ﮐﻔﺎرات
در اﺳﻼم ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺮﯾ ﻤﻪھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻋﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾ ﻤﻪھﺎ ھ ﻤﺎن ﮐﻔﺎراﺗﻨﺪ؛ ھ ﻤﺎﻧﻨﺪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻣﺴﻠ ﻤﺎن ،ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﺘ ﻤﻨﺪان و ...در ﻣﻮاردی ھﻢ ،ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
روزهداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای روزهدار در ﭘﯽ دارد .اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎرات ،ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘ ﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺳﻼم
ﺑﺮای آزادی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ،آزاد ﺷﺪن آﻧﺎن از راه ﮐﻔﺎرات اﺳﺖ.
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اﻗﺴﺎم ﮐﻔﺎرات
ﮐﻔﺎرات ﭼﮫﺎر ﻧﻮﻋﻨﺪ:
ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺨﯿ ّﺮه
ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺨﯿ ّﺮه و ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﮐﻔﺎره ﺟ ﻤﻊ

ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﮐﻔﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ادای آنھﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻔﺎرات ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋ ﻤﺎل زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ظﮫﺎر ،ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ از روی ﺧﻄﺎ و اﻓﻄﺎر ﻗﻀﺎی روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ از زوال ظﮫﺮ .ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮرد اول و دوم ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪه آزاد ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از آن ،دو
ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﺷﺼﺖ ﻓﻘﯿﺮ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺮای ﻣﻮرد ﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ده ﻓﻘﯿﺮ ﻏﺬا دھﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﺳﻪ روز ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد.

ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺨﯿ ّﺮه
ﮐﻔﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ در اﻧﺘﺨﺎب ھﺮ ﮐﺪام آزاد اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ھ ﻤﺎن ،وظﯿﻔﻪاش ادا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻔﺎرات ﺑﺮای اﻋ ﻤﺎل زﯾﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻓﻄﺎر ﻋ ﻤﺪی روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺬر و ﻋﮫﺪ و ﺑﺮای آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ،ﻣﻮ ی ﺳﺮش را در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺒﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﻔﺎره ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪه ،دو ﻣﺎه روزهداری ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻏﺬا دادن.

ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺨﯿ ّﺮه و ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﯿﻦ ادای ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﮐﻔﺎره ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از آنھﺎ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎره دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﺎرات ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋ ﻤﺎل
اﺳﺖ:
ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺴﻢ ،ﺑﺮای آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻣﻮی ﺳﺮش را ﺑَﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ )ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺎ ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﺧﻮنآﻟﻮد ﮐﻨﺪ( و ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ
در ﺳﻮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ھ ﻤﺴﺮش ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﮑﻠﻒ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻨﺪهای را آزاد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ده ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻏﺬا دھﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮد.

ﮐﻔﺎره ﺟﻤﻊ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﻔﺎره ﺑﺎ ھﻢ ادا ﺷﻮﻧﺪ .آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪه ،دو ﻣﺎه روزهداری ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻏﺬا دادن.
ﮐﻔﺎره ﺟ ﻤﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋ ﻤﺎل اﺳﺖ :ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ از روی ﻋ ﻤﺪ و ﺳﺘﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻋ ﻤﺪی روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎر ﺣﺮاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﺧﻮردن.
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ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
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ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﻠﯿﺎت ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ص.۶۶-۶۵

