بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

ال ٌجوز إدخال صٌام شهر رمضان فً كفارة القتل الخطأ
إلى العابد هلل
السؤال:
السالم علٌكم،
أعانكم هللا على ما أنتم علٌه.
السؤال :هل ٌجوز الجمع فً كفارة الصٌام شهرٌن متتابعٌن فً كفارة القتل الخطأ بٌن شعبان
ورمضان ،مع العلم أن كفارة الصٌام واجبة فً حال عدم عتق الرقبة وصوم رمضان واجب ،فهل
ٌجمع شعبان ورمضان فً كفارة الصٌام؟
جزاكم هللا خٌرا
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
 -1ال ٌجوز إدخال صٌام شهر رمضان فً كفارة القتل الخطأ ،فكل منهما حكم منفصل عن
اآلخر ،فكفارة القتل الخطأ هً صٌام شهرٌن متتابعٌن لمن ال ٌوجد عنده رقبة ٌعتقها أو إطعام ستٌن
مسكٌنا كما جاء فً اآلٌة الكرٌمة ﴿ َو َما َكانَ لِ ُم ْؤمِن أَنْ ٌَ ْق ُتل َ ُم ْؤمِنا ً إِ َال َخ َطأ ً َو َمنْ َق َتلَ ُم ْؤمِنا ً َخ َطأ ً
صدَ قُوا َفإِنْ َكانَ مِنْ َق ْوم َعدُو لَ ُك ْم َوه َُو ُم ْؤمِن
سلَ َمة إِلَى أَهْ لِ ِه إِ َال أَنْ ٌَ َ
َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َبة ُم ْؤ ِم َنة َو ِد ٌَة ُم َ
س َل َمة إِ َلى أَهْ لِ ِه َو َت ْح ِرٌ ُر َر َق َبة
َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َبة ُم ْؤ ِم َنة َوإِنْ َكانَ مِنْ َق ْوم َب ٌْ َن ُك ْم َو َب ٌْ َن ُه ْم مٌِ َثاق َف ِد ٌَة ُم َ
ّللاِ َو َكانَ َ
اب َع ٌْ ِن َت ْو َب ًة مِنَ َ
ُم ْؤ ِم َنة َف َمنْ َل ْم ٌَ ِجدْ َفصِ ٌَا ُم َ
ّللا ُ َعلٌِما ً َحكٌِما ً﴾ وواضح من اآلٌة
ش ْه َر ٌْ ِن ُم َت َت ِ
أن المطلوب هو صٌام هذٌن الشهرٌن للكفارة فال ٌدخل فٌها صٌام آخر مفروض لغٌر الكفارة
كصٌام شهر رمضان ،فالنص الشرعً فً صوم رمضان ﴿ َ
ضانَ الَذِي أ ُ ْن ِزلَ فٌِ ِه ا ْلقُ ْرآنُ
ش ْه ُر َر َم َ
ش ِهدَ ِم ْن ُك ُم ال َ
ان َف َمنْ َ
ص ْم ُه﴾ هو غٌر النص الشرعً
ش ْه َر َف ْل ٌَ ُ
اس َو َب ٌِّ َنات مِنَ ا ْل ُهدَى َوا ْلفُ ْر َق ِ
هُدً ى لِل َن ِ
لكفارة القتل الخطأ فال ٌتداخالن معا .وإنً أسأل هللا سبحانه أن ٌعٌنك على هذا االبتالء وٌعظم لك
أجرا ،وهللا ٌتولى الصالحٌن.
 -2أما فً حالة العجز عن الصٌام بشكل دائم لسبب موجب فقد اختلف فً حكمه على قولٌن:
األول :أنه ال إطعام علٌه ،ألن هللا جل وعال لم ٌذكر اإلطعام إن عجز عن الصٌام فً كفارة القتل،
ولو كان هناك إطعام لذكره سبحانه وتعالى كما ذكره فً كفارة الظهار ...وهذا رأي الجمهور.

الثانً :قٌاس كفارة القتل الخطأ على غٌرها من الكفارات مثل كفارة الظهار حٌث ٌجب إطعام
ستٌن مسكٌنا إن لم ٌستطع صٌام ستٌن ٌوما "شهرٌن متتابعٌن" قال تعالىَ ﴿ :والَذٌِنَ ٌُ َظا ِه ُرونَ م ِْن
وع ُظونَ بِ ِه َو َ
ّللا ُ ِب َما َت ْع َملُونَ
سا َذلِ ُك ْم ُت َ
ِسائِ ِه ْم ُث َم ٌَ ُعودُونَ لِ َما َقالُوا َف َت ْح ِرٌ ُر َر َق َبة مِنْ َق ْب ِل أَنْ ٌَ َت َما َ
ن َ
جدْ َفصِ ٌَا ُم َ
اسا َف َمنْ لَ ْم ٌَ ْس َتطِ ْع َفإِ ْط َعا ُم سِ ِّتٌنَ
اب َع ٌْ ِن مِنْ َق ْب ِل أَنْ ٌَ َت َم َ
َخ ِبٌر * َف َمنْ لَ ْم ٌَ ِ
ش ْه َر ٌْ ِن ُم َت َت ِ
ّللا َولِ ْل َكاف ِِرٌنَ َع َذاب أَلٌِم﴾ ...وهذا أحد قولً
سولِ ِه َوتِ ْل َك ُحدُو ُد َ ِ
ِسكٌِنا ً َذلِ َك لِ ُت ْؤ ِم ُنوا بِ َ ِ
اّلل َو َر ُ
م ْ
الشافعٌة.
 -3والذي أرجحه هو أنه إذا لم ٌستطع الصٌام لسبب موجب كما ذكرنا أعاله ،فال شًء علٌه
بل ٌستغفر هللا وٌتقرب إلٌه بالنوافل وهللا غفور رحٌم .أما لماذا لم نقس كفارة القتل الخطأ على كفارة
الظهار فألنه ال قٌاس فً الكفارات فهً لم تعلل.
جاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث باب "شروط حكم األصل" فً القٌاس صفحة
 333ملف البً دي إف:
[خامسها :أن ال ٌكون حكم األصل معدوال به عن سنن القٌاس ،والمعدول به عن سنن القٌاس
على قسمٌن:
األول :ما ال ٌعقل معناه ،وهو إما مستثنى من قاعدة عامة ،أو مبتدأ به:
 فالمستثنى من قاعدة عامة مثل قبول شهادة خزٌمة وحده ،كما روى البخاري ،فإنه ،مع كونهغٌر معقول المعنى ،مستثنى من قاعدة الشهادة.
 والمبتدأ به مثل أعداد الركعات ،وتقدٌر أنصبة الزكاة ،ومقادٌر الحدود والكفارات ،فإنه ،معكونه غٌر معقول المعنى ،غٌر مستثنى من قاعدة عامة ،وعلى كال التقدٌرٌن ٌمتنع فٌه القٌاس]...
انتهى
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 15شعبان 1443هـ
الموافق 2322/33/13م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/512941637059877

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

