بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

وجوب التتابع في صيام الكفارة
إلى :أبو حنيفة الشامي
السؤال:
بارك هللا بكم أميرنا الجليل،
وماذا لو بدأ بصيام الشهرين بشهر ذي القعدة مثال ،فهل يجوز له صيام يوم األضحى أم يجوز له قطع
التتابع باإلفطار فيه ومن ثم يقضيه بعد ذلك؟
أرجو اإلفادة وبارك هللا بكم.
الجواب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إنك تعلق في استفسارك هذا على جواب السؤال الذي أصدرناه في  15شعبان 1443هـ الموافق
2022/03/18م حول كفارة القتل الخطأ وهل يجوز أن يكون شهر رمضان من ضمن شهري الكفارة
اللذين أوجب الشرع صيامهما لمن لم يجد الرقبة...
وأنت تسأل عن التتابع في الشهرين وهل إذا بدأ صومه في شهر ذي القعدة فهل يجوز له صيام يوم
األضحى ،وهل يجوز له قطع التتابع باإلفطار في األضحى؟
والجواب على ذلك كما يلي:
 -1إن حكم كفارة القتل الخطأ ورد في قوله تعالىَ ﴿ :و َما كَانَ ِل ُم ْؤ ِمن أ َ ْن َي ْقت ُ َل ُم ْؤ ِمنا ً ِإ َّل َخ َ
طأ ً َو َم ْن قَت َ َل
ُم ْؤ ِمنا ً َخ َ
عدُو لَكُ ْم َوه َُو
ص َدقُوا فَ ِإ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم َ
سلَ َمة إِلَى أ َ ْه ِل ِه إِ َّل أ َ ْن يَ َ
طأ ً فَتَح ِْري ُر َرقَبَة ُم ْؤ ِمنَة َو ِديَة ُم َ
س َل َمة ِإ َلى أ َ ْه ِل ِه َوتَح ِْري ُر َرقَبَة
ُم ْؤ ِمن فَتَح ِْري ُر َرقَبَة ُم ْؤ ِم َنة َو ِإ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم بَ ْي َنكُ ْم َوبَ ْي َن ُه ْم ِميثَاق فَ ِديَة ُم َ
ع ِليما ً َح ِكيما ً﴾ ،ووفق هذه اآلية
ّللا َ
ُم ْؤ ِم َنة َف َم ْن َل ْم َي ِج ْد َف ِص َيا ُم َ
شه َْري ِْن ُمتَتَا ِب َعي ِْن ت َ ْو َب ًة ِمنَ َ ِ
ّللا َوكَانَ َ ُ
الكريمة فإن المطلوب في حالة عدم وجود الرقبة هو صيام شهرين متتابعين ،وهذا يعني أن على من
وجبت عليه الكفارة صياما أن يقوم بالصوم في وقت يمكنه فيه تحقيق المطلوب في اآلية من التتابع في
صيام الشهرين ،وهذا غير متيسر في ذي القعدة وذي الحجة النقطاع الصوم فيهما بوجود يوم األضحى
وأيام التشريق..
لذلك فإن على من وجبت عليه كفارة القتل الخطأ بمقتضى هذه اآلية أن يبحث عن إمكانية صيام
شهرين متتابعين دون أن يحصل فيهما انقطاع هو قادر على تجنبه ،وذلك كما بيناه في جواب سؤالنا
السابق.

وللعلم فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ذكر آلراء المذاهب في مسألة قطع التتابع بفطر العيدين
وأيام التشريق كما يلي:
[ َما يَ ْق َ
ت:
ارا ِ
طع التَّت َاب َع فِي ِ
صيَ ِام ْال َكفَّ َ
ِي:
يَ ْنقَ ِطع التَّت َابع فِي َ
ص ْو ِم ْال َكفَّ َ
ارةِ بِأمور ذَك ََرهَا ْالفقَ َهاء َوه َ
................
ق:
ج -دخول َر َم َ
ضانَ َو ْال ِعي َدي ِْن َوأَي َِّام الت َّ ْش ِري ِ
ضانَ َو ِعي ِد ْال ِف ْ
ق يَ ْق َ
طع
ط ِر أ َ ْو ِعي ِد األْ ْ
َب ْال َحنَ ِفيَّة إِلَى أ َ َّن دخول َ
ش ْه ِر َر َم َ
 -12ذَه َ
ض َحى َوأَي َِّام الت َّ ْش ِري ِ
ِن فِي ا ْستِ َ
ص ْو ِم ْالبَاقِيَ ،وأل َّ
ْس فِي ِه َما
عتِ ِه أ َ ْن يَ ِج َد َ
ارةِ ِلوجو ِ
طا َ
ص ْو ِم َر َم َ
ضانَ َوح ْر َم ِة َ
ب َ
َ
ش ْه َري ِْن لَي َ
ص ْو َم ْال َكفَّ َ
َب ِإلَ ْي ِه ال َّ
ام بِا ْجتِ َها ِدهِ ،فَ َدخَل
ص ْو ِم َ
َما ذ ِك َرَ ،و َهذَا أَيْضا ه َو َما ذَه َ
يرَ .وأ َ َّما األْ ِسير ِإذَا َ
شافِ ِعيَّة فِي َ
غي ِْر األْ ِس ِ
ص َ
طا ِع ِه ِبإِ ْف َ
اع تَت َاب ِع ِه ْال ِخالَف فِي ا ْن ِق َ
ش ْه َري ِْن ،فَ ِفي ا ْن ِق َ
ضان أ َ ِو ْال ِعيد قَبْل ت َ َم ِام ال َّ
يض.
ار ْال َم ِر ِ
علَ ْي ِه َر َم َ
َ
ط ِ
ط ِ
َوأ َ َّما ْال َما ِل ِكيَّة فَذَكَروا :أ َ َّن تَعَم َد فِ ْ
ط ِر يَ ْو ِم ْال ِعي ِد يَ ْق َ
ص ْو َم ذِي ْالقَ ْع َدةِ
ارةَِ ،ك َما إِذَا تَعَ َّم َد َ
طع تَت َاب َع َ
ص ْو ِم ْال َكفَّ َ
ف َما ِإذَا َج ِهلَه فَإِنَّه الَ يَ ْق َ
طعَ ،ك َما ِإذَا
ار ِه َم َع ِع ْل ِم ِه بِدخول ْال ِعي ِد فِي أَثْنَائِ ِه .بِ ِخالَ ِ
َوذِي ْال ِح َّج ِة َ
ارةِ ِظ َه ِ
ع ْن َك َّف َ
صا َمه َم َع َما بَ ْع َده َ
َ
صف ٌَر ،فَبَانَ ِخالَفه...
ظ َّن أ َ َّن َ
ظانا أَنَّه َ
ش ْه َر ذِي ْال ِح َّج ِة ه َو ْالم َح َّرم ،فَ َ
طع بِ َذلِكَ م ْ
ارةِ الَ يَ ْق َ
ب ال َّ
ع،
ضانَ بِإِي َجا ِ
طلَقاِ ،لوجو ِ
ص ْو ِم َر َم َ
ب َ
َوأ َ َّما ْال َحنَابِلَة فَذَهَبوا إِلَى أ َ َّن َ
ص ْو َم ْال َكفَّ َ
ش ْر ِ
ِن فِ ْ
ي أ َ َّن ذَلِكَ َّ
الز َمنَ َمنَ َعه ال َّ
ب ال َّ
َوأل َّ
ص ْو ِم ِه
اجبٌ أَيْضا بِإِي َجا ِ
ق َو ِ
ش ْرع ِم ْن َ
ع ،أ َ ْ
ط َر ْال ِعي َدي ِْن َوأَي َِّام الت َّ ْش ِري ِ
ش ْر ِ
كَاللَّيْل ].انتهى.
وهذا يعني أن الحنفية والشافعية والمالكية يرون أن فطر يوم العيد يقطع تتابع شهري الكفارة ،أي
على صاحب الكفارة أن يبدأ حساب الشهرين من جديد .وأما الحنابلة فال يُقطع عندهم تتاب ُع شهري
الكفارة بفطر عيد األضحى.
ي
ع ْن أَبِي ه َري َْرة َ َر ِ
 -2أما صوم يوم األضحى وأيام التشريق فإنه ال يجوز ،وذلك لما رواه مسلم َ
ض َ
شةَ
ّللا ﷺ «نَهَى ع َْن ِصيَ ِام يَ ْو َمي ِْن يَ ْو ِم ْاأل َ ْ
ع ْنه أ َ َّن َرسو َل َّ ِ
ع ْن نبَ ْي َ
َّ
ضحَى َويَ ْو ِم ا ْل ِف ْط ِر» ،ولما رواه مسلم َ
ّللا َ
ْالهذَ ِلي ِ قَا َل قَا َل َرسول َّ ِ
يق أَيَا ُم أَكْل َوش ُْرب» ،وهذا يعني أن صاحب الكفارة ال يجوز له
ّللا ﷺ« :أَيَا ُم التَش ِْر ِ
أن يصوم يوم األضحى وال أيام التشريق إن كان الصوم للكفارة يشملها ،بل عليه أن يفطر فيها ،وفطره
فيها يعني انقطاع التتابع في صيام الكفارة الذي يشرع فيه في ذي القعدة ،وهذا يعني أن عليه أن يشرع
بصيام شهرين متتابعين آخرين غير ما سبق أن صامه ّلنقطاع التتابع المطلوب شرعا ً في صيام شهري
الكفارة.
 -3لفت نظرنا عند مراجعة جواب السؤال الذي أصدرناه في  15شعبان 1443هـ الموافق
2022/03/18م أن هناك خطأ كتابيا وقع على ما يبدو سهوا ،وذلك أنه جاء في الجواب المشار إليه:
[ ...فكفارة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين لمن ّل يوجد عنده رقبة يعتقها أو إطعام ستين
طأ ً َو َم ْن قَت َ َل ُم ْؤ ِمنا ً َخ َ
مسكينا كما جاء في اآلية الكريمة ﴿ َو َما كَانَ ِل ُم ْؤ ِمن أ َ ْن يَ ْقت ُ َل ُم ْؤ ِمنا ً إِ َّل َخ َ
طأ ً فَتَح ِْري ُر
عدُو لَكُ ْم َوه َُو ُم ْؤ ِمن فَتَح ِْري ُر َرقَ َبة
ص َدقُوا فَ ِإ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم َ
سلَ َمة إِلَى أ َ ْه ِل ِه إِ َّل أ َ ْن يَ َ
َرقَبَة ُم ْؤ ِمنَة َو ِديَة ُم َ
سلَ َمة إِلَى أ َ ْه ِل ِه َوتَح ِْري ُر َرقَبَة ُم ْؤ ِمنَة فَ َم ْن لَ ْم يَ ِج ْد
ُم ْؤ ِمنَة َوإِ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم بَ ْينَكُ ْم َوبَ ْينَ ُه ْم ِميثَاق فَ ِديَة ُم َ
ع ِليما ً َح ِكيما ً﴾.].
ّللا َ
فَ ِصيَا ُم َ
شه َْري ِْن ُمتَتَا ِبعَي ِْن ت َ ْوبَةً ِمنَ َ ِ
ّللا َوكَانَ َ ُ

فالقول في الجواب السابق( :هي صيام شهرين متتابعين لمن ّل يوجد عنده رقبة يعتقها أو إطعام
ستين مسكينا) ،هو صحيح إلى كلمة (يعتقها) ،وأما جملة (أو إطعام ستين مسكينا) فهي غير صحيحة،
فليس في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكينا وال ذكرت اآلية المثبتة في الجواب إطعام ستين مسكينا،
بل إن الجواب جاء فيه أنه ليس على من ال يستطيع الصوم إطعام ...فقد ورد في الجواب المذكور بند :3
(والذي أرجحه هو أنه إذا لم يستطع الصيام لسبب موجب كما ذكرنا أعاله ،فال شيء عليه بل
يستغفر هللا ويتقرب إليه بالنوافل وهللا غفور رحيم .أما لماذا لم نقس كفارة القتل الخطأ على كفارة
الظهار فألنه ّل قياس في الكفارات فهي لم تعلل...إلخ)
وعليه فيبدو أن هذه الجملة (أو إطعام ستين مسكينا) قد وضعت سهوا في هذا الموضع فهي تتناقض
مع سائر ما جاء في الجواب المشار إليه ،والصواب هو أن يقال هكذا بحذف الجملة غير الصحيحة:
[ ...فكفارة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين لمن ال يوجد عنده رقبة يعتقها كما جاء في اآلية
طأ ً َو َم ْن قَت َ َل ُم ْؤ ِمنا ً َخ َ
الكريمة ﴿ َو َما كَانَ ِل ُم ْؤ ِمن أ َ ْن َي ْقت ُ َل ُم ْؤ ِمنا ً ِإ َّل َخ َ
سلَ َمة
طأ ً فَتَح ِْري ُر َرقَ َبة ُم ْؤ ِمنَة َو ِد َية ُم َ
عدُو لَكُ ْم َوه َُو ُم ْؤ ِمن فَتَح ِْري ُر َرقَبَة ُم ْؤ ِمنَة َو ِإ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم
ص َدقُوا فَ ِإ ْن كَانَ ِم ْن قَ ْوم َ
ِإلَى أ َ ْه ِل ِه ِإ َّل أ َ ْن يَ َ
شه َْري ِْن ُمتَتَا ِبعَي ِْن ت َ ْوبَةً
س َل َمة ِإ َلى أ َ ْه ِل ِه َوتَح ِْري ُر َر َقبَة ُم ْؤ ِم َنة َف َم ْن َل ْم يَ ِج ْد َف ِصيَا ُم َ
بَ ْي َنكُ ْم َوبَ ْي َن ُه ْم ِميثَاق َف ِديَة ُم َ
ع ِليما ً َح ِكيما ً﴾ وواضح من اآلية أن المطلوب هو صيام هذين الشهرين للكفارة فال يدخل
ّللا َ
ِمنَ َ ِ
ّللا َوكَانَ َ ُ
ش ْه ُر
فيها صيام آخر مفروض لغير الكفارة كصيام شهر رمضان فالنص الشرعي في صوم رمضان ﴿ َ
ص ْمهُ﴾
ش ِه َد ِم ْنكُ ُم ال َ
ان فَ َم ْن َ
شه َْر فَ ْليَ ُ
َر َمضَانَ الَذِي أ ُ ْن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآ ُن هُدًى ِللنَ ِ
اس َوبَيِنَات ِمنَ ا ْل ُهدَى َوا ْلفُ ْرقَ ِ
هو غير النص الشرعي لكفارة القتل الخطأ فال يتداخالن معا.].
آمل أن يكون الجواب واضحا.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 28ذو القعدة 1443هـ
الموافق 2022/06/27م

رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/580225076998199

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

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير
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