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Abstract 

Legislation of expiation with current special specifications and conditions 

has been accomplished only in Islamic law and the necessity of expiation in 

some sins and crimes based on jurisprudential teachings confirms that it is a 

punishment and also the interpretations used in the Quran, the Sunnah, and 

the words of Islamic jurists indicate that it is a punishment. Although, 

because of some specific conditions such as intention of Proximity to Allah 

it is also considered a kind of servitude. The outstanding specification of 

expiation is its lack of external executive guaranty, therefore it is considered 

a crime by itself. Expiation has different kinds and causes. According to law, 

some of the causes of expiation are regarded as crime and they have official 

guaranty. Some others, in spite of being sin, are devoid of external executive 

guaranty and some others include unintentional deeds or missed prayers 

which are not considered sin. The goals of canonization of expiation are 

mostly aimed at correcting and rehabilitating the criminal. Of course, some 

of the social objectives of canonization of expiation in Islamic criminal 

policy ultimately lead to a reduction of crime in the society. Therefore, this 

divine duty must be popularized through implementing educational and 

cultural programs. By specifying the place of expiation and its functions in 

Islamic jurisprudence, this article attempts to examine the feasibility of 

penalizing expiation as a manifestation of legal penalties in the penal system 

of Iran and to suggest this entity as a complementary punishment to the 

original ones.   
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 یسنج امکان وفقه اسالمی  در ارهفک جایگاه

 ایران حقوقر د آن انگاریرکیف

 *جمال بیگی

 یرانمراغه، ا ی،واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالم ی،حقوق جزا و جرم شناس یگروه آموزش یار،دانش
 (14/02/1399؛ تاریخ پذیرش: 1398/ 17/09تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 برخوی  در کفواره  وجوو   و گرفته صورت اسالم حقوق در تنها فعلی خاص شرایط و خصوصیات با کفاره نهاد تشریع

 ایفقهو  کوالم  و سونت  قورآن،  در کاررفتوه  بوه  تعابیر و ستا آن بودن جزا مؤید  فقهی یها آموزه ۀپای بر جرائم و گناهان

 عبادت نوعی ت،قرب قصد مانند خاص شرایط برخی وجو  دلیل به هرچند دارد. داللت آن بودن مجازات بر هم اسالمی

 کیفوری  خوود  نووعی  رو ازایو   و است آن در بیرونی اجرایی ضمانت فقدان ،هکفار بارز خصوصیت. رود می شمار به هم

 و شوود  موی  محسوو   جرم قانون طبق کفاره موجبات از برخی دارد. متعددی موجبات و اقسام کفاره. شود یم محسو 

 شامل دیگر برخی و بوده بیرونی اجرای ضمانت فاقد بودن، گناه باوجود دیگر برخی است. رسمی اجرای ضمانت دارای

 بزهکوار  شخص متوجه شتریب کفاره، تشریع اهداف. شوند نمی محسو  گناه کهاست  شده فوت عبادات یا سهوی اعمال

 اسوالم  جنوایی  سیاسوت  در کفواره  تشوریع  در هم اجتماعی اهداف برخی البته .اوست تربیت و اصالح جهت در و بوده

 بایستی آموزشی، و فرهنگی های برنامه با رو ازای  و شود می منجر جامعه در بزهکاری کاهش به تینها در که دارد وجود

 اسوالمی،  فقوه  در نهاد ای  کارکردهای و کفاره جایگاه تبیی  با کوشد یم مقاله ای  کرد. همگانی را الهی تکلیف ای  ادای

 عنووان  بوه  را آن و دهکور  یسونج  امکوان  ایران حقوقی نظام در شرعی کیفرهای از ای جلوه عنوان به را کفاره انگاری کیف

 .کند پیشنهاد اصلی یها مجازات مکمل

   واژگان كلیدی

 .ایران کیفری نظام کفاره، مستوجب گناهان کفاره، اسالمی، فقه کفاره، مستوجب جرائم
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 مقدمه. 1

 استفاده با جزایی، معمولی تدابیر و بیرونی اجرای ضمانت ر  عالوه ،اسالم جنایی سیاست در

 بوه  جرم با مبارزه در را او وجویند  می استعانت نیز شخص خود از درونی اجرای ضمانت از

 محسو  درونی اجراهای ضمانت از یکی خودکیفری یک عنوان به کفاره . طلبند می همراهی

 حاصل نتایج و کند یم فراهم جرم با مقابله در را تری وسیع ۀزمین نهاد ای  از استفاده و شود یم

 ،ردیو گ یمو  صوورت  مجوازات  اجورای  در او مشارکت و بزهکار خود ۀاراد و عزم با که  آن از

 در. اسوت  شوده  ی نو یب شیپو  رسمی کیفری های واکنش اجرای برای که است نقشی از مؤثرتر

 قصود  و بووده  عبادت جمله از و رمجازیغ اعمال ارتکا  از حاصل نقصان جبران کفاره واقع

 :هستیم اصلی پرسش چند به  پاسخ پی در نوشتار ای  در. است شرط آن در قربت

 چگونه اسالمی حکومت .2 داد؟ قرار دیگر یها مجازات جایگزی  توان می را کفاره آیا .1

شوت  بنوده در   ندا موضووعیت  سبب هب. 3 کند؟ قانونمند موضوعه قوانی  در را کفاره تواند می

 در کفواره  نکهیا به نظر. 4 ؟ساخت آن جانشی  رای زندان کردن آزاد توان می آیا زمان حاضر،

 دارد؟ وجودن آ انجام به افراد الزام امکان ،است عباداتۀ زمر

 از کیو  چیهو  در حوال   به تا ولی، شده ی نیب شیپ اسالم جزایی نظام در کفاره نکهیا دلیل به

 از پیشگیری در مؤثری هایاثر دارای ر،دیگ سوی از و است نشده اشاره بدان موضوعه قوانی 

 و مفواهیم  اول قسمت در. رسد یم نظر به ضروری آن بررسیرو  ازای  ،ستا آن تکرار و جرم

 خصال آن، یها یژگیو و کفاره تشریع اهداف کفاره، ۀپیشین بر مشتمل مقاله نظری چارچو 

 شرع در که گناهانی دوم قسمت در است. شده تبیی  کفاره اقسام و آن های جایگزی  و کفاره

م سوو  قسومت  در است. هشد یبررس تفکیک به ،شده  ینیب شیپ کفاره آنها برای اسالم مقدس

 چهوارم  قسومت  در شده است. اشاره فقه امامیه در کفاره مستوجب به جرائم جداگانه طور به

 پایان در و یبررس مخالفان و موافقان دیدگاه و ایران حقوق در کفاره انگاریرکیف یسنج امکان

 .است شده  ارائه موضوع تناسب به هاییپیشنهاد گیری، نتیجه ضم 

 موضوع نظری چارچوب و مفاهیم. 2

 و انواع کفاره ضروری است. ها یژگیو پیش از ورود به بحث اصلی، آشنایی با مفهوم، پیشینه،



  727 یرانآن در حقوق ا یفرانگاریک یسنج و امکان یکفاره در فقه اسالم یگاهجا 

 بسویار  معنوی  بوه  و مبال وه  ۀصوی   فعالوه،  وزن بر کفاره :. مفهوم كفاره و پیشینۀ آن2.1

 دلیول  و گویند را چیزی نهفت  و کردن مخفی پوشاندن، کفر، ۀریش از الکفاره .ستا پوشاننده

 فارسی فرهنگ در .کند یم زایل و محو پوشاند، می را گناهان که است ای  کفارات ینامگذار

(. در 1640: 2، ج1382، عمیود ) است شده معنی «شرعی اوامر از تخلف تاوان»د، کفاره، عمی

 شوده   وضوع  معی  گناهان برخی جبران برای شارع سوی از که است عقوبتی کفارهاصطالح، 

 عقوبوت  تخفیوف  یوا  سوقوط  موجوب  و پوشاند می را خطاها و گناهان آن کفاره گویی. است

 مال یا جسم به نسبت که است شرعی کیفر نوعی کفاره ،گرید  عبارت به. شود می آنها اخروی

 برخوی  تتمیموی  مجوازات  عنوان به کفاره گاهاَ اسالم جزایی فقه در و دشو می اعمال گناهکار

 (.  378: 1382)ایمانی،  است شده   ییتع جرائم

1تورات آسمانی کتا  دو در را کفاره ۀکلم ن،قرآ از قبل
2انجیل و 

 در .میکنو  یمو  مشاهده 

 صوورت  و شوده  اطوالق  کفاره عنوان آنها بر که شود یم پیشکش ییها یقربان و هدایا تورات

 که افرادی کشت  بر مبنی )ع(موسی حضرت دستور است. دهشن بیان خطایا ۀکفار از واضحی

 و عظویم  گنواه  ایو   تکفیور  و پوشاندن جهت واقع در ،بودند شده مرتکب را گوساله پرستش

 حضورت مسوی،،   آیوی   رد(. 30: 1389)یوسوفی،   اسوت  بووده  خداونود  از آمورزش  طلوب 

 نبوی  بور  فقط کفاره معتقدند و دانند یم ها انسانۀ هم برای عرفانی قربانی مظهر را )ع( عیسی

 خطایا بدنش و خون با باید و است قومشان گناهان ۀهم مسئول نبی چون ،است شده واجب

 ینیوابت  ۀکفوار  ۀنظریو  عنووان  بوه  دیدگاه ای  د.بپوشان را قومش معاصی و
 شوود  یمو  شوناخته 3

4یتیهود ادیان در کفارهۀ واژ هرچند(. 31: 1389)یوسفی، 
5مسیحیت و 

 دشو می مشاهده نیز 

 شوود  ینجوات محسوو  مو    مسوئلۀ  ویوژه  ی، بهحیمس اتیاله یکفاره از ارکان اساس ۀآموزو 

 به مسلمانان هجرت از پس اسالم دی  در کفاره واقعی تشریع (،143: 1393)مفتاح و ربانی، 

 شورایط  و خصال و موجبات و دقیق تشریع و لذا گرفته صورت قرآن تدریجی نزول و مدینه

                                                           
1. Torah. 

2. Gospel. 

3. Vicarious Atonement. 

4. Judaism. 

5. Christianity. 
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 آنها اوصاف وانیب قرآن در کفارات برخی (.33: 1389)یوسفی،  است شده کامل اسالم در آن

 در دیگور  برخوی  اما ظهار، ۀکفار و قسم شکست  ۀکفار خطایی، قتل ماننداست،  شده تشری،

 شوده  ذکور  آنهوا  اوصاف اسالمی روایات در و شده   ییتع سنت در و نشده اشاره بدانها قرآن

 اسوالمی  فقه در کفاره نهاد رسد می نظر به مراتب ای  به عنایت باد. عم قتلۀ کفار مانند است،

2امضایی ۀجنب و ستا 1یسیتأس صورت به
انود   پرداختوه  کفوارات  مبحوث  بوه  که آیاتی د.ندار 

 مائوده  ۀسور 95 ،89 ،45 آیات نساء، ۀسور 92 ۀآی بقره، ۀسور 196 و 184 آیاتاند از  عبارت

 مجادله. ۀسور 4 و 3 آیات و

 هموواره  و نشوده  بورده  نامی مجازات عنوان به کفاره از تاکنون ایران 3ۀموضوع قوانی  در

 مسولمانان  خوود  باطنی میل و اختیار با صرفاً و بوده بیرونی اجرای ضمانت هیچ بدون کفاره

 مجلوس  بوه  تصوویب  منظوور  به که اسالمی مجازات قانون نویس پیش در ت.اس دهش یم اجرا

 برشمرده قتل جرم یها مجازات از یکی عنوان به کفاره هرچند ،بود دهش ارائه اسالمی شورای

4بود شده
. لویک   دشو  مواجوه  حقوقودانان  از بسویاری  یهوا  مخالفت و اعتراض باهم  آن  که 

 سوؤال  زیور  را آن کارایی مسئله ای  و بود نکرده بیان آن پرداخت عدم برای اجرایی ضمانت

                                                           
1. Institutional. 

2. Signature. 

3. Statutes. 

 نفوس،  ۀدیو  بور  عالوه ن،مسلما فرد قتل در: »بود آمده سینو شیپ ای  چهارم با  از اول فصل 144-16مادۀ  در. 4

. دکنو  ذکور  حکوم  در قاتل بر تکلیفی عنوان به را آن است الزم دادگاه و ستا نیز قتل ۀکفار پرداخت به مکلف قاتل

 کوه  اسوت  ثابوت  جموع  کفواره  د،باش مؤم  مسلمان مقتول چه چنان عمد قتل در. 1: است زیر ترتیب به قتل ۀکفار

 و اول مواه  ۀفاصول  بودون  قمری یها ماه از ماه دو روزه و آن امکان صورت در برده یک کردن آزاد از است عبارت

 که یدرصورت عمد قتل  یهمچن و عمد شبه و محض از اعم خطا قتل در. 2. مسکی  60 اطعام و دوم ماه روز اولی 

 مباشورت  صورت در تنها قتل ۀکفار. 1 ۀتبصر. است واجب ذکرشده مورد سه از یکی ،نباشد مؤم  مسلمان مقتول

 که یدرصورت ،است ثابت نیز مجنون و نابالغ قتل در کفاره .2 ۀتبصر. نیست واجب تسبیب موارد در و است قتل در

 قتول  در شرکت موارد در. 3ۀ تبصر. باشد شده دمیده آن در روح که جنی  قتل در  یهمچن و باشد اسالم به محکوم

. اسوت  قاتول  ۀعهد بر کفاره قتل بر اکراه موارد در. 4 ۀتبصر. است واجب کفاره مستقالً قتل در مباشران از یک ه بر

 کفاره وجو  .6 ۀتبصر. نیست ثابت کفاره ،است بوده قصاص مستحق یا الدم مهدو مقتول که مواردی در. 5ۀ تبصر

 «.گردد نمی محسو  میت دیون از و گردد می ساقط قاتل فوت صورت در و است تکلیف یک
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 شوود  می مشاهده عربستان جزایی قانون در اسالمی، کشورهای جزایی قوانی  بی  در. برد می

 شوده  اجباری و الزامی آن پرداخت ،قتل جرم های مجازات از یکی عنوان به کفاره وضع با که

عبوارت   اسوالمی فقه در ی سیتأسمثابۀ کیفر  ترتیب کفاره به (. بدی 65: 1365)گرجی،  است

انجوام  کوه   یگنواه  سبب و مانند آن، به یو انجام عمل شرع یاست از پرداخت صدقه، قربان

از آن ، پوشواند  میو آن را از انسان  سازد میعمل، آثار گناه را محو   یاست و چون ا گرفته 

نُوا وَاتََّقَوْا لَکَفََّرْنَا عَنْهُمْ وَلَوْ أَنََّ أَهْلَ الْکِتَابِ آمَ»سورۀ مائده  65یۀ شود. در آ یمتعبیر  «کفاره»به 

 .است کاررفته بهاز گناهان و برداشت  عقوبت  یپوش چشم یبه معنا زین «ئَاتِهِمْیسَ

 ،است مشهود کفاره تشریع اهداف در آنچه :آن یها یژگیو و كفاره 1عتشری اهداف. 2.2

 برای نفعی ظاهر  به و است عاصی و بزهکار به توجه شتریب مجازات ای  اهداف که است ای 

 هموراه  بوه  جامعوه  بورای  زیوادی  منافع تینها در کیفری خو ای  البته ،ندارد جامعه و دیده بزه

هور حوال     ت. بوه اسو  بووده  مقدس شارع موردنظر نیز منافع ای  به دستیابی که داشت خواهد

 لویک  رد، خوو  نموی  چشم به مجازات ای  در دیده بزه خاطر تشفی و خسارت جبران هرچند

 و اصوالح  و اخوروی  اموور  اصوالح  و اهلل حق پرداخت گناهان، آمرزش و تطهیر مانند اهدافی

 تیرگی بردن بی  از برای راه  یتر کینزد و  یتر مناسبت. اس آشکار مجازات ای  در تربیت

 اختیوار  و تمایول  دلیول  به و است مجرم سوی از داوطلبانه اقدام بنده و خداوند مابی  تاری و

 رسومی  مراجوع  هوای  واکونش  بوه  نسوبت  توری  عمیوق  اسوتحکام  و نفوذ از کفاره تأثیر مجرم،

 منوابع  افوزایش  بوا  داشوته  قصد یا گونه به مالی خصال جعل با مقدس شارع .برخوردار است

 ایو   و سازد تر سهل اسالمی دولت برای را ها تیمسئول و وظایف اجرای حکومت، درآمدی

2ود.ش نمی تأمی  ها مجازات سایر اجرای با هدف
 کنودن  دل موجوب  کفواره  مالی خصال البته 

 موجوب  و دارد دهنوده  کفواره  شخص بر فراوانی مثبت آثار و شده ها ییدارا و اموال از انسان

 آزادسازی به دستور ،دیگر سوی از د.شو می دوستی نوع و بخشش و سخاوت ۀروحی تقویت

                                                           
1. Canonization. 

 نیز زا نهیهز بلکه ،ندارد درآمدی اسالمی دولت برای تنها نه حد و تعزیر قصاص، مانند هایی مجازات اجرای چون .2

 .ستا
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 واالی ارزشوی  و انسوانی  کرامت به اسالم توجه و عنایت ۀنشان کامالً کفاره اجرای برای برده

 و اطعوام  ت.اسو  گرفتوه  صوورت  داری برده محو و حذف برای کفاره ای  دقیقاً و است انسان

 .ستا جامعه در تهیدستی و فقر رفع و اقتصادی عدالت اجرای بیانگر فقرا و مساکی  پوشاندن

 در و ثوانوی  بزهکواری  وقووع  عدم مذکور، اهداف دنکر دنبال با مقدس شارع رسد می نظر به

 برخوی  برای  یهمچن(. 139: 1389)یوسفی،  است داشته در نظر را بزهکاری کاهش تینها

 ایو   در که ظهار یا نذر بر وفا عدم مانند ت؛اس نشده ی نیب شیپ کیفری اجرای ضمانت گناهان

. اسوت  دانسته اخروی عقوبت از نجات موجب را آنها ادای کفاره جعل با مقدس شارع موارد

 مقودس  شوارع  کوه  است دلیل ای  به نیز سهوی و خطایی اعمال برای کفاره مجازات تشریع

 اهمال چون ،برند کار به به خود اعمال و رهاارفت در را احتیاط و دقت نهایت مردم تا خواسته

ی واجود  الهو  احکوام  سوایر   کفواره همچوون  سوان   بودی   .خطاهاسوت  ۀسرچشوم  یدقت بی و

 یمثبوت فراوانو   یو اجتماع یفرد یهاآن پیامد یو اجرااست  یویو دن یاخرو   یکارکردها

 در جامعه منجر خواهد شد.  یبه کاهش بزهکار در نهایتدارد که 

 های ویژگی  یتر مهم
1
 از: اند عبارت کفاره 

 روایات برخی در و شده ذکر عقوبت و مجازات و جزا عنوان به مائده هۀسو 95 ۀآی در. 1

 قصود  آن در باید و است عبادت نوعی کفاره. 2؛ است آمده معنی همی  به هم فقها کلمات و

خوود   نووعی  نودارد،  بیرونی اجرای ضمانت گیرد، نمی قرار حاکم حکم مورد. 3؛ باشد قربت

 عقوبوت  مخفوف  و مسوقط . 4؛ گیرد می صورت مجرم ۀداوطلبان مشارکت با که است یفریک

2توبوه  مبی  که کفاره ادای باشد، کفاره مستوجب تعزیری جرائم که یدرصورت ت.اس اخروی
 

 بوه  کفواره  تشوریع  در. 5؛ باشد مجازات تبدیل و تخفیف و تعلیق موجبات از تواند می، است

 جعول  و اسوت  شوده  توجه کامالً عاصی و بزهکار افراد ذاتی و درونی یها یژگیو و توانایی

 کننودگی  جبوران  خاصیت دارای. 6؛ است جهت   یا از کفاره ادای در تخییر و ترتیب خصال

                                                           
1. Characteristics. 

 اسوبا   از یکی ،باشد متهم دستگیری یا و جرم ثبوت از پیش که یدرصورت تعزیرات در توبه اسالمی قوانی  در. 2

 (.201: 2، ج1380)اردبیلی،  است مجازات از معافیت
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 جرائم و گناهان در و ستا خطایی و سهوی اعمال و شده فوت عبادات در کننده جبران .ستا

 خدایش و خود بی  ۀرابط اصالح جهت عاصی و مجرم کفاره ادای با کفاره مستوجب عمدی

 ،شود واجب بوده عمومی ۀجنب دارای که جرمی دلیل به کفاره که مواردی در. 7؛ کند می تالش

 ،ذموه  نموودن  بوری  بور  عوالوه  توانود  موی  اسالمی حاکم نظر زیر مؤسسات به کفاره پرداخت

توری  ویژگوی    (. بنوابرای  مهوم  175: 1390فور،   )سعادت باشد زندان برای مناسب جایگزینی

 یفور یک مثابوۀ  بوه  یعقوبوت اخورو   ۀدهنود  فیتخف ایگناه، مسقط  گیساتر و پوشانندکفاره، 

 .است  یعباد

 عبارت گیرد انجام باید کفاره ادای برای آنچه: 2آن های جایگزین و ارهفك 1خصال. 2.3

ردن ک قربانی. 6و است فار .5 ،پوشاندن لباس. 4 ،اطعام. 3 ،روزه. 2، بند کردن آزاد .1 :از است

 قربوت  قصود  بور  مشوتمل  کوه  است نیت مذکور، خصال مشترک وجه(. 95: 1389)یوسفی، 

 شورایط  اند، یجسم برخی و مالی برخیکه  مذکور های خصلت از یک ه نیت بر عالوه. است

 د:ندار خاصی

 امووال  از هزینوه  صورف  و وجوه  اخوت دپر بوا  که کفاره مالی خصال: مالی خصالالف( 

  ز:ا اند عبارت دگیر می انجام دهنده کفاره شخص

 آموده  مجادله ۀسور 3 و نساء ۀسور 92 مائده، ۀسور 89 اتیآ در امر ای : برده یآزادساز

 ۀواژ .3تاس کرده بیان قرآن در« رتبه تحریر» عبارت با را کفاره از خصلت ای  مقدس شارع و

 ایو   بور  مؤیودی  تواند می که است هرفت کار به ها گردن معنای به محمد ۀسور 4 ۀآی در رقا 

 نیوز  ه،کورد  بیوان  را کفواره  خصال که مذکور اتیآ در رقبه ۀواژ از شارع منظور که باشد نکته

 اگور  چراکه ،اسالم صدر سنتی معنای به برده و عبد منحصراً نه است بوده ذمه و عهده گردن،

 تحریور » یا «4عبد عتق» عبارت از توانست می،بود می بنده و عبد دنکر آزاد صرفاً شرع منظور

                                                           
1. Specialties. 

2. Successors. 

 معنا گردن انتهای یا گردن به ل ت کتا  در« رقبه. »است انسان کردن آزاد معنی به «حرر» ل وی ۀریش از تحریر. 3

 .ستا رقا  آن جمع و شده
4. Setting free (From Slavery). 
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 کوار  به را« رقبه» عام ۀواژ هدف ای  با مقدس شارع رسد می نظر بهرو  ازای  .دکن استفاده «عبد

 حکم ای  آن نبود صورت در تا نیابد اختصاص برده یا عبد به منحصراً« تحریر» که است برده

 با ویافت  عبد و برده برای ینیگزیجا زمانی و عصر هر در بتوان بلکه ،دشو تلقی منسوخ الهی

 منسوخ سابق شکل به بردگی امروزه ت.دانس جاری و ساری کماکان را الهی احکام آن تحریر

 یوافت   صوورت  درت، اس منتفی موضوعاً کفاره از خصلت ای  هرچند رو ازای  ه،شد مل ی و

 آن جوایگزی   مورد بر توان می را برده یآزادساز شرایط و احکام ه،برد و عبد برای جایگزینی

 .زندانی افراد کردن آزاد مانند ر کرد،با نیز

 بوا  دیگری و آرد گندم، مانند غذایی هۀما تسلیم با یا دشو می صادق صورتدو  به :اطعام

دو  از یکوی  بوه  را مساکی  ۀهم است مخیر دهنده کفاره .غذا به دنکر میهمانی صورت به اطعام

 کند. اعمال را روشدو  ای  از ترکیبی یا دهد اطعام صورت

 شود. اجرا اطعام صورت همانند تواند می هم: لباس پوشاندن

 نیوز  و جمع احرام محرمات ارتکا  خصوص در مالی کفارات از گونه  یا :كردن قربانی

 .است شده تشریع است ممنوع مکه حرم در آنچه

  ز:ا اند عبارتهم  کفاره بدنی خصال: بدنی خصالب( 

  ت.اس گرفت  یدرپ یپ ۀروز 1ماه دو کفاره، خصال از یکی: روزه

 ت،اس دیگر خصال پرداخت و انجام در ناتوانی و عجز ،خصلت ای  در اساسی شرط: استغفار

 عمل آیا ای  است که سؤالحال  .آید می حسا  به دیگر خصال جایگزی  واقع در است فار چون

 دارد وجوود  قول سه ،کفاره به عمل زمان در مورد الکالم جواهر در ؟خیر یا دارد فوریت کفارهبه 

 توبه و است توبهۀ منزل به زیرا ،است فوری واجب کفاره مطلقاً: اول(؛ 238 :33ق، ج1430)نجفی، 

 هماننود  ،دارنود   حق آن در (فقرا مثالً) دیگران که مالی کفارات فقط: دوم. است فوری واجب هم

 مقتضوی  آنهوا  بوه  امور  صورف  چون ،ستین فوری کفارات ۀبقی و هستند فوری مالی حقوق دیگر

 فوری رمضان ماه روزه از عجز ۀکفار مثل؛ ستین گناه بر مترتب که کفاراتی: سوم. نیست فوریت

                                                           
 .است قمری ماه ماه، از مقصود .1
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 توبوه  ۀمنزلو  بوه  کوه  جهوت    یا از فوریت یکی ت:اس وجه دو ،گناه بر مترتب کفارات درد. نیستن

 و دلیول  و اسوت  فوریوت  عودم  اصول  زیورا  ،فووری  عدم دوم .است فوری واجب ۀتوب و هستند

 در ،قوول  سوه  ایو   بور  عوالوه  اموا  .کنود  افاده را فوریت که نیست بی  در اصل بر زائد های قری 

 که است ای  ظاهر»است.  شده اختیار ،آید می حسا  به چهارم قول که دیگری قول تحریرالوسیله

 مادام آنها انجام در تأخیر و نیست واجب آنها به فوری مبادرت پس ت،اس موسع کفارات وجو 

 (.127: 2: ج1379)خمینی موسوی، « است جایز نرسد انگاری سهل حد به که

 مکلف ذمه اشت ال صورت در و اند شده  مشخص مقدار و نوع لحاظ از کفارات خصال شتریب

 هموان  عوی   بایود  (پوشاندن لباس و اطعام بنده، کردن آزاد) شده  مشخص کفاره عنوان به آنچه به

(، 110: 1389)یوسوفی،   نیسوت  جایز امامیه ر فقهاینظ با مطابق قیمت پرداخت و شود پرداخت

 برخوی  مانند ،است دهکر رمقدوریغ ۀکفار جایگزی  را قیمت شارع خود که خاصی موارد در جز

 منتقول  آن قیمت بر کفاره ۀشد  یمع خصال از تکلیف گفت توان نمی احرام حال در صید تکفارا

 آن، قیمت به نهاست  شده مش ول کفاره ۀشد مشخص خصال به نسبت مکلف ۀذم چون د،شو می

 اختالف مورد ای  در امامیه د. فقهایکن نمی کفایت قیمت ادای ،ندا تقویم قابل که مالی کفارات در

 بورای  راه ،سوت ین حجوت  امامیه د فقهنز که استحسان و قیاس به استناد با عامه فقه در اما ،دنندار

 اما(. 110: 1389)یوسفی،  است باز قیمت ادای کفایت و آن قیمت به معینه ۀکفار از وجو  انتقال

 بوه  نتوانود  مکلف جسمی ناتوانی یا مالی توانینا و کفاره متعلق بودن نایا  علت به که یدرصورت

 دیگری جایگزینی حالت ای  برای یا شود می ساقط او از تکلیف آیا ،کند عمل شده  ییتع کفارات

 بودل  و جوایگزی   ه،معینو  ۀکفار به عمل از عجز صور برخی برای امامیه فقه در است؟ شده مقرر

 مکلوف  اگور  کوه  است مشهور امامیه بی  روایات برخی به استناد با جمله از .است شده  ینیب شیپ

1ثالثه خصال از کی چیه به نتواند
 ،نتوانود  نیوز  را ایو   اگور  و بگیورد  روزه روز 18 باید ،کند عمل 

 ایو   بوه  عمول  بوه  قوادر  مکلوف  اگر حال د.بده فقیر به طعام مد یک روز 18 از هریک ۀانداز  به

 چیزی و کنند است فار ر،ظها موارد در جز که دارند اتفاق ای  بر امامیه ، فقهاینبود هم  جایگزی 

هوای آن   و مالحظوۀ جوایگزی   خصال کفواره   .(292 :33ق، ج1430)نجفی،  تنیس اش عهده به

                                                           
 .اطعام و روزه برده، دنکر آزاد. 1



734  1400، پاییز 3، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

در  زیو ن یمهمو  یاهوداف اجتمواع   ی،بر اهداف فورد  معناست که شارع مقدس عالوه  یم اومفه

 است. یاجتماع یوندهایپ تیتقو آنها جملۀاز که  کفاره مدنظر داشته است عیتشر

 واجوب  ،کفواره  مسوتوجب  جورائم  و گناهان از هریک در که ای کفاره :كفاره اقسام. 2.4

)فویض،   انود  دانسوته  قسوم  پونج  بور  کلی تقسیم یک در را ها کفاره فقها و است متفاوت ،شده

1373 :464): 

 و است عمل چند بی  تخییر طور به نه که شود می گفته کفاراتی به: واحده یا معین ۀكفار

 احرام. کفارات از بسیاری مانند ،نیست بیش عمل یک بلکه ،آنها بی  ترتیب طور به نه

 طول در اعمال ای  ولی ،است واجب عمل چند انجام مرتب کفارات در: مرتب كفارات

 بوودن  مقودور  صورت در که است واجب معینی عمل اول یعنیم؛ ه عرض در نه یکدیگرند

 .رسد نمی دوم عمل به نوبت ،آن

 دو میان توان می و دارد را انتخا  حق ابتدا همان از مکلف ها کفاره ای  در :مخیر كفارات

 کفوارات  ماننود  ،دهود  انجوام  بخواهود  کوه  را کدام هر، هستند هم عرض در که عمل چند یا

 .عهد و نذر با تفمخال

 ۀمرحلو  در .دارنود  را تخییور  و ترتیب صفت دو هر کفارات ای  :الوصفین جامع كفارات

 در د.دهو  انجوام  تواند می بخواهد که را کدام هر یعنی ت،اس مخیر عمل چند بی  مکلف اول

 واجوب  او بور  دیگوری  امور  ،نبوود  اول ۀمرحل اعمال از کی چیه انجام به قادر اگر دوم ۀمرحل

 اطعوام  را فقیور  ده یا کند آزاد را بنده یک تواند می ابتدا از که قسم حنث ۀکفار مانند، شود می

 .بگیرد روزه روز سه باید ،نبود مقدور برایش کدام چیه اگر د،بپوشان یا بدهد

 مخیور  اعموال  ایو   انجام در مکلف که شود می عمل چند شامل دسته ای : جمع كفارات

 قتول  مانند ،دهد انجام را اعمالۀ هم باید بلکه ،ندارد وجود آنها انجام در هم ترتیبی و نیست

 .دهد انجام هم با را عمل سه همه باید که عمدی

 ۀکفاراند از: مورد اول  آن عبارت مواردو برخی از  بوده حج های کفارهمانند کفارۀ معی  

غوذا   یوۀ ته یآن بورا  موت یق نموجود نبوددر صورت ساله،  5شتر  ۀبدن کی شترمرغ؛شکار 

مورد  .شود یروز روزه گرفته م 18 ،نشد هم آن روز روزه و اگر  60اگر نشد  ،ریفق 60 یبرا
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 متینشد، صرف ق سریآن م دیو اگر خر یگاو اهل کی ی؛شکار گاو و االغ وحش ۀکفاردوم 

و  گوسوفند  ک؛ یو شکار آهو، روباه و خرگوش ۀکفارمورد سوم .  کیمس 30 یغذا یآن برا

موورد   .ریو فق 10 یغوذا   یوۀ ته یآن بورا  متیگوسفند، صرف ق یۀتهمیسر نبودن  در صورت

 کیباشد  درآمدهجوجه در آن به حرکت  که درصورتی شترمرغ؛شکست  تخم  ۀکفارچهارم 

 یقربوان  عنوان بهرا  شتر یها شکسته، بچه یها صورت به تعداد تخم  یا ریدر غ ،شتر جوان

گوسوفند   کیو هور تخوم شکسوته     یبوه ازا  بوودن، عاجز در فرض  کند و می میبه کعبه تقد

 کی  اندازۀ به  هر کدامبه   ینفر مسک 10ه هم باز دادن گوسفند  یواندر فرض نات .پردازد یم

. کفوارات مرتبوه در سوه    ردیگ یروزه م ،روز 3 ،نبودهم و اگر قادر بر اطعام  دهد یم غذامد 

که در ای  دو موورد عتوق رقبوه     ییظهار و مورد دوم قتل خطا ۀمورد است: مورد اول کفار

باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و اگور از   ،واجب است و اگر از عتق رقبه عاجز باشد

افطوار   ۀکفوار  هوم مسکی  را طعام دهد. موورد سووم    60باید  ،روزه گرفت  هم عاجز باشد

اگور از   باید ده مسکی  را طعوام دهود و   ابتدااست که  بعدازظهرماه رمضان در  ۀروز قضای

کفارات مخیره در پنج مورد اسوت:   روزه بگیرد. ،باید سه روز ،طعام ده مسکی  عاجز باشد

ماه رمضان، دوم حنث نذر، سوم حنث عهد، چهارم بریودن مووز زن    ۀافطار روز ۀاول کفار

مراعوات   آنهوا کفاراتى که ترتیب و تخییر، بایود در   .و پنجم افساد اعتکاف مصیبت در خود

کنودن مووز زن خوود در     ۀحنوث یموی ، دوم کفوار    ۀر مورد است: اول کفوار در چها ،شود

در  مورد ، چهارم پاره کردن لبواس  توسط خود زن در مصیبتصورت مصیبت، سوم خراش 

 اطعام ومخیر است بی  عتق رقبه  ابتدادر ای  چهار مورد،  .خودتوسط مرگ اوالد و زوجه 

جموع   ۀکفار .روزه بگیرد ،باید سه روز در صورت عاجز بودنو  آنهاده مسکی  و پوشاندن 

 مؤم ، دوم افطار به حرام در ماه رمضان.عمدی و ظالمانۀ اول کشت   :در دو مورد استهم 

1گناهان .3
 اسالمی فقه در کفاره مستوجب 

 ۀائمو  توسوط  گنواهی  هور  مجوازات  عودم  و اسوت  شوده  تلقوی  جورم  گناهی هر اسالم صدر در

                                                           
1. Sins. 
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 جنوایی  سیاست از ناشی و خارجی دالیل به شتریب بلکه ،آنها نبودن جرم دلیل به نه، )ع(معصومی 

 هوم  اسوالم  کیفوری  سیاسوت . دانسوت  1«گزینشوی  سیاست» را آن توان می که است بوده خاصی

 کوه  محرموات  سوایر  هوم  و ردیگ یبرم دراست،  شده انگاری جرم حکومت توسط کهرا  گناهانی

 احورام،  محرمات خودکشی، ز: اندا عبارت آنها از برخی کهاست  هشد احصا مقدس شارع توسط

 .ظهار و ایالء

 بر مقتول هم و قاتل عنوان هم که تفاوت ای  با ،است قتل نوعی خودکشی: 2خودكشی. 3.1

 اصول  را آن دلیول  و ندانسته کفاره موجبات از را خودکشی طوسی شیخ د.شو می بار شخص یک

 در اموا (. 296: 5ق، ج1420)طوسوی،   اسوت  کورده  ذکور  دلیل به ذمه اشت ال به نیاز و ذمه برائت

 را خودکشوی  در کفواره  وجوو   قول ،آن در تفصیل و تفکیک عدم و آیه عمومیت دلیل به تینها

کوه  ند معتقدو حنبلی هم شافعی (. برخی فقهای امامیه، 65: 1389)یوسفی،  است دانسته تر قوی

)طوسوی،   دهنود  ، موی اسوت  کورده گیرد و آن را از میراث فردی کوه خودکشوی    کفاره تعلق می

ق، 1430؛ مطیعی، 39: 10ق، ج1417قدامه،  ؛ اب 276: 7ق، ج1409؛ کاسانی، 148: 3ق، ج1420

 دلیول  عمووم  بوه  اسوتناد  بوا  االحکوام  قواعد در عالمه: »است آمده الکالم جواهر در .(185: 19ج

 زیرا .دارد اشکال قول ای  اما دانسته واجب را کفاره کشته را خود که کسی بر قتل، ۀکفار وجو 

 کوه  شود می واجب زمانی قتل ۀکفار ،ای  بر عالوه. است بیرون قتل ۀکفار ۀادل شمول از مورد ای 

)نجفوی،  « شوود  مکلف واجبی به تا نیست تکلیف میت موت حصول از بعد و شود حاصل مرگ

 کورده  اختیوار  را خودکشوی  در کفواره  وجو  عدم به قول ایشانرو  ازای  (.412 :43ق، ج1430

زیرا اشوت ال  ، ، اصل برائت ذمه استآنهادلیل  بوده و امامیهمورد اتفاق فقهای  مسئلهای   . است

قَتَللَ مُْْمِنالا طَأَل ا     من و»شریفه  ۀیاطالق آ  اگر گفته شود که دلیل اشت ال، ذمه به دلیل نیاز دارد.

ایو    کوه   تووان گفوت   در پاسخ موی . دشو قتل نفس خود را هم شامل میکه است « فَتَحْرِيرُ رَقَبَة

شوود. پوس انصوراف، موانع      خودکشی نمی شامل واطالق منصرف به کشت  فرد دیگری است 

 است.  مذکور جهت اثبات وجو  کفاره در خودکشی  ۀیآ  تمسک به اطالق

                                                           
1. Selection policy. 

2. Suicide. 
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 کوه  شوود  یمو  حورام  او بور  چیز 24 د،ش محرم حاجی ازآنکه  پس :احرام محرمات. 3.2

 غیور،  یا خود برای زن کردن عقد همسر، با مواقعه صحرائی، حیوانات شکار ز:ا است عبارت

 سورمه  موردان،  بورای  دوختوه  یها پوشش پوشیدن خوش، بوی و عطریات استعمال استمناء،

 را پا روی تمام که کفشی پوشیدنه، آین در کردن نگاه باشد، زینت آن در که سیاهی به کشیدن

 گفوت   و جودال  ،(کوردن  مباهات و فخر یا دادن فحش و گفت  دروغ از اعم) فسوق گیرد، می

(. 298: 1391.. )مرکوز تحقیقوات حوج،    غیوره.  و (اهلل نام به کردن یاد قسم) واهلل بلی و الواهلل

 ،اگر موجب خون آمدن شوددر حال احرام را هم کندن دندان  برخی قدما و فقهای معاصر،

انود   دانند و بنابر احتیاط واجب، کفارۀ آن را قربوانی کوردن یوک گوسوفند دانسوته      میحرام 

؛ 242: 1ق، ج1406بوورنج، ابوو  ؛ 500: 1ق، ج1400؛ طوسووی، 427: 1ق، ج1428)طوسووی، 

(. لوویک  367: 1، ج1379موسوووی،  ینوویخم ؛116: 1373ی، اراکوو؛ 204ق: 1407حلبووی، 

محمود   تیو وجو  کفاره بر قلع ضرس را روابه  نکه مستند قائالبعد از آنصاحب حدائق، 

و »: دیو فرما یو سوپس مو   کنود  موی  رد و متنواً  را سونداً  تیروا  یا کند، یمطرح م یسیب  ع

-528: 15ق، ج1417)بحرانوی،  « بله مکلکل   یما هذا ش نه و إثبات حکم شرع یاالستناد إل

و وجو  کفاره در قلوع ضورس،    دیقول به ترد دییصاحب جواهر بعد از نقض و تأ .(527

 یأدمل  کلون يأن  هلا یالسالم، بلل احتللل ف   هیاإلمام عل یمستندة إل ریغ ةيفإن الروا»: دیفرما یم

در وجو  هم  یمرحوم عالمه حل(. 430: 20ق، ج1430)نجفی،  «الدم ألجله کونيبالقلع و 

صوراحت   هبو ، «مختلوف »و  «یمنتهو »های  کتا کرده و در  کیکفاره شاۀ بر قلع ضرس تشک

ق، 1418؛ حلوی،  846: 1ق، ج1412)حلوی،  « یأول ةیالبرائة األصل یو االستناد إل»: دیفرما یم

 کلوی  ۀدست دو به که است شده مقرر کفاراتی اشاره مورد محرمات ارتکا  برای .(177: 4ج

 کوه  کردن شکار جز به البته؛ محرمات سایر ۀکفار و (صید) کردن شکار ۀکفار :شود می تقسیم

 انجوام  در عمود  و علوم  صورت در دیگر کفارات .شود می واجب انسان بر کفاره مطلقاً آن در

 شوکار  احورام  حال در را بری حیوانات محرم شخص اگر .شود یم واجب محرم بر محرمات

، 1378)طباطبایی،  شود نمی بحری حیوانات شامل حکم ای  ،بپردازد کفاره باید ،بکشد و کند

تا کیفر خود «. لیذوق وبال امره: »استآمده  مائده هۀسو 95 ۀآی در کفاره ای  دلیل (،139: 6ج
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 ،یراونود قطوب  ؛ 27: 4جق، 1413 ،ی)طوسو شوده اسوت    را بچشد. وبال عقوبت کار انجام

سبب جزای گناهی است که شوخص آن را مرتکوب    (، یعنی ای  کفاره به214: 1جق، 1405

« وانتم حرم(. »322: 1ق، ج1424لیمان، شده و در حال احرام صید کرده است )مقاتل ب  س

ای عام و شامل حج تمتع و عمره است و حکوم کفوارۀ زن و مورد هوم      در آیۀ مذکور جمله

 روزه و اطعام قربانی، خصلت سه در فقها از یا عده(. 7: 10ق، ج1412تفاوتی ندارد )طبری، 

. اطعوام مسواکی  و روزه   (81: 1389)یوسفی،  اند شده ترتیب به قائل ای و عده تخییر به قائل

معادل که عدل باید براساس قیمت صید باشد و در آیۀ استنادی، مراد از عدل غیر از جونس  

( که در روایت معادل 533: 1ق، ج1412؛ طبرسی، 23: 4ق، ج1413آن چیز است )طوسی، 

 سایر انجام صورت در(. 186: 1، ج1387شده است )قمی،   هر مد طعام، یک روز روزه بیان

 لیو و تحل یبا بررس. کند تقدیم قربانی یک کفاره عنوان به باید محرم شخص ،احرام محرمات

حفاظوت از   واسوطۀ  بوه مواسات  جادیا توان احرام را می محرمات کارکرد ،2اتیو روا 1اتیآ

بوه ارتبواط    دسوتیابی غضب و شهوات در زمان احرام،  ترلبا کن رایز ،گفتار و کردار دانست

 .شود می تر آسان مراتب به ،با همنوعانمطلو  

 شوهر آن در که است سوگند نوعی است، خاص یمی  نوعی واقع در 4: ایالء3ایالء .3.3

 بورای  یا ماه ز چهارا بیش مدتی برای کند می یاد قسم زن به رساندن آزار و رنجاندن هدف با

 صوحی،  ،شوود  موی  یاد شوهر توسط که سوگندی چنی د. نکن نزدیکی خود همسر با همیشه

                                                           
 الْجِبالُ وَ الکَّجَرُ وَ الدَّوَاب  أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّلاواتِ وَ مَنْ فِی الْ َرْضِ وَ الکَّلْسُ وَ الْقَلَرُ وَ النُّجُومُ وَ. »1

 ینیب ینم ایآ. (18)حج:  «اسِ وَ كَثیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَلا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَکاءُوَ كَثیرٌ مِنَ النَّ

از  یاریهوا و بسو   و درختان و جنبنوده  ها کوه و و ماه و ستارگان دیشاست و خور  یها و در زم که آنچه در آسمان

 یسازد، کس ارزش یو هر که خدا او را ب باشند یهم مستحق عذا  م یاریبس و کنند یخداوند سجده م یمردم برا

 .دهد یکه بخواهد انجام م یکار  خداوند هر رایکند؛ ز یاو را گرام تواند ینم

 یوحشو  وانیو ح چیو ه شود یشکار نم ایو در یدر خشک یا پرنده چیهکه  است شده روایت از امام صادق)ع( . 2

 .(107: 2، ج1387)قمی،  است هفروگذار کرد ،یدر تسب آنکهسبب  مگر به، شود یشکار نم
3. Ayla. 

 .شود می محسو  گناهان و معاصی جمله از ولی، ستین جرائم جمله از موضوعه قوانی  در ایالء. 4
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 البتوه (. 33: 3، ج1381)جبعوی عواملی،    گردد می کفاره  وجو سبب آن با مخالفت و است

 امور  تورک  بور  سووگند  آنکه با. شود نمی واقع ایالء اال و باشد بها مدخول زن که است شرط

 شووهر  سوگند استثنائاً ایالء در ،شود نمی منعقد اصالً سوگندی چنی  و نیست صحی، واجب

 سووگند  ای  مشروعیت سند د.شو می منعقد و است صحی، ماه چهار از بیش نزدیکی ترک به

 عودول  آن از نباید که است منعقده سوگند یک ایالء آیه ای  مطابق؛ است بقرهۀ سور 226 ۀآی

 عودول  بورای  و است الزم آن از عدول ،است شده ادی حرام امر بر سوگند ای  چون اماد، شو

 شووهر  کوه  یدرصورت یعنید؛ شو پرداخت قسم حنث کفاره باید منعقده سوگند سایر همانند

 دهود  اطعام را مسکی  ده نکهیا یا کند آزاد را برده یک باید ،نماید عمل خود سوگند برخالف

 بگیورد  روزه روز سوه  بایود  ،بوود  عواجز  امور  سه ای  از اگر بعد ۀمرحل در و بپوشاند لباسی یا

 (.322 :33ق، ج1430)نجفی، 

 ،باشد نداشته را خود سوگند از عدول قصد و کند یاد سوگندی چنی  شوهر که یدرصورت

 سوپس  و دهد می مهلت مرد به ماه چهار شرع حاکم و کند مراجعه شرع حاکم به تواند می زن

 یا کند رجوع همسرش به و بدهد یمی  ۀکفار باید یا کند می مکلف کار دو ای  از یکی به را او

 آن سوء آثار اما ،نکرده ابطال یکل طور به را ایالء اسالم نکهیا با بیترت   یا  به .دهد طالق را او

دهد که از ای  راه، همسرش را سرگردان سازد.  کسى اجازه نمى ، زیرا بهاست برده بی  از را

تووان از   خاطر ای  است کوه موى   تعیی  کرده، نه به االجل ضر  عنوان بهاگر مدت چهار ماه 

بلکه از ای  نظر است که آمیزش جنسى  اشویى را باطل کرد،ای  طریق مقدارز از حقوق زن

-150: 2، ج1380)مکارم شویرازی،   یک واجب شرعى در هر چهار ماه الزم است عنوان به

  یو است براز مردان لجوج توا بوه ا   کیفری قتیدر حق بینی کفارۀ ایالء بنابرای  پیش. (149

 226 یۀکار را تکرار نکنند. آ  یند و اناجوانمردانه براز ابطال حقوق زن، متوسل نشو ۀویش

بوه  کوه   «رَحِلیمٌ  غَفُورٌ اللََّهَ فَإِنََّ فَاءُوا فَإِنْلِلََّذِينَ يُْْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»سورۀ بقره 

 ۀکوه گذشوت   شود می، سبب کفاره  یا دارد که  ی، اشاره به اشود میختم  میغفور رح ۀجمل

 .دشومشمول غفران رحمت الهى هم  آلود گناه

 کفواره  بورای  نآ سوببیت  در عاموه  و امامیوه  فقهوای  که است موجباتی از: ظهار هار. ظ3.4
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 کسوی  کوه  معناسوت  بودی   و هسوت  پشت معنای به و «ظهر» از مأخوذ ظهار اند. کرده نظر اتفاق

 و حورام  عمل ای  .کند تشبیه مادر قبیل از خود نزدیک محارم از یکی پشت به را خود زن پشت

 حرام او بر زن ،بگوید همسرش به را جمله ای  مرد آنکه از بعد ،رود یم شمار به کبیره گناهان از

 و دهود  طالق را زن یا برگردد اول حال به و بدهد کفاره یا است مخیر مرد آن از  پس و شود یم

 سوه  تا شرع حاکم ،دکر مراجعه شرع حاکم به زن و نداد انجام را کار دو ای  از کی چیه چنانچه

 به و کفاره بدهد یا دهد طالق را زن مدت ای  ظرف در که دهد یم فرصت کنندهرظها مرد ماه به

 مجادلوه ۀ سور 4 و 3 آیات ،کفاره ثبوت برای ظهار (. دلیل78: 1389)یوسفی،  برگردد اول حال

در فلسفۀ پرداخوت کفوارۀ ظهوار     است. مرتب کفارات قسم از و واجب ظهار ۀکفار بوده و لذا

ای  برای آن است که بوه خودا و رسوولش    «. لتومنوا باهلل و رسوله و تلک حدود اهلل»فرماید:  می

رو خداوند متعال با تعیی  کفواره در   (. ازای 4ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است )مجادله: 

کوه بوا وضوع حکوم کفواره،      واقع تجلی و رحمت خود را به منصۀ ظهور گذاشته، توا حودی   

سوان   ( و بودی  392: 3ق، ج1416کند )سمرقندی،  حرمت ابدی را از زن ظهارشده برطرف می

گردد )مکوارم شویرازی،    پذیر می تنها با پرداخت کفاره، بازگشت از ای  عمل غیراخالقی امکان

اگوور و  ای اسووت (. کفووارۀ ظهووار آزادی بوورده177: 19، ج1378؛ طباطبووایی، 412: 23، ج1380

و اگور نتوانسوت، شصوت     شوود  گورفت  واجوب موی   روزه پشت سر هم ، دو ماه نباشدممک  

های فوق ایو  اسوت کوه     ظاهر آیه (.124-125: 1398دهد )بیگی و آشنا،  میرا طعام   یمسک

ویوک روز   درپی باشد، اما در روایات اسوالمی وارد شوده اگور سوی     شصت روز روزه باید پی

بورده   کیو آزادز (. 138: 4، ج1385کند )کلینی،  درپی بودن دو ماه صدق می متوالی باشد، پی

بوا بردگوى زن در   مبوارزه   مسئلۀتناسب جالبى با  اینکهبر  ظهار است، عالوه ۀکفار  یکه نخست

از تمام طرق ممک ، به بردگى  خواهد میاسالم دهد که  میچنگال مردان خودکامه دارد، نشان 

درپوی قبول از آمیوزش جنسوی هوم اثور عمیوق         . روزه گورفت  دو مواه پوی   دهود  انیبردگان پا

ی تواند جلو تنها در تصفیۀ روح و تهذیب نفوس اثر دارد، می بازدارندگی دارد، چراکه روزه نه

طور کلی، هدف اصلی از جعول کفوارات در ظهوار     گونه اعمال را در آینده بگیرد. به تکرار ای 

 ای  است که به خدا و رسولش ایمان بیاورند و رابطۀ همسری را حفظ کنند.
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 عمول  تورک  یا انجام بر که است سوگندی: نقض یمی  منعقده 1منعقده یمین نقض. 3.5

 عمل آن ترک یا انجام تحقق بر تأکید آن از غرض و شود می واقع آن بر قصد با آینده زمان در

 و شده منعقده شرایط اجتماع با که است سوگند نوع ای  (.226: 35ق، ج1430)نجفی، تاس

 کفواره  مخالفت، صورت در و است حرام آن با مخالفت و است واجب آن به وفای و اطاعت

)یوسوفی،   اسوت  الوصوفی   جوامع  نووع  از سووگندی  چنی  حنثۀ کفار د.شو می واجب آن بر

 یوا  باید حالف اول ۀمرحل در که صورت  یبد ؛است مخیر هم و مرتب هم یعنی(؛ 74: 1389

 از هریوک  انتخا  در و بپوشاند را مسکی  ده یا دهد طعام را مسکی  ده یا کند آزاد بنده یک

 روز سوه  بایود  خوودش  ،مورد سه از عجز صورت در بعد ۀمرحل در و دارد اختیار موارد ای 

بور آنکوه    . البته برخی معتقدند اگر قسم از با  لجاجوت باشود، شوخص عوالوه    بگیرد روزه

(. 138: 1ق، ج1405اسوحاق،   ای ندارد )ابو   گناهی بزرگ مرتکب شده، کفارۀ وی نیز فایده

شده، به یک اعتبار از متفرعات سوگند بوده و تقدیر   سورۀ مائده بیان 89ای که در آیۀ  کفاره

نقض سوگند است. چون علت جعل کفاره به گناه صوورت گرفتوه، یعنوی بوه شکسوت        آن

شود نه خود قسم، چراکه اگر خود قسم معصیت بود، معنا ندارد در آخور   سوگند مربوط می

کموا اینکوه مواخوذه در اول    «. واحفظوا ايلانکم»آیه، خداوند متعال امر به حفظ سوگند کند: 

(. 110-111: 6، ج1378سوگند است نه خود آن )طباطبایی،  ، بر نقض«و لکن يواطذكم»آیه 

، خداوند راه گشودن سووگند  «قد فرض اهلل لکم تحله ايلانکم»سورۀ تحریم  2تصری، آیۀ   به

علت کفوارۀ نقوض سووگند      را در ای  موارد روش  ساخته است. در روایات اسالمی هم به

گذاشوته اسوت    بازگشوت از سووگند را بواز   وسیلۀ کفاره دادن، راه  شده که خداوند به  اشاره

 (. .376: 2، ج1378)قمی، 

 در غیوره  و آیوات  نماز ترک مانند کفاره مستوجب گناهان از تعدادی :گناهان سایر. 3.6

 آنهوا   یتور  مهوم ی شوده و بوه   داردخوو  آنهوا همۀ  ذکر از که است دهش بیان فقهی یها کتا 

 :شود یماشاره  اختصار به

                                                           
1. Breach of Oath. 
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 نظور  اتفواق  فقهوا  ۀهم: )ع(معصومین ۀائم و  رسول و خدا از برائت و بیزاری بر سوگند

 ،نشکند یا بشکند را قسمش خواه و دروغ خواه و باشد راست خواه سوگندی چنی  که دارند

 معتقدنود  برخوی  .دارد وجوود  نظور  اخوتالف  سووگند  ایو   ۀکفوار  ۀبوار رد .است گناه و حرام

 نیز دیگر برخی و بپردازد کفاره بایدکند،  تخلف قسمش از خورنده قسم شخص که یدرصورت

 قوول  و نکنود  چوه  و بکند تخلفی شخص چه ،دارد کفاره مطلقاً سوگندی چنی  دارند اعتقاد

 صوورت  در حتوی ، نودارد  کفواره  اموا  ،است حرام هرچند سوگندی چنی  که است ای  سوم

: 1389)یوسوفی،   شوود  نموی  منعقود  اصالً سوگندی چنی  زیرا ،ندارد کفاره هم قسم شکست 

و آن را  کنود  موی  ادیو رسول خدا سووگند   حق (. علت تشریع کفاره برای شخصی که به 88

سووگند بوه او   و  شوهادت اسوت   یهوا  هیاز پا یکی امبریحق پچون  ای  است که، شکند می

 .دنهر دو کفاره دارلذا  ،سوگند به خداست

1وطی ۀكفار
 ثابوت  مسولمی   تمام اجماع به قبل در حائض وطی حرمت: حائض زوجه 

 مورد ای  در )ره(خمینی امام است. دهش بیان مسئله ای  حکم بقره ۀسور 222 ۀآی در و است

 بوه  قائول  دیگور  یا عوده  اما (.54: 1، ج1379است )خمینی موسوی،  دانسته واجب را کفاره

 (.31: 1389)یوسوفی،   اند دانسته مندو  کفاره موجبات از را نزدیکی چنی  و شده استحبا 

 )ع(و اموام صوادق   )ع(که از امام بواقر  یاز استفتائ ضیدر هنگام ح زوجهمجامعت با  ۀکفار

جمواع   ضیکه با همسر خود در هنگام حو  یمورد مرد در )ع(. امام باقردشو یروش  م هشد

 عنوان به نارید کی دیبا ،باشد ضیح یبر او چنانچه ابتدا شود یفرمودند: واجب م بود، هکرد

 وپونج  . بیسوت صودقه دهود   نوار ینصف د دیبا ،است ضیح انیاگر زن در پا تصدق بدهد و

کتوا  و   بورخالف او  چراکوه ؛ شود هم بر وی جاری می حدّ زناکار چهارم یک یعنی انهیتاز

فرمودنود: اگور   هوم   )ع(اموام صوادق  ( 19: 7، ج1393)کلینوی،   2کورده اسوت   زشیسنت آم

                                                           
1. Sexual Intercourse. 

اسْتِدْبَارِهِ  یوَ فِ نَارٌیدِ ضِیْاسْتِقْبَالِ الْحَ یفِ هِیْعَلَ جِبُیَحَائِضٌ قَالَ  یَالْمَرْأَهَ وَ هِ یأْتِیَجُلِ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَ ِ الرََّ. 2

لِأَنََّهُ  یسَوْطاً رُبُعَ حَدَِّ الزََّانِ  َیوَ عِشْرِ مْسَهًءٌ مِ َ الْحَدَِّ قَالَ نَعَمْ خَ یْشَ هِیْعَلَ جِبُیَقَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ  نَارٍینِصْفُ دِ

 .سِفَاحاً یأَتَ
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 قودر  به مؤمناناست فار کند و به هفت نفر از  دیبا ،باشد ضیح ییابتدا یمجامعت در روزها

 یهوا در روز یکو یعمل نشود و اگر نزد  یمرتکب ا گریو د روزشان صدقه دهد کیقوت 

 (.357: 24، ج1391)مجلسوی،   1سوت یبور او ن  یزیو چ ،و قبل از غسول باشود   یآخر قاعدگ

 بوه صوبر و   آنهوا عوادت کوردن    یعنو یمربوط به موردان اسوت،    یحکم از طرف  یحکمت ا

  یو ا یعنو ی ،مربوط به زنوان اسوت   ،گرید سویاز  .است شهوترانیاز اسراف در  یریجلوگ

  .شود یم دیتشد یناراحت  یا یکیزنان است که در صورت نزد یحالت باعث ناراحت

 بزرگوان  برخوی  .اسوت  شوده  اخوتالف  اصحا  میان نذر شکست  ۀکفار در: 2رنذ ۀكفار

، اصوحا   از دیگور  برخوی  .است رمضان ماه روزه عمدی افطار ۀکفار، آن ۀکفار که اند فرموده

 لیتفصو   بوه  قائول  اصوحا   از دیگور  برخی. دانند یم یمی  حنث ۀکفار را نذر شکست  ۀکفار

 و بدهود  را رمضوان  ماه افطار ۀکفار باید ،باشد کرده نذر روزه ناذر اگر نکهیا بر مبنی ،اند شده

 ،(. بنوابرای  158: 1390فر،  )سعادت شود یم واجب یمی  ۀکفار ،باشد کرده نذر را آن غیر اگر

شوخص   لویک   ست،یبر انسان الزم ن کار نذرشدهترک  ایانجام  یحکم شرع هرچند از نظر

بر او واجب نیز ترک آن کار  اینذر، آن را بر خودش واجب کند، انجام  ۀ یص یبا اجرااگر 

 نذر بپردازد. ۀتبعات آن را مانند کفار ستیبا یدر صورت تخلف ملذا و  شود یم یشرع

 ۀکفار را عهد شکست ۀ کفار برخی .است اختالف عهد با مخالفت ۀکفار در: 3عهد ۀكفار

 .است یمی  ۀکفار عهد شکست  ۀکفار نکهیا بر اند قائل دیگر برخی و دانسته رمضان ماه افطار

 ۀکفوار  بایود  ،بگیرد روزه کند عهد اگر نکهیا بر مبنی ،اند شده لیتفص  به قائل هم دیگر بعضی

 واجوب  او بور  یمی  ۀکفار ،کند عهد را آن از ریغ چیزی اگر و بدهد را رمضان ماه ۀروز افطار

 (.166: 1390فر،  )سعادت شود یم

 برخی .است کفاره موجبات از مصیبت در یخودزن: یخودزن و صورت خراشیدن ۀفارك

                                                           
اللََّوهَ وَ   سْوتَ ْفِرِ یَاسْوتِقْبَالِ الودََّمِ فَلْ   یحَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِ یَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ ع عَ ْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِ. 1
 یإِدْبَارِ الودََّمِ فِو   یوَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِ عُدْیَوْمِهِ وَ لَا یَبِقَدْرِ قُوتِ کُلَِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِ  َیمِ َ الْمُؤْمِنِسَبْعَهِ نَفَرٍ  یعَلَ تَصَدََّقْیَلْ

 .هیْءَ عَلَ یْقَبْلَ الْ ُسْلِ فَلَا شَ امِهَایََّآخِرِ أَ
2.Votive Offerings 
3. Covenant. 
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 ترتیبوی  آن خصوال  بوی   یعنوی  ،است ظهار کفاره امر ای  ۀکفار که اند داده ای  به نظر بزرگان

: 1390فر،  )سعادت بدهد را رمضان ماه ۀروز افطار ۀکفار باید مشهور نظر بنابر اما .دارد وجود

اسوت.   «1مَنْ نَذَرَ نَذْرًا الَ يُأِیقُهُ فَکَفََّارَته كَفََّارَةَ يَلِلین » ثیحدوجو  کفارۀ عهد،  لیدل(. 166

 .گردد میالزم   یمی ۀکفار یبر و ،کندهد خودش را نقض ع یاگر شخص سان بدی 

 اسالمی فقه در کفاره مستوجب . جرائم4

 شوامل  ،انود  شوده  دانسته جرم اسالمی مجازات قانون در که کفاره موجبات و اعمال از برخی

 تکوالیف  و حقووق  ضد بر جرائم و عمومی اخالق و عفت علیه جرائم اشخاص، علیه جرائم

 اند.  خانوادگی

 اول نووع ؛ اسوت  شوده   گرفتوه  نظور  در مجوازات  نوع دو قتل برای اسالم در: 2قتل. 4.1

 اجورا  حکوموت  توسوط  و نود ا بیرونوی  اجورای  ضمانت دارای که است دیه و تعزیر قصاص،

 و مجرم ۀداوطلبان مشارکت با آخرت عقا  از نجات که جهت است کفاره دوم نوع د.شون می

 مجوازات  نسواء  ۀسوور  93 ۀآیو  مطابق کریم قرآن در .دگیر می انجام درونی اجرای ضمانت با

 رو . ازای است شده  انیب او بر خدا لعنت و غضب و جهنم آتش در خلود، 3عمد قتل اخروی

 جهونم  آتوش  از توا  دورز مبوادرت  نیز خود کیفر به باید قاتل ی قصاص،قانون مجازات جز به

 و معتبور  ۀادلو  استناد به امامیه ا فقهایام ،است نشده  انیب قرآن در عمد قتل ۀکفار د.یاب رهایی

 بوی   در (.462: 1، ج1381)جبعی عواملی،   دهستن عمد قتل در کفاره وجو  به قائل اجماع

 در وقتوی  است معتقد شافعی ت.اس اختالف عمد قتل در کفاره وجو  مورد در عامهفقهای 

 شودید  گنواه  متضوم   کوه عمد  و عمد شبه در ،است واجب کفاره ستین گناه که خطایی قتل

 کفواره  ،عمود  قتل در ندیگو یم حنابله و مالکیه ه،حنفی .باشد واجب باید یاول  قیطر  به ،است

ۀ انوداز   به عمد قاتل مورد در دیه پرداخت یا قصاص حکم اجرای با شارع زیرا ،ستین واجب

 ،کننود  نظور  صرف قصاص از مقتول اولیای چنانچه و است کرده تشدید را وی مجازات کافی

                                                           
 است.  یمی ۀآن کفار ۀش نباشد، کفارنذر کند و قادر به انجام یهر کس. 1

2. Homicide. 

3. Murder. 
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 ای  عمد قتل ۀکفار وجو  عدم به نقائال استدالل(. 8: 1369)موسوی،  رسد می دیه به نوبت

 در خلود و قاتل از قصاص فقط و نیامده کفاره از سخنی عمدی قتل به مربوط ۀآی در که است

 نیوز  او اصوحا   و ابوحنفیوه  د.نودار  کفواره  عمد قتل پس، است شده  شمرده او سزای جهنم

 ،کیفور  هوم  و اسوت  عبوادت  هوم  کفواره  چوون  ت.نیسو  واجب کفاره عمدی قتل در معتقدند

 ۀجنب تا ندارد وجود آن در ای اباحه هیچ و است محض ۀکبیر گناه که عمدی قتل بر تواند نمی

 قیاس خطایی قتل با را عمدی قتل توان نمی و دشو مترتب گیرد، قرار آن برابر در کفاره عبادی

 خواص  نوص  با باید و ستین جایز قیاس با آن اثبات و است مقدر مجازات کفاره چون ،کرد

 در اموا  ،داند نمی واجب را کفاره عمد قتل در نیز مالک. (172: 1، ج1994د )عوده، شو ثابت

 را آن ،شوود  نموی  قصواص  دم یاولیوا  عفوو  یا شرعی مانع وجود سبب به قاتل که عمدی قتل

 معتبوره  نصووص  بوه  استناد با امامیه(. فقهای 173: 1، ج1994ت )عوده، اس دانسته مستحب

 جموع  ۀکفوار  عمودی  قتلۀ کفار ثانیاً ؛است واجب کفاره عمدی قتل در اوالً نکهیا بر اند متفق

)یوسفی،  مسکی  شصت اطعام و پیاپی ماه دو ۀروز بنده، کردن آزادز: ا است عبارت که ستا

انود، بور    کافر مقتولى که با مسلمانان قورارداد بسوته   یۀدو کفاره (. ناگفته نماند که 53: 1389

سبب احترام به پیموان و   رو به ازای . (408: 1375زاده،  )اسماعیل مسلمان قاتل واجب است

بهای وی را به بازماندگانش بپردازد و بردۀ مؤمنی را آزاد  در ذمه بودن کفار، قاتل باید خون

 الزم قاتول ۀ عهود  بر نیزعمدی  در قتل شبه را کفاره پرداخت ،بر دیه س عالوهمقد شارعکند. 

 کفاره وجو  بر خاصه و عامه، رود می شمار به خطا نوعی چون قتل نوع ای  درت. اس دانسته

(. 55: 1389)یوسوفی،   دانو  دانسته خطایی ۀکفار همانند را عمد شبه قتل ۀکفار و ندا القول متفق

 ظهوار  ۀکفوار  مانند را آن و است واجب کفاره عمد شبه و خطا قتل در ندیگو یم امامیه فقهای

 مجوازات ، 1محوض  خطای قتل خصوص در قانونگذار (.11: 1369)موسوی،  دانند یم مرتبه

ت. ای  در حالی اسوت کوه   اس کرده بیان دم اولیای به دیه پرداخت فقط را محض خطای قتل

 نیوز  را خویش عمل ۀکفار باید نساء رۀوس 92ۀ آی برابر ،دیه بر عالوه محض خطای قتل قاتل

 .دانند می واجب را کفاره اتفاق  به خاصه و عامه ،فوق ۀشریف ۀآی داللت خطابه قتل درد. بپرداز

                                                           
1. Unintentional Homicile. 
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 ،است محترم مؤم  خون چون معتقدند ترشان ،یصح قول در حنابله و شافعیه حنفیه، مالکیه،

 است مواردی از اغلب مؤم  قتل ۀکفار چون کرد، اطعام توان ینم مؤم  ییخطا قتل ۀکفار در

 در خداوند و نشده وارد صری، نص اطعام مورد در عالوه به .است طعام از بیش آن قیمت که

 و شوافعیه  .اسوت  هشود ن بحثوی  اطعوام  از و دهکر بیان (فا) حرف با را واجبی هر ذکرشده ۀآی

 است الزم ظهار ۀکفار همچون روزه از ناتوانی هنگام دارند عقیده دیگرشان روایت در حنابله

 و اسوت  مرتبوه  ۀکفارعمد،  شبه و خطا قتلۀ کفار (.6-7: 1369)موسوی،  دکر مساکی  اطعام

 ،نباشود  مقودور  هم  آن اگر و پیاپی ماه دو روزه ،نباشد مقدور اگر و برده کردن آزاد از عبارت

 را آن زهوره  ابو   و سالر فقط ؛ستین ه اختالفیامامی فقهای بی  .ستا مسکی  شصت اطعام

 به لئقا و نیزا که است ای  موهمهم  مفیدشیخ  سخ (. 11: 1369)موسوی،  اند دانسته مخیر

 افواده  را ترتیوب  سونت  و کتا  که است وارد اشکال ای  آنهایۀ نظر ای  بر ه است.بود تخییر

 از عجوز  صوورت  در فقهوا  فتواوای  و روایات در ه،نیامد شریفهۀ آی در که نیز اطعام و کند می

 ۀکفوار  عاموه فقهای  اما(. 407: 43ق، ج1430ت )نجفی، اس دهش ثابت روزه ه،برد یآزادساز

. از جمله دالیلی که بورای کفوارۀ قتول    (174: 1، ج1994د )عوده، دانن می مرتبه مطلقاً را قتل

توبله  »است:  مؤم شده است، یک نوع تخفیفی از ناحیۀ خداوند برای بندگان  غیرعمد بیان 

اشتباه شخصی را به قتل رسوانده، کفواره را وضوع     ای که به عنی خداوند برای بنده؛ ی«من اهلل

(. 40: 5، ج1378کرده که ای  کفاره، توبه و عنایت خداوند بوه بنودگان باشود )طباطبوایی،     

نظر فقهای اسالمی دربارۀ کیفیت کفارۀ قتل، دلیل وجو  ادای کفوارۀ   نظر از اختالف صرف

که مرتکب قتل خطا شوده، واجوب    یکفاره را بر قاتل یاداست که ا سورۀ نساء 92 یۀآقتل، 

. پس «وجبت الکفارة فی القتل الخأ ، فوجوبها بالقتل العلد و شبه العلد أولى فلذا» ده است.کر

جبران گناه است و  یکفاره برا رای، زشودعمد هم ب است شامل قاتل قتل عمد و شبه ستهیشا

 آن سزاوارترند.عمد به  هعمد و شب های قتلقاتل 

 ،دکنو  یخووار  روزه بوه  اقدام رمضان ماه در علناً مکلف شخص اگر: 1یخوار روزه. 4.2

                                                           
1. Refusal to Fast. 
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 قابول  وشوود   موی  محسوو   جرم 1375 اسالمی مجازات قانون 638ۀ ماد با مطابق وی عمل

 شرعی موجه عذر بدون رمضان ماه ۀروز عمدی افطاری شرعی ها آموزهبرابر  .است مجازات

 انجام را عمل سه ای  از یکی است واجب افطارکننده بر و نیز است مخیره ۀکفار موجبات از

 درکنود.   اطعوام  را فقیور  شصت یا بگیرد روزه یدرپ یپ ماه دو یا دکن آزاد را بنده یک یاد: ده

 عمول  ایو   مرتکوب  اگور  مکلف شخص یعنی ،ندارد وجود بودن علنی شرط کفاره پرداخت

 با عمومی افطار ای  اگر حالد. شو می واجب او بر کفاره ،غیرعلنی چه و علنی چه ،شود حرام

  ...و شورا   نوشویدن  ماننود  جرائمی انجام با مکلف شخص مثالً گیرد، انجام حرام عمل یک

 بوه  مبادرت شخص خود باید که شود می واجب او بر نیز جمعۀ کفار ،کند باطل را خود ۀروز

. فلسفۀ جعل کفارۀ روزه برای افراد نواتوان  (462: 1، ج1381)جبعی عاملی،  دورز آن انجام

ی کوه بوه سو  پیوری رسویده و یوا عطوش        اشخاصو یعنی بیماران موزم  و  « الذين يأیقونه»

شوده اسوت )نجفوی،      العاده دارند، تنها برای ادای تکلیف و جایگزی  حکم اولی بیوان  فوق

گرم( بدهنود   750( که در برابر هر روز، باید یک مد طعام )تقریباً 167-168: 33ق، ج1430

خوواری در   وزهر ۀکفوار  لیو دل(. 625: 1، ج1380؛ مکارم شیرازی، 116: 4، ج1386)کلینی، 

  یو ا از جملوۀ  انود.  کورده  انیو حکوم را ب   یاست که علت ا یاتیرواماه رمضان بدون عذر، 

دو مواه   :فرمودنود  یحکم شورع   یدر مورد علت ا )ع(امام رضا ها، روایتی است که روایت

 ۀماه بوده و خداوند کفوار  کیماه رمضان  ۀروز رایاست، ز شدهروزه واجب  ۀکفار درپی پی

قرار داده است توا انجوام    درپی پیو آن را  ظیو ت ل دیخاطر تأک هب ،برابر کرده استآن را دو 

متفورق قضوا کنود، کوار      طور بهاگر انسان  رایز، دادن آن آسان نباشد و آن را سبک نشمارند

 (.370: 10ق، ج1416شمارد )حور عواملی،    میرا سبک  مانیو ا شود میاو آسان  یقضا برا

حکم خودا را سوبک نشومارد و     شخصیاست تا  شده  دادهروزه مشکل قرار  ۀکفار  یبنابرا

بوه   دیو خودش با ،یروزه را هر شخص ۀکفار سبب  ینکند، به هم انگاری سهلنسبت به آن 

رفتوه   ایو ناز د یشخص اینکهمگر  ،نائب شود گریافراد د یبرا تواند نمی یو کس ردیعهده بگ

زدارنده و منبع کنترل بیرونی دارد که شخص آمادۀ در واقع، ای  کفارۀ سنگی  حکم با باشد.

 کند.   قانون منصرف می پا گذاردنشکنی را از زیر  قانون
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1شوهردار زن تزویج. 4.3
 هور  و اسوت  گنواه  و حورام  معتده زن با مرد ازدواج: معتده یا 

 644 ۀماد با مطابق و هستند مجرم کند، عقد ای  به مبادرت عالماً نکاح عقد طرف دو از کدام

 سال 2 تا ماه 6 از حبس به ،نگیرد صورت مواقعه که یدرصورت 1375اسالمی  مجازات قانون

 عمول  مواقعوه  وقووع  صوورت  درد. شوون  موی  محکوم نقدی جزای ریال میلیون 12 یا 3 از یا

 بر عالوه عملی چنی د. شو می زنا عام حکم مشمول و شده  خارج ماده ای  شمول از نامرتکب

 محسو  نیز کفاره پرداخت موجباتاز  برابر احکام شرعی ،است مجازات قابل و جرم نکهیا

 زن بوا  کوه  کسوی د: فرموو  که است  )ع(صادق امام از بصیر ابی روایت قول ای  دلیل .شود می

 قوانونی  مجازات تمایز وجه .2دبده کفاره آرد صاع 5 و شود جدا او از باید کند ازدواج معتده

 عقود  طورف  دو هور  به 644ۀ ماد مجازات اوالً که است ای  در کفاره با نقدی جزای و حبس

 نکواح  عقد طرفی  به صورتی در مجازات ای  ثانیاً؛ است اعمال  قابل مرد هم و زن هم نکاح،

 ؛اسوت  شووهردار  یا معتده زن که باشند مطلع یعنی، باشند موضوع به عالم که شود می اعمال

 زنوا  آنهوا  عمول  نزدیکوی  وقووع  صورت در چراکه ،باشد نگرفته صورت آنها بی  همواقع ثالثاً

 نیز عده مورد درت. نیس الزم فوق شروط از کی چیه کفاره وجو  برای اما .شود می محسو 

 شووهردار  زن موورد  در  ینو  هوم  و نیست وفات ۀعد یا و بائ  یا رجعی طالق ۀعد بی  فرقی

 (.465: 1، ج1381عواملی،   )جبعوی  شود با نشوده  یوا  شده بستر هم شوهرش با که ندارد فرقی

 ایاعم از دائم  ازدواج با زن شوهردار و در عدهکند که  میمتعدد نقلی و عقلی داللت  دالیل

جورم  تنها  ( و در فرض عالم بودن طرفی ، رفتار آنها نه43: 1388)رهبر،  ستیموقت مجاز ن

 شود. و  میمحس زیاز موجبات پرداخت کفاره ن ی، برابر احکام شرعاستو قابل مجازات 

چوه  ، چه نباشند و عالم باشندطرفی  عقد نکاح چه  ینکاحچنی   نیزوضعی  از حیث حکم

و فرزندی بوه   ودچه نشده باشد، ای  نکاح باطل است و اگر آمیزش شو  آمیزش شده باشد

أو »شوده باشود   « اشوهر  هسوت » که درصورتی ،شود ای  فرزند به زوج دوم ملحق میدنیا آید، 

 گردد.  می به زوج اول بر ،از شش ماه باشد کمترو اگر « مازاد

                                                           
1. Married. 

 .دقیقا اصوع بخمسه کفر و فارقها عدتها فی امراه تروج م . 2
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 ،خوود  اطالعات اظهار از قبل نعامطل و تحقیق شهود که سوگندی: 1كذب شهادت. 4.4

 را آن از عودول  حق شهود که است منعقده سوگند نوعی ند،نک می یاد دادگاه در قوانی  مطابق

ۀ منعقود  سووگند  از عودول  دلیل به است مکلف اوالً، سوگند ای  از تخلف صورت در .ندارند

 از قبول  که شود می واجب شاهد بر زمانی تنها کفاره کند. البته پرداخت را قسم ۀکفار خویش

 رهیو کب یبورا  )ع(اموام  عبودالعظیم حضرت  ۀحیدر صح .باشد کرده ادی سوگند ،شهادت ادای

 نَياَلَّلذِ  وَ» :فرمایود  موی کوه   کنود  موی فرقان استشوهاد   ۀاز سور 72 یۀآه بودن شهادت دروغ ب

 مطابق دروغ شهادت ثانیاً .دهند یخدا شهادت دروغ نم ۀدیو بندگان برگز« اَلزُّورَ کْهَدُونَيَال

 کیفور ت. اسو  مجازات قابل وشود  می محسو  جرم 1375 اسالمی مجازات قانون 650ۀ ماد

، نباشود  یوا  باشود  موؤثر  دادگواه  تصمیم در شهادت نکهیا در تأثیری و آمده مطلق نحو به مقرر

 جورم  دروغ شوهادت  ادای صورف  و است مطلق جرمی دروغ شهادت به سخ  دیگر، .ندارد

 بور  آن ۀنتیجو  از فوارغ  سووگند  ادای از پس دروغ شهادت صرف  به نیز کفارهرو  . ازای است

 حوالف  برسد نظر به شاید امر بدو در که است ای  هم مهم ۀنکت .شود می واجب الفح شاهد

 را وی کوه  است ای  حقیقت اما .شود می مجازاتای  قانون  649 ۀماد مطابق سوگندی چنی 

 شوود  می استنباط 649 ۀماد از زیرا کرد، مجازات فوق ۀماد در دروغ سوگند کیفر به توان نمی

 که سوگندی پس .دارد داللت جرم اثباتۀ ادل عنوان به سوگند ادای بر مقن  عبارت ظهور که

 بور  650 ۀماد فقط رو ازای  .باشد ماده ای  مشمول تواند نمی، شود می ایراد حقیقت بیان برای

 ت.اس اعمال  قابل است، داده شهادت دروغ  به که حالفی

مضاف بر اینکه نزدیکی اگر از راه حرام باشد مثالً همسور وی   :زنا در حال احرام .4.5

 (، مواقوعِ 64: 2جق، 1412در حال عده است یا نزدیکی از راه زنا، کفاره دارد )طباطبوایی،  

 زن بوا  موردی  اگور  حوال ت. اس کفاره مستوجب و حرام احرام حال در شوهر و زن بی  حتی

 مسوتحق  دو هور  آنکوه  بور  عوالوه  ،دکن نزدیکی احرام حال در است حرام ذاتاً او بر که بیگانه

 باشد شده مجبور زن اگر کنند. قربانی ساله 5 شتر یک ۀکفار عنوان به باید، هستند زنا مجازات

                                                           
1. Perjury. 
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 ۀکفوار  یوک  و خوودش  بورای  کفاره یک باید مرد صورت ای  در و نیست اش عهده به چیزی

ت )جبعوی عواملی،   اسو  سواله  5 شوتر  دو کردن قربانی به مکلف یعنی ،بپردازد زن برای دیگر

فقهای امامیه معتقدند که هر کس برای حج یا عمره محرم شود، چوه زن    (.419: 1، ج1381

و اگور ازدواجوی    کنود  موی و نه تزویج  شود میباشد چه مرد، وکیل باشد یا نایب، نه تزویج 

. حکوم بوه فسواد و    (103: 1394)ساردویی نسب و همکاران،  واقع شود، باطل خواهد بود

اليلنک   : »فرمایود  میاست که  )ص(سول اکرمبطالن عقد در حال احرام، بر مبنای حدیث ر

 یو اگر با علم بوه تحوریم عقود صوورت گیورد، حرموت ابود       « اللُحرم و الينک  و اليخأب

کوه بور    گانهیبا زن ب ی(. حال اگر مرد135: 3، جق1410)اب  ادریس حلی،  شود میحاصل 

زنا هستند،  فریق کبر آنکه هر دو مستح افزون د،کن یکیاو ذاتاً حرام است در حال احرام نزد

، تثبیوت و تقویوت تقووا در انسوان اسوت:      کفواره حکمت تشریع ای   .دهندکفاره هم ب دیبا

. تمامیت و کموال حوج، دسوتیابی بوه     «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ طَیرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِى األلبَابِ»

الحورام و آگواهی بوه حساسویت و اهمیوت       اهلل بیوت ها و جایگواه   معرفت خدا، درک فیض

  هستند.های حرمت آمیزش در حال احرام  از دیگر حکمت مناسک حج

 ایران حقوق در کفاره کیفرانگاری یسنج امكان.5 

بوه   یدگیرسو یابد و  می تیمصون هیو تنب بیانسان خطاکار از تعق ،با پرداخت کفارهبا اینکه 

کوه   کوسوت یمهوم و ن  آنقودر به مظلومان  یدادرس از گرفتاران و ازیوضع محرومان و رفع ن

عَنِ  سُیمِن كفَّاراتِ الذُّنوبِ العِظام إعانةُ اللَلهُوفِ و التَّنف»رود،  موی شمار  گناهان بزرگ به ۀکفار

کیفور   عنووان  بوه (. لیک  در خصووص تعیوی  کفواره    23: حکمت1396ی، محدث) «اللَکرُوب

توسط حاکم اسالمی در قبال جرائم مستوجب کفاره و ذکر آن در قانون مجوازات اسوالمی   

 وجود ندارد. نظر اتفاقۀ یکی از کیفرهای شرعی مثاب به

 و عمرانی امور دار عهده فقط اسالمی حکومت :آنها ابرازیۀ ادل و موافقان دیدگاه. 5.1

 و زکات پرداخت و روزه و نماز به را مردم دارد وظیفه بلکه ،ستین مرزداری و داخلی امنیت

 ایو   بوه  اسوالمی  حواکم  اسوت  الزم و دهد سوق ،است کفاره آنها ۀجمل از که عبادات سایر
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ی، مود اکارد. دغدغوۀ اصولی در اسوتنباط احکوام شورعی بایود       باشو  داشوته  اهتموام  جهوات 

بوه فقوه   پاسخگویی به نیازهای جامعه و رفع مشکالت جامعه باشد. در رویکورد حکوومتی   

تفاوت بود، چراکه فرض ای  اسوت کوه    شده بی توان نسبت به کارامدی احکام استنباط نمی

هوم دغدغوۀ    )ره((. اموام خمینوی  25: 1390فور،   فقه قانون معاد و معاش نیز است )ضویائی 

ای خطا  به شوورای نگهبوان بیوان     شده را مطرح و در نامه اطباستنکارامدی احکام شرعی 

شما در عی  اینکه باید تمام توان خود را بگذارید خالف شرعی صوورت نگیورد،   »کند:  می

های اقتصادی، نظوامی،   وخم ناکرده اسالم در پیچ باید تمام سعی خودتان را بنمانید که خدای

: 21، ج1389)خمینی موسوی، « ن نگردداجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جها

هوایی کوه اسوالم مقورر کورده و       یۀ بینش حکومتی مرحوم امام به فقوه، مالیوات  بر پا(. 218

دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکوه   ای که ریخته است، نشان می بودجه

سووی،  برای تشکیل حکومت و تأمی  مخارج ضروری یک دولت بزرگ است )خمینوی مو 

منابع موالی   ی،حکومت اسالم لیشکو با ت نهیدر مد )ص(اکرم امبریپ(. کما اینکه 22: 1378

 یحکوم فقهو   کیو  صوورت  بوه عنه  یزکات، انفاق و کفاره اعمال منه خمس، قیز طررا ا آن

 اسوالمی  حواکم هوم   کفوارات  موورد  در(. 87: 1398کردند )سلیمی و همکواران،   تأمی  می

 و نیازمنود  افراد ییشناسا به امداد ۀکمیت و خیریه مؤسسات مانند هایینهاد تشکیل با تواند یم

 او بر کفاره که شخصی طرف از وکالت و نیابت به کفاره مبلغ دریافت با و بپردازد بضاعت یب

 اختیار در ند وک  هیته است، شده واجب مکلف بر کفاره پرداخت در که را ، آنچهشده واجب

 شرع حاکم برای رو ازای  ،است بردار وکالت مالی کفارات ادای چوند. ده قرار مستحق افراد

 کوه  طریقی هر در را آن حاکم تا بدهد آنها به را کفاره قیمت مکلف که است جایز او وکیل یا

 کفواره  تسلیم که اند فرموده عظام یافقه برخی حتی کند. تا جایی که مصرف ،داند یم صالح

 شوخص  هر از بهتر اسالمی حاکم که باشد ای  استحبا  وجه شاید .ستا مستحب مجتهد به

 رسواندن  مصورف  بوه  در شورع  حاکم به وکالت دادن با است آگاه مسلمی  مصال، به دیگری

 کوه  موواردی  در(. 177: 1390فور،   )سوعادت  شود یم بری کفاره از اش ذمه قطع طور به کفاره

 ،دارد پوی  در را حوبس  مجوازات  جورم  آن و اسوت  شوده  واجوب  جرم ارتکا  دلیل به کفاره
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 را فرد ۀذم کهی حال   یع در اسالمی حاکم نظر زیر مؤسسات و نمایندگان به کفاره پرداخت

 مجوازات  عنووان  بوه  و مجوازات  تخفیوف  یوا  حذف موارد از تواند یم کند، یم بری تکلیف از

 و تور  یانسان: از ندا عبارت مجازات جایگزی  کفارات فواید از برخید. آی حسا  به جایگزی 

 و عوادی  زنودگی  بوه  مجرم آسان بازگشت امکان ،حبس به نسبت بودن مدتراکار و تر عادالنه

 ۀتوسع خدمت در آن دادن قرار و مجرمان کار نیروی رفت  هدر از جلوگیری و خود اجتماعی

 پرداخوت  و است الزم قربت قصد وجود کفاره پرداخت در نکهیا به توجه با.  ... و اجتماعی

 ممک  ،باشد مجازات حذف و تخفیف قصد  به تنها نباید مکلف سوی از حاکم ۀنمایند به آن

 ۀجملو  از کفواره  چوون  و شوود  ینم حاصل قربت قصد موارد گونه  یا در ،شود اشکال است

 شوارع  نود یگو یم پاسخ در .شود ینم بری مکلف ۀذم قربت قصد وجود بدون ،است عبادات

 بوا  مکلوف  کهه است  دا قرار ای  بر را اصل و نموده ظاهر  به حکم موارد گونه  یا در مقدس

از متوون  (. 179: 1390فور،   )سوعادت  اسوت  کورده  کفاره ادای به اقدام خالص و صحی، نیت

ها، امور نیابوت در    تدریج طی سال و بهزمان  با گذشت کهآید  برمی چنی  هم باستان  انیرانیا

 جوای  به گوناگون به افراد اجازه داده شد لیبنابر دالبرخی امور شرعی گسترش پیدا کرد و 

بوه اظهوار نودامت و     کهگناه را  ۀو کفار اورندیب جا بهمراسم اقرار به گناه و توبه را  ،یگرید

. در ایو   رنود یبه عهوده بگ  خطاکاراز طرف فرد  ابتیبود، به ن محدود شدهصرف  یمانیپش

رستگاری روح درگذشتگان خود میان حتی بازماندگان شخص متوفی هم اجازه یافتند برای 

 .(7-6: 1382طلب م فرت کرده و در نتیجه کفارۀ مقرر را نیز تأدیه کننود )فکوری ارشواد،    

 یا گونه به کند، اهمال کفاره پرداخت در مکلف اگرسان با پذیرش نیابت در ای  مسئله،  بدی 

 منکر از نهی و عروفم  به امر با  از تواند می اسالمی حاکم ،دشو الهی ۀفریض موجب ای  که

 از منکور  از نهوی  و معوروف   بوه  امور  انجام چون کند، کفاره خصال انجام به مجبور را مکلف

 حسوبیه  اموور  بوا   از بتووان  حتوی  را اجبار ای  است ممک  که است اسالمی حاکم وظایف

را در مصال، فقیران مصورف کنود،    آنهابگیرد و  کفارات را تواند میحاکم شرع . کرد توجیه

است که بر آن والیوت   یا د از امور حسبیهردر موارد خ آنهامصرف  اخذ وو چون کفارات 

حسوبى   شوأنیت حاکم شورع، بوه کفوارات     سوی از مصرف کفارات در مصال، فقیران. دارد
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)ملک افضولی   آن قیام کند ۀموظف است به اقام شرع که حاکم روست ازای  .بخشیده است

خصوصیت کفوارات   هم برخى نویسندگان اقتصاد اسالمى . از دید(81-83: 1398اردکانی، 

 گنواه و جورم   ۀو تربیتى است و از ارتکا  دوبوار  اخالقى آثار یمالى ای  است که هم دارا

زیورا   بخشد، میغیرمستقیم بهبود  صورت بهتوزیع ثروت و درآمد را  و هم کند می یپیشگیر

ی تقوا و عدالت در توزیع، مثبت است. هرچه افراد جامعوه از ایموان و تقووا    و مانای ۀرابط

و  واجوب های  انفاق، بلکه شود میتضییع  کمترحقوق افراد  تنها نهبرخوردار باشند،  یباالتر

رجوائى،  ) پذیرد می صورت تر عادالنهنتیجه، توزیع  و بهتر انجام پذیرفته، در بیشترمستحب 

 با هودف  کهثروت  بودن همگانیاصل و  تداول ثروت ینفقاعدۀ   بهستناد با ا (.275: 1386

شوده   داده قورار   اسوالمی حکوموت   اریو و انفال در اخت یعطبیمنابع ی، تحقق عدالت اقتصاد

 ات،یو مال صوورت  بوه از درآمد مشروع خود را  بخشی تا ساختملزم توان  میافراد را  است،

فقر  بردن  یمصال، نظام و از ب یبرا یخمس، زکات و کفاره تحت عنوان حقوق واجب مال

جبوران پواداش    یبورا  یفرصوت  اتجعول کفوار   (.63: 1398ی و همکاران، الله فت،) بپردازند

آمووزان   مثابۀ امتحاناتی هستند که مدرسه بورای دانوش   بوده و بهبندگان نافرمان  رفتۀ ازدست

ای، نمورۀ الزموه را    دهد تا با بهره جست  از فرصوت توازه   ها، قرار می مردود در برخی درس

کسب کنند و به کالس باالتر راه یابند. در کفارات ضم  توجه به جبوران فرصوت معنووی    

رفته برای بزهکاران، خیری هم به دیگر افراد جامعه که نیازمنود مهربوانی هسوتند و     ازدست

رسد. کفارات ابزار حکومت اسوالمی بورای    می شوند، اغلب در غوغای زندگی فراموش می

هوا، آنوان را از    رحموی  هوا و بوی   عودالتی  رسیدگی اجباری به وضعیت مردمی است کوه بوی  

جورائم  ارتکوا    بوا هور حوال    داشته اسوت. بوه    های زندگی شرافتمندانه محروم نگه حداقل

ود که آیا بوا  گاه شک ش و هر شود میایجاد  مسببعنوان  بهکفاره (، سببمستوجب کفاره )

یوا خیور،    شود میمنتفى هم  کفارهیعنی ، مسبب های مقرره برای ای  جرائم اجرای مجازات

کفواره  . از سوی دیگر، مسقط و اسقاط است چون اصل بر عدمد، کر استصحا باید آن را 

بوا مورگ   رو حتی  ازای شده است و واجب  و گرفته  تعلق اموال بوه کوه است اهللاز حقوق 

 . شود نمیساقط بزهکار هم 
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 جورم  از ناشوی  اجتماعی و فردی لطمات چون :آنها ابرازی ۀادل و نامخالف دیدگاه. 5.2

 را مالیۀ انگیز دارای نامجرم ،مالی جزای احکام تنها نه ،ستین محاسبه  قابل ریالی صورت به

 ازدیواد  و هوا  زندان جمعیت افزایش ۀزمین بلکه ندارد، درآمدزایی دولت برای و کند ینم متنبه

کوه انحصوار    . درصوورتی دسواز  یم فراهم جامعه ایبر نیز را آن از ناشی مشکالت و ها نهیهز

کننودۀ کفواره نیوز در مووارد زیوادی بوه        کفارات، به کفارۀ مالی، ضم  تحقیر فقرا، پرداخت

سهولت عمل کند. برخی فقها  موقع و به تواند به تکلیف شرعی خود به نمیافتد و  مضیقه می

صورت پول به فقیر داده شود، باید به مصرف نان یا طعامی برسود کوه    معتقدند اگر کفاره به

صوورت گنودم، آرد و ماننود آن بوه فقیور       یک نفر را سیر کند، اما اگر بوه   معادل یک مد آن

فروشد و در سایر احتیاجات خود مصرف کند )مکارم شیرازی، تواند آن را ب بدهند، فقیر می

(. تأکید روایات اسالمی در کفاره بر اطعام به فقرا و اینکوه بوه یوک فقیور     625: 1، ج 1380

سبب است که به جهت کثرت فقرا و نیاز شدید در درجوۀ   بیش از یک مد داده نشود، بدی 

رو با وجود احتیاج شودید بوه طعوام، دیگور نیازهوا       و ازای  استاول به خوراک و پوشاک 

 پرداخوت  تووان  ارزشویابی  ،دیگر سوی از (.14: 1396کنند )صفایی،  فرصت طرح پیدا نمی

 عنووان  بوه  موالی ۀ کفار تعیی رو  ست و ازای مشکال مختلف سنی یها گروه در مالی کفارات

 کوه  نیامحکوم مورد در ،باشد جرمم تربیت و اصالح جهت در طریقی نکهیا یجا به تمجازا

 را آن داشوته  بنوا  قانونگذار که شد خواهند حبسی تحمل به ملزم ،ندارند را آن پرداخت توان

 سووی  ازت. اسو  مقون   نظر خالف امر ای  و شمارد آن جایگزی  را مالی مجازات و کند ل و

 افوراد،  اجتمواعی  و فوردی  مختلوف  یها تیموقع و شرایط شخصیت، در تنوع سبب به ،دیگر

 یکسوان  مختلوف  یهوا  گوروه  و اشوخاص  بر مالی یها مجازات احکام از حاصل آثار و نتایج

 پرداخوت  چون .است آن پرداخت و نقد وجه مالی های مجازات حکم موضوع و بود نخواهد

 موضووع  رو د، ازای دار اجرایی ماهیت در زیادی ریتأث آن پرداخت عدم یا و حکم مورد وجه

 عدیوده  مشوکالت  بوا  را نامحکومو  کوه  است آن ۀتهی شرایط مالی، جرائم پرداخت از تر مهم

 هوای  مجوازات  وضوعیت  ای  با و دساز یم فراهم را جدید جرم اسبا  یگاه و ساخته مواجه

 تکورار  سوبب  و انگیزه خود ،باشد جرم از پیشگیری جهت در مهمی عامل نکهیا یجا به مالی
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 بوه  ملوزم  را خوود  محواکم  ،دیگور  سوی از (.264: 1389)مراد رودخانگی،  دش خواهد جرم

 مسواعدت  و کموک  بوا  نکهیا فرض و بر دانند ینم محکوم مالی و اقتصادی وضعیت بررسی

 ای  ورود از نداشته، را مالی ۀجریم پرداختی توانایی که مالی مجازات به  محکوم فرد دیگران

 تحمول  از جورم  ارتکوا   وجود با محکوم عمل در ،شود جلوگیری زندان به نامحکوم قبیل

عیب کیفرهای نقدی، دشواری وصوول آن اسوت کوه      یتر مهم عالوه به. شود یم معاف کیفر

 1دلیول عجوز از پرداخوت آن بوه گفتوۀ سوزار بکاریوا        رسد، بوه  دستان می چون نوبت به تهی

(. 165: 3، ج1394سازد )اردبیلوی،   مجازات را در اجرا از وصف حتمیت و قطعیت تهی می

 نیز و اند دهکر تأکید گناهان و جرائم برخی در کفاره وجو  بر که متعدد آیات نزول وجود با

 آن اجرای چگونگی و آن احکام و خصال کفاره، وجو  که بسیاری ت اسالمیروایا وجود با

 بوه  ملوزم  را مسولمانان  کوه  نشده مشاهده هرگز )ع(معصومی  ۀائم ۀسیر در ،اند کرده تبیی  را

 گرفتوه  نظور  در مجوازاتی  آن انجام عدم برای و دهکر خویش گناهان و جرائم ۀکفار پرداخت

 بور  سوفارش  و توصویه  صورت به صرفاً کیفری خو ای  اجرای در )ع(سیرۀ معصومی  د.باشن

 موورد  غلبوه  و قهور  بوا و ...  قصاص د،حدو های مجازات مانند کفاره گاه چیه و بوده آن ادای

و ظاهر خطابوات در کفوارات، تکلیفوى     به اصل برائت کستم رو با . ازای است نبوده حکم

ضمان در اموال آن یعنی حکم وضعى قابل انطباق با  شود، بنابرای  بودن کفارات استنتاج می

خوود  سبب شرطیت قصد قربت به  عبادز است که بهاز سوی دیگر، کفارات کیفری . نیست

 شود. میهم منتفى  فوت وی ای  کیفربا لذا و  ردتعلق دا بزهکار

2تکمیلی مجازات قالب در كفاره تعیین. 5.3
 جعول کفواره   لیو دال :(منتخ ب ۀ نظری  ) 

از  همچنوی  و  و بزهکواران  گناهکواران  یبرخو  ۀمو ی، جرهای قرآنی و روایی براساس آموزه

ضوم    یعنی ؛است یاسالم ۀجامع ازمندانین اجاتیحل معضل فقر و رفع احت های راه جمله

 زیو ن ازمنودان ین یازمنود یرفوع ن  سوبب مکلف است،  فیدر تکل یموجب جبران کاست اینکه

بوه خووراک،    ازیفقرا و مستمندان جامعه، ن ازین تری  مهمو  تری  اولویتبا  از آنجا که است.

                                                           
1. Be Ccaria (Bonesanadi). 

2. Supplementary Punishment. 
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در بحوث   یاسوالم  هوای  رو آموزه ، ازای است یانسان از اسارت و بردگ یآزاد ایپوشاک و 

به گندم، جو، نوان  ذکرشده در روایات اسالمی است. اطعام طعام  کرده اشاره بدانهاکفارات 

 مذکور قیو مصاد شود می ها خوردنیو انواع  هیاغذ ۀبلکه شامل هم ندارد،و آرد اختصاص 

  یو ا دیو علت آن، شوا هستند از مفهوم عام و مطلق طعام  یقیاز با  ذکر مصاد اتیدر روا

قوت غالب گفته اسوت   نعنوا بهرا  اتیروا غالب در عصر صدور یغذاها اتیکه روا باشد

در علوم   طورکوه  هموان  سوت؛ یانحصار اطعام طعام در موارد مذکور ن یبرا یلیدل رو ازای و 

را در  گور ید یهور غوذا   طوور قطوع   بهو  ستیمورد مخصص ن ،است دهیاصول به اثبات رس

 لیتحصو  از جمله یشامل طعام معنو . حتیشامل خواهد بود زین یعصر حاضر و اعصار آت

زموان و   عورف تر اینکوه تمسوک بوه     شود و از همه مهم می زین آنهاو مقدمات  مانیعلم و ا

بوودن   یجهوان  ،3تیو اولو اسیو ق، ، اصل برائوت 2اضطرارۀ قاعد، 1حفظ حرمت مؤم ، مکان

 ۀدر همو  را کفواره  متیق کند که می اقتضا 5یاسالم های آموزهسهولت و سماحت و  4اسالم

                                                           
مو    أخذیبه ف یوتیمما  بیاط یال عمدیف بصحفۀ فتوضع بقر  مائدته یالرضا)ع( اذا أکل أت یب  موس یعلکان االمام . 1

 (.114: 1385؛ مکارم شیرازی، 52: 4، ج1386)کلینی،   یبها للمساک أمریتلک الصحفۀ ثمّ  یف ضعیف ئاًیش یٍکل ش

 .المحضورات ،یتب اتیالضرور. 2
او بوا کمبوود    یزنودگ  وسوته یباشود، پ  آنهوا از  یکی فاقدی است که اگر کس زیچپنج : »دیفرما یمامام صادق)ع( . 3

ق، 1416 ،حرعواملی ) «اسوت  یوسعت در زنودگ  زیاز آن پنج چ یکیو روانش آشفته است،  شهیو اند روست روبه
 لباس هور   یلباس کلَّ زمان، لباس اهله؛ بهتر ریفخ: »دیفرما یمپوشش مناسب هر زمان  خصوصو در ( 31: 14ج

 .(411: 1، ج1386کلینی، « )مردم آن زمانه است لباس زمان،
و  از اصحا  در پرداخت زکات سؤال کوردم  یبعض ینظر تنگ خصوص از امام صادق)ع( در دیگو یم ریابوبص. 4

. او دهوم  ینمو نزد م  زکات هست ولک  بوه توو    :زکات درخواست کرد و او گفت  یب  اع یسیع از یگفتم فرد
کوه   بوود   یمنظورش ا) یکن یم نهیهز« گوشت و خرما» دیآن را در خر کنم یمسخ داد گمان پا یسیگفت: چرا؟ ع

 یو فقوراء نظور   ایو خداوند در امووال اغن »فرمود:  یامام صادق)ع( پس از تفکر (.شود نهینان هز یۀدر ته دیفقط با
سوپس بوا اشواره بوه      .«افوزود  یمبر آن  کرد ینم تیداد که اگر کفا قرار ایاموال اغن در کفاف فقرا اندازه  بهافکند و 

بدهد که بتواند با آن بخوورد   ریبه فق یبه مقدار دیبا اساس  یبر هم یآر»اموالش بود فرمود:  که زکات در یسیع
 (.556: 3، ج1386)کلینی،  «شامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه بدهد و حج بجا آوردایو ب

، 1396، مجلسی« )السَّهلۀ  السّمحَۀ هیفیبالحن یبعثن»فرمود:  اکرم)ص( پیامبرو سمحه است که  سهله  یاسالم د. 5
 (.548: 20ج
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 بوه  توجوه  بوا رو  (. ازایو  9-12: 1396)صوفایی،   رساندبه مصرف بتوان فقرا  های نیازمندی

های نهفته در کفارات از جمله بازدارندگی، فرصت تموری  دوبواره بورای قبوولی و      حکمت

 بوه  هکفوار  ابوزار  از استفاده باایران  ییجنا سیاست در دارد جاسود رساندن به مردم نیازمند، 

قوانون مجوازات    23 ۀماد در که هاییابزار .شود اقدام تکمیلی های مجازات مصادیق گسترش

 اهوداف  یخووب  به و برخوردارند یکمتر کیفری ۀصب  از بعضاً ،شده ی نیب شیپ 1392اسالمی 

 ایو   در هم کفاره انون،ق بازنگری در دارد جا رو ، ازای دنکن یم دنبال را تکمیلی های مجازات

هرچند ذیول عنووان مجوازات     23و الزامات مندرج در مادۀ  ها تیممنوع. شود داده جا دسته

کوه   آنهوا ی بوده و با توجه به چگونگی اجورای  نیتأمهای اقدامات  آمده، لیک  دارای ویژگی

بورای   رنوده یگ شیپو ی هوا  اقودام را در اصول   ها اقدامبه بعد آمده است، باید ای   24در مادۀ 

 تا ستا قاضی اختیار در تکمیلی یها اتمجاز اجرای چونپیشگیری از تکرار جرم دانست. 

 او خصوص در را تکمیلی مجازات ،وی تیشخص با متناسب و مجرم شناخت به توجه با وی

قانون آیوی    217 ۀماد «چ» و «ج» هایبند جمله از جاری مقررات در نکهیا به نظر کند. اعمال

 قضایی نظارت و  یتأم قرارهای اعمال منظور به متهم التزام و موافقت 1392 دادرسی کیفری

 بوا  تووان  یمو  هوم  کفواره  انگواری رکیف بحث در رو  یازااست،  شده ی نیب شیپ مالی بار دارای

 عبوادی  نظر از بودن داوطلبانه خاصیت بیترت   یا  به و کرد اعمال را آن هیعل محکوم رضایت

تا بوا توجوه بوه روحیوات و      دهد یمو به قاضی هم اجازه  ماند یم محفوظ آن به الزام عدم و

جرم، تصمیم خوود را هرچوه بهتور بوا وضوع فعلوی او        ارتکا سوابق و انگیزۀ بزهکار در 

قوانون   37متناسب سازد و به سیاست فردی کوردن مجوازات جاموۀ عمول بپوشواند. موادۀ       

بر تخفیف به دادگاه اجازه داده اسوت توا بوا احوراز کیفیوات       ، افزون1392مجازات اسالمی 

بوه حوال   « تور  مناسب»مجازات تعزیری را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که  مخففه،

موادۀ موذکور یکوی از ابزارهوای مهوم سیاسوت فوردی کوردن          رو  یو ازاباشد.  هیعل محکوم

ای  موارد  توان یمترتیب با اصالح قوانی   (. بدی 155: 3، ج1394)اردبیلی،  هاست مجازات

دیوده، در   بر سیاسوت حموایتى شورع از بوزه     افزونیز تسری داد. را به ادای داوطلبانۀ کفاره ن

منافع و مصال، عموومى  از مانند حمایت و صیانت  هایی مؤلفهمالى،  ۀمستوجب کفار جرائم
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از اهمیوت بسوزایى برخووردار     و اجتماعى، تأمی  عدالت و رفع فقر، گرسونگى و برهنگوى  

عبوادت محوض و تکلیوف شخصوى     اینکوه  از  قبول اصوالً کفارات  هم است. بر ای  اساس

اجورای  ا بو  پوس  شوند؛ می تلقى عمومى حقوق یا اهللاز حقوق  وبوده  اهى عقوبتگ، ندباش

 1حجیوت  بوا فورض عودم    نیسوتند.  اسوقاط  قابلبزهکار یا فوت های مقررۀ قانونی  مجازات

 (، برخی فقیهان معاصر هوم 398-399: 22ق، ج1416ر عاملى، )ح 2سنان ب  عبداهللروایت 

بایود  در جرم قتل مستوجب کفواره،  که  اند القولی  دانسته و مقرر کرده أوجه ثبوت کفاره را

موالى   احتسوا  کفوارات  (. 443 :ق1418لنکرانوى،   اضل)فپرداخت شود  قاتلکفاره از مال 

نیوز   اسوالمى  یکوى از منوابع موالى دولوت     عنووان  ند، بهعقوبتى دار ۀکفاراتى که جنب ویژه به

ایو    اخوذ  وکوردن  قانونمند اهتمام دولت اسالمى به رو  ازای است.  نظریه ای  کنندۀ توجیه

 جامعه بزداید. ۀبخشى از فقر و گرسنگى را از چهر تواند میکفارات 

 پیشنهادها و یریگ جهینت. 6

 در قربت قصد وجو  دلیل به جزایی ماهیت داشت  عی  در که است یفریخودک نوعی کفاره

 در البتوه  .کنود  موی  نزدیک پروردگارش به را دهنده کفاره که رود یم شمار به عبادت نوعی ،آن

 برخوی  .عکسربو  برخوی  در و دارد غلبوه  آن عبوادی  ۀجنب بر کفاره جزایی ۀجنب موارد برخی

 ،است شده   ییتع کیفر آنها برای و شده  شناخته جرم قانونگذار توسط کفاره مستوجب اعمال

 دلیول  به شده فوت عبادات یا سهوی اعمال برخی شکل یا هستند گناه صرفاً یا دیگر برخی اما

 موورد  در «رقبه تحریر»ۀ واژ. ندارند رسمی مجازات و یستندن جرم آنها از کی چیه که عجزند

 موضووع  کوه  کنود  ا تقویتر استنباط ای  دتوان می کفارات از یکی عنوان به بردگان یآزادساز

                                                           
شوده اسوت )ایوزدی فورد و      موجب تضعیف سند ایو  روایوت    ممتقد ونیرجالط سنان توس ب  محمد یفتضع. 1

 (.133-152: 1396همکاران، 

 مؤمنا متعمداً فعلیه أن یمکَّ  نفسه م  أولیائوه کفارۀ الدم إذا قتل الرجل »ى خبر عبدااهلل ب  سنان: ف قال الصادق. 2

 و ما علیه إذا کان نادماً على ما کان منه عازماً على ترک العود، و إن عفى عنه فعلیه أن یعتق رقبۀ یفإن قتلوه فقد أد

 یصوم شهری  متتابعی  و یطعم ستی  مسکیناً و أن یندم على ما کان منه و یعوزم علوى تورک العووود و یسوت فراهلل     

  (.398-399: 22ق، ج1416)حر عاملی،  «أبداً ما بقى تعالى
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 منشأ کفاره نکهیارو با  ت. ازای اس جاری نیز امروزی ۀجامع در و دهشن منسوخ آیات گونه  یا

منظوور   بوه  ، بنوابرای  گیورد  موی  قورار  توجوه  مورد کمتر هامروز ،دارد اسالم در روایی و قرآنی

عمومى و اجتماعى دارد و گرسنگان و برهنگوان از   ۀجنب که کفاره اجرای مثبت آثار حصول

 :دشو می پیشنهادگردد،  بازمینفع کفارات به اجتماع مسلمانان  در واقعو  برند میآن بهره 

 هوم  توا  دکر تالش آن اجرای شدن همگانی منظور به فرهنگی و آموزشیی ها برنامه با. 1

 اهوداف  م،منسوج  و درست ریزی برنامه با هم و شود مرتفع کفاره یاجبار پرداخت هایایراد

 حصوول  سمت به جامعه در نگرش ت ییر نوعی شاهد وود ش محقق آن بازدارندگی و تربیتی

 .باشیم آن اجتماعی اهداف

 که شود تشکیل مالی کفارات دریافت منظور به ستادی ،ربط یذ یها سازمان همکاری با. 2

 :بگیرد عهده به را ذیل وظایف

 بوه  قضوات ۀ توصوی  حتوی  و آموزشی و فرهنگی مختلف های روش با افراد تشویق (الف

 شده فراگیره کفار پرداخت خویش، جرائم ۀکفار پرداخت به کفاره مستوجب جرائم مرتکبان

 بزهکواری  و گنواه  بوا  آنهوا  فکور  خووردن  گوره  از مردم بی  در دینی تکالیف انجام رواج با و

 ؛ دشو جلوگیری

 ایو   بوا  تا هستند کفاره دریافت مستحق که مسلمان فقیر و بضاعت بی افراد شناسایی ( 

 شود؛  مرتفع دهندگان کفاره برای متعدد فقیر افراد یافت  مشکل روش

 ایجاد جهت در آن یسازمانده و متمک  گنهکاران و نامجرم از مالی کفارات دریافت( ج

 ی؛اسالم دولت برای مداوم و منسجم درآمد منبع

 رفع منظور به دولت به کمک جهینت در و شده ییشناسا افراد به مالی کفارات ای  اعطای د(

 .نیازمند افراد اقتصادی مشکالت

 «رقبوه » ۀواژ عام معنای از استفاده بار، حاض عصر در «رقبه تحریر» شدن اجرایی برای. 3

ن ایو   شد اجرایی برایالبته  شوند. آزاد ، زندانیاناست منتفی موضوعاً که برده و عبد یجا به

 بتواننود  کفواره  مستوجب جرائم مرتکبان تا شندیندیب تدابیری باید صالح مراجع ذی امر مهم،
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 سوتاد ) ویژه نهادی نظارت با صندوق مستقلی قرار دهند یا اختیا در را مبال ی کفاره عنوان به

 انجوام  الزم اقودام  و یزیر برنامه مدیون زندانیان دنکر آزاد برای (خیریه مؤسسات یا کفارات

 بوار  و زنودانیان  نگهداری ۀهزین کاهش موجب آنکه بر عالوه ،پیشنهاد ای  شدن عملی. دگیر

 عهده بر نیز را طلبکاران اقتصادی ۀچرخ رونق شود، می است دولت ۀعهد بر که امور ای  مالی

 .داشت خواهد
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 اسالمی.

، چ اول، 1، جمنتهللی اللألللب فللی تحقیللق اللللذهبق(. 1412) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .18

 مشهد: مجمع البحوث االسالمیه.

ی ادصل اقت اتيآ یعجم موضوعم(. 1386) گوروه اقتصاد یکاظم؛ با همکار سید رجائى، .19

 .)ره(آموزشى پژوهشى امام خمینى ۀمؤسس :قم، چ دوم ،قرآن

فصلنامة مأالعلات  ، «ازدواج با زن شوهردار و در عده تیممنوع(. »1388رهبر، مهدی ) .20

 .43-78، ص 45، سال دوازدهم، شراهبردی زنان

ی قیتطب یواکاو(. »1394) میمری، خادم؛ طاهره ساداتی، میمحمد؛ نع، نسب ییساردو .21

دوفصللنامة فقله   ، «یحقووق  کورد یبا رو هیدیو ز هیازدواج در فقه امام یابد های حرمت

 .81-108، ص 5، ش3، دورۀ مقارن

 كردن مند م نظا در اسالمی حکومت نقش و امامیه فقه در كفاره(. 1390) حسی  فر، سعادت .22

 .معلم  تیترب دانشگاه اتیاله ۀدانشکدز: تبری ارشد، کارشناسی ۀنام پایان، آن

اطعوام   یسواز  نوه ینهاد یبررسو (. »1398) محس  ور،یفر؛ رضا ،یشکران ؛یهاد ،یمیسل .23

،  يعللوم قلرآن و حلد    قلات یتحقفصلنامة ، «مینزول قرآن کر یخیدر بستر تار  یمسک
 .87-116، ص 43ش
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، بیوروت:  3جمحقوق عمور عموروی،     ،یالسلرقند ریتفس ق(.1416) ثیابول ،یسمرقند .24

 دارالفکر.

اوللین  ، مفهووم و مصوداق اطعوام طعوام در کفواره      یبازخوان(. 1396صفایی، میکائیل ) .25

، دانش فرزانگان ۀشرکت توسع، تهران: كنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسالمی

 شهریورماه.3

 سوال  ،یاسل یعللوم س فصللنامة  ، «در فقوه  یحکوومت  کردیرو(. »1390فر، سعید ) ضیائی .26

   .7-31ص  ،53چهاردهم، ش 

 ، چ دوم، قم: اسماعیلیان.2، جالعروه الوثقیق(. 1412طباطبایی، سید محمدکاظم ) .27

 بواقر  محمود  دیسو ، ترجموۀ  اللیزان فی تفسلیر القلرآن  (. 1378طباطبایی، محمدحسی  ) .28

 یی.  عالمه طباطبا یو فرهنگ یعلم ادیبن:  قمچ شش،  19و  6جی، همدان ی موسو

مصصو، ابوالقاسوم گرجوی،     ،جوامع الجلامع  ریتفس ق(.1412) فضل ب  حس  ،یطبرس .29

 قم: حوزۀ علمیۀ قم. ،1ج

، 10، ج)تفسیر الأبلری   جامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1412) ریمحمد ب  جر ،یطبر .30

 ه.دار المعرفچ اول، بیروت: 

چ  ،5و  1ج ،اللبسلو   ق(.1428)شویخ طوسوی( )   الحس  محمدب  جعفر ابی طوسی، .31

 .اسالمی النشر ۀمؤسس: قم ،اول

، چ دوم، 5و  3ج ،الخالفق(. 1420) وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .32

 ی.النشر اسالم ۀمؤسس :قم

النهايه فلی مجلرد الفقله و    ق(. 1400)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .33

 ، الطبعه الثانیه، بیروت: دارالکتا  العربی.المجلد األول، الفتاوی

، القلرآن  ریتفسل  یف انیالتب ق(.1413)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووو .34

 ی.النشر االسالم ۀسسؤم، قم: 4ج

 .  امیرکبیر: تهران ،وهشتم چ بیست ،2جد، علی فارسی فرهنگ(. 1382) حس  عمید، .35
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 .الرسالهۀ مؤسس :بیروت ،چ دوم ،1ج، الجنايی التکريع م(.1994در )عبدالقا عوده، .36

شللر  فللی  هعيالکللر لیتفصلل ق(.1418ی )لنکرانووى، محموود فاضوول موحوود فاضوول  .37

 .)ع(اطهار ۀائم: مرکز فقهی قم ،اتيالد-هلیالوسريتحر

 ،یهرنود  یجعفور ؛ محمودجعفر  ،یجهرم یقنبر دمحمدرضا؛یس ،یتیزهره؛ آ ،یالله فت، .38

اطالق فصلنامة ، «ینقض حقوق شهروند ا،یتداول ثروت در دست اغن(. »1398) محمد

   .58-74، ص 38 ش، 9دورۀ  ،یحقوق بشر و شهروند نامۀ ویژه ،یستيز

ادبیات و عللوم   ةدانککد ةنکري، «توبه در ایران باستان(. »1382فکری ارشاد، جهانگیر ) .39

   .1-16، ص 189، ش 46 دورۀ، تبريزدانکگاه انسانی 

 سوازمان : تهوران  ،اسالم علومی جزای حقوق در تأبیق و مقارنه(. 1373) علیرضا فیض، .40

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ

مصح، احمد حسینی اشوکوری،   ،فقه القرآن ق(.1405اهلل ) سعیدب  هبه ،یراوندقطب  .41

 العظمی مرعشی نجفی.  اهلل ، فم: کتابخانۀ عمومی حضرت آیت1ج

، تصوحی، و تعلیوق سوید طیوب     2و  1، جتفسلیرالقلی (. 1387قمی، علی ب  ابوراهیم )  .42

 قم: دار الکتا . موسوی جزایری،

، چ اول، 7، جفلی ترتیلب الکلرائع    عيالصلنا  عيبلدا  ق(.1409) ابوبکرب  مسعود ،یکاسان .43

 .هیبیمکتبه الحب :پاکستان

، ترجموۀ  7، جیاصلول كلاف   ةديبرگز  يمجلوعه احاد(. 1393کلینی، محمدب  یعقو  ) .44

 .طاووس بهشت، قم: نشر 6، چ یمع  یداود روحان

، 4و  3، 1، جزاده حسو  صوادق   ۀترجم، اصول كافی (.1386) ووووووووووووووووووووووو .45

 .قائم آل محمد ۀسسؤم :، تهرانسوم چ

 در آن اثلر  و اسلالمی  كیفلری  حقوق اجرای كنفرانس گزارش (.1365) ابوالقاسم گرجی، .46

 وزارت تبلی وات  و انتشارات کل ۀادارتهران:  ،چ اول حقوقی، مقاالت جرائم، با مبارزه

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ
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، تهوران:  24، جمرآه العقلول فلی شلر  اطبلار آل الرسلول     (. 1391مجلسی، محمدباقر ) .47

 .دارالکتب االسالمیه

 .دارالکتب االسالمیهچ چهارم، تهران: ، 20ج، بحاراالنوار(. 1396) ـــــــــــــــــــــــــــ .48

 کارشناسوی  ۀنامو  انیپا، نقدی جزای احکام شناسی جرم (.1389) حس  رودخانگی،مراد  .49

 .تهران مرکز نور پیام دانشگاهتهران:  ارشد،

 ۀسسؤم :تهران ،مکرمه مکه و منوره مدينه اراتيو ز ادعیه (.1391) حج تحقیقات مرکز .50

 .مشعر هنری و فرهنگی

و شفاعت  تیحیدر مس هیمفهوم فدۀ سیمقا(. »1393) محس  ،یرباناحمدرضا؛ مفتاح،  .51

 .  143-160، ص 12ش  پنجم، سال، یقیتأب اتیالهفصلنامة ، «عهیش از نظر

، األولى هالطبع ،1الجزء ،لانیمقاتل بن سل ریتفس ق(.1424) بوالحس ا مان،یمقاتل ب  سل .52

 ه.دارالکتب العلمی: بیروت

  .هیدارالکتب االسالم :، تهران23و  2ف 1ج .نلونه ریتفس (.1380) ناصر رازز،یمکارم ش .53

اموام   ۀمدرسو  :قوم ، اللعارف فقه مقلارن  هداير(. 1385)زیر نظر( ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ .54

 .)ع(علی ب  ابیطالب

شلر  فلت    ؛ مهلذب  یرازیاللجلوع شر  اللهذب للکل ق(. 1430مطیعی، محمد نجیب ) .55

 .هیقیالتوف مکتبه :قاهره، 19، جریالکب یشر  الرافع یف ریالحب صیتلخ زیشر  الوج نيالعز

بوه کفواره قتول عمود و      یفقه حکومت کردیرو(. »1398)ملک افضلی اردکانی، محس   .56

، فصلنامة فقله ، «فوت قاتل ایپس از قصاص  یدولت اسالم یآن از سو یفایحکم است

 .73-94، ص 2وششم، ش  سال بیست

 ن:تهورا  ،، چ اول2و  1 ج، الوسلیله  ريل تحر (.1379)اموام( )  الوه  روح خمینی، وسویم .57

 .الخمینی االمام آثار نشر و تنظیم ۀمؤسس

 و میتنظو  ۀمؤسسو    :تهوران ، چ نهم، فقیه واليت (. 1378) وووووووووووووووووووووووووووو .58

 . )س(  ینیآثار امام خم نشر
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؛ )س(  ینو یمجموعه آثوار اموام خم     :امام ةفیصح(. 1389) وووووووووووووووووووووووووووو .59

، چ پونجم، تهوران:   21، ج(ها نامه و یشرع   ، احکام، اجازاتها مصاحبه، ها پیام انات،ی)ب

 .)س(  ینیآثار امام خم نشر و میتنظ ۀمؤسس  

از املام    يچهلل حلد    ی: ترجلله و توضل  یعللو  هلای  حکلت(. 1396محدثی، جواد ) .60

 .نشر به ،یآستان قدس رضو، چ ششم، مشهد: )ع یعل

 :قوم  ،چ دوم ،2ج ،اللنهلا   تکللله  مبلانی  (.1396)خویی( ) ابوالقاسم خویی، موسوی .61

 .العلمیه المطبعه

 و اربعله  ملذاهب  در كبیلره  گناهلان  و تعزيرات قتل، كفاره(. 1369) محمد دیس موسوی، .62

 ه فردوسیدانشگا :مشهد اسالمی، حقوق مبانی و فقه ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،امامیه

 .مشهد

 ،االسالم شرايع شر  فی الکالم جواهرق(. 1430)صاحب جواهر( ) محمدحس  نجفی، .63

 .العربی احیاءالتراث دار: بیروت ،، چ هفتم43و  35، 33، 20ج

 ،اسلالم  كیفلری  سیاسلت  در كفلاره  كاركردهلای  و نقش بررسی(. 1389) فاطمه یوسفی، .64

 .قم دانشگاه :قم ارشد، کارشناسی ۀنام پایان
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