الشريعة اإلسالمية وعلومها

الكفارات رحمة من رب األرض والسماوات
د /سعيد عامر

(*)

الكفارات:

جم�ع كف�ارة ،وهي ما ُكفر به من صدقة وصوم ،ونحوهما ،وس�ميت الكفارة
بهذا االسم ألنها تَ ْك ُفر الذنب وتستره(.)1
ق�ال اإلمام النووي -رض�ي الله عنه :-الكفارة من ال َكف�ر -بفتح الكاف -وهو
الس�تر؛ ألنها تس�تر الذنب وتذهبه ،هذا أصلها ،ثم استعملت فيما وجد فيه صورة
مخالفة أو انتهاك ،وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره(.)2
والكفارة :هي األفعال التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة،
ً
طريقا لتكفير ذنوب ومخالفات شرعية ،ومن ذلك:
قال الله تعال�ى:ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ

(المائدة)89 :
وروى اإلم�ام البخ�اري م�ن حديث عبد
الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه -قال :قال

رس�ول الله ﷺ« :وال تَسْ �أَل ا ِإلمَا َر َة  ...وإِ َذا
َحلَ ْف َ
ي�ن َف َرأَي َْت َغيْ َرهَ �ا َخيْ ًرا مِ نْهَا
�ت َعلَى يَمِ ٍ
َفأْتِ الَّذِي ُه َو َخيْ ٌر ،وكَ ِّفر َع ْن يَمِ ي ِن َك»(.)3
يقول اإلمام األكبر محمود ش�لتوت رحمه
الل�ه :إن اإلنس�ان -بما ُركب في�ه من قوتي
الشهوة والغضب -عرضة للوقوع في الذنوب
والس�يئات بمخالفة أوامر الخير والطاعات،
وال يس�لم من ذلك إال بعصمة من الله تَحُو ُل
بينه وبين ش�هوته وغضب�ه ،ومن رحمة الله
بالمؤمن أن ش�رع له وسائل كثيرة إذا فعلها
وقام بها على وجهها طهرت نفسه من أدران

(*) الأمني العام امل�ساعد للدعوة والإعالم الديني مبجمع البحوث الإ�سالمية.
( )1راجع التعريفات الفقهية ،حممد الربكيتي .دار الكتب العلمية ،بريوت طـ2003 :م� ،صـ .178
( )2املجموع .دار عامل الكتب ،طـ2003:م ،حتقيق حممد جنيب املطيعي (.)236/6
( )3فتح الباري ،616/11 :دار الريان للرتاث ،طـ1987:م.
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المعصية الس�ابقة ،وقويت على طرد بواعث
المعصي�ة الالحقة ،وبذلك يحصل على عالج
ما وق�ع ،وعلى الوقاية مم�ا يتوقع ،ولو تنبه
المؤمن إلى تلك الوس�ائل العالجية الوقائية،
وامتث�ل إرش�ادها ،ألقب�ل عل�ى الل�ه طاه ًرا
وراضيًا مرضيًّا ،وألقبل الله عليه عف ًوا كريمًا
غفو ًرا رحيمًا ،وهذه الوس�ائل التي ش�رعت
عالجًا للذنوب ووقاية منها هي المعروفة في
لسان الشرع باسم «الكفارة»(.)4
والكف�ارات تؤدي إلى حس�ن العالقة بين
المسلم وربه ،فال ييأس حال ارتكاب الذنوب
والعصي�ان ،ولهذا قض�ت الحكمة اإللهية أن
يكون لذنب المؤمن كفارة تغطيه وتس�تره،
وتمحو آثاره ،ويعالج أخطاءه ،فيعود المسلم
إل�ى رب�ه بع�د أداء الكفارة صافيً�ا مطمئن
القلب ،مستريح البال.
فالل�ه عز وجل كلف عب�اده تكليف ابتالء
واختبار ،فقال( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ) (الذاريات.)56 :
وركب الله عز وجل في اإلنسان من الغرائز
والحاجات ما يتم به االبتالء واالختبار ،وبعث
الله األنبياء والمرسلين ،وأنزل لهم الكتب تبين
لهم منه�اج عملهم ،وكتب عليهم الحس�نات
والسئات ،وأحصى أعمالهم ليجازيهم عليها،
فعامله�م إذا أثابوا بفضله وكرمه وإحس�انه
فضاعف لهم الحسنات ،ورفع لهم الدرجات،
وعاملهم إذا أساءوا بعدله ،قال تعالى :ﱹ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ

(األنعام)160 :
وروى اإلمام البخاري ومس�لم من حديث
سيدنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-
عن النبي ﷺ فيم�ا يرويه عن ربه عز وجل،
قال« :إ َّن الل َه كَتَبَ الحَسَ �نَاتِ والسَ �يَئِّاتِ  ،ث ُ َّم
بيَّن َذ ِل َكَ ،ف َم ْن هَ َّم ِبحَسَ �نَ ٍة َفلَ ْم يَ ْع َملْهَا كَتَبَهَا
الل ُه لَ ُه عِ نْد َه حَسَ �نَ ًة كَامِ لَ� ًة ،وإِ ْن هُو هَ َّم ِبهَا
َف َعمِ لَه�ا كَتَبَهَا الل ُه عَ� َّز َو َج َّل لَ ُه عِ نْد ُه ع َْش� ُر
ْف إِلَى أ َ ْ
ضع ٍ
حَسَ �نَاتٍ إلى سَ �ب ِْع مِ ئ ِة ِضع ٍ
َاف
كَثِي َرةٍَ ،و َم ْن هَ َّم ِبسَ �يِّئَ ٍة َفلَ ْم يَ ْع َملْهَا كَتَبَهَا الل ُه
لَ ُه عِ نْد ُه حَسَ نَ ًة كَامِ لَ ًةَ ،ف ِإ ْن ُه َو هَ َّم ِبهَا َف َعمِ لَهَا
كَتَبَهَا الل ُه َع َّز َو َج َل لَ ُه سَ يِّئَ ًة َواحِ َد ًة»(.)5
ث�م إن الل�ه تعال�ى م�ن فضل�ه ورحمته
بعباده أن جع�ل لهم مع ذلك كف�ارات ِللَّ َم ِم
والذن�وب والخطاي�ا واآلث�ام إن ه�م ألم�وا
بمعصية ففعلوها؛ فالمس�لم ال يبتلى بشيء
م�ن الذنوب والمعاصي إال جع�ل الله له منه
فرجً�ا ومخرجً�ا ،بعضها بالتوب�ة وبعضها
ب�رد المظال�م والقصاص ،وبعضه�ا بأنواع
الكفارات حتى يعود المس�لم إلى ربه طائعًا
مختا ًرا ،فرحًا مسرو ًرا.
والكفارات فيها معنى العقوبة لكونها شرعت
أجزية ألفعال فيها معنى الحظر ،ككفارة الفطر
في رمضان ،وفيها معنى العبادة؛ لكونها تتأدى
بالصوم والصدقة ،وهي قرب ،ككفارة الظهار،
يقول الخطيب الشربيني :وهل الكفارات بسبب

( )4الفتاوى .الإمام الأكرب حممود �شلتوت ،217 :دار العامل العربي ،ط2018:م.
( )5فتح الباري ،331/11 :رقم [.]6491
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ح�رام زواجر كالح�دود والتعازي�ر ،أو جوابر
للخل�ل الواقع ،وجه�ان ،أوجههم�ا الثاني كما
رجحه ابن عبد السلام؛ ألنها عبادات ،ولهذا ال
تصح إال بالنية(.)6
الكفارات عامة وخاصة:

هذا ،وإن الكفارات تنقس�م إلى قس�مين،
كفارات عامة ،وكفارات خاصة.
اً
أول :الكفارات العامة أو مكفرات الذنوب:

وال �ك �ف��ارات ال�ع��ام��ة تنقسم إل��ى أرب�ع��ة
أقسام:

القس�م األول :الطاع�ات الت�ي يؤديه�ا
المسلم ،فتكفر الذنوب والخطايا ،ومنها:
صي�ام التط�وع ،ففي الحدي�ث المتفقعليه من حديث أبي س�عيد الخدري -رضي
الل�ه عن�ه -قال :قال رس�ول الل�ه ﷺَ « :م ْن
يل الل� ِه ،بَا َع َد الل� ُه ِب َذ ِل َك
َ
ص�ا َ َم يَومًا فِ ي سَ � ِب ِ
ً ()7
اليَ�و ِم النَّا َر مِ � ْن َوج ِْه� ِه سَ �بْعِ ي َن َخ ِريفا»
وصدقة التطوع ،وإغاثة الملهوف ،والس�عي
عل�ى األرملة ،وكفالة اليتي�م ،وقضاء حوائج
الناس ،والسعي في الصلح بينهما ...إلخ.
قال تعالى:ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ (البق�رة)271 :
ونجد ه�ذا النوع كثي� ًرا في الق�رآن الكريم،

وفي السنة النبوية المطهرة.
وروى اإلمام مس�لم وأب�و داود والترمذي
والنس�ائي وابن ماجه عن أبي قتادة -رضي
الله عنه -قال :قال رس�ول الله ﷺِ :
«صيَا ُم
َع َر َف َة ،إِنِّي أ َ ْحتَ ِس�بُ َعلَى الل ِه أ َ ْن يُكَ ِّف َر السَّ نَ َة
ص� ْو ُم يَ ْو ِم
التي بَعْدهَُ ،و َ
الت�ي َقبْلَه ،والسَّ �نَة ِ
ِ
َ
َ
ع ُ
َاش� َو َرا َء ،إِنِّي أ ْحتَ ِس�بُ َعلَى الل� ِه أ ْن يُكَ ِّف َر
التي َقبْلَهُ»(.)8
السَّ نَ َة ِ
فع�ل الفرائض كالصل�وات المكتوبات،وصالة الجمعة :روى اإلمام مسلم من حديث
أب�ي هري�رة -رض�ي الل�ه عنه -أن رس�ول
«الصلَ َو ُ
ْ�س والجُم َع ُة
الله ﷺ ق�ال:
ات ال َخم ُ
َّ
إلَ�ى الجُم َع ِة كَ َّفا َر ٌ
ات ِلمَا بَيْنَهُ� َّن مَا لَم ت ُ ْغ َش
الكَبَائِ�ر»( )9والح�ج المب�رور ،والصي�ام،
والصدقة ،والوضوء ،إلخ.
القسم الثاني :الترك.

الت�روك التي في اجتناب نوع منها تكفير
لن�وع آخ�ر ،ككبائ�ر الذن�وب والموبق�ات،
ف�إذا اجتنب�ت الكبائر تعب�دًا وامتث�الاً ألمر
الله ،كف�ر الل�ه باجتنابها صغائ�ر الذنوب،

ق�ال تعال�ى :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝﱸ (النس�اء ،)31 :وق�ال ع�ز

وج�ل :ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﱸ (النج�م.)32 :

( )6مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب ال�رشبيني ،دار الكتب العلمية ،ط2000 :م.)40/5( ،
( )7البخاري برقم( )2840وم�سلم برقم (.)1153
(� )8أخرجه الإمام م�سلم برقم .)1162/196( :و�أبو داود برقم ،)2425( :والرتمذي برقم )767( :والن�سائي برقم )2383( :وابن ماجه برقم:
(.)1730/1713
( )9م�سلم برقم (.)209
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وق�ال تب�ارك اس�مه :ﱹﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ

(الشورى)37 :
واجتناب المس�لم للكبائ�ر والموبقات
فضًل�اً ع�ن تكفي�ره الصغائر ،فالمس�لم
مث�اب بتجنب�ه ،روى البخ�اري في األدب
المف�رد والترم�ذي واب�ن ماجه ع�ن أبي
هريرة -رضي الله عنه -قال :قال رس�ول
الله ﷺ« :مَ� ْن يَأ ْ ُ
�ي َ
ال
خم ُ
ْس خِ َ
ص ٍ
خذ مِ ن ْ ِ
َفيَ ْعمَ�ل ِب ِه َّن أ َ ْو يُعَل ُم ُه َّن مَ� ْن يَ ْعمَل ِب ِه َّن؟»
قال :قلت :أَنَا يا رسول الله ﷺ قالَ :فأ َ َ
خ َذ
ارم
ِبيَدِي َف َع َّد ُه َّن فِ يهَا ،ث ُ َّم َقال« :اتَّ ِق المَحَ ِ
تَكُ� ْن أَعْب َد النَّ�اس ،وا ْر َ
ض ِبمَا َقسَ � َم الل ُه
لَ َ
ار َك
�ك تَكُ ْن أ َ ْغنَى النَّاس ،وأَحْ ِس� ْن إِلَى جَ ِ
اس مَا تُحِ بُّ ِلن َ ْف ِس َ
�ك
تَكُ ْن ُمؤمِ نًاَ ،وأَحِ بَّ للن َ ِ
تَكُ ْن مُسْ � ِلمًا ،ولاَ تُكْثِر َّ
الضحِ ك ،ف ِإ َّن كَث ْ َر َة
َّ
الضحِ كِ تُمِ ُ
يت ال َقلْبَ »(.)10
القسم الثالث :الصبر على المصائب
والم ِل ّمات:
ُ

فالصب�ر عل�ى المك�روه ال�ذي يصي�ب
المس�لم ف�ي بدن�ه أو مال�ه أو ول�ده يكفر
الذن�وب والخطاي�ا ،روى اإلم�ام مس�لم من
حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-
ُصابُ
أن النب�يﷺ قال« :مَ�ا مِ ْن م ُِصيبَ� ٍة ي َ
ِبهَ�ا المُسْ � ِل ُم إِلاَّ كفر ِبهَا َعنْهَُ ،حتَّى َّ
الش�وكَة
ي َُشاكهَا»(.)11
وفي رواية« :مَ�ا مِ ْن مُسْ � ِل ٍم ي ُِصيِبُ ُه أ َ َذى،

َش� ْوكَ ٍة َفمَا َف ْو َقهَ�ا ،إِلاَّ كَ َّف َر الل ُه ِبهَا سَ �يِّئَا ِت ِه
ط َّ
ط َعنْ ُه ذُنُوبَهُ ،كَمَا تَ ُح ُّ
َو َح َّ
الش َج َرة َو َر َقهَا».
وفي الحديث المتفق عليه ،عن أبي سعيد
الخ�دري وأبي هري�رة -رضي الل�ه عنهما-
أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول« :مَا ي ُِصيبُ
ص ٍبَ ،ولاَ سَ � َق ٍم ،ولاَ
ص ٍب َولاَ َو َ
ال ُم ْؤمِ � َن مِ ْن نَ َ
حُ� ْز ٍنَ ،حتَّ�ى الهَ� َّم يهمُّ�ه ،إِلاَّ كف َر َعنْ� ُه مِ ْن
سَ يِّئَا ِت ِه»(.)12
والوص�ب كالم�رض ،وقيل :ه�و المرض
اللازم ،ومن�ه قول�ه تعال�ى :ﱹﭿ ﮀ
ﮁﱸ (الصافات )9 :أي الزم ثابت.
والنصب :التعب ،والس�قم ،بفتح الس�ين
والق�اف ،وبض�م الس�ين وإس�كان القاف،
لغتان ،وه�و طول الم�رض ،والحزن :بفتح
الح�اء والزاي ،قال ع�ز وجل :ﱹﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﱸ (فاطر )34 :وبضم الحاء وسكون
الزاي ،ق�ال تعالى:ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﱸ (يوسف.)84 :
والغ�م :ك�ربٌ يح�دث للقل�ب بس�بب ما
حصل ،والهمُّ :ما ينشأ عن الفكر فيما يتوقع
حصوله مما يتأذى به.
روى اإلم�ام الترم�ذي ع�ن أب�ي هري�رة
-رض�ي الله عنه -أن رس�ول الل�ه ﷺ قال:

( )10البخاري يف الأدب املفرد برقم ( )252والرتمذي ( )3305وابن ماجه (.)4217
( )11الإمام م�سلم برقم (.)5317
( )12الإمام البخاري برقم ( )5318والإمام م�سلم برقم (.)1992
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«يق�ول الل ُه َع َّز َوجَ� َّلَ :م ْن أ َ ْذهَ ب ُ
ْ�ت َح ِبيبَتَي ِه،
صبَ� َر وا ْحتَسَ �بَ  ،لَ� ْم أ َ ْر َ
ض لَ� ُه ث َ َوابًا دُو َن
َف َ
ال َجنَّ ِة»(.)13
القسم الرابع :التوبة النصوح.

هذا القس�م ،من رحمة الله عز وجل أنه ال
يترك ب�ه ذنبًا إال غفره ،حت�ى أعظم الذنوب
وهو الكفر ،ف�إن التائب منه يكفر عنه ما قد
سلف ،قال عز وجل :ﱹﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ (األنف�ال:
 ،)38وكذلك من أذنب في اإلسلام ذنبًا وإن
عظم ،فإنه يكفر بالتوبة.
قال تعالى:
ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ

(الزمر)53 :
والتوبة هي العود والرجوع عن المعصية،
والندم واإلقالع عنها ،والعزم على عدم العودة
إليها إذا قدر.
والصلة بين الكفارة والتوبة أن كلاًّ منهما
بمش�يئة الل�ه تعالى س�بب لمغف�رة الذنب،
والكف�ارة مش�روعة باتفاق الفقه�اء ،وهي
واجب�ة جب� ًرا لبع�ض الذن�وب والمخالفات
الشرعية ،واآليات واألحاديث في ذلك كثيرة.
وصلى الله وس�لم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.

❊❊❊
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