املؤمنني
وأعل��م مني قال :إن��ي لم أقل لك أن تزكيني ولكن احك��م قال :فإني أحكم

جديا قد جمع املاء والشجر يقول قد أكل وشرب قال :فهو كما حكمت.

( )1أخرجه ابن خزمية (.)2648
( )2تبي�ين احلقائق ( ،)63/2العناية ش��رح الهداي��ة ( ،)72-71/3الذخيرة ( ،)323/3الش��رح الكبير
للدردير ( ،)74/2نهاية املطلب ( ،)397/4املغني (.)439/3
( )3األم للشافعي (.)200/2
( )4األم للشافعي (.)200/2
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فموض��ع الدالل��ة م��ن ه��ذا اس��تفاضة حكم اجل��زاء ف��ي العم��د واخلطأ بني

الصحاب��ة ،والتابع�ين من غير ش��ك ،أو نزاع ،فدل عل��ى أن ذلك إجماع ،أو

كاإلجماع(.)1

 -4وألنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير خطأ
كاآلدمي.

 -5وألن كل ش��يء يج��ب الغ��رم بإتالف��ه فالعم��د واخلط��أ في��ه س��واء كأم��وال
األدميني.

وأجابوا عن أدلة أصحاب القول األول بقولهم:
 أما استداللهم باآلية فقد جعلناها دلي ًال عليه.
 وأما استداللهم باخلبر فمحمول على رفع اإلثم.وأما قياسهم على الطيب واللباس فاملعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق

حكم عمده وسهوه وقتل الصيد إتالف فاستوى حكم عمده وسهوه(.)2
توجيه ابن رشد ألسباب اخلالف:

يق��ول « :eأما من اش��ترط في وج��وب اجلزاء أن يكون القت��ل عمدً ا فحجته أن

اش��تراط ذل��ك نص في اآلي��ة ،وأيضا فإن العمد ه��و املوجب للعق��اب ،والكفارات
عقاب ما.

وأم��ا من أوجب اجلزاء مع النس��يان فال حجة له ،إال أن يش��به اجل��زاء عند إتالف
( )1احلاوي (.)284/4
( )2احلاوي ()284/4
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الصيد بإتالف األموال؛ فإن األموال عند اجلمهور تضمن خطأ ونسيانا .لكن يعارض

ه��ذا القي��اس اش��تراط العمد في وجوب اجل��زاء ،فقد أجاب بعضه��م عن هذا  -أي

العم��د  -إمنا اش��ترط؛ ملكان تعلق العقاب املنصوص علي��ه في قوله تعالى { :ﯽ

ﯾﯿ} [املائ��دة . ]95:وذل��ك ال معنى ل��ه; ألن الوبال املذوق ه��و في الغرامة،

فس��واء قتل��ه مخطئ�� ًا أو متعمد ًا قد ذاق الوب��ال ،وال خالف أن الناس��ي غير معاقب.
وأكث��ر ما تلزم ه��ذه احلجة ملن كان من أصله أن الكف��ارات ال تثبت بالقياس ،فإنه ال

دليل ملن أثبتها على الناسي إال القياس(.)1

والراجح هو القول األول لقوة ما اس��تدلوا به ،وألن اآلية نصت على العمد فدل

على انتفاء ما سواه ،ونحن نعلم أن الشريعة تفرق بني العمد والنسيان واخلطأ.

والقي��اس على ضمان األموال قياس مع الفارق ،كون األموال حق آدمي ال يقبل

التسامح ،وقضية الصيد حق لله ،فيجري عليه العفو وعدم املؤاخذة.
املسألة الثالثة :هل يتكرر اجلزاء بتكرر قتل الصيد؟
اختلف العلماء في هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :يجب عليه جزاء ثان .وهو قول اجلمهور(.)2

الق��ول الثان��ي :ال جزاء عليه في الثاني ولو عاد مائة م��رة ،وإمنا يجب اجلزاء باملرة

األول��ى وه��و ق��ول داود بن عل��ي الظاه��ري ،وفي الصحاب��ة قول ابن عب��اس ،وفي

التابعني قول مجاهد وشريح واحلسن وقتادة والنخعي(.)3
( )1بداية املجتهد (.)124/2
( )2احلاوي ( ،)285/4املغني (.)451/3
( )3احلاوي ( ،)285/4املغني ()451/3
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القــول الثـالث :إن كفر عن األول فعليه للثاني كفارة ،وإال فال شيء للثاني ،وهو

رواية عن أحمد(.)1
األدلـــــة:

استدل أصحاب األول مبا يلي:
 - 1قول��ه تعالى{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}[املائدة ،]95 :فأوجب مثل ما قتل
ف��إذا قتل صيدين وجب عليه مثلهما ،ألن اجلزاء الواحد ال يكون مثال لهما،
واآلي��ة اقتضت اجلزاء على العائد بعمومه��ا .وذكر العقوبة في الثاني ال مينع
الوجوب.
 - 2وألنه��ا نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يك��ون تكرار القتل موج ًبا لتكرار
التكفير كنفوس اآلدميني.

 - 3وألن��ه غ��رم مال يجب باإلتالف فوجب أن يتكرر الغرم فيه بتكرر الفعل منه
كأموال اآلدميني(.)2
 - 4أنها كفارة عن قتل ،فاستوى فيه املبتدئ والعائد ،كقتل اآلدمي.
ق��ال أحم��د :روي عن عم��ر وغيره ،أنهم حكم��وا في اخلطأ ،وفي م��ن قتل ،ولم
يسألوه :هل كان قتل قبل هذا أو ال؟(.)3
( )1املغني (.)451/3
( )2احلاوي ( ،)285/4املغني (.)451/3
( )3املغني (.)451/3
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واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 - 1بقول��ه تعال��ى{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [املائ��دة ]95:فعل��ق وج��وب
اجل��زاء على لف��ظ« :من» واحلك��م إذا تعلق بلفظ «من» اقتض��ى مرة واحدة،

ول��م يتك��رر احلكم بتك��رار الفعل كقوله��م :من دخل داري فل��ه درهم ،فإذا
دخله��ا م��رة واحدة اس��تحق درهما ،ولو عاد في دخولها لم يس��تحق ش��يئا،
وكم��ا لو قال لنس��ائه :م��ن خرجت من ال��دار فهي طال��ق ،فخرجت واحدة
منه��ن طلق��ت ،ولو عادت فخرجت ثاني��ة لم تطلق ،كذلك قات��ل الصيد إذا

قتله مرة لزمه اجلزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه اجلزاء.

 - 2وألن الله تعالى قال في سياق اآلية{ :ﰆﰇﰈﰉﰊ}[املائدة،]95 :
فأخب��ر بأن حك��م العائد االنتقام منه كما أخبر أن حك��م املبتدئ اجلزاء ،فدل

على أن ال حكم للعائد غير االنتقام كما أن ال حكم للمبتدئ غير اجلزاء(.)1
واستدل أصحاب القول الثالث مبا يلي:

أنها كفارة جتب بفعل محظور في اإلحرام ،فيدخل جزاؤها قبل التكفير ،كاللبس

والطيب(.)2

والراج��ح ه��و القول األول لقوة ما اس��تدلوا ب��ه ،وألن اجلزاء ضم��ان عن الصيد

باملثل ،واملثل ال يتحقق باجلزاء الواحد عن أكثر من صيد.

( )1احلاوي ( ،)285/4املغني (.)451/3
( )2املغني (.)451/3
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املبحث الثاين
حرم للصيد
الـم ِ
خصـال گفارة قتل ُ
إذا تعمد اإلنسان قتل الصيد داخل حدود احلرم ،سواء كان محرم ًا بحج أو عمرة،
أو كان حال ً
ال ،أو كان محرم ًا ،وقتله خارج احلرم فيجب عليه اجلزاء.
والصيد ال يخلـــو من حالني:
احل��ال األولــ��ى :أن يكون الصيد مما لـه مماثل ومش��ابه من بهيم��ة األنعـام ،فيجب

عليه املثل.

احلـال الثــانية :أن يكون الصيد مما ال مماثل له ،فيقوم.
وقات��ل الصيد مخير بني اجل��زاء باملثل أو التقومي ،وبني الكف��ارة ،والكفارة تكون

بأحد أمرين:

ً
أوال :اإلطعام.
ثاني ًا :الصيام.
ً
أوال :اجلزاء:
 -1ما كان له مماثل من النعم:
إذا اختار املثل ،ذبحه ،وتصدق به على مساكني احلرم؛ ألن الله تعالى قال{ :ﯲ

ﯳﯴ} [املائ��دة . ]95:وال يجزئ��ه أن يتص��دق به حيا على املس��اكني؛ ألن الله
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تعالى س��ماه هديا ،والهدي يجب ذبحه ،وله ذبحه أي وقت ش��اء ،وال يختص ذلك

بأيام النحر(.)1

 -2وما ال مثل له من الصيد:
يخير قاتله بني أن يشتري بقيمته طعاما ،فيطعمه للمساكني ،وبني أن يصوم.
وه��ل يجوز إخراج القيمة؟ في��ه احتماالن؛ أحدهما ،ال يج��وز .وهو ظاهر قول

أحمد في رواية حنبل ،فإنه قال :إذا أصاب احملرم صيدا ،ولم يصب له عدال يحكم

به عليه؛ قوم طعاما إن قدر على طعام ،وإال صام لكل نصف صاع يوما .هكذا يروى
عن ابن عباس.

وألن��ه ج��زاء صيد ،فلم يجز إخ��راج القيمة فيه ،كالذي له مث��ل؛ وألن الله تعالى

خير بني ثالثة أش��ياء ليس بها القيمة ،وإذا عدم أحد الثالثة يبقى التخيير بني الش��يئني

الباقيني ،فأما إيجاب شيء غير املنصوص فال.

الثاني ،يجوز إخراج القيمة؛ ألن عمر ] قال لكعب :ما جعلت على نفسك؟

قال :درهمني.

ق��ال :اجعل م��ا جعلت على نفس��ك .وقال عط��اء :في العصف��ور نصف درهم.

وظاهره إخراج الدراهم الواجبة(.)2

( )1املبس��وط ( ،)82/4البيان والتحصيل ( ،)66/4احل��اوي ( ،)299/4البيان للعمراني (،)267/4
املغني (.)449/3
( )2احلاوي ( ،)301/4املغني ( ،)450/3الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)502/1
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ثــاني ًا :اإلطعام:
ورد اإلطعام في اآلية الكرمية مطلق ًا ،واجتهد العلماء في تقديره على طريقتني:
األولى :اعتبار احلد األدنى ملا يحتمله اللفظ املطلق (مس��اكني) ،فقدر بعدد ثالثة،

وهذا رأي ابن حزم؛ ألن الله  -تعالى  -قال{ :ﯵﯶ ﯷﯸَ} [املائدة،]95:
ولم ّ ِ
جمع ،وأقل اجلمع ثالثة(.)1
يحدد عد ًدا ،وأن لفظ {ﯸَ}[املائدةْ ،]95:
الثــانية :التقدير بحس��ب قيمة الصيد ،بحيث يق ّ ِوم الصيد ،ويش��تري بثمنه طعا ًما

ويطعم به ،لكل مسكني صاع (.)2

وال يش��ترط اإلطعام في احلرم على الصحيح؛ ألن اإلراقة لم تعقل قربة بنفس��ها،

وإمنا عرفت قربة بالشرع ،والشرع ورد بها في مكان مخصوص أو زمان مخصوص،
فيتبع مورد الش��رع فيتقيد كونها قربة باملكان الذي ورد الش��رع بكونها قربة فيه وهو
احلرم فأما اإلطعام فيعقل قربة بنفسه؛ ألنه من باب اإلحسان إلى احملتاجني فال يتقيد

كونه قربة مبكان ،كما ال يتقيد بزمان ،وجتوز فيه اإلباحة والتمليك(.)3
ثــالثـ ًا :الصيام:

يقي��م الصيد طعا ًما ثم يصوم مكان كل ُم ّ ٍ
��د يو ًما؛ ألن الله قال:
إذا اخت��ار الصيام ّ

{ﯹﯺﯻﯼ}[املائدة ،]95:على رأي املالكية والشافعية واحلنابلة(.)4

( )1احمللى (.)241/5
( )2املبس��وط ( ،)85/4الش��رح الكبي��ر للدردي��ر ( ،)84/2البي��ان والتحصي��ل ( ،)66/4احل��اوي
(.)299/4
( )3بدائع الصنائع (.)200/2
( )4املدون��ة ( ،)444/1البي��ان والتحصي��ل ( ،)66/4األم ( ،)203/2احل��اوي ( ،)299/4املغن��ي
( ،)502/1احملل��ى ( .)245/5وي��رى األحن��اف أن يص��وم م��كان كل نصف صاع يو ًما .املبس��وط
( ،)85/4بدائع الصنائع (.)201/2
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ً
مال��كا عن الرجل يصي��ب الصيد وهو مح��رم فيريد أن
ج��اء ف��ي املدونة« :س��ألنا

أيقو ُم الصيد دراهم أم طعا ًما؟
يحكم عليه بالطعام ّ

ق��ال :الص��واب من ذلك أن يقوم طعا ًما وال يق��وم دراهم ،ولو قوم الصيد دراهم

واس��عا ،ولكن الصواب من ذلك أن يحكم
ثم اش��ترى بها طعا ًما لرجوت أن يكون
ً
علي��ه بالطعام ،فإن أراد أن يصوم نظ��ر كم ذلك الطعام من اإلمداد فيصوم مكان كل

مد يو ًما ،وإن زاد ذلك على شهرين أو ثالثة.
قلت له :فإن كان في الطعام كسر املد؟

ق��ال :م��ا س��معت م��ن مالك في كس��ر امل��د ش��يئًا ولكن أح��ب إلي أن يص��وم له

يو ًما»(.)1

الكفارة بني الترتيب والتخيير:
قاتل الصيد مخير في اجلزاء بني أحد هذه الثالثة ،بأيها ش��اء كفر ،موس��را كان أو

معس��را .وبهذا قال مالك ،والشافعي ،وأصحاب الرأي وأحمد في رواية ،روي عن

ابن عباس ] وهو مذهب جماعة من التابعني مثل :عطاء ،واحلسن ،وإبراهيم.

لق��ول الل��ه تعال��ى {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}

[املائدة« . ]95:وأو» في األمر للتخيير .روي عن ابن عباس ،أنه قال :كل شيء (أو،

أو) ،فهو مخير ،وأما ما كان (فإن لم يوجد) ،فهو األول األول(.)2

( )1املدونة (.)444/1
( )2املبس��وط ( ،)84/4بدائ��ع الصنائ��ع ( ،)200/2احل��اوي ( ،)301/4املغن��ي ( ،)448/3احملل��ى
(.)243/5
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الف�صل ال�ساد�س
أحگام عامة في الگفارات ،ويشتمل على سبعة مباحث:
املبحث األول :حكم إخراج القيمة في الكفارات.
املبحث الثاني :النيابة في الكفارات.
املبحث الثالث :التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات.
املبحث الرابع :نقل الكفارة إلى خارج البلد.
املبحث اخلامس :حكم إعطاء الكفارات لغير املسلمني
املبحث السادس :الكفارة بني الفور والتراخي.
املبحث السابع :سقوط الكفارة.

املبحث الأول
حگم إخـراج القيمة في الگفــارات
اختلف الفقهاء في إخراج املال في الكفارات على قولني :
القول األول :قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة أنه ال يجزئ املال عن

الطعام(.)1

الق��ول الثان��ي :وهو مذهب احلنفي��ة وقول األوزاعي :أنه يج��زئ إخراج املال في

الكفارات(.)2
األدلــــة:

استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1ق��ول الل��ه تعال��ى{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩْ}[املائدة ،]89 :وهذا ظاهر في عني الطعام والكسوة  ,فال يحصل

التكفير بغيره ألنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه.

 -2وألن الله تعالى خير بني ثالثة أش��ياء  ،ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير
في الثالثة.

 -3وألن��ه لو أريدت القيم��ة لم يكن للتخيير معنى; ألن قيمة الطعام إن س��اوت
( )1مواهب اجلليل ( ،)272/3املغني (.)542/9
( )2املبسوط ( ،)156/2بدائع الصنائع ( ،)102/5حتفة الفقهاء ( ،)341/2املغني (.)542/9
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قيمة الكسوة فهما شيء واحد ,فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما
على اآلخر فكيف يخير بني شيء وبعضه؟

 -4ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكس��وة ما يس��اوي إطعامه أن يجزئه ,وهو خالف
اآلية .وكذلك لو غلت قيمة الطعام ,فصار نصف املد يساوي كسوة املسكني,
ينبغي أن يجزئه نصف املد  ،وهو خالف اآلية .

 -5وألن��ه أحد م��ا يك َّف ُر به ،فال جتزئ في��ه القيمة كالعتق .فعلى ه��ذا لو أعطاهم
أضع��اف قيم��ة الطع��ام ال يجزئ��ه؛ ألن��ه ل��م ي��ؤد الواج��ب ف�لا يخ��رج عن

عهدته(.)1

واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي:
 -1إن املقصود دفع حاجة املسكني ،وهو يحصل بالقيمة.
 -2أن متليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة املس��كني من متليك عني الطعام؛ ألنه
ب��ه يتوصل إلى ما يختاره من الغ��ذاء الذي اعتاد االغتذاء به فكان أقرب إلى

قضاء حاجته فكان أولى باجلواز.

 - 3أن الكفارة جعلت حقا للمسكني ،فمتى أخرج من عليه الطعام إلى املستحق
بدله وقبله املس��تحق عن طوع فقد اس��تبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا
االستبدال مبنزلة التناول في سائر احلقوق(.)2

والراجح أن يقال :األصل أن تكون الكفارة طعام ًا ،أو كس��وة حس��ب ما ورد في

ظاه��ر الن��ص ،فإن وجدت مصلح��ة تقتضي تفضي��ل القيمة باعتبار حال الش��خص

املعطى ،أو باعتبار البلد بحيث تكون القيمة أنفع للمستحقني فيجوز.

( )1املغني (.)542/9
( )2بدائع الصنائع (.)102/5
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يق��ول اب��ن تيمية رحمه الل��ه« :إخ��راج القيمة في ال��زكاة والكف��ارة ونحو ذلك.

فاملعروف من مذهب مالك والش��افعي أنه ال يجوز ،وعند أبي حنيفة يجوز ،وأحمد

 eق��د من��ع القيمة ف��ي مواضع وجوزها ف��ي مواضع ،فمن أصحاب��ه من أقر النص
ومنهم من جعلها على روايتني.

واألظه��ر ف��ي هذا :أن إخ��راج القيمة لغير حاجة وال مصلح��ة راجحة ممنوع منه،

درهما ولم يعدل إلى القيمة؛ وألنه
ولهذا قدر النبي [ اجلبران بش��اتني أو عش��رين
ً

مت��ى جوز إخراج القيمة مطل ًقا فقد يعدل املالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقومي
ضرر؛ وألن الزكاة مبناها على املواساة وهذا معتبر في قدر املال وجنسه.

وأم��ا إخ��راج القيمة للحاجة أو املصلح��ة أو العدل فال بأس به :مث��ل أن يبيع ثمر

ثمرا
بس��تانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عش��ر الدراهم يجزئه وال يكلف أن يشتري ً

أو حنط��ة إذ كان قد س��اوى الفقراء بنفس��ه ،وقد نص أحمد عل��ى جواز ذلك .ومثل

أن يجب عليه شاة في خمس من اإلبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا

كاف وال يكلف الس��فر إلى مدينة أخرى ليش��تري ش��اة ،ومثل أن يكون املس��تحقون
للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها ،أو يرى الساعي أن أخذها

أنفع للفقراء .كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن« :ائتوني بخميص
أو لبيس أسهل عليكم وخير ملن في املدينة من املهاجرين واألنصار»  .وهذا قد قيل:

إنه قاله في الزكاة  ،وقيل :في اجلزية»(.)1

( )1مجموع الفتاوى (.)83-82/25
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املبحث الثاين
النيابة في الگفارات
صورة املس��ألة :أن يحلف ش��خص على فعل ش��يء أو تركه ،ثم يحنث في ميني،

فيقوم شخص آخر بدفع الكفارة عنه من ماله اخلاص ،فهل يجزئ ذلك ،وهل يصح

تصرفه؟

يج��وز لغي��ر من وجبت عليه الكفارة أن يكفر عمن وجب��ت عليه الكفارة فيما إذا

كان��ت الكف��ارة طعام�� ًا أو كس��وة ،أو عتق ًا بش��رط أن يبلغه قبل أن ينف��ذ الكفارة ألن
الكفارة عبادة وال بد فيها من نية صاحبها(.)1

َ
ُ
الرجل أن يكفر عنه من مال املأمور ،أو استأذن
الرجل
قال الشافعي « :eوإذا أمر

َ
ُ
الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة؛
الرجل
ألن دفعه إياها إلى املساكني بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له ،وكذلك إن قال أعتق
عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له ووالؤه للمعتق عنه؛ ألنه قد ملكه قبل

العتق ،وكان العتق مثل القبض كما لو اش��تراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل
القبض ،ولو أن رجال تطوع فكفر عن رجل بإطعام ،أو كسوة ،أو عتق ولم يتقدم في

ذلك أمر من احلالف لم يجز عنه»(.)2

( )1الذخيرة للقرافي ( ،)69/4املدونة ( ،)597/1احلاوي ( ،)308/15املغني (.)549/9
( )2األم (.)68/7
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ج��اء في كش��اف القناع« :وإن أخرج حر مس��لم مكلف زكاة ش��خص أو كفارته
م��ن مال��ه  -أي مال ا ُمل ْخ ِرج  -بإذنه صح إخراجه عن��ه كالوكيل ،وله – أي املخرج -
الرجوع عليه إن نواه أي نوى الرجوع ،ال إن نوى التبرع ،أو أطلق ،وإن كان إخراجه

لزكاة غيره بغير إذنه لم يصح ،لعدم النية من املخرج عنه املتعلق به الوجوب ،كما لو

أخرجها من مال املخرج عنه بال إذنه لعدم واليته عليه ،ووكالته عنه»(.)1

والصدقات
املالي احملض
ّ
كال��زكاة ّ
وف��ي املوس��وعة الفقهية الكويتي��ةَ « :دين ال ّل��ه ّ

والك ّف��ارات جت��وز فيه ال ّنياب��ة عن الغير س��واء أكان من هو في ذ ّمته ق��ادر ًا على ذلك

بنفس��ه أم الّ ،
ألن الواجب فيها إخراج املال وهو يحصل بفعل ال ّنائب ،وس��واء أكان

احلي ال يجوز إ ّ
امليت ،إ ّ
ال بإذنه بات ٍ
ال ّ
ّفاق ،وذلك
احلي أم عن ّ
أن األداء عن ّ
األداء عن ّ
لالفتقار في األداء إلى ال ّن ّية ،ألنّها عبادة ،فال تسقط عن املك ّلف بدون إذنه»(.)2

( )1كشاف القناع (.)262/2
( )2املوسوعة الفقهية (.)146-145/21
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املبحث الثالث
التوگيل في إخراج وتوزيع الگفارات
غيره في إخراج كفارته إذا كانت طعام ًا،
يج��وز أن ي��وكل من وجب عليه الكفارة َ
أو كسوة ،أو عتق ًا ،وال يجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعني عليه الصيام(.)1
ألن الكفارة من القضايا املالية فيصح فيها التوكيل.
توكيل اجلمعيات اخليرية في توزيع الكفارات:

يجوز توكيل اجلمعيات اخليرية املوثوق بها في إخراج الكفارات ،وتوزيعها على

املستحقني.

ويجوز للجمعيات اخليرية إفراد الكفارات مبش��روع مس��تقل يس��تقبل الكفارات

بس��ائر أنواعه��ا ،وألننا اخترنا جواز إخ��راج الكفارة بالقيمة – عن��د وجود املصلحة

الراجحة  -فيجوز إيداع املبلغ املستحق على احلساب املخصص للكفارات حتى يتم

توزيعها في مظانها الشرعية.

وبعض اجلمعيات حتدد املبلغ املستحق وفق التوصيف التالي:

 -1كفارة ميني وهي إطعام  10مساكني وقيمتها  10دنانير.

 -2كفارة الصيام وهي إطعام مسكني عن كل يوم وقيمتها دينار واحد لكل يوم.
 -3كفارة الصيام املغلظه وهي إطعام  60مسكني ،وقيمتها  60دينار ًا.

وتقدي��ر املبلغ املذكور نس��بي قد يختلف بحس��ب تطور أس��عار الطع��ام ،وينبغي

( )1بداي��ة املجته��د ( ،)85/4مغن��ي احملت��اج ( ،)237/3روض��ة الطالب�ين ( ،)291/4دلي��ل الطالب
(ص ،)151الروض املربع (ص.)394
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حتديث املعلومات واستش��ارة أهل العلم ف��ي التقدير كل عام مث ً
ال ،حتى يكون املبلغ

يناسب اإلطعام املستحق.

وكل دول��ة لها تقديرها اخلاص بحس��ب عملتها ،وتقدي��ر علمائها لقيمة اإلطعام

عن كل مسكني.

فتوى جلنة اإلفتاء بدولة الكويت في تقدير قيمة إطعام املس��كني ،وتوكيل اللجان

اخليرية:

ويقدر هذا اإلطعام في دولة الكويت بدينار واحد عن كل مسكني ،ولك أن تطعم
مس��كين ًا واحد ًا ملدة عشرة أيام ،أو عشرة مساكني في يوم واحد ،ولك أن تدفعها إلى
إحدى اللجان اخليرية وتخبرها بأنها كفارة ميني..

ويج��وز دفع م��ال الكفارات أو الفدية عن اإلفطار ف��ي رمضان أو غيره في متويل

الدعوة اإلس�لامية إذا كان املنتفعون من هذه األموال من الفقراء املسلمني مع مراعاة
إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد املطلوب في النصوص الشرعية.)1(..
مسألة :استيفاء الدولة الكفارات:
ليس للدولة والية استيفاء الكفارات والنذور ،وإمنا يؤديها من وجبت عليه ،ألنها

عبادات خاصة بني العبد وربه ،ومن جهة أخرى فإن من خصال الكفارة الصيام ،وال
يتحقق استيفاؤه إال من صاحبه.

وعن��د احلنابل��ة يجوز لإلم��ام طلب النذر والكف��ارة على الصحي��ح من املذهب،

وهذا هو مذهب الشافعية في الكفارة(.)2

( )1الفتاوى الشرعية (.)109/8
( )2حاشية القليوبي ( ،)189/3اإلنصاف ( ،)192/3املوسوعة الفقهية (.،)150/4
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املبحث الرابع
نقل الگفارة إلى خارج البلد
األصل أن تعطى الكفارة ملستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة،
حتقيق ًا ملبدأ :األقربون أولى باملعروف.
وال مان��ع م��ن نقل الكفارة م��ن مكان وجوبها إلى بلد آخ��ر إذا كانت احلاجة فيها

والفقر أكثر.

ق��ال اب��ن مفل��ح ف��ي الف��روع« :ويج��وز نق��ل الن��ذر والكف��ارة والوصي��ة ف��ي

األصح»(.)1

وق��ال امل��رداوي احلنبل��ي في اإلنص��اف :يج��وز نقل الكف��ارة والن��ذر ،والوصية

املطلقة إلى بلد تقصر فيه الصالة على الصحيح من املذهب ،وعلى أكثر األصحاب،

وصححوه.)2(»...

وق��ال النووي في املجموع في الفقه الش��افعي :ق��ال أصحابنا :في نقل الكفارات

والن��ذور ع��ن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفق��راء وغيرهم ولم يذكر
بلد ًا ،طريقان (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيني لها حكم الزكاة فيجري فيها
اخلالف كالزكاة وأصحهما عند اخلراس��انيني وتابعه��م الرافعي عليه القطع باجلواز،
ألن األطماع ال متتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات ،وهذا هو الصحيح(.)3

( )1الفروع (.)265/4
( )2اإلنصاف (.)203/3
( )3املجموع (.)222/6
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وأجابت جلنة اإلفتاء في الكويت عن حكم نقل الكفارة إلى غير البلد مبا يلي:
األص��ل أن تخرج الكف��ارة في البلد الذي فيه املال ،ويجوز نقلها إلى بلد آخر في

احلاالت التالية:

 أن يكون أهل البلد من املستحقني مكتفني. أن يكون نقلها إلى قريب محتاج. أن يكون نقلها إلى فقراء أشد حاجة... مع مراعاة عدم إعطائها لغير املسلم. ويج��وز أن ت��وزع الكفارات على أكبر من الع��دد املخصص لها إذا حتقق اكتفاءالعدد األصلي منها ،والله أعلم(.)1

( )1مجموعة الفتاوى الشرعية (.)110/8
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املبحث اخلام�س
حگم إعطاء الگفارات لغير املسلمني
جمه��ور أهل العلم على أن كفارة اليمني كغيرها من الصدقات الواجبة ال تعطى

لغير املسلمني.

فعند املالكية :قال س��حنون :قلت :أرأيت أهل الذمة أيطعمهم من الكفارة؟ قال:
ٍ
شيء من الكفارات(.)1
ال يطعمهم منها وال من
وعن��د الش��افعية :قال الش��افعي :ال يج��زئ أن يطعم في كف��ارات األميان إال حرا

محتاج أو عبد رجلٍ
مسلما غير
محتاجا ،أو حرا
محتاجا فإن أطعم منها ذميا
مسلما
ٍ
ً
ً
ً
ً
محتاج لم يجزه ذلك ،وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئًا وعليه أن يعيد(.)2
ٍ

وعند احلنابلة :يشترط في املستحقني ألخذ الكفارة أن يكونوا مسلمني ،وال يجوز

صرفها إلى كاف ٍر ،ذميا كان أو حربيا(.)3
واختلف قول األحناف فيها:

ق��ال أبو يوس��ف  :eال يجوز إال النذور والتط��وع ودم املتعة .وجه قوله أن هذه

صدق��ة وجبت بإيجاب الله عز ش��أنه ،ف�لا يجوز صرفها إلى كاف��ر كالزكاة بخالف

النذر ،ألنه وجب بإيجاب العبد(.)4

( )1املدونة (.)593/1
( )2األم للشافعي (.)68/7
( )3املغني البن قدامة (.)539/9
( )4بدائع الصنائع ( ،)101/5شرح فتح القدير (.)18/4
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وأجاز أبو حنيفة ومحمد إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور ال الزكاة،

لعم��وم قول��ه تعالى{:ﯟﯠﯡﯢ} [املائ��دة ]89 :من غير تفرقة
ب�ين املؤمن والكافر .واس��تثنيت ال��زكاة بقول النب��ي [ ملعاذ حني بعث��ه إلى اليمن:
(خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم)(.)1

ق��ال الكاس��اني في بدائع الصنائع :ويجوز إعطاء فق��راء أهل الذمة من الكفارات

والنذور وغير ذلك إال الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله(.)2

ف��إذا جازت الصدقة عليه��م ،وجاز إعطاؤهم الزكاة تألي ًف��ا لقلوبهم فباألولى أن

يجوز إعطاؤهم الكفارات الشرعية؛ ملعنى تأليف القلب.

وفي حتفة الفقهاء« :ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز وفقراء املسلمني أفضل»(.)3
وفي بدائع الصنائع« :وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فال

شك في أن صرفها إلى فقراء املسلمني أفضل؛ ألن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على

الطاع��ة وه��ل يجوز صرفها إلى أهـل الذمة قاــل أب��و حـنيفة ومحمد :يجــوز ،وقـال

أبو يوسف :ال يجوز وهو قول زفر والشافعي»(.)4

والذي يبدو لي أن األولى صرفها لفقراء املس��لمني ،ومس��تحقيهم ،فإذا لم يوجد
فقراء مسلمون ،أو وجدت مصلحة أخرى جاز صرفها لغير املسلم تأليف ًا.
وألن اإلس�لام قد فرض في الزكاة نصيب ًا لغير املس��لم ملصلحة التأليف ،فالكفارة

من باب أولى.

( )1أخرجه البخاري ( ،)1395ومسلم (.)19
( )2بدائع الصنائع (.)104/5
( )3حتفة الفقهاء ()342-341/2
( )4بدائع الصنائع (.)49/2
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املبحث ال�ساد�س
إخراج الگفارة بني الفور والتراخي
اختل��ف العلماء في وج��وب إخراج الكف��ارة والقيام بها ،هل ه��و على الفور أم

على التراخي؟

الق��ول األول :أنه��ا عل��ى التراخ��ي ،وهو مذهب األحن��اف ،ورواي��ة في مذهب

أحمد.

يقول الكاس��اني« :الكفارات كلها واجبة عل��ى التراخي هو الصحيح من مذهب

أصحابن��ا ف��ي األمر املطلق عن الوقت حتى ال يأثم بالتأخير عن أول أوقات اإلمكان
ويكون مؤديا ال قاضي ًا.
ومعن��ى الوج��وب على التراخي هو أن يجب في جزء م��ن عمره غير معني ،وإمنا

يتع�ين بتعيين��ه فعال ،أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وق��ت يغلب على ظنه أنه لو لم

يؤد فيه لفات ،فإذا أدى فقد أدى الواجب»(.)1

ٌ
الصحيح .)2(»...
وقال صاحب البحر الرائق« :وهي
واجبة على ال ّتراخي على ّ

والقول الثاني أنها جتب على الفور وهو قول احلنابلة واملالكية:

ٌ
واجبة على الفور أو
قال اخلرشي املالكي في شرح مختصر خليل« :وهل الك ّفارة
ال ّتراخي؟ ّ
األول.)3(»...
والظاهرّ :
( )1بدائع الصنائع (.)97-96/5
( )2البحر الرائق (.)109/4
( )3شرح مختصر خليل (.)58/3
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«نص اإلمام أحمد  eعلى وجوب ك ّفارة
وقال املرداوي احلنبلي في اإلنصافّ :

الصحيح من املذهب .وقيل :ال يجبان على
اليمني وال ّنذر على الفور إذا حنث .وهو ّ

الفور .)1(»...

وق��ال ابن تيمية« :قضاء النذر ،والكفارة عندنا :على الفور ،فهو كاملتعني ،وصوم

القضاء يشبه الصالة في أول الوقت»(.)2

وق��ال الش��يخ ابن عثيمني« :كذلك من حفظ اليمني :إخ��راج الكفارة بعد احلنث،

فورا؛ ألن األصل في الواجبات هو الفوري��ة  ،وهو قيام مبا تقتضيه
والكف��ارة واجب��ة ً

اليمني»(.)3

ال��رأي الثالث لبعض الش��افعية ،وقول ف��ي املذهب احلنبل��ي :التفريق بني احلنث

طاعة ،واحلنث معصية ،فقالوا بالتراخي في األول ،والفور في الثاني.

تمة :إن
ج��اء ف��ي حتفة احملتاج« :هل يجب إخراج الك ّفارة على الفور؟ قال في ال ّت ّ

كان احلنث معصي ًة  ،فنعم وإال فال»(.)4

ٍ
عدوان ،كك ّفارة القتل
وق��ال النووي في املجموع« :وأ ّما الك ّفارة :فإن كانت بغير
ً
ٍ
معذور.
خالف؛ ألنّه
الصور :فهي على ال ّتراخي بال
خط��أ ،وك ّفارة اليمني في بعض ّ
ٌ
وإن كان متعدّ ًي��ا فه��ل هي على الفور أم على ال ّتراخ��ي؟ فيه وجهان حكاهما الق ّفال
أصحهما :على الفور .)5(»...
واألصحابّ ،

( )1اإلنصاف (.)44/11
( )2الفتاوى الكبرى (. )518/5
( )3القول املفيد على كتاب التوحيد ( ،)456 /2الشرح املمتع (. )159/15
( )4حتفة احملتاج في شرح املنهاج ()18/10
( )5املجموع (.)70/3
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وقال الزركش��ي في قواعده« :هل جتب على الفور؟ -يعني الكفارة -إن لم يتعد

بس��ببه فعل��ى التراخ��ي وإال فعلى الفور ،وق��ال املتولي :إذا عص��ى باحلنث لم يبح له
تأخي��ر التكفي��ر ،وإن كان احلنث طاعة أو مباح ًا فاألولى أن يبرئ الذمة ،فلو أخر فال
حرج عليه»(.)1

وس��بب اخل�لاف هو قاعدة األمر املطل��ق هل يحمل عل الف��ور أم على التراخي،

واملسألة طويلة اخلالف واالحتجاجات ،والردود ،فتراجع في مظانها.
وميكن أن يقال في املسألة السابقة:

األص��ل أن يبادر املس��لم إلى تنفيذ وامتثال أوامر الله تعال��ى ،والوفاء مبا عليه من

االلتزام��ات والتكاليف الش��رعية ،والدي��ون التي في الذمة ،فإن ه��ذا أقرب لتحقيق

مقص��ود الش��رع من حتقق املس��ارعة ف��ي االمتث��ال ،ومواس��اة احملتاجني م��ن األمة،
والتخفي��ف عنه��م ،وهو كذلك أبرأ للذمة ،وأيس��ر عل��ى النفس ف��ي القيام مبقتضى
الكف��ارات ،ف��إن اإلنس��ان إذا س��وف وأخر االمتثال رمب��ا تراكمت عليه ،وقد ينس��ى

بعضها ،وقد يتعسر عليه الوفاء بها.

ولو أخرها اإلنسان ثم أداها في وقت الحق ،فقد أدى ما عليه ،وال إثم عليه ،إال

أنه فعل خالف األولى.

مسألة :حكم من أخر الكفارة حتى مات:
لـــه حــــالتــان:
األولى :أن يكون معذور ًا ،فلم يتمكن من أدائها ،فهذا ال شيء عليه ،ألن اخلطاب

الشرعي تتحقق املؤاخذة عليه حال التمكن وعدم االمتثال.
( )1املنثور في القواعد الفقهية (.)103/3
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والثانية :أن يتمكن ثم يس ّ ِوف حتى مات ،فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة

عنه.

يق��ول املاوردي« :إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها

حتى مات ،فله حاالن:

أحدهما :أن ميوت بعد إمكان القضاء.
والثاني :أن ميوت قبل إمكان القضاء.
فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم وال كفارة في ماله.
وإن مات بعد إمكان القضاء ،سقط عنه الصوم ً
أيضا ووجب في ماله الكفارة عن

كل يوم مد من طعام ،وال يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته ،هذا مذهب الش��افعي
في القدمي واجلديد ،وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة(.)1

وقال أحمد ،وإس��حاق ،وأبو ثور :يصوم عنه وليه إن ش��اء أو يس��تأجر من يصوم

عن��ه ،وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الش��افعي في الق��دمي ،قال :ألنه قال
وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به ،فخرجه قو ً
ال ثان ًيا ،وأنكره س��ائر أصحابنا

أن يكون للشافعي مذهبا(.)2

استدل من أجاز الصوم عن امليت مبا يلي(:)3
( )1احلاوي للماوردي ( ،)453-452/3وانظر :املبسوط ( ،)89/3اللباب في اجلمع بني السنة والكتاب
( ،)402/1العناية شرح الهداية ( ،)360/2الذخيرة ( ،)524/2مواهب اجلليل (.)544/2
( )2احل��اوي للم��اوردي ( .)453-452/3وانظ��ر :املبس��وط ( ،)89/3اللب��اب ف��ي اجلمع بني الس��نة
والكتاب ( ،)402/1العناية شرح الهداية ( ،)360/2شرح الزركشي (..)223/7
( )3احلاوي للماوردي ( ،)453-452/3وانظر :املبسوط ( ،)89/3اللباب في اجلمع بني السنة والكتاب
( ،)402/1العناية شرح الهداية ( ،)360/2الذخيرة ( ،)524/2مواهب اجلليل (.)544/2
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 -1ما رواه عروة عن عـائش��ة Iأن رس��ـول الله [ قــال( :من مـــات وعليه
الصي��ام صام عنه ولي��ه)( )1وقد رواه أيض ًا ابن بريدة عن أبيه عن رس��ول الله
[.

 -2وروى سعد بن أبي وقاص أن رج ً
ال أتى النبي [ فقال :إن أمي ماتت وعليها
صوم فقال [( :اقض عنها)(.)2

 -3وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم
ش��هرا ،فماتت قبل أن تصوم فس��أل أخوها ،رس��ول الل��ه [ فأمره بالصيام

عنها(.)3

 -4وألنها عبادة يدخلها اجلبران باملال فجاز أن تدخلها النيابة كاحلج.
واستدل املانعون مبا يلي(:)4
 - 1رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ قال( :من مات وعليه صوم رمضان
فليطعم عن كل يوم مسكينا)( )5فأسقط القضاء وأمر بالكفارة.

( )1أخرجه البخاري ( ،)1952ومسلم (.)1147
( )2أخرجه البخاري ( ،)1953ومسلم (.)1148
( )3أخرجه أبو داود (.)3308
( )4احلاوي للماوردي ( .)453-452/3وانظر :شرح الزركشي (..)223/7
( )5أخرج��ه اب��ن خزمية ( ،)2056وهو ضعيف .قال ابن امللقن« :هذا احلديث رواه الترمذي من حديث
قتيبة ،ثنا عبثر بن القاسم ،عن أشعث ،عن محمد ،عن نافع ،عن ابن عمر أن رسول الله[ قال( :من
م��ات وعليه صيام ش��هر فليطعم عنه مكان كل يوم مس��كينا) ورواه ابن ماجه م��ن حديث قتيبة أيضا
وقال :عن محمد بن سيرين .وهو وهم؛ وإمنا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .قال الترمذي:
هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه ،والصحيح أنه موقوف على ابن عمر .قال :وأش��عث
ه��و ابن س��وار ،ومحمد هو ابن عبد الرحمن اب��ن أبي ليلى .قلت :وكالهما ضعيف ،أما أش��عث بن
س��وار فاألكث��ر على أنه غير مرض��ي وال مختار  ...وأما ابن أبي ليلى فصدوق س��يئ احلفظ ،قال ابن
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 - 2م��ا روي ع��ن النبي< أنه قال( :ال يص��وم أحد عن أحد ،وال
يصلي أحد عن أحد)(.)1

 - 3أن��ه إجم��اع الصحابة فق��د روي عن ابن عباس وعمر وعائش��ة  ،Fأنهم
قالوا :من مات وعليه صوم أطعم عنه ،وال يصوم أحد عن أحد ،وال مخالف

لهم.

 - 4وألنها عبادة ال تدخلها النيابة في حال احلياة مع العجز ،فوجب أن ال تدخلها
النيابة بعد الوفاة ،أصله الصالة ،وعكسه احلج.

مع�ين :ليس بذاك .وقال مرة :ضعيف .وقال النس��ائي :ليس بالقوي .وقال أبو حامت :محله الصدق،
شغل بالقضاء فساء حفظه ،ال يتهم بشيء من الكذب ،إمنا ينكر عليه كثرة اخلطأ .وقال العجلي :كان
فقيها صاحب س��نة جائز احلديث .والصحيح أنه موق��وف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من
احلف��اظ .ق��ال الدار قطني :احملف��وظ وقفه عليه .وقال البيهقي :إنه الصحيح .ق��ال :وقد رواه ابن أبي
ليل��ى ،ع��ن ناف��ع ،عن ابن عم��ر رفعه « في الذي ميوت وعلي��ه رمضان لم يقضه ق��ال :يطعم عنه لكل
ي��وم نص��ف صاع من بر قال :وهذا خطأ من وجهني :أحدهما :رفعه فإمنا هو موقوف .والثاني :قوله:
« نص��ف ص��اع» وإمنا ق��ال ابن عمر« :مدا من حنط��ة « قال :وروي من (وجه) آخر ع��ن ابن أبي ليلى
ليس فيه ذكر الصاع .ثم ذكر الرواية التي (رويناها) أوال» .انظر :البدر املنير ( .)731-730/5وقال
احلاف��ظ اب��ن حجر« :روي مرفوع��ا وموقوفا الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاس��م عن أش��عث عن
محم��د ع��ن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال غريب ال نعرف��ه مرفوعا إال من هذا الوجه والصحيح أنه
موقوف على ابن عمر قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت رواه
ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه
أو م��ن ش��يخه وقال الدار قطني احملفوظ وقف��ه على ابن عمر وتابعه البيهق��ي على ذلك» .التلخيص
احلبير (.)453/2
( )1ق��ال اب��ن حجر« :حديث ال يصوم أحد عن أحد وال يصلي أح��د عن أحد لم أجده مرفوعا وأخرجه
عب��د ال��رزاق عن عب��د الله ابن عمر ع��ن نافع عن اب��ن عمر موقوفا به��ذا وزاد ولك��ن إن كنت فاعال
تصدق��ت عن��ه أو أهدي��ت وهو في املوطأ وألب��ي مصعب عن مالك أن��ه بلغه أن ابن عم��ر قال فذكره
وروى الترم��ذي من طريق ابن أب��ي ليلى عن نافع عن ان عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام يطعم
عنه عن كل يوم مسكني قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وقال الدار قطني احملفوظ موقوف وقال
البيهقي رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر موقوفا .»..الدراية (.)283/1
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 -5وألن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى املال ال إلى النيابة كالشيخ الهرم.
فأم��ا ما رووه من األخبار ،فاملراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من اإلطعام بدليل

ما ذكرنا.

وأما قياسهم على احلج ،فاملعنى فيه جواز النيابة في حال احلياة(.)1
والراجح ما يلي:
ً
أوال :وجوب إخراج الكفارة طعام ًا إن وصى امليت بذلك.
ثاني ًا :مش��روعية إخراج الكفارة عنه إن علم بها الوارث من تركته ما لم تصل إلى

الثلث.

ثالث ًا :مش��روعية الصيام عن��ه ،لقوله [ في احلديث الصحي��ح( :من مات وعليه

صيام صام عنه وليه) ،وعموم قوله [( :اقضوا فالله أحق بالقضاء).

( )1احلاوي للماوردي (.)453-452/3
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املبحث ال�سابع
سقوط الکفارة
إذا عجز املكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟
ً
أوال :بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق احلديث عنها في مبحث كفارة القتل.
ثاني ًا :كفارة اجلماع في نهار رمضان:
اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولني:
الق��ول األول :ال تس��قط عنه كف��ارة اجلماع وتبق��ى في ذمته ،وه��ذا قول جمهور

العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية في األظهر عندهم ورواية عن أحمد(.)1

الق��ول الثاني :تس��قط عنه كف��ارة اجلماع؛ وه��ذا مذهب احلنابلة ،والش��افعية في

قول ،واختاره الشيخ ابن باز ،والشيخ ابن عثيمني ،وبه أفتت اللجنة الدائمة(.)2
األدلـــــة:
استدل أصحاب القول األول مبا يلي(:)3

 - 1أن ه��ذا احلكم خ��اص لذلك األعرابي ،ال يتعداه ،بدلي��ل أنه أخبر النبي [
بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ،ولم يسقطها عنه.

( )1املدونة ( ،)286/1نهاية املطلب ( ،)41/4املغني (،)144-143/3
( )2املغن��ي ( )144-143/3نهاية املطلب ( ،)41/4الش��رح املمت��ع ( ،)418/6فتاوى اللجنة الدائمة
(.)247/9
( )3املغني (.)144/3
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 - 2وألنها كفارة واجبة ،فلم تسقط بالعجز عنها ،كسائر الكفارات.
واستدل أصحاب القول الثاني مبا يلي(:)1
 - 1أن النب��ي [ أم��ر األعرابي أن يطعم أهله ،ول��م يأمره بكفارة أخرى وال بني
له بقاءها في ذمته.

 - 2وألن الله تعالى ال يكلف اإلنس��ان مبا ليس في طاقته وال حتت قدرته ،لقوله
تعالى{ :ﮧﮨﮩﮪ} [التغابن ،]16:وقوله{ :ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋ} [الطالق.]7:

والراجح هو القول الثاني لقوة أدلته ،ودعوى التخصيص ال تسمع بغير دليل(.)2
وألن الكفارة واجبة ،والواجبات منوطة باالستطاعة ،والعجز عن فعلها يسقطها،

ف�لا واج��ب مع العج��ز وال حرام م��ع الضرورة كما ه��و معلوم من أصول التش��ريع

اإلسالمي.

ق��ال الش��يخ ابن عثيم�ين« :والق��ول الراجح أنّها تس��قط ،وهكذا أيض�� ًا نقول في

جميع الكفارات ،إذا لم يكن قادر ًا عليها حني وجوبها فإنها تسقط عنه ،إ ّما بالقياس
عل��ى كف��ارة الوطء في رمضان ،وإم��ا لدخولها في عموم قول��ه تعالى{ :ﮧﮨﮩ

ﮪ} [التغاب��ن{ ]16:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [الط�لاق ]7:وم��ا أش��به

األصولية التي اتفق عليها الفقهاء في اجلملة ،وهي
ذلك ...وبنا ًء على القاعدة العامة
ّ
أنّه (ال واجب مع عجز)»(.)3
( )1املغني (.)143/3
( )2املغني (.)144-143/3
( )3الشرح املمتع (.)418/6
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ويبني ابن رش��د سبب اخلالف بقوله« :والسبب في اختالفهم في ذلك :أنه حكم

املس��كوت عن��ه فيحتمل أن يش��به بالديون ،فيع��ود الوجوب عليه ف��ي وقت اإلثراء،

ويحتمل أن يقال :لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له<»(.)1
ثالث ًا :كفارة اليمني:

يقول الش��يخ اب��ن عثيمني« :إذا لزم اإلنس��ان كف��ارة ميني ولم يجد م��ا يطعم ولم

يس��تطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى{ :ﮧﮨﮩﮪ} [التغابن،]16:

وقول��ه{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [البق��رة ]286:وق��ول النب��ي [( :إذا
أمرتك��م بأم��ر فأتوا منه ما اس��تطعتم) .وال يلزمه ش��يء؛ ألن من القواع��د املقررة أن
الواجب��ات تس��قط بالعجز عنها إلى بدله��ا إن كان ،أو إلى غير ش��يء إذا لم يكن لها

بدل ،وإذا تعذر عن البدل سقطت عنه نهائي ًا»(.)2

رابع�� ًا :كفارة الظه��ار ،وكفارة قتل الصي��د يأخذان حكم كف��ارة اجلماع ،وكفارة

اليمني في سقوطهما حال اإلعسار والعجز ،إذ ال فرق بينهما.

( )1بداية املجتهد (.)68/2
( )2فتاوى نور على الدرب الشريط ( ،)83موقع الشيخ ابن عثيمني:
http://binothaimeen.net/content/7637
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ملخص ألحگام الگفارات
م

اقسام الكفارت
اليمني

1

ومنه :النذر
واإليالء

2

الظهار

3

القتل اخلطأ

4

اجلماع في نهار
رمضان

5

قتل الصيد في
احلرم ،أو حال
اإلحرام
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خصـــال الكفــارة

عتق رقبة

ال يشترط أن تكون
مؤمنة

إطعام عشرة مساكني

وجتزئ القيمة

كسوة عشرة مساكني

وجتزئ القيمة

صيام ثالثة أيام

ال يشترط التتابع

الترتيب والتخيير
التخيير بني عتق
الرقبة ،واإلطعام
والكسوة.
والترتيب بني
تلك اخلصال مع
الصيام.

عتق رقبة
ال يشترط أن تكون يجب الترتيب،
مؤمنة
فال ينتقل إلى
يشترط أن تكون متتابعة لفعل التالي إال
صيام شهرين
عند العجز عن
وجتزئ القيمة
إطعام ستني مسكين ًا
الذي قبله
عتق رقبة

ويشترط أن تكون
مؤمنة

صيام شهرين

ويشترط التتابع

عتق رقبة

ال يشترط أن تكون
مؤمنة

صيام شهرين

وجوب الترتيب

يشترط أن تكون متتابعة وجوب الترتيب

إطعام ستني مسكين ًا

وجتزئ القيمة

طعام مساكني

العدد على قدر قيمة
الصيد

الصيام

على عدد ما تكفي قيمة
الصيد من اإلطعام،
يصوم مكانها أيام ًا.

التخيير
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س��ليمان وياس��ر بن كم��ال ،دار الهجرة للنش��ر والتوزيع  -الرياض-الس��عودية ،ط:

1425هـ2004-م.

( )12البناي��ة ش��رح الهداي��ة :محمود ب��ن أحمد بن موس��ى احلنفي بدر الدي��ن العيني ،دار
الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ،ط1420 :1هـ 2000 -م.

( )13البيان في مذهب اإلمام الش��افعي :أبو احلسني يحيى بن أبي اخلير بن سالم العمراني
اليمني الشافعي ،احملقق :قاسم محمد النوري ،دار املنهاج – جدة ،ط 1421 :1هـ-

 2000م.

( )14البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة :ألبي الوليد محمد
بن أحمد بن رش��د القرطبي (املتوفى520 :هـ) ،حتقيق :د محمد حجي وآخرون ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط 1408 :2هـ 1988 -م.

( )15الت��اج واإلكلي��ل ملختص��ر خليل :محمد بن يوس��ف بن أبي القاس��م الغرناطي ،دار
الكتب العلمية ،ط1416 :1هـ1994-م.

( )16تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ّ ِ
الش ْلبِ ّ ِي :عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي
احلنفي ،احلاش��ية :شهاب الدين أحمد بن محمد ّ ِ
الش�� ْلبِ ُّي ،املطبعة الكبرى األميرية -
بوالق ،القاهرة ،ط 1313 :1هـ

( )17حتفة الفقهاء :محمد بن أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،ط1414 :2هـ 1994 -م.

( )18حتف��ة احملتاج في ش��رح املنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حج��ر الهيتمي ،املكتبة
التجارية الكبرى مبصر لصاحبها مصطفى محمد ،ط1357 :هـ 1983 -م.
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( )19التش��ريع اجلنائي اإلس�لامي مقارن ًا بالقانون الوضعي :عبد القادر عودة ،دار الكاتب
العربي ،بيروت.

( )20تعدد الكفارة مع تعدد املقتول.
( )21التعريفات :للشريف علي بن محمد اجلرجاني ،دار الكتب العلمية – بيروت  ،ط:1
1403هـ 1983 -م.
( )22التفسير من سنن سعيد بن منصور :أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساني،
حتقيق :د س��عد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ،دار الصميعي للنش��ر والتوزيع،
ط1417 :1هـ 1997 -م.
( )23التكمي��ل مل��ا فات تخريج��ه من إرواء الغلي��ل :صالح بن عبد العزيز آل الش��يخ ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1417 :1هـ 1996 -م.
( )24التلخي��ص احلبي��ر :ف��ي تخري��ج أحادي��ث الرافع��ي الكبي��ر :أحم��د بن عل��ي حجر
العسقالني ،دار الكتب العلمية ،ط1419 :1هـ1989-م.
( )25التمهي��د مل��ا ف��ي املوطأ م��ن املعاني واألس��انيد :اب��ن عبد الب��ر ،حتقي��ق :مصطفى بن
أحمد العلوي  ,محمد عبد الكبير البكري ،الناش��ر :وزارة عموم األوقاف والش��ؤون
اإلسالمية – املغرب ،عام النشر1387 :هـ.
( )26تهذي��ب اللغ��ة :محم��د بن أحمد بن األزه��ري الهروي ،أبو منص��ور حتقيق :محمد
عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط2001 :1م.
( )27التوقي��ف عل��ى مهمات التعاري��ف :عبد الرؤوف بن تاج العارف�ين بن علي املناوي،
عالم الكتب –القاهرة ،ط1410 :1هـ1990-م.
( )28جام��ع البي��ان عن تأويل آي الق��رآن :محمد بن جرير الطبري ،حتقي��ق :الدكتور عبد
الل��ه بن عبد احملس��ن الترك��ي ،دار هجر للطباعة والنش��ر والتوزي��ع واإلعالن ،ط:1
1422هـ 2001 -م.
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( )29اجلامع ألحكام القرآن :ألبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،حتقيق:
أحم��د البردون��ي وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصري��ة – القاهرة ،ط1384 :2هـ -
1964م.
( )30جمه��رة اللغ��ة :أب��و بك��ر محمد بن احلس��ن بن دري��د األزدي ،احملقق :رم��زي منير
بعلبكي ،دار العلم للماليني – بيروت ،ط1987 :1م.
( )31حاشية الصاوي (بلغة السالك ألقرب املسالك) :أحمد بن محمد اخللوتي ،الشهير
بالصاوي املالكي ،الناشر :دار املعارف.
( )32حاش��ية الطحط��اوي على مراقي الفالح ش��رح ن��ور اإليضاح :أحمد ب��ن محمد بن
إس��ماعيل الطحط��اوي احلنف��ي ،احملق��ق :محمد عب��د العزي��ز اخلال��دي ،دار الكتب
العلمية بيروت – لبنان ،ط1418 :1هـ 1997 -م.
( )33حاشيتا قليوبي وعميرة :أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر–
بيروت ،ط1995 :م.
( )34احل��اوي الكبي��ر ف��ي فقه مذه��ب اإلمام الش��افعي وهو ش��رح مختص��ر املزني :ألبي
احلس��ن علي ب��ن محمد بن محمد ب��ن حبيب امل��اوردي ،حتقيق :الش��يخ علي محمد
مع��وض  -الش��يخ عادل أحمد عب��د املوج��ود ،دار الكتب العلمية ،بي��روت – لبنان،
ط1419 :1هـ1999-م.
( )35الدراي��ة ف��ي تخريج أحاديث الهداي��ة :أحمد بن علي بن محمد ب��ن أحمد بن حجر
العسقالني ،احملقق  :السيد عبد الله هاشم اليماني املدني ،دار املعرفة – بيروت.
( )36الدراي��ة ف��ي تخريج أحاديث الهداي��ة :أحمد بن علي بن محمد ب��ن أحمد بن حجر
العسقالني ،حتقيق :السيد عبد الله هاشم اليماني املدني ،دار املعرفة – بيروت.
( )37دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني :حققه :الدكتور محمد رواس قلعه جي ،عبد البر
عباس ،الناشر :دار النفائس ،بيروت ،ط1406 :2هـ 1986 -م.
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( )38دليل الطالب لنيل املطالب :مرعي بن يوسف الكرمي ،احملقق :أبو قتيبة نظر محمد
الفاريابي ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1425 :1هـ 2004 -م.

( )39الذخي��رة :أحم��د بن إدريس بن عب��د الرحمن املالكي الش��هير بالقرافي ،دار الغرب
اإلسالمي -بيروت ،ط1994 :1م.

( )40روح املعاني في تفس��ير القرآن العظيم والس��بع املثاني :شهاب الدين محمود بن عبد
الله احلسيني األلوسي ،احملقق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بيروت،

ط1415 :1هـ.

( )41الروض املربع شرح زاد املستقنع :منصور بن يونس البهوتى احلنبلى ،خرج أحاديثه:
عبد القدوس محمد نذير ،دار املؤيد  -مؤسسة الرسالة.

( )42روض��ة الطالبني وعمدة املفتني :محيي الدين يحيى بن ش��رف النووي ،حتقيق :زهير
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان ،ط1412 :3هـ 1991 -م.

( )43س�نن اب��ن ماجة :أب��و عبد الله محمد ب��ن يزيد القزوين��ي  ،حتقيق :محم��د فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي احللبي.

( )44س�نن أبي داود :أبو داود س��ليمان بن األش��عث بن إس��حاق بن بش��ير بن ش��داد بن
عمرو األزدي َّ ِ
جس��تاني ،حتقيق :محمد محيي الدين عبد احلميد ،الناش��ر :املكتبة
الس ْ
العصرية ،صيدا – بيروت.

( )45سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذي ،أبو عيسى حتقيق وتعليق :أحمد
محمد شاكر ،مطبعة مصطفى البابي احللبي  -مصر ،ط 1395 :2هـ 1975 -م.

( )46س�نن ال��دار قطني :علي بن عمر بن أحم��د الدار قطني ،حتقيق :ش��عيب األرنؤوط،
حس��ن عب��د املنعم ش��لبي ،عبد اللطيف ح��رز الله ،أحمد برهوم ،مؤسس��ة الرس��الة،

بيروت – لبنان ،ط 1424 :1هـ 2004 -م.
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( )47السنن الصغرى للنسائي :أحمد بن شعيب بن علي اخلراساني ،النسائي  ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط1406 :2هـ 1986 -م.

( )48الس�نن الكب��رى :أحمد بن احلس�ين بن علي بن موس��ى البيهقي حتقي��ق  :محمد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1424 :3هـ .2003 -

( )49ش��رح اب��ن بطال عل��ى صحيح البخ��اري :حتقيق :أبو متيم ياس��ر ب��ن إبراهيم ،مكتبة
الرشد  -السعودية ،الرياض ،ط1423 :2هـ 2003 -م.

( )50ش��رح الزركش��ي على مختصر اخلرقي :ش��مس الدين محمد بن عبد الله الزركشي
املصري احلنبلي ،دار العبيكان ،ط1413 :1هـ 1993 -م.

( )51الش��رح الكبير على منت املقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة املقدسي،
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،أشرف على طباعته :محمد رشيد رضا صاحب

املنار.

( )52الشرح الكبير على مختصر خليل (مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) :الشيخ
أحمد الدردير ،الناشر :دار الفكر.

( )53الش��رح املمت��ع عل��ى زاد املس��تقنع :محمد ب��ن صالح ب��ن محمد العثيم�ين ،دار ابن
اجلوزي ،ط1428 - 1422 :1هـ.

( )54ش��رح تنقي��ح الفص��ول :أحمد بن إدري��س القرافي ،حتقيق :طه عبد الرؤوف س��عد،
شركة الطباعة الفنية ،املتحدة ،ط1393 :1هـ 1973 -م.

( )55شرح زاد املستقنع للشيخ :الدكتور محمد بن محمد املختار الشنقيطي – مادة صوتية
مفرغة – باب مفسدات الصوم.

( )56ش��رح فتح القدير على بداية املبتدي :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس��ي
املعروف بابن الهمام ،دار الفكر.
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( )57الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي ،حتقيق:
أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بيروت ،ط1407 :4هـ 1987 -م.
( )58الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي ،حتقيق:
أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بيروت ،ط1407 :4هـ 1987 -م.
( )59صحي��ح اب��ن خزمية :أبو بكر محمد بن إس��حاق بن خزمية النيس��ابوري ،احملقق :د.
محمد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بيروت.
( )60صحي��ح البخ��اري :محمد بن إس��ماعيل البخ��اري  ،حتقيق :محمد زهي��ر بن ناصر
الناصر ،تعليق :د .مصطفى ديب البغا ،دار طوق النجاة ،ط.1422 :1
( )61صحيح مسلم :حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
( )62ضعي��ف اجلام��ع الصغير وزيادت��ه :محمد ناصر الدين األلباني ،أش��رف على طبعه:
زهير الشاويش ،املكتب اإلسالمي.
( )63الع��دة ش��رح العم��دة :عب��د الرحمن بن إبراهي��م بن أحم��د ،أبو محمد به��اء الدين
املقدسي ،دار احلديث ،القاهرة ،ط1424 :هـ 2003م.
( )64عمدة الفقه :موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة املقدسي ،احملقق :أحمد محمد
عزوز ،املكتبة العصرية ،ط1425 :هـ 2004 -م.
( )65العناية شرح الهداية :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد الله الرومي
البابرتي ،دار الفكر.
( )66الفتاوى الكبرى :لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق وتعليق وتقدمي محمد عبد القادر عطا
ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ط 1408 :1هـ 1987 -م.
( )67فت��اوى اللجن��ة الدائمة :اللجنة الدائم��ة للبحوث العلمية واإلفت��اء ،جمع وترتيب:
أحم��د ب��ن عبد ال��رزاق الدويش ،الناش��ر :رئاس��ة إدارة البحوث العلمي��ة واإلفتاء -
اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
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( )68فتاوى نور على الدرب :الشريط ( ،)83موقع الشيخ ابن عثيمني.
( )69فتح الوهاب بش��رح منهج الطالب :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري،
زي��ن الدي��ن أبو يحيى الس��نيكي (املتوفى926 :ه��ـ) ،دار الفكر للطباعة والنش��ر ،ط:
1414هـ1994-م.
( )70فقه السنة :سيد سابق ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،ط 1397 :3هـ 1977 -م.
( )71قواع��د األح��كام في مصالح األنام :عز الدين عبد العزيز بن عبد الس�لام حتقيق :طه
عبد الرؤوف سعد ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة.
( )72القوانني الفقهية :محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ،ابن جزي الكلبي.
( )73الق��ول املفي��د عل��ى كتاب التوحي��د :محمد بن صال��ح بن محمد العثيم�ين ،دار ابن
اجلوزي –السعودية ،ط :2محرم 1424هـ.
( )74الكاف��ي ف��ي فق��ه أه��ل املدينة :أب��و عمر يوس��ف بن عبد الل��ه بن عبد الب��ر ،احملقق:
محمد محمد أحيد ولد ماديك املوريتاني ،مكتبة الرياض احلديثة – الس��عودية ،ط:2
1400هـ1980-م.
( )75كتاب العني :اخلليل بن أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ،حتقيق :د مهدي
املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
( )76الكتاب املصنف في األحاديث واآلثار :ألبي بكر بن أبي شيبة ،حتقيق :كمال يوسف
احلوت ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط 1409 : 1هـ.
( )77اللباب في اجلمع بني السنة والكتاب :علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري
اخلزرج��ي ،احملق��ق :د .محمد فضل عبد العزيز امل��راد ،دار القلم  -الدار الش��امية -
سوريا – دمشق ،لبنان –بيروت ،ط1414 :2هـ 1994 -م.
( )78لسان العرب :محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور ،دار صادر – بيروت،
ط1414 :3هـ.
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( )79املبدع في شرح املقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1418 :1هـ 1997 -م.
( )80املبس��وط :محم��د بن أحمد بن أبي س��هل ش��مس األئمة السرخس��ي ،دار املعرفة –
بيروت ،ط1414 :هـ1993-م.
( )81مجم��ع األنهر في ش��رح ملتقى األبح��ر :عبد الرحمن بن محمد بن س��ليمان املدعو
بشيخي زاده ،دار إحياء التراث العربي.
( )82مجم��وع الفت��اوى :ابن تيمية احلراني ،الناش��ر :مجمع امللك فه��د لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية ،ط1416 :هـ1995 -م.
( )83املجموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) :محيي الدين يحيى بن شرف
النووي ،الناشر :دار الفكر.
( )84مجموعة الفتاوى الش��رعية الصادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – دولة
الكويت.
( )85احمللى باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ،دار الفكر – بيروت.
( )86احملي��ط البرهاني في الفق��ه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة  :أب��و املعالي برهان الدين
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن َم َ
از َة البخاري احلنفي ،احملقق :عبد الكرمي سامي
اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،ط1424 :هـ 2004 -م.
( )87مختصر اختالف العلماء :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ،احملقق:
د .عبد الله نذير أحمد ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،ط1417 :2هـ.
( )88مختصر املزني :إس��ماعيل بن يحيى بن إس��ماعيل ،أبو إبراهيم املزني ،دار املعرفة –
بيروت ،ط1410 :هـ1990-م.
( )89املدونة :مالك بن أنس بن مالك ،دار الكتب العلمية ،ط1415 :1هـ 1994 -م.
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( )90مس��ائل اإلمام أحمد بن حنبل وإس��حاق بن راهويه :إس��حاق بن منصور بن بهرام،
أبو يعقوب املروزي ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة اإلس�لامية باملدينة املنورة ،ط:1
1425هـ 2002 -م.
( )91املسند :ألبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1421 :1هـ 2001 -م .
( )92مطال��ب أول��ي النهى في ش��رح غاي��ة املنتهى :مصطفى بن س��عد بن عبده الدمش��قي
احلنبلي (املتوفى1243 :هـ) ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 :2هـ 1994 -م.
( )93املعجم الكبير :س��ليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،حتقيق :حمدي بن عبد املجيد
السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط.2
( )94معج��م لغ��ة الفقه��اء :محم��د رواس قلعج��ي  -حامد ص��ادق قنيب��ي ،دار النفائس
للطباعة والنشر والتوزيع – لبنان ،ط1408 :2هـ 1988 -م.
( )95معج��م مقايي��س اللغ��ة :أحمد بن فارس ب��ن زكري��ا القزويني ال��رازي ،حتقيق :عبد
السالم محمد هارون ،دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
( )96معرفة السنن واآلثار :أحمد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي ،حتقيق :عبد املعطي
أمني قلعجي ،الناشرون :جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي  -باكستان) ،دار قتيبة
(دمش��ق -بيروت) ،دار الوعي (حلب  -دمش��ق) ،دار الوفاء (املنصورة  -القاهرة)،
ط1412 :1هـ 1991 -م.
( )97مغن��ي احملتاج إلى معرف��ة معاني ألفاظ املنهاج :محمد بن أحمد اخلطيب الش��ربيني
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،ط1415 :1هـ 1994 -م.
( )98املغن��ي :موف��ق الدي��ن عب��د الله ب��ن أحمد ب��ن قدامة املقدس��ي ،مكتب��ة القاهرة ،ط:
1388هـ 1968 -م.
( )99املنثور في القواعد :بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ،وزارة األوقاف
الكويتية ،ط1405 :2هـ 1985 -م.
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( )100منح اجلليل ش��رح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد الله
املالكي ،دار الفكر – بيروت ،ط1409 :هـ1989-م.
( )101امله��ذب في فقه اإلمام الش��افعي :إبراهيم بن علي بن يوس��ف الش��يرازي ،الكتب
العلمية.
( )102مواه��ب اجللي��ل ف��ي ش��رح مختص��ر خليل :محم��د بن محم��د بن عب��د الرحمن
الرعيني املالك��ي ،دار الفكر ،ط1412 :3هـ
الطرابلس��ي املغربي ،املع��روف باحلطاب ُّ
 1992م.( )103املوس��وعة الفقهي��ة الكويتي��ة :صادر عن :وزارة األوقاف والش��ئون اإلس�لامية –
الكويت ،ط1427 :هـ.
( )104موط��أ مال��ك (رواية أبي مصعب الزهري) :حتقيق بش��ار ع��واد معروف  -محمود
خليل ،مؤسسة الرسالة ،ط1412 :هـ .
الس��غْ دي ،حنفي ،احملقق :احملامي
( )105النتف في الفتاوى :علي بن احلس�ين بن محمد ُّ
الدكتور صالح الدين الناهي ،دار الفرقان عمان ،األردن ،مؤسسة الرسالة –بيروت،
لبنان ،ط1984 – 1404 :2م.
( )106نهاية املطلب في دراية املذهب :عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويني ،حتقيق:
أ .د /عبد العظيم محمود الدّ يب ،دار املنهاج ،ط1428 :1هـ2007-م.
( )107الوس��يط في املذه��ب :أبو حامد محمد بن محمد الغزال��ي ،حتقيق :أحمد محمود
إبراهيم ,محمد محمد تامر ،دار السالم – القاهرة ،ط1417 :هـ.
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املقدمة
التمهيد
املطلب األول :تعريف الكفارة.
املطلب الثاني :احلكمة من تشريع الكفارات.
املطلب الثالث :احلكم التكليفي للكفارات.
املطلب الرابع :الفرق بني الكفارة والفدية.
املطلب اخلامس :هل الكفارات عقوبات أو جوابر؟
املطلب السادس :األفعال التي توجب الكفارة.
الفصل األول :كفارة اليمني.
املبحث األول :تعريف اليمني ومشروعيتها.
املبحث الثاني :أقسام اليمني.
املبحث الثالث :خصال كفارة اليمني.
املطلب األول :اإلطعام.
املطلب الثاني :الكسوة.
املطلب الثالث :عتق رقبة.
املطلب الرابع :الصيام.
املبحث الرابع :أحكام كفارة اليمني.
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املطلب األول :الكفارة بني الترتيب والتخيير.
املطلب الثاني :تقدمي الكفارة على احلنث في اليمني.
املطلب الثالث :شروط كفارة اليمني.
املبحث اخلامس :مشبهات اليمني.
املطلب األول :النذر.
املطلب الثاني :اإليالء.
الفصل الثاني :كفارة الظهار.
املبحث األول :تعريف الظهار وحكمه
املبحث الثاني :خصال كفارة الظهار وأحكامها
الفصل الثالث :كفارة القتل.
املبحث األول :أقسام القتل ،وما يوجب منه الكفارة.
املبحث الثاني :خصال كفارة القتل.
املبحث الثالث :أحكام كفارة القتل.
املطلب األول :تعدد الكفارة بتعدد القتلى.
املطلب الثاني :تعدد الكفارة بتعدد القاتلني.
الفصل الرابع :كفارة اجلماع في نهار رمضان.
املبحث األول :موجب الكفارة في نهار رمضان
املبحث الثاني :أحكام كفارة اجلماع في نهار رمضان.
املطلب األول :خصال كفارة اجلماع في نهار رمضان
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املطلب الثاني :الكفارة بني الترتيب والتخيير.

133
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املطلب الرابع :هل تتعدد الكفارة بتعدد اجلماع؟.

الفصل اخلامس :كفارة قتل املحُ رم للصيد.
املبحث األول :الصيد املوجب للكفارة.
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الفصل السادس :أحكام عامة في الكفارات.
املبحث األول :حكم إخراج القيمة في الكفارات.
املبحث الثاني :النيابة في الكفارات.
املبحث الثالث :التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات.
املبحث الرابع :نقل الكفارة إلى خارج البلد.
املبحث اخلامس :حكم إعطاء الكفارات لغير املسلمني.
املبحث السادس :إخراج الكفارة بني الفور والتراخي.
املبحث السابع :سقوط الكفارة.
ملخص ألحكام الكفارات.
فهرس املصادر واملراجع
فهرس احملتويات.
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تعريف بالمؤلف
د .عبد الرقيب صالح محسن الشامي.
< من مواليد اليمن ،عام 1981م.
< درس املرحل��ة اجلامعي��ة ف��ي اجلامع��ة اإلس�لامية باملدينة املنورة وحص��ل على درجة

(البكالوريوس) من كلية الش��ريعة ،بتقدير (ممتاز مع مرتبة الش��رف األولى) سنة 2005م،
وحصل على (دبلوم ٍ
عال) في القضاء والسياس��ة الش��رعية من نفس الكلية ،بتقدير (ممتاز)
س��نة 2006م ،وحصل على درجة (املاجس��تير) تخصص أصول الفقه ،من كلية الش��ريعة
والقانون بجامعة أم درمان اإلس�لامية –جمهورية الس��ودان ،بتقدير (ممتاز) س��نة 2009م،

وحص��ل على درجة (الدكت��وراه) تخصص أصول الفقه ،من نفس اجلامع��ة بتقدير (ممتاز)
(مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة 2013م.
< له من البحوث:
 -1طرق تنفيذ األحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية.
 -2القواعد األصولية عند اإلمام مالك من خالل كتاب املدونة الكبرى – مع تطبيقات
من كتاب النكاح( -بحث مقدم لنيل درجة املاجستير) – دار النور املبني – األردن،

ط1439 :1هـ 2018 -م.

 -3احلك��م الش��رعي بني (النظري��ة) و(التطبيق) – دراس��ة أصولية عل��ى ضوء مقاصد
الش��ريعة اإلس�لامية( .بحث مق��دم لنيل درج��ة الدكتوراه) -مطبوع ف��ي مركز مناء
للبحوث والدراسات -الرياض 2016م.

ال وتفعي ً
 -4فقه مراتب األعمال  ..تأصي ً
ال ،مطبوع في وزارة األوقاف ،الكويت ،ط:1
1437هـ 2016 -م.

-5منهج النبي [ في اإلفتاء – حتت الطبع .-
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 -6فق��ه الدي��ن والتدي��ن – مطب��وع – دار الكت��ب العلمي��ة ،بي��روت ،ط1439 :1ه��ـ
2018-م.

 - 7نظرية التكليف بني فقه االستطاعة وفقه الضرورة.
 - 8إمتام الدراية لقراء النقاية ،لإلمام الس��يوطي ،حتقيق ودراس��ة وش��رح ،باالش��تراك
م��ع د .عب��د القادر دهمان ،والش��يخ مصطفى س��ليخ – مطبوع -ف��ي دار الضياء –

الكويت 2016م.

 - 9الكفارات  ..أحكام وضوابط.
 - 10رحيق الكلمات في أوجز العبارات.
 -11فقه التيسير في الشريعة اإلسالمية ...بني التأصيل والتطبيق.
 -12نظرية التدرج في الشريعة اإلسالمية.
 -13مقاالت وخواطر في الفكر والدعوة والتشريع.
< يعمل إمام ًا بوزارة األوقاف والش��ئون اإلس�لامية بدولة الكويت ،وباحث ًا ش��رعي ًا في

إدارة مساجد محافظة الفروانية.

Al.shami2011@hotmail.com
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