
 

 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 

 الكفارة  صيام في التتابع وجوب

 أبو حنيفة الشامي إلى: 

  السؤال: 

 ، الجليل أميرنا بكم  هللا  بارك

  قطع  له   يجوز   أم   األضحى   يوم   صيام  له   يجوز   فهل  مثال،   القعدة   ذي   بشهر   الشهرين   بصيام  بدأ   لو   وماذا

 ذلك؟ بعد يقضيه  ثم ومن  فيه  باإلفطار التتابع

 . بكم  هللا  وبارك  اإلفادة  أرجو

 
 : الجواب

 وبركاته،  هللا  ورحمة  عليكم  السالم

  افق المو  ـه1443  شعبان  15  في   أصدرناه   الذي  السؤال  جواب  على  هذا  استفسارك   في   تعلق  إنك

  الكفارة  شهري   ضمن  من   رمضان   شهر  يكون   أن   يجوز  وهل  الخطأ  القتل  كفارة   حول   م 18/03/2022

 رع صيامهما لمن لم يجد الرقبة... الش أوجب  اللذين

  يوم  صيام  له   يجوز   فهل   القعدة   ذي   شهر   في   صومه   بدأ   إذا   وهل   الشهرين   في   التتابع  عن   تسأل   وأنت

 األضحى؟ في  طار باإلف التتابع قطع له  يجوز  وهل  األضحى،

 : يلي  كما  ذلك على والجواب

ً  إِّلَ اً ُمْؤِمن يَْقتُلَ  أَنْ  ِلُمْؤِمن    َكانَ  َوَما﴿:  تعالى  قوله في  ورد الخطأ القتل  كفارة حكم  إن -1   قَتَلَ  َوَمنْ  َخَطأ

ً اً  ُمْؤِمن  َوهُوَ   لَكُمْ   َعُدو     قَْوم    ِمنْ   َكانَ   فَِإنْ   يََصَدقُوا   نْ أَ   إِّلَ   أَْهِلهِ   إِلَى   ُمَسلََمة    َوِديَة    ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    فَتَْحِريرُ   َخَطأ

  َرقَبَة    َوتَْحِريرُ   أَْهِلهِ   إِلَى   ُمَسلََمة    فَِديَة    ِميثَاق    َوبَْينَُهمْ   بَْينَكُمْ   قَْوم    ِمنْ   َكانَ   َوإِنْ   ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    فَتَْحِريرُ   ُمْؤِمن  

ً َحِكيماً  َعِليم  ّللَاُ   َوَكانَ   ّللَاِ   ِمنَ   تَْوبَةً   ُمتَتَابِعَْينِ   َشْهَرْينِ   اُم فَِصيَ   يَِجدْ   لَمْ   فََمنْ   ُمْؤِمنَة     اآلية  هذه   ووفق   ، ﴾ا

  من  على  أن   يعني  وهذا  متتابعين،  شهرين  صيام  هو  الرقبة  وجود  عدم   حالة  في   المطلوب   فإن   الكريمة

  في  التتابع  من   اآلية   في  لمطلوبا  تحقيق  فيه  يمكنه  وقت  في  بالصوم  يقوم   أن  صياما    الكفارة  عليه  وجبت

  األضحى  يوم   بوجود  فيهما  الصوم   النقطاع  الحجة   وذي  القعدة   ذي   في   متيسر   غير   وهذا   الشهرين،  صيام

 .. التشريق وأيام

  صيام   إمكانية   عن   يبحث   أن  اآلية   هذه  بمقتضى   الخطأ  القتل  كفارة   عليه   وجبت  من   على   فإن  لذلك 

  سؤالنا  جواب  في  بيناه   كما  وذلك  تجنبه،   على  قادر   هو   طاعانق  فيهما   يحصل  أن  دون  متتابعين  شهرين

 . السابق 



  العيدين  بفطر   التتابع  قطع  مسألة   في  المذاهب   آلراء   ذكر   الكويتية  الفقهية  الموسوعة   في   جاء  قد ف  وللعلم

 : يلي  كما  التشريق وأيام

 : اْلَكفَّاَراتِ  ِصيَامِ   فِي التَّتَاب عَ  يَْقَطع   َما]

ور   اْلَكفَّاَرةِ  َصْومِ  فِي  ع  التَّتَاب   يَْنقَِطع    : َوِهيَ   اْلف قََهاء   ذََكَرَها  بِأ م 

 ................ 

 : التَّْشِريقِ  َوأَيَّامِ  َواْلِعيَدْينِ  َرَمَضانَ   د خ ول -ج 

  يَْقَطع    التَّْشِريقِ   َوأَيَّامِ   األْْضَحى   ِعيدِ   أَوْ   اْلِفْطرِ   َوِعيدِ   َرَمَضانَ   َشْهرِ   د خ ول   أَنَّ   إِلَى  اْلَحنَِفيَّة    ذََهبَ   -12

ج وبِ   اْلَكفَّاَرةِ   َصْومَ  ْرَمةِ   َرَمَضانَ   َصْومِ   ِلو    فِيِهَما   لَْيسَ   َشْهَرْينِ   يَِجَد   أَنْ   اْستَِطاَعتِهِ   فِي   َوأِلنَّ   اْلبَاقِي،  َصْومِ   َوح 

ا.  ألِْسيرِ ا  َغْيرِ   َصْومِ   فِي   الشَّافِِعيَّة    إِلَْيهِ   ذََهبَ   َما   ه وَ ا   أَْيض  َوَهذَا   ذ ِكَر،   َما   فََدَخل  بِاْجتَِهاِدِه،   َصامَ   إِذَا   األِْسير    َوأَمَّ

 . اْلَمِريِض  بِإِْفَطارِ  اْنِقَطاِعهِ  فِي  اْلِخالَف   تَتَاب ِعهِ  اْنِقَطاعِ   فَِفي الشَّْهَرْيِن،  تََمامِ  قَْبل  اْلِعيد   أَوِ  َرَمَضان    َعلَْيهِ 

ا وا   اْلَماِلِكيَّة    َوأَمَّ دَ   إِذَا  َكَما  اْلَكفَّاَرةِ،  َصْومِ   تَتَاب عَ   يَْقَطع    اْلِعيدِ   يَْومِ   فِْطرِ   دَ تَعَم    أَنَّ :  فَذََكر    اْلقَْعَدةِ   ِذي  َصْومَ   تَعَمَّ

ةِ   َوِذي   إِذَا  َكَما  ،يَْقَطع    الَ   فَإِنَّه    َجِهلَه    إِذَا  َما  بِِخالَفِ .  أَثْنَائِهِ   فِي  اْلِعيدِ   بِد خ ول   ِعْلِمهِ   َمعَ   ِظَهاِرهِ   َكفَّاَرةِ   َعنْ   اْلِحجَّ

ةِ  ِذي َشْهرَ  أَنَّ  َظنَّ  م ، ه وَ  اْلِحجَّ َحرَّ  ... ِخالَف ه   فَبَانَ  َصفٌَر،  أَنَّه  ا  َظان    بَْعَده   َما  َمعَ  فََصاَمه    اْلم 

ا ْطلَق  بِذَِلكَ   يَْقَطع    الَ   اْلَكفَّاَرةِ   َصْومَ   أَنَّ   إِلَى   فَذََهب وا   اْلَحنَابِلَة    َوأَمَّ وِب   ، ا  م  ج    الشَّْرعِ،   بِإِيَجاِب   َرَمَضانَ   مِ َصوْ  ِلو 

َمنَ   ذَِلكَ   أَنَّ   أَيْ   الشَّْرعِ،   بِإِيَجابِ ا   أَْيض  َواِجبٌ   التَّْشِريقِ   َوأَيَّامِ   اْلِعيَدْينِ   فِْطرَ   َوأِلنَّ    َصْوِمهِ   ِمنْ   الشَّْرع    َمنَعَه    الزَّ

 [ انتهى. . َكاللَّْيل

  أي   الكفارة،   شهري   تتابع   يقطع   العيد   يوم   فطر   أن  يرون   والمالكية   والشافعية   الحنفية   أن   يعني   وهذا

  شهري   تتابعُ   عندهم  يُقطع  فال  الحنابلة   وأما.  جديد  من   الشهرين  حساب  يبدأ   أن  الكفارة  صاحب  على

 . األضحى  عيد  بفطر الكفارة 

  َرِضيَ   ه َرْيَرةَ   أَبِي   َعنْ إنه ال يجوز، وذلك لما رواه مسلم  ف  التشريق   وأيام  األضحى  يوم  صوم  أما  -2

ِ   َرس ولَ   أَنَّ   َعْنه    ّللاَّ     ن بَْيَشةَ   َعنْ   مسلم  رواه  ولما  ،اْلِفْطِر«   َويَْومِ   اأْلَْضَحى  يَْومِ   يَْوَمْينِ   ِصيَامِ   عَنْ   نََهى»ملسو هيلع هللا ىلص    ّللاَّ

 ِ ِ   َرس ول    قَالَ  قَالَ   اْله ذَِلي    له  يجوز  ال  الكفارة صاحب  أن يعني  وهذا  «،َوشُْرب   أَْكل    أَيَامُ   التَْشِريقِ   أَيَاُم » ملسو هيلع هللا ىلص:   ّللاَّ

  وفطره   فيها،  يفطر  أن   عليه  بل   يشملها،  للكفارة  الصوم  كان  إن  التشريق  أيام  وال  األضحى  يوم  يصوم  أن

  يشرع  أن  عليه  أن  يعني  هذاو  القعدة،  ذي   في  فيه   يشرع  الذي  الكفارة  صيام  في  التتابع  انقطاع  يعني  فيها

ً   المطلوب   التتابع   قطاعّلن  صامه  أن  سبق   ما   غير   آخرين   متتابعين   شهرين  بصيام    شهري   صيام   في   شرعا

 . الكفارة 

  الموافق  ـه1443  شعبان  15  في  أصدرناه   الذي  السؤال  جواب  مراجعة   عند   نظرنا  لفت   -3

 : إليه المشار الجواب في جاء أنه  وذلك  سهوا ،  يبدو ما  على وقع كتابيا   خطأ هناك أن  م 18/03/2022

  ستين  إطعام  أو  يعتقها  رقبة   عنده  يوجد  ّل  لمن  تابعين مت  شهرين  صيام  هي  الخطأ  القتل  فكفارة...  ]

ً   إِّلَ اً  ُمْؤِمن   يَْقتُلَ   أَنْ   ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما ﴿  الكريمة   اآلية   في  جاء  كما  مسكينا ً اً  ُمْؤِمن   قَتَلَ   َوَمنْ   َخَطأ   فَتَْحِريرُ   َخَطأ

  َرقَبَة    فَتَْحِريرُ   ُمْؤِمن    َوهُوَ   لَكُمْ   َعُدو     قَْوم    ِمنْ   َكانَ   فَِإنْ   َصَدقُوايَ   أَنْ   إِّلَ   أَْهِلهِ   إِلَى   ُمَسلََمة    َوِديَة    ُمْؤِمنَة    َرقَبَة  

  يَِجدْ   لَمْ   فََمنْ   ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    َوتَْحِريرُ   أَْهِلهِ   إِلَى  ُمَسلََمة    فَِديَة    ِميثَاق    َوبَْينَُهمْ   بَْينَكُمْ   قَْوم    ِمنْ   َكانَ   َوإِنْ   ُمْؤِمنَة  

ً وَ  ّللَاِ   ِمنَ  تَْوبَةً  ُمتَتَابِعَْينِ  ْهَرْينِ شَ  فَِصيَامُ   . [. ﴾َكاَن ّللَاُ َعِليماً َحِكيما
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  إطعام  أو   يعتقها  رقبة   عنده   يوجد   ّل   لمن   متتابعين   شهرين   صيام   هي ) :  السابق  الجواب   في   فالقول 

  حيحة،ص  غير  فهي   (مسكينا  ستين   إطعام   أو)  جملة  وأما  (،يعتقها)  كلمة   إلى   صحيح  هو   ،(مسكينا  ستين

 مسكينا ،   ستين  إطعام   الجواب   في   المثبتة  اآلية   ذكرت   وال   مسكينا    ستين  إطعام   الخطأ  القتل   كفارة   في   فليس 

 : 3د ورد في الجواب المذكور بند فق... إطعام الصوم يستطيع  ال من  على   ليس أنه فيه جاء الجواب  إن  بل

  بل  عليه   شيء   فال  أعاله،   ا ذكرن  كما   موجب   لسبب  الصيام  يستطع   لم   إذا   أنه   هو  أرجحه   والذي )

  كفارة   على  الخطأ  القتل  كفارة  نقس  لم  لماذا  أما.  رحيم  غفور  وهللا  بالنوافل  إليه   ويتقرب  هللا  يستغفر

 (.إلخفي الكفارات فهي لم تعلل..  قياس  ّل  فألنه  الظهار 

  ناقضتت  فهي   الموضع   هذا   في   سهوا    وضعت   قد   مسكينا (   ستين   إطعام  )أو   الجملة   هذه   أن   يبدوف  وعليه 

 : الصحيحة  غير  الجملة  بحذف  هكذا يقال أن هو  والصواب إليه،  المشار  الجواب   في  جاء ما  سائر مع

  اآلية  في   جاء   كما  يعتقها   رقبة   عنده   يوجد   ال   لمن  متتابعين  شهرين  صيام  هي   الخطأ   القتل   فكفارة ...  ]

ً   إِّلَ اً  ُمْؤِمن  يَْقتُلَ   أَنْ   لُِمْؤِمن    َكانَ   َوَما﴿  الكريمة ً اً  ُمْؤِمن   قَتَلَ   َمنْ وَ   َخَطأ   ُمَسلََمة    َوِديَة    ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    فَتَْحِريرُ   َخَطأ

  قَْوم    ِمنْ   َكانَ   َوإِنْ   ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    فَتَْحِريرُ   ُمْؤِمن    َوهُوَ   لَكُمْ   َعُدو     قَْوم    ِمنْ   َكانَ   فَِإنْ   يََصَدقُوا   أَنْ   إِّلَ   أَْهِلهِ   إِلَى 

  تَْوبَةً   ُمتَتَابِعَْينِ   َشْهَرْينِ   فَِصيَاُم   يَِجدْ   لَمْ   فََمنْ   ُمْؤِمنَة    َرقَبَة    َوتَْحِريرُ   أَْهِلهِ   إِلَى  ُمَسلََمة    فَِديَة    ِميثَاق    مْ َوبَْينَهُ   بَْينَكُمْ 

ً وَ   ّللَاِ   ِمنَ    ليدخ  فال  للكفارة   الشهرين  هذين   صيام  هو   المطلوب  أن  اآلية   من   وواضح  ﴾ َكاَن ّللَاُ َعِليماً َحِكيما

  َشْهرُ ﴿  رمضان  صوم  في  الشرعي  فالنص  رمضان  شهر   كصيام  الكفارة  لغير  مفروض   آخر  صيام  فيها

  ﴾فَْليَُصْمهُ   الَشْهرَ   ِمْنكُمُ   َشِهدَ   فََمنْ   َواْلفُْرقَانِ   اْلُهَدى   ِمنَ   َوبَي ِنَات    ِللنَاِس   هًُدى  اْلقُْرآنُ   فِيهِ   أُْنِزلَ   الَِذي  َرَمَضانَ 
 . [ . معا  يتداخالن فال   الخطأ القتل ارة لكف الشرعي  النص  غير هو

 . مل أن يكون الجواب واضحا  آ
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 لى الفيسبوك:ع)حفظه هللا( رابط الجواب من صفحة األمير 
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