 ‐ 34730ﺣﻠﻒ ﻋﻠ أوﻻده ﻛﺜﻴﺮاً وﺣﻨﺚ وﻟﻢ ﻳﻔّﺮ
اﻟﺴﺆال
ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أﺣﻠﻒ ﻋﻠ أوﻻدي ﺑﺄن ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺛﻢ أﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻴﺔ أن أﻛﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨ وﺗﻤﻀ اﻷﻳﺎم وﻻ أﻛﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
أﻧ أﺣﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا وأﺗﺮاﺟﻊ وﻟﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺠﺠﺖ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﺗﺒﺖ وﻟﻢ أﻋﺪ أﺣﻠﻒ أﻓﻴﺪوﻧ ﺑﺤﻢ ذﻟﻚ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻳﺮه اﻹﻓﺮاط ﻓ اﻟﺤﻠﻒ ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : وﻻ ﺗُﻄﻊ ﻛﻞ ﺣﻼفٍ ﻣﻬِﻴﻦ ( اﻟﻘﻠﻢ  ، 10 /وﻫﺬا ذم ﻟﻪ ﻳﻘﺘﻀ ﻛﺮاﻫﺔ ﻓﻌﻠﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ]اﻟﻤﻐﻨ. [13/439 
وإذا ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠ أوﻻدك أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﻠﻔﺎ ﻣﻘﺼﻮدا أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌﺎ أو أﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮه  ،ﻓﺨﺎﻟﻔﻮك  ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻛﻔﺎرة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻤﻴﻦ ﺣﻨﺜﺖ
ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻟﻘﻮل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : ﻻ ﻳﻮاﺧﺬُﻛﻢ اﻟﻪ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻐْﻮِ ﻓ اﻳﻤﺎﻧﻢ وﻟَﻦ ﻳﻮاﺧﺬُﻛﻢ ﺑِﻤﺎ ﻋﻘﱠﺪْﺗُﻢ اﻻﻳﻤﺎنَ ﻓَﻔﱠﺎرﺗُﻪ اﻃْﻌﺎم ﻋﺸَﺮة ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻣﻦ اوﺳﻂ ﻣﺎ ﺗُﻄْﻌﻤﻮنَ اﻫﻠﻴﻢ او ﻛﺴﻮﺗُﻬﻢ او ﺗَﺤﺮِﻳﺮ رﻗَﺒﺔ ﻓَﻤﻦ ﻟَﻢ ﻳﺠِﺪْ ﻓَﺼﻴﺎم ﺛَﻼﺛَﺔ اﻳﺎم ذَﻟﻚَ ﻛﻔﱠﺎرةُ اﻳﻤﺎﻧﻢ اذَا ﺣﻠَﻔْﺘُﻢ واﺣﻔَﻈُﻮا
اﻳﻤﺎﻧَﻢ ﻛﺬَﻟﻚَ ﻳﺒﻴِﻦ اﻟﻪ ﻟَﻢ آﻳﺎﺗﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺸْﺮونَ ( اﻟﻤﺎﺋﺪة 89 /
وإن ﻛﻨﺖ ﻛﺮرت اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﺷء واﺣﺪ  ،ﻓﻴﻠﺰﻣﻚ ﻛﻔﺎرة واﺣﺪة  ،وإن ﻛﺮرت اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠ أﺷﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻛﻔﺎرات ﺑﻌﺪد
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘ ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وإن ﺟﻬﻠﺖ ﻋﺪد اﻷﻳﻤﺎن ﺑﻴﻘﻴﻦ  ،ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﻓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﻳﻤﺎن وأﺧﺮج ﻛﻔﺎرات ﺣﺘ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠ ﻇﻨﻚ أﻧﻚ أﺧﺮﺟﺖ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻚ .
وﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻫ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻃﻌﺎم ﻋﺸﺮة ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﻦ أوﺳﻂ ﻣﺎ ﺗﻄﻌﻢ أﻫﻠﻚ أو ﻛﺴﻮﺗﻬﻢ  ،أو ﺗﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ،
ﺗﺨﺘﺎر أي ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ  ،ﻓﺈذا ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎل  ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺼﻮم ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻤﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم .
ﺳﺌﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ :
ﻛﻨﺖ ﻓ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬا وﻛﺬا وﻻ أﻧﻔﺬ  ،وأرﻳﺪ أن أﻋﻤﻞ ﻛﻔﺎرة ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﻔ ﻛﻔﺎرة واﺣﺪة ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻨ
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ﺣﻠﻔﺖ ﻋﺪة ﻣﺮات وﻟﻨﻨ ﻻ أﺗﺬﻛﺮ ﻋﺪدﻫﺎ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ :
) اﺟﺘﻬﺪ ﻓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد أﻳﻤﺎﻧﻚ اﻟﺘ ﺣﻨﺜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺎ ﺛﻢ أﺧﺮج ﻛﻔﺎرات ﻋﻠ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠ أﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠ ﺷء واﺣﺪ ﻣﺜﻞ  :واﻟﻪ ﻻ أزور زﻳﺪا  ،واﻟﻪ ﻻ أزور زﻳﺪا  ،ﻓﻔﺎرة واﺣﺪة (
اﻧﺘﻬ ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺎوى إﺳﻼﻣﻴﺔ 3/481
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  ) :وﻫﺬا ﻛﻞ ﻳﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ أو ﺗﺮك ﺷء واﺣﺪ ،وﻟﻮ ﺗﺮرت  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻛﻔﺎرة واﺣﺪة
إذا ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻔﺮ ﻋﻦ اﻷوﻟ ﻣﻨﻬﻤﺎ ...أﻣﺎ إذا ﻛﺮر اﻷﻳﻤﺎن ﻋﻠ أﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺪدة أو ﺗﺮك أﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻤﻴﻦ ﻛﻔﺎرة ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل  :واﻟﻪ ﻻ أﻛﻠﻢ ﻓﻼﻧﺎ  ،واﻟﻪ ﻻ آﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ  ،واﻟﻪ ﻻ أﺳﺎﻓﺮ إﻟ ﻛﺬا  ،أو ﻗﺎل  :واﻟﻪ ﻷﻛﻠﻤﻦ ﻓﻼﻧﺎ  ،واﻟﻪ ﻷﺿﺮﺑﻨﻪ ،
وأﺷﺒﺎه ذﻟﻚ .
واﻟﻮاﺟﺐ ﻓ اﻹﻃﻌﺎم ﻟﻞ ﻣﺴﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﻣﻦ ﻗﻮت اﻟﺒﻠﺪ وﻫﻮ ﻛﻴﻠﻮ وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
وﻓ اﻟﺴﻮة ﻣﺎ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻓ اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻟﻘﻤﻴﺺ  ،أو إزار ورداء  .وإن ﻋﺸﺎﻫﻢ أو ﻏﺪاﻫﻢ ﻛﻔ ذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ اﻟﺮﻳﻤﺔ(
اﻧﺘﻬ ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺎوى إﺳﻼﻣﻴﺔ 3/480
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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