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ما الحكم فيمن لزمته كفارة القتل الخطأ، وال يوجد اليوم رقاب ليعتق، وهو عاجز عن الصوم

فماذا يصنع ؟

الجواب:

بسم هللا، والحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد :- 

من المقرر شرعا أن من قتل مؤمنا خطئا وجبت عليه الدية باإلضافة إلى الكفارة، وهذه الكفارة

مرتبة تبدأ بعتق الرقبة، وعند العجز عنها كما في زماننا، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين .

وعند العجز عن الصيام اختلف الفقهاء في حكم االنتقال إلى اإلطعام، فذهب جمهور الفقهاء إلى

أنه ال ينتقل إلى اإلطعام، وأن الصيام يبقى في ذمة القاتل متى استطاعه وجب عليه، بينما ذهب

آخرون إلى أن من عجز عن الصيام يكفيه أن يطعم ستين مسكينا قياسا على الظهار. 

وهذا ما رجحه األستاذ الدكتور حسام الدين عفانه- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس- حيث

يقول:- 

يقول هللا تعالى �� َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطأً َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطأً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة

ُقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة دَّ ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّ

ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم

َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن اللَِّه َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ) سورة النساء اآلية 92 . 

فمن قتل مؤمنًا خطأً فتلزمه الدية والكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة ،ومن المعلوم اليوم أن عهد

الرق قد ولى فيتعذر عتق رقبة مؤمنة ، وحينئذ يصار إلى صوم شهرين متتابعين كما نصت اآلية

الكريمة �� َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ) فإذا كان القاتل عاجزًا عن الصوم لهرم أو

مرض، أو نحو ذلك فجمهور العلماء يرون أنه ال يطالب بغير الصوم، وال يجب عليه أي شيء آخر

 .

ومن العلماء من قال :إن عجز عن صوم الشهرين المتتابعين ينتقل إلى إطعام ستين مسكينًا .
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قال الشيخ ابن قدامة المقدسي �� وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص الكتاب سواء كان القاتل

أو المقتول مسلمًا أو كافرًا فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن حاجته ،أو لم يجد ثمنها فاضالً عن

كفايته فصيام شهرين متتابعين توبة من هللا ، وهذا ثابت بالنص أيضًا ، فإن لم يستطع ففيه

روايتان : إحداهما : يثبت الصيام في ذمته وال يجب شيء آخر , ألن هللا تعالى لم يذكره ولو

وجب لذكره . 

والثاني : يجب إطعام ستين مسكينًا ؛ألنها كفارة فيها عتق، وصيام شهرين متتابعين فكان فيها

إطعام ستين مسكينًا عند عدمها ككفارة الظهار والفطر في رمضان . وإن لم يكن مذكورًا في نص

القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه . فعلى هذه الرواية : إن عجز عن اإلطعام ثبت في

ذمته حتى يقدر عليه وللشافعي قوالن في هذا كالروايتين .انتهى .

وقال صاحب الهداية الحنفي ) وكفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى �� َوَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة

َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ( بهذا النص وال يجزئ فيه اإلطعام ألنه لم يرد به نص

والمقادير تعرف بالتوقيف (.انتهى .

وقال ابن كثير �� واختلفوا فيمن ال يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام ستين مسكينا كما في

كفارة الظهار على قولين :- 

أحدهما :نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر ههنا ألن هذا مقام تهديد

وتخويف وتحذير فال يناسب أن يذكر فيه اإلطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . 

والقول الثاني ال يعدل إلى الطعام ألنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة  .انتهى .

ومن قال من العلماء إنه إن كان عاجزًا عن صوم الشهرين المتتابعين ينتقل إلى اإلطعام اعتمد

على القياس على الكفارة في الظهار بجامع أن كالً منهما كفارة . قال هللا تعالى �� َوالَِّذيَن

ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ

ا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ

يَن ِمْسِكيًنا َذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َألِيٌم ) سورة َفِإْطَعاُم ِستِّ

المجادلة اآليات 4-3 .
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صالة االستسقاء ما حكم أذانا الفجر 
الوضوء من لحوم االبل والصالة في مبارك 

الغنم
صالة الجمعة للمرأة 

ما هي صالة قضاء الحاجة 
حكم اعالن الناس عن موت أحد األشخاص 

باستخدام مكبرات الصوت

مواضيع ذات صلة

إسالم أون الين - فتوى @
حمل تطبيق الفتوى  

ولعل األخذ بالرأي الثاني أولى، ألن فيه تحقيق المقصود من شرعية الكفارة ، وهو شعور اإلنسان

بذنبه فينزجر عن معاودة اإلثم ، قياسًا على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى

اإلطعام .

وخالصة األمر أن من األفضل في حق من عجز عن صيام الشهرين المتتابعين أن يطعم ستين

مسكينًا .

وهللا أعلم .
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