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كفارة من وعد اهللا بترك معصية ثم فعلها

رقم الفتوى: 221425

السؤال

اإلجابــة

أرجو املعذرة.. فأنا ال أفهم معنى النصاب اليومي، فاعذروين إن جاءتكم رسالتي يف غري وقتها، أريد أن أسأل عن

كفارة وعد وعدته هللا ولست أذكر إن كنت قد حلفت أم ال، ولكنني كنت قد عاهدت اهللا أنني لن أكرر أمرا كنت

أقوم به، وهو أمر سيئ، لكن لألسف نكثت عهدي وأريد االلتزم جمددا بعدم القيام به، وأخشى أن أكون قد فقدت

فرصة النجاة بعد نكثي لعهد اهللا، أرجو مساعديت وجزاكم اهللا كل خري، كام أنني كنت قد عاهدت اهللا أن ال أقطع

صاليت مهام حدث، ولكنني أيضا مل أستطع االلتزام هبذا العهد، ألنه تنتابني حاالت يأس رهيبة جتعلني أبتعد عن

صاليت.. أرجو مساعديت، وشكرا.

احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما جرى منك جمرد وعد، فإن جمرد الوعد ليس يمينا، لكن جيب الوفاء هبذا الوعد إن كان اليشء املذكور

معصية؛ ألن ترك املعصية واجب أصال، وقد أكد ذلك بالوعد مع اهللا تعاىل، وعدم الوفاء بالوعد أيا كان يعد من

عالمات النفاق، فقد قال صىل اهللا عليه وسلم: آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان.

متفق عليه.

وال شك أن الوفاء بالوعد هللا أوىل بأن يراعى من الوفاء بالوعد لغريه، والواجب عليك يف هذه احلالة: هو التوبة إىل

اهللا تعاىل من إخالف الوعد إن كان عىل ترك معصية، وال كفارة عليك غري ذلك، وانظر الفتويني رقم: 138215،

ورقم: 42083.
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وال كفارة عليك أيضا إذا كنت تشك هل حلفت أم ال؟ جاء يف املوسوعة الفقهية يف موضوع الشك يف اليمني: إما أن

يكون الشك يف أصل اليمني هل وقعت أو ال كشكه يف وقوع احللف، أو احللف واحلنث؟ فال يشء عىل الشاك يف هذه

الصورة، ألن األصل براءة الذمة واليقني ال يزول بالشك.

أما إذا كنت حلفت، أو عاهدت اهللا تعاىل بأن قلت: عيل عهد اهللا ـ فإن عليك مع التوبة كفارة يمني، وانظر الفتوى:

.7375

وراجع أيضا الفتوى رقم: 110211، بعنوان: الفرق بني الوعد والعهد.

ولتبرش باخلري ما دمت تريد االلتزام بأمر اهللا اهللا تعاىل وطاعته، فلن تفوتك الفرصة ما دمت يف هذه احلياة، فإن التائب

من الذنب كمن ال ذنب له، وباب التوبة مفتوح أمام العبد ما مل يغرغر، أو تطلع الشمس من مغرهبا، كام جاء يف

األحاديث الصحيحة، وال جيوز أن يصل بك األمر إىل اليأس، فهذا الشعور تلبيس من الشيطان بدليل أنه أوصلك

إىل قطع الصالة التي هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني، وال حظَّ يف اإلسالم ملن تركها، وانظري الفتوى

رقم: 15037، وما أحيل عليه فيها.

ْن َرْوِح اهللاَِّ إِنَُّه ال
ِ
فال تيأس وال تقنط.. فإن اليأس والقنوط قرينان للكفر والضالل، فقد قال اهللا تعاىل: َوال َتْيَأُسوا م

ُروَن {يوسف:87}.
ِ
ْن َرْوِح اهللاَِّ إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكاف

ِ
َيْيَأُس م

وَن {احلجر:56}. الُّ  إِالَّ الضَّ
ِ
ه  َربِّ

ِ
ْن َرْمحَة

ِ
وقال تعاىل: َقاَل َوَمْن َيْقنَُط م

وأما املقصود بالنصاب اليومي: فهو عدد األسئلة التي يستقبلها املوقع يوميا.

واهللا أعلم.
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