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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين.
قال المؤلف –رحمه هللا" :-كتاب الكفارات.
قال :وإذا وجبت عليه بالحنـ ففـارة يمـين ،فهـ مييـر إن شـا أععـع عةـرة مسـاكين مسـلمين
فبار فان ا أو صغارا ،إذا أكل ا الطعام لكل مسكين مد من حنطـ أو قيـق أو رعـالن ببـ ا
ار ا
أحر ا

شـعير أو تمـرا ،ولـ أعطـاهع مكـان الطعـام أضـعاف قيمتـه ورقـا لـع يجـ  ،ويعطـ مـن
ا
أو مدان
أقاربه من يج ز أن يعطيه من زفاة ماله ،ومن لع يجد إال مسكينا واحدا ر عليـه فـ فـل وـ م
تتم عةرة أيام ،وإن شا فسا عةـرة مسـاكين للرجـل ـ ب يج ئـه أن يصـل فيـه ،والمـرأة رع

وبمار ،وإن شا أعتق رقب مؤمن قد صلت وصامت؛ ألن اإليمان ق ل وعمل ،وتكـ ن سـليم
ليس فيها نقص يضر بالعمل ،ولـ اشـتراها بةـرل العتـق وأعتقهـا فـ الكفـارة عتقـت ولـع تجـ
عن الكفارة.

وفذلك ل اشترى بعـ

مـن يعتـق عليـه إذا ملكـه ،وينـ

بةـرائه الكفـارة عتـق ،ولـع يجـ عـن

الكفـــارة ،وال يجـــ ي فـــ الكفـــارة أم ولـــد وال مكاتـــ قـــد أ ى مـــن فتائتـــه شـــي ا ،ويج ئـــه المـــدئر

واليصـ وولــد ال نــا ،فـإن لــع يجــد مــن هــذ الدال ـ واحــدا صــام ال ـ أيــام متتابعـ  ،ولـ فــان
الحان عبدا لع يكفر بغير الص م ،ول حن وهـ عبـد فلـع يصـع حتـى عتـق فعليـه الصـ م ،وال
يج ئه غير .
ويكفر بالص م من لع يفضل عن ق تـه وقـ ت عيالـه و مـه وليلتـه مقـدار مـا يكفـر بـه ،ومـن لـه
ار ال غنى له عن سكناها ،و اب يحتاج إلى رف بها ،وبـا م يحتـاج إلـى بدمتـه أجـ أ الصـيام
ف الكفارة ،ويج ئه إن أععع بمس مساكين وفسا بمس  ،وإن أعتق نصف عبـدون أو نصـف
أمتين أو نصف عبد وأم أج أ عنه ،وإن أعتق نصف عبد وأععع بمس أو فساهع لـع يج ئـه،
ومن بل ف الص م ع أيسـر لـع يكـن عليـه اليـروج مـن الصـ م إلـى العتـق أو اإلععـام إال أن
يةا  ،وهللا أعلع".
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد:

فيقوووا المفل و
حل

–رحمووه هللا تعووالى" :-كتــاب الكفــارات" الكفووارات تلوونم موون فووال  ،فموون فووال

عليه لنمته الكفارة ،ومن فال

ما نذره في بعض الصور تلنمه كفارة ،ومن قتل فطوً تلنموه

الكفارة ،ومن جوام فوي نهوار رماوات تلنموه الكفوارة غلوى ليور لوب مون اتيوواب التوي اورع

الكفارات ،والكفارة غنما ارع

مووا

لتكفير الذنب.

فيهوا
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وهووذه الكفووارات هووي فووي حقيقتهووا لىوووت هلل تعووالى علووى موون لنمتووه وحكمهووا حكووم الوودىوت الواجبووة فووي
متووه ،س ووات كان و

هووذه الوودىوت لل؛ووال أو للم؛لووو

ولووذا قولوووت فووي الحقووو المتعل و بالتركووة

ال؛مسة:
أولها :مفنة التجهين.

الثانية :الدىوت المتعلقة بعين التركة كالدىن الذي فيه رهن.

ثالثهووا :الوودىوت المطلقووة المرسوولة ،واوودفل فيهووا الكفووارات كوودىوت الم؛لوووقين ،وهوول الوفووات يوودىوت هللا

َن ي ُق َضــى»
َحـ ن
ـق أ ُ
أولووى موون الوفووات يوودىوت الم؛لووو أو العكو ا فووي الحوودى الصووحي « َفـ َـدُون هللا أ َ
ومقتاووى هووذا أت هووذه الكفووارات مقدمووة علووى لىوووت الم؛لووو  ،ومقتاووى مووا عوور موون النصووو

الش وورعية م وون أت حق ووو هللا –ج و عول وع ووال -مبني ووة عل ووى المس ووامحة ،وحق ووو الم؛ل ووو مبني ووة عل ووى

المشوواحة ،هووذا قتاووي تقوود م لىوووت الم؛لوووقين علووى لىوووت هللا أو علووى حقووو هللا –جو عول وعووال-
ومنها الكفارات ،عني لو قدر أت ا؛صا عليوه يلىون ما وة راواا موثال لناود مون النوا  ،وعليوه كفوارة
مين وتق عدر اآلت بما قيمته ما ة راواا ،موا ا صون  ،هول قودم حو الم؛لوو و سودله تت حقوو

الم؛لوقين مبنية على المشاحة أو قدم الكقارة ،تت يلىن هللا أح بالوفاتا
عال .........:
نعم.

عال .........:

«اقض ا هللا» عام «فاهلل أحق بالقضا ».
عال .........:
نعم.

عال .........:

ما ا؟
عال .........:
اآللمي تت حقو اآللميين مبنية على المشاحة ،لكن ما معنى « ون هللا أحق بال فا »ا
عال .........:
ال..ال أحو و م وون أفع وواا التفا وويل تقتا ووي أت هن وواك فا ووال ومفاو ووال ،فًىهم ووا الفا وولا وأىهم ووا
المفاوا في الحدى ا
عال .........:
ما اا

عال .........:

هو متعل يذمته كما أت لىن الم؛لو متعل يذمته.
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عال .........:
والتًكيد على ح هللا –ج عول وعوال -تت يلىون الم؛لوو لوه مون طالوب بوه ،فوال حتواإ غلوى توًكي،ل
له من طالب به ،ح ال؛ال بصدل أت ىترك أو ىنسى من باب التساهل ولذا جات التًكيد عليه.
عال .........:

أحيانا {م ُن َب ُعد َوصَّي ت ص َن ئ َها أ َُو َ ُون} [النسا  ]12:أىهما المق عدم ال عدىن أو الوصيةا
عال .........:
نعم.

عال .........:

الو عدىن مقو عدم علووى الوصووية باالتفووا

ولووذلب الحو ال اربو موون الحقووو المتعلقووة بالتركووة الوصوية بعوود

حقووو واجبووة القاووات س ووات كان و

هلل –جو عول وعووال -أو للم؛لووو  ،ولك ون مووا عوور موون نصووو

الوودىوت كلهووا ،وتقوود م الوصووية فووي اآل ووة تت الوودىوت لهووا موون طالووب يهووا ،وعلووى هووذا فهووي كلهووا
حقو ال؛ال .

الشرع أت يلىن الم؛لو أو حقو الم؛لوقين من الدىوات الذي ال غتفر ب؛ال
ومن ٍ
جل وعال -من جهة ،وح ٌّ للم؛لو أ اا من توديف
جهة أفرى ،فإت هذه الكفارات ح ٌّ هلل – ع
غليه هذه الكفوارات مون الم؛لووقين ،فهوي حقوو لهوم فر وها هللا –ج عول وعوال -علوى مون فوال  ،غال
غ ا كان

الكفارة بالصيام.

وعلى كل حاا كلها واجبة ومن تركها أثم ،وسوات قلنوا« :إن ون هللا أحق بال فـا » كموا جوات فوي

الحوودى

قوودمناه علووى حقووو الم؛لوووقين ،فهووذا ال اووب أت لووه وجهوا ،والوودليل الوونل ىوودا عليووه ،و ا

قلنووا :غت حقووو الم؛لوووقين أحو

تنهووا مبنيووة علووى المشوواحة ،فهووذا أ اووا لووه وجووه ،ولووه موون قواعوود

الشرع ما ىفاده.

عال .........:

هذا محل ال؛ال

عال .........:

تكوت الحقو بالمحاصة كًنه يلىن م؛لو .

ما اا

عال .........:

نعم ،هذا على ال؛ال .

قاا –رحمه هللا" :-وإذا وجبـت عليـه بالحنـ ففـارة يمـين" كفوارة اليموين غ ا فوال موا حلو
حن في مينوه ب؛وال موا تقو عدم مون الصوور كموا غ ا حلو علوى موا ٍ حلو علوى ا ٍ
ويت ما وي
تق عدم أنه كوت كا با وال عليه كفارة .أو حل

عليوه

على للبة ظنه فتبين اتمر ب؛ال

لب.

"وإذا وجبــت عليــه بالحنـ ففــارة يمــين ،فهـ مييــر" م؛يوور يووين ثالثووة أاوويات ،ثووم بعوود لووب غ ا لووم
ار" {إ ُع َعام َع َة َـرة
ستط ايئا منها انتقل غلى الصويام "إن شا أععع عةرة مساكين مسلمين أحر ا
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ين} [المائدة ،]89:ومعلوم أت المسواكين اليود أت كونووا مسولمين تت ليور المسولم موا توديف
َم َساك َ
له النكاة ،وهذا من أيوايها فًطعم عشرة مساكين أحرارا ،لما اا تت العبد مفنته على ليوره ،ونفقتوه

لني ينفقة سويده
الزمة لسيده تنه قد كوت العبد هو كذلب ال ملب فيكوت مسكينا بصفته ،ولكنه ٌّ
عليه ،فال ىنطب عليه أت كوت مسكينا.
فبار فان ا أو صغارا" بعاوهم شوترا التمييون ،وبعاوهم ال شوترا ،غنموا شوترا أت طعوم،
ار ا
"أحر ا
صغير ال ستطي العمول فيكووت هوذا
ا
صغار" وبعاهم قوا :غ ا كات
ا
كبار فان ا أو
ًكل الطعام " .ا

م؛وول بشوورا موون اووروا م ون سووري عتقووه موون أجوول أت عموول وا؛وودم ،؛وودم نفسووه غ ا صووار حوورا،
بعووض المووالي غ ا أعتو رفووض أت عتيو  ،لمووا اا تنووه غلووب علووى ظنووه أنووه اووي غ ا أعتو  ،عنود
سوويد ال كلفووه أكثوور ممووا طي و  ،وانف و عليووه أىوون ىووذهبا ومثوول هووذا الصووبي غ ا أعت و غلووى أىوون
ىذهبا بعاهم قوا :غت الصبي الذي ال سوتطي الكسوب ال صو عتقوه تت عتقوه تاويي لوه،
والذي مشى عليه المفلو

كبار فان ا أو صغارا ،إذا أكل ا الطعام" لموا ا قواا" :إذا أكلـ ا الطعـام"؟
" ا

تنه ال صد عليه اإلطعام غال غ ا أكل الطعام صد على ما عطى أنه غطعام لهذا مسكين.

شـعير أو تمـرا" الحنطوة فوي حودى
ا
"لكل مسكين مد من حنط أو قيق أو رعالن ببـ ا أو مـدان
أيي سعيد في عهد معاواة ل عما جاتت الحنطة سمرات الشام يعدلوا صواعا منهوا بصواعين مون التمور
واع مون
والشعير ولذا جرى كثير من أهول العلوم علوى أت موا جوب فيوه صواع جوب فيوه نصو ص ٍ
الحنطووة ،ومووا جووب فيووه نص و

صوواع جووب فيووه موود ،وهنووا ل عمووا وجووب نص و

الصوواع موون التموور

والشووعير ،قوواا :كفووي "لكــل مســكين مــد مــن حنط ـ " ،واآلت كفووارة اليمووين موون اترز مووثال نص و

صاع ،ونص

الصاع عدا بكيلو ونص  ،فالكفوارة فمسوة عشور كويال هوذا هوو المعمووا بوه عنود

الجمعيوات وليرهوا التووي تتوولى غفوراإ الكفووارات عون النوا  ،و ت كووات بعاوهم ىنوازع فووي كووت الموود
ثالثة كيلو قوا :أقل من لب.
على كل حاا اإللنام ايت ،واالحتياا ايت آفر.

عال .........:

فال زاا أفرجها كما كن

عال .........:

أفرجها في عهد النبي -عليه الصالة والسالم.-

لكن جمهور الصحابة تابعه ،تابعه جمهور الصحابة.
علوى كوول حوواا التنصويل تت هنووا مووا هوو مثوول زكوواة الفطور منصووو
عني لو طب؛

في قودر وجمعو

علووى الصواع هنووا غطعووام،

لوب عشورة مسواكين ولودىتهم واوبعوا ،هول ىلونم أت كووت نصو

صوواعا ال ىلوونم تت المقصووول هنووا غطعووام ،وهنووا ىن وور فيمووا كفووي لطعووام الشوو؛ل الواحوود ،فالموود
كفي على هذا الكالم ،لكن قد قاا :غت المد الذي كفي مون الحنطوة كفوي أقول منوه مون الشوعير

تت اتكل والشب من الحنطة قد شب من الشعير أسرع.
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على كل حاا المسًلة لفظ ارعي ،وله حقيقة عرفية غ ا أطعم عشرة مساكين صد عليه أنه كعفور
عن مينه.
عال .........:
واهن ،غ ا كووات مووا هووو بجوواهن ،قووالوا :غت
هووو اتكموول أت ىو و طعووام مكوون أكلووه هووذا غ ا كووات جو ا
الناووالة فووي القوودر الووذي هووو كيلووو ونص و
بالنص و

وهووو كفيووه نص و

هووذا المقوودار لووو طووبو ،قووالوا :غنووه

ور فووي المطوواعم -كفووي لشوو؛ل
الثوواني كموول مكووات اإللام -و ال فنفوور واحوود سوومونه نفو ا

واحد ومعه غلامه ،ومعه ما معه مون لحوم ،وال اوب أنوه غ ا صون فهوذا أرفو بالمسوكين ،وقود كووت

بعض المساكين ىفثر أت كوت الطعام نيئا ما طبو ليقتاته على طراقته.

"لكــل مســكين م ـد مــن حنط ـ أو قيــق" أو لقي و ،واتصوول أت الحنطووة علووى صووفتها مووا طحن و ،
ولكوون الطحوون ال ىووفثر فووي وصووفها ،يوول هووو موون بوواب التيسووير علووى المسووكين" .أو رعــالن بب ـ ا"
عنووي :بووالوزت تنووه ال مكوون أت كوواا غال غ ا جوورب كووم الموود موون حنطووة موون رلي و  ،غ ا اطوورل

وامكوون اطوراله غ ا عوور كووم الرطوول أو الوورطالت ،الرطوول موون الحنطووة أو الوورطالت موون الشووعير كووم
رليفاا أربعة أرلفة أو فمسة غ ا اطرل هذا عر .
عال .........:

نعم.

عال .........:

كما

عال .........:

نعم ،غ ا و عوا معه ال؛ميرة كثر.
عال .........:

المد رب الصاع.
عال .........:

ال..ال أكثر من كيلوان.

علووى كوول حوواا المسووًلة اتصوول فيهووا الكيوول ،وأصوول اتصوول هووو اإلطعووام ،عنووي :الكيوول فيمووا كوواا

فووي صوودقة الفطوور ،فووي زكوواة الحبوووب كلهووا بالكيوول ،لكوون ىبقووى أنووه فووي باينووا هووذا غطعووام ىن وور فيمووا
كفي ،فيما شب المسكين ،فيصد عليه أنه غطعام مسكين.
عال .........:

أنوتم تعلمووت أت القووانين الو وعية ألغو

المكاىيول ،وتعاقووب عليهوا ،مون ىوجود عنوده صواع سووجن،

الشيو الطنطاوي –رحمة هللا عليه -كات قا يا في الشام ،فجيت له بش؛ل مدعى عليوه يودعوى
حيووازة صوواع ،اتجه و

عليووه الوودعوى والوونل فووي القووانوت أنووه سووجن واغو عورم ،فلقنووه الشوويو ،قوواا:
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الصاع عندك تستعمله في الكيل أو تستعمله غنات من اتواني ،قاا :أستعمله غنات ،ما أستعمله في
الكيل ،قاا :ما عليوب اويت ،نحتواإ غلوى مثول هوذه الحيول لنصول غلوى موا اورعه هللا– ج عول وعوال-
عني لربة مستحكمة.

وهذه آثار القوانين الو عية ،والثورات التي حصل

في الودوا اإلسوالمية موا جواتت ب؛يور ،بعوض

الدوا اإلسالمية بعد الثورات -ال أعني الثورات المتًفرة هذه ،ال -الثورات التوي عقبو
كلها ساتت أحوالهم ،بعض البلدات ولي

االسوتعمار

من باب اإلقرار تغسول الشووارع بالصوايوت ،ثوم ا وطروا

غلى يي المقاير على اتعدات ،فر كبير لولة اآلت من أفقر الودوا فوي العوالم كانو
الوودولي ،ال قوواا :غت الحكووام فووي لووب الوقو

تقور

البنوب

علووى الجووالة أو مر وويوت موون كوول وجووه ،لكوون الووذىن

جاؤوا بعدهم أسوأ منهم في الثورات العسكراة ،وهللا المستعات.

عال .........:
نعم.

كل ايت ملغى ،لكن هو وزنه معرو
عال .........:

في كتب الفقه عند الكالم على القلة وما القلة.

هذا من باب االحتياا قد كوت أكثر من مد.
عال .........:

بالس ووند نع ووم موج ووولوت أس ووانيد متوارث ووة فيم ووا س وومى تو وواتر العم وول والتو ووارة ،هن وواك أس وور محتف ووة
بالصاع للتوارة ،وبعاها مكتوب عليها اإلسنال.

عال .........:

وأكلوا ما شتهوت ما هو ىدفلهم على مطعم ًكلوت أايات مما ًكلوت ،ىدفلوه علوى مطعوم صويني
أرز بالسكر ،عني ما ًكل المهم أنه شب فقط ،ما صد عليه أنه أطعم مسكينا فال
ًكل ا

.

شعير أو تمرا ،ول أعطاهع مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا" لو هب ليشتري طعوام أرز
ا
"مدان

أو قم أو اعير مكن أت حتاإ غلى فمسين ،ستين رااا ،فقاا :أنوا ال أراود أت أاوتري وال أييو ،
أنووا أعطووي المسوواكين العش ورة علووى عش ورة تبلوون ما ووة راوواا أكثوور موون...ال جوون  ،لكوون لووو أعطووى
الجمعية ووكلهم بالشرات واإلطعوام عنوه أجونأ .فور يوين هوذا وهوذا ،غ ا أعطوى الجمعيوة موا هوو مثول
ما عطي المسكين.

"ويعط من أقاربه من يج ز أن يعطيه من زفاة ماله" ممن ال تلنمه نفقته ال مون فروعوه وال مون
أصوله وال ليره ممن تلنمه نفقته.

"ومن لع يجد إال مسكينا واحدا" ما وجد غال مسكينا واحدا عطيه طعوام عشورة مسواكين أو كول ىووم
عطيه طعام مسكينا "ومن لع يجد إال مسكينا واحدا ر عليه ف فل و م" عني :طعوام مسوكين
واحد ،حتى ىتم له عشرة أ ام.
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"وإن شا فسا عةرة مساكين" أو كسوتهم ،غطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
أو "كسا عةرة مساكين للرجل ب يج ئه أن يصل فيه" وهو موا سوتر بوه موا يوين سورته وركبتوه
َّ
س َعَلى َعاتقه مُنه َش ».
وعاتقه «َال ي َصل أ َ
َحدف ُع ف الد ُ ب اُل َ احد َلُي َ
ُ
عال .........:
غزار ورلات أو قميل المهم تجن فيه الصالة.
عال .........:

ما ا؟
عال .........:
نعم شترا هذا تنه غ ا أطعمه لم صد عليه أنه أطعم عشرة مساكين.
عال .........:

نعم من ارطها.
عال .........:

من عطى من النكاة عطى من هذا ،واعطى من صدقة الفطر.

"والمـرأة رع وبمــار" فمووار غطووي الو أر

والرقبووة ،والوودرع غطووي البوودت ،واكوووت سووابغا تصو فيووه

الصووالة غطووي ظهووور قوودميها مو اليوودىن كوول علووى مذهبووه فيمووا سووتر فووي الصووالة موون قبوول الحورة،
والمذهب عند الحنايلوة أنهوا كلهوا عوورة غال الوجوه الكفوين والورجلين كول اويت منهوا عوورة ،وبعاوهم
قوا :غال الوجه واليدىن ،وبعاهم ىلح الرجلين كالحنفية ،وكات اويو اإلسوالم ميول غليوه -رحموه
هللا.-

"وإن شــا أعتــق رقبـ مؤمنـ " هووذا ال؛يووار الثالو  ،وهووذه هووي ال؛صوولة الثالثووة موون فصوواا الكفووارة

"أعتق رقب مؤمن قد َّ
صـلت وصـامت؛ ألن اإليمـان قـ ل وعمـل" النبوي –عليوه الصوالة والسوالم-

ل عموا عر و
أن

عليووه اتمووة المورال عتقهووا سووًلها «أوــن هللا؟» قالو  :فووي السومات« .ومــن أنــا؟» قالو :

رسوا هللا ،قاا« :أعتقها فإنها مؤمن » فاليد من أت تكوت مفمنة.

"قــد صـَّـلت وصــامت" عنووي :مووا كفووي أت توودعي اإل مووات ،حتووى تبوورهن علووى غ مانهووا بالعموول "ألن
اإليمــان ق ـ ل وعمــل ،وتك ـ ن ســليم " "مؤمن ـ " هووذا القيوود اليوود منووه عنوود عامووة أهوول العموول فالفووا

للحنفيووة ،الحنفيووة قولوووت :ال شووترا ،عنووي فووي ليرهووا شووترطوت أت تكوووت مفمنووة فووي هووذا البوواب،

لكن في ليره من اتيواب ال شترطوت اإل مات تنها في كفارة ال هار جاتت مطلقة وهنوا مقيودة،
الجمهور حملوا المطل على المقيد ،والحنفية قالوا :ال حمل المطل على المقيد.
عال .........:

نعم.

عال .........:
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مقيدة في آ ة القتل.
عال .........:

الذميات.

قوا هنا في تفسير القرطبي قوله تعوالىَ {" :ف َت ُحرير َرَقَب م ُؤمَن } [النسـا  ]92:أي :فعليوه تحراور
ر ٍ
قبة ،هذه الكفارات التي أوجبها هللا تعالى في كفارة القتل وال هار أ اا على ما ًتي.
وافتل العلمات فيما جن منها ،فقاا ايون عبوا  ،والحسون ،والشوعبي ،والن؛عوي ،وقتوالة وليورهم:
الرقبة المفمنة هي التي ع
صل وعقل اإل مات ،ال تجن في لب الصغيرة ،وهو الصحي في هوذا
البواب ،قواا عطوات يوون أيوي ربوا  :جون الصووغير المولوول يوين مسولمين .وقوواا جماعوة مونهم مالووب
والشافعي :جن كل من حكم له بحك ٍم في الصالة عليه غت مات ،وقاا مالب :ومن صولى وصوام

أحووب غلووي .وال جوون فووي قوووا كافووة العلمووات أعمووى ،وال مقعوود ،وال مقطوووع اليوودىن أو الوورجلين ،وال
أاوولهما ،واجوون عنوود أكثوورهم اتعوورإ واتعووور ،وقوواا مالووب :غال أت كوووت عرجوا اوودىدا .وال جوون
عند ٍ
مالب والشافعي وأكثر العلمات أقط غحودى اليودىن أو غحودى الورجلين ،واجون عنود أيوي حنيفوة
وأصحابه ،وال جن عند أكثرهم المجنوت المطب  ،وال جن عند مالب الذي جن وافي  ،واجون
عند الشافعي".

ال ستقل ينفسه المجنوت ال ستقل ينفسه واكوت عالة على ليره ،يل فطر علوى ليوره تت ملكوه
بالنسووبة لسوويده لووي

موون بوواب االنتفوواع ،يوول فيووه تاوورر عليووه ،فكونووه ىووفمر بعتقووه غ ا وجووب عليووه

ايت ،لكن هل عتقه واتارر بعتقه ولو من لير كفارةا
عال ........:

صد عليه أنه أعت  ،ولو كات النا

عال ........:

نعووم ،لكوون هووذا أن و

على ٍ
فطر منها

تراوود أت تنف و الشوو؛ل ،وتنف و المجتم و يهووذا الشوو؛ل مووا الووذي حصوولا أنووه

ىتارر اي واار ليره.
"وال جن عند ٍ
مالب المعت غلى سنين ،واجن عند الشافعي.
وال جن المدير عند مالب" عندنا جن المدير.
"وال جوون الموودير عنوود مالووب ،واتو ازعووي ،وأصووحاب الورأي ،واجوون فووي قوووا الشووافعي وأيووي ثووور،
وافت وواره اي وون المن ووذر ،وق وواا مال ووب :ال صو و م وون أعتو و بعا ووه لقول ووه تع ووالىَ { :ف َت ُحريـــر َرَقَبـــ }
[النسا .]92:

ومن أعت البعض ال قاا :حرر رقبة ،و نما حرر بعاها".
عال ........:

الذي ال ىفثر في العمل.
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عال ........:
يال اب الذي ال ىفثر في العمل ال ىوفثر فوي العتو  ،والوذي ىوفثر فوي العمول واجعول المعتو عالوة
على ليره ىفثر في العت .

عال ........:

 ........اليد أت كوت
مقدور عليه.
ا
عال ........:
ما ا قواا

عال ........:

الحنفية ل عما قالوا :في لير كفارة القتل أنه جن لير المفمنة تنهوا جواتت فيهوا مطلقوة ،ولوم تقيود

غال فووي كفووارة القتوول ،كفووارة اليمووين مووا قيوودت ،فووي كفووارة ال هووار مووا قيوودت ،فووي كفووارة الوووات فووي
ٍ
فحينئذ حمول المطلو علوى
رماات ما قيدت .الجمهور قولوت :الحكم واحد كله وجوب االعتا ،
المقيد ،قالوا :تكرار القيد في آ ة القتل تكراره ىدا على أت له اًنا وأنوه مقصوول ،والجمهوور قوالوا:

هووذا أي هووب نفسوا فيوجوود يوودلها موون هووو معوودوم حكمووا تت الرقيو الووذي ال ىتصوور فووي نفسووه كًنووه
معدوم ،فإ ا أعتقه فقد أوجده.
عال ........:
اتصل أت الر كله ملغى ،هذا اتصل ،واعاقب من ىوجد عنده ،وهوذا مون مواثيو اتموم المتحودة
كما هو معلوم ،واذكر أحيانا في لرب أفراقيا ايت من هذا.
عال ........:

نعم بعض العوا ل.
عال ........:

اتمم المتحدة و ارتهم.
كالم القرطبي طوال جدا.
ما ا معب أن ا
عال ........:

ال هار.

عال ........:

واتكسب ،واطلب العلم ،وقد كووت مون
لكن الفا دة من العت  ،ال هو اتعمى تنه قد قوم ينفسه
ع

التكسب ينفسه ،فيه غاكاا.
أعلم النا  ،لكن الناقل نقصا يينا منعه من
ُّ
عال ........:
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"وتك ن سـليم لـيس فيهـا نقـص يضـر بالعمـل ،ولـ اشـتراها بةـرل العتـق وأعتقهـا فـ الكفـارة
عتقت" عني عمال بالشرا "ولع تج عن الكفارة" ااتراها بشرا العت  ،يذا فيها قيمة بحيو
صاحبها :غت كن

للشرا.

ترادها للعت بع

"وفذلك ل اشترى بع
"ون

قواا

عليب بشرا العتو  ،هوذه ال تجون كفوارة ،لكنهوا تعتو  ،فهوذا

من يعتق عليه إذا ملكه" كعمولي النسب عت عليه.

بةرائه الكفارة عتق" غ ا كات عت عليه من اتصل عت يهذا الشرا الشورعي ،اك اورا

 يمن ااترا عليه أت عت  -هذا ارا فوي العقود" .وإذا اشـترى بعـهذا مشترا ارعا.

مـن يعتـق عليـه إذا ملكـه"

"ون بةرائه الكفارة عتق ولع يج عن الكفارة" تنه معت ما ىنت ر غال أت عتقه.
"وال يج ي ف الكفارة أم ولد" وهي التي جاتت ٍ
يولد من سيدها ،وولدها أعتقها ،لكنهوا ال تعتو غال
بموته ،بموت بالسيد ،لكن هوي عتيقوة عتيقوة ،فوي النها وة معتقوة ،وال؛وال
كمووا هووو معوورو

تامة.

فوي ييو أمهوات اتوالل

يووين الصووحابة وموون بعوودهم ال عنووي أنهووا ال تعتو غ ا مووات ،فتكوووت الملكيووة ليوور

"وال مكات قـد أ ى مـن فتائتـه شـي ا" تنوه ألى بعوض ثمنوه ،ألى بعوض الوثمن المكاتوب ،ااوترى
نفسووه موون سوويده ينجوووم الكتابووة ،فووإ ا ألى منهووا اوويئا فقود فوودى بعاووه ،واكوووت البوواقي ليوور كاموول،
عني لو ألى رب نجوم الكتابة صار ثالثة أرباع عبد ،ما هو بعبد كامل فال جن .

"ويج ئه المدئر" المدير عني :معت عن لير ،عني قوا :غ ا م

فًن

حر.

عال ........:
أىنا

عال ........:

ال المدير

هر أنه جرى على أت حكمه حكم الوصية.

"واليصـــ " وهووو منوونوع ال؛صوويتين أو مسوولولهما تت هووذا ال اوور بعملووه" .وولـــد ال نـــا" جوون
أ اا تت هذا الوص

ال ار به.

"فــإن لــع يجــد مــن هــذ الدال ـ واحــدا" التووي هووي اإلطعووام ،والكسوووة ،والعت و " .صــام ال ـ أي ـام
متتابعـ " وال جوون الصوويام مو القوودرة علووى ال؛صوواا الووثالة :اإلطعووام ،والكسوووة ،والعتو  ،وبعووض
قواا لوه :صوم ثالثوة أ وام ،هوذا الكوالم موا هوو

العامة وأاباه العامة ىلنم بالصويام مبااورة ،يمون حنو
بصحي { َف َم ُن َل ُع َيج ُد َفصَيام َ َال َ أََّيـام} [المائـدة ]89:فوي قوراتة ايون مسوعول ممتتابعوات" "صـام
ال ـ أيــام متتابع ـ " كمووا فووي ق وراتة ايوون مسووعول وهووي صووحيحة ق وراتة ايوون مسووعول ،وحكمهووا حكووم

الحدى

الصحي  ،لي

عال ........:

حكمها حكم القراتة.
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عال ........:

ال ىلنم..........

"صام ال

أيام متتابع  ،ول فان الحان عبدا لع يكفر بغير الص م" تنه ال ملب ،فكي

كفر

باإلطعام الذي مقتاواه المواا ،أو بالكسووة ،ومون مقتاواها الملوب ،أو العتو وهوو كوذلباق موا بقوي
بالنسبة له غال الصيام.

"لع يكفر بغير الص م ول حن وه عبد فلع يصع" أ عفر الصيام ،حن

لنمه الصويام ،حنو

وهوو

عبوود لنمووه الصوويام" ،ول ـ فــان الحان ـ عبــدا لــع يكف ـر بغيــر الص ـ م" مووا عنووده غال فصوولة واحوودة
الصيام ،فحن

وهو عبد لنمه الصويام "فلع يصع حتى عتق فعليه الصـ م ،وال يج ئـه غيـر " عتو

وملب صار من اتلنيات ،هل قاا :أطعم عشرة مساكين وقد لنمه الصوم ،لكن هل العبرة بالحاا

أو بالمآاا الذي مشى عليه المفل

أت العبرة بالحاا ،قد قوا قا ل :أنه كفر بما هو أنف لغيوره،

الصوم الزم ما ىنتف به أحد ولذلب أفرعن ليره ،فإ ا أرل أت كفر بما هو أفال مون لوب وأنفو
مم ووا نفع ووه متع وودي س ووا أت كف وور ب ووه ،و ا ك ووات الحانو و
الكفارات المالية ،فهل قاا :غت اتنف

عني فال

م وون وي الهيئ ووات ال ووذىن ال ت ووفثر ف وويهم

العبد الذي عت هل اتنف أت كفور بالصويام

تن ووه ال ًب ووه للم ووااا ف ووإ ا قي وول ل ووه :أطع ووم عشو ورة مس وواكين حلو و

مسكين ،ما ىهمه هذا.

لكوون لووو قيوول لووه :صووم ثالثووة أ ووام مووا حل و

ألو و

م ووين وأطع ووم عشو ورة آال

تت هووذه النوعيووات الصوويام علوويهم أا و موون حموول

الجباا ولذلب أفطً من أفتى ال؛ليفة ،وقد وجوب عليوه كفوارة ،فيسوتطي أت عتو رقبوة ،يول رقابوا،
فًفتاه بالصيام ،قاا :غت االعتا ما ىرلعه قالر وموسر ،ع
وفطً العلمات قاطبة من أفتاه يذلب.

"ويكفـر بالصـ م مــن لــع يفضــل عــن ق تــه وقـ ت عيالــه و مــه وليلتــه" عنووي فووي ىومووه ليلتووه مثوول
صدقة الفطور مقودار موا كفور بوه غ ا زال عون قوتوه وقووت عيالوه ومون موونهم فوي ىوموه وليلتوه ،زال
عنه مقدار ما كفر به ،زال عنده فمسة عشرة كيلو كفر ،لكن ما لم كن ال ان د يهذا المقدار كفر

بالصوم.

"ومــن لــه ار ال غنــى لــه عــن ســكناها" الوودار حاجووة أصوولية ،قوواا :ب و الوودار وكفوور كفووارة مووين

باإلطعام أو الكسوة أو العت ا حاجة أصلية" .ومن له ار ال غنى له عن سكناها ،و ابـ يحتـاج
إلى رف بها" وكذلب هذه حاجة.

"وبا م يحتاج إلـى بدمتـه أجـ أ الصـيام فـ الكفـارة" مون كوات عنوده لار بمليووت ،واحتواإ غليهوا،
والكفارة ما ة رااا ،هل نقوا :طعم وال صوم ،ما عنده ايت طعم به غال هذه الدارا

عال ........:
ما اا
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عال ........:

تت ال وودار حاج ووة أص وولية وبيعه ووا م وون أج وول الكف ووارة في ووه مش ووقة علي ووه ،و ال بإمكان ووه أت ىبيو و ال وودار

واشووتري ينصو

بالكفارة.

قيمتهووا ،واتوسو بالنصو

الثوواني ومنهووا الكفووارة ،لكوون ال ىلوونم يووذلب أجونأه الصوويام

"ويج ئه إن أععع بمس مساكين ،وفسا بمس " اتصل غطعوام عشورة مسواكين أو كسووتهم ،لكون
قاا :أنا عنودي طعوام فمسوة مسواكين ،وعنودي كسووة فمسوة مسواكين ،جون أم موا جون ا جون
على ما هب غليه المفل

"ويج ئه إن أععع بمس مساكين وفسا بمس ".

"وإن أعتق نصف عبدون أو نصف أمتين أو نصف عبد وأم أج أ عنه".
عال ........:
ما اا

عال ........:
عني المكاتب بقي عليه نص

عال ........:

الكتابة ،ومكاتب آفر بقي عليه نص

المكاتبة.

جن أم ما جن ا
عال ........:
ال ،هنوواك مكاتووب واحوود يووذا بعووض نجوووم الكتابووة ،هووذا مكاتووب لف و النص و  ،ومكاتووب آفوور لف و

النص

؛رإ على ما كره هنا "وإن أعتق نصف عبدون أو نصف أمتين أو نصـف عبـد وأمـ
ع

أج أ عنه".

عال ........:
فصل ان ر المغني.
في كالمه ما ع

"وإن أعتق نصف عبد وأععع بمس أو فساهع لع يج ئه"؛ تت هوذا ال صول أت ىلعفو مو هوذا،
العت م اإلطعام ما ىندرجات في ٍ
سلب واحد ،ب؛ال عت النصفين أو الكسوة م اإلطعام.
"ومن بل ف الص م" يدأ صام ىوم " .ع أيسر لع يكن عليـه اليـروج مـن الصـ م إلـى العتـق أو

اإلععام إال أن يةا " لفل فوي الصويام صوام ىوموا وهوو معسور ،ثوم ل عموا أكمول صووم اليووم وجود موا
طعم منه أو كسو منه ،قالوا" :لـع يكـن عليـه اليـروج مـن الصـ م إلـى العتـق أو اإلععـام إال أن

يةا " تنه ألى ثل

الكفارة ،ما الفر يين قولوه هوذا ،وبوين "لـ حنـ وهـ عبـد فلـع يصـع حتـى

عتق فعليه الص م ال يج ئه غير " فيه فر ا
عال ........:

ال ،الذي ما ارعه أهوت ،الذي ما ارعه أسهل.
عال ........:
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عال ........:

لكن هذا وجب عليه كفارة ما وجد ما كفر به غال الصيام فصام ىوم ،وبقي ىومين ،قواا :أنوا أطعوم
عشرة مساكين ،ما الفر يين هذه المسًلة وتلبا

عال ........:
ما ا ا

عال ........:

طيب.

عال ........:

و اك له عذر ،وانتفى العذر.
عال ........:

نعم.

عال ........:
تنه ما ملب ،وال ستطي أت قتر

ما ستطي أت قتر

العبد تنه ال ملب.

عال ........:
ما اا

عال ........:

طيب.

عال ........:
ال ،غت ن رت غليها من هذه الحيثية أت هذا صام بعض ما وجب عليه ،قلنا :غت اتولوى أولوى مون

الثانية.

عال ........:

أىنا

عال ........:

غ ه ،لكن و اك لما ا ما ىرج وقد انتفى السبب ،انتفى العذرا
عال ........:

وهووذا لمووا اوورع فووي الصوويام وجب و
شرع.
ال ،تحرر هذا ،موجولا
عال ........:

فعووال ،أنووا عنوودي الووذي اوورع فووي الصوويام أم وره أ ووي مموون لووم
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تجيت به الدر القالم.
اللهم صل على محمد.
عال ........:
تت ماراة ما أعتق  ،هي أم ولده غيراهيم ،هي أعتق

لما جاتت بإيراهيم اين النبي -عليه

الصالة والسالم-ا استمرت ولم تصر من أمهات المفمنين.
عال ........:

من أجل الترفلا

1

