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٤ مقدمة معالي مدير الجامعة اإلسالمية 

ijk  

  مقدمة معايل مدير اجلامعة اإلسالمية
احلمد هللا الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة 
والسالم على رسول اهلدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدم، 

  : وبعد. بأثره اقتفى والتزمنآله وأصحابه وموعلى 
فإنَّ االشتغال بطلب العلم والتفقّه يف الدين من أجلّ املقاصد وأعظم 

 لذلك ندب إليه الشارع احلكيم يف كثري من ؛الغايات وأوىل املهمات
           º ¹ ]:  بالزيادة منه؛ فقال تعاىلr نبيه ر وأم،نصوص كتابه

» ¼  ¾½  ¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç È    

É Ê Ë Ì Í  Î  Ï Z ]١٢٢: التوبة[.  
  ].١١٤: طه[ Z 3 2 1 0 ]: وقال جلّ وعال

r :)) اخلري كلَّه على التفقّه يف الدين فقال rوقد رتب النيب 
((فق عليهوقال .  متr :))

      ((فق عليها مما يدلّ على وهذ . مت
   .أمهيته وعظم شأنه

لذلك كان االهتمام بالعلم الشرعي املستمد من الكتاب والسنة 
 السلف الصاحل هو اهلدف األمسى ملؤسس هذه الدولة املباركة امللك وفهِم

لذين كانت هلم اليد  وكذلك أبناؤه من بعده ا-يرمحه اهللا–عبدالعزيز 
 وخصوه ، فائقةً فأولوه عنايةً؛ يف االهتمام بالعلم وأهله السبِقمدالطوىل وقَ

   .جبهود مباركة، ظهرت آثارها على البالد والعباد
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٥ مقدمة معالي مدير الجامعة اإلسالمية

حفظه –وكان خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
ها، ومن ذلك  ملقصودقت على سوقها ووفّ استوت واضحةٌ جهود-اهللا

 وفتح مجيع الوسائل ذات العالقة بالتطوير ،أمره بزيادة عدد اجلامعات
والتنقيح والتأليف والنشر كعمادات ومراكز البحث العلمي يف شتى 

 اليت أولت -العاملية العلمية–اجلامعات وعلى رأسها اجلامعة اإلسالمية 
  . اياا وهدفاً من أهدافهاالبحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غ

ومن هنا فعمادة البحث العلمي باجلامعة تم بالبحوث العلمية نشراً 
 من أجل النهوض ؛ومجعاً وترمجة وحتكيماً يف داخل اجلامعة وخارجها

شر، ومن ذلك كتاب،بالبحث العلميأليف والنوالتشجيع على الت  :
]   [رجاء بن عابد /د :تأليف 

  .  المطرفي
أسأل اهللا أنْ يوفّقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى ويرزقنا اإلخالص يف 
القول والعمل، وصلّى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا حممٍد وعلى آله 

  .وأصحابه أمجعني،  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  معالي مدير الجامعة اإلسالمية

   بن علي العقالمحمد/ د.أ
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  املقدمة

 

  : ما يليوتشتمل على
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٧ المقدمة

  

شكروتقدير   
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني، واشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممداً

  :، وبعدrعبده ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة 
فله احلمد و الشكر كلّه، أسبغ فالشكر هللا جلّ جالله أوالً وآخراً، 

  .علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ال حنصي نعمه، وال حنصي ثناء عليه
مث أتوجه بالشكر والعرفان إىل كلّ من ساعدين يف إبراز هذه 

  .الة حتى وصلت إىل املرحلة اليت يشاهدها القارئالرس
  .)١())r :))قال رسول اهللا 

يخ عطية حممبالذّكر فضيلة الش د سامل القاضي باحملكمة وأخص
ة واملدرس باحلرم النبوي الشريف، واملشرف على هذه الرسالة، يالشرع

إرشاداته أبلغ األثر يف نفسي، فقد أعطانا من وقته حيث كان لتوجيهاته و
الكثري خدمة للعلم وطالبه والذي مل يتوان يف تقدمي املشورة الطيبة، 

 ال أنساها وال واملالحظة الدقيقة النافعة، فقد قضيت معه أوقاتاً طيبة
                                 

: وقال الترمذي.  بر– ٣/٢٢٨وهو من حديث أبيب هريرة أخرجه الترمذي ) ١(
  .٢/٢٥٨وروى حنوه يف مسند أمحد . حديث صحيح

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .اه اهللا عني خري اجلزاءأحصي هلا عدا، فجز
ياء كانت هلم أياد بيضاء فلهم مني كما أتقدم بالشكر لزمالء أوف

  .كلّ الشكر
كما أتقدم بالشكر للجامعة اإلسالمية ممثلة يف قسم الدراسات 
العليا، الذي هيأ لنا ما حنتاجه، وسهلت يل ولزمالئي مجيع اإلمكانيات 

  .والتسهيالت، فجزى اهللا اجلميع عني خري اجلزاء
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٩ المقدمة

  سبب اختيار املوضوع
 باإلسالم وإنَّ ما يسعدين ويثلج صدري أن أكون أحد لقد أكرمنا اهللا

طالب اجلامعة اإلسالمية، وأحد الباحثني يف الفقه اإلسالمي، ويكفيين فخراً 
  .)١( متفق عليه))r :))قول الرسول 

أو وملّا كان لزاماً على طالب الدراسات العلي أن خيتار موضوعاً 
خمطوطاً لينال به درجة املاجستري، مشاركة ملن سبقونا يف هذا اال خدمة 
للعلم اإلسالمي احلنيف، فبعد أن أيت السنة التمهيدية يف الدراسات 
العليا فكرت يف  موضوع أنال به درجة املاجستري، وبعد االطالع على 

  وزمالء أوفياء،شورة علماء أجالء،عدد من املوضوعات الفقهية، وبعد م
  :استخرت اهللا عز وجلّ، فوقع اختياري على موضوع

الكف
َّ

ارات يف الفقه اإلسالمي
ّ

  
  :والختياري هلذا املوضوع عدة أسباب

أمهّية هذا املوضوع، وتربز أمهيته مبا أولته الشريعة اإلسالمية من  .١
، حيث حثّت على ما ميحو الذنوب،  هلذا املوضوعاهتمام عظيم

 بأداء الكفّارة بالقيام م بالتوبة، أمها، سواء أكان باالستغفار أويزيل

                                 
، كتاب ١/١٦٤اري صحيح البخاري مع فتح الب: وهو من حديث معاوية انظر) ١(

وصحيح مسلم مع شرح النووي . العلم، باب من يرد اهللا به خرياً يفقّهه يف الدين
١٣/٦٧يت ظاهرين على احلقكتاب اإلمارة، باب ال تزال طائفة من أم ،.  
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١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ببعض األعمال، وشواهده يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية، مبا ال 
حيصى وال يسع اال لذكره هنا، وال غرابة يف ذلك، ألنَّ اإلنسان 

 .حمتاج إىل ما يكفّر عنه خطاياه
لمون حريصون كلّ احلرص على ما ني، فاملسملا كان بنو آدم خطَّائ .٢

يكفّر عنهم سيئام، ويغفر هلم زالم، فعقدت العزم على إبراز هذه 
، وأحكامها، وما يتعلّق ا بصورة واضحة، مشرقة، وعسى الكفّارات

 .أن أكون قد وفّقت يف ذلك
٣. عن البحث ين مل أجد يف هذا املوضوع ما يغنيينوما زادين مهّة وعزماً أن 

 يف يدي من رسائل، وليس هذا تنقصاً يف حق غريي، وال أدعي مما وقع
 .الكمال لرساليت فالكمال هللا وحده، وإنما رساليت هي جهد املقل

ومما دفعين الختيار هذا املوضوع أني وجدت مباحث الكفّارات  .٤
متناثرة يف أبواب الفقه، ومرتبطة بالعبادات واملعامالت، ومن 

ات املفترق، ويقارب بني املتباعد، مهمة الباحث أن جيمع شت
فرغبت أن أمجع شتات الكفّارات يف رسالة واحدة ليسهل تناوهلا 

 .والرجوع إليها
فهذه األسباب هي اليت شجعتين على اختيار هذا املوضوع، واهللا 

بيل، وهو نعم املوىل ونعم النصرياملوفق واهلادي إىل سواء الس.  
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١١ المقدمة

  خطة البحث
رسالة البحث يف موضوع الكفّارات يف الفقه تناولت يف هذه ال

  :اإلسالمي ويتلخص ذلك يف اآليت
عتمدت يف البحث املذاهب األربعة العتمادها عند أهل احلق ا -١

 ومع هذا )) واحلنبلي- والشافعي – واملالكي –احلنفي ((من املسلمني 
عض املسائل فإنين أذكر بعض أقوال أهل الظّاهر وغريهم من العلماء يف ب

 .مما أشتهر ذكره يف كتب الفروع
طريقة البحث يف هذه الرسالة على أساس الدراسة املقارنة بني  -٢

املذاهب الفقهية السابقة، ومل أعرض كلّ مذهب على حده إالّ نادراً جداً، 
ألنَّ هذا يوحي بانفصال وتباعد كلّ مذهب على حدة، اليت هي يف احلقيقة 

 .rوي كرمي نزل به الروح األمني على سيدنا حممد مستمده من دين مسا
إذا كانت املسألة حمل اتفاق أوردت أدلّتها وتوجيهها  - ٣

وذكر عمدة مصادرها، أما إن كانت املسألة حمل خالف بني الفقهاء 
فإنين أورد األقوال اليت وردت فيها، وأعزو كلّ قول إىل قائله من 

الّ من كتب املذاهب إن وجد وإالّ خمتلف املذاهب، وال أعزو القول إ
، - وهذا قليل جداً–استعنت ببعض كتب الفروع األخرى يف هذا 

مث أذكر أدلّة كلّ قول إن وجد قدر اإلمكان، مث أورد االعتراضات 
إن وجدت والرد عليها إن أمكن، مث بيان ما أختاره من األقوال يف 

 .خامتة تلك املسألة
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١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ل بعض العلماء مع ذكر أذكر يف بعض األحيان نص قو - ٤
مصدره، وال خيفى على كلّ مشتغل بالعلم أنَّ هذه النصوص تراث 
جيب احملافظة عليها، فقد حفظت لنا الفقه اإلسالمي عرب عصور 

 .متعاقبة حتى وصلت إىل أيدينا
ومن خالل دراسيت ملوضوع الكفّارات يف الفقه اإلسالمي تبين يل 

نهم املكثر يف بعض املسائل، وقد ال أجد يف أنَّ العلماء منهم املقل، وم
 . أو قولني، فأورده وأقتصر عليه لعدم املخالفبعض املسائل إالّ قوالً

نظراً لتناثر الكفّارات يف أبواب الفقه وتشتتها، ونظراً  -٥
الشتراكها يف كلّ من العتق والصيام، ووجود اإلطعام يف أكثرها فإنين 

 واإلطعام حبثاً مستوفياً يف الباب األول إالّ يف حبثت كالً من العتق والصيام
بعض املسائل حتى ال تتشتت املعلومات على القارئ، ومل أتعرض هلا يف 

 .األبواب األخرى إالّ ما خيص الباب وحده غالباً
 :وأيضاً فقد قمت بتخريج األدلّة -٦

 .حةفإن كان من القرآن، فأذكر اسم السورة ورقم اآلية يف أسفل الصف  . أ
وإن كان الدليل من األحاديث النبوية أو اآلثار املروية فإنين أعزوه إىل  . ب

مصدره األصلي بدون واسطة ما أمكن، كما أذكر يف حواشي 
الرسالة اجلزء والصفحة والكتاب والباب غالباً لسهولة مراجعته، فقد 

 . ختتلف األجزاء والصفحات الختالف طبعاا
صحيح البخاري، صحيح : ة يف هذا التخريجواملصادر املعتمد
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١٣ المقدمة

مسلم، سنن أيب داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، 
موطأ مالك، مسند أمحد، مسند الدارمي، سنن الدارقطين، صحيح ابن 

لكربى للبيهقي، مصنف خزمية، شرح معاين اآلثار للطحاوي، السنن ا
  .فعيعبدالرزاق، ومسند الشا

كنيل األوطار، وسبل : وقد أستعني ببعض كتب التخريج
السالم، وجامع األصول، وإرواء الغليل، ونصب الراية، والتلخيص 

  .احلبري، وجممع الزوائد، والسلسبيل يف معرفة الدليل
متفق عليه، وأحياناً أقول رواه : كما أن احلديث قد أقول فيه

ما ورد يف الصحيحني : بعض اآلخرالبخاري ومسلم، وأقول يف ال
 .وحنو ذلك مما اشتهر ذكره يف كتب التخريج

بالنسبة لتوثيق األحاديث واآلثار فإنين اعتمدت يف ذلك على  -٧
 .تلخيص احلبري وغريمهاالالكتب املختصة ذا الشأن كإرواء الغليل و

  سواء-غالباً–أوردت ترمجة ملن ورد ذكرهم يف هذه الرسالة  -٨
تقريب التهذيب، : أكانوا صحابة أم غريهم، واعتمدت يف ذلك على

واإلصابة يف متييز الصحابة البن وذيب التهذيب، وكالمها البن حجر، 
، واالستيعاب البن عبدالرب، وسري أعالم النبالء للذهيب، -أيضاً–حجر 

ؤلِّفني، وكذلك البداية والنهاية البن كثري، وكذا األعالم، ومعجم امل
وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، وطبقات احلنابلة، وكتاب الذّيل 

 .على طبقات احلنابلة وغريها
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١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

االعتماد على كتب اللّغة، فإن بشرحت الكلمات الغريبة  -٩
كانت الكلمة موجودة يف األحاديث النبوية استعنت يف شرحها بالنهاية 

إن –جوع إىل كتب شروح احلديث يف غريب احلديث واألثر، أو بالر
 . قدر اإلمكان-وجد

قمت بترمجة لبعض البلدان، واستعنت يف ذلك مبعجم  -١٠
 . وغريهالبلدان
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١٥ المقدمة

  هتبويب البحث وتنظيم
  .مقدمة، ومتهيد، وأربعة أبواب، وخامتة: قسمت البحث إىل

وحتت كلّ باب عدد من الفصول، ويشتمل كلّ فصل على عدد 
بحث أحياناً على عدة مطالب، ويشتمل املطلب من املباحث، ويشتمل امل

  : أحياناً على عدة فروع، مرتباً على النحو اآليت
شكر وتقدير، سبب اختيار املوضوع، خطّة : وتشتمل على: املقدمة

  .البحث، تبويب البحث وتنظيمه
التعريف بالكفَّارة لغة وشرعاً، أنواع : ويشتمل على: التمهيد

  .يع الكفَّارات، احلكمة من مشروعية الكفَّاراتالكفَّارات، تشر
  .يف كفّارة الفطر يف ار رمضان: الباب األول

  .ويشتمل على أربعة فصول
  : ويشتمل على ثالثة مباحث.متهيد يف مقدمات الصوم: الفصل األول

  .تعريف الصوم لغة وشرعاً: املبحث األول
  .حلكمة من مشروعيتهمشروعية الصوم وا: املبحث الثَّاين
  .أقسام الصوم وشروطه: املبحث الثَّالث

  : مباحثأربعة ويشتمل على .يف أسباب الكفّارة: الفصل الثَّاين
  .يف أسباب الكفّارة يف رمضان: املبحث األول
  : ويشتمل على اثين عشر مطلباً.اجلماع يف ار رمضان: املبحث الثَّاين
  .ار رمضان ناسياً أو مكرهاً أو جاهالًمن جامع يف : املطلب األول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

تكرار اجلماع يف يوم أو أيام من رمضان وسواء : املطلب الثَّاين
  .أكفّر عن األول أم ال
  .تكرار اجلماع يف رمضانني: املطلب الثَّالث

  .من جامع يف يوم رأى اهلالل يف ليلته ورد احلاكم شهادته: املطلب الرابع
  .طلع عليه الفجر وهو جيامعإذا : املطلب اخلامس
  .اجلماع فيما دون الفرج: املطلب السادس

  .حكم اإلنزال بالفكر أو النظر أو االستمناء أو اللّمس: املطلب السابع
من جامع يظن أنّ الفجر مل يطلع أو أنَّ الشمس قد : املطلب الثَّامن
  .غربت فبان خالفهما
  .كفّارة كالرجل أو الاملرأة هل عليها : املطلب التاسع
حكم اجلماع يف قضاء رمضان أو صوم التطوع أو : املطلب العاشر

  .النذر أو صوم الكفّارة
حكم من أصبح جنباً من مجاع أو احتالم، : املطلب احلادي عشر

  .واحلائض والنفساء تطهران ليالً ومل تغتسال حتى طلع الفجر
  . ووطء البهيمةالوطء يف الدبر،: املطلب الثَّاين عشر
 مع وجود العذر أو عدمه تأثري نية الصيام أو الفطر: املبحث الثَّالث

  : مطالبمخسةويشتمل على . على من جامع زوجته
  .من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث جامع: املطلب األول
  .من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث زال عذره فجامع: املطلب الثَّاين
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١٧ المقدمة

  .من نوى الصوم وهو مقيم مث سافر يف أثناء النهار فجامع: الثاملطلب الثَّ
سفره قبل غروب الشمس وهو مفطر ِمن ن قدم م: املطلب الرابع

  هل تلزمه كفّارة أم ال؟. فوجد امرأته طاهرة من حيض أو نفاس فجامعها
  .من جامع عمداً مث طرأ له سبب يبيح الفطر: املطلب اخلامس
  .الفطر باألكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً: املبحث الرابع
 . يف ار رمضان على اامعازئةخصال الكفّارة : الفصل الثَّالث

  :ويشتمل على سبعة مباحث
وهل هي على . ار رمضانخصال كفّارة اجلماع يف : املبحث األول

  :ويشتمل على مطلبني.  على التخيريالترتيب أو
  .خصال كفّارة اجلماع يف ار رمضان: املطلب األول
  .خصال كفّارة اجلماع يف ار رمضان على الترتيب أم التخيري: املطلب الثَّاين
  :ويشتمل على أربعة مطالب. الرقبة املعتقة يف الكفّارة: املبحث الثَّاين

  .اشتراط السالمة من العيوب: املطلب األول
  . اإلجزاءاملانعة منالعيوب : املطلب الثَّاين
  .اليت ال متنع اإلجزاءالعيوب : املطلب الثَّالث
ويشتمل . ني اإلجزاء وعدمهعيوب اختلف فيها ب: املطلب الرابع

  :ة فروععلى ست
عتق من كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى : الفرع األول

  .الرجلني أو أشلها
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١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .عتق مقطوع األذنني: الفرع الثَّاين
  .فاقد األسنانعتق : الفرع الثَّالث
  .عتق األصم أو األخرس: الفرع الرابع
  .عتق من كان مقطوع إامي الرجلني: الفرع اخلامس
  . أصابع اليدين أو اليد الواحدةعتق مقطوع: الفرع السادس

  .اشتراط اإلميان يف الرقبة املعتقة عن الكفّارة: املبحث الثَّالث
  :ويشتمل على مخسة مطالب. اشتراط كمال الرق: املبحث الرابع

  .عتق أم الولد: املطلب األول
  .عتق املدبر: املطلب الثَّاين
  .عتق املكاتب: املطلب الثَّالث
  .من أعتق نصفي رقبتني عن كفّارته: املطلب الرابع
  .العبد املشترك بني املكفِّر وغريه: املطلب اخلامس

  . الكفّارةمن أعتق قريبه بعد شرائه بنية: املبحث اخلامس
  :ويشتمل على ستة مطالب. الصيام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه: املبحث السادس

من كانت لديه رقبة أو مثنها لكنه ال يستغين عنها : املطلب األول
  لكرب أو مرض، هل جيزئه االنتقال إىل الصوم أم يتعين عليه عتقها؟

  . الرقبةمن شرع يف الصوم مث حصل على: املطلب الثَّاين
  العربة يف صيام الشهرين باألهلة أم بالعدد؟: املطلب الثَّالث

  :ويشتمل على مخسة فروع. ما يقطع تتابع الصيام يف الكفّارات: املطلب الرابع
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١٩ المقدمة

  احليض هل هو قاطع للتتابع أو ال؟: الفرع األول
  النفاس هل يقطع التتابع أو ال؟: الفرع الثَّاين
  .املرض أو السفر، ومن أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً: الفرع الثّالث
 املستغرق، اإلغماءاجلنون أو : ختلل الصيام بكلّ من: الفرع الرابع

وإفطار احلامل أو املرضع ألجل أنفسهما أو ولديهما، وصوم النذر أو 
  .القضاء أو التطوع
  .املنهي عن الصوم فيهاختلّل الصيام بشهر رمضان أو األيام : الفرع اخلامس

  .ما احلكم إذا صام شهر رمضان عن الكفّارة: املطلب اخلامس
  .نية التتابع يف صوم الكفّارة: املطلب السادس

  :ويشتمل على مخسة مطالب. اإلطعام: املبحث السابع
مقدمة اخلالف يف اإلطعام يف الكفّارات والفدية بني : املطلب األول

  .م، ومقارنة بني مواقع ذلكالصيام واإلطعا
  .املقدار ازئ من اإلطعام يف الكفَّارات: املطلب الثَّاين
جنس الطَّعام املخرج يف الكفَّارة، وحكم إخراج : املطلب الثَّالث

  .اخلبز والدقيق والسويق
  .اإلطعام يف الكفّارة بالتمليك أم تكفي الدعوة واإلباحة: املطلب الرابع
  .حكم دفع اإلطعام إىل أقل من العدد املذكور: ساملطلب اخلام
  : ويشتمل على ثالثة مباحث.يف أحكام الفدية: الفصل الرابع
  .حكم احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف ار رمضان: املبحث األول
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٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: املبحث الثَّاين
  .عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤهحكم العاجز : املبحث الثَّالث

  كفّارة الظَّهار:  يفالباب الثاين
  :ويشتمل على فصلني

  .مباحث ويشتمل على أربعة .متهيد يف مقدمات الظَّهار: الفصل األول
 وسبب نزول آيات تعريف الظِّهار لغة وشرعاً، وحكمه،: املبحث األول

هار، وما حكم من جامع ر املترتب على الظِّالظِّهار، واألث
  قبل أن يكفِّر عن كفَّارة الظِّهار؟

  :ويشتمل على ثالثة مطالب. ألفاظ الظِّهار: املبحث الثَّاين
  .إذا شبه امرأته بظهر من حترم عليه بنسب أو رضاع: املطلب األول
  .إذا شبه امرأته أو عضواً منها بعضو من أعضاء أمه غري الظَّهر: املطلب الثَّاين

  .إذا شبه امرأته بظهر من حترم عليه حترمياً مؤقَّتاً: املطلب الثَّالث
  :ويشتمل على ثالثة مطالب. شروط املظاِهر: املبحث الثَّالث

  .ظهار العبد: املطلب األول
  .ظهار الذمي: املطلب الثَّاين
  .ظهار املرأة من الرجل: املطلب الثَّالث

  :ويشتمل على مطلبني. هارعلى من يقع الظِّ: املبحث الرابع
  .ظهار السيد من أمته: املطلب األول
  .إذا ظاهر من املرأة األجنبية مث تزوجها: املطلب الثَّاين
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٢١ المقدمة

  : ويشتمل على مثانية مباحث:يف أحكام الكفّارة: الفصل الثَّاين
  .سبب الكفّارة: املبحث األول
  .الظِّهار املؤقّت: املبحث الثَّاين

  .هالخصال كفّارة الظِّهار ودلي: الثاملبحث الثَّ
  الصيام، وهل اجلماع خالل صيام الشهرين قاطع للتتابع أو ال؟: املبحث الرابع
  مجاع غري املظاهر منها اراً أو ليالً هل يقطع التتابع أو ال؟: املبحث اخلامس
اإلطعام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه؟ وهل الوطء : املبحث السادس

  خالل اإلطعام قاطع للتتابع أو ال؟
 الكفَّارة بتعدد الظِّهار أم بتعدد النسوة؟ تتعددهل : املبحث السابع

  .وتفصيل القول يف ذلك، وحكم تكرار الظِّهار على املرأة الواحدة
  .االعتبار يف الكفَّارة حبالة الوجوب أم باألداء: املبحث الثَّامن

  :ويشتمل على فصلني.  اليمنيكفَّارة: الباب الثَّالث
ويشتمل على . ت اليمني وأحكامهامتهيد يف مقدما: الفصل األول

  :أربعة مباحث
يف تعريف اليمني ومشروعيتها وسبب نزول آية : املبحث األول

  : ويشتمل على ثالثة مطالب.األميان
  .تعريف اليمني لغة وشرعاً: املطلب األول
  .ها واألصل فيهامشروعيت: املطلب الثَّاين
  .سبب نزول آية األميان: املطلب الثَّالث
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٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :ويشتمل على مطلبني. االستثناء يف اليمني: املبحث الثَّاين
  .ما يؤثر يف اليمني من استثناء أو مشيئة: املطلب األول
  .حقيقة االتصال بني االستثناء واليمني: املطلب الثَّاين
  :يشتمل على مطلبنيو. ممن تصح اليمني: املبحث الثَّالث
  .ميني املكره: املطلب األول
  .ميني الكافر: املطلب الثَّاين

ويشتمل . أقسام اليمني، وما يوجب الكفَّارة منها: املبحث الرابع
  :على ثالثة مطالب

  .اليمني املنعقدة، تفسريها، وحكمها: املطلب األول
  .، وحكمهاهاميني اللّغو، تفسري:  الثَّاينباملطل

   ال؟واليمني الغموس، تفسريها، وهل جتب الكفَّارة فيها أ: طلب الثَّالثامل
  : ويشتمل على عشرة مباحث.أحكام الكفَّارة: الفصل الثَّاين

خصال الكفَّارة، وهل هي على الترتيب أو على : املبحث األول
  التخيري؟ وما فائدة تقدمي اإلطعام على العتق؟

  .يدفع إليه كلّ من اإلطعام أو الكسوةشروط من : املبحث الثَّاين
  ما املراد بالوسط يف اإلطعام يف كفّارة اليمني؟: املبحث الثَّالث
  يف الكفَّارة؟ الكسوة، وما هو املقدار ازئ منها: املبحث الرابع
  . ل عن الكفَّارةاروالس وأحكم دفع العمامة : املبحث اخلامس
  رط فيه التتابع أو ال؟الصوم، وهل يشت: املبحث السادس
  .التبعيض والتلفيق بني أنواع الكفَّارة: املبحث السابع
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٢٣ المقدمة

  .حكم دفع القيمة عن ا لكفَّارة: املبحث الثَّامن
  .حكم تقدمي الكفَّارة على احلنث: املبحث التاسع
  .تعدد الكفَّارات يف األميان: املبحث العاشر
  .ل على ثالثة فصولويشتم. كفَّارة القتل: الباب الرابع
  : ويشتمل على مخسة مباحث.متهيد يف مقدمات القتل: الفصل األول
  .أقسام القتل وتعريف كلّ قسم: املبحث األول
  .حكم القتل: املبحث الثَّاين
  .سبب نزول كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
  :ويشتمل على ثالثة مطالب. شروط القاتل: املبحث الرابع

  .إسالم القاتل: ألولاملطلب ا
  .البلوغ والعقل: املطلب الثَّاين
  .احلرية وعدم إكراه القاتل: املطلب الثَّالث
  :ويشتمل على ثالثة مطالب. شروط املقتول: املبحث اخلامس

  .إسالم املقتول: املطلب األول
  .عصمة املقتول: املطلب الثَّاين
  .حرية املقتول: املطلب الثَّالث

  : ويشتمل على ستة مباحث.يف أحكام كفَّارة القتل: اينالفصل الثَّ
ويشتمل على . أقسام القتل وما يوجب الكفَّارة منها: املبحث األول

  .ثالثة مطالب
  القتل العمد، هل يوجب الكفَّارة أو ال؟: املطلب األول
  .قتل شبه العمد، ووجوب الكفَّارة فيه: املطلب الثَّاين
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٢٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .تل اخلطأ، ووجوب الكفَّارة فيهق: املطلب الثَّالث
القتل باملباشرة، والقتل بالتسبب، وما يوجب : املبحث الثَّاين

  .الكفَّارة منها
  .خصال كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
  قتل اجلنني، وهل جتب الكفَّارة بقتله أو ال؟: املبحث الرابع
  رة فيه أو ال؟حكم من قتل نفسه خطأ، هل جتب الكفَّا: املبحث اخلامس
   الكفَّارة إذا اشترك مجاعة يف القتل؟تتعددهل : املبحث السادس
  : ويشتمل على ستة مباحث.مباحث عامة: الفصل الثَّالث
  .تعجيل الكفَّارات: املبحث األول
  .النية يف الكفَّارات: املبحث الثَّاين
  الكفَّارات زواجر أم جوابر؟: املبحث الثَّالث

  .النيابة يف الكفَّارات: لرابعاملبحث ا
  الكفَّارات على الفور أو على التراخي؟: املبحث اخلامس
  الكفَّارات تسقط بالعجز أو ال؟: املبحث السادس

وتشمل على خالصة البحث يف الكفَّارات يف الفقه : اخلامتة
اإلسالمي.  

  واهللا هو املعني واهلادي إىل سواء السبيل
  .م وبارك على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه وسلّموصلّى اهللا وسلّ
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  هيدمت
  :ويشتمل على ما يلي
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٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

  التعريف بالكفَّارة لغة وشرعاً
  :تعريف الكفَّارة لغة

فر، ومعناه الستر والتغطية، وهلذا سمي الكفَّارة مأخوذة من الك
الكافر كافراً، ألنه ستر حق اهللا عليه، وسمي الزارع كافراً ألنه يستر 

F               ] : البذر بالتراب، ومما يؤيده قول اهللا عز وجلّ يف حمكم كتابه
  J  I  H  GZ)١(.  

 أعجب ثل غيأي كمث: واملعين كما ذكره بعض املفسرين
  .نباته )٢(الزراع

 كلّ شيء، أي يغطيه بظلمتهومنه سمي اللَّيل بالكافر، ألنه يستر 
  .بسواده

  :ومنه قول الشاعر
  يف ليلة كفر النجوم غمامها

كفر السحاب السماء، أي غطّاه، وفالن تكفر بالثَّوب : ومنه أيضاً
من باب نصر، وأكفر  هوأي اشتمل وتغطّى به، والكفر ضد اإلميان، و

 .، ومنه مسي الكافر كافراً؛ ألنه يستر نعمة اإلسالملزم الكفر: الرجل، أي

                                 
  .٢٠: سورة احلديد اآلية) ١(
 .٤/٣١٣تفسري ابن كثري ) ٢(
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٢٧ تمهيد

  .وتكفري اليمني فعل ما جيب باحلنث
صدقة وصوم، وحنومها، : من )١( به ما كُفِّر-بالتشديد-: والكفَّارة

نها كأن هذا املكفِّر غطى ما ارتكبه ذه الكفَّارة، ومسيت بالكفَّارة أل
  . الذنوب، أي تسترهاتكفِّر

والكفَّارة عبارة عن اخلصلة التي من شأا أن تكفّر اخلطيئة 
فتمحوها، وهي فَعالة للمبالغة كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة يف باب 

  .)٢(االمسية

  :تعريف الكفَّارة شرعاً
وويف الن٣(عر( ها تستعمل فيما وجدالكفَّارة بأن)يه خمالفة أو ف )٤

                                 
، حميط احمليط ٨٣-٥/٨٢، معجم منت اللّغة ٤٦٤-٦/٤٦٢لسان العرب ) ١(

  .٣١٤-٢/٣١٣، أساس البالغة للزخمشري ٧٨٥-٧٨٤ص
  .١٠/٢٠٠، ذيب اللّغة ٣/٥٢٧تاج العروس ) ٢(
)٣ (وويهو حيىي بن شرف أبو زكريا، من أهل الفقه واحلديث، قرأ القرآن ببلده : الن

وختم وقد ناهز االحتالم، كان حمقّقاً يف علمه وفنونه حافظاً للحديث عارفاً 
. اموع، واملنهاج، وشرح صحيح مسلم وغريها: من تصانيفه. لصحيحه وسقيمه

  .٨/٣٩٥، طبقات السبكي ٤/١٤٧١انظر تذكرة احلفّاظ . ه٦٧٧تويف سنة 
يعين بعض ما وجد فيه خمالفة أو انتهاك، وليس كلّ ما فيه خمالفة أو انتهاك فيه ) ٤(

  .كفّارة
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٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

  .)١( كمن قتل خطأإمثانتهاك، وإن مل يكن 
بأنها اسم ألعمال تكفّر بعض الذنوب : )٢(وعرفها بعض املفسرين

واملؤاخذات، أي تغطيها وختفيها حتى ال يكون هلا أثر يؤاخذ به يف الدنيا 
  .وال يف اآلخرة

 كتاب أوبأنها أفعال نص عليها يف ال: )٣(كما عرفها بعض العلماء
 وتكون طريقاً ومنهجاً لتكفري ذنوب منصوص السنة الصحيحة تؤدى

  .عليها يف كتاب أو سنة شريفة
الكفَّارة عبارة ((: دمة أن نقولويظهر من جمموع التعريفات املتق

عن أفعال مقصودة خمصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب خمالفة أو 
  .))ذنب معين

  :أنواع الكفَّارات
نظر يف نصوص الشريعة اإلسالمية يتبين لنا أنَّ الكفَّارات على بال

  :ثالثة أنواع
ما يقوم به املسلم من فرائض وتطوعات، وهذا : النوع األول

يشمل أكثر أنواع العبادات من طهارة، وصالة، وصيام، وحج، 

                                 
  .٦/٣٣٣اموع شرح املهذب ) ١(
  .٧/١٠، روح املعاين ٧/٣٦، تفسري املنار ٤/١٠ البحر احمليط تفسري) ٢(
  .٢٤٥الفتاوى حملمود شلتوت ص) ٣(
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٢٩ تمهيد

  .وعمرة، وجهاد، وصدقات، وغري ذلك
((:  قالrهللا  أنَّ رسول اt )١(فقد روى أبو هريرة

              
((رواه مسلم )٢(.  

r :))قال رسول اهللا :  قالtكما روى أبو هريرة 


((رواه مسلم )٣(.  
 tالفارسي  )٥(يف صحيحه عن سلمان )٤(كما أخرج البخاري

r :))قال النيب : قال

                                 
هو عبدالرمحن بن صخر، صحايب جليل، من املكثرين يف الرواية، أسلم : أبو هريرة) ١(

، استعمله عمر بن اخلطّاب على البحرين مث rعام خيرب وشهدها مع رسول اهللا 
، سري أعالم النبالء ٤/٢٠٢اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر. ه٥٧عزله، تويف سنة 

 . وما بعدها٨/١٠٣، البداية والنهاية ٢/٥٧٨
)٢ ( وويالة، باب ٥/١٦٩صحيح مسلم مع شرح النكتاب املساجد ومواضع الص 

 .ثواب املشي إىل الصالة
)٣ ( وويجلمعة كتاب اجلمعة، فضل التهجري إىل ا٦/١٤٦صحيح مسلم مع شرح الن. 
 . كتاب اجلمعة، باب الدهن للجمعة٢/٢٣٠صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(
سلمان بن اإلسالم أبو عبداهللا الفارسي، سابق الفرس إىل :  هوسلمان الفارسي) ٥(

تويف سنة .  املدينة، أول مشاهده اخلندقrاإلسالم أسلم عند قدوم رسول اهللا 
 .٤/١٣٧، ذيب التهذيب ١/٥٠٥بالء سري أعالم الن: انظر ترمجته يف. ه٣٣
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٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 


((.  

 أنه مسع tمن حديث أيب هريرة  )١(ومن ذلك ما رواه مسلم
((:  قالrرسول اهللا          

)٢( )٣(
((.  

كما أنَّ احملافظة على الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة مكفّرات 
 r أنَّ رسول اهللا t الكبائر؛ ملا رواه أبو هريرة اجتنبتملا بينهن إذا 

((: قال
((رواه مسلم )٤(.  

وذلك ألنَّ يف حبس النفس على املواظبة على أداء الفرائض فيه 
                                 

)١ ( وويكتاب الطّهارة، باب فضل إسباغ الوضوء ٣/١٤١صحيح مسلم مع شرح الن 
 .على املكاره

شرح النووي لصحيح مسلم : انظر. أي إمتامه وإبالغه موضعه: إسباغ الوضوء) ٢(
 .٦/١٦تاج العروس . ٣/١٤١

ان ويشق عليه، واملعىن أن يتوضأ مع الربد مجع مكره وهو ما يكرهه اإلنس: املكاره) ٣(
شرح صحيح مسلم للنووي : انظر. الشديد والعلل اليت يتأذّى معها مبس املاء

 .٤/١٦٨، النهاية يف غريب احلديث واألثر ٣/١٤١
)٤ ( وويكتاب الطَّهارة، باب فضل الوضوء ٣/١١٧صحيح مسلم مع شرح الن 

 .والصالة عقبه
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٣١ تمهيد

  .تكفري للذّنوب
يف صحيحه عن أيب هريرة  )١(كما أخرج البخاريtمسعت :  قال

 النيبrكم قالفيما يرويه عن رب  :))
((.  

أنَّ رسول  )٢(كما أنَّ صيام يوم عرفة يكفِّر سنتني؛ ملا رواه أبو قتادة
((:  قالrاهللا 

(( مسلمواه ر)٣(.  
كما أنَّ العمرة وتكرارها يكفّر ما بينهما، واحلج أجره عظيم 

((:  قالr أنَّ رسول اهللا tوجزاؤه اجلنة؛ ملا رواه أبو هريرة 
(( رواه البخاري 

  . )٤(ومسلم

                                 
 r كتاب التوحيد، باب ذكر النيب ١٣/٥١٢ري مع فتح الباري صحيح البخا) ١(

 .وروايته عن ربه
هو احلارث بن ربعي األنصاري على املشهور، شهد أُحداً وما بعدها، : أبو قتادة) ٢(

، ١٥٩-٤/١٥٨اإلصابة : انظر ترمجته يف. ه٥٤، تويف سنة rفارس رسول اهللا 
 .١/٣٢٧، أسد الغابة ٤٢٣تقريب التهذيب ص

)٣ ( وويكتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة ٨/٤٨صحيح مسلم مع شرح الن 
 .أيام من كلّ شهر وصوم يوم عرفة

. ، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها٣/٥٩٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(
= 
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٣٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

 مكفِّر لكلّ خطيئة، والشهادة يف سبيل كما أنَّ القتال يف سبيل اهللا
 رجات مبا ياهللا تكفّر الذّنوب مبا حيصلقترن معها ا من األمل، وترفع الد

 rبن عمرو بن العاص أنَّ النيب  )١(من األعمال الصاحلة؛ ملا روى عبداهللا
  .)٢( رواه مسلم))((: قال

لك احلسنات التي يفعلها اإلنسان بعد السيئات، تكون مكفِّرة وكذ
2  3   4  ] : للسيئات، وأشار الرب عز وجلّ إىل ذلك بقوله

  A   @  ?>  =  <     ;  :  9  8  76  5
  H  G  F  E   DC  BZ)٣(.  

  .كما أنَّ يف اجتناب الكبائر تكفرياً للصغائر
  e  d  c  b  i       h  g  f] : بدليل قوله تعاىل

                                  
=  

 وويباب فضل احلج والعمرة٩/١١٧صحيح مسلم مع شرح الن ،كتاب احلج ،. 
أحد السابقني املكثرين من الصحابة، أسلم قبل أبيه : بن عمرو بن العاصعبداهللا ) ١(

. وقيل غريهاه ٦٣وهو أحد العبادلة الفقهاء، كان فاضالً حافظاً عاملاً، تويف سنة 
 .٣/٨٦، االستيعاب ٣/٢٣٣أسد الغابة : انظر ترمجته يف

)٢ ( وويل يف سبيل اهللا  كتاب اإلمارة، باب من قت١٣/٣٠صحيح مسلم مع شرح الن
 .كفّرت خطاياه إالّ الدين

 .٢٧١: سورة البقرة اآلية) ٣(
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٣٣ تمهيد

      m  l  k  jZ)١(.  
كما أكّدت الشريعة اإلسالمية على نظافة املساجد، وبينت أنَّ 

والدليل . البزاق يف املسجد خطيئة، وبينت أنَّ كفَّارا دفنها، أو إزالتها
((: rقال رسول اهللا : بن مالك قال )٢(على ذلك ما رواه أنس

((رواه البخاري ومسلم )٣(.  
  .من لطم مملوكه فكفَّارته عتقهوكذا 

مسعت :  قال-رضي اهللا عنهما–ر مبن ع )٤(ملا روي أنَّ عبداهللا
((:  يقولrرسول اهللا        (( رواه 

                                 
 .٣١: سورة النساء اآلية) ١(
، دعا له رسول rهو صحايب خزرجي أنصاري، خادم رسول اهللا : أنس بن مالك) ٢(

، كان من أواخر الصحابة موتاً، تويف ))((:  فقالrاهللا 
، ٣٩، تقريب التهذيب ص٧٢-١/٧١اإلصابة : انظر. بالبصرة ودفن اه ٩٣سنة 

 .١/١٢٨أسد الغابة 
 كتاب الصالة، باب كفارة البزاق يف ١/٥١١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ٥/٤١صحيح مسلم مع شرح النووي . املسجد
 .دباب النهي عن البصاق يف املسج

هو أبو عبدالرمحن عبداهللا بن عمر بن اخلطّاب العدوي، أحد : عبداهللا بن عمر) ٤(
العبادلة، ومن أشد الناس اتباعاً لألثر، استصغر بأُحٍد وأجازه رسول اهللا يوم 

، االستيعاب ٣/٢٠٣سري أعالم النبالء : انظر. ه٧٣اخلندق، مات مبكة سنة 
 .٣/٢٢٧، أسد الغابة ٣/٨٠
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٣٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

  .)١(مسلم
  . ما قبلهكما أنَّ اإلسالم واهلجرة واحلج كلّ منهم يهدم

 rأنَّ رسول اهللا : بن العاص يف حديثه الطَّويل )٢(ملا رواه عمرو
((: قال

((رواه مسلم.  احلديث)٣(.  
  . الندامة على فعل الذّنبةومن الكفَّار

 أنَّ رسول t )٥(يف مسنده عن ابن عباس )٤(ملا رواه اإلمام أمحد
  .))((:  قالrاهللا 

                                 
 . كتاب اإلميان، باب صحبة املماليك١١/١٢٦سلم مع شرح النووي صحيح م) ١(
صحايب مشهور، أسلم عام احلديبية، توىل إمرة مصر مرتني، وهو : عمرو بن العاص) ٢(

الذي فتحها، وكان من فرسان قريش وأبطاهلم يف اجلاهلية، وأحد الدهاة يف أمور 
 وما ٣/٥٤سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف. الدنيا املعروفني باملكر والدهاء

 .٢٦٠بعدها، وتقريب التهذيب ص
)٣ ( وويكتاب اإلميان، باب كون اإلسالم يهدم ما ٢/١٣٧صحيح مسلم مع شرح الن 

 .قبله، وكذا احلج واهلجرة
 .١/٢٨٩مسند أمحد ) ٤(
، r هو عبداهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ابن عم رسول اهللا: ابن عباس) ٥(

((:  حيث قالrأحد العبادلة واملكثرين من الصحابة، دعا له رسول اهللا 
(( هذيب : انظر ترمجته يف. ه٦٨ تويف بالطَّائف سنةتقريب الت

 .٣/١٩٢ وما بعدها، أسد الغابة ٣/٣٣١، سري أعالم النبالء ١٧٨ص
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٣٥ تمهيد

  .)١())r :))وقال رسول اهللا 

سبحانك اللَّهم وحبمدك، : كما أنَّ كفَّارة الس أن يقول العبد
  .أستغفرك وأتوب إليك

((:  قالr عن النيبt  أيب هريرة ملا روي عن  


((ارميرواه أمحد وأبو داود والد )٢(.  
((: rيف شرح قوله  )٣(قال ابن رجب  

)٤(((ث احلدي.  

                                 
احلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع ، و١/٢٨٩أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(

٢/٩٣٨.  
أدب، باب يف كفَّارة الس، )  عون املعبود١٣/٢٠٣(، أبو داود ٢/٣٦٩أمحد ) ٢(

. ، استئذان، باب يف كفَّارة الس، رواية أبو داود والدارمي مبعناه٢/٢٨٣الدارمي 
 .٢/٨٢٧وقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع 

، احملدث، األصويل الفقيه )أبو الفرج(و عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ه: ابن رجب) ٣(
احلنبلي، له مؤلفّات نافعة منها جامع العلوم واحلكم، والقواعد الفقهية، تويف سنة 

 .٣/٢٩٥، األعالم ٦/٣٣٩شذرات الذهب : انظر ترمجته يف. ه٧٩٥
، ٥/١٥٣مسند أمحد .  بر، باب ما جاء يف مباشرة الناس٣/٢٣٩سنن الترمذي ) ٤(

  .، رقاق، باب ما جاء يف حسن اخللق٢/٣٢٣مسند الدارمي 
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٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

ملا كان العبد مأموراً بالتقوى يف السر والعالنية مع أنه البد أن 
يقع منه أحياناً تفريط يف التقوى، إما بترك بعض املأمورات، أو 
بارتكاب بعض احملظورات، فأمره بأن يفعل ما ميحو به هذه السيئة، 

  .وهو أن يتبعها باحلسنة
  ~       �¡  ¢   z  y  }  |     {] : قال اهللا تعاىل

        ©  ̈   §  ¦¥  ¤  £Z)١(.  
 ى به النيبى اهللا املتقني يف كتابه مبثل ما وصوقد وصrهذه  يف 

"  #  $  %  &  '  ] : الوصية يف قوله عز وجلّ
  1  0        /  .  -  ,  +  *  )   (

7  6   5  4  3  2 Z   إىل قوله تعاىل : [
  d  c  bZ)٢(.  

 سبحانه وصف املتقني مبعاملة اخلَلِْق باإلحسان إليهم باإلنفاق فاهللا
مث وصفهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ... وكظم الغيظ، والعفو عنهم

أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوم ومل يصروا على ما فعلوا، فدلّ على 
ي ظلم النفس، أنَّ املتقني قد يقع منهم كبائر، وهي الفواحش، وصغائر وه

                                 
 .١١٤: سورة هود اآلية) ١(
 .١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣: سورة آل عمران اآليات) ٢(
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٣٧ تمهيد

لكنهم ال يصرون عليها، بل يذكرون اهللا عقب وقوعها ويتوبون إليه، 
Z   Y  ]  \  [ ̂   _  ] : ستغفرونه، مث ذكر قوله تعاىليو

  d  c  b   a  ̀Z)١(.  
 فيما حيكي عن r عن النيب tعن أيب هريرة  )٢(نيويف الصحيح
((: ربه عز وجلّ قال      

          
(( . يعين

  .ما دام على هذا احلال كلّما أذنب ذنباً استغفر منه
بلغين أنَّ إبليس حني نزلت :  أنه قالtوروي عن أنس بن مالك 

  .)٣( اآلية، بكىZ= <        ? @ ] : هذه اآلية
هذه اآلية خري ألهل الذّنوب من : قالأنه  )٤(ويروى عن ابن مسعود

                                 
 .٢٠١: سورة األعراف اآلية) ١(
:  كـتاب التوحيد، باب قـوله تعاىل١٣/٤٦٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

[ Ã Ä Å  Æ Ç Zص ، وويكتاب ١٧/٧٥حيح مسلم مع شرح الن 
 .التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت

  .١/٤٠٧ رواه بإسناده عن ثابت البناين، تفسري ابن كثري ٤/٦٣تفسري الطربي ) ٣(
هو عبداهللا بن مسعود، كان من السابقني األولني، من كبار الصحابة، : ابن مسعود) ٤(

ان يعرف يف الصحابة بصاحب السواد والسواك، مات باملدينة هاجر اهلجرتني وك
 .٣/٢٥٦، أسد الغابة ١/٤٦١سري أعالم النبالء : انظر. ، ودفن بالبقيعه٣٢سنة 
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٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

  .الدنيا وما فيها
أعطانا اهللا هذه اآلية مكان ما جعل لبين : )١(وقال ابن سريين
  .موإسرائيل يف كفَّارات ذن

لو كانت كفَّاراتنا ! يا رسول اهللا: وى عن رجل قالكما ر
 ككفَّارات بين إسرائيل؟ فقال النيبr :))   

 


(()٢(.  

 z ]:  يف قوله تعاىل-رضي اهللا عنهما–كما روي عن ابن عباس 
{  |  } ~  � ¡ Z)هو سعة اإلسالم، وما جعل ألمة : قال. )٣
  .)٤(ه ابن رجبانتهى ما ذكر.  من التوبة والكفَّارةrحممد 

                                 
هو حممد بن سريين األنصاري، موىل أنس بن مالك أدرك ثالثني : ابن سريين) ١(

ذيب : انظر. حالمصحابياً وكان ال يرى الرواية باملعىن، اشتهر بتفسري األ
 .١/٧٧، تذكرة احلفاظ ٢١٧-٩/٢١٤التهذيب 

، وكذا تفسري ٩/٩التفسري الكبري للفخر الرازي : انظر. روى بنحوه عن ابن مسعود) ٢(
 ٤/٦٢الطربي.  

  .٧٨: سورة احلج اآلية) ٣(
وقد ذكر كالماً مطوالً . ١٤٣-١٤٢جامع العلوم واحلكم البن رجب ص) ٤(

= 
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٣٩ تمهيد

  .ومما يكفِّر اخلطايا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل
:  قالr أنَّ رسول اهللا tعن أيب هريرة  )١(نيملا روي يف الصحيح

))
((.  

ها تفيد زيادة ويف هذا النوع من الكفَّارة أحاديث كثرية، كلّ
املشي وراء اجلنازة، وعيادة املريض، : الدرجات وتكفري السيئات من

 وإطعام الطّعام، وقيادة األعمى، وطلب العلم، وحضور جمالس العلماء،
ومساعدة احملتاجني، والسماحة يف البيع والشراء، وطلب الرزق، والصالة 

  .ذلكيف جوف اللّيل، وقضاء حوائج الناس، وغري 
وهكذا يتبين أنَّ القيام بالفرائض والنوافل تكفّري ملا يقع من اإلنسان 
من خطايا وسيئات، وما أحوجنا إىل أداء ما فيه تكفري لذنوبنا والزيادة يف 

  .درجاتنا حتى نكون صاحلني مصلحني طاهرين نقيني من الذّنوب واآلثام

ئب والباليا يف نفسه أو ما يقع على املسلم من املصا: النوع الثَّاين
  .أهله أو ماله، وقد جاءت يف ذلك أحاديث كثرية

                                  
=  

 .الشواهد، ونقلت بعضه بتصرف يسريمصحوباً ببعض 
 كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، ١١/٢٠٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 كتاب املساجد ومواضع ٥/٩٥وصحيح مسلم مع شرح النووي . واللفظ له
 .الصالة، باب استحباب الذّكر بعد الصالة
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٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

:  قالت-رضي اهللا عنها– )١(فمن ذلك ما روته أم املؤمنني عائشة
r :))قال نيب اهللا 

)٢( )٣( ((رواه أمحد )٤(.  
 هما -رضي اهللا عنهما–وما رواه أبو هريرة وأبو سعيد اخلدريأن 

 )٥(((:  يقولrمسعا رسول اهللا 
((رواه البخاري ومسلم )٦(.  

                                 
 أفضل أزواج rيق القرشية زوجة النيب هي أم املؤمنني ابنة أيب بكر الصد: عائشة) ١(

 وأفقه نساء األمة على اإلطالق روت علماً كثرياً مباركاً فيه، ماتت سنة rالنيب 
 وما بعدها، ٤/٣٥٦ مع االستيعاب ٤/٣٦١اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر. ه٥٧

 .٢/١٣٥سري أعالم النبالء 
. دخلت يف جسده: ته الشوكة أيالشوكة واحدة الشوك، وشاك: الشوكة يشاكها) ٢(

 .٢/٥١٠، النهاية البن األثري ٣٥١خمتار الصحاح ص
  .٥/١١٣النهاية يف غريب احلديث واألثر . ما يصيب اإلنسان من احلوادث: النكبة ينكبها) ٣(
وقال حمقّقه إسناده صحيح على شرط الشيخني، وقال وهو . ٦/١٦٧مسند أمحد ) ٤(

، املوسوعة احلديثية ملسند اإلمام )٢٩٢٥(حبان ، وابن ١٤٢٢يف شرح السنة رقم
 .٢٥٣٣٨ رقم٤٢/٢٠٦أمحد 

النهاية يف غريب . التعب وفتور يف البدن: دوام الوجع ولزومه، النصب: الوصب) ٥(
  .٥/١٩٠احلديث واألثر 

. ، كتاب املرضى، باب ما جاء يف كفّارة املرض١٠/١٠٣صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٦(
 . كتاب الرب، باب ثواب املؤمن فيما يصيبه١٦/١٣٠رح النووي صحيح مسلم مع ش
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٤١ تمهيد

((:  قالr أنَّ رسول اهللا tكما روى ابن مسعود  
   (( 

  .)١(رواه البخاري ومسلم
أنَّ رجالً جاءه املوت يف زمن رسول : )٢(كما روى مالك يف املوطأ

: rفقال رسول اهللا . هنيئاً له، مات ومل يبتل مبرض:  فقال رجلrاهللا 
))((.  

قال :  قالtمن حديث أيب هريرة  )٣(وورد عند الترمذي وأمحد
r :))رسول اهللا 

((.  
 دخل r بن عبداهللا أنَّ رسول اهللا )٥(عن جابر )٤(وما أخرجه مسلم

                                 
 كتاب املرضى، باب أشد الناس بالء ١٠/١١١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 كتاب الرب، باب ثواب ١٦/١٢٧صحيح مسلم مع شرح النووي . اخل... األنبياء
 .املؤمن فيما يصيبه

 .ا جاء يف أجر املريض كتاب اجلامع، باب م٨١١موطأ مالك ص) ٢(
، وقال الترمذي حديث حسن ١/١٧٢ زهد، مسند أمحد ٤/٢٨سنن الترمذي ) ٣(

صحيح، وحسنه الشيخ األلباين مث قال لكن احلديث صحيح مبا له من شواهد كثرية 
 ).٢٢٨٠(انظر سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم . معروفة

)٤ ( ووياب الرب، باب ثواب املؤمن فيما يصيبه كت١٦/١٣١صحيح مسلم مع شرح الن. 
 بن عمرو بن حرام، أنصاري، صحايب ابن صحايب، غزا تسع عشرة جابر بن عبداهللا) ٥(

 غزوة، أحد املكثرين عن النيبr شهد العقبة ومل يشهد بدراً وال أحداً؛ ألنّ أباه منعه 
= 
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٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

احلمى : ؟ قالت)٢(، أو أم املسيب، فقال مالك تزفزفني)١(على أم السائب
((فقال . ال بارك اهللا فيها

((.  
  .وكذلك إقامة احلدود على أصحاا كفّارة هلم

كنا :  قالtامت بن الص )٤(عن عبادة )٣(رد يف الصحيحنيوملا 
 يبعند النrيف جملس فقال  :))       

             
((اخل .  

                                  
=  

 .١/٢١٣حابة اإلصابة يف متييز الص: انظر. ه٧٨تويف سنة . فلما قتل مل يتخلّف
أم املسيب، وجزم ابن حجر كوا أم : األنصارية، وقال بعضهم: أم السائب) ١(

السائب، كما أنه مل يرو يف طرقه أنها أنصارية، بل ذكرت أنها بني املهاجرين 
 .٥/٥٨٦، أسد الغابة ٤/٤٥٥اإلصابة . واألنصار

النهاية يف .  أي ترتعد من الربد:الزفيف أصله احلركة السريعة، واملعىن: تزفزفني) ٢(
 .٢/٣٠٥غريب احلديث واألثر 

 كتاب احلدود، باب احلدود كفَّارة ١٢/٨٤صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(
 كتاب احلدود، باب احلدود ١١/٢٢٢صحيح مسلم مع شرح النووي . واللفظ له

 .كفّارات ألهلها
، شهد بدراً، كان أحد النقباء  بن قيس اخلزرجي األنصاريعبادة بن الصامت) ٤(

 بينه وبني أيب مرثد الغنوي، وشهد كلّ املشاهد بعد rبالعقبة، وآخى رسول اهللا 
 . وما بعدها٢/٥، سري أعالم النبالء ٢٦٩-٢/٢٦٨اإلصابة . بدر
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٤٣ تمهيد

د يكون كفّارة ألهله مل أمسع يف هذا الباب أن احل: )١(قال الشافعي
  .شيئاً أحسن من هذا احلديث

فهذه األحاديث تدلّ على أنَّ ما يصيب اإلنسان من مرض أو 
جزع، وحتى احلدود إذا أقيمت على أهلها، فهي مكفِّرات لسيئام، فهذا 
منهج شريعتنا اإلسالمية، وما أكملها وأعظمها من شريعة، فال يرتعج 

اليا ومصائب يف نفسه أو أهله أو ماله، طال البالء املسلم مبا حيلّ به من ب
  .فعليه الرضا مبا قدر له فالكلّ له خريأو قصر، 

وهذان القسمان من الكفَّارات العامة ليست موضع حبثي، ألنها غري 
خمتصة بذنب معين، وغري مقدرة، وكذلك الكفَّارات املتعلِّقة باحلج من 

، فال أتعرض إليها بالبحث يف هذه ترك واجب، أو ارتكاب حمظور
  .الرسالة، ألنها تابعة للمناسك

  .واهللا املعني، واهلادي إىل سواء السبيل

  .ة، وهي حمل البحثكفَّارات خاص: النوع الثَّالث
وهذه الكفَّارات طلبها الشارع يف أفعال خمصوصة خبصال حمدودة، 

                                 
هو حممد بن إدريس بن العباس، جيتمع مع رسول اهللا يف عبد مناف، كان : الشافعي) ١(

بل على العلوم من تفسري وحديث وفقه فربع فيها، وأمجع العلماء كثري املناقب أق
وفيات األعيان : انظر. ه٢٠٤واألئمة على ثقته وإمامته وعدالته، تويف سنة 

 .١/٣٦١، تذكرة احلفاظ ٢/٣١١
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٤٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

 وكفَّارة الظِّهار، وكفَّارة وهذه تشمل كفَّارة الوطء يف ار رمضان،
  .اليمني، وكفّارة القتل، وكفَّارة الوطء يف احليض

 مالية، وذلك ككفّارة وطء وهذه الكفَّارات منها ما هو كفَّارة
  . ومنها ما هو كفَّارة مالية وبدنية، وذلك كالكفَّارات األخرىاحلائض،

  : يف ذلك عدة أحاديثيفقد رو. وأما وطء احلائض
عن النيب  -رضي اهللا عنهما–ما روى عبداهللا بن عباس فمن ذلك 

rيف الذي يأيت امرأته وهي حائض قال  :))(( .
كما . قال دينار أو نصف دينار: هكذا الرواية الصحيحة: قال أبو داود

  .)١(رواه ابن ماجه وأمحد والنسائي والدارمي
: r عن النيب -رضي اهللا عنهما–ابن عباس عن  )٢(روى الترمذيو

))((.  
يتصدق به من أتى امرأته يف ما فهذه الرواية نصت على أنَّ مقدار 

احليض نصف دينار، بينما الرواية األوىل دلّت على التخيري بني التصدق 

                                 
 كتاب الطَّهارة، باب يف إتيان احلائض، سنن ابن ١/٤٤٦سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(

 ترتيب املسند ٢/١٥٦مسند أمحد . ، باب يف كفَّارة من أتى حائضاً طهارة١/٢١٠ماجه 
، سنن ١/١٥٣للساعايت، حيض، باب كفَّارة من وطئ امرأته وهي حائض، سنن النسائي 

 ارمي١/٢١٧إرواء الغليل : واحلديث صححه الشيخ األلباين، انظر. ١/٢٥٤الد. 
)٢ ( رمذيقال األلباين .  كفَّارة من أتى حائضاً طهارة، باب ما جاء يف١/٩١سنن الت

 .١/٤٤انظر سنن الترمذي . ضعيف ذا اللّفظ، والصحيح بلفظ دينار أو نصف دينار
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٤٥ تمهيد

ق بنصف ديناربدينار، وبني التصد.  
رمذيأيضاً رواية أخرى تدلّ على أنَّ الكفَّارة ختتلف  )١(وورد عند الت

باختالف الوطء، فإن كان الوطء يف فورة احليض فدينار، وإن كان يف 
 عن النيب -رضي اهللا عنهما–ايته فنصف دينار، ملا روى عن ابن عباس 

rقال  :))((.  
رمذياحلائض قد روى مرفوعاً وموقوفاًإتيانحديث الكفَّارة يف : وقال الت .  

 إتيانما يدلّ على أنَّ مقدار كفَّارة  )٢(وورد عند اإلمام أمحد
  .احلائض دينار، فإن مل جيد فنصف دينار

جل يأيت  يف الرr عن النيب -رضي اهللا عنهما–ملا روى ابن عباس 
  .امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار، فإن مل جيد فنصف دينار

يف احليض غري ءذهب إىل إجياب الكفَّارة على من وط: )٣(قال اخلطايب 

                                 
املرجع السابق، وقال ابن حجر يف هذه الرواية واليت قبلها أن مدارها على ) ١(

ت الطرق عبدالكرمي أيب أمية وهو جممع على تركه إالّ أنه توبع يف بعضها، وأعل
وضعفه األلباين وقال والصحيح . ١/١٦٥التلخيص احلبري : انظر. كلّها باالضطراب

 .١/٤٤ سنن الترمذي .عنه ذا التفصيل موقوف
حيض، باب كفَّارة من وطء امرأته )  ترتيب املسند للساعايت١٥٧-٢/١٥٦(مسند أمحد ) ٢(

 . إسناد ضعيف جداً وهذا، صحيح موقوفاً:وهي حائض، قال حمقّقوا مسند أمحد
)٣ (د اخلطايب البسيت، أحد املشاهري : اخلطايبهو أبو سليمان محد، ويقال أمحد بن حمم

واألعيان، ومن الفقهاء اتهدين، وأحد أوعية العلم يف زمانه حافظاً فقيهاً مربزاً 
= 
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٤٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

  .)٣(، وغريمها)٢(، وأمحد بن حنبل)١(األوزاعي: واحد من العلماء، منهم
 وال: وروى عن بعض العلماء ال كفَّارة يف إتيان احلائض، مث قال

  .انتهى.  يف رمضانكالوطءينكر أن يكون فيه كفَّارة؛ ألنه وطء حمظور 
 احلائض شرعاً، ود هذه النصوص مع النهي عن وطءونظراً لوج

والنهي يقتضي التحرمي، وارتكاب احملرم يف حاجة إىل ما يكفِّره، يكون 
  .القول بالكفَّارة أرجح

فأحسن طرق اجلمع بينهما أما اخلالف يف الدينار ونصف الدينار 
  .واهللا أعلم. التفرقة بني شدة احليض وضعفه

  :وأما الكفَّارات املالية والبدنية، فهي الكفَّارات األربع وهي
كفَّارة الوطء يف ار رمضان، وكفَّارة الظِّهار، وكفَّارة اليمني، 

                                  
=  

تويف سنة . غريب احلديث، وإصالح غلط احملدثني: على أقرانه، له مصنفات منها
 .٣/١٢٧، شذرات الذهب ١١/٣٢٤البداية والنهاية : انظر ترمجته يف. ه٣٨٨

هو عبدالرمحن بن عمر، عامل أهل الشام، كان رأساً يف العلم والعمل جم : األوزاعي) ١(
: انظر. ببريوت مرابطاًه ١٥٧املناقب كان بارع ا لكتابة وجمتهداً يف قيام اللّيل، تويف سنة 

 .١٢٠-١٠/١١٥ وما بعدها، البداية والنهاية ٧/١٠٧سري أعالم النبالء 
شيخ اإلسالم احلافظ احلجة، إمام يف احلديث، إمام يف الفقه، إمام : أمحد بن حنبل) ٢(

. ه٢٤١تويف سنة . املسند، وفضائل الصحابة، والزهد: يف السنة، له مؤلّفات منها
 .١/٩٦، شذرات الذهب ٢/٤٣١تذكرة احلفّاظ : انظر

 .١/٨٣سنن معامل ال) ٣(
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٤٧ تمهيد

، قاإلطالوهذه الكفَّارات هي اليت يقصدها الفقهاء عند . وكفَّارة القتل
وهي ما أتناوهلا يف هذه الرسالة فقط، وكلّ هذه الكفَّارات ثابتة مشروعيتها 

  .بالكتاب وبالسنة واإلمجاع، وستأيت أدلّتها يف مواضعها مستقبالً

  تشريع الكفَّارات
لقد بينت الشريعة اإلسالمية معامل اهلدى، وحذّرت من مسالك 

 والبالد، وت عن كلّ ما فيه الضالل، فشرعت كلّ ما فيه خري العباد،
الفساد يف ديننا أو دنيانا، فجاءت وافيةً شافيةً صاحلةً يف كلّ زمان ومكان، 

 من رب رضافحرصت على ما ميحو عن البشر خطاياهم، وجيعلهم على 
العاملني، ففتحت أبواب التوبة واالستغفار والرجوع إىل اهللا عز وجلّ بقلب 

 الشيطان، فاهللا سبحانه خلق اخللق وجعل هلم طاهر نقي، وأغلقت مصائد
األفئدة كما خلق فيها احلب والبغض، واخلري والشر، فمن هؤالء والعقول 

اخللق من يتجه إىل دواعي اخلري، ومن هو إىل دواعي الشر أقرب، فأنزل اهللا 
 العباد من ضالالت الشيطان إىل نور إلخراجسبحانه كتبه على رسله 

  .تهم إىل ما فيه خريهم وصالحهمالرمحن وهداي
=  <  ?  @  G  F  ED  C  B   A  ] : قال تعاىل

  U  T  S  R  QP  O  N  M    L  KJ  I  HZ)١(.  
ومن كمال الشريعة اإلسالمية أن رمست خطوطاً عريضة لرعاية 

                                 
 .١٠٨: سورة يونس اآلية) ١(
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٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

مصاحل األفراد واجلماعات، وشاءت حكمة املوىل عز وجلّ أن يشرع 
  . ويزيلها ليبقى العبد طائعاً طاهراً من الذنوب واآلثامللذنوب ما يرفعها

والبشر معرضون للخطأ، ولكن على املرء أن يتدارك ذلك ويرجع 
  . إىل اهللا سبحانه، فهو الغفور الرحيمأعما هو عليه، ويلتج

 رواه ))r :))قال رسول اهللا 
  .)١(والدارمي وابن ماجهالترمذي وأمحد 

وال ينسى املرء أنًَّ يف العمر فرصة مثينة، وهي التوبة، ورب العزة 
  .واجلالل أمر ا وحثّ عليها

  .)٢(Z!  "  #  $  %  &  '  )  ] : قال تعاىل

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ] : وقال تعاىل
  ÔZ)٣(.  

                                 
، ترتيب املسند للساعايت، توبة، ١٩/٣٣٧ قيامه، مسند أمحد ٤/٧٠سنن الترمذي ) ١(

سنن الدارمي، رقاق، باب يف التوبة . باب األمر بالتوبة وفرح اهللا عز وجلّ
، واحلديث حسنه ٢/١٤٢٠، سنن ابن ماجه، زهد، باب ذكر التوبة ٢/٣٠٣

انظر صحيح اجلامع وزياداته . يخ األلباين وهو من حديث أنس بن مالكالش
 .٤٥١٥رقم

 .٨: سورة التحرمي اآلية) ٢(

 .٣١: سورة النور اآلية) ٣(
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٤٩ تمهيد

توبة، ودلت على أنَّ اهللا كما أنّ السنة النبوية املطهرة نصت على ال
  .يفرح بتوبة عبده

r :))قال رسول اهللا : فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك قال
      
     

       
  

((رواه مسلم )١(.  
  :بالتوبة على قسمني )٢(واملعاصي اليت كفَّارا

، والتوبة منها هلا ثالثة قسم تكون املعصية فيه بني العبد وخالفه -
  :شروط

  .أن يندم على فعل املعصية: أوالً
  .أن يعقد العزم على أن ال يعود إليها: ثانياً
  .ن املعصيةعأن يقلع : ثالثاً

 أي شرط منها فالتوبة غري ذا مل تتوفّر هذه الشروط، أو نقصفإ
  .صاحلة

، وهذه هلا أربعة وقسم تكون املعصية فيه بني اآلدميني أنفسهم -
                                 

)١ ( وويكتاب التوبة١٧/٦٣صحيح مسلم مع شرح الن . 
 .١١-١٠رياض الصاحلني ص) ٢(
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٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور –  اإلسالميالكفّارات في الفقه 

رط رابع وهو رد احلقوق إىل الثالثة األوىل مع إضافة ش. شروط
  .ويقوم مقام الرد إبراء صاحب احلق عن طواعية واختيارأصحاا، 

ومن الذّنوب ما يكون عالجها بالكفَّارات مع التوبة، وهلذا شرعت 
تطهرياً للنفوس، وراحة للقلوب، فإذا فعلت على الوجه املطلوب ملن 

مستقبالً، ويقبل املرء على تنطبق عليه كانت كفيلة بطرد بواعث املعصية 
  .خالقه طاهراً من املعاصي واآلثام، وتشريع الكفَّارة رمحة من اهللا بالعباد

  .)١(º  ¹   ̧ ¶ Z    «  ¼  ½] : قال تعاىل

                                 
 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
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٥١ تمهيـد

  احلكمة من مشروعية الكفَّارات
شرعت الكفَّارات عموماً لعالج ما قد يصدر من اإلنسان من 

ما يضعف سلطان اهللا يف قلبه، وتقوى تصرفات خمالفة ألوامر الشرع حين
  . الشيطان يف صدرهغنواز

وانطالقاً مما ركب يف اإلنسان من حاليت الشهوة والغضب، فإنه 
على الغريزة، يكون عرضة للوقوع يف الذنوب، ألنَّ فطرة اإلنسان مبنية 

  .يزة حب الذّاتوهي غر
الدم، ولن والبشر على اختالف درجام جتري الغريزة فيهم جمرى 

يسلم أحد من سلطان هذه الغريزة إالّ من شاءت حكمة اهللا حفظه وعصمته، 
 وقد أثبت النيبrوقوع اخلطأ من البشر بقوله  :))   
((وابن ماجه ارميوأمحد والد رمذيرواه الت )١(.  

لتكفري، وقسم خيطئ ويبادر در بااقسم خيطئ وال يب: واملخطئون قسمان
واً فاخلطأ واقع على البشر ال حمالة، فقرر الشارع احلكيم الكفَّارة حم. بالتكفري

للذّنوب وعالجاً لألخطاء، وصيانة للنفوس البشرية عن فعل ما يوجب الكفَّارة، 
  .كما أنها مانعة من اقتراف الذنب، وذلك بتطبيق اجلزاء عليهم

 إىل اإلنسان من شيء يزيل الذنب وميحو أثره عند وال شيء أحب
الوقوع فيه، وذا شاءت إرادة اهللا أن يكون للذنب كفَّارة تغطيه 

  .وتستره، ليعود العبد بعدها طيباً صافياً مطمئن القلب
                                 

 .٥٠سبق خترجيه يف ص) ١(
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٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ولقد كان مبقدور اهللا عز وجلّ أن ميحو هذا الذنب بدون كفَّارة يفعلها 
 من هذا هو تزكية نفسه، وتطهري قلبه بشيء  العبد املسكني، ولكن الغرضاهذ

  .يدفعه، مقابل الذنب الذي اقترفه، وهو ما يسمى بالكفَّارة
  :كما أنّ من اِحلكم يف تشريع الكفَّارة

أنها مانعة من اإلقدام على الذنب، وذلك بتنبيه الناس على األثر 
زاء،  الذي حيدث بسبب ارتكاب هذا الذنب، وذلك بتعريضهم للجالسيئ

كما أنَّ هذه الكفَّارة تكون زجراً وردعاً ملن تسول له نفسه باقتراف ما 
  .ى اهللا عنه وردعاً لغريه ممن تسول هلم أنفسهم أيضاً

كما أنَّ من شأا إصالح ما ارتكب من ذنب بتنفيذ هذه العقوبة عليه، 
  .لشيطانألنها حتيي ضمريه، وتعيده إىل الطريق احلق، فال ينخدع بنوازغ ا

احملافظة على النظام الذي تقوم عليه : كما أنَّ من حكمة مشروعيتها
  . ومحاية مصاحل األمة من أن يتهددها مستهزئ أو عابث،اجلماعة

 ق إىل عزفوس املستعبدة من قهر الركما أنَّ يف الكفَّارة إخراجاً للن
  .احلرية، وأنَّ فيها تكثرياً لألحرار املسلمني

 يف الكفَّارة بالصيام تأديباً للنفس وردعها وكفّها عن كما أنَّ
  .االسترسال يف شهواا

يف الكفَّارة فرصةً إلطعام املساكني، ومواسام، والعطف عليهم، و
  .والنظر يف أحواهلم
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الباب األول
َّ

يف كفارة الفطر يف نهار رمضان: 
َّ

  

  :ويشتمل على أربعة فصول
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  :ويشمل على ثالثة مباحث

  .يف تعريف الصوم لغة وشرعاً: املبحث األول

  .يف مشروعية الصوم، واحلكمة من مشروعيته: حث الثَّايناملب

  .يف أقسام الصوم وشروطه: املبحث الثَّالث
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٥٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  تعريف الصوم لغة وشرعاً: املبحث األول
  :الصوم في اللّغة

 إلمساكه وهلذا يقال للصائم صائم.  والترك له)١(اإلمساك عن الشيء
  .عن املطعم واملشرب واملنكح

هذا . ، واصطام إذا أمسك-بالكسر-قال صام صوماً وِصياماً وي
  . اللّغة يف الصوم)٢(أصل

  .هو شهر الصوم والصيام: والصوم
  . أي فليصم فيه)٣(u v w x  y Z ]: قال تعاىل
  .هذا مصام الفرس ومصامته، وهذه مصامات اخليل: )٤(ومن ااز
نه، وبه فسر قوله صام عن الكالم إذا أمسك ع:  أيضاً)٥(ومن ااز

 0 ]: بدليل قوله تعاىل. أي صمتاً. )٦(Z /    . - , ]: تعاىل
1 2 3 Z)٧( .  

                                 
  .١٣٥، املصباح املنري ص٢٦٠-١٢/٢٥٩ذيب اللغة ) ١(
  .٨/٣٧٢تاج العروس ) ٢(
  .١٨٥: سورة البقرة اآلية) ٣(
  .٢/٣٣أساس البالغة ) ٤(
  .٨/٣٧٢تاج العروس ) ٥(
  .٢٦: سورة مرمي اآلية) ٦(
  .٢٦: سورة مرمي اآلية) ٧(
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٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :تعريف الصوم شرعاً
عرف الفقهاء الصوم بعدة تعريفات خمتلفة العبارة، متنوعة األسلوب، 

 التعاريف أدخل فيه ولكنها يف احلقيقة متفقة يف املعىن، كما أنَّ بعض هذه
  . الصوم، وبعضها مل يفعلشروط

بأنه إمساك خمصوص عن شيء : وأمجعها تعريف النووي حيث قال
  . )١(خمصوص يف زمن خمصوص من شخص خمصوص
 حيث عرفه بأنه إمساك عن )٢(ويف هذا املعىن جاء تعريف الكاساين

  . )٣(أشياء خمصوصة وهي األكل والشرب واجلماع بشرائط خمصوصة
الصوم هو إمساك عن : حيث قالوا: )٤(يف املالكيةوقريب منه تعر

  .شهويت البطن والفرج يف مجيع النهار بنية
:  بقوله)٥(حيث عرفه صاحب اإلنصاف: وقريب منه تعريف احلنابلة

  .الصوم إمساك خمصوص يف وقت خمصوص على وجه خمصوص

                                 
  .٦/٢٤٧اموع ) ١(
:  أمحد، حنفي، له مصنفات منهاهو عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن: الكاساين) ٢(

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، والسلطان املبني يف أصول الدين، تويف يف حلب 
  .٣/٧٥، معجم املؤلفني ٢/٧٠األعالم : انظر. ه٥٨٧سنة 

  .٢/٧٥بدائع الصنائع ) ٣(
  .١/٥٠٩الشرح الكبري على حاشية الدسوقي ) ٤(
  .٣/٢٦٩اإلنصاف ) ٥(
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٥٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  . أخرى ال خترج عن هذا املضمون)١(وهناك تعاريف
فقهاء املتعددة نستطيع التوصل إىل تعريف جامع ومن تعاريف ال

  :للصوم، فنقول
إمساك من شخص خمصوص عن أشياء خمصوصة : الصوم شرعاً

  .بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس
  . )٢(وهذا التعريف قريب من تعريف صاحب كشاف القناع

                                 
هو ترك األكل والشرب واجلماع من الصبح إىل :  الصوم بقولهعرف الزيلعي) ١(

  .١/٣١٢تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق . الغروب بنية من أهله
اإلمساك عن شهويت الفم والفرج، : بأن الصوم هو: كما عرفه بعض املالكية

نية قبل أو ما يقوم مقامهما خمالفة للهوى يف طاعة املوىل، يف مجيع أجزاء النهار ب
اخلرشي على . الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن احليض والنفاس وأيام األعياد

  .٢٣٤-٢/٢٣٣خمتصر خليل 
  .٢/٣٤٩كشاف القناع ) ٢(
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٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  همشروعية الصوم، واحلكمة من مشروعيت: املبحث الثَّاين
  :مشروعية الصوم

 )١(أنزل اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي، وأثبت فيه وجوب صوم
شهر رمضان، كما أنَّ السنة املطهرة دلّت على مشروعيته على كلّ مسلم 

  .ومسلمة إذا اكتملت الشروط، وقام اإلمجاع على ذلك
 ;      :   9 8 7      6 ]: الدليل من القرآن قوله تعاىل

< = >  ? @ Z )٢( .  
فهذه اآلية الكرمية تدلّ على فرضية صوم رمضان، وأنَّ اهللا عز وجلَّ 

 وهذا يدلّ على علوZ  5 4 3 ]: ينادي عباده املؤمنني فيقول
مرتلة املؤمنني عند ربهم؛ ألنهم هم الذين يطيعون أوامره وينقادون هلا 

  .فيلتزمون الكف واالمتناع عما مل يشرعه اهللا
 ما رواه ومن ذلككما ورد يف السنة الشريفة ما يدلّ على وجوبه، 

 r أنَّ رسول اهللا -رضي اهللا عنهما- عن عبداهللا بن عمر )٣(الشيخان
                                 

  .ويستثىن من ذلك أصحاب األعذار كاملسافر واملريض واهلرم فهؤالء ال جيب عليهم الصوم) ١(
  .١٨٣: سورة البقرة اآلية) ٢(
.  كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم١/٤٩لبخاري مع فتح الباري صحيح ا) ٣(

 وويكتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ١/١٧٧صحيح مسلم مع شرح الن 
  .ودعائمه العظام
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٥٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

((: قال
((.  

ثائر  rأنَّ أعرابياً جاء إىل رسول اهللا :  بن عبيداهللا)١(وما رواه طلحة 
: فقال: أخربين ماذا فرض اهللا علي من الصالة! يا رسول اهللا: فقال. )٢(الرأس

))((يام؟ : ، فقالمن الص أخربين مبا فرض اهللا علي
  . )٣( رواه البخاري ومسلم))((: فقال

فاحلديث األول يدلّ على أنَّ صوم شهر رمضان أحد أركان 
  .اإلسالم، كما يدلّ احلديث اآلخر على فرضية صيام شهر رمضان

فقد أمجع املسلمون على أن صيام شهر رمضان فرض : أما اإلمجاع
سلم ومسلمة إذا حتقّقت من فروض اإلسالم جيب أداؤه على كلّ م

األسباب وانتفت املوانع، ومل خيالف أحد من املسلمني يف ذلك، فمن 
  .جحد فرضية صيام رمضان فهو كافر

                                 
صحايب، وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة، وأحد الثَّمانية الذين : طلحة بن عبيداهللا) ١(

ول اهللا بينه وبني كعب بن مالك، شهد أُحداً وما سبقوا إىل اإلسالم، آخى رس
اإلصابة يف متييز : انظر ترمجته يف. ه٣٦بعدها من املشاهد قتل يوم اجلمل سنة 

  .٣/٦٢، أسد الغابة ٢٣٠-٢/٢٢٩الصحابة 
  .١/١٦٦شرح صحيح مسلم للنووي . أي قائم شعر رأسه: ثائر الرأس) ٢(
 كتاب الصوم، باب وجوب صوم ٤/١٠٢صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

، كتاب اإلميان، باب بيان ١/١٦٦صحيح مسلم مع شرح النووي. رمضان
  .الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم
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٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :حكمة مشروعية الصوم
 Z @ ? ]: التقوى اليت نص اهللا عليها بقوله يف آخر اآلية

  .هي أم اِحلكم، وبالتقوى حيصل كلّ شيء
س بآالم اآلخرين؛ ألنه عندما يناله اجلوع اإلحسا: ومن اِحلكَم

والظمأ، فإنه يتذكّر كم من أٍخ له يعيش يف جوع وفاقة مدة طويلة، وذا 
يتحقّق العطف على الفقراء واحملتاجني، فتقوى احملبة والصداقة بني 

: قرر حقيقة املودة والعطف بني املسلمني بقوله rاملسلمني، والرسول 
))

((رواه مسلم )١( .  
كما أنّ بالصوم ذيباً للنفوس واحملافظة عليها من الوقوع يف 
املعاصي واآلثام، فاملؤمن عندما يصوم رمضان حمتسباً على اهللا، فإنه يكون 

 من اهللا، وسائراً يف طاعة اهللا، كما أنَّ بالصوم يتعود اإلنسان على هدى
على الصرب والثّبات على املشاق، فالصائم حينما يصرب عن األكل 
 رب واجلماع ويبعد نفسه عن الوقوع فيها استجابة ألمر اهللا عزوالش
وجلّ، يكون قد أسلم هللا وجهه، ويتعود على الصرب واملصابرة على 

  .اره، واهللا سبحانه مكاٍف هلؤالء الصابريناملك

                                 
)١ ( وويلة واآلداب، باب تراحم ١٦/١٤٠صحيح مسلم مع شرح النوالص كتاب الرب 

  .املؤمنني
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٦١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  . )١(å  æ  ç è é ê Z ]: قال تعاىل
واملسلم ال يستغين عن الصرب يف حياته اليومية، فالناس حمتاجون إىل الصرب 
على طاعة اهللا، وحفّت اجلنة باملكاره، فمن مل يصرب على هذه املكاره ال ينال 

  .على هذه املكاره حتى حيصل على رضوان اهللاجلنة، فالبد من الصرب 
كما أنَّ بالصوم يقوى العبد جسماً وروحاً، فالصيام عالج لكثري من 
األمراض، فقد يصاب اإلنسان مبرض وعالجه الصيام، وبذلك تتحقّق القوة 
اجلسمانية والروحية يف املسلم، فيستطيع أن يتحمل مسئولياته جتاه دينه 

  . وجتاه أمته اإلسالمية، ليعمل يف بناء صرح األمة، ويشد من أمرهااحلنيف،
r :))قال رسول اهللا      (( رواه 

  . )٢(الشيخان
ومن الناحية الروحية ففيه صفاء للنفس ونقاء للسريرة، واستجابة 

  .يل اهللالداعي اهللا، فيجود اإلنسان بنفسه وماله يف سب
، وكسر شوكتها عن )٣( النفسإرجاعكما أنَّ من اِحلكم 

  .االسترسال يف الشهوات واللّذات
                                 

  .١٠: سورة الزمر اآلية) ١(
صحيح البخاري مع فتح الباري : انظر.  أيب موسى األشعريوذلك من حديث) ٢(

وشبك بني :  كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً، وزاد فيه١٠/٤٥
 كتاب الرب والصلة، باب تراحم ١٦/١٣٩صحيح مسلم مع شرح النووي . أصابعه

  .املؤمنني وتعاطفهم وتعاوم
  .٩/٢٤٥بلوغ األماين ) ٣(
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٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  أقسام الصوم وشروطه: املبحث الثَّالث
  :أقسام الصوم

  :ينقسم الصوم إىل أربعة أقسام
  :، وينقسم إىل ثالثة أنواعصوم مفروض: القسم األول
وهو واجب بالكتاب .  أو قضاًءصوم رمضان أداًء: النوع األول

  . )١(والسنة واإلمجاع
كأن يقول هللا علي صوم مخسة أيام أو . صوم النذر: النوع الثَّاين

  .عشرة أيام مثالً، فهو قد أوجب على نفسه صوماً ذا النذر
  :صوم الكفَّارات، وينقسم إىل أربعة أقسام: النوع الثَّالث

فيجب عليه صيام شهرين . ضانكفّارة اجلماع يف ار رم -١
  .متتابعني إن مل جيد رقبة، وهذا ما أوضحته السنة الشريفة

والواجب فيها صيام شهرين متتابعني إذا مل جيد . كفَّارة الظِّهار -٢
 .رقبة يعتقها
والواجب من الصيام فيها صيام ثالثة أيام إذا مل جيد . كفَّارة اليمني -٣

 .عشرة مساكني، أو كسوم، أو حترير رقبةإما إطعام : إحدى ثالث خصال
 .وجيب فيها صيام شهرين متتابعني إذا مل جيد رقبة. كفَّارة القتل -٤

                                 
  .٦٢املبحث السابق صانظر ) ١(
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٦٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .الصوم املندوب: القسم الثَّاين
  :صوم معين بالسنة، ويشتمل على ما يأيت: وهو على قسمني

صوم ستة أيام من شوال، وصوم يوم عرفة، وصوم شهر احملرم 
ام شعبان، وصيام األشهر وخباصاسع والعاشر منه، وصيام أكثر أية الت

، وصوم االثنني ورجبذي القعدة، وذي احلجة، وحمرم، : احلرم وهي
الثَّالث عشر (واخلميس من كلّ أسبوع، وصيام األيام البيض من كلّ شهر 

، وصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام يوم )والرابع عشر واخلامس عشر
  .ار يومني، وصيام يوم ال جيد فيه ما يأكله من طعاموإفط

  .صوم مطلق: القسم اآلخر من الصوم املندوب
r :))كقوله 

(( .رمذي، وقال حديث حسن صحيحسائي وابن ماجه والترواه الن)١(.  

  .وم املكروهالص: القسم الثَّالث
يكره إفراد يوم اجلمعة أو السبت أو األحد إالّ أن يصوم يوماً قبله، 

  .أو بعده، أو وافق عادة له
كما يكره صوم الدهر، ويكره صوم أيام التشريق لغري من عليه 

                                 
، سنن ابن ٤/١٧٣سنن النسائي، كتاب الصيام : وهو من حديث أيب هريرة، انظر) ١(

  .٣/٩٠، سنن الترمذي ١/٥٤٩ماجه، كتاب الصيام 
  .٦٣٢٩انظر صحيح اجلامع الصغري وزيادته رقم. واحلديث صححه األلباين
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٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

هدي، وهذا ملن خاف ضرراً أو فوت حق واجب، فإن مل خيف فوت 
  .كراهةحق وال يضر عليه الصيام فال 

ويكره صوم مريض، وحامل، ومرضع، وعجوز، إذا خاف كلّ منهم 
  .ضرراً، ومسافر وجد مشقّة ال حيتملها، فإن حتقّق الضرر حرم الصوم

  .الصوم احملرم: القسم الرابع
حيرم صوم يومي العيدين، وصيام احلائض والنفساء، وصيام من خياف 

إذا صامه عن  )١(وم يوم الشكعلى نفسه اهلالك بصومه، كما حيرم ص
  .، وحيرم صوم املرأة تطوعاً بغري إذن زوجها وزوجها حاضر)٢(رمضان

  :شروط الصوم
ذكر الفقهاء للصوم شروطاً كثرية بعضها شروط وجوب، وبعضها 

  .شروط صحة، وبعضها شروط أداء، على تقسيمات عند الفقهاء
  :وإليك هذه الشروط إمجاالً من غري تفصيل

فال جيب الصوم على الكافر األصلي؛ ألنه غري خماطب : اإلسالم: أوالً
حال كفره، إذ ال يصح منه الصوم حال كفره، فإن أسلم مل جيب عليه القضاء؛ 

                                 
)١ (يف : يوم الشك ل هو يوم الثالثني من شعبان إذا شككونه آخر شعبان أو أو

 .رمضان ومل ير اهلالل يف ليلته بغيم ساتر وحنوه
وهذا عند مجاهري أهل العلم، أما إذا صامه تطوعاً فأجازه احلنفية واملالكية، ومنعه ) ٢(

، معونة أهل ٢/٩٨٠بدائع الصنائع : انظر. الشافعية واحلنابلة إالّ إذا وافق عادة
 .٣/٣٤٩، اإلنصاف ١/١٢٩ية األخيار ، كفا١/٤٥٩املدينة 
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٦٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .ألنَّ اإلسالم جيب ما قبله، وملا يف وجوب القضاء من التنفري عن اإلسالم
  .)١(s t  u v   w x  y z { | Z ]: قال تعاىل

وإن كان مرتداً مل خياطب حال ردته؛ ألنه ال يصح منه، فإن أسلم 
وجب عليه القضاء، ألنه التزم ذلك باإلسالم، فلم يسقط عنه بالردة 

  .كحقوق اآلدميني
فال جيب صوم رمضان على الصيب، وإن كان عاقالً . البلوغ: ثانياً

r :))حتى ال يلزمه القضاء بعد البلوغ لقول النيب 
(( 

  .)٢(رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد والدارمي وغريهم
: r  فمن زال عقله جبنون ال جيب عليه الصوم لقول النيب.العقل: ثالثاً

))((.  
فإن أفاق مل جيب عليه قضاء ما فاته يف اجلنون؛ ألنَّ الصوم فاته يف 
حال سقط فيه التكليف لنقص، فلم جيب، كما لو فات يف حال الصغر، 
وإن زال عقله باإلغماء ال جيب عليه يف احلال لعدم صحته منه، فإذا أفاق 

                                 
 .٣٨: سورة األنفال اآلية) ١(
 كتاب احلدود، باب يف انون يسرق أو ١٢/٧٢سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(

سنن ابن ماجه يف كتاب . ٦/١٥٦سنن النسائي يف كتاب الطالق . يصيب حداً
اب احلدود سنن الدارمي يف كت. ١٠١-٦/١٠٠مسند أمحد . ١/٦٥٨الطالق 

 .٥-٢/٤إرواء الغليل : وقد صححه األلباين، انظر. ١/١٧١
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٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 E F    G   H I   J K ]: وجب عليه القضاء؛ لقوله عز وجلّ
L  M N O Z )اآلية )١.  

واإلغماء مرض، وخيالف اجلنون، فإنه نقص، وهلذا فإنه جيوز اإلغماء 
  . وال جيوز عليهم اجلنون-صلوات اهللا وسالمه عليهم–على األنبياء 
 فال جيب الصوم على من ال يطيقه .القدرة على الصوم: رابعاً

لى من ال يطيقه شرعاً حساً، كمريض ال يرجى برؤه، وهرم، وال ع
  .كحائض ونفساء

 فال جيب الصوم على كلّ .الطَّهارة من احليض والنفاس: خامساً
من احلائض والنفساء؛ ألنه ال يصح منهن، فإذا طهرتا وجب عليهما 

–((: قالت )٢(القضاء، ملا روته معاذة
)٣( 

                                 
 .١٨٤سورة البقرة اآلية ) ١(

هي بنت عبداهللا العدوية أم الصهباء البصرية روت عن عائشة وعلي وعنها : معاذة) ٢(
أبو قالبة وقتادة وعاصم األحول، وثّقها ابن معني وابن حبان كانت من العابدات 

 .١٢/٤٥٢ذيب التهذيب : انظر. عةروى هلا اجلما

قال اإلمام النووي هي بفتح احلاء املهملة وضم الراء األوىل وهي نسبة إىل : حرورية) ٣(
ومعىن قول عائشة أن . حروراء قرية بقرب الكوفة اجتمع فيها اخلوارج أول مرة

زمن احليض وهو طائفة من اخلوارج يوجبون على احلائض قضاء الصالة الفائتة يف 
= 
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٦٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو


((رواه مسلم )١(.  

فوجب القضاء على احلائض باخلرب، ويقاس عليها النفساء، ألنها يف 
  .معناها

r :)) فال يصح الصوم من غري نية؛ لقوله .النية: سادساً
((ومسلم رواه البخاري )٢(.  

والصوم عمل، فالبد من نية، وحملّ النية القلب، ومن مث فال تكفي 
  .باللّسان، كما ال يشترط التلفّظ ا

  .)٣(ن ال يكون مسافراً أي احلضور بأ.شرط اإلقامة: سابعاً

                                  
=  

شرح . خالف إمجاع املسلمني، واستفهام عائشة إنكاري أي هذه طريقة احلرورية
  .٤/٢٧صحيح مسلم للنووي 

)١ ( وويوم ٤/٢٨صحيح مسلم مع شرح النكتاب احليض،  باب وجوب قضاء الص 
  .عن احلائض دون الصالة

 ١/٩ مع فتح الباري صحيح البخاري: انظر. وذلك من حديث عمر بن اخلطّاب) ٢(
صحيح مسلم مع شرح النووي . كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي

 . إمنا األعمال بالنيةr كتاب اإلمارة، باب قوله ١٣/٥٣
، ٢/٢٤٦، اخلرشي ٢/٣٠٢، العناية على اهلداية ١٠٠٦-٢/١٠٠١بدائع الصنائع ) ٣(

، ١/١٨٤، املهذّب ٤٢٣ ،١/٤٣٢، مغين احملتاج ١٣١قوانني األحكام الفقهية ص
 .٢٨٣-٣/٢٨٠، اإلنصاف ٣٥٠، ٣٤٤-٣٤٣الكايف يف فقه اإلمام أمحد ص
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٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .)١(العلم بوجوب الصوم: ثامناً
ينبغي أن يزاد : وذكر هذا الشرط صاحب العناية على اهلداية، وقال

يف الشروط العلم بوجوب الصوم، أو الكون يف دار اإلسالم؛ ألنَّ احلريب 
إذا أسلم يف دار احلرب ومل يعلم أنَّ صوم رمضان عليه واجب مث علم 

  . قضاء ما مضىليس عليه

                                 
 .٢/٣٠٢العناية على اهلداية ) ١(
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  : مباحثأربعةويشتمل على 

  .يف أسباب الكفَّارة يف رمضان: املبحث األول

  .اجلماع يف ار رمضان: املبحث الثَّاين

تأثري نية الصيام أو الفطر مع وجود العذر : املبحث الثَّالث
  .وعدمه على من جامع زوجته

الفطر باألكل أو الشرب يف ار رمضان : بعاملبحث الرا
  .متعمداً
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٧٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

   الكفَّارة يف رمضان)١(يف أسباب: املبحث األول
اختلفت أنظار الفقهاء حول السبب املوجب للكفَّارة يف رمضان، 

  :وإليك بياا عند الفقهاء
  :)٢(سبب الكفَّارة عند الحنفية والمالكية

  :إفساد خمصوص، ويتحقّق بأمرينالسبب املوجب للكفَّارة هو 
باجلماع صورة ومعىن، عامداً بال عذر يبيح ذلك اجلماع، : أوالً

وال شبهة لإلباحة، ويقصد باجلماع صورة ومعىن، إدخال الفرج يف 
  .القبل؛ ألنَّ كمال قضاء شهوة الفرج ال حيصل إالّ به

 أو باألكل أو الشرب، وذلك بأن يصل ما يقصد به التغذي: ثانياً
التداوي إىل جوف املفطر من فمه؛ ألنَّ الفم هو الذي حيصل به قضاء 

  .شهوة البطن على سبيل الكمال
                                 

ومنه قوله . وال يدعى احلبل سبباً حتى يرتل ويصعد به: قالوا. احلبل: أصل السبب يف اللّغة) ١(
به إىل موضع أو مث قيل لكلّ شيء وصلت  ].١٥: الحج[ ß à á   â Z ] :تعاىل

. حاجة تريدها سبب، وقيل للطريق سبب؛ ألنك بسلوكه تصل املوضع الذي تريده
  . ١٠٠، املصباح املنري ص٤٤١-١/٤٤٠، لسان العرب ٣٩١-٣٩٠حميط احمليط ص

ما يوجبها بالسلوك يف : سبب الكفَّارة هوفمن هنا نستطيع أن نقول أن 
 .طريق يؤدي إىل وجوب الكفَّارة

، قوانني ١/١٣١، االختيار لتعليل املختار ١٠٢٥-٢/١٠٢٤ع الصنائع بدائ) ٢(
 .٢/٢٥٢، شرح اخلرشي ١٤١األحكام الفقهية ص
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٧١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  : وزاد املالكية بعض األسباب وهي
جتب الكفَّارة على من أصبح ينوي الفطر، ولو نوى الصيام بعده 
على األصح يف املذهب، وكذلك من رفض النية اراً، وكذلك من تعمد 

  .لفطر مث طرأ له سبب يبيح الفطر، فالكفَّارة ثابتة عليه يف املشهورا
بلع ما ال يتغذى به عمداً، ومبن أفطر حبجة أنه تأتيه بـباالستقاء، و

احلمى يف مثل وقته، مث أتته، وكذلك املرأة إذا قالت اليوم حيضيت فأفطرت مث 
  .)١(مهاحاضت، وهذه احلالة خمتلف فيها بني وجوب الكفَّارة وعد

  :لوجوب الكفَّارة مخسة شروط )٢(واشترط املالكية
  .العمد: أوالً
  .االختيار، فال كفَّارة على ناٍس وال مكره: ثانياً
  .االنتهاك للحرمة، فمن تأول تأويالً قريباً ال كفَّارة عليه: ثالثاً
، كمن أن يكون عاملاً حبرمة املوجب الذي فعله، فال كفَّارة على جاهل: رابعاً

هو حديث عهد باإلسالم، يظن أنَّ الصوم ال حيرم اجلماع، وأما إن 
كان جاهالً وجوب الكفَّارة مع علمه حبرمة اجلماع يف ار رمضان فال 

  .تسقط عنه الكفَّارة، وإن جهل رمضان تسقط عنه الكفَّارة
أن يكون اجلماع واقعاً يف صوم رمضان، فمن جامع يف صوم : خامساً

  . رمضان، أو صوم كفَّارة فال كفَّارة عليهقضاء
                                 

 .٢٥٣-٢/٢٥٢، شرح اخلرشي ١٤٢-١٤١قوانني األحكام الفقهية ص) ١(
 .١/٥٢٧، الشرح الكبري ٢/٢٥٢اخلرشي ) ٢(
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٧٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :)١(سبب الكفَّارة عند الشَّافعية والحنابلة
جتب الكفَّارة على من أفسد صومه جبماع يف رمضان، وسواء كان 
يف قبل أو دبر، ولو كانت يمة، أو ميتة، وسواء أنزل أم مل يرتل بشرط 

  .حصول اإلمث ألجل صومه
أما . نهم اتفقوا يف حالة، واختلفوا يف أخرىفمن آراء الفقهاء تبين أ

أنه سبب يف : ما اتفقوا عليه فهو اجلماع يف ار رمضان عمداً حيث قالوا
  .وجوب الكفَّارة

أما ما اختلفوا فيه فهو وجوا باألكل أو الشرب عمداً أو عدم 
  .ة، واحلنابلةوالنافون هم الشافعي. وجوا فاملوجبون هم احلنفية، واملالكية

  .وسيأيت تفصيل ذلك فيما بعد

                                 
، ٣٧٨-٢/٣٧٧ع ، كشاف القنا١/٤٤٢، مغين احملتاج ٣/١٩٣اية احملتاج ) ١(

 .١/٣٥٦الكايف يف فقه اإلمام أمحد 
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٧٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  اجلماع يف ار رمضان: املبحث الثَّاين
بني الفقهاء أنَّ من جامع يف ار رمضان متعمداً عليه  )١(ال خالف

عن  )٢(الكفَّارة، سواء أنزل أم مل يرتل، واألصل يف هذا ما رواه الشيخان
:  إذ جاءه رجل فقالrنيب بينما حنن جلوس عند ال((:  قالtأيب هريرة 

. وقعت على امرأيت وأنا صائم:  قال))((: هلكت؟ قال! يا رسول اهللا
((: قال. ال:  قال))r :))فقال رسول اهللا 

((قال. ال:  قال :))(( 
فيه  )٣( بعرقr، فبينا حنن على ذلك أُيت النيبr فمكث النيب . ال: قال

                                 
 .٣/١٢٠املغين ) ١(
 كتاب الصيام، باب إذا جامع يف رمضان ٤/١٦٣صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

 كتاب الصيام، باب حترمي ٧/٢٢٤صحيح مسلم مع شرح النووي ... ومل يكن
 ...اجلماع يف ار رمضان

النهاية يف غريب احلديث . نبيل منسوج من نسائج اخلوص ز-بفتح الراء-: العرق) ٣(
  .٥٩٥، حميط احمليط ص٣/٢١٩واألثر 

وويالزنبيل، ويقال له القفه، واملكتل، وقال العرق عند : إن العرق: قال الن
ا لكلّ مسكني مددالفقهاء يسع مخسة عشر صاعاً أي ستون م .  

لوين وأربعني جراماً من الرب وقد حررت الصاع فبلغ كي: وقال ابن عثيمني
ومن املعلوم أن األشياء ختتلف خفّة وثقالً فإن كان الشيء ثقيالً فإننا : الرزين مث قال

  .انتهى كالمه... حنتاط ونزيد يف الوزن وإن كان خفيفاً فإننا نقلِّل
: انظر. وعليه فيكون العرق ثالثني كيلو وستمائة غرام من الرب الرزين: أقول

= 
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٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

:  فقال الرجل))((: قال. أنا:  فقال))((: متر قال
 أهل -يريد احلرتني– )١(على أفقر مني يا رسول اهللا، فواهللا ما بني البتيها

 ي، فضحك النيببيت أفقر منrى بدت أنيابه مث قالحت  :))((.  
 فهذا احلديث يدلّ على وجوب الكفَّارة، فالنيبr أوجب الكفَّارة 

، )هلكت(بدليل قول الرجل . على من جامع أهله يف ار رمضان متعمداً
وهذا يدلّ على أنه ارتكب اجلماع عمداً وعن طريق االختيار؛ ألنَّ 

  . يستطيع دفعهماالنسيان واإلكراه ال يوجبان اهلالك، ألنَّ العبد ال
  :ويشتمل مبحث اجلماع يف ار رمضان على اثين عشر مطلباً

  من جامع يف ار رمضان ناسياً أو مكرهاً أو جاهالً: املطلب األول
  .تكرار اجلماع يف يوم أو أيام من رمضان: املطلب الثَّاين
  .تكرار اجلماع يف رمضانني: املطلب الثَّالث
  . يف يوم رأى اهلالل يف ليلته ورد احلاكم شهادتهمن جامع: املطلب الرابع

  .إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع: املطلب اخلامس
  .املباشرة فيما دون الفرج: املطلب السادس
حكم اإلنزال بالفكر أو النظر واالستمناء أو القبلة : املطلب السابع

                                  
=  

لصحيح مسلم شرح الن ٦/١٧٦، الشرح املمتع على زاد املستقنع ٧/٢٢٥ووي. 
األرض امللبسة حجارة : ، واحلرة-واملدينة بني حرتني-مها احلرتان : الالبتان) ١(

 .٤/٢٧٤، النهاية البن األثري ٧/٢٢٦شرح صحيح مسلم للنووي . سوداء
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٧٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .أو اللمس
لع أو أنَّ الشمس قد من جامع يظن أنَّ الفجر مل يط: املطلب الثَّامن
  .غربت فبان خالفه

  .املرأة هل عليها كفارة كالرجل أو ال: املطلب التاسع
حكم اجلماع يف قضاء رمضان أو صيام التطوع أو : املطلب العاشر

  .النذر أو صوم الكفَّارة
من أصبح جنباً من مجاع أو احتالم، : املطلب احلادي عشر
  . ومل تغتسال حىت طلع الفجرواحلائض والنفساء تطهران ليالً

  .الوطء يف الدبر ووطء البهيمة: املطلب الثَّاين عشر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  من جامع يف ار رمضان ناسياً أو مكرهاً أو جاهالً: املطلب األول
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 أن من مجاع يف ار رمضان ناسياً أو مكرهاً أو :القول األول
  .)٢(ة عليه، وهذا القول للجمهور، فال كفَّار)١(جاهالً

 أنَّ املكره والناسي واجلاهل، سواء يف وجوب الكفَّارة :القول الثَّاين
كالعامد، وهذا القول للحنابلة على الصحيح من املذهب، وهو مروي عن 

يف املكره والناسي وعزاه ملالك، وهو قول  )٤(، وابن املاجشون)٣(عطاء
                                 

 . لوجوب الكفَّارة فتلزمه الكفَّارةهو اجلاهل للتحرمي، وأما اجلاهل: املراد باجلاهل) ١(

، واحلنفية نصوا على ٣/٦٥ مع العناية، املبسوط ٣٢٩-٢/٣٢٧اهلداية على البداية ) ٢(
، بلغة السالك ألقرب املسالك ٢/٢٥٢املكره والناسي فقط، شرح اخلرشي 

، املغين ٣/١٩٥، اية احملتاج ١/٤٤٣ مع الشرح الصغري، مغين احملتاج ١/٢٣٢
١٢٢-٣/١٢١ . 

فقيه، فاضل، نشأ مبكّة، فكان ) ابن أيب رباح(هو عطاء بن أسلم بن صفوان : عطاء) ٣(
مفيت أهلها، حدث عن عائشة وأم سلمة وأيب هريرة، وحدث عنه خالئق ال 

، تقريب التهذيب ٥/٧٨سري أعالم النبالء : انظر. ه١١٤حيصون، مات سنة 
 .١/٩٨تذكرة احلفاظ ، ٢٣٩ص

هو عبدامللك بن عبدالعزيز بن املاجشون، فقيه، مالكي، نشأ يف : اجشونابن امل) ٤(
بيت علم وحديث تفقّه بأبيه وباإلمام مالك وبه تفقّه أئمة ِجلّة منهم سحنون، تويف 

 .١/٥٦، شجرة النور الزكية ٢٥١الديباج املذهب ص: انظر. ه٢١٢سنة 
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٧٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .)٢(يف املكره )١(أليب حنيفة
األدلة
َّ

:  
 بأنَّ الكفَّارة إما أن تكون عقوبة، أو استدلّ أصحاب القول األول

ماحية للذنب، وال حاجة إليها مع اإلكراه أو النسيان أو اجلهل لعدم 
اإلمث، وألنَّ الشرع مل يرد بوجوب الكفَّارة يف أي منهم، وال يصح قياسه 

 وجود العذر وعدمه، كما أنَّ على ما ورد الشرع فيه الختالفهما يف
الكفَّارة ال جتب إالَّ يف مجاع متحقّق فيه اإلمث وهو معدوم يف كلّ من 

  .النسيان أو اجلهل أو اإلكراه
  :واستدلّ احلنابلة ومن معهم بالسنة، والقياس واملعقول

بينما حنن جلوس عند ((:  قالtفما رواه أبو هريرة : أما السنة
 النيبrهلكت؟ قال! يا رسول اهللا: ه رجل فقال إذ جاء :))((قال  :

r :))فقال رسول اهللا . وقعت على امرأيت وأنا صائم  
((متفق عليه.  احلديث)٣(.  

                                 
ه الكويف، أدرك أربعة من الصحابة، كان هو النعمان بن ثابت بن زوطي الفقي: أبو حنيفة) ١(

وهو أحد األئمة األربعة . الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة: قال الشافعي. إماماً يف القياس
 .١/١٦٨، تذكرة احلفّاظ ٣/٢٠١وفيات األعيان : انظر. ه١٥٠ومناقبه مجة، تويف سنة 

، مع مراجع ١/٣٥٦ام أمحد ، الكايف يف فقه اإلم٣٧٨-٢/٣٧٧كشاف القناع ) ٢(
 .كلّ من احلنفية واملالكية السابقة

 .٧٨ يف صسبق خترجيه) ٣(
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٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 مل يستفسر األعرايب عن اجلماع، هل كان rأنَّ النيب  :وجه الداللة
فَّارة من غري تفصيل، وهذا يدلّ عمداً أو نسياناً أو إكراهاً أو غريه، فأوجب الك

على أن احلكم ال خيتلف، وإن كان اجلماع نسياناً أو إكراهاً، ولو كان احلكم 
؛ ألنَّ تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وترك rخيتلف لبينه الرسول 

  .االستفصال يف الواقعة احملتملة ألحوال خمتلفة يرتل مرتلة العموم يف املقال
: حال الرجل بقوله )١(أنه قد تبين : االستدالل باآليتونوقش هذا

، فدلّ على أنه كان عامداً عارفاً )٣()احترقت( )٢(، ويف رواية)هلكت(
بالتحرمي؛ ألنَّ اإلكراه أو النسيان ال يوجبان اهلالك أو االحتراق على 

  .العبد، ألنه ال قدرة له على دفعهما
                                 

 .٤/١٦٤فتح الباري ) ١(
 -رضي اهللا عنها–هذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم وغريمها من حديث عائشة ) ٢(

 أنَّ رجالً أتى النيبrفقال إنه احترق، قال  :)) ((أصبت أهلي يف:  قال 
 رمضان، فأيت النيبrمبكتل يدعى العرق، فقال  :)) ((قال. أنا:  قال :

)) ((مع فتح الباري .  اللّفظ للبخاري كتاب ٤/١٦١صحيح البخاري 
 ٧/٢٢٧صحيح مسلم مع شرح النووي ... الصيام، باب إذا جامع يف رمضان

 ...كتاب الصيام، باب تغليظ حترمي اجلماع
وهذا الرجل ملا اعتقد أنّ مرتكب اإلمث : قال ابن حجر. أي هلكت: احترقت) ٣(

 أثبت له هذا الوصف، حيث rيعذّب بالنار أطلق على نفسه ذلك، والرسول 
فتح الباري . أين احملترق، إشارة إىل أنه لو أصر على ذلك الستحق ذلك: قال
 .١/٣٧١، النهاية البن األثري ٤/١٦٢
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٧٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

إىل اجلماع يف غاية البعد، ملا يف ذلك من  )١(دخول النسيان: وأيضاً
طول الوقت يف مقدمات اجلماع، وعدم اعتياده يف كلّ وقت مما يبعد 
جريانه يف حالة النسيان، فال حاجة إىل االستفصال السيما وقد قال 

 ده يف اجلماع)هلكت(األعرايبه مشعر بتعمفإن ،.  
 يف احلج، فكما أنه يكفِّر فكذا  على من جامع ناسياًكما استدلّوا بالقياس

  . العمد وغريهيهنا؛ ألنَّ كالً منهما عبادة حيرم الوطء يف أي منهما، فيستو
فهو أنَّ كالً من الناسي واملكره  :لّ احلنابلة باملعقولالأما استد

  .ملتذ باجلماع، فتجب على كلّ منهما الكفَّارة
على املكره بأن املكره ال  على وجوب الكفَّارة واستدلّ أبو حنيفة

  .يتحقّق منه اجلماع إالّ بانتشار اآللة، وذلك أمارة االختيار
  :واعترض عليهما مبا يأيت

باجلماع ال يوجب كونه عاصياً، فالطائع قد يترك ما  )٢(بأنّ االلتذاذ
يشتهيه ويلتذّ به، وعند حصول اإلكراه ال يستطيع أن مينع حصول اللّذة 

  .هألا ليست من فعل
يتحقّق  )٣(كما أعترض على دليل أيب حنيفة بأنَّ فساد الصوم

  .باإليالج، وليس كلّ من تنتشر آلته جيامع
                                 

، حتفة األحوذي بشرح جامع ٢/٢١٤كام األحكام شرح عمدة األحكام أح) ١(
 رمذي٣/٤١٥الت. 

 .٢/٥٤املنتقى شرح املوطأ ) ٢(
 .٢/٣٢٩العناية شرح اهلداية ) ٣(
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٨٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
ما ذهب إليه اجلمهور من عدم وجوب الكفَّارة على من جامع 
ناسياً أو مكرهاً أو جاهالً، لعدم حتقّق العمد واالختيار؛ وألنَّ النسيان 

¹ ¸ ¶ ]:  عنهما؛ بدليل قوله تعاىلواإلكراه معفو º   » ¼ 
½ Z)١(.  

(()٢(ومما يؤيده ما صح يف احلديث الشريف الذي رواه مسلم 
((ويف رواية قال ، :))((.  

 r عن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما–ومما يؤيده ما رواه ابن عباس 
((: قال       (( رواه ابن 

  .، وغريه)٣(ماجه
 )٤(w x y z {  |  Z ]: وقال تعاىل يف حمكم الترتيل

  .اآلية
                                 

 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
)٢ ( وويكتاب اإلميان، باب جتاوز اهللا تعاىل عن ٦/١٤٦صحيح مسلم مع شرح الن 

 .حديث النفس
كما أخرجه الطّحاوي يف شرح معاين ، ١/٦٥٩سنن ابن ماجه يف كتاب الطالق  )٣(

  . ٤/١٧١، والدارقطين ٢/١٩٨، واحلاكم ٢/٥٦اآلثار 
وهذا احلديث له شواهد، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم احلديث 

 .١/٢٨١، التلخيص احلبري ١/١٢٣إرواء الغليل : ، وانظر١٧٣١
 .٥: ةسورة األحزاب اآلي) ٤(
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٨١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  تكرار اجلماع يف يوم أو أيام من رمضان: املطلب الثَّاين
  :هذه املسألة ال ختلو من أربع حاالت

  . يكفِّر حتى جامع مرة ثانية يف نفس اليومإذا جامع ومل: احلالة األوىل
  .إذا جامع وكفّر مث جامع مرة أخرى يف نفس اليوم: احلالة الثَّانية
  .إذا جامع ومل يكفِّر حتى جامع مرة ثانية يف يوم آخر: احلالة الثَّالثة
  .إذا جامع فكفّر مث جامع مرة ثانية يف يوم آخر: احلالة الرابعة

  :إذا جامع ولم يكفّر حتّى جامع مرة ثانية في نفس اليوم: الحالة األولى
  .العلم بأنه ال يلزمه إالّ كفّارة واحدة )١(هذه احلالة حمل اتفاق بني أهل

بأنَّ يومه فسد باجلماع األول، أما اجلماع : واستدلّوا على ذلك
كفَّارة إنما الثَّاين فلم يتضمن هتكاً للصوم فهو يف احلقيقة غري صائم، وال

  .تلزم إذا أفسد صوماً صحيحاً
  :ويستدلّ هلم

بالقياس على احلدود، فكما أنَّ الزاين لو زىن أكثر من مرة ومل يقم عليه 

                                 
أن من جامع مراراً يف أيام من : مل أجد هذه املسألة يف كتب احلنفية، واملنصوص عندهم) ١(

فمن هنا ميكن القول بأنَّ مسألتنا . رمضان واحد ومل يكفِّر ال يلزمه إالّ كفَّارة واحدة
 اتهد ، بداية٢/٢٩٨، البحر الرائق ٢/٣٣٧العناية على اهلداية . أوىل باحلكم عند احلنفية

، ١/٤٤٤، مغين احملتاج ٦/٣٣٧، اموع ١٤٢، قوانني األحكام الفقهية ص١/٢٢٣
 .٦/٢٦٦، احمللّى ١/٣٥٧، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٣/١٣٢املغين 
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٨٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

احلد، فإنه ال حيد إالّ مرة واحدة، فكذلك هنا يف الكفَّارات من جامع أكثر 
ة واحدة، وإن كان من مرة يف ار رمضان، ومل يكفّر فليس عليه إالّ كفار

  .الفقهاء خيتلفون فيما بينهم على صحة تشبيه الكفَّارات باحلدود
وكذلك لو كان متوضئاً فأحدث بعدة نواقض للوضوء فيجزئ : أقول

عنه وضوء واحد، ألنَّ كالً منها مفسد، فاحلدث مفسد وناقض للوضوء، 
  .ارةالوطء يف ار رمضان فإنه مفسد للصوم وموجب للكفَّ وكذا

  : ثم جامع مرة أخرى في نفس اليومإذا جامع وكفّر: الحالة الثَّانية
  :للفقهاء يف هذه احلالة قوالن

  .)١(وهذا القول للشافعية وأهل الظَّاهر.  ال تلزمه كفَّارة أخرى:القول األول
  .)٢( أنّ عليه كفَّارة أخرى، وهذا القول للمالكية واحلنابلة:القول الثَّاين

ألدلةا
ّ

:  
  :استدلّ الشافعية باآليت

أنَّ اجلماع الثَّاين مل يتضمن هتكاً للصوم، ألنه مل يوافق صوماً 
منعقداً، فلم يوجب شيئاً كاجلماع باللّيل، خبالف اجلماع األول فإنه 

داً، لذا تكفيه الكفَّارة األوىل العتبار احتاد نعقوافق صوماً قائماً م
  .حرمة الشهر

                                 
 .٦/٢٦٨، احمللّى ١/٤٤٤، مغين احملتاج ٦/٣٣٧اموع ) ١(
 .٣/٣٤ح املقنع ، املبدع شر٣/٣٢٠، اإلنصاف ١٤٢قوانني األحكام الفقهية ص) ٢(
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٨٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

بأنَّ قولكم اجلماع الثَّاين مل يتضمن هتكاً : )١(عترض عليهموا
ألنه منقوض بأن حرمة اليوم باقية، والشرع مل يبح له . للصوم فغري مسلّم

ذلك، كما أنه منقوض مبن طلع عليه الفجر وهو جيامع فاستدام على 
  .ذلك، فإنه تلزمه الكفَّارة مع أنه مل يهتك الصوم

أنّ من طلع عليه الفجر وهو جمامع ب: إلجابة عن االعتراضوميكن ا
فاستدام على ذلك أكرب دليل على هتكه للصوم، فكيف تقولون مل يتضمن 
هتكاً للصوم، والصوم قبله كان منعقداً، خبالف مسألتنا، فجماعه الثَّاين كان يف 

  .وب قضائهغري حملّ الصوم النتهائه وفساده باجلماع األول بدليل وج
عبادة، والكفَّارة  )٢(بأنَّ الصوم يف رمضان: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

واجبة باجلماع فيه، وإذا تكرر الوطء تكررت الكفَّارة إذا كان بعد تكفري عن 
مجاع سابق كاحلج، فكما أنَّ اجلماع يف يوم رمضان مجاع حمرم حلرمة رمضان، 

  .رى، كما وجبت عليه جبماعه األولفتجب عليه الكفَّارة مرة أخ
  :القول املختار

أنّ من جامع فكفَّر، مث جامع مرة ثانية يف نفس اليوم فليس عليه كفَّارة 
وهو مذهب الشافعية فيومه الذي جامع فيه يوم فطر، فلم يوافق مجاعه . أخرى

اامع إذا كان الثَّاين صوماً صحيحاً، أال ترى أنَّ الكفَّارة إنما جتب على هذا 
  .متلبساً بالصوم فكيف نوجبها عليه وهو قد انتقض صومه جبماعه األول

                                 
 .٣/١٣٣املغين ) ١(
 .نفس املصدر السابق) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :مرة ثانية في يوم آخرإذا جامع ولم يكفِّر حتَّى جامع : الحالة الثَّالثة
  :للفقهاء يف هذه احلالة قوالن

 أن من كرر اجلماع يف أيام من رمضان ومل يكفِّر أنَّ :القول األول
ليه لكلّ يوم كفَّارة، وهذا القول جلمهور فقهاء املالكية، والشافعية، ع

  .)١(واحلنابلة يف املذهب، وألهل الظَّاهر
رواية و وهذا القول للحنفية.  أنَّ عليه كفَّارة واحدة:القول الثَّاين

  .)٢(للحنابلة
  :سبب اخلالف

ال؟ فمن قال هو اختالفهم يف الكفَّارات، هل تقاس على احلدود أو 
بالقياس قال عليه كفَّارة واحدة، إذا مل يكفِّر عن مجاعه األول لتداخلها 

  .)٣(كاحلدود، ومن مل يأخذ بالقياس على احلدود قال عليه لكلِّ يوم كفَّارة
األدلة
َّ

:  
بأنَّ صوم كلّ يوٍم عبادة منفردة، فإذا وجبت : استدلّ اجلمهور

انني إذا جامع يف كلّ منهما ومل يكفِّر الكفَّارة بإفساده مل تتداخل كرمض
  .عن مجاعة يف رمضان األول، فإنَّ عليه كفَّارتني

                                 
، واموع ١/٤٤٤، مغين احملتاج ٢/٩٩، األم ١٤٢، القوانني الفقهية ص١/١٩١املدونة ) ١(

 .٢٦٧-٦/٢٦٦، احمللّى ١/٣٥٧، الكايف يف فقه أمحد ٣/٣١٩، اإلنصاف ٦/٣٣٧
 .، ومرجع احلنابلة السابق٣/١٣٢ ، املغين٣/٧٤، املبسوط ٢/٢٩٨البحر الرائق ) ٢(
 .١/٢٢٣بداية اتهد ) ٣(
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٨٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :واستدلّ احلنفية ملذهبهم باآليت
أن كمال اجلناية باعتبار احتاد حرمة الشهر والصوم مجيعاً، حتى أنّ اجلماع  -١

 جتدد يف قضاء رمضان ال يوجب كفَّارة النعدام حرمة الشهر، وباعتبار
 إلجيابالصوم ال جتدد حرمة الشهر فقط، ومىت صارت احلرمة معتربة 

 .الكفَّارة مرة ال ميكن اعتبارها مرة أخرى؛ ألنها تلك احلرمة بعينها
أنَّ كفَّارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات فتتداخل كفَّارا كاحلدود  -٢

 تعاىل،  على حق اهللاحمضةوبيان هذا أنَّ سبب الوجوب جناية 
واجلنايات سبب إلجياب العقوبات، والدليل عليها سقوطها بعذر 

 .اخلطأ وتعينها يف العمد وعدم الشبهة خبالف سائر الكفَّارات
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء؛ ألنَّ كلّ يوم من أيام رمضان 
وم يوم من مفروض عليه صومه وله حرمة مستقلّة، بدليل أنه لو أفسد ص

  .رمضان فإنه ال يكون مفسداً لليوم الذي قبله

  .ر ثم جامع مرة ثانية في يوم آخرإذا جامع فكفَّ: الحالة الرابعة
  .إىل وجوب كفَّارة أخرى عليه )١(ذهب مجهور العلماء

بأنَّ صوم كلّ يوم عبادة منفردة، فال تتداخل كفَّارا، : واستدلّوا

                                 
، ٢/٤٣٦، التاج واإلكليل ٢/٣٣٧، العناية على اهلداية ٧٥-٣/٧٤املبسوط ) ١(

، الكايف يف فقه ٣/١٣٣، املغين ٦/٣٣٧، اموع ٢/٩٩، األم ١/١٩١املدونة 
 .٢٦٧-٦/٢٦٦، احمللّى ١/٣٥٧أمحد 
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٨٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

داخل وإن صحل ال بعده، وهنا ألنَّ التكفري األوال يكون إالّ قبل الت 
  .حصل التكفري قبل اجلماع الثَّاين، فال تتداخل كفَّارا

ومما يدلّ عليه يف احلدود أنه لو زىن بامرأة مث أقيم عليه احلد، مث زىن 
ا فإنه يلزمه حد آخر، وهذا مثله جىن على الصوم وانتهك حرمة الشهر 

  .ظ به هذه اجلناية، والعربة لألسباب دون احملالفتغل
أنه ال تلزمه كفَّارة : )٢(زفر )١( يف رواية عن أيب حنيفةوردوقد 

 آية السجدة فسجد، مث تالها مرة اس على من تالأخرى مستدلّني بالقي
  .أخرى فإنه ال تلزمه سجدة أخرى

حد، بدليل جتدد بأنَّ التالوة واحدة، وهنا ليس بوا: ويعترض عليه
النية، وبدليل الفاصل بني اليومني، وهو اللّيل، فهو قياس مع الفارق، فكلّ 

  .يوم منفصل عن اليوم اآلخر
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه مجهور العلماء لقوة دليلهم، وألنه عاود االنتهاك يف يوم 
جامع يف يوم مل يكفّر فيه، هو صائم فيه، فال تكفيه الكفَّارة األوىل، وخاصة أنه 

كما يؤيده من أحدث فتوضأ مث أحدث، فهل نقول ال يلزمه وضوء اكتفاء 
  .واهللا أعلم. بوضوئه األول، فهذا مل يقل به أحد، فكذا هنا تلزمه كفَّارة أخرى

                                 
 .٢/٣٣٧العناية على شرح اهلداية ، ٢/١٠٣٣بدائع الصنائع ) ١(
فقيه كبري من أصحاب أيب حنيفة كان ثقة يف ) أبو اهلذيل(هو زفر بن اهلذيل : زفر) ٢(

: انظر ترمجته يف. ه١٥٨احلديث موصوفاً بالعبادة، سكن البصرة، وتويف ا سنة 
 .٤/١٨١، معجم املؤلفني ١/٢٤٣شذرات الذهب 
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٨٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  تكرار اجلماع يف رمضانني: املطلب الثَّالث
  :ال خيلو هذا املطلب من حالتني

  .ذا جامع يف رمضان فكفَّر، مث جامع يف رمضان اآلخرإ: احلالة األوىل
  .إذا جامع يف رمضان ومل يكفِّر حتى جامع يف رمضان اآلخر: احلالة الثَّانية

وهي إذا جامع يف رمضان فكفَّر، مث جامع يف : أما احلالة األوىل
  .رمضان اآلخر

نَّ حرمة فال خالف ينب الفقهاء يف وجوب الكفَّارة جبماعة الثَّاين، أل
كلّ شهر مستقله، خاصة وأنه جامع يف يوم ويف شهر مل يكفّر فيه فال 

  .تتداخل كفّارا
وهي إذا جامع يف رمضان ومل يكفّر حتى جامع : أما احلالة الثَّانية

  . يف رمضان اآلخر
  :للفقهاء يف هذه احلالة قوالن

ة يف ظاهر أنّ عليه كفّارتني، وهذا القول للحنفي: القول األول
  .)١(الرواية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املذهب

                                 
، القوانني ١/١٩١، املدونة ٣/٧٥، املبسوط ٢/٣٣٧العناية على شرح اهلداية ) ١(

  .١/٣٥٧، الكايف يف فقه أمحد ٦/٣٣٧، اموع ١٤٢الفقهية ص
املالكية أوجبوا على من كرر اجلماع يف أيام من رمضان واحد أن عليه : (أقول

كما سبق يف موضعه، فمن هنا القول بوجوب كفّارتني ملن جامع ) لكلّ يوم كفَّارة
 .١/٤٨٠املعونة على مذهب عامل املدينة : وانظر). وافق ملذهبهميف رمضانني م
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٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أنَّ عليه كفَّارة واحدة، وهذا القول للحنفية يف رواية : القول الثَّاين
١(الطّحاوي(د بن احلسنوهو قول حمم ،)ذكرها صاحب العناية،  )٢

  .)٣(وصححت هذه الرواية يف املبسوط
األدلة
َّ

:  
بأنَّ صوم رمضان عبادة، وشهر رمضان :  أصحاب القول األولاستدلّ

مستقل حبرمته عن شهر رمضان اآلخر، وتتجدد حرمة الشهر والصوم مبجرد 
  .دخول شهر رمضان، والكفَّارات عبادات، فال تتداخل كفَّارا

  .بالسنة واملعقول: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
بينما حنن جلوس عند ((:  قالt هريرة ما رواه أبو: فمن السنة

 النيبrهلكت؟ قال! يا رسول اهللا:  إذ جاءه رجل فقال :))((قال  :
                                 

)١ (ة : الطّحاويد األزدي، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة احلنفيهو أمحد بن حمم
تفقّه على مذهب الشافعي وكان يقرأ على املزين، مث حتول إىل مذهب أيب حنيفة، 

ل اآلثار، تويف مبصر ودفن بالقرافة سنة وله مؤلّفات منها شرح معاين اآلثار ومشك
 .١/٤٤وفيات األعيان : انظر. ه٣٢١

هو أبو عبداهللا من موايل بين شيبان، إمام بالفقه واألصول، وهو الذي : حممد بن احلسن) ٢(
احلجة على أهل املدينة، واآلثار، واجلامع : نشر علم أيب حنيفة، وله مصنفات منها

 .٦/٨٠، األعالم ٢/١٧٢تاريخ بغداد : انظر. ه١٨٩نة الكبري، تويف بالري س
روى عن حممد يف الكسائيات أنّ عليه كفَّارتني، وأكثر مشائخنا : قال يف املبسوط) ٣(

يقولون ال اعتماد على تلك الرواية، والصحيح أنَّ عليه كفَّارة واحدة العتبار معىن 
 .٢/٣٣٧داية ، العناية على اهل٣/٧٥املبسوط : انظر. التداخل
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٨٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

r :))فقال رسول اهللا . وقعت على امرأيت وأنا صائم  
((قال. ال:  قال :))((ال:  قال .

  .)١( متفق عليه))ال:  قال))((: قال
 لألعرايب بعتق rيستدلّ منه على إطالق قول النيب  :وجه الداللة

وقعت : رقبة، وإن كان قول األعرايب حيتمل الوحدة والكثرة، حينما قال
 على امرأيت، والنيبr ّمل يستفصله عن شيء، من هذا فدلّ على أن 
  .احلكم ال خيتلف

بأنَّ احتمال الكثرة يف كالم األعرايب : ه الداللةويعترض على وج
غري وارد، وليس يف ذلك ما يدلّ عليه، ال من قريب وال من بعيد؛ ألنه 

وقعت على امرأيت يف ((: ورد يف بعض روايات احلديث أنه قال
، ومل يقل يف رمضانني، فبينه مبا ال يدع جماالً للشك أو الريبة، )٢())رمضان

                                 
 .٧٨سبق خترجيه ص) ١(
)٢ ( وويوم، وسنن أيب داود مع عون ٧/٢٢٥صحيح مسلم مع شرح النكتاب الص 

، وسنن ١/٥٣٤، كتاب الصوم، سنن ابن ماجه ف كتاب الصيام ٧/٢٠املعبود 
، وصحيح ابن ٢/١١، وسنن الدارمي يف كتاب الصوم ٢/١١٣الترمذي يف الصوم 

، كما ورد عند ٢/٥٩، ويف شرح معاين اآلثار ٤/٢٢٣، والبيهقي ٣/٢٢١خزمية 
صحيح البخاري مع فتح . البخاري بلفظ أن اآلخر وقع على امرأته يف رمضان

أصبت أهلي يف ((... ، كما ورد عند البخاري رواية أخرى بلفظ٤/١٧٣الباري 
طأ، ، كما رواها مالك يف املو٤/١٦١ صحيح البخاري مع فتح الباري ))رمضان

، ويف ٤/٢٢٣، وعند البيهقي ٢/١١، والدارمي يف الصوم ٢٤١كتاب الصوم ص
= 
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٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ايات املتعددة اليت نصت على أنه يف رمضان ترفع االحتمال وهذه الرو
  .الوارد، أنه يف رمضانني

وهو أنَّ معىن الزجر معترب يف هذه الكفَّارة : كما استدلّوا باملعقول
، خبالف سائر الكفّارات، والزجر ةبدليل اختصاصها بالعمد وعدم الشبه

فكفَّر، مث جامع للعلم بأنَّ حيصل بكفَّارة واحدة، خبالف ما إذا جامع 
  .)١(الزجر مل حيصل باألول

أنَّ قولكم أنَّ الزجر حيصل : ويعترض على هذا الدليل باآليت
بكفَّارة واحدة، فهذا صحيح إذا كان يف يوم من رمضان واحد، أما إذا 
كان يف رمضانني فال، الستقالل كلّ رمضان حبرمته، وهو مدعاة 

  .ت متعددة إذا كانت تتداخل بكفَّارة واحدةلالنتهاك يف رمضانا
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول أن عليه كفَّارتني، لقوة 
  .دليلهم، وخللوه من االعتراض

                                  
=  

. ))وطئت امرأيت يف رمضان((: ، كما ورد عند مسلم بلفظ١٠٥مسند الشافعي ص
 ووييام، باب تغليظ حترمي اجلماع ٧/٢٢٧صحيح مسلم مع شرح النكتاب الص 

 .يف ار رمضان على الصائم
 .٢/٣٣٧ى اهلداية العناية عل) ١(
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٩١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  )١(من جامع يف يوم رأى اهلالل يف ليلته ورد احلاكم شهادته: املطلب الرابع
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 أنَّ من رأى هالل رمضان ورد احلاكم شهادته فجامع يف : األولالقول
   .)٢(املالكية، والشافعية واحلنابلة اليوم التايل فعليه الكفَّارة، وهذا القول للجمهور

  .)٣( أنه ال كفَّارة عليه، وهذا القول للحنفية:القول الثاين

األدلة
َّ

:  
  .سنة واملعقولبال: استدلّ أصحاب القول األول

((:  قالr أنَّ النيبt ما رواه أبو هريرة : فمن السنة
((احلديث متفق عليه )٤(.  

                                 
هذه املسألة ينبين عليها اخلالف فيمن رأى هالل رمضان وحده ورد احلاكم شهادته ) ١(

هل يلزمه الصوم أم يباح له الفطر؟ وعند األئمة األربعة ما عدا احلنابلة يف رواية 
 .يرون وجوب الصوم يف حق الرائي

، ١/٥١٢لى حاشية الدسوقي ، الشرح الكبري ع٢/٢٣٦شرح اخلرشي على خمتصر خليل ) ٢(
 .٣/٣٤، املبدع ٣/٣١٨، اإلنصاف ٦/٢٧٠، اموع ٣/١٩٧اية احملتاج 

عند احلنفية إذا رأى هالل رمضان وحده وكانت السماء صحواً ال تقبل شهادته، ويف حال ) ٣(
 .٢/٩٨٧، بدائع الصنائع ٦٥-٣/٦٤، املبسوط ٢/٢٨٦البحر الرائق . الغيم يقبلون ذلك

 إذا رأيتم r كتاب الصيام، باب قول النيب ٤/١١٩ البخاري مع الفتح صحيح) ٤(
 كتاب الصيام، باب ٧/١٩٣صحيح مسلم مع شرح النووي ... اهلالل فصوموا

 .وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل
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٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أوجب الصيام برؤية اهلالل وهذا قد رأى rأنَّ النيب  :وجه الداللة
نتهك اهلالل فوجب عليه الصوم فيجري عليه ما جيري على الصائم، وقد ا

الصوم باجلماع ومن املعلوم أنَّ من جامع يف صيام يوم من رمضان أنَّ 
  .عليه الكفَّارة فيجري عليه هذا احلكم

  : أما استدالهلم باملعقول
أنَّ يقني الشخص نفسه اليت رأت اهلالل وأبصرته مستيقناً برؤيته   . أ

 .أبلغ من الظّن احلاصل بورود البينة
ان جبماع فتجب عليه الكفَّارة كما لو  أنه أفطر يوماً من رمض . ب

  .)١(قبلت شهادته؛ وألنه هتك حرمة يوم من رمضان
بأنَّ من رأى هالل رمضان ورد  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

احلاكم شهادته فجامع، فإنه جمامع بالشبهة؛ ألنَّ اإلمام حني رد شهادته 
لو كان : وقالوا. حلكم بهحكم بأنه كاذب بدليل شرعي أوجب للحاكم ا

حكمه هذا حقّاً ظاهراً وباطناً لكان الفطر مباحاً له، فإذا كان نافذاً ظاهراً 
يصري شبهة، وكفَّارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات باعتبار معىن العقوبة 
فيها أغلب، وأيضاً الكفَّارة جتب بالفطر يف يوم من رمضان مطلقاً، وهذا 

 ومن شعبان من وجه، أال ترى أنَّ سائر الناس اليوم من رمضان من وجه
  .ال يلزمهم الصيام فيه

                                 
 .١/٤٤٤، مغين احملتاج ٣/١٥٦املغين البن قدامة ) ١(
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٩٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :واعترض عليه مبا يلي
أنَّ : قولكم أنَّ هذا اليوم من رمضان من وجه ومن شعبان من وجه

حق غريه من الناس، وأما يف الباطن فهو يعلم أنه من  )١(هذا ظاهر يف
  .عليه أحكامهرمضان فلزمه صيامه كالعدل، وتترتب 

  .الكفَّارة ال نسلم إنها عقوبة: وأيضاً
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه اجلمهور من وجوب الكفَّارة على من جامع يف 
 -رضي اهللا عنها– )٢(يوم رأى اهلالل يف ليلته، يؤيده ما روته أم سلمة

r :))قال رسول اهللا : قالت


        ((ويف رواية  :)) 
((أخرجه مسلم.  احلديث)٣(.  

                                 
 .١٥٧-٣/١٥٦املغين ) ١(
ؤمنني هند بنت أيب أميه املخزومية القرشية، كانت زوجة البن هي أم امل: أم سلمة) ٢(

، أسلمت قدمياً rعمها أيب سلمة بن عبد األسد فمات عنها، فتزوجها الرسول 
البداية والنهاية البن : انظر ترمجتها يف. ه٥٩وهاجرت إىل احلبشة، توفّيت سنة 

 .ا بعدها وم٤/٤٥٨، اإلصابة يف متييز الصحابة ٢١٥-٨/٢١٤كثري 
)٣ ( وويكتاب األقضية، باب بيان أنّ حكم ٥-١٢/٤صحيح مسلم مع شرح الن ،

 .احلاكم ال يغير من بواطن األمور شيئاً
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٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 وويقوله : يف شرح هذا احلديث-رمحه اهللا تعاىل–قال اإلمام الن :
))((ة، وأنَّ البشر ال يعلموننبيه على حالة البشريمعناه الت )١( 

من الغيب وبواطن األمور شيئاً إالَّ أنْ يطلعهم اهللا تعاىل على شيء من 
ذلك، وأنه جيوز عليه يف أمور األحكام ما جيوز عليهم، وأنه إنما حيكم 

لسرائر، واحلاكم إنما هو مكلَّف بني الناس بالظَّاهر، واهللا يتولّى ا
  .انتهى. اخل... بالظَّاهر

بأنَّ سريرة كلّ إنسان يعلمها اهللا : ومن احلديث أستطيع القول
فيجازيه عليها، فمن رأى هالل رمضان فعليه الصوم، وإن رد احلاكم 
شهادته، ألنه استيقن رؤيته فيجازيه اهللا حبسب سريرته، وأما رفض 

بول شهادته فمبناه األمور الظَّاهرة كما يف حديث أم سلمة، احلاكم ق
  .، أما له فالفيكون غري ملزم لغريه بالصوم
أنه لو اختلف أشخاص يف حتديد القبلة : ومما يؤيد قول اجلمهور

فكلّ اجتهد وكلّ يصلّي حسب اجتهاده، وأيضاً لو كان الرائي للهالل 
نه يكون ملزماً بالصوم فيه، أال ترى يف البوادي ومل يكن عنده حاكم فإ
  .واهللا أعلم. أنه لو جامع عليه الكفَّارة، فكذا هنا

                                 
)١ ( ووي١٢/٥شرح صحيح مسلم للن. 
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٩٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع: املطلب اخلامس
  :هذه املسألة ال ختلو من حالتني

  .إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع فاستدام على ذلك: احلالة األوىل
  .يه الفجر وهو جيامع فرتع يف احلالإذا طلع عل: احلالة الثَّانية
  :إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام على ذلك: الحالة األولى

  :للفقهاء يف هذه احلالة ثالثة أقوال
املالكية، :  أن عليه الكفَّارة، وهذا القول للجمهور:القول األول

  .)١(والشافعية، واحلنابلة، وأهل الظَّاهر
  .)٢(وهذا القول للحنفية. ال كفَّارة عليه :القول الثَّاين
 يقول بالتفريق بني الطّلوع والتذكّر، فقال يف الطّلوع :القول الثَّالث

  .)٤(أليب يوسف )٣(وهذا القول. كفَّارة، ويف التذكر ال كفَّارة عليه

                                 
، اموع ٣/١٩٥، اية احملتاج ١/٥٣٤، حاشية الدسوقي ١/٢٣٥بلغة السالك ) ١(

 .٦/٢٢٩، احمللّى ٢/٣٧٩ كشاف القناع ،٣/٣٢، املبدع شرح املقنع ٦/٣٣٨
 .٣/١٤١، املبسوط ٢/١٠١٠بدائع الصنائع ) ٢(
 .٢/١٠١٠بدائع الصنائع ) ٣(
هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب اإلمام أيب حنيفة، فقيه من حفّاظ : أبو يوسف) ٤(

احلديث وهو أول من دِعي بقاِض القضاة سكن بغداد، وتولّى القضاء ا لثالثة من 
ترمجته يف : انظر. ه١٨٢لفاء وكان الرشيد يجلّه ويكرمه، تويف ببغداد سنة اخل

 .٣/٣٨٩، وفيات األعيان ١٤/٢٤٢تاريخ بغداد 
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٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

 :  
على اجلماع  )١(بأنّ استمرار اامع: استدلّ أصحاب القول األول

 علمه بطلوع الفجر مجاع آمث به حلرمة الصوم، فتجب عليه الكفَّارة، بعد
  .كما لو جامع يف أثناء النهار

بأنَّ املوجب للكفَّارة هو الفطر على : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
وجه تتكامل به اجلناية، وهو مل يوجد فيما إذا طلع عليه الفجر وهو جمامع 

 شروعه يف الصيام غري صحيح مع وجود اامعة، ألهله فداوم على ذلك؛ ألنَّ
والفطر إنما يكون بعد الشروع يف الصوم، وهنا مل يوجد، وموجب الكفَّارة 
هو اجلماع العادم للصوم بإدخال الفرج يف القبل وهو مل يوجد ال بعد الطّلوع 

 هذه ال وال بعد التذكّر، وإنما وجد منه االستدامة وهي غري اإلدخال، وعلى
يكون موجباً للكفارة، كما لو حلف ال يدخل دار زيد، وكان هذا احلالف 

  .داخله، فإنه ال حينث وإن مكث يف الدار ساعة، وهذا مثله
بأنَّ يف الطلوع كان ابتداء اجلماع عمداً، :  ملذهبهواستدلّ أبو يوسف

ارة، وأما واجلماع مجاع واحد بابتدائه وانتهائه، واجلماع العمد موجب للكفَّ
  .يف التذكُّر فابتداء اجلماع كان ناسياً، ومجاع الناسي ال يوجب الكفَّارة

  :القول املختار
هو القول بوجوب الكفَّارة إذا علم بطلوع الفجر واستدام على 

وهو قول اجلمهور؛ ألنَّ استمراره يف اجلماع ومداومته عليه بعد . مجاعه

                                 
 .٣/٤١٧، احلاوي ٣/١٢٦املغين ) ١(
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٩٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .واهللا أعلم.  االنتهاك املوجب للكفَّارةعلمه بطلوع الفجر أكرب دليل على
  .إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال: الحالة الثَّانية

  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن
 أن من طلع عليه الفجر وهو جيامع فرتع يف احلال فال كفَّارة :القول األول

  .)١(لشافعية، ورواية للحنابلةاحلنفية، واملالكية، وا: وهذا القول للجمهور. عليه
  .)٢(وهذا القول للحنابلة يف املذهب.  عليه الكفَّارة:القول الثَّاين

األدلة
َّ

:  
  .استدلّ أصحاب القول األول باألثر، واملعقول

بإسناده أنَّ عبداهللا بن عمر كان  )٣(فما رواه البيهقي: أما األثر
((: يقول     

(() ٤(.  

                                 
، حاشية ٢/٢٥٩، اخلرشي ١٤١-٣/١٤٠، املبسوط ٢/١٠١٠بدائع الصنائع ) ١(

 .١/٢٣٠لفقه ، احملرر يف ا٣١١-٦/٣٠٩، اموع ١/٥٣٣الدسوقي 
 .٣/٣٢، املبدع ٢/٣٧٩كشاف القناع ) ٢(
كان واحد . ، من أئمة احلديث)أبو بكر(هو أمحد بن احلسني بن علي : البيهقي) ٣(

زمانه وفرد أقرانه حفظاً واتقاناً، قانعاً من الدنيا باليسري، وهو أول من مجع نصوص 
لصغرى، ودالئل النبوة، تويف السنن الكربى وا: الشافعي له مصنفات كثرية منها

  .٣/٣٠٤، شذرات الذهب ١٢/٩٤البداية والنهاية : انظر ترمجته يف. ه٤٥٨سنة 
 .٤/٢١٩السنن الكربى للبيهقي يف كتاب الصيام ) ٤(
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٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وويروى البيهقي هذا بإسناد صحيح: )١(قال الن.  
ويستدلّ ذا األثر أنَّ من طلع عليه الفجر وهو جيامع ال مينعه ذلك 

  .من صيامه، وال يكون مفسداً لصومه، وال يكون موجباً للكفَّارة
هو أنَّ املوجود منه بعد الطّلوع ف:  اجلمهور باملعقول استداللأما

ترك اجلماع، وترك الشيء ال يكون وقوعاً فيه، بل  )٢(هو النزع، والنزع
يكون اشتغاالً بضده، وما هو عليه ال ميكن التحرز منه وال االمتناع عنه، 

فرتعه فال وأصل هذه املسألة إذا حلف ال يلبس هذا الثوب وهو البسه 
  .حينث؛ ألنَّ ما ال يستطاع االمتناع عنه معفو عنه

 مبا لو حلف ال يلبس هذا الثَّوب وهو واعترض على االستدالل
باملستقبل، وهو أول  )٣(البسه، فإنه ال حينث فصحيح؛ ألنَّ اليمني تعلقت
  .أوقات اإلمكان، فهي مغايرة ملن نزع وهو جمامع

بأنَّ هذا اامع يلتذ بالنزع كما يلتذ باإليالج، : واستدلّ احلنابلة ملذهبهم
  .فاللّذة متحقّقة يف كلّ منهما، وما دام أنَّ يف اإلدخال كفَّارة، فكذا يف النزع

  :القول املختار
ما قاله مجهور الفقهاء من عدم وجوب الكفَّارة على من طلع عليه 

 به، فهو مل ينتهك الفجر وهو جيامع فرتع يف احلال، لقوة ما استدلّوا
                                 

 .٣١١-٦/٣٠٩اموع ) ١(
 .٣/٤١٧، احلاوي ١٤١-٣/١٤٠املبسوط ) ٢(
 .٢/٣٧٩كشاف القناع ) ٣(
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٩٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

حرمة رمضان، وليس يف وسعه أكثر مما فعل، واألثر املروي عن عبداهللا 
  .بن عمر الصحايب اجلليل دليل كاٍف ملا ذهب إليه اجلمهور
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١٠٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

املباشرة فيما دون الفرج: ادساملطلب الس  
اتفق مجهور الفقهاء على أنَّ من باشر دون الفرج ومل يرتل فال 

  .كفَّارة عليه
  :اختلفوا إذا باشر دون الفرج وأنزل هل عليه كفَّارة أو ال على قولنيو

وهذا .  أن من باشر دون الفرج فأنزل فال كفَّارة عليه:القول األول
  .)١(احلنفية والشافعية، واحلنابلة يف املذهب: القول للجمهور
  .)٢(ابلة يف روايةوهذا القول للمالكية، واحلن.  أنّ عليه كفَّارة:القول الثَّاين

األدلة
َّ

:  
بأنَّ األصل عدم وجوب الكفَّارة، : استدلّ أصحاب القول األول

وال إمجاع، وال قياس على وجوب الكفَّارة يف هذه احلالة )٣(ومل يرد نص ،
  .فال جتب الكفَّارة

يف الفرج فهو فطر بغري  )٤(ومن جامع فيما دون الفرج مل جيامع
  .مجاع كاألكل أو الشرب

                                 
، اموع ٢/٣٤١داية على بداية املبتدي مع العناية ، اهل٢/٢٩٩البحر الرائق ) ١(

 .١/٣٥٦، الكايف يف فقه أمحد ٣/٣١٦، اإلنصاف ٢/١٠٠، األم ٦/٣٤٢
، ١/١٧٦، املدونة ١٣٧، القوانني الفقهية ص١/٣٤٢الكايف يف فقه أهل املدينة ) ٢(

 .٣/٣١٦، اإلنصاف ١/٢٣٠احملرر يف الفقه 
 .٣/١٢١املغين ) ٣(
 .٦/٣٤٢اموع ) ٤(
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١٠١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالسنة والقياس
بينما حنن جلوس عند ((:  قالtحديث أيب هريرة : فمن السنة

 النيبrهلكت؟ قال! يا رسول اهللا:  إذ جاءه رجل فقال :))((قال  :
r :))فقال رسول اهللا . وقعت على امرأيت وأنا صائم  

((١(متفق عليه. ث احلدي))...ال:  قال(.  
 أوجب الكفَّارة -صلوات اهللا وسالمه عليه–أنَّ النيب  :وجه الداللة

  .على اامع من غري استفسار عن الوقاع
السائل، ألنه فهم منه  )٢( مل يستفصلrبأنَّ النيب : واعترض عليه

  .الوقاع يف الفرج، بدليل ترك االستفصال
 جامع دون الفرج فأنزل على فقياس من: أما دليلهم من القياس

  .اجلماع يف الفرج ألنَّ كال منهما أفطر جبماع وهتك حرمة الصوم
أبلغ،  )٣( بأنَّ هذا القياس غري مسلَّم؛ ألنَّ اجلماع يف الفرج:ونوقش

بدليل وجوب الكفَّارة فيه وإن مل يرتل كما جيب به احلد إذا كان اجلماع 
هنا غري اجلماع بدون إنزال، واجلماع هحمرماً، وألنَّ العلّة يف األصل ا

  .موجب، فال يصح اعتباره به

                                 
 .٧٨سبق خترجيه يف ص) ١(
 .١/٣٥٦الكايف يف فقه أمحد ) ٢(
 .٣/١٢١املغين ) ٣(
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١٠٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
بعد عرض قويل الفقهاء وأدلّتهما ومناقشتها أختار ما ذهب إليه 
اجلمهور من عدم وجوب الكفَّارة يف اجلماع دون الفرج، وإن أنزل، لقوة 

  .واهللا أعلم. ما ساقوه من أدلَّة

 اإلنزال بالفكر، أو النظر، أو االستمناء حكم: املطلب السابع
  أو القبلة أو اللّمس

اتفق الفقهاء على أنَّ الصائم إذا مل يرتل املين يف النظر أو الفكر، أو 
  .االستمناء، أو القبلة، أو اللّمس، فال كفّارة عليه

كما اتفقوا على أنه إذا أنزل املذي يف أي من األحوال السابقة، فال 
  .فَّارة أيضاً؛ ألنه مل يرتل عن شهوة املباشرةك

واختلفوا إذا أنزل املين سواء أكان إنزاله بالفكر، أو النظر، أو 
  :االستمناء، أو القبلة، أو اللّمس، على قولني بني الفقهاء

أن من فكّر، أو نظر أو استمىن، أو قبل، أو ملس، : القول األول
احلنفية والشافعية، : ا القول للجمهوروهذ. فأمىن، فال كفَّارة عليه

  .)١(واحلنابلة يف املذهب، وأهل الظاهر

                                 
، اموع ٢/١٠٠، األم ٢/٢٩٣، البحر الرائق ٣٩٩-٢/٣٩٨حاشية ابن عابدين ) ١(

 .٦/٢١٣، احمللّى ٣/١١٥، املغين ٣١٨-٣/٣١٧، اإلنصاف ٦/٣٢٢
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١٠٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 أنَّ من نظر، أو فكّر فأنزل فاستدام على ذلك فعليه :القول الثَّاين
الكفَّارة، وإن مل يستدم فال كفَّارة عليه، كما جتب الكفَّارة على من 

تى أنزل، فعليه الكفَّارة خرج منيه بلذة معتادة، أو عاجلت املرأة ذكره ح
إن مكنها من ذلك، كما جتب الكفَّارة على من قَبلَ، أو ملس عامداً 

وهذا القول للمالكية، ووافقهم احلنابلة يف رواية يف حالة ما إذا . فأنزل
  .)١(أنزل بقبلة، أو ملس، أو تكرار نظر

األدلة
َّ

:  
ظر، أو الفكر، مل بأنه يف حالة الن: استدلّ أصحاب القول األول

يتحقّق اجلماع ال صورة وال معىن، وهو إدخال الفرج يف القبل، ومل حيصل 
االستمتاع بالنساء، فأشبه ما لو أنزل باالحتالم، كما أنَّ النظر مقصور على 
الناظر وغري متصل باملرأة، وذا خيالف املباشرة املوجبة للكفَّارة، وكذا 

  .تفكّر يف مجال امرأة ملا بين فيما قبلاحلكم يف املستمين ومن ي
فهو  بعدم وجوب الكفَّارة يف أي منهما، أما دليل القبلة واللّمس

بالشبهات  )٢(أنَّ الكفَّارة تفتقر إىل كمال اجلناية؛ ألنَّ الكفَّارة تندرئ
كاحلدود، وألنَّ الكفَّارات أعلى العقوبات الواردة على من جامع يف ار 

ايتها، ويف حاليت القبلة رمضان فال ي عاقب املرء إالّ بعد بلوغ اجلناية
                                 

، ٢/٢٥٣، اخلرشي ١/٤٧٦، املعونة على مذهب عامل املدينة ٢/١٧٨املدونة ) ١(
 .واإلنصاف واملغين السابقني

 .٣/٧٠، املبسوط ٢/٣٣١شرح فتح القدير ) ٢(
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١٠٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

واللّمس مل تبلغ اجلناية ايتها لقصورها عن ما وجبت فيه الكفَّارة، وهو 
اجلماع الذي تكمل به الشهوة، وهو إدخال الفرج يف القبل، فال موجب 

  .للكفَّارة بعد قصورها عن ما وجبت به الكفَّارة
  :لروايتهم املوافقة ملذهب املالكية باآليت )١(ةواستدلّ احلنابل

بأنَّ من أنزل بقبلة أو ملس أو تكرار نظر، فقد أنزل بفعل تعمده، 
  .أشبه اإلنزال باجلماع، فتجب به الكفَّارة، كما وجبت باإلنزال باجلماع

  .رد من االعتراض يف املسألة السابقةو مبا :ويعترض عليه
لة أو اللّمس وحنومها، ال يقاس على اجلماع وذلك أنّ اإلنزال بالقب

يف الفرج، فتجب فيه الكفَّارة؛ ألنَّ اجلماع يف الفرج أبلغ، بدليل وجوب 
  .الكفَّارة به وإن مل يرتل

  :ويستدلّ للمالكية ومن معهم ملذهبهم باآليت
 +  * ( ')   & % $ # " ! ]: قوله تعاىل

, - /.... ; <   = > ? @ B A C D E 
F G  H ...Zإىل قوله  :[ ] ^ _ ` ba c     d 

e f  g h  i Z)٢( .  

                                 
 .٣/١١٥املغين ) ١(
 .١٨٧: سورة البقرة اآلية) ٢(
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١٠٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

̀  ]: أنَّ اهللا عز وجلّ ختم اآلية الكرمية بقوله :وجه الداللة

a Z ،يامفنهانا عن االقتراب من هذه األمور املمنوعة يف حالة الص 
وهذه األمور اليت يصحبها اإلنزال هي من االقتراب من حدود اهللا فتأخذ 

  .حكمها
  :القول املختار

بعد عرض قويل الفقهاء وأدلَّة كلّ قول يتبين يل أنّ أدلَّة الفريقني 
متعادلة، ولكن قرائن األحوال تدلّ على أنَّ الكفَّارة ال جتب إالّ باجلماع، 
وهو مغيب احلشفة يف الفرج، وهنا مل يكن شيء من ذلك، فال نوجب 

  .واهللا أعلم. شيئاً مل يوجبه الشارع
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١٠٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

من جامع يظن أنَّ الفجر مل يطلع، أو أن الشمس : لب الثَّامناملط
  قد غربت فبان خالفه

  :هذه املسألة هلا حالتان
  .من جامع يظن أنَّ الفجر مل يطلع فتبين أنه قد طلع: احلالة األوىل
  .من ظن غروب الشمس فجامع فبان خالفه: احلالة الثَّانية

  .ن الفجر لم يطلع فتبين أنَّه قد طلعمن جامع يظن أ: الحالة األولى
  :ماء فيها قوالنلللع

 أنَّ من جامع يظن أنَّ الفجر مل يطلع فتبين خالفه، ال :القول األول
احلنفية، واملالكية، والشافعية، : وهذا قول مجهور العلماء. كفَّارة عليه

  .)١(واحلنابلة يف رواية، وأهل الظاهر
.  عليه الكفَّارة إذا ظن عدم طلوع الفجر فتبين طلوعه:القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول للحنابلة يف املذهب
األدلة
َّ

:  
بأنَّ هذا اامع معذور، فهو مل يعلم بطلوع : استدلّ اجلمهور

                                 
، اخلرشي ١٣٨، قوانني األحكام الفقهية ص٣٧٣-٢/٣٧٢شرح فتح القدير ) ١(

، ١/٢٢٩قه ، احملرر يف الف١/١٩٠، املهذّب ١/٤٤٣، مغين احملتاج ٢٥١-٢/٢٥٠
 .٦/٢٢٢احمللّى البن حزم 

 .١٢٧-٣/١٢٦، املغين ٢/٣٧٩كشاف القناع ) ٢(
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١٠٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

الفجر، فهو ظان أنه مل يزل بليل، فهو غري آمث، فال جتب عليه الكفَّارة، 
  . القصدكما أنَّ اجلناية قاصرة لعدم

  .واستدلّ احلنابلة بالسنة، واملعقول
بينما حنن جلوس عند ((:  قالtفما رواه أبو هريرة : أما السنة

 النيبrهلكت؟ قال! يا رسول اهللا:  إذ جاءه رجل فقال :))((قال  :
r :))فقال رسول اهللا . وقعت على امرأيت وأنا صائم  

((١(متفق عليه. حلديث ا))...ال:  قال(.  
 أوجب على هذا اامع الكفَّارة من غري rأنَّ النيب  :وجه الداللة

تفصيل وال استفسار، هل جامع وهو معذور أو ال، فدلّ بذلك على أنَّ 
  .احلكم ال خيتلف

بأنه قد تبين حال : من احلديث ويعترض على وجه االستدالل
فهذا يدلّ . )٢(احترقت: ويف ورايةهلكت، : rالرجل بقوله للرسول 

على أنه كان عامداً عارفاً بالتحرمي، فإثبات الكفَّارة يف حقَّه للحالة هذه، 
وأما املعذور فهو خالفه، فال جيعل احلكم فيهما واحداً، ومها حالتان 

  .خمتلفتان
                                 

 .٧٨سبق خترجيه يف ص) ١(
)٢ ( وويار ٧/٢٢٧صحيح مسلم مع شرح الن كتاب الصيام، باب حترمي اجلماع يف ،

، كتاب الصيام، باب إذا جامع ٤/١٦١صحيح البخاري مع فتح الباري . رمضان
 .))احترقت(( عند البخاري بلفظ وهي. يف رمضان
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١٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

عدم طلوع الفجر :  استدالهلم باملعقولاأم فهو أنَّ من جامع يظن
الفه أنه أفسد يوماً من رمضان جبماع تام، فتجب عليه الكفَّارة، فبان خ

  .كما لو علم بطلوع الفجر
  :القول املختار

 ¶ ]: قوله تعاىل :هو ما ذهب إليه اجلمهور لقوة دليلهم، ويؤيده
¸ ¹ º   » ¼ ½ Z)وقوله تعاىل .اآلية )١ :[ w x 

y z {  |  } ~ � ¡ Z)اآلية )٢.  
  .ة اليت ترفع احلرج يف الشريعة اإلسالميةوغري ذلك من األدلَّ

  .من ظن غروب الشَّمس فجامع فبان خالفه: الحالة الثَّانية
على أنَّ من ظن أن الشمس غربت فجامع فتبين خالفه، أنَّ  )٣(اتفق العلماء

  .عليه القضاء وال كفَّارة عليه، ألنه معذور فهو مل يعلم أنَّ الشمس مل تغرب
 أفطر يف tبن اخلطَّاب  )٤( مبا روى أنَّ أمري املؤمنني عمرستدلّواوا

                                 
 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٥: سورة األحزاب اآلية) ٢(
، املهذّب ٢/٢٥١، اخلرشي ٣٧٣-٢/٣٧٢اهلداية على البداية وشرح فتح القدير ) ٣(

 .٤/٣٩١، املغين ١/١٩٠
هو أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي : عمر بن اخلطَّاب) ٤(

عدوي، أمري املؤمنني، وثاين اخللفاء الراشدين، ومن أيد اهللا به اإلسالم، فتح ال
البداية . ودفن مع صاحبيهه ٢٣األمصار وهو الصادق احملدث امللهم، استشهد سنة 

 .١/٥، تذكرة احلفّاظ ٤/٥٢، أسد الغابة ٧/١٣٣والنهاية 
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١٠٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

رمضان يف يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه 
اخلطب يسري : فقال عمر! قد طلعت الشمس! يا أمري املؤمنني: رجل فقال

  .)١(رواه مالك والبيهقي. وقد اجتهدنا
  .)٢(اء يوم مكانه عند البيهقيكما روى من طرق أخرى مفسرة بقض

: أنَّ فيه داللة على عدم اإلمث؛ ألنه قال: وجه الداللة من هذا األثر
 قضاء يوم مكانه، ومل ير يف ذلك إالّاجتهدنا، واخلليفة عمر مل ير يف ذلك 

  .كفَّارة؛ ألنَّ سكوته دال عليه، ألنَّ السكوت يف موضع احلاجة إىل البيان بيان
قالت-رضي اهللا عنها–بنت أيب بكر  )٣(ده ما روته أمساءومما يؤي  :

)) أفطرنا على عهد النيبr مس، قيل هلشام فأمروايوم غيم مث طلعت الش 
٥(رواه البخاري. )) من القضاء)٤(بالقضاء قال بد( .  

                                 
 .٦/٤٢١األصول ، وانظر جامع ٤/٢١٧، السنن الكربى ٢٤٦موطأ مالك ص) ١(
 .٤/٢١٧السنن الكربى ) ٢(
والدة عبداهللا بن الزبري، أسلمت مبكّة، تزوجها الزبري :  الصديقأمساء بنت أيب بكر) ٣(

بن العوام، وهاجرت إىل املدينة وهي حامل بعبداهللا ابن الزبري، تسمى ذات 
، ٢٣٠-٤/٢٢٩اإلصابة : انظر ترمجتها. ه٧٣النطاقني، توفيت مبكّة سنة 

 .٥/٣٩٢، أسد الغابة ٢٣٣-٤/٢٣٢ستيعاب اال
فتح : انظر. استفهام إنكاري حمذوف األداة، واملعىن البد من قضاء: بد من قضاء) ٤(

  .٤/٢٠٠الباري 
، كتاب الصيام، باب إذا أفطر يف رمضان ٤/١٩٩صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٥(

  .مث طلعت الشمس
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١١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فهذا احلديث الذي روته أمساء نص يف املسألة، ومل يوجب الرسول 
rسول  فيه كفَّارة، ولو كاننها الرت واجبة لبيr ص هناوإن كان الن ،

ورد يف الفطر، ولكنه يتناول أي مفطر بأي شيء مما ليس مبمنوع وقت 
  .اإلفطار كاجلماع مثالً

وألنَّ من أفطر يظن غروب الشمس فهو خمطئ، واملخطئ كالناسي 
  .يف سقوط الكفَّارة

  . اآلية)١(º   » ¼ ½ Z ¹ ̧ ¶ ]: قال تعاىل

  املرأة هل عليها كفَّارة كالرجل أو ال؟: طلب التاسعامل
  :املرأة يف حالة اجلماع يف ار رمضان هلا حالتان

  .أن تكون مطاوعة: احلالة األوىل
  .أن تكون مكرهة أو نائمة: احلالة الثَّانية
  .إذا جومعت المرأة وهي مطاوعة: الحالة األولى

مضان رإذا جومعت يف ار للفقهاء يف وجوب الكفَّارة على املرأة 
  :مطاوعة قوالن

وهذا القول .  أنَّ املرأة تلزمها الكفَّارة كالرجل:القول األول
  . )٢(احلنفية، واملالكية، والشافعي يف قول، واحلنابلة يف املذهب: للجمهور

                                 
  .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
، املدونة ٢/٣٣٨، اهلداية على البداية مع شرح فتح القدير ٧٣-٣/٧٢ املبسوط) ٢(

= 
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١١١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وهو أظهر القولني عند .  أنَّ املرأة ال تلزمها الكفَّارة:القول الثَّاين
١(افعي، واحلنابلة يف رواية، واألوزاعيالش( .  

الكفَّارة اليت تلزم الزوج : وللشافعية تفصيل يف هذه املسألة، فقالوا
افعيلها هو عنها على قولني عند الش٢(عنه خاصة أم عنه وعنها، ويتحم( .  

وعند األوزاعي إن كانت الكفَّارة بالصيام، فعلى كلّ واحد منهما 
  .صوم شهرين

  :سبب اخلالف
 أنَّ سبب اخلالف معارضة ظاهر األثر للقياس، )٣(ذكر ابن رشد

 مل -عليه الصالة والسالم–ال كفَّارة، ألنَّ النيب : فمن متسك باألثر قال
عليها الكفَّارة قياساً على : ومن قال بالقياس، قال. يأمر املرأة بكفَّارة

  . )٤(الرجل، ألنَّ كالً منهما مكلّف
                                  

=  
، كشاف ٣٣٢-٦/٣٣١، اموع ١/٣٤٢، الكايف يف فقه أهل املدينة ١/١٩١

  .٣/٣١٣، اإلنصاف ٢/٣٧٩القناع 
، ومراجع احلنابلة السابقة مع املغين ١٩٧-٣/١٩٦، اية احملتاج ٢/١٠٠األم ) ١(

  .١٠/٩٦، بلوغ األماين ٣/١٢٣
  .٣/٥٢١البيان للعمراين : انظر. وقيل على وجهني عند األصحاب) ٢(
من أهل : الفيلسوف) أبو الوليد(هو حممد بن أمحد، القرطيب املالكي : ابن رشد) ٣(

قرطبة، املعروف بابن رشد احلفيد، تفقّه على مجاعة منهم أبو عبداهللا املازري، له 
. ه٥٩٥قتصد، وخمتصر املستصفى، تويف سنة بداية اتهد واية امل: مصنفات منها

  .٣٧٨، الديباج املذهب ص١/١٤٦شجرة النور الزكية : انظر
  .١/٢٢٢بداية اتهد واية املقتصد ) ٤(
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١١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

دلةاأل
َّ

:  
 t فما رواه أبو هريرة: أما السنة: استدلّ اجلمهور بالسنة، واملعقول

r
 .١(رواه مسلم( .  
أنه علّق الكفَّارة باإلفطار، ووجد هذا اإلفطار من  :وجه الداللة

الرجل واملرأة، وقد حتقّق يف جانبها الوطء، حيث مكنته منه، كما أنه 
حيصل من الرجل بالفعل؛ ألنَّ الصوم عبادة قهر النفس بالكف عن قضاء 
الشهوتني، وقد قضت شهوا كما قضى شهوته، أال ترى أنها ملا 

رام حمض شاركت الرجل فيما تعلق به احلد بقضاء الشهوة مبا هو ح
  .شاركته يف إقامة احلد فكان على كلّ منهما

أنه ملا شاركت املرأة : حينما قالوا- واعترض على وجه الداللة
 الكفَّارة، )٢(بأنَّ احلد ال يشبه: -حلد، فكذا تشاركه يف الكفَّارةالرجل يف ا

اً يف فاحلد خيتلف باختالف احلر والعبد والبكر والثيب، بينما اجلماع عامد
  .ار رمضان ال خيتلف مع افتراقهما يف غري ذلك

فهو أنَّ املرأة حينما طاوعته فإنها : أما استدالل اجلمهور باملعقول
  .هتكت صوم رمضان باجلماع، فلزمتها الكفَّارة كما تلزم الرجل بذلك

                                 
)١ ( وويار ٧/٢٢٧صحيح مسلم مع شرح الن كتاب الصيام، حترمي اجلماع يف 

  .رمضان ووجوب الكفّارة
  .٢/١٠٠األم ) ٢(
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١١٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالسنة واملعقول
  :أما السنة فبما يأيت

 . )١( أصبت أهليrول الرجل للرسول ق  .أ 
؛ ألنَّ )الرجل واملرأة(لفظ أصبت أهلي سؤال عن حكمه وحكمها ف

 ه واقعها وجامعها، وإذا كان هذا قد حصل منها، والنيباإلصابة معناها أن
r ض للمرأةجل ومل يتعرأجاب عن املسألة بكفَّارة واحدة على الر 

ارة عليها، وأنها جمزئة يف األمرين معاً، كيف بذكر، فدلّ على أنه ال كفَّ
 ال وقد بعث النيبrًإىل املرأة اليت رميت بالزنا، وقال إن  )٢( أنيسا

 حكمها لغيبتها عن حضرته، وهذا r، فلم يهمل النيب )٣(اعترفت فارمجها

                                 
 -رضي اهللا عنها–أنَّ عائشة ((: ونص احلديث. البخاري ومسلماحلديث أخرجه ) ١(

أصبت أهلي يف :  قال))((:  فقال إنه احترق، قالrأنّ رجالً أيت النيب : قالت
((:  مبكتل يدعى العرق، فقالrرمضان، فأيت النيب  ((أنا، قال: ، قال :

)) (( .٤/١٦١اري مع فتح الباري صحيح البخ: انظر. اللفظ للبخاري 
 وويوم، باب إذا جامع يف رمضان، صحيح مسلم مع شرح النكتاب الص

  .٢٤١، كتاب الصيام، املوطأ، صيام، كفَّارة من أفطر يف رمضان ص٧/٢٢٢
. الضحاك األسلمي: األسلمي، مذكور يف حديث العسيف، ويقال اسم أبيه: أنيس) ٢(

 .١/١٣٣، أسد الغابة ١/٧٧ اإلصابة  يفترمجته: انظر
، كتاب احلدود، ٢/٣٦صحيح البخاري مع فتح الباري : انظر. احلديث متفق عليه) ٣(

، كتاب احلدود، ١١/٢٠٥وصحيح مسلم مع شرح النووي . باب االعتراف بالزنا
 .باب حد الزنا
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١١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 يدلّ على أنَّ النيبr ،امع كفَّارة أللزمها بذلكلو رأى أنَّ على امرأة ا 
  . )١( يسكت عن حكمها مع احلاجة إىل ذلكومل

  :واعترض على االستدالل برجم املرأة من عدة وجوه
 بني احلد يف كلّ من الرجل واملرأة، )٢(بأن هناك فرقاً: الوجه األول

  .فهو يف جانب الرجل اجللد، بينما هو يف جانب املرأة الرجم
، وذلك أنه حكاية )٣(زمأن هذا غري ال: قال اخلطايب: الوجه الثَّاين

حال ال عموم هلا، وميكن أن تكون املرأة مفطرة بعذر كمرض أو سفر، 
أو تكون مكرهة، أو ناسية لصومها، أو حنو ذلك من األمور، وإذا كان 

  .انتهى كالم اخلطايب. كذلك مل يكن ملا ذكروه حجة يلزم احلكم ا
 أنسياً rعث الرسول ونوقش ما ذكروه بأنَّ قضية ب: الوجه الثَّالث

للمرأة لالستيضاح منها على الفعل من عدمه، ألنها يف قضية مرفوعة 
 وزوجها حاضر، وخمتلف يف احلكم على العسيف بني الرجم rللرسول 

  .واجللد، وهلذا أرسل هلا تتمة للقضية، فهي مغايرة ملسألتنا
 r سكوته:  الشطر اآلخر من االستدالل حينما قالواكما نوقش

بأنَّ احلاجة ى أنَّ ال كفَّارة عليها عن إعالم املرأة بالكفَّارة دليل عل
                                 

، وبلوغ األماين من ٢/٢١٩إحكام أحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ) ١(
  .١٠/٩٦لفتح الرباين أسرار ا

  .٧٣-٣/٧٢املبسوط ) ٢(
  .١١٨-٢/١١٧معامل السنن شرح سنن أيب داود للخطايب ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

ة مل تعترف ذا اجلماع، ومل وء يف ذلك الوقت، ألنَّ املرأة املوط)١(ممنوعة
 ال يوجب حكماً عليها ما مل rتسأل، وأما اعتراف الزوج أمام الرسول 

رأة مبا عرفه من كالم  عن حكم املrتعترف، وحيتمل أنّ سبب سكوته 
  .زوجها بعدم قدرا على القيام بأي كفَّارة

كما استدل القائلون بعدم وجوب الكفَّارة على املرأة   .ب 
 . اخل))((، أو )٢())r :))بقوله 

هل جتد، أو هل :  بقوله)٣( أفرد الكلمةrأنَّ الرسول : وجه الداللة
صرف إىل املخاطب، وهو الرجل اامع، وهذا للمفرد، وهو ين. طعتتس

  .فهذا يدلّ على أنَّ الكفَّارة عليه وحده دون سواه
هلكت : (r للرسول الرجلبقوله : كما استدلّوا .ج 
  . )٤(احلديث...) وأهلكت

                                 
  .٤/١٧٠فتح الباري ) ١(
صحيح البخاري مع فتح الباري : انظر.  ثبتت عند البخاري ومسلم))((رواية ) ٢(

 مع ، صحيح مسلم... كتاب الصوم، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن٤/١٦٣
 وويار رمضان٨/٢٢٤شرح الن كتاب الصيام، باب حترمي اجلماع يف .  

يف موطأ . ، وكذا رواية هل جتد٤/٢٢٢ عند البيهقي ))((: ورواية
 صوم، ٢/١١٣ صيام، كفارة من أفطر يف ار رمضان، والترمذي ٢٤١مالك ص

، أبو داود ١٠٥فعي صباب ما جاء يف كفَّارة الوطء يف ار رمضان، ومسند الشا
  .صيام، باب كفَّارة من أتى أهله يف رمضان)  عون املعبود٢١-٧/٢٠(

  .٤/١٧٠فتح الباري ) ٣(
  .٤/٢٩٣، نيل األوطار ٤/٢٢٧سنن البيهقي ) ٤(
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١١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 )١(وأهلكت دلّ على أنَّ املرأة مشاركة:  قولهأنَّ: وجه الداللة
ي اهلالك ضرورة، ومع هذا كلّه مل للرجل يف اجلناية، ألنَّ اإلهالك يقتض

 يذكر النيبrكفّارة على املرأة .  
 يف احلديث، وأنَّ فيها )٢(أن لفظ وأهلكت غري ثابتةبواعترض عليه 

 أنها ال تدلّ على )٣(فقد ذكر ابن حجر. وعلى صحة ثبوت الزيادة .مقاالً
ي أمثت أ) هلكت(إجياب الكفَّارة على املرأة، بل حتتمل أن يريد بقوله 

، أي كنت سبباً يف تأثيم من طاوعتين فواقعتها، حيث وقع )أهلكت(
  .عليها اإلمث بإطاعتها يل، وال يلزم من ذلك إثبات الكفَّارة أو نفيها

                                 
  .١٠/٩٦بلوغ األماين ) ١(
، فتح الباري ٢٠٧-٢/٢٠٦، التلخيص احلبري ٤٥٣-٢/٤٥٢نصب الراية ) ٢(

  .٤/٢٢٧، سنن البيهقي ٤/١٧٠
أسند الدارقطين يف : وقد دافع صاحب اجلوهر النقي عن هذا احلديث مبا يلي

أبو ثور فقيه معروف، ذكر أن مسلما أخرج وسننه هذا احلديث من رواية أيب ثور، 
عنه صحيحه، فال تترك روايته بسقوطها يف خط رجل جمهول، وحيتمل أنها سقطت 

  .خل ما ذكرها... سهواً وليس من أسقط حجة على من زاد
  .٢٢٨-٤/٢٢٧اجلوهر النقي بذيل سنن البيهقي : انظر

هو أبو الفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين، من أئمة العلم والتاريخ، : ابن حجر) ٣(
أقبل على احلديث ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ، وعلت 

ت، وله مصنفات جليلة شهرته وقصده طالب العلم، تولّى القضاء يف مصر مرا
شذرات : انظر. ه٨٥٢فتح الباري، واإلصابة يف متييز الصحابة، تويف سنة : منها

  .١/١٧٨، األعالم ٧/٢٧٠الذهب 
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١١٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 )١(حيث وقعت على أمر ال أقدر على تكفريه) هلكت(أو املعىن 
  .وأهلكت نفسي مبا فعلته من اقتراف اإلمث

هو أنَّ ف :فَّارة عن املرأة باملعقوللكا على نفي أما استدالهلم
 متعلّق بالوطء من بين جنسه، فكانت على الرجل )٢(الكفَّارة حق مايل

كاملهر، فكما أنَّ املهر متعلق بالوطء وخمتص بالرجل، فكذا الكفَّارة 
  .خمتصة بالرجل
  :القول املختار

وجوب بعد عرض آراء الفقهاء وأدلّتهم ومناقشتها أختار القول ب
  :الكفَّارة على املرأة إذا جومعت وهي مطاوعة خمتارة؛ وذلك ملا يأيت

  .قوة ما استدلّوا به  .أ 
، ألنهما )الرجل واملرأة(أنَّ بيان احلكم للرجل بيان يف حقِّهما   .ب 

  . يف انتهاك حرمة صوم رمضان)٣(اشتركا
 يدلّ r مل يأمر الرجل بالغسل، فهل سكوته rأنّ النيب   .ج 

 ال جيب عليهما غسل، وهذا ما ال يصدقّه أحد، على أنه
والتنصيص على حكم يف حق بعض املكلّفني كاٍف عن 

  .ذكره عن اآلخرين
                                 

  .٤/١٧٠فتح الباري ) ١(
  .٣/١٢٣املغين ) ٢(
  .٤/١٧٠فتح الباري ) ٣(
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١١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 مل يذكر إجياب الكفَّارة على سائر -عليه الصالة والسالم–أنه   .د 
  .الناس غري األعرايب، لعلمهم باستوائهم يف احلكم

  .اآلية )١(h i j  k l Z ]: ويؤيده قوله تعاىل
 حينما أمر الرجل بالكفَّارة ملا كان منه من اجلناية r الرسول أنَّ  .ه 

دليالً على أنَّ على املرأة كفَّارة مثلها؛ ألنَّ الشريعة قد سوت بني 
يف األحكام إالّ يف موضع قام عليه دليل التخصيص، وإذا  )٢(الناس

جب على الرجل لزمها القضاء؛ ألنها أفطرت جبماع متعمد، كما و
  .واهللا أعلم. وجبت عليها الكفَّارة هلذه العلّة كالرجل سواء

  .أن تكون المرأة مكرهة أو نائمة أو نحوهما: الحالة الثَّانية
اتفق الفقهاء على أنَّ املرأة املكرهة على اجلماع يف ار رمضان ال 

  .كفَّارة عليها
  . )٣(ارة عليها وال على الفاعل ا عنهاكما اتفقوا على أنَّ املرأة النائمة ال كفَّ

واختلفوا يف املرأة املكرهة على اجلماع يف ار رمضان، هل على 
  :من أكرهها أن يكفِّر عنها أو ال؟ على قولني

                                 
 .٢٢٨: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٢/١١٧معامل السنن للخطايب ) ٢(
، كشاف القناع ٢/٢٥٠، اخلرشي ٢/٣٨٠ى البداية مع شرح فتح القدير اهلداية عل) ٣(

٢/٣٧٩.  
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١١٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 أنّ املرأة املكرهة على اجلماع ال كفَّارة على من :القول األول
ة، وشافعية، الفقهاء من حنفي )١(وهذا القول جلمهور. أكرهها عنها

  .من املالكية )٢(وحنابلة، وكذا سحنون
.  أنَّ الفاعل ا يكفِّر عنها إن أكرهها مع كفَّارته:القول الثَّاين

  .ومجهور أصحابه )٣(وذهب إىل هذا القول اإلمام مالك
األدلة
َّ

 :  
بأنَّ املرأة املكرهة على اجلماع : استدلّ أصحاب القول األول

 منها معدومة لعدم القصد، فال كفَّارة عليها وال على معذورة، واجلناية
من أكرها عنها، وألنَّ الكفَّارة غرم مايل متعلّق باجلماع، فيختص بالرجل 

  .الواطئ كاملهر، فتكفيه كفَّارة واحدة يف نفسه
قد أكرهها على  )٤(بأنّ الفاعل ا: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

                                 
، اية ٦/٣٣٦، اموع ١/٣٢٧، حاشية الشليب على تبيني احلقائق ٣/٧٣املبسوط ) ١(

، ١/٣٥٧، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٢/٣٧٩، كشاف القناع ٣/١٩٥احملتاج 
 .٢/٤٢٧مواهب اجلليل 

م بن سعيد التنوخي املالكي امللقّب بسحنون، قاٍض فقيه، هو عبدالسال: سحنون) ٢(
انتهت إليه رياسة العلم يف املغرب مع مجاعة من أصحاب مالك منهم ابن القاسم، 
وعنه أخذ املدونة، وعنه أخذ ابنه حممد وابن عبدوس، ألّف كتاب املدونة، تويف 

 .٥/٢٢٤املؤلّفني ، معجم ١/٦٩انظر ترمجته يف شجرة النور الزكية . ه٢٤٠سنة 
 .١/١٩١، املدونة ٢/٢٥٠اخلرشي ) ٣(
 .٢/٥٤املنتقى ) ٤(
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١٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

زاماً عليه أن خيرج عنها الكفَّارة، كما لو ما يوجب الكفَّارة، فكان ل
أكرهها على اجلماع يف احلج.  

بأنَّ اإلكراه على اجلماع يف احلج ال يستوجب أن : ويعترض عليه
يكفّر عن نفسه ويكفّر عنها، فهذا موضع اختالف بني الفقهاء، فبعض 

ه أن يهدي عن املرأة املكرهة، وذلك ألن )١(الفقهاء ال يوجب على الرجل
  .مجاع يوجب الكفَّارة، فال جتب به حال اإلكراه أكثر من كفّارة واحدة

  : القول املختار
بعد عرض القولني وأدلّتهما، يتبين أن القول بأنَّ املكرهة وما شاها 
من ذوات األعذار ال جتب عليها كفَّارة، وال على الواطئ عنها كفَّارة هو 

  :املختار عندي وذلك ملا يأيت
 .اآلية )٢(º   » ¼ ½ Z ¹̧  ¶ ]:  تعاىللقوله  .أ 

((: وما رواه ابن عباس مرفوعاً     
(( .رواه ابن ماجه وغريه)٣(. 

أنَّ رسول : -رضي اهللا عنها–كما يؤيده ما روته أم املؤمنني عائشة   .ب 
((:  قالrاهللا      

                                 
 .٣/٣٣٥املغين ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٨٥سبق خترجيه يف ص) ٣(
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١٢١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

     ((رواه أبو داود وأمحد .  احلديث
 .)١(وابن ماجه والنسائي

فاألدلّة السابقة تدلّ على أنَّ الشريعة اإلسالمية راعت ظروف 
البشر، فال يؤاخذ من ال قدرة له على دفع املنكر، كما أسقطت 

م كاملؤاخذة أو إنزال العقوبة، فجعلت املؤاخذة عنهم بعض األحكا
 .يف حق من كان طائعاً خمتاراً

 يؤيد سقوط الكفَّارة عن كلّ من املكرهة والناسية والنائمة، ما ومما  .ج 
((:  قال-رضي اهللا عنهما–رواه ابن عمر    r


  ((رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري .  احلديث

 .ورجاله ثقات )٢(واألوسط
 يدلّ على اختالف احلكم، وإن احلكم ليس على احلديثفهذا 

  .درجة واحدة على الناس
للرجل من غري عذر وال سفر يدلّ داللة : rفقول الرسول 

  .ال يساوى بغريهواضحة على أنَّ املعذور 
فاإلكراه والنسيان والنوم وزوال العقل، كلها أعذار مسقطة 

  .واهللا أعلم. للكفَّارة، فال يكفِّر املكره هلا عنها لعدم ثبوا عليها
                                 

 .٦٩سبق خترجيه يف ص) ١(
 .١٦٨-٣/١٦٧، جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ١/٢٨١املطالب العالية ) ٢(
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١٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

حكم اجلماع يف قضاء رمضان، أو صوم : املطلب العاشر
  التطوع، أو النذر، أو صوم الكفَّارة

على أنَّ من أفطر  )١( األئمة األربعةاتفق مجهور الفقهاء، ومنهم
بأكل أو شرب أو مجاع يف صوم غري رمضان كصوم النذر، أو التطوع، 

  .أو صوم قضاء رمضان، أو صوم الكفَّارة، فإنه ال جتب عليه الكفَّارة
 خالف ذلك، فأوجب فيه الكفَّارة، ودليله أنَّ )٢(وروى عن قتادة

 فكما جتب الكفَّارة بالوطء يف األداء، جتب كالً صوم عبادة هللا عز وجلَّ،
يف القضاء قياساً على احلج.  

بأنَّ القضاء يفارق األداء، وذلك أنَّ : واعترض على الدليل مبا يلي
األداء متعين بوقت حمترم، فاجلماع فيه جناية على الصوم والشهر مجيعاً، 

لى الصوم فقط، ألنَّ فهو هتك هلما، خبالف القضاء، فاجلماع فيه جناية ع
الوقت غري متعين خبالف الكفَّارة يف احلج، فالفرض والنفل مستويان فيها، 

                                 
 مع الشرح ٥٢٨-١/٥٢٧، حاشية الدسوقي ٣/٧٦، املبسوط ٢/٣٤١شرح فتح القدير ) ١(

، املغين ٢/١٠٠، األم ١/٤٤٣، مغين احملتاج ١٤١الكبري، قوانني األحكام الفقهية ص
 .١/٢٢٤، وانظر بداية اتهد ١/٣٥٧، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٣/١٢٥

رير، أكمه، قال هو ابن دعامة السدوسي أبو اخلطّاب، مفسر، حافظ، ض: قتادة) ٢(
انظر . ه١١٨تويف بواسط سنة . اإلمام أمحد قتادة عامل بالتفسري ووصفه باحلفظ

 .٢٨١، تقريب التهذيب ص١/١٢٢تذكرة احلفّاظ : ترمجته يف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وذلك ألنَّ وجوا حلرمة العبادة وهم فيها سواء، وألنَّ فاسد احلج جيب 
  .املضي فيه دون غريه من العبادات

طوع أنَّ اجلماع يف قضاء رمضان أو النذر أو الت: وحجة اجلمهور
أو الكفَّارة ال يساوي اجلماع يف رمضان؛ ألنَّ رمضان أفضل الشهور، 

. وخمتص خبصائص محيدة ال يشاركه فيها غريه، فال يقاس عليه غريه
  .والنص الدال على ثبوت الكفَّارة جاء بالوطء يف رمضان

عن قضاء رمضان، أو نذر مث وطئ  )١(ومن نوى صوم يوم الشك
 هذا اليوم من رمضان فال جتب الكفَّارة عليه، ألنه مل ينِو أن فيه وتبين أنَّ

  .هذا اليوم من رمضان

من أصبح جنباً من مجاع أو احتالم، : املطلب احلادي عشر
  واحلائض والنفساء تطهران ليالً ومل تغتسال حتى طلع الفجر

ووية صوم من أصبح  )٢(أمجع: قال النأهل هذه األمصار على صح
  .وبه قال مجاهري الصحابة والتابعني. اً، سواء من مجاع أو احتالمجنب

 وويه ال قائل بوجوب الكفَّارة -رمحه اهللا–وعلى قول النن أنيتبي 
  .على من أصبح جنباً من مجاع أو احتالم

 ( ')   & % $ # " ! ]: ويؤيده قوله تعاىل
                                 

 .١/٤٤٣مغين احملتاج ) ١(
)٢ ( ووي٣/٤١٤، وانظر احلاوي ٢٢٣-٧/٢٢٢شرح صحيح مسلم للن. 
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١٢٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

*  + , - /. 0 1 2 3            4  5 6 
7 8 :9 ; <   = > ? @ B A C D E 

F G  H I J K L    M N Z)اآلية )١.  
  .فهذه اآلية تدلّ على إباحة املباشرة حتى يطلع الفجر

أما االغتسال فإنه مل يتعرض له، ومل يستثن وقتاً دون وقت، وهذا 
يدلّ على أنّ كون الغسل قبل الفجر أو بعده ال يؤثِّر يف صحة الصوم، إمنا 

 هو تعمد اجلماع اراً، ويلزم بالضرورة أن يصبح جنباً إذا باشر إىل املؤثِّر
  .طلوع الفجر

وأما إذا انقطع دم احلائض والنفساء يف اللّيل مثّ مل تغتسال حتى طلع 
 -)٢(هذا ما قاله النووي–الفجر صح صومهما، ووجب عليهما إمتامه 
وهو . بغري عذر، كاجلنبسواء تركت الغسل عمداً أو سهواً، بعذر أم 

 لف مما ال يعلم هل صحقول العلماء كافّة إالّ ما حكي عن بعض الس
  عنهم أو ال؟ 

                                 
 .١٨٧: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٧/٢٢٢ صحيح مسلم شرح) ٢(
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١٢٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  الوطء يف الدبر، ووطء البهيمة: املطلب الثَّاين عشر
  : وحيتوي على فرعني

  .الوطء يف الدبر: الفرع األول
  .وطء البهيمة: الفرع الثَّاين

  : لدبرالوطء في ا: الفرع األول
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

أنَّ الوطء يف الدبر يوجب الكفَّارة وسواء كان من : القول األول
 أبو حنيفةنابلة، واحلافعية وشالاملالكية و(وبه قال اجلمهور . ذكر أو أنثى

  .)١()يف أصح الروايتني
وبه قال أبو . )٢(أنَّ الوطء يف الدبر ال يوجب كفّارة: القول الثَّاين

  .)٣(حنيفة يف رواية احلسن
                                 

، اموع ٢/١٠١، األم ١/٥٢٣، حاشية الدسوقي ٢/٤٣٣ مواهب اجلليل )١(
 ، الكايف يف فقه اإلمام ٣/١٢٢، املغين ٣/٣٠، املبدع شرح املقنع ٦/٣٤١

، بدائع الصنائع ٣/٧٩، املبسوط ٢/٣٣٧، شرح فتح القدير ١/٣٥٦أمحد 
٢/١٠٢٦. 

 .٢/١٠٢٦، بدائع الصنائع ٣/٧٩، املبسوط ٢/٣٣٧شرح فتح القدير ) ٢(
هو أبو علي احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف قاضي الكوفة وصاحب أيب حنيفة، : احلسن) ٣(

أدب : كان رأساً يف الفقه، مل خيرجوا له يف الكتب الستة لضعفه، له مؤلّفات منها
 .٢/١٩١، األعالم ٢/١٢انظر شذرات الذهب . ه٢٠٤القاضي، تويف سنة 
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١٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

:  
بأنَّ الوطء يف الدبر جناية عظيمة، وقد قضى به : استدلّ اجلمهور

شهوته، فكانت متكاملة، وأفسد ذا الوطء يوماً من رمضان جبماع، 
 فكان يف إجياب -أي اجلماع يف الفرج أو يف الدبر–وألنَّ اجلميع وطء 

  .الكفَّارة واحد
بأن الوطء يف الدبر ال يتعلّق به : استدلّ أصحاب القول الثَّاينو

وجوب احلد، فال يتعلّق به وجوب الكفَّارة، واجلامع بينهما أنَّ كلّ واحد 
 شرع زجراً فيما يغلب وجوده، والوطء يف -احلد والكفَّارة–منهما 

ة حيث ال الدبر حالة نادرة الوقوع؛ وألنَّ احملل مكروه، فأشبه وطء امليت
  .جتب به كفَّارة

ويعترض على قوهلم أنّ الوطء ال يتعلّق به وجوب احلد :  
رضي اهللا –بأنَّ الوطء يف الدبر فيه احلد والقتل، حلديث ابن عباس 

((:  أنه قالr عن رسول اهللا -عنهما (( . رواه أبو
  .)١(لبيهقيداود، والترمذي، وابن ماجه، وأمحد وا

                                 
 كتاب احلدود، باب من عمل عمل قوم ١٢/١٥٣داود مع عون املعبود سنن أيب ) ١(

 رمذيسنن ابن ماجه ٣/٨لوط، سنن الت ،اللوطي حدود، باب ما جاء يف حد 
، السنن ١/٢٦٩ حدود، باب من عمل عمل قوم لوط، مسند أمحد ٢/٨٥٦

انظر كتب . ٨/١٦إرواء الغليل : انظر. ، وهو صحيح٢٣٢-٨/٢٣١الكربى 
 .٨/٢٨٦، نيل األوطار ٤/١٣، سبل السالم ٣/٥٤٩جامع األصول : التخريج
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١٢٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
  : هو القول بوجوب الكفَّارة ملا يأيت

أنَّ وجوب الكفَّارة يعتمد على اجلناية املتكاملة باإلفطار الكامل   .أ 
بإفساد صوم يوم من رمضان، وقد وجد لوجود اجلماع صورة 

  .ومعىن، وهو رأي اجلمهور
ل، والقول كما يؤيده احلديث السابق الذي يدلّ على حترمي هذا العم  .ب 

بالكفَّارة هو املناسب هلذه احلالة، خصوصاً وأنه يف ار رمضان 
  .وقضى به شهوته

للزنا يف املعىن الذي يستدعي  )١(كما أنَّ الوطء يف الدبر مشارك  .ج 
احلد، وهو الوطء احملرم، فهو داخل حتت الزنا داللة، فضالً عن أن 

  .القرآن سوى بينهما
واخلطاب هنا موجه . )٢(Z~ {  | ]: فقال تعاىل
  .إىل قوم لوط

  .)٣(µ ¶     ̧¹ º » Ź  ]: وقال تعاىل
  .)٤(Z % $ # " ! ]: وقال أيضاً

                                 
 .٧/٢٩٠، نيل األوطار ٢/٣٥٢التشريع اجلنائي ) ١(
 .٢٨: سورة العنكبوت اآلية) ٢(
 .٨١: سورة األعراف اآلية) ٣(
 .١٥: سورة النساء اآلية) ٤(
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١٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .)١(Z > ; : 9 ]: وقال عز وجلَّ
فهذه األدلَّة تدلّ على أن الوطء يف الدبر فاحشة، والوطء يف القبل 

  .فاحشة فسمي أحدمها مبا مسي به اآلخر
((:  أنه قالrاألشعري عن رسول اهللا  )٢(ىكما روى أبو موس

      (( . رواه
٣(البيهقي(.  

فمن عرض هذه األدلَّة يتبين أن الوطء يف الدبر متعلّق به وجوب 
. حمرم شرعاًاحلد، فتتعلّق به وجوب الكفَّارة، وهو فرج مشتهى طبعاً، 

  .واهللا أعلم

                                 
 .١٦: سورة النساء اآلية) ١(

بن سليم، أول مشاهدة خيرب واله عمر هو عبداهللا بن قيس : أبو موسى األشعري) ٢(
: انظر. ه٤٢بن اخلطّاب البصرة كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، تويف سنة 

 .٣٦٣-٥/٣٦٢ وما بعدها، ذيب التهذيب ٢/٣٨٠سري أعالم النبالء 

وضعفه الشيخ . احلديث منكر ذا اإلسناد: وقال البيهقي. ٨/٢٣٣السنن الكربى ) ٣(
 .١/١٢٤ضعيف اجلامع الصغري وزيادته : نظرا. األلباين
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١٢٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :)١(وطء البهيمة: الفرع الثَّاني
  :للفقهاء يف املسألة قوالن

 أنَّ وطء البهيمة يف ار رمضان يوجب الكفَّارة، :القول األول
املالكية، : )٢(وأصحاب هذا القول اجلمهور. سواء أنزل أم مل يرتل

  .والشافعية، واحلنابلة يف املذهب
.  أنَّ وطء البهيمة يف ار رمضان ال يوجب الكفَّارة:القول الثَّاين

  .)٣(واحلنابلة يف رواية وهذا القول للحنفية
أنَّ أصحاب القول األول جعلوه من باب : يفهم من أقوال الفقهاء

تعدية حكم النص الوارد يف اجلماع إىل نظريه وطء البهيمة، فالنص الذي 
  .ة، فكذا يف وطء البهيمةورد يف اجلماع يوجب الكفَّار

أنّ هذا التعليل باطل، ألنَّ : وعند احلنفية وهم أصحاب القول الثَّاين

                                 
كلّ حيوان ال عقل له، وكلّ ما ال نطق له، وذلك ملا يف صورته من : البهيمة) ١(

حميط احمليط . اإلام، وكلّ ذوات أربع قوائم ولو يف املاء ما عدا السباع والطري
 .٥٩ص

، ١٣٧هية ص، القوانني الفق٢/٤٣٣، مواهب اجلليل ١/٥٢٣حاشية الدسوقي ) ٢(
، اإلنصاف ٢/٣٧٧، كشاف القناع ٣/١٩٣، اية احملتاج ٢/٣٧٧روضة الطالبني 

 .١/٣٥٦، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٣/٣١٦
، ٣/١٢٣، املغين ٣/٧٩، املبسوط ٢/٢٩٧، البحر الرائق ٢/٣٣٨شرح فتح القدير ) ٣(

 .ومراجع احلنابلة السابقة
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١٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

مجاع األهل يف تفويت ركن الصوم، فان فوات  )١(مجاع البهيمة ليس نظري
 هوة، وذلك خمتصليمة من قضاء الشالركن معين مبا متيل إليه الطّباع الس

نطبق على مجاع البهيمة؛ ألنها ليست ذه يف حملّ مشتهى، وهذا ال ي
  .الصفة، فكان تعليلهم باطالً لتعديتهم احلكم إىل ما ليس بنظري لألصل

  :األدلة
بأنَّ وطء البهيمة وطء يف فرج موجب للغسل، : استدلّ اجلمهور

  .ومفسد للصوم، وموجب للعقوبة، فأشبه وطء اآلدمية، فالكفَّارة فيه واجبة
ى أنَّ وطء البهيمة ليس كوطء اآلدمية مبا ورد ذكره  علواعترض

  .يف رد احلنفية عليهم سابقاً
 القائلني بعدم الكفَّارة من وطء واستدلّ أصحاب القول الثّاين

بأنَّ الكفَّارة تتحقّق باجلناية الكاملة، وتكاملها يكون بقضاء : البهيمة
ر فيه هذه الصفة، وهي الشهوة يف حملّ مشتهى، ومجاع البهيمة ال تتوفّ

قضاء الشهوة، وليس حمالً يشتهى؛ ألنَّ الطباع السليمة والنفوس املهذبة 
  .تنفر من وطء البهيمة ملغايرا للجنس البشري

ووطء البهيمة ال حتصل به قضاء الشهوة، وإن حصل فهو لشدة 
 فكما أنه ال السفه أو لغلبة الشبق، فهو كمن يقضي شهوته بيده متكلفاً،

  .تتم اجلناية به يف إجياب الكفَّارة، فكذا وطء البهيمة ال جتب به الكفَّارة

                                 
 .١٦٤-٢/١٦٣أصول السرخسي ) ١(
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١٣١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
وهو قول . هو القول بالكفَّارة على من وطء البهيمة يف ار رمضان

اجلمهور؛ ألنه يف فرج، وقد قضى به شهوته يف يوم جتب الكفَّارة بوطء 
  .يشاه وهو وطء النساء

ظم هذا الفعل، مبا رواه ابن عباس ـالمية بينت عـوالشريعة اإلس
r :))قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما–    

((اسما : ما شأن البهيمة؟ فقال: ، قيل البن عب
 كره أن r يف ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول اهللا rمسعت من رسول اهللا 

رواه أبو داود . ))يؤكل من حلمها، أو ينتفع ا، وقد عمل ا ذلك العمل
وابن ماجه وأمحد والبيهقي رمذي١(والت(.  

ووجوب الكفَّارة هو املناسب هلذا العمل حفظاً حلرمات اهللا يف 
  .واهللا أعلم. شهر رمضان املبارك

                                 
 كتاب احلدود، باب فيمن أتى يمة، ١٢/١٥٧ أيب داود مع عون املعبود سنن) ١(

 كتاب احلدود، باب ما جاء ٣/٨ليس هذا بالقوي، سنن الترمذي : وقال أبو داود
هذا حديث ال نعرفه إالّ من حديث عمرو : فيمن يقع على البهيمة، وقال الترمذي

 كتاب احلدود، باب من أتى ٢/٨٥٦بن أيب عكرمة عن ابن عباس، سنن ابن ماجه 
واحلديث صححه . ٨/٢٣٣، السنن الكربى للبيهقي ١/٢٦٩يمة، مسند أمحد 

 .٨/١٣إرواء الغليل . الشيخ األلباين وذكر له عدة شواهد تقويه
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ع وجود العذر الصيام أو الفطر منية تأثري : املبحث الثَّالث
  وعدمه على من جامع زوجته

  :ويشتمل على مخسة مطالب

  .من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث جامع: املطلب األول
  .من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث زال عذره فجامع: املطلب الثَّاين
  .من نوى الصوم وهو مقيم مث سافر يف أثناء النهار فجامع: املطلب الثَّالث

من قدم من سفر قبل غروب الشمس وهو مفطر : ب الرابعاملطل
  فوجد امرأته طاهرة من حيض أو نفاس فجامعها فما احلكم؟

  .من جامع عمداً مث طرأ له سبب يبيح الفطر: املطلب اخلامس
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١٣٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث جامع: املطلب األول
  :للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أقوال

 أنَّ من نوى الصوم يف سفره مث أفطر ولو باجلماع فال :األولالقول 
احلنفية، والشافعية واحلنابلة يف  )١(وهذا القول للجمهور. كفَّارة عليه

  .املذهب، ورواية لإلمام مالك
  .وقال القرطيب وعليه أكثر أصحابه إالّ عبدامللك

ا: )٢(وقال ابن عبدالربعندي و أقولهذه الرواية أصح .  
 أنَّ من نوى الصوم يف سفره مث أفطر باجلماع فعليه :القول الثَّاين

وهذا القول مروي . الكفَّارة، وإن أفطر باألكل أو الشرب فال كفَّارة عليه
  .)٣(عن عبدامللك من املالكية، ورواية للحنابلة

م  أنَّ من أفطر عامداً من غري عذر بعد أن نوى الصيا:القول الثَّالث
  .يف املشهور )٤(وهذا القول للمالكية. يف سفره، فعليه الكفَّارة

                                 
، اموع ٣/١٨٢، اية احملتاج ٢/٣١٢، البحر الرائق ٢/٤٣١حاشية ابن عابدين ) ١(

، اجلامع ٣/١٠٢، املغين ٢/٣٦٣القناع ، كشاف ٣/٣٢١، اإلنصاف ٦/٢٦١
 .١/٣٣٨، الكايف يف فقه أهل املدينة ٢/٢٨٠ألحكام القرآن للقرطيب 

)٢ (القرطيب أبو عبداهللا، حمدث، حافظ، إمام : ابن عبدالرب هو يوسف بن عبداهللا املالكي
 االستذكار والتمهيد، تويف: عصره يف احلديث واألثر، صاحب املصنفات العظيمة منها

 .٣/٤٤٥، وفيات األعيان ٣/١١٢٨تذكرة احلفّاظ : انظر ترمجته يف. ه٤٦٣سنة 
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، والكايف يف فقه أهل املدينة املرجعني : انظر) ٣(

 .السابقني، وانظر مراجع احلنابلة السابقة
 .١/١٨٠، املدونة ١/٥٣٥حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري ) ٤(
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١٣٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بالنظر يف آراء الفقهاء يتبين أنَّ أصحاب القول األول ال يرون كفَّارة 
  .، أي ولو كان الفطر جبماع)١(على من نوى الصوم يف سفره مث جامع

جبوا الكفَّارة أما أصحاب القول الثَّاين ففرقوا بني أنواع الفطر، فأو
  .إذا كان الفطر جبماع، ومل يوجبوها إذا كان بغريه

أما أصحاب القول الثَّالث فأوجبوا الكفَّارة بأي فطر كان من أكل 
  .أو شرب أو مجاع

نصوا على أنَّ املريض الذي جيوز له الفطر يأخذ حكم  )٢(واحلنابلة
أو شرب أو مجاع وال املسافر إذا نوى الصوم فله الفطر مبا شاء من أكل 

  .جتب عليه الكفَّارة
األدلة
َّ

:  
  :بالسنة واملعقول: استدلّ أصحاب القول األول

(( -رضي اهللا عنهما–فما رواه جابر بن عبداهللا : أما السنة
 r          )٣( 

                                 
ذا القيد باجلماع إمنا ينطبق على مذهب الشافعية واحلنابلة؛ ألنهم ال يرون الفطر ه) ١(

 .باألكل أو الشرب مطلقاً موجباً للكفّارة، كما سيأيت يف موضعه
 .مراجع احلنابلة السابقة: انظر) ٢(
موضع بناحية احلجاز بني مكّة واملدينة، وهو واد أمام عسفان : كراع الغميم) ٣(

معجم : انظر. ية أميال، وهذا الكراع جبل أسود يف طرف احلرة ميتد إليهبثمان
 .٤/٤٤٣البلدان 
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١٣٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو


((.رواه مسلم )١(.  

  .)٢(ومثله بلفظ آخر يف البخاري
يف جواز الفطر للمسافر إذا  )٣(أنَّ هذا نص صريح :وجه الداللة

 بأي مفطر سواء أكان أكالً أو صام، وما دام األمر كذلك فله أن يفطر
شرباً أو مجاعاً، والفطر ال يتجزأ، عالوة على أنه ال جيب على املسافر 
الصائم االستمرار يف الصوم لوجود الرخصة، فال جتب عليه الكفَّارة 

  .جبماعة يف سفره كمن جامع يف صوم التطوع
ه الفطر بأكل أو شرب هو أنَّ من أبيح ل ف: باملعقولوأما استدالهلم

جبماع، كمن مل ينِو الصوم وال كفَّارة عليه حلصول الفطر  )٤(فله الفطر
  .بالنية قبل الفعل فيقع اجلماع بعده

كما أنَّ السبب املبيح للفطر قائم وهو السفر فأحدث شبهة، والكفَّارة 
ارة ال تستحق إالّ ال جتب مع الشبهة فهي مبرتلة احلد، والدليل عليه أنَّ الكفَّ

                                 
)١ ( وويوم والفطر ٧/٢٣٢صحيح مسلم مع شرح النكتاب الصيام، باب جواز الص 

 .يف شهر رمضان للمسافر
 كتاب الصوم، باب من أفطر يف السفر ٤/١٨٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

 . الناسلرياه
 .٣/١٠٢املغين البن قدامة ) ٣(
 .٢/٣٦٣كشاف القناع ) ٤(
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١٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بوجود إمث خمصوص، كاحلدود، وملا كانت احلدود تسقطها الشبهة كانت 
الكفَّارة مبرتلتها، فالفطر يف حال السفر مانع لوجوب الكفَّارة أشبه عقد 
النكاح، وملك اليمني يف إباحتهما للوطء، فهما مانعان من وجوب احلد يف 

  . مانع من وجوب الكفّارة يف السفرفهو. )١(حالة اجلماع، فهذا مثله
بأنَّ املسافر قد رخصت له الشريعة : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

الفطر يف سفره ليقوى ذا الفطر على السفر، وهو إنما يتقوى مبا يأكله أو 
يشربه، واجلماع ال يقويه بل يضعفه عن السفر، فمن هنا وجبت الكفَّارة إذا 

ع، يف حني ال تلزمه الكفَّارة إذا أفطر بأكل أو شرب وحنوه، ملا أفطر باجلما
  .سبق، فمن جامع يف السفر بعد أن نوى الصوم كان كمن جامع يف احلضر

بأنَّ املسافر ال جيب عليه املضي يف الصوم، وذا : واعترض عليه
  .احلاضر، فإنه جيب عليه املضي يف الصوم )٢(يفارق

بأنَّ املسافر يف رمضان يسرت له : القول الثَّالثواستدلّ أصحاب 
الشريعة اإلسالمية السبل، فهو خمير بني الصوم والفطر وال حرج، فهذا 
املسافر ملّا اختار الصوم وبيته كان لزاماً عليه أن يصوم، وال جيوز له أن 

ر يف يوم يفطر فعندما يفطر عامداً من غري عذر، فعليه الكفَّارة؛ ألنه أفط
  .هو صائم فيه من شهر رمضان

                                 
 .١/٢١٦أحكام القرآن للجصاص : انظر) ١(
 .٣/١٠٢املغين البن قدامة ) ٢(
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١٣٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
القول األول لقوة األدلَّة وخلّوه من املعارضة، فاألحاديث ثابتة يف 

  .جواز الفطر ملن كان صائماً يف سفره
   ¡ �     ~ { | } ]: ويؤيده قول اهللا تبارك وتعاىل

¢ £  ¤ ¦¥ § ̈ © ª  « ¬ ®  ̄ Z )اآلية )١.  

  من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث زال عذره فجامع: ايناملطلب الثَّ
اختلف الفقهاء فيمن نوى الصوم وهو مسافر أو مريض مث زال 

  :سفره أو مرضه فجامع، هل عليه كفَّارة أو ال؟ على قولني
  .)٢(وهذا القول للحنابلة.  عليه كفَّارة:القول األول
فره أو مرضه مث زال عذره  أنّ من نوى الصوم يف س:القول الثّاين

وهذا . بأن قدم املسافر أو شفي املريض مث جامع فال جتب عليهما الكفَّارة
  .)٣(القول للحنفية واملالكية

األدلة
َّ

:  
بأنَّ املريض أو املسافر قد رخص اهللا سبحانه : يستدلّ للحنابلة

أو وتعاىل هلما الفطر يف رمضان، وهذه رخصة متعلّقة حباليت املرض 
                                 

 .١٨٥: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٣/١٣٥املغين ) ٢(
 .١٣٩، قوانني األحكام الفقهية ص٣/١٣٧املبسوط ) ٣(
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١٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

السفر، فإذا مل يأخذا ذه الرخصة وهي الفطر ونويا الصوم ومها على 
حالتهما من املرض أو السفر مث زال العذر الذي وجدت بسببه الرخصة 
فيكونا يف عداد الصائمني املقيمني، فيجري عليهما ما جيري على 

  .الوطءالصائمني اآلخرين من أحكام الصيام كوجوب الكفَّارة يف حالة 
بأنَّ املريض أو املسافر :  على عدم الكفَّارةواستدلّ احلنفية واملالكية

كان هلما الفطر يف أول النهار، وكذلك لو كان صحيحاً مقيماً يف أول 
النهار مث مرض يف آخره أو سافر ألنه ملا عجز عن الصوم بسبب املرض 

اجبة عليه بفطره هذا، ألنَّ السفر يف صار الفطر مباحاً له، والكفَّارة غري و
األصل مبيح للفطر، فإذا اقترن بالسبب املوجب للكفَّارة يكون مورثاً 

  .شبهة، والشبهة مسقطة للكفَّارة
  :القول املختار

ويؤيده ما رواه مالك يف . القول بالكفَّارة لقوة ما استدلّوا به
t((: )١(املوطأ

((.  
أن هذا األثر املروي عن عمر يدلّنا على أنه إذا زال  :وجه الداللة

العذر الذي وجد بسببه الرخصة تعين الصوم، وإذا تعين الصوم تعلّقت به 
  .واهللا أعلم. أحكامه

                                 
 .ب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده يف رمضان كتاب الصيام، با٢٤٠املوطأ ص) ١(
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١٣٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  لصوم وهو مقيم مث سافر يف أثناء النهار فجامعمن نوى ا: املطلب الثَّالث
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 أنَّ من نوى الصوم وهو مقيم مث سافر فله الفطر مبا :القول األول
وهذا القول للحنفية، ومشهور مذهب . شاء، فإن جامع فال كفَّارة عليه

  .)١(املالكية، واحلنابلة يف املذهب
وهذا القول للشافعية، وبعض املالكية، :  عليه الكفَّارة:اينالقول الثَّ

٣(، ورواية للحنابلة)٢(واختاره ابن العريب(.  
األدلة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالسنة واملعقول

: بن جبري، قال )٤(فما رواه عبيد: أما السنة   )٥( 

                                 
، ١/٥٣٥، الشرح الكبري ١/١٨٠، املدونة ٣/٦٨، املبسوط ٢/٣١٢البحر الرائق ) ١(

 .٢٩٠-٣/٢٨٩، اإلنصاف ٢/٣٦٤كشاف القناع 
هو حممد بن عبداهللا بن حممد األشبيلي املالكي أبو بكر، من حفاظ : ابن العريب) ٢(

 أيب حامد وأيب بكر الشاشي، مجع وصنف وبرع يف األدب احلديث، خترج باإلمام
والبالغة، وبعد ِصيـته، له مصنفات منها أحكام القرآن، وعارضة األحوذي، تويف 

 .٣/١٢٩٤تذكرة احلفّاظ : انظر. ه٥٤٣سنة 
، أحكام القرآن البن العريب ٣/١٨٢، اية احملتاج ٢٦٢-٦/٢٦١اموع شرح املهذب ) ٣(

 . مع اإلنصاف املرجع السابق٣/١٦، املبدع شرح املقنع ٢/٥١قى للباجي ، املنت١/٨٣
هو القبطي موىل أيب بصرة، يقال كان ممن بعث به املقوقس مع مارية، : عبيد بن جبري) ٤(

 .٧/٦١ذيب التهذيب : انظر. ه٧٤فعلى هذا له صحبه، تويف باإلسكندرية سنة 
 - بضم احلاء وفتح امليم–وقيل محيل هو مجيل بن بصرة الغفاري، : أبو بصرة) ٥(

= 
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١٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

r)١( 
            

      
r .٢(رواه أبو داود، وأمحد(  

احلديث يدلّ على جواز الفطر للمسافر قبل أنَّ هذا  :وجه الداللة
الذي أراد السفر منه، كما أن قول الصحايب من  )٣(خروجه من املوضع

 وقد صرح هذا الصحايب بأنَّ rالسنة ينصرف إىل سنة رسول اهللا 
  .اإلفطار للمسافر قبل جماوزة البيوت من السنة
  . رجاله ثقاتأنّ )٤(وهذا احلديث قال عنه يف نيل األوطار

                                  
=  

وهو أكثر، حدث عن عمرو بن العاص وأيب هريرة، شهد فتح مصر، ومات 
 ا، روى عن النيبr .تقريب ٤/٢١اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر ،

 .٣٩٥التهذيب ص
 .هي املدينة اليت بناها عمرو بن العاص يف مصر، واملعروفة اآلن بالقاهرة: الفسطاط) ١(

 .٤/٢٦٤معجم البلدان : انظر
 كتاب الصيام، باب مىت يفطر املسافر إذا ٧/٥٤سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(

، ترتيب ١١٨-١٠/١١٧(، مسند أمحد ٤/٢٤٦خرج، السنن الكربى للبيهقي 
 .كتاب الصيام، باب مىت يفطر املسافر) املسند

 .٤/٣١١نيل األوطار ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
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١٤١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

هو أنَّ هذا املقيم كان من أهل الصوم، ف : باملعقولأما استدالهلم
فلما خرج مسافراً كان من أهل الفطر؛ ألنَّ السفر عذر طرأ، فكان 
كاملرض يطرأ عليه، فمن هنا سقطت عنه الكفَّارة لوجود الرخصة 

  .باإلفطار يف السفر
 عليه لتمكن الشبهة، وذلك كما أنَّ من أفطر يف سفره فال كفَّارة

بسبب اقتران اإلباحة للفطر وهي السفر، وكفَّارة الفطر تسقط بالشبهة، 
كما أنَّ السفر لو قارن ابتداء الصوم لكان كافياً يف إسقاط الكفَّارة، فإذا 

  .طرأ بعد الصيام أبطل حكم الكفَّارة
فيه بأنَّ الوقت الذي حصل  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

اجلماع يوم من أيام رمضان، ومجاعه حصل تعمداً وصادف صوماً قبل 
  .سفره والسفر ال يبطل الكفَّارة

بأننا ال ننكر أنَّ هذا اليوم من أيام رمضان، ولكن : ويعترض عليه
هذا ثابت يف حق املقيم الذي مل ينشئ سفراً، وأما من بدأ بالسفر 

 أن يفطر مبا شاء مما هو ممنوع على غريه من فالرخصة يف حقّه ثابتة، فله
  .املقيمني الصائمني

وأما قولكم السفر ال يبطل الكفَّارة فهو صحيح يف حق من 
وجبت عليه الكفَّارة، وهو مقيم، أما من بدأ بالسفر قبل أن جتب 

  .عليه الكفَّارة فال
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١٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
يوم سافر فيه، سواء خرج القول بعدم الكفَّارة على من جامع يف 

  :قبل الفجر أو بعده، وسواء أفطر يف أول النهار أو يف آخره؛ ملا يأيت
 .لقوة األدلَّة يف ذلك  .أ 
r((: ويؤيده ما رواه ابن عباس قال  .ب 

 
(( .رواه البخاري)١(.  

((: بن كعب قال )٢( ما رواه حممدكما يؤيده  .ج   
          

        (( رمذيرواه الت 
والد ٣(ارقطينوالبيهقي( .رمذيوإسناده حسن: قال الت.  

                                 
 كتاب الصوم، باب من أفطر يف السفر ٤/١٨٦يح البخاري مع فتح الباري صح) ١(

 .لرياه الناس
 القرظي املدين من حلفاء األوس، كان أبوه من سيب حممد بن كعب بن سليم) ٢(

: انظر. ه١٠٨قريظة، سكن الكوفة مث املدينة، ثقة عامل كثري احلديث، تويف سنة 
 .٤٢٢-٩/٤٢٠ذيب التهذيب 

 كتاب الصوم، باب من أكل مث خرج يريد سفراً، السنن ٢/١٤٧ن الترمذي سن) ٣(
، ٤١٢-٦/٤١١، جامع األصول ١٨٨-٢/١٨٧، سنن الدارقطين ٤/٢٤٧الكربى 

 .٤/٣١١نيل األوطار 
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١٤٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

كان الصحابة حني ينشئون السفر : -رمحه اهللا– )١(قال ابن القيم
 )٢(rيفطرون من غري اعتبار جماوزة البيوت، وخيربون أن ذلك سنته وهديه 

  .مث ساق األثر املروي عن عبيد بن جبري، واألثر املروي عن أنس ابن مالك
ذا كثرية، اليت تدلّ على ثبوت الرخصة للمسافر، واألدلَّة يف ه

، rوالصحابة األجالء هم أحرص الناس على اتباع سنة رسول اهللا 
فاألثران املرويان عن أيب بصرة، وأنس بن مالك يدالّن على أن من السنة 
ملن أراد السفر أن يفطر، ولو كان ذلك عند البيوت، فكيف ميكن القول 

  .واهللا أعلم. ارة يف ذلكبوجوب الكفَّ

                                 
هو مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، اتهد : ابن القيم) ١(

سفر : ديد احملبة للعلم وكتابته، له مصنفات كثرية منهااملطلق الفقيه احلنبلي ش
: انظر. ه٧٥١اهلجرتني، وباب السعادتني، وذيب سنن أيب داود، تويف سنة 

 .٦/١٦٨ وما بعدها، شذرات الذهب ٢/٤٤٧كتاب الذيل على طبقات احلنابلة 

 .٢/٥٦زاد املعاد ) ٢(
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١٤٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

من قدم من سفر قبل غروب الشمس وهو مفطر : املطلب الرابع
فوجد امرأته طاهرة من حيض أو نفاس فجامعها، هل تلزمه 

  كفَّارة أو ال؟
ومنهم األئمة األربعة إىل أنه ال كفَّارة عليه واحلالة  )١(اتفق العلماء

م، وصوم اليوم الذي حصل فيه هذه، ألنَّ كالً منهما مفطر، وليس بصائ
اجلماع مل يكن مستحقاً عليهما، فالرجل كان مسافراً، ومفطراً، واملرأة 
كانت مفطرة بعذر احليض أو النفاس، فالسفر املوجود يف أول النهار، 
واحليض أو النفاس املوجود يف أول النهار كان شبهة مانعة من وجوب 

 صوم يوم واحد ال يتجزأ يف االستحقاق ومل الكفَّارة عليهما، كما أنَّ
  .حيصل منهما انتهاك للصوم

  .)٢(وعند األوزاعي أنه ال جيوز وطؤها

                                 
، قوانني األحكام الفقهية ١/٣٤٠، الكايف يف فقه أهل املدينة ٣/٧٦املبسوط ) ١(

 .٣/٣٥، املبدع شرح املقنع ٢/١٠١، األم ١٤٠ص

 .٦/٢٦٣اموع ) ٢(
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١٤٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  من جامع عمداً مث طرأ له سبب يبيح الفطر: املطلب اخلامس
 الفقهاء على أنَّ من جامع عمداً مث سافر من يومه  )١(اتفقت كلمة

نه أفسد يوماً واجباً صومه من رمضان فال تسقط عنه الكفَّارة، وذلك أل
جبماع موجب للكفَّارة، فهو قد هتك حرمة الصوم، كما أنَّ السفر ال 
ينايف الصوم، فتحقّق هتكه من جانبه، وألنَّ السفر اسم للخروج من 
مكان إىل آخر، وليس فيه معىن يوجب تغيري الطبيعة من الصحة إىل 

  .داً وقت اجلماعالفساد، ومل يكن املرخص موجو
  :وهذا املطلب حيتوي على فرعني

  .إذا جامع يف ار رمضان مث حاضت املرأة أو نفست: الفرع األول
  .إذا جامع يف ار رمضان مث مرض: الفرع الثَّاين

  .إذا جامع ثم حاضت المرأة أو نَِفست: الفرع األول
  :للعلماء يف هذه املسألة قوالن

فَّارة ثابتة يف حق املرأة اليت حاضت بعد اجلماع يف  أنَّ الك:القول األول
  .)٣(ليلى )٢(ار رمضان، وهذا القول للمالكية واحلنابلة وابن أيب

                                 
، الروض املربع ١/٤٤٤، مغين احملتاج ١/١٩٢، املهذب ٧٦-٣/٧٥املبسوط ) ١(

 .١٢٦-٣/١٢٥، املغين ١/١٤٢
نصاري، الكويف، هو أبو حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، وقيل امسه داود، األ: ابن أيب ليلى) ٢(

الفقيه، كان صاحب قرآن وسنة، من أصحاب الرأي، مفيت الكوفة وقاضيها، مات سنة 
 .١/٢٢٤، شذرات الذهب ١/١٧١تذكرة احلفّاظ : انظر ترمجته يف. ه١٤٨

 .٧٦-٣/٧٥، املبسوط ١٢٦-٣/١٢٥، املغين ١/٣١٣، اإلقناع ١/١٩١املدونة ) ٣(
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١٤٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أنّ من جامع مثّ حاضت املرأة أو نفست سقطت عنها :القول الثاين
  .)١(وهذا القول للحنفية والشافعية. الكفَّارة
األدلة
َّ

:  
بأنَّ احليض أو النفاس حصال بعد : ولاستدلّ أصحاب القول األ

قيام السبب املوجب للكفَّارة وبعد أن متّ الفطر، فوجبت الكفَّارة ديناً يف 
الذمة، واحليض والنفاس ال ينافيان بقاء الكفَّارة كما أنهما مل يصادفا 

  .صوماً هنا، فاعتراضهما جاء بعد انتفاء الصوم
بأنَّ احليض دم جمتمع خيرج شيئاً فشيئاً، : واستدل أصحاب القول الثَّاين

  .فهو موجود وقت مجاعها، لكنه مل يظهر، فهذا مانع من وجوب الكفَّارة
بأنَّ قولكم أنه موجود وقت مجاعها، فهذا ال مينع وجوب : ويعترض عليه

الكفَّارة، ألنَّ اجلماع حصل قبل أن يظهر املبيح للفطر، والشريعة اإلسالمية 
لى أداء الواجب، ومنها الكفَّارة، وقد حصل اجلماع املوجب للكفَّارة حريصة ع

قبل أن يظهر مانع من ذلك، كما أنّ ما مل يظهر ال حكم له مثل نواقض الوضوء 
  .موجودة يف اجلسم، ولكنها إذا مل تظهر فال ينتقض الوضوء

  :القول املختار
إن أعقبه يف القول بالكفَّارة يف حالة اجلماع يف يوم من رمضان، و

نفس اليوم حيض أو نفاس قياساً على من جامع مث سافر، فكما أنَّ 
  .الكفَّارة ال تسقط عنه، فكذا هنا
                                 

 .١/٤٤٤تاج  مرجع احلنفية السابق، ومغين احمل)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٤٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  إذا جامع في نهار رمضان ثم مرض: الفرع الثَّاني
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

وهذا القول للمالكية . أنّ الكفَّارة ال تسقط: القول األول
  .)١(ألظهر، واحلنابلة، وزفر، وابن أيب ليلىوالشافعي يف ا

أنّ الكفَّارة تسقط عمن جامع يف يوم من رمضان مث : القول الثَّاين
  .)٢(وهذا القول للحنفية، والشافعي يف قول. مرض
األدلة
َّ

:  
بأنَّ املرض عذر طرأ بعد :  الكفَّارة عليهتاستدلّ القائلون بثبو

ال يسقطها املرض، والكفَّارة وجبت وجوب الكفَّارة على من جامع، ف
جبماعه، واملرض ال ينايف بقاء الكفَّارة، كما أنَّ املرض مل يصادف صوماً 

  .حيث فسد الصوم باجلماع، فوجود املرض ال معىن له بعد وجوب الكفَّارة
بأنَّ استحقاق الصوم يف يوم واحد : واستدلّ القائلون بسقوط الكفَّارة

أخرج جزء منه عن أن يكون ليوم يرتبط بعضه ببعض، فإذا ال يتجزأ، ألنَّ ا
فيه مستحقاً، واملرض ينايف الصوم فيه مستحقاً خرج أوله عن أن يكون الصوم 

استحقاق الصوم، فوجوده يف آخر النهار يورث شبهة املنافاة الستحقاقه يف 
  .أوله، وهلذا ال جتب على من جامع مث مرض يف نفس اليوم كفَّارة

                                 
، ١/٣١٣، اإلقناع ١/١٩٢، املهذب ٣/١٩٨، اية احملتاج ١٩٣-١/١٩٢املدونة ) ١(

 .٧٦-٣/٧٥، املبسوط ١٢٦-٣/١٢٥، املغين ٣/٣٥املبدع شرح املقنع 
 .٣/١٩٨، اية احملتاج ١/١٩٢، املهذب ٧٦-٣/٧٥املبسوط ) ٢(
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١٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ما أنَّ يف املرض معىن يوجب تغيري الطبيعة من الصحة إىل الفساد ك
وهذا حيدث يف الباطن، مث يظهر أثره يف الظّاهر، فمرضه يف ذلك اليوم 
دليل على أنه كان موجوداً وقت مجاعه، لكنه مل يتبين يف الظّاهر، فكان 

ارة، املرخص لإلفطار موجوداً وقت اجلماع، فهذا مانع من وجوب الكفَّ
كما أنَّ حدوث املرض يف آخر النهار أورث شبهة يف الوجوب، وهذه 

  .الكفَّارة ال جتب مع الشبهة
  . مبا ذكرناه يف املسألة اليت قبلها، فال داعي للتكرار:ويعترض عليه

  :القول املختار
القول بعدم سقوط الكفَّارة؛ ألنه جامع متعمداً يف يوم هو صائم فيه 

، ووجبت عليه الكفَّارة قبل حصول العذر، كمن جامع من أيام رمضان
  .مث سافر
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١٤٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  الفطر باألكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً: املبحث الرابع
اختلف الفقهاء يف األكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً، هل 

  :يوجب الكفَّارة أو ال؟ على قولني
باألكل أو الشرب ال أنَّ اإلفطار يف ار رمضان : القول األول
  .)١(وهذا القول للشافعية واحلنابلة وأهل الظَّاهر. يوجب الكفَّارة مطلقاً

أنّ اإلفطار باألكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً : القول الثاين
  .)٢(وهذا القول للحنفية واملالكية. يوجب الكفَّارة

  :سبب اخلالف
فطر باألكل أو الشرب على امل )٣(هو اختالفهم يف جواز قياس

اجلماع، فمن رأى أنّ شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل 
احلكم واحداً، وهو وجوب الكفَّارة، ومن رأى أن الكفَّارة وإن كانت 
عقاباً النتهاك حرمة الصوم، إالّ أنها يف اجلماع أشد منها يف غريه قال 

  .ة خاصة باجلماع فقطبعدم الوجوب، والكفَّارة املغلّظ
                                 

، املغين ٢/٣٨١ع ، كشاف القناع عن منت اإلقنا١/١٩٠، املهذب ٢/١٠٠األم ) ١(
 .٣/٣٦، املبدع شرح املقنع ١١٦-٣/١١٥

، ٢٥٣-٢/٢٥٢، اخلرشي ٧٤-٣/٧٣، املبسوط ١٠٢٧-٢/١٠٢٦بدائع الصنائع ) ٢(
 . مع التاج واإلكليل٢/٤٣٤مواهب اجلليل 

 .١/٢٢١بداية اتهد ) ٣(
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١٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

:  
بأنَّ األصل عدم الكفَّارة إالّ فيما ورد : استدلّ أصحاب القول األول

أي (به الشرع، والشرع أوجب الكفَّارة باجلماع، وهذا أفطر بأكل أو شرب 
، فال جتب عليه الكفَّارة، وألنَّ اجلماع أغلظ، واحلاجة إىل الزجر )بغري مجاع

حلكم يف التعدي به آكد، كما أنه ليس هناك إمجاع على وجوب عنه أمس، وا
  .الكفَّارة باألكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً

يف إجياب الكفَّارة هو اجلماع يف ار رمضان  )١(فثبت أن املؤثر
  .عمداً، وأنَّ الوقاع هو الِعلّة عند الشافعية واحلنابلة

  . بالسنة، والقياس، واملعقولواستدلّ أصحاب القول الثَّاين
  : فبما يليأما السنة

t ما رواه أبو هريرة   - أ   r   
 .

 .)٢(رواه مسلم
 فَِهم من tهذا احلديث يدلّ على أنَّ أبا هريرة  :وجه الداللة
 أو -عليه الصالة والسالم–وال اليت يشاهدها يف قضائه خصوص األح

مسع ما يفيد أن إجياا عليه باعتبار اإلفطار ال باعتبار خصوص اإلفطار 
  .فيصح التمسك

                                 
 .١٨٦-١٨٥أصول الفقه اإلسالمي ص) ١(
 .١١٦سبق خترجيه يف ص) ٢(
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١٥١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  : احلديث املروي بلفظ أفطر وما شاه باآليتونوقش
قعت هنا على املقيد يف األحاديث األخرى حنو و )١(أن لفظ أفطر حممولة: أوالً

  .أفطر جبماع: على امرأيت وحنوها مما يدلّ على الوطء وكأنه قال
 أمر الذي أفطر يف rمجيع األحاديث اليت وردت بلفظ أنّ النيب : ثانياً

  : شهر رمضان بكفَّارة الظَّهار ال ختلو من
أنها ضعيفة حيث أنه اختصار وقع من بعض الرواة؛ فقد روى  .١

  . أهله يف ار رمضانمفسراً يف قصة الواقع على
كلّ حديث ورد يف هذا الباب مطلقاً من وجه فقد ورد من وجه آخر  .٢

 ة الواقع على امرأته، وقال ال يثبت عن النيبه يف قصمفسراً بأنr يف 
  .)٢(وهذان اجلوابان أوردمها البيهقي يف سننه. الفطر باألكل شيء

((:  قولهrما روي عن النيب   -ب  
(()٣(. 

 سوى بني املفطر يف ار رمضان وبني rأنَّ النيب : وجه الداللة
املظاهر، ومعلوم أن املظاهر ثابتة الكفَّارة يف حقّه بنص القرآن والسنة 

  .الشريفة، فيكون من أفطر يف ار رمضان متعمداً عليه الكفَّارة
                                 

 .٤/١٦٥شرح صحيح اإلمام البخاري فتح الباري ) ١(
 .٤/١٢٩السنن الكربى ) ٢(
 أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفّارة rروى البيهقي حنوه عن جماهد أنّ النيب ) ٣(

 .٤/٢٢٩السنن الكربى : انظر. الظّهار
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١٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 .)١(غريب ذا اللّفظبأنَّ احلديث : ونوقش
:  فقالrجاء رجل إىل النيب ((:  قالtما رواه أبو هريرة   -ج 

 ))((: إنَّ اآلخر وقع على امرأته يف رمضان؟ فقال
  .)٢(رواه البخاري. احلديث

االستدالل مبواقعة األعرايب، وهو أنَّ الكفَّارة يف : وجه الداللة
 إفساداً لصوم رمضان متعمداً، واألكل أو الشرب املواقعة وجبت لكوا

إفساد لصوم رمضان متعمداً، فكان إجياب الكفَّارة يف اجلماع إجياباً يف 
  .األكل  والشرب داللة

ميكن أخذ وجه تفسري من إجياب الكفَّارة على اامع : وقالوا
 أنَّ إفساد صوم يوم من رمضان ذنب، ورفع الذنب واجب عقالً: بقوهلم

وقد ورد يف . وشرعاً لكونه قبيحاً، والكفَّارة رافعة للذنب، ألنها حسنة
الشريعة كون احلسنات من التوبة، واألعمال الصاحلة رافعة للسيئات إالّ 
أنَّ الذّنوب خمتلفة املقادير وكذا روافعها ال يعلم مقاديرها إالّ اهللا، فمىت 

جد مثل ذلك الذنب يف ورد الشرع بإجياب رافع خاص يف ذنب وو
  .موضع آخر كان إجياب الرافع فيه ثابتاً بالنص ال بالتعليل والقياس

                                 
، وقال ابن حجر مل أجده هكذا واملعروف يف ذلك قصة الذي ٢/٤٤٩نصب الراية ) ١(

 .٢٧٩الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ص: انظر. نجامع يف رمضا
 كتاب الصوم، باب اامع يف رمضان هل ٤/١٧٣صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

 .اخل...يطعم أهله من الكفَّارة
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١٥٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

يا رسول : أنَّ رجالً قال((: ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه  -د 
: قال. نعم:  قال))((: أفطرت يف رمضان؟ فقال! اهللا

))(()١(.  
 فهم من rوالرسول . )٢( يف املسألةأن هذا نص :وجه الداللة

سؤال الرجل الفطر مبا حيوجه إليه كاملرض والسفر، وهذا حاصل باألكل 
  . فيه الكفَّارةrوالشرب، وقد أوجب الرسول 

كما ذكره . بأنَّ الفطر هنا حممول على الوقاع: ويعترض عليه
  .البيهقي فيما سبق

باألكل أو الشرب يف ار قياس الفطر ف بالقياسأما استدالهلم 
رمضان على اجلماع فيه، وقالوا إنَّ الكفَّارة يف املواقعة وجبت للزجر عن 
إفساد صوم رمضان صيانة له، واحلاجة دعت إىل الزاجر، فبالتأمل فإنّ من 
أفطر يوماً من رمضان لزمه عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين 

مضان، واحلاجة إىل الزجر لوجود المتنع عن الفطر يف ار ر.. متتابعني
                                 

رضي اهللا –عن ابن عمر ((: احلديث ذكره ابن حجر واهليثمي، ونصه ما يلي) ١(
((: إين أفطرت يوماً من رمضان؟ قال: فقال rجاء رجل إىل النيب :  قال-عنهما

((قال. نعم:  قال :))(( .فما تأمرين؟ قال: قال :))
(( .ما ملكت رقبة: قال اخل))...والذي بعثك باحلق .  

املطالب العالية . رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجاله ثقات
 .١٦٨-٣/١٦٧مع الزوائد ، جم١/٢٨١

 .٣/٧٣املبسوط ) ٢(
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١٥٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، وهي يف ))الشهوة((الداعي الطبيعي إىل األكل والشرب واجلماع وهو 
األكل أو الشرب أكثر، ألنَّ اجلوع والعطش يقلل الشهوة، فكانت 
احلاجة إىل الزجر عن األكل والشرب أكثر، فكان شرع الزاجر هناك 

 .شرعاً هاهنا من طريق األوىل
أنَّ املتقيء  : فقد جاء يف اخلربأنَّ القياس باطل؛ واعترض عليه ب

((:  قالr أنَّ النيبt عمداً ال كفَّارة عليه، مبا رواه أبو هريرة 
        (( ،رواه أبو داود 

  .)١(وأمحد، والدارقطين
، واقتصاره يف موضع أنَّ احلاجة تستدعي البيان: وجه الداللة

البيان على القضاء فقط يدلّ على أنَّ القضاء مجيع الوجوب، وإذا 
كان القضاء كلّ الواجب فال كفَّارة إذاً على من استقاء عمداً، فإذا 
كان هناك قياس فلماذا مل يقيسوا الفطر باألكل أو الشرب على 

قياسه عليه  عمداً، فءاملتقيء عمداً، واآلكل والشارب أشبه باملتقي
   .)٢(أوىل وأصح من قياسه على الواطئ

                                 
 كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء عمداً، ٧/٦سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(

صوم، باب ما جاء يف القيء )  ترتيب املسند للساعايت١٠/٤٤(مسند أمحد 
: وهو صحيح، انظر. ، صيام، باب القبلة للصائم٢/١٨٤للصائم، سنن الدارقطين 

 .٤/٦٥الغليل إرواء 
 .٦/١٨٧احمللّى البن حزم ) ٢(
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١٥٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

ويف إسقاط أكثر العلماء الكفَّارة عن املستقيء عامداً : قال اخلطايب
دليل على أنَّ ال كفَّارة على من أكل عامداً يف ار رمضان، ألنَّ املستقيء 

   .)١(مشبه باآلكل متعمداً
تيتم بالقياس يف أ )٢(أنَّ يقال هلم كيف: كما يعترض على قياسهم

مسألة األكل والشرب على اجلماع، حيث أوجبتهم الكفَّارة وأنتم 
  .أنكرمت صحة املقايسة يف الكفَّارات، فهذا تناقض منكم

أنّ الكفَّارة  فهو :لكفَّارةا أما استدالهلم باملعقول على وجوب
تعلّقت جبناية اإلفطار يف رمضان على وجه الكمال، وهو اإلفطار 

، ومعىن فاإلفطار صورة بإيصال شيء إىل اجلوف، أما اإلفطار )٣(صورة
فبقضاء الشهوة، وحديث أيب هريرة الذي ورد بلفظ أفطر مل : معىن

يبين السبب املفطر، كما أنَّ وصف اإلفطار باجلماع من األوصاف اليت 
ال مدخل هلا يف العلّة، والعلّة هي اجلناية على الصوم عمداً، سواء 

  . أو الشرب أو اجلماعباألكل
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة بعدم وجوب الكفَّارة باألكل أو 
الشرب يف ار رمضان عمداً، لقوة األدلّة وخلّوه عن املعارضة، ولعدم 

                                 
 .٢/١١٢معامل السنن للخطايب ) ١(
 .٢/٢٢١كشف األسرار ) ٢(
 .٢/٣٣٩شرح فتح القدير ) ٣(
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١٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بن أيب بكرة  )١(قبول القياس يف  الكفَّارات، ويؤيده ما رواه عبدالرمحن
((:  قالrديثه الطويل أنًَّ رسول اهللا يف ح )٢(عن أبيه

((رواه مسلم.  احلديث)٣(.  
طبع الرجل وطبع املرأة، ويف : )٤(أنَّ يف اجلماع داعيني: كما يؤيده

األكل داع واحد وهو طبع األكل، فشرع الزاجر فيما له داعيان ال يكون 
  .رعاً فيما له داع واحدش

                                 
يقال له أبو حامت البصري، وهو أول مولود يف اإلسالم : عبدالرمحن بن أيب بكرة) ١(

، ١٤٩-٦/١٤٨ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف. ه٩٦بالبصرة، مات سنة 
 .١/١١٩شذرات الذهب 

نفيع بن احلارث بن كلده، صحايب مشهور بكنيته، قيل امسه : أبو بكرةهو ) ٢(
مسروح، أسلم بالطائف حيث نزل من حصن الطائف على بكرة فكين بأيب بكرة، 

: انظر. ه٥١واعتقه رسول اهللا وهو معدود يف مواليه، نزل البصرة ومات ا سنة 
 .٣٥٩يب التهذيب صتقر. ٥/١٥١أسد الغابة 

)٣ ( كتاب القسامة، باب تغليظ حترمي ١١/١٧٠صحيح مسلم مع شرح النووي ،
 .الدماء واألعراض واألموال

 .٢٢٤-٢/٢٢٣كشف األسرار ) ٤(
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  :ويشتمل على سبعة مباحث

خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان، وهل هي : املبحث األول
  .على الترتيب أو على التخيري

  .الرقبة املعتقة يف الكفَّارة: املبحث الثَّاين
  .اإلميان يف الرقبة املعتقة عن الكفارةاشتراط : املبحث الثَّالث
  .اشتراط كمال الرق: املبحث الرابع

  .العبد املشترك بني املكفِّر وغريه: املبحث اخلامس
  .الصيام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه: املبحث السادس
  .اإلطعام: املبحث السابع
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١٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 هي خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان وهل: املبحث األول
  على الترتيب أو التخيري
  :ويشتمل على مطلبني

  خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان: املطلب األول
إىل أنَّ خصال كفَّارة اجلماع يف ار  )١(ذهب مجهور الفقهاء

  .رمضان حمصورة يف العتق، والصيام، واإلطعام
طعام، وال عن اإلمام مالك أنَّ الكفَّارة اإل )٢(وقد روى ابن القاسم

وهو مروي . )٣(يعرف مالك غري اإلطعام، وال يأخذ بالصيام، وال بالعتق
  .ابن مالك األشجعي )٤(عن عوف

                                 
، اإلقناع ٦/٣٣٣، اموع ٢/٢٥٤، اخلرشي ٢/٤١٢حاشية ابن عابدين ) ١(

٣١٤-١/٣١٣. 
 القاسم بن خالد بن جنادة العتقي هو أبو عبداهللا عبدالرمحن بن: ابن القاسم) ٢(

قال الدارقطين هو من كبار املصريني وفقهائهم، تفقّه باإلمام . املصري، فقيه، مالكي
، ١/٣٥٦تذكرة احلفاظ : انظر. ه١٩١مالك وروى عنه املدونة، تويف مبصر سنة 

 .٢٣٩والديباج املذهب ص
 .١١/٢٦ي ، عمدة القارئ شرح صحيح اإلمام البخار١/١٩١املدونة ) ٣(
هو صحايب مشهور من الشجعان الرؤساء، أول : عوف بن مالك األشجعي) ٤(

انظر . ه٧٣مشاهده خيرب كانت معه راية أشجع يوم الفتح سكن الشام، تويف سنة 
 .٣/١٣١، واالستيعاب امش اإلصابة ٣/٤٣اإلصابة : ترمجته يف
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١٥٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

هذا  )١(ومحل بعض احملقّقني من أصحاب اإلمام مالك كالزرقاين
اإلطعام ال يعرف غريه على االستحباب يف تقدمي : اللّفظ وهو قوله
  .)٢(اإلطعام على غريه

األدلة
َّ

:  
 rجاء رجل إىل النيب ((:  قالt مبا رواه أبو هريرة استدلّ اجلمهور

 ))((: فقال. إنَّ اآلخر وقع على امرأته يف رمضان: فقال
((: قال. ال:  قال))((: قال. ال: قال

((٣(رواه البخاري.  احلديث))....فأيت. ال:  قال(.  
واألحاديث يف هذا كثرية كلّها تدلّ على أنَّ خصال كفَّارة اجلماع 

  .يف ار رمضان العتق، والصيام، واإلطعام
حبديث عائشة  :واحتج القائلون بأنه ال جيب على املكفِّر إالَّ الصدقة

((: نه احترق، قال فقال إrأنَّ رجال أتى النيب ((:  قالت-رضي اهللا عنها–
((قال  : أصبت أهلي يف رمضان، فأتى النيبrمبكتل يدعى العرق فقال  :

))((قال. أنا:  قال :))(( .رواه البخاري)٤(.  
                                 

الكي، أحد العلماء العاملني هو حممد بن عبدالباقي، حمدث وفقيه م: الزرقاين) ١(
شرح موطأ مالك، وشرح على املواهب : واألئمة اتهدين، له مؤلّفات منها

 .٦/١٨٤، األعالم ١/٣١٧شجرة النور الزكية : انظر ترمجته يف. اللدنية
 .١/٤٧٨املعونة : ، وانظر٢/١٧٣شرح الزرقاين ملوطأ مالك ) ٢(
 .٧٨سبق خترجيه ص) ٣(
 .٧٨سبق خترجيه ص) ٤(
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١٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بأنَّ حديث أيب هريرة تضمن : وللجواب على هذا احلديث
أوىل؛ ألنَّ أبا  )١(اخلصال الثالث العتق، والصيام، واإلطعام، واألخذ به

  .هريرة حفظ ذلك ومل حتفظه عائشة، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ
  :)٢(على غريه بعدة أوجهكما استدلّ القائلون بتقدمي اإلطعام 

إنَّ اهللا تعاىل ذكره يف القرآن رخصة للقادر، ونسخ هذا : أوالً
ختيار اهللا له احلكم ال يلزم منه نسخ الفضيلة بالذّكر والتعيني لإلطعام، ال

  .يف حق املفطر
  .بقاء حكمه يف حق املفطر لعذر كالكبري، واحلامل، واملرضع: ثانياً
جريان حكمه يف حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل : ثالثاً

  .رمضان اآلخر
مناسبة إجياب اإلطعام جلرب فوات الصوم الذي هو اإلمساك : رابعاً

  .عن الطَّعام والشراب
أا ال تقاوم ما يدلّ عليه احلديث : ن هذه األوجهولإلجابة ع

الثَّابت من البداءة بالعتق، مث بالصوم، مث باإلطعام، فإن هذه البداءة إن مل 
  .تقتضي وجوب الترتيب، فال أقلّ من أن تقتضي استحبابه

                                 
، شرح معاين اآلثار للطّحاوي ١١/٢٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١(

٢/٦٢. 
 .٢/٢١٥أحكام األحكام شرح عمدة األحكام ) ٢(
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١٦١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان على : املطلب الثَّاين
  يري؟الترتيب أو على التخ

بعد أن عرفنا خصال الكفَّارة، وأنها العتق، والصيام، واإلطعام، فقد 
  :اختلف العلماء القائلون ا هل هي على الترتيب أو على التخيري؟ على قولني

وهذا القول . أنَّ خصال الكفَّارة على الترتيب: القول األول
  .)١(ملذهباحلنفية والشافعية واحلنابلة يف ا: للجمهور

وهذا القول لفقهاء . أنَّ خصال الكفَّارة على التخيري: القول الثَّاين
  .)٢(املالكية واحلنابلة يف رواية

  .وجيدر بنا أن نوضح معىن كلٍّ من الترتيب والتخيري
أن ال ينتقل املكلّف إىل واحد : معىن الترتيبأنّ : ذكر ابن رشد

  .عن اليت قبلهامن الواجبات املخرية إالّ بعد العجز 
أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غري عجز عن : ومعىن التخيري

  .)٣(اآلخر
                                 

، ٦/٣٣٣، اموع ٣/١٩٨، اية احملتاج ٣/٧١، املبسوط ٢/٣٤٠شرح فتح القدير ) ١(
 .١٢٨-٣/١٢٧، املغين ١/٣٥٨، الكايف يف فقه أمحد ٢/٣٨٢كشاف القناع 

 ١/٥٣٠، حاشية الدسوقي ٢/٤٢٢، شرح موطأ مالك للزرقاين ٢/٢٥٤اخلرشي ) ٢(
 .مع الشرح الكبري، والكايف واملغين املرجعني السابقني

 .٢٢٢-١/٢٢١بداية اتهد ) ٣(
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١٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أدلة كل من أصحاب القولني ومناقشتها
ّ َّ

:  
  :بالسنة، واملعقول: استدلّ اجلمهور

بينما حنن جلوس عند النيب ((:  قالtفما رواه أبو هريرة : أما السنة
rفال. هلكت! يا رسول اهللا:  إذ جاءه رجل فقال :))((وقعت :  قال

. ال:  قال))r :))فقال رسول اهللا . على امرأيت وأنا صائم
((: قال. ال:  قال))((: قال

((١(متفق عليه.  احلديث))...فمكث. ال:  قال(.  
إن لفظ احلديث يدلّ على الترتيب، وهو  :حلديثوجه الداللة من ا

 فال ندعه ونأخذ بلفظ الراوي، مع وجود rالنص الذي قاله الرسول 
  .االحتماالت يف صياغته
هل جتد، أو هل تستطيع، داللة : بأنّ ليس يف قوله: واعترض عليه

وهو يصح ، إنما فيه البداءة باألول، )٢(على الترتيب ال نصاً وال ظاهراً
  .على الترتيب والتخيري

بأنّ ترتيب الثَّاين على األول، والثَّالث على : ويدفع هذا االعتراض
الثَّاين بالفاء يدلّ على عدم التخيري، مع كوا يف معرض البيان وجواب 

  .)٣(السؤال، فـنزل مرتلة الشرط
                                 

 .٧٨سبق خترجيه ص) ١(
 .٢/٤٢٣، شرح املوطأ للزرقاين ٧١-٥/٧٠ أوجز املسالك إىل موطأ مالك )٢(
 .، وما ذكره هو قول البيضاوي٤/٢٩٥ نيل األوطار) ٣(
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١٦٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

حوط واألخذ به جمزٍ هو أنَّ الترتيب أف :اجلمهور باملعقولأما استدالل 
سواء أقلنا بالترتيب أم ال؟ خبالف العكس، وألنَّ كفَّارة اجلماع فيها صوم 

  .شهرين متتابعني، فكانت على الترتيب ككفَّارة القتل، والظَّهار، فهي شبيهة ما
  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالسنة، والقياس، واملعقول

t :)) هريرة فما رواه أبو: أما السنة 
r 

((رواه مسلم.  احلديث)١(.  
أنّ يف هذا احلديث داللة على أنَّ خصال الكفَّارة  :وجه الداللة
لمساواة بني األشياء، وال جيوز يف مثل هذه احلالة ل) أو(على التخيري؛ ألنَّ 

أن تكون للشك.  
  :واعترض عليه من وجهني

أنَّ هذا احلديث حممول على الترتيب مجعاً بني : الوجه األول
  .الروايات

وأشهر كما سبق، عالوة  )٢(أنَّ حديث الترتيب أصح: الوجه الثَّاين
 به الكفَّارة يف على أنّ حديث التخيري حيتمل أن املراد منه بيان ما تتأدى

  .ال التخيري )٣(اجلملة
                                 

 .١١٦سبق خترجيه يف ص) ١(
 .٦/٣٤٥اموع ) ٢(
 .٢/٣٤١شرح فتح القدير ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 ووين اإلمام النيف احلديث ) أو(أنَّ : -رمحه اهللا تعاىل–كما بي
تقديره بعتق أو بصوم إن  )١(السابق ليست للتخيري، وإنما هي للتقسيم

  .عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما، كما تبينه الروايات األخرى
 لفظ الراوي، وهلذا وقعت رواية التخيري كما أنَّ احلديث مبناه

العتقاده أنّ معىن اللّفظني سواء، وحيتمل أن تكون رواية التخيري اختصاراً 
  .من بعض الرواة

 -رضي اهللا عنها–مبا روته عائشة  :استدلّ القائلون بالتخيريو
((:  فقال إنه احترق، قالrأنَّ رجالً أتى النيب ((: قالت ((قال  :
((:  مبكتل يدعى العرق فقالrت أهلي يف رمضان، فأُيت النيب أصب

((قال. أنا:  قال :))(( .رواه البخاري، ومسلم)٢(.  
أنَّ هذا احلديث اقتصر على اإلطعام، فلو كان الترتيب  :وجه الداللة

  .اإلطعاممتعيناً ملا ذكر اإلطعام فقط، ولذكر معه العتق، والصيام قبل 
 قد -عليه الصالة والسالم–بأنه حيتمل أن الرسول : واعترض عليه

علم حبال الرجل، وأنه ال يقدر على العتق، وال على الصيام، وهلذا أتى 
  .واهللا أعلم.  باملكتل، وأمره أن يتصدق بهrالرسول 

قاسوا كفَّارة الفطر يف ار رمضان على فدية : واستدلّوا بالقياس
ألذى وجزاء الصيد، فكما أن فدية األذى وجزاء الصيد على التخيري، ا

                                 
)١ ( ٧/٢٢٧شرح صحيح مسلم للنووي. 
 .٧٨سبق خترجيه يف ص) ٢(
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١٦٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

فكذا كفَّارة الفطر، ألنَّ كالً منهما فدية يدخلها اإلطعام وختتص بإدخال 
  .)١(نقص يف العبادة، فكانت على التخيري

بأنَّ األوىل أن تقاس كفَّارة الفطر يف ار رمضان على : ويعترض عليه
هار، فكما أنَّ خصال كفَّارة الظِّهار على الترتيب اتفاقاً، فكذا هنا، كفَّارة الظِّ

  .عتقاً، وصيام شهرين، وإطعام ستني مسكيناً: ألنَّ يف كلّ منهما
وهو أنَّ اإلطعام سنة البدل يف الصيام، كيف ال  :واستدلّوا باملعقول

 واحلامل واملرضع والشيخ الكبري، واملفرط يف قضاء رمضان حتى دخل
رمضان اآلخر ال يؤمر واحد منهم بعتق وال صيام، فصار اإلطعام له 

  .مدخالً يف الصيام
  :القول املختار

  .القول بأنَّ خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان على الترتيب
اتفقوا على روايته هكذا بالترتيب سوى  )٢(ألنَّ أصحاب الزهري

احتمال يف سائر أصحابه، اثنني منهم، واحتمال الغلط فيهما أكثر من 
  .وألنَّ روايام أصح وأكثر

                                 
 .٢/٥٤املنتقى ) ١(

هو حممد بن مسلم، وكنيته أبو بكر، فقيه، حافظ، وهو أحد األعالم، : الزهري) ٢(
تويف سنة . حفظ الزهري اإلسالم حنواً من سبعني سنة: قال ابن تيمية. الشامنزل 
 .٣١٨، ذيب التهذيب ص١/١٦٢شذرات الذهب : انظر ترمجته يف. ه١٢٤
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١٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وقد رجح ابن حجر يف فتح الباري رواية الترتيب، كما رجحها 
 حينما ذكر احلديث نقله من أمر بعد rإنَّ النيب  :وقاال )١(الشوكاين

  .إىل أمر آخر، وليس هذا شأن التخيري )٢(عدمه
  . عند الشيخني، فهي حجةكما أنَّ رواية الترتيب متفق عليها

أنه جاء يف بعض طرق احلديث أنه يكفّر : ومما يؤيد رواية الترتيب
r((: )٣(ما رواه سعيد بن املسيب: بكفَّارة الظِّهار


(( .رواه مالك والبيهقي)٤(.  

وهذا احلديث وإن كان مرسالً، فهو يدلّ على وجوب الترتيب يف 
 ار رمضان، ألنَّ النيب كفَّارة اجلماع يفr أمر من جامع أهله أن يكفِّر 

  .بكفَّارة الظِّهار، وكفَّارة الظَّهار مرتبة بنص القرآن الكرمي
                                 

هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين اخلوالين مث الصنعاين، مفسر : الشوكاين) ١(
 .١١/٥٣معجم املؤلّفني : انظر ترمجته يف. حمدث

، ١٠/٩٧، وكذا بلوغ األماين ٢٩٥-٤/٢٩٤، نيل األوطار ٤/١٦٧فتح الباري ) ٢(
 .وأسندوا هذا التوجيه إىل ابن العريب

هو أحد العلماء األثبات، وسيد التابعني، مجع بني احلديث : سعيد بن املسيب) ٣(
حججت أربعني حجة، وما فاتتين التكبرية : والتفسري والفقه والعبادة، وعنه قال

. ه٩٤وىل منذ مخسني سنة، وما نظرت إىل قفا رجل يف الصالة، تويف سنة األ
 .١/١٠٢، شذرات الذهب ١/٥٤تذكرة احلفاظ : انظر

 صوم، باب كفّارة من أفطر يف رمضان، والسنن الكربى ٢٤١ موطأ مالك ص)٤(
 .٤/٢٢٥للبيهقي 
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١٦٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

أيب حنيفة، : مة الثالثة، وحيتج به عند األئ)١(واملرسل صحيح
  .ومالك، وأمحد يف املشهور عنه

رواية الترتيب املصرحة بذكر : -رمحه اهللا–م اجلوزية يقال ابن ق
  :اجلماع أوىل من عدة وجوه

إن رواا حكوا القصة، وساقوا ذكر املفطر وهو اجلماع، : أوالً
ا مب حصل الفطر، وأما رواة التخيري فلم يفسرو. rوحكوا لفظ الرسول 

 فكيف تقدم رواية التخيري rكما أنهم ذكروا احلديث بغري لفظ الرسول 
  .باجلماع مفسرة لرواية أفطرعلى الترتيب، ورواية الترتيب املنصوصة 

. وإن كان ظاهره التخيري، إالَّ أنه ليس نصاً فيه) أو(أن حرف : ثانياً
 كذا، فهو صريح يف الترتيب، فإنه مل هل تستطيع كذا، هل جتد: أما قوله

  .جيوز له االنتقال إىل الثَّاين إالّ بعد إخباره بعجزه عما قبله
أن األخذ برواية الترتيب متضمن العمل بالروايتني مجيعاً، ألنَّ : ثالثاً

رواية الترتيب مفسره ومبينة للمراد من حديث التخيري، بينما العمل 
ال يتضمن العمل  حبديث الترتيب، وال ريب أنَّ العمل حبديث التخيري 

  .واهللا أعلم. )٢(برواية تعمل باجلميع أوىل

                                 
ثة بشرط أن ، واملرسل صحيح عند األئمة الثال٧٢انظر تيسري مصطلح احلديث ص) ١(

 .يكون املرسل ثقة، وال يرسل إالّ عن ثقة
 .٢٥-٧/٢٤شرح سنن أيب داود البن قيم اجلوزية ) ٢(
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١٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  الرقبة املعتقة يف الكفَّارة: املبحث الثَّاين
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  اشتراط  السالمة من العيوب: املطلب األول
  :قولنياختلف الفقهاء يف اشتراط السالمة من العيوب على 

 إنَّ السالمة من العيوب املضرة بالعمل ضرراً بيناً :القول األول
وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، . شرط للعتق

  :واحلنابلة، وفصلوا القول يف هذا
األصل أن يكون املعتق كامل الرق، مقروناً بالنية، : )١(فعند احلنفية

 فائت جنس املنفعة، كمن فات بصره، أو من ال يستطيع املشي؛ ألنَّ غري
الشخص إذا فاتت جنس منفعته يصري يف ذلك كاهلالك معىن، ألنَّ قيام 

أما اختالل جنس املنفعة فهو ال مينع كاألعور . الشخص يكون مبنافعه
  .ومقطوع إحدى اليدين

نقص من : لقة على نوعنيإنَّ النقص يف سالمة اخل: )٢(وعند املالكية
ظاهر اجلسم، ونقص من منافع الشخص، فإذا كان املعتق على صفة ميكنه 

  .معها التصرف الكامل والتكسب غالباً، فال مانع من اإلجزاء
                                 

 .٢٦١-٤/٢٦٠، العناية على اهلداية ٣/٧تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ١(
 .، والتفصيل ذكره الباجي يف املنتقى٣/٢٥٥، املنتقى ٤/١١٢اخلرشي ) ٢(
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١٦٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

من شرط الرقبة أن تكون خالية من العيب : )١(وعند الشافعية واحلنابلة
ود متليك العبد منافعه حتى ميكنه املخل بالعمل والكسب إخالالً بيناً، فاملقص

  .التصرف لنفسه كاألحرار، وال حيصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بينا
 أنه ال يشترط يف الرقبة السالمة من العيوب، فعلى هذا ال :القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول ألهل الظَّاهر. يكون للعيب تأثري يف منع إجزاء العتق
األدلة
َّ

:  
بأنَّ املقصود من العتق متليك العبد منافعه حتى ميكنه : دلّ اجلمهوراست 

التصرف لنفسه، وال حيصل هذا مع العيوب املضرة بالعمل، كما أنَّ العتق 
نوع كفَّارة، فال جيزئ فيها كلّ ما يقع عليه االسم، ككون الرقبة رقبة 

وإنّ كان يسمى كاإلطعام، فكما أنه ال جيزئ أنَّ يطعم مسوساً أو عفنا، 
  .طعاماً، فكذا هنا ال جيزئ أن يعتق رقبة معيبة، وإن كانت تسمى رقبة

...  P Q R S ]:  بقوله تعاىلواستدلّ أهل الظاهر
X Y Z)اآلية )٣.  

إن اآلية عامة يف الرقبة، فلم خيصص سليمة دون  :وجه الداللة
  .زئ السليمةمعيبة، فيبقى اللّفظ على عمومه، فتجزئ املعيبة، كما جت

  .بأنَّ العتق حق هللا فال جيزي فيه النقصان: ويعترض عليه
                                 

، ٥/٤٣٨، كشاف القناع ١٧/٣٦٨ تكملة اموع الثانية ،٧/٨٧اية احملتاج ) ١(
 .٨/٥٢املبدع 

 .١٠/٥٠احمللى ) ٢(
 .٣: سورة اادلة اآلية) ٣(
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١٧٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
رأي اجلمهور القائل باشتراط السالمة من العيوب املخلّة بالعمل، ملا 
. ذكروه من أدلَّة، كما أنّ العتق حق هللا عز وجلّ، فال بد أن يكون كامالً

  .واهللا أعلم

  وب املانعة من اإلجزاءالعي: املطلب الثاين
بعد القول باشتراط السالمة من العيوب املضرة واملخلّة بالعمل، 
ونظراً لتفاوت العيوب، وأنها ليست على درجة واحدة، حبيث ميكن 
احلكم عليها ائياً، فقد اختلفت أنظار القائلني باشتراط السالمة، فاتفقوا 

  .إنَّ شاء اهللابالتفصيل يف حاالت، واختلفوا يف أخرى، ونوردها 
  :أما ما اتفقوا عليه فعلى قسمني

  .أمور متفق عليها بعدم اإلجزاء إذا وجدت يف الرقبة -
 .وأمور متفق عليها باإلجزاء إذا وجدت يف الرقبة -

اتفقوا على أنَّ األعمى ال جيزئ؛ ألنَّ العمي يضر بالعمل ضرراً بينا، 
  .، فال ميكنه العمل يف كثري من الصنائعوالفائت جنس املنفعة، وهو البصر

وكذا انون جنوناً مطبقاً ال جيزئ؛ ألنَّ االنتفاع باجلوارح ال 
  .يكون إالّ بالعقل، وهذا جمنون زائل املنفعة، كثري الضرر بالعمل

وكذلك مقطوع اليدين أو الرجلني أو كليهما ال جيزئ؛ ألنه فائت 
 فال ميكنه العمل بفقدمها، وكذا جنس املنفعة، فاليدان آلة للبطش،

  .الرجالن آلة للمشي، فال يتيسر له كثري من األعمال بفقدمها
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١٧١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

كما اتفقوا على أن مقطوع إامي اليدين ال جيزئ، ألنَّ نفع اليدين 
  .يذهب بزواهلما

كما اتفقوا على أنَّ عتق احلمل ال جيزئ، ألنه مل تثبت له أحكام 
ملعتقة هي ما تكون نفساً على حدة من كلّ األوجه، الدنيا، وألنَّ الرقبة ا

  .واجلنني مبرتلة اجلزء من األم
كما اتفقوا على أنّ عتق املريض الذي ال يرجى برؤه ال جيزئ؛ ألنَّ 
زوال مرضه يندر، وال يتمكّن من العمل ومزاولة كثري من األعمال مع 

  .)١(وجود هذا املرض
لرقبة صمم مع خرس، فال جيزئ كما اتفقوا على أنه إذا اجتمع يف ا

عن الكفَّارة؛ ألنَّ فقد الكالم جيري جمرى فقد البصر، واليد، والرجل، 
فهو يضر بالعمل، وينقص من تصرفه، كما أنّ فهمه ضعيف، فهو ناقص 

  .بفقد حاستني فتنقص قيمته نقصاً كبرياً
ن ال جيزئ إذا مل يكن قادراً على التكسب، أما إن كا           )٢(وكذا اهلرم 

  .قادراً على التكسب فيجزئ

                                 
، ٢٦١-٤/٢٦٠، اهلداية على البداية ٤٧٤-٣/٤٧٣، حاشية ابن عابدين ٨-٧/٢املبسوط ) ١(

، األم ٤٤٩-٢/٤٤٨، حاشية الدسوقي ١١٥-٤/١١٤، اخلرشي ٣١٣-٢/٣١٢املدونة 
، ٣٦١-٣/٣٦٠، مغين احملتاج ٣٦٩-١٧/٣٦٨، تكملة اموع الثانية ٢٨٣-٥/٢٨٢

 .٣٦١-٧/٣٦٠، املغين ٥٤-٨/٥٢، املبدع ٤٣٩-٥/٤٣٨كشاف القناع 
 .٥/٤٣٩، كشاف القناع ٢/٤٤٨، حاشية الدسوقي ٣/٤٧٤حاشية ابن عابدين ) ٢(
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١٧٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ال جيزئ؛ ألنَّ من ال يستطيع التكسب فهو عاجز          )١(وكذلك املقعد 
  .عن العمل، وذا ال يصح عتقه عن الكفَّارة

 غيبته ال تدلّ علـى حياتـه   لغائب الذي ال يعلم خربه، ألنَّ     وكذا ا 
وخاصة من كانت غيبته منقطعة، فحياته مشكوك فيها، واألصـل بقـاء           

غل الذّمة، فال تربأ بالشك، وال يقال إن األصل احلياة، بل املوت البـد              ش
  .)٢(منه، ووجد ما يدلّ عليه وهو انقطاع اخلرب

كما اتفقوا على أنَّ عتق مقطوع أصابع اليدين أو الـرجلني ال            
ال جيزئ عتقه عـن الكفَّـارة؛ ألنـه ال         )٣(جيزئ وكذلك العبد اآلبق   

صحيح هو أم معيب، فإذا علمت سـالمته        يدرى أحي هو أم ميت، أ     
  .وحياته أجزأ عن الكفَّارة

                                 
 .٥/٤٣٩، كشاف القناع ٧/٨٨، اية احملتاج ٤/١١٣اخلرشي ) ١(
 .مراجع الفقهاء السابقة )٢(
 .٤/١٢٥، مواهب اجلليل ٣/٧تبيني احلقائق ) ٣(
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١٧٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  العيوب اليت ال متنع اإلجزاء: املطلب الثَّالث
واجلاين جيزئ عن الكفَّارة بشرط أن  )١(اتفقوا على أنَّ األعرج

  .يكون العرج يسرياً، أما إن كان العرج كبرياً فال جيزئ
  .  عن الكفَّارة أن يدفع مثن اجلنايةواشترط املالكية لصحة عتق اجلاين

أنَّ الضرر فيه قليل، :  صحة العتق من العرج اليسريعلىودليلهم 
  .خبالف العرج الشديد، فهو مضر بالعمل ضرراً كبرياً

أنّ جناية اجلاين ال تكون مانعة من : والدليل على صحة عتق اجلاين
  .صحة عتقه عن الكفَّارة، وال تكون مضرة بالعمل

فيه قول آخر، وهو : )٣(وقال أبو بكر. جمٍز )٢(كما اتفقوا على أنَّ األعور
  .عدم اإلجزاء؛ ألنه نقص مينع التضحية وال جيزئ يف اهلدي فأشبه العمي

ولكن الصحيح هو القول باإلجزاء، ألنَّ املقصود من العتق تكميل 
مل أشبه قطع إحدى األحكام، ومتليك العبد منافعه، واألعور ال يضر بالع

األذنني، كما أنه يفارق العمى، فالعمى يضر بالعمل، ومينع كثرياً من 
                                 

 .٨/٥٦، املبدع ١٧/٣٦٩، تكملة اموع الثانية ٤/١١٣اخلرشي ) ١(
 .٤/١١٤، اخلرشي ٤/٢٦٠اهلداية على البداية ) ٢(
هو عبدالعزيز بن جعفر بن أمحد املعروف بغالم اخلالل، شيخ احلنابلة : أبو بكر) ٣(

هم املشهور، صاحب التصانيف وصاحب زهد وعبادة، مشهور بالديانة وعامل
: انظر ترمجته يف. ه٣٦٣الشايف واملقنع، تويف سنة : موصوف باألمانة، ومن مؤلفاته

 .٣/٤٥، شذرات الذهب ٢/١١٩طبقات احلنابلة 
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١٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

الصنائع خبالف األعور فإنه يرى بالواحدة ما يرى باالثنتني، كما أنَّ العني 
  .الواحدة تقوم مقام االثنتني يف الدية على الصحيح

األذن، والقرن، أنَّ األضحية مينع فيها قطع : ويرد على اخلصم
  .خبالف الرقبة املعتقة فال مينع فيها إالّ ما يضر بالعمل

إذا أعتق عن  )١(كما اتفق الفقهاء على أن املريض املرجو برؤه
وعلى أنَّ عتق الصغري واخلصي وابوب ومقطوع األنف . الكفَّارة جيزئ

بوباً أنه جيزئ عن الكفَّارة، إالّ ما روى عن ابن القاسم يف اخلصي ولو جم
  . ال يعجبه عتقه عن الكفَّارة

والدليل على صحة إجزاء الصغري عن الكفَّارة أنه يرجى منه أكثر مما 
يرجى من الكبري، وذلك بتصرفاته ومنافعه، وألنَّ الرقبة قائمة من كلّ 
وجه، وال يقال إنها عدمية املنافع، كما أن الصغر ليس عيباً، ألنَّ ما ال 

  .عنه أصل الفطرة السليمة ال يعد نقصاناخيلو 
أنَّ : أما دليل صحة عتق كلّ من اخلصي وابوب أو مقطوع األنف

 كالً من هذه العيوب ليست هلا عالقة بالعمل، فال ختلّ وال تضر
  .)٢(بالعمل

                                 
، املغين ٧/٨٩، اية احملتاج ٤/١١٥، اخلرشي ٣/٤٧٤حاشية ابن عابدين ) ١(

٧/٣٦٢. 
، ٧/٨٧، اية احملتاج ٢/٣١٣، املدونة ٧/٢، املبسوط ٤/٢٦٢العناية على اهلداية  )٢(

 .٥٦-٨/٥٣، املبدع ٥/٤٣٩كشاف القناع 
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١٧٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

، وولد )٣(، والربصاء)٢(جمٍز، وكذا القرناء )١(كما أن عتق الرتقاء
  .علمواهللا أ. )٤(الزنا

                                 
. اجلارية اليت التصق موضع ختاا فال يستطاع مجاعها وهي ضد الفتقاء: الرتقاء) ١(

 .١٠/١١٤، لسان العرب ٢/٥٤٤معجم منت اللّغة : انظر
معجم منت اللّغة : انظر. ملرأة اليت ا نتوء أو عظم مينع من وطئهاهي ا: القرناء) ٢(

 .٢٨٢، حترير التنبيه ص٤/٥٥٠
الربص داء معروف، وهو بياض يظهر يف اجلسد وقد يكون أسود وعالمته : الربصاء) ٣(

أن يعصر اللحم فال حيمر، قاله النووي، وقيل عالمته التفليس بأن يكون عليه قشر 
 .٢/٦٦، الفواكه الدواين ٢٨٢حترير التنبيه ص: نظرا. يشبه الفلوس

، كشاف ٨/٢٨٥، روضة الطالبني ٤/١١٣، اخلرشي ٤/٢٦١العناية على اهلداية ) ٤(
 .٤٣٩-٥/٤٣٨القناع 
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١٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  عيوب اختلف فيها بني اإلجزاء وعدمه: املطلب الرابع
  :ويشتمل على ستة فروع

عتق من كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين : الفرع األول
  .أو أشلها

  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن
أنَّ الرقبة املعتقة عن الكفَّارة ال جيزئ أن تكون : القول األول

  .)١(وهذا القول للجمهور.  اليدين أو إحدى الرجلنيمقطوعة إحدى
  .)٢(وهذا القول للحنفية. أنَّ ذلك جمٍز: القول الثَّاين

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن والقياس، واملعقول

  .اآلية )٣(X Y Z [ \ ] Z ]: دليلهم من القرآن قوله تعاىل
السالمة، ومقطوع أنّ إطالق لفظ الرقبة يستوجب  :وجه الداللة

  .اليد أو الرجل ليس سليماً
                                 

، املبدع ٧/٨٨، اية احملتاج ٤/١٢٥التاج واإلكليل امش مواهب اجلليل ) ١(
 .٧/٣٦٠، املغين ٥٣-٨/٥٢

احلنفية يقولون إن قطع يد ورجل خبالف جيزئ يف (، ٣/٤٧٤حاشية ابن عابدين ) ٢(
الرقبة املعتقة عن الكفَّارة، وما دام األمر كذلك عندهم، فقطع اليد أو الرجل 

 ).واهللا أعلم. الواحدة من باب أوىل
 .٣: سورة اادلة اآلية) ٣(
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١٧٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

فقياس من قطعت يده أو ِرجله على من : أما استدالهلم بالقياس
قطعت يداه أو ِرجاله؛ ألنَّ كالً منهما نقص مينع من التصرف التام، 

  .فوجب أن يكون مثله، ومن قطعت يداه أو رجاله ال جيزئ، فكذا هنا
فهو أنّ من قطعت يده أو رجله فقد ذهبت : ولأما استدالهلم باملعق

منفعته، فكثري من األعمال ال يستطيع مزاولتها بيد واحدة، ومثله من 
  .قطعت منه رجل واحدة، وهذا يضر بالعمل ضرراً واضحاً

أنَّ من قطعت رجله مثالً ميكنه مسك : واستدلّ احلنفية ملذهبهم
خرى، وكذلك من قطعت يده العصا بإحدى يديه واملشي على الرجل األ

يستطيع املشي على رجليه من غري تأثري، ويستطيع أن حيرك بيده السليمة 
  .أكثر األشياء

  :القول املختار
  .هو القول بعدم اإلجزاء، وهو قول اجلمهور لقوة أدلّتهم

  عتق مقطوع األذنين: الفرع الثَّاني
 عتقه عن اختلفت أنظار الفقهاء حول مقطوع األذنني، هل جيزئ

  :الكفَّارة أو ال؟ على قولني
وهذا . أنّ عتق مقطوع األذنني جيزئ عن الكفَّارة: القول األول

  .)١(القول للجمهور

                                 
 .٥/٤٣٩، كشاف القناع ٣/٣٦٠، مغين احملتاج ٧/٥املبسوط ) ١(
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١٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وهذا . أنَّ عتق مقطوع األذنني ال جيزئ عن الكفَّارة: القول الثَّاين
  .)١(القول للمالكية وزفر

األدلة
َّ

:  
ضر بالعمل الضرر البين، بأنّ ذهاب األذنني ال ي: استدلّ اجلمهور

وال خيل بالكسب، ألنَّ لديه القدرة على استقبال الكالم مثله مثل من مل 
  .تقطع أذنيه يف هذا

وهي إحاطة الصوت  )٢(بأنَّ األذنني فيهما منفعة: واستدلّ املالكية
ذا وارتداده إليها ودفع الضرر عنها مع ما يف ذهاما من التشويه يف اخللقة، فإ
  .زالت األذنان فقد استهلكت من وجه، وهي فوات منفعة مقصودة من اآلدمي

بأنَّ األذنني عضوان فيهما الدية : واستدلّ هلم صاحب املغين
  .، فأشبها اليدين، فإذا زالتا، فال جتزئ عن الكفَّارة)٣(الكاملة

 بأنَّ السمع ما دام باقياً فالفائت األذنان الشاخصان ومها :ويناقش
نة ومجال، وزواهلما ال يؤثّر على الرقبة، فال تصري مستهلكة، وذلك مثل زي

  .شعر احلاجبني واللّحية إذا زاال
  :القول املختار

  . القول باإلجزاء يف هذه احلالة ملا بني من األدلّة، وهو قول اجلمهور

                                 
 .٧/٥، املبسوط ٢/٤٤٨سوقي حاشية الد) ١(
 .٣/٢٥٥املنتقى ) ٢(
 .٧/٣٦١املغين ) ٣(
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١٧٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  عتق فاقد األسنان: الفرع الثَّالث
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

وهذا القول . أنَّ عتق فاقد األسنان جمزئ عن الكفَّارة: لالقول األو
  .)١(للشافعية

  .)٢(وهذا القول للحنفية واملالكية. أنه ال جيزئ عن الكفَّارة: القول الثَّاين
األدلة
َّ

:  
بأنّ فاقد أسنان اخللقة ال حيصل منه ضرر : ويستدلّ ملا ذهب إليه الشافعية

وصاً إذا حصل تعويض أو تبديل هلا بتركيبة أسنان، بسبب هذا النقص، وخص
كما هو احلال يف زماننا احلاضر، فنجد أنَّ البديل مساٍو للمبدل، ويستطيع أن 

  .ميضغ ما متضغه األسنان الطبيعية، فمن هذا املفهوم ال حيصل ضرر
بأنّ من ذهبت أسنانه كلّها فهو ال : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

  .لطَّعام، وذا تنقص منفعته لنقص أكلهيستطيع مضغ ا
  :القول املختار

هو أنَّ فاقد األسنان إذا استطاع أن يبدهلا بأخرى اصطناعية فقد 
وأما إذا مل . تالشي النقص وحصل املقصود، وهو مضغ الطَّعام وانتفاعه به

  .واهللا أعلم. يستطع إبداهلا، أو ال يستطيع املضغ فال جيزئ صراحة
                                 

 .٧/٨٧اية احملتاج ) ١(
، مواهب اجلليل ٤/١١٢، حاشية العدوي على اخلرشي ٣/٤٧٤حاشية ابن عابدين ) ٢(

٤/١٢٦. 
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١٨٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

٢(أو األخرس )١(عتق األصم: ابعالفرع الر(  
  :اختلفت أقوال الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

أنَّ من فهمت إشارته منهما ويفهم إشارة غريه فهو : القول األول
وهذا . وأما إذا مل يفهما إشارة غريمها فال جيزئان. جيزئ عن الكفَّارة

  .)٣(القول للشافعية واحلنابلة
التفريق بني حكم كلّ منهما، فاألصم جيزئ، : لثَّاينالقول ا

وهذا القول . واألخرس ال جيزئ، واألصم عندهم من إذا صيح عليه مسع
  .)٥( يف األصم)٤(للحنفية، ووافقهم أشهب

                                 
)١ (انسداد األذن وثقل السمع ويطلق على من بطل مسعه فهو ال : الصمم: األصم

، املصباح املنري ١٢/٣٤٢لسان العرب : انظر. واألنثى صماءيسمع، فالذكر أصم، 
  .١٣٣ص

ذهاب الكالم خلقة فهو ال يتكلّم، فالذكر أخرس، واألنثى : اخلرس: األخرس) ٢(
 .٦٤، املصباح املنري ص٦/٦٢لسان العرب : انظر. خرساء

، ٥/٤٣٩، كشاف القناع ١٧/٣٦٩، تكملة اموع الثانية ٧/٨٧اية احملتاج ) ٣(
 .٣٦٢-٧/٣٦١ملغين ا

هو أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري اجلعدي : أشهب) ٤(
صاحب اإلمام مالك، قيل امسه مسكني، وأشهب لقب له، انتهت إليه رئاسة مصر 

سري أعالم : انظر. بعد موت ابن القاسم، اشتهر بالفقه مجيع بني الورع والصدق
 .٥٩رة النور الزكية يف طبقات املالكية ص وما بعدها، شج٩/٥٠٠النبالء 

 .٣/٢٥٥، املنتقى ٣/٧تبيني احلقائق ) ٥(
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١٨١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

. إنَّ عتق أي واحد منهما عن الكفَّارة غري جمزئ: القول الثَّالث
  .)١(وهذا القول للمالكية

األدلة
َّ

:  
بأنّ اإلشارة تقوم مقام الكالم فال : لّ أصحاب القول األولاستد

حيصل نقص وتتم املنفعة والكسب، كأن ليس هناك صمم أو خرس، وإذا 
مل تفهم إشارته فيحصل الضرر فيمنع من اإلجزاء عن الكفَّارة؛ ألنَّ منفعته 

  .زائلة أشبه زوال العقل
 منفعته زائلة، فال بأنَّ األخرس: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

جيزئ خبالف األصم.  
بأنَّ اخلرس نقص كثري، ومينع من الكسب، فهو مينع : ويستدلّ هلم
، كالقضاء، والشهادة، وأكثر الناس ال يفهم إشارته، )٢(كثرياً من األحكام
  .فيتضرر باستعماله

بأنَّ السمع نوع منفعة كاملة لإلنسان، فإذا فقد : واستدلّ املالكية
  .وهذا مضر بالعمل ويضر بالكسب. ول املنفعةتز

  :القول املختار
هو التقييد باإلشارة، فمن فهمت إشارته مل تنقص منفعته، وكذا من فهم 
إشارة غريه، ليحصل النفع التام، فهذا جمٍز عتقه عن الكفَّارة، كما أنَّ ذهاب 

                                 
 .٢/٣١٣املدونة ) ١(
 .املغين املرجع السابق) ٢(
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١٨٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أكثر ما فيه صعوبة السمع ال يضر بالعمل وال بالتصرف الضرر الكبري؛ ألنَّ
فهمه للكالم، وهذا حيصل مبا يقوم مقامه كاإلشارة، ومن يتعذّر عليه فهم 

  .الكالم لعجمته أو لبعد فهمه جيزئ، فهذا أوىل، باإلجزاء حني فهمت إشارته
  عتق من كان مقطوع إبهامي الرجلين: الفرع الخامس

  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن
. مقطوع إامي الرجلني جيزئ عن الكفَّارةأنّ عتق : القول األول

  .)١(وهذا القول للجمهور
ومل يقتصر الشافعية واحلنابلة على هذا، بل قالوا إن قطع مجيع 
أصابع الرجلني ال يؤثِّر يف منع اإلجزاء، فيجزئ عتق من مجيع أصابع 

  .رجليه مقطوعة
  .)٢(وهذا القول للمالكية. إنه ال جيزئ: القول الثَّاين

األدلة
َّ

:  
بأنَّ قطع إامي الرجلني ال يضر بالعمل، فهو : استدلّ اجلمهور

  .يزاول نشاطات التكسب واملنفعة
بأنَّ قطع إامي الرجلني مينع من التصرف : واستدلّ املالكية

  .اليت ال يرجى هلا الربؤ )٣(والكسب، ألنها من املعاين
                                 

 .٥/٤٣٨، كشاف القناع ٣/٣٦٠، مغين احملتاج ٣/٤٧٤حاشية ابن عابدين ) ١(
 .٢/٤٤٨حاشية الدسوقي ) ٢(
 .٣/٢٥٥املنتقى شرح املوطأ للباجي ) ٣(
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١٨٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

رجليه، فإنه يستطيع املشي عليهما،  بأنَّ من قُطعت إاما :ويناقش
كما لو كان اإلامان موجودين، والتكسب غالباً يكون عن طريق 

  .اليدين، ويداه سليمتان، فال مانع من عتقه عن الكفَّارة
  : القول املختار

وهو قول اجلمهور؛ ألنَّ من قطعت إاما . هو القول باإلجزاء
 يديه سليمتان ويزاول ما رجليه فهو يستطيع املشي عليها، كما أنَّ

  .واهللا أعلم. شاطاته من تكسب وحنوهن

  قطع أصابع اليدين أو اليد الواحدة: الفرع السادس
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

أنَّ املعول عليه يف األصابع غري اإلام مها اخلنصر، أو : القول األول
 والبنصر من يد واحدة، فهو غري جمزئ، البنصر، فإذا كان مقطوع اخلنصر

وهذا . وإن كان اخلنصر أو البنصر كل واحد من يد فهذا جمزئ عن العتق
  .)١(القول للشافعية واحلنابلة

إذا كان املقطوع ثالثة أصابع من كلّ يد، فال جيزئ، وإن : القول الثَّاين
  .)٢(ا القول للحنفيةوهذ. كان املقطوع أصبعني غري اإلام من كلّ يد فهو جمزئ

                                 
، املغين ٨/٥٣، املبدع شرح املقنع ٣/٣٦١، مغين احملتاج ٢/١١٦املهذّب  )١(

٧/٣٦٠. 
 .٣/٤٧٤، حاشية ابن عابدين ٤/٢٦١العناية على اهلداية ) ٢(
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١٨٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أن قطع األصبع أو األصبعني ولو كان اخلنصر ال : القول الثَّالث
  .)١(وهذا القول للمالكية. جيزئ عتقه عن الكفَّارة

األدلة
َّ

 :  
بأنَّ كون قطع اخلنصر والبنصر من : استدلّ أصحاب القول األول

ا، فاليد تبطل يد واحدة غري جمزئ؛ ألنَّ نفع الكفّني يزول أكثره بفقدمه
  .منفعتها بذلك

وأما إن كان املقطوع من يدين فاإلجزاء متعين؛ ألنَّ نفع الكفّني 
باق فكلّ واحدة من الكفَّني مل تبطل منفعتها، ويستطيع أن خيدم من غري 

  .ضرر بالعمل
بأنَّ قطع أكثر أصابع اليد كقطع مجيعها، : واستدلّ احلنفية ملذهبهم

تكون يف األصابع، فإذا قطع أكثرها زالت قوا، وقطع ألنَّ قوة البطش 
  .أصبعني ال يؤثّر يف قوة بطش اليد

بأنَّ من قطع منه أصبع أو أصبعني : وميكن االستدالل للمالكية
  .تنقص قيمته، فال جيزئ عتقه عن الكفَّارة

  :القول املختار
  .قول الشافعية واحلنابلة، لقوة ما استدلّوا به

                                 
 .١١٣-٤/١١٢، اخلرشي ٢/٣١٣املدونة ) ١(
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١٨٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  اشتراط اإلميان يف الرقبة املعتقة عن الكفَّارة: ث الثَّالثاملبح
ال خالف بني الفقهاء يف اشتراط اإلميان يف الرقبة املعتقة عن كفَّارة 

  .القتل لثبوت النص يف ذلك
  .)١(Z 0 / . - ,  + * ]: قال تعاىل

واختلفت أقوال الفقهاء يف اشتراط اإلميان يف غريها من الكفَّارات 
  :لنيعلى قو

إن من كانت عليه كفّارة، فعليه أن يعتق رقبة : القول األول
مؤمنة، وال جيزئه عتق الكافرة، وأصحاب هذا القول مجهور الفقهاء من 

  .)٢(املالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املذهب
إن من أعتق رقبة، ولو كانت كافرة أجزأته عن : القول الثَّاين

  .)٣(لحنفية، والظَّاهرية، واحلنابلة يف روايةوهذا القول ل. كفَّارته
  :سبب اخلالف

هو قياس الكفَّارات على كفَّارة القتل، فكما هو معلوم اشتراط 
اإلميان يف الرقبة املعتقة يف كفّارة القتل، فمن أخذ بالقياس اشترط اإلميان، 

                                 
 .٩٢: سورة النساء اآلية) ١(
 اية احملتاج ،٥/٢٨٠، األم ٤/١٧٥٥، أحكام القرآن البن العريب ٤/١١٢اخلرشي ) ٢(

 .٣/٢٦٥، الكايف يف فقه أمحد ٨/٥٢، املبدع ٨٧-٧/٨٦
، احمللّى البن حزم ٧-٣/٦، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ٣-٧/٢املبسوط ) ٣(

 .، ومراجع احلنابلة السابقة٧/٣٥٩، املغين ٦/١٩٧
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١٨٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ى املقيد ومن ال فال، وأيضاً من اشترط اإلميان محل املطلق يف الكفَّارات عل
، وسيأيت تفصيل )١(يف القتل، ومن مل يشترط مل حيمل املطلق على املقيد

  .ذلك فيما بعد
األدلة
َّ

 :  
، )قياس محل املطلق على املقيد (استدلّ اجلمهور بالسنة، والقياس

  :واملعقول
وكانت ... ((: بن احلكم السلمي قال )٢(ما روى معاوية: أما السنة

فاطلعت ذات يوم فإذا  )٤(واجلوانيه )٣(غنماً قبل أُحديل جارية ترعى 
ها وأنا رجل من بين آدم آسف كما مالذئب قد ذهب بشاة من غن

 فعظم ذلك عليr ،يأسفون، لكني صككتها صكة فأتيت رسول اهللا 
:  فأتيته ا فقال هلا))((: أفال أعتقها؟ قال! يا رسول اهللا: فقلت

                                 
 .٢/٨٤بداية اتهد ) ١(

)٢ (لميصحايب روى عن النيبمعاوية بن احلكم الس ، r نزل املدينة، وسكن يف بين 
، ذيب ٣/٤٣٢اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر. سليم، وروى عنه عطاء بن يسار

 .١٠/٢٠٥التهذيب 

اسم للجبل الذي وقعت عنده غزوة أحد، وهو جبل : -بضم أوله وثانيه– أُحد) ٣(
 .١/١٠٩لدان معجم الب: انظر. أمحر يف مشايل املدينة، بينه وبني املدينة قرابة ميل

شرح صحيح مسلم للنووي : انظر. بقرب أحد، موضع يف مشايل املدينة: اجلوانية) ٤(
٥/٢٣. 
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١٨٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

))((ماء، قال: قالتيف الس  :))((قال. أنت رسول اهللا:  قالت :
))((رواه مسلم )١(.  

عليه أفضل الصالة –إن الرسول  :وجه الداللة من احلديث
 علل جواز إعتاقها بالتكفري عن لطمته بأنها مؤمنة، وهذا يدلّ -والتسليم

ري عن لطمته إالَّ مؤمنة، والعتق ليس بشرط عليه على أنه ال جيزئه يف التكف
حلقها هي، وإذا كان األمر كذلك يف تكفري اللّطمة، فمن باب أوىل أن ال 
جيزئه يف الكفَّارات اليت هي حق هللا تعاىل إالَّ مؤمنة، وذلك كالظِّهار 

  .واليمني، واجلماع يف ار رمضان
ديد سبب العتق دليل كما أنَّ سؤاله عن اإلميان وعدم سؤاله عن حت

أنَّ ترك  )٢(على أنَّ اإلميان معترب يف كلّ رقبة تعتق عن سبب، ألنه قد تقرر
االستفصال يف مقام االحتمال يرتل مرتلة العموم يف املقال، وعالوة عليه 

  . يف آخر احلديثrلو مل يكن لإلميان مدخل يف العتق ملا بينه الرسول 
أن هذا احلديث ال يعرف :  االستداللعلى هذا واعترض احلنفية

تاريخ وروده، وال جيوز أن يكون مقارناً لرتول املطلق، ولو كان كذلك 
لنقله إلينا من نقل النص املطلق؛ ألنَّ الظّاهر أنه بيان للمراد من املطلق، 

وهلذا فيحتمل أن يكون ) أي احلنفية(وبيان املطلق ال جيوز تأخريه عندنا 
                                 

)١ ( وويكتاب املساجد، باب حترمي الكالم يف ٥/٢٣صحيح مسلم مع شرح الن 
 .اخل... الصالة

) كتاب دفع إيهام االضطراب عن آيات األحكام(، أضواء البيان ٧/٥٢نيل األوطار ) ٢(
 .٥١-٤/٥٠، معامل السنن للخطايب ١٠/٨٥
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١٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

طلق، وعلى هذا يكون منسوخاً، أو يكون متأخراً عنه، فيكون ورد قبل امل
، )احلنفية(زيادة على النص املطلق، والزيادة على النص املطلق نسخ عندنا 

وهذا احلديث خرب آحاد، فال تثبت به الزيادة، وال يقوى على معارضة 
يقوى على اآلية الواردة يف القرآن بشأن العتق يف الظِّهار واليمني وال 

  .)١(معارضة السنة الواردة بشأن العتق يف كفّارة اجلماع يف ار رمضان
   :وأجيب عن هذا االعتراض مبا يلي

إن قولكم إن بيان املطلق ال جيوز تأخريه فغري مسلّم، ملا ثبت : أوالً
  .من جواز تأخري البيان إىل وقت احلاجة

ليست  )٢( فالزيادة،سلّمأن قولكم إنَّ الزيادة نسخ، فغري م: ثانياً
  :ومما يدلّ على ذلك ما يلي .نسخاً

إن حقيقة النسخ مل توجد يف هذه الزيادة؛ ألنَّ النسخ رفع  .١
وتبديل احلكم الشرعي بدليل شرعي آخر، أما الزيادة هنا فهي تقرير 
للحكم الشرعي الذي أفاده املزيد عليه قبل جميء الزيادة، فهي تثبيت له، 

ذا فإنَّ حكم املزيد عليه مل يرتفع بعد إحلاق الزيادة عليه، فشأن هذه وهل
 .الزيادة يف حقوق اهللا شأن األمر بالصوم بعد األمر بالصالة

والعلماء متفقون على أنَّ زيادة األمر بالصوم بعد األمر بالصالة مل 
  .تكن نسخاً، فكذا الزيادة هنا

                                 
 .٣/١٩٤كشف األسرار على أصول البزدوي ) ١(
 .٢٠٨-٢٠٧املسودة آلل تيمية ص) ٢(
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١٨٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

الزيادة يشبه العام، والعام ال يوجب عن  )١(إن اللّفظ املطلق .٢
العلم يقيناً، بل جيوز أن يراد به بعض ما يتناوله لغة، وحيث كان الشبه 
قائماً بينهما، فيكون صرف املطلق إىل ما وجد فيه القيد بياناً وقصراً له 
على بعض حماله اليت كان يتحقّق قبل جميء الزيادة، وليس ذلك نسخاً، 

لق والعام أنَّ الرقبة من قبيل املطلق اسم عام على ووجه الشبه بني املط
سبيل البدل يتناول املؤمنة، والكافرة، والعمياء، وحنوها، وإخراج الكافرة 
من لفظ رقبة بعد اشتراط اإلميان يكون قصراً ال نسخاً، كإخراج الزمنة 
 .والعمياء عن الصالحية للتكفري، وكإخراج أهل الذمة من لفظ املشركني

 النسخ أمر ثبت للضرورة، فاألصل يف أحكام الشريعة البقاء أنَّ .٣
 أو التقييد أوىل من احلمل على النسخ والتخصيص و بالتخصيصوالقول 

 .)٢(التقييد متعارف عليه يف اللّغة
لو كانت الزيادة على النص نسخاً كما تقولون لكان القياس  .٤

نصوص عليه باملنصوص، وزيادة حكم باطالً، ألنّ القياس هو إحلاق غري امل
مل يوجبه النص بصيغته، وكما هو معلوم فالقياس دليل من أدلَّة األحكام 

 .وهو جائز شرعاً، وذا يتبين أنَّ الزيادة ليست نسخاً مطلقاً
إنَّ هذا ليس بزيادة، وإنما هو ختصيص ونقصان، : )٣(قال يف العدة

                                 
 .٤٢-٤١روضة الناظر ص) ١(
 .٣/١٩٣كشف األسرار على أصول البزدوي ) ٢(
 .٦٤٦العدة للقاضي أيب يعلى، حتقيق السرب املباركي ص) ٣(
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١٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ع يف اجلنس، سواء مؤمنة كانت أم  شائZ / . ]: ألنَّ قوله تعاىل
كافرة، سليمة أم معيبة، والقول بأنه ال جيزئ إالّ مؤمنة نقصان، فهو كما 
لو قال أعط درمهاً من شئت من هؤالء العشرة، إذا قال إالّ زيداً فال تعطه، 
فهذا نقصان وختصيص كذلك هاهنا، مع أنه لو كانت زيادة على النص مل 

 النسخ هو اإلسقاط، فإن قيل إن اخلصوص إنما يرد على تكن نسخاً، ألنَّ
 . ]: األعيان املنطوق ا دون املعاين اليت مل ينطق ا، وقوله تعاىل

/ Zا مؤمنة، كافرة، فما تناوهلا اللّفظهو املنطوق به، أما صفا .  
: تخصيص هنا مل يدخل على األعيان، ألنَّ قولهـإن ال: واجلواب

[ . / Zة يف جنس أي رقبة كانت، فإذا قلنا إالّ مؤمنة  شائع
كان ختصيص األعيان، فكأنه أخرج من هذا الشائع يف جنسه عيناً موصوفة، 

أعط درمهاً من شئت من : فالتخصيص دخل على األعيان فهذا مثل من قال
هؤالء العشرة إالّ الفقيه منهم، فإنه أخرج منهم واحداً موصوفاً بعينه، 

  . قال اعتق رقبة إالّ كافرة، أخرج رقبة موصوفةفكذلك من
، وإن هذا احلديث خرب وأما قولكم إنّ الزيادة ال تثبت خبرب اآلحاد

  .اخل... آحاد
فجمهور األصوليني عدا احلنفية يرون إن ثبوت الزيادة على النص بأخبار 

  .جلوازاآلحاد من األدلّة الظنية جائز، وهم على اختالف يف التعليل هلذا ا
فأكثر األصوليني أن العلة يف هذا أنَّ الزيادة على النص بيان، والبيان 
ال يشترط فيه مساواة املبين للمبين، ومحل املطلق يف آية الظهار على املقيد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٩١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

يف آية القتل اخلطأ من باب البيان والتوضيح، وال يشترط فيه مساواة املبين 
  .ما هو متواتر، وهذا باتفاق )١( اآلحادللمبين، فيجوز أن يبين خرب

أنَّ : بأنه قد ورد يف بعض روايات احلديث: واعترض احلنفية
الوحي  )٢( بطريقrالرجل قال علي عتق رقبة مؤمنة، أو عرف الرسول 

  .أنَّ عليه رقبة مؤمنة، وهلذا امتحنها باإلميان
  :ولإلجابة على هذا االعتراض نقول

  : الرجل قال علَي عتق رقبة مؤمنةأما الرواية أنَّ
 جبارية rأنَّ رجالً أتى النيبt :))... فقد روى عن أيب هريرة 

((: إن علي رقبة مؤمنة، فقال هلا! يا رسول اهللا: سوداء فقال (( 
 r فأشارت إىل النيب(( ((: فأشارت إىل السماء بأصبعها، فقال هلا

رواه أبو . ))((: فقال. أنت رسول اهللاوإىل السماء يعين 
  .)٣(داود والبيهقي وغريمها

إنّ ! قلت يا رسول اهللا((: بن سويد الثقفي قال )٤(وروى عن الشريد
                                 

 .٢/١٥٦ين على املنتهى البن احلاجب حاشية سعد الدين التفتازا) ١(
 .٧/٣املبسوط ) ٢(
، وذكره اهليثمي ٧/٣٨٨، السنن الكربى ٩/١٠٨سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(

 .، وعزاه للطرباين يف الكبري واألوسط والبزار٤/٢٤٤يف جممع الزوائد 
لك، وقيل ، صحايب، شهد بيعة الرضوان، يقال إن امسه ماالشريد بن سويد الثقفي) ٤(

، ٤/٣٣٢ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف. rإنه من حضر موت، روى عن النيب 
 .٢/٣٩٦أسد الغابة 
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١٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أمي أوصت إيلّ أن أعتق عنها رقبة، وإنّ عندي جارية سوداء نوبية، فقال 
 ))((: قال. اهللا:  قالت))((: ، فقال))r :))رسول اهللا 

  .)١(رواه أبو داود والبيهقي. ))((: قال. رسول اهللا: قالت
  .خالد بن عبداهللا أرسله مل يذكر الشريد: قال أبو داود

 احتمال أن علم أنَّ عليه عتق رقبة مؤمنة rوأما قولكم إنَّ الرسول 
  .دليلفهو ادعاء بغري : بطريق الوحي

وذا يسلم احلديث لالستدالل باشتراط اإلميان يف عتق الرقبة يف 
  .الظِّهار وغريها من الكفَّارات

وهو قياس املعتق يف  :بقياس محل املطلق على املقيد: واستدلّ اجلمهور
الكفَّارات على العتق يف كفَّارة القتل اخلطأ جبامع أنَّ كالً منهما يقتضي تكفرياً 

اجبة، ومن شرط القياس أن يتوفّر جامع صحيح بني املقيس بعتق رقبة و
واملقيس عليه، وقد وجد هنا فيتعين القياس، فاملقيس مطلق، واملقيس عليه 
مقيد بصفة اإلميان، فيجب محل املطلق يف آية الظِّهار، واملطلق يف كفَّارة 

  .طأاجلماع يف ار رمضان، واليمني، على املقيد يف كفَّارة القتل اخل
 . - ,  + * ]: قال تعاىل يف كفَّارة القتل اخلطأ

/ 0 Z)اآلية )٢.  
                                 

، كتاب األميان والنذور، باب عتق الرقبة ٩/١٠٦سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(
 .٣٨٩-٧/٣٨٨املؤمنة، السنن الكربى 

 .٩٢: سورة النساء اآلية) ٢(
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١٩٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 P Q R S T U    V W ]: وقال تعاىل يف كفَّارة الظِّهار
X Y Z [ \ ] Z)وكذلك أدلّة اإلطالق يف باقي الكفَّارات. )١.  

  :ومما يؤيد قياس محل املطلق على املقيد ما يلي
ملقيد يف مثل هذه احلالة يكون مجعاً بني األدلّة إنّ يف محل املطلق على ا: أوال

  .وعمال ا مجيعاً، ويف عدم احلمل إعماالً لدليل واحد وتركاً لدليلني
أن القياس إذا اقتضى محل املطلق على املقيد مث عمل : ووجه ذلك

مبقتضى هذا القياس فقد عمل بالقياس، والدليل املطلق واملقيد، ويف عدم 
قتضى القياس، وترك ملفهوم القيد ومن املعلوم أن إعمال احلمل ترك مل

  .)٢(األدلَّة مجيعاً أوىل من إعمال بعضها وترك بعضها اآلخر
وجود ما يرجح العمل بالقياس، وهذا خبصوص مسألتنا، وهو أن : ثانياً

اجلميع كفَّارة، والعتق صدقة على العبد املعتق نفسه، ومن شروط 
 أن يكون مؤمناً، كما هو احلال يف الزكاة، القابض للقربات الواجبة

فال جتزئ إالّ بدفعها ملؤمن، وهذه علّة اعتبار اإلميان يف كفَّارة القتل 
اخلطأ، وذلك موجود بعينه يف كفَّارة الظِّهار، فوجب اعتبار اإلميان 

  .وكذلك يف باقي الكفَّارات. )٣(فيها

                                 
 .٣ :سورة اادلة اآلية) ١(
 .١٠٨مفتاح الوصول ص) ٢(
 .١٠٨مفتاح الوصول ص) ٣(
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١٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :واعترض احلنفية على هذا القياس من وجهني
  . إن هذا قياس يف مقابلة النص، فال جيوز:لوجه األولا

 إن حكم املسألة مما ال يعرف بالقياس باإلمجاع، ألنه :الوجه الثَّاين
يرجع إىل شرط الكفَّارة، فال يثبت بالقياس، كما ال تثبت الكفَّارة 

  .بالقياس
  :وأجيب عن هذا االعتراض

 مقابلة النص فغري وهو أنه قياس يف: أما اعتراضكم األول
مسلَّم؛ ألنَّ املقيس عليه نص وهو ما تضمن القيد الوارد بلفظ اإلميان 

أما املقيس فهو ما ورد بلفظ إطالق . املنطوق به يف كفَّارة القتل اخلطأ
العتق، وهذا ليس نصاً يف إجزاء العتق بالكافرة، بل هو ساكت عن 

مع احتمال إرادة التقييد، القيد يتناول الكافرة بوصف كونه مطلقاً 
وبالقياس نكون قد قسنا ما سكت عن اإلميان فيه على ما نطق فيه 
باإلميان، وليس يف هذا القياس معارضة للنص املطلق، كما يدعي 

  .)١(املخالف؛ ألنَّ املطلق ساكت عن القيد
  : فأجيب عنه من وجهني:أما اإلجابة على اعتراضهم الثَّاين

أن دعوى اإلمجاع غري صحيحة؛ ألنَّ الشافعي وأمحد  :الوجه األول
  .يريان جريان القياس يف املقدرات والكفَّارات بشرط أن تعلم العلّة

                                 
 .٢/٢٨٧كشف األسرار على أصول البزدوي ) ١(
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١٩٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

ويبعد أن تظهر يف التقديرات : )١(قال أبو احلسني البصري
واألعداد علّة، وأما الكفَّارات فال يبعد أن تظهر علّتها، فيقاس عليها 

  .غريها بتلك العلّة
 أن يقال للحنفية إنكم أوجبتم الكفَّارة بالقياس فيمن :لوجه الثَّاينا

أكل أو شرب يف ار رمضان قياساً على الواطئ يف ار رمضان، فكيف 
تقولون ال تثبت الكفَّارة بالقياس، فهذا خيالف قاعدتكم، فإنّ قلتم إمنا 

اللة و: قلت. أثبتناه بطريق داللة النصالقياس املقطوع ال فرق بني الد
  .بعلّته إالّ يف التسمية

ة من ذلك أن مينعوا من : قال أبو احلسني البصريوال يعصم احلنفي
  .)٢(تسمية ذلك قياساً، ألنَّ التسمية ال أثر هلا على داللة اللّفظ

وإذا كان أهم عنصر اعتمد فيه القائلون بالفرق بني الداللة والقياس 
ة يفهمها كلّ عارف بداللة اللّغة من غري أن العلّة يف داللة النصقطعي 

  .)٣(استنباط أو اجتهاد، بينما هي يف القياس ظنية حتتاج إىل استنباط

                                 
هو حممد بن علي الطيب البصري، ولد بالبصرة ونشأ ا، ورحل إىل : أبو احلسني) ١(

: بغداد وسكنها، وكان يسمى بالبناين يف علمي األصول والكالم، ومن مؤلفاته
و كتاب جليل يف األصول، وهو أحد أئمة املعتزلة، تويف بغداد وه) كتاب املعتمد(

 .٦/٢٧٥، األعالم ١/٢٣٧طبقات األصوليني : انظر. ه٤٣٦عام 
 .١٥٦ ، التمهيد أليب اخلطّاب احلنبلي ص٢/٧٩٦املعتمد أليب احلسني البصري ) ٢(
 .٢/٧٩٧املعتمد أليب احلسني البصري ) ٣(
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١٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  : فاإلجابة عنه مبا يلي
إنَّ العلّة يف مسألتنا ظنية، وذلك الختالف العلماء يف فهمها، فعلى 

نما هي من قبيل هذا ال تكون من قبيل الداللة اليت ترجع إىل النص لغة، وإ
القياس لظنيتها واختالف العلماء يف فهمها، وذا يبطل قول احلنفية أن 
الكفَّارة ال تثبت بطريق القياس، وعلى صحة القول بأن إجياب الكفَّارة 
باألكل أو الشرب يف رمضان من قبيل الداللة الظنية، وهذه الداللة 

  .)١(والقياس سيان
: ثرية، منها قوله تعاىلـطلق على املقيد كل املـونظائر قياس مح

[ Y Z  [ \ Z)د يف قوله تعـلى املـ ع)٢اىلـقي :
[ X Y Z [  Z)٣(.  

الشهود يف ثالثة مواضع، واشترط  )٤(فاهللا سبحانه وتعاىل أطلق
العدل يف موضعني يف القرآن، فلما كانت كلّها شهادة اعترب ما ذكر فيه 

مل يذكر فيه شرط أي حيمل مطلق الشهادة الشرط جاري املفعول فيما 
  .على املقيد بالعدل

                                 
 .٥٣٢-١/٥٣١ص ، تفسري النصو١٨١روضة الناظر ص) ١(
 .٢٨٢: سورة البقرة اآلية) ٢(
 .٢: سورة الطالق اآلية) ٣(
 .٥/٢٨٠األم ) ٤(
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١٩٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 العتق إمنا هو  على وجه هو أنَّف:  اجلمهور باملعقولأما استدالل
التقرب إىل اهللا عز وجلّ، ومبا أنه يتضمن تفريغ العبد املسلم لعبادة ربه والبعد 

ق إالّ يف عتق الرقبة عن املعاصي، ومعاونة املسلمني ونصرم، وهذا ال يتحقّ
املؤمنة، أما عتق الرقبة الكافرة، فال؛ لبعدها عن طاعة اهللا وارتكاا ملعاصي 
اهللا، وعدائها للمسلمني، فتحقيقاً ملصلحة اإلسالم واملسلمني يشترط يف الرقبة 

  .)١(املعتقة عن الكفَّارة اإلسالم للقيام بالغرض املنشود منها
 P Q R S ]:  بقوله تعاىلومن معهماستدلّ احلنفية و

T U    V W X Y Z)اآلية )٢.  
إن املنصوص عليه يف هذه اآلية هو عتق رقبة مطلقاً،  :وجه الداللة

وكذا . وليس فيها اشتراط صفة اإلميان، فتجزئ الكافرة كما جتزئ املؤمنة
  .يف كفَّاريت اجلماع يف ار رمضان واليمني

  :القول املختار
 املسلم إن اختالف الفقهاء يف هذه املسألة مبين على اعلم أيها

  .اختالفهم يف حكم محل املطلق على املقيد
وعليك أن تعلم أن هذه املسألة هي من باب اإلحتاد حكماً 

  .واالختالف سبباً
مينعون محل املطلق على املقيد يف هذه احلال، ألنَّ من : فاحلنفية

 التنايف بني املطلق واملقيد، ومع شرط محل املطلق على املقيد وجود
                                 

 .٨/٥٢، املبدع شرح املقنع ٢/٨٣بداية اتهد ) ١(
 .٣: سورة اادلة اآلية) ٢(
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١٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

االختالف يف السبب ال يتحقّق التنايف، ولذا يعمل املطلق على إطالقه، 
واملقيد على تقييده، كلّ يف املوضع الذي ورد فيه، حتى يرد الدليل 

  .الصارف عن ذلك من خارج اللّفظ املطلق أو املقيد
على املقيد، وإن اختلفوا يقولون حبمل املطلق  )١(بينما مجهور الفقهاء

  .يف العلّة يف ذلك
حيمل  )٤(واحلنابلة )٣(واملالكية )٢(وعند بعض احملقّقني من الشافعية

  .املطلق على املقيد بطريق القياس املستجمع ألركانه وشروطه
ومن عرضنا ألدلة محل املطلق على املقيد، وهو أنّ املطلق يف 

 على املقيد بصفة اإلميان يف كفّارة القتل حممول) العتق(الكفَّارات أي 
يتبين أنه هو القول املختار، وهو ما ذهب إليه اجلمهور، ويؤيده . اخلطأ

والكفار . اآلية )٥(a b c  d e Z ]: قوله تعاىل
 واألخذ به )٦(ليسوا حمالً للمواالة، كما أنَّ إعتاق الرقبة املؤمنة أحوط

  . املؤمنة على شك من براءة الذِّمةأفضل وإالّ كان املكفِّر بغري
                                 

، املغين ١٤٥، املسودة آلل تيمية ص١٠٨مفتاح الوصول إىل علم األصول ص) ١(
٧/٣٥٩. 

 .٥/٢٨٠األم ) ٢(
 .مفتاح الوصول املرجع السابق) ٣(
 .٧/٣٦٠املغين ) ٤(
 .٧١: سورة التوبة اآلية) ٥(
 .١١/٥٩٩فتح الباري ) ٦(
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١٩٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  اشتراط كمال الرق: املبحث الرابع
  ويشتمل على مخسة مطالب

   )١(عتق أم الولد: املطلب األول
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

إن عتق أم الولد ال جيزئ عن الكفَّارة، وبه قال : القول األول
  .)٢(اجلمهور

 الولد جمزئ عن الكفَّارة، وبه قال احلنابلة إن عتق أم: القول الثَّاين
  .)٣(يف رواية، وهو مذهب أهل الظاهر

  :)٤(سبب اخلالف
أم الولد، هل يبيعها سيدها أو ال؟ فمن رأى أنّ للسيد بيعها قال 

  .جتزئ، ومن قال إنَّ السيد ال يبيعها قال ال جتزئ

                                 
وللفقهاء تعاريف . ٩/٥٢٧املغين . هي اليت ولدت من سيدها يف ملكه: أم الولد) ١(

 .٤/٥٣٨، مغين احملتاج ٨/١٥٥، اخلرشي ٥/٣٠العناية على اهلداية : انظر. متعددة
، الشرح الكبري ٤/١١٤، اخلرشي ٤/١١١، البحر الرائق ٣/٧ احلقائق تبيني) ٢(

، الكايف ٨/٥٣، املبدع ١٧/٣٧٠، تكملة اموع الثانية ٥/٢٨١، األم ٢/٤٤٩
 .٣/٢٦٧يف فقه اإلمام أمحد 

 .، الكايف املرجع السابق٨/٧٤٩، املغين ٦/١٩٧احمللى ) ٣(
 .٥/٢٨١األم ) ٤(
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٢٠٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

:  
 باالستيالد، فهي  بأنَّ أم الولد استحقت العتقاستدلّ اجلمهور

استحقّته بسبب آخر غري التحرير املنصوص عليه، كما أنَّ الرقبة اسم 
 عرفاً، واآلية الكرمية دلّت على الرق، ومن استحقّت العتق ةللذات املرقوق

  .بسبب آخر كان الرق فيها ناقصاً، فال جتزئ عن الكفَّارة
  .  اآليةZ / . ]: باآلية الكرمية:  ومن معهمواستدلّ أهل الظَّاهر

فاملأمور به يف اآلية هو التحرير، ومعتق أم الولد حررها وأخرجها 
  .إىل احلرية، وبه امتثل أمر اهللا عز وجلَّ

بأنّ املأمور به هو التحرير، أي حترير رقبة كاملة الرق، : ويعترض عليه
  .ارةوهنا مل حيصل منه ذلك، بل استحقّت العتق بسبب آخر غري الكفَّ

  :القول املختار
بعد عرض القولني وأدلّتهما، أختار القول بعدم اإلجزاء؛ ألنَّ 
الشريعة اإلسالمية حرصت على إخراج األرقاء من ذلّ العبودية إىل 
احلرية، وأم الولد إعتاقها تعجيل ملا صار مستحقًا هلا، فال ضرورة إلعتاقها 

يصه من العبودية إىل احلرية بسبب آخر، بل يبحث عن رقيق آخر يتم ختل
  .إكثاراً لألحرار، وألنه لو أعتقها مل يعتق رقبة خالصة
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٢٠١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

   )١(عتق املدبر: املطلب الثَّاين
  :للفقهاء يف عتق املدبر قوالن

وهذا القول . إن عتق املدبر عن الكفَّارة جيزئ: القول األول
  .)٢(للشافعية واحلنابلة والظَّاهرية

  .)٣(وهذا القول للحنفية واملالكية. إن عتق املدبر ال جيزئ:  الثَّاينالقول
األدلة
َّ

:  
بأنَّ املدبر عبد رقيق كامل املنفعة، : استدلّ أصحاب القول األول

سليم اخللقة، مل حيصل منه عوض ملواله حتى يكون قد استحق بعضاً من 
  .احلرية مقابل بعض من العوض

باآلية الكرمية يف قوله تعاىل:  ملذهبهمةواستدلّ احلنفي :[ . 
/ Zاآلية .  

إن املأمور به هو التحرير، وهو إنشاء العتق من كلّ  :وجه الداللة
وجه، وإعتاق هذا املدبر تعجيل ملا صار مستحقاً له، ألنه استحق احلرية 

  .من وجه، فكان الرق ناقصاً، فال جيزئ عن الكفَّارة
                                 

تعريفات : انظر. ٤/٥٩٠كشاف القناع . ه عتقه على موتههو الذي علّق سيد: املدبر) ١(
 .٨/٣٧٢، اية احملتاج ٨/١٣٢، اخلرشي ٣/٦٨٢حاشية ابن عابدين : الفقهاء له يف

، املغين ٣/٢٦٧، الكايف يف فقه أمحد ٢٩٢، خمتصر املزين ص٣/٣٦١مغين احملتاج ) ٢(
 .٦/١٩٧، احمللى البن حزم ٧/٣٦٢

، مع شرح فتح ٤/٢٦١، العناية على اهلداية ٣/٧ الدقائق تبيني احلقائق شرح كرت) ٣(
 .٢/٤٤٩، الشرح الكبري ٢/٣١٢القدير، املدونة 
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٢٠٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بأنَّ قولكم إن الرق يف املدبر ناقص، منقوض مبا لو : هواعترض علي
فهذا يدلّ على كما . قال كلّ مملوك يل حر، فإنه يعتق عبيده ومدبروه

الرق يف املدبر، وهلذا حيلّ له وطؤها إن كانت مدبرة، ولو كان الرق 
  .ناقصاً كما قلتم ملا حلّ له وطؤها

  :لط من وجوهبأنه غ: وأجيب عن هذا االعتراض
كلّ مملوك يل حر الرق وهو امللك، : إنه جعل املناط يف قوله: أوالً

  . وقول الرجل ال يقتضي الرق، وإنما يقتضي ملكاً كامالً فيدخل فيه املدبر
إنه جعل رق املدبر كامالً وهو ليس كذلك، بل رقّه ناقص : ثانياً

ة كما ذكر، ولكن النما هو امللك، ويدلّ عليه الستحقاقه احلرياقص إن
  .جواز التصرف فيه

  .)١(جعل نقصان الرق حمرماً للوطء: ثالثاً
بأنَّ اعتراضكم غري مسلَّم، بدليل إبطال : وجياب على االعتراض

  .)٢(العتق بالبيع
  :القول املختار

جواز عتق املدبر عن الكفَّارة؛ ألنَّ املدبر رقبة كاملة غري مستحقة 
ق بأي وجه، ويؤيده جواز التصرف فيها بيعاً وشراًء، كما ثبت من للعت

((: حديث جابر بن عبداهللا
                                 

 .٣/٧تبيني احلقائق ) ١(
 .٢/١١٧املهذّب ) ٢(
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٢٠٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

   r     )١(  
((.رواه البخاري ومسلم )٢(.  
 rديث يدلّ على أنّ املوىل ملا أعتق عن دبر أجاز له النيب فهذا احل

بيعه واالنتفاع بثمنه، فجواز بيع املدبر دليل على أنه ما زال رقيقاً كامل 
الرق ليس فيه من احلرية شيء، فمن هذا ميكن القول بأنَّ عتق املدبر عن 

اجه عن امللك الكفَّارة جيزئ بال ريب، ألنَّ عتقه عن الكفَّارة هو إخر
باحلرية، وهو أمر استحسنته الشريعة اإلسالمية، فهو أوىل من رد املدبر 

  .عن عتقه بالتدبري إىل بيعه، فهناك أوىل منه بالتصرف
كما أنَّ الوصية ليست بعقد الزم، فيجوز التغيري والتبديل فيها، 

علق بالوصية، والوصية فالوصية ال يثبت حكمها إالّ بعد املوت، واملدبر مت
متعلّقة بالثلث، فاملدبر متربع له بالعتق بعد موته، فلو عنده عشرة عبيد 

  .واهللا أعلم. ومل يكن عنده غريهم ال يعتق إالّ ثلثهم

                                 
هو نعيم بن عبداهللا بن أسيد، املعروف بالنحام، صحايب جليل : نعيم بن النحام) ١(

ديبية، وشهد مع رسول اهللا ما بعدها أسلم قدمياً وكان يكتم إسالمه، هاجر أيام احل
، ومعه ٥٦٨، ٣/٥٦٧اإلصابة : انظر ترمجته يف. من املشاهد قتل يوم الريموك

  .٣/٥٥٥االستيعاب 
 كتاب كفَّارات األميان، باب عتق ١١/٦٠٠صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

باب  كتاب األميان، ١١/١٤١صحيح مسلم مع شرح النووي . املدبر وأم الولد
 .جواز بيع املدبر
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٢٠٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  )١(عتق املكاتب: املطلب الثالث
  :وحيتوي على فرعني

  مكاتب أدى من كتابته شيئاً: الفرع األول
  :ألة قوالنللعلماء يف هذه املس

إن عتق املكاتب الذي أدى من كتابته شيئاً ال جيزئ : القول األول
  .)٢(وبه قال اجلمهور. عن الكفَّارة

وهي رواية احلسن عن أيب حنيفة، وبه قال . اجلواز: القول الثَّاين
  .)٣(احلنابلة يف رواية

األدلة
َّ

:  
يه قد بأنَّ هذه املكاتب الذي أدى بعض ما عل: استدلّ اجلمهور

استحق العتق بسبب الكتابة، فأشبه املدبر، وأم الولد، بل أوىل منهما، ألنَّ 
استحقاق العتق بالكتابة فوق استحقاقه بالتدبري واالستيالد، فهو أوىل 

  .منهما، خصوصاً وقد أدى بعض ما عليه
                                 

  .٨/١٣٨اخلرشي .  على أدائهتق على مال مؤجل من العبد موقوفع: املكاتب) ١(
، اية احملتاج ٩/١٥٥العناية شرح اهلداية : وانظر تعريفات الفقهاء يف

 .٤/٥٩٨، كشاف القناع ٨/٣٧٩
، املدونة ٤/١١٤، اخلرشي ٦-٧/٥، املبسوط ٤/٢٦١اهلداية على البداية ) ٢(

٢/٣١٣ اف القناع ٢/١١٧، املهذّب ٥/٢٨١، األماإلنصاف ٥/٤٤١، كش ،
 .٨/٧٥٠، املغين ٣/٢٦٧املبسوط املرجع السابق، الكايف يف فقه أمحد ) ٣( . ٩/٢١٨
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٢٠٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالقرآن واملعقول
  . اآليةZ / . ] :فمن القرآن قوله تعاىل

إن املأمور به يف اآلية حترير رقبة، واملكاتب كذلك،  :وجه الداللة
: rبن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  )١(ويؤيده ما رواه عمرو

))(( .رواه أبو داود والبيهقي)٢(.  
دى أكثر ما عليه ومل فهذا احلديث دليل على أنَّ املكاتب حتى لو أ
  .يبق إالّ اليسري فلن خيرج عن كونه عبداً يف يد سيده

بأنَّ احلديث ال يدلّ على جواز إعتاق املكاتب عن : ويعترض عليه
الكفَّارة، وإنما يدلّ على أنَّ املكاتب ما دام أنه مل يؤد ما عليه يف عقد 

دية املكاتب يف حالة عدم الكتابة فهو غري كامل احلرية، فاحلديث يف عبو
  .السداد، ومسألتنا يف العتق عن الكفَّارة، فالفارق بينهما واضح

فهو أنَّ عتق هذا املكاتب معلق بأداء كلّ : أما استدالهلم باملعقول
  .البدل، فال يثبت شيء من العتق بأداء البعض

                                 
 بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص القرشي، تابعي، وثّقه عمرو بن شعيبهو ) ١(

ذيب : انظر. ه١١٨مات سنة ابن معني وابن راهويه، وهو حسن احلديث، 
 .١/١٥٥ وما بعدها، شذرات الذهب ٨/٤٨التهذيب 

 كتاب العتق، باب يف املكاتب يؤدي ١٠/٤٢٧سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(
: انظر. واحلديث حسنه األلباين. ١٠/٣٢٤بعض كتابته، السنن الكربى للبيهقي 

 .٦/١١٩إرواء الغليل 
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٢٠٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
ئ عن الكفَّارة، أن من أعتق مكاتباً أدى من كتابته شيئاً فال جيز

يؤيده أنَّ هذا املكاتب قد حصل منه العوض بدليل أنه . وهو قول اجلمهور
رضوان اهللا –وجده زيوفاً لرده واستبدله بأجود منه، وألنَّ الصحابة  )١(لو

 اختلفوا يف رقه بعد أدائه بعض ما عليه، فاختالف الصحابة يف -عليهم
  .بهرقه شبهة مانعة من جواز التكفري 

  مكاتب لم يؤد من كتابته شيئاً: الفرع الثَّاني
  :للفقهاء يف عتق املكاتب الذي مل يؤد من جنومه شيئاً قوالن

وهذا القول للحنفية . أنَّ عتقه عن الكفَّارة جائز: القول األول
  .)٢(واحلنابلة يف ا ملذهب
ول للمالكية وهذا الق. أنَّ عتقه عن الكفَّارة ال جيزئ: القول الثَّاين

  .)٣(والشافعية واحلنابلة يف رواية
األدلة
َّ

:  
استدلّ أصحاب القول األول بالقرآن واملعقول؛ أما القرآن فبقوله 

  . اآليةZ / . ]: تعاىل
                                 

 .١٠/٤٢٨نن أيب داود البن قيم اجلوزية ، وشرح س٦-٧/٥املبسوط ) ١(
، اهلداية على ٤/١١٠، ومنحة اخلالق امش البحر الرائق ٤/١١١البحر الرائق ) ٢(

 .٥/٤٤١، كشاف القناع ٩/٢١٨، اإلنصاف ٤/٢٦١البداية 
، مع الكايف يف ٥/٢٨١، األم ٢/١١٧، املهذب ٢/٣١٣، املدونة ٤/١١٤اخلرشي ) ٣(

 .٣/٢٦٧فقه أمحد 
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٢٠٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

إن املأمور به يف اآلية هو حترير رقبة، والتحرير تصيري  :وجه الداللة
  .يقه، واملكاتب كذلكشخٍص رقيٍق حراً، والرقبة اسم لذات رق

فهو أنَّ املكاتب إذا مل يؤد ما عليه يف : وأما استدالهلم باملعقول
الكتابة فهو رقيق، كما كان قبل الكتابة؛ ألنَّ الشيء ال يزول إالَّ مبنافيه 
. والكتابة ال تنايف الرق، فالرق فيه كامل، فكان عتقه حتريراً من كلّ وجه

ه لو تصور نقصان واملكاتب الذي مل يؤدما عليه ال يكون رقّه ناقصاً؛ ألن 
  .يف رقّه ملا تصور فسخه وإعادته إىل احلالة األوىل أي ما قبل الكتابة

بأن املكاتب يستحق العتق بغري : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
  .الكفَّارة، بدليل أنه ال جيوز إبطاله بالبيع، فال يسقط بعتقه فرض الكفَّارة

بأنَّ قولكم املكاتب يستحق العتق بغري الكفَّارة، : ويعترض عليه
فهذا ال يسلّم إالّ يف املكاتب الذي أدى بعض ما عليه، أما املكاتب الذي 

  .مل يؤد فما زال رقيقاً كامل الرق
  :القول املختار

القول بأنَّ عتق املكاتب الذي مل يؤد من جنومه شيئاً جيزئ عن 
، وهو قول احلنفية واحلنابلة؛ ألنه اعتق رقبة كاملة تامة امللك ومل الكفَّارة

  .حيصل عن شيء منها عوض
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٢٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  من أعتق نصفي رقبتني عن كفَّارته: املطلب الرابع
  : للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أقوال

التفصيل، إذا أعتق نصفي عبدين وكان الباقي حراً : القول األول 
وهذا القول للشافعية يف .  الباقي مملوكاً فال جيزئفيجزئ، وإن كان

  .)٢(من احلنابلة )١(األصح والقاضي
. أنَّ من أعتق نصفي عبدين فال جيزئ عن الكفَّارة: القول الثَّاين

وهذا القول للحنفية واملالكية وأيب بكر من احلنابلة والظاهرية ووجه عند 
  .)٣(الشافعية

وهذا . ن عتق نصفي عبدين جيزئ عن الكفَّارةأ: القول الثَّالث
  . )٤(القول للحنابلة يف املذهب، ووجه عن الشافعية

فِمن آراء الفقهاء يتبين  أن أصحاب القول األول اعتربوا حرية 
العبد بإعتاق هذا النصف، فإذا كان هذا النصف ال يوجب له احلرية، فال 

  .جيزئ العتق عن الكفَّارة
                                 

. هو حممد بن احلسني بن خلف بن الفراء، عامل عصره يف األصول، شيخ احلنابلة: القاضي) ١(
 .١٠٠-٦/٩٩ وما بعدها، األعالم ٢/١٩٣طبقات احلنابلة : انظر ترمجته يف

 .٨/٥٩، املبدع شرح املقنع ٢/١١٧، املهذب ٣/٣٦٢مغين احملتاج ) ٢(
، احمللّى ٨/٥٩، املبدع ١٧/٢٨٢، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٧/١٠املبسوط ) ٣(

 .١٧/٣٧١، تكلمة اموع الثانية ٦/١٩٧
 .، ومراجع الشافعية، واحلنابلة السابقة٢/١١٧، املهذّب ٥/٤٤٢كشاف القناع ) ٤(
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٢٠٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

صحاب القول الثاين والثَّالث كلّ أعطى حكماً بدون تفصيل بينما أ
  .فيما إذا كان الباقي حراً أو عبداً

األدلة
َّ

:  
بأنه إذا كان باقيهما حراً فقد : استدلّ أصحاب القول األول

، وميكنه من التصرف، وأخرج من الرق إىل )١(حصل به تكميل األحكام
اإلسالمية، وما قصدت إليه من العتق، احلرية، وهو ما تأمر به الشريعة 

فيمكنه من التصرف مبنافعه على التمام والكمال، ويف حالة إذا كان باقيه 
مملوكاً فال جيزئ، ألنه مل حيصل به تكميل األحكام، ومتكينه التام من 
التصرف والقيام مبنافعه، ألنه كان رقيقاً وما زال رقيقاً، فعتق هذا املكفّر 

  .مل خيرجه إىل حيز احلرية، وهو ما دعت إليه الشريعة اإلسالمية
  :بالكتاب، والقياس، واملعقول: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

  . اآليةZ / . ]: دليلهم من الكتاب قوله تعاىل
وهذا . إن املأمور به يف اآلية الكرمية إعتاق رقبة كاملة :وجه الداللة
بة من شخص واحد، فإذا حصل التبعيض يف الرقبة فال يدلّ على أنها رق

  .يدخل حتت مطلق الرقبة، فال جيزئ عن الكفَّارة
فقاسوا من أعتق نصف رقبتني على : أما دليلهم من القياس

التبعيض يف احلج، فكما أنه ال جيزئ أن حيج شخصان عن واحد يف حجة 

                                 
 .٢/١١٧املهذّب ) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أحدمها نصفها والثَّاين الن صف اآلخر، فكذا هنا ال واحدة، كأن حيج
  .جيزئ أن يعتق من رقبتني نصفني
فهو أنَّ نصف الرقبتني ليس برقبة؛ ألنَّ : وأما استدالهلم باملعقول

مقامها، وألنَّ  )١(العبادة املتعلِّقة بالرقبة ال يقوم النصف من الرقبتني
كميل املقصود تكميل األحكام، وإعتاق نصفني من رقبتني ال حيصل به ت

األحكام من ختليص اآلدمي من ضرر الرق، فال يثبت به من األحكام ما 
  .يثبت بإعتاق رقبة كاملة

إن إعتاق نصف رقبتني ال حيصل : وميكن االعتراض على قوهلم
أنَّ هذا يف حملّه إذا كان باقيهما مملوكاً، أما إن كان باقيها حراً، . اخل... به

  .عبودية إىل احلريةفقد خلص نفسني من رق ال. فال
  :واستدلّ أصحاب القول الثالث بالقياس واملعقول

  :أما دليلهم من القياس
فقياس هذه املسألة على الزكاة، فإذا كان له نصف مثانني   .أ 

شاة مشاعاً فتجب عليه الزكاة كما لو ملك أربعني شاة 
منفردة، فكذا يف مسألتنا، فإذا أعتق نصف عبدين من رقبتني 

  .زأه كما لو أعتق رقبة منفردةأج
وقياساً أيضاً على األضاحي، واهلدايا، إذا اشتركوا فيها،   .ب 

                                 
 .٩/٥٩، املبدع ٨/٣٦١، املغين ١٧/٢٨٢اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١(
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٢١١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 .فكما أنها جتزئ، فكذا يف هذه املسألة
أنَّ الشركة يف كلّ رقبة متنع  على األضاحي بواعترض على قياسهم

  .ةالتضحية كما يف البدن )١(التكفري ا خبالف األضحية؛ ألنَّ الشركة ال متنع
إذا مل  )٢(أنَّ األشقاص كاألشخاصفهو  :أما استدالهلم باملعقول

  .مينع منه العيب اليسري
بأنَّ األشقاص ميتنع قياسها على األشخاص : واعترض عليه

أنه لو كلّف إنسان بشراء رقبة أو بيعها أو إهداء حيوان مل يكن : ووجهه
  .الرقبة أشقاصاً يف العتقميتنع أن يقسم  )٣(له أن يقسمه أشقاصاً، فكذا هنا

  :القول املختار
أختار القول األول القائل بالتفصيل : بعد عرض األقوال واألدلَّة

الشتماله على مبدأ اإلجزاء يف حالة إخراجه إىل احلرية، وعدم اإلجزاء يف 
حالة ثبوته على رقه قبل القيام بالكفَّارة، وألنَّ الشريعة اإلسالمية تدعو 

كثري األحرار، ألنَّ من أخرج عبدين إىل احلرية بإعتاقه نصفني أوىل إىل ت
  .ممن أعتق رقبة حبرية شخص واحد

                                 
 .٧/١٠املبسوط ) ١(
 .٧٦١-٨/٧٦٠املغين ) ٢(
 .٦٠-٨/٥٩املرجع السابق مع املبدع ) ٣(
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٢١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  العبد املشترك بني املكفِّر وغريه: املطلب اخلامس
  :هذا املطلب ال خيلو من فرعني

  إذا كان المكفِّر موسراً: الفرع األول
ة وهو موسر فأعتق اختلفت أنظار الفقهاء فيمن وجبت عليه كفّار

  :نصفاً له يف عبد وضمن قيمة باقيه هل جيزئه عن الكفَّارة أو ال؟ على قولني
وهذا القول للشافعية . أنّ عتقه جيزئه عن الكفَّارة: القول األول

  .)١(وأيب يوسف وحممد، ورواية للمالكية واحلنابلة
 القول أليب حنيفة وهذا. أنه ال جيزئه عن الكفَّارة: القول الثَّاين

  .)٢(واملالكية يف املشهور واحلنابلة يف املذهب
األدلة
َّ

:  
بأنَّ العتق ال يتجزأ، فمن أعتق : استدلّ أصحاب القول األول

. وعلى املوسر الضمان يف الباقي. )٣(نصف رقبة فقد أعتق رقبة كاملة
                                 

، املبسوط ٢٦٤-٤/٢٦٣، العناية على اهلداية ٥/٢٨١، األم ٢/١١٧املهذب ) ١(
 .٨/٥٩، املبدع ٤/٥٢، املنتقى ٧/٧

، الشرح الكبري ٤/١١٤، اخلرشي ٤/١١٣، البحر الرائق ٣/٩تبيني احلقائق ) ٢(
  .٣/٢٦٨محد ، الكايف يف فقه أ٩/٢٢٢، اإلنصاف ٢/٤٤٩

أما املالكية فأمجلوا . وقد نص اإلمام أبو حنيفة واحلنابلة بكون املكفر موسراً
 .القول مبا إذا أعتق نصف عبد مشترك وقومه عيه احلاكم

 .٨/٥٩، املبدع ٤/٤٢املنتقى ) ٣(
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٢١٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وألنه أعتق وهذا الضمان إنما لزمه بسبب العتق األول، فكان له حكمه، 
  .عبداً سليماً كامالً غري مستحق للعتق جبهة أخرى فيجزئه عن الكفَّارة

  :بالقياس، واملعقول: واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
فقياس هذه احلالة على عتق أم الولد، فحيث أنَّ الرق : أما القياس

فيها ناقص والكفَّارة غري جمزئة فيها، فكذا هنا فمن أعتق نصف عبد 
  .مشترك مع آخر مل يعتق رقبة كاملة فال تتأدى به الكفَّارة كأم الولد

وذلك أنَّ املعتق ملا أعتق ؛ بأنّ قياسكم غري مسلَّم به: ويعترض عليه
نصيبه من الرقبة وكان ضامناً لشريكه بالقيمة يف نصيبه، مل يكن هناك 

 مملوكة نقصان يف الرق، فقد ملك النصف اآلخر بالضمان فكانت الرقبة
له خبالف أم الولد، فالرق فيها غري كامل، هلذا استحقّت احلرية 
باالستيالد، فكان النقص يف الرق مانعاً من إجزاء الكفَّارة خبالف مسألتنا، 
فبالضمان للشريك يسقط النقص يف الرق وتصبح الرقبة كلّها مملوكة 

  .للعتق، فأين هذا من ذاك
أنَّ هذا املعتق أعتق نصيبه وهو النصف، هو ف: لأما استدالهلم باملعقو

والنصف ليس برقبة، والعتق ال يدخل عليه التبعيض، وعند عتق نصفه يتمكّن 
يف النصف اآلخر، وبالضمان يكون الضمان ملكاً  )١(النقصان يف الرق

 فإعتاقهناقصاً، وعند الضمان إنما يستحق عليه بالسعاية فيما ضمن لشريكه، 

                                 
 . باإلضافة إىل املبسوط والعناية السابقني٧٤٩-٨/٧٤٨املغين ) ١(
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٢١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

يكون إبراًء هلذه السعاية عالوة على أن عتقه اآلخر مل حيصل منه، وإنما 
  .حصل بالسراية وهي من آثار فعلّه وليست من فعل العتق وحده

... بأنَّ قولكم إنه بالضمان يستحق عليه السعاية: ويعترض عليه
  .غري مسلَّم. اخل

سعاية على العبد أنه إذا كان املعتق موسراً فال تتحقّق ال: ووجهه
ألنَّ القيمة مضمونة للشريك، فيكون هذا إعتاقاً بغري عوض، وقوهلم 

  .يكون يف حملّه لو كان املعتق معسراً
إنَّ عتق نصيب شريكه حصل بالسراية ال : كما يعترض على قوهلم

ألنَّ السراية حكمها حكم . باملباشرة، فال يكون من فعل املعتق فغري مسلم
ل أنَّ من جىن على شخص فقطع رجله فسرت اجلناية فمات، املباشرة بدلي

فإنه يقتص منه، فقوهلم إنّ العتق مل حيصل بفعله ال معىن له ما دام أنه التزم 
  .بدفع نصيب شريكه فيعترب معتقاً رقبة كاملة

  :القول املختار
بعد عرض القولني وأدلّتها ومناقشتها، أختار القول بإجزاء العتق عن 

ارة فيمن كان موسراً فأعتق نصيبه من عبد وضمن قيمة باقيه، الكفَّ
((:  قالrأنّ رسول اهللا : -رضي اهللا عنهما–ويؤيده ما رواه ابن عمر 
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٢١٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

((.ومسلم رواه البخاري )١(.  
ويستدلّ من هذا احلديث أن من له حصة يف عبٍد فأعتقه وكان 
موسراً لزمه تسليم حصة شريكه بعد التقومي وعتق عليه العبد مجيعه، فهذا 
املعتق لنصيبه استعد بالضمان لنصيب شريكه فأصبحت الرقبة ملكاً له 

  . اآليةZ / . ]: فأعتقها فامتثل األمر الوارد يف قوله تعاىل

  إذا أعتق نصف عبد مشترك وكان المعتق معسراً: لثَّانيالفرع ا
  :للفقهاء فيه قوالن

وهذا القول . جيزئ بشرط أن ميلك الباقي فيعتقه: القول األول
  .)٢(للشافعية واحلنابلة
  .)٣(وهذا القول للحنفية. ال جيزئه: القول الثَّاين

األدلة
َّ

:  
ر أعتق العبد مجيعه عن بأنَّ املكفِّ: استدلّ أصحاب القول األول

  .الكفَّارة يف وقتني، فجاز كما لو أطعم املساكني يف وقتني
بأنَّ إعتاق هذا املعسر أوجب على العبد السعاية : واستدلّ احلنفية

  .يف نصيب شريكه فيكون عتقاً بعوض، فال جيزئ عن الكفَّارة
                                 

 كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بني ٥/١٥١ح الباري صحيح البخاري مع فت) ١(
 . كتاب العتق١٠/١٣٥صحيح مسلم مع شرح النووي ... اثنني

 .٨/٧٤٩، املغين ٥٩-٨/٥٨، املبدع شرح املقنع ٢/١١٧، املهذّب ٥/٢٨١األم ) ٢(
 .٢٦٤-٤/٢٦٣، العناية على اهلداية ٧/٧املبسوط ) ٣(
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٢١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أن كون املعتق معسراً ال يستوجب على كلّ حال: ويعترض عليه
  .السعاية على العبد، فإذا حتملها املعتق مل توجد سعاية اليت استند عليها املخالف

  :القول املختار
هو ما ذهب إليه الشافعي وأمحد بشرط أن ميلك النصف الباقي 

  .ويعتقه، وإذا كانت الكفَّارة عن ظهار فال ميس حتى يعتق النصف اآلخر

  ئه بنية الكفَّارةمن أعتق قريبه بعد شرا: املبحث اخلامس
  :وللفقهاء يف هذه املسألة قوالن .قرابة ذي رحم حمرم: املقصود بالقرابة
إنَّ من أعتق قريبه ينوي به العتق عن الكفَّارة مل : القول األول

  .)١(وبه قال اجلمهور وزفر من احلنفية. جيزئه
 قال به .إنَّ من أعتق قريبه بنية الكفَّارة أجزأه ذلك: القول الثَّاين

  .)٢(خالفاً لزفر احلنفية
األدلة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن، والقياس، واملعقول

  . اآليةZ / . ]: فقوله تعاىل: أما استدالهلم بالقرآن

                                 
، حاشية الدسوقي ٣/٨ع العناية، تبيني احلقائق ، م٥/١٦٦اهلداية على البداية ) ١(

، املهذّب ٧/٨٩، اية احملتاج ٢/٣١٣ مع الشرح الكبري، املدونة ٢/٤٤٩
 .٨/٥٤، املبدع ٢٦٨-٣/٢٦٧، الكايف يف فقه أمحد ٢/١١٧

 . مع مراجع احلنفية السابقة٧/٨املبسوط ) ٢(
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٢١٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 اهللا عز وجلّ أوجب العتق بالتحرير، والتحرير نَّأ :وجه الداللة
ومل حيصل منه عتق، فعل العتق، فمن اشترى قريبه فقد عتق بعتق الشارع، 

  .ممتثالً ألمر اهللا سبحانه وتعاىل )١(فلم يكن
  :أما استدالهلم بالقياس

بأم الولد، فهي مستحقَّة  )٢(قياس من كانت عليه كفَّارة فاشترى أباه  . أ
 .للعتق عند دخوهلا يف ملكه، فهذا وجه املنع من إعتاقها فكذا هنا

ء عتق أم واحلنفية متفقون مع اجلمهور على عدم إجزا
فكيف جييزون يف واحدة ومينعون يف . الولد عن الكفَّارة

األخرى مع أنَّ املسألتني حاهلما واحد من كوما استحقّا 
  .العتق مبجرد امللك، فال معىن للتفريق بني احلالتني بدون برهان

وقياساً على النفقة، فكما أنَّ من وجبت عليك نفقته ال جيزئ دفع   . ب
 .كذا القريب وخاصة األب، فال جيزئ عتقه عن الكفَّارةالزكاة إليه، ف

 عتق القريب مستحق بسبب القرابة نَّفهو أ:  باملعقولأما استدالهلم
عند دخوله يف ملكه، فال تتأدى به الكفَّارة، والدليل على استحقاقه 

يكه يف العبد إذا ادعى سببه فإنه يضمن لشر )٣(بالقرابة، أن أحد الشريكني
  .قيمة نصيبه كما لو أعتقه

                                 
 .٥/٤٤٠كشاف القناع ) ١(
 .٨/٧٤٨املغين ) ٢(
 .٧/٨املبسوط ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :واستدلّ احلنفية ملذهبهم بالقرآن، والسنة، واملعقول
  . اآليةZ / . ]:  فقوله تعاىلأما القرآن

إن املأمور به يف اآلية الكرمية هو التحرير، وقد حصل  :وجه الداللة
  .بالشراء بنية الكفّارة

 قوهلم إن املأمور به يف بأنَّ:  من اآليةويعترض على وجه االستدالل
اآلية هو التحرير فصحيح ولكن قوهلم أنَّ التحرير حصل بالشراء مع النية فغري 

  .، والشراء استجالب للملك، وبينهما مضادةإعتاقبل التحرير . مسلَّم
قال رسول اهللا :  قالtما رواه أبو هريرة فب:  بالسنةأما استدالهلم

r :))(( .رواه مسلم)١(.  
نسبة العتق إىل املشتري وهو الولد وقد رتب العتق  :وجه الداللة

على الشراء بالفاء والترتيب بالفاء يفيد العلّية، فيصبح الشراء علّة للعتق، 
لدفع وكذا ملك القريب علّة، ويف ترتيب العتق على ملك القريب حتصيل 

مفسدة القطيعة احلاصلة مبلكه إياه، فوجب كون علّة العتق هي شراء 
وملا كان الشراء ) علّة جزء العلّة(القريب وامللك معاً، والشراء علّة العلّة 

اختيارياً وهو اجلزء األخري من العلَّة أضيف العتق إليه ولزمت النية عنده، 
  .ةفإذا نوى عند الشراء أجزأته الكفَّار

وعالوة عليه، فلما كان الشراء يوجب امللك وملك القريب يوجب 
                                 

)١ ( وويكتاب العتق، باب فضل عتق الوالد١٠/١٥٢صحيح مسلم مع شرح الن . 
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٢١٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

معتقا بواسطة امللك، وامللك ليس بشرط للعتق،  )١(العتق كان املشتري
  .والعتق فيه ال يثبت إالّ بامللك والقرابة

((:  قالrبن جندب عن النيب  )٢(ما رواه مسرة: والدليل عليه
((وأمحد وابن ماجه ر رمذيواه أبو داود والت)٣(.  

  . مرفوعاrًومثله عن ابن عمر عن الرسول 
بأنا ال نسلِّم إن الشراء علّة  :واعترض على وجه استدالهلم بالسنة

للعتق، بل الشراء شرط للعتق، والعلّة للعتق هي القرابة احملرمة ال شراء 
ب الصلة بني األقارب، وإنما امللك القريب؛ ألنها اليت ظهر أثرها يف وجو

  .شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أم باإلرث
ألنَّ الشراء إثبات للملك، . وأما قوهلم الشراء نفس العلّة فال

  .لزواله وبينهما منافاة، فال يكون العتق مقتضاه )٤(واإلعتاق سبب
                                 

 .مراجع احلنفية السابقة) ١(
صحايب جليل، ويكىن أبا سليمان، كان من املكثرين عن رسول : مسرة بن جندب) ٢(

اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر. ، سكن البصرة، وكان شديداً على احلروريةrاهللا 
 .١٣٧، تقريب التهذيب ص٧٧، مع االستيعاب ص٧٩-٢/٧٨

، كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم ١٠/٤٨٠سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(
 كتاب األحكام، باب ما جاء ملن ملك ذا ٤١٠-٢/٤٠٩سنن الترمذي . حمرم
واحلديث صححه الشيخ . ٢/٨٤٢سنن  ابن ماجه . ٥/١٨مسند أمحد . حمرم

 .٢/١١١٦، وصحيح اجلامع الصغري وزيادته ٦/١٦٩ إرواء الغليل األلباين يف
 .٥/١٦٦العناية على اهلداية ) ٤(
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٢٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

راء فغري مسلَّم إنَّ احلديث فيه ترتيب العتق على الش: وأما قوهلم
أي أنه ملا كان (وبيانه إنَّ قوله فيعتقه حممولة على املعىن اازي . أيضاً

، وال خيفى أنَّ األصل هو )شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق جمازاً
احلقيقة إالّ أنه صرفه عن احلقيقة حديث مسرة املتقدم الذي فيه تعليق 

  .احلرية بنفس ملك القريب
ا استدالهلم حبديث مسرة، فيعترض عليه من وجهنيأم:  

. الرفع والوقف )١( إن احلديث خمتلف فيه بني:الوجه األول
  .tوالراجح وقفه على عمر بن اخلطّاب 

 أنه ال يصلح أن يكون دليالً هلم غاية ما فيه أنه يفيد :الوجه الثَّاين
  .عتق عليهأن من ملك من بينه وبينه قرابة حمرمة فإنه ي

بينما يستدلّ به للمعترض حيث فيه أنّ من ملك ذا رحم فهو يعتق 
عليه بإعتاق من الشارع ال منه، فمن اشترى قريبه وأعتقه عن الكفَّارة مل 
  .يقع عليه عتق من مشتريه، بل سبقه عتق الشارع، فلم يكن حمرراً ومعتقاً

لعتق، فكذلك ا كان للبائع حق امـل: كما استدلّوا باملعقول
  .للمشتري إذ ال فرق بينهما

                                 
وقال سعيد أحفظ من . أخرجه أبو داود من رواية محاد، وموقوفاً من رواية سعيد) ١(

. هذا حديث ال نعرفه إالّ من حديث محاد بن سلمة: كما أنّ الترمذي قال. محاد
ة علل هلذا احلديثوذكر اإلمام ابن القيشرح سنن أيب داود مع عون : انظر. م عد

 . وما بعدها١٠/٤٨٠املعبود 
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٢٢١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  : أن املشتري يفارق البائع من وجهني:واعترض عليه
 أن البائع يعتقه واملشتري ال يعتقه، وإنما يعتق بإعتاق :الوجه األول

  .الشارع من غري قصد منه
  .)١( أن البائع ال يستحق عليه إعتاقه، واملشتري خبالفه:الوجه الثَّاين

  :تارالقول املخ
وهو قول مجهور . القول بعدم إجزاء عتق القريب عن الكفَّارة

العلماء لقوة األدلَّة يف ذلك، كما أنَّ يف عتقه جمازاة للقرابة، وعتق األب 
جمازاة لألبوة، وجمازاة األبوة فرض واجب عليه، فال يتأدى به واجب آخر 

، وهي متقدمة على كالكفَّارة، كما أن علّة العتق يف احلقيقة هي القرابة
الشراء، والشراء شرط يف عمل العلّة، فهو يزيل امللك عن امللك، فتصبح 
العلّة خالية من املانع وهو امللك، فيوجد املقتضي وهي القرابة، وينتفي 

  .واهللا أعلم. املانع وهو امللك، فتصبح العلّة تامة

                                 
 .٥/٤٤٠، وكشاف القناع ٨/٥٥املبدع شرح املقنع ) ١(
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٢٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  الصيام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه: املبحث السادس
ار رمضانالص يام هو اخلصلة الثَّانية من خصال كفَّارة اجلماع يف.  

ال نعلم خالفاً يف دخول الصيام يف كفَّارة الوطء : )١(قال يف املغين
إالّ شذوذاً ال يعرج عليه ملخالفته السنة الثّابتة، وال خالف بني من أوجبه 

  .أنه شهران متتابعان للخرب أيضاً
ىل الصيام إذا عجز عن أداء الرقبة، فإن كان موسراً وينتقل املكفِّر إ

حني وجوب الكفَّارة ولكن ماله غائب، فإن كان مرجو احلضور قريباً مل 
  .جيز االنتقال إىل الصيام؛ ألنّ ذلك مبرتلة االنتظار لشراء الرقبة

فال جيوز االنتقال إىل الصيام يف غري كفَّارة  )٢(وإن كان املال بعيداً
إن كان املكفِّر يف بلد وماله يف : لظِّهار، وخالف يف ذلك ابن العريب فقالا

آخر ومل جيد من يسلفه، فعليه أن يكفِّر بالصوم لعجزه عما قبله وال ينبغي 
له أن يلتفت إىل غريه؛ ألنَّ الوجوب قد حتقّق يف الذّمة والشرط من العدم 

  .)٣(قد حتقّق، فال وجه لتأخري األمر
 عنده مال يشتري به الرقبة ولكنه مل جيد رقبة يشتريها فله وإن كان

. ال:  قال))r :))االنتقال إىل الصيام لدخوله يف قوله 
  . احلديث))((: قال

                                 
 .٣/١٢٨املغين ) ١(
 .٧/٣٦٤املغين ) ٢(
 .٢/٦٥٤أحكام القرآن البن العريب ) ٣(
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٢٢٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وأما إن وجد رقبة تباع بزيادة على مثن املثل ومل جيد رقبة بثمن 
مل يلزمه شراؤها؛ ألنَّ فيه  )١(كانت هذه الزيادة جتحف مبالهمثلها، فإن 

ضرراً، وإن كانت ال جتحف مباله فله االنتقال إىل الصيام يف أرجح أقوال 
  .واهللا أعلم. أهل العلم عندي

  .ويشتمل هذا املبحث على ستة مطالب

من كانت لديه رقبة أو مثنها لكنه ال يستغين : املطلب األول
رب أو مرض، هل جيزئه االنتقال إىل الصوم؟ أم يتعين عنها لك

  عليه عتقها؟
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

أن من كانت عنده رقبة أو مثنها من دراهم ودنانري : القول األول
وال يستغين عنها خلدمته لكرب أو مرض أو يكون ممن ال خيدم نفسه يف 

 يلزمه اإلعتاق، وعليه االنتقال العادة وال جيد رقبة فاضلة عن خدمته، فال
  .)٢(وهذا القول للشافعية واحلنابلة والظاهرية. إىل الصوم

ليس له االنتقال إىل الصيام، بل يلزمه العتق ولو كان : القول الثَّاين
  .)٣(وهذا القول للحنفية واملالكية. حمتاجاً إليها

                                 
 .٧/٣٦٥املغين : انظر) ١(
، املغين ٣/٢٦٣ الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،٥/٢٨٣، األم ٢/١١٦املهذّب ) ٢(

 .٢٠٣-٦/٢٠٢، احمللّى البن حزم ٧/٣٦٣
، ٤/٢٦٥، العناية على اهلداية ٣/٤٢٥، أحكام القرآن للجصاص ٧/١٣املبسوط ) ٣(

= 
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٢٢٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

مثنها، بل قالوا من كان واملالكية مل يقتصروا على وجود الرقبة أو 
عنده دار أو دابة تساوي مثن الرقبة مل جيز له االنتقال إىل الصيام، بينما 
احلنفية فرقوا بني وجود اخلادم واملسكن فقالوا ال يصوم من له خادم 

  .خبالف املسكن
األدلة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالقرآن، واملعقول

  . )١(ª « ¬ Z ©  ̈ § ]: فقول تعاىل: أما القرآن
  .)٢(z {  |  } ~  � ¡ Z ]: وقوله تعاىل
  .)٣(ª  « ¬ ®  ̄ Z © ̈ § ]: وقوله تعاىل
إن هذه اآليات الكرمية دلّت على أنّ احلرج والعسر  :وجه الداللة

وما فيه املشقّة مل جيعله اهللا علينا، فمن عنده رقبة أو مثنها وال يستغين عنها 
ما ذكر، فالقول بعتقها حتصل به املشقّة والكلفة، كما خلدمته على حنو 

فيه تضييع لكثري من حوائجه ومتطلباته، ومها مرفوعان عن هذه األمة 
  .بدليل اآليات السابقة، فتعين االنتقال إىل الصيام فهو فرضه حينئذ

                                  
=  

 .١١٦-٤/١١٥، اخلرشي ٢/٣٠٩املدونة 
 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٧٨: سورة احلج اآلية) ٢(
 .١٨٥: سورة البقرة اآلية) ٣(
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٢٢٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

أنَّ ما تستغرقه حاجة اإلنسان كاملعدوم فهو :  باملعقولأما استدالهلم
ة اليت ال يستغين عنها كذلك فهي كما لو مل تكن، فيجوز االنتقال والرقب

إىل البدل، وهو هنا الصيام، والشريعة اإلسالمية جعلت الكفَّارة يف ثالث 
خصال، فلم تقيدها خبصلة واحدة، كلّ ذلك لتسهيل القيام ا على 

جد مؤديها، وأقرب دليل على جواز االنتقال يف مثل هذه احلالة كمن و
ماء وهو حمتاج إليه للعطش، فيجوز له االنتقال إىل التيمم مع وجود هذا 

  .املاء، وهكذا احلالة هذه سواء بسواء
نه يف بأ. اخل...  وجد ماًء وهو حمتاج إليه على املثال مبنواعترض

حالة وجود املاء مع العطش مأمور باستبقاء املاء، وحمظور عليه استعماله، 
  . وهنا ليس حمظور عليه عتق هذه الرقبةوعليه التيمم،

وجود املاء مع : حينما ساغ لكم القول: اإلجابة على االعتراض
أليس السبب يف ذلك هو . العطش حمظور عليه استعمال املاء وعليه التيمم

كذا : نقول لكم. وجود املشقّة يف حالة استعماله للماء، فإنّ قلتم نعم
 ال يستغين عنها حلاجته خبدمته ملرض وكرب احلال فيمن كانت عنده رقبة

وحنوها، ففي حالة العتق واحلالة هذه أال حتصل مشقّة هلذا املعتق، فالسبب 
يف احلالتني واحد، وهو حصول املشقّة، فكيف تفرقون يف احلكم بني 

  حالتني سببهما واحد؟
وإن قلتم خالف ذلك، فنقول لكم أمل يأمر اهللا تعاىل بالوضوء عند 

ام إىل الصالة ويف حالة عدم املاء أو احلاجة إليه أمل يأمر اهللا تعاىل بفعل القي
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٢٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

البدل وهو التيمم، وهنا أمل يأمر اهللا تعاىل بالعتق عند الكفَّارة ويف حالة 
عدم الرقبة أو احلاجة إليها أمل يأمر اهللا تعاىل بفعل البدل وهو الصيام، فكال 

 وجلّ، فكيف تثبتون احلظر يف استعمال احلالتني أمر وشريعة من اهللا عز
املاء للوضوء مع احلاجة إليه للعطش، وال تثبتون احلظر يف العتق عن الكفَّارة 

  .مع احلاجة إىل الرقبة وعدم االستغناء عنها، فاعتراضكم غري مسلَّم
أنَّ من كانت عنده رقبة أو مثنها : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

فهو واجد للرقبة، ووجود الرقبة دليل على تيسرها من دراهم أو دنانري 
فال ينتقل إىل الصوم مع وجود الرقبة، وسواء كان يستغين عنها أم ال، 
واالنتقال إىل الصوم ال يكون إالّ إذا عدمت الرقبة، وهنا تعينت، والواجد 

ء مثن الرقبة كالواجد لعينها، أال ترى يف التيمم أن القدرة على مثن املا
كالقدرة على عينه، فكذا هنا القدرة على مثن الرقبة كالقدرة على عينها، 

  .فيمنع من التكفري بالصوم
إن : وأما تفريق احلنفية بني من له مسكن وبني من له خادم، فقالوا

املسكن من أصول حوائجه، فال يصري به واجداً ملا يكفر به، خبالف من 
 أصول احلوائج، أال ترى أن كثرياً من الناس كان له عبد، فالعبد ليس من

يتعيش من دون خادم، كما أنَّ الرقبة منصوص عليها يف الكفَّارة، فمع 
  .)١(وجود املنصوص عليه يف ملكه ال جيزئه الصوم

                                 
 .١٥٢-٨/١٥١املبسوط ) ١(
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٢٢٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
بعد عرض القولني وأدلّتهما ومناقشتهما أختار القول األول القائل 

ه ال يستغين عنها باالنتقال إىل الصيام ملن كانت لديه رقبة أو مثنها، ولكن
حلاجته القوية، ككونه زمناً أو هرماً ال يستغين عن خدمتها وكذلك من 
عنده مال ميكن شراء الرقبة منه لكنه حمتاج إليه يف معيشته الضرورية، 

ة العامة فيجوز له االنتقال إىل الصوم، وتعترب الرقبة كاملعدومة، واألدلَّ
  } z ]: املقتضية عدم احلرج يف الدين تدلّ على ذلك، كقوله تعاىل

|  } ~  � ¡ Z)واهللا أعلم. )١.  

  من شرع يف الصوم مثّ حصل على الرقبة: املطلب الثَّاين
  :للفقهاء فيمن شرع يف الصوم مث حصل على الرقبة قوالن

 أيسر حبصوله على الرقبة فعليه أنَّ من ابتدأ بالصيام مث: القول األول
. االستمرار يف الصوم وجتزئه عن الكفَّارة، وال يلزمه االنتقال إىل العتق

  .)٢()اجلمهور(وهذا القول للمالكية والشافعية واحلنابلة 
إن صام من اليومني وحنوها فالرجوع إىل العتق : إالّ أنّ املالكية قالوا

  .مستحب له وال يلزم

                                 
 .٧٨: سورة احلج اآلية) ١(
، روضة ٥/٢٨٣، األم ٤/١١٧، اخلرشي ٢/٤٥١حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري ) ٢(

 .٨/٤٨، املبدع ٥/٤٣٤، كشاف القناع ٩/٢١١، اإلنصاف ٨/٢٩٩الطالبني 
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٢٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

. عليه االنتقال إىل العتق وما صامه يصبح تطوعاً: لقول الثَّاينا
وقالوا إنه لو استوىف صوم الشهرين ومل يبق غري آخر يوم منه، فإن حصل 
على العتق قبل غروب الشمس انتقل إىل العتق، وإن حصل على الرقبة 

  .)١(وهذا القول للحنفية. بعدها ال ينتقل وأجزأه صومه
األدلـ
َّ

  : ة
  :استدلّ اجلمهور بالقياس واملعقول

فقاسوا من قدر على العتق بعد شروعه يف : أما دليلهم من القياس
الذي شرع يف صيام األيام السبعة مث وجد اهلدي،  )٢(الصوم على املتمتع

فكما أنه ال يلزمه االنتقال إىل اهلدي بعد شروعه يف الصوم، فكذا هنا من 
  .حصل على الرقبة ال يلزمه االنتقال إىل العتقشرع يف الصوم مث 

نَّ هذا املكفر الذي شرع يف الصوم فهو إ:  باملعقولوأما استدالهلم
: وله تعاىلـتق فعل ذلك ألمر الشارع إياه يف قـبعد أن  عجز عن الع

[ T U V  W X Y Zوهذا يف كفَّارة القتل اخلطأ .  
 ،   X Y Z [ \ ] Z ]: اروله تعاىل يف كفَّارة الظِّهـوق

[ h i    j k l   m Zاآليتان .  
؟ ))((:  ملن جامع زوجته يف ار رمضانrويف قوله 

  .احلديث. ))((: قال. ال: قال
                                 

 .٤/١١٥، البحر الرائق ٧/١٢املبسوط ) ١(
 .٣/٢٦٤محد الكايف يف فقه اإلمام أ) ٢(
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٢٢٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وهذا عجز عن العتق وتدرج إىل اخلصلة الثّانية وهي الصيام، فهو مل 
دخوله يف الصيام أشبه ما لو استمر عجزه إىل ما  )١( العتق قبليقدر على

بعد االنتهاء من الصيام، وهذا الصوم هو البدل عن العتق، فال يلزمه 
  .االنتقال إىل العتق بعد أن ثبت عجزه وشرع يف الصيام
  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالقياس واملعقول

الة على املتيمم إذا وجد املاء قاسوا هذه احل: دليلهم من القياس
فكما أن من تيمم لعدم املاء مثالً مث وجد املاء قبل االنتهاء من الصالة فإنه 
ينتقل إىل املاء لوجود األصل، فكذا هنا من شرع يف الصوم مث حصل على 
الرقبة فينتقل إليها، ألنها األصل، وألنه مل يفرغ من صيام الشهرين، ولو 

  .)٢( صومها فيجزئه صومه عن الكفَّارةانتهى من
أنَّ قياسكم قياس مع الفارق، ألنَّ املتيمم : واعترض على القياس

إذا وجد املاء يف الصالة فإن قضاءها يسري وال تصحبه مشقّة، خبالف 
  .)٣(صوم شهرين ملا فيه من املشقّة، فال يصح القياس عليه للفارق بينهما

هذا املكفِّر بالصوم قدر على األصل وهو العتق نَّ أهو ف: أما املعقول
قبل حصول املقصود وهو سقوط الكفَّارة عنه بالبدل، وهو الصيام، حيث 
مل يتم صوم الشهرين، وما دام األمر كذلك انتقل إىل العتق والطارئ من 

                                 
 .٨/٤٨املبدع شرح املقنع ) ١(
 .٧/١٢املبسوط ) ٢(
 .نفس املرجع السابق) ٣(
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٢٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

اليسار الذي هو العتق مثل حصول مقصوده، وهو سقوط الكفَّارة عنه 
  .)١(لشروع يف الصومكاملقترن حبالة ا
  :القول املختار

القول بعدم االنتقال من الصيام بعد أن شرع فيه لثبوت عجزه عن العتق، 
ألنَّ القول باالنتقال فيه كلفة ومشقّة على املسلمني، والشريعة اإلسالمية حرصت 
ة على التيسري على املسلمني، وال خيفى ما يف هذا االنتقال بعد الشروع فيه وخاص

  .واهللا أعلم. فيمن صام أكثر الوقت من اجلهد على هذا املكفِّر

  العربة يف صيام الشهرين باألهلّة أم بالعدد؟: املطلب الثَّالث
أنَّ من وجبت عليه كفَّارة الوطء يف ار رمضان أو كفَّارة الظِّهار 
 أو القتل وعجز عن عتق رقبة، فيتعين عليه أن يصوم شهرين متتابعني إذا

  .قدر على الصيام لثبوت األدلَّة يف ذلك
فإذا شرع يف الصيام من أول الشهر أجزأه صيام شهرين باألهلّة، 
سواء أكان الشهران تامني أم ناقصني، وهذا هو قول اجلمهور، ومنهم 

ة األربعة، والظَّاهرية، والثَّوريوغريهم، ونقل )٣(، وأبو ثور)٢(األئم ،
                                 

 .٤/١١٥البحر الرائق ) ١(
هو أبو عبداهللا سفيان بن سعيد، فقيه، عابد، أحد األئمة اتهدين أمجع : الثوري) ٢(

. ه١٦١الناس على دينه وورعه وزهده، كان إماماً يف علم احلديث، تويف سنة 
 .١٢٨، تقريب التهذيب ص١/٣٧٤وفيات األعيان : نظرا

هو إبراهيم بن خالد الكليب الفقيه البغدادي، صاحب اإلمام الشافعي، : أبو ثور) ٣(
= 
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٢٣١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  . واحد من أهل العلميف هذا غري )١(اإلمجاع
  t u v   w x y z ]: ويدلّ على هذا قوله تعاىل

{ | } ~ Z)٢(.  
فمن لزمه صيام شهرين لزمه أن يأيت بالشهرين من مجلة االثين عشر 

  .شهراً املذكورة
r :))كما يدلّ عليه قوله      

((م أخرجه مسل)٣(.  
 أمر باعتبار الشهور باألهلّة، بينما أمر عند عدم الرؤية rفالرسول 

  .اعتبار الشهر ثالثني يوماً
والشهر قد يكون ثالثني يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً، ملا 

((:  قالr أنَّ رسول اهللا -رضي اهللا عنهما– ابن عمر رواه
                                  

=  
وناقل األقوال القدمية عنه كان أول اشتغاله مبذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي 

، ٢/٥١٣تذكرة احلفاظ : رانظ. ه٢٤٦العراق فاتبعه وترك مذهبه األول، تويف سنة 
 .١/٢١وفيات األعيان 

، اخلرشي ٣/٣٧٦، حاشية ابن عابدين ٧/٣٧٨، املغين ٨٥اإلمجاع ابن املنذر ص) ١(
، احمللّى البن حزم ٣/٢٦٩، الكايف يف فقه أمحد ٨/٣٠١، روضة الطالبني ٤/١١٦
 .٢/٢٤٦أحكام القرآن للجصاص : ، وانظر٦/٢٠٠

 .٣٦: سورة التوبة اآلية) ٢(
 .٩٦سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٢٣٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 


(( .أخرجه مسلم)١(.  

 أنَّ -رضي اهللا عنهما–من حديث ابن عمر  )٢(وما أخرجه مسلم
 النيبrقال  :))   

((.  
يف هذا كثرية وثابتة، وكلّها تدلّ على كون الشهر  )٣(واألحاديث

  .ثالثني يوماً أو تسعة وعشرين يوماً
ومن ابتدأ بالصوم يف أثناء الشهر فصام ستني يوماً أجزأه بغري 

  .)٥(على هذا ابن املنذر )٤(خالف بني الفقهاء، ونقل اإلمجاع

                                 
)١ ( ووييام، باب وجوب صوم رمضان ٧/١٩٢صحيح مسلم مع شرح النكتاب الص 

 .لرؤية اهلالل
)٢ ( وويكتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان ٧/١٩٢صحيح مسلم مع شرح الن 

 .لرؤية اهلالل
 .٢٨٢-٦/٢٧٩جامع األصول يف أحاديث الرسول ) ٣(
 .٨٥اإلمجاع البن املنذر ص) ٤(
هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، فقيه جمتهد كان : ابن املنذر) ٥(

ابن املنذر صاحب الكتب اليت مل تصنف : قال اإلمام الذهيب. شيخ احلرم مبكة
مثلها، منها األوسط واإلمجاع واإلشراف على مذاهب أهل العلم، تويف سنة 

 .٣/٧٨٢ظ تذكرة احلفّا: انظر ترمجته يف. ه٣١٩
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٢٣٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

م شهراً باهلالل وشهراً بالعدد كأن صام يف أثناء الشهر أما إذا صا
فصام مخسة عشر يوماً من احملرم مثالً، وصفر مجيعه، ومخسة عشر يوماً 
من ربيع، فيجزئه سواًء أكان شهر صفر ناقصاً أم تاماً، فيتم الشهر األول 

اين فيعترب منه الذي صام فيه من الشهر الثَّالث ثالثني يوماً، أما الشهر الثَّ
وهذا هو مذهب مجهور العلماء؛ ألنَّ األصل اعتبار الشهور . باهلالل

باألهلّة، فالشهر الذي بدأ بالصوم من أوله فيعترب فيه باإلهالل، أما الشهر 
الذي بدأ الصوم من وسطه فيتم األيام ثالثني يوماً لتعذر اعتبار اإلهالل 

  .)١(Z / . - , + ]: تعاىلفيه، ومما يدلّ عليه قوله 
األربعة األشهر أنها بقية شهر ذي احلجة، واحملرم،  )٢(فقد ورد يف تفسري

وصفر، وربيع األول، وبقية األيام من ربيع اآلخر تكملة للعدد أليام ذي 
  .احلجة، فاعتربت األشهر الثالثة باهلالل، واعترب الكسر باأليام على التمام

ابتدأ  )٣(حنيفة أنه ال يعترب صومه باألهلّة إالّ أن يكونوروى عن أيب 
  .صومه باهلالل، فإن صام يف أثناء الشهر فعليه أن يصوم ستني يوماً

بأنَّ من ابتدأ صومه يف أثناء الشهر فاعتبار اهلالل يف : ويستدلّ لقوله
امه يف حقّه متعذر حتى يف الشهر الذي بدأ الصوم من أوله، ألنَّ ما ص

الشهر األول مل يكمل الشهر، وعليه أن يكمل ما تبقى منه من الشهر 
                                 

 .٢: سورة التوبة اآلية) ١(
 .٢/٤٢٩، أضواء البيان ٢/٢٤٦، أحكام القرآن للجصاص ٢/٣٣٢تفسري ابن كثري ) ٢(
 .راجع السابقةامل: انظر) ٣(
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٢٣٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

الثًَّاين، والثَّاين من الثالث، وقد تعذر اعتبار اهلالل يف الشهر الثَّاين؛ ألنه 
  .أكمل األول منه فعليه ذا أن يتم صوم ستني يوماً

الشهر ولو مل ميض يف أثناء  )١(أنه إن بدأ بالصوم: وعند الظَّاهرية
من الشهر إالّ يوم واحد، فعليه أن يصوم مثانية ومخسني يوماً، وال جيب 

  .عليه صيام أكثر من ذلك
r )٢(((: مبا رواه أنس بن مالك قال: واستدلّوا بالسنة

)٣(
((رواه البخاري )٤(.  

r :))وما روته عائشة عن رسول اهللا 
(( .رواه مسلم)٥(.  

                                 
 .٢٠١-٦/٢٠٠احمللّى البن حزم ) ١(
احللف : واصطالحاً. هذا هو األصل. اليمني، وآىل يؤيل إذا حلف: ، لغةاإليالء) ٢(

جامع : انظر. زوج على ترك وطء زوجته مطلقاً أو فوق أربعة أشهرالواقع من ال
  .٣/٣٤٣، مغين احملتاج ٧/٢٩٨، املغين ٦/٢٢٧، الصحاح ١/٣٥٣األصول 

  .١/٤٨٨فتح الباري .  هي الغرفة املرتفعة-بفتح امليم وضم الراء أو فتحها– مشربه) ٣(
 الصالة يف السطوح  كتاب الصالة، باب١/٤٨٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(

 . واملنرب
)٥ ( وويكتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعة ٧/١٩٦صحيح مسلم مع شرح الن 

نكاح، باب )  فتح الباري٩/٣٠٠البخاري (ومثله عن أم سلمة . وعشرين يوماً
 . نساءه يف غري بيونrهجر النيب 
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٢٣٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

إنّ هذا الصائم ال يلزمه إالّ اليقني، وهو يقع باألقلّ : وجه الداللة
  .وهو تسعة وعشرين يوماً

  .إنّ كان العربة باليقني، فاليقني ستون يوماً: على هذا االستدالل ويعترض
لعلّ فأن قوله الشهر يكون تسعاً وعشرين، : كما اعترض عليه

  .ذلك الشهر كان تسعاً وعشرين، ولذلك اقتصر عليه مث نزل بعده
  :القول املختار

 ؛)١(Z ¡ �  ~ ]: ويؤيده قوله تعاىل. مذهب مجهور العلماء
عز وجلّ أوجب عليه صوم شهرين هالليني متتابعني، وإطالق الشهر فاهللا 

ينصرف إىل الشهر اهلاليل، فيجب العمل به ألنه األصل إالّ إذا تعذّر، 
وهنا مل يتعذّر؛ ألنه صام الشهر الثَّاين من أوله، فعليه أن يتقيد باإلهالل 

حصل يف أثناء فيه، سواء أكان الشهر ناقصاً أم تاماً، أما صومه الذي 
الشهر، فإن التقييد باإلهالل فيه متعذّر، فعليه أن يكمل العدد ثالثني 

r :))قال رسول اهللا :  قالtملا رواه أبو هريرة . يوماً  
         (( . رواه

  .)٢(البخاري ومسلم
                                 

 .١٨٩: سورة البقرة اآلية) ١(
 إذا r، كتاب الصيام، باب قول النيب ٤/١١٩اري صحيح البخاري مع فتح الب) ٢(

 كتاب الصيام، باب ٧/١٩٣صحيح مسلم مع شرح النووي . رأيتم اهلالل فصوموا
 .وجوب صيام رمضان لرؤية اهلالل
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٢٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

   ما يقطع تتابع الصيام يف الكفَّارات:املطلب الرابع
أمجع أهل العلم على أنّ من صام بعض الشهرين مث : قال ابن املنذر

  .)١(قطعه من غري عذر أن عليه أن يستأنف
  :ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع

  احليض هل هو قاطع للتتابع أم ال؟: الفرع األول
كفَّارة الفطر يف ار رمضان أهل العلم على أنَّ الصائمة يف  )٢(أمجع

أو كفَّارة القتل إذا حاضت قبل إمتام صوم الشهرين فعليها أن تقضي أيام 
  .حيضها إذا طهرت

قال رسول اهللا : بنت جحش قالت )٣(ومما يدلّ عليه ما روته محنة
r :))     ((رواه أبو داود .  اخل

  .)٤(مذيوالتر
                                 

 .١٠٧-١٠٦اإلمجاع البن املنذر ص) ١(
، املدونة ٤/٢٦٧العناية على اهلداية : ، وانظر كتب الفروع١٠٧اإلمجاع ص) ٢(

 .٧/٣٦٥، املغين ٢/١١٨، املهذّب ٢/٣١٧
هي أخت أم املؤمنني زينب، كانت من املبايعات، شهدت أحد، : محنة بنت جحش) ٣(

، مع االستيعاب امشه ٤/٢٧٥اإلصابة : انظر ترمجتها يف. وكانت تسقي اجلرحى
٢٧١-٤/٢٧٠. 

ع طهارة، باب إذا أقبلت احليضة تد)  عون املعبود٤٧٩-١/٤٧٥(سنن أيب داود ) ٤(
= 
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٢٣٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 أخرب بأنّ عادة النساء حيضة يف كلّ rأنَّ النيب  :وجه الداللة
شهر، فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب اإلمكان، وكانت املرأة 
إذا لزمها صوم شهرين متتابعني مل يكن يف وسعها يف العادة أن تصوم 

  .للتتابعشهرين ال حيض فيها، فيسقط حكم أيام احليض وال يكون قاطعاً 
ويؤيده أنّ احليض ال ختلو عنه ذات اإلقراء غالباً، وقل أن متضي 
شهران ال حيض فيهما إالّ أن تتأخر إىل سن اليأس عن احليض ويؤدي 
الصوم حينذاك، وال خيفى ما يف هذا التأخري من التغرير بالكفَّارة، ألنها 

طيل للكفَّارة، وهذا ربما متوت قبل الدخول يف سن اليأس، وهذا فيه تع
 )١(يتعين على من مل تعتاد انقطاع احليض عنها شهرين، أما إذا اعتادت

انقطاع احليض عنها شهرين أو أكثر فشرعت يف وقت يتخلّله احليض 
  . فعليها االستئناف

وهذا وارد، فبعض النساء ينقطع عنها احليض بعد طهرها من 
  . شهريننفاسها، ويستمر انقطاعه عنها ألكثر من

                                  
=  

 طهارة، باب ما جاء يف املستحاضة أنها جتمع ٨٤-١/٨٣سنن الترمذي . الصالة
وحسنه األلباين يف إرواء . حسن صحيح: بني الصالتني بغسل واحد، وقال الترمذي

 .١/٢٠٢الغليل 
 .٧/٩٥اية احملتاج ) ١(
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٢٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  النفاس، هل يقطع التتابع أو ال؟: الفرع الثَّاين
اختلف الفقهاء يف النفاس إذا ختلّل صوم الشهرين هل يكون قاطعاً 

  :للتتابع أم ال؟ على قولني
 أن النفاس إذا ختلّل صوم الشهرين يكون قاطعاً :القول األول

نفية، ووجه عند  الشافعية وهذا القول للح. للتتابع وعليها أن تستأنف
  .)١(واحلنابلة يف وجه

وهذا .  أن النفاس كاحليض يف أنه ال يقطع التتابع:القول الثَّاين
  .)٢(القول للشافعية يف األصح، واحلنابلة يف وجه وهو الصحيح من املذهب

األدلة
َّ

:  
 بأنَّ النفاس ال يتكرر كلّ عام: استدلّ أصحاب القول األول

غالباً، وميكن التحرز منه فهي جتد شهرين ال نفاس فيهما، ولذا فالنفاس 
  .يقطع تتابع الصيام لعدم الضرورة الداعية للصيام يف أواخر أشهر احلمل

بأنَّ النفاس كاحليض، فهو مبرتلته : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
ما، وإنما ذلك يف أحكامه، وألنَّ الفطر ال حيصل فيهما بفعل أصحا

  . حيكمه الزمان كزمان اللّيل يف حقهما
بأنّ النفاس ال يصح قياسه على احليض، ألنَّ األول : واعترض عليه

                                 
 .٩/٢٢٥، اإلنصاف ٨/٦١، املبدع ٣/٣٦٥، مغين احملتاج ٦/٢٩٣١بدائع الصنائع ) ١(
 .، ومرجع احلنابلة السابق٣/٣٦٥مغين احملتاج ) ٢(
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٢٣٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .)١(أندر منه، وميكن التحرز منه خبالف احليض فهو شهري غالباً
  :القول املختار

إنَّ املرأة إذا صامت الشهرين وهي تعلم أنَّ النفاس يأتيها سواء 
اب أو بالعادة قبل إمتام الصيام، فإن عليها أن تستأنف ألنها تعمدت باحلس

أما إن كان العكس بأن كان صيامها ينتهي قبل . الفطر بتخلله أيام الصيام
نفاسها سواء كان حسابياً أو عادة وحدث العكس أو حدث خالف العادة 

 نفاسها ألجل سبب من األسباب، فاألوىل أن تبىن على صيامها وال يكون
  .اآلية )٢(ª « ¬ Z ©  ̈ § ]: لقوله تعاىل. قاطعاً للتتابع

  .اآلية )٣(w x y z  Z ]: وقوله تعاىل

  املرض أو السفر، ومن أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً: الفرع الثَّالث
  :وحيتوي على مسألتني

  املرض والسفر إذا ختلّل صيام الشهرين: املسألة األوىل
قهاء يف املرض والسفر إذا ختلّل صيام الشهرين، هل اختلف الف

  :يكون قاطعاً للتتابع إذا أفطر فيهما أو ال؟ على قولني

                                 
 .٧/٣٦٥املغين ) ١(
 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ٢(
 .١٦: سورة التغابن اآلية) ٣(
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٢٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وهذا القول . إن املرض أو السفر ال يكون قاطعاً للتتابع: القول األول
وهو قول مالك . للحنابلة على الصحيح من املذهب، وقيدوا املرض باملخوف

  .)١(ل الشافعي يف القدمي إن املرض ال يقطع التتابعيف املرض، وقا
إن املرض أو السفر إذا ختلّل صيام الشهرين وأفطر : القول الثَّاين

وهذا القول للحنفية والشافعي يف اجلديد . فيهما أنه  يكون قاطعاً للتتابع
  .)٢(ووجه عند احلنابلة، وهو قول مالك يف السفر

األدلة
ّ

 :  
بأنَّ من أفطر ملرض أو سفر فقد : دلّ أصحاب القول األولاست

أفطر بعذر، وبسبب ال صنع له فيه، وألنَّ التتابع  يف صوم الكفَّارة ال يزيد 
عن أصل وجوب صوم رمضان، وهذا يسقط تتابعه باملرض والسفر، ومن 

ع يف باب أوىل سقوط التتابع يف صوم الكفّارة بالعذر الذي سقط به التتاب
  .صوم رمضان

بأنَّ من أفطر قبل إمتام الصيام فقد : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
فوت التتابع املشروط بالنص من القرآن أو السنة، وقد أفطر باختياره 

  .فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر
                                 

، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٩/٢٢٦، اإلنصاف ٣/٢٦٩الكايف يف فقه أمحد ) ١(
 .٣/٣٦٥، مغين احملتاج ١٧/٢٨٣

، اإلنصاف املرجع السابق مع املغين ١٠/٥٠٠، احلاوي ٤/٢٦٧العناية على اهلداية ) ٢(
 .١/٤٨٦، املعونة ٤/١١٨، اخلرشي ٣٦٦-٧/٣٦٥
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٢٤١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
إن املرض املخوف ال يقطع التتابع، ألنه عذر طارئ فال ميلك 
اإلنسان منعه، وكذا السفر ال يقطع التتابع إذا دعت إىل السفر ضرورة، 

  .وكانت هناك مشقّة بالصيام فيه

  من أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً: املسألة الثانية
من أفطر ناسياً أو مكرهاً، ومن ظن غروب الشمس، ومن ظن بقاء 

تابع عند املالكي١(ة، واحلنابلة يف روايةاللّيل فبان خالفه ال يقطع الت(.  
أما إن نسي التتابع فأفطر، أو جاهالً به ظناً منه أنه قد أمتّ الشهرين انقطع 

  .)٢(التتابع؛ ألنه تتابع واجب، وينقطع بتركه جهالً ونسياناً، كاملواالة يف الطهارة
  :وعند الشافعية واحلنابلة إن اإلكراه له حالتان

لى األكل أو الشرب بأن أوجر الطعام أو الشراب يف أما أن يكره ع
  .فمه، فإنه ال يكون قاطعاً للتتابع

أما إن كان اإلكراه بغري ما ذكر كأكل أو شرب خوفاً، فإن التتابع 
  .ينقطع ألنه سبب نادر
  . )٣(إنَّ التتابع ال ينقطع ألنه عذر مبيح للفطر أشبه املرض: وروى عن احلنابلة

                                 
 .٧/٢٦٧، املغين ٤/١١٨اخلرشي ) ١(
 .٣/٢٧٠الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٢(
 .، مراجع احلنابلة السابقة٨/٣٠٣روضة الطالبني ) ٣(
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٢٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، )اجلنون أو اإلغماء املستغرق: (ختلّل الصيام بكل من: لرابعالفرع ا
  )وصوم نذر أو قضاء أو تطوع(، )وإفطار احلامل أو املرضع(

  :وهذا الفرع حيتوي على مسألتني

  اجلنون واإلغماء املستغرق وإفطار احلامل واملرضع: املسألة األوىل
تتابع ال يكون قاطعاً اجلنون أو اإلغماء املستغرق إذا ختلّل الصوم امل

للتتابع يف قول أكثر العلماء، إالّ ما روى عن الشافعية أن اإلغماء 
  .)١(املستغرق قاطع للتتابع

أما عذران ال صنع : ومما يدلّ على أنهما غري قاطعني للتتابع
  .لإلنسان فيهما، كاحليض ملنافاما للصوم

 كان خوفاً على أنفسهما فإنَّ  احلامل أو املرضع، فإنَّإفطارأما 
أما إفطارمها ألجل الولد فإنَّ التتابع يفوت عند . التتابع ال يفوت كاملرض
  .الشافعية واحلنابلة يف وجه

أنهما أفطرتا خوفاً على : ودليل قطع التتابع إن أفطرتا ألجل الولد
  .غريمها، ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء

إن فطرمها مباح : ع وإن أفطرتا ألجل ولدمها قالال ينقط: ومن قال
  .)٢(بسبب ال يتعلّق باختيارمها كما لو أفطرتا خوفاً على أنفسهما

                                 
)١ ( ١٠/٥٠١احلاوي للماوردي. 
 .٣٦٦-٣/٣٦٥مغين احملتاج ، ٧/٣٦٦املغين ) ٢(
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٢٤٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  إذا ختلّل الصيام صوم نذر أو قضاء أو تطوع: املسألة الثانية
إذا ختلّل صيام املكفِّر صوم نذر أو قضاء أو صوم تطوع انقطع 

ارة، ألنه أخلّ بالتتابع املشروط يف صوم تتابعه ولزمه استئناف صوم الكفَّ
الكفَّارة، ألنه قطع التتابع بسبب من جهته أشبه ما لو أفطر لغري عذر، 
ويقع صومه عما نواه من نذر أو قضاء أو تطوع، ألنَّ صوم الكفَّارة غري 
متعين يف وقت حمدد، وألنَّ هذا الزمان ليس مستحقاً لصوم الكفَّارة فيقع 

عما نواه، ويكون قاطعاً للتتابع خبالف شهر رمضان، فإنه متعين صومه 
  .بزمن حمدد فال يصلح لغريه

فإن كان النذر غري معين فله أن يؤخره إىل ما بعد صوم الكفَّارة، 
أما إن كان النذر متعيناً، فله أن يقدمه ويؤخر صوم الكفَّارة أو قدم صوم 

  .ذلكالكفَّارة عليه إن أمكن 
أما إن كان الصوم حمدداً بأيام كاخلميس، أو أيام البيض من كلّ 
شهر قدم الكفَّارة عليها وقضاها بعده، ألنه لو وفّى بنذره النقطع التتابع 
ولزمه أن يستأنف الصيام، ويؤدي ذلك إىل أن ال يتمكّن من التكفري، 

  .)١(رضوالنذر ميكن قضاؤه فيكون هذا عذراً يف تأخريه كامل

                                 
 .١٧/٣٧٥، تكملة اموع الثانية ٣/٢٧٠، الكايف يف فقه أمحد ٧/٣٦٧املغين ) ١(
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٢٤٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ختلّل الصيام بشهر رمضان أو األيام املنهي عن : الفرع اخلامس
  الصوم فيها

اختلفت آراء الفقهاء فيمن لزمه الصوم وصام عن الكفَّارة، وختلّل 
هذا الصوم شهر رمضان، وزمان ال يصح الصوم فيه كيوم الفطر ويوم 

مه االستئناف؟ أو يبين على النحر وأيام التشريق، هل يقطع تتابعه ويلز
  :صومه ويتم؟ على ثالثة أقوال

إذا ختلّل صوم كفَّارة الظِّهار أو الفطر يف رمضان : القول األول
باجلماع أو القتل زمانٌ ال يصح فيه عن الكفَّارة، فإنه ال يقطع تتابعه 

  .)١(وهذا القول للحنابلة. وعليه أن يبين على ما صامه
أن هذا املكفِّر بالصوم إن كان عاملاً بأن رمضان أو : القول الثَّاين

األيام املنهي عنها تتخلّل صوم الكفَّارة، فإنه قاطع للتتابع، وعليه أن 
يستأنف، وأما إن كان جاهالً بأن رمضان أو األيام املنهي عنها ال تتخلّل 

. ا صامهصومه عن الكفَّارة فإنّ صومه ال ينقطع، وعليه أن يبين على م
  .)٢(وهذا القول للمالكية
وهذا القول . أن دخول  هذه األيام قاطع للتتابع: القول الثَّالث

  .)٣(للحنفية والشافعية والظَّاهرية
                                 

 .٥/٤٤٣، كشاف القناع ٣٧٨-٧/٣٧٧املغين ) ١(
 .٤/١١٨اخلرشي ) ٢(
 .٦/٢٠٠، احمللّى ٣/٣٦٦، مغين احملتاج ٥/٢٨٣، األم ٣/١٠تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٣(
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٢٤٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

األدلة
َّ

 :  
  :، وأنه يبين على ما صامه باآليتاستدلّ القائلون بعدم قطع التتابع

كلّ مسلم، والشارع بأنَّ شهر رمضان صومه واجب متعين على 
احلكيم منع الصوم يف زمانه عن الكفَّارة، بينما صوم يومي العيدين أو أيام 
التشريق فمنهي عن صومها مطلقاً، سواء تطوع أو نذر وحنوه، كالصوم 
عن الكفَّارة فتخلّلها ال يكون قاطعاً للتتابع؛ ألنَّ الفطر يف األيام املنهي 

 وصيام شهر رمضان ال يقطع التتابع، ألنه أداء لصوم عنها مأمور به شرعاً
  .واجب، فيكون ختلّلها كمن ختلّل صومها حبيض أو نفاس

إن احليض والنفاس ال ميكن التحرز منهما خبالف : وقد يقول قائل
  .هذه احلالة

أما النفساء فيمكن التحرز بأن ال تبتدئ الصوم يف حال : واجلوب
 للحيض فإذا كان طهرها يزيد على الشهرين فعليها أن احلمل، أما بالنسبة

  .تبتدئ بالصوم بعد طهرها مباشرة، ومع هذا فال يقطع التتابع به
بأن الشخص إما أن يكون عاملاً مبا هو عليه أو : واستدلّ املالكية

جاهالً ولكل حكم، فاجلاهل معذور جلهله وعدم علمه، فال يكون قاطعاً 
ا العامل بذلك يكون قاطعاً للتتابع، ألنه كان مبقدوره أن للتتابع، بينم

يؤخره إىل وقت ال تتخلّله هذه احلاالت، والكفَّارة ليست واجبة على 
  .الفور حتى يؤديها يف أوقات معينة

بأنَّ التتابع يف  :واستدلّ الذين قالوا بأنَّ عليه أن يستأنف الصوم
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٢٤٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 يف القرآن، أو يف السنة الشريفة، صوم الشهرين منصوص عليه سواء كان
وألنّ يف استطاعته أن يتجنب ما خيل بتتابع صومه، فإذا ختلّل الفطر هذا 

  .الصوم مل يكن متتابعاً كما نص عليه
  .بأنه مأمور باملبادرة بأداء الواجب: وجياب
  :القول املختار

ابع ملوافقتها بأنَّ هذه األيام ال تقطع التت: قول احلنابلة الذي يقول
لسماحة الشريعة اإلسالمية، وألنَّ هذا الصائم مل يفطر يوماً من غري عذر، 
بل هو جمتنب عن الوقوع فيما هو حمرم، فمن أفطر يف يومي العيدين مثالً أو 
أيام التشريق فهو واجب عليه، وممتثل ألمر الشريعة اإلسالمية، أما صوم 

يقلّ عن صوم الكفَّارة، واتصاله بصوم الكفَّارة رمضان فهو صوم واجب ال 
  .ال يكون قاطعاً للتتابع، ألنَّ كالمها صوم هللا عز وجلّ وابتغاء مرضاته

  ما احلكم إذا صام شهر رمضان عن الكفَّارة: املطلب اخلامس
للعلماء فيمن لزمه الصوم وصام شعبان ورمضان ينوي ما عن 

  :ثالثة أقوالالكفَّارة، هل جيزئه أو ال؟ 
أن صومه هذا ال جيزئه، ال عن كفَّارته وال عن : القول األول

وهذا القول للشافعية واحلنابلة . رمضان، سواء أكان حاضراً أم مسافراً
  .)١()اجلمهور(واملالكية 

                                 
 .٢/٣١٦، املدونة ١٧/٣٧٦، تكملة اموع الثانية ٧/٣٧٩املغين ) ١(
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٢٤٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

أن هذا الصائم إن كان مقيماً، فإن صومه جيزئه عن : القول الثَّاين
إن كان مسافراً، فإنّ صومه عن كفَّارته ال عن رمضان ال عن كفَّارته، و

  .)١(وهذا القول أليب حنيفة. رمضان
أنَّ صومه جيزئه عن رمضان ال عن كفَّارته، سواء : القول الثَّالث
  .)٢(وهذا لصاحيب أيب حنيفة. أكان مقيماً أو مسافراً

األدلة
َّ

 :  
، بأنَّ صومه مل جيزئه عن رمضان: استدلّ أصحاب القول األول

ألنه مل ينو به الصوم عن رمضان، ورمضان متعين صومه وحمرم صومه عن 
r :))غريه، والنية هي أساس العبادة لقوله   

((فق عليهمت )وم رمضان فال جيزئه. )٣ذا الص وهذا ما نوى.  
؛ فألنَّ الزمان مستحق لصوم وأما كونه غري جمٍز عن صوم الكفَّارة

  .رمضان فال يقع عن غريه
) مقيماً(بأنَّ الصائم إن كان غري مسافر : واستدلّ اإلمام أبو حنيفة

فتعيني النية غري مشترط يف صوم رمضان، لكونه معيناً، وكذلك عنده 
فال ) رمضان(صوم نذر يوم بعينه، وألنَّ الصوم الواقع فيه واقع عن فرض 

فرض آخر خبالف املسافر فإن لديه رخصة يف الفطر يف أيام يقع عن 
  .رمضان يف حالة سفره، فله أن يصوم عن فرض آخر

                                 
 .٣/١٠تبيني احلقائق مع احلاشية ) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
 .٧١سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٢٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بأنه ال فرق بني احلاضر واملسافر، ألنَّ الزمان متعين : واعترض عليه
إنما جاز للمسافر الفطر لوجود الرخصة دفعاً للمشقّة، فإذا تكلف وصام 

  .صل وهو صوم شهر رمضانوهو مسافر رجع إىل األ
  .أما صاحيب أيب حنيفة فلم أقف هلما على دليل ملا ذهبوا إليه

  .بأنَّ الزمن متعين لرمضان فال ينصرف إىل غريه: ويستدلّ هلم
  :القول املختار

إن صوم رمضان بنية الكفَّارة ال جيزئه ال عن رمضان وال عن 
  .وهو مذهب اجلمهور لقوة أدلّتهم. كفَّارته

  نية التتابع يف صوم الكفَّارة: املطلب السادس
اختلف الفقهاء يف تتابع الصيام، هل من شرطه النية أو ال؟ على 

  :ثالثة أقوال
وهذا القول . أنَّ التتابع ال يفتقر إىل نية، ويكفي فعله: القول األول

  .)١(للشافعية يف األصح وللحنابلة يف املذهب
أن صوم الشهرين عن الكفَّارة البد من نية لتتابع : القول الثَّاين

وهذا القول . الصيام فيه، ويكفي أن ينوي يف أول ليلة من الشهرين
  .)٢(للمالكية والشافعية يف وجه ووجه عند احلنابلة

                                 
 .٧/٣٦٥، املغين ٨/٦٠، املبدع ١٧/٣٧٧، تكملة اموع الثانية ٧/٩٤اية احملتاج ) ١(
، ١٧/٣٧٧موع الثانية ، تكملة ا٢/٤٥٠، الشرح الكبري ٤/١١٦اخلرشي ) ٢(

 .ومراجع احلنابلة السابقة
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٢٤٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

وهذا وجه عند . أن النية تشترط يف كلّ ليلة: القول الثَّالث
  .)١(الشافعية

األدل
َّ

  :ة
بأنَّ هذا الصوم تتابعه شرط يف العبادة : استدلّ احلنابلة ومن معهم

وعلى اإلنسان أن ينوي فعل العبادة دون شرطها ألنَّ شرائط العبادات ال 
حتتاج إىل نية وإنما جتب النية ألفعاهلا، فال يفتقر إىل نية كاملتابعة بني 

  .، فال جتب نيته كاالستقبال للصالةالركعات يف الصالة، وألنَّ التتابع شرط
أنه إذا كان الصوم متتابعاً متعيناً فيعترب : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

  .أنه كالصوم الواحد بشرط أن ال تقطع النية، فعندهم جتزئ النية الواحدة
بأن التتابع واجب كالصوم، فلما : واستدلّ أصحاب القول الثَّالث

  .ليه نية الصوم كل ليلة، فكذلك نية التتابعوجب ع
بأنَّ النية واجبة لكلّ ليلة، ألنَّ ضم : واستدلّ هلم صاحب املغين

  .العبادة إىل العبادة إذا كان شرطاً وجبت النية فيه كاجلمع بني الصالتني
بأنّ اجلمع بني الصالتني رخصة، والرخصة حتتاج : واعترض عليه

  . وقوهلم منقوض باملتابعة بني الركعاتإىل نية،
  :القول املختار

وهو مذهب احلنابلة . أن التتابع ال يفتقر إىل نية، ويكفي فعله
  .واهللا أعلم. واألصح عند الشافعية

                                 
اية احملتاج املرجع السابق، وتكملة اموع الثانية املرجع السابق، ومغين احملتاج ) ١(

 .، ومراجع احلنابلة السابقة٣/٣٦٥
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٢٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  اإلطعام: املبحث السابع
  .اإلطعام هو اخلصلة الثَّالثة من خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان

ال نعلم بني أهل العلم خالفاً يف دخول اإلطعام يف : )١(مةقال ابن قدا
كفَّارة الوطء يف ار رمضان يف اجلملة، وهو مذكور يف اخلرب والواجب فيه 
إطعام ستني مسكيناً يف قول عامتهم، وهو يف اخلرب أيضاً، ألنه إطعام فيه صوم 

  .)٢(انتهى. شهرين متتابعني، فكان إطعام ستني مسكيناً ككفَّارة الظِّهار
وال يطعم عن الكفَّارة إالّ بعد العجز عن اخلصلتني اللّتني قبلها يف قول أكثر 

  .أهل العلم، وقد سبق حبثه يف اخلصال، هل هي على الترتيب أو على التخيري
وهو قول أكثر أهل العلم، ألنَّ .  واإلطعام ال جيب فيه التتابع

لقه عن قيد التتابع، وألنَّ أكثر أهل  أط-علية الصالة والسالم–الرسول 
األصول على أنَّ املطلق ال حيمل على املقيد إن اتحد سببهما، واختلف 
حكمهما كما يف هذه املسألة، وكذلك اإلطعام يف كفَّارة الظِّهار واليمني 

  .واهللا أعلم. ال يشترط فيه التتابع
  :ويشتمل هذا املبحث على مخسة مطالب

                                 
عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، أحد األئمة األعالم، فقيه من :  هوابن قدامة) ١(

نابلة، كان إماماً يف فنون متعددة منها التفسري وعلم احلديث والفقه أكابر احل
: انظر. ه٦٢٠املغين والكايف والعمدة، تويف سنة : وأصوله، له مصنفات كثرية منها

 .٥/٨٨شذرات الذهب 
 .٣/١٢٩املغين ) ٢(
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٢٥١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

مقدمة اخلالف يف اإلطعام يف الكفَّارات والفدية : املطلب األول
  بني الصيام واإلطعام، ومقارنة بني مواقع ذلك

جلست إىل : بن معقل قال )١(ما روي أنّ عبداهللا: فدية األذى  .أ 
نزلت يف خاصة، :  فسألته عن الفدية فقالtبن عجرة  )٢(كعب

على  والقمل يتناثر rمحلت إىل رسول اهللا ((: وهي لكم عامة
((: وجهي فقال

((فقال. ال:  فقلت :))
(( .رواه البخاري)٣(. 

  .))((: ويف رواية، ))((: ويف رواية
الفدية جعل صيام ثالثة أيام عن إطعام ستة مساكني، لكل ففي 

  .مسكني نصف صاع، فكان الصاع عن يومني

                                 
 روى عبداهللا بن معقل بن مقران املزين أبو الوليد الكويف، ثقة، من خيار التابعني،) ١(

: انظر. عن علي وابن مسعود، وكان قليل احلديث، تويف سنة بضع ومثانني للهجرة
 .٦/٤٠ذيب التهذيب 

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي، حليف األنصار، وزعم الواقدي أنه ) ٢(
أنصاري من أنفسهم، وأنه ليس حليفاً لألنصار، ويكىن أبا حممد، شهد عمرة 

اإلصابة : انظر ترمجته يف. ه٥٣مات باملدينة سنة . نزلت قصة الفديةاحلديبية، وفيه 
 .٢٩٢-٢٩١، واالستيعاب البن عبدالرب ص٢٩٨-٣/٢٩٧يف متييز الصحابة 

 . كتاب احملصر، باب اإلطعام يف الفدية٤/١٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(
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٢٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 À Á ...  ³ ²  ± ° ]: قال تعاىل: كفَّارة اليمني  .ب 
Â Ã  Ä Å Z)١( . 

 جعل صيام ثالثة أيام مقابل إطعام عشرة اليمنييف كفَّارة 
 . الصياممساكني فصار الثالثة مساكني والثّلث عن يوم يف

 ):الظِّهار، والفطر يف ار رمضان(يف كفاريت   .ج 

 h i    j k l   m n o ]:  يف الظِّهارتعاىلقال 
p rq s t   u v w  x Z)اآلية)٢ .  

 احلديث عن كفَّارة اامع يف ار رمضان ما رواه أبو ويف
:  قال يف آخر احلديثr يف حديث اامع أنَّ رسول اهللا tهريرة 

))  ((قال. ال:  قال :)) 
((احلديث )٣(.  

ففي كفَّارة الظِّهار واجلماع يف ار رمضان جعل إطعام 
مسكني واحد مقابل صوم يوم واحد، فهل تلحق بكفَّارة األذى، أي 

  .أن لكلّ مسكني نصف صاع أو مع من تلحق
                                 

 .٨٩: سورة املائدة اآلية) ١(
 .٤: سورة اادلة اآلية) ٢(
 .٧٨سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٢٥٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

يف إطعام الكفَّارة؛ ألنه غري مأمور به، وإنما  )١(ابعوال جيب التت
أمر بإطعام ستني مسكيناً يف كفَّارة الفطر يف ار رمضان ويف كفَّارة 

  .الظِّهار، وبعشره مساكني يف كفَّارة اليمني
  .فالدليل تناول اإلطعام متتابعاً ومتفرقاً من غري تعيني

  اإلطعام يف الكفَّاراتاملقدار ازئ من : املطلب الثَّاين
اختلف الفقهاء يف املقدار ازئ من اإلطعام يف الكفَّارات على 

  :أربعة أقوال
من الرب، ومدين من  )٢(إن ازئ من اإلطعام هو مد: القول األول

التمر أو الشعري أو الزبيب أو األقط، فإن دفع أقلّ من مد من الرب مل جيزئه، 
                                 

 .٥/٤٤٨كشاف القناع ) ١(
واملد هو ربع الصاع، وأصله أن ميد الرجل يديه . ضرب من املكاييل: -بالضم–املد ) ٢(

  :فيمأل كفيه طعاماً، مجعه أمداد، ويف اعتباره بالوزن عدة أقوال منها
  ).عند الشافعي وأهل احلجاز(هو رطل وثلث بالعراقي : املد  - أ

.  باب الدال، فصل امليم٢/٥٣٧الصحاح . هو رطالن عند أيب حنيفة: دامل - ب
 .٢/٣٠٨النهاية يف غريب احلديث واألثر 

  :أما مقدار ما يساوي املد باملثقال واجلرام
  . غرام٤١٢,٥٦٣=  مثقاالً ٩٠ رطل، والرطل ١ ١/٣: املد
 معجم منت اللّغة.  غرام٦١٨,٥٦٢=  مثقاالً ٩٠ رطل، والرطل ٢: املد

الشرح . جم من الرب اجليد٥١٠، وقدر فضيلة الشيخ ابن عثيمني املد بـ٥/٢٦١
 .٦/١٧٧املمتع على زاد املستقنع 
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٢٥٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .)١(وهذا القول للحنابلة. مدين من التمر أو الشعريوكذا إن دفع أقلّ من 
أن يعطى لكلّ مسكني مداً من طعام بلده حنطة أو : القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول للشافعية. شعري وحنوه
أن املقدار ازئ من اإلطعام يف كفَّارة الظِّهار : القول الثَّالث

يساوي مدين إالّ ثلث مبد لكلّ مسكني، وهو  )٣(هو مد باهلامشي
 النيبr النيب مبد ويف غري كفَّارة الظِّهار مد ،rا .  وهذا يف املدينةأم

وهذا القول . يف سائر البلدان فتطلب الزيادة حبسب االجتهاد
  . )٤(للمالكية

: هل خيتلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: قلت ملالك: )٥(قال أشهب
 r، والشبع عندكم أكثر، ألنَّ النيبr د النيب الشبع عندنا مد مب. نعم

  .دعا لنا بالربكة دونكم، فأنت تأكلون أكثر مما نأكل حنن

                                 
 .٩/٢٣٣، اإلنصاف ٥/٤٤٧كشاف القناع ) ١(

 .٨/١٧٣، اية احملتاج ٥/٢٨٤ األم )٢(

وهو هشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية القرشي : هشامأي مبد ) ٣(
: انظر. ه٨٧زومي، كان عامالً على املدينة لعبدامللك بن مروان، تويف سنة املخ

 .٨/٨٤، األعالم ٩/٧٦البداية النهاية 

 .٤/١٢٠، اخلرشي ٣٠٩-٢/٣٠٨املدونة ) ٤(

 .١٧/٢٨٦اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٥(
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٢٥٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

) أي مدين( )١( أنَّ يعطى لكلّ مسكني نصف صاع:القول الرابع
  .)٢(وهذا القول للحنفية. من برأ وصاع من متر أو شعري

  :)٣(سبب اخلالف
 µ ¶ ¸  ¹́  ]:  تعاىلهو اختالفهم يف تأويل قول اهللا

º »           Z)اآلية )٤.  
هل يفهم منها القوت، وهو غداء وعشاء؟ أم أكلة واحدة؟ فمن 
قال بأكلة واحدة قال املد هو الوسط يف الشبع، ومن قال غداء وعشاء 
قال نصف صاع، وهناك سبب آخر هو تعدد األحاديث بروايات خمتلفة 

 فكلّ متسك مبا اطمأنت إليه نفسه، أو يكون يف حتديد املقدار يف اإلطعام،
سبب اخلالف تشبيهها بكفَّارة األذى، أو بكفَّارة الفطر يف ار رمضان، 

فمن قال باألوىل قال نصف صاع، ومن قال بالثَّانية قال مد.  
                                 

 ٣/١٢٤٧الصحاح . هو الذي يكال به، وهو أربعة أمداد، واجلمع أصوع: الصاع) ١(
 جرام، ١٠٠ كيلو و٣والصاع تساوي مكيلته باملاء وزن . باب العني فصل الصاد

رمحه –هذا ما قاله يل شيخي عطية حممد سامل .  جرام٦٠٠ كليو و٢وبالعدس 
 ٤٠٠ كيلو و٢الصاع النبوي يساوي : -رمحه اهللا–، وقال الشيخ ابن عثيمني -اهللا

الشرح املمتع على . تلف خفة وثقالًومن املعلوم أن األشياء خت. جرام من الرب الرزين
 .٦/١٧٦زاد املستقنع 

 .٢٦٩-٤/٢٦٨، اهلداية على البداية ١١-٣/١٠تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٢(
 .٣٠٦-١/٣٠٥بداية اتهد واية املقتصد ) ٣(
 .٨٩: سورة املائدة اآلية) ٤(
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٢٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ احلنابلة بالسنة واملعقول

  : أما السنة
جاءت امرأة من بين بياضة ((: قال: املدين )١(فبما رواه أبو يزيد  .أ 

 بنصف وسق شعري فقال النيبrللمظاهر  :))
((رواه أمحد )٢(.  

إن هذا نص صريح يف املسألة بأن كلّ مدين من  :وجه الداللة
  .الشعري يساوي مد من الرب

  .)٣( تابعيبأنَّ احلديث ضعيف، ألنه مرسل، فأبو يزيد: ويناقش
: بنت مالك بن ثعلبة قالت )٤(مبا روته خويلة: كما استدلّوا .ب 

                                 
 عمر وأيب هريرة، هو نزيل البصرة، روى عن ابن عباس وابن: أبو يزيد املدين) ١(

: انظر ترمجته يف. وروى عنه جرير بن حازم وإمساعيل بن مسلم، وثقة ابن معني
 .١٢/٢٨٠ذيب التهذيب 

روى : أقول. مل أقف على إسناده فإنه ليس يف مسند أمحد: قال يف إرواء الغليل) ٢(
 .٣٩٣-٧/٣٩٢انظر السنن الكربى للبيهقي . البيهقي حنوه

 .٣٩٣-٧/٣٩٢، السنن الكربى للبيهقي ٧/١٨١إرواء الغليل ) ٣(
 بن ثعلبة، ويقال خولة، ويقال خولة بنت حكيم، وخولة أكثر، خويلة بنت مالك) ٤(

ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، ونزلت آيات الظِّهار، استوقفت أمري املؤمنني 
 :انظر ترمجتها يف.  ومعه ناس فحدثته طويالً فأنصت هلاtعمر بن اخلطاب 

 .٤/٢٩٠، واالستيعاب امش اإلصابة ٤/٢٨٩اإلصابة 
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٢٥٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

: قالت... rبن الصامت فجئت رسول اهللا  )١(ظاهر مني زوجي أوس((
. فإين أعينه بعرق آخر! فأتى ساعتئذ بعرق من متر، قلت يا رسول اهللا

 ))((: قال
  .)٢(رواه أبو داود وغريه

: بن عبدالرمحن إنه قال )٤(بإسناد عن أيب سلمة )٣(وروى أبو داود
  .العرق زنبيل يأخذ مخسة عشر صاعاً

 دفع عرق من متر واستعدت املرأة rأنَّ الرسول  :وجه الداللة
 على ذلك، وجمموع ما يف العرقني ثالثون rبعرق آخر فأقرها الرسول 

  .، أي أنَّ لكلّ مسكني نصف صاع من مترصاعاً
  .)٥(احلديث... أما رواية أيب داود أنَّ العرق ستون صاعاً

                                 
هو أوس بن الصامت بن قيس األنصاري، أخو عبادة بن الصامت، أول : أوس بن الصامت) ١(

، سكن بيت املقدس، وتويف بالرملة rمن ظاهر يف اإلسالم، شهد املشاهد مع رسول اهللا 
 .٨٦-١/٨٥ ، اإلصابة١/١٤٦أسد الغابة : انظر ترمجته يف. ه٣٤سنة 

 كتاب النكاح، باب يف الظِّهار، الطَّحاوي ٦/٣٠٢سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(
، واحلديث صحيح موع طرقه، ٣٩٢-٧/٣٩١، البيهقي يف السنن ٣/١٢١

 .٧/١٧٥إرواء الغليل : انظر. وصححه األلباين
 .ار كتاب النكاح، باب يف الظِّه٦/٣٠٢سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(
قيل امسه عبداهللا، وقيل إمساعيل، من كبار التابعني : أبو سلمة بن عبدالرمحنهو ) ٤(

، ١٢/١١٦ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف. ه٩٤ومن سادات قريش، تويف سنة 
 .١/١٠٥، شذرات الذهب ١/٦٣تذكرة احلفّاظ 

 . باب يف الظِّهار٦/٣٠١سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٥(
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٢٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

إن العرق يساوي : فهي ضعيفة حيث ضعفها أبو داود نفسه بقوله
  .ثالثني صاعاً، وصحح هذه الرواية

إين سأعينه بعرق فقالت ((الرواية الضعيفة واقعة ضمن قوله  )١(وألنَّ
  . اخل))... إين سأعينه بعرق آخرامرأته

فلو كان العرق ستني صاعاً لكانت الكفَّارة مائة وعشرين صاعاً، 
  .وال قائل به

: من الرب أخرج مداً )٢(ومما يدلّ على أنه إذا أخرج: قال ابن قدامة
 -رضي اهللا عنهم– )٤(وابن عباس وابن عمر وأيب هريرة )٣(أنه قول زيد

  .حابة خمالفاً، فكان إمجاعاًومل نعرف هلم من الص
أنَّ رجالً جاء إىل ((: t مبا رواه أبو هريرة واستدلّ الشافعية

:  قال))((: فال. هلكت! يا رسول اهللا:  فقالrرسول اهللا 
ما أجد، : ، قال))((: قال. وقعت على أهلي يف يوم من رمضان

((: قال  ((أستطيع، قالما: ، قال  :)) 

                                 
 .٧/٣٧٠ املغين) ١(
 .٧/٣٧٠املغين ) ٢(
هو زيد بن ثابت بن الضحاك، استصغر يوم بدر، ويقال إنه شهد أحداً، ويقال أول : زيد) ٣(

. ه٤٥مشاهده اخلندق، وهو أحد كتاب الوحي، وأحد الذين مجعوا القرآن، تويف سنة 
 .١/٥٥١ مع االستيعاب امش اإلصابة ١/٥٦١اإلصابة : انظر ترمجته يف

 .٣/١١٨، شرح معاين اآلثار للطحاوي ١٠/٥٥نن الكربى للبيهقي الس) ٤(
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٢٥٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

((فأيت النيب : ما أجد، قال: ، قالr بعرق متر فيه مخسة عشر 
  .)١(رواه الدارقطين والطَّحاوي.  احلديث))((: صاعاً، قال

  .هذا إسناد صحيح: وقال الدارقطين
أنَّ كفَّارة  بين -عليه الصالة والسالم–أنّ الرسول  :وجه الداللة

اامع باإلطعام مخسة عشر صاعاً لستني مسكيناً، فإذا ثبت هذا كان 
  .لكلّ مسكني ربع صاع وهو مد من التمر، ويقاس عليه سائر الكفَّارات

مل جيد  )٢(بأنه حيتمل أنه دفع إليه مخسة عشر صاعاً، ألنه: ونوقش
  .سواها، ولذلك ملا أخربه حباجته إليه أمره بأكله

الصاع ال يتقدر  )٣(بأنّ استدالهلم ال يستقيم؛ ألن: ا نوقشكم
  .بأربعة أمداد عنده

ومما يرد على القول بأنه مد، وباستدالهلم أنَّ : )٤(قال الطحاوي
  : أعطاه مخسة عشر صاعاً ما يليrالرسول 

 ملا علم حباجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر rجيوز أن يكون النيب 
 فيما وجب عليه، كالرجل يشكو إىل الرجل ضعف حاله وما عليه ليستعني به

                                 
، كتاب ٣/١١٨، الطَّحاوي يف شرح معاين اآلثار ٢/١٩٠الدارقطين يف سننه ) ١(

 .األميان والنذور
 .٣/٣٧١املغين ) ٢(
 .٧/١٦املبسوط ) ٣(
 .٣/١١٩شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ٤(
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٢٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

من الدين، فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فاقض ا دينك، ليس على أنها 
  .تكون قضاًء عن مجيع دينه، ولكن على أن يكون قضاء مبقدارها من دينه

  .)١(s t   u v w  x Z ]:  بقوله تعاىلواستدلّ املالكية
أن اآلية الكرمية ورد فيها ذكر اإلطعام مطلقاً، وهو  :اللةوجه الد

يتناول الشبع، وهذا ال حيصل يف العادة مبد واحد، وإنما بزيادة عليه، 
 النيب وثلثا مد مبد هشام ألنه مد وهلذا اعترب مدr وهذا يف اإلطعام يف ،

 ¶ µ ´ ]هار كفّارة الظهار؛ ألنَّ اهللا عز وجلّ مل يقل يف كفَّارة الظِّ
 ̧ Zاخل، فواجب قصد الشبع .  

أما كونه يف باقي الكفَّارات مداً، فلألثر بسنده عن عبداهللا بن عمر 
لكلّ مسكني يف كفَّارة اليمني مد من :  أنه كان يقول-رضي اهللا عنهما–

  .)٢(رواه مالك والبيهقي والطحاوي. حنطة
((: بن يسار أنه قال )٣(وأيضاً مبا روى عن سليمان

        
                                 

 .٤: سورة اادلة اآلية) ١(
الطحاوي .  كتاب النذور واألميان، العمل يف كفَّارة اليمني٣٨٦الك صموطأ م) ٢(

 . كتاب األميان والنذور٣/١١٩
هو املدين اهلاليل، موىل ميمونة وقيل أم سلمة، أحد الفقهاء : سليمان بن يسار) ٣(

تذكرة احلفاظ : انظر ترمجته يف. ه١٠٧السبعة، وكان من أئمة االجتهاد، تويف سنة 
 .١٣٦ التهذيب ص، تقريب١/٩١
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٢٦١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

((رواه مالك والبيهقي )١(.  
وقع الكالم كما : على القول مبد هشام، فقال )٢(واعترض ابن العريب

 ترون يف مد هشام، وددت أن يهشم الزمان ذكره وميحو من الكتب رمسه، فإنّ
 ووقع عندهم الظِّهار، وقيل rاملدينة اليت نزل الوحي ا، واستقر ا الرسول 

 فهموه وعرفوا املراد به، وأنه الشبع، وقدره v w  x Z ]هلم فيه 
معروف عندهم متقدر لديهم، فقد كانوا جيوعون حلاجة، ويشبعون بسنة ال 

لراشدين املهديني حتى بشهوة وجماعة، واستمرت احلال على ذلك أيام اخللفاء ا
 النيب يطان يف أذن هشام فرأى مدنفخ الشr ال يشبعه وال مثله من حواشيه 

ونظرائه، فسول له أن يتخذ مداً يكون فيه شبعه، فجعله رطلني، ومحل الناس 
  .عليه، فإذا ابتل عاد حنو ثالثة أرطال، فغير السنة وأذهب حمل الربكة

 قال النيبrهم وصاعهم  حني دعاه ألهل املدينة بالربكة هلم يف مدرب 
 يف مدة، rالنيب  )٣(مثل ما بارك إلبراهيم مبكّة، فكانت الربكة جتري بدعوة

                                 
السنن الكربى .  كتاب النذور واألميان، العمل يف كفارة اليمني٣٨٧موطأ مالك ص) ١(

 .١٠/٥٥للبيهقي 
 .١٧٥٧-٤/١٧٥٦أحكام القرآن البن العريب ) ٢(
 عن النيبt ويدلّ عليه ذلك ما رواه البخاري ومسلم بسندمها عن عبداهللا بن زيد ) ٣(

r :))–  –

–((.  
 كتاب البيوع، باب بركة صاع ٤/٣٤٦صحيح البخاري مع فتح الباري 

= 
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٢٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فسعى الشيطان يف تغيري هذه السنة وإذهاب الربكة، فلم يستجب له يف 
 ذلك إالَّ هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره، وميحوا رمسه إذا مل

وأما أن حييلوا على ذكره يف األحكام وجيعلوه تفسرياً ملا . يغيروا أمره
ذكره اهللا ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم 

 النيب ين مبدجسيم، ولذلك كانت رواية أشهب مد طْبفخr يف كفَّارة 
  .الظِّهار أحب إلينا من الرواية بأنها مبد هشام

  :استدلّ احلنفية بالسنة واألثر، واملعقولو
بن صخر  )١(فاستدلّوا حبديث أوس بن الصامت، وسلمة: أما السنة

 فقد ذكرا يف احلديثني إطعام ستني مسكيناً -مارضي اهللا عنه–البياضي 
٢(لكلّ مسكني نصف صاع من بر(.  

  .)٣(أن هذا احلديث غريب: ويعترض عليه
                                  

=  
 النيبr . وويب فضل املدينة  كتاب احلج، با٩/١٣٤صحيح مسلم مع شرح الن

 ودعاء النيبrفيها بالربكة . 
هو صحايب، أنصاري، خزرجي له حلف يف بين بياضة : سلمة بن صخر البياضي) ١(

أسد الغابة : انظر ترمجته يف. وهلذا قيل له البياضي، ويقال سلمان ظاهر من امرأته
 .١٣١-١٣٠، تقريب التهذيب ص٢/٣٣٧

وأبو داود خمتصراً يف كتاب الطالق، باب الظهار، . ١/٦٦٥رواه ابن ماجه يف باب الظهار ) ٢(
 يف أبواب الطالق واللعان، باب ما ١/٢٨٥والترمذي يف سننه . ١/٣٨٦سنن أيب داود 

 .واحلديث حسنه الشيخ األلباين كما يف سنن أيب داود. جاء يف كفّارة الظهار
 .٣/٢٤٧نصب الراية للزيلعي ) ٣(
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٢٦٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 مقدار ما جيب من الطَّعام يف r روى عن النيب قد: )١(قال الطحاوي
كفَّارة من الكفَّارات، وهي ما جيب يف حلق الرأس يف اإلحرام من أذى، 

 ين من حنطة لكلّ مسكني، فكان الذي أمره به النيبفجعل ذلك مدr من 
اإلطعام هو نصف صاع من حنطة لكل مسكني، واألحاديث يف هذا متواترة، 

ورد يف اإلطعام من : ل بذلك يف كفَّارة حلق الرأس، مث قالوأمجعوا على العم
فبالنظر يكون إطعام كلّ مسكني يف كلّ . التمر صاع يف كفَّارة الظهار

روى ذلك عن نفر : الكفَّارات نصف صاع من حنطة وصاعاً من متر، مث قال
  .y منهم عمر وابن عباس وعلي rمن أصحاب رسول اهللا 

رضي اهللا – )٢( عن عمر بن اخلطّاب وابن عباسفقد روى: أما األثر
  . لكلّ مسكني نصف صاع من حنطة-عنهم

فاملعترب ما تقتضيه حاجة املسكني لكل يوم، فيكون : أما املعقول
نظرياً لصدقة الفطر، ومعلوم أن هذا ال يتأدى باملد، وإنما يتأدى باملدين 

  .من الرب، أو صاع من التمر أو الشعري
  : ول املختارالق

بعد عرض األقوال وأدلّتها ميكن أن أختار اجلمع بني الروايات املتعددة يف 
فمن أعطى لكلّ مسكني مداً من الرب أو : هذه املسألة، كما قال ابن قدامة

  .واهللا أعلم. نصف صاع من غريه أجزأه، ومن دفع أكثر من ذلك فجائز
                                 

 . بتصرف١٢١-٣/١١٩شرح معاين اآلثار للطحاوي ) ١(
 .٣/١٢١، شرح معاين اآلثار ٥٦-١٠/٥٥السنن الكربى للبيهقي ) ٢(
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٢٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

كفَّارة، وحكم إخراج جنس الطَّعام املخرج يف ال: املطلب الثالث
  .اخلبز والدقيق والسويق
  :وحيتوي على فرعني

  :جنس الطعام المخرج في الكفَّارة: الفرع األول
  :اختلف الفقهاء يف طعام الكفَّارات، من أي األصناف جيزئ؟ على قولني

إن اإلطعام يف الكفَّارات يكون مما يقتاته الناس من : القول األول
وهذا القول للمالكية . كفِّر بر أو شعري أو أرز وحنوهمطعام بلد امل

  .)١(والشافعية وأيب اخلطّاب من احلنابلة
أن كل ما جيزئ يف الفطرة جيزئ يف الكفَّارة من متر : القول الثَّاين

أو زبيب أو شعري أو بر وحنوه، وفيما عدا ذلك ال جيزئ ولو كان ما 
  .)٢(ول للحنفية واحلنابلةوهذا الق. أخرجه قوتاً ألهل بلده

األدلة
َّ

:  
  ± ° ]:  بقوله تعاىلاستدل أصحاب القول األول

² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ Z)اآلية)٣ .  
                                 

-٥/٤٤٦، كشاف القناع ٧/٦٤، األم ٨/١٧٣، اية احملتاج ٤/١٢٠اخلرشي ) ١(
 .٣٧٤-٧/٣٧٣، املغين ٤٤٧

 .، كشاف القناع واملغين املرجعني السابقني٣/١٦٥االختيار لتعليل املختار ) ٢(
 .٨٩: ئدة اآليةسورة املا) ٣(
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٢٦٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

إن اهللا سبحانه أسند اإلطعام إىل األهل، فيجزئ : وجه الداللة
  .اإلخراج من مجيع أنواع احلبوب، وهذه احلبوب مما يطعمه أهله

بأنّ األخبار وردت بإخراج هذه  واستدلّ أصحاب القول الثّاين
  .األصناف يف الفطرة، فيجزئ ما كان داخالً يف أصناف الفطرة

  :القول املختار
القول بأنَّ مجيع أنواع احلبوب اليت يطعهما أهل بلد املكفِّر جيزئ 

  .واهللا أعلم. عن الكفَّارة

  :حكم أخراج الخبز والدقيق والسويق: الفرع الثَّاني
  :املسألة قوالنللفقهاء يف هذه 
 أن إخراج الدقيق أو السويق جائز يف طعام الكفَّارات :القول األول
وهذا القول للحنفية واحلنابلة، ووافقهم املالكية يف . إذا استوىف الكيل

الدقيق إذا أعطى قدر ريعه، وكذا اخلرب عندهم، واملعترب عند احلنابلة أن 
  .)١(ملد حباًيزيد على املد قدراً يبلغ به ا

ال جيزئ إخراج شيء من اخلبز أو الدقيق أو السويق : القول الثَّاين
وهذا القول للشافعية، ووافقهم . يف طعام الكفَّارات إالّ أن يعطيهم حباً

  .)٢(احلنابلة يف عدم اإلجزاء يف اخلبز
                                 

 .٢/٣١٠، املدونة ٥/٤٤٧، كشاف القناع ٢٩١٠/*٦بدائع الصنائع ) ١(
، ومرجع كل من املالكية واحلنابلة السابقني مع ٢/١١٨، املهذب ٧/٢٨٥األم ) ٢(

 .٧/٣٧٤املغين 
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٢٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلة
َّ

 :  
  ± ° ]:  بقوله تعاىلاستدلّ أصحاب القول األول

² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ Z)اآلية )١.  
أنّ كال من الدقيق والسويق من أوسط ما يطعمه  :وجه الداللة

  .املكفِّر أهله، وقد كفاهم مؤنة الطحن وهيأه وقربه من األكل
  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالقياس، واملعقول

فقياس اإلطعام يف الكفَّارة على اإلطعام يف زكاة الفطر، : أما القياس
نه ال جيزئ إخراج هذه األصناف عن زكاة الفطر، فكذا هنا ال فكما أ

  .جيزئ إخراجها عن الكفَّارة
بأنّ اإلطعام يف الكفَّارة ثبت بدليل شرعي، وهو : ويعترض عليه

.  اآليةµ ¶ ¸  ¹ Z ´ ]: النص املنصوص عليه بقول تعاىل
من ضمن فهذا نص يف اإلطعام، ومعلوم أنَّ الدقيق أو السويق أو اخلبز 

الطّعام وحيصل به سد الكفاية للمسكني، فال يترك النص ويعدل إىل غريه 
  .بغري دليل، فالقياس مردود

بأنّ كالً من اخلبز والدقيق والسويق خرجا : كما استدلّوا باملعقول
  .عن حالة الكمال واالدخار فوجوه االنتفاع به حمدودة

 يف الكفَّارة، إنما املقصود أنَّ االدخار ليس مقصوداً: ويعترض عليه
  .هو اإلطعام وسد الكفاية، ولذلك فإنها مقدرة بتقدير قوته يف يومه فقط

                                 
 .٨٩: سورة املائدة اآلية) ١(
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٢٦٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  :القول املختار
إن إخراج اخلبز أو الدقيق أو السويق جيزئ، أما اخلبز فألنه مطعموم 

عري أو الذرة أو الده مطحون من الشقيق فإنخن وجمهز لألكل، وكذا الد
أو احلنطة وحنوها، وألنه ال يؤكل إالّ بعد طحنه، وهذا قد طحنه وهيأه 

  .لألكل
أما السويق فهو يقتات يف بعض البلدان، فيجزئ إذا سد حاجة 
املسكني، فهو نوع من األطعمة، كما أنَّ اإلطعام املنصوص عليه يف االية 

 املكفِّر يف حالة يتناول األصناف الثالثة، ألنَّ كالً منها مطعوم، وعلى
إخراج اخلبز بأن دعا املساكني وقدمه هلم، فعليه أن يستويف املقدار 
املنصوص عليه أو يعطيهم ما يسد كفايتهم منه، أما إن أخرج الدقيق فعليه 
أن يزيد يف مكياله، ألنَّ احلب املطحون لو كيل مرة أخرى فإنه يزيد عما 

  . كما ذكره احلنابلةكان عليه الكيل حينما كان حباً

اإلطعام يف الكفَّارة بالتمليك أو تكفي الدعوة : املطلب الرابع
  واإلباحة؟

اتفقت كلمة الفقهاء على أنَّ من وجبت عليه كفَّارة اجلماع يف ار 
رمضان، أو كفَّارة الظِّهار، وأراد أن يكفِّر باإلطعام فأعطى لكلّ مسكني 

  . لكل واحد منهم أجزأه عن كفَّارتهمن الستني القدر الواجب مملكاً
واختلفوا إذا مل يعطهم القدر الواجب متليكاً وإنما دعوة وإباحة كأن 

  : غداهم وعشاهم أو كليهما هل جيزئ عن كفَّارته أو ال؟ على قولني
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٢٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

إذا مكّن املساكني من اإلطعام كأن غداهم أو : القول األول
وهذا القول للحنفية .  عليه من الكفَّارةعشاهم فقد قام بالواجب وأدى ما

  .)١(واحلنابلة يف رواية
أكلتان مشبعتان، إما غداءان أو عشاءان، أو : واملعترب عند احلنفية

غداء وعشاء لكلّ مسكني، وال بد من اإلدام يف خبز الشعري والذرة، 
  .خبالف خبز الرب

  .اجبواملعترب عند احلنابلة أن يكون أطعمهم القدر الو
إن من غدى املساكني أو عشاهم مل جيزئه عن : القول الثَّاين

وهذا القول للمالكية والشافعية . الكفَّارة ولو بلغ ذلك القدر الواجب
  .)٢()اجلمهور(واحلنابلة يف املذهب 

وهذا عند املالكية يف كفَّارة الظِّهار، إالّ أن يبلغ مداً باهلامشي، 
  . من الكفَّارات طعام اإلباحةوجيزئ يف ما سواها

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالقرآن واألثر واملعقول

  . اآليةv w  x Z ]: قوله تعاىلف، أما دليلهم من القرآن
                                 

ن ٣/٢٧٢أمحد ، الكايف يف فقه ١٦-٧/١٥، املبسوط ٤/٢٧٠العناية على اهلداية ) ١(
 .٧/٣٧٢املغين 

، ٢/١١٨، املهذب ٥/٢٨٥، األم ٢/٣١٠، املدونة ١٣١-٤/١٣٠مواهب اجلليل ) ٢(
 .٥/٤٤٨، كشاف القناع ٤/٩٤اإلقناع 
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٢٦٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

إن املأمور به يف اآلية الكرمية هو اإلطعام، وهذا نص، وقد  :وجه الداللة
  .فهو كمن ملكهم فيجزئهأطعمهم فقام بالواجب، وألنه أطعم املساكني 

 وصنع اجلفان حينما tفقد أطعم أنس : أما استدالهلم باألثر
  .)١(رواه البيهقي. وجبت عليه فدية الصيام

  .وهذه مثلها، ألنَّ كالمها عبادة عن كفَّارة باإلطعام
أن حقيقة اإلطعام يكون يف التمكّن، هو ف: أما استدالهلم باملعقول

 الغري طاعماً، وذلك باإلباحة، واملقصود من اإلطعام ألنه عبارة عن جعل
سد خلة احملتاج، ويف التمليك متام ذلك، فيتأدى الواجب بكلّ منهما، أما 
التمليك فلكونه مشتمالً على ما هو منصوص عليه وهو األكل، ألنه إذا 
متلك فإما أن يأكل أو يتصرف به إىل حاجة أخرى، فالتمليك جاز بداللة 

نص والعمل به ال مينح العمل باحلقيقة وهو التمكني من الطعم، أال ترى ال
 w x ]: أن ضرب الوالدين وسبهما حيرم بداللة النص يف قوله تعاىل

y  z Z)مع أنّ األصل باق على حرمته وهو التأفيف. )٢.  
  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين باألثر، والقياس، واملعقول

 هو متليك كلّ مسكني ما yعن الصحابة فاملنقول : أما األثر
                                 

كتاب )  فتح الباري٨/١٧٩(، وحنوه عند البخاري ٤/٢٧١السنن الكربى للبيهقي ) ١(
 .التفسري

 .٢٣: سورة اإلسراء اآلية) ٢(
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٢٧٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

يستحقه من الطعام وهو مروي عن زيد وابن عباس وابن عمر وأيب هريرة 
  .)١(رضي اهللا عنهم

اس اإلطعام هنا على اإلطعام يف فدية يفق: أما استدالهلم بالقياس
األذى، فكما ثبت التمليك يف فدية األذى، فكذا هنا، فقد روى كعب 

((:  قال له يف آخر احلديثrل اهللا بن عجرة أنّ رسو   
(( .متفق عليه)٢(.  

  .وقياساً على الزكاة فكما أنَّ الزكاة ال جتب إالّ متليكاً، فكذا هنا
يف الزكاة هو  )٣(بأن الواجب:  على قياسهم على الزكاةواعترض

وهو للتمليك حقيقة، وليس  )٤(m  n Z ]: اإليتاء لقوله تعاىل
  .اإلطعام يف الكفَّارة مثله

ن اإلطعام عبارة عن مال وقد وجب فهو أ:  باملعقولأما استدالهلم
صرفه شرعاً للفقراء مبقداره الواجب، فإذا أطعموا إباحة فال يتحقّق أن كلّ 

  .واحد منهم أخذ حقّه كامالً، فتبين اجلهل يف وصول حق كلّ فقري إليه
                                 

 .٧/٣٧٢املغين ) ١(
 كتاب التفسري، سورة البقرة، باب قوله ٨/١٨٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

 كتاب احلج، ٨/١٢٠صحيح مسلم مع شرح النووي . فمن كان منكم مريضاً
 .باب جواز حلق الرأس للمحرم

 .٤/٢٧٠، شرح فتح القدير ٧/١٥املبسوط ) ٣(
 .٤٣: سورة البقرة اآلية) ٤(
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٢٧١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 إنا ال نسلم أنه -رمحه اهللا تعاىل– )١(قال ابن تيمية: واعترض عليه
مقدر بالشرع، وعلى صحة أنه مقدر بالشرع فالكالم هنا إنما هو إذا 
شبع كلّ واحد منهم غداء وعشاء وحينئذ يأخذ كل واحد منهم حقّه 

  .انتهى. )٢(كامالً وأكثر
فَّارة الظِّهار مداً باهلامشي وهو فلما كان عندهم ك: أما دليل املالكية

 النيب ين إالّ ثلثاً مبديعدل مدr ى ال يبلغى وتعشوهو الشبع، ومن تغد 
  .أن يطعم هذا املقدار، أما طعام األميان فألنّ فيه شرط الوسط

أما قولكم يف كفَّارة الظِّهار مد باهلامشي، فقد سبق : واعترض عليه
  .)٣(االعتراض عليه

: إنَّ التمليك قد يسمى طعاماً كما يقال: -رمحه اهللا– ابن تيمية قال
))   r (()(: ويف احلديث. )٤)   

                                 
بن عبداحلليم بن عبدالسالم، أبو العباس، تقي الدين شيخ هو أمحد : ابن تيمية) ١(

اإلسالم، وفريد عصره، أقبل على العلوم يف صغره فربع يف الفقه واحلديث والتفسري 
منهاج السنة، والصارم املسلول على شامت : واألصول، له مؤلفات باهرة منها

شذرات الذهب : انظر ترمجته يف. ه٧٢٨الرسول، تويف معتقالً يف قلعة دمشق سنة 
 .٢/٣٨٧، الذيل على طبقات احلنابلة ٦/٨٠

 . بتصرف يسري٣٥/٣٥٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢(

 .٢٦٥ سبق االعتراض عليه، انظر ص)٣(

 .٢/٣٥٨رواه الدارمي من حديث ابن عباس ) ٤(
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٢٧٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

)١(((.ال ريب أنّ اللّفظ يتناول :  لكن يقال
إذا ذكر املطعم فيقال اإلطعام املعروف بطريق األوىل، وهذا إمنا يقال 

أطعم هؤالء املساكني، فإنه : أطعمه كذا، أما عند اإلطالق كقول القائل
ال يفهم منه إالّ نفس اإلطعام، لكن ملا كانوا يأكلون ما يأخذونه مسى 
التمليك للطعام إطعاماً، ألنَّ املقصود هو اإلطعام، أما إذا كان القصد من 

  .)٢(عاماً عند اإلطالقصرفه غري األكل، فال يسمى إط
  :القول املختار

هو مذهب احلنفية ومن معهم لقوة أدلّتهم، وخللو قول املخالف من 
دليل يوضح عدم اإلجزاء يف التمكني، وملا يف هذا القول من التيسري وعدم 
التضييق على من أراد أن يكفِّر باإلطعام، عالوة على أنَّ النص الصريح 

لفظ اإلطعام ينصرف إىل احلقيقة، وهي متكني املسكني الوارد يف اآلية ب
حصل مقصود الشارع  )٣(من مباشرة اإلطعام باألكل، فإذا أطعم الطّعام

قطعاً، خبالف التمليك؛ ألنَّ اململك قد يبيع ما أعطيته وال يأكله بل قد 
  .واهللا أعلم. يكرته

                                 
النهاية البن : انظر. شبه الرزق ووجه الكسب، واملراد به ما كان من الفيء: الطُّعمة) ١(

  .٣/١٢٦األثري 
 .٣٥/٣٥٣جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
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٢٧٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  ذكورحكم دفع اإلطعام إىل أقلّ من العدد امل: املطلب اخلامس
اتفق الفقهاء على أنَّ من تعين عليه اإلطعام يف كفَّارة اجلماع يف ار 
رمضان أو كفَّارة الظِّهار فأطعم ستني مسكيناً فقد قام بالواجب املنصوص 
عليه، ففي السنة املطهرة ثبت على من جامع يف ار رمضان إطعام ستني 

 إذ جاءه rن جلوس عند النيب بينما حن((:  قالtمسكيناً مبا رواه أبو هريرة 
وقعت على امرأيت :  قال))((: قال. هلكت! يا رسول اهللا: رجل فقال
((:  قال))r :))فقال رسول اهللا . وأنا صائم

((١(متفق عليه.  احلديث))...ال:  قال(.  
:  ستني مسكيناً، بدليل قوله تعاىلكما ثبت يف كفَّارة الظِّهار إطعام

[ v w  x Z 

ع اإلطعام إىل أقلّ من ستني دف واختلفوا إذا )٢(
  : هل جيزئه أو ال؟ على ثالثة أقوالمسكيناً

إن قدر على إطعام ستني مسكيناً مل جيزئه أقلّ من ذلك، : القول األول
  .)٣(بلةوهذا القول للحنا. وإن تعذّر وجود كلّ املساكني فيجزئ للحاجة

إن دفع اإلطعام إىل أقلّ من ستني مسكينا فجائز كمن : القول الثَّاين
  .)٤(وهذا القول للحنفية. أطعم مسكيناً ستني يوماً

                                 
 .٧٨سبق خترجيه يف ص) ١(
 .٤: سورة اادلة، اآلية) ٢(
 .٣/٢٧١، الكايف يف فقه أمحد ٥/٤٤٦كشاف القناع ) ٣(
  . ٢٧٢-٤/٢٧١، العناية على اهلداية ٣/١٢تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٤(

أما إذا ملك . ما ذكره احلنفية ينصرف على األكل إذا كان إباحة أو متليكاً
= 
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٢٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ال جيزئ يف اإلطعام أن يدفع إىل أقلّ من ستني : القول الثَّالث
  .)١(وهذا القول للمالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية. مسكيناً

األدل
َّ

  :ة
  :استدلّ احلنابلة بالقرآن واملعقول

  . اآليةv w  x Z ]:  فقوله تعاىلأما القرآن
أن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب إطعام ستني مسكيناً، فمن  :وجه الداللة

قدر على إطعام ستني مسكيناً فأطعهم فهو ممتثل ألمر اهللا عز وجلّ، ومن قدر 
  .، فال جتزئ الكفَّارة يف حقّهعلى ذلك ومل يفعل فهو خمالف ألمر اهللا

أنه يف حالة تعذّر وجود هذا العدد من هو ف: أما استدالهلم باملعقول
املساكني فال يستطيع أن يأيت مبا هو متعذّر وجوده، فيجزئ أن يكرر 

  .اإلطعام على العدد املوجود حتى يبلغ مقدار الطَّعام
 املقصود من اإلطعام سد وهو أنَّ:  ملذهبهم باملعقولواستدلّ احلنفية

احملتاج، واحلاجة تتجدد كل يوم فإعطاءه يف اليوم التايل كإعطاء  )٢(خلّة
غريه، وهلذا ميكن القول باجلواز يف هذه احلالة خبالف ما لو أعطاه اإلطعام 

                                  
=  

 .مسكني واحداً يف يوم واحد بدفعات فعلى قولني جيزئ وال جيزئ
، ٢٨٥-٥/٢٨٤، األم ٨/٣٠٥، روضة الطالبني ٢/٣١١، املدونة ٤/١٢١اخلرشي ) ١(

 .، الكايف املرجع السابق٨/٦٥املبدع شرح املقنع 
 .٤/٢٧١داية على البداية والعناية على اهلداية اهل) ٢(
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٢٧٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .كلّه يف يوم واحد، كمن رمى اجلمرة بسبع حصيات دفعة واحدة
 )١(ناً واحداً ستني يوماً مل ميتثلبأنَّ من أطعم مسكي: واعترض عليه

األمر الوارد يف اآلية، كمن دفع اإلطعام إليه يف يوم واحد، وألنه لو جاز 
الدفع إليه يف أيام جلاز يف يوم واحد كالزكاة وصدقة الفطر، واهللا سبحانه 
نص على عدد املساكني ال على عدد األيام، ومن أجاز هذه احلالة اعترب 

ل مل يستوِف حقّه عدد األيام ال عدد املساكني، واملعىن أنه يف اليوم األو
من الكفَّارة، ويف اليوم التايل استويف حقّه، وأخذ منها قوت يوم، فلم جيز 
  .أن يدفع إليه يف اليوم الثَّاين كما لو أوصى إنسان بشيء لستني مسكيناً

  :واستدلّ أصحاب القول الثَّالث بالقرآن والسنة
فقوله تعاىلا القرآنأم  :[ v w  x Zاآلية .  

 حينما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته rفقوله : أما السنة
((: خويلة بنت مالك قال يف آخر احلديث  (( 

  .)٢(اه أبو داودور. احلديث
إن اهللا سبحانه وتعاىل نص على أنّ اإلطعام يكون  :وجه الداللة

مسكيناً، فمن أطعم أقلّ من ذلك مل ميتثل األمر الوارد يف اآلية لستني 
  .)٣ (الكرمية ويف السنة املطهرة

                                 
 .٧/٣٦٩املغين ) ١(
 .٢٦٦سبق خترجيه ص) ٢(
)٣ ( ١٠/٥١٣احلاوي للماوردي. 
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٢٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
هو ما ذهب إليه احلنابلة الشتماله على االلتزام بأمر اهللا يف العدد 

 ©  ̈ § ]: املعين، ويف حالة التعذّر جيزئ أقلّ من الستني لقوله تعاىل
ª « ¬ Z)ةاآلي )١.  

 q r  s t ]: كما استدلّ هلم بقوله تعاىل
u v w x  y z { | } ~ � 
¢¡  £ ¤ ¦¥ § ̈   © Z)اآلية )٢.  

فلم جيب تعميمها على األصناف الثمانية بدليل عدم وجوب تعميم 
 أنَّ النيب -رضي اهللا عنهما–وملا رواه ابن عباس . كلّ صنف على أفراده

rًبعث معاذا  t)( :إىل اليمن فقال )٣)
   (( . رواه

  .)٤(البخاري ومسلم
  .واهللا أعلم. ويف هذا رد على األحناف واملالكية ومن معهم

                                 
 .٢٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٦٠: سورة التوبة اآلية) ٢(
هو معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجي، اإلمام مقدم يف علم احلالل واحلرام، : معاذ) ٣(

باء الصحابة شهد العقبة وهو ابن مثان عشرة سنة، وشهد بدراً وما وهو من جن
اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر ترمجته يف. ه١٨بعدها، مات باألردن سنة 

 .١/١٩، تذكرة احلفّاظ ٤٢٧-٣/٤٢٦
صحيح مسلم .  كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة٣/٢٦١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(

 وويكتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم١/١٩٩مع شرح الن . 
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٢٧٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  يف أحكام الفدية: املبحث اخلامس
  :ويشتمل على ثالثة مطالب

  احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف ار رمضان: املطلب األول
اختلف الفقهاء يف احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف ار رمضان، هل 

  :يلزم كالً منهما فدية أو ال؟ على ثالثة أقوال
أن كالً من احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفاً على : القول األول

أما إن أفطرتا خوفاً على . أنفسهما من الصوم يف ار رمضان فال فدية عليهما
  .)١(وهذا القول للشافعي يف األظهر، وللحنابلة. ولديهما فعليهما الفدية

أن احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف ار رمضان فال فدية : القول الثَّاين
عليهما، سواء أفطرتا خوفاً على أنفسهما أو ولديهما، بل عليهما القضاء 

  .)٢(ةوهذا القول للحنفي. فقط
أن احلامل إذا أفطرت يف ار رمضان فال فدية : القول الثَّالث

. عليها، بل القضاء فقط، أما املرضع فعليها الفدية إن أفطرت مع القضاء
  .)٣(وهذا القول للمالكية والشافعي يف قوله اآلخر

                                 
 .٢/٣٦٤، كشاف القناع ٣/٢٩٠، اإلنصاف ٢٦٨-٦/٢٦٧، اموع ١٠٤-٢/١٠٣األم ) ١(
 مع حاشية الشليب، اهلداية على البداية ١/٣٣٦تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٢(

 . مع العناية٢/٣٥٥
-٦/٢٦٧، اموع ٢/٢٦١ الشرح الكبري، اخلرشي  مع١/٥٣٦حاشية الدسوقي ) ٣(

 .١/٤٤٠، مغين احملتاج ٢٦٨
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٢٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وللمالكية تفصيل يف أنَّ كالً من احلامل واملرضع إذا أفطرتا أنهما 
  .على إحدى حالتني يف كلّ منهما، حالة وجوب فطر، وحالة جواز فطر

أنَّ احلامل إذا أفطرت يف ار : فمن أقوال الفقهاء السابقة يتبينت
رمضان فال فدية عليها عند الفقهاء األربعة، إالّ أنّ احلنابلة والشافعية 

  .قيدوه مبا إذا خافت على نفسها فقط
حلنفية بأنه ال يلزمها فدية، بينما أوجب الباقون عليها أما املرضع فانفرد ا

  .الفدية، وإن كان الشافعية واحلنابلة قيدوها مبا إذا خافت على ولدها
ويفهم من هذا أنَّ احلنفية مل يفرقوا بني كلّ من احلامل واملرضع يف 

  .إفطارمها، وجعلوا احلكم واحداً يف عدم الفدية يف حالة الفطر
  .ما املالكية ففرقوا بني إفطار كلّ من احلامل واملرضع، فجعلوا لكلّ حكماًأ

بينما الشافعية واحلنابلة فرقوا بني اخلوف على النفس، واخلوف على 
  .الولد، يف كلّ من احلامل واملرضع

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالقرآن، واألثر، واملعقول

  .)١(Q R     S T  U V Z ]: قوله تعاىل، فأما القرآن
أن احلامل واملرضع داخلتان يف عموم اآلية، ألنهما  :وجه الداللة

 E F    G   H I   J ]: والدليل عليه قوله تعاىل. تطيقان الصيام

                                 
 .١٨٤: سورة البقرة اآلية) ١(
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٢٧٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

K L  M N O Z)مث قال. )١ :[ Q R     S T  U 
V Zفوجبت  واحلامل واملرضع ليستا مسافرين، وال من املرضى ،

  .)٢(عليهم الفدية، فهما داخلتان يف عموم اآلية
 Q ]:  يف قوله تعاىل-رضي اهللا عنهما–ويؤيده قول ابن عباس 

R     S T  U V Z٣(، قال(:))
           

((.  
يعين إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا : قال أبو داود راوي احلديث

  .وأطعمتا
  : االستدالل باآلية باآليتونوقش

مضمرة يف اآلية، ) ال(أنّ اآلية فيها بعض وجوه التأويل، وأن 
 O ]: ومعناه وعلى الذين ال يطيقونه، وهذا جائز يف اللّغة؛ قال تعاىل

P Q R S Z)اآلية )٤.  

                                 
 .١٨٤: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٣/١٢٥ بلوغ األماين )٢(
 كتاب الصيام، باب من قال هي مثبتة ٦/٤٣١سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(

 .٢/٨٠تفسري الطربي . للشيخ، واحلبلى
 .١٧٦: سورة النساء اآلية) ٤(
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٢٨٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

آلية وردت يف الصحيح املقيم، وأنه كان خميراً بني الصيام وا
والفدية، واحلامل واملرضع إذا خافتا الضرر مل يكن الصوم خرياً هلما، بل 

  . اآليةa  b Z ̀ _ ]: ممنوع عنهما، ألنه ورد يف آخر اآلية
ويف ذلك دليل على أنهما مل ترادا باآلية، وقد نسخ التخيري بوجوب 

  .)١( شهر رمضانصيام
أنه بلغه أنّ عبداهللا بن  )٢(، فما روي عن مالكأما استدالهلم باألثر

عمر سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على ولدها، واشتد عليها الصيام، 
  .))r((: قال

ن أفطرت حلمٍل أو رضاٍع فهي هو أنَّ مف:  باملعقولأما استدالهلم
  .مفطرة بسبب نفس عاجزة عن طريق اخللقة، فوجبت به الفدية

  :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالقرآن، والسنة
 E F    G   H I   J K L  M ]: أما القرآن فقوله تعاىل

N O Z)اآلية )٣.  
إليه أنَّ اآلية أوجبت على املريض القضاء، ومن ضم  :وجه الداللة

                                 
 .١/١٨٣أحكام القرآن للجصاص ) ١(
السنن :  صيام، فدية من أفطر يف رمضان من علّة، وانظر٢٥٠موطأ مالك ص) ٢(

 .٤/٢٣٠الكربى للبيهقي 
 .١٨٤: سورة البقرة اآلية) ٣(
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٢٨١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

الفدية فقد زاد على النص، وال جيوز إالّ بدليل، وألنه ملا مل يوجب غريه 
دلّ على أنه كلّ احلكم، ألنَّ تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، 

إن املراد من املرض املذكور يف اآلية هو معناه ال صورته، وهو : وقالوا
هما فيدخالن يف عموم متعين يف احلامل واملرضع، إذا خافتا على ولدي

أو ... فمن كان منكم به معىن يضره الصوم: اآلية، ويكون تقدير اآلية
  .على سفر، فعدة من أيام أخر

((: )١(ا روي عن أنس بن مالكمب: السنةواستدلّوا من 


   
r((وأمحد والبيهقي.  احلديث رواه الترمذي)٢(.  

 بوضع الصوم عن احلامل واملرضع، rإخبار النيب  :وجه الداللة
صول عطفهما عليه من غري استئناف، وأن وضعها كوضعه عن املسافر، حل

ومعلوم أنّ وضع الصوم عن املسافر إنما هو على جهة إجياب قضائه 
  .)٣(باإلفطار من غري فدية، فوجب أن يكون ذلك حكم احلامل واملرضع

                                 
)١ ( ة الكعيب، سكن البصرة وله صحبة روى عن النيبأنس بن مالك أبو أميr ًحديثا 

 .١/٢٠٠، االستيعاب ١/١٢٦أسد الغابة : انظر. داً، روى عنه أبو قالبةواح
 صيام، باب ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للحبلى واملرضع، ٢/١٠٩سنن الترمذي ) ٢(

حديث : ، وقال الترمذي٤/٢٣١، السنن الكربى للبيهقي ٤/٣٤٧مسند أمحد 
 .١/٣٧٥حسن كما حسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

 .١/١٨١، أحكام القرآن للجصاص ١٠٢٣-٢/١٠٢٢بدائع الصنائع ) ٣(
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٢٨٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وفيه داللة أنه ال فرق بني احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما 
 المعليه –أو ولديهما إذ مل يفرق النيبالة والسبينهما-الص .  

فكانت موقوفة على . )١(بأنَّ احلديث مل يتعرض للكفَّارة: ونوقش
  .الدليل، كالقضاء، فإنَّ احلديث مل يتعرض له

 )٢(أن كالً من احلامل واملرضعهو ف:  احلنفية باملعقولأما االستدالل
 للخوف على النفس ملا كانتا يرجى هلما القضاء، وإنما أبيح هلما اإلفطار

  .أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كاملريض واملسافر
بأنَّ املريض واملسافر أخف حاالً من احلامل واملرضع، ألنه : ونوقش

  .)٣(يفطر بسبب نفسه، خبالف احلامل واملرضع
بأنَّ احلامل أفطرت ملعىن فيها، : واستدلّ أصحاب القول الثالث

حكم املريض إذا أفطر، فإنه يقضي وال فدية عليه، فهي مريضة، فحكمها 
  .خبالف املرضعة فإنها أفطرت لغريها وهو الولد، فوجبت عليها الفدية

  :القول املختار
هو ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة من أنهما إن أفطرتا خوفاً على 

. ا الفديةأنفسهما فال فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما فعليهم

                                 
 .٣/١٤٠املغين ) ١(
 .مراجع احلنفية السابقة) ٢(
 .املغين املرجع السابق) ٣(
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٢٨٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 كابن عمر وابن عباس، rويؤيده اآلثار املروية عن صحابة رسول اهللا 
وغريمها، وألنَّ فيه استفادة طرفني، احلامل ومحلها، واملرضع وولدها، 

  .فيكون القضاء عنها، والفدية عن غريها
ويلحق ذه املسألة من أفطر حلظ غريه، كإنقاذ غريق أو إطفاء 

املدين اليوم، إذا عجزوا عن أداء واجبهم يف ار حريق، كرجال الدفاع 
  .واهللا أعلم. رمضان إالّ بالفطر فأرى هلم الفطر مع الفدية

  من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر: املطلب الثَّاين
اتفق الفقهاء على أنَّ من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه 

  . التأخري، ألنه معذوررمضان اآلخر لعذر، فإنه ال تلزمه فدية هلذا
كما أنه ال خالف بني الفقهاء أن من أخر قضاء شيء من رمضان 
فقضاه قبل دخول رمضان اآلخر، فال فدية عليه، والدليل ما روته عائشة 

((:  قالت-رضي اهللا عنها–    
(( . ومسلمرواه البخاري)١(.  

  :وهذا املطلب يشتمل على ثالث مسائل

                                 
 كتاب الصوم، باب مىت يقضي قضاء ٤/١٨٩صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 وويو٨/٢٠رمضان، صحيح مسلم مع شرح النم، باب جواز تأخري  كتاب الص
 .قضاء رمضان ما مل جيئ رمضان اآلخر
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٢٨٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

من أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان اآلخر : المسألة األولى
  .لغير عذر

  :للعلماء يف هذه املسألة قوالن
وهذا القول للجمهور من املالكية، .  عليه الفدية:القول األول
  .)١(والشافعية، واحلنابلة
ر قضاء رمضان حتى دخل رمضان اآلخر  أن من أخ:القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول للحنفية. ال فدية عليه
هل تقاس : اختالفهم يف هذه املسألة )٣(وقد ذكر ابن رشد أن سبب

من مل جيز القياس يف الكفَّارات : الكفَّارات بعضها على بعض أو ال؟ وقال
عليه الكفّارة : قال بعدم الكفَّارة، ومن أجاز القياس يف الكفَّارات قال

قياساً على من أفطر متعمداً، ألنَّ كليهما مستهني حبرمة الصوم، أما هذا 
  .فبترك القضاء زمان القضاء، أما ذلك فباألكل يف يوم ال جيوز فيه األكل

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول باآلثار، واملعقول

                                 
، املبدع ١/٤٤١، مغين احملتاج ١/٣٣٨، الكايف يف فقه أهل املدينة ٢/٢٦٣اخلرشي ) ١(

 .٣/٤٦شرح املقنع 
 .٣/٧٧، املبسوط ٣٥٥-٢/٣٥٤شرح فتح القدير ) ٢(
 .٢١٩-١/٢١٨بداية اتهد واية املقتصد ) ٣(
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٢٨٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 tبن عمر وأيب هريرة وا )١(فقد روى عن ابن عباس: أما اآلثار
أنَّ من فرط يف قضاء رمضان لغري عذر حتى جاء رمضان اآلخر : قوهلم

  .أنَّ عليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكيناً، أي عليه فدية
أنه مل يرد عن غريهم : وذكر صاحب املغين، وصاحب اية احملتاج
  .)٢(من الصحابة ما خيالفهم، فيكون إمجاعاً سكوتياً

أنَّ الصوم عبادة وجبت على البدن فهو :  باملعقولتدالهلمأما اس
وقضاؤها مؤقّت مبا بين رمضانني، فإذا أخرها حتى دخل وقت اليت تليها 

  .من غري عذر كان مفرطاً عاصياً
كما أنها عبادة يدخل يف جرباا املال، فإذا أخرها بتفريط حتى عاد 

  .وقتها لزمه فدية هلذا التأخري
  :واستدلّ احلنفية ملذهبهم بالقرآن، واملعقول

  E F    G   H I   J K L ]: فقوله تعاىل: أما القرآن
M N O Z)اآلية )٣.  

أنََّ اهللا عز وجلّ أطلق القضاء ومل يقيده بوقت معين،  :وجه الداللة
  .فكان القضاء على من هو عليه على التراخي

                                 
، مصنف ١٩٧-٢/١٩٦، سنن الدارقطين ٤/٢٥٣هقي السنن الكربى للبي) ١(

 .٢٣٧-٤/٢٣٤عبدالرزاق 
 .٣/١٩٠، اية احملتاج ٣/١٤٥املغين ) ٢(
 .١٨٤: سورة البقرة اآلية) ٣(
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٢٨٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ذكرت وبينها أصحاب رسول اهللا بأنَّ الفدية قد : ويعترض عليه
rةاس بالسنكما ثبت عنهم، وهم أعلم الن .  

أنَّ صوم رمضان عبادة مؤقّتة، هو ف: أما استدالهلم باملعقول
ففضاؤها ال يتوقّف مبا قبل جميء مثلها كسائر العبادات، وإذا كان القضاء 

ري عن وقت مؤقّتاً فيما بني رمضانني، فالتأخري عن وقت القضاء كالتأخ
األداء، وتأخري األداء عن وقته ال يوجب عليه فدية، فكذا تأخري القضاء 
عن وقته ال يوجب عليه فدية، كما أنَّ الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس 
منه، كما يف الشيخ الفاين وبالتأخري مل يقع اليأس عن الصوم، والقضاء 

يتضاعف القضاء بالتأخري، واجب عليه، فال معىن إلجياب الفدية، فكما 
  .فكذلك ال ينضم القضاء إىل الفدية، ألنه يف معىن التضعيف

  :القول املختار
هو القول بوجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل 

. رمضان األخر لغري عذر، لقوة األدلّة، فهو قول من علمنا من الصحابة
 ملن تسول له نفسه أن يؤخر وملا يف وجوب الفدية مع القضاء من الردع

  .واهللا أعلم. هني بفرائض اهللاتسيقضاء رمضان من غري عذر، وملن 
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٢٨٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .من أخّر قضاء رمضان عدة سنوات: المسألة الثانية
  :للفقهاء املوجبني للفدية بتأخريه إىل رمضان اآلخر قوالن

 وهذا القول للحنابلة يف. ال جتب إالّ فدية واحدة: القول األول
  .)١(املذهب والشافعية يف وجه

جيب لكلّ سنة فدية وهذا القول للشافعية يف : القول الثَّاين
٢(األصح(.  
األدلة
َّ

:  
بأنَّ القضاء مؤقّت مبا بني : استدلّ القائلون بأن عليه فدية واحدة

رمضانني، فإذا أخره عن السنة األوىل فقد أخره عن وقته، فوجبت عليه 
  .ا املعىن ال يوجد فيما بعد السنة األوىل، فلم جيب للتأخري فديةالفدية، وهذ

بأنّ تأخري رمضان إىل رمضان اآلخر : واستدلّ القائلون بتعدد الفدية
يوجب فدية، وبتأخريه إىل السنة األخرى كذلك؛ ألنَّ كالً منهما تأخري للصوم 

  .ملالية ال تتداخلعن وقته، فتتكرر الفدية بتكرر رمضان، وألنَّ احلقوق ا
  :القول املختار

هو القول بفدية واحدة، لقوة األدلَّة، ولسماحة الشريعة اإلسالمية 
  .وتيسريها

                                 
 .، ومراجع الشافعية اآلتية٣/١٤٥، املغين ١/٣١٦اإلقناع ) ١(
 .٣/٥٤٢، البيان ١/٤٤١، مغين احملتاج ١/١٩٤املهذب ) ٢(
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٢٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .من أخّر قضاء رمضان حتّى مات: المسألة الثالثة
اتفق الفقهاء من حنفية ومالكية وحنابلة على أنَّ من أخر قضاء 

  . يء عليه من القضاء والفديةرمضان لعذر مث مات قبل أن يقضي فال ش
 E F    G   H I   J K ]:  على ذلك بقوله تعاىلواستدلّوا

L  M N O Z)اآلية )١.  
أن وقت أداء الصوم يف حقّه كما بني رب العزة  :وجه الداللة

  .وهذا مل يدرك األيام األخر. واجلالل عدة من أيام أخر
الصوم يف وقته لدفع احلرج، وملا كان املرض عذراً يف إسقاط أداء 

فألنَّ يكون عذراً يف إسقاط القضاء أوىل، كما أنه مل يتمكّن من قضائه 
ى مات فسقط حكمه كاحلجحت.  

وهذا . أما إذا أخر قضاء رمضان لغري عذر حتى مات، فعليه الفدية
  .)٢(هو قول مجهور العلماء

  . فال يلزمهم عنه فديةوقيده بعضهم مبا إذا أوصى، أما إذا مل يوِص
أنَّ من أخر قضاء رمضان لغري عذر مث مات : )٣(وروى عن الشافعية
  .فعلى وليه أن يصوم عنه

                                 
 .١٨٤: ة اآليةسورة البقر) ١(
، ٣٣٩-١/٣٣٨، الكايف يف فقه أهل املدينة ١/١٨٧، املدونة ٣/٨٩املبسوط ) ٢(

 .١/١٩٤، املهذب ١/٣١٦اإلقناع 
 . مع املهذب املرجع السابق١/٤٤١مغين احملتاج ) ٣(
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٢٨٩ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالسنة، واألثر، واملعقول

 أنه r عن النيب -رضي اهللا عنهما–فما رواه ابن عباس : أما السنة
((: قال

(()١(.  
أن هذا احلديث نص يف املوضوع بوجوب الفدية  :وجه الداللة

  .عمن مات، وعليه صوم
وابن عباس وعائشة القول  )٢(فقد روى عن ابن عمر: أما األثر

  .بوجوب اإلطعام على من مات وعليه صوم
أنَّ الصيام عبادة ال تدخلها النيابة يف حال هو ف: م باملعقول استدالهلاأم

  .احلياة، فال تدخلها النيابة بعد املوت، كالصالة، وهو عمل أهل املدينة
رضي اهللا – مبا رواته عائشة واستدلّ القائلون بالصيام عن امليت

  .))((:  قالr أنَّ النيب -عنها
أن يف هذا احلديث دليالً على أنَّ من مات وعليه  :وجه الداللة

  .صوم يصوم عنه وليه
                                 

، ٢/٢٠٩التلخيص احلبري : انظر. أخرجه النسائي بإسناد صحيح: قال ابن حجر) ١(
 صيام، ٢٤٦موطأ مالك ص.  وابن عباس موقوفاًكما روى حنوه عن ابن عمر

 .٤/٢٥٧والبيهقي 
 .٢٥٧، ٢٥٤-٤/٢٥٣السنن الكربى للبيهقي ) ٢(
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٢٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :ونوقش مبا يلي
، والصحيح )رمضان(أن هذه الرواية فيها زيادة، وهي قوله : أوالً

((:  قالr أنَّ رسول اهللا -رضي اهللا عنها–ما روته عائشة 
((متفق عليه )١(.  

رضي –يف الصوم خيصصه ما رواه ابن عباس  )٢(أن هذا عام: ثانياً
! يا رسول اهللا:  فقالتrجاءت امرأة إىل رسول اهللا ((:  قال-اهللا عنهما

((: إنّ أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال
   ((قال. نعم:  قالت: ))  (( 

  .)٣(رواه مسلم
كما استدلّ القائلون بالصوم عن امليت بأنَّ الصوم عبادة جتب 

  .الكفَّارة بإفسادها، فجاز أن يقضى عنه بعد املوت
  :القول املختار

القول بالفدية عمن مات وعليه صوم من رمضان، فهو املروي عن 
  .بعض الصحابة، وخاصة إذا أوصى

وية عن الصحابة يف هذا كلّها تدلّ على أنّ من مات وعليه فاآلثار املر
                                 

.  كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم٤/١٩٢صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(
 وويكتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن امليت٨/٢٣صحيح مسلم مع شرح الن . 

 .٢/٢٨٥م القرآن للقرطيب اجلامع ألحكا) ٢(
)٣ ( وويوم عن امليت٨/١٤صحيح مسلم مع شرح النكتاب الصيام، باب قضاء الص . 
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٢٩١ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

صوم فرض فال يصوم عنه وليه، وإنما يطعم عنه وليه، وأما صوم النذر فيصوم 
بني أقوال الصحابة، فاإلطعام يف صوم الفرض عن امليت  )١(عنه، وال معارضة

هو مقتضى الدليل والصوم يف النذر، وذا يظهر االتفاق بني الروايات، و
والقياس، ألنَّ النذر ليس واجباً بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فهو 
مبرتلة الدين الذي استدانه، والدين تدخله النيابة، وأما الصوم الذي فرضه اهللا فهو 
، أحد أركان اإلسالم فال تدخله النيابة حبال، كما ال تدخل الصالة والشهادتني

  .فإن املقصود منها طاعة العبد بنفسه وهذا ال يؤديه عنه غريه
أما إذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان اآلخر مث مات، فعند 

والشافعية يف وجه أطعم عنه لكلّ يوم مسكيناً، وال  )٢(احلنابلة يف املذهب
  .ن غري تفريطيصام عنه، ألنَّ الكفَّارة الواحدة أزالت تفريطه، فصار كامليت م

عليه لكلّ يوم فقريان، ألنَّ كلّ واحد يقتضي : )٣(وقال أبو اخلطّاب
وهذا . كفَّارة، فإذا اجتمعا وجبت ما كفَّارتان، كما لو فرط يف يومني

  .عند الشافعية )٤(وجه
  .واهللا أعلم. ولعلّ املختار يف هذا القول بفدية واحدة

                                 
 .٣٨-٧/٣٧شرح سنن أيب داود للحافظ ابن قيم اجلوزية ) ١(
 .١/١٩٤، املهذّب ١/٣٥٩الكايف يف فقه أمحد ) ٢(
احلنابلة يف عصره، هو حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، إمام : أبو اخلطّاب) ٣(

شذرات : انظر. ه٥١٠كان عالّمة ورعاً حسن احلاضرة غزير العلم، تويف سنة 
 .٢/٢٥٨، طبقات احلنابلة ٤/٢٧الذهب 

 .١/١٩٤، املهذب ١/٣٥٩الكايف يف فقه اإلمام أمحد ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

   ال يرجى برؤه)١(م لكٍرب أو مرضالعاجز عن الصو: املطلب الثَّالث
اتفق الفقهاء على أنَّ العاجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى 

  . برؤه له الفطر
  :واختلفوا إذا أفطر، هل جتب عليه الفدية أو ال؟ على قولني

أنَّ من عجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه : القول األول
وهذا القول للحنفية واحلنابلة، والشافعية . فله الفطر، وجتب عليه الفدية

٢(يف األصح(.  
وهذا القول للمالكية . أن الفدية عليه غري واجبة: القول الثَّاين
، إالَّ أنّ اإلمام مالك استحب له أن يطعم عن كلّ )٣(والشافعية يف وجه

  .يوم مسكيناً
األدلة
َّ

:  
  :آلثار، واملعقولاستدلّ أصحاب القول األول بالقرآن وا

  .)٤(Q R     S T  U V Z ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن
                                 

لعاجز مدركاً خبالف املخرف فله الفطر وال إطعام عليه؛ ألنه فقد اوهذا إذا كان ) ١(
 .عقلشرط ال

، اإلنصاف ١٠٢٤-٢/١٠٢٣، بدائع الصنائع ٢/٤٢٧حاشية ابن عابدين ) ٢(
 .٦/٢٥٨، اموع ٢/١٠٤، األم ٣/١٤١، املغين ٣/٢٨٤

 .مرجعي الشافعية السابقني: انظر. ١/٢٤٠، الكايف يف فقه أهل املدينة ١/٢٢٠بداية اتهد ) ٣(
 .١٨٤: سورة البقرة اآلية) ٤(
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٢٩٣ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

 أن املراد باآلية الشيخ الفاين، وهي إما على إضمار :وجه الداللة
وعلى الذين ال يطيقونه، وهذا جائز : حرف ال، وهذا من التأويل معناه

  .أي ال تضلّوا. اآلية )١(O P Q R S Z ]: يف اللّغة؛ قال تعاىل
، وذكر أنّ )٣(يف أحكام القرآن )٢(وهذا املعىن أورده اجلصاص

إحدى معاين كلمة يطوقون، أي يكلفّونه على مشقّة، وهم ال يطيقونه 
  .لصعوبته فعليهم اإلطعام

أي وعلى الذين كانوا يطيقونه، ) كانوا(أو تكون اآلية على إضمار 
نه حال الشباب مث عجزوا عنه ففدية طعام مسكني، أو على الذين يطيقو

  .مث عجزوا عنه حال الكرب ففدية طعام مسكني
: ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأفب:  باآلثارأما استدالهلم

((:  قال ابن عباس}وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكني{


(()٤(.  
                                 

 .١٧٦: ةسورة النساء اآلي) ١(
هو أمحد بن علي الرازي من أهل الرأي شيخ احلنفية ببغداد، وصاحب : اجلصاص) ٢(

شذرات الذهب : انظر. ه٣٧٠أيب احلسن الكرخي كان مشهوراً بالزهد، تويف سنة 
٣/١٧١. 

 .١/١٧٨أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
. ا معدودات كتاب التفسري، باب أيام٨/١٧٩صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(

 .٤/٢٢١، ومصنف عبدالرزاق ٢٧١-٤/٢٧٠السنن الكربى 
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٢٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

((: وما رِوي عن أنس مالك
(( .رواه مالك والبيهقي، وغريه)١(.  

وهو أنَّ أداء صوم رمضان واجب على ف: أما استدالهلم باملعقول
العبد، فجاز أن يسقط إىل الكفَّارة كالقضاء، وألنَّ الصوم ملا فات هذا 
العاجز واملريض دعت احلاجة إىل اجلرب، وتعذر جرب صوم الفرض بصوم 
القضاء، فيجرب بالفدية، وجتعل الفدية بدالً من الصوم للضرورة، كالقيمة 

  .يف ضمان املتلفات
 Q R     S Z ]: اختلف املفسرون يف قوله تعاىل: أقول

  .لكاآلية، هل هي منسوخة أو ال؟ نظراً الختالف الروايات يف ذ
 )٤(أما القرطيب. رأوا النسخ )٣(وابن العريب، والطربي )٢(فابن كثري

                                 
، صوم، فدي من أفطر يف رمضان من  ِعلَّة، السنن الكربى ٢٥٠موطأ مالك ص) ١(

 .٤/٢٢٠، املصنف ٤/٢٧١للبيهقي 
هو أبو الفداء إمساعيل بن كثري حافظ ومؤرخ وفقيه حفظ العديد من : ابن كثري) ٢(

البداية والنهاية، وتفسري : أخذ عنه، له مصنفات منهااملتون، صحب ابن تيمية و
 .٦/٢٣١شذرات الذهب : انظر ترمجته يف. ه٧٧٤القرآن العظيم، تويف سنة 

أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرخ املفسر اإلمام، له :  هوالطربي) ٣(
انظر . ه٣١٠سنة مصنفات مليحة يف فنون عديدة وكان من األئمة اتهدين، تويف 

 .٢/٣٢٥وفيات األعيان : ترمجته يف
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي، من :  هوالقرطيب) ٤(

كبار املفسرين، كان إماماً علماً حسن التصنيف جيد النقل، له مصنفات منها 
= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٥ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

  .)٢(فرأيا عدم النسخ )١(والفخر الرازي
وخبصوص مسألتنا ال تعارض بني من قال بالنسخ، ومن قال بعدمه، 

  :لوجهني
أن كالمها يقول بأنَّ من ال يستطيع الصوم لكرب أو : الوجه األول

  . برؤه، فحكمه باق يف اآلية ومل ينسخمرض ال يرجى
أن ابن كثري ذكر أنّ النسخ ثابت يف حق الصحيح املقيم، : الثَّاين

ومل يقل أنَّ النسخ يف حق من ال يستطيع الصوم، كالعاجز مثالً يف حني 
أن القرطيب ذكر عدم النسخ يف حق من ال يستطيع الصوم، كالعاجز 

  .ى برؤهواملريض الذي ال يرج
ثبت يف األسانيد الصحاح عن : وأردف اإلمام القرطيب ذلك بقوله

ابن عباس أنَّ اآلية ليست منسوخة، وأنها حمكمة يف حق من ذكر، وقال 
بأنَّ النسخ صحيح أيضاً، إالَّ أنه حيتمل أن النسخ هناك مبعىن التخصيص 

  .فكثرياً ما يطلق املتقدمون النسخ مبعناه
                                  

=  
 .٥/٣٣٥شذرات الذهب : انظر. ه٦٧١التذكرة، تويف سنة 

هو أبو عبداهللا حممد بن عمر بن احلسن، اإلمام املفسر، فاق أهل زمانه :  هورازيال) ١(
يف علم الكالم وعلم األوائل، له مصنفات منها التفسري الكبري، واية العقول، تويف 

 .٢/٣٤٩وفيات األعيان : انظر. ه٦٠٦سنة 
، ٢/٨٢سري الطربي ، تف١/٧٩، أحكام القرآن البن العريب ١/٢١٥تفسري ابن كثري ) ٢(

 .٢/٢٨٨، تفسري القرطيب ٥/٨٠التفسري الكبري للرازي 
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٢٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

الكالم يف النسخ نستنتج أنَّ املفسرين يرون بأنَّ اآلية ثابتة ومن هذا 
يف حق من ال يستطيع الصوم لكرب وحنوه، فعليه أن يفطر ويطعم عن كلّ 

وهذا هو قول أكثر الفقهاء، وهذا رد ألصحاب القول الثّاين . يوم مسكيناً
ة، واحلال الذين قالوا بأنه مل يرد دليل بوجوب الفدية من كتاب أو سن

  .متضح اآلن بوروده يف العاجز واملريض
بأنَّ هذا العاجز عن أداء الصوم ال : واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

عليه الفدية قياساً على من ترك الصوم ملرض اتصل به إىل املوت،  )١(جتب
واهللا سبحانه مل يوجبه على من ال يطيقه، . فكما أنه ال يلزمه فدية فكذا هنا

لفدية مل جتب بكتاب وال سنة وال إمجاع، عالوة على أنه مفطر لعذر وا
  .موجود فيه، وهو الشيخوخة والكرب، فلم يلزمه إطعام كاملسافر واملريض

بأنَّ املريض إذا مات ال جيب عليه اإلطعام؛ ألنَّ : واعترض عليه
 عن ذلك يؤدي إىل وجوبه على امليت ابتداء خبالفه حال احلياة، فإن عجز

الصوم وجب عليه بدله، وهي الفدية ما دام أنه حي فهو مكلّف باجلملة 
  .فوجوب اإلطعام يستند إىل حال احلياة

كما أنه ال يسلَّم أنَّ العاجز كاملريض الذي اتصل به املرض إىل 
يف أيام أخر، فإمنا تعلّق الفرض عليه  )٢(املوت، ألنَّ املريض خماطب بقضائه

 فمىت مل يلحق العدة مل يلزمه L  M N O Z ] أخر لقوله يف أيام
                                 

 .٣/١٤١املغين ) ١(
 .١/١٧٨أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
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٢٩٧ في كفَّارة الفطر في نهار رمضان: لالباب األو

شيء، كمن مل يلحق رمضان، وأما الشيخ فال يرجى له القضاء يف أيام 
أخر، وإنما تعلق عليه حكم الفرض يف إجياب الفدية يف احلال، فاختلفا 

وقد ثبت إجياب الفدية عليه يف احلال من قول السلف من . من أجل ذلك
  .ف أحد من نظرائهم، فصار ذلك إمجاعاً ال يسمع خالفهغري خال

وأما قوهلم إنَّ الفدية مل جتب بكتاب وال سنة، فقد ذكرنا اجلواب 
  .عليه فيما سبق
  :القول املختار

القول بوجوب الفدية على من أفطر يف رمضان وهو ال يستطيع 
من  بعد زtالصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه، ويؤيده فعل أنس 

، كما أنه مروي عن ابن عباس وعلي بن أيب طالب وأيب rالرسول 
  .هريرة وغريهم

من أدركه الكرب : عن أيب هريرة قوله )١(فقد روى البيهقي والدارقطين
  .فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه أن يطعم لكلّ يوٍم مداً من قمح

     Q R ]((: -رضي اهللا عنهما–كما روى عن ابن عباس 
S Z ((اسمث قال ابن عب  :

))  
((ارقطينرواه البيهقي والد )٢(.  

                                 
 .٢/٢٠٨، سنن الدارقطين يف سننه ٤/٢٧١السنن الكربى ) ١(
 .٢/٢٠٥، سنن الدارقطين ٤/٢٧١السنن الكربى ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

((: rقد روي عن النيب : فقال )١(كما أيد هذا القول اجلصاص
  (( فإذا ثبت ذلك يف 

امليت الذي عليه الصيام، فالشيخ أوىل بذلك من امليت لعجز اجلميع عن 
  .الصوم

                                 
 .١/١٧٨أحكام القرآن للجصاص ) ١(
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الباب الثاني
َّ

يف كفارة الظهار: 
ِّ َّ

  

  :ويشتمل على فصلني
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  :ويشتمل على أربعة مباحث

تعريف الظِّهار لغة وشرعاً، وحكمه، وسبب نزول : املبحث األول
آيات الظِّهار، واألثر املترتب على الظِّهار، وما حكم 

  .من جامع قبل أن يكفِّر عن كفَّارة الظِّهار

  .ألفاظ الظِّهار: املبحث الثَّاين

  .شروط املظاهر: املبحث الثَّالث

  .على من يقع الظِّهار: املبحث الرابع
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٣٠٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

تعريف الظِّهار لغة وشرعاً وحكمه وسبب نزول : املبحث األول
  آية الظِّهار

  :تعريف الظِّهار لغة
  .)١(تظاهر القوم أي تدابروا كأنه وىل كلّ واحٍد منهم ظهره إىل صاحبه

  :ظِّهار شرعاًتعريف ال
بأنه تشبيه املسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها مبحرم : عرفه احلنفية

  .)٢(عليه تأبيداً
بأنه تشبيه املسلم املكلّف من حتلّ أو جزأها بظهر : وعرفه املالكية
  .)٣(حمرم أو جزئه ظهار

  .)٤(البتشبيه الزوجة غري البائن بأنثى مل تكن ح: كما عرفه الشافعية
بأنه تشبيه الزوج امرأته أو عضواً منها : أما احلنابلة فعرفوا الظِّهار

بظهر من حترم عليه على التأبيد، أو من حترم عليه ولو إىل أمد ولو كان 
  .)٥(بغري العربية

                                 
 .٦/١٩٤لعرب لسان ا) ١(
 .٣/٤٦٦ن عابدين بحاشية ا) ٢(
 .٤/١١١مواهب اجلليل ) ٣(
 .٣/٣٥٢مغين احملتاج ) ٤(
 .٥/٤٢٥كشاف القناع ) ٥(
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٣٠٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ومن عرض تعريفات الفقهاء يتبين أنهم متفقون على وقوعه على 
، خبالف املالكية الذين أشركوا األمة مع الزوجة وأنه ال يقع على األمة

الزوجة يف احلكم، كما يتبين اتفاقهم على كون املشبه به ممن حيرم على 
املظاهر، فبعضهم أطلق التحرمي فلم  حيدده كاملالكية والشافعية، والبعض 

اً، اآلخر نص على التأبيد فقط وهم احلنفية، بينما ذكر احلنابلة األمرين مع
  .كما نص احلنابلة واملالكية على لفظ الظهر وأطلق الباقون

  :حكمه
  .باالتفاقحكم الظِّهار التحرمي 

 >= ; :  9 8 7    6 5 ]:  قوله تعاىلودليله

> ? @ A     CB D E F G H I Z)١(.  
إن اهللا سبحانه بين أنّ الظهار من النساء قول منكر : وجه الداللة

ملنكر والزور، وما كان منكراً عند اهللا عز وجلّ فيستوجب وزور، ومساه با
  .التحرمي، فلهذا حكم الظهار التحرمي

 مبا رواه أبو داود وغريه عن خويلة واستدلّ على حترميه من السنة
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت ((: بنت مالك بن ثعلبة قالت

((: ين فيه، ويقول جيادلrرسول اهللا أشكو إليه، ورسول اهللا 
 (( ى نزل القرآنفما برحت حت ،[ ! " # $ % & ' 

                                 
 .٢: سورة اادلة اآلية) ١(
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٣٠٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

( Z )(: إىل الفرض فقال )١)((ال جيد، قال:  قالت :))
(( .ه شيخ كبري ما به من صيام! يا رسول اهللا: قالتإن .

: قالت. عنده من شيء يتصدق بهما : قالت. ))((: قال
: قلت يا رسول اهللا فإني أعينه بعرق آخر؟ قال. فأيت ساعتئذ بعرق من متر

))(()٢(.  
  :سبب نزول آيات الظِّهار

 ; :  9 8 7    6 5 ]: سبب نزول قوله تعاىل
=< > ? @ A     C B D E F G H J I K   

L M  N O P Q R S T U    V W X Y Z [ 
\ ^] _ `   ba c d e f g h i    j k l   

m n o p rq s t   u v w  yx z {  | 
~} � ¡ £¢  ¤ ¥ ¦ Z)٣(.  

فـي واهللا ((: روى اإلمام أمحد يف مسنده عن خولة بنت ثعلبة قالت
كنت عنده :  قالت.ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة اادلة

فدخل علي يوماً فراجعته : وكان شيخاً كبرياً قد ساء خلقه وضجر، قالت
                                 

 .١: سورة اادلة اآلية) ١(
 .٢٦٦سبق خترجيه ص) ٢(
 .٤، ٣، ٢: سورة اادلة اآليات) ٣(
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٣٠٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

مث خرج فجلس يف : قالت. بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي
: قلت: قالت.  قومه ساعة مث دخل علي فإذا هو يريدين عن نفسي)١(نادي

ما قلت ى حيكم كال والذي نفس خويلة بيده ال ختلص إيلّ وقد قلتحت 
 فامتنعت مبا تغلب به املرأة )٢(فواثبين: قالت. اهللا ورسوله فينا حبكمه

مث خرجت إىل بعض جارايت : قالت. الشيخ الضعيف فألقيته عني
 فجلست rفاستعرت منها ثياا مث خرجت حتى جئت إىل رسول اهللا 

بني يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
((:  يقولrفجعل رسول اهللا : قالت. لقهخ   

  ((قرآن، فتغشى :  قالت ى نزل فـيفواهللا ما برحت حت
((:  عنه فقال يل)٣( ما كان يتغشاه مث سريrرسول اهللا 

      [ ! " # $ % & ' ( 
) * +  , -  /. 0    1 2 3 Z إىل قـوله تعــاىل  :

[ ¤ ¥ ¦ Zفقال رسول اهللا :  قالتr :))(( 
((: واهللا يا رسول اَهللا ما عنده ما يعتق، قال: قالت 

                                 
  .٥/٣٦النهاية البن األثري . ثهم وأهل السهو جمتمع القوم ومتحد: النادي) ١(
  .٢٤٨املصباح املنري ص. أي قفز: وثب) ٢(
وسرى . سري عن فالن أي زال ما به من هم: أي زال وانكشف، يقال: سري) ٣(

  .١/٤٣٠املعجم الوسيط . اهلَم عن فؤاده أي كشفه
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٣٠٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

(( .ه شيخ كبري ما به من صيام: قالتقال. واهللا إن :))
   ((قالت. ما ذاك عنده! فقلت يا رسول اهللا:  قالت :

r :))فقال رسول اهللا     (( .فقلت وأنا يا : قالت
((: قال. سأعينه بعرق آخر! رسول اهللا

(( .١())ففعلت: قالت(.  
. )٢(صحيح يف سبب نزول هذه السورةإن هذا هو ال: قال ابن كثري

  .)٣(وهو قول أكثر املفسرين

  :األثر المترتّب على الظِّهار
: اتفق الفقهاء على حترمي الوطء للمظاهر قبل أن يكفِّر لقوله تعاىل

[ P Q R S T U    V W X Y Z [ \ ^] _ 
 ̀  ba c d e f Z.  

 وعليه فإن وطئ قبل التكفري أمث وعصى ربه مبخالفته أمره،
فقد روي أنَّ رجالً ظاهر من امرأته مث واقعها قبل أن يكفِّر . االستغفار

                                 
خمتصراً يف كتاب  واللفظ له، كما أخرجه أبو داود ٤١١-٦/٤١٠مسند أمحد ) ١(

 .١/٥١٤الطالق، باب الظهار 
 .٤/٣١٩تفسري القرآن العظيم ) ٢(
، وابن اجلوزي يف زاد املسري ١٧/٢٦٩كالقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(

، ٢٠٦أسباب الرتول للسيوطي ص: وانظر. ٤/٢٤٥، واخلازن يف تفسريه ٨/١٨٠
  .٢٣١وأسباب الرتول للواحدي ص
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٣٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 فأتى النيبrفقال.  فأخربه :))((رأيت بياض : ؟ قال
((: قال. ساقيها يف القمر   (( ،رواه أبو داود 

  .)١(والترمذي، والنسائي، وابن ماجه
دواعي اجلماع كالقبلة واللّمس، وحنومها، هل حترم واختلفوا يف 
  :كالوطء أو ال؟

  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن
 أنَّ مقدمات اجلماع حكمها حكم اجلماع يف :القول األول

  .)٢(وهذا القول للجمهور. التحرمي
 أن القبلة واللّمس وحنومها من مقدمات اجلماع ال  حترم على :القول الثَّاين

  .)٣(وذا قال الشافعي يف اجلديد، وقول للمالكية واحلنابلة يف رواية. املظاهر
محلوا أي فعل من مقدمات اجلماع من املظاهر  )٤(وبعض املالكية

  .على املظاهر منها قبل التكفري على الكراهة
                                 

سنن .  كتاب النكاح، باب يف الظهار٦/٣٠٦ع عون املعبود سنن أيب داود م) ١(
سنن النسائي .  طالق، باب ما جاء يف املظاهر يواقع قبل أن يكفِّر٢/٣٣٥الترمذي 

  . طالق، باب الظهار٦٦٧-١/٦٦٦سنن ابن ماجه .  طالق، باب الظهار٦/١٦٧
 ، وقال يف التلخيص احلبري٩/٤٣٣واحلديث حسنه ابن حجر يف فتح الباري 

 . رجاله ثقات كلهم، أعلّه أبو حامت والنسائي باإلرسال٣/٢٢١
، ١٠/٤٥٢، احلاوي ٤/١٠٨، اخلرشي ٢/٨٩٢، املعونة ٤/٢٤٨شرح فتح القدير ) ٢(

 .١٠/٥٠، احمللّى ٩/٢٠٤، اإلنصاف ١٧/٣٦٥تكملة اموع الثانية 
 .٩/٢٠٤، اإلنصاف ٤/١٠٨، مع حاشية العدوي على اخلرشي ٧/٨٣اية احملتاج ) ٣(
 .٤/٣٧املنتقى ) ٤(
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٣٠٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن واملعقول

 P Q R S T U    V W ]:  فقوله تعاىلأما القرآن
X Y Z [ \ ] Zاآلية .  

أن اآلية الكرمية دلّت على حترمي ملس املظاهر منها قبل  :وجه الداللة
  .الكفَّارة واللّمس يعم مجيع االستمتاعات من وطء وملس باليد وتقبيل وحنوه

إنَّ الظهار قول يوجب حترمي الوطء قبل : كما استدلّوا باملعقول
 دونه من قبلة وملس وحنومها، ألنَّ طريق احملرم حمرم التكفري، فيحرم به ما

  .حلاقاً به وسداً للذريعةإ
حيرم ) كظهر أمي(الذي هو سبب احلرمة  )١(كما أنَّ مقتضى التشبيه

مباشرة األم واالستمتاع ا جبميع الوجوه، فكذلك حيرم االستمتاع 
  .بالزوجة املظاهر منها جبميع الوجوه عمالً بالتشبيه

بأنَّ املظاهر منها زوجته، والظِّهار مل : استدلّ أصحاب القول الثَّاينو
خيرجها عن كوا زوجته، ومنع وطئها ملعىن ليس لعبادة، والظِّهار ال 

أما احلاالت . يفضي إىل بينونة فال مينع االستمتاع بغري الوطء كاحليض
ت بالزوجة اليت ميتنع الزوج من االستمتاع بزوجته يف حالة ما إذا اختص

  .حبيث يفسد عليها عبادا وهنا مل يفسد على الزوجة عبادا
  :القول املختار

لعلّ األوىل من القولني القول األول دفعاً له للمبادرة إىل التكفري 
                                 

 .٢٩/٢٥٨التفسري الكبري للفخر الرازي ) ١(
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٣١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 )١(واحتياطاً له من أن يقع يف املمنوع كما يؤيده ما رواه أبو داود وغريه
وقال له النيب ...  رجالً ظاهر من امرأتهيف احلديث السابق، والذي فيه أنَّ

r ))   (( فالنيب r اه عن االقتراب وهو عام يف 
  .مجيع أنواع االقتراب، فيدخل فيه القبلة واللّمس وحنومها

  حكم من جامع قبل أن يكفِّر عن كفَّارة الظِّهار ما
  .ار ودليلهذكرنا حكم اجلماع قبل أداء الكفَّارة عن الظِّه

وبقي أن نورد أقوال الفقهاء يف هذا اجلماع الذي حصل قبل أداء 
الكفَّارة، هل يسقط الظِّهار والكفَّارة؟ أو يوجب كفَّارة أخرى؟ أو تبقى 

  كفَّارة واحدة كما هي قبل اجلماع؟
  :وللفقهاء ثالثة أقوال

وال  أن الوطء قبل أداء الكفَّارة ال يسقط الكفَّارة :القول األول
وهذا القول . يزيدها وإمنا تبقى كفَّارة واحدة كما كانت قبل اجلماع

، )٣(وهو مروي عن سعيد بن املسيب، وعطاء، وطاووس. )٢(للجمهور
                                 

 .٣١٢سبق خترجيه يف ص) ١(
، املغين ٥/٢٧٩، األم ١٧/٢٧٧، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٦/٢٢٥املبسوط ) ٢(

٧/٣٨٣. 
هو ابن كيسان اليماين أبو عبدالرمحن الفارسي، أحد الفقهاء، وكان رأساً : طاووس) ٣(

. ه١٠٦لم والعمل، ومن أكابر التابعني، تويف حاجاً مبكة قبل يوم التروية سنة يف الع
 .١/٤٢٩، وفيات األعيان ١/٩٠تذكرة احلفاظ : انظر ترمجته يف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣١١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  .والثوري، واألوزاعي، وأيب ثور
 أن الوطء قبل الكفَّارة يوجب كفَّارة أخرى، فتكون عليه :القول الثَّاين

  .)١(عمرو بن العاص، والزهري، وقتادةوهذا القول مروي عن . كفَّارتان
.  أن اجلماع قبل التكفري يسقط الظهار والكفَّارة:القول الثَّالث

وعندهم الظِّهار ال يوجب كفَّارة، وإمنا يوجب حترمي الوطء وال يرتفع إالّ 
بالكفَّارة، فإن مل يرد وطأها فال كفَّارة عليه، وأنه مىت مل يكفِّر فالوطء 

  .)٢(وهذا القول لبعض احلنفية. حمظور عليه
األدلة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالسنة، واملعقول

فما روي أن رجالً ظاهر من امرأته مث واقعها قبل أن يكفِّر فأتى : أما السنة
 النيبrفقال  :))((قال. رأيت بياض ساقيها يف القمر:  قال :

))((أبو داود وغريه رواه )٣(.  
 r أن هذا احلديث نص يف املسألة حيث أمره الرسول :وجه الداللة

بكفارة واحدة، ومل يأمره بكفَّارتني، ومل خيربه بسقوطها عنه، فدل على 
  .ثبوت كفارة واحدة على املظاهر وإن جامع قبل الكفَّارة

: تعاىل فقد وجد ظهار وعود فهو داخل يف عموم قوله أما املعقول
[ P Q R S Zفتجب عليه كفَّارة واحدة.  اآلية.  

                                 
 .٧/٧٨٣املغين ) ١(
 .٣/٤٢٠أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٣١٢سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٣١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 بأنّ إحدى الكفَّارتني للظِّهار الذي واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
اقترن به العود، والكفارة الثانية للوطء احملرم، كالوطء يف ار رمضان 

  .وكوطء احملرم
وقد بأن القول بزيادة كفَّارة أخرى قول بال دليل، : واعترض عليه

  . خالفه كما سبق-عليه الصالة والسالم–ثبت عن الرسول 
واستدلّ القائلون بسقوط الظِّهار والكفَّارة بأن حكم الظِّهار وما 

 ] Z ]: أوجب به من الكفَّارة معلّق بأدائها قبل الوطء، لقوله عز وجلّ
\ ] Zاآلية .  

ب به فمىت وقع املسيس قبل أداء الكفَّارة فقد فات الشرط، فال جت
الكفَّارة، ألنَّ كل فرض حمصور بوقت معين أو معلَّق على شرط، فمىت 
فات الوقت وعدم الشرط مل جيب باللّفظ األول، واحتيج إىل داللة أخرى 

  .يف إجياب مثله يف الوقت الثَّّاين
بأنَّ فوات وقت األداء ال يسقط الواجب يف الذّمة كالصالة : ويناقش

  .)١(عبادات، فإنه جيب قضاؤها بعد فوات وقتهاوالصيام، وسائر ال
  :القول املختار

القول بكفَّارة واحدة؛ لقوة األدلّة يف ذلك، ومجاعه قبل التكفري 
ارتكب به إمثاً فلم يكن ذلك مسقطاً للكفَّارة، كما أنه ال يوجب عليه 

  .واهللا أعلم. كفَّارة أخرى

                                 
 .٥/٣٤٣زاد املعاد من هدي خري العباد ) ١(
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٣١٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  ألفاظ الظِّهار: املبحث الثَّاين
  :توطئة

أنِت : (اظ الظهار منها ما هو صريح، وهو قول الرجل المرأتهألف
وأمجع الفقهاء على وقوع الظِّهار ذا اللّفظ، ونقل ). علي كظهر أمي
  .)١(اإلمجاع ابن املنذر

أنت علي : ومن ألفاظ الظهار ما هو كناية، وهو أن يقول الرجل
  .ءفتعترب فيه النية عند بعض الفقها. كأمي، أو مثل أمي

وألفاظ الظِّهار عديدة، وقد توسع العلماء يف حبثها، واخلوض فيها 
حيتاج إىل رسالة كاملة، ولكنين يف هذا الوقت ال أستطيع أن أخوض فيها 

 املسائل اليت تكلّم عنها الفقهاءبإسهاب، ولكن سوف أذكر أهم.  
  :فاملبحث يشتمل على ثالثة مطالب

                                 
 .٨٤صاإلمجاع ) ١(
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٣١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  ظهر من حترم عليه بنسب أو رضاعإذا شبه امرأته ب: املطلب األول
  : قوالنللفقهاء يف هذه املسألة

إنَّ من شبه امرأته بظهر من حترم عليه بنسب أو : القول األول
أنِت علي كظهر أخيت، أو كظهر عميت أو خاليت، : رضاع كأنْ قال

  .)١(وذا قال اجلمهور. وحنوه، فإنه يكون مظاهراً
وبه . ه امرأته بظهر غري أمه ال يكون ظهاراًإنَّ من شب: القول الثَّاين

  .)٢(قال الشافعي يف القدمي والظاهرية
معارضة املعىن للظاهر، فمن أخذ بظاهر القرآن قال : سبب اخلالف

ال يقع بغري األم، ومن أخذ باملعىن الظاهر قال يقع بذوات احملارم؛ ألنَّ 
  .)٣(معىن التحرمي تستوي فيه األم وغريها

األدلة
َّ

:  
استدلّ اجلمهور بأنّ احملرماِت حترمياً مؤبداً حمرمات بالقرابة، فأشبهن 
األم، فالتشبيه ن ظهار، ألنهن حمل لالستمتاع، وحيرمن عليه على 

  .التأبيد، فيكون ذلك موجباً للظهار
                                 

، ٢/٦٠٤، الكايف يف فقه أهل املدينة ٣/٤، تبيني احلقائق ٤/٢٥٠اهلداية على البداية ) ١(
، الكايف يف فقه ٢/٨٩، احملرر يف الفقه ٥/٢٧٧، األم ٢/١١٣، املهذب ٤/١٠٥اخلرشي 

 .٤/٣٩، املنتقى ٣/٤٢٢أحكام القرآن للجصاص : وانظر. ٣/٢٥٦أمحد 
  .١٠/٥٠، احمللى البن حزم ١٠/٣٣٦ ، البيان للعمراين٢/١١٣املهذب ) ٢(
  .٢/١٠٥بداية اتهد ) ٣(
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٣١٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

((:  قالrأما كون التشبيه مبن حترم عليه برضاع، فألنَّ النيب 
((رواه الشيخان.  احلديث)١(.  

 8 7    6 5 ]: بقوله تعاىل واستدلَّ أصحاب القول الثاين
9  : ; < Zاآلية .  

أن اهللا عز وجلّ نص على األمهات وهن األصل  : وجه االستدالل
  .يف التحرمي وغريهن فرع هلن ودون فال يلحقن ن يف الظِّهار

إمنا ذكرن ألنهن مما اشتمل عليهن حد اآلية، بأنّ األمهات : ويناقش
 عاماً P Q R S Z ]: وهذا ال ينفي أن يكون قوله تعاىل

يشمل كل ظهار من ذات حمرم إذا أوقع التشبيه بظهرها، ومما يدلّ عليه 
 A     CB D E @ ? < >= ; : ]: قوله تعاىل

F G H I Z . لسن هنه ألزمهم هذا احلكم وهو أنفأخرب أن
أمهام، وأنّ هذا القول منكر من القول وزور، فاقتضى ذلك إجياب هذا 

كم يف الظهار بسائر احملرمات عليه، ألنّ من ظاهر من زوجته ـاحل
، )٢(وشبهها بأخته أو عمته أو خالته فإا ال تكون أخته أو عمته أو خالته

                                 
 كتاب الشهادات، باب الشهادة  على ٥/٢٥٣ صحيح البخاري مع فتح الباري )١(

 كتاب الرضاع، ١٠/٢٢، صحيح مسلم مع شرح النووي ...األنساب والرضاع
 .باب حترمي ابنة األخ من الرضاعة

 .١٠/١٥٠احمللى البن حزم ) ٢(
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٣١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 ميلك وال تكون ذات حمرم له، فهذا أيضاً منكر من القول وزور، ألنه
  .بضع امرأته وهي مباحة له وذوات احملارم حمرمات عليه حترمياً مؤبداً

  :القول املختار
  .واهللا أعلم. فهو األقرب إىل ما دلّت عليه النصوص الشرعية. قول اجلمهور

إذا شبه امرأته أو عضواً منها بعضٍو من أعضاء : املطلب الثَّاين
  أمه غري الظهر

  :ة ثالثة أقوالللفقهاء يف هذه املسأل
 أن من شبه زوجته أو عضواً منها بعضو من أعضاء :القول األول

أمه غري الظهر كان مظاهراً مطلقاً سواء أكان العضو املشبه به مما حيلّ 
  .)١(النظر إليه أم ال، وبه قال اجلمهور

 إن العضو املشبه به إن كان مما حيلّ النظر إليه كاليد :القول الثَّاين
أس مل يكن مظاهراً، وإن كان العضو مما ال حيلّ النظر إليه من األم والر

  .)٢(وبه قال احلنفية. كالفخذ والفرج وحنومها فهو ظهار
 أن هذا ال يكون ظهاراً بأي عضو من أعضاء األم :القول الثَّالث

  .)٣(وبه قال الظّاهرية. إالّ بالظهر
                                 

، األم ٤/١١٥، التاج واإلكليل امش مواهب اجلليل ٢/٤٤٢حاشية الدسوقي ) ١(
 .٥/٤٢٦، كشاف القناع ٨/٣١، املبدع ٢/١١٣، املهذب ٥/٢٧٧

 .٤/٢٥٠، اهلداية على البداية ٣/٤تبيني احلقائق ) ٢(
 .١٠/٥٠احمللى ) ٣(
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٣١٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  .)١( الشرعية معارضة املعىن للظاهر من األدلّة:سبب اخلالف
األدلة
َّ

:  
 بأنّ غري الظهر من األعضاء كالظهر يف التحرمي، استدلّ اجلمهور

  .فكذلك يف الظهار به، وألنَّ التلذذ بكل حمرم عليه كتحرمي التلذذ بظهرها
بأنّ الظهار ليس إالّ تشبيه احملللة باحملرمة :  ملذهبهمواستدلّ احلنفية

  . جيوز النظر إليهوهذا املعىن يتحقّق يف عضو ال
بأنّ قولكم العضو الذي حيلّ النظر إليه ال حيصل : واعترض عليه

ألنَّ هذا العضو وإن جاز النظر إليه إالّ أن : الظهار بالتشبيه به فغري مسلم
التلذذ به حمرم، والتلذذ هو املستفاد من  عقد النكاح، فالتشبيه به يستلزم 

بواسطة تشبيه بعض األم احملرم، والعربة التحرمي، والظهار هو نفس التحرمي 
  .)٢(ليست بالنظر، وإنما بالتلذذ، والتلذذ حمرم يف كلّ عضو منها

  .اآلية P Q R S Z ]: واستدلّ الظاهرية بقوله تعاىل
إنّ اآلية نصت على ذكر الظهر من األم، فدلّ على  :وجه الداللة

  .أنّ التشبيه بغري الظهر ال يكون ظهاراً
  :املختارالقول 

أن التشبيه بأي عضو من أعضاء األم من ظهر أو غريه ظهار، 
  .واهللا أعلم. وسواء أكان مما حيلّ النظر أو مما ال حيلّ النظر إليه

                                 
  .٢/٧٩بداية اتهد ) ١(
 .٦/٥٢٧أضواء البيان ) ٢(
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٣١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، أو )أو ظفرك علي كظهر أمي )١(شعرك أو سنك: (أما إذا قال
ال يكون مظاهراً بأي ) أنِت علي كشعر أمي أو سنها أو ظفرها: (قال

ن األعضاء الثالثة، ألنها ليست من األعضاء الثابتة ال يف املشبه عضو م
وال يف املشبه به؛ ألنَّ هذه األعضاء منفصلة عنها، ومبا أن الطالق ال يقع 

ريقك أو دمعك أو غري : (بإضافته إليها، فكذلك الظهار، وكذا إن قال
  .ال يكون ظهاراً) ذلك مما شاه

  أته بظهر من حترم عليه حترمياً مؤقّتاًإذا شبه امر: املطلب الثالث
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 إن من شبه امرأته بظهر من حترم عليه حترمياً مؤقّتاً :القول األول
وهذا القول ألصحاب . كأخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، يكون ظهاراً

  .)٣(ي، وهو اختيار اخلرق)٢(مالك واحلنابلة يف رواية وهي املذهب
  .)٤(وهذا القول للشافعية واحلنابلة يف رواية.  ليس بظهار:القول الثَّاين

                                 
 .٢/٤٣٩شية الدسوقي ، حا٧/٣٤٦املغين ) ١(
، اإلنصاف ٣/٢٥٦، الكايف يف فقه أمحد ٢/٦٠٤الكايف يف فقه أهل املدينة ) ٢(

٩/١٩٥. 
هو عمر بن احلسني بن عبداهللا اخلرقي أبو القاسم، من أعيان فقهاء احلنابلة، : اخلرقي) ٣(

سنة واخلرقي نسب إليها لبيعه اخلرق والثياب، صنف كتباُ كثرية منها املختصر، تويف 
 .٢/٧٥، طبقات احلنابلة ٢/٢١٠وفيات األعيان : انظر ترمجته يف. ه٣٣٤

 .٨/٣٣، املبدع ٣/٢٥٦، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ١٠/٣٣٧، البيان ٢/١١٣املهذب ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣١٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

األدلة
َّ

:  
بأنه شبه امرأته مبحرمة عليه فأشبه ما لو : استدلّ أصحاب القول األول

) أنِت علي حرام(شبهها باألم الشتراك اجلميع يف التحرمي، وألنّ جمرد قوله 
  . على األظهر، والتشبيه باحملرمة حترمي فيكون ظهاراًظهار، إذا نوى به الظهار

بأن اليت شبه ا امرأته ليست حمرمة على : واستدلّ أصحاب القول الثاين
التأبيد فال يكون هلا حكم ظهر األم يف التحرمي، وملا كان حترميها غري مؤبد 

  .ن نسائهكان التشبيه ا ليس بظهار، كما لو شبهها بظهر حائض أو حمرمة م
. الفرج جائز )١(أما احلائض فاالستمتاع ا يف غري: واعترض عليه

وأما احملرمة فيحل النظر إليها وملسها من غري شهوة، وليس يف وطء 
  .واحدة منهما حد خبالف مسألتنا

  :القول املختار
القول األول ألنه شبهها مبن حترم عليه يف وقت ظهاره هلا، فتأخذ 

  .واهللا أعلم. مؤبداًحكم احملرمة 

                                 
 .٧/٣٤١املغين ) ١(
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٣٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  يف شروط املظاهر: املبحث الثالث
  .)١(اتفق الفقهاء على أنه يشترط يف املظاهر أن يكون زوجاً بالغاً عاقالً

  : بياا يف املطالب الثالثة التاليةواختلفوا يف مسائل

   )٢(ظهار العبد: املطلب األول
  :للعلماء قوالن
. وجتري عليه أحكام الكفّارة أن ظهار العبد صحيح، :القول األول

  .)٣(وهو مذهب مجهور العلماء
.  أن ظهار العبد غري صحيح وليس عليه كفَّارة ظهار:القول الثَّاين

  .)٤(وبه قال احلنابلة يف رواية
األدلة
ّ

:  
 :  9 8 7    6 5 ]:  بقوله تعاىلاستدلّ اجلمهور

; < Zاآلية .  
                                 

، املغين ٢/١١٣، املهذب ٢٦٧، األحكام الفقهية ص٤/٢٤٦شرح فتح القدير ) ١(
٧/٣٣٨. 

 .لرقيق اململوك لسيدههو ا: العبد) ٢(
، ١٠/٥٠، احمللّى البن حزم ٥/٢٧٦، األم ٤/١٠٢، اخلرشي ٦/٢٣١املبسوط ) ٣(

 .٤/٥١، املنتقى ٥/٤٢٩كشاف القناع 
 .٩/١٩٩، اإلنصاف ٧/٣٨٣املغين ) ٤(
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٣٢١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

 Z 7 ]ني، ولفظ أن اهللا عز وجلّ خاطب املؤمن :وجه الداللة
  .عام يشمل األحرار والعبيد، فلم يفرق بينهما

كما أنّ العبد من مجلة املسلمني وأحكام النكاح يف حقّه ثابتة، كما 
أن العبد كاحلر يف كونه أهالً ملوجب الظهار، وهو احلرمة املؤقتة 

  .بالكفَّارة، والعبد قد ميلك إذا أذن له سيده
 P Q R ]:  بقوله تعاىلواستدلّ أصحاب القول الثَّاين

S T U    V W X Y Zاآلية .  
أن املأمور به يف اآلية هو حترير رقبة، والعبد ال ميلك  :وجه الداللة

  .فهو غري خماطب يف اآلية. الرقاب، بل هو مملوك يف حد ذاته
بأنّ قولكم بأن العبد ملا مل يكفّر بالعتق فليس من : ويعترض عليه
  .)١( باآليةأهل الظهار، وال خماطباً

: إن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الكفّارة يف ثالث خصال: فنقول
فمن مل جيد العتق ينتقل إىل الصيام شأنه شأن . العتق، الصيام، اإلطعام

املعسر، فكما أنّ املعسر عن الرقبة ينتقل إىل الصيام، فكذا بالنسبة للعبد 
 h i    j k l   m Z ]: ينتقل إىل الصيام، بدليل قوله تعاىل

  .فدلّ على أنّ حكمه ثابت باآلية. اآلية
  :أما كون العتق ال يثبت يف حقّه لوجهني

  .أن الوالء ال يثبت له: ثانياً .أنه حمجور عليه يف ماله: أوالً
  .وعليه فالقول الراجح ما عليه اجلمهور

                                 
 .٧/٣٣٩، املغين ٤/٥١املنتقى ) ١(
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٣٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

   )١(ظهار الذمي: املطلب الثَّاين
  : ال يصح؟ على قولنياختلف الفقهاء يف ظهار الذمي، هل يصح أو

وهذا القول للشافعية .  أن ظهار الذمي صحيح:القول األول
  .)٢(واحلنابلة

وهذا القول للحنفية .  أن ظهار الذمي غري صحيح:القول الثَّاين
  .)٣(واملالكية
األدلة
ّ

:  
بأن من صح طالقه صح ظهاره، كاملسلم : استدلّ الشافعية واحلنابلة

ظ يقتضي حترمي الزوجة، والكفَّارة فيها شائبة الغرامة، وقد تلفظ بلف
 عن الكفَّارة، كأنْ يرث عبداً مسلماً أو يسلم عبده، اإلعتاقويتصور منه 

  .أو يقول للمسلم أعتق عبدك املسلم عن كفَّاريت
 P ]: احتج الشافعي بعموم قوله تعاىل: )٤(قال اإلمام الرازي

Q R S Z.  
                                 

يب احلديث النهاية يف غر: انظر. هو كل من دخل يف عهد املسلمني وأمام: الذمي) ١(
 .٢/١٦٨واألثر 

، ٥/٤٢٩، كشف القناع ١٧/٣٤٢، تكملة اموع الثانية ٣/٣٥٢مغين احملتاج ) ٢(
 .٣/٢٥٥الكايف يف فقه اإلمام أمحد 

 .٢/٤٤٩، بلغة السالك ٤/١٠٢، اخلرشي ٣/٢، تبيني احلقائق ٢٣٢-٦/٢٣١املبسوط ) ٣(
 .٢٩/٢٥٢التفسري الكبري للفخر الرازي ) ٤(
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٣٢٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  :نيواحتج بالقياس من وجه
إن تأثري الظِّهار يف التحرمي والذمي أهل لذلك بدليل صحة طالقه، : األول

  .وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً على سائر التصرفات
إن الكفَّارة إنما وجبت على املسلم زجراً له عن هذا الفعل : الثاين

 حق الذمي، فوجب الذي هو منكر من القول وزور، وهذا املعىن قائم يف
انتهى. أن يصح.  

  :واستدلّ احلنفية واملالكية بالقرآن واملعقول
  .Z  9 8 7    6 5 ]:  قوله تعاىلأما القرآن
أن لفظ منكم يف اآلية الكرمية يعين من املسلمني، ألنّ  :وجه الداللة

  .اخلطاب موجه للمسلمني، وهذا يقتضي خروج الذمي، ألنه ليس من املسلمني
بأنّ هذا االستدالل بدليل اخلطاب، وليس حجة : واعترض عليه

١(يف إخراج الذمي(.  
باالشتقاق، واملعىن أن أنكحة  )٢(إن هذا استدالل: وأجاب املستدلّ

  .الكفّار فاسدة، ومستحقّة للفسخ، فال يتعلّق ا حكم الظهار
  .اآلية )٣(X Y Z [  Z ]: ويؤيده قوله تعاىل

                                 
 .شافعية واحلنابلة السابقةمراجع ال) ١(
 .٤/١٧٥٠، أحكام القرآن البن العريب ١٧/٢٧٦اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(
 .٢: سورة الطالق اآلية) ٣(
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٣٢٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ة من شروط الصحة فهي فاسدة وال ظهار يف وإذا خلت األنكح
  .نكاح فاسد حبال

فال . بأنّ قولكم أن أنكحة الكفّار فاسدة ال يسلّم: ويعترض عليه
أحد يستطيع القول بأنّ من أسلم جيدد عقد نكاحه فاملسلمون كانوا 

  .يفتحون املدن واإلسالم يقر املشركني على أنكحتهم
على استدالل احلنفية ومن معهم وقد اعترض اإلمام الفخر الرازي 

 خطاب مشافهة يتناول مجيع احلاضرين، Z  ] ]إن قوله : باآلية فقال
  إنه خمتص باملؤمنني؟ )١(فلم قلتم

سلّمنا إنه خمتص باملؤمنني فلم قلتم إن ختصيصه بذلك يدلّ على أن 
حال غريهم خالف ذلك السيما أن مذهب القائل بذلك أن التخصيص 

  .لّ على أن حال ما عداه خبالفهبالذكر ال يد
سلّمنا بأنه يدلّ عليه لكن داللة املفهوم أضعف من داللة املنطوق 

  . أوىلZ    6 5 ]فكان التمسك بعموم قوله 
سلّمنا االستواء يف القوة لكن مذهب أيب حنيفة أن العام إذا ورد 

 P ]  بعد اخلاص كان ناسخاً للخاص، والذي متسكنا به وهو قوله
Q R S Z  ر يف الذكر عن قوله7    6 5 ] متأخ Z  

 Z 7    6 5 ]ظاهر أنه كان متأخراً يف الرتول، ألنَّ قوله ـوال
                                 

 .٢٩/٢٥٣التفسري الكبري للفخر الرازي ) ١(
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٣٢٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

 فيه بيان P Q R S Z ]ليس فيه بيان حكم الظِّهار، وقوله 
  .انتهى. حكم الظِّهار، وكون املبين متأخراً يف الرتول عن امل أوىل

 معهم باآلية مردود، ألنّ اآلية وردت كما أنّ استدالل احلنفية ومن
  .التشنيع عليهم، ألنّ الظِّهار مل يعرف إالّ عند العرب )١(بلفظ

أنَّ الذمي ليس من أهل هو ف: أما استدالل احلنفية ومن معهم باملعقول
الكفَّارة، فال يصح ظهاره، وبيانه أن املقصود بالكفَّارة التكفري والتطهري، 

 له، ألنَّ ما هو فيه من الشرك أعظم من الظِّهار، والكفَّارة والكافر ليس أهالً
 )٢(إنما تكون يف حق من جاء تائباً مستسلماً حلكم الشرع، كما فعل ماعز

t ى بالصوم، والى تتأدح يف الكفَّارة حتويدلّ عليه أنّ معىن العبادة يترج ،
  .تتأدى إالّ بنية العبادة، والكافر ليس أهال للعبادة

  .بأن قولكم إن التكفري ال يصح منه فغري مسلَّم: واعترض عليه
فإن التكفري يصح منه وذلك إما بالعتق أو باإلطعام، وإمنا الذي ال 
يصح منه هو الصوم، فال متتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفَّارة، 

 عن كما يف حق العبد، فإنه يصح ظهاره ويكفّر بالصيام الذي هو بدل
 )٣(وى الالزمنيـان فوات أقـتق، فكما كـتق، ألنه عاجز عن العـالع

                                 
 .٢/٥٣١روائع البيان يف تفسري آيات األحكام ) ١(
الذي اعترف بالزنا ورجم يف عهد وهو ابن مالك األسلمي، وهو . صحايب: ماعز) ٢(

 .٤/٢٧٠، أسد الغابة ٣/٣٣٧اإلصابة : انظر ترمجته يف. rرسول اهللا 
 .٢٩/٢٥٣التفسري الكبري للرازي ) ٣(
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٣٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ال يوجب املنع، ففوات أضعف الالزمني كيف مينع من القول بصحة 
الظهار من الذمي.  

... ، والكافرإن الكفَّارة ال تتأدى إالّ بنية العبادة: وأما قولكم
 للكفَّارة، وهو ال ميتنع يف حق  النية إمنا تعترب لتعيني الفعلنَّفيجاب عنه بأ
  .يف كنايات الطالق )١(الذمي كالنية

  :القول املختار
: كم اهللا لقوله تعاىلـني إذا ترافعوا إلينا حكمنا فيهم حبـإن الذمي

[ & '  ( ) Z)اآلية)٢ .  
واحلكم الذي حيكم به إذا . وإن مل يترافعوا إلينا فال دخل لنا فيهم

اره، وعليه الكفَّارة، وهو مذهب الشافعي حتاكموا إلينا هو صحة ظه
وأمحد، ويؤيده أنه لو حنث يف ميينه لوجبت عليه كفّارا، فكذا يف 

  .واهللا أعلم. الظهار

                                 
 .٧/٣٣٩املغين ) ١(
 .٤٣: سورة املائدة اآلية) ٢(
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٣٢٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  ظهار املرأة من الرجل: املطلب الثَّالث
 )٢(العلماء من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة )١(ذهب مجهور

كظهر أيب وحنوه ليس بظهارإىل أن قول املرأة لزوجها أنت علي .  
ألنّ اهللا جلّ وعال مل جيعل هلا شيئاً من األسباب املؤدية لتحرمي 

وألنه قول يوجب حترمياً يف الزوجة وميلك الزوج رفعه . زوجها عليها
فاختص به الرجل كالطالق، وألنّ احلل يف املرأة حق للرجل فال متلك 

  .املرأة إزالته كسائر حقوقه
 ومل يقل الالئي P Q R S Z ]: ه قوله تعاىلويؤيد

  . يظهرن منكم من أزواجهن، أي يف الظِّهار على الرجال
 أنه ظهار، وحيتجون بأا وروي عن الزهري واألوزاعي واحلسن
  .أحد الزوجني، فكان ظهارها صحيحاً كالرجل

واختلفوا يف هذا القول من جانب املرأة، هل يوجب كفَّارة أو ال؟ 
  :لى ثالثة أقوالع

وهذا القول .  إن ظهار املرأة من الرجل يوجب كفّارة ميني:القول األول
  .)٣( وهو قول عطاء واحلسن بن زياد-وهو قياس املذهب-رواية للحنابلة 

                                 
 .٦/٥٦٨، أضواء البيان ٣٨٤//٧املغين ) ١(
  .وهو املذهب) ٢(
 .٦/٢٢٧بسوط ، امل٨/٣٨املبدع شرح القنع ) ٣(
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٣٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وهذا القول للجمهور .  إنَّ ظهار املرأة ال يوجب شيئاً:القول الثَّاين
  .)١(ابلة يف روايةمن احلنفية واملالكية والشافعية، واحلن

وهذا القول . إن ظهار املرأة يوجب كفَّارة الظِّهار: القول الثَّالث
  .)٢(للحنابلة يف املذهب، وأليب يوسف من احلنفية

األدلة
َّ

:  
 بأنّ قوهلا مبرتلة التحرمي، فهي استدلّ أصحاب القول األول

داللة حرمت زوجها على نفسها، وحترمي احلالل يوجب كفَّارة ميني، ب
 % $  # ]: بعد قوله تعاىل )٣(Z 7 6 5 4 3 2 ]: قوله تعاىل

& ' ( Z)ذا تلزمها كفَّارة ميني كما لو حلفت أن ال ميكنه . اآلية )٤و
  .من نفسها مث مكّنته

  :واستدل الذين مل يوجبوا عليها شيئاً بالقرآن، واملعقول
  . اآليةZ 9 8 7   6 5 ]:  فقوله تعاىلأما القرآن

                                 
، ومرجع احلنفية السابق، بلغة السالك ألقرب املسالك ٣/٤٦٧حاشية ابن عابدين ) ١(

، تكملة اموع الثانية ٢/١١٤، املهذب ٢/٤٣٩، حاشية الدسوقي ٢/٤٤٩
 .، مع املغين املرجع السابق٨/٣٨، املبدع ١٧/٣٥٢

 .٥/٢١٢٥، بدائع الصنائع ٤/٨٤، اإلقناع ٩/٢٠٠اإلنصاف ) ٢(
 .٢: سورة التحرمي اآلية) ٣(
 .١: سورة التحرمي اآلية) ٤(
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٣٢٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

إن اهللا عز وجلّ جعل الظِّهار من الرجال، ولو كان  :الداللةوجه 
فهذا يدلّ على أنّ . من النساء لقال الاليت يظاهرن منكم من أزواجهن

  .الظهار خمتص بالرجال دون النساء
 فهو أنّ هذا القول يوجب حترمياً يف أما استدالهلم باملعقول

و الذي ميلك رفعه، الزوجية، وهو خمتص بالنكاح كالطالق، فالزوج ه
فاختص به، وليس إىل املرأة من ذلك شيء، كما أنّ هذا القول منكر من 
القول وزور، فال جتب عليها الكفّارة كالسب، والقذف، وحنومها من 

  .األقوال احملرمة الكاذبة
  :واستدلّ املوجبون للكفَّارة باألثر واملعقول

بنت طلحة  )٢(إبراهيم أنَّ عائشةبإسناده عن  )١(فما رواه األثرم: أما األثر
فسألت أهل املدينة؟ . )) )٣(((: قالت

                                 
هو أبو بكر أمحد بن حممد بن هاين، حمدثّ، فقيه، من أصحاب اإلمام أمحد : األثرم) ١(

بن حنبل، وقد كان جليل القدر حافظاً للحديث ميتاز بتيقظ عجيب، تويف بعد 
 .٢/١٦٧ ، معجم املؤلفني١/٦٦طبقات احلنابلة : انظر ترمجته يف. ه٢٦٠

 بن عبيد اهللا التيمية، أمها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق، روت عائشة بنت طلحة) ٢(
. ثقة حجة: قال ابن معني. عن خالتها عائشة، وحدث عنها الناس لفضلها وأدا

 .١٢/٤٣٦ذيب التهذيب : انظر
طال يف صدر  بن خويلد األسدي القرشي، أحد الوالة األبمصعب بن الزبري بن العوام) ٣(

تويف . اإلسالم، وأمري العراقيني حارب املختار وقتله وكان سخياً حتى مسي آنية النحل
 .٨/٣١٧، البداية والنهاية ٤/١٤٠سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف. ه٧٢سنة 
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٣٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 rوروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول اهللا . فرأوا أنّ عليها الكفَّارة
  .)١(وهم يومئذ كثري فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبداً

: عن أيب مسهر عن الشيباين قالومثله ما روى 



      r
)٢(.  

بأن إعتاقها للرقبة جيوز أن يكون تكفرياً ليمينها، : واعترض عليه
ألنَّ من خصال كفَّارة اليمني عتق رقبة، ويتعين محله على هذا لكون 

  .)٣(املوجود منها ليس بظهار
أنها زوج أتى باملنكر من القول والزور، ب: واستدلوا باملعقول

  .فلزمتها كفَّارة الظِّهار كاآلخر
بأنَّ جمرد القول املنكر والزور ال يوجب كفَّارة الظِّهار، : واعترض عليه

  .)٤(بدليل سائر الكذب والظِّهار قبل العود، والظِّهار من أمته وأم ولده
                                 

مصنف : ، وأسنده إىل األثرم، وانظر٧/٣٨٤، املغين ٧/١٧٥إرواء الغليل ) ١(
 .٦/٤٤٤عبدالرزاق 

 .انظر إرواء الغليل واملغين املرجعني السابقني )٢(
 .٧/٣٨٥املغين ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
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٣٣١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  :القول املختار
هو القول الوسط بني من أوجب ف. القول بوجوب كفّارة اليمني

  .كفَّارة ظهار، وبني من مل يوجبها
فالقول بوجوب كفَّارة الظِّهار يف هذه احلالة قول بال دليل، ألنه 

غري منصوص عليه، وال يف معىن املنصوص، فهو زيادة على النص.  
قول فيه تفريط، ألنَّ هذا القول ) عدم الكفَّارة(والقول بالرباء 

كاً حلرمة من حرمات اهللا، ويف الوقت نفسه يقتضي نوعاً من يقتضي انتها
  .العقاب، فجعلت اليمني هي املكفِّرة هلذه املقولة

أنّ هذا القول باليمني هو قول : عن ابن القيم )١(ونقل الشوكاين
كثري من الصحابة كأيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وابن عباس، 

  .ريهم رضي اهللا عنهموابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وغ
  .وهو األقرب إىل املعىن ألنها حرمت حالالً

                                 
 .٧/٥٩نيل األوطار ) ١(
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٣٣٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  على من يقع الظِّهار: املبحث الرابع
اتفق الفقهاء على صحة الظهار املوقع على الزوجة احلرة ما دامت 

  .واختلفوا يف وقوعه على األمة واألجنبية). عصمة الرجل(يف العصمة 
  :وهذا املبحث فيه مطلبان

  ظهار السيد من أمته: األولاملطلب 
  :للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أقوال

.  أن الظِّهار من األمة ال يصح، وعليه كفَّارة ميني:القول األول
  .)١(وهذا القول للحنابلة يف املذهب

 أن الظِّهار من األمة غري صحيح، وال جيب به ال :القول الثَّاين
  .)٢(وهذا القول للحنفية والشافعية. كفَّارة ظهار وال كفَّارة ميني

 أن الظِّهار من األمة الزم كالظهار من احلرة، وجتب :القول الثَّالث
  .)٣(وهذا القول للمالكية، والظَّاهرية، واحلنابلة يف رواية. به كفَّارة الظِّهار

وال يتوجه هذا على مذهب أمحد، ألنه لو كانت : وقال أبو بكر
  .لكان ظهاراً، وإنما عليه كفَّارة مينيعليه كفَّارة ظهار 

                                 
 .٤/٨٤، اإلقناع ٩/١٩٩اإلنصاف ) ١(
، ٥/٢٧٧ مع العناية، األم ٤/٢٥٥، اهلداية على البداية ٢٢٨-٦/٢٢٧املبسوط ) ٢(

 .٢/١١٣املهذب 
 مع الشرح الصغري، احمللى ١/٤٤٩لسالك ، بلغة ا٢/٤٣٩حاشية الدسوقي ) ٣(

 .٣٤٩-٧/٣٤٨، املغين ٨/٣٦، املبدع ٥١-١٠/٥٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  :سبب اخلالف
فمن قال بالعموم قال بدخوهلن يف . الشبه للعموم )١(معارضة قياس

ومن قال بقياس الشبه وهو تشبيه . الظِّهار، ألنَّ العموم يقتضي ذلك
  .ال يصح الظِّهار من األمة وخيرجن من الظِّهار: الظِّهار باإليالء قال

األدلة
َّ

:  
  :ستدلّ املوجبون لكفَّارة اليمني بالقرآن والسنة، واألثر واملعقولا

:  إىل قولهZ ) ' & % $  # " ! ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن
[ 2 3 4 5 6 7 Z)اآلية )٢.  

عليه الصالة –إن اهللا سبحانه أوجب على رسوله  :وجه الداللة
  . كفَّارة ميني بتحرميه ما أحلّه اهللا له-والسالم
r((:  ما رواه نافع قال:ما السنةأ

(()٣(.  

                                 
 .٢/٨١بداية اتهد واية املقتصد ) ١(
 .٢، ١سورة التحرمي، اآليتان  ) ٢(
  .٧/٣٤٩انظر املغين . وإمنا أورده صاحب املغين. هذا احلديث مل أقف على خترجيه) ٣(

زارت أباها : -رضي اهللا عنها–فصة أم املؤمنني أن ح: وإنما روى البيهقي حنوه
 فلم يرها يف املرتل فأرسل إىل أمته مارية rذات يوم وكان يومها، فلما جاء النيب 

يا رسول : القبطية فأصاب منها يف بيت حفصة، فجاءت حفصة على تلك احلالة فقالت
 بذلك أحداً، فإا علي حرام ال ختربي: أتفعل هذا يف بييت ويف يومي؟ قال! اهللا

= 
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٣٣٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

((:  قال-رضي اهللا عنهما– فعن ابن عباس :أما األثر
((رواه مسلم )١(.  

كم بأنّ هذه األدلَّة ال تدلّ على ح: وميكن للمعترض أن يقول
الظِّهار من األمة، وأن فيه كفَّارة ميني، وإنما تدلّ على التحرمي دون لفظ 

  .فالدليل يف غري حملّه لوجود الفارق بينهما. الظِّهار الذي حنن بصدده
أي . إن معىن الظِّهار كما هو معلوم التحرمي: ولإلجابة عليه ما يلي

ه اهللا له هي كفَّارة ميني، حترمي ما أحلّه اهللا له، وكفَّارة حترمي ما أحلّ
  .املنصوص عليها يف سورة التحرمي، كما سبق

 الظِّهار من أنَّفهو :  لكفَّارة اليمني، باملعقولنياملوجبأما استدالل 
األمة حترمي ملباح من ماله، فكانت عليه كفَّارة ميني، كمن حرم على نفسه 

  .سائر أمواله
ر من األمة بالقرآن والقياس، واستدلّ القائلون بعدم صحة الظِّها

  :واملعقول
                                  

=  
   # " ! ]: فانطلقت حفصة إىل عائشة فأخربا بذلك، فأنزل اهللا عز وجلّ يف كتابه

$ % & ' ( Zإىل قوله  :[ p q Z .فأمر أن يكفر عن ميينه ويراجع أمته .
 .٦/٢٤٠كما أورده السيوطي يف الدر املنثور . ٧/٣٥٣السنن الكربى للبيهقي 

)١ ( وويكتاب الطالق، باب وجوب الكفَّارة على ١٠/٧٣صحيح مسلم مع شرح الن 
 .من حرم امرأته

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  . اآليةP Q R S Z ]:  فقوله تعاىلأما القرآن
أن اهللا عز وجلّ أناط حكمه بالنساء، وعند اإلطالق ينصرف  :وجه الداللة

كما يف . وعلى هذا فاإلماء ال يدخلن يف لفظ النساء. إىل الزوجات فخصهن به
  . عليه أم أمته بغري وطء حتى ال حيرمd e     Z ]: قوله تعاىل

فقياس الشبه تشبيه الظِّهار باإليالء، فاإليالء : أما استدالهلم بالقياس
كان طالقاً يف اجلاهلية يف احلال فأخره الشارع إىل مضي أربعة أشهر، فال 

  .يثبت ذلك إالّ فيمن يثبت يف حقّه األصل
  .)١(Z 7 6  5 4 3 2 1 ]: قال تعاىل يف اإليالء

لنساء يف هذه اآلية ال يدخل فيه اإلماء، فإذا آىل من أمته مل فلفظ ا
  .يلزمه اإليالء

  .اآلية )٢(Z � ~ { ]: وكذا قوله تعاىل
فاألمة ليست من األزواج، فلو رماها مل يلتعن، ألنا عقلنا عن اهللا 
أنها ليست من نسائنا، وإنما نساؤنا أزواجنا، ولو جاز أن يلزم إحدى 

ها كلّها، ألنَّ ذكر اهللا هلا واحد، فمن هذا قسنا الظّهار هذه األحكام للزم
على اإليال، فكما أنه ال يلزم وقوع اإليالء على األمة وكذا اللّعان، فكذا 

  .)٣(الظِّهار ال يلزم وقوعه على األمة
                                 

  .٢٢٦: سورة البقرة اآلية) ١(
  .٦: سورة النور اآلية) ٢(
 .٥/٢٧٧، األم ٣/٥تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٣(
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٣٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وهو أنّ الظهار كان طالقاً يف اجلاهلية، ونقل : واستدلّوا باملعقول
ملؤقّت بالكفَّارة، واألمة وهي اململوكة ليست الشرع حكمه إىل التحرمي ا

مبحل للطالق، فال تكون حمالً للظِّهار، ألنّ الظِّهار منقول عن الطالق، 
وألنَّ احللّ يف األمة ليس مقصوداً، وإنما املقصود هو االستخدام حتى 
يثبت ملك اليمني فيما ال حيلّ له وطؤها كأم زوجته وبنتها وأمه من 

حلل يف األمة تابع فال تلحق باملنكوحة، بدليل لو اشترى أمة الرضاعة، وا
فوجدها حمرمة عليه برضاع أو مصاهرة وحنوه مل تثبت للمشتري والية 
الرد لسبب احلرمة، ويف املنكوحة أصل، فيمتنع اإلحلاق، فمن هذا ال 

  .)١(تكون األمة يف معىن املنكوحة حتى تلحق ا
  :هار من األمة بالقرآن واملعقولواحتج القائلون بصحة الظِّ

  . اآليةP Q R S Z ]:  فقوله تعاىلأما القرآن،
إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر بأنّ الظِّهار يقع على  :وجه الداللة

النساء، وهذا لفظ عام، فتدخل اإلماء يف لفظ العموم، ألنَّ اإلماء من 
ن النساء، وألنَّ النساء، فيجري الظِّهار عليهن كما جيري على غريهن م

  .)٢(متتعهم بإمائهم من متتعهم بنسائهم

                                 
مراجع احلنفية والشافعية واحلنابلة السابقة، باإلضافة إىل شرح فتح القدير والعناية ) ١(

٤/٢٥٥. 
 .٦/٥٢٨أضواء البيان ) ٢(
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٣٣٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

 لفظ نسائنا عليها لغة، إطالقبأنّ األمة وإن صح : واعترض عليه
لكن صحة اإلطالق ال تستلزم احلقيقة، ألنَّ حقيقته إضافة النساء إىل 
رجل أو رجال، إمنا تتحقق مع الزوجات، ألنه هو املتبادر حتى يصح أن 

  .ؤالء جواريه ال نساؤهيقال ه
  .اآلية )١(Z ² ± °̄    ® ¬ ]: ويدلّ عليه قوله تعاىل

، ولوال ذلك )احلرائر (Z   ® ¬ ]: فكان املفهوم من قوله تعاىل
 عليه، ألنَّ الشيء ال Z ² ± ° ¯ ]: ملا صح عطف قوله تعاىل

  .)٢(يعطف على نفسه
 كالزوجة، فجاز أنّ األمة مباح وطؤهاهو  فأما استدالهلم باملعقول

  .أن يتعلّق ا حكم الظِّهار كالزوجة
وهي مسألة عسرية : قال ابن العريب املالكي تعقيباً على قول املالكية

. إذا قال ألمته أنت علي حرام، مل يلزم: جداً علينا، ألنّ مالكاً يقول
فكيف يبطل صريح التحرمي ويصحح كنايته، ولكن تدخل األمة يف عموم 

  .، ألنه أراد به من حملالتكمR S Z ]: قوله تعاىل
أنه لفظ يتعلّق بالبضع دون رفع العقد، فيصح يف األمة : واملعىن فيه
  .)٣(انتهى كالم ابن العريب. أصله احللف باهللا

                                 
 .٣١: سورة النور اآلية) ١(
 .٤٢٢-٣/٤٢١أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٤/١٧٥١أحكام القرآن البن العريب ) ٣(
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٣٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  : القول املختار
: إن عليه كفَّارة ميني، ألنَّ اآلية الكرمية نصت على ذلك بقوله تعاىل

[ ! " #  $ % & ' ( Zاآلية .  
أنَّ هذه اآلية نزلت يف حترميه  )١(جاء يف صحيحي البخاري ومسلم

  .العسل الذي كان يشربه عند بعض نسائه، والقصة مشهورة
 أنَّ رسول اهللا كانت له أمة يطؤها، tعن أنس  )٢(وروى البيهقي
حتى جعلها على نفسه حراماً، فأنزل اهللا عز وجلّ  )٣(فلم تزل به حفصة

  . اآليةZ ) ' & % $  # " ! ]: هذه اآلية
أن من املقرر يف علوم : -رمحه اهللا–وقال صاحب أضواء البيان 

القرآن أنه إذا ثبت نزول اآلية يف شيء معين مث ثبت بسند آخر صحيح 
أنها نزلت يف شيء آخر معين غري األول وجب محلها على أنها نزلت 

                                 
 كتاب الطالق، باب مل حترم ما أحلّ اهللا ٩/٣٧٤صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 كتاب الطالق، باب وجوب ١٠/٧٣لك، صحيح مسلم مع شرح النووي 
 .اخل... ارة على من حرم امرأتهالكفَّ

 .٢٨/١٠١، وانظر تفسري الطربي ٧/٣٥٣السنن الكربى للبيهقي ) ٢(
 أمري املؤمنني، تزوجها الرسول tهي أم املؤمنني بنت عمر بن اخلطاب : حفصة) ٣(

r ،امةامة قوبعد أن تويف زوجها خنيس بن حذافة، كانت من املهاجرات صو 
 مع ٤/٢٧٣اإلصابة يف متييز الصحابة : ترمجته يفانظر . ه٤١توفيت سنة 

 .٤٦٧، تقريب التهذيب ص٢٧٠-٤/٢٦٨االستيعاب امش اإلصابة 
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٣٣٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

للّعان يف عومير وهالل معاً، فيهما معاً، فيكون لرتوهلا سببان كرتول آية ا
لتعلم أن القرآن دلّ على أن حترمي اجلارية ال حيرمها، وال يكون : مث قال

: ظهاراً منها، وإنما تلزم منه كفَّارة ميني، كما صح عن ابن عباس أنه قال
))

((رواه مسلم )١(.  
 كفّر عن حترميه جاريته كفَّارة ميني، ألنَّ اهللا rأنَّ النيب : ومعناه

  . جاريتهr بعد حترميه Z 7 6 5 4 3 2 ]: تعاىل قال
الفرق بني حترمي اجلارية والزوجة ظاهر، ألنَّ آية مل : مث أستطرد قائالً

ظِّهار املنصوص عليها يف حترم دلّت على أن حترمي الزوجة تلزم فيه كفَّارة ال
 على مجيع القراءات هو أن Q R S Z ]سورة اادلة؛ ألنَّ معىن 

، وهذا ال خالف فيه، ومعىن )أنِت علي كظهر أمي(يقول أحدهم المرأته 
، أي أنِت علي حرام، وذا فقد دلّت آية )أنِت علي كظهر أمي(قوله 

لة على حكم حترمي الزوجة ومها التحرمي على حكم حترمي األمة، وآية ااد
حكمان متغايران، وابن عباس مل يقل بالفرق بينهما، بل قال حكم حترمي 

: وحنن نقول. الزوجة كحكم حترمي اجلارية املنصوص عليها يف آية التحرمي
 إن آية الظِّهار تدلّ على أنّ حترمي الزوجة ظهار، وعلى هذا ال يصح

  .)٢( يف حترميها كفَّارة ميني أو االستغفارالظِّهار من األمة، وإمنا يلزم

                                 
 .٣٣٨وسبق خترجيه ص) ١(
 .٥٣١-٦/٥٢٩أضواء البيان ) ٢(
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٣٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  إذا ظاهر من املرأة األجنبية مث تزوجها: املطلب الثاين
هل يصح هذا الظِّهار فال . اختلف الفقهاء يف الظِّهار من املرأة األجنبية

  :يطأها إن تزوجها حتى يكفِّر؟ أم أنَّ هذا الظهار غري صحيح؟ على قولني
 من ظاهر من األجنبية فال يطأها إن تزوجها حتى  أنَّ:القول األول
  .)١()اجلمهور(وهذا القول للحنفية، واملالكية، واحلنابلة . يكفِّر كفَّارة الظِّهار
أنِت علي كظهر : ( أنَّ من قال المرأة أجنبية عليه:القول الثَّاين

. فِّرجيوز له أن يطأها إن تزوجها، وال يك. وحنوه مما يكون ظهاراً) أمي
  .)٢(وهذا القول للشافعية والظاهرية

األدلة
َّ

:  
  :استدلّ املوجبون لكفَّارة الظِّهار باألثر، واملعقول

ما روي أنَّ رجالً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو : أما األثر
 إن هو تزوجها أن ال يقر ا حتى tتزوجها فأمره عمر بن اخلطاب 

  .)٣(يكفِّر كفَّارة املظاهر
اقش بأنَّ هذا األثر ضعيف، ألنَّ القاسم بن حممد مل يدرك عمر وين

  .)٤(tبن اخلطاب 
                                 

، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ٤/١٧٠، شرح موطأ مالك للزرقاين ٦/٢٣٠املبسوط ) ١(
 .٣٥٥-٧/٣٥٤، املغين ٤/٨٤

 .٥٧-١٠/٥٦، احمللى ١٧/٣٥٥ملة اموع الثانية تك) ٢(
 .٤٦٤املوطأ ملالك ص) ٣(
 .٧/١٧٦إرواء الغليل ) ٤(
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٣٤١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

فهو أنه تلفّظ بكلمة الظِّهار، فهي ميني : وأما استدالهلم باملعقول
مكفِّرة، فصح انعقادها قبل النكاح، كاليمني باهللا عز وجلّ، وألنه إذا 

وقع ذلك امتنع وطؤها قبل تزوجها فقد حتقق معىن الظِّهار فيها، وحيث 
أن يأيت بالكفَّارة، ومما يؤيده أن الظهار حيتمل التعليق بالشرط كالطالق، 

  .)١(فيصح إضافته إىل امللك، واملعلق بالشرط عند وجود الشرط كاملنجز
  :واستدلّ القائلون بعدم الكفَّارة بالقرآن، والسنة، واملعقول

  . اآليةP Q R S Z ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن
أن اهللا سبحانه أوجب الكفَّارة على من ظاهر من  :وجه الداللة

  .نسائه، واألجنبية ليست من نسائه، فال يقع عليها الظهار
 هذا االستدالل بأنّ اآلية ختصيصها بلفظ النساء خرج ويناقش

خمرج الغالب، فإنَّ الغالب أن اإلنسان يظاهر من نسائه، فهذا ال يوجب 
: كم ن دون غريهن، ويؤيده كما هو معلوم قوله تعاىلـصيص احلـخت

[ f g h i j k    Z)اآلية )٢.  
فتخصيص الربيبة اليت يف حجره بالذكر مل يوجب االختصاص 

  .)٣(بالتحرمي

                                 
 .مراجع احلنفية واملالكية واحلنابلة السابقة) ١(
 .٢٣: سورة النساء اآلية) ٢(
 .٧/٣٥٥املغين ) ٣(
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٣٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 rه عن جده أنَّ النيب اه عمر بن شعيب عن أبيما رو: ومن السنة
((: قال     (( 

  .)١(رواه أبو داود والدارقطين
أن الظهار شبيه بالطالق، فكما أنَّ الطالق ال يقع  :وجه الداللة

وال يصح فيما ال ميلكه ابن آدم، كما هو ثابت بالسنة، فكذا الظِّهار، فما 
ار دام أنه ظاهر من امرأة ليست يف عصمته وال يف ملكه، فال يقع الظه

  .)٢(وال يصح قياساً على الطالق املنصوص عليه يف احلديث
  :بأن الظِّهار يفارق الطالق من وجهني: ويناقش

أن الطالق حلّ قيد النكاح، وال ميكن حلّه قبل : الوجه األول
  .عقده، خبالف الظِّهار، فهو حترمي للوطء، فيجوز تقدميه على العقد

 فال جيوز أن يسبقه، وأما أن الطالق رافع للعقد،: الوجه الثاين
  .)٣(الظِّهار فال يرفعه، وإنما تتعلّق اإلباحة على شرط، فجاز تقدمه

 الظهار ميني ورد الشرع حبكمها أنَّهو ف،  باملعقولأما استدالهلم
 1 ]: مقيد بنسائه، فال يثبت حكمها يف األجنبية، كاإليالء يف قوله تعاىل

2 3 4 Z)الظِّهار وألنَّ األج. اآلية )٤ نبية ليست بزوجة فال يصح
                                 

سنن . كاح كتاب النكاح، باب يف الطالق قبل الن٦/٢٥٩سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(
 .٦/١٧٣واحلديث صححه األلباين يف إرواء الغليل . ٤٢ طالق رقم٤/١٤الدارقطين 

 .٢/٨١بداية اتهد ) ٢(
 .٧/٣٥٥املغين ) ٣(
 .٢٢٦: سورة البقرة اآلية) ٤(
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٣٤٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

منها كأمته، وأيضاً ألنه حرم امرأة حمرمة عليه، فلم يلزمه شيء، كما لو 
  .قال أنت حرام، عالوة على أنه نوع حترمي فال يتقدم النكاح كالطالق

  :أن تشبيه الظِّهار باإليالء غري مسلّم ملا يأيت: ويناقش
ا هو مذكور يف اآلية، لكونه أن اإليالء اختص حكمه بالنساء، كم

هنا لقول املنكر والزور ايقصد الضرر ن دون غريهن، والكفَّارة وجبت ه
  .)١(وال خيص ذلك بنسائه

  : القول املختار
القول األول الذي يوجب عليه كفَّارة الظِّهار، ومما يؤيده ما ذكره 

  .اآلية )٢(Z ^ [ ]: ابن رشد، وهو قوله تعاىل
وحنوه ) إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي: ( لألجنبيةوقول املظاهر

  .)٣(يعترب عقداً على شرط امللك، فأشبه إذا ملك، واملؤمنون عند شروطهم
  .وعلى هذا ال جيوز له أن يطأها إن تزوجها حتى يكفّر كفَّارة الظِّهار

((: حديث عائشة بنت طلحة قالت: ومما يدلّ عليه
        (( اوروى سعيد أ ،

 وهو يؤمئذ كثري فأمروها أن تعتق رقبة rاستفتت أصحاب رسول اهللا 
  .)٤(رواه األثرم. ))وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبداً
                                 

 .٧/٣٥٥املغين ) ١(
 .١: سورة املائدة اآلية) ٢(
 .٢/٨١بداية اتهد ) ٣(
 .٣٣٣سبق خترجيه يف ص) ٤(
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  ويشتمل على مثانية مباحث

  .سبب الكفَّارة: املبحث األول
  .الظِّهار املؤقّت: املبحث الثَّاين
  .خصال الكفَّارة ودليلها: املبحث الثَّالث
الصيام، وهل اجلماع خالل صيام الشهرين قاطع : املبحث الرابع

  للتتابع أو ال؟
مجاع غري املظاهر منها اراً أو ليالً هل يقطع التتابع : املبحث اخلامس

  أو ال؟
اإلطعام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه؟ وهل الوطء خالل : دساملبحث السا

  اإلطعام قاطع للتتابع أو ال؟
هل تتعدد الكفَّارة بتعدد الظِّهار، أو بتعدد النسوة، : املبحث السابع

وتفصيل القول يف ذلك، وحكم تكرار الظِّهار على 
  .املرأة الواحدة

  ة الوجوب أم باألداء؟االعتبار يف الكفَّارة حبال: املبحث الثَّامن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٤٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  سبب الكفَّارة: املبحث األول
العلماء من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة إىل أن  )١(ذهب مجهور

  .كفَّارة الظِّهار ال جتب إالّ بالعود، والعود هو سبب الكفَّارة
قاال بأنّ  )٣(أنَّ طاووساً وجماهداً: )٢(وذكر ابن رشد، وابن قدامة

  . مبجرد الظِّهار، وليست متعلّقة بالعودالكفَّارة جتب
األدلـة
ّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن والقياس

 P Q R S T U   V W ]:  فقوله تعاىلأما القرآن
X Y Zاآلية .  

أن اهللا عز وجلّ أثبت بأنَّ الكفَّارة جتب بأمرين،  :وجه الداللة
جب الكفَّارة ظهار، وعود، فال تثبت الكفَّارة بأحدمها دون اآلخر، فأو

وهذا يقتضي ارتباط الكفَّارة بالعود، وقد عطف العود على . عقب العود
                                 

، ٤/١١٠، اخلرشي ٢/٦٠٤، الكايف يف فقه أهل املدينة ٤/٢٤٩ على البداية اهلداية) ١(
 .٥٠-١٠/٤٩، احمللى ٥/٤٣٢، كشاف القناع ٢/١١٤املهذب 

 .٧/٣٥١، املغين ٢/٧٩بداية اتهد ) ٢(
هو أبو احلجاج جماهد بن جرب، موىل بين خمزوم املقرئ املفسر احلافظ، روى : جماهد) ٣(

عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات :  جماهدقال. عن بعض الصحابة
انظر ترمجته . ه١٠٣تويف سنة . أقف عند كلّ آية أسأله فيم نزلت، وكيف نزلت

 .١/٩٢، تذكرة احلفاظ ١٠/٤٢ذيب التهذيب : يف
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٣٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

الظِّهار مما يدلّ على أن سبب الكفَّارة األمران معاً، وقد اقترنت الكفَّارة 
  .بالفاء اليت تدلّ على أنّ ما قبلها هو السبب

على  )١(هلم بالقياس، فقاسوا وجوب الكفَّارة يف الظِّهارالأما استد
وجوا يف اليمني، فكما أن الكفَّارة ال تثبت يف اليمني إالّ باحلنث، وهو 
فعل ما حلف على تركه مثالً، وإذا مل حينث مل جتب عليه الكفَّارة، فكذا 
يف الظِّهار ال تثبت الكفَّارة إالّ باحلنث، وهو العود يف الظِّهار، فإذا مل يعد 

  .ب الكفَّارة عليهمل جت) وهو الرجوع عن قوله(يف ظهاره 
القائلَِني بأنّ الكفَّارة جتب مبجرد : وأما دليل طاووس وجماهد

الظِّهار، وليست متعلّقة بالعود، أنّ الظِّهار هو سبب الكفَّارة، وقد 
وجد، فتجب الكفَّارة بوجوده، وألنَّ الكفّارة وجبت لقول املنكر 

لقتل والفطر يف ار والزور، وهو حيصل بالظِّهار فقط تشبيهاً بكفّارة ا
رمضان، كما أنَّ الظهار كان طالقاً يف اجلاهلية فنسخ حكمه وهو 

  .التحرمي ووجبت الكفَّارة
 العود هنا هو العود يف اإلسالم T U   V W Z ]: ومعىن قوله

  .والدخول فيه
أنه غري : أنّ العود املقصود به العود يف اإلسالم: ويناقش قوهلما
   T U ]: نا هي يف الظِّهار، والضمري يف قوله تعاىلصحيح، ألنَّ احلالة ه

                                 
 .٧/٨١، اية احملتاج ٣٥٢-٧/٣٥١املغين ) ١(
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٣٤٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

V W Zن سبحانه وتعاىل هذا بقولهراجع إىل املظاهرين، وبي  :[ P 
Q R S T U   V W Zوالشيء الذي قالوه هو كلمة .  اآلية

الظِّهار، ومعىن يعودون أي يرجعون عما قالوه، وهو التلفّظ بالظِّهار، 
، أما العود )الظِّهار(عود هو العود عن قوهلم األول وذا يتضح أنَّ املراد بال

  .واهللا أعلم. مبعىن الرجوع يف اإلسالم، فال داللة عليه هنا

  :تفسير معنى العود في آية الظِّهار
وبعد أن اتضح أنَّ سبب الكفَّارة هو العود، اختلف الفقهاء يف 

  :تفسري معىن العود على مخسة أقوال
لعود هو الوطء يف الفرج، فمىت وطئ املظاهر  أن ا:القول األول

منها لزمته الكفَّارة، وال جتب قبل ذلك إالّ أن الكفَّارة شرط حللّ الوطء، 
  .)١(وهذا القول للحنابلة يف املذهب. فيؤمر من أراد الوطء بالكفَّارة

وهذا القول للحنفية، .  أن العود هو العزم على الوطء:القول الثَّاين
مذهب املالكية، كما ذكر ابن رشد، وهو قول القاضي وأيب واملشهور من 

  .)٢(اخلطاب من احلنابلة
                                 

 .٥/٤٣٢كشاف القناع ) ١(
، وانظر بداية ٢/٤٤٧، حاشية الدسوقي ٤-٣/٣ق تبيني احلقائق شرح كرت الدقائ) ٢(

، الكايف ٨/٤٣املبدع . ١٧/٢٨٠، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٢/٧٩اتهد 
 .٣/٢٦٠يف فقه أمحد 
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٣٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أنّ معىن العود هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك :القول الثَّالث
  .)١(وهو الرواية األخرى للمالكية. العصمة

 أن العود هو اإلمساك بعد الظِّهار بزمن ميكنه أن :القول الرابع
  .)٢(وهذا القول للشافعية.  ومل يفعليطلّقها فيه،

وهذا القول . أنَّ العود هو تكرار الظِّهار مرة أخرى: القول اخلامس
  .)٣(للظَّاهرية
األدلـة
َّ

:  
 P Q R S T ]: بقوله تعاىل استدلّ احلنابلة ملذهبهم

U   V W Zاآلية .  
 ! ]:  أي يريدون العود، كقوله تعاىلU   Z ]أن معىن  :وجه الداللة

" # $ % & ' Z)الة )٤اآلية، أي إذا أردمت القيام للص.  
. إذا أردت قراءة القرآناآلية، أي  )٥(m n o Z ]: ومثله

  .والعود فعل ضد قوله

                                 
 .٢/٤٤٧، حاشية الدسوقي ٤/١١٠اخلرشي ) ١(
 .٢/١١٤، املهذب ٣/٣٥٦مغين احملتاج ) ٢(
 .٥٠-١٠/٤٩احمللى البن حزم ) ٣(
 .٦:  اآليةسورة املائدة) ٤(
 .٩٨: سورة النحل، اآلية) ٥(
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٣٥١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما–ومنه ما رواه ابن عباس 
r :))((فق عليهمت )١(.  

والعائد فيما ى . أي الراجع فيما وهبه:  احلديثفمعىن العائد يف
  .عنه فاعل املنهي عنه

  .اآلية، أي يرجعون عما وا عنه )٢(Z _ ̂ [ \ ] ]: قال تعاىل
فإذا عاد فقد فعل، . فاملظاهر حمرم للوطء على نفسه ومانع هلا منه

ا األمر بالكفَّارة عند العزم فشرطٌ للحل كاألمر بالطهارة للصالةوأم.  

 P Q R ]:  بقوله تعاىل:واستدلّ أصحاب القول الثَّاين
S T U   V W Zاآلية .  

 هو أن يأيت بضد موجب كالمه، اآليةأن العود يف  :وجه الداللة
وموجب كالمه التحرمي إلزالة امللك، وضده العزم على الوطء، وألنَّ اهللا 

  .تعاىل أمر بالتكفري عقيب العود وقبل التماس
بأنّ جمرد العزم على الوطء ال يسمى عوداً، :  االعتراض عليهوميكن

  .ألنَّ الشريعة اإلسالمية علّقت األحكام باألمور الظَّاهرة غري اخلفية

                                 
كتاب اهلبة، باب ال حيلّ ألحد يرجع يف ٥/٢٣٤صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 كتاب اهلبات، حترمي ١١/٦٤صحيح مسلم مع شرح النووي . هبته أو صدقته
 .الرجوع يف الصدقة واهلبة

 .٨: سورة اادلة، اآلية) ٢(
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٣٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

r :))قال          
((فق عليهمت )١(.  

  .فظي، فال تطابق بينهماوألنّ العزم أمر نفسي، والظِّهار قول ل
باآلية الكرمية السابقة، فمعىن اآلية ويستدلّ ألصحاب القول الثالث 

والذين يظاهرون من نسائهم مث يعزمون على اجلماع مع اإلمساك  )٢(حينئذ
وغاية ما يلزم على هذا القول حذف اإلرادة . فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

 أي أردمت Z ' & % $ ]: تعاىلوهو واقع يف القرآن الكرمي كقوله 
  .القيام إىل الصالة وحنوها

أن تشبيه املظاهر زوجته بأنها  ب:واستدلّ الشافعية ملذهبهم باملعقول
كأمه يقتضي أن ال ميسكها له زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد عن 

فه فالن عاد له وعاد فيه، أي خال: ظهاره، ألنَّ العود للقول خمالفته، يقال
  .ونقضه، وهو قريب من قوهلم عاد يف هبته

إن قول الشافعي معىن العود ترك : )٣(قال ابن العريب: واعترض عليه
  :الطالق مع القدرة عليه منقوض بثالثة أمور

                                 
 كتاب الطالق، باب الطالق يف اإلغالق ٩/٣٨٨لباري صحيح البخاري مع فتح ا) ١(

 كتاب اإلميان، باب بيان ٢/١٤٧صحيح مسلم مع شرح النووي . اخل... والكره
 .جتاوز اهللا تعاىل عن حديث النفس

 .٦/٥١٧أضواء البيان ) ٢(
 . بتصرف يسري٤/١٧٥٣أحكام القرآن البن العريب ) ٣(
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٣٥٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  . وهذا بظاهره على التراخيT Z ]أن يف اآلية الكرمية لفظة : أوالً

 ومرور  يقتضي وجود فعل من جهتهU   Z ]: أن قوله: ثانياً
  .الزمان ليس فعالً منه

أن الطالق إذا كان رجعياً ال ينايف بقاء امللك، فال يسقط : ثالثاً
  .حكم الظهار كاإليالء

من أنَّ الظِّهار ال يوجب  )١(ويؤيد هذا االعتراض ما ذكره الزيلعي
  .إمساكهاحترمي العقد حتى يكون العود 

ك ليس عوداً، ألنه ال أن اإلمسا: )٢(كما يؤيده ما ذكره ابن قدامة
  .يكون عوداً يف الظِّهار املؤقّت، فكذلك يف الظِّهار املطلق

 P Q R S T ]: بقوله تعاىلأما الظاهرية فاستدلّوا 
U   V W Zاآلية .  

أن اهللا عز وجلّ مل يوجب الكفَّارة إالّ بالعود ملا قال،  :وجه الداللة
  .ار الظِّهار مرة أخرىوما قاله هو لفظ الظهار، فاإلعادة تقتضي تكر

                                 
أفىت ودرس . جن فخر الدين الزيلعي، فقيه، حنفيهو عثمان بن علي بن حم: الزيلعي) ١(

. ه٧٤٣تويف بالقاهرة سنة . بالقاهرة من مؤلّفاته تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق
 .٦/٢٦٣، معجم املؤلفني ٤/٢١٠األعالم : انظر

 .٧/٣٥٤املغين ) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٥٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

واللّفظ ال حيتمله، ألنه لو  )١(أنَّ هذا ال خيفى فساده: واعترض عليه
بضم الياء وكسر –يعيدون القول األول : أريد به اإلعادة مرة أخرى لقيل

 من اإلعادة ال من العود، كما أن احلديث الذي رواه أبو داود -العني
رة على املظاهر ومل يسأله هل كرر الظِّهار  أوجب الكفَّاrينفيه ألنَّ النيب 

  .أو ال، ولو كان املراد به التكرار لسأله
: قال ابن العريب يف الرد على القول بأنّ معىن العود هو تكرار الظِّهار

قطعاً؛ ألنَّ قصص املتظاهرين الثابتة يف الروايات ال  )٢(بأنّ هذا باطل
بت الكفَّارة بالظِّهار والعود وهو توجب إعادة القول األول منهم، بل أوج

بعيد عن تفسريه بالتكرار، وينقضه بأنّ اهللا سبحانه وتعاىل وصفه بأنه 
منكر من القول وزور، فكيف يؤمر بتكرار هذا احملظور لتجب عليه 
الكفَّارة؟ أال ترى أن كلّ سبب يوجب الكفَّارة ال تشترط فيه اإلعادة من 

  .ىانته. قتل، ووطء يف صوم وحنوه
والذين يقولون ذلك القول املنكر مث : يف تفسريه )٣(قال أبو السعود

                                 
 .٥/٥١٦ أضواء البيان ٣/٣تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ١(
 .٤/١٧٥٣ البن العريب أحكام القرآن) ٢(
هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، فقيه، مفسر، شاعر، من : أبو السعود) ٣(

إرشاد : علماء الترك املستعربني، توىل القضاء عدة مرات، وتوىل اإلفتاء، من مؤلفاته
شذرات : انظر ترمجته يف. ه٩٨٢العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، تويف سنة 

 .٣٠٢-١١/٣٠١، معجم املؤلفني ٨/٣٩٨الذهب 
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٣٥٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

يعودون ملا قالوا أي إىل ما قالوا بالتدارك والتاليف ال بالتقرير والتكرير، 
فإنّ الالم وإىل تتعاقبان كثرياً، . )١(µ    ¶ Z ́ ]: كما يف قوله تعاىل
 Ó Ô  Õ ]: ، وقوله تعاىل)٢(Ä Å    Z ]: كما يف قوله تعاىل
Ö Z)٣(وقوله تعاىل ، :[ K L M N Z)وقوله تعاىل)٤ ، :[ 
Æ Ç   È Z)٥(.  

  : القول املختار
أن العود هو الوطء يف الفرج، فمىت وطئ : ما ذهب إليه احلنابلة

لزمته الكفَّارة، إالّ أنَّ الكفَّارة شرط حلل الوطء، فمن أراد الوطء يؤمر 
  .لتكفريبالكفَّارة، وال حيلّ له الوطء قبل ا

  .واهللا أعلم. ولعل هذا القول هو األقرب إىل الصواب

                                 
 .١٧: سورة النور، اآلية) ١(
 .٤٣: سورة األعراف، اآلية) ٢(
 .٢٣: سورة الصافات، اآلية) ٣(
 .٥: سورة الزلزلة، اآلية) ٤(
 .٣٦: سورة هود، اآلية) ٥(
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٣٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  الظِّهار املؤقّت: املبحث الثاين
أنِت علي كظهر أمي : اختلف الفقهاء يف توقيت الظِّهار بأن قال

  :شهراً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان، على أربعة أقوال
) هراً أو حنوهأنت علي كظهر أمي ش: ( إنَّ من قال لزوجته:القول األول

فإن ظهاره صحيح، فإذا مضى الوقت زال حكم الظِّهار، وحلّت املرأة بال 
وهذا القول للحنابلة، وأظهر القولني . كفَّارة، وال يكون عائداً بالوطء يف املدة

  .)١(عند الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس، وعطاء، وقتادة، والثوري، وأيب ثور
وهذا القول للحنفية، والشافعي . ا ال يكون ظهاراً أن هذ:القول الثّاين

  .)٢(يف قول، وقد عبر عنه األحناف بأنَّ الظهار باطل مبضي اليوم
.  أنه مظاهر، وليس له أن يطأ حتى يأيت بالكفَّارة:القول الثَّالث
  .)٣(وهذا القول للمالكية

  .)٤(وهذا القول لطاووس. ا قالهأن الكفَّارة ثابتة عليه، وإن بر مب: القول الرابع
األدلـة
ّ

:  
  :استدلّ الشافعية واحلنابلة بالسنة واملعقول

كنت أصيب من النساء  ما ((:  فما رواه سلمة بن صخر قال:أما السنة
                                 

 .٧/٣٤٩، املغين ٣/٢٥٨، الكايف يف فقه أمحد ٣/١١٤، املهذب ٧/٨٣اية احملتاج ) ١(
، تكملة ٢/١١٤، املهذب ٣/٤، حاشية الشليب على تبيني احلقائق ٦/٢٣٢سوط املب) ٢(

 .٣/٤٢٠، وانظر أحكام القرآن للجصاص ١٧/٣٥٤اموع الثانية 
 . ، مع التاج واإلكليل٤/١١٤، مواهب اجلليل ٢/٢٩٨املدونة ) ٣(
 .٧/٣٤٩املغين ) ٤(
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٣٥٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

ال يصيب غريي، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأيت شيئاً 
 شهر رمضان فبينا هي يب حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ )١(يتايع

... ختدمين ذات ليلة إذ تكشف يل منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها
  .)٢(رواه أبو داود.  اخل احلديث))((: قال... rفانطلقت إىل النيب 
 أنه أصاا يف الشهر rأن هذا املظاهر أخرب النيب  :وجه الداللة

  .ة لوطئه إياها، ومل يعترب عليه تقييدهالذي ظاهر منها فيه، فأمره بالكفَّار
أن هذا املظاهر منع نفسه بيمني هلا كفَّارة فصح : كما استدلّوا باملعقول

  .توقيتها كاليمني باهللا تعاىل، فإنه إن مل حينث فيها فال تلزمه كفَّارة، فكذا هنا
، وهو )٣(بأنّ موجب الظِّهار احلرمة: واستدلّ أصحاب القول الثاين

للتوقيت كاحلرمة بسبب العدة، وحرمة البيع إىل الفراغ من اجلمعة، حمتمل 
وحرمة الصيد على احملرم إىل أن حيل، واحلرمة بسبب اليمني، وهذا 

  .التحرمي ال يبقى بعد مضي الوقت
وبأنه لو شبهها مبن حترم عليه إىل وقت مل يصر مظاهراً، فكذلك إذا 

  .شبهها بأمه إىل وقت
التشبيه  )٤(بأنَّ هذه احلالة تفارق: خري من الدليل الشطر األويناقش

                                 
النهاية يف غريب . املتابعة عليهالتتايع الوقوع يف الشر من غري فكر وال روية و: يتايع) ١(

 .١/٢٠٢احلديث واألثر 
واحلديث .  كتاب النكاح، باب يف الظِّهار٦/٢٩٨سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(

 .٣٨٦حسنه الشيخ األلباين يف سنن أيب داود ص
 .٦/٢٣٢املبسوط ) ٣(
 .١٧/٣٥٤تكملة اموع الثانية ) ٤(
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٣٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ألنَّ حترمي من ال حترم عليه على التأبيد غري . مبن ال حترم عليه على التأبيد
كامل، وأما تأقيت الظِّهار فإنه حرمها يف هذه املدة حترمياً مشبهاً بتحرمي 

  .ظهر أمه على أننا مننع احلكم فيها
أن هذا اللّفظ يوجب حترمي الزوجة، فإذا وقته  ب:واستدلّ املالكية
  . )١(بزمن مل يتوقت كالطّالق

بأنَّ الظهار يفارق الطّالق، فالطالق يزيل امللك، بينما : ويناقش
  .)٢(الظِّهار يوجب حترمي الزوجة حترمياً يرفعه التكفري فجاز تأقيته
  .أما القول املروي عن طاووس فلم أقف له على دليل

طاووس بأنّ قوله ال يصح، ألنَّ اهللا جلّ جالله إمنا  قول ويناقش
أوجب الكفَّارة على الذين يعودون ملا قالوا، ومن بر وأوىف وترك العود يف 

  .)٣(الوقت الذي ظاهر فيه فلم يعد ملا قال، فال جتب عليه الكفَّارة
  :القول املختار

لظِّهار القول األول؛ ألنَّ ظهاره منكر من القول وزور، فيصح كا
املعلّق، وأما عدم الكفارة ملن بر بظهاره، فألنه مل حينث، والكفَّارة ال تلزم 

  .إالّ ملن حنث أو أراده

                                 
 .٤/٣٨املنتقى ) ١(
 .٧/٣٤٩املغين ) ٢(
  .نفس املرجع السابق) ٣(
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٣٥٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  خصال كفّارة الظِّهار ودليلها: املبحث الثَّالث
  :وهذا املبحث يشتمل على ثالثة مطالب

  خصال كفارة الظِّهار للحر املسلم: املطلب األول
  . اإلطعام– الصيام –العتق : ظهار ثالثةخصال كفَّارة ال

فمن ظاهر فعليه . )١(واتفق الفقهاء على أنَّ خصاهلا على الترتيب
عتق رقبة، فإن مل يستطع فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام 

  .ستني مسكيناً
 P Q R S T U   V W ]: والدليل عليه قوله تعاىل

X Y Z [ \ ^] _ ̀  ba c d e f g h i   j 
k l  m n o p rq s t  u v w x Z.  

حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة امرأة أوس بن : ودليلها من السنة
ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول اهللا أشكو ((: الصامت قالت

((: قال. ال جيد:  قالت))r :))فقال النيب ... إليه
((قال.  إنه شيخ كبري ما به من صياميا رسول اهللا:  قالت :

))((رواه أبو داود.  احلديث)٢(.  
                                 

، روضة الطالبني ٢/٤٤٧، الشرح الكبري ٣/٦حاشية الشليب على تبيني احلقائق ) ١(
 .٥/٤٣٣، كشاف القناع ٨/٢٩٦

 .٢٦٦سبق خترجيه يف ص) ٢(
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٣٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فاآلية الكرمية واحلديث الشريف كالمها نص صريح يف وجوب الترتيب 
بني خصال كفَّارة الظِّهار، فاهللا عز وجلّ ذكرها يف اآلية حبرف الفاء، والفاء 

  .هذه اخلصال بالنسبة للحر املسلميدلّ على الترتيب بني األشياء، و

  كفَّارة العبد املظاهر: املطلب الثاين
 h ]: وال جيزئه غريه؛ لقوله تعاىل. )١(كفَّارة العبد املظاهر الصيام

i   j k l  m Zاآلية .  
إذا مل يأذن له سيده بالتكفري باملال، ألن العبد ال يستطيع أن وهذا 

  .يعتق فهو كاملعسر من األحرار
وم فعلى قولنيأمكفري باملال، وهو غري عاجز عن الصده بالتا إن أذن له سي:  

  . )٢(وهو مذهب أكثر أهل العلم.  ال جيزئه التكفري بالعتق:القول األول
أرجو أن جيزئه، والصيام أحب : وإن كفَّر باإلطعام، فقال مالك

  .ال جيزئه إالّ الصيام: إيلّ، وأنكر ذلك ابن القاسم وقال
وهذه رواية .  إن أذن له سيده فله التكفري بالعتق:القول الثَّاين

  .)٣(للحنابلة واختارها أبو بكر، وهو مذهب األوزاعي

                                 
 .٧/٣٧٩املغين ) ١(
 .٣٨٠-٧/٣٧٩، املغين ٢/٣٠٧، املدونة ٤/١١٥البحر الرائق ) ٢(
 .٧/٣٨٠املغين ) ٣(
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٣٦١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

األدلـة
ّ

:  
بأنَّ العبد مال، وال ميلك املال، فإن : استدلّ أصحاب القول األول

كفَّارته، كفَّر باملال فقد كفَّر مبال غريه، فال جيزئه، كما لو أعتق عبد غريه عن 
  .كما أن العتق يقتضي الوالء، والوالية، واإلرث، وليس ذلك للعبد

بأن العبد إذا أذن له سيده يكون قادراً : واستدلّ اوزون للعتق
وصحة العتق ال متتنع مع . على التكفري باملال كاألحرار فجاز له ذلك

ن العتق انتفاء اإلرث كمن أعتق من خيالفه يف دينه، وألنَّ املقصود م
ختليص الرقيق من العبودية وإخراجه إىل احلرية حتى ميلك نفع نفسه، أما 

  .ما حيصل من توابع ذلك فليس مقصوداً، فال مينع من صحة العتق
  : القول املختار

عدم صحة العتق من العبد عن كفّارته، وكذلك اإلطعام ويتعين 
نه صوم يف كفَّارة، عليه أن يصوم شهرين متتابعني لآلية الكرمية، وأل

  .فيستوي فيه األحرار والعبيد
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٣٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  كفَّارة الذمي املظاهر: املطلب الثَّالث
، وال يكفّر بالصوم، )١(الذمي املظاهر يكفِّر بالعتق أو باإلطعام فقط

ألنَّ الصيام عبادة حمضة، والكافر ليس من أهلها، فال يصح منه كما ال 
  .يصح منه يف غري الكفَّارة

بالشراء، أم ا كفَّارته بالعتق، فال جيزئه إالّ رقبة مؤمنة، وال تصح
كأن يشتري رقبة مؤمنة، ألنَّ الكافر ال يصح منه شراء املسلم؛ لقول 

  .)٢(A  B C D E F Z @ ]: تعاىل
وإنما يتصور عتقه بغري الشراء، كأن يسلم عبده الكافر، أو يرث عبداً 

  .بدك املسلم عن كفاريت، فيستجيب لذلكمسلماً، أو يقول ملسلم أعتق ع
  .وتلزم الذمي نية الكفَّارة عما يكفِّر به للتمييز ال للتقرب كقضاء الدين

العتق، وقد تقدمت : اخلصلة األوىل من خصال كفَّارة الظِّهار
  .مباحثه يف الباب األول

                                 
 .٧/٣٨٣، املغين ٥/٤٣٥، كشاف القناع ٣٦٠-٣/٣٥٩تاج مغين احمل) ١(

  .١٤١: سورة النساء، اآلية) ٢(
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٣٦٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  الصيام: املبحث الرابع
  ع؟وهل اجلماع خالل صوم الشهرين قاطع للتتاب

العلم على أنَّ املظاهر إذا مل جيد رقبة أن فرضه صيام  )١(أمجع أهل
 h i   j k l  m n ]: شهرين متتابعني؛ وذلك لقوله تعاىل

o p q Zوكذلك حديث أوس بن الصامت وغريه ،.  
كما أمجعوا على أنَّ من وجد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له 

  .االنتقال إىل الصيام
الصيام إذا عجز عن أداء الرقبة، فإن كان املكفِّر وينتقل املكفّر إىل 

موسراً حني وجوب الكفَّارة ولكن ماله غائب فإن كان مرجو احلضور 
قريباً مل جيز له االنتقال إىل الصيام، ألن ذلك مبرتلة االنتظار لشراء الرقبة، 

  .كما بيناه يف كفارة اجلماع يف ار رمضان
  :ارته عن الظهار، فعلى وجهني، وكفّ)٢(فإن كان املال بعيداً

 جيوز له االنتقال إىل الصيام، ألنَّ املسيس حرام عليه قبل :الوجه األول
التكفري، ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويالً فيه إضرار بكلّ من الزوجني 

  .)٣( رواه ابن ماجه، ومالك، وأمحد وغريهم))((حلديث 
                                 

 .٣٦٣-٧/٣٦٢املغين البن قدامة ) ١(
 .٧/٣٦٤املغين ) ٢(
 أقضية، ومسند أمحد ٦٣٨موطأ مالك ص.  أحكام٢/٧٨٤سنن ابن ماجه ) ٣(

= 
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٣٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وز له االنتقال إىل الصيام لوجود األصل يف ماله  ال جي:الوجه الثَّاين
  .أشبه سائر الكفَّارات

  اجلماع خالل صوم الشهرين عن كفَّارة الظِّهار
  :هنا مسألتان

  .، وقد سبق الكالم عنهامسألة الوطء قبل التكفري
  .، وهذه حملّ البحث هنامسالة التتابع يف الصيام

ا وطء املظاهر منها يف ار الصيام اتفق مجهور العلماء على أن املظاهر إذ
  .)١(عامداً من غري عذر فقد أفطر وانقطع تتابع صيامه، وعليه استئناف الصوم

  .)٢(إن هذا جممع عليه عند الفقهاء: وقال ابن قدامة
واختلف الفقهاء يف مجاع املظاهر منها اراً ناسياً أو ليالً عامداً أو 

  :ناسياً على قولني

                                  
=  

  .٣/٧٧  ووافقه الذهيب، والدارقطين يف سننه٢/٥٧، واحلاكم يف املستدرك ٥/٣٢٧
فهذه : -بعد أن ذكر طرقه-وقال األلباين . قال ابن حجر ورواه مالك مرسالً

وهي وإن كانت ضعيفة مفرداا فإن كثرياً منها مل يشتد ضعفها ... طرق كثرية
: انظر. فإذا ضم بعضها إىل بعض تقوى احلديث ا وارتقى إىل درجة احلسن

 .٣/٤١٣، إرواء الغليل ٤/١٩٨التلخيص احلبري 
 .٨٥اإلمجاع البن املنذر ص) ١(
 .٧/٣٦٨املغين ) ٢(
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٣٦٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

 أنَّ مجاع املظاهر منها ليالً عامداً أو ناسياً أو اراً :القول األول
وهذا القول أليب . ناسياً قاطع لتتابع الصيام، وعليه أن يستأنف الصيام

  .)١(حنيفة، وحممد بن احلسن، وللحنابلة يف املذهب، واملالكية
يقطع  أنَّ اجلماع اراً ناسياً أو ليالً عامداً أو ناسياً ال :القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول للشافعية واحلنابلة يف رواية، وأيب يوسف. التتابع
  :سبب اخلالف

تشبيه كفَّارة الظِّهار بكفَّارة اليمني، أو األخذ بالشرط الذي ورد يف 
  .كفَّارة الظِّهار، وهو أداء الكفَّارة قبل املسيس

ألنَّ الكفَّارة ال يستأنف، : فمن شبه كفَّار الظِّهار بكفَّارة اليمني قال
  .يف اليمني ترفع احلنث قبل وقوعه باتفاق

  .)٣(يستأنف الصوم: ومن أخذ بالشرط قال
  :األدلـة

 h i   j k ]:  بقوله تعاىلاستدلّ أصحاب القول األول
l  m n o p q Zاآلية .  

أن النص يقتضي تقدمي الصوم على الوطء، وأن يكون  :وجه الداللة
، ومن حصل منه اجلماع أثناء الصوم فقد أخلّ بشرط الصوم خالياً عن الوطء

                                 
 .٤/١١٧، اخلرشي ٩/٢٢٧، اإلنصاف ٣/١٠تبيني احلقائق ) ١(
 .، ومرجع احلنفية السابق٨/٣٠٢روضة الطالبني ) ٢(
 .٢/٨٣بداية اتهد ) ٣(
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٣٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فإذا فات التقدمي وسقط لتعذّره وجب أن يأيت باآلخر . التتابع املنصوص عليه
  .وهو اإلخالء، ألنَّ العجز عن أحدمها ال يوجب سقوطهما

إن حترمي الوطء ال خيتص بالصيام، فاستوى : وأيد احلنابلة مذهبهم بقوهلم
  .)١( كاالعتكاف، كما أنَّ الوطء ال يعذر فيه بالنسيانفيه الليل والنهار

 بأنَّ الوطء املذكور ال يفسد به :واستدلّ أصحاب القول الثاين
الصوم، كما لو جامع غريها ذه الصفة، فكان الترتيب باقياً على حاله، 
وألنَّ يف االستئناف تأخري الكل عن املسيس، ويف املضي تأخري البعض عن 

  .كان أوىلاملسيس ف
بأنه ليس املقصود فساد الصوم ذا اجلماع أو عدمه، : ويناقش

وإنما املقصود وقوعه قبل الكفَّارة، ألنّ من شرط حلّ هذه الكفَّارة أن 
يتقدم الصوم على املسيس، وباجلماع ناسياً يف أثناء الصوم يبطل حكم 

  .)٢(الصوم املتقدم يف حق الكفَّارة
أنّ التتابع يف الصيام عبارة عن اتباع : القول الثاينة أصحاب ومن أدلّ

صوم للذي قبله من غري فارق، وهذا األمر متحقّق وإن حصل الوطء ليالً، 
والوطء إذا مل خيل بالتتابع املشترط ال مينع صحته وإجزاءه كما لو وطئ قبل 

  .الشهرين، أو وطئ أول ليله من الشهرين وأصبح صائماً

                                 
 .٣٦٨-٧/٣٦٧، املغين ٨/٦٣املبدع شرح املقنع ) ١(
 .٤/٢٦٦العناية على اهلداية ) ٢(
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٣٦٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

لتتابع بالوطء اراً ناسياً؛ فألنه أشبه ما لو أكل أو أما عدم قطع ا
  .)١(شرب ناسياً

  : القول املختار
بالنظر يف القولني السابقني ويف أدلّتهما ال يتبين يل رجحان أحدمها 
على اآلخر ألختاره، والذي يترجح عندي أن اجلماع ليالً عمداً يقطع 

ل، أما إن وطئ اراً ناسياً، فأختار التتابع نظراً لألدلَّة اليت ساقها املستد
  .القول بعدم قطع التتابع، ألنَّ النسيان معفو عن هذه األمة، وغري مؤاخذ به

  .اآلية )٢(º  » ¼ ½ Z ¹̧  ¶ ]: لقوله تعاىل
فهذا املكفِّر بالصيام إذا جامع يف ار الصيام ناسياً فال حول له وال 

لنسيان غري قاطع للتتابع، كما فأرجو أن يكون ا. قوة وخارج عن إرادته
  .أنه ثابت بعدم بطالن الصوم به يف األكل أو الشرب يف ار رمضان

  مجاع غري املظاهر منها اراً أو ليالً: املبحث اخلامس
إن جامع املظاِهر غري املظاهر منها اراً عامداً : قال صاحب املغين

  .)٣(من غري عذر أفطر، وانقطع التتابع إمجاعاً
إن وطئ غري املظاهر منها ليالً ولو عمداً، فإن التتابع ال : وأيضاً

                                 
 .٣٦٨-٧/٣٦٧غين امل) ١(
 .٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .٧/٣٦٨املغين ) ٣(
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٣٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ينقطع، وذلك ألنَّ وطء غري املظاهر منها ليالً زمن الصوم مباح له شرعاً، 
  .)١(وال خيلّ بتتابع الصوم أيام الشهرين، ألنَّ الليل ليس حمالً للصوم

  .)٢(ف فيهإن هذا مما ال خال: وقال صاحب املبدع، وصاحب املغين
أما مجاع غري املظاهر منها اراً ناسياً، فعند أكثر الفقهاء أنه ال 

وهذا القول للحنفية، واملالكية، . يقطع التتابع، وال يلزمه االستئناف
  .)٣(واحلنابلة يف قول

بأنَّ الوطء ال أثر له يف قطع تتابع : واحتج صاحب املغين لذلك
  .)٤(الصيام

نه يقطع التتابع وعليه االستئناف؛ ألنَّ الوطء ال وروي عن احلنابلة أ
  .يعذر فيه بالنسيان

إنه إن وطئ غري املظاهر منها اراً ناسياً عليه أن : وقال يف املدونة
يقضي يوماً مكانه ويصله بالشهرين، فإن مل يفعل استأنف صيام 

  .)٥(الشهرين
  .وقد تقدمت يف الباب األول أكثر مباحث الصيام

                                 
  .، املغين املرجع السابق٨/٣٠١، روضة الطالبني ٣/٢٣٩العناية ) ١(
 .، واملرجع السابق٦٤-٨/٦٣املبدع شرح املقنع ) ٢(
 .٣/٢٧١، الكايف ٤/١١٧، اخلرشي ٤/٢٦٦شرح فتح القدير ) ٣(
 .٧/٣٦٨املغين ) ٤(
 .٢/٣٠٨املدونة ) ٥(
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٣٦٩ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  اإلطعام: بحث السادسامل
اإلطعام هو اخلصلة الثالثة من خصال كفارة الظِّهار، وال يطعم عن 

وهذا حمل اتفاق بني . الكفَّارة إالّ إذا مل جيد رقبة ومل يستطع الصيام
  .)١(الفقهاء األربعة، وقد ذكر ابن قدامة اإلمجاع على هذا

 P Q R S T U   V W ]:  قوله تعاىلوالدليل عليه
X Y ...h i   j k l  m  ...s t  u v w 

x Zاآلية  .  
 حينما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خويلة بنت rوقوله 

 ))r((: مالك، فقد جاء يف احلديث
((: قال. إنه شيخ كبري ما به من صيام! يا رسول اهللا: فقالت زوجته

((ه أبو داود روا.  
أن الشريعة اإلسالمية بينت أنّ خصال  :وجه الداللة من اآلية واحلديث

الكفَّارة ثالث، والثالثة هي اإلطعام، وأنه ال يشرع يف اإلطعام إالّ بعد عدم الرقبة، 
  .وعدم االستطاعة على الصوم، فبعد هذا ال بأس أن يشرع يف اإلطعام

وع الذي يدفع إليهم اإلطعام هو كما اتفقوا على أن العدد املشر
  .)٢(ستون مسكيناً بنص القرآن والسنة السابقني آنفاً

  :وهذا املبحث حيتوي على مطلبني

                                 
 .٣/١٠، تبيني احلقائق ٢/١١٨، املهذب ٤/١٢٠، اخلرشي ٧/٣٦٨املغين ) ١(
 .مراجع الفقهاء السابقة) ٢(
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٣٧٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  مىت  ينتقل املكفِّر إىل اإلطعام: املطلب األول
اهلرم، وشدة الشبق  )١(من األسباب املؤدية إىل العجز عن الصوم

  ).ها الصرب عنهوهو شهوة اجلماع اليت ال يستطيع صاحب(
ومما يدلّ على أنّ اهلرم سبب من األسباب اليت ينتقل معه إىل 

د يف السنة املطهرة ما جاء يف ظهار أوس بن الصامت من راإلطعام ما و
 ))r((: امرأته، فقد ورد يف احلديث

((: قالإنه شيخ كبري ما به من صيام؟ ! يا رسول اهللا: قالت
((رواه أبو داود وغريه.  احلديث)٢(.  

أنها ملا قالت له إنه شيخ كبري ما به من صيام اقتنع  :وجه الداللة
rواحلديث وإن تكلّم .  بأن ذلك عذر يف االنتقال من الصوم إىل اإلطعام

  .فيه فإنه ال يقل بشواهده عن درجة االحتجاج
ما جاء يف حديث سلمة بن :  أن شدة الشبق عذروأما الدليل على

وهل :  قال))((:  قال لهrأنّ النيب : صخر يف آخره
((: قال! أصبت الذي أصبت إالّ من الصيام    

((رواه أبو داود.  احلديث)٣(.  

                                 
 .٣٦٩-٧/٣٦٨املغين ) ١(
 .٢٦٦سبق خترجيه ص) ٢(
 .٣٦٠سبق خترجيه ص) ٣(
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٣٧١ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

((:  ملا قال لهrأن الرسول  :وجه الداللة (( أخربه 
الرجل أنَّ مجاعه يف زمن الظِّهار، إمنا جاءه من  عدم صربه عن اجلماع، 
ألنه ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة فيجامع يف النهار، فلما 

 بعذره rظاهر غلبته الشهوة فجامع يف زمن الظِّهار، فاقتنع الرسول 
  .وأباح له االنتقال إىل اإلطعام

 أن ينتقل املكفّر إىل اإلطعام إذا عجز عن الصيام ملرض، وإن كان وجيوز
، s t  u v w x Z ]: مرجو الربء لدخوله يف قوله تعاىل

  .وألنه ال يعلم له اية كالشبق
وال جيوز أن ينتقل ألجل السفر، ألنَّ السفر ال يعجزه عن الصيام 

  .وله اية ينتهي إليها وهو من األفعال االختيارية
  هل الوطء خالل اإلطعام قاطع للتتابع: املطلب الثَّاين
  :للعلماء قوالن
 أنَّ الوطء خالل اإلطعام ال يقطع تتابع اإلطعام، وعليه :القول األول

  .)١(االستمرار يف إطعامه، وبه قال اجلمهور، وابن املاجشون من املالكية
ابع وعليه استئناف  أن الوطء خالل اإلطعام قاطع للتت:القول الثَّاين

  .)٢(اإلطعام، وبه قال املالكية ما عدا ابن املاجشون

                                 
، ٨/٣٠٦، روضة الطالبني ٢/٤٥١، حاشية الدسوقي ٤/٢٧٢العناية على اهلداية ) ١(

 .٣٧٣-٧/٣٧٢املغين 
 .٢/٦٠٧، الكايف يف فقه أهل املدينة ٢/٤٥١حاشية الدسوقي ) ٢(
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٣٧٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلـة
َّ

:  
 بأنَّ النص يف اإلطعام مطلق غري مقيد مبا قبل استدلّ اجلمهور

املسيس، فيجري على إطالقه خبالف العتق والصيام، فقد نص على عدم 
  .هماالتماس قبل كلّ  منهما، فمن هنا حصل الفرق بني كلّ من

أنَّ اإلطعام أحد خصال كفَّارة الظهار وجامع يف : واستدلّ املالكية
  .، فكان حكمها تقدمها على الوطء كالعتق والصيام)١(أثناء هذه الكفَّارة

أن العتق والصيام منصوص على أنهما : وميكن االعتراض عليه
لى أن يتقدمان على املسيس، أما اإلطعام فال شرط للمسيس قبله، فدلّ ع

  .املسيس ليس شرطاً يف اإلطعام
  : القول املختار

مذهب اجلمهور؛ ألنَّ إطعامه الواقع قبل مجاعه حيتاج  بطالنه إىل 
  .واهللا أعلم. دليل جيب الرجوع إليه، وال دليل هنا

  .املباحث األخرى املتعلِّقة باإلطعام تقدمت يف الباب األول

                                 
  .٤/٤٦املنتقى ) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٧٣ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

ة بتعدد الظِّهار بكلمة أو هل تتعدد الكفَّار: املبحث السابع
  كلمات على نسائه؟

: ذهب مجهور الفقهاء ومنهم األئمة األربعة إىل أن من قال لنسائه
  .أننت علي كظهر أمي أنه مظاهر

  . واختلفوا يف الكفَّارة هل تتعدد بتعدد الزوجات أو بتعدد األلفاظ
  :وهذا املبحث يشتمل على ثالثة مطالب

  ظاهر من نسائه بكلمة واحدةمن : املطلب األول
  :للفقهاء قوالن
 أن من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة جتزئه كفَّارة :القول األول
وهذا القول للمالكية، والشافعي يف القدمي، واحلنابلة . واحدة عن اجلميع

  .)١(يف املذهب
ة، وهذا القول للحنفي.  يلزمه لكلّ واحدة منهن كفَّارة:القول الثَّاين

  .)٢(والشافعي يف اجلديد، واحلنابلة يف رواية
األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول باألثر، واملعقول

                                 
 .٩/٢٠٧، اإلنصاف ٢/١١٥، املهذب ٢/٢٩٩، املدونة ٤/١٠٨اخلرشي ) ١(
، املبدع ٣/٣٥٨، مغين احملتاج ٤/٢٥٦، اهلداية على البداية ٣/٦تبيني احلقائق ) ٢(

٨/٤٥. 
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٣٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، فالقول بكفَّارة واحدة عن اجلميع مروي عن عمر بن أما األثر
اخلطَّاب، وعلي بن أيب طالب، وال خمالف هلما من الصحابة، فكان 

  .)١(طيبذكره ابن قدامة والقر. إمجاعاً
، أنَّ الظِّهار كلمة جتب مبخالفتها الكفَّارة، فإذا واستدلّوا باملعقول

وجدت يف مجاعة أوجبت كفَّارة واحدة، كمن حلف باهللا على مجاعة فال 
تلزمه إالّ ميني واحدة، وألنَّ ميينه وظهاره كالمها واحد، فال يلزمه إالَّ 

  .كفَّارة واحدة
 بأنَّ الظِّهار حترمي لكلّ واحدة :واستدلّ أصحاب القول الثَّاين

منهن، فال حتلّ له أي منهن حتى يكفِّر، أما وقد وجد الظِّهار وسببه وهو 
العود يف حق كلّ واحدة منهن، فيلزم لكلّ واحدة كفَّارة كما لو أفرد 

  .واحدة منهن بالظِّهار
  :القول املختار

وقد . بكلمة واحدةالقول بكفَّارة واحدة على من ظاهر من نسائه 
روى عن الصحابة بدون خمالف، كما أن فيه موافقة لسماحة الشريعة 

  .واهللا أعلم. اإلسالمية

                                 
 .١٧/٣٧٨ن للقرطيب ، اجلامع ألحكام القرآ٧/٣٥٧املغين ) ١(
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٣٧٥ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  من ظاهر من نسائه بكلمات: املطلب الثَّاين
  :اختلف العلماء يف ذلك على قولني

 أنَّ الكفَّارات تتعدد بتعدد الكلمات وإليه ذهب :القول األول
  .)١(اجلمهور

وبه قال الشافعية .  أنه تكفيه كفَّارة واحدة عن اجلميع:الثَّاينالقول 
  .)٢(يف وجه واحلنابلة يف رواية

األدلـة
َّ

:  
على أعيان متفرقة، فكان  )٣(بأنها أميان متكررة: استدلّ اجلمهور

لكلّ واحدة كفَّارة، كما لو كفّر مث ظاهر، أو ظاهر من أنكحة أربعة، 
 يوجب الكفَّارة، فتعدد الكفّارة بتعدده يف احملال وألنَّ الظِّهار معىن

املختلفة، كما أنها أميان ال حينث يف إحداها باحلنث يف األخرى، فال 
  .تكفِّرها كفَّارة واحدة

  :استدلّ القائلون بعدم التعدد باألثر، واملعقول
 أن عليه كفَّارة tفقد روى عن عمر بن اخلطّاب : أما األثر

  .)٤(واحدة
                                 

 .٣/٢٦١، الكايف يف فقه أمحد ٥/٢٧٨، األم ٢/٢٩٩، املدونة ٦/٢٢٦املبسوط ) ١(
 .٣/٢٦١، الكايف يف فقه أمحد ١٧/٣٦٣تكلمة اموع الثانية ) ٢(
 .٣٥٨-٧/٣٥٧املغين ) ٣(
 .مل أقف على ختريج هذا األثر، وإمنا األثر الثابت عنه كما سبق يف املسألة السابقة) ٤(
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٣٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فألنَّ كفَّارة الظِّهار حق هللا تعاىل فال تتكرر لتكرر : وأما املعقول
  .سببها كاحلدود

بأنَّ كفَّارة الظِّهار تفارق احلدود، ألنَّ احلدود فيها : واعترض عليه
  .معىن العقوبة اليت تدرأ بالشبهات خبالف كفَّارة الظِّهار

  : القول املختار
مة من تلك الكلمات منكر من القول القول بالتعدد؛ ألنَّ كلّ كل

  .وزور، فتقتضي أنَّ لكل كفَّارة
  :إذا كرر الظِّهار على زوجته: المطلب الثَّالث

العلم إىل أنه  )١(إذا ظاهر الرجل من زوجته مراراً، فذهب أكثر أهل
إذا مل يكفّر تكفيه كفَّارة واحدة، ألنَّ اليمني الثَّانية مل تؤثر حترمياً يف 

  .، فال جتب ا كفَّارة الظِّهار كاليمني باهللا تعاىلالزوجة
إذا ظاهر الرجل من امرأته مرتني أو : قال )٢(إالَّ أن اإلمام الشافعي

ثالثة يريد بكلّ واحدة منهن ظهاراً غري صاحبه قبل أن يكفِّر فعليه بكلّ 
طالق تظاهر كفَّارة، كما يكون عليه يف كلّ تطليقة تطليقة، ألنَّ التظاهر 

  .)٣(ووافقه احلنابلة يف رواية. جعل املخرج فيه كفَّارة
أما إذا ظاهر وكفّر، مث ظاهر، فعليه كفَّارة أخرى؛ ألنها أثبتت يف 

  .احملل حترمياً أشبهت األوىل
                                 

 .٧/٣٥٨، املغين ٤/١٠٨اخلرشي ) ١(
 .٥/٢٧٨األم ) ٢(
 .٣/٢٦٢الكايف يف فقه أمحد ) ٣(
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٣٧٧ في كفَّارة الظهار: الباب الثَّاني

  االعتبار بالكفَّارة يف حالة الوجوب أم يف حالة األداء: املبحث الثَّامن
ملعترب فيها وقت وجوا أم وقت اختلف الفقهاء يف الكفَّارة، هل ا

  :أدائها؟ أم أغلظ األحوال؟ على ثالثة أقوال
 يعترب يف الكفَّارة حال وجوا على املكفِّر ال وقت :القول األول

  .)١(وهذا القول للحنابلة يف املذهب، والظاهرية، وللشافعي يف قول. أدائها
وهذا . ال وقت وجوا املعترب يف الكفَّارة وقت أدائها :القول الثَّاين

  .)٢(القول للحنفية واملالكية، والشافعي يف األظهر
وبه .  املعترب يف الكفَّارة أغلظ حاليت الوجوب واألداء:القول الثَّالث

  .)٣(قال الشافعي يف قول، واحلنابلة يف رواية
األدلة
َّ

  
 بأنَّ الكفَّارة وجبت عقوبة، :استدل القائلون باعتبار الوجوب

الدليل عليه أنَّ سبب وجوا اجلناية، سواء ظهاراً أو قتالً أو وطئاً يف ار و
رمضان، أو حنثاً، وتعليق الوجوب باجلناية تعليق احلكم بوصف مناسب، 

على وجه الطهرة، كاحلد،  )٤(فيحال عليه، كما أنَّ الكفَّارة حق جتب
  .نافكما أنَّ املعترب يف احلد حالة وجوبه عليه، فكذا ه

                                 
، احمللى البن حزم ٣/٢٦٤، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٥/٤٣٤كشاف القناع ) ١(

 .١٧/٢٦٨، تكملة اموع الثانية ٣/٣٦٥، مغين احملتاج ٦/٢٠٢
، املدونة ٤/١١٥دوي ، اخلرشي مع هامشه للع٤/٢٦٦العناية على اهلداية ) ٢(

 .٣/٣٦٥، مغين احملتاج ٧/٩٤، اية احملتاج ٣٠٧-٢/٣٠٦
 .، مع مراجعهم السابقة٩/٢١٠، اإلنصاف ٢/١١٦املهذب ) ٣(
 .٧/٣٨١املغين ) ٤(
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٣٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 بأنَّ الكفَّارة عبادة هلا بدل من غري واستدلّ القائلون باعتبار األداء
  .جنسها، فيعترب فيها حال األداء كالوضوء

فعله،  )١(بأنه ليس االعتبار بالوضوء حالة األداء، فإن أداءه: ونوقش
واالعتبار ليس به، وإمنا بأداء الصالة وهي غري الوضوء، كما أنّ من تيمم مث وجد 

  .املاء بطل تيممه، خبالف مسألتنا، لو صام مث قدر على العتق مل يبطل صومه
بأنّ الكفَّارة حق جتب : واستدلّ القائلون باعتبار أغلظ األحوال

يف ذمة املكفِّر بتوفّر املال، فأي وقت قدر على اإلعتاق لزمه أن يعتق، 
فيعترب فيه أغلظ األحوال كاحلج.  

 واجبة يف العمر مرة واحدة، فجميع بأنّ احلج عبادة: ونوقش
  .وقت هلا، فمىت قدر عليه يف أي وقت وجب خبالف مسألتنا )٢(العمر

كما أنَّ االعتبار بأغلظ األحوال يبطل بالعبد إذا وجبت عليه 
الكفَّارة وهو عبد مث أعتق فإنه ال يلزمه االنتقال إىل العتق حبجة أنه أصبح 

  .حراً وقت أدائه لكفّارته
  : القول املختار

  .القول باعتبار حالة الوجوب، ومما يؤيده أن الكفَّارة ختتلف باليسار واإلعسار
وعلى هذا إذا وجبت الكفَّارة على العبد مث عتق فعليه الصوم وال 

  .جيزئه غريه

                                 
 .املرجع السابق) ١(
 .نفس املرجع السابق) ٢(
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الباب الثالث
َّ

كفارة اليمني: 
َّ

  

  :ويشتمل على فصلني
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  :ويشمل على أربعة مباحث

. يف تعريف اليمني ومشروعيتها وسبب نزول آية األميان: املبحث األول
  :ويشتمل على ثالثة مطالب

  .تعريف اليمني لغة وشرعاً: املطلب األول
  .مشروعيتها واألصل فيه: ايناملطلب الثَّ

  .سبب نزول آية األميان: املطلب الثَّالث
  :ويشتمل على مطلبني. االستثناء يف اليمني: املبحث الثَّاين

  .ما يؤثر يف اليمني من استثناء أو مشيئة: املطلب األول
  .حقيقة االتصال بني االستثناء واليمني: املطلب الثَّاين

  :ويشتمل على مطلبنيح اليمني؟ ممن تص: املبحث الثَّالث
  .ميني املكره: املطلب األول
  .ميني الكافر: املطلب الثَّاين

ويشتمل على . أقسام اليمني وما يوجب الكفَّارة منها: املبحث الرابع
  :أربعة مطالب

  .اليمني املنعقدة، تفسريها، وحكمها: املطلب األول
  . وحكمهاميني اللّغو، تفسريها،: املطلب الثَّاين
  .اليمني الغموس، تفسريها، وحكمها: املطلب الثَّالث
  هل جتب الكفَّارة يف اليمني الغموس أو ال؟: املطلب الرابع
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٣٨٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  املبحث األول
  تعريف اليمني لغة وشرعاً: املطلب األول

  :اليمين لغة
: وله تعاىلـني القوة والقدرة، ومنه قـان وغريه، واليمـيد اإلنس

[ \ ] ^ Z)ة، ألنَّ قوة كلّ شيء . اآلية )١فأقام اليمني مقام القو
  .لبعض العلماء )٢(وهذا قول. يف ميامنه

 )٤(Z 6 5 4 ]: اليمني يف قوله تعاىل )٣(كما فسر ابن عباس
  .اآلية، أي كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا ألنا كنا أذالء وكنتم أعزاء

  .)٥(وتطلق اليمني على احللف والقسم
واليمني مؤنثة، وجعها أميان، ومسيت بذلك ألنهم كانوا إذا حتالفوا 

  .يتماسحون بأمينهم، أي يضرب كل منهم ميينه على ميني صاحبه
وأمين اسم وضع للقسم، وتدخل عليه الالم لتأكيد االبتداء، فتقول 

                                 
 .٤٥: سورة احلاقة، اآلية) ١(
 .٥/٢٨٦ة فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراي) ٢(
 .٤/٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٣(
 .٢٨: سورة الصافات، اآلية) ٤(
، أساس البالغة ٥/٨٤١، معجم منت اللغة ٧٤٥-٧٤٤خمتار الصحاح ص) ٥(

 .٢/٥٦٣للزخمشري 
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٣٨٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ألمين اهللا ألفعلن كذا، كما تقول لعمر اهللا، وربما حذفت منه الياء، 
  . أم اهللا، واألصل يف ذلك كلّه ميني اهللافتقول

 أي استحلفته، ويامنوا وتيامنوا، أي خذوا )١(استيمنته: وتقول
  .اجلانب اليمني، ووالة ميامنه، وأمين الرجل أي أتى اليمني
  :فمن تفسري اللّغويني لليمني يتبين أنّ هلا ثالث معاٍن

  .يد اإلنسان اليمىن: األول
  .قدرةالقوة وال: الثَّاين
  .احللف والقسم، وهو ما خيتص ببحثنا يف هذا الباب: الثَّالث

  :تعريف اليمين شرعاً
 منها ما هو شامل، ومنها ما )٢(عرف الفقهاء اليمني بعدة تعريفات

  .هو قاصر

                                 
  .٢/٥٦٣، أساس البالغة للزخمشري ٥/٨٤١، معجم منت اللغة ٧٤٤خمتار الصحاح ص) ١(
أنها عبارة عن عقد يقصد منه تقوية عزم احلالف على الفعل ب: عرف احلنفية اليمني) ٢(

  .٣/١٠٧تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق . أو الترك
بربط العقد مبا هو معظم حقيقة أو اعتقاداً على شيء : كما عرفها املالكية -

  .٢/٦٤٢أحكام القرآن البن العريب . باالمتناع أو الترك أو اإلقدام على الفعل
بأا حتقيق أمر غري ثابت سواء كان نفياً أو إثباتاً، : عية فعرفوا اليمنيأما الشاف -

 .٤/٣٢٠مغين احملتاج . مستقبالً أو ماضياً، ممتنعاً أو غري ممتنع، صادقاً أم كاذباً
هي احللف على شيء مستقبل يراد حتقيقه خبرب : اليمني: أما احلنابلة فقالوا -

 .٦/٢٢٦شاف القناع ك. ممكن، سواء كان فعالً أو تركاً
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٣٨٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

بأنها احللف مبا هو معظّم على أمر : ولكن ميكن أن تعرف اليمني
  .بالًبوقوعه أو عدمه، سواء كان ماضياً أو مستق

  مشروعيتها: املطلب الثَّاين
اليمني مشروعة، وشرعها رب العزة واجلالل، فاهللا سبحانه أقسم 

، )١(B C D E F Z ]: قوله تعاىل: ببعض خملوقاته، فمن ذلك
 ! ]: ، وقوله تعاىل)٢(Z  & % $ # " ! ]: وقوله تعاىل

" # Z)واألمثلة على ذلك كثرية ال نستطيع حصرها. )٣.  
 باحللف يف ثالثة مواضع من rحانه وتعاىل أمر نبيه حممداً واهللا سب
  :القرآن الكرمي

 Û Ü ÞÝ ß à á â äã å æ ]: قال تعاىل
ç Z)٤( ،وقوله تعاىل :[ ¦ § ̈   © Z)وقوله تعاىل، )٥ :[ O 

P Q R Z)٦(.  
                                 

 .٢، ١: سورة الضحى، اآلية) ١(
 .٢، ١: سورة الشمس، اآلية) ٢(
 .١: سورة الربوج، اآلية) ٣(
 .٥٣: سورة يونس، اآلية) ٤(
 .٧: سورة التغابن، اآلية) ٥(
 .٣: سورة سبأ، اآلية) ٦(
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٣٨٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ال ينبغي اإلكثار من احللف باهللا تعاىل حتى ال : ومن العلماء من قال
احة إىل حكم الكراهة، وقد ذم اهللا عز وجلّ املفرطني خيرج عن حكم اإلب

  .)١(Z ± °          ̄ ® ¬ ]: يف احللف واملكثرين منه، فقال تعاىل
ومن العلماء من قال بأنّ األميان كلّها مكروهة مستدلني بقوله 

  . اآلية)٢(Ç È É Ê Ë Z ]: تعاىل
 تكون دليالً هلم ولكن ميكن القول بأنَّ اآلية املستدلّ ا ال تصلح أن
أي ال جتعلن اهللا : )٣(بكراهة األميان، ولكن معناها كما ذكر ابن عباس

  .عرضة ليمينك أن ال تصنع اخلري ولكن كفّر عن ميينك واصنع اخلري
 tعن أيب موسى األشعري  )٤(كما يؤيده ما ثبت يف الصحيحني

r ))قال رسول اهللا : قال
((.  

وقد كان أحدهم حيلف أن ال يصل رمحه، وال يصلح بني الناس 
ألجل أن يرب يف قسمه، فنهوا عن ذلك ذه اآلية اليت تدلّ على أن ال 

                                 
 .١٠: سورة القلم، اآلية) ١(
 .٢٢٤: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .١/٢٦٦عظيم البن كثري تفسري القرآن ال) ٣(
، كتاب كفّارات األميان، باب الكفَّارة ١١/٦٠٨صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(

 كتاب األميان، من ١١/١١٢صحيح مسلم مع شرح النووي . قبل احلنث وبعده
 .حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٨٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  .جتعلوا أميانكم باهللا مانعة لكم من الرب والصلة واإلصالح بني الناس
 كان يقسم يف الس الواحد عدة مرات، فلو كان rوقد ثبت أنَّ النيب 
 أبعد الناس عن هذا األمر، ومن أمثلة ذلك ما قاله rهذا مكروهاً لكان النيب 

((يف خطبة الكسوف 
((رواه البخاري ومسلم )١(.  

 ))((:  قالrوما روى أنَّ رسول اهللا 
  .)٢(رواه أبو داود

 Z ± °          ̄ ® ¬ ]: وأما ما استدلّ به املخالف من قوله تعاىل
وأنّ فيها ذماً للمكثرين من احللف، فهذا صحيح ولكن املراد باحلالّف 

ي جيترئ على أمساء اهللا تعاىل باستعماهلا يف كلّ وقت يف غري املهني الذ
  .حملّها، أما ما يستعمله املرء يف حملّه فال بأس ملا فيه من تعظيم ألمساء اهللا

فيتضح من هذا كلّه أن األميان مشروعة وال بأس بتكرارها إذا تطلّب 
إذا كانت املوقف ذلك، وكانت يف صدق وإجالل لرب العزة واجلالل، أما 

  .إلجناز أمر، فال داعي لإلكثار حتى ال يقع يف احلنث عند عدم الوفاء ا

                                 
قة يف  كتاب الكسوف، باب الصد٢/٥٢٩صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

، كتاب كسوف، باب ما ٦/١٩٨صحيح مسلم مع شرح النووي . الكسوف
 . يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارrعرض على النيب 

، كتاب األميان، باب االستثناء يف اليمني بعد ٩/١٦٧سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(
اك عن أسنده غري واحد عن شريك عن مس: السكوت وقد رواه مرسالً، وقال

 .٤/١٦٦قال أبو حامت واألشبه إرساله التلخيص احلبري . عكرمة عن ابن عباس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

والعلماء متفقون على مشروعية األميان باجلملة، ألنَّ فيها تعظيماً 
ألمساء اهللا تعاىل وصفاته، وتقوية للمواثيق والعهود، عالوة على ما ورد 

  .كما سبق بذلك rبنص القرآن على قسم اهللا وأمره للرسول 
، أما يف األمم )١(وكفّارة اليمني مل تكن مشروعة إالّ يف هذه األمة

السابقة فليس يف اليمني إالّ الرب أو احلنث، كما كان يف أول اإلسالم قالت 
 مل يكن أبو بكر حينث يف اليمني حتى أنزل اهللا -رضي اهللا عنها–عائشة 

  .كن مشروعة يف أول اإلسالمكفَّارة اليمني، فدلّ هذا على أنها مل ت
 , ]: فقد ذكر لنا اهللا تبارك وتعاىل يف قصة أيوب قوله تعاىل

- . / 0 1 2 Z)اآلية)٢ .  
فبتأمل هذه اآلية علم أن هذه الفتيا خاصة احلكم، فإنها لو كانت 
عامة احلكم مل خيف على نيب كرمي موجب ميينه، ومل يكن يف اقتصاصها 

: ، ومما يدلّ على اختصاصها م قوله تعاىل يف آخر اآليةعلينا كبري عربة
[ 4  5 6 Z . ،وهذه اجلملة خرجت خمرج التعليل كما يف نظائرها

فعلم أنَّ اهللا سبحانه وتعاىل إنما أفتاه ذا جزاًء له على صربه وختفيفاً عن 
الفتيا امرأته ورمحة ا، ألنَّ هذا موجب اليمني، وأيضاً فإن اهللا أفتاه ذه 

  .لئال حينث كما أخرب تعاىل
                                 

 .٢٢٢-٣/٢٢١إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(
 .٤٤: سورة ص، اآلية) ٢(
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٣٨٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :األصل في مشروعية اليمين
  :األصل يف مشروعيتها الكتاب، السنة، اإلمجاع

£ ¤ ¥ ¦ §̈  ©  ]: أما الكتاب، فقوله تعاىل
 ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯® ¬ « ª
 Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼   » º ¹ ¸
 Õ Ô Ó Ò  Ñ         Ð ÏÎ Í ÌË Ê É       È

Ö Z)١(.  
        * ( ) ' & % $ # " ! ]: اىلوقوله تع

,+ - . / Z)وغري ذلك من األدلّة .)٢.  
((:  قالrفما رواه أبو موسى األشعري، أنَّ رسول اهللا : أما السنة


(( .متفق عليه)٣(.  

                                 
 .٨٩: سورة املائدة، اآلية) ١(
 .٢٢٥: سورة البقرة، اآلية) ٢(
ان، باب االستثناء  كتاب كفارات األمي١١/٦٠١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

 باب ندب من  كتاب األميان١١/١١٠رح النووي صحيح مسلم مع ش. يف اليمني
  ...حلف مييناً فرأى غريها

 .))((: وانفرد البخاري برواية
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٣٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

:  قالrعن أيب موسى األشعري أنّ رسواهللا  )١( الشيخانرواهوما 
))

((.  
ت فأمجعت األمة اإلسالمية على مشروعية اليمني وثبو: أما اإلمجاع

  .)٢(أحكامها

  سبب نزول آية األميان: املطلب الثَّالث
 a ]أنه ملا نزلت : آية األميان )٣(إن سبب نزول: قال ابن عباس

b c d e f g h i j Z)يف القوم الذين كانوا حرموا  )٤
كيف نصنع بأمياننا ! يا رسول اهللا: النساء، واللحم على أنفسهم، قالوا

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]:  عز وجلّاليت حلفنا عليها؟ فأنزل اهللا

© ª « ¬ ¯® ° ± ² ³  ́µ ¶ 
¸ ¹ º »          ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç 

                                 
 .٣٩٠سبق خترجيه يف ص) ١(
 .٨/٦٧٦املغين ) ٢(
، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٢/٧٢، فتح القدير ٥/١٠تفسري القرطيب ) ٣(

 .٣/٢٢٥، أحكام القرآن للهراس ٢٦٥-٦/٢٦٤
 .٨٧: سورة املائدة، اآلية) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٩١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

È       É Ê ÌË Í ÏÎ Ð         Ñ  Ò Ó Ô Õ 
Ö Z)١(.  

  .فأنزلت هذه اآلية بسببهم: قال ابن عباس
إذا أتيتم باليمني مث ألغيتموها بإسقاط : واملعىن على هذا القول

فال يؤاخذكم اهللا بذلك، وإنما يؤاخذكم مبا أقمتم عليه حكمها بالتكفري 
  .وهذا يدلّ على أنّ احللف ال حيرم شيئاً. فلم تلغوه بالكفَّارة

بن رواحة كان له أيتام  )٣(أنَّ عبداهللا: )٢(وروى أنّ سبب نزول اآلية
: وضيف فانقلب من شغله بعد ساعة من اللّيل فقال أعشيتم ضيفي؟ قالوا

وما أنا بالذي يأكل، : ال واهللا ال آكله اللّيلة، فقال ضيفه: الفق. انتظرناك
 rوحنن ال نأكل، فلما رأى ذلك أكل وأكلوا، مث أتى النيب : وقال أيتامه

  . فرتلت اآلية))((: فقال له. فأخربه

                                 
 .٨٩: سورة املائدة، اآلية) ١(

 .٥/٩، تفسري الطربي ٦/٢٦٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(

، شهد  بن ثعلبة اخلزرجي، األنصاري، الشاعر، أحد السابقنياهللا بن رواحة عبد) ٣(
العقبة وكان نقيب بين احلارث بن اخلزرج وشهد مع رسول اهللا املشاهد كلها، 

، تقريب التهذيب ٣/١٥٦أسد الغابة : انظر ترمجته يف. ه٨حىت استشهد مبؤتة سنة 
 .١٧٣ص
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٣٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  االستثناء يف اليمني: املبحث الثّاين
. إن شاء اهللا: ب للحالف أن يقول يف اليمني جائز، ويستحاالستثناء

  .)١(j k l m n o p q r s t u Z ]: لقوله تعاىل
  :وهذا املبحث فيه مطلبان

  ما يؤثر يف اليمني من استثناء أو مشيئة: املطلب األول
إن شاء اهللا فقد استثىن، : العلماء على أنَّ من حلف فقال )٢(أمجع

  .ومن استثىن مل حينث
r :))قال رسول اهللا :  قالtواه أبو هريرة  رما: والدليل عليه

((رواه الترمذي )٣(.  
((:  قالr أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما–وما رواه ابن عمر 

((رواه الترمذي وأمحد )٤(.  

                                 
 .٢٤، ٢٣: سورة الكهف، اآلية) ١(
 .٨/٧١٥املغين ) ٢(
واحلديث . تثناء يف اليمني أبواب النذور واألميان، باب االس٣/٤٣سنن الترمذي ) ٣(

 .٨/١٩٦صححه األلباين يف اإلرواء 
 أبواب النذور واألميان، باب االستثناء يف اليمني، أمحد ٣/٤٤سنن الترمذي ) ٤(

، كتاب اليمني والنذر، باب االستثناء يف ) ترتيب املسند للساعايت١٤/١٧١(
 .٢/١٠٦وقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري . اليمني

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٩٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

: قاال )١(إلمامني مالك والشافعيإالَّ أنّ ا. فعلى هذا ال كفَّارة عليه
إن أراد ذا االستثناء الثنيا فهو كذلك، وإن مل يرد الثنيا وإنما قال ذلك 

 j k l m n o p q r s t u Z ]: لقول تعاىل
  . إذا حنثالكفَّارةفعليه 

  . قاهلا استهتاراً أو سهوا فعليه الكفّارة عند الشافعيةمنوكذا 
أن يكون االستثناء متصالً باليمني من : اءويشترط لصحة االستثن

غري فصل ببينهما بكالم أجنيب، أو يفصل بينهما سكوت ميكنه الكالم 
فيه، أما السكوت النقطاع نفسه أو صوته أو حدوث سعال ال مينع صحة 

وهو قول أكثر أهل العلم، ويشترط أن يقصد حلّ اليمني، فلو . االستثناء
  .ض إىل اهللا أو التأدب فال ينفعه هذا االستثناء أو التفوياليمنيقصد تأكيد 

وهو قول . وال ينفعه االستثناء بالقلب )٢(ويشترط أن يستثين بلسانه
 عامة أهل العلم، ألنَّ النيبrقال  :))   ((اخل  .

وروى . والقول هو النطق، وألنَّ اليمني ال تنعقد بالنية، فكذلك االستثناء
محد أن احلالف إن كان مظلوماً فاستثىن يف نفسه فيجوز إذا خاف عن أ

  .على نفسه؛ ألنَّ ميينه غري منعقدة
إالّ : وجيري جمرى االستثناء مبشيئة اهللا مشيئة غريه، كقول احلالف

أن يشاء فالن، كما أن االستثناء بإالّ وهو رفع بعض ما يتناوله اليمني 
  .هي شروط االستثناء باملشيئةيصح يف مجيع األميان، وشروطه كما 

                                 
 .٧/٦٢، األم ٢/٣٣املدونة ) ١(
 .٧١٧-٨/٧١٦املغين ) ٢(
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٣٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  حقيقة االتصال بني االستثناء واليمني: املطلب الثَّاين
  : االتصال بني االستثناء واليمني على ثالثة أقوالحقيقةاختلف الفقهاء يف 

 أن االستثناء البد أن يكون متصالً باليمني من غري :القول األول
ومها فإنها ال تضر يف هذا  أو السعال وحنالنفسسكوت بينهما، أما سكتة 

  .)١(وهذا مذهب اجلمهور. االستثناء
 ولو كانت مدة بينهما لكن بشرط االستثناء جيوز :القول الثَّاين

  .)٢(وهذا القول مروي عن احلنابلة. عدم اإلطالة
وهذا القول .  مىت ما تذكر ولو بعد سنةاالستثناء له :القول الثَّالث
  .)٣(مروي عن ابن عباس
  : يف هذاالتابعنيلبعض  )٤(وهناك أقوال

وهو مروي عن .  ما مل يقم من جملسهاالستثناءفمنهم من قال له 
  .عطاء، وطاووس

  .وهذا لقتادة. ومنهم من قال له ذلك ما مل يقم أو يتكلّم
  . قدر جلستهلهومنهم من قال 
  . ولو بعد أربعة أشهرلهومنهم من قال 

                                 
، املغين ٧/٦٢، األم ١٨٧، قوانني األحكام الفقهية ص٥/٩٥العناية على اهلداية ) ١(

٧١٦-٨/٧١٥. 
 .املغين املرجع السابق) ٢(
)٣ ( ١١/١١٩شرح صحيح مسلم للنووي. 
 .املرجع السابق) ٤(
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٣٩٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

األدلـة
َّ

:  
  :نة، واملعقولاستدل اجلمهور بالس

  : السنةأما 
r :))قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما–فما رواه ابن عمر   -أ 

(( .رواه أبو داود)١(.  
 يقتضي ترتيب ))((:  حينما قالrأن النيب  :الداللةوجه 

  .ل بينهما، ألنَّ الفاء للترتيب والتعقيب من غري فاصاليمنياالستثناء على 
((:  قالrأن النيب : وما رواه عبدالرمحن بن مسرة  -ب 

(( .متفق عليه)٢(.  
 أمره بالتكفري عند -صالة والسالملعليه ا–أنَّ النيب  :وجه الداللة

ومل يأمره باالستثناء، فلو جاز االستثناء يف كلّ حال فلن حينث احلنث، 
  .أحد، ومل يأت أحد بكفَّارة

، فهو أنّ االستثناء من متام كالم املستثىن باملعقولوأما استدالهلم 
منه فاعترب اتصاله به كالشرط وجوابه، وألنَّ احلالف إذا سكت فإن ميينه 

                                 
كتاب األميان والنذور، باب االستثناء يف  ٩/٨٨سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(

 .٢/١٠٦٧صحيح اجلامع الصغري : انظر. اليمني، وهو صحيح
 كتاب األميان والنذور، باب قول اهللا ١١/٥١٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٢(

 ، مع شرح النووي،١١/١١٦صحيح مسلم . Z ̈ § ¦  ¥ ¤ £ ]: تعاىل
 ... فرأى غريها خرياً منهاكتاب األميان، باب ندب من حلف مييناً
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٣٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .ميكن إزالته أو تغيريهتنعقد ويثبت حكمها، وبعد الثبوت ال 
  : القول الثاين بالسنةأصحابواستدلّ 
مث سكت ((((:  قالrأنَّ النيب :  عباسابنما رواه 

  .)١(رواه أبو داود. )))):مث قال
 بعد ميينه وقبل استثنائه دليل على r النيب سكوتأن  : الداللةوجه

  .اجلواز إذا مل يطل
عليه –بأنَّ ما استدللتم به يدلّ على أنَّ الرسول :  عليهترضويع

 سكت بعد اليمني من غري داللة على طول السكوت، -الصالة والسالم
  . سكوته طارئاً لسبب أو آلخريكونوقد 

 )٢(Z ' & % $ # " ! ]:  ابن عباس بقوله تعاىلواستدلّ
: وقال .)٣(B C D Z ]: وبعد عام من هذه اآلية نزل قوله تعاىلاآلية، 

  . هذا دليل على صحة االستثناء ولو بعد عام بدليل اآلية الكرمية
إن اآليتني : حيث قال )٤(مبا أجابه عليه ابن العريب: واعترض عليه

كانتا متصلتني يف علم اهللا تعاىل، ويف لوحه، وإنما تأخر نزوهلما حلكمة 
  .اهللا تعاىل فيها فال يتعلّق ا

  . األخرى فال دليل معها على حتديد املدة، والصحيح خالفهاأما األقوال
                                 

 .٣٩١سبق خترجيه يف ص) ١(
 .٦٨: سورة الفرقان، اآلية) ٢(
 .٧٠: سورة الفرقان، اآلية) ٣(
 .٢/٦٤٧أحكام القرآن البن العريب ) ٤(
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٣٩٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :القول املختار
لقوة ما استدلّوا . وجوب اتصال االستثناء باليمني: جلمهوراقول 

فلو كان . )١(Z 2 1 0 / . - , ]: ويؤيده قوله تعاىل. به
استثن؛ ألنه أسهل من التحيل : االستثناء يفيد بعد قطع الكالم لقال له

  .واهللا أعلم. اليمني بالضربحلل 

  ممن تصح اليمني؟: املبحث الثَّالث
من كلّ عاقل بالغ مكلف، قاصد لليمني )٢( اليمنيتصح . وال تصح

r :))من غري املكلف كالصيب، وانون، والنائم، لقوله   
          

(( .النسائي وابن ماجه وأمحد والدارميرواه )٣(.  
  . قول يتعلق به وجوب حق، فال يصح من غري املكلف كالبيعاليمنيوألنَّ 

 ¦ ¥ ¤ £ ]: والدليل على اشتراط قصد اليمني قوله تعاىل
§ ̈ © ª « ¬ ® Z.  

كما أنَّ احلرية ليست بشرط يف احلالف، فتصح ميني العبد اململوك إالّ أنه 
  . جيب عليه التكفري باملال، ألنه ال مال له، وإنما جيب عليه التكفري بالصومال

  :وهذا املبحث حيتوي على مطلبني
                                 

 .٤٤: سورة ص، اآلية) ١(
 .٨/٦٧٦، املغين ٢/١٢٩، املهذب ١٥٩١-٤/١٥٩٠بدائع الصنائع ) ٢(
 .٦٩سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٣٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  ميني املكره: املطلب األول
  :للفقهاء فيمن حلف مكرها، هل تلزمه الكفَّارة إذا حنث؟ قوالن

قول وهذا ال.  على احللف ال كفَّارة عليهاملكره أن :القول األول
  .)١()اجلمهور(للمالكية والشافعية واحلنابلة 

  .)٢(وهذا القول للحنفية.  إذا حنثالكفَّارة عليه :القول الثَّاين

  :سبب اخلالف

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]: عموم قوله تعاىل )٣(معارضة
ª « ¬ ® Z لقوله r :))

 (( .على املكره الكفَّارة؛ ألنَّ : ة الكرمية قالفمن أخذ باآلي
بعدم صحة ميني : ومن قال.  والناسي واملكرهالعامداآلية مل تفرق بني 

  .احلديث خيصص اآلية الكرمية: املكره قال

                                 
، املبدع ٦٧٧-٨/٦٧٦، املغين ٢/١٢٩، املهذب ١٨١قوانني الفقهية صال) ١(

٩/٢٦٧. 

 . مع شرح فتح القدير٥/٦٤اهلداية على البداية ) ٢(

  .١/٣٠٤بداية اتهد ) ٣(
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٣٩٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالسنة واملعقول

أنَّ رسول  )٢(امةبن األسقع، وأبو أم )١( رواه واثلةفبما: أما السنة
  .)٣(رواه الدارقطين. ))((:  قالrاهللا 

 ليس عليه ميني، فاإلكراه مانع من انعقادها، ومانع املكرهأن  :وجه الداللة
  .من وجوب الكفَّارة فيها

فهو أنَّ املكره قد أجرب على احللف بغري :  باملعقولاستدالهلمأما 
  .)٤(أشبه ما لو أكره على الكفر منه، اختيارحق ومن غري 

  :واستدلّ احلنفية بالسنة، واملعقول
((:  قالr روي أنّ الرسول فما، أما السنة

                                 
 بن كعب بن عامر، صحايب مشهور، أسلم قبل معركة تبوك كان واثلة بن األسقع) ١(

. ه٨٣ببيت املقدس سنة من أصحاب الصفة، شهد معركيت محص ودمشق، تويف 
، تقريب ٣/٦٢٦، اإلصابة يف متييز الصحابة ٥/٧٧أسد الغابة : انظر ترمجته يف

 .٣٦٨التهذيب ص
ثعلبة بن سهل، : إياس، وقيل امسه، عبداهللا، وقيل: امسه عند األكثر:  أبو أمامة) ٢(

، اإلصابة يف متييز ٣٩٣تقريب التهذيب ص: انظر ترمجته يف. صحايب له أحاديث
 .٤/٩لصحابة ا

وقال يف التعليق يف إسناده .  مع التعليق املغين على الدارقطين٤/١٧١سنن الدارقطين ) ٣(
 .٣/٢٩٤نصب الراية : انظر. عنبسة وهو ضعيف

 .٩/٢٦٧املبدع ) ٤(
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٤٠٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

(()١(.  
 بني ميني اهلازل وميني اجلاد مع سوى rأنَّ النيب  :الداللةوجه 

ع ما حلف عليه، واملكره أوىل بصحة ميينه؛ العلم بأنَّ اهلازل مل يقصد وقو
  .ألنه قاصد ملا أكره عليه

  .)٢( باللّفظ املذكور غريباحلديثبأنَّ : ويناقش
 r أنَّ رسول اهللا tوإنما احلديث احملفوظ ما رواه أبو هريرة 

رواه أبو . ))((: قال
  .)٣( وابن ماجهوالترمذيداود 

أن شرط ثبوت الكفَّارة قد حتقّق وهو هو  ف باملعقولاستدالهلمأما 
  .احلنث مع اإلكراه فتجب الكفَّارة

  :القول املختار
وهو مذهب اجلمهور، .  كفَّارة عند احلنثتلزمهإن املكره ال 

  :ويؤيده
                                 

هكذا ذكر صاحب اهلداية ومل يعزه ومل أقف على من أخرجه ذا اللّفظ يف كتب ) ١(
 .السنة اليت وقفت عليها

 .٣/٢٩٣نصب الراية ) ٢(
 كتاب الطالق، باب يف الطالق على ٢٦٣-٦/٢٦٢سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(

ابن ماجه .  باب الطالق، وماء يف اجلد واهلزل يف الطالق٢/٣٢٨الترمذي . اهلزل
واحلديث حسنه األلباين، .  طالق، باب إذا طلق أو نكح أو راجع العبا١/٦٥٨ً

 . وما بعدها٦/٢٢٤، وإرواء الغليل ١/٥٨١صغري صحيح اجلامع ال: انظر
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٤٠١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 � ~ {  |  } w x y z ]: قوله تعاىل  .أ 
¡ Z)١(.  

 .)٢(S T U  V W X Z ]: تعاىل وقوله  .ب 
فاآلية األوىل تدلّ على احنصار اإلمث فيما تعمده القلب، وأن غري 

  .ذلك ال إمث فيه
ولو كان . استثىن اهللا سبحانه وتعاىل املكره: الثانيةواآلية 

املتعمد واملكره حكمهما واحداً، ملا وقع االستثناء، واالستثناء يدلّ 
  .على استقاللية املستنثى

r :))ده قوله كما يؤي  .ج 
(( .رواه ابن ماجه وغريه)٣(. 

 األدلَّة تقوي ما عليه اجلمهور، وترد على املخالف، هذهفكلّ 
  .واهللا أعلم. ويلحق باملكره من حلف ناسياً أو جاهالً

                                 
 .٥: سورة األحزاب، اآلية) ١(
 ١٠٦: سورة النحل، اآلية) ٢(
 .٨٥سبق خترجيه ص) ٣(
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٤٠٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  ميني الكافر: املطلب الثَّاين
  :ارة على احلالف الكافر قوالن الكفَّوجوبللفقهاء يف 

 تصح ميينه، وتلزمه الكفَّارة باحلنث إذا الكافرأن : القول األول
  .)١(أسلم وهذا القول للمالكية، والشافعية، واحلنابلة

وهذا .  ال تصح ميينه وإن حنث مسلماًالكافرأنَّ : القول الثَّاين
  .)٢(القول للحنفية

األدلـة
َّ

:  
  : القول األول بالسنة واملعقولاستدلّ أصحاب

 أنَّ عمر بن -رضي اهللا عنهما–، فما رواه ابن عمر أما السنة
كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ((:  قالr سأل النيب tاخلطّاب 

  .)٣(رواه البخاري ومسلم. ))((: قال. ليلة يف املسجد احلرام
ره مع أنّ نذره حصل منه  أمره بالوفاء بنذrأن النيب  :وجه الداللة

وهو كافر، وذلك قبل دخوله يف اإلسالم، وهذا يدلّ على أنَّ نذره كان 
                                 

، احلاوي للماوردي ٢/٣٢٥فيض اإلله املالك يف حل ألفاظ عمدة املسالك ) ١(
 .٨/٦٧٦، املغين ١٥/٢٦٩

 .٨/١٤٧، املبسوط ٣/١١٤تبيني احلقائق ) ٢(
 كتاب األميان، باب إذا نذر أو ١١/٨٥٢ح البخاري مع فتح الباري صحي) ٣(

صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب األميان، نذر الكافر وما يفعله . اخل... حلف
 .إذا أسلم
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٤٠٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

منعقداً يف حالة كفره، ولو مل يكن كذلك ملا أمره بالوفاء به، واليمني 
  .كالنذر يف هذا، فتكون اليمني من الكافر منعقدة وجتب ا الكفَّارة

ويدلّ عليه . الكافر أهل للقسم، فهو أنَّ وأما استدالهلم باملعقول
 Q R S T  U V  W X Y Z ]: قوله تعاىل

[ \  ]  ^ _ ` a b c d e f g h  

i j lk m n o p  q r Z)اآلية )١.  
فالقسم أسند إليهم مما يدلّ على صحته منهم، وأنهم مطالبون 
ما العبادات تسقط عنه يف حالة إسالمه، ألنَّ اإلسالم جيبالكفَّارة، وإن ب

  . يف النذر واليمني فيبقى حكمهما يف حقّهأماما قبله، 
  :واستدلّ احلنفية بالقرآن واملعقول

 ̈ § ¦ ¥ £¤ ¢  ¡ ]: ، فقوله تعاىلالقرآنأما 

© ª  Z)٢(.  
أن اآلية نفت األميان عن الكافرين، ونفيها دليل على  : الداللةوجه

وهي الكفَّارة، فال تلزم عدم صحتها منهم، كما أنَّ نفيها نفي ملوجبها، 
  .الكافر الكفَّارة باحلنث يف ميينه
، فهو أنَّ الكافر ليس بأهل لليمني؛ ألنَّ وأما استدالهلم باملعقول
                                 

 .١٠٦: سورة املائدة، اآلية) ١(
  .١٢: سورة التوبة، اآلية) ٢(
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٤٠٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

املقصود من اليمني الرب تعظيماً هللا عز وجلّ، والكافر ليس كذلك، ألنه 
لرب ال منتهك حرمات اهللا بالكفر، واهلتك والتعظيم ال جيتمعان، كما أنّ ا

  .يتحقّق إالّ ممن يعظم اهللا عز وجلّ
  :القول املختار

أختار القول بصحة ميني الكافر، وأنه تلزمه كفَّارة يف ميينه إذا 
  .حنث، لقوة األدلة يف هذا

ويؤيده أن اليمني تعقد للرب، وهو أهل له، فالرب يتحقّق ممن يعتقد 
  .ه على الربتعظيم حرمة اسم اهللا تعاىل، فيحمله له اعتقاد
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٤٠٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  أقسام اليمني باهللا تعاىل: املبحث الرابع
غموس، : العلماء اليمني باهللا تعاىل إىل ثالثة أقسام )١(قسم مجهور

  .ومنعقدة، ولغو
  .)٢(ميني منعقدة، وميني لغو: بينما قسمها الشافعية إىل قسمني

  .فاليمني الغموس عند الشافعية داخلة يف املنعقدة
بحث يتضمن أربعة مطالبوهذا امل

ّ
:  

  اليمني املنعقدة، تفسريها، وحكمها: املطلب األول
أن حيلف على وقوع : الفقهاء إىل أنَّ اليمني املنعقدة )٣(ذهب مجهور

أمر يف املستقبل كواهللا ألسافرنَّ اليوم، أو حيلف على عدم وقوعه كواهللا ال 
  .آكل هذا الطعام

  .ى االستقبال نفياً أو إثباتاً هي املعلقة عل:واليمني املنعقدة
وتسمى ميني حنث، ألنَّ احلالف ا على حنث حتى يفعل ما حلف 
عليه إذا مل يؤجل، فإن أجل فهو على بر إىل ذلك األجل، وال حينث إال 
بانتهاء املدة كواهللا ال أركب السيارة هذا الشهر، فهو على بر وال حينث 

  .إالّ إذا انتهت املدة
                                 

 .١٧٩، قوانني األحكام الفقهية ص٤/١٥٧٣بدائع الصنائع ) ١(
 .١٨/١٣، تكملة اموع الثانية ٤/٣٢٤مغين احملتاج ) ٢(
 .٦/٢٣٢، كشاف القناع ٣/٥٨، اخلرشي ١٠٩-٣/١٠٨تبيني احلقائق ) ٣(
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٤٠٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ا الشةأمأن حيلف على أمر، سواء يف املاضي : فعندهم املنعقدة )١(افعي
أو املستقبل، ويشترط يف انعقادها أن يكون احلالف قاصداً معناه، كواهللا 

  .ما زرت أحداً، أو واهللا إين مسافر غداً
األدلـة
َّ

:  
 ¬ » ª © ]: استدلّ اجلمهور باآلية الكرمية

® Z وجلّ  اآلية؛ ارة يف األميان املنعقدة، واألميان  الكفَّأوجبفاهللا عز
  .املنعقدة إنما تكون يف املستقبل دون املاضي

  .ª « ¬ ® Z © ]: بنفس اآليةواستدلّ الشافعية 
 واملستقبل، وذا تكون املاضيأن اآلية عامة يف  :الداللةوجه 

  .اليمني الغموس داخلة يف املنعقدة
ها الكفَّارة بإمجاع املسلمني اليمني اليت جتب في: الرب قال ابن عبد

  .)٢(هي اليت على املستقبل من األفعال
وهذا ظاهر يف كلّ ميني منعقدة إذا حنث فيها حتى لو حلف ال 
يفعل أمراً باملعروف كاإلصالح بني الناس، فال يلزمه االمتناع من فعل 

يبه املعروف، وعليه أن يفعل املعروف، ويكفِّر عن ميينه أو حلف ال يرب بقر
  :حبجة اليمني، فعليه أن يرب وأن يكفِّر، ويدل على ذلك

                                 
 .٣٢٥-٤/٣٢٤مغين احملتاج ) ١(
 .٨/٦٨٣مل أقف عليه وذكره ابن قدامة يف املغين ) ٢(
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٤٠٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î ]: قوله تعاىل
Ï Ð Ñ Z)اآلية )١.  

  . متنعكم من الرب وصلة األرحام إذا حلفتم على تركهاأميانكمأي ال جتعلوا 
((:  قالrوما رواه أبو موسى األشعري أنَّ رسول اهللا 

            
(( .متفق عليه)٢(.  

t :)) أبو هريرة رواهوما    
(( .رواه مسلم)٣(.  

إن : ي خالفاً ملن قالوهذا هو املختار عند. واألحاديث يف هذا كثرية
إن من حلف : احلنث إذا كان طاعة فال جتب الكفَّارة، وخالفاً أيضاً ملن قال

على فعل معصية فكفَّارا تركها، مستدلّني مبا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 
r :))قال رسول اهللا : عن جده قال


(( .رواه أبو داود والبيهقي)٤(.  

                                 
  .٢٢٤: سورة البقرة اآلية) ١(
 .٣٩٠سبق خترجيه يف ص) ٢(
 كتاب األميان، باب النهي عن اإلصرار ١١/١٢٣ مع شرح النووي صحيح مسلم) ٣(

 .اخل... على اليمني
، كتاب األميان والنذور، باب اليمني يف ٩/١٦٥سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٤(

= 
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٤٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 وليكفِّر عن ميينه rإن األحاديث كلّها عن النيب : )١(قال أبو داود
  .إالَّ فيما ال يعبأ به

اديث اليت تنص على الكفَّارة، كما أنَّ هذا احلديث ال يعارض األح
ألنها أصح منه وأثبت، كما أنه حيتمل أن تركها إمنا يكون كفَّارة إلمث 

  .)٢(احللف، أما الكفَّارة املختلف فيها فهي كفَّارة املخالفة

  :حكم اليمين المنعقدة
اليمني املنعقدة ال ختلو إما أن تكون على فعل واجب، أو ترك حمرم، أو 

عل مندوب وترك مكروه، أو تكون على فعل حمرم، أو ترك واجب، على ف
واهللا ألصلني املغرب، أو واهللا ألسرقن، فإذا كانت على فعل واجب أو : مثل

ترك حمرم فالرب ا واجب، واحلنث فيها حمرم، ألنَّ الرب فيها فعل للواجب أو 
ل مندوب أو ترك ترك للمحرم، واحلنث فيها على العكس، وإن كانت على فع

مكروه فالرب فيها مندوب واحلنث فيها ترك للمندوب، وإن كانت على فعل 
واهللا ألشربن اخلمر، أو واهللا ال أصلني، فالرب فيها : حمرم أو ترك واجب مثل

  .واهللا أعلم. حمرم، واحلنث فيها واجب؛ ألنه حبنثه يترك احملرم ويفعل الواجب
                                  

=  
واحلديث صححه األلباين يف صحيح . ٣٤-١٠/٣٣قطيعة الرحم، سنن البيهقي 

 .٢/١٢٥٣اجلامع الصغري 
 .٩/١٦٦، وانظر عون املعبود ١٦٦ق صاملرجع الساب) ١(
 .٨/٦٨٤املغين ) ٢(
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٤٠٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  لّغو، تفسريها، وحكمهاميني ال: املطلب الثَّاين
  :يف املراد باللّغو يف اآلية أقوال، أشهرها عند الفقهاء اثنان

وهو ما مل تنعقد عليه النية مما جرى على اللسان من غري : لغو اليمني -١
وهو . ال واهللا، وبلى واهللا: قصد، كقول الرجل يف أثناء املخاطبة

 .-عنهمرضي اهللا –مروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر 
 -رضي اهللا عنها–فقد أخرج البخاري والبيهقي وغريمها أنَّ عائشة 

 يف  [ £ ¤ ¥ ¦ Z((: قالت
)١(((  .ة األربعةوهو قول مجهور العلماء، ومنهم األئم)ما  )٢

  .عدا املالكية
٢- ه هو كذلك فيتبيخص على الشيء يظنوهذا . ن خالفهأن حيلف الش

من لغو  )٣(وهذا عند األئمة الثالثة. إنما يكون يف املاضي أو احلال
افعيأحسن ما مسعت أنَّ : فقد قال اإلمام مالك. اليمني خالفاً للش

. اللّغو حلف اإلنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك مث حيصل خالفه
                                 

 كتاب األميان والنذور، باب ال ١١/٥٤٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(
، وانظر مصنف عبدالرزاق ٤٩-١٠/٤٨سنن البيهقي . اخل... يؤاخذكم اهللا

٤٧٤-٨/٤٧٣. 
 .٢٣٤-٦/٢٣٣، كشاف القناع ٧/٦٣، األم ١٣٠-٨/١٢٩املبسوط ) ٢(
، ٢/٢٨، املدونة ٣/٥٤، اخلرشي ٤/٣٠٢بسوط املرجع السابق، البحر الرائق امل) ٣(

 .٨/٦٨٧كشاف القناع املرجع السابق، املغين 
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٤١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 .-هللا عنهمرضي ا–وهو مروي عن عائشة وابن عباس وأيب هريرة 
  .وهذان املعنيان لللغو مها املشهوران

وهو مروري عن ابن عباس . أن حتلف وأنت غضبان: وقيل إن من اللّغو
  .)٢(وهو قول بعض املالكية. )١())((: حيث قال

 أن ميني اللّغو ما كان يف املراء -رضي اهللا عنها–وروى عن عائشة 
  .)٣(احة احلديث الذي ال يعقد عليه القلبواهلزل ومز

يف اللغو )٤(وسبب اختالفهم
ّ

:  
هو االشتراك يف اسم اللّغو، فقد يكون اللّغو الكالم الباطل؛ بدليل 

  .)٥(Z ̈ §  ¦ ¥ ]: قوله تعاىل
 ما ال ينعقد القلب عليه، ومما يدلّ عليه أن هذه اليمني يكونوقد 

 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]ة هي ضد املنعقدة بداللة اآلية الكرمي
ª « ¬ ® Z فوجب أن يكون احلكم املضاد للشيء 

  .املضاد

                                 
 .١٠/٤٩السنن الكربى للبيهقي ) ١(
 .١/٢٩٩بداية اتهد ) ٢(
 كتاب األميان والنذور، باب ال ١١/٥٤٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

 ...يؤاخذكم اهللا
 .١/٢٩٩ية اتهد بدا) ٤(
 .٢٦: سورة فصلت، اآلية) ٥(
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٤١١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

وبالنظر يف أقوال الفقهاء يف معىن اللّغو فإنَّ القولني األولني متقاربان 
 يشملهما ألنه يف األول مل يقصد عقد اليمني أصالً، كما أنه اللّغوكما أنَّ 

  .مروي عن بعض الصحابة
فاحلالف مل يقصد إالّ احلق والصواب، ومما يدلّ :  الثاينأما القول

 أنها -رضي اهللا عنها–عليه أنه من اللّغو ما روي عن أم املؤمنني عائشة 
((: كانت تتأول آية األميان فتقول

(( .رواه البيهقي)١(.  
 أن اللّغو يشمل املعنيني فقط، وأما من قول األصوب واملختاروال

  .واهللا أعلم. وهو قول مجهور أهل العلم. األميان اليت ال كفَّارة فيها

  :حكم يمين اللّغو
وميني اللّغو ال مؤاخذة فيها يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ بداللة اآلية 

 عليها؛ واإلصرارملعصية الكرمية، وإنما املؤاخذة تكون باحملافظة على ا
، وبقوله )٢(Z +        * ( ) ' ]: ويدلّ عليه قوله تعاىل

  .ª « ¬ ® Z © ]: تعاىل
  . ال جتب يف ميني اللّغو بداللة اآلية القرآنيةفالكفَّارة

                                 
 .٥٠-١٠/٤٩سنن البيهقي ) ١(
 .٢٢٥: سورة البقرة، اآلية) ٢(
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٤١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  اليمني الغموس، تفسريها: املطلب الثَّالث
احبها عرف احلنفية اليمني الغموس بأنها اليمني اليت يكذب فيها ص

عمداً، نفياً أو إثباتاً، سواء يف املاضي أو احلال، مقرونة باسم اهللا تعاىل، 
وأنت تعلم أنك كاذب حيث فعلته، ) واهللا ما فعلت كذا: (حنو أن تقول

  .)١(وأنت تعلم أنك مل تفعل أياً منها) واهللا فعلت كذا وكذا: (أو تقول
  :أما اليمني الغموس عند املالكية فتشمل أمرين

واهللا ما لقيت : أن يتعمد احلالف الكذب، كأن يقول:  أحدمها
  .سعداً وهو يعلم أنه لقيه، وهذه احلالة متفقة مع الغموس عند احلنفية

أن حيلف على الشيء وهو شاك فيه، أو ظانٌ فيه ظناً : ثانيهما
واهللا ما لزيد عندي حق، وهو ال يدري هل له حق أم ال؟ : ضعيفاً، مثل

الة إما أن يتبين صدقه، وإما أن يظهر كذبه، أو ال يتبين شيء وهذه احل
من ذلك، فإن تبين صدقه ملا حلف عليه مل تكن مييناً غموساً، أما إن تبني 
كذبه أي أن األمر على خالف ما حلف عليه أو بقي على شكه بأن مل 

  .)٢(يتبين شيء من ذلك فهذه ميني غموس

                                 
 .٥/٦٠، العناية على اهلداية ٤/١٥٧٣بدائع الصنائع ) ١(

 مع حاشية العدوي عليه، حاشية الدسوقي ٣/٥٤اخلرشي على خمتصر خليل ) ٢(
 . مع الشرح الكبري٢/١٢٨
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٤١٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

أن حيلف على الشيء أنه كان : )١(لشافعيةأما اليمني الغموس عند ا
وعندهم أن اليمني . وهو مل يكن، أو مل يكن وهو كائن، وهو آمث بذلك

  .الغموس داخلة يف املنعقدة
أن حيلف على الشيء وهو كاذب فيه متعمداً ذلك : )٢(وعند احلنابلة

  .عاملاً بكذبه

  :حكم اليمين الغموس
. رة عن احللف كاذباً متعمداً للكذباليمني الغموس حرام، ألنها عبا

ومسيت غموساً ألنها تغمس صاحبها يف اإلمث، مث يف النار، واحلالف ا 
  .يستغفر اهللا ويتوب لربه عز وجلّ، والفقهاء متفقون على حترميها

  :أما وجوب الكفَّارة وعدمها، فمسألة خالفية، وإليك بياا

  ارة يف اليمني الغموسهل جتب الكفَّ: املطلب الرابع
تفرع عن خالف الشافعية مع اجلمهور خالفهم أيضاً يف هذه 

  :املسألة وإليك بياا
  :اختلف الفقهاء يف اليمني الغموس هل جتب فيها كفَّارة أو ال؟ على قولني

 أن اليمني الغموس ال جتب فيها كفَّارة، ولكن على :القول األول
وهذا القول للجمهور من . الستغفار والتوبةصاحبها اإلمث، وجيب عليه ا

                                 
 .٨/١٧١، حاشية اية احملتاج على شرح املنهاج ٢/١٢٩املهذب ) ١(
 .٤/٣٧٤ أمحد م، الكايف يف فقه اإلما٩/٢٦٥املبدع شرح املقنع ) ٢(
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٤١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  .)١(حنفية، ومالكية، وحنابلة يف املذهب
وهذا القول .  أن الكفَّارة جتب يف اليمني الغموس:القول الثَّاين

  .)٢(للشافعية واحلنابلة يف رواية
وللشافعي أن يستثين من اليمني الغموس ما ال يقتطع : قال ابن رشد

 وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول أن األميان اليت يقتطع ا ا حق الغري،
حق الغري قد مجعت الظلم واحلنث فوجب أن ال تكون الكفَّارة دم 
األمرين مجيعاً، كما ال ميكن أن دم احلنث دون الظلم، ألنَّ رفع احلنث 

ما هو من باب التوبة، والتوبة ال تتبعحد ض يف الذنب الوابالكفَّارة إن
  .بعينه، فإن تاب ورد املظلمة وكفَّر سقط عنه مجيع اإلمث

  :)٣(سبب اخلالف
 معارضة القرآن لآلثار الواردة عن النيبr وذلك أنّ القرآن أوجب 

 © ]: الكفَّارة يف اليمني املنعقدة، والغموس من املنعقدة؛ قال تعاىل
ª « ¬ ® Zاآلية .  

 الغموس، وهي ما اليمني بينما اآلثار دلّت على نفي الكفَّارة يف
  . بعدفيماسيتضح 

                                 
، ٣/٢٦٦، مواهب اجلليل ١٠٨-٣/١٠٧، تبيني احلقائق ١٢٨-٨/١٢٧املبسوط ) ١(

 .٩/٢٦٥، املبدع شرح املقنع ٦/٢٣٢، كشاف القناع ٢/٢٨املدونة 
 .، واملبدع مع مرجع احلنابلة السابق٨/٦٨٦، املغين ٤/٣٢٥مغين احملتاج ) ٢(
 .٣٠٠-١/٢٩٩بداية اتهد ) ٣(
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٤١٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن، والسنة، واألثر، واملعقول

               À Á Â Ã Ä Å ¿ ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن

Æ Ç È   É Ê Ë Ì Z)اآلية )١.  
 الوعيد الشديد ملن كان هذا تضمنتأن اآلية الكرمية  :الداللةوجه 

ومل تتضمن وجوب الكفَّارة، فلو كانت واجبة لبينتها اآلية القرآنية، عمله، 
  . ذكرها دليل على عدم وجوافعدمألنَّ بياا أوىل ويف موضع احلاجة، 

ومما يدلّ على أن اآلية وردت يف اليمني الغموس ما ذكر يف 
خاصم : بن عمرية الكندي قال )٣(ما رواه عدينزوهلا، وهو  )٢(سبب

القيس رجالً من حضرموت إىل رسول  )٤(كندة يقال له امرؤرجل من 
 يف أرض فقضى على احلضرمي بالبينة، فلم يكن له بينة، فقضى rاهللا 

على امرئ القيس باليمني، فقال احلضرمي إن أمكنته من اليمني يا رسول 
                                 

 .٧٧: سورة آل عمران اآلية) ١(
 .١/٣٧٥تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٢(
 وروى شيئاً يسرياً عنه، rهو أبو زرارة، وفد على النيب : عدي بن عمرية الكندي) ٣(

، ٣/٣٩٦أسد الغابة : انظر ترمجته يف. ل بالكوفةمات يف خالفة معاوية بالرها وقي
 .٢/٤٧٠اإلصابة يف متييز الصحابة 

هو امرؤ القيس بن عابس بن املنذر بن امرئ القيس، وفد على النيب : امرؤ القيس) ٤(
rًمن كندة، وكان شاعرا انظر .  فأسلم وثبت على إسالمه، ومل يكن فيمن ارتد

 .١/٦٣إلصابة ، ا١/١١٥أسد الغابة : ترمجته يف
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٤١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

r :))فقال النيب ! اهللا ذهبت ورب الكعبة أرضي
(( وتال رسول اهللا ،r :[ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å               Æ Z١( البخاري وأمحدرواه.  اآلية(.  

  : بالسنةاجلمهورأما استدالل 
((:  قالr أنَّ رسول اهللا رويما   -أ    

((وإن كان : ، فقال له رجل
  .)٢( رواه مسلم))((: ؟ قال!شيئاً يسرياً يا رسول اهللا

((:  قالrوما روى أنّ الرسول   -ب 
(()٤(رواه البيهقي. )٣(.  

((:  قالrوما رواه عبداهللا بن عمر عن النيب   -ج 
(( .رواه البخاري)٥(.  

                                 
، كتاب التوحيد، باب وجوه يومئذ ١٣/٤٢٣صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 . مع ترتيب املسند للساعايت، واللّفظ ألمحد١٤/١٧٣مسند أمحد . ناظرة
)٢ ( ووي٢/١٥٧صحيح مسلم مع شرح الن كتاب اإلميان، باب وعيد من اقتطع حق 

 .مسلم بيمني فاجرة
وهي األرض القفر اليت ال شيء ا، يريد أن احلالف يفتقر . وبلقعةمجع بلقع : بالقع) ٣(

النهاية . ويذهب ما يف بيته من الرزق، وقيل هو أن يفرق اهللا مشله ويغير نعمه عليه
 .١/١٥٣يف غريب احلديث واألثر 

 .١٠/٣٦السنن الكربى للبيهقي ) ٤(
 .نذور، باب اليمني الغموس كتاب األميان وال١١/٥٥٥صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٥(
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٤١٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 بين -عليه الصالة والسالم–أنَّ الرسول  :وجه الداللة من احلديث
بين يف وأنَّ اليمني الغموس صاحبها حمرم عليه اجلنة، وأنه من أهل النار، 

ن أهلها، كما بين احلديث اآلخر أنَّ اليمني الفاجرة جتعل الديار خالية م
يف احلديث اآلخر أنها من الكبائر، ويف كلّ هذه األحاديث مل يوجب 
فيها كفَّارة، وإنما اقتصر على الوعيد الشديد، واإلمث العظيم، بدون 
كفَّارة يف اليمني، خاصة وأنَّ املوضع حيتاج إىل البيان، وتأخري البيان عن 

 الكفَّارة، واقتصر على الوعيد الشديد وقت احلاجة ال جيوز، فلما مل يذكر
  .دلّ على عدم وجوا وأن جزاءه ما ذكر من الوعيد الشديد

عن أيب هريرة  )١(كما استدلّ اجلمهور مبا رواه اإلمام أمحد  -د 
t أنَّ رسول اهللا rقال  :))

((.  
عليه الصالة –فهذا احلديث نص يف املسألة حيث بين الرسول 

 أنّ اليمني الغموس ال كفَّارة فيها، ومع هذا الدليل ال يصح -والسالم
  .قول قائل بوجوب الكفَّارة يف اليمني الغموس، فهذه حجة على املخالف

: ال أنه قtفما روي عن ابن مسعود : أما استدالل اجلمهور باألثر
))(()٢(.  

                                 
، إرواء الغليل ٣/٩٨٤، وانظر السلسبيل يف معرفة الدليل ٢/٣٦٢مسند أمحد ) ١(

 .هذا إسناد جيد:  وقال٥/٢٦
 .١٠/٣٨، السنن الكربى للبيهقي ١١/٥٥٧فتح الباري ) ٢(
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٤١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فهذه داللة من صحايب جليل كابن مسعود على عدم الكفَّارة يف 
 rوهذا ال خيتص به، وإنما يشاركه صحابة رسول اهللا . اليمني الغموس

 -واهللا أعلم–، والظاهر من قوله )كنا نعد: (يف هذا احلكم بداللة قوله
  .أنهم متفقون وال خالف بينهم يف هذه املسألة

ومجيع األحاديث الواردة يف تكفري اليمني متوجهة إىل املعقودة من 
األميان، وال يدلّ شيء منها على الغموس، والغموس مل يرد فيها إالّ 

  .)١(الوعيد والترهيب، وأنها من الكبائر
ة واجبة يف اليمني املنعقدة، فهو أنَّ الكفَّار: أما استدالهلم باملعقول

والغموس ليست منعقدة، فال تأخذ حكمها كاللّغو، وبيان كوا غري 
أنه ال ميكن الرب فيها، حيث اقترنت مبا ينافيها وهو احلنث، فلم : منعقدة

تنعقد كالنكاح إذا اقترن برضاع، فكذا يف الغموس، ومما يدلّ على أن 
 أتى به احلالف أعظم وأكرب من أن الكفَّارة ال جتب يف الغموس أنَّ ما

تكون فيه الكفَّارة، وهذا ما بين يف األحاديث السابقة، والكفَّارة ال ترفع 
  .اإلمث الواقع فيها، فلم تشرع فيها الكفَّارة

  :أما املوجبون للكفَّارة فاستدلّوا بالقرآن، واملعقول
 ®¯ ¬ » ª © ]:  فقوله تعاىلأما القرآن،
° Z)اآلية )٢.  

                                 
 .٢/٧١فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ) ١(
 .١٨٩: دة، اآليةسورة املائ) ٢(
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٤١٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

أنَّ هذه اآلية دلّت على وجوب الكفَّارة يف اليمني املنعقدة،  : الداللةهوج
واليمني الغموس ميني منعقدة، كما أنَّ اآلية عامة يف املاضي واملستقبل أيضاً، 

  . هذا العموم، فوجبت فيها الكفَّارةيففلذا دخلت اليمني الغموس 
هي األميان :  اآليةمن )١(أنَّ املراد:  على استدالهلم باآليةويعترض

: اىل يف آخر اآليةـحته قوله تعـ صعلىيت على املستقبل، ومما يدلّ ـال
[ Í Î Z ر احلفظ عن احلنث واهلتك إالّ يفوال يتصو 

املستقبل، والعقد هو الشد والربط، ومنه عقد احلبل، وقد يراد بالعقد 
ا يدلّ على أنَّ العهد، والعقد جبميع معانيه ال يتحقّق إالّ يف املستقبل، ومم

  :)٢(املراد باآلية اليمني على املستقبل أنَّ اآلية الكرمية قرئت بقراءتني
 وهي ال حتتمل إالّ العقد باللسان، وهو عقد -بالتشديد–قراءة 

  . العقد باللّسانإرادةالقول، وهذه حمكّمة على 
 وهي حمتملة، فريد احملتمل على احملكم ليتحقّق -بالتخفيف–وقراءة 
  .العمل بالقراءتني

أنَّ الكفَّارة متعلّقة باحللف واحلنث : ومما يدلّ على إرادة املستقبل
إذا حلفتم {:  وهيtمعاً على ما صح وثبت من قراءة عبداهللا بن مسعود 

 واحلنث ال يكون إالّ يف اليمني على أمر يف املستقبل، والغموس }وحنثتم
  .ليست كذلك، ألنها ميني على املاضي

                                 
 .١٦٠٣-٤/١٦٠٢بدائع الصنائع ) ١(
 .٧/١٠تفسري الطربي ) ٢(
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٤٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

ا منعقدة؛ ألنَّ األدلَّة وذا االعتراض خترج الغموس عن كو
أثبتت أن ما استدلّ به الشافعية ومن معهم من أنَّ اآلية عامة يف 
املاضي واملستقبل ثبت عدم صالحيتها وعدم قبوهلا، واآلية خاصة مبا 

  .هو مستقبل
 قد حتقّقت أنَّ اليمني باهللاهو ف: أما استدالل الشافعية باملعقول

وحتقّقت خمالفتها مع القصد، فتجب الكفَّارة كاليمني على املستقبل حينما 
  .حتدث املخالفة يف ذلك

كما أن تعلّق اإلمث يف اليمني الغموس ال يكون مانعاً من وجوب 
الكفَّارة فيها، مثل الظِّهار، فإن اإلمث متعلّق به لكونه منكراً من القول 

  .بة فيه مع ذلكوزوراً، والكفَّارة واج
  :عليه  مبا يلي )١(واعترض

ال يصح قياس الغموس على املستقبلة، ألنَّ اليمني املستقبلة : أوالً
ميني منعقدة وميكن حلّها والرب فيها خبالف الغموس، فال ميكن حلّها وال 

  .الرب فيها، ألنها ميني فاجرة
 بالعود الذي أن الكفَّارة مل جتب بالظِّهار، وإنما وجبت: ثانياً

هو العزم على الوطء، أو هو الوطء على ما صح يف موضعه، وهو 
  .مباح شرعاً

                                 
 .٨/٦٨٦، املغين ٥/٦١شرح فتح القدير ) ١(
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٤٢١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :القول املختار
هو أن اليمني الغموس مل تشرع فيها الكفَّارة لقوة احلجج واألدلّة 

  .على ذلك
 أنه -رضي اهللا عنهما–ما روى عن ابن عمر : ومما يؤيده أيضاً

r((: قال
         (( . رواه

  .)١(البخاري ومسلم
عليه أفضل –وهذه القصة وردت يف املتالعنني، فالرسول 

 دعامها إىل التوبة ومل يدعهم إىل الكفَّارة، - الصالة وأزكى التسليم
 على عدم وجوب الكفَّارة على الكاذب منهما، وهذا مما يدلّ

بإمجاع املسلمني، واملتالعنان حاجتهما إىل بيان وجوب الكفَّارة لو 
كانت واجبة أشد من حاجتها إىل بيان كذب أحدمها، وإجياب 
التوبة، ألنَّ حتقق التوبة معروف مبجرد الفعل من غري معونة السمع، 

 إالّ بالسمع، فلما مل يبين ذلك مع أنَّ احلاجة أما الكفَّارة فال تعرف
داعية إليه، دلّ على أن الكفَّارة غري واجبة يف اليمني الكاذبة، وهي 

  .اليمني الغموس
                                 

.  كتاب الطالق، باب صداق املالعنة٩/٤٥٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(
 وويكتاب اللعان١٠/١٢٦صحيح مسلم مع شرح الن . 
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٤٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

r :))قوله : ومما يدلّ على عدم وجوب الكفَّارة فيها
(( . ما حلف علىواليمني الغموس مل حيلف على خري، وإن

 أن احلديث يدلّ على أنَّ الكفَّارة ال جتب إالّ باحلنث على شر، كما
 وهذه احلقيقة ال تتصور يف الغموس ))((فعل يفعله يف املستقبل 

  .لكوا على املاضي
كما أنَّ الكفَّارة ال تثبت إالّ بدليل شرعي، سواء من القرآن أو 

فاء الدليل فاحلكم السنة أو اإلمجاع أو القياس، وهذا مل حيصل، فعند انت
  .واهللا أعلم. منتٍف
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  :ويشتمل على عشرة مباحث

خصال الكفَّارة، وهل هي على الترتيب أو على التخيري : املبحث األول
  وما فائدة تقدمي اإلطعام على العتق؟

  .شروط من يدفع إليه كلّ من اإلطعام أو الكسوة: املبحث الثَّاين
  ما املراد بالوسط يف اإلطعام يف كفَّارة اليمني؟: املبحث الثَّالث
  .الكسوة، وما هو املقدار ازئ منها وشروطها: املبحث الرابع

  .حكم دفع العمامة أو السراويل وغريمها عن الكفَّارة: املبحث اخلامس
  الصوم، وهل يشترط فيه التتابع أو ال؟: املبحث السادس

  .التبعيض والتلفيق بني أنواع الكفَّارة: سابعاملبحث ال
  .حكم دفع القيمة عن الكفَّارة: املبحث الثَّامن
  .حكم تقدمي الكفَّارة على احلنث: املبحث التاسع
  .تعدد الكفَّارة يف األميان: املبحث العاشر
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٤٢٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  خصال كفَّارة اليمني: املبحث األول
  :خصال كفَّارة اليمني أربعة

  .شرة مساكنيإطعام ع  -أ 
 .كسوة عشرة مساكني  -ب 
 .عتق رقبة  -ج 
 .صيام ثالثة أيام  -د 

  :هل خصال كفَّارة اليمين على التَّرتيب أو التخيير
وترتيب، فالتخيري بني اخلصال  )١(خصال كفَّارة اليمني فيها ختيري

الثالث األوىل، فيخري من لزمته كفَّارة اليمني بني أن يطعم عشرة 
  .تق رقبةمساكني، أو يكسوهم، أو يع

والترتيب بني اخلصال الثالث األوىل السابقة وبني الصيام، فمن مل 
وهذا قول عامة . جيد إحدى اخلصال الثالث انتقل إىل صيام ثالثة أيام

  .أهل العلم، ومنهم األئمة األربعة
  .والدليل على أن خصال كفَّارة اليمني فيها ختيري وترتيب

 ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]: قوله تعاىل
                                 

، اخلرشي ٤٣-٢/٤٢، املدونة ٨/١٤٤سوط ، املب٣١٥-٤/٣١٤البحر الرائق ) ١(
، املغين ٤/٣٣٧، اإلقناع ١٧٤-٨/١٧٢، اية احملتاج ٢/١٤٢، املهذب ٣/٦٠
٨/٧٣٤. 
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٤٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »          

¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Zاآلية .  
أمجع أهل العلم على أنَّ احلانث يف ميينه باخليار إن : قدامةقال ابن 

شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزأه، ألنَّ اهللا 
  .)١(وهي للتخيري) أو( هذه اخلصال على بعض حبرف بعضتعاىل عطف 

كلّ :  أنه قال-رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس  )٢(وقد روى جماهد
  .، فإذا كان مل جيد فهو األول األولخميرفهو ) أو(شيء يف القرآن 

وهذه اخلصال بالنسبة للحر، أما العبد فال خالف أنه جيزئه الصيام 
من يف الكفَّارة؛ ألنَّ ذلك فرض املعسر من األحرار وهو أحسن حاالً 

: ل يف عموم قوله تعاىلـلك يف اجلملة، كما أنَّ العبد داخـالعبد ألنه مي
[ À Á Â Ã Ä Å Z.  

 سواء يف اإلطعام أو الكسوة أو باملالأما إن إذن له سيده يف التكفري 
  .)٣(العتق، فقد سبق حبثه
وليس للسيد منع عبده من التكفري بالصوم، سواء : )٤(قال يف املغين

 أو احلنث بإذنه أو بغري إذنه، وسواء أضر به الصيام أم مل يضر كان احللف
                                 

 .١٠٩اإلمجاع البن املنذر ص: وانظر. ٨/٧٣٤املغين ) ١(
 .١٠/٦٠السنن الكربى للبيهقي ) ٢(
 .سبق حبثه يف خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان) ٣(
 . بتصرف٧٥٥-٨/٧٥٤بن قدامة املغين ال) ٤(
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٤٢٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

به، ألنه صوم واجب حلق اهللا تعاىل فلم يكن للسيد منع عبده، كصيام 
  .رمضان وقضائه

افعيبه، فله منعه، : )١(وعند الش وم يضرإن حنث بغري إذنه والص
علّق به ضرر على السيد ألنَّ السيد مل يأذن له فيم ألزمه على نفسه مما يت

  . وحنوها، فكان له منعه كمن أحرم باحلج بغري إذنهخدمتهكنقص 
بأنَّ صوم الكفَّارة يفارق احلج، ألنَّ حجه بغري إذنه :  عليهواعترض

فيه إضرار بالسيد، ألنَّ مدته طويلة ويغيب بذلك عن سيده، وتفوت 
 قصرية، وميكن معه خدمته لسيده، خبالف صوم الكفَّارة، فإنَّ مدته

  .خدمته ويكون عن قرب من سيده
  :القول املختار

  .واهللا أعلم.  منع عبده من التكفري بالصوملهأنَّ السيد ليس 

  :فائدة تقديم اإلطعام على العتق
فائدة تقدمي اإلطعام على العتق مع أنَّ العتق :  الرازيبكرقال أبو 

  :)٢(أفضل ال حمالة لوجوه
 التنبيه على أنَّ هذه الكفَّارة واجبة على التخيري ال أن املقصود منه -١

على الترتيب كباقي الكفَّارات، ولو كانت على الترتيب لتعين 
  .االبتداء باألغلظ

                                 
 .٢/١٤٣املهذب ) ١(
 . بتصرف٧٧-١٢/٧٦التفسري الكبري للفخر الرازي ) ٢(
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٤٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

قدم اإلطعام لكونه أعم وجوداً وأسهل كلفة، ويف هذا دليل على أنَّ  -٢
 .اهللا سبحانه وتعاىل يراعي التخفيف والتسهيل يف التكاليف

طعام أفضل فقد يكون احلر الفقري ال جيد الطَّعام، وال يكون أنَّ اإل -٣
هناك من يعطيه الطعام، فيكون متضرراً، فإعطاؤه الطعام فيه دفع 

 .هلذا الضرر، أما العبد فيجب على مواله أن يطعمه ويكسوه

  شروط من تدفع إليه كلّ من اإلطعام والكسوة: املبحث الثَّاين
يه وال خالف بينهم فيه، وقسم قسم متفق عل: الشروط قسمان

  :خمتلف فيه بني الفقهاء، وإليك بياا
  :)١(الشروط المتفق عليها

أن يكون حمتاجاً إىل املدفوع إليه، سواء كان مسكيناً أو فقرياً؛  -١
 µ ¶  ̧¹ º ´ ³ ² ± ° ]: لقوله تعاىل
»          Zفال جيوز صرفها إىل الغين . 

أنّ الفقري أشد حاجةً من املسكني والفقراء مساكني، وميكن القول ب
وعند إطالق املسكني فإنه يشمل الفقري، وكلّ من الفقري واملسكني يف 
حاجة وجهة استحقاقهم واحدة، وهي ما تتم الكفاية به، وألنَّ القدر 

                                 
-٣/٥٨، اخلرشي ٢٧٧-٢/٢٦٩، اهلداية على البداية ٦/٢٩١٣بدائع الصنائع ) ١(

، املغين ١١٩-٢/١١٨، املهذب ٦٥-٧/٦٤، األم ٢/١٣٢، حاشية الدسوقي ٦٠
٧٣٩-٨/٧٣٥. 
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٤٢٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

املدفوع إىل كلّ واحد منهم عن الكفَّارة قدر يسري يقصد منه دفع حاجته 
 . لغريهم كالغزاة واملؤلفة قلوميف يومه ذلك، وال جيوز صرفها

إن الكفَّارة ال تصرف إىل الكافر احلريب؛ ألنَّ يف دفعها إليه  -٢
وهذا خمالف ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية، . إعانته على حرب املسلمني

واهللا سبحانه أمرنا بالتعاون على الرب وال نتعاون على اإلمث، وإعطاء الكافر 
فى ما فيه من املعاونة على اإلمث الذي انا اهللا عنه؛ قال من الكفَّارة ال خي

  . )١(Ä Å Æ Ç   È Z ]: تعاىل
 وجلّكما أنّ اهللا عز م؛ قال عز انا عن اإلحسان إليهم والرب 

 a b c d e f g h    i j k l ` ]: وجلّ
m n o Z)٢(. 
ة ال تعطى الكفَّارة ملن جتب على املكفِّر نفقته شرعاً من زوج -٣

، ألنَّ يف إعطائهم عبثاً، فما صرفه إليهم يعود وحنوهموولد ووالد ورقيق 
 .إليه، وسواء كان املكفِّر هو عن نفسه أو كفَّر عنه غريه

أما دفعها إىل أقاربه الذين ال جتب عليه نفقتهم فالراجح من أقوال 
م كما العلماء أنه جيوز دفعها إليهم إذا كانوا أهل حاجة؛ ألنَّ اآلية تشمله

أنَّ إعطاءهم منها جيمع بني الصلة والصدقة، وهذا جامع للفضيلة، وأوىل 
  .من إعطائها غريهم

                                 
 .٢: اآليةسورة املائدة، ) ١(
 .٩: سورة املمتحنة، اآلية) ٢(
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٤٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

: امرأة عبداهللا بن مسعود قالت )١(ما روي أنَّ زينب: ومما يدلّ عليه
 حاجيت rفانطلقت فإذا امرأة من األنصار بباب رسول اهللا ...

 r ائت رسول اهللا :فقلنا له )٢(فخرج علينا بالل: قالت... حاجتها
فأخربه أن امرأتني بالباب تسأالنك أجتزئ الصدقة عنهما على أزواجهما 

r :))فقال له رسول اهللا . وعلى أيتام يف حجورمها  
(( .رواه البخاري ومسلم)٣(.  
  .ال جيوز أن يدفع الكفَّارة أحد الزوجني إىل صاحبه )٤(وعند أيب حنيفة
ال يعطى أقاربه وإن مل تلزمه نفقتهم من الكفَّارة  )٥(وعند املالكية

 .وهم حمجوجون بالدليل السابق. شيئاً
                                 

هي بنت معاوية بن عتاب بن األسعد، وقيل بنت أيب معاوية الثقفية، صحابية، زوجة : زينب) ١(
 .٤٦٩، تقريب التهذيب ص٤/٣١٩اإلصابة : انظر ترمجتها يف. ابن مسعود

مية بن هو بالل بن أيب رباح احلبشي، أسلم قبل اهلجرة وكان مملوكاً أل: بالل) ٢(
خلف، وكان يوايل عليه العذاب إلسالمه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه، وهو 

انظر . ه٢٠تويف سنة .  وشهد مع رسول اهللا مجيع املشاهدrمؤذن رسول اهللا 
 .١/١٦٥اإلصابة يف متييز الصحابة : ترمجته يف

لزوج  كتاب الزكاة، باب الزكاة على ا٣/٣٢٨صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(
 كتاب الزكاة، باب فضل النفقة ٧/٨٧صحيح مسلم مع شرح النووي . واأليتام

 .واللفظ ملسلم. على األقربني والزوج واألوالد
 .٢٩١٤-٦/٢٩١٣بدائع الصنائع ) ٤(
 .٢/٣١٢املدونة ) ٥(
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٤٣١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  : الشروط المختلف فيها
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  اإلسالم: املطلب األول
  :اختلف الفقهاء يف الكفَّارة، هل جيوز دفعها للذمي أو ال؟ على قولني

أن الكفَّارة ال تصرف إالّ للمسلم، وال جيوز صرفها  :القول األول
اإلمام مالك، والشافعي، : (إىل غريه، كالذمي، وهذا القول للجمهور

  .)١()وأمحد، وأيب يوسف، وهو قول األوزاعي
وهذا القول أليب .  جيوز صرف الكفَّارة إىل الذمي:القول الثَّاين

  .)٢(هرحنيفة، وحممد بن احلسن، وهو مذهب أهل الظا
  :سبب اخلالف

تردد الكفَّارة بني الصدقة والزكاة، فمن شبهها بالزكاة مل جيز 
  .)٣(صرفها لغري املسلمني، ومن شبهها بالصدقة أجاز صرفها ألهل الذمة

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول باآليت

حلربيني أن أهل الذمة كفَّار، فال جيوز صرف الكفَّارة إليهم، ومعلوم أن ا -١
                                 

، ٣/٣٦٦، مغين احملتاج ٧/٦٥، األم ١/٣٠٦، بداية اتهد ٢/١٣٢الشرح الكبري ) ١(
 .٨/٧٣٥ املغين ،٨/٦٤املبدع 

 .٨/٧٥، احمللى البن حزم ٢٩١٥-٦/٢٩١٤بدائع الصنائع ) ٢(
 .٣٠٧-١/٣٠٦بداية اتهد واية املقتصد ) ٣(
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٤٣٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 a b c d e f ̀ ]: ال يعطون من الكفَّارة اتفاقاً؛ لقول تعاىل
g h    i j k l m n o Zاآلية  .  

  .وأهل الذمة كذلك؛ ألنَّ كلمة الكفر جتمع بينهم، والكفر ملّة واحدة
 يتقرب ا إىل اهللا عز وجلّ طلباً للثواب، والعبادة صدقةأنَّ الكفَّارة  -٢

 .ؤمنون ال الكافرونخمتصة بأهلها وهم امل
 ° ]: ، بقوله تعاىلواستدلّ أصحاب القول الثَّاين بالقرآن

± ² ³  ...º »          Zاآلية .  
إن اآلية مطلقة يف كلّ مسكني، فتشمل املسكني املسلم،  :الداللةوجه 

: واملسكني الكافر، إالَّ أنه ورد ختصيص ما كان حربياً وهو كافر بقوله تعاىل
[ ̀ a b c d e f g h    i j Zاآلية .  

فهذا النهي خيرج احلريب الكافر، وبذلك يبقى الذمي على عموم 
.  اآليةZ ³ ² ± ° ]: النص السابق يف قوله تعاىل

وبذلك جيوز صرف الكفَّارة للذمي.  
كما أن الكفَّارة وجبت لسد حاجة املسكني، واملسكنة موجودة يف 

فيجوز صرفها إليهم، كما جاز الكفرة، كما هي موجودة يف املسلمني، 
صرفها إىل مساكني املسلمني، كما أنَّ يف صرفها إليهم ترغيباً هلم على 
الدخول يف اإلسالم، وعلى كلّ فاآلية عامة يف املساكني وليس هناك دليل 

  .خيصص كوا للمسلمني
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٤٣٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :)١(بأنَّ ختصيص كوا يف املسلمني من وجهني: واعترض عليه
 كفّار، فال يستحقّون شيئاً من الكفَّارة الذمة أهل أن: الوجه األول
  .كالكافر احلريب

أن صرف الكفَّارة إخراج لبعض من املال للمساكني، : الوجه الثَّاين
 ال تصرف ألهل الذمة، فكذا الكفَّارة ال الزكاةكالزكاة، فكما أن 

ا تصرف هلم كذلك قياساً عليها، وقد اتفق معنا املخالف على عدم صرفه
  .للمرتد، فكلّ دليل خص به املرتد فهو دليلنا يف الذمي

  :القول املختار
 ه لدياملختار عندي هو مذهب أنَّبالنظر يف أدلّة كلّ منهم يتوج 

 ا العبد إىل مواله عز باجلمهور، ألنَّ الكفَّارة من حيث هي قربة يتقر
 ملساكني املسلمني وجلّ جزاء ما اقترفه من ذنب ودفعها للمسلم فيه إعزاز

ومواسام، وهذا ما اقتضته شريعة السماء من وجوب معاونة املسلمني 
r :))بعضهم بعضاً، واملتمثل يف قوله    

(( فال يتحقّق ما ذكر بل فيه إعانة هلم على ما خبالف صرفها للذمي 
  .واهللا أعلم. هم عليه من الضالل والكفر

                                 
 .٢/٦٥٣أحكام القرآن البن العريب ) ١(
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٤٣٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  املكاتب: املطلب الثَّاين
إىل ) اإلطعام أو الكسوة(اختلف الفقهاء يف جواز دفع الكفَّارة 

  :املكاتب على قولني
وهذا القول .  الكفَّارة ال جيوز صرفها إىل املكاتب:القول األول

  .)١(للمالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املشهور
وهذا القول للحنفية، .  املكاتب جيوز دفع الكفَّارة إىل:القول الثَّاين

  .)٢(وأيب ثور، واحلنابلة يف رواية

األدلـة
َّ

:  
أنَّ اهللا عز وجلّ نص على أنها : استدل أصحاب القول األول

، واملكاتبون صنف آخر ليسوا مساكني، فال )٣(للمساكني وخصهم ا
وعة ومقدره تصرف هلم الكفَّارة، كالغزاة، واملؤلفة قلوم، والكفَّارة مشر

بقوت يوم لكلّ مسكني، وتصرف ملن حيتاج إليها لالقتيات، واملكاتب ال 
يأخذه لذلك، فال يكون يف معىن املسكني فال تصرف له الكفَّارة، كما أنّ 

  .املكاتب جتري عليه أحكام الرق

                                 
 .٣/٢٧٤، الكايف يف فقه أمحد ٧/٣٧٦، املغين ٢/١١٩، املهذب ٢/٣١٢املدونة ) ١(
 .٣/٢٧٤، الكايف ٧/٣٧٦ين ، املغ٢/٢٧٢العناية على اهلداية ) ٢(
اعلم أن مصرف الكفَّارات يف الفقراء واملساكني خاصة، ومصرف : قال اإلمام املاوردي) ٣(

 .١٥/٣١٦احلاوي . الزكاة يف الفقراء واملساكني ويف بقية أهل السهمان الثمانية
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٤٣٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

بأنَّ هذا املكاتب يأخذ من الزكاة : واستدلّ أصحاب القول الثاين
  .أن يعطى من الكفَّارةفأشبه املسكني، فيجوز 

بأنَّ الكفَّارة تفارق الزكاة، ألن األغنياء يأخذون : )١(ويعترض عليه
منها، وهم الغزاة والعاملون عليها، واملؤلفة قلوم، وغريهم فحكم الزكاة 

  .أوسع بينما الكفَّارة أضيق فال جيوز صرفها لغين حبال
  : القول املختار

 املكاتب؛ ألنه ليس مسكيناً يف القول بعدم صرف الكفَّارة إىل
  .واهللا أعلم. حاجة ملا يقتاته بداللة مكاتبته لسيده

  دفع الكفَّارة للصغري: املطلب الثَّالث
  :للعلماء يف دفع اإلطعام أو الكسوة إىل الصغري الذي مل يطعم قوالن

 أنَّ الطفل الصغري الذي مل يطعم ال جيوز دفع الكفَّارة :القول األول
  .)٢(وهو قول أيب حنيفة إذا كان الطعام إباحة، ومالك، ورواية ألمحد. هإلي

 جيوز دفع الكفَّارة إىل الصغري الذي مل يطعم ويقبض :القول الثَّاين
وهو قول أيب حنيفة إذا كان اإلطعام متليكاً، والشافعي واحلنابلة . عنه وليه

  .)٣(يف املذهب، وهو قول أكثر الفقهاء
                                 

 .٧/٣٧٦، املغين ١٥/٣٠٤احلاوي ) ١(
، حاشية العدوي ١/٦٤٤ عامل املدينة ، املعونة على مذهب٦/٢٩١٣بدائع الصنائع ) ٢(

 .٣/٦٠على شرح اخلرشي 
، اإلنصاف ١٣/٥٠٨، املغين ٣/٤٩٥بدائع الصنائع املرجع السابق، الفقه اإلسالمي ) ٣(

٩/٢٢٩. 
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٤٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

األدلـة


:  
  :ستدلّ أصحاب القول األول بالقرآن واملعقولا

 µ́  ³ ²  ± ° ]: فقوله تعاىلأما القرآن، 
¶ ̧  ¹ º »           Z )١(.  

أن هذا النص القرآين يقتضي أكلهم للمدفوع هلم إن  : الداللةوجه
كان طعاماً ولبسهم إن كان كسوة وإذا مل تعترب هذه احلقيقة وجب 

  . فيمن ال يأكل وال يكتسيمظنته اعتبار مظنته وال تتحقّق
أنّ هذه عبادة ينبغي صرفها كما هو ف:  باملعقولاستدالهلمأما 

جاءت فليس املقصود دفع احلاجة فقط إذ لو كانت كذلك جلاز دفع 
  .القيمة ومل يتعين اإلطعام وال الكسوة
بأنَّ الصغري قد توفرت فيه الشروط : واستدلّ أصحاب القول الثّاين

  .يف الكبري فهو حر مسلم حمتاجكما هي 
وألنَّ أكله للكفّارة ليس بشرط ووليه يصرف الكفَّارة فيما يعود 

  .بالنفع إىل الطفل وتتم حاجته به فأشبه الكبري
  :القول املختار

  . بهاستدلّواالقول األول لقوة ما 

                                 
  .٨٩: سورة املائة، اآلية) ١(
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٤٣٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  )١(دفع الكفَّارة للهامشي: املطلب الرابع
  :كفَّارة للهامشيللعلماء قوالن يف إعطاء ال

  .)٢(وهو قول أكثر أهل العلم.  ال تدفع الكفَّارة للهامشي:القول األول
  .)٣(وهو وجه عند احلنابلة.  أنها تدفع هلم:القول الثَّاين

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالسنة، والقياس، واملعقول

((: هللا قال أنَّ رسول اt )٤( ما رواه أبو رافع:فمن السنة
((رواه أبو داود والترمذي وأمحد )٥(.  
                                 

ومسي . rنسبة إىل بين هاشم بن عبد مناف بن قصي، أحد أجداد رسول اهللا : اهلامشي) ١(
  .٢٧٨، ٩٢ صالتنبيهحترير . ألنه كان يهشم الثريد لقومه وغريهم جوداًهامشاً؛ 

 .١٣/٥١٢، املغين ١٥/٣٠٤، احلاوي ٣/٣٦٦، مغين احملتاج ٦/٢٩١٣بدائع الصنائع ) ٢(
 .املغين املرجع السابق) ٣(
هو أسلم القبطي موىل رسول اهللا صحايب جليل، شهد أحداً واخلندق وما : أبو رافع) ٤(

، وقد زوجه رسول اهللا موالته سلمى، تويف rملشاهد مع رسول اهللا بعدمها من ا
سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف. يف خالفة علي بن أيب طالب، وقيل غريها

 .١/١٧٧، االستيعاب ١/٧٧، أسد الغابة ٢/١٦
.  كتاب الزكاة، باب الصدقة على بين هاشم٥/٦٨سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٥(

 أبواب الزكاة، باب ما جاء يف كراهية الصدقة للنيب وأهل ٢/٨٤مذي سنن التر
واحلديث صححه الترمذي، وكذا األلباين يف سلسلة . ٦/١٠مسند أمحد . بيته

 .٤/١٤٧األحاديث الصحيحة 
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٤٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أن هذا نص من رسول اهللا على أنّ الصدقة الواجبة ال حتلّ  :وجه الداللة
  .لرسول اهللا وأهل بيته وهم بنو هاشم ومن املعلوم أن الكفَّارة صدقة واجبة

الكفَّارة على دفع الزكاة فكما أن الزكاة قياس دفع : ومن القياس
  .ال تدفع لبين هاشم فكذا الكفَّارة ألنَّ كالً منهما صدقة واجبة

أنَّ اهللا سبحانه كره لبين هاشم غسالة أيدي الناس : ومن املعقول
  .وعوضهم خبمس اخلمس من الغنيمة

 بأنَّ الكفَّارة مل جتب بأصل الشرع فأشبهت واستدل اآلخرون
  .قة التطوعصد

  :القول املختار
أما دليل املخالف فاجلواب عنه بأنَّ . القول األول وذلك لقوة أدلّته

  .الكفّارة واجبة بأصل الشرع وقد دلّ عليها الكتاب والسنة
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٤٣٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  ما املراد بالوسط يف اإلطعام يف كفَّارة اليمني: املبحث الثَّالث
: قال تعاىل، ام والكسوةورد يف كفَّارة اليمني ذكر الوسط يف اإلطع

[ ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º »          Z .  
  :وقد تعددت أقوال الفقهاء يف املراد بالوسط يف اإلطعام على ثالثة أقوال

  :أنَّ الوسط يف اإلطعام حيتمل أنواعاً ثالثة: القول األول
  .الوسط يف صفات املأكول من اجلودة والرداءة )١
 .سرف والتقتريالوسط من حيث املقدار من ال )٢
الوسط من حيث أحوال األكل من مرة ومرتني وثالث مرات  )٣

 .يف يوم واحد
  . فيحمل الوسط املراد يف اآلية على الكلّ ليخرج عن عهدة الفرض

أما اإلدام يف اإلطعام فليس بشرط، فإنَّ غداهم وعشاهم بال إدام 
  . )١(وهذا القول للحنفية. جاز

طعام جمزئ بغري إدام بأن كان قفاراً، أما اإلدام أن اإل: القول الثَّاين
وهذا . من زيت أو لنب أو حلم وحنوه فهو مندوب بأن يكون مع الطَّعام

  . )٢(القول للمالكية
وهذا مروي . أنَّ الوسط يف اإلطعام هو اخلبز واللّنب: القول الثَّالث

  . )٣(، وهو مذهب احلنابلة-رضي اهللا عنهما–عن ابن عمر 
                                 

  .٦/٢٩١٢بدائع الصنائع ) ١(
  .٣/٥٩اخلرشي ) ٢(
  .٥/١٢، تفسري الطربي ٧٣٧-٨/٧٣٦املغين ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أوسطه اخلرب والتمر، أو اخلبز :  روى عن احلنابلة قوهلمكما
  .والزيت، أو اخلبز والسمن
أفضله اخلبز واللحم، :  التابعني أنهم قالوا)١(وروي عن بعض

  .وأوسطه اخلبز والسمن، وأدناه اخلبز والتمر
يغديهم ويعشيهم، كأنه : وروي عن علي بن أيب طالب أنه قال

  .الكامل يف قوت يومه، ومها وجبتانذهب إىل اإلطعام 
((:  أنه قال-رضي اهللا عنهما–  )٢(كما روي عن ابن عباس

[ ´ µ ¶ ¸ Z 
((.  

 إىل درجة اإلسراف، وال إىل وعلى هذا يكون اإلطعام أن ال يصل
  .درجة التقتري، أي بينهما

إنَّ الوسط هو التوسط بني :  يف اآلية)٣(قال الشوكاين يف تفسري الوسط
طريف اإلسراف والتقتري، أي أطعموهم من التوسط مما تعتادون إطعام أهليكم 

  .منه، وال جيب أن تطعموهم من أعاله، وال جيوز أن تطعموهم من أدناه

                                 
  .١٥-٥/١٣تفسري الطربي ) ١(
 كتاب الكفَّارات، باب من ٦٨٣-١/٦٨٢، سنن ابن ماجه ٥/١٥تفسري الطربي ) ٢(

  .أوسط ما تطعمون أهليكم
  .٢/٧١فتح القدير للشوكاين ) ٣(
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٤٤١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 على )١(إن مقدار ما يطعم يف كفَّارة اليمني مبين: ابن تيميةقال 
  :أصل هل اإلطعام مقدر بالشرع أو بالعرف، فيه قوالن للعلماء

.  أنه مقدر بالشرع، وهؤالء اختلفوا يف هذا املقدار:القول األول
  .وقد سبق حبثه يف الباب األول: أقول

 بالشرع، فيطعم أهل كلّ بلد ما  أنه مقدر بالعرف ال:القول الثَّاين
واملنقول عن أكثر : مث قال... يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً، وهذا ملالك

الصحابة والتابعني هذا القول، وهلذا كانوا يقولون األوسط خبز ولنب، 
  .خبز ومسن، خبز ومتر، واألعلى خبز وحلم

لكتاب إنَّ هذا هو الصواب الذي يدلّ عليه ا: وقال ابن تيمية
والسنة واالعتبار وهو قياس مذهب أمحد وأصوله، فإنَّ أصله أن ما مل 
يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إىل العرف، وهذا مل يقدره الشارع، فريجع 

 µ ¶ ¸ ¹ Z ´ ]: فيه إىل العرف السيما مع قوله تعاىل
  .اآلية، اخل

  :القول املختار
اإلطعام يف كفّارة اليمني مل يرد بعد عرض األقوال ميكن القول بأنَّ 

فيه حتديد، بأن يكون وجبة أو وجبتني، ومل يرد فيه مقدار الكيل، وهلذا 
روي عن بعض الصحابة والتابعني أقوال مجيعها مما يصدق عليه مسمى 

                                 
  . حبذف يسري٣٥/٣٤٩فتاوى ابن تيمية ) ١(
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٤٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

اإلطعام، ومع عدم وجود دليل نأخذ باألحوط وهو مذهب احلنفية أنَّ 
 والكثرة، والوسط يف صفات املأكول املراد بالوسط هو الوسط يف القلة

من اجلودة والرداءة، والوسط من حيث أحوال األكل من مرة ومرتني 
  .وهذا القول هو املختار عندي. وثالث إذا كان األكل إباحة

أما اإلدام فقد وردت اآلية مطلقة من غري فصل بني طعام مأدوم 
 بإدام، وإن كان وغريه، ولكن إن كان يطعم أهله بإدام أطعم املساكني

يطعم أهله بال إدام مل يكن له أن يفضل املساكني على أهله، بل يطعم 
  . يف اإلدام)١(وهذا هو قول ابن تيمية. املساكني ما يطعم منه أهله

ويؤيده أنَّ اآلية أسندت اإلطعام إىل طعام األهل مبا حيتويه من إدام 
  . أعلمواهللا. أو غريه، ومن قلّة، وكثرة، ومن جودة ورداءة

  .وتقدمت مباحث اإلطعام والعتق فيما سبق

                                 
  .٣٥/٣٥١فتاوى ابن تيمية ) ١(
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٤٤٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

الكسوة، وما هو املقدار ازئ منها يف الكفَّارة، : املبحث الرابع
  وشروطها

مما ال خالف فيه بني الفقهاء أنَّ الكسوة أحد خصال كفَّارة اليمني 
 °... ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ]: املنصوص عليها بقوله تعاىل

± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º »          Zاآلية  .  
كما أنَّ الكسوة ال تدخل يف أي من الكفَّارات سوى كفَّارة 

  . أن يكسو أقلّ من عشرة لآلية الكرميةجيزئهاليمني، وال 
  : الفقهاء يف املقدار ازئ من الكسوة على قولنياختلفوقد 

 يف الكسوة ما جيزئ يف الصالة، فإذا كسا ازئأنَّ : القول األول
. كساه ثوباً يستر عورته، وإن كسا املرأة كساها درعاً ومخاراًالرجل 

  .)١(وهذا القول للمالكية، واحلنابلة، وحممد بن احلسن
 هو أدىن ما يطلق عليه اسم الكسوة الكسوةأنَّ ازئ يف : القول الثَّاين

وهذا القول أليب حنيفة وأيب . يف العرف والعادة من قميص أو رداء وحنومها
أدىن الكسوة : والشافعية، والظاهرية، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسفيوسف، 

  .)٢(ما يستر عامة البدن من قميص وجبة ورداء وحنوهم
                                 

  .٧٤٣-٨/٧٤٢غين ، امل٦/٢٣٩، كشاف القناع ٢/٤٤، املدونة ٣/٢٧٣مواهب اجلليل ) ١(
، ٢/١٤٢، املهذب ٧/٦٥، األم ٤/٣١٤، البحر الرائق ٦/٢٩١٧بدائع الصنائع ) ٢(

 .٢٩٢، خمتصر املزين ص٧٥-٨/٧٤احمللى البن حزم 
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٤٤٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أنَّ اإلمام مالك أخذ باملعىن الشرعي : فمن عرض آراء الفقهاء يتبين
 الرجل كساه ثوباً، وإن كسا املرأة كساها ثوبني كساإن : حيث قال
، حيث ال جيزئها يف الصالة أقلّ من ذلك، ووافقه اإلمام أمحد درعاً ومخاراً

كل ما جيزئ يف الصالة فهو جمٍز يف الكسوة للرجل : ابن حنبل حيث قال
  .ثوب أو قميص يستر عورته، وجيعل على عاتقه منه شيء

 بأقل ما تنطلق عليها اسم الكسوة حيث أخذوابينما الشافعية 
  .ء وحنومهاأجازوا القميص والردا
، وقريب منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، فما الظَّاهرووافقهم أهل 

يسمى يف العرف إذا لبسه البساً ومكتسياً، فيجزئ، وما ال يسمى 
  .مكتسياً ال جيزئ

وما كان أحرصين أن يقال ال جيزئ إالّ كسوة : العريبقال اإلمام ابن 
  .)١( يشبعه من اجلوع فأقول بهتستر عن أذى احلر والربد كما أنَّ عليه طعاماً

  :سبب اخلالف
؟ فمن أخذ )٢(هل املعترب يف الكسوة املعىن الشرعي أو املعىن اللغوي

باملعين الشرعي قال ال جيزئ يف الكسوة إالّ ما جيزئ يف الصالة، وهو 
اإلمام مالك، وأمحد، ومن أخذ باملعىن اللّغوي قال ازئ هو كلّ ما 

  .لكسوة وهؤالء أبو حنيفة، والشافعي، ومن معهماتنطلق عليه اسم ا
                                 

 .٢/٦٥٢أحكام القرآن البن العريب ) ١(
 .١/٣٠٦بداية اتهد ) ٢(
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٤٤٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ أصحاب القول األول بالقرآن واملعقول

 µ́  ³ ²  ± ° ]:  فقوله تعاىلأما القرآن،
¶ ̧  ¹ º »           Zاآلية .  

أنَّ اهللا عز وجلّ نص على الكسوة، والالبس ملا ال يستر  : الداللةوجه
  . مكتسياً شرعاً، وإنما يسمى عارياً، وبذلك خرج عن نص اآليةعورته ال يسمى

وميكن القول إنّ وجه الداللة دليل للمخالف، ألنَّ املخالف مل يقل 
  .بأنّ ما ال يستر العورة جيزئ يف الكسوة

، فهو أنَّ التكفري عن اليمني عبادة، فمن كفّر باملعقولأما استدالهلم 
 بعبادة، والصالة عبادة، فكلّ منهما عبادة فال عن ميينه بالكسوة فقد قام

جيزئ يف الكسوة إالّ ما جيزئ يف الصالة، فما كان جمزئاً يف صالته من 
  . أجزأه يف كفّارتهالكسوة

  : أصحاب القول الثَّاين بالقرآن واملعقولواستدلّ
  . اآليةº »           Z...° ]:  فقوله تعاىل،القرآنأما 

 اهللا سبحانه وتعاىل أطلق الكسوة يف اآلية الكرمية أن :الداللةوجه 
وجعلها عامة، ومل خيصها، فلو أراد كسوة خمصوصة لبين ذلك، فعدم 

  .)١(è é     ê ë Z ]: قال تعاىل، البيان دليل على جواز أي كسوة
                                 

 .٦٤: سورة مرمي، اآلية) ١(
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٤٤٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أنَّ البس القميص أو الرداء يسمى فهو : باملعقولأما استدالهلم 
ارة، ألنَّ كلّ ما أطلق عليه اسم كسوة كان مكتسياً، فيجزئ عن الكفَّ

  .جمزئاً عن كفَّارة األميان
بأنَّ الكسوة إحدى خصال كفَّارة اليمني، فال : واعترض عليه
عليه اسم الكسوة كاإلطعام والعتق، فكما أنه ال  )١(جيزئ فيها كلّ ما يقع

  .جيزئ كلّ إطعام أو كلّ عتق، فكذا الكسوة
  :القول املختار

 ازئ يف الكسوة هو ما جتزئ به الصالة، فإذا كسا الرجل إنَّ
كساه ثوباً يستر عورته، وهذا أدىن الكسوة، وإن كسا املرأة كساها درعاً 

  .ومخاراً، لقوة األدلّة يف ذلك
ويؤيده ما روى عن أيب موسى األشعري أنه كان يكسى يف كفَّارة 

  .)٢(رواه البيهقي وغريه. اليمني ثوباً ثوباً
  :شروط الكسوة

بعد عرضنا ألقوال الفقهاء وأدلتهم يف املقدار ازئ من الكسوة 
  :وبيان القول املختار منها، نذكر هنا شروط الكسوة يف الكفَّارة

  . املشترط سترها للصالة، فإن زاد على ذلك فحسن)٣(أن تستر العورة .١
                                 

 .٨/٧٤٢املغين ) ١(
 .٨/٥١٢، مصنف عبدالرزاق ١٠/٥٦قي سنن الكربى للبيه) ٢(
  .٣/٥٩، اخلرشي ٤/٣٨٦الكايف يف فقه أمحد ) ٣(
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٤٤٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 .يشترط أن تكون الكسوة مما تسمى كذلك ومما يعتاد لبسه .٢
لالنتفاع ا بأن كانت قوية . )١(ويشترط أن تكون الكسوة صاحلة .٣

أو جديدة، فإن كانت بالية وذهبت قوا فال جيزئ، وأما امللبوس 
 .ولو مغسوالً فيجزئ إذا كانت صاحلة لالستعمال

وال يشترط أن تكون الكسوة خميطاً، وال أن تكون صاحلة  .٤
 . للصغري وحنوه ثوباً كبرياً)٢(للمدفوعة إليه كأنْ دفع

 خبالف اإلطعام، فإن )٣(ويشترط أن تكون صفتها على سبيل التمليك .٥
 .الكسوة لدفع برودة الشتاء وحرارة الصيف، وال تندفع هذه إالّ بالتمليك

ال يشترط أن تكون الكسوة من نوع معني كالصوف أو القطن وحنومها،  .٦
لصوف أو  الكسوة، سواء من ا)٤(فيجوز أن يكسوهم من مجيع أصناف

الشعر أو الوبر أو القطن؛ ألنَّ اهللا عز وجلّ أطلق الكسوة ومل يعني جنساً 
 .بعينه، فمن أي جنس كساهم منه أجزأ لوقوع املأمور به

وال يشترط يف الكسوة أنَّ تكون بلون معين، فيجزئ أنّ تكون  .٧
 .)٥(مصبوغة أم غري مصبوغة

                                 
  .٩/٢٧٧، املبدع ٤/٣٢٧، مغين احملتاج ٤/٣١٥البحر الرائق ) ١(
  .٨/١٧٣اية احملتاج ) ٢(
  .٣/٣٤٩، أحكام القرآن للهراس ٦/٢٩٢٠بدائع الصنائع ) ٣(
  .٨/٧٤٣املغين ) ٤(
  .املرجع السابق) ٥(
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٤٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  ريمها يف الكفَّارةحكم دفع العمامة والسروال وغ: املبحث اخلامس
  :اختلف العلماء يف دفعهما عن الكفَّارة على قولني

. أنَّ دفع العمامة أو السروال عن الكفَّارة ال جيزئ: القول األول
وهذا القول أليب يوسف، وهي رواية عن أيب حنيفة يف السراويل، وبه قال 

 حممول على وعدم اإلجزاء عند أيب يوسف يف العمامة. املالكية، واحلنابلة
ما إذا مل تكن سابغة، وكذلك اإلزار والرداء عند احلنابلة ال جيزئ إالّ أن 

  . )١(يضع على عاتقه منه شيء
ال عن واجلواز يف إعطاء كلّ من العمامة أو السر: القول الثَّاين

وهذا القول رواية عن أيب حنيفة، وهو مذهب . الكسوة يف الكفَّارة
  . )٢(الشافعية وأهل الظاهر

األدلـة
َّ

:  
بأنَّ من لبس هذه األشياء ال يسمى : استدلّ القائلون بعدم اجلواز

  .مكتسياً يف العرف والعادة، وإنما يسمى عارياً، فال تدخل حتت مطلق الكسوة
:  قالr أنَّ رسول اهللا tمبا رواه أبو هريرة :  ملذهبهمكما استدلّ احلنابلة

))(( .رواه البخاري)٣( .  
                                 

، ٦/٢٩١٨بدائع الصنائع : انظر.  الرواية عن أيب حنيفة صححها القدوريوهذه) ١(
  .٨/٧٤٣، املغين ٢/٤٤املدونة 

  .٨/٧٤، احمللى ٤/٣٢٧مرجع احلنفية السابق، مغين احملتاج ) ٢(
 كتاب الصالة، باب إذا صلّى يف الثوب ١١/٤٧١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

  .الواحد فليجعل على عاتقيه
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٤٤٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

، بأنَّ البس العمامة أو السروال يسمى واستدلّ القائلون باجلواز
  .مكتسياً كما أنه جتوز الصالة بأي منهما، فيجزئ عن الكفَّارة

  :القول املختار
وال جتزئ اخلفان والنعالن عن أا  .القول األول لقوة ما استدلوا به

ة يف الكفَّارة؛ ألنّ من لبسهما ال يطلق عليه  مكتسياً إذا مل يكن كسو
  . عليه ثوب، وال تسمى كسوة يف العرف

 فذهب احلنفية، والشافعية يف وجه إىل أنها ال جتزئ عن )١(وأما القلنسوة
  . )٢(الكسوة، وذهب أهل الظَّاهر، والشافعية يف الوجه اآلخر إىل أنها جتزئ

لّ املانعون لإلجزاء بأنها ال تسمى كسوة وال يسمى من لبسها استد
 t بن حصني )٣(مكتسياً، بينما استدلّ اوزون باألثر املروي عن عمران

((: أنه قال        
(( .رواه البيهقي)٤( .  

                                 
حميط . الصومعة تلبس يف الرأس مما ال يسمى كسوة كدرع من حديد: لقلنسوةا) ١(

  .٧٥٤احمليط ص
  .٨/٧٤، احمللّى ١٠/٥٩٠ البيان ٢/٣٤٢حتفة الفقهاء ) ٢(
صحايب، يكىن أبا جنيد، أسلم يوم خيرب، بعثه عمر بن اخلطاب : عمران بن حصني) ٣(

. ه٥٢ تويف بالبصرة سنة ليفقه أهل البصرة، وتوىل قضاءها، كان جماب الدعوة،
  .١/٥٨، شذارت الذهب ٢٧-٣/٢٦، واإلصابة ٤/١٣٧أسد الغابة : انظر

  .١٠/٥٧البيهقي ) ٤(
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٤٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

وم: ادساملبحث السالص  
ال خالف بني الفقهاء أنَّ الصوم يف كفَّارة اليمني هو صوم ثالثة أيام 

  :لنص اآلية الكرمية، وإنما اختلفوا يف تتابع الصيام من عدمه، وإليك بيانه

  الصوم هل يشترط فيه التتابع أو ال؟
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

 يف كفَّارة اليمني متتابع، وال جيزئ أن يكون  أنَّ الصوم:القول األول
وهذا القول للحنفية، والشافعي يف قول، واحلنابلة على الصحيح من . مفرقاً

  .هن متتابعات: ، وهو مروي عن عبداهللا بن عباس حيث قال)١(املذهب
أنَّ الصوم يف كفَّارة اليمني ال يشترط فيه التتابع، فإن : القول الثَّاين

وهذا القول للمالكية، والشافعي يف األظهر، وهو . مه مفرقاً أجزأهصا
التتابع : ، إالّ أن املالكية قالوا)٢(مذهب أهل الظاهر، وأمحد يف رواية

  .حممول على االستحباب
  :سبب اخلالف

  هل القراءة اليت ليست يف املصحف جيوز العمل ا أو ال؟ -١

                                 
، املهذب ٨/١٧٤، اية احملتاج ٣/١١٣، تبيني احلقائق ٢٩٣١-٦/٢٩٣٠بدائع الصنائع ) ١(

  .٨/٧٥٢، املغين ٣٨٧-٤/٣٨٦، الكايف يف فقه أمحد ١١/٤١، اإلنصاف ٢/١٤٢
-٨/٧٥، احمللّى ٤/٣٢٨، مغين احملتاج ٧/٦٦، األم ٣/٦٠، اخلرشي ٢/٤٣ونة املد) ٢(

  .٢/١٩٨، احملرر يف الفقه ١١/٤١، اإلنصاف ٧٦
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٤٥١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

املقيد بالتتابع أو ال؟ إذا كان األمر مبطلق الصوم، هل حيمل على  -٢
 . )١(األصل يف الصيام الواجب يف الشريعة هو أن يكون متتابعاً

األدلـة
َّ

:  
فصيام {بقراءة عبداهللا بن مسعود : استدلّ أصحاب القول األول

  . )٢(، ومثلها عن أُيب بن كعب}ثالثة أيام متتابعات
أُبي بن كعب، و  عن ابن مسعود،)٣(فالقراءة ثابتة من عدة طرق

فهي مشهورة ولكن مل يكن النقل متواتراً، حيث يثبت مبثله القرآن، وابن  
، وعلى هذا ميكن القول أنَّ هذه القراءة وإتقانهمسعود ال يشك يف عدالته 

كانت مما يتلى يف القرآن، كما حفظها ابن مسعود، مث نسخت التالوة يف 
ع صوم كفَّارة اليمني، وبقاء ، وبقي حكمها وهو تتابrحياة الرسول 

 ببقاء السبب املوجب له، ونسخ التالوة ال مينع بقاء )٤(احلكم ال يكون
احلكم، واملتلو البد أن يعتقد أنه من القرآن، وأنه كالم اهللا، وال ميكن 

                                 
  .٢/٣٠٦بداية اتهد ) ١(
هو سيد القراء، صحايب جليل، يقال له أبو املنذر وأبو الطفيل، وكان : أُيب بن كعب) ٢(

عمر يقول أيب سيد املسلمني، تويف يف من كتاب الوحي شهد العقبة وبدراً وكان 
  .١/١٩، اإلصابة ١/٣٨٩سري أعالم النبالء . tخالفة عمر 

، تفسري الطربي ٥١٤-٨/٥١٣، مصنف عبدالرزاق ١٠/٦٠السنن الكربى للبيهقي ) ٣(
  .، مع بغية األملعي٣/٢٩٦، نصب الراية ٨/٢٠٤إرواء الغليل : ، وانظر٧/٢٠

  .بقبدائع الصنائع املرجع السا) ٤(
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٤٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

القول بأنه ليس من كالم اهللا، ولكن حينما تنسخ التالوة ينتهي حكم 
مة قراءته على اجلنب واحلائض لضرورة أن اهللا تعلق جواز الصالة به وحر

  .تعاىل رفع عنا تالوته وحفظه
 -رضوان اهللا عليهم–وهذه القراءة ملا كانت مشهورة بني الصحابة 

كانت مبرتلة اخلرب املشهور لقبول الصحابة إياها تفسرياً للقرآن إن مل 
 تكون دون  ابن مسعود ال)١(يقبلوها يف كوا قرآناً، كما أنَّ قراءة

  .تالوته، فيكون احلكم باقياً وإن نسخت التالوة
 محل مطلق الصوم أنَّوبيانه : كما استدلّوا حبمل املطلق على املقيد

 املقيد بالتتابع يف كفّاريت كلّ من الظِّهار )٢(يف كفَّارة اليمني على الصوم
صوم يف كلّ منهما والقتل، ألنَّ كالً منهما أحد أنواع الكفَّارة، وألنَّ ال

وقع بدالً من العتق فكان إطالق الصوم يف كفَّارة اليمني مقيداً بالتتابع 
  .املذكور يف كفَّاريت الظِّهار والقتل

  :واستدلّ الشافعية ومن معهم بالقرآن والقياس واملعقول
  . اآليةÀ Á Â Ã Ä Å Z ]:  فقوله تعاىلأما القرآن،
 هذه اآلية مطلق غري مقيد بالتتابع، يفوم أنَّ الص :وجه الداللة

واآليت بصوم ثالثة أيام على التفريق آت بصوم ثالثة أيام فوجب أن خيرج 
  .من العهدة، كما أنَّ اشتراط التتابع زيادة بال دليل

                                 
  .٢/٨١أصول السرخسي ) ١(
  .١٣٧مراجع الفقهاء السابقة، روضة الناظر ص) ٢(
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٤٥٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

بأنَّ الصوم وإن ورد مطلقاً يف اآلية : واعترض على وجه الداللة
راءة عبداهللا بن مسعود، وأيب بن كعب املشهورة، أو الكرمية إالّ أنه مقيد بق

  .يكون الصوم هنا حمموالً على املقيد بالتتابع يف كلّ من كفَّارة الظهار والقتل
 )١( صوم الثالثة األيام يف كفَّارة اليمنيفقاسوا، واستدلّوا بالقياس

 ومعلوم أنَّ العدة أن Z ¥ ¤ £ ¢ ]:  يف قوله تعاىلالصومعلى 
  .يت بالعدد صوماً ال أن يأيت ا متتابعاًيأ

 القياس باطل، ألنه قياس مع الفارق، فاملقيس صوم هذابأنَّ : ويناقش
كفَّارة، واملقيس عليه صوم قضاء رمضان، فال وجه للقياس، ألنَّ املقيس عليه 
ليس من جنس صيام الكفَّارات حتى ميكنه القياس عليه، فاألوىل قياسه على 

  . يف كفَّاريت الظِّهار والقتل؛ ألنَّ كالً منهم صوم كفَّارة)٢(الصوم
أنَّ هذا املكفِّر صام األيام الثالثة، فال جيب عليه : واستدلّوا باملعقول

  .التتابع كصيام املتمتع للثالثة أيام يف احلج
بأنَّ قياسكم على صوم األيام الثالثة يف احلج قياس مع : ويناقش
لصوم يف اليمني كفَّارة، أما يف احلج فهو نسك، فال يصح الفارق، ألنَّ ا

  . )٣(القياس هنا لوجود الفارق

                                 
  .١٨/١٢٢، تكملة اموع الثانية ٨/٧٥٢املغين ) ١(
  .٤/٣٢٨مغين احملتاج ) ٢(
  .١٣٧روضة الناظر ص) ٣(
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٤٥٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
  : القول بالتتابع لقوة األدلّة، وما يلي

 اشتهرت بني الصحابة، ومل يعلم هلا }فصيام ثالثة أيام متتابعات{أنّ قراءة  -١
  .خمالف، فكانت مبرتلة اإلمجاع

، ألنَّ كالم اهللا ال يأتيه )١(ءة إن كانت قرآناً فهي حجةأنَّ هذه القرا -٢
الباطل من بني يديه وال من خلفه، وإن مل تكن قرآناً فهي مروية عن 

، فقد يكونا مسعاه تفسرياً لآلية فظناه قرآناً فتثبت له رتبة rالرسول 
 .اخلرب، وعلى كال التقديرين فهو حجة يصار إليه

إنكم محلتم :  القول بالتفريق أن يقال للمخالفأنه مما يدلّ على بطالن -٣
الرقبة املطلقة يف اليمني على الرقبة املقيدة يف القتل، فقلتم يشترط اإلميان يف 
الرقبة يف كفَّارة اليمني، وهنا يف الصوم مل تقيدوا املطلق يف صوم اليمني 

 . على املقيد يف صوم القتل بالتتابع، وهذا تناقض لقولكم
ل بالتتابع هو املناسب للمكفِّر، ألنَّ من حكمة مشروعية أن القو -٤

الكفَّارة الزجر والتأديب، ومما ال شك فيه أنَّ الصوم إذا كان متتابعاً 
: يكون رادعاً ملن تسول له نفسه باملعاودة مرة أخرى مع قوله تعاىل

[ " # $ % & Z)تابع خيرج املكفِّر  . اآلية)٢والت
  . أعلمواهللا. من العهدة

وقد تقدمت مباحث الصيام يف الباب األول، وبعضها يشمل صوم 
  .كفَّارة اليمني فال داعي إلعادا
                                 

  .٨/٧٥٢املغين ) ١(
  .١٣٣: سورة آل عمران اآلية) ٢(
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٤٥٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  التبعيض والتلفيق بني أنواع الكفَّارة: املبحث السابع
مما ال خالف فيه بني الفقهاء أنّ من أعتق نصف عبد وصام شهراً 

 جيزئه عن كفَّارته كما أنَّ من عن كفَّارة اجلماع أو الظهار أو القتل أنه ال
أعتق نصف عبد وأطعم أو كسا مخسة مساكني أنه ال جيزئه، كما اتفقوا 
على أنَّ من صام شهراً وأطعم ثالثني مسكيناً يف كفَّارة اجلماع يف ار 
رمضان أو الظهار أنه ال جيزئه، كما أنّ من أطعم أو كسا بعض العشرة 

  . )١(ارة اليمني أنه ال جيزئه أيضاًوصام دون الثالثة أيام عن كفَّ
  :والدليل على عدم اإلجزاء يف كلّ ذلك ما يلي

فالعتق القصد : أنَّ القصد من العتق ومن اإلطعام والكسوة متباين
منه إخراج العبد من الرق إىل احلرية وتكميل األحكام، بينما القصد من 

جلوع عنه اإلطعام أو الكسوة هو دفع حاجة املسكني وذلك بدفع ا
بالطعام أو ستر عورته ومنع الضرر عنه يف الربد واحلر بالكسوة، فاإلطعام 
والكسوة معنامها متقارب، بينما مها متباعدين من العتق لتباعد مقصد كل 
منهما واختالف مصرفهما، فلم جيريا جمرى اجلنس الواحد، ولذا وقعت 

  .عام أو الكسوة متعدداملخالفة بينهما يف العدد، فالعتق واحد، بينما اإلط
فإنه من الطّعام أو الكسوة أبعد من العتق، فإذا مل جيز : أما الصيام

تكميل أحد نوعي املبدل من اآلخر فتكميله من البدل أوىل، فإن قيل 
أن التيمم ال يأيت : فاجلواب عليه. يبطل هذا بالغسل والوضوء مع التيمم

                                 
  .٨/٧٦١، املغين ٥/٢٨٥م ، األ٢/٣٠٩، املدونة ٣/١١تبيني احلقائق ) ١(
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٤٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أيت به بكماله، وهاهنا لو أتى ببعض بدالً عن بعض الطَّهارة وإنما ي
  .بالصوم مجيعه أجزأه

  :التلفيق بين اإلطعام والكسوة في كفَّارة اليمين
اختلف الفقهاء فيمن أطعم بعض املساكني وكسا البعض اآلخر 

  :على ثالثة أقوال
جيوز للمكفِّر أن يطعم بعض املساكني ويكسو : القول األول

وهذا القول . ني ويكسو مخسةالبعض اآلخر، كأن يطعم مخسة مساك
١(للحنابلة والثوري( .  
أنَّ من أطعم بعض املساكني وكسا البعض اآلخر مل  :القول الثَّاين

  . )٢(وهذا القول للمالكية والشافعية. يقم بالواجب وال جتزئه عن كفَّارته
أنَّ من أطعم مخسة مساكني وكسا مخسة آخرين : القول الثَّالث

ا أنْ يكون اإلطعام إباحة أو متليكاً، فإن كان اإلطعام إباحة فال فال خيلو إم
وهذا القول . جيزئ التلفيق بينهما، وإن كان اإلطعام متليكاً فيجزئ

  . )٣(للحنفية
                                 

  .٧٦٠-٨/٧٥٩، املغين ٦/٢٣٩كشاف القناع ) ١(
، األم ١٨/١٢٣، تكملة اموع الثانية ١/٣١١، الشرح الصغري ٣/٦٠اخلرشي ) ٢(

٧/٦٤.  
  .٦/٢٩٢٠، بدائع الصنائع ٤/١١٧البحر الرائق ) ٣(
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٤٥٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

وقول احلنفية هذا بناء على مذهبهم يف جواز اإلباحة يف طعام 
ويترتب  -كما بني يف موضعه–الكفَّارة، وهو خالف ما عليه اجلمهور 

على قول احلنفية أنهم يشتركون مع ِكالَ القولني السابقني، فيوافقون 
احلنابلة إذا كان اإلطعام متليكاً، كما يوافقون املالكية والشافعية إذا كان 

  .واهللا أعلم. اإلطعام إباحة
األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ احلنابلة بالقرآن والقياس واملعقول

 µ́  ³ ²  ± ° ]: اىل فقوله تعأما القرآن،
¶ ̧  ¹ º »           Zاآلية  .  

أنَّ اهللا سبحانه وتعاىل خير من وجبت عليه  :الداللةوجه 
الكفَّارة بني اإلطعام والكسوة، فكان مرجعهما إىل اختيار املكفِّر يف 
العشرة مساكني بني أن يطعم العشرة أو يكسوهم، أو يطعم البعض 

أن يستويف عدد املساكني، ويقضي ذه ويكسو البعض اآلخر، شريطة 
  .الكفَّارة حاجتهم

واستدلّوا بالقياس على من صاد يف احلرم فإنه خيير بني أن يفديه بنظريه، 
أو يقوم النظري بالدراهم فيشتري ا طعاماً يتصدق به، أو يصوم عن كلّ مد 

  . )١(يوماً، فلو صام عن بعض األمداد وأطعم بعضاً جاز، فكذا هنا

                                 
  .٨/٧٦٠املغين ) ١(
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٤٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، فلما كان خمرياً من وجبت عليه الدية بني )١(وقياساً أيضاً على الدية
أن خيرج ألف دينار أو اثىن عشر ألف درهم، فلو أعطى البعض ذهباً 
والبعض دراهم جاز، فكذا هنا ملا كان خمرياً بني إطعام عشرة مساكني أو 

  .كسوم جاز له إطعام بعضهم وكسوة البعض اآلخر
أن هذا املكفِّر أخرج كفَّارته من املنصوص : ا باملعقولكما استدلّو

 بعدده الواجب، فجاز له ذلك كما لو أخرجها من جنس واحد، )٢(عليه
وألنَّ كلّ واحد من اإلطعام أو الكسوة يقوم مقام صاحبه يف العدد فيقوم 
 مقامه يف البعض كالتيمم، فإنه ملا كان قائماً مقام املاء يف طهارة البدن من
اجلنابة وجاز التيمم يف بعضه يف طهارة احلدث إذا كان بعض بدنه 
صحيحاً وبعضه جرحياً أو وجد من املاء ما يكفي بعض بدنه كما أنّ معىن 
كلّ من اإلطعام والكسوة متقارب، فالقصد منهما دفع حاجة املسكني، 
ففي اإلطعام دفع حلاجة اجلوع عنده، ويف الكسوة دفع حلاجته بستر 

 فقد يكون من الفقراء من هو حباجة إىل من يطعمه، ومنهم من عورته،
هو حباجة إىل من يكسوه حتى يستر عورته، وقد خرج عن عهدة الذين 
أطعمهم باإلطعام، فكذلك خيرج عن عهدة الذين كساهم بالكسوة بدليل 

  .أنه ال يلزمه أكثر من إطعام من بقي، أو كسوة أكثر ممن بقي

                                 
  .املرجع السابق) ١(
  .٧٥٩املغين املرجع السابق ص) ٢(
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٤٥٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :لثَّاين بالقرآن واملعقولواستدل أصحاب القول ا
 µ́  ³ ²  ± ° ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن

¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¾ Zاآلية .  
  :)١(وجه الداللة من وجهني

إنَّ هذه اآلية بينت أنّ كفَّارة اليمني تكون بإحدى ثالث : الوجه األول
، ويف إطعام خصال، إما إطعام عشرة مساكني، أو كسوم، أو حترير رقبة

  . البعض اآلخر مل يأت بواحدة من هذه اخلصال الثالثوكسوةالبعض 
أنَّ اقتصاره على هذه اخلصال الثالث دليل أنَّ التكفري : الوجه الثَّاين

منحصر فيها، والقول بإطعام البعض وكسوة البعض يثبت خصلة رابعة مل يدلّ 
  .مساكني أو كساهمعليها دليل أشبه ما لو أعتق نصف رقبة وأطعم مخسة 

  : مبا يليعليهواعترض 
، ألنها تدلّ على )٢(أنّ اآلية ال متنع من التلفيق بني اإلطعام والكسوة: أوالً

أنَّ املكفر خمير يف كل فقري بني أن يطعمه أو يكسوه، فمن أطعم 
بعض املساكني وكسا البعض اآلخر فقد قام بشيء مشروع، ألنَّ 

 مذكورين يف اآلية، وألنَّ القصد هو سد كال من اإلطعام والكسوة
حاجة املسكني فقد يكون بعضهم حمتاجاً للطعام، وبعضهم حمتاجاً 

                                 
  .١٨/١٢٣تكملة اموع الثانية ) ١(
  .٨/٧٦٠املغين ) ٢(
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٤٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

لستر عورته، كما أنَّ معنامها متقارب كما سبق ذكره، وفيجريان 
  .جمرى اجلنس الواحد، فتكمل الكفَّارة من أحدمها باآلخر

كسوة يشبه من أعتق نصف عبد أما قولكم أنَّ التلفيق ينب اإلطعام وال: ثانياً
وأطعم مخسة مساكني أو كساهم فقياس مع الفارق، ألنَّ القصد من 
العتق تكميل األحكام وإخراج الرقيق من العبودية إىل احلرية، وإعتاق 
النصف ال خيرجه عن كونه رقيقاً بينما القصد من اإلطعام أو الكسوة 

ستر العورة، فمن هنا املسكني وإبقاء النفس بدفع اجلوع وسد حاجة 
  .تباعد القصد بينهما فال يكمل أحدمها باآلخر

وعبر املخالف عند استدالهلم باآلية أنَّ كفَّارة اليمني تكون بإحدى 
ثالث خصال، وقال أيضاً إن اقتصار اآلية على اخلصال الثالث دليل على 

ليمني أربع احنصار التكفري فيها، فاآلية كما هو معلوم بينت أنَّ كفَّارة ا
خصال ما ذكروه وكذلك صوم ثالثة أيام ملن ال جيد إحدى اخلصال 
الثالث، فمراده باخلصال الثالث هي اليت على التخيري يف كفَّارة اليمني ال 

  .خصال كفَّارة اليمني عموماً
أنَّ الكفَّارة ال تصح من : واستدلّ أصحاب القول الثاين باملعقول

  .، وألنه نوع من التكفري فال جيزئ تبعيضهجنسني مثل الكسوة والعتق
  .مبا اعترض على ما قبله: االعتراض عليه
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٤٦١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 أو )١(بأنَّ اإلطعام يكون إما باإلباحة:  ملذهبهمواستدلّ احلنفية
بالتمليك خبالف الكسوة، فال تكون إالّ على سبيل التمليك، فإذا أطعم 

اكني اآلخرين فتحصل طعام إباحة فال يقوم مقام التمليك احلاصل للمس
املنافاة، فال جيزئ خبالف إذا كان اإلطعام متليكاً فيتحقق التمليك 

  .للمساكني، فبعضهم مملك طعاماً، وبعضهم مملك كسوة
بأنَّ تفريقكم احلكم يف جواز :  مبا يليوميكن االعتراض عليهم

إلطعام التلفيق بني اإلطعام والكسوة نظراً لكيفية اإلطعام غري مسلّم، ألنَّ ا
سواء كان إباحة أم متليكاً فهو للمسكني يقضي به حاجته ويسد به 

  .واهللا أعلم. جوعه، فالقصد واحد، وهو سد حاجته
  :القول املختار

  .القول باجلواز يف التلفيق بني اإلطعام والكسوة لقوة احلجج واألدلّة
كما أنَّ فيه تيسرياً على املسلمني بدفع كلّ على حسب احتياجه، 
فقد يكون اإلطعام للبعض والكسوة للبعض اآلخر فيه منفعة وسد حاجة 
للمساكني، وغبطتهم مبا أعطى كلّ منهم، كما أنَّ مجيع ما أخرجه من 

  .واهللا أعلم. الكفَّارة مصروف إليهم

                                 
  .٢٩٢١-٦/٢٩٢٠بدائع الصنائع ) ١(
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٤٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  حكم دفع القيمة عن الكفَّارة : املبحث الثَّامن
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

وبه قال .  دفع القيمة عن اإلطعام ال جيزئ أنَّ:القول األول
  .)١(وأهل الظاهر) املالكية والشافعية واحلنابلة(اجلمهور 

وهو مروي عن عمر بن اخلطاب، وابن عباس، وعطاء، وجماهد، 
  .)٢(وسعيد بن جبري
  .)٣(وبه قال احلنفية واألوزاعي.  جواز إخراج القيمة عن الكفَّارة:القول الثَّاين

األدل
َّ

  :ـة
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن والقياس

 µ ´ ³ ² ± ° ]:  فقوله تعاىلأما القرآن،
¶ ̧ ¹ º »          ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å Z)٤(.  

                                 
، كشاف القناع ٧٣٩-٨/٧٣٨، املغين ٢/١١٨، املهذب ٤٧، ٢/٣١٠املدونة ) ١(

 .٨/٦٩، احمللّى البن حزم ٥/٤٤٨
جاج بن تابعي، فقيه، أحد األئمة األعالم املقرئ املفسر، قتله احل: سعيد بن جبري) ٢(

، وتقريب التهذيب ١/١٠٨شذرات الذهب : انظر. ه٩٥يوسف الثقفي سنة 
 .٩/٩٦، البداية والنهاية ١٢٠ص

 .، املغين املرجع السابق٣/١١، تبيني احلقائق ٦/٢٩٢٠بدائع الصنائع ) ٣(
 .٨٩: سورة املائدة، اآلية) ٤(
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٤٦٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  :الداللةوجه 
أنَّ هذا نص صريح يف املسألة، ففيه األمر باإلطعام أو الكسوة، فإذا  -١

 به، كما أنَّ حصل التكفري بغريه مل يؤِد الواجب إذْْ مل يؤِد ما أمر اهللا
فيه داللة على أنَّ عني اإلطعام أو الكسوة مقصودة، فالعدول عن 

  .العني إىل القيمة خمالفة للظاهر من غري دليل
أنَّ اآلية الكرمية ورد فيها التخيري بني ثالثة أمور بني اإلطعام،  -٢

والكسوة، والعتق، وإخراج القيمة إحداث لنوع رابع مل تتعرض له 
القيمة يف الكفَّارة مل ينحصر  )١(تركه، ولو جازتاآلية، فيجب 

التخيري يف الثَّالثة، كما أنَّ القيمة لو قصدت مل يكن للتخيري معىن 
وذلك ألنه يف حالة مساواة قيمة الطعام لقيمة الكسوة فهما شيء 
واحد فكيف خيري بينهما، كما أنه عند زيادة أحدمها على اآلخر يف 

 .نَّ النفس ختتار القليلالقيمة فال معىن له، أل
 من اإلطعام أو الكسوة على  كالًفقاسواكما استدلّوا بالقياس، 

عتق الرقبة، ألنَّ كالً منهما من خصال الكفَّارة، فكما أنه ال جيزئ إخراج 
القيمة عن  عتق الرقبة، فكذا هنا ال جيزئ إخراج القيمة بدالً عن اإلطعام 

  .أو الكسوة

                                 
 .٢٥١-٣/٢٥٠، أحكام القرآن للهراس ٧٣٩-٨/٧٣٨املغين ) ١(
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٤٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :لقياس واملعقولواستدلّ احلنفية با
، فقياس إخراج القيمة عن اإلطعام أو الكسوة على أما القياس

إخراجها يف الزكاة، فكما أنه جيزئ يف الزكاة، فكذا هنا يف الكفّارة؛ ألنّ 
  .كالً منهما عبادة مالية

 بأنّ قياسكم قياس يف مقابل النص فال يعتد به، كما أنّ :ويناقش
بة، فإنه عبادة مالية ومع هذا ال جيزئ إخراج بعتق الرق )١(قياسكم منقوض

  .القيمة عنها
كما يناقش بأنّ قياس الكفَّارة على زكاة الفطر يف إجزاء القيمة هو 
قياس على قياس؛ ألنّ األصل يف الزكاة صاع من طعام، واحلنفية جوزوا 
 القيمة بالقياس مث قاسوا الكفَّارة على ذلك القياس، والقياس ال جيوز إالّ

على نص، وهذا يفتح باباً لالبتعاد عن أصل التشريع إذ وجدنا من يقول 
  .بإخراج القيمة يف هدي احلج
، فهو أنَّ القصد من إخراج القيمة للمساكني أما استدالهلم باملعقول

النفع هلم، والنفع حيصل هلم بالقيمة كما حيصل هلم بالطعام أو  )٢(حصول
مسكني إرفاق حباله ومساعدة له حتى الكسوة، كما أنَّ دفع القيمة لل

يتمكن بواسطة القيمة شراء ما حيتاجه سواء من الطعام أو الكسوة على 

                                 
 .٨/٧٣٩غين امل) ١(
 .٤٦٠-٢/٤٥٩أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
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٤٦٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

الوجه الذي يرضيه من مطعم أو ملبس، وقد ورد اللفظ مبا يدلّ على 
اإلطعام أو الكسوة يف حالة دفع القيمة، فمن أعطى شخصاً دراهم 

  .ل قد أطعمه أو كساهليشتري ا ما يأكله أو يلبسه فإنه يقا
:  قال يف صدقة الفطرrما روى أنَّ النيب : ومما يدلّ عليه كذلك

))(()١(.  
فهذا يدلّ على أنّ القصد هو حصول الغين وسد خلّة احملتاج بعدم 
املسألة ال مقدار الطعام، والِغىن حيصل بإعطاء القيمة، فمن هنا جاز 

  .لقيمة عن اإلطعام أو الكسوةإخراج ا
، )٢( بأنكم إن اعتربمت سد حاجة املسكني، فأين العبادة:ويناقش

وأين نص القرآن الكرمي على اخلصال الثالث، واالنتقال بالبيان من نوع 
إىل نوع، ولو كان املراد القيمة مل يكن لذكر األنواع الثالثة فائدة، 

ن ذكر غريه، كما أنّ هذا ولكان يف ذكر نوع واحد يكفي ويغين ع
  .)٣(احلديث غريب

                                 
((:  قالrأخرج الدارقطين يف سننه حنوه من حديث ابن عمر أن رسول اهللا ) ١(

(( وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ . ٢/١٥٣ سنن الدارقطين))
(( . فه األلباين يف إرواء الغليل٣/٣٣٢وضع. 

 .٢/٦٥٣أحكام القرآن البن العريب ) ٢(

 .٢/٤٣٢نصب الراية ) ٣(
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٤٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :القول املختار
قول اجلمهور املؤيد باألدلّة، فلو كان دفع القيمة جائزاً لبينه اهللا سبحانه 

؛ ألنّ تأخري البيان عن وقت -عليه الصالة والسالم–وتعاىل، ولذكره الرسول 
ة يف الشرع، فدلّ احلاجة ال جيوز، واحلاجة متطلبة لذلك، ومل يرد ذكر القيم

على عدم ثبوا، واألوىل صرف الكفَّارة على ضوء ما جاءت به الشريعة 
  .واهللا أعلم. اإلسالمية، كما أنَّ املخالف مل يستند إىل أصل

  حكم تقدمي الكفَّارة على احلنث: املبحث التاسع
على أنّ كفَّارة اليمني ال جتب قبل احلنث وعلى  )١(أمجع الفقهاء

  . تأخريها عن احلنث، وعلى عدم جواز تقدميها على اليمنيجواز
وقد قسم بعض العلماء تقدمي الكفَّارة على احلنث وعكسه إىل 

  :ثالث  حاالت
  .قبل احلنث، فال جيزئ اتفاقاً: احلالة األوىل
  .بعد احلنث يف اليمني، فتجزئ اتفاقاً: احلالة الثّانية
وهذه احلالة موضع خالف . نثبعد اليمني وقبل احل: احلالة الثّالثة

  .)٢(بني الفقهاء
وقد اختلفت أقوال الفقهاء يف تقدمي الكفَّارة على احلنث أجيزئ أم 

  :ال؟ على ثالثة أقوال
                                 

)١ ( ١١/١٠٩شرح صحيح مسلم للنووي. 
 .٤/١٤٢، حاشية التعليق على أحكام األحكام شرح عمدة األحكام ٩/١٣٧نيل األوطار ) ٢(
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٤٦٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 أنَّ التكفري قبل احلنث جيزئ، سواء أكانت الكفَّارة إطعاماً :القول األول
هور، وللحنابلة، وأهل وهذا القول للمالكية يف املش. أم كسوة أم عتقاً أم صياماً

  .)١(إنَّ هذا هو مذهب أربعة عشر من الصحابة: الظاهر، وقال القرطيب
وهذا القول .  إن إخراج الكفَّارة قبل احلنث ال جيزئ:القول الثَّاين

   )٢(للحنفية، ورواية أشهب عن مالك
 أن من حلف فأراد أن حينث فاملستحب له أن ال :القول الثَّالث

بعد احلنث، وإن كفّر قبل احلنث جاز بشرط أن ال يكون يكفِّر إالّ 
وهذا القول . التكفري بالصوم، فإن كان بالصوم فال جيزئ إالّ بعد احلنث

  .)٣(للشافعية، واحلنابلة يف رواية
تقدم الكفَّارة على احلنث إذا كان  )٤(وروى عن الشافعية جواز
  .حراماً كترك واجب أو فعل حمرم

وافقوا أصحاب القول األول يف اإلطعام والكسوة والعتق، فالشافعية 
  .بينما وافقوا احلنفية يف الصيام

                                 
-٩/٢٧٨، املبدع ٢/٣٨ مع الشرح الكبري، املدونة ١٣٤-٢/١٣٣حاشية الدسوقي ) ١(

 .٦/٢٧٥، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٨/٦٥، احمللى ١١/٤٢اف ، اإلنص٢٧٩
، اجلامع ألحكام القرآن ٣/١١٣، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ٨/١٤٧املبسوط ) ٢(

 .املرجع السابق
  .١١/٤٣، اإلنصاف ٤/٣٣٨، اإلقناع ٨/١٧١، اية احملتاج ٧/٦٣ األم )٣(
 .٤/٣٢٦ مغين احملتاج )٤(
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٤٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :سبب اخلالف
اختالف الروايات يف ذلك، فبعضها ورد بلفظ تقدمي الكفَّارة  .١

  .على احلنث، والبعض اآلخر ورد بتقدمي احلنث على الكفَّارة
 .)١(ال؟هل احلق الواجب جيزئ تقدميه قبل وقت وجوبه أو  .٢

مبين على الكفَّارة  )٣(إىل أن سبب اخلالف )٢(وذهب القاضي عياض
هل هي رخصة حلل اليمني املنعقدة أم لتكفري اإلمث احلاصل باحلنث؟ فمن 
قال رخصة شرعها رب العزة واجلالل قال جبواز الكفَّارة قبل احلنث 

  .وهؤالء هم اجلمهور. وبعده
األدلـة
َّ

:  
  :ول بالسنة واملعقولاستدلّ أصحاب القول األ

قال يل : بن مسرة قال )٤(، فما رواه عبدالرمحنأما دليلهم من السنة
                                 

)١(اية املقصد  بداية ا١/٣٠٧تهد و. 
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب البسيت، إمام : القاضي عياض) ٢(

أهل احلديث يف عصره واملتبحر يف سائر العلوم منها النحو واللغة وكالم العرب، 
اإلكمال يف شرح مسلم، : صنف التصانيف وتناقلها الناس شرقاً وغرباً، منها

: انظر ترمجته يف. ه٥٤٤يف حبقوق املصطفى، تويف يف مراكش سنة والشفا يف التعر
 .١٤١-١٤٠، وشجرة النور الزكية ص٢/٢٣٠وفيات األعيان 

، وحاشية التعليق على إحكام ١١/٦١٠فتح الباري : انظر سبب اخلالف يف) ٣(
 .١٤٢-٤/١٤١األحكام 

 أسلم عام  بن حبيب بن عبد مشس، ويكنى أبا سعيد،عبدالرمحن بن مسرةهو ) ٤(
= 
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٤٦٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

r :))النيب    
(( .رواه البخاري ومسلم)١(.  

((: ه قال أنrوما رواه أبو موسى األشعري عن النيب 
          

(( .رواه البخاري ومسلم)٢(.  
((: rقال رسول اهللا : بن حامت قال )٣(وما رواه عدي

   (( . رواه
  .)٤(النسائي وابن ماجه

                                  
=  

 عبدالرمحن، سكن البصرة ومات rالفتح، كان امسه عبدالكعبة، مساه رسول اهللا 
، سري أعالم ٢٠٣، تقريب التهذيب ص٣/٢٩٧أسد الغابة : انظر ترمجته يف. ا

 .٥٧٢-٢/٥٧١النبالء 
 كتاب كفَّارات األميان، باب الكفَّارة ١١/٦٠٨صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(

 كتاب األميان، باب ١١/١١٦بعده، صحيح مسلم مع شرح النووي قبل احلنث و
 .من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها

 .٣٩٠سبق خترجيه يف ص) ٢(
 بن عبداهللا الطائي، يكنى أبو طريف، قدم على رسول اهللا يف السنة عدي بن حامتهو ) ٣(

انظر ترمجته . م يف الردةالعاشرة، وكان سيداً شريفاً يف قومه، كان ممن ثبت على اإلسال
 .١٤٣-٣/١٤١، االستيعاب امش اإلصابة ٢٣٧تقريب التهذيب ص: يف

 كتاب األميان والنذور، الكفّارة قبل احلنث، سنن ابن ماجه ٧/١١سنن النسائي ) ٤(
 .٦٢٠٨ رقم ٢/١٠٦٧صحيح اجلامع الصغري : انظر. وهو حديث صحيح. ١/٦٨١
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٤٧٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

تقدمي  )١(أن هذه األحاديث تدلّ على جواز :وجه الداللة
الكفَّارة على احلنث، كما تدلّ على جواز تأخريها عنه، ففي حديث 
عبدالرمحن بن مسرة تقدمي الكفَّارة على احلنث، ويف حديث أيب موسى 

، ويف حديث عدي تقدمي احلنث  من احلنث والكفَّارةاجلمع بني كلّ
، فوجب استعمال مجيعها من غري تفريق، كما ال يكون على الكفَّارة

  .بعضها أوىل بالقبول من بعض، واألحاديث يف هذا صحيحة اإلسناد
  :والروايات املتعددة هنا ال ميكن القول بأنها متعارضة ملا يلي

رواية تقدمي  )٢(لى الكفَّارة ال تعارضإنَّ رواية تقدمي احلنث ع
((: الكفَّارة على احلنث، ألنَّ الواو يف قوله  ((وقوله ، :

))  ((وقوله ، :))  (( وحنوه ال تدلّ على 
: الترتيب، وإمنا هي ملطلق اجلمع، ولو صح كوا للترتيب لكانت رواية

))((دةختالفها، وكذا بقية الروايات املتعد .  
واحتج اجلمهور بأن اختالف ألفاظ حديثي أيب موسى : قال ابن املنذر

األشعري وعبدالرمحن بن مسرة ال يدلّ على تعيني أحد األمرين، وإنما 
  .)٣(احلالف أمر بأمرين، فإذا أتى ما مجيعاً فعل ما أمر به

                                 
 .٨/٦٧احمللّى البن حزم ) ١(
 .٩/١٣٦نيل األوطار ) ٢(
 .١١/٦٠٩مل أقف عليه ونقله عنه ابن حجر يف فتح الباري ) ٣(
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٤٧١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

: الكفَّارة لقول تعاىل )١(فهو أن اليمني سبب: دالهلم باملعقولأما است
[ Ç È É Ê Ë Zفالكفَّارة أضيفت إىل اليمني .  اآلية

واملعاين تضاف إىل أسباا، أما احلنث فهو شرط وليس بسبب، فعند 
التكفري قبل احلنث يكون قد كفَّر بعد سببها، فجاز ككفَّارة الظِّهار، 

ح، وتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب، وقبل احلول، كما والقتل بعد اجلر
  .أنَّ الكفَّارة ملا كانت بدالً عن الرب جاز تقدميها على احلنث
  :واستدلّ احلنفية ملذهبهم بالقرآن، والسنة واملعقول

 ®¯ ¬ » ª © ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن
...Ç È       É Ê Ë Zاآلية .  

ولكن : احلنث، واملعىن )٢(إضمارأن يف اآلية  :وجه الداللة
       Ç È ]: يؤاخذكم مبا عقدمت األميان وحنثتم فكفَّارته، وأيضاً قوله

É Ê Ë Zفحنثم .  
، فإذا مل حينث مل يوجد إمث حتى يكفّر عنه، اإلمثوالكفَّارة ترفع 

فالتكفري قبل احلنث ال معىن له، والكفَّارة ال ترفع املستقبل، وإمنا ترفع ما 
من إمث يف املاضي، كما أنَّ اجلميع متفقون على عدم وجوب الكفَّارة وقع 

قبل احلنث، واآلية دلّت على وجوب الكفَّارة، وهذا ال يكون إالّ بعد 
                                 

 .٦/٢٧٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١(
 .٤٥٦-٢/٤٥٥أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
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٤٧٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

احلنث، فمن أخرجها قبله كانت تطوعاً وال جتزئه عن كفَّارته، وهذا له 
 E F   G  H I  J K ]:  تعاىلكقولهنظائر يف القرآن العزيز 

L M N O Z)ام : واملعىن. اآلية )١ة من أيإذا أفطر يف رمضان فعد
 بداللة االقتضاء، أي يقتضي األصولينيأخر، وهذا هو املعروف عند 

  . تقديرهالسياق
  :واعترض عليه من وجهني

  .أردمت احلنث )٢( أن املراد من اآلية ذلك كفَّارة أميانكم إذا:الوجه األول
قديران أعم من ذلك وليس أحد الت: يقالوأوىل من ذلك أن 

  .التقديرين بأوىل من اآلخر
 أن قولكم إن إخراج الكفَّارة قبل احلنث تطوع فغري :الوجه الثاين

فإنه يشترط على من أراد أن يكفّر إرادة احلنث، أما إذا مل يرد . مسلّم
  .احلنث فال جتزئ الكفَّارة

قال : بدالرمحن بن مسرة قال، فما رواه عأما استدالل احلنفية بالسنة
r :))يل رسول اهللا    

(( .رواه البخاري)٣(.  

                                 
 .١٨٤: سورة البقرة، اآلية) ١(
 .١١/٦٠٩فتح الباري ) ٢(
 .ميان، الكفَّارة قبل احلنث كتاب كفَّارات األ١١/٦٠٨صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(
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٤٧٣ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

أن احلديث نص على أنه يأيت بالذي حلف عليه مث يكفِّر،  :وجه الداللة
  .وب، وال وجوب قبل احلنث أمر، واألمر يفيد الوج))((: كما أنَّ قوله

تدلّ على جواز  )١(بأنه وردت روايات أخرى: ويعترض عليه
  .التكفري قبل احلنث، كما سبق

، فقياس الكفَّارة على الصلوات اخلمس، أما استدالل احلنفية بالقياس
 أداؤها قبل وقتها فكذا الكفَّارة ال يصح لوات اخلمس ال يصحفكما أنَّ الص

  .)٢(قبل وقتها وهو احلنث، ألنَّ كال منهما عبادةإخراجها 
بأنَّ القياس غري مسلم، فإنَّ األوىل قياس الكفَّارة : واعترض عليه

على الكفَّارة ال قياس الكفَّارة على الصالة املفروضة، ومعلوم جواز تقدمي 
  .)٣(كفَّارة القتل اخلطأ قبل موت اين عليه
 أنّ الكفَّارة لستر اجلناية وال جناية ،كما استدلّ احلنفية باملعقول

هنا، إذ مل حينث بعد، وسبب الكفَّارة هو احلنث، أما اليمني فليست سبباً 
للكفَّارة، وذلك ألنَّ السبب ما يكون مفضياً إىل املسبب وهو الكفَّارة 

                                 
((:  قالrكما ورد عند مسلم من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا ) ١(

((ًويف رواية عنده أيضا ، :))
(( .كتاب األميان، )  نووي١١٥-١١/١١٤صحيح مسلم : انظر

 .حلف على ميني فرأى غريها خرياً منهامن 
 .٦/٢٧٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢(
 .٨/٧١٤املغين ) ٣(
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٤٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

هنا، واليمني ليست كذلك، وإنما أضيفت الكفَّارة إىل اليمني يف قوله 
  . ألنها جتب باحلنث بعد اليمنيÇ È       É Ê Ë Z ]: تعاىل

بأنا ال نسلِّم أنَّ احلنث سبب الكفَّارة، وإنما : واعترض عليه
، ويدلّ عليه إضافة الكفَّارة سببهاشرط للكفَّارة، أما اليمني فهي  )١(احلنث

 2 ]: ، وقوله تعاىلÇ È       É Z ]: إىل األميان يف قوله تعاىل
3 4 5 6 7 Z وقوله ،r :))(( واملعاين تضاف ،

  .إىل أسباا وهلذا مسيت بكفّارة اليمني
كفَّارة اليمني ال كفَّارة احلنث، : كما أنَّ أهل اللّغة والشرع يقولون

واإلضافة تقتضي أن يكون املضاف إليه سبباً للمضاف مىت كان املضاف 
أنّ املضاف هنا متعلّق حكماً شرعياً أو متعلّقاً باحلكم الش رعي، وال شك

باحلكم الشرعي، ألنَّ الكفَّارة متعلّقة باحلكم الشرعي الذي هو الوجوب، 
  .فتكون اإلضافة دليالً على أنّ اليمني هي سبب الكفَّارة

كيف جييز احلنفية تقدمي الزكاة قبل احلول، وتقدمي : )٢(قال ابن حزم
ين عليه وبعد اجلرح، وال جييزون تقدمي كفّارة قتل اخلطأ قبل موت ا
                                 

 .٨/٧١٤، املغين ٦/٢٧٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١(
هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أحد أئمة اإلسالم : ابن حزم) ٢(

فنناً يف علوم مجة كان شافعي املذهب فانتقل إىل وعامل األندلس يف عصره، كان مت
مذهب أهل الظاهر، له مؤلفات عدة منها اإلحكام يف أصول األحكام، تويف سنة 

 .٢/١٥٥، وفيات األعيان ٩٢-١٢/٩١البداية والنهاية : انظر ترمجته يف. ه٤٥٦
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٤٧٥ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

  .)١(كفَّارة اليمني قبل احلنث
بالنسبة لتقدمي الزكاة قبل احلول فهو من : باآليت )٢(فأجاب احلنفية

باب شكر النعمة اليت هي املال دون مضي احلول، فكان حوالن احلول 
  .تأجيالً فيه والتأجيل ال ينفي الوجوب، فكيف ينفي تقرر السبب

ما بالنسبة لتقدمي كفَّارة قتل اخلطأ قبل املوت فألا جزاء جلنايته أ
  .باجلرح، أما زهوق الروح فال صنع له فيه

العجب من أصحاب أيب حنفية أنهم جييزون تقدمي : قال ابن عبدالرب
الزكاة من غري أن يروا فيها مثل هذه اآلثار الواردة يف تقدمي كفَّارة اليمني 

بون تقدمي كفَّارة اليمني على احلنث مع كثرة الروايات على احلنث ويأ
  .)٣(الواردة فيها واحلجة بالسنة ومن خالفها حمجوج

  :واستدلّ الشافعية ومن معهم بالقرآن والسنة والقياس واملعقول
  .اآلية  Z ³ ² ± ° ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن

 ورتبها على اليمني  على الكفَّارةنصتأن هذه اآلية  :وجه الداللة
 Ç È       É Ê  ]:من غري أن يذكر احلنث، وكذلك قوله تعاىل

Ë Z  اآلية.  

                                 
 .٨/٦٥احمللّى البن حزم ) ١(
 .٨/١٤٩املبسوط ) ٢(
 .٨/٧١٤املغين ) ٣(
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٤٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

قال يل رسول :  قالمسرةما رواه عبدالرمحن بن : واستدلّوا بالسنة
  .)١(رواه النسائي وأبو داود. ))r :))اهللا 

تيب، فعلى هذا تثبت داللة جواز تفيد التر) مث(أنَّ  :وجه الداللة
واحلنث معا،  )٢(تقدمي الكفَّارة على احلنث، وسبب وجوب الكفَّارة اليمني

  .والتقدمي على أحد السببني جائز
بأنه قد وردت : )مث(واعترض على األحاديث اليت وردت بلفظ 

 )٣(مرتلة الشاذ) مث(فتتنـزل رواية ) بالواو(أحاديث كثرية يف الصحيحني 
على الروايات ) مث(مقابلة هلا، فتحمل رواية ) بالواو(ورود عدة روايات ل

توفيقاً بني الروايات، ولو محل على ظاهره لوجب تأخري ) بالواو(الواردة 
  .احلنث عن الكفَّارة ومل يقل به أحد

:  مبا ذكره الشوكاين حيث قالوميكن اإلجابة على االعتراض
ولوال إمجاع ) مث(ب املدلول عليه بلفظ الترتي )٤(املتوجه العمل برواية

العلماء على جواز تأخري الكفَّارة عن احلنث لكان ظاهر الدليل يقتضي 
  .وجوب تقدمي الكفَّارة على احلنث

                                 
 .٣٩٩سبق خترجيه يف ص )١(
 .٨/١٧١اية احملتاج ) ٢(
 .١١-٧/١٠، شرح السندي لسنن النسائي ٥/٨٤العناية على اهلداية ) ٣(
 .٩/١٣٧نيل األوطار ) ٤(
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٤٧٧ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

 )١(فقياس إخراج الكفَّارة قبل احلنث على إخراج: أما استدالهلم بالقياس
  .ل كما يف الزكاةالزكاة قبل احلول، وهذا إذا كانت الكفَّارة من األموا

أنَّ التكفري إذا كان باإلطعام أو الكسوة أو : واستدلّوا باملعقول
العتق فهو من فرائض األموال اليت أوجب اهللا فيها حقاً، فيجزئ إخراجها 

األبدان، فال  )٢(قبل وقتها، أما إذا كان التكفري بالصوم فهو من فرائض
 جتزئ إالّ بعد الوقت، جيزئ تقدميها قبل وقتها كالصلوات اليت ال

وكالصوم ال جيزئ إالّ يف الوقت أو قضاء بعده، وكاحلج فإنه ال جيزئ 
العبد وال الصغري عن حجة اإلسالم، ألنهما حجا قبل أن جيب عليهما، 

  .وعليهما احلج عند العتق والبلوغ
بأنكم فرقتم بني ما مجع بينه النص، فالصيام نوع : واعترض عليهم

فيجوز تقدميه على احلنث كمن كفَّر باإلطعام أو الكسوة أو العتق  )٣(تكفري
  .مع أنّ كالً منها إحدى خصال الكفَّارة ومل يرد دليل بالتفريق بينهما

بأنكم حمجوجون باألحاديث، فاحتججتم : كما اعترض عليهم
  .بالبعض وخالفتموها يف البعض اآلخر

لعبادات مبا اعترض كما يعترض على قياسهم على الصالة وسائر ا
  .به على احلنفية فيما سبق

                                 
 .١/٥٦٤، روائع البيان يف تفسري آيات األحكام ٧/٦٣األم ) ١(
 .٧/٦٣األم ) ٢(
 .٨/٧١٤املغين ) ٣(
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٤٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 جلواز تقدمي الكفَّارة على احلنث إذا كان كما استدلّ الشافعية
حراماً، بأنَّ يف احلنث ارتكاباً حملظور، والتعجيل بأداء الكفَّارة رخصة، 

  .كما أن فيه إتياناً للذي هو خري
  :القول املختار

 احلنث بأي خصلة من خصال جواز تقدمي كفَّارة اليمني على
 يف ذلك، أما اآلية فريد rلثبوت األدلة الواردة عن الرسول . الكفَّارة

عليها االحتماالن، ومما يؤيد هذا من جهة املعقول أن تأخري الكفَّارة بعد 
احلنث جيعله آمثاً عند ارتكاب احلنث مث يرفع ذلك اإلمث بالكفَّارة، أما إن 

ى احلنث فيسلم من الوقوع يف إمث احلنث، ألنه ال يفعل قدم الكفَّارة عل
  .واهللا أعلم. الذي حلف عليه إالّ بعد خروجه من عهدة اليمني

  تعدد الكفَّارة يف األميان: املبحث العاشر
واهللا ال آكل : من حلف مييناً واحدة على أجناس خمتلفة كأن قال

احدة من غري خالف وال أشرب وال ألبس، فحنث يف مجيعها، فكفَّارة و
ألنَّ القسم واحد واحلنث واحد، فعند احلنث تنحل اليمني . بني الفقهاء

  .بفعل واحد من احمللوف عليه
واهللا ال آكل، : كما ال خالف أن من حلف أمياناً على أجناس فقال

واهللا ال أشرب، واهللا ال ألبس فحنث يف واحدة فعليه كفَّارة واحدة، فإنَّ 
 حنث يف أخرى فعليه كفَّارة أخرى، ألنه حنث يف أخرج الكفَّارة مث

اليمني الثانية فتلزمه الكفَّارة، أشبه ما لو وطئ يف ار رمضان مث كفَّر مث 
  .وطئ مرة أخرى، فعليه كفَّارة أخرى
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٤٧٩ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

ومن حلف أمياناً شتى على شيء واحد فإنَّ الكفَّارات الواجبة يف 
  .)١(على أشياء شتىذلك بعدد األميان، كمن حلف بأميان شىت 

  :من كرر اليمين على شيء واحد وحنث
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

 أنَّ من كرر اليمني على شيء واحد كواهللا ال أشرب :القول األول
وهذا القول . واهللا ال أشرب مث حنث فليس عليه إالّ كفّارة واحدة

  .)٢(هو قول األوزاعي وغريهللحنابلة، وروى حنوه عن ابن عمر، و
 أنَّ عليه لكلّ ميني كفَّارة إالّ إذا أراد التأكيد فليس :القول الثَّاين

إالّ أن الشافعية . )٣(وهذا القول للمالكية والشافعية. عليه إالّ كفَّارة واحدة
  .إن أراد بالثاين االستئناف ففيه قوالن: قالوا

ارة إذا نوى مييناً أخرى أو نوى التغليظ أو  لكلّ ميني كفَّ:القول الثَّالث
. مل ينِو شيئاً، أما إذا نوى بالكالم الثاين اليمني األوىل فعليه كفَّارة واحدة

وروى أبو يوسف عن أيب حنيفة أنَّ هذا إذا كان حبجة أو عمرة، أما إذا كان 
  .)٤( للحنفيةوهذا القول. احللف باهللا تعاىل فال تصح نيته، وعليه كفَّارتان

                                 
 .١/٣٠٨، بداية اتهد ٨/٧٠٥ ، املغين٩/٢٨٠املبدع شرح املقنع ) ١(
 .٨/٧٠٥، املغين ٦/٢٤١كشاف القناع ) ٢(
، تكملة ١٨٦، قوانني األحكام الفقهية ص١/٤٤٧الكايف يف فقه أهل املدينة ) ٣(

 .٢/١٤٢، املهذب ١١٣-١٨/١١٢اموع الثانية 
 .٨/١٥٧املبسوط ) ٤(
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٤٨٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فمن عرض آراء الفقهاء يتبين أن أكثر الفقهاء يرى أن لنية احلالف 
  .مدخالً يف تعدد الكفَّارات خالفاً للحنابلة

  :سبب اخلالف
هل املوجب لتعدد الكفَّارات هو تعدد األميان باجلنس أو بالعدد؟ 

الفها فمن قال اختالفها بالعدد قال لكلّ ميني كفَّارة، ومن قال اخت
  .)١(باجلنس قال ميني واحدة

األدلـة
َّ

:  
بأنَّ تكرار  األميان ال يستلزم تكرار الكفَّارة؛ ألنه : استدلّ احلنابلة

حنث واحد أوجب جنساً واحداً من الكفَّارات، فال جيب أكثر من 
  .كفَّارة واحدة، كما لو قصد بالتكرار التأكيد والتفهيم

 الثَّانية ال ختلو إما أن تكون مؤكّدة بأنَّ اليمني: واستدلّ الشافعية
لليمني األوىل أو لالستئناف، فإن كانت للتأكيد فال تلزمه إالَّ كفَّارة 

  .واحدة، ألنه مل يقصد إالّ تأكيد ميني سابقة ومل يقصد إنشاء ميني أخرى
  :أما إن كانت اليمني الثَّانية لالستئناف فقوالن

هما ميينان كلّ منهما باهللا تعاىل، وتعلق قول إن عليه كفَّارتني، ألن
  .فيهما احلنث ففيها كفَّارتان، كما لو كانت على فعلني

يكفيه كفَّارة واحدة؛ ألنَّ اليمني الثَّانية ال تفيد إالّ ما : والقول اآلخر
  .أفادت األوىل، فال جيب أكثر من كفَّارة واحدة، كما لو قصد ا التأكيد

                                 
 .١/٣٠٨بداية اتهد ) ١(
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٤٨١ كفَّارة اليمين : الباب الثَّالث

نَّ تكرار اليمني واحلنث فيها يوجب عليه بأ: واستدل احلنفية
كفَّارتني؛ ألنَّ اليمني عقد يباشره بابتداء وانتهاء، فاليمني الثَّانية مثل 
األوىل فهما عقدان وهذا يتحقّق مبا إذا نوى مييناً أخرى، أو نوى التغليظ، 
 ألنَّ معىن التغليظ ذا يتحقّق كما لو مل تكن له نية، ألنَّ املعترب صيغة
الكالم، كما أنَّ الكفَّارات ال تندرئ بالشبهات وخاصة يف كفَّارة اليمني 

ويف حالة إذا نوى باليمني الثَّانية اليمني األوىل فهو قصد . فال تتداخل
التكرار، والكالم الواحد قد يكرر، وما نوى به من حمتمالت لفظه، فليس 

  .عليه سوى كفَّارة واحدة
  :القول املختار

ب إليه احلنابلة بأنَّ عليه مييناً واحدة، يؤيده أنَّ نواقض هو ما ذه
  .الوضوء إذا اجتمعت فيجزئ عنها وضوء واحد، وهذا باتفاق، فهذا مثله

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الباب الرابع
َّ

كفارة القتل: 
َّ

  

  ويشتمل على ثالثة فصول
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  ويشتمل على مخسة مباحث

  .أقسام القتل، وتعريف كلّ قسم: املبحث األول
  .حكم القتل: املبحث الثَّاين
  .سبب نزول كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
  :ويشتمل على ثالثة مطالب. شروط القاتل: املبحث الرابع

  .إسالم القاتل: ب األولاملطل
  .البلوغ والعقل: املطلب الثَّاين
  .احلرية، وعدم إكراه القاتل: املطلب الثَّالث

  :ويشتمل على ثالثة مطالب. شروط املقتول: املبحث اخلامس
  .إسالم املقتول: املطلب األول
  .عصمة املقتول: املطلب الثَّاين
  .حرية املقتول: املطلب الثَّالث
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٤٨٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  أقسام القتل: حث األولاملب
  :قبل البدء يف أقسام القتل، وتعريف كلّ قسم، إليك تعريف القتل

أي أنه . بأنه فعل من العباد تزول به احلياة: يعرف القتل بوجه عام
  .)١(إزهاق لروح آدمي بفعل آدمي آخر
  :ينقسم القتل إىل ثالثة أقسام

  .ين عليه مبا يقتل غالباًوهو أنَّ يتعمد اجلاين قتل ا: قتل العمد -١
 .هو أنَّ يقصد اجلناية مبا ال يقتل غالباً: قتل شبه العمد -٢
هو أن يفعل فعالً ال يريد به إصابة املقتول فيصيبه : قتل اخلطأ -٣

 .)٢(فيقتله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله
ترب وأليب حنيفة رأي يف القتل العمد من حيث اآللة، وهو ال يع

  .بالقتل باملثقّل يف العمد
وجياب عنه بقصة اجلارية اليت رضها اليهودي بني حجرين، وهذا 

  .موجود يف كتب الفروع
  :وإليك موقف األئمة من أقسام القتل

  :ينقسم القتل إىل )٣(عند اإلمام أيب حنيفة
  .، أي أنَّ القسمة رباعيةوجاٍر جمرى اخلطأ، وخطأ، وشبه عمد، عمد

                                 
 .١٠/٢٠٣تكملة فتح القدير : انظر) ١(
 .٦٥١، ٦٥٠، ٧/٦٣٧انظر هذه التعاريف يف املغين ) ٢(
 .٥٣١-٦/٥٢٧حاشية ابن عابدين : انظر) ٣(
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٤٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

القسمة مخاسية، وذلك بزيادة القتل بالتسبب على : يقولوتارة 
  .األربعة السابقة

وعند مشهور مذهب املالكية، وعند الظاهرية القتل ينقسم إىل 
  .)١(عمد، وخطأ: قسمني

أما عند الشافعية واحلنابلة واملالكية يف رواية القتل ينقسم إىل ثالثة 
  .)٢(عمد، وشبه عمد، وخطأ: أقسام

احلنابلة يزيدون ما أجري جمرى اخلطأ، كأن تنقلب األم على و
  .طفلها وهي نائمة فتقتله

فمن تقسيمات الفقهاء يتبين أنّ من أقسام القتل، العمد، واخلطأ، 
  .وهذا موضع اتفاق بني الفقهاء

أما شبه العمد، فهو موضع خالف بني الفقهاء، ففريق أثبته، وفريق 
  .العمد يلحقونه باخلطأنفاه، والذين مينعون شبه 

  :أما املثبتون لشبه العمد وهم اجلمهور، فاستدلّوا بالسنة
((:  قالrما رواه عبداهللا بن عمرو، أنَّ رسول اهللا 

            
                                 

، احمللّى البن ٢/٢٩٧، بداية اتهد ١٠٩٦-٢/١٠٩٥الكايف يف فقه أهل املدينة ) ١(
 .١٠/٣٤٣حزم 

، بداية اتهد ٨/٢٤٠، املبدع ٥/٥٨٧، كشاف القناع ٤/٢مغين احملتاج ) ٢(
٢/٢٩٧.  
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٤٨٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

(( .ارميرواه أبو داود والنسائي وأمحد والد )١(.  
((:  قالrوما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ النيب 

(( .رواه أبو داود وأمحد والبيهقي)٢(.  
وعموماً فاألحاديث ال ختلو من مقال غري أنَّ القاعدة عند احملدثني 

أصبح صاحلاً لالحتجاج به، وهذا أنَّ احلديث الضعيف إذا تعددت طرقه 
  .)٣(ما ذكره الشوكاين

  :واستدلّ املانعون لشبه العمد بالقرآن واملعقول
  .)٤(Z )      ' & % $ #        " ! ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن

 c d e f g h ]: وقوله تعاىل
i j Z)اآلية )٥.  

                                 
.  كتاب الديات، باب يف دية اخلطأ شبه العمد١٢/٢٩٢سنن أيب داود مع عون املعبود ) ١(

 كتاب الديات، ٢/٨٧٧سنن ابن ماجه .  باب كم دية شبه العمد٨/٤١سنن النسائي 
أبواب )  ترتيب املسند للساعايت١٦/٥١(مسند أمحد . باب دية شبه العمد مغلظة

.  كتاب الديات٢/١٩٧سنن الدارمي . العمدالديات، باب ما جاء يف دية قتل شبه 
 .٢/٤٤٢حتفة احملتاج : انظر. وصححه ابن حبان وابن القطان

مسند أمحد .  كتاب الديات، باب ديات األعضاء١٢/٣٠٧سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٢(
السنن . أبواب الدية، باب ما جاء يف دية قتل شبه العمد)  ترتيب املسند للساعايت١٦/٥٢(

 .٢/٧٤٣واحلديث حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري . ٨/٧٠الكربى للبيهقي 
 .٧/١٦٧نيل األوطار ) ٣(
 .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٤(
 .٩٣: سورة النساء، اآلية) ٥(
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٤٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

يف اآلية أن اهللا عز وجلّ نص على أحد أقسام القتل  :الداللةوجه 
األوىل أال وهو القتل اخلطأ، كما نص على القسم اآلخر وهو العمد يف 
اآلية األخرى، ومل يرد نص بقسم ثالث وهو شبه العمد، فدلّ على أنّ 

  . أقسام القتل عمد وخطأ
بأنه ليس كل شيء يثبت بالقرآن فقد يثبت :  عليهواعترض

  .بالسنة، وهنا كذلك كما سبق بيانه
أنّ اخلطأ ما يكون من غري قصد، وهذا يعقل :  باملعقولواستدلّوا

معناه، والعمد معقول أيضاً، وهو ما حيدث بقصد الفاعل، وال يصح أن 
  .يكون بينهما قسم ثالث، كما ال يصح وجود القصد وعدمه ومها ضدان

بأنّ هذا غري مسلم، فهذا ال مينع من القول بشبه : واعترض عليه
ل معناه، وهو القصد إىل الضرب، لكنه مل يقصد العمد، فشبه العمد يعق

  .قتالً؛ ألنه ضرب بغري ما يقتل غالباً
  :القول املختار

:  قالtويؤيده ما رواه أبو هريرة . القول بثبوت قتل شبه العمد
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف 

 بطنها، فاختصموا إىل النيبrفقضى  :))   )١( 

                                 
قال البغوي الغرة من كلّ شيء أنفسه واملراد ا يف احلديث النسمة من الرقيق ذكراً : الغرة) ١(

وقيل الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ومسى غرة . يكون مثنها نصف عشر الديةكان أو أنثى 
  .٣/٣٥٣النهاية البن األثري : ، وانظر١٠/٢٠٧شرح السنة للبغوي . لبياضه
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٤٩١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

(( .رواه البخاري ومسلم)١(.  
 جعل دية املقتولة على عاقلة rفهذا احلديث بين أنّ رسول اهللا 

القاتلة، والعاقلة ال حتمل عمداً، ومل تقاد املرأة باملرأة يف مثل هذه احلالة، 
  .السنة املطهرةوهذا يدلّ على ثبوت شبه العمد ب

كما أنّ ثبوت شبه العمد مروي عن عمر بن اخلطاب، وعلي بن 
  .رضي اهللا عنهماأيب طالب 

إمجاع الصحابة على ثبوت ) أحكام القرآن(وقد ذكر اجلصاص يف كتابه 
ومما يبني إمجاع الصحابة على شبه العمد اختالفهم يف أسنان : شبه العمد بقوله

فهم يف أسنان شبه العمد، وأا أغلظ من اخلطأ، اإلبل يف اخلطأ، مث اختال
عبداهللا بن مسعود، وعثمان بن عفّان، وزيد بن ثابت، وأبو موسى : وهؤالء هم

  .)٢(األشعري، واملغرية بن شعبة، باإلضافة إىل ما ذكر من الصحابة سابقاً
إن الدماء أحق ما أحتيط : بقوله )٣(وقد صحح هذا القول القرطيب

ألصل صيانتها، فال تستباح إالّ بأمر بني ال إشكال فيه، وهذا فيه هلا، إذ ا
إشكال، ألنه ملا كان متردداً بني العمد واخلطأ حكم له بشبه العمد، 

  .فالضرب مقصود والقتل غري مقصود
                                 

.  كتاب الديات، باب جنني املرأة١٢/٢٤٦صحيح البخاري مع فتح الباري ) ١(
 وويب دية اجلنني  كتاب القسامة، با١١/١٧٥صحيح مسلم مع شرح الن

  .ووجوب الدية يف قتل اخلطأ
 .٢/٢٣٠أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٥/٣٢٩اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٣(
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٤٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  حكم القتل: املبحث الثَّاين
  :القتل يف الشريعة اإلسالمية على نوعني

  .ان بغري حق، وهو كلّ قتل عدوقتل حمرمإما  -
 .، وهو كلّ قتل ال عدوان فيه، كقتل القاتل واملرتدقتل حبقوأما  -

  :القتل من حيث احلل واحلرمة إىل مخسة أقسام )١(وقسم بعض الفقهاء
وهذا لإلمام إذا اقتضت املصلحة ذلك، وليس ذلك لغري : قتل واجب -١

ى اجلزية، اإلمام، كقتل املرتد إذا مل يتب، واحلريب إذا مل يسلم أو يعط
  .وكقتل أهل البغي والزاين احملصن

وهو كلّ من قتل معصوماً بغري حق، وهو ما يعرف : قتل حرام -٢
 .بالقتل العمد، وقد دلّ على حترميه الكتاب، والسنة، واإلمجاع

كقتل الغازي قريبه الكافر إذا مل يسب اهللا ورسوله فإن : قتل مكروه -٣
 . من احلربينيسبهما مل يكره، ويكون قتله كقتل غريه

كقتل القريب لقريبه إذا التقيا يف املعركة وأحدمها مسلم واآلخر : قتل مندوب -٤
 .كافر، فيندب للمسلم قتل قريبه الكافر إذا مسع منه أنه يسب اهللا أو رسوله

كقتل اإلمام لألسري، والقاتل ظلماً، إذ جيوز لويل املقتول : قتل مباح -٥
 .طلب دمه على سبيل اإلباحة

 به، ف قتل اخلطأ فال يوصف حبالل وال حبرام، ألنه غري مكلَّوأما
  .خطأً وإمنا حيصل

                                 
 .٧/٢٣٣حاشية الشرباملسي على اية احملتاج ) ١(
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٤٩٣ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 % $ #        " ! ]: كما أنّ اآلية الكرمية، وهي قوله تعاىل
& '      ( Z م عليه، نَّأتدلّ على منع قتل املؤمن للمؤمن، وهذا حمر 

روى ؛ ائروال يستقيم للمسلم أن يقتل مؤمناً، ألنّ القتل من أكرب الكب
 أنس بن مالك عن النيبrقال  :))

((رواه البخاري.  اخل)١(.   
  .)٢( اآليةd e f g  h i j k Z ]: وقال تعاىل

 الشريعة اإلسالمية أنّ أول ما يقضى بني الناس يوم  القيامة يف بينتكما 
: rقال النيب :  قالtاهللا بن مسعود   ذلك من حديث عبدالدماء، وقد ثبت

))(( .رواه البخاري ومسلم)٣(.  
: اهللا بن عمر قال ما رواه عبد: ومن األدلَّة على حترمي قتل املسلم

r :))قال رسول اهللا 
        

(( .متفق عليه)٤(.  
                                 

:  كتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل١٢/١٩١صحيح البـخاري مع فتح الباري ) ١(
[ 6 7 Z اآلية . 

 .٣٣: سراء، اآليةسورة اإل) ٢(

:  كـتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل١٢/١٨٧صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(
[ c d e f Z . وويكتاب ١١/١٦٦صحيح مسلم مع شرح الن 

 ...القسامة، باب اازاة بالدماء يف اآلخرة
 £ ¢  ]:، ديات، باب قول اهللا تعاىل١٢/٢٠١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٤(

= 
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٤٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  سبب نزول كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
 + * )(      ' & % $ #        " ! ]: قال اهللا تعاىل

, - . / 0 1 2 3       4 5    6 87 9 
:         ; < = >    ? @ A B CD E F G 

H I J K L M N O P Q 
SR T U V W X Y Z [ ]\  ̂_ 

 ̀a Z)١(.  
  :سبب النزول

بن أيب ربيعة، وذلك أنه قتل رجالً  )٢(روي أا نزلت يف عياش
بن يزيد الغامدي، فأسلم  )٤(على اإلسالم وهو احلارث )٣(يعذبه مع أخيه

                                  
=  

¤ Zاخل  . وويكتاب القسامة، باب ما ١١/١٦٤صحيح مسلم مع شرح الن 
 .يباح به دم املسلم

  .٩٢: سورة النساء، اآلية) ١(
 بن املغرية القرشي املخزومي، واسم أبيه عمرو، أسلم قدمياً، عياش بن أيب ربيعة) ٢(

: انظر. ه١٥وهاجر اهلجرتني، استشهد باليمامة، وقيل بالريموك، مات سنة 
 .١٠/١٩٧، ذيب التهذيب ٣/٣١٠ستيعاب اال

 .هو أبو جهل بن هشام أخو عياش من أمه: املقصود بأخيه) ٣(
 بن أنيسه، ويقال بابن أيب أنيسة، من بين معيص ابن عامر بن لؤي احلارث بن يزيد) ٤(

= 
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٤٩٥ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 فظن أنه ذلك الرجل، وهاجر، وعياش ال يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه
ذكر ذلك الطربي، . على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل اهللا هذه اآلية

  .)١(وابن كثري والقرطيب، والشوكاين، كلّ يف تفسريه
  .)٢(كما أوردها اإلمام الفخر الرازي، وروى القصة البيهقي يف سننه

، وذلك أنه كان يف )٣(كما روى أنّ هذه اآلية نزلت يف أيب الدرداء
عدل إىل شعب حلاجة له فوجد رجالً يف غنم له فحل عليه سرية ف

ال إله إالّ اهللا فقتله وساق غنمه، مث وجد يف نفسه : بالسيف، فقال الرجل
 وقال إنما قاهلا متعوذاً، فقال له رسول اهللا rشيئاً، فذكر الواقعة للرسول 

r :))((اخل )٤(.  
: روايتني الواردتني يف سبب الرتول قال ابن كثري بعد أن ساق ال
يح نزوهلا يف عياش  أي أنّ الصح؛هذه القصة يف الصحيح لغري أيب الدرداء

  .ابن أيب ربيعة
                                  

=  
 .١/٢٩٥، اإلصابة يف متييز الصحابة ١/٣٥٣أسد الغابة : انظر ترمجته يف. القرشي

، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ١/٥٣٤، تفسري ابن كثري ٥/١٢٨الطربي تفسري ) ١(
 .١/٤٩٩، فتح القدير للشوكاين ٥/٣١٣

 .٨/١٣١، سنن البيهقي ١٠/٢٢٧التفسري الكبري للرازي ) ٢(
هو عومير بن عامر بن مالك، وقيل غري ذلك، وهو مشهور بكنيته، : أبو الدرداء) ٣(

: انظر ترمجته يف. t يف خالفة عثمان أسلم متأخراً وحسن إسالمه، تويف
 .١٧٦-٨/١٧٥، ذيب التهذيب ٦٠-٤/٥٩االستيعاب امش اإلصابة 

 .١٠/٢٢٧، التفسري الكبري للرازي ١/٥٣٤، تفسري ابن كثري ٥/١٢٩تفسري الطربي ) ٤(
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٤٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  شروط القاتل: املبحث الرابع
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  إسالم القاتل: املطلب األول
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

ى القاتل إذا كان كافراً، ألنَّ من شرط  ال كفَّارة عل:القول األول
  .)١(وهذا القول للحنفية واملالكية. الكفَّارة أن يكون القاتل مسلماً

وهذا .  جتب الكفَّارة على القاتل ولو كان كافراً:القول الثَّاين
  .)٢(القول للشافعية واحلنابلة

األدلـة
َّ

:  
ني بشرائع هي عبادات، بأنّ الكفَّار غري خماطب:  ومن معهماستدلّ احلنفية

  .والكفَّارة عبادة، فال جتب عليهم الكفَّارة، ألنَّ الكافر ليس أهالً للعبادة
بأنَّ إجياب الكفَّارة على الكافر : واستدلّ أصحاب القول الثاين

  .عقوبة وردعاً وزجراً له كاحلدود
  :القول املختار

 أهل هو ما ذهب إليه احلنفية ومن معهم، ألنَّ الكافر ليس من
  .القرب، فما هو فيه من الكفر أشد وأعظم

                                 
 .٨/٤٩، اخلرشي ١٠/٤٦٥٨بدائع الصنائع ) ١(
 .٦/٦٥، كشاف القناع ٧/٣٦٥اية احملتاج ) ٢(
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٤٩٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  البلوغ والعقل: املطلب الثَّاين
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 عدم اشتراط البلوغ والعقل، فأوجبوا الكفَّارة بقتل :القول األول
  .)١(وبه قال اجلمهور. الصيب، أو انون إذا قتال معصوم الدم

 الكفَّارة البلوغ والعقل، فال جتب  من شرط وجوب:القول الثَّاين
  .)٢(وبه قال أبو حنيفة. الكفَّارة على كلّ من الصيب أو انون

األدلـة
َّ

:  
بأنّ الكفَّارة حق مايل متعلّق بالقتل، فتتعلّق به : استدلّ اجلمهور

كالدية، والكفّارة متعلّقة بالفعل وفعلهما متحقّق قد أوجب الضمان عليهما، 
لفعل ما ال يتعلّق بالقول، بدليل أنّ العتق يتعلّق باحباهلما، هذا يف ويتعلّق با

انون، أما الصيب فال يتعلّق به احبال إذا مل يكن بالغاً، فإن كان بالغاً فتتعلّق 
به كما تعلقت بانون دون إعتاقهما بقوهلما خبالف كفَّارة اليمني، فال 

  .وال قول هلماجتب على أي منهما، ألا تتعلّق بالقول 
بأنّ الكفَّارة ستارة للذنوب، وال ذنب هلما، : واستدلّ أبو حنيفة

كما أن القلم مرفوع عنهما، والكفَّارة دائرة بني العبادة والعقوبة، وال 
جتب عليهما عبادة وال عقوبة، والصيب وانون ليسوا خماطبني، فكيف 

  .جتب عليهما الكفَّارة
                                 

 .٩/٢٨، املبدع شرح املقنع ٩/٣٨٠، روضة الطالبني ٨/٤٩اخلرشي  )١(
 .١٠/٤٦٥٨، بدائع الصنائع ٦/١٣٩تبيني احلقائق ) ٢(
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٤٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 حنيفة ال كفَّارة عليهما، ألنها عبادة عند أيب: )١(قال ابن قدامة
  .حمضة جتب بالشرع، فال جتب على الصيب، وانون، كالصالة والصيام

بأنّ الكفَّارة تفارق الصوم، والصالة، وذلك أنّ : واعترض عليه
الكفَّارة عبادة مالية أشبهت نفقات األقارب، أما الصوم والصالة فهما 

  .عبادتان بدنيتان

  :ملختارالقول ا
من أنّ وليه خياطب  )٢(ويؤيده ما استدلّ به املالكية. قول اجلمهور

  .خطاب تكليف وخيرجها من مال الصيب أو انون كالزكاة

                                 
 .٨/٩٤املغين ) ١(

 .، واخلرشي املرجع السابق٤/٢٨٦حاشية الدسوقي ) ٢(
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٤٩٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  حرية القاتل، وعدم إكراهه: املطلب الثّالث
  :للفقهاء يف اشتراط احلرية ألداء الكفّارة قوالن

ب الكفَّارة يف القتل،  احلرية ليست بشرط يف وجو:القول األول
فتجب الكفَّارة على العبد إذا قتل، فكما يتعلّق بقتله القصاص والضمان، 

وهذا قول . فكذا تتعلّق الكفَّارة إذا قتل، لكنه يكفّر بالصوم لعدم ملكه
  .، وهو ما أختاره)١(اجلمهور

 يشترط حرية القاتل، فال كفّارة على العبد إذا قتل، :القول الثَّاين
  .)٢(وبه قال املالكية.  ال يصح عتقه، إذ ال والء لهألنه

  :عدم إكراه القاتل
على املكره، واآلمر به، وحنوه، أما اجلمهور فعندهم  )٣(جتب الكفَّارة

  .ال كفَّارة يف العمد، واملكره ال يكون إالّ متعمداً

                                 
 .٦/٦٦، كشاف القناع ٤/١٠٧مغين احملتاج ) ١(

 .٨/٤٩اخلرشي ) ٢(

  .١٠٨-٤/١٠٧مغين احملتاج ) ٣(
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٥٠٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  شروط املقتول: املبحث اخلامس
  :وفيه ثالثة مطالب

  املقتولإسالم : املطلب األول
إىل عدم اشتراط إسالم املقتول، فتجب  )١(ذهب أكثر أهل العلم

  .الكفَّارة بقتل الكافر سواء أكان ذمياً أم مستأمناً
واحلسن الكفَّارة غري واجبة بقتل الكافر الذمي  )٢(وعند اإلمام مالك

  .أو املستأمن إالّ أن اإلمام مالك يرى أنها مندوبه
األدلـة
َّ

:  
 > ;         : 9 ]: بقوله تعاىل بعدم اشتراط إسالم املقتول )٣(ةاستدلّ احلنابل

= >    ? @ A B DC E F G H I 
J K L M N O P Q R Z)٤(.  

 أثبتت وجوب الكفَّارة بقتل من له القرآنيةأن اآلية  :وجه الداللة
ميثاق، والذمي له ميثاق، وهذا منطوق يقدم على دليل اخلطاب، وألنه 

  .اً، فوجبت الكفَّارة بقتله كاملسلمآدمي مقتول ظلم
                                 

 .٩/٢٧، املبدع شرح املقنع ٩/٣٨١، روضة الطالبني ١٠/٤٦٥٨بدائع الصنائع ) ١(
 .٨/٥٠، اخلرشي ٤/٢٨٧حاشية الدسوقي ) ٢(
 .٩٤-٨/٩٣املغين ) ٣(
  .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٤(
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٥٠١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 . - , + * ]:  بقول تعاىل مالكاإلمامواستدلّ 
/ Z.  

 يف اآلية يدلّ على أنّ الكفَّارة ال املخالفةأنّ مفهوم  :الداللةوجه 
  .جتب بقتل غري املؤمن

  :القول املختار
  .ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، ألنّ املنطوق مقدم على املفهوم

  عصمة املقتول: ثَّايناملطلب ال
، فال جتب الكفَّارة بقتل )١(يشترط يف املقتول أن يكون معصوم الدم

ألخذ املال، ولو مباح، كقتل حريب وصائل، وهو من يقصد الوثوب 
  .حبيث ال يندفع إالّ بقتله

وكذا ال جتب الكفَّارة بقتل باٍغ وزاٍن حمصن وزنديق ومن قتل 
  . به، والكفَّارة ال جتب حملو املأمور بهقصاصاً أو حداً، ألنه قتل مأمور

صيب وامرأة حربيني، وإن كان حيرم قتلهما، ألنّ  )٢(وال كفَّارة بقتل
املنع من قتلهما ليس حلرمتها، وإمنا ملصلحة املسلمني، ألم يصريون 

  .بالسيب أرقاء ينتفع م، وألم ليس هلم إميان وال أمان

                                 
، ٤/١٠٨، مغين احملتاج ٤/٢٨٧، حاشية الدسوقي ١٠/٤٦٥٨بدائع الصنائع ) ١(

 .٦/٦٦كشاف القناع 
 . مع مرجع الشافعية السابق٨/٩٥ املغين) ٢(
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٥٠٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 تبلغه الدعوة، وال ضمان بقتله، من مل )١(كما أنه ال كفَّارة بقتل
  .أشبه من كان قتله مباحا

بقطع طرف كأنف وإذن ويد، وال يف قتل يمة، إذ  )٢(وال كفَّارة
  .ال نص فيها، وال هي يف معىن املنصوص عليه

  حرية املقتول: املطلب الثَّالث
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

 فمن قتل عبداً مملوكاً خطئاً  ال يشترط حرية املقتول،:القول األول
  .)٣(وبه قال اجلمهور. جتب عليه الكفَّارة
وبه قال .  ال جتب الكفَّارة بقتل العبد، إالّ أا مندوبة:القول الثَّاين

  .)٤(املالكية
  :سبب اخلالف

تردد العبد يف قياس الشبه بني احلر من حيث التكليف من صالة 
 من حيث بيعه وشرائه وهبته، فمن وصيام وثواب وعقاب، وبني املتاع

  .غلب جانباً أحلقه به

                                 
 .املغين املرجع السابق) ١(
  .كشاف القناع املرجع السابق) ٢(
 .٨/٩٣، املغين ٩/٣٨١، روضة الطالبني ٦/١٦١تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) ٣(
 .٨/٥٠، اخلرشي ٤/٢٨٧حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري ) ٤(
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٥٠٣ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

األدلـة
َّ

 :  
 / . - , + * ]:  بقوله تعاىلاستدلّ اجلمهور

0 Zاآلية .  
 دلّت على وجوب الكفَّارة بقتل الكرميةأنَّ اآلية  :وجه الداللة

املؤمن، وهذا العبد مؤمن، فتجب الكفَّارة بقتله، والرق ال خيرجه عن 
  .كونه مؤمناً

 بالقيمة أشبه البهائم، فال جتب مضمونبأنّ العبد : واستدلّ املالكية
  .الكفَّارة بقتله

، فإن العبد مؤمن، فكيف البهائمبأنّ العبد يفارق : واعترض عليه
  .يصح تشبيهه بالبهائم

  :القول املختار
ويؤيده أنّ العبد مؤمن، فهو داخل يف حكم اآلية . قول اجلمهور
  .فَّارة بقتلهالكرمية، فتجب الك

وقد جاء يف السنة املطهرة أن من لطم عبده فكفارته أن يعتقه، فإذا 
  .كان ذلك ذا النوع من األذى، فوجوب الكفَّارة بقتله أوىل
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  ويشتمل على ستة مباحث

ل على ويشتم. أقسام القتل وما يوجب الكفَّارة منها: املبحث األول
  :ثالثة مطالب

  القتل العمد، هل يوجب كفَّارة أو ال؟: املطلب األول
  .قتل شبه العمد، ووجوب الكفَّارة فيه: املطلب الثّاين
  .قتل اخلطأ، ووجوب الكفَّارة فيه: املطلب الثَّالث

  .القتل باملباشرة، والقتل بالتسبب، وما يوجب الكفَّارة منهما: املبحث الثَّاين

  .خصال كفَّارة القتل: لثَّالثاملبحث ا

  قتل اجلنني، وهل جتب الكفَّارة بقتله أو ال؟: املبحث الرابع

  حكم من قتل نفسه خطأ، هل جتب الكفَّارة فيه أو ال؟: املبحث اخلامس

  هل تتعدد الكفَّارة إذا اشترك مجاعة يف القتل؟: املبحث السادس
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٥٠٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  الكفَّارة منهاأقسام القتل وما يوجب : املبحث األول
  القتل العمد: املطلب األول

  :اختلف الفقهاء يف القتل العمد، هل يوجب الكفَّارة أم ال؟ على  قولني
وهذا القول .  أنّ القتل العمد ال يوجب الكفَّارة:القول األول

  .)١()اجلمهور(للحنفية واملالكية، واحلنابلة يف املشهور، والظاهرية 
وهذا القول . أنَّ القتل العمد يوجب الكفَّارة :القول الثَّاين

  .)٢(للشافعية، واحلنابلة يف رواية
األدلـة
َّ

 :  
  :استدلّ اجلمهور بالقرآن والسنة

  .)٣(Z / . - , + * ]: ، فقوله تعاىلأما القرآن
  .)٤(Y Z [ \         ] ̂ _ ̀ Z ]: وقال تعاىل يف العمد

  .يةاآل )٥(Z ¤ £ ¢ ¡ � ~ ]:  أيضاًوقال

                                 
، حاشية ٨/٤٩، اخلرشي ٢٧/٨٥ ، املبسوط٢١٠-١٠/٢٠٩شرح فتح القدير ) ١(

 .٥١٦-١٠/٥١٤، احمللى ٩/٢٩، املبدع ١٠/١٣٦، اإلنصاف ٤/٢٨٦الدسوقي 
 .، ومراجع احلنابلة السابقة٨/٩٦، املغين ٤/١٠٧، مغين احملتاج ٢/٢١٨املهذب ) ٢(
 .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٣(
 .١٧٨: سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .٤٥: سورة املائدة اآلية) ٥(
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٥٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 c d e f g h ]:  وجلّعزوقال 
i j Z)اآلية)١ .  

 جعل للقاتل عمداً حكماً مستقالً وجلّأنّ اهللا عز  :الداللةوجه 
عمن كان قتله  خطئاً، فكلّ من املوضعني مذكور بعينه مصحوبا حبكمه 
الشرعي، فجعل  جزاء القاتل عمداً دخول جهنم وذلك يف اآلخرة، كما 

ومل يذكر الكفَّارة فدلّ . ا القصاص واحلدود كفَّاراتجعل حكمه يف الدني
 g h Z ]على عدم وجوا عليه، كما أنّ الفاء يف قوله 

تقتضي أن يكون املذكور كلّ اجلزاء، فإجياب الكفَّارة على القاتل عمداً 
  .)٢(، وهذا خالف احلقيقةاجلزاءيدلّ على أن املذكور بعض 
زام، إذ القصاص واجب يف هذا مشترك االل: وللمعترض أن يقول

القتل العمد باإلمجاع، فلو كانت الفاء تقتضي أن يكون ما بعدها كلّ 
اجلزاء للزم أن يكون القصاص بعدها، وهذا امل يتحقّق، وإن محل اجلزاء 
على األخروي وقيل القصاص جزاء دنيوي ولذا مل تذكر بعد الفاء، 

  .فنقول ولتكن كذلك يف الكفَّارة
  :)٣(هنيوأجيب عنه بوج

                                 
 .٩٣: ورة النساء، اآليةس) ١(
 .٢١١-١٠/٢١٠، العناية على اهلداية ٢/٢٤٥أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٢١١-١٠/٢١٠العناية على اهلداية ) ٣(
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٥٠٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 c d e ]: أن الداللة يف قوله تعاىل: الوجه األول
f g h Zإن دلّت على أنّ القصاص ليس من .  اآلية

 أنَّ املذكور بعد الفاء كلّ اجلزاء، مبقتضىجزاء القتل العمد كالكفَّارة، 
فقد دلّت آية أخرى على وجوب القصاص على القاتل عمداً، وهي قوله 

  . اآليةZ ` _ ̂ [         \ ]: تعاىل
 النص ترجح على إشارة النص عند عبارةومعلوم يف علم األصول أنّ 

  . اآليةZ ̂ [         \ ]: تعارضهما، فَعِملَ بالنص وهو قوله تعاىل
 جزاء للفعل من كلّ الوجوه، بينما الكفارة أنّ :الوجه الثَّاين

فعل، القصاص فيه وجهان، وجه يكون جزاء للمحل، وآخر جزاء لل
 اآلية، الظاهر فيها أنَّ اجلزاء املضاف إىل c d Z ]: وقوله تعاىل

الفاعل هو جزاء الفعل من كلّ الوجوه، فال يلزم ذكر القصاص فيه 
  . لو أوجبناهاالكفَّارةخبالف 

 )١((( فما روي  بالسنة،استدالهلموأما 
r(()٢(.  

                                 
 بن حارثة بن عدي األنصاري، ويزعم قومه أنه مات مسلماً، وهو سويد بن الصامت) ١(

قبل بعاث، وإسالم شيخ كبري قتلته اخلزرج يف وقعة كانت بني األوس واخلزرج وذلك 
 .٢/١١٢، مع االستيعاب البن عبدالرب ٢/٩٩اإلصابة : انظر. سويد مشكوك فيه

 .٨/٩٦وذكره املغين . مل أقف على خترجيه) ٢(
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٥١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 rبن أمية الضمري قتل رجلني يف عهد النيب  )١(وكذا عمرو
 فودامها النيبr ٢( كفَّارةيوجب ومل(.  

  :واستدلّ الشافعي ومن معه بالسنة والقياس
 بصاحب rأتينا النيب :  واثلة بن األسقع قالرواه، فما أما السنة
((: بالقتل، فقال) يعين النار(لنا قد أوجب     

(( .رواه أبو داود، وأمحد والبيهقي)٣(.  
 أوجب الكفَّارة على القاتل من غري استفصال rأنَّ النيب  :وجه الداللة

عن القتل هل هو عمد أو خطأ، حيث أمرهم بإعتاق رقبة، ومعلوم أنَّ القاتل 
 ))r :))وقول الرسول . سنةخطأ ال يستوجب النار بنص القرآن، وال

الكفَّارة يف القتل غري اخلطأ،  )٤(أمر، واألمر للوجوب، فدلّ ذلك على وجوب
  .أي العمد، وإجياب النار إمنا يكون إذا كان القتل عمداً

                                 
، صحايب مشهور، أسلم قدمياً، أرسله رسول اهللا وكيالً عنه إىل عمرو بن أمية الضمري) ١(

ل مشاهده بئر معونة، عاش إىل النجاشي فعقد له على أم حبيبة بنت أيب سفيان، أو
 .٤/٨٦، أسد الغابة ٢/٥٢٤اإلصابة : انظر ترمجته يف. خالفة معاوية، ومات باملدينة

جممع : وانظر. ، ديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدا٢/٤٢٩ًسنن الترمذي ) ٢(
، وكذا ذكره ابن كثري ٣/١٨٦، كما ذكره ابن هشام يف السرية ٦/١٢٩الزوائد 

 .١٥٦لفصول يف سرية الرسول صيف ا
 كتاب العتق، باب يف ثواب العتق، مسند ١٠/٥٠٩سنن أيب داود مع عون املعبود ) ٣(

كتاب العتق، باب فضل العتق واحلث ) ترتيب املسند للساعايت) ١٢/١٤٠(أمحد 
 .٨/١٣٣عليه، السنن الكربى للبيهقي 

 .٤/١٠٧مغين احملتاج ) ٤(
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٥١١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  :واعترض على احلديث من وجوه
  .فال تقوم معه حجة. )١(احلديث ضعيف .١
من الراوي، وليس من كالم  )٢(تأويل) أوجب النار بالقتل(أنّ قوله  .٢

 ).يعين به القتل: (، ألنه قالrالرسول 
أنَّ كفَّارة القتل غري مرادة يف احلديث بداللة ذكر الرقبة غري مقيدة  .٣

باإلميان، ولو كانت مرادة لكفّارة القتل لنص على اإلميان يف الرقبة، 
 .فدلّ على أنها ليست من كفّارة القتل

 .)٣(له االحتماالتأن هذا احلديث تدخ .٤
  .حيتمل أنَّ القتل كان خطأ ومساه موجباً إلزهاقه النفس بالقتل  -أ 
 .حيتمل أنّ القتل كان شبه عمد  -ب 
 أمر أصحابه باإلعتاق تربعاً، ولذلك أمر rحيتمل أنّ النيب   -ج 

 .غري القاتل باإلعتاق
  :أما استدالهلم بالقياس

 .)٤(فقياس العمد على اخلطأ  .أ 

 % $ #        " ! ]:  القتل اخلطأقال تعاىل يف كفَّارة
                                 

 .٧/٣٣٩إرواء الغليل ) ١(
 .٢/٢٤٥أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .٨/٩٦، املغين ٩/٣٠املبدع شرح املقنع ) ٣(
 .٥٠٩أثر االختالف يف  القواعد األصولية ص) ٤(
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٥١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

& '      )( * + , - . / Zاآلية .  
فاهللا سبحانه وتعاىل أثبت الكفَّارة يف حق من قتل خطأ مع 
عدم اإلمث، والقاتل عمداً أوىل منه يف وجوب الكفَّارة، ألنه أعظم 
منه يف اإلمث، وأكرب ذنباً وجرماً، واحلاجة إىل تكفري هذا الذنب 

أسلم، وألنَّ الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه اهللا من العظيم 
النار، واحلاجة إىل هذا املعىن يف القتل العمد أمت، فكانت احلاجة فيه 

  .إىل إجياب الكفَّارة أوىل، فيقاس العمد على اخلطأ يف إجياب الكفَّارة
الفعل  )١(بأن الكفَّارة يف القتل اخلطأ مل جتب لكون: واعترض عليه

 إمثاً فيعترب عظم الذنب، وذلك ألن املخطئ غري آمث، فاعتبار اإلمث فيه
 ساقط، ويدلّ عليه أنّ النيبr أوجب سجود السهو على الساهي 

  .ومل يوجبه على املتعمد، وإن كان العمد أعظم وأكرب جرماً
، فكما أنه ال فرق بني العمد واخلطأ )٢(القياس على كفَّارة قتل الصيد  .ب 

لكفَّارة، والفرق إمنا هو يف اإلمث، فكذا يف قتل من حيث وجوب ا
املؤمن، وهلذا الكالم تأكيد، وهو أن اهللا نص يف قتل الصيد على 
العامد، وأوجبنا على اخلاطئ، وهاهنا نص اهللا على املخطئ فأنْ 
نوجبه على العامد مع أنّ احتياج العامد إىل العتق املخلص له من 

ار أشدذلك أوىل كانالن . 
                                 

 .٢/٢٤٥أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 .١٩/١٨٧، تكملة اموع الثانية ٢٣١-١٠/٢٣٠التفسري الكبري للرازي ) ٢(
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٥١٣ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

، وهلذا )١(بأنّ قتل الصيد جناية على احملل: اعترض عليهو
لو اشترك حالالن يف قتل صيد احلرم يلزم جزاء واحداً، ولو كان 
جزاء الفعل لوجب جزاءان، واجلناية على احملل يستوي فيها 
العمد واخلطأ، بينما يف القتل جناية على الفعل، فيلزم تعدد 

ب فيه الكفَّارة، ويقتل العدد الكفَّارات بتعدد األشخاص، فيم جت
  .بالواحد يف حالة القصاص

بأنّ حكم العمد القود ال الكفَّارة : واعترض عليه أيضاً
بالنص، كما نص على أنّ حكم اخلطأ الدية والكفَّارة، واملنصوص 
عليه ال يقاس على غريه، كما أنّ هذا القياس منقوض بسجود 

السهو واخلطأ، وقتل الصيد غري السهو، فإنّ العمد فيه ال يقاس على 
  .)٢(منصوص على حكمه، فجاز أن حيمل على السهو

  : القول املختار
 :قول اجلمهور ملا يأيت

 .قوة أدلّتهم  .أ 
يؤيده أنه لو كان فيه كفَّارة لبينها الكتاب العزيز، أو السنة   .ب 

الشريفة، كما بين يف القتل اخلطأ، والشريعة اإلسالمية جاءت كاملة 
                                 

 .١٠/٢٠٩العناية على اهلداية ) ١(

 .٨/١٣٢النقي بذيل سنن البيهقي اجلوهر ) ٢(
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٥١٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، وقال )١(K L M N O P Q Z ]: ؛ قال تعاىلوافية
 .)٢(P Q R S T U Z ]: تعاىل

كما يؤيده أنّ الكفَّارة دائرة بني العبادة والعقوبة، فالبد أن   .ج 
يكون سببها دائراً بني احلظر واإلباحة لتعلق العبادة باملباح والعقوبة 

، مثل الزنا، باحملظور، وقتل العمد كبرية حمضة، فال تناط به كسائر الكبائر
 .واهللا أعلم. والسرقة، والربا

  قتل شبه العمد ووجوب الكفَّارة فيه: املطلب الثَّاين
  :للعلماء قوالن
وبه قال مجهور .  إن قتل شبه العمد يوجب الكفَّارة:القول األول

  .)٣(أهل العلم
وبه قال احلنابلة .  ال جتب الكفَّارة يف القتل شبه العمد:القول الثَّاين

  .)٤( رواية وبعض مشائخ احلنفيةيف

                                 
 .٣: سورة املائدة، اآلية) ١(
 .٣٨: سورة األنعام، اآلية) ٢(
، املهذب ٤٦٥٨-١٠/٤٦٥٧، بدائع الصنائع ١٠/٢١٢العناية على اهلداية ) ٣(

 .٨/٩٧، املغين ١٠/١٣٧، اإلنصاف ٢/٢١٨
 .اإلنصاف واملغين املرجعني السابقني، البدائع املرجع السابق) ٤(
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٥١٥ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

األدلـة
َّ

 :  
  :استدلّ اجلمهور

أن قتل شبه العمد أجري جمرى اخلطأ يف محل العاقلة للدية،   - أ
وتأجيلها يف ثالث سنني، ونفي القصاص، وألنَّ القاتل مل حيمل 
شيئاً من الدية لتحمله الكفَّارة، فلو مل جتب الكفَّارة عليه لتحمل 

  . ال يربأ عن وجوب شيء أصالًشيئاً من الدية حتى
أنّ الكفَّارة إمنا وجبت يف اخلطأ إما حلق الشكر، وإما حلق التوبة،   - ب

والداعي إىل الشكر أو التوبة موجود يف قتل شبه العمد، وهو 
سالمة البدن، وكون الفعل جناية فيها نوع حقه لشبهة عدم 

 .القصد، فأمكن أن جيعل التحرير فيه توبة
بأنّ اجلناية فيها مغلظة، أال ترى أنّ : لقول الثّاينواستدلّ أصحاب ا

الدية مغلظة، واملؤاخذة فيها ثابتة خبالف اخلطأ فال يصلح التحرير توبة ا 
  .كما يف العمد
  : القول املختار

  .قول اجلمهور يف وجوب الكفَّارة يف القتل شبه العمد وإحلاقه باخلطأ
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٥١٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  كفَّارة فيهقتل اخلطأ ووجوب ال: املطلب الثَّالث
على أنّ على القاتل خطأ كفَّارة، سواء كان  )١(أمجع أهل العلم
  .املقتول ذكراً أو أنثى

 / . - , + * ]: واألصل يف ذلك قوله تعاىل
0 1 2 3       4 5    6 87 9 :         ; < = >    

? @ A B DC E F G H I 
J K L M N O P Q SR T U 

V W X Y Z [ ]\ ^ _ ̀ 

a Z.  
  :)٢(ية الكرمية دلّت على وجوب الكفَّارة يف ثالثة مواضعفاآل
  .بقتل املسلم يف دار اإلسالم خطأ -١
 .بقتل املسلم يف دار احلرب وهو ال يعرف إميانه -٢
 .بقتل املعاهد وهو الذمي -٣

                                 
 .١٣٦-٥/١٣٥، تفسري الطربي ١٢١اإلمجاع البن املنذر ص) ١(
 .٦/٦٥كشاف القناع ) ٢(
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٥١٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

القتل باملباشرة، والقتل بالتسبب وما يوجب : املبحث الثَّاين
  الكفَّارة منهما

ا يؤثر يف اهلالك، وحيصل من القاتل من غري هو م: )١(القتل باملباشرة
واسطة، كذبح شخص بسكني أو خنقه حتى املوت، فإنّ الذبح حيدث 
املوت بذاته، وكذا اخلنق فإنه حيدث املوت بذاته، ويف الوقت نفسه كلّ 

  .منهما علّة للموت
هو أن يتوصل اجلاين إىل قتل اين عليه بواسطة، : )٢(القتل بالسبب

ادة الزور على بريء بأنه قتل غريه، فإا علّة للحكم على وذلك كشه
املشهود عليه باملوت، ولكن الشهادة ال حتدث بذاا املوت، وإمنا حيدث 
املوت بواسطة فعل اجلالد الذي يتوىل تنفيذ حكم القاضي الذي أصدر 
باملوت، وكحفر بئر يف طريق اين عليه وتغطيتها حبيث إذا مر فيها سقط 

مات، فاحلفر هو علّة املوت ولكن احلفر ال حيدث املوت بذاته، وإمنا و
  .حيدث بواسطة سقوط اين عليه يف البئر

                                 
، روضة ٨/٨، اخلرشي ١/٤٥١، التشريع اجلنائي اإلسالمي ٤/٦مغين احملتاج ) ١(

 .٩/٣٨٠الطالبني 

 .املراجع السابقة) ٢(
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٥١٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :ثالثة أنواع )١(وللسبب
سبب حسي، وهو ما يولد املباشرة توليداً حمسوساً مدركاً ال  -١

شك فيه، سواء كان السبب معنوياً أو مادياً، كاإلكراه على القتل، وكحفر 
يف طريق اين عليه وتغطيتها، وكإشعال نار يف بيت اين عليه إذا نام بئر 

  .حبيث إذا استيقظ كانت النار قد أحاطت به وقضت عليه، وحنو ذلك
٢- أي (وهو ما يولد املباشرة توليداً شرعياً : سبب شرعي

كشهادة الزور بالقتل، وكتعمد القاضي أن ) أساسه النصوص الشرعية
 .ل، فإنّ تنفيذ هذا احلكم يؤدي إىل مباشرة املوتحيكم ظلماً بالقت

وهو ما يولد املباشرة توليداً عرفيا كترك الطعام : سبب عريفّ -٣
املسموم يف متناول الضيف، وكالقتل بوسيلة معنوية مثل التخويف 

 .والسحر
أما يف وجوب الكفَّارة يف كلّ منهما، فالفقهاء متفقون على وجوا 

وهو حممول على اخلطأ، بينما القتل بالتسبب أوجب  )٢(يف القتل باملباشرة
أما أبو حنيفة فال كفَّارة عنده يف القتل بالتسبب أياً . فيه الكفَّارة اجلمهور

  .كان نوعه، ولو كان خطأ وستأيت مفصلّة فيما يلي

                                 
 .٤٥٢-١/٤٥١التشريع اجلنائي اإلسالمي ) ١(
، كشاف القناع ١٨٥-١٩/١٨٤وع الثانية ، تكملة ام٩/٣٨٠روضة الطالبني ) ٢(

 .٨/٩٣، املغين ٦/٦٥
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٥١٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  هل يوجب الكفَّارة أو ال؟ )١(القتل بالتسبب
خص حيرم قتله من الناس، القتل بالتسبب كمن حفر بئراً ووقع فيها ش

  .وكشاهد الزور، ومن نصب شبكة فوقع فيها إنسان فمات، وحنو ذلك
  :وللفقهاء يف وجوب الكفَّارة قوالن

.  أنّ القتل بالتسبب يوجب الكفَّارة على املتسبب:القول األول
  .)٢()اجلمهور(وهذا القول للمالكية، والشافعية، واحلنابلة 

وهذا القول .  القتل بالتسبب ال يوجب الكفَّارة أنّ:القول الثَّاين
  .)٣(للحنفية
األدلـة
َّ

 :  
بأنّ القتل بالتسبب كالقتل باملباشرة يف الضمان : استدلّ اجلهور

واخلطأ، فكان كقتل املباشرة يف الكفَّارة، وألنّ هذا القتل كان سبباً يف 
 لو كان راكباً إتالف آدمي يتعلّق به ضمانه، فتعلّقت به الكفَّارة، كما

  .على دابة فأوطأ دابته إنساناً

                                 
 .القتل بالتسبب والقتل بالسبب معنامها واحد، وقد سبق تعريفه يف الصفحة السابقة) ١(

، مغين احملتاج ١٨٥-١٩/١٨٤، تكملة اموع الثانية ٩/٣٨٠روضة الطالبني ) ٢(
ية مل أقف على واملالك. ٨/٩٣، املغين ٦/٦٥، كشاف القناع ١٠٨-٤/١٠٧

 .أن هذا هو مذهب املالكية: مذهبهم يف هذه املسألة، وإمنا قال يف املغين

 .٦/١٠٢، تبيني احلقائق ٢١٥-١٠/٢١٤تكملة فتح القدير) ٣(
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٥٢٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بأنّ الكفَّارة ال جتب بالتسبب، ألنه ليس بقتل، : واستدلّ احلنفية
  .وألنه ضمن بدله بغري مباشرة للقتل، فلم تلزمه الكفَّارة كالعاقلة

  .إنه ليس بقتل، ممنوع: واعترض عليه بأنّ قولكم
اء قالوا أخطأنا أو تعمدنا، ويلزم الشهود الكفَّارة سو: قال القاضي

وهذا يدلّ على أن القتل بالسبب جتب به الكفَّارة بكلّ حال، وال يعترب 
فيه اخلطأ والعمد، ألنه إن قصد به العمل فهو جار جمرى اخلطأ يف أنه ال 

  .)١(جيب به القصاص
  : القول املختار

 ما ذهب إليه اجلمهور، ألنّ اآلية عامة يف القتل باملباشرة ويف
  .التسبب

                                 
 .٨/٩٣املغين ) ١(
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٥٢١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  خصال كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

عتق :  أن خصال كفَّارة القتل حمصورة يف أمرين:القول األول
  . )١(وبه قال اجلمهور. رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين، وال ثالث هلما

ال يف أنَّ خصال كفَّارة القتل ثالث كما هو احل: القول الثَّاين
كفَّارة اجلماع يف ار رمضان، وكفّارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن مل 

وهو قول . جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل جيد فإطعام ستني مسكيناً
  . )٢(للشافعي واحلنابلة يف رواية

األدلـة
َّ

:  
 / . - , + * ]: استدلّ مجهور الفقهاء بقوله تعاىل

0 1 2 3       4 5    6 87 9 :         ; < = >    ? 
@ A B DC E F G H I J 

K L M N O P Q SR T U V 
W X Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a Z)٣( .  

                                 
، اخلرشي ٢/١١٠٨، الكايف يف فقه أهل املدينة ٦/١٢٨، تبيني احلقائق ٢٦/٦٧املبسوط ) ١(

  .٤/١٤٥، الكايف يف فقه أمحد ٦/٦٥، كشاف القناع ٩/٣٧٩، روضة الطالبني ٨/٤٩
  .، مع مراجع الشافعية واحلنابلة السابقة٨/٩٧، املغين ٢/٢١٨املهذب ) ٢(
  .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٣(
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٥٢٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 يف اآليات السابقة خصال ساقأنَّ اهللا سبحانه وتعاىل  :وجه الداللة
كفَّارة القتل، وبني أا العتق والصيام، وملا كان اجلواب مقترناً بالفاء دلّ 

كل الواجب، أما اإلطعام فلم يذكره، ولو كان اإلطعام على أنّ املذكور 
أحد خصال هذه الكفَّارة لذكره كما هو احلال يف كفَّارة الظِّهار 
واليمني، وكما بينته السنة يف كفَّارة اجلماع يف ار رمضان، كما أنّ 
السنة الشريفة مل تذكر اإلطعام من خصال هذه الكفَّارة، فدلّ على أنّ 

  . ليس من خصال كفَّارة القتلاإلطعام
 بدخول اإلطعام يف خصال كفّارة القتل بالقياس القائلونواستدلّ 

ملا كان اإلطعام منصوصاً عليه يف : على نظائرها من الكفَّارات، فقالوا
غريها من الكفَّارات، وكلّ منهم فيه عتق وصيام شهرين متتابعني، فيكون 

اً بالقياس على نظائرها من الكفَّارات، دخول اإلطعام يف كفَّارة القتل ثابت
 مقام ختويف وحتذير )١(إمنا مل يذكر اإلطعام يف الكفَّارة؛ ألنّ املقام: وقالوا

  .فال يناسب أن يذكر فيه اإلطعام ملا فيه من التسهيل والترخيص
 املطلق على املقيد )٢(إنّ قيل مل ال حيمل: قال صاحب مغين احملتاج

 قيد اإلميان حيث محلوا مطلق الرقاب على وااشترطيف الظهار كما 
  .املقيدة باإلميان

                                 
  .١/٥٣٥تفسري ابن كثري ) ١(
  .٤/١٠٨مغين احملتاج ) ٢(
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٥٢٣ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

أي صفة (بأنّ ذلك إحلاق يف وصف : وللجواب عليه ما يلي
وهذا إحلاق يف أصل، وأحد األصلني ال يلحق باآلخر بدليل أن ) اإلميان

اليد املطلقة يف التيمم محلت على املقيدة باملرافق يف الوضوء، ومل حيمل 
  .س والرجلني يف التيمم على ذكرمها يف الوضوءإمهال الرأ

  :القول املختار
ما ذهب إليه اجلمهور لثبوت النص يف هذه اخلصال، أما قياس 

املخالف على سائر الكفَّارات فهو مردود، إذ ال قياس مع ثبوت النص .
  .واهللا أعلم

: قهاء لقوله تعاىلـ الف)١(ترط يف كفَّارة القتل باتفاقـواإلميان مش
[ * + , - . / 0 Z)اآلية)٢ .  

  .وقد تقدمت مباحث العتق والصيام فيما سبق فال داعي إلعادا مرة أخرى

                                 
-٧/٨٦ة احملتاج ، اي٤/١١٢، اخلرشي ٧-٣/٦، تبيني احلقائق ٤، ٧/٣املبسوط ) ١(

  .٣/٢٦٥، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٥٣-٨/٥٢، املبدع ٨٧

  .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٢(
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٥٢٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  قتل اجلنني، وهل جتب الكفَّارة بقتله أم ال؟: املبحث الرابع
  :للفقهاء فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثالثة أقوال

وهذا القول .  جنيناً ميتاً جتب الكفَّارة على من ألقى:القول األول
  . )١(للشافعية، واحلنابلة
احلسن، وعطاء، : وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم:  قال يف املغين

  .والزهري، وغريهم، سواء كان اجلنني حياً أو ميتاً
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أنّ : وقال ابن املنذر

  . )٢(اً لوقته الغرةالضارب بطن املرأة فتطرح جنيناً ميت
  .)٣(وبه قال اإلمام مالك. الكفَّارة ال جتب وإمنا يستحسن دفعها: القول الثَّاين

وهذا القول أليب حنيفة، . ال كفَّارة يف قتل اجلنني: القول الثَّالث
  . )٤(أما إذا ألقته حيا مث مات ففيه الكفَّارة

األدلـة
َّ

:  
  :أما القرآناملعقول؛  القول األول بالقرآن واستدلّ أصحاب

  .Z 0 / . - , + * ]: فقوله تعاىل  . أ
                                 

  .٨١٦-٧/٨١٥، املغين ٤/١٠٨مغين احملتاج ) ١(
  .١٢١اإلمجاع البن املنذر ص) ٢(
  .٢/٣١٢ مع حاشية العدوي، بداية اتهد ٨/٥٠اخلرشي ) ٣(
وقول احلنفية ال كفَّارة يف قتل . ٦/١٤١احلقائق ، تبيني ٦/٥٩٠حاشية ابن عابدين ) ٤(

  .اجلنني حممول على ما إذا سقط ميتاً
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٥٢٥ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 E F G H I J K ]: وقوله تعاىل . ب
L M N O P Q R Z . 

أن اهللا عز وجلّ أثبت وجوب الكفَّارة على من قتل  :وجه الداللة
مؤمناً خطأ، وهذا اجلنني إن كان أبواه مؤمنني أو أحدمها مؤمناً فهو 

رثه ورثته املؤمنون، وال يرث الكافر منه شيئاً، حمكوم بإميانه تبعاً ألبويه ي
وإن كان اجلنني أبويه من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، 

  .فتجب الكفَّارة بنص اآلية
فإنَّ هذا اجلنني نفس مضمونة بالغرة، فهو : أما استدالهلم باملعقول

  .مضمون بضمان زائد على ضمان أمه
 الكفَّارة ملا كانت واجبة يف اخلطأ وال جتب يف  بأنَّواستدلّ املالكية

العمد وكان هذا احلال متردداً بني العمد واخلطأ، استحسن فيه الكفَّارة 
  . )١(بال إجياب

 بأنَّ الكفَّارة فيها معىن العقوبة، ألنها شرعت واستدلّ احلنفية
ارة يف زاجرة وفيها معىن العبادة، ألا تتأدى بالصوم، وثبت وجوب الكفَّ

النفوس املطلقة فال يتعداها، ألنّ العقوبة ال جيري فيها القياس، واجلنني 
جزء من وجه، ولذا مل جيب فيه كلّ البدل، فكذا ال جتب فيه الكفَّارة؛ 
ألنَّ األعضاء ال كفَّارة فيها إذا تربع ا هو؛ ألنه ارتكب حمظوراً، فإذا 

                                 
  .٢/٣١٢بداية اتهد ) ١(
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٥٢٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 ويستغفر اهللا تعاىل، كما أنَّ هذا تقرب ا إىل اهللا تعاىل كان أفضل له،
. )١(اجلنني مل تعرف حياته وال سالمته، والقتل غري متحقق جلواز أن احلياة

 مل يوجب rمل ختلق فيه، والكفّارة إمنا جتب بتحقق القتل، ألنّ النيب 
  .الكفَّارة حني أوجب الغرة، ولو وجبت الكفَّارة لذكرها

: r فَّارة ال مينع وجوا، كقوله ذكر الك)٢(بأنّ ترك: واعترض عليه
))(()٣(.  

 ية يف مواضع، ومل يذكر الكفَّارة، والنيبوذكر الدr قضى بدية املقتوله 
على عاقلة القاتلة، ومل يذكر الكفَّارة وهي واجبة وكذا هنا، وإمنا كان 

  .ضع آخر فاكتفى اكذلك؛ ألنّ اآلية أغنت عن ذكر الكفَّارة يف مو
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه الشافعية، واحلنابلة، من وجوب الكفَّارة يف قتل 
اجلنني، وسواء كان مسلماً أو ذمياً، فمن كان مسلماً فمحكوم بإميانه، 
وإن كان ذمياً، بأن كان أبواه أو أحدمها ذمياً فإم من قوم بيننا وبينهم 

  .ضاًميثاق فتجب الكفّارة أي
                                 

  .٦/١٤١/١٤٢حاشية ابن الشليب على تبيني احلقائق ) ١(
  .٧/٨١٦املغين ) ٢(
 كتب لعمرو بن حزم كتاباً إىل أهل rروي يف املوطأ، وعند البيهقي حنوه أنه ) ٣(

السنن . ، عقول٧٣٧موطأ مالك ص: انظر. يه الفرائض والسنن والدياتاليمن ف
  .٧/٣٠٠إرواء الغليل : وانظر. ٨/٧٣الكربى 
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٥٢٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  حكم من قتل نفسه خطأ هل جتب الكفَّارة فيه أو ال؟: املبحث اخلامس
  :للفقهاء فيمن قتل نفسه خطأ قوالن

  . )١(وهذا القول للحنفية واملالكية.  ال كفَّارة عليه:القول األول
وهذا قول الثوري، . من قتل نفسه فال كفَّارة عليه: قال القرطيب

  . الكفَّارة ال جتب إالّ حيث أوجبها اهللاوأصحاب الرأي، وأيب ثور، ألنّ
وكذلك نقول، ألنّ الكفَّارات عبادات، وال جيوز : قال ابن املنذر

التمثيل، وال جيوز ألحد أن يفرض فرضاً يلزمه عباد اهللا إالّ بكتاب أو سنة 
  . )٢(أو إمجاع

وهذا . أن من قتل نفسه خطأ وجبت الكفَّارة يف ماله: القول الثَّاين
  . )٣(ل للشافعية يف األصح، واحلنابلةالقو

األدلـة
َّ

:  
 بأن ضمان نفسه ال جيب، فال جتب استدلّ أصحاب القول األول

  .الكفَّارة، كقتل نساء أهل احلرب وصبيام
 - , + * ]:  بقوله تعاىلواستدلّ أصحاب القول الثاين

. / 0 Z.  
                                 

احلنفية مل أقف . ٨/٩٥، املغين ٥/٣٣١، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٨/٤٩اخلرشي ) ١(
  .بهمعلى مذهبهم يف هذا، إمنا قال يف املغين، ويف اجلامع ألحكام القرآن أن هذا مذه

  .٥/٣٣١تفسري القرطيب : انظر) ٢(
  .، واملغين املرجع السابق١٩/١٨٥، تكملة اموع الثانية ٤/١٠٨مغين احملتاج ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٢٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

، فتجب أنَّ من قتل نفسه خطأ فهو أدمي مقتول خطأ : الداللةوجه
  .الكفَّارة كما لو قتله غريه، فهو داخل يف عموم اآلية

، بدليل قوله )١(بأنّ اآلية أريد منها إذا قتل غريه: واعترض عليه
وقاتل نفسه ال جتب فيه دية، بدليل . Z 4       3 2 1 ]: تعاىل

  .األكوع بن )٢(قتل عامر
  :القول املختار

  :قول احلنفية واملالكية؛ ملا يلي
١- ة ما استدلّوا بهلقو.  
بأنَّ عامر :  بعد ترجيحه لعدم الكفَّارة-رمحه اهللا–قال ابن قدامة  -٢

 . فيه بكفَّارةrابن األكوع قتل نفسه خطأ، ومل يأمر النيب 
ملا ((:  بن األكوع، قال)٣(وهذه القصة يف غزوة خيرب من حديث سلمة

تد عليه سيفه  فارrكان يوم خيرب قاتل أخي قتاالً شديداً مع رسول اهللا 

                                 
  .٨/٩٥املغين ) ١(
هو عامر بن سنان األنصاري، عم سلمة بن األكوع، وقيل : عامر بن األكوع) ٢(

، ٣/٨٢د الغابة ، أس٢/٢٥٠اإلصابة : انظر ترمجته يف. أخوه، استشهد يوم خيرب
  .٢/٣٣٥االستيعاب 

اسم أبيه عمرو بن األكوع األسلمي، شهد بيعة الرضوان، : سلمة بن األكوع) ٣(
تقريب : انظر ترمجته يف. ه٦٤مات سنة . سكن الربذة وكان شجاعاً رامياً سخياً

  .٢/١٩٨، االستيعاب ١٣١التهذيب ص
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٥٢٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 يف ذلك وشكوا فيه رجل مات يف rفقتله، فقال أصحاب رسول اهللا 
فقلت يا : قال((:  وقال يف آخر احلديث))...سالحه، وشكوا يف بعض أمره

إن ناساً ليهابون الصالة عليه يقولون رجل مات بسالحه، فقال ! رسول اهللا
  . )١(واه مسلمر. احلديث. ))r :))رسول اهللا 

وهذه القصة تدلّ على أنّ قاتل نفسه ال يدخل حتت عموم اآلية، 
 إمنا أريد ا إذا قتل Z - , + * ]: وإمنا اآلية وهي قوله تعاىل

  .غريه كما سبق

                                 
)١ ( اب غزوة خيرب كتاب اجلهاد، ب١٢/١٦٩صحيح مسلم مع شرح النووي.  
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٥٣٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  هل تتعدد الكفَّارة إذا اشترك مجاعة يف القتل: املبحث السادس
  :للفقهاء يف هذه املسألة قوالن

إذا اشترك اثنان أو مجاعة يف قتل يوجب الكفَّارة،  :القول األول
  . )١(وهذا قول أكثر أهل العلم. فعلى كلّ واحد منهم كفَّارة

وهذا القول أليب ثور، . أن على اجلميع كفَّارة واحدة: القول الثَّاين
  . )٢(وحكي عن األوزاعي، وقول للشافعي، وهو رواية عن أمحد

 بني العتق والصوم، فقال يف اجلماعة وفرق الزهري: )٣(قال القرطيب
يرمون باملنجنيق فيقتلون رجال عليهم كلهم عتق رقبة، فإن مل جيدوا فعلى 

  .كلّ واحد منهم صوم شهرين متتابعني
األدلـة
َّ

:  
 بأنّ الكفَّارة ال تتبعض وهي من موجب استدلّ القائلون بالتعدد

 القتل قتل اآلدمي فكملت يف حق كلّ واحد من املشتركني يف
كالقصاص، فكما أنه إذا اشتركوا يف قتل عمداً، فإنه يقتص منهم مجيعاً، 
فكذا هنا فقد اشتركوا يف قتل موجب للكفّارة فعلى كلّ واحد من 

  .املشتركني الكفَّارة
                                 

، ١٩/١٨٩، تكملة اموع الثانية ٣٣٢-٥/٣٣١اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١(
  .٩٦-٨/٩٥، املغين ٩/٢٨، املبدع شرح املقنع ٤/١٠٨مغين احملتاج 

  .٩٦-٨/٩٥، املغين ٤/١٠٨، مغين احملتاج ١١/٦٢٦البيان ) ٢(
  .اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب املرجع السابق) ٣(
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٥٣١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 -أي أن عليهم مجيعاً كفّارة واحدة–واستدلّ القائلون بعدم التعدد 
  .Z / . - , + * ]: بقوله تعاىل

 ومل يوجب إالّ كفَّارة واجلماعةيتناول الواحد ) من( :اللةالدوجه 
واحدة ودية واحدة، ومن املعلوم أنّ الدية ال تتعدد، فكذلك الكفَّارة، 
وألنها كفَّارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلني مع احتاد املقتول، ككفّارة 

  .الصيد احلرمي
وهلذا جتب يف أبعاضه، بأنّ كفَّارة الصيد جتب بدالً، : واعترض عليه

وكذلك الدية خبالف الكفَّارة يف القتل فإا وجبت ال على سبيل البدل 
عن النفس فوجب أن يكون على كلّ واحد من اجلماعة إذا اشتركوا يف 

  .سببها ما كان جيب على الواحد إذا انفرد
 تتبعض كما تتبعض الدية فغري مسلّم؛ ألنّ الكفَّارةكما أنّ قولكم 

 عن النفس، وهي واحدة، والكفّارة لتكفري القتل، وكل واحد )١(ة بدلالدي
  .من اجلماعة قاتل، وألنّ فيها معىن العبادة الواجبة على اجلماعة ال تتبعض

  :القول املختار
  .ما ذهب إليه أكثر أهل العلم

ويؤيده أنَّ الكفَّارة متعلّقة بالفعل، والدية متعلّقة بالعوض، واملتعلّق 

                                 
  .٤/١٠٨غين احملتاج م) ١(
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٥٣٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 يتكرر بعدد الفاعلني، واملتعلّق بالعوض يرتبط باملفعول به، كما لو بالفعل
قتل مجاعة شخصاً واحداً عمداً قتلوا مجيعاً مقابل فعلهم العمد، ولو طلب 
األولياء الدية لكان على اجلميع دية واحدة فقط، ألنّ املقتول واحد وال 

احد كفَّارة للفعل تتكرر، فكذلك الكفَّارة إذا اشتركوا يف قتله فعلى كلّ و
  .ال للعوض
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  ويشتمل على ستة مباحث

  .تعجيل الكفَّارات: املبحث األول

  .النية يف الكفَّارات: املبحث الثَّاين

  الكفَّارات زواجر أم جوابر؟: املبحث الثَّالث

  .النيابة يف الكفَّارات: املبحث الرابع

  الكفَّارات على الفور أم على التراخي؟:  اخلامساملبحث

  الكفَّارات تسقط بالعجز أم ال؟: املبحث السادس
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٥٣٥ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  تعجيل الكفَّارات: املبحث األول
 الكفَّارات على أسباا كتقدمي كفَّارة اجلماع يف )١(ال جيوز تقدمي

دمي ار رمضان على اجلماع، وتقدمي كفَّارة الظِّهار على الظِّهار، وتق
كفَّارة اليمني على اليمني، وتقدمي كفَّارة القتل على اجلرح؛ ألنه ال جيوز 
تقدمي احلكم على سببه، كما هو احلال بالنسبة للزكاة، فكما إنه ال جيوز 

  .تقدميها على ملك النصاب، فكذا الكفَّارات
أما التكفري بعد السبب فيجوز، كمن كفّر عن اجلماع يف ار 

ه فيه، وكذلك من كفّر بعد اجلرح وقبل املوت، وكذا رمضان بعد مجاع
  .التكفري بعد الظِّهار وقبل العود

افعيإن التكفري بعد الظهار وقبل :  فقال)٢(وخالف يف ذلك الش
الوطء جيوز إذا كان التكفري باملال، أما إذا كان التكفري بالصوم فال جيوز، 

اهر من رجعيه مث كفّر مث ويتصور تقدمي الكفَّارة على العود مبا إذا ظ
راجعها، ومبن طلق بعد الظهار رجعية مث كفّر مث راجع، أما تكفريه بعد 

  .الظِّهار فهو تكفري مع العود ال قبله، ألنّ اشتغاله بالكفّارة عود
أما تقدمي كفَّارة اليمني على احلنث فهذه مسألة خالفية بني الفقهاء، 

  . )٣(وقد سبق حبثها
 ذلك جواز تقدمي الكفَّارة على احلنث، كجواز وأوىل األقوال يف

  .تقدمي الزكاة بعد وجود النصاب وقبل احلول
                                 

  .٥/٤٤٩، كشاف القناع ٤/٣٢٧، مغين احملتاج ٢/١٣٤حاشية الدسوقي ) ١(
  .٨/١٧٢اية احملتاج ) ٢(
  .٤٧٠انظر ص) ٣(
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٥٣٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  النية يف الكفَّارات: املبحث الثَّاين
؛ )١(من وجبت عليه كفَّارة وأراد أن يكفّر فعليه أن ينوي الكفَّارة

  .ألنَّ النية شرط لصحتها
r :))ومما يدلّ عليه قوله      

(( .متفق عليه)٢(.  
  .وألنها حق جتب على سبيل الطهرة، فتحتاج إىل النية كالزكاة

عتق، وصيام، وإطعام، : والكفَّارات يتكون بعضها من ثالث خصال
ككفّارة الوطء يف ار رمضان والظهار، وبعضها بزيادة الكسوة، ككفّارة 

  .ن إطعام، ككفارة القتلاليمني والبعض اآلخر عتق وصيام بدو
فعلى املكفِّر إذا أراد أن يكفِّر بالعتق أن ينوي به حتى ينصرف العتق 
إىل العتق عن الكفَّارة، فهناك عتق تطوع، وعتق نذر، وكذا يف باقي 
اخلصال، وال يلزمه يف النية تعيني سبب الكفّارة، كما هو احلال يف الزكاة ال 

، وإن اجتمعت عليه كفَّارات من جنس واحد يلزمه تعيني املال الذي يزكيه
فال جيب تعيني سببها، وإن كانت من أجناس،  فكذلك ألا كفَّارات، فال 

  .جيب تعيني سببها كما لو كانت من جنس يف أرجح أقوال أهل العلم

                                 
، ٧/٣٨٧، املغين ٣/٣٥٩، مغين احملتاج ٢/١١٩، املهذب ٨/١٥٦املبسوط ) ١(

  .٥/٤٤٨كشاف القناع 
  .٧١سبق خترجيه يف ص) ٢(
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٥٣٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

حيتمل أنه يلزمه تعيني سببها، ألنها عبادات من : )١(وقال القاضي
كأنواع الصيام، فمن وجبت عليه كفَّارة أجناس، فوجب تعيني النية هلا 

ونسي سببها فأعتق رقبة، فعلى القول األول جيزئه ذلك، وعلى القول الثاين 
تلزمه كفَّارات بعدد األسباب، كما لو نسي الصالة من يوم وال يعلم أهي 

  .الظهر أم العصر أم املغرب أو العشاء، فعليه أن يصلي اخلمس الصلوات
   الكفَّارات زواجر أم جوابر؟:املبحث الثَّالث

  :اختلف الشافعية مع احلنفية يف الكفَّارات، هل تعترب زواجر أو جوابر
  .يقولون الكفَّارات شرعت زجراًفالشافعية 
  . )٢( يقولون الكفَّارات شرعت جرباًواحلنفية

  :وإليك معىن كٍل من زاوجر، وجوابر
املفاسد، والغالب فيه أن مجع زاجر، وهو يكون فيما شرع لداء : زواجر

يكون عند حصول املعصية من املكلفني، وقد يكون الزجر فيما ال إمث فيه، كزجر 
الصبيان، فإن الغرض من ذلك إصالحهم وتأديبهم وتقومي مسارهم إىل الطريق 

r :))الصحيح، وال إمث عليهم بنص السنة الشريفة، وذلك لقول النيب 

(( .رواه النسائي، وابن ماجه، وأمحد، والدارمي)٣( .  

                                 
  .٢٧٥-٣/٢٧٤ أمحد الكايف يف فقه اإلمام) ١(
  .٤٠٩فواتح الرمحوت بشرح مسلّم الثبوت ص) ٢(
  .٦٩سبق خترجيه يف ص) ٣(
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٥٣٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فجمع جابر، وهو ما شرع الستدراك ما فات من : أما اجلوابر
املصاحل، وليس بشرط أن يتحقّق اجلرب فيما فيه إمث، فإن اجلرب يشرع مع 

  .اجلهل والصبا ومع اجلنون واخلطأالعمد والنسيان ومع 
وترتب على اختالف الشافعية مع احلنفية يف الكفَّارات اختالفهم يف 

  :علل الكفَّارات
فمثالً كفَّارة القتل اخلطأ علّتها عند الشافعية الزجر عن القتل، ولذا 

ىل قالوا بوجوب الكفَّارة يف القتل العمد، ألنّ علّة الزجر يف القتل العمد أو
من اخلطأ، فوجوب الكفَّارة يف القتل اخلطأ وعنصر القصد معدوم فيه 
يدفعنا إىل القول بوجوا يف العمد وعنصر القصد موجود أوىل، وأجدر، 

  . )١(وهو ما يناسب الزجر عن القتل وإزهاق األرواح
بينما احلنفية واملالكية واحلنابلة، العلّة عندهم يف القتل اخلطأ هو 

تدارك ما صدر من التساهل وعدم التثبت حىت أدى إىل إهالك التاليف و
النفس املعصومة، وهلذا ال يرون يف القتل العمد كفَّارة، ألنها كبرية حمضة، 
وال يلزم من حمو ذنب حمو ما هو أعلى منه، كيف ال والقتل اخلطأ ال 

 املأمث ذنب فيه، والكفّارة ليست زجراً، ألنّ املخطئ ال يكون آمثاً، واعتبار
فيه ساقط، فالعلّة اليت توفّرت يف القتل اخلطأ مل تتوفّر يف القتل العمد، ألن 
اجلرمية فيه أقوى من اجلرمية يف القتل اخلطأ، وال يلزم من تدارك التهاون 

  . )٢(بالكفّارة صالحيتها لتدارك ما هو األقوى
                                 

  .٢/٢١٨املهذب ) ١(
، ١٠/١٣٦، اإلنصاف ٤/٢٨٦، حاشية الدسوقي ٢١٠-١٠/٢٠٩شرح فتح القدير ) ٢(

  .٨/٩٦املغين 
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٥٣٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

 عن احلنث العلّة عند الشافعية هي الزجر: ويف كفَّارة اليمني املنعقدة
  . )١(ولذلك أوجبوا الكفَّارة يف اليمني الغموس ألا أوىل من املنعقدة يف الزجر

العلّة يف : بينما مجهور العلماء من حنفية، ومالكية، وحنابلة، يقولون
اليمني املنعقدة هي تدارك التهاون الذي صدر عنه انتهاك اسم اهللا تعاىل، 

 الزجر، ولذا مل يوجبوا الكفَّارة يف اليمني فال يرون العلّة يف اليمني املنعقدة
الغموس، فالعلّة يف اليمني الغموس كون اجلرم عظيماً فهو أكرب من أن 

  . )٢(جتربه الكفَّارة ألا كبرية حمضة، كما سبق بيانه يف  علّة القتل
  :القول املختار

أنَّ الكفَّارات جوابر وزواجر، جوابر ملا صدر من اون وتساهل، 
موافق لتسميتها بالكفّارات، إذ أن أحد معاين امسها مأخوذ من وهو 

 وهو الستر والتغطية، ومن مث استعملها الشارع -بفتح الكاف–الكَفر 
وزواجر ألصحاا عن أن ال . فيما يستر الذنب وميحوه، وهلذا فهي جابرة

  .يعودوا ملثلها، ولغريهم من أن يقعوا يف مثل ذلك
ما أورده : ذي قال بأنّ الكفَّارات زواجر فقطويرد على الشافعي ال

صاحب فواتح الرمحوت، ومن البني أن من ارتكب القتل العمد أو الغموس 
. )٣(كيف يرتجر بوجوب شيء لو تركه عصى فال وجه فيهما لالنزجار

  .واملعىن أنه لو ترك التكفري عن أي منهما كيف يتأتى االنزجار
                                 

  .٤/٣٢٥مغين احملتاج ) ١(
  .٦/٢٣٢ف القناع ، كشا٣٠٠-١/٢٩٩، بداية اتهد ١٢٨-٨/١٢٧املبسوط ) ٢(
  .فواتح الرمحوت املرجع السابق) ٣(
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٥٤٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  فَّاراتالنيابة يف الك: املبحث الرابع
  .النيابة يف الكفَّارات، إما أن تكون يف حال احلياة، أو يف حال املوت

النيابة يف :  تفصيل يف ذلك، فقالوا)١(فللحنابلة: أما يف حال احلياة
حال احلياة إما أن تكون بإذن ممن عليه الكفَّارة أو ال، فإن كانت بإذنه 

دك عين، فيصح عن اعتق عب: صح  العتق واإلطعام مثال العتق أن يقول
  .املعتق عنه، وله والؤه وأجزأته عن كفَّارته

أما الصيام فال يصح أن يصوم أحد عن أحد حتى لو أذن له، ألا 
وهذا هو . عبادة بدنية حمضة، فال تدخله النيابة يف حال احلياة كالصالة

  . العلماء، وتأوله بعضهم على أنه يطعم عنه وليه)٢(مذهب مجهور
عنه بغري إذنه، سواء بالعتق أو باإلطعام، فال يصح وال وإن كفّر 

جتزئه عن كفّارته، ففي العتق مل يعتق عن املعتق عنه، ألنه مل حيصل منه 
عتق وال أمر به مع أهليته، ووالء العتق ملعتقه ملا روته عائشة أنّ رسول اهللا 

rقال  :))(( .متفق عليه)٣(.  
                                 

  .٥/٤٤١كشاف القناع ) ١(
بدائع الصنائع : انظر. وخالف يف ذلك بعض الشافعية وهو للشافعي يف القدمي) ٢(

  .٦/٤٥٥، الشرح املمتع ٦/٣٧١، اموع ٢/٦٣، املنتقى ٢/١٠٣٧
ميان، باب إذا أعتق يف  كتاب كفَّارات األ١٠/٦١صحيح البخاري مع فتح الباري ) ٣(

 كتاب العتق، ١٠/١٣٩صحيح مسلم مع شرح النووي ، الكفَّارة ملن يكون والؤه
  .باب أن الوالء ملن أعتق
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٥٤١ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

لعتق عن املعتق عنه وإن نوى املعتق ذلك؛ ألنّ العتق فال جيزئ هذا ا
مل يصدر ممن وجبت عليه الكفَّارة حقيقة أو حكماً، وكذلك اإلطعام فال 

  .جيزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفَّارة
  :أما إن كانت النيابة يف حال املوت، فللفقهاء يف ذلك قوالن

وهذا . اله إذا أوصى ا أن الكفّارة خترج من ثلث م:القول األول
  . )١(القول للجمهور

  . )٢(وعند احلنابلة أوصى أو مل يوص
إن الوصي خمير يف كفّارة األميان : وللحنفية تفصيل يف هذا، فقالوا

بني اإلطعام وبني الكسوة وبني التحرير، أما يف باقي الكفَّارات األخرى 
والقتل، فيتعين التحرير كفَّارة اجلماع يف ار رمضان، والظِّهار، : وهي

إن كان ثلث املال يبلغه، وإن مل تبلغه تعين اإلطعام فيما عدا كفَّارة القتل، 
  .)٣(ألنه ال إطعام فيه، أما الصوم فال دخل له يف الكلّ

إذا مات من عليه :  تفصيل يف هذا، فقالوا)٤(كما أنّ للحنابلة
ليه كالنائب عن املوصي، الكفَّارة وأوصى بالعتق صح العتق، ألنّ املوصى إ

إما أن يعتق عنه أجنيب، أو يعتق : أما إذا مل يوِص بالعتق قبل موته فال خيلو
                                 

، كشاف القناع ٦/٢٨١، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٤/١١٦البحر الرائق ) ١(
٤/٣٨٩.  

  .٦/٢٨املبدع شرح املقنع ) ٢(
  .٤/١١٦البحر الرائق ) ٣(
  .٤٤٢-٥/٤٤١ القناع كشاف) ٤(
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٥٤٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

عنه وارثه، فإذا أعتق عنه أجنيب فال يصح عتقه، ألنه ال والية له عليه، أما 
إن أعتق عنه وارثه ومل يكن على امليت واجب عتق مل يصح عتقه عنه، 

  . للمعتق سواء املعتق أجنبياً أو وارثاًألنه كاألجنيب، والعتق يكون
أما إن كان عليه عتق واجب صح عتق الوارث عنه ألنه وليه، وإن 
كان على امليت كفَّارة ميني جاز للوارث أن يكفر باإلطعام أو الكسوة، 

  .ويف العتق وجهان
  . )١(وهذا القول للشافعية. الكفَّارات خترج من رأس املال: القول الثَّاين

  : تفرع على هذه املسألةو

  . إذا كان رأس المال ال يفي بحقوق اهللا، وحقوق اآلدميين
  : أقوالثالثةوللفقهاء يف هذه املسألة 

 إذا كان رأس مال امليت ال يفي حبقوق اهللا :القول األول
كالكفّارات وحبقوق اآلدميني كالقرض وحنوه، يقدم حق اآلدميني على 

  . )٢(قول للجمهوروهذا ال. حقوق اهللا تعاىل
وهذا القول . يقدم حق اهللا تعاىل على حقوق اآلدميني: القول الثَّاين
  . )٣ (للشافعية يف األصح

                                 
  .٣/٦٧مغين احملتاج ) ١(
  .٨/٢٧، شرح صحيح مسلم للنووي ١/١٥العذب الفائض شرح عمدة الفارض ) ٢(
  .املرجعني السابقني) ٣(
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٥٤٣ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

وهذا . يتحاصون على نسبة ديوم كمال املفلس: القول الثَّالث
  . )١(القول للحنابلة، والشافعية يف وجه

األدلـة
َّ

:  
دئ األمر عن الصالة عن  يف باr حبديث امتناعه استدلّ اجلمهور

 يسأل عن حقوق اهللا مثل rامليت إذا كان عليه دين آلدمي، ومل يكن 
  .الكفَّارات وحنوها، مما يدلّ على أنّ حق اآلدمي جيب وفاؤه وبراءة الذمة منه

: -رضي اهللا عنهما–ما رواه ابن عباس :  بالسنةواستدلّ الشافعية
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، : ت فقالrأنّ امرأة أتت رسول اهللا ((

((: نعم، قال:  قالت))((: فقال
(( .رواه مسلم)٢( .  

 بأنّ على أمها rأن املرأة حينما أخربت الرسول  :وجه الداللة
 بني حق اهللا وحقوق rحقاً من حقوق اهللا تعاىل فقد قارن الرسول 

اآلدميني، وملا أخربته أا تقضي عن أمها حقوق اآلدميني بين هلا أن 
حقوق اهللا أوىل بالقضاء، فنأخذ من هذا أنّ الكفَّارات اليت هي من حقوق 

  .اهللا مقدمة عند الشافعية على حقوق اآلدميني
بأنّ حقوق اهللا مبنية على املساحمة خبالف حقوق : ويعترض عليه
  .على املشاحة واملضايقةاآلدميني فهي مبنية 

  :القول املختار
  .واهللا أعلم. هو ما ذهب إليه اجلمهور؛ لقوة أدلّتهم

                                 
  .٨/٢٧، شرح صحيح مسلم للنووي ١/١٥العذب الفائض ) ١(
)٢ ( كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن امليت٨/٢٣صحيح مسلم مع شرح النووي .  
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٥٤٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  الكفَّارات على الفور أم على التراخي: املبحث اخلامس
قبل أن نبدأ يف الكفَّارات هل هي على الفور أم على التراخي، 

  .ينبغي أن نعلم ما هو املقصود بكلّ من الفور والتراخي
هو أن املكلّف عليه املبادرة باالمتثال دون تأخري عند : د بالفوراملقصو

  .مساع التكليف مع وجود اإلمكان، فإن تأخر ومل يبادر كان مأخذاً يف ذلك
أنّ املكلف ليس عليه أن يبادر إىل أداء ما هو : واملقصود بالتراخي

ره إىل مكلَّف به، فهو خمير إن شاء أداه عقب مساع التكليف، وإن شاء أخ
وقت آخر مع ظنه القدرة على أدائه يف ذلك الوقت، فالتراخي طلب غري 

  . )١(متعلق بزمن معين
وعليه فيمكن القول بأنَّ كفَّارة اجلماع يف ار رمضان وكفّارة 
القتل ظاهرها أما على الفور فقد ثبت يف كفّارة اجلماع ما ورد يف 

 فبينما هو ))((: ل قال للرجrبعض روايات احلديث أنّ النيب 
r :))على ذلك أقبل رجل يسوق محاراً عليه طعام، فقال رسول اهللا 

 (( فقام الرجل، فقال رسول اهللا ،r :)) (( 
  . )٢(رواه مسلم. احلديث

  . للرجل باجللوس وإعطائه الطعام يف وقته دليل على الفوريةrفأمر الرسول 
                                 

  .٣٢٣أثر االختالف يف القواعد األصولية ص) ١(
)٢ ( ار ٧/٢٢٨صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الصيام، حترمي اجلماع يف 

  .اخل... رمضان
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٥٤٥ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  .إنّ الكفَّارة يف الصوم على الفور: )١( مغين احملتاجوقال يف
وكذلك يف كفَّارة القتل، فقد ورد يف القرآن الكرمي ما يدلّ عليه، 

  . اآلية)٢(Z / . - , + * ]: قال تعاىل
 متعلّق بأمر آخر، فكفّارة الظِّهار منهماأما كفّارتا الظِّهار واليمني، فكلّ 

قبل أن يعود فهي آكد من الفورية، ألنَّ من شرط أداء متعلّقة بالعود، أي يكفّر 
  .العتق أو الصيام يف هذه الكفَّارة كوما قبل التماس بنص اآلية الكرمية

 \ ] P Q R S T U   V W X Y Z ]: قال تعاىل
] Z)اآلية)٣ .  

 أو إرادته فتجب على الفور، فثبت باحلنثوكفَّارة اليمني متعلّقة 
: rد ثبت يف بعض روايات احلديث قول الرسول وجوا عند احلنث فق

))((رواه أبو داود والنسائي )٤( .  
فورد األمر بالتكفري قبل احلنث وهو آكد من الفورية، وعليه 

وبقيت كفَّارة . فكفّارة الظِّهار واليمني مقيدة مبا هو آكد من الفورية
ضان مل يتقيدا بقيد، فريجع فيهما إىل قاعدة القتل واجلماع يف ار رم

  . )٥(األمر يقتضي الفورية على الراجح من أقوال أهل العلم

                                 
  .٣/٣٥٦مغين احملتاج ) ١(
  .٩٢: سورة النساء، اآلية) ٢(
  .٣: سورة اادلة، اآلية) ٣(
  .٣٩٩سبق خترجيه يف ص) ٤(
  .٤٢٥-٤٢٤أثر االختالف يف القواعد األصولية ص، ١٠٦-١٠٥روضة الناظر ص) ٥(
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٥٤٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  الكفَّارات تسقط بالعجز أم ال؟: املبحث السادس
، ومنهم األئمة األربعة على أنّ من وجبت )١(اتفق مجهور الفقهاء

 القتل، وعجز عنها، فإنها عليه كفَّارة الظِّهار أو كفَّارة اليمني أو كفَّارة
  .تستقر يف ذمته وال تسقط بالعجز

  .واختلفوا يف كفَّارة الوطء يف ار رمضان
  :وللفقهاء يف هذه الكفَّارة قوالن

 أنَّ كفَّارة الوطء يف ار رمضان ال تسقط عند :القول األول
 وهذا القول للجمهور من. العجز، بل تبقى يف ذمته حتى يقدر عليها

احلنفية، واملالكية، والشافعي يف األظهر، واحلنابلة يف رواية، وهو قول 
  . )٢(الزهري، والثوري، وعند الزهري أن هذا خاص بذلك الرجل

وهذا . أنّ كفَّارة الوطء يف ار رمضان تسقط بالعجر: القول الثَّاين
وزاعي حيث القول للشافعي يف قول، واحلنابلة يف املذهب، وهو قول األ

  . )٣(يستغفر اهللا وال يعود: قال
                                 

، مغين احملتاج ١٤٢، قوانني األحكام الفقهية ص١/٥٨١الفقه على املذاهب األربعة ) ١(
  .٥/٤٥٠، كشاف القناع ١/٤٤٥

قوانني األحكام الفقهية، والفقه على املذاهب األربعة املرجعني السابقني، اموع ) ٢(
، ١/٢٣٠، احملرر يف الفقه ٣/٣٧، املبدع ١/٤٤٥، مغين احملتاج ٣٤٤-٦/٣٤٣

  .، وقال يف املغين وهو قياس مذهب أيب حنيفة٣/١٣٢املغين 
، كشاف القناع ٣/٣٢٣اموع ومغين احملتاج املرجعني السابقني، واإلنصاف ) ٣(

= 
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٥٤٧ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

األدلـة
َّ

:  
  :استدلّ اجلمهور بالسنة واملعقول

بينما حنن جلوس عند :  قالt فما رواه أبو هريرة :أما السنة
((: قال. هلكت! يا رسول اهللا:  إذ جاءه رجل فقالrالنيب  (( 

r :))وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهللا : قال
((ال، قال:  قال :))((قال  :
، rفمكث النيب : قال. ال:  قال))((: ال، قال

:  قال-والعرق املكتل– بعرق فيها متر rفبينا حنن على ذلك أُيت النيب 
))((قال. أنا:  فقال :))(( فقال الرجل على أفقر 

 أهل بيت أفقر -يريد احلرتني–مني يا رسول اهللا؟ فواهللا ما بني البيتها 
. ))((:  حتى بدت أنيابه مث قالrمن أهل بييت، فضحك النيب 

  . )١(متفق عليه
 بأنه عاجز عن rأنَّ الرجل حينما أخرب النيب  :وجه الداللة
 بالتمر وأمره بإخراجه عن الكفَّارة لقدرته r، وأتى النيب اخلصال الثالث

اآلن عليها دلّ على استقرارها يف ذمته، فلو كانت تسقط بالعجز ملا أمره 
  .بإخراجها

                                  
=  

  .، واملغين واملبدع املرجعني السابقني٢/٣٨٢
  .٧٨سبق خترجيه يف ص) ١(
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٥٤٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فإن هذه الكفَّارة من حقوق اهللا تعاىل املالية : أما استدالهلم باملعقول
نه أو ال، فإن فإذا عجز عنها العبد وقت وجوا، فإما أن تكون بسبب م

) وإن مل تكن على وجه البدل(كانت بسبب منه استقرت يف ذمته، 
كالكفَّارات األربع وكفّارة الوطء واحدة منها، وإن مل تكن بسبب منه مل 

  .تستقر يف ذمته
؛ ألنَّ )١(فمردود: أما قول الزهري أن هذا خاص بذلك الرجل

  .األصل عدم اخلصوصية
  :بالسنة واملعقول: واستدلّ احلنابلة ومن معهم

  .))r :))فاحلديث السابق، حينما قال له الرسول : أما السنة
يستدل من هذا احلديث على سقوط الكفَّارة : وجه الداللة

 أمر اامع بأن يطعم التمر أهلَه، ومعلوم أنَّ rباإلعسار، ألنَّ النيب 
  .الكفَّارة ال تصرف إىل األهل

ظاهر بأنه مل يستقر يف ذمة الرجل شيء، ألنَّ كما أنَّ احلديث 
 بعجزه عن كلّ خصلة من -عليه الصالة والسالم–الرجل أخرب الرسول 
 إنّ -عليه الصالة والسالم–ومل يقل له الرسول ) ال(خصال الكفَّارة بـ

الكفَّارة ثابتة يف ذمتك، فلو كانت واجبة وتستقر يف الذمة عند العجز 
  .rالرسول لبينها 

                                 
  .٤/١٧١فتح الباري ) ١(
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٥٤٩ ارة القتلفي كفَّ: الباب الرابع

  :واعترض على وجه الداللة مبا يلي
((:  للرجل-عليه الصالة والسالم–أنَّ قول الرسول  (( 
، وإمنا معناه أنَّ هذا الطعام صار ملكاً له، وهذا )١(ليس على سبيل الكفَّارة

 بإخراجها عنه، فلما ذكر الرجل rالرجل عليه كفَّارة، فأمره الرسول 
ته إىل هذا الطعام وأنه عاجز عن نفقة أهله جاز له أن يصرف فقره وحاج

  .الكفَّارة هلم، كما جاز أن يكفِّر عنه الغري
 مل ))((: rواحلق أنه ملا قال له : )٢(قال ابن حجر

  .يقبضه، بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غريه، فأذن له حينئذ يف أكله
لو كانت الكفَّارة : (ما قالواكما اعترض على وجه الداللة حين

  :من وجهني) rواجبة لبينها الرسول 
 ))((:  بينها بقوله-عليه الصالة والسالم–أنَّ الرسول  -١

 بعجزه، ففهم الرجل وغريه من هذا أا rبعد إخبار الرجل للرسول 
  .باقية عليه
قت أنَّ تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز، وهذا ليس و -٢

 . )٣(حاجة

                                 
، ٢/٢١٨، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ٦/٣٤٤اموع شرح املهذب ) ١(

  .٣/١٨٨سبل السالم 
  .٤/١٧٢فتح الباري ) ٢(
  .، اموع املرجع السابق١/٤٤٥مغين احملتاج ) ٣(
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٥٥٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

فهذه الكفَّارة حق مايل : أما استدالل احلنابلة ومن معهم باملعقول
  .جيب هللا تعاىل، ال على وجه البدل، فال جتب مع العجز كزكاة الفطر

بأنَّ هذا القياس قياس مع الفارق، ألنَّ صدقة الفطر : واعترض عليه
 أمد هلا فتستقر يف هلا أمد تنتهي إليه، وهو هالل الفطر، وكفَّارة اجلماع ال

  . )١(الذمة
  :القول املختار

هو ما ذهب إليه اجلمهور من أنّ كفَّارة اجلماع يف ار رمضان ال 
  .واهللا أعلم. تسقط بالعجز، وإمنا تبقى يف ذمته؛ لقوة األدلّة يف ذلك

  

                                 
  .٤/١٧١فتح الباري ) ١(
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٥٥١ الخـاتمـة

  اخلامتة يف خالصة البحث
محده احلمد هللا العظيم الغفار صاحب الفضل والنعمة واإلحسان، أ

سبحانه وأشكره، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ 
  .حممداً عبده ورسوله

  :وبعد
فأمحد اهللا عز وجلّ على ما يسره يل من إمتام هذا البحث، واشتماله 
على أكثر جزئياته يف كتب العلماء، ومن دراسيت هلذه الرسالة أستطيع أن 

  :ة حبثي هلذه الرسالةأختمها خبامتة هي خالص
إنّ الشريعة اإلسالمية حرصت على ما ميحو عن العباد خطاياهم  .١

وسيئام، فشرعت الكفَّارات، وبينت أمهّيتها وفضلها، وحثّت 
عليها، وهذه الكفَّارات قد تكون فيما يقوم به املسلم من أداء 
الواجبات من صالة، وطهارة، وحج وعمرة، وصيام، وجهاد، وغري 

ك، وقد تكون فيما يقع على املسلم من الباليا واملصائب من ذل
مرض أو  تعب أو حزن وغري ذلك، وقد تكون الكفَّارات مطلوبة 
ومأمور بأدائها عند ارتكاب ذنوب معينة، كمن جامع يف ار 
رمضان، أو ظاهر من زوجته، أو حلف على أمر وخالفه، أو قتل 

  . وهكذانفساً خطئاً، أو وطئ امرأته يف احليض
أن سبب كفَّارة الفطر يف ار رمضان هو اجلماع عمداً، سواء يف  .٢

قبل أو دبر، أنزل أم مل يرتل، أما من جامع ناسياً أو مكرهاً أو 
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٥٥٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

جاهالً فال كفَّارة عليه، ألنَّ الشريعة اإلسالمية رفعت عنهم احلرج، 
 .فهم معفو عنهم لعدم تعمدهم اجلماع

 اليوم الواحد من رمضان ال يوجب إالّ اجلماع أكثر من مرة يف .٣
كفَّارة واحدة، سواء كفّر عن مجاعه األول أو ال، أما من جامع يف 
أيام من رمضان ومل يكفِّر فعليه لكلّ يوم كفَّارة، وكذا من جامع 
يف يوم فكفّر مث جامع يف يوم آخر أي عليه للجماع اآلخر كفَّارة 

 .الستقالل كلّ يوم حبرمته
جامع يف رمضان مث جامع يف رمضان اآلخر فعليه لكلّ مجاع يف من  .٤

 .رمضان كفَّارة، سواء كفّر عن مجاعه األول أو ال
إذا رأى الشخص هالل رمضان وذهب للحاكم لإلدالء بشهادته فلم  .٥

تقبل مث جامع يف اليوم التايل فعليه الكفَّارة، ألنَّ رؤيته للهالل تلزمه 
ناس ولو مل تقبل شهادته وتترتب عليه أحكام بالصوم دون غريه من ال

 .الصائمني، فإن جامع فعليه الكفَّارة، ألنه جامع يف يوم من رمضان
أما إن . إذا طلع الفجر وهو جيامع فاستدام على ذلك فعليه الكفَّارة .٦

 .طلع عليه الفجر فرتع يف احلال فال كفَّارة عليه
، وإن أنزل، وكذا من اجلماع فيما دون الفرج ال يوجب الكفّارة .٧

 .أنزل بنظر أو فكر أو استمناء أو قبلة أو ملس
من جامع يظن عدم طلوع الفجر أو جامع يظن أن الشمس قد  .٨

 .غربت فال كفَّارة عليه
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٥٥٣ الخـاتمـة

املرأة اليت جومعت يف ار رمضان تلزمها الكفَّارة إذا كانت طائعة،  .٩
حلال وال تلزمها إذا كانت ناسية أو نائمة أو مكرهة، كما هو ا

 .بالنسبة للرجل
الكفّارة ال جتب إالّ يف مجاع صيام رمضان أداء، أما اجلماع يف  .١٠

صوم غري رمضان كصوم قضاء رمضان، أو صوم التطوع أو النذر 
 .أو الكفَّارة، فال كفَّارة فيه

إذا أصبح الرجل جنباً من مجاع أو احتالم أو احلائض أو النفساء  .١١
 ى طلع الفجر فال كفَّارة عليهمتطهرا ليالً ومل يغتسل أيمنهم حت. 

 .الوطء يف الدبر أو وطء البهيمة يوجب الكفَّارة، سواء أنزل أو مل يرتل .١٢
من كان مسافراً يف رمضان أو مريضاً ونوى الصوم مث جامع فال  .١٣

وكذا إن زال سفره بأنْ أصبح . كفَّارة عليه سواء أفطر جبماع أو بغريه
 .بح معاىف مث جامع فال كفَّارة عليهحاضراً أو زال مرضه بأنْ أص

من كان مقيماً ونوى الصوم مث سافر يف أثناء النهار فجامع فال  .١٤
كفَّارة عليه، وكذا من قدم من سفر وهو مفطر فوجد امرأته طاهرة 

 .من حيض أو نفاس فله أن جيامعها وال كفَّارة على كلّ منهم
كفَّارة وإن الفطر باألكل أو الشرب يف ار رمضان ال يوجب ال .١٥

 .كان متعمداً يف ذلك
من وجبت عليه الكفَّارة بأن جامع عمداً يف ار رمضان مث طرأ له  .١٦

ما يبيح له الفطر من سفر أو مرض أو أتى النفاس إىل املرأة أو 
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٥٥٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

حاضت فكلّ هذه املبيحات للفطر إن وجدت بعد اجلماع ال 
 .تسقط الكفَّارة

مضان خوفاً على أنفسهما، احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف ار ر .١٧
فال فدية عليهما، أما إن أفطرتا خوفاً على ولديهما فعليهما الفدية، 
وهي إطعام مسكني عن كلّ يوم، ويلحق ما من أفطر حلظ غريه 
كمن أنقذ غريقاً أو حريقاً إذا عجزوا عن أداء واجبهم يف ار 

 .رمضان إالّ بالفطر
ر من عذر فال فدية عليه، من أخر قضاء رمضان إىل رمضان اآلخ .١٨

أما إن أخره لغري عذر فعليه الفدية، ومن أخره لعدة سنوات فتكفيه 
فدية واحدة هلذا التأخري ومن أخره لعذر حتى مات فال فدية عليه، 
ومن أخر قضاء رمضان لغري عذر مث مات فعلى وليه أن يدفع عنه 

 .ه وليهالفدية وخاصة إذا أوصى، أما الصوم فال يصوم عن
العاجز عن الصوم لكرب أو  مرض ال يرجى برؤه فله أن يفطر،  .١٩

 .وعليه الفدية وهي أن يطعم عن كلّ يوم مسكيناً
: خصال كفَّارة كل من اجلماع يف ار رمضان والظِّهار ثالثة .٢٠

عتق رقبة، صيام شهرين متتابعني، إطعام ستني مسكيناً، وهذه 
 الصيام إالّ بعد العجز عن اخلصال على الترتيب، فال ينتقل إىل

العتق، وال ينتقل إىل اإلطعام إال بعد العجز عن الصيام، وخصال 
إطعام عشرة مساكني أو كسوم أو حترير : كفَّارة اليمني أربعة
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٥٥٥ الخـاتمـة

رقبة، فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام، ففيها ختيري وترتيب، التخيري 
ة األوىل وبني بني اخلصال الثالثة األوىل، والترتيب بني الثالث

عتق وصيام شهرين، ومها : وخصال كفَّارة القتل  اثنان. الصيام
على الترتيب، وهذه الكفَّارة ال إطعام فيها، ويتبين من خصال 
الكفَّارات أن العتق مشترك يف كلّ الكفَّارات، وكذا الصيام إال 
أنَّ مدة الصيام يف اليمني ثالثة أيام، ويف باقي الكفَّارات 

ن، كما يتبين أن اإلطعام خصلة من خصال كلّ كفَّارة إالّ شهرا
القتل، فال إطعام فيه، واإلطعام لستني مسكيناً يف كفاريت 
اجلماع يف ار رمضان والظِّهار، بينما هو يف اليمني إطعام 
عشرة مساكني، ويتبين أن الكسوة إحدى خصال كفَّارة اليمني 

 .دون غريها من الكفَّارات
 الرقبة املعتقة عن الكفّارة أن تكون سليمة من العيوب يشترط يف .٢١

املضرة بالعمل ضرراً بيناً، فاألعمى أو انون جنوناً مطبقاً، أو 
مقطوع اليدين أو الرجلني أو كليهما ال جيزئ عتقه عن الكفَّارة، 
وكذا عتق احلمل أو املريض الذي ال يرجى برؤه أو من به صمم 

م إذا مل يكن قادراً على التكسب، واملقعد مع خرس، وكذا عتق اهلر
أو الغائب الذي ال يعلم خربه، والعبد اآلبق عن سيده، ومقطوع 
أصابع اليدين أو الرجلني، كما أنّّ مقطوع إحدى اليدين أو 

 .الرجلني أو أشلّهما ال جيزئ عن الكفَّارة
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٥٥٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

العيوب اليت ال تضر بالعمل فتجزئ إذا وجدت يف الرقبة  .٢٢
والعرج اليسري واألعور، واملريض املرجو برؤه، واخلصي، كاجلاين 

وابوب، ومقطوع األنف، والرتقاء، والقرناء، والربصاء، وولد 
الزنا، وكذا مقطوع األذنني وعتق فاقد األسنان جمزئ عن 
الكفَّارة، وعتق األصم أو األخرس إذا فهمت إشارته، أما إذا مل 

ته زائلة، ومقطوع إامي تفهم إشارته فال جيزئ؛ ألنَّ منفع
الرجلني أو اخلنصر والبنصر كلّ من يد، فإنه جيزئ، أما إذا قُطع 
اخلنصر والبنصر، من يد واحدة، فال جيزئ، أما قطع األصابع 

 .األخرى فال يؤثر يف صحة اإلجزاء
يشترط يف الرقبة أن تكون مؤمنة، فال جيزئ عتق الكافرة يف أي  .٢٣

 .من الكفَّارات
الرقبة كمال الرق، فال جيزئ عتق أم الولد واملكاتب يشترط يف  .٢٤

 ى من كتابته شيئاً، أما عتق املدبر أو املكاتب الذي مل يؤدالذي أد
من كتابته شيئاً فيجزئ عتقهما عن الكفَّارة، وال جيزئ عتق نصفي 
رقبتني إالّ إذا كان هذا التبعيض يؤدي إىل عتق رقبتني بأن كان 

عتق املكفر نصفاً له يف عبد وكان موسراً وضمن باقيهما حرا، وإذا أ
 .قيمة باقيه فيجزئه ذلك، أما إذا كان املكفِّر معسراً فال

 .من أعتق قريبه بعد شرائه بنية الكفَّارة فال جيزئه ذلك .٢٥
 .ينتقل املكفِّر إىل الصيام إذا عجز عن أداء الرقبة .٢٦
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٥٥٧ الخـاتمـة

ا حلاجته من كانت لديه رقبة أو ميلك مثنها ولكنه ال يستغين عنه .٢٧
لكربه أو مرضه، فله االنتقال إىل الصيام، ومن شرع يف الصوم مث 
حصل على الرقبة فعليه االستمرار يف الصوم وجيزئه ذلك وال يلزمه 

 .االنتقال إىل العتق
املعترب يف صيام الشهرين باألهلّة، فإن صام من أول الشهر أجزأه  .٢٨

أم ناقصني، أما إن صيام شهرين باألهلّة سواء أكان الشهران تامني 
صام يف أثناء الشهر، كأن صام مخسة عشر يوماً من حمرم وصفر 
مجيعه فعليه أن يصوم مخسة عشر يوماً من ربيع أول، سواء أكان 

 .صفر تاماً أم ناقصاً
الصوم املتتابع متعين يف الكفَّارات كلّها شهرين ما عدا الصيام يف  .٢٩

 هذا الصوم املتتابع لغري اليمني ثالثة أيام وهو متتابع، فمن قطع
عذر، فعليه أن يستأنف من جديد، أما إن قطعه لعذر كاملرأة حتيض 
يف كفَّارة اجلماع يف ار رمضان أو القتل فال يلزمها االستئناف 
وعليها أن تبين على صيامها األول، أما إذا صامت وهي تعلم أنّ 

 صيام الشهرين النفاس يأتيها سواء باحلساب أو بالعادة قبل إمتام
املخوف  واملرض. فعليها أن تستأنف الصيام إذا نفست قبل إمتامه

والسفر لضرورة إذا ختلال صيام الشهرين ال يقطع التتابع، وكذا من 
أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً وكذا من ظن غروب الشمس أو 
ظن بقاء الليل فأفطر، وختلل الصيام بكلّ من اجلنون أو اإلغماء 
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٥٥٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

تغرق أو احلامل أو املرضع تفطرا ألجل أنفسهما ال يقطع املس
التتابع، أما إن أفطرتا خوفاً على ولديهما فينقطع التتابع، ويقطع 
التتابع صوم نذر أو قضاء عن رمضان أو تطوع؛ ألنه تعمد اإلخالل 
بالتتابع املشروط يف صوم الكفَّارة، أما إذا ختلّل صوم الشهرين صيام 

 أيام منهي عن الصوم فيها فال يقطع تتابعه، وعليه شهر رمضان أو
 .أن يبين على ما صامه

من صام رمضان عن الكفَّارة فال جيزئه صومه ال عن كفّارته وال عن  .٣٠
 .رمضان، والنية ليست بشرط يف تتابع صوم الكفَّارة، فيكفي فعله

ال يشترط تتابع اإلطعام لستني مسكيناً يف كفَّارة اجلماع يف ار  .٣١
ضان أو الظهار، كما ال يشترط تتابع اإلطعام أو الكسوة لعشرة رم

 .مساكني يف كفَّارة اليمني
املقدار ازئ من اإلطعام يف الكفَّارات هو مد من الرب، أو نصف  .٣٢

واإلطعام املخرج يف الكفَّارة . صاع من غريه، ومن دفع أكثر فجائز
و أرز وغري ذلك من مما يقتاته الناس من طعام البلد مد بر أو شعري أ

احلبوب، وإخراج الدقيق أو السويق أو اخلبز جائز، فإن أخرج 
 .الدقيق فإنه يزيد يف مكياله

إذا أعطى املساكني القدر الواجب من اإلطعام مملكاً لكلّ واحد  .٣٣
منهم أجزأه وإن دعاهم إباحة غداء أو عشاء فيجزئه أن يدعوهم 

 .ألكلتان مشبعتان
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٥٥٩ الخـاتمـة

عليه يف الشريعة اإلسالمية يف الكفَّارات عدد املساكني املنصوص  .٣٤
هو ستون مسكيناً يف كفاريت اجلماع يف ار رمضان ويف كفّارة 
الظِّهار، وعشرة مساكني يف كفَّارة اليمني، فإذا أخرج طعاماً أعطى 
كلّ واحد ما يستحقّه، وإن تعذر العدد املذكور أجزأه أن يعطى 

ل فال إطعام فيها لثبوت النص املوجودين منهم ذلك، أما كفَّارة القت
 .يف خصال كفَّارة القتل بدون إطعام

ثبت حترمي الظِّهار يف الشريعة اإلسالمية، وهلذا التحرمي أثر على  .٣٥
: املظاهر حيث ال جيوز له الوطء قبل أداء الكفّارة لنص اآلية الكرمية

[ X Y Z [ \ ] Zحرمي مجيع .  اآليةكما يلحق يف الت
ع من قُبلة وملس وغري ذلك، ألنَّ النص الوارد جاء مقدمات اجلما

بتحرمي ملس املظاهر للمظاهر منها، واللمس يعم مجيع أنواع 
 .االستمتاعات، ألنّ طريق احملرم حمرم إحلاقاً به وسداً للذريعة

إذا وطئ املظاهر قبل التكفري أمث وعصى ربه، وعليه االستغفار  .٣٦
 .كفَّارة واحدةوالتكفري عن ظهاره 

للظهار ألفاظ تدل عليه كقول الرجل أنِت علي كظهر أمي،  .٣٧
وكقوله أنِت علي كظهر أخيت أو عميت أو حنومها ممن حترم عليه 
سواء بنسب أو رضاع، ومن ألفاظ الظهار تشبيه الرجل زوجته أو  

أنِت علي : عضواً منها بعضو من أعضاء أمه غري الظهر، كأن يقول
وكذا من شبه امرأته . رج أمي وحنوهكفخذ أمي، أو يدك علي كف
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٥٦٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

مبن حترم عليه ولو حترمياً مؤقتاً كقوله لزوجته أنِت علي كظهر 
 .أختك، فهذا ظهار، ألنّّ من حترم عليه مؤقّتا فهي حمرمة عليه كأمه

الظِّهار ال خيتص باألحرار، فيصح من العبيد، ألم من املسلمني  .٣٨
 أنّ الظهار يصح من الذمي وأحكام النكاح يف حقّهم ثابتة، كما

 .كما يصح طالقه، وعليه التكفري إما بالعتق أو باإلطعام
إذا قالت املرأة لزوجها أنِت علي كظهر أيب فال يكون ظهاراً، 
وعليها كفّارة ميني، ألا حرمت زوجها عليها وهو حالل، وحترمي 

 .احلالل يوجب كفَّارة ميني
 العصمة، أما الظهار من األمة يقع الظِّهار على الزوجة ما دامت يف .٣٩

فال يصح، وعليه كفارة ميني؛ ألنَّ من ظاهر من أمته فقد حرم على 
 نفسه مباحاً من ماله، وحترمي املباح يوجب كفَّارة ميني، لقوله عز

 4 3 2 ]:  مث قال يف آخر اآليةZ ) ' & % $  # ]: وجلّ
5 6 7 Z)ده أنَّ سبب نزول هذه اآلية هو . )١حترمي ويؤي

 . جاريته على نفسهrرسول اهللا 
وإذا حرم الرجل امرأة أجنبية فال حيلّ له وطؤها إن تزوجها 

 الظِّهار، وهذا مروي عن عمر بن اخلطاب، كفّارةحتى يكفّر عن 
واألثر املروي عن عائشة بنت طلحة أا قالت إن تزوجت مصعب 

                                 
  .٢، ١سورة التحرمي، اآلية ) ١(
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٥٦١ الخـاتمـة

 r اهللا بن الزبري فهو علي كظهر أيب، فاستفتت أصحاب رسولا
 .فأمرها أن تعتق رقبة وتتزوجه

سبب كفَّارة الظِّهار هو العود، والعود هو الوطء يف الفرج،  .٤٠
والكفّارة شرط حلل الوطء، وال جتب الكفَّارة قبل العود لقوله 

 . اآليةP Q R S T U   V W X Y Z ]: تعاىل
أنِت علي : إذا ظاهر الرجل من زوجته ظهاراً مؤقتاً كأن قال .٤١

أمي سنة فظهاره صحيح، فإذا انتهى الوقت زال حكم كظهر 
 .الظهار وحلت املرأة بال كفَّارة

العبد إذا ظاهر فكفّارته الصيام وال جيزئه غريه، وإن أذن له سيده  .٤٢
وكفّارة الذمي املظاهر بالعتق أو اإلطعام وال يكفّر . بالتكفري باملال

 .هابالصوم، ألنّ الصوم عبادة، والكافر ليس من أهل
إذا وطء املظاِهر املظاهر منها أو غريها يف ار الصيام عامداً من غري  .٤٣

عذر خالل صوم الشهرين انقطع تتابعه وعليه أن يستأنف ألنه أخل 
بالتتابع املشروط يف صيام كفَّارة الظهار، أما إن جامعها اراً ناسياً فال 

ا ليالً عامداً ينقطع تتابعه، فهو معذور ذا النسيان، أما إن جامعه
 .فينقطع تتابعه، ألنه أخلّ بالتتابع املشروط عن عمد وقصد

أما وطء غري املظاهر منها ليالً ولو عمداً فال يقطع التتابع، 
ألنّ الليل ليس حمالً للصوم وهو مباح له شرعاً، وإن جامعها اراً 

 .ناسياً فال يقطع، ملا بين فيما سبق
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٥٦٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

يقطع تتابع اإلطعام وعليه االستمرار يف إذا ختلل الوطء اإلطعام فال  .٤٤
إطعامه، ألنّ النص ورد مطلقاً غري مقيد مبا قبل املسيس خبالف 

 .العتق والصيام
إذا ظاهر الرجل من نسائه بكلمة واحدة فيجزئه عنهن كفَّارة  .٤٥

أما إذا ظاهر من نسائه . فهو مروي عن بعض الصحابة. واحدة
الكلمات، ألا أميان متكررة على بكلمات فتتعدد الكفارات بتعدد 

أعيان متفرقة فكان لكلّ واحدة كفَّارة، وإذا ظاهر من زوجته مراراً 
 .فتكفيه كفَّارة واحدة إذا مل يكفّر

ر؛ ألنَّ الكفَّارة ختتلف املعترب يف الكفَّارات حالة وجوا على املكفِّ .٤٦
 .باليسار واإلعسار

اصد لليمني، فال تصح من تصح اليمني من كلّ عاقل بالغ مكلّف ق .٤٧
r :))الصيب وانون والنائم لقوله 

        (( واحلرية ،
ليست بشرط يف احلالف، فتصح ميني العبد وعليه التكفري بالصيام، 

احلنث، ألنَّ املكره وال تصح ميني املكره، وال كفَّارة عليه عند 
معذور، وإذا حلف الكافر فيمينه صحيحة وتلزمه الكفَّارة باحلنث 

 -عليه الصالة والسالم–ملا ثبت أن عمر بن اخلطاب سأل الرسول 
كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام؟ ((: قال
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٥٦٣ الخـاتمـة

 يف واليمني كالنذر. )١(رواه البخاري ومسلم. )))):قال
 .هذا فتكون اليمني من الكافر منعقدة وجتب ا الكفَّارة

األميان إما منعقدة، وإما لغو، وإما غموس، فاملنعقدة هي احللف  .٤٨
على وقوع أمر يف املستقبل وجتب فيها الكفَّارة باملخالفة، أما ميني 

ال واهللا، وبلى (اللّغو فهي قول الرجل يف أثناء كالمه من غري قصد 
و مروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر، ومن ميني اللّغو ، فه)واهللا

أن حيلف الشخص على الشيء يظنه كذا فيتبين خالفه، وهذا يكون 
يف املاضي واحلال، وهو مروي أيضاً عن عائشة وابن عباس وأيب 

 .هريرة، وميني اللّغو ال كفَّارة فيها لثبوت النص يف ذلك
ء أنه كان وهو مل هي احللف على الشي: واليمني الغموس

يكن أو مل يكن وهو كائن متعمداً كاذباً يف ذلك، وسواء يف 
املاضي أو احلال، وهذه اليمني ال كفَّارة فيها إذ مل يرد نص 
بوجوب الكفَّارة فيها، بل ورد نص من السنة بعدم الكفَّارة فيها، 

 .وثبت يف اآلثار أن ال كفَّارة فيها
أن يكون حمتاجاً : سوة عدة شروطيشترط يف دفع اإلطعام أو الك .٤٩

إىل الشيء املدفوع له كاملسكني والفقري، وال يعطى الكافر احلريب 
من الكفَّارة شيئاً، ألنَّ يف دفعها إليه إعانته على ما هو عليه من 

                                 
  .٤٠٦سبق خترجيه يف ص) ١(
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٥٦٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

الكفر، وال تدفع إىل من جتب على  املكفِّر نفقته شرعاً من زوجة 
عليه نفقتهم فجائزة، وال وولد، أما دفعها ألقاربه الذين ال جتب 

تدفع الكفّارة إىل اهلامشي لثبوت األدلّة يف ذلك، وجيوز دفعها إىل 
الصغري ويقبض عنه وليه، وال تدفع إىل عبد وال أم ولد، ألنّ نفقتهم 
واجبة على أسيادهم، ومن أطعم شخصاً يظنه فقرياً فبان غنياً، أو 

 وال تصرف الكفَّارة إالّ يظنه حراً فبان عبداً أعاد الكفّارة لغريهم،
ملسلم، فال جيوز دفعها للذمي، ألنه كافر، والكفَّارة قربة وصدقة 
والقرب والصدقات خمتصة بأهلها املسلمون ال الكافرون، وال تدفع 
 .الكفَّارة إىل املكاتب ألنه خارج عن نص اآلية، فليس من املساكني

وسط يف القلّة نص يف كفَّارة اليمني على الوسط، واملراد به ال .٥٠
والكثرة، والوسط يف اجلودة والرداءة، والوسط يف صفات املأكول 
من مرة ومرتني وثالث، وإن كان يطعم أهله بإدام أطعم املساكني 

 .كذلك وإالّ فال
املقدار ازئ يف الكسوة هو ما جيزئ يف الصالة، فإذا كسا الرجل  .٥١

ا درعاً ومخاراً، كساه ثوباً يستر عورته، وإن كسا املرأة كساه
ويشترط يف الكسوة أن تكون مما يعتاد لبسه، وتكون صاحلة 

 ا وال يشترط أن تكون الكسوة خميطاً، وال أن تكون لالنتفاع
صاحلة للمدفوعة إليه، وال أن تكون الكسوة من نوع معين، 

 .فتجزئ من مجيع أصناف الكسوة، مصبوغة أو غري مصبوغة
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٥٦٥ الخـاتمـة

 أو سراويل فال جتزئ، ألنَّ من وإذا دفع عن الكسوة عمامة
لبس هذه األشياء ال يسمى مكتسياً، كما ال جتزئ اخلفان 
والنعالن، وكذا دفع القلنسوة عن كفَّارة ميينه ال جيزئه ألا ال 

 .جتزئ يف الصالة
صوم الثالثة أيام يف كفَّارة اليمني متتابع استدالالً بقراءة أيب بن  .٥٢

 .املشهورتنيكعب، وعبداهللا بن مسعود 
التلفيق بني أنواع الكفَّارة ال جيزئ، كأن يعتق نصف عبد ويصوم  .٥٣

شهراً عن كفّارة اجلماع يف ار رمضان، أو الظهار، أو القتل، وال 
جيزئ التلفيق بني الصيام واإلطعام، أو بني الصيام والكسوة يف 

 .كفَّارة اليمني
مني فيجوز، كأن أما التلفيق بني اإلطعام والكسوة يف كفَّارة الي

يطعم مخسة مساكني ويكسو اخلمسة اآلخرين، ألنَّ هذا املكفِّر 
أخرج كفَّارته بالعدد املنصوص عليه، كما أنَّ اآلية جعلت اخليار 
للمكفِّر بني أن يطعم عشرة أو يكسوهم، وللمكفِّر أن يطعم البعض 
ويكسو البعض اآلخر، وألنّ اإلطعام والكسوة معنامها متقارب، 

 . دفع حاجة املسكني يف كلٍّوهو
القيمة ال جيزئ دفعها عن الكفَّارة؛ ألنَّ الكفَّارات نص فيها على  .٥٤

فالقول بالقيمة إحداث خلصلة مل ينص عليها، فال . خصال معينة
 .جتزئ، ولو كانت جائزة لبينها اهللا سبحانه وتعاىل أو السنة النبوية
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٥٦٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 الكفَّارة على احلنث بأي من وجبت عليه كفَّارة ميني جاز له تقدمي .٥٥
 .خصلة من خصال الكفَّارة لثبوت األدلّة يف ذلك

من حلف مييناً واحدة على أجناس خمتلفة فحنث يف اجلميع فكفّارة  .٥٦
 .واهللا ال آكل وال أشرب وال ألبس: واحدة، كأن قال

واهللا ال آكل، واهللا ال : ومن حلف أمياناً على أجناس كأن قال
 فحنث يف واحدة، فعلية كفَّارة، فإن أخرجها أشرب، واهللا ال ألبس

 .مث حنث يف األخرى فتلزمه كفَّارة أخرى
أما إن كرر اليمني على شيء واحد كواهللا ال أجلس واهللا ال 

 .أجلس مث حنث فعلية كفَّارة واحدة، وجتزئه ألنَّ احلنث واحد
 : القتل ينقسم إىل ثالثة أقسام .٥٧

جلاين قتل اين عليه مبا عمد، وهو أن يقصد ا: القسم األول
يقتل غالباً، وهذا العمد ال كفَّارة فيه إذ مل يرد دليل ينص على 
وجوب الكفَّارة حيث اقتصر الدليل الوارد يف القتل العمد على 

 .الوعيد الشديد، كما أن السنة الشريفة مل توجب الكفَّارة يف هذا
صد اجلناية مبا ال ق:  من أقسام القتل شبه العمد وهوالقسم الثَّاين

وهذا القتل جتب به الكفَّارة؛ ألنه جيري جمرى اخلطأ يف محل . يقتل غالباًً
 .العاقلة للدية يف ثالث سنني، واخلطأ الكفَّارة فيه ثابتة، فكذا هنا

اخلطأ، وهو أن يفعل :  من أقسام القتلالقسم الثَّالث
وحنو ذلك، الشخص فعالً ال يريد به إصابة املقتول فيصيبه فيقتله 

 .والكفَّارة يف مثل هذا واجبة لثبوت األدلَّة على ذلك
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٥٦٧ الخـاتمـة

يشترط يف وجوب الكفَّارة عدة شروط، منها ما هو خاص  .٥٨
اإلسالم، : بالقاتل، ومنها ما هو خاص باملقتول، فاليت ختص القاتل

 .فال كفَّارة على كافر، ألنَّ ما هو عليه من الكفر أشد وأعظم
غاً أو عاقالً فتجب الكفَّارة على وال يشترط أن يكون بال

 .الصيب وانون، ألنَّ الكفَّارة تتعلّق بالفعل وفعلها متحقّق
وال تشترط احلرية، فتجب الكفَّارة على العبد إذا قتل، ألنه 
مسلم مكلّف، وال كفَّارة على مكره، ألنَّ املكره ال يكون إالّ 

 .متعمداً، والعمد ال كفَّارة فيه
عصمة املقتول، فال جتب : تعلّقة باملقتول منهاالشروط امل

  .الكفَّارة بقتل مباح أو باغ وزان حمصن وحنوهم
وال يشترط اإلسالم يف املقتول، فتجب الكفَّارة بقتل الكافر 

 E F G H ]: سواء أكان ذمياً أو مستأمناً لقوله تعاىل
I J K L M N O P Q 

R Z.  
  . له ميثاق والذمي له ميثاقفاآلية أثبتت وجوب الكفَّارة بقتل من

وال تشترط حرية املقتول، فتجب بقتل العبد، ألنه داخل يف 
 .عموم آية كفَّارة القتل، ألنه مؤمن

من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فعليه الكفَّارة سواء سقط ميتاً  .٥٩
سقط حياً مث مات، ألنه إذا كان أبواه مسلمني أو أحدمها فهو  أو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٦٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 وإن كان أبواه أو أحدمها من أهل الذمة فهو من قوم حمكوم بإميانه،
 .بيننا وبينهم ميثاق، فتجب الكفَّارة بنص اآلية

من قتل نفسه خطأ فال كفّارة فيه، ويؤيده قصة عامر بن األكوع  .٦٠
 .  بكفارةrحيث قتل نفسه خطأ ومل يأمر الرسول 

إذا اشترك مجاعة يف قتل يوجب كفَّارة، فعلى كلّ واحد منهم  .٦١
كفَّارة، ألنَّ الكفَّارة ال تتبعض كما هو احلال يف القصاص، فإذا 
اشتركوا يف قتل فإنه يقتص منهم مجيعاً، فكذا جتب عليهم الكفَّارة 

 .مجيعاً بالقتل املوجب له
ال جيوز تعجيل الكفَّارات قبل أسباا، أما التكفري بعد السبب  .٦٢

وبعد الظهار، وقبل فجائز كمن كفّر بعد اجلماع يف ار رمضان، 
العود، ومن كفّر بعد اجلرح وقبل زهوق الروح يف القتل وبعد 

 .اليمني وقبل احلنث
r :))النية شرط يف الكفَّارات لقوله  .٦٣  (( . وال

 .يلزمه يف النية تعيني سبب الكفَّارة إذا وجبت عليه كفَّارات متعددة
زواجر ألصحاا على أن ال الكفَّارات زواجر وجوابر، فهي  .٦٤

يعودوا ملثلها، ولغريهم على أن ال يقعوا يف مثل ذلك، وجوابر ملا 
 .صدر من تساهل واون

النيابة يف الكفَّارات جائزة يف حال احلياة بإذن من هي عليه يف غري  .٦٥
التكفري بالصوم، وإن كان الذي عليه الكفَّارة ميتاً وأوصى صحت 

 . فتجزئ إذا أخرجت عنهالكفَّارة، وإن مل يوِص
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٥٦٩ الخـاتمـة

((: كفّارة اليمني على الفور عند احلنث حلديث .٦٦
((. 

 بالعود، فإذا عاد كفّر مرتبطةوكفَّارة الظِّهار على الفور ألنها 
على الفور، وكفّارة اجلماع يف ار رمضان، وكفَّارة القتل على 

 حيمل على الفورية على الراجح من الفور كذلك، ألنَّ األمر فيهما
 .أقوال العلماء

الكفَّارات األربع إذا عجز عن أدائها من وجبت عليه فإا ال  .٦٧
 .واهللا أعلم. تسقط ذا العجز، بل تبقى يف ذمته

  .وصلّى اللهم وسلّم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم

***  
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  الفهارس
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٥٧٣ فهرس المصادر والمراجع

  فهرس املصادر واملراجع
ًأوال   :القرآن الكريم وعلومه: َّ
  .القرآن الكرمي .١
أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص ) للجصاص (أحكام القرآن .٢

دار الكتاب العريب، بريوت، طبعة : الناشر. ه٣٧٠املتوىف سنة 
 .مصورة عن الطبعة األوىل

كر حممد بن عبداهللا املعروف بابن أبو ب) البن العريب(أحكام القرآن  .٣
دار املعرفة للطباعة والنشر، : الناشر. ه٥٤٣العريب املتوىف سنة 

 .بريوت، حتقيق علي حممد البجاوي
اإلمام عماد الدين بن حممد الطربي ) للهراس (أحكام القرآن .٤

حتقيق موسى حممد . ه٥٠٤املعروف بالكيا اهلراس، املتوىف سنة 
 .دار الكتب احلديثة: الناشر.  علي عيد عطيةعلي، الدكتور عزت

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب  (أو. تفسري أيب السعود .٥
. ه٩٨٢ تأليف أبو السعود بن حممد العمادي، املتوىف سنة )الكرمي

مكتبة الرياض احلديثة، : الناشر. حتقيق عبدالقادر أمحد عطا
 .ه١٤٠١

 حملمد األمني ابن حممد .رآنأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالق .٦
عامل : الناشر. ه١٣٩٣املختار اجلكين الشنقيطي، املتوىف سنة 

 .الكتب، بريوت
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٥٧٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

.  تأليف حممد رشيد رضا).الشهري بتفسري املنار(تفسري القرآن احلكيم  .٧
 .الطبعة الثانية، أعيد طبعه باألوفست، دار املعرفة للطباعة والنشر

احلافظ عماد الدين أبو الفداء ) كثريالبن  (.تفسري القرآن العظيم .٨
دار : الناشر. ه٧٧٤إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، املتوىف سنة 

 .ه١٤٠٠املعرفة، بريوت، 
حممد بن عمر بن حسني القرشي، املتوىف ) للفخر الرازي (.التفسري الكبري .٩

 .دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة: الناشر. ه٦٠٦سنة 
 لإلمام أيب عبداهللا حممد بن .تفسري الكبري املسمى البحر احمليطال .١٠

مكتبة : الناشر. يوسف بن علي بن يوسف األندلسي الغرناطي
 .مطابع النصر احلديثة

أبو جعفر حممد بن جرير ) للطربي (.جامع البيان يف تفسري القرآن .١١
، وامشه تفسري غرائب القرآن ه٣١٠الطربي، املتوىف سنة 

دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة باألوفست : الناشر. بوريللنيسا
 .ه١٣٢٣ مصر، –عن الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق 

أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب ) للقرطيب (.اجلامع ألحكام القرآن .١٢
دار الكاتب العريب : الناشر. ه٦٧١بكر األنصاري القرطيب، املتوىف سنة 

 .، طبعة ثالثة عن طبعة دار الكتب املصريةه١٣٨٧نشر، للطباعة وال
 للشيخ حممد األمني .دفع إيهام االضطراب عن آيات األحكام .١٣

 .مطبوع يف آخر تفسري أضواء البيان السابق. الشنقيطي
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٥٧٥ فهرس المصادر والمراجع

حممد علي ) للصابوين (روائع البيان تفسري آيات األحكام .١٤
ناهل العرفان مكتبة الغزايل بدمشق، ومؤسسة م: الناشر. الصابوين

 .ه١٤٠٠ببريوت، الطبعة الثالثة، 
أبو ) لأللوسي (.روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .١٥

الفضل شهاب الدين حممود بن عبداهللا األلوسي املتوىف سنة 
 .إدارة الطباعة املنريية، دار إحياء التراث العريب، بريوت. ه١٢٧٠

 .اية والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرو .١٦
حممد بن علي بن حممد الشوكاين املتوىف سنة ). للشوكاين(

دار الفكر للطباعة : ، الناشره١٣٩٣الطبعة الثالثة . ه١٢٥٠
 .والنشر

 :احلديث الشريف: ًثانيا

اإلمام تقي :  البن دقيق العيد.أحكام األحكام شرح عمدة األحكام .١٧
دار . ه٧٠٢ن دقيق العيد، املتوىف سنة الدين أيب الفتح الشهري باب

 .الكتب العلمية
حممد ناصر :  لأللباين.إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .١٨

أشرف على طبعة حممد زهري الشاويش، املكتب . الدين األلباين
 .ه١٣٩٩اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

 زكريا بن حممد حيىي حممد:  للكاندهلوي.أوجز املسالك إىل موطأ مالك .١٩
 .، مطبعة السعادةه١٣٩٣الطبعة الثّالثة، . بن الشيخ إمساعيل الكاندهلوي
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٥٧٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 حاشية على نصب الراية للمحققني /بغية األملعي يف ختريج الزيلعي .٢٠
لس العلميبإدارة ا. 

أمحد بن عبدالرمحن :  للساعايت.بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين .٢١
دار الشهاب، القاهرة، . ه١٣٧٨اعايت، املتوىف سنة بن حممد البنا الس

 .موجود بذيل صفحات الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد
أبو يعلى :  للمباركفوري.حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٢٢

حتقيق . ه١٣٥٣حممد بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم، املتوىف سنة 
، الناشر ه١٣٨٤لعريب عبدالرمحن حممد عثمان، طبع يف دار االحتاد ا

 .املكتبة السلفية
 - أليب الطيب حممد مشس احلق آبادي.التعليق املغين على الدارقطين .٢٣

. حتقيق السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين. بديل سنن الدارقطين
 .ه١٣٨٦دار احملاسن للطباعة، : الناشر

احلافظ أمحد بن علي بن حجر :  للعسقالين.تقريب التهذيب .٢٤
دار : ، الناشره١٣٩٣الطبعة األوىل . ه٨٥٢ين، املتوىف سنة العسقال

 .نشر الكتب اإلسالمية، باكستان
:  للعسقالين.تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري .٢٥

طبع يف املطبعة العربية . احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين
 اليماين ، عين بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبداهللا هاشم)باكستان(

 .، املكتبة األثرية باكستانه١٣٨٤املدين، 
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٥٧٧ فهرس المصادر والمراجع

احلافظ أمحد بن علي بن حجر :  للعسقالين.ذيب التهذيب .٢٦
الطبعة األوىل مبطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، حيدر . العسقالين

 .ه١٣٢٥آباد الدكن، 
حممود الطحان، الطبعة الرابعة، /  د.تفسري مصطلح احلديث .٢٧

 .سروات للنشر والتوزيع، مكتبة اله١٤٠٢
اإلمام جمد :  البن األثري اجلزري.جامع األصول يف أحاديث الرسول .٢٨

الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، املتوىف سنة 
نشر وتوزيع مكتبة احللواين، . حتقيق عبدالقادر األرناؤوط. ه٦٠٦

 .مطبعة املالح للنشر، مكتبة دار البيان
 تأليف زين الدين عبدالرمحن بن شهاب الدين .م واحلكمجامع العلو .٢٩

 .دار الفكر للطباعة والنشر. ه٧٩٥ املتوفّى سنة –احلنبلي البغدادي 
العالمة عالء الدين علي ابن عثمان :  البن التركماين.اجلوهر النقي .٣٠

. ه٧٤٥بن إبراهيم املارديين الشهري بابن التركماين، املتوىف سنة 
 .ن الكربى للبيقهي اآلتيةمطبوع يف ذيل السن

 حملمد منري عبده .حاشية على أحكام األحكام شرح عمدة األحكام .٣١
مطبوع بذيل صحائف أحكام األحكام شرح . النقلى الدمشقي

 .عمدة األحكام السابق
أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، املتوىف :  للنووي.رياض الصاحلني .٣٢

الطبعة . يوسف الدقاق، حتقيق عبدالعزيز رباح، أمحد ه٦٧٦سنة 
 .دار املأمون للتراث: ، الناشره١٤٠٠الثالثة، 
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٥٧٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

حممد :  لألمري الصنعاين.سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلَّة األحكام .٣٣
. ه١١٨٣بن إمساعيل الكحالين مث الصنعاين املعروف باألمري، املتوىف سنة 

 .ه١٣٩١دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة اخلامسة، : الناشر
 للحافظ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق .سنن أيب داود .٣٤

 .مطبوع مع عون املعبود اآليت. ه٢٧٥السجستاين، املتوىف سنة 
 حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه العالّمة احملدث .سنن أيب داود .٣٥

 .مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية. حممد ناصر الدين األلباين
لإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن .  وهو سنن الترمذي:امع الصحيحاجل .٣٦

حقّقه وصححه عبدالوهاب . ه٢٧٩عيسى بن سورة الترمذي املتوىف سنة 
 .ه١٤٠٠دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، : الناشر. عبداللّطيف

 حكم على أحاديثه وىثاره وعلّق عليه العالّمة احملدث .سنن الترمذي .٣٧
 .مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل. صر الدين األلباينحممد نا

 للشيخ -حاشية على زاد املستقنع– السلسبيل يف معرفة الدليل .٣٨
 .ه١٤٠١صاحل بن إبراهيم البليهي، الطبعة الثالثة، 

تأليف حممد ناصر الدين األلباين، . سلسلة األحاديث الصحيحة .٣٩
 .مكتبة املعارف

 أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين، املتوىف  للحافظ.سنن الدارقطين .٤٠
 وبذيله -ه ١٣٨٦حتقيق السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين . ه٣٨٥سنة 

 .الناشر دار احملاسن للطباعة، القاهرة. التعليق املغين على الدارقطين
احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني ابن علي :  للبيهقي.السنن الكربى .٤١

ويف ذيله اجلوهر النقي البن التركماين -ه ٤٥٨ سنة البيهقي املتوىف
 .، دار الفكره٧٤٥املتوىف سنة 
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٥٧٩ فهرس المصادر والمراجع

 للحافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويين، املتوىف سنة .سنن ابن ماجه .٤٢
 .دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت. حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي. ه٢٧٥

بدالرمحن بن الفضل  للحافظ أبو حممد عبداهللا بن ع.سنن الدارمي .٤٣
دار الكتب العلمية، بريوت، : الناشر. ه٢٥٥الدارمي، املتوىف سنة 
 .دار إحياء السنة النبوية

 للحافظ أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي .سنن النسائي .٤٤
 بشرح جالل الدين السيوطي، وهو -ه ٣٠٣النسائي، املتوىف سنة 

د اخلضريي، املتوىف احلافظ عبدالرمحن بن الكمال أيب بكر بن حمم
 .دار الفكر، بريوت: ، الناشره١٣٤٨الطبعة األوىل، . ه٩١١سنة 

أبو احلسن حممد بن :  السندي.شرح السندي لسنن النسائي .٤٥
 مطبوع بذيل صحائف -ه ١١٣٨عبداهلادي السندي املتوىف سنة 

دار : ، الناشره١٣٤٨الطبعة األوىل، . سنن النسائي بشرح السيوطي
 .الفكر، بريوت

مطبوع بذيل .  للحافظ ابن قيم اجلوزية.شرح سنن أيب داود .٤٦
حتقيق عبدالرمحن حممد . صحائف عون املعبود شرح سنن أيب داود

 .عثمان
حممد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاين، :  للزرقاين.شرح املوطأ .٤٧

، مطبعة مصطفى ه١٣٨١الطبعة األوىل، . ه١١٢٢املتوىف سنة 
 .البايب احلليب
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٥٨٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة .آلثار للطحاويشرح معاين ا .٤٨
حتقيق حممد زهري . ه٣٢١األزدي الطحاوي احلنفي، املتوىف سنة 

 .دار الكتب العلمية، بريوت: ، الناشره١٣٩٩الطبعة األوىل، . النجار
حميي الدين أبو زكريا حيىي :  النووي.شرح النووي لصحيح مسلم .٤٩

دار الفكر ، بريوت، : الناشر. ه٦٧٦ابن شرف النووي، املتوىف سنة 
 .م١٩٨١/ه١٤٠١

 اإلمام احلافظ أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل بن .صحيح البخاري .٥٠
مطبوع مع . ه٢٥٦إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري، املتوىف سنة 

 .فتح الباري اآليت
 لإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية .صحيح ابن خزمية .٥١

حممد مصطفى . حتقيق د. ه٣١١ي، املتوىف سنة السلمي النيسابور
 .ه١٤٠١الطبعة الثانية، . األعظمي

 تأليف حممد ناصر الدين األلباين، .صحيح اجلامع الصغري وزيادته .٥٢
 .الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي

 لإلمام احلافظ أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن .صحيح مسلم .٥٣
 مطبوع مع شرح .ه٢٦١سنة مسلم القشريي النيسابوري، املتوىف 

 .النووي السابق
بدر الدين أيب :  للعيين.عمدة القارئ شرح صحيح اإلمام البخاري .٥٤

 .دار الفكر: الناشر. ه٨٥٥حممد حممود بن أمحد العيين، املتوىف سنة 
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٥٨١ فهرس المصادر والمراجع

 للعالمة أبو الطيب حممد مشس .عون املعبود شرح سنن أيب داود .٥٥
يم اجلوزية، وهو اإلمام مطبوع مع شرح ابن ق. احلق العظيم آبادي

. ه٧٥١مشس الدين أبو بكر بن حممد بن قيم اجلوزية، املتوىف سنة 
حممد عبداحملسن صاحب املكتبة : الناشر. ه١٣٨٨الطبعة الثانية، 

 .السلفية باملدينة املنورة
احلافظ :  البن حجر.فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري .٥٦

اشترك يف . ه٨٥٢وىف سنة أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املت
حتقيقه مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بار، وحممد فؤاد 

رئاسة إدارة البحوث : الناشر. عبدالباقي، وحمب الدين اخلطيب
 .العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية

 .الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .٥٧
أمحد بن عبدالرمحن بن حممد البنا الساعايت، املتوىف سنة : للساعايت
 .مبطوع مع شرحه بلوغ املرام األماين السابق. ه١٣٧٨

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على  .٥٨
إمساعيل بن حممد بن عبداهلادي العجلوين :  للجراحي.ألسنة الناس

دار : الناشر. ه١٣٥١الطبعة الثالثة، . ه١١٦٢اجلراحي، املتوىف سنة 
 .إحياء التراث العريب، بريوت

احلافظ أبو احلسن نور الدين :  للهيثمي.جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٥٩
الطبعة . ه٨٠٧علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، املتوىف سنة 

 .املكتب اإلسالمي، بريوت: ، الناشره١٤٠٣الرابعة 
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٥٨٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بداهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،  أبو ع.مسند اإلمام أمحد .٦٠
 وامشه منتخب كرت العمال يف سنن األقوال -ه ٢٤١املتوىف سنة 

الطبعة . ه٩٧٥واألفعال للعالّمة علي املتقي اهلندي، املتوىف سنة 
 .املكتب اإلسالمي، بريوت: ، الناشره١٤٠٣الرابعة 

الشافعي، املتوىف  أيب عبداهللا حممد بن إدريس .مسند اإلمام الشافعي .٦١
، صححت هذه النسخة على ه١٤٠٠الطبعة األوىل، . ه٢٠٤سنة 

النسخة املطبوعة يف مطبعة بوالق األمريية، والنسخة املطبوعة يف بالد 
 .اهلند، دار الكتب العلمية

 احلافظ أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، .املصنف للصنعاين .٦٢
الطبعة الثانية، . ن األعظميحتقيق حبيب الرمح. ه٢١١املتوىف سنة 
املكتب : ، من سلسلة منشورات الس العلمي، الناشره١٤٠٣

 .اإلسالمي، بريوت
احلافظ أمحد :  البن حجر.املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية .٦٣

. حتقيق حبيب الرمحن األعظمي. ابن علي بن حجر العسقالين
 .دار الكتب العلمية: الناشر

أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم : لخطايب ل.معامل السنن .٦٤
: الناشر. ه١٤٠١الطبعة الثانية، . ه٣٨٨اخلطايب، املتوىف سنة 

 .املكتبة العلمية
أبو الوليد سليمان بن خلف :  للباجي.املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك .٦٥
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٥٨٣ فهرس المصادر والمراجع

نسخة مصورة عن . )١(ه٤٧٤بن سعد الباجي األندلسي، املتوىف سنة 
 .دار الكتاب العريب، بريوت: ، الناشره١٣٣٢الطبعة األوىل، 

 لإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي، املتوىف سنة .املوطأ .٦٦
، ه١٤٠٣الطبعة الثانية، . مراجعة وحتقيق فاروق سعد. ه١٧٩
دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ومطبوع يف آخره إسعاف : الناشر

سيوطي، املتوىف املبطأ برجال املوطأ لإلمام جالل الدين عبدالرمحن ال
 .ه٩١١سنة 

احلافظ مجال الدين أبو :  للزيعلي.نصب الراية ألحاديث اهلداية .٦٧
من مطبوعات . ه٧٦٢حممد عبداهللا بن يوسف احلنفي، املتوىف سنة 

 .الس العلمي باهلند، الطبعة الثانية
جمد الدين أبو :  البن األثري.النهاية يف غريب احلديث واألثر .٦٨

حتقيق طاهر . ه٦٠٦ن حممد اجلزري، املتوىف سنة السعادات املبارك ب
 .املكتبة اإلسالمية: الناشر. أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي

 .نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار .٦٩
. ه١٢٥٠حممد بن علي بن حممد الشوكاين، املتوىف سنة : للشوكاين

 .م١٩٧٣دار اجليل، بريوت، : الناشر

                                 
 .ه٤٩٤ويف نفس الكتاب سنة ) ١(
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٥٨٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

  :كتب الفقه: ًثالثا
 : الفقه احلنفي-

زين الدين ابن إبراهيم :  البن جنيم.البحر الرائق شرح كرت الدقائق .٧٠
 واملنت كرت -ه ٦٩٦ابن حممد الشهري بابن جنيم، املتوىف سنة 

لإلمام عبداهللا بن أمحد املعروف حبافظ الدين النسفي املتوىف . الدقائق
دار : وفست، الناشرالطبعة الثانية، أعيد طبعه باأل. ه٧١٠سنة 

 .املعرفة، بريوت
عالء الدين أيب بكر :  للكاساين.بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .٧١

مطبعة اإلمام . ه٥٨٧بن مسعود الكاساين احلنفي، املتوىف سنة 
 .زكريا علي يوسف: بالقاهرة، الناشر

فخر الدين عثمان ابن :  للزيلعي.تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق .٧٢
الطبعة الثانية، معاد طبعه . ه٧٤٣ي، املتوىف سنة علي الزيلع

 .ه١٣١٣باألوفست من طبعة بوالق األوىل، 
تكملة فتح القدير املعروف اسم نتائج األفكار يف كشف الرموز  .٧٣

 . لشمس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي زاده.واألسرار
 البن .حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير البصائر .٧٤

الشيخ حممد أمني بن عمر ) أو حاشية ابن عابدين. (ابدينع
الدر املختار . ه١٢٥٢الدمشقي الشهري بابن عابدين، املتوىف سنة 

وتنوير . ه١٠٨٨للعالمة عالء الدين احلصكفي، املتوىف سنة 
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٥٨٥ فهرس المصادر والمراجع

للعالمة حممد بن عبداهللا بن أمحد اخلطيب، املتوىف سنة . البصائر
 . مطبعة مصطفى البايب احلليب،ه١٣٨٦الطبعة الثانية، . ه١٠٠٤

أمحد بن حممد ابن :  للشليب.حاشية الشليب على شرح كرت الدقائق .٧٥
مطبوع على حاشية تبيني . ه١٠٢١أمحد الشليب، املتوىف سنة 

 .احلقائق املتقدمة
حممد بن عبدالواحد :  البن اهلمام.شرح فتح القدير على اهلداية .٧٦

الطبعة الثانية، . ه٦٨١ سنة السيواسي املعروف بابن اهلمام، املتوىف
 .دار الفكر: ، الناشره١٣٩٧

حممد بن حممود البابريت، املتوىف سنة :  للبابريت.العناية على اهلداية .٧٧
 .مطبوع مع شرح فتح القدير السابق. ه٧٨٦

 تأليف العالمة .الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان .٧٨
م، وامشه فتاوى قاضيخان نظام ومجاعة من علماء اهلند األعال

 .املكتبة اإلسالمية، تركيا. والفتاوى البزازية
مشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب :  للسرخسي.املبسوط .٧٩

طبعة ثالثة معادة . ه٤٨٣، وقيل ه٤٩٠سهل، املتوىف سنة 
 .دار املعرفة للطباعة والنشر: ، الناشره١٣٩٨باألوفست، 

 عبدالرمحن بن الشيخ حممد سليمان .ى األحبرجممع األر يف شرح ملتق .٨٠
وامشه الشرح املسمى . ه١٠٨٧املعروف بداماد أفندي، املتوىف سنة 

 .دار إحياء التراث العريب: الناشر. بدر املتقى يف شرح امللتقى
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٥٨٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

حممد أمني بن عمر بن :  البن عابدين.منحة اخلالق على البحر الرائق .٨١
 .مطبوع على حاشية البحر الرائق املتقدم. ه١٢٥٢عابدين، املتوىف سنة 

برهان الدين علي بن :  كالمها للمرغيناين.اهلداية على بداية املبتدي .٨٢
مطبوعة مع شرح فتح القدير . ه٥٩٣أيب بكر املرغيناين، املتوىف سنة 

 .املتقدم
 :الفقه املالكي

 اإلمام القاضي أبو: البن رشد احلفيد. بداية اتهد واية املقتصد .٨٣
الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلسي، 

 .دار الفكر، بريوت. ه٥٩٥املتوىف سنة 
أمحد بن حممد الصاوي، : للصاوي. بلغة السالك ألقرب املسالك .٨٤

 .دار الفكر، بريوت: الناشر. ه١٢٤١املتوىف سنة 
 أبو عبداهللا حممد بن: للمواق. التاج واإلكليل ملختصر خليل .٨٥

. ه٨٩٧يوسف بن أيب قاسم العبدري الشهري باملواق، املتوىف سنة 
 .مطبوع مع مواهب اجلليل اآليت

حممد بن أمحد ابن : للدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .٨٦
 .دار الفكر، بريوت: الناشر. ه١٢٣٠عرفة الدسوقي، املتوىف سنة 

علي بن أمحد : للعدوي. حاشية العدوي على شرح اخلرشي .٨٧
مطبوعة امش شرح اخلرشي على . ه١١٨٩لصعيدي، املتوىف سنة ا

 .خمتصر خليل اآليت
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٥٨٧ فهرس المصادر والمراجع

حممد بن عبداهللا بن علي : للخرشي. اخلرشي على خمتصر خليل .٨٨
 .دار الفكر، بريوت: الناشر. ه١١٠١اخلرشي، املتوىف سنة 

أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد : للدردير. الشرح الصغري .٨٩
دار الفكر، بريوت، مطبوع : الناشر. ه١٢٠١ة الدردير، املتوىف سن
 .امش بلغة السالك

دار الفكر، بريوت، مطبوع : الناشر. للدردير املتقدم. الشرح الكبري .٩٠
 .امش حاشية الدسوقي

 : الفواكه الدواين .٩١
: البن جزي. قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية .٩٢

طبعة . ه٧٤١، املتوىف سنة حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي
 .م، دار العلم للماليني، ببريوت١٩٧٩جديدة منقحة، 

أبو عمر يوسف بن : البن عبدالرب. الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي .٩٣
. ه٤٦٣عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري القرطيب، املتوىف سنة 
: رالناش. حتقيق الدكتور حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين

 .مكتبة الرياض احلديثة
إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحي، املتوىف . املدونة الكربى .٩٤

 .ه١٣٩٧دار الفكر، بريوت، . ، وقيل غريهاه١٧٩سنة 
تأليف القاضي عبدالوهاب . املعونة على مذهب عامل املدينة .٩٥

 .، حتقيق محيش عبداحلق، املكتبة التجاريةه٤٢٢البغدادي ت
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٥٨٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

أبو عبداهللا حممد : للحطاب. شرح خمتصر خليلمواهب اجلليل ل .٩٦
ابن حممد بن عبدالرمحن املغريب املعروف باحلطاب، املتوىف سنة 

 .ه١٣٩٨دار الفكر، بريوت، . ه٩٥٤
 :الفقه الشـافعي

٩٧. افعي. األمافعي املتوىف سنة : للشه٢٠٤حممد بن إدريس الش .
ء أشرف على طبعه وباشر تصحيحه حممد زهري النجار من علما

 .ه١٣٩٣دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، : الناشر. األزهر
تأليف حيىي بن أيب اخلري بن سامل . البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .٩٨

 .، دار املنهاجه٥٥٨العمراين الشافعي امليمين ت 
املكتبة : الناشر. للشيخ حممد جنيب املطيعي. تكملة اموع الثانية .٩٩

 .نورةالسلفية باملدينة امل
أليب الضياء نور الدين علي . حاشية اية احملتاج إىل شرح املنهاج .١٠٠

املكتبة : الناشر. ه١٠٨٧بن علي الشرباملسي القاهري، املتوىف سنة 
 .اإلسالمية

تأليف أيب احلسن . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .١٠١
ر دا. حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد. علي بن حممد املاوردي

 .الكتب العلمية
أبو بكر حيىي بن شرف النووي، املتوىف : للنووي. روضة الطالبني .١٠٢

 .املكتب اإلسالمي. ه٦٧٦سنة 
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٥٨٩ فهرس المصادر والمراجع

 لعمر بركات .فيض اإلله املالك يف حلّ ألفاظ عمدة السالك .١٠٣
 .ه١٣٧٢الطبعة الثانية، . ابن املرحوم حممد بركات

. لنوويأبو بكر حيىي بن شرف ا:  للنووي.اموع شرح املهذب .١٠٤
 .املكتبة السلفية باملدينة املنورة: الناشر

أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين، املتوىف :  للمزين.خمتصر املزين .١٠٥
 .دار املعرفة، بريوت: الناشر. آخر جزء من األم. ه٢٦٤سنة 
 للخطيب الشربيين .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .١٠٦

 .ه٩٧٧ حممد بن أمحد، املتوىف سنة
 .ه١٣٩٨دار الفكر، .  للنووي.املنهاج .١٠٧
أبو إسحاق إبراهيم :  للشريازي.املهذب يف فقه اإلمام الشافعي .١٠٨

دار املعرفة . ه٤٧٦بن علي بن يوسف الشريازي، املتوىف سنة 
 .ه١٣٧٩للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة الثانية، 

 بن مشس الدين حممد:  للرملي.اية احملتاج إىل شرح املنهاج .١٠٩
أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي الشهري 

 ومعها حاشية أيب - ه ١٠٠٤بالشافعي الصغري، املتوىف سنة 
  وامشه حاشية أمحد بن عبدالرزاق بن حممد - الضياء املتقدمة 

. ه١٠٩٦بن أمحد املعروف باملغريب الرشيدي، املتوىف سنة 
 .املكتبة اإلسالمية: الناشر
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٥٩٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 :ه احلنبليالفق

مشس الدين :  البن قيم اجلوزية:إعالم املوقعني عن رب العاملني .١١٠
أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، املتوىف سنة 

 .حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد. ه٧٥١
 أليب النجا شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي، املتوىف اإلقناع .١١١

: الناشر. عبداللطيف حممد موسى السبكيتصحيح وتعليق . ه٩٦٨سنة 
 .دار املعرفة للطباعة والنشر، ودار الباز للنشر والتوزيع، مكة املكرمة

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد  .١١٢
عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي، :  للمرداوي.ابن حنبل

مد حامد الفقي، أعاد طبعه دار تصحيح وتعليق حم. ه٨٨٥املتوىف سنة 
 .، الطبعة الثانيةه١٤٠٠سنة . إحياء التراث العريب، بريوت

منصور بن يونس بن :  للبهويت.الروض املربع شرح زاد املستقنع .١١٣
 .دار الكتب العلمية، الطبعة الثامنة. ه١٠٥١إدريس البهويت، املتوىف سنة 

أيب عبداهللا : زية البن القيم اجلو.زاد املعاد يف هدي خري العباد .١١٤
حتقيق شعيب . حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية

مؤسسة الرسالة، ومكتبة املنار . األرنؤوط، عبدالقادر األرنؤوط
 .ه١٤٠٢اإلسالمية، الطبعة الثالثة، 

 لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن الشرح املمتع على زاد املستقنع .١١٥
 .مؤسسة آسام: عثيمني، الطبعة األوىل، الناشر
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٥٩١ فهرس المصادر والمراجع

 البن قدامة املقدسي أيب حممد .الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .١١٦
حتقيق زهري . ه٦٢٠موفق الدين عبداهللا بن قدامة، املتوىف سنة 

 .املكتب اإلسالمي، بريوت: ، الناشره١٤٠٢الطبعة الثالثة، . الشاويش
. منصور بن يونس بن إدريس البهويت:  للبهويت.كشاف القناع .١١٧

 مطبعة احلكومة -طيب اهللا ثراه–بطبعه جاللة امللك فيصل أمر 
 .ه١٣٩٤مبكّة، 

أبو إسحاق برهان الدين :  البن مفلح.املبدع يف شرح املقنع .١١٨
إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن حممد بن مفلح املؤرخ احلنبلي، املتوىف 

 .ه١٣٩٩املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، : الناشر. ه٨٨٤سنة 
أمحد بن عبداحلليم بن : لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ىجمموع فتاو .١١٩

تصوير الطبعة األوىل، . ه٧٢٨عبدالسالم بن تيمية املتوىف سنة 
، مجع وترتيب الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ه١٣٩٨

 .العاصمي النجدي، وساعده ابنه حممد
 تأليف جمد الدين أيب الربكات، املتوىف سنة .احملرر يف الفقه .١٢٠

 .تبة املعارف، مكه٦٥٢
اهللا بن أمحد  أبو حممد عبد:  البن قدامة.املغين على خمتصر اخلرقي .١٢١

 .ه٦٢٠ابن حممد بن قدامة، املتوىف سنة 
 لإلمام أيب القاسم عمر بن حسني بن عبداهللا بن أمحد، املتوىف .املختصر .١٢٢

 .مكتبة اجلمهورية العربية: املطبعة اليوسفية، الناشر. ه٣٣٤سنة 
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٥٩٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 :الفقه الظاهري

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن :  البن حزم الظاهري.احمللى .١٢٣
طبعة مصححة ومقابلة على عدة . ه٤٥٦حزم، املتوىف سنة 

خمطوطات ونسخ متعددة، كما قوبلت على النسخة اليت حقّقها 
 .دار الفكر، بريوت. الشيخ أمحد حممد شاكر

مراجع عامة: ًرابعا
ّ

: 

 حممد بن إبراهيم بن املنذر أيب بكر:  البن املنذر.اإلمجاع .١٢٤
حتقيق أبو محاد صغري أمحد بن . ه٣١٨النيسابوري، املتوىف سنة 

 .دار طيبة: ، الناشره١٤٠٢الطبعة األوىل، . حممد حنيف
 تأليف عبدالقادر عودة، املتوىف سنة .التشريع اجلنائي اإلسالمي .١٢٥

 .ه١٤٠٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، . ه١٣٧٤
عبدامللك ابن هشام بن أيوب احلمريي، : بن هشامال. rسرية النيب  .١٢٦

، مراجعة وضبط وتعليق الشيخ ه٢١٨، وقيل سنة ه٢١٣املتوىف سنة 
 .دار الفكر، بريوت: الناشر. حممد حميي الدين عبداحلميد

 للشيخ إبراهيم بن عبداهللا .العذب الفائض شرح عمدة الفارض .١٢٧
 .اشر دار الفكر، النه١٣٩٤الطبعة الثانية، . بن إبراهيم الفرضي

دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية  (.الفتاوى .١٢٨
الطبعة . ه١٣٨٣تأليف الشيخ حممود شلتوت، املتوىف سنة ) العامة

 .، دار الشروقه١٤٠٠العاشرة، 
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٥٩٣ فهرس المصادر والمراجع

احلافظ عماد الدين أبو الفداء : البن كثري. rالفصول يف سرية الرسول  .١٢٩
، ه١٤٠٢/١٤٠٣الطبعة الثالثة، . ه٧٧٤نة إمساعيل بن كثري القرشي، املتوىف س

 .، دمشق، مكتبة دار التراث، املدينة املنورةمؤسسة علوم القرآن
 تأليف عبدالرمحن بن حممد اجلزري، .الفقه على املذاهب األربعة .١٣٠

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ه١٣٦٠املتوىف  سنة 

 :مراجع كتب أصول الفقه: ًخامسا

سعيد . د. القواعد األصولية يف اختالف الفقهاءأثر االختالف يف .١٣١
 .الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة. مصطفى اخلن

 لشمس األئمة حممد بن أمحد السرخسي، املتوىف .أصول السرخسي .١٣٢
 .دار املعرفة، بريوت: الناشر. حتقيق أبو الوفا األفغاين. ه٤٨٣سنة 
توزيع شباب . بدران أبو العينني بدران.  د.أصول الفقه اإلسالمي .١٣٣

 .اجلامعات باإلسكندرية، ومؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية
: الطبعة الثانية، الناشر. حممد أديب الصاحل.  د.تفسري النصوص .١٣٤

 .املكتب اإلسالمي، بريوت
 تأليف أبو اخلطاب حمفوظ الكلوذاين، املتوىف .التمهيد يف أصول الفقه .١٣٥

 .٢٨٠١، رقم املخطوط املكتبة الظاهرية، دمشق. خمطوط. ه٥١٠سنة 
حاشية سعد الدين التفتازاين على شرح العضد ملختصر ابن  .١٣٦

مكتبة : الناشر.  مراجعة وتصحيح شعبان حممد إمساعيل.احلاجب
 .ه١٣٩٣الكليات األزهرية، 
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٥٩٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

بدران املوفق الدين :  للمقدسي.روضة الناظر وجنة املناظر مع شرحها .١٣٧
 .ه١٣٤٢عة السلفية مبصر، الطب. ه٦٢٠بن قدامة املقدسي، املتوىف سنة 

. ه٤٥٨ للقاضي أيب يعلى احلنبلي، املتوىف سنة .العدة يف أصول الفقه .١٣٨
 .ه١٤٠٠الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، . حتقيق سري املباركي

 للعالمة عبدالعلي حممد نظام الدين األنصاري بشرح .فواتح الرمحوت .١٣٩
مطبوع . بدالشكورمسلَّم الثبوت يف أصول الفقه للشيخ حمب اهللا بن ع

الطبعة األوىل باملطبعة األمريية، بوالق . بذيل صحائف املستصفى للغزايل
 .دار صادر، بريوت: ، الناشره١٣٢٢ مصر، –
 للعالمة  عالء الدين .كشف األسرار شرح على أصول البزدوي .١٤٠

مطبعة دار الكتاب . ه٧٣٠عبدالعزيز بن أمحد البخاري، املتوىف سنة 
 .ه١٣٩٤العريب باألوفست، 

حتقيق حممد حمي الدين .  آلل تيمية.املسودة يف أصول الفقه .١٤١
 .ه١٣٨٤مطبعة املدين بالقاهرة، . عبداحلميد

 أليب احلسني حممد بن علي البصري، املعتمد يف أصول الفقه، .١٤٢
طبعة أوىل باملعهد . حتقيق حممد محيد اهللا. ه٤٣٦املتوىف سنة 

 .ه١٣٨٤الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
أبو : للشريف التلمساين. تاح الوصول إىل علم األصولمف .١٤٣

. ه٧٧١عبداهللا ابن محد بن أمحد الشريف التلمساين، املتوىف سنة 
 .مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، املغرب
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٥٩٥ فهرس المصادر والمراجع

 :كتب اللغة: ًسادسا

جار اهللا بن القاسم حممود بن عمر :  للزخمشري.أساس البالغة .١٤٤
 الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب، .ه٥٣٨الزخمشري، املتوىف سنة 

 .م١٩٧٣
 للزبيدي حممد مرتضى املتوىف .تاج العروس من جواهر القاموس .١٤٥

 .دار مكتبة احلياة، بريوت: منشورات. ه١٢٠٥سنة 
 اإلمام احلافظ حميي الدين أيب زكريا حيىي بن  تأليف.حترير التنبيه .١٤٦

فايز . داية، دحممد ال. د/ حتقيق. ه٦٧٦شرف النووي، املتوىف سنة 
 .دار الفكر، الطبعة األوىل. الداية
أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، :  لألزهري.ذيب اللغة .١٤٧

الدار : الناشر. حتقيق األستاذ علي حسن هاليل. ه٣٧٠املتوىف سنة 
 .املصرية للتأليف والترمجة

 للجوهري إمساعيل بن .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١٤٨
: الناشر. حتقيق أمحد عبدالغفور العطار. ه٣٩٣ة محاد، املتوىف سن

 .ه١٣٩٩دار العلم للماليني، الطبعة الثانية، 
 البن منظور مجال الدين حممد بن مكرم .لسان العرب .١٤٩

طبعة مصورة عن طبعة بوالق . ه٧١١األنصاري، املتوىف سنة 
الدار املصرية للتأليف : ومعها تصويبات، وفهارس متنوعة، الناشر

 .ةوالترمج
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٥٩٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

للمعلم بطرس ابن ). قاموس مطول لللغة العربية (.حميط احمليط .١٥٠
مكتبة : الناشر. ه١٣٠٠بولس بن عبداهللا البستاين، املتوىف سنة 

 .م١٩٧٧البنان، بريوت، 
املتوىف . حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي:  للرازي.خمتار الصحاح .١٥١

 .م١٩٦٧ىل، دار الكتاب العريب، الطبعة األو: الناشر. ه٦٦٦سنة 
للعالمة الشيخ أمحد ). موسوعة لغوية حديثة (.معجم منت اللغة .١٥٢

رضا بن إبراهيم العاملي عضو الس العلمي العريب بدمشق، املتوىف 
 .ه١٣٨٠دار مكتبة احلياة، بريوت، : الناشر. ه١٣٧٢سنة 
  . تأليف أمحد بن حممد الفتوحي املقرئ، مكتبة لبنان.املصباح املنري .١٥٣

 :خ والرتاجمكتب التاري

أبو  عمر يوسف :  البن عبدالرب.االستيعاب يف معرفة األصحاب .١٥٤
مطبوع امش . ه٤٦٣بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب، املتوىف سنة 

 .دار صادر: الناشر. اإلصابة
حتقيق علي حممد .  البن عبدالرب. االستيعاب يف معرفة األصحاب-

 .دار الكتب العلمية. معوض، عادل أمحد
 تأليف أيب احلسن علي بن أيب .لغابة يف معرفة الصحابةأسد ا .١٥٥

 .دار إحياء التراث العربية. الكرم املعروف بابن األثري
أيب الفضل أمحد بن علي :  للعسقالين.اإلصابة يف متييز الصحابة .١٥٦

 .دار صادر، ومطبعة السعادة: الناشر. ابن حجر العسقالين
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٥٩٧ فهرس المصادر والمراجع

الطبعة . الزركليتأليف خري الدين ). قاموس تراجم (.األعالم .١٥٧
 .م١٩٨٠اخلامسة، دار العلم للماليني، 

عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن :  البن كثري.البداية والنهاية .١٥٨
 -ه ١٤٠٤الطبعة اخلامسة، . ه٧٧٤عمر بن كثري، املتوىف سنة 

: م، ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ، الناشر١٩٨٣
 .مكتبة املعارف، بريوت

 تأليف أيب عبداهللا مشس الدين حممد بن أمحد .تذكرة احلفاظ .١٥٩
 . دار إحياء التراث العريب. ه٧٤٨الذهيب، املتوىف سنة 

  .الديباج املذهب .١٦٠
 البن رجب أيب الفرج عبدالرمحن بن .ذيل طبقات احلنابلة .١٦١

. ه٧٩٥شهاب الدين أمحد البغدادي الدمشقي احلنبلي، املتوىف سنة 
 .ردار املعرفة للطباعة والنش: الناشر

مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان :  للذهيب.سري أعالم النبالء .١٦٢
. حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون. ه٧٤٨الذهيب، املتوىف  سنة 

 .، الناشر مؤسسة الرسالةه١٤٠٢الطبعة الثانية، 
.  تأليف حممد خملوف.شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية .١٦٣

، املطبعة السلفية ه١٣٤٩طبعة جديدة باألوفست عن الطبعة األوىل 
 .دار الكتاب العريب، بريوت: ومكتبتها، الناشر

 تأليف حممد بن حممد . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية-
 .دار الفكر. خملوف
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٥٩٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – الكفّارات في الفقه اإلسالمي 

 ي تأليف أيب الفالح عبداحل.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .١٦٤
 . دار إحياء التراث-ه ١٠٨٩ابن العماد احلنبلي، املتوىف سنة 

 للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلي، املتوىف  .ات احلنابلةطبق .١٦٥
 .دار املعرفة للطباعة، والنشر، بريوت: الناشر. ه٥٢٦سنة 
 تأليف عبدالوهاب بن علي بن .طبقات الشافعية الكربى .١٦٦

، حتقيق عبدالفتاح احللو، دار ه٧٧١عبدالكايف السبكي، املتوىف سنة 
 .إحياء الكتب العربية

 للشيخ شهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت بن عبداهللا .انمعجم البلد .١٦٧
 .دار صادر: الناشر. ه٦٢٦احلموي الرومي البغدادي، املتوىف سنة 

. عمر رضا كحالة). تراجم مصنفي الكتب العربية (.معجم املؤلفني .١٦٨
 .مكتبة املثىن، بريوت، ودار إحياء التراث العريب، بريوت: الناشر
 تأليف مشس الدين أمحد بن .ء الزمانوفيات األعيان وأبناء أبنا .١٦٩

  .، دار إحياء التراث اإلسالميه٦٨١حممد بن خلكان، املتوىف سنة 
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٥٩٩ فهرس المحتويات

  فهرس احملتويات
املــقــدمــة

ِّ
  .اإلشارة املرجعية غري معرفة! خطأ...................

وتقدير ٧..................................................شكر  
  ٩.............................................سبب اختيار املوضوع

  ١١...................................................خطة البحث

  ١٥..........................................تبويب البحث وتنظيمه

  ٢٥......................................................متهيد

  ٢٦....................................التعريف بالكفَّارة لغة وشرعاً

  ٢٦.............................................تعريف الكفَّارة لغة

  ٢٧...........................................تعريف الكفَّارة شرعاً

  ٢٨................................................أنواع الكفَّارات

  ٤٧...............................................تشريع الكفَّارات

  ٥١..................................احلكمة من مشروعية الكفَّارات

الباب األول
َّ

يف كفارة الفطر يف نهار رمضان: 
َّ

........٥٣  

.......................٥٤  

  ٥٥.........................تعريف الصوم لغة وشرعاً: املبحث األول

  ٥٥..................................................الصوم يف اللّغة

  ٥٦............................................تعريف الصوم شرعاً

  ٥٨...........مشروعية الصوم، واحلكمة من مشروعيته: املبحث الثَّاين
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٦٠٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ٥٨................................................مشروعية الصوم

  ٦٠.........................................حكمة مشروعية الصوم

  ٦٢............................وطهأقسام الصوم وشر: املبحث الثَّالث

  ٦٢...................................................أقسام الصوم

  ٦٤..................................................شروط الصوم

.......................٦٩  

  ٧٠...................... الكفَّارة يف رمضانيف أسباب: املبحث األول

  ٧٠...............................سبب الكفَّارة عند احلنفية واملالكية

  ٧٢..............................سبب الكفَّارة عند الشافعية واحلنابلة

  ٧٣............................اجلماع يف ار رمضان: املبحث الثَّاين

  ٧٦..من جامع يف ار رمضان ناسياً أو مكرهاً أو جاهالً: طلب األولامل

  ٨١.............تكرار اجلماع يف يوم أو أيام من رمضان: املطلب الثَّاين

  ٨١.....إذا جامع ومل يكفّر حتى جامع مرة ثانية يف نفس اليوم:  األوىلاحلالة

  ٨٢.....إذا جامع وكفّر مث جامع مرة أخرى يف نفس اليوم: احلالة الثَّانية

  ٨٤......إذا جامع ومل يكفِّر حتى جامع مرة ثانية يف يوم آخر: احلالة الثَّالثة

  ٨٥........إذا جامع فكفَّر مث جامع مرة ثانية يف يوم آخر: احلالة الرابعة

  ٨٧........................تكرار اجلماع يف رمضانني: املطلب الثَّالث

  ٩١..من جامع يف يوم رأى اهلالل يف ليلته ورد احلاكم شهادته: املطلب الرابع

  ٩٥...................إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع: املطلب اخلامس

  ٩٥.....إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع فاستدام على ذلك: احلالة األوىل
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٦٠١ فهرس المحتويات

  ٩٧.........إذا طلع عليه الفجر وهو جيامع فرتع يف احلال: انيةاحلالة الثَّ

  ١٠٠........................املباشرة فيما دون الفرج: املطلب السادس

 بالفكر، أو النظر، أو االستمناء أو القبلة أو حكم اإلنزال: املطلب السابع
  ١٠٢........................................................اللّمس

من جامع يظن أنَّ الفجر مل يطلع، أو أن الشمس قد : املطلب الثَّامن
  ١٠٦.............................................غربت فبان خالفه

  ١٠٦...من جامع يظن أنَّ الفجر مل يطلع فتبين أنه قد طلع: احلالة األوىل

  ١٠٨..........من ظن غروب الشمس فجامع فبان خالفه: احلالة الثَّانية

  ١١٠.............املرأة هل عليها كفَّارة كالرجل أو ال؟: املطلب التاسع

  ١١٠....................إذا جومعت املرأة وهي مطاوعة: احلالة األوىل

  ١١٨............أن تكون املرأة مكرهة أو نائمة أو حنومها: احلالة الثَّانية

حكم اجلماع يف قضاء رمضان، أو صوم التطوع، أو : املطلب العاشر
  ١٢٢.........................................النذر، أو صوم الكفَّارة

من أصبح جنباً من مجاع أو احتالم، واحلائض : املطلب احلادي عشر
  ١٢٣................والنفساء تطهران ليالً ومل تغتسال حتى طلع الفجر

  ١٢٥................مةالوطء يف الدبر، ووطء البهي: املطلب الثَّاين عشر

  ١٢٥....................................الوطء يف الدبر: الفرع األول

  ١٢٩......................................وطء البهيمة: الفرع الثَّاين

تأثري الصيام أو الفطر مع وجود العذر وعدمه على من : املبحث الثَّالث
  ١٣٢..................................................جامع زوجته
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٦٠٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ١٣٣........من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث جامع: املطلب األول

من نوى الصوم يف سفره أو مرضه مث زال عذره فجامع: املطلب الثَّاين
..............................................................١٣٧  

  ١٣٩...من نوى الصوم وهو مقيم مث سافر يف أثناء النهار فجامع: املطلب الثَّالث

من قدم من سفر قبل غروب الشمس وهو مفطر فوجد : املطلب الرابع
  ١٤٤.امرأته طاهرة من حيض أو نفاس فجامعها، هل تلزمه كفَّارة أو ال؟

  ١٤٥....... عمداً مث طرأ له سبب يبيح الفطرمن جامع: املطلب اخلامس

  ١٤٥................إذا جامع مث حاضت املرأة أو نِفست: الفرع األول

  ١٤٧................... مث مرضإذا جامع يف ار رمضان: الفرع الثَّاين

  ١٤٩....الفطر باألكل أو الشرب يف ار رمضان متعمداً: املبحث الرابع


..............................................................١٥٧  

خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان وهل هي على : املبحث األول
  ١٥٨.............................................الترتيب أو التخيري

  ١٥٨.............ماع يف ار رمضانخصال كفَّارة اجل: املطلب األول

خصال كفَّارة اجلماع يف ار رمضان على الترتيب أو على : املطلب الثَّاين
  ١٦١.......................................................التخيري؟

  ١٦٨...........................لرقبة املعتقة يف الكفَّارةا: املبحث الثَّاين

  ١٦٨......................اشتراط  السالمة من العيوب: املطلب األول

  ١٧٠.........................العيوب املانعة من اإلجزاء: املطلب الثاين
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٦٠٣ فهرس المحتويات

  ١٧٣.......................العيوب اليت ال متنع اإلجزاء: املطلب الثَّالث

  ١٧٦.............عيوب اختلف فيها بني اإلجزاء وعدمه: املطلب الرابع

عتق من كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلني أو : الفرع األول
  ١٧٦.........................................................أشلها

  ١٧٧...............................عتق مقطوع األذنني: الفرع الثَّاين

  ١٧٩................................عتق فاقد األسنان: الفرع الثَّالث

  ١٨٠............................عتق األصم أو األخرس: الفرع الرابع

  ١٨٢............. إامي الرجلنيعتق من كان مقطوع: الفرع اخلامس

  ١٨٣................قطع أصابع اليدين أو اليد الواحدة: الفرع السادس

  ١٨٥........لكفَّارةاشتراط اإلميان يف الرقبة املعتقة عن ا: املبحث الثَّالث

  ١٩٩..............................اشتراط كمال الرق: املبحث الرابع

  ١٩٩....................................عتق أم الولد: املطلب األول

  ٢٠١.......................................عتق املدبر: املطلب الثَّاين

  ٢٠٤....................................عتق املكاتب: املطلب الثالث

  ٢٠٤.......................مكاتب أدى من كتابته شيئاً: الفرع األول

  ٢٠٦......................مكاتب مل يؤد من كتابته شيئاً: الفرع الثَّاين

  ٢٠٨.................من أعتق نصفي رقبتني عن كفَّارته: املطلب الرابع

  ٢١٢..................العبد املشترك بني املكفِّر وغريه: املطلب اخلامس

  ٢١٢.............................إذا كان املكفِّر موسراً: الفرع األول
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٦٠٤ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ٢١٥......إذا أعتق نصف عبد مشترك وكان املعتق معسراً: الفرع الثَّاين

  ٢١٦............من أعتق قريبه بعد شرائه بنية الكفَّارة: املبحث اخلامس

  ٢٢٢..................الصيام، ومىت ينتقل املكفِّر إليه: املبحث السادس

من كانت لديه رقبة أو مثنها لكنه ال يستغين عنها لكرب أو : املطلب األول
  ٢٢٣........مرض، هل جيزئه االنتقال إىل الصوم؟ أم يتعين عليه عتقها؟

  ٢٢٧............من شرع يف الصوم مثّ حصل على الرقبة: املطلب الثَّاين

  ٢٣٠.........العربة يف صيام الشهرين باألهلّة أم بالعدد؟: املطلب الثَّالث

  ٢٣٦.................ما يقطع تتابع الصيام يف الكفَّارات: املطلب الرابع

  ٢٣٦..................احليض هل هو قاطع للتتابع أم ال؟: الفرع األول

  ٢٣٨.....................النفاس، هل يقطع التتابع أو ال؟: الفرع الثَّاين

  ٢٣٩.....املرض أو السفر، ومن أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً: الفرع الثَّالث

  ٢٣٩.............املرض والسفر إذا ختلّل صيام الشهرين: املسألة األوىل

  ٢٤١.................من أفطر ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً: املسألة الثانية

وإفطار (، )اجلنون أو اإلغماء املستغرق: (ختلّل الصيام بكل من: الفرع الرابع
  ٢٤٢..................)وصوم نذر أو قضاء أو تطوع(، )احلامل أو املرضع

  ٢٤٢.......رق وإفطار احلامل واملرضعاجلنون واإلغماء املستغ: املسألة األوىل

  ٢٤٣........إذا ختلّل الصيام صوم نذر أو قضاء أو تطوع: املسألة الثانية

ضان أو األيام املنهي عن الصوم فيهاختلّل الصيام بشهر رم: الفرع اخلامس
..............................................................٢٤٤  
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٦٠٥ فهرس المحتويات

  ٢٤٦......ما احلكم إذا صام شهر رمضان عن الكفَّارة: املطلب اخلامس

  ٢٤٨......................تابع يف صوم الكفَّارةنية الت: املطلب السادس

  ٢٥٠........................................اإلطعام: املبحث السابع

مقدمة اخلالف يف اإلطعام يف الكفَّارات والفدية بني : املطلب األول
  ٢٥١........................ام واإلطعام، ومقارنة بني مواقع ذلكالصي

  ٢٥٣.............املقدار ازئ من اإلطعام يف الكفَّارات: املطلب الثَّاين

املخرج يف الكفَّارة، وحكم إخراج اخلبز جنس الطَّعام : املطلب الثالث
  ٢٦٤..............................................والدقيق والسويق

  ٢٦٤....................جنس الطعام املخرج يف الكفَّارة: الفرع األول

  ٢٦٥................ حكم أخراج اخلبز والدقيق والسويق:الفرع الثَّاين

اإلطعام يف الكفَّارة بالتمليك أو تكفي الدعوة واإلباحة؟: املطلب الرابع
..............................................................٢٦٧  

  ٢٧٣.....حكم دفع اإلطعام إىل أقلّ من العدد املذكور: مساملطلب اخلا

  ٢٧٧...............................يف أحكام الفدية: املبحث اخلامس

  ٢٧٧.......... ار رمضاناحلامل واملرضع إذا أفطرتا يف: املطلب األول

  ٢٨٣......من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر: املطلب الثَّاين

خر لغري من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان اآل: املسألة األوىل
  ٢٨٤..........................................................عذر

  ٢٨٧.................من أخر قضاء رمضان عدة سنوات: املسألة الثانية
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٦٠٦ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ٢٨٨..................من أخر قضاء رمضان حتى مات: املسألة الثالثة

  ٢٩٢........العاجز عن الصوم لكٍرب أو مرض ال يرجى برؤه: املطلب الثَّالث

الباب الثاني
َّ

يف كفارة الظهار: 
ِّ َّ

........................٢٩٩  

......................٣٠١  

تعريف الظِّهار لغة وشرعاً وحكمه وسبب نزول آية : املبحث األول
  ٣٠٣........................................................الظِّهار

  ٣٠٣.............................................تعريف الظِّهار لغة

  ٣٠٣...........................................تعريف الظِّهار شرعاً

  ٣٠٤........................................................حكمه

  ٣٠٥.......................................سبب نزول آيات الظِّهار

  ٣٠٧.......................................األثر املترتب على الظِّهار

  ٣١٠................ما حكم من جامع قبل أن يكفِّر عن كفَّارة الظِّهار

  ٣١٣....................................ألفاظ الظِّهار: املبحث الثَّاين

  ٣١٤......إذا شبه امرأته بظهر من حترم عليه بنسب أو رضاع: املطلب األول

إذا شبه امرأته أو عضواً منها بعضٍو من أعضاء أمه غري : املطلب الثَّاين
  ٣١٦.........................................................الظهر

  ٣١٨......إذا شبه امرأته بظهر من حترم عليه حترمياً مؤقّتاً: املطلب الثالث

  ٣٢٠...............................يف شروط املظاهر: املبحث الثالث

  ٣٢٠......................................ظهار العبد: املطلب األول
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٦٠٧ فهرس المحتويات

  ٣٢٢.....................................ظهار الذمي: لب الثَّايناملط

  ٣٢٧...........................ظهار املرأة من الرجل: املطلب الثَّالث

  ٣٣٢..............................على من يقع الظِّهار: املبحث الرابع

  ٣٣٢.............................ظهار السيد من أمته: املطلب األول

  ٣٤٠..............إذا ظاهر من املرأة األجنبية مث تزوجها: املطلب الثاين

................٣٤٥  

  ٣٤٧...................................سبب الكفَّارة: املبحث األول

  ٣٤٩................................:ارتفسري معىن العود يف آية الظِّه

  ٣٥٦...................................الظِّهار املؤقّت: املبحث الثاين

  ٣٥٩....................خصال كفّارة الظِّهار ودليلها: املبحث الثَّالث

  ٣٥٩.................خصال كفارة الظِّهار للحر املسلم: املطلب األول

  ٣٦٠...............................كفَّارة العبد املظاهر: املطلب الثاين

  ٣٦٢............................كفَّارة الذمي املظاهر: لب الثَّالثاملط

  ٣٦٣..........................................الصيام: املبحث الرابع

  ٣٦٣..................وهل اجلماع خالل صوم الشهرين قاطع للتتابع؟

  ٣٦٤...................اجلماع خالل صوم الشهرين عن كفَّارة الظِّهار

  ٣٦٧..............مجاع غري املظاهر منها اراً أو ليالً: املبحث اخلامس

  ٣٦٩.......................................اإلطعام: املبحث السادس

  ٣٧٠.....................مىت  ينتقل املكفِّر إىل اإلطعام: املطلب األول
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٦٠٨ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ٣٧١..............هل الوطء خالل اإلطعام قاطع للتتابع: املطلب الثَّاين

هل تتعدد الكفَّارة بتعدد الظِّهار بكلمة أو كلمات على : املبحث السابع
  ٣٧٣........................................................نسائه؟

  ٣٧٣.................من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة: طلب األولامل

  ٣٧٥......................من ظاهر من نسائه بكلمات: املطلب الثَّاين

  ٣٧٦......................لى زوجتهإذا كرر الظِّهار ع: املطلب الثَّالث

  ٣٧٧....االعتبار بالكفَّارة يف حالة الوجوب أم يف حالة األداء: املبحث الثَّامن

الباب الثالث
َّ

كفارة اليمني: 
َّ

...........................٣٧٩  

.........٣٨١  

  ٣٨٣.................................................املبحث األول

  ٣٨٣.........................تعريف اليمني لغة وشرعاً: لب األولاملط

  ٣٨٣.....................................................اليمني لغة

  ٣٨٤............................................تعريف اليمني شرعاً

  ٣٨٥......................................مشروعيتها: املطلب الثَّاين

  ٣٨٩......................................األصل يف مشروعية اليمني

  ٣٩٠...........................سبب نزول آية األميان: املطلب الثَّالث

  ٣٩٢...............................االستثناء يف اليمني: املبحث الثّاين

  ٣٩٢.............ما يؤثر يف اليمني من استثناء أو مشيئة: املطلب األول

  ٣٩٤...............حقيقة االتصال بني االستثناء واليمني: املطلب الثَّاين
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٦٠٩ فهرس المحتويات

  ٣٩٧...............................ممن تصح اليمني؟: املبحث الثَّالث

٣٩٨......................................ميني املكره: لاملطلب األو  

  ٤٠٢.......................................ميني الكافر: املطلب الثَّاين

  ٤٠٥...........................أقسام اليمني باهللا تعاىل: املبحث الرابع

  ٤٠٥................اليمني املنعقدة، تفسريها، وحكمها: املطلب األول

  ٤٠٨..........................................:حكم اليمني املنعقدة

  ٤٠٩.....................ميني اللّغو، تفسريها، وحكمها: املطلب الثَّاين

  ٤١١................................................حكم ميني اللّغو

  ٤١٢.........................اليمني الغموس، تفسريها: املطلب الثَّالث

  ٤١٣...........................................حكم اليمني الغموس

  ٤١٣...............هل جتب الكفَّارة يف اليمني الغموس: املطلب الرابع

..........................٤٢٣  

  ٤٢٥.............................خصال كفَّارة اليمني: املبحث األول

  ٤٢٥.................هل خصال كفَّارة اليمني على الترتيب أو التخيري

  ٤٢٧..................................فائدة تقدمي اإلطعام على العتق

  ٤٢٨......شروط من تدفع إليه كلّ من اإلطعام والكسوة: املبحث الثَّاين

  ٤٢٨...........................................الشروط املتفق عليها

  ٤٣١..........................................الشروط املختلف فيها

  ٤٣١.........................................اإلسالم: املطلب األول

  ٤٣٤.........................................املكاتب: املطلب الثَّاين
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٦١٠ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

  ٤٣٥.............................دفع الكفَّارة للصغري: املطلب الثَّالث

  ٤٣٧.............................ة للهامشيدفع الكفَّار: املطلب الرابع

  ٤٣٩......ما املراد بالوسط يف اإلطعام يف كفَّارة اليمني: املبحث الثَّالث

منها يف الكفَّارة، الكسوة، وما هو املقدار ازئ : املبحث الرابع
  ٤٤٣.....................................................وشروطها

  ٤٤٦................................................شروط الكسوة

  ٤٤٨......حكم دفع العمامة والسروال وغريمها يف الكفَّارة: املبحث اخلامس

  ٤٥٠........................................الصوم: املبحث السادس

  ٤٥٠.............................الصوم هل يشترط فيه التتابع أو ال؟

  ٤٥٥...............التبعيض والتلفيق بني أنواع الكفَّارة: بعاملبحث السا

  ٤٥٦....................التلفيق بني اإلطعام والكسوة يف كفَّارة اليمني

  ٤٦٢.....................ن الكفَّارةحكم دفع القيمة ع: املبحث الثَّامن

  ٤٦٦..................حكم تقدمي الكفَّارة على احلنث: املبحث التاسع

  ٤٧٨..........................تعدد الكفَّارة يف األميان: املبحث العاشر

  ٤٧٩.........................من كرر اليمني على شيء واحد وحنث

الباب الرابع
َّ

كفارة القتل: 
َّ

.............................٤٨٣  

......................٤٨٥  

  ٤٨٧.....................................أقسام القتل: املبحث األول

  ٤٩٢......................................حكم القتل: املبحث الثَّاين

  ٤٩٤.........................سبب نزول كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث
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٦١١ فهرس المحتويات

  ٤٩٦....................................شروط القاتل: املبحث الرابع

  ٤٩٦....................................لقاتلإسالم ا: املطلب األول

  ٤٩٧....................................البلوغ والعقل: املطلب الثَّاين

  ٤٩٩.......................حرية القاتل، وعدم إكراهه: املطلب الثّالث

  ٥٠٠.................................شروط املقتول: املبحث اخلامس

  ٥٠٠....................................إسالم املقتول: املطلب األول

  ٥٠١....................................عصمة املقتول: املطلب الثَّاين

  ٥٠٢....................................حرية املقتول: املطلب الثَّالث

................٥٠٥  

  ٥٠٧..............أقسام القتل وما يوجب الكفَّارة منها: املبحث األول

  ٥٠٧.....................................القتل العمد: املطلب األول

  ٥١٤...............مد ووجوب الكفَّارة فيهقتل شبه الع: املطلب الثَّاين

  ٥١٦...................قتل اخلطأ ووجوب الكفَّارة فيه: املطلب الثَّالث

وما يوجب الكفَّارة منهماالقتل باملباشرة، والقتل بالتسبب : املبحث الثَّاين
..............................................................٥١٧  

  ٥١٩........................القتل بالتسبب هل يوجب الكفَّارة أو ال؟

  ٥٢١.............................خصال كفَّارة القتل: املبحث الثَّالث

  ٥٢٤.........قتل اجلنني، وهل جتب الكفَّارة بقتله أم ال؟: املبحث الرابع

  ٥٢٧....حكم من قتل نفسه خطأ هل جتب الكفَّارة فيه أو ال؟: املبحث اخلامس

  ٥٣٠.....هل تتعدد الكفَّارة إذا اشترك مجاعة يف القتل: املبحث السادس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦١٢ رجاء بن عابد المطرفي للدكتور – قه اإلسالميالكفّارات في الف 

............٥٣٣  

  ٥٣٥................................تعجيل الكفَّارات: املبحث األول

  ٥٣٦................................النية يف الكفَّارات: املبحث الثَّاين

  ٥٣٧.....................الكفَّارات زواجر أم جوابر؟: لثاملبحث الثَّا

  ٥٤٠..............................النيابة يف الكفَّارات: املبحث الرابع

  ٥٤٤............الكفَّارات على الفور أم على التراخي: املبحث اخلامس

  ٥٤٦.................الكفَّارات تسقط بالعجز أم ال؟: املبحث السادس

.............................٥٥١  

  ٥٧١...................................................الفهارس

  ٥٧٣........................................فهرس املصادر واملراجع

  ٥٩٩...............................................فهرس احملتويات
  

  ته تتم الصاحلاتواحلمد  الذي بنعم
   وصلّى ا وسلَّم على النيب املصطفى وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثرياً
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