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: «من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم یزدد أود أن أسألكم عنه : لدي هذا الحدیثالسؤال

  من هللا إال �عًدا»؟
الَة { جل وعال:-وذكره المفسرون في تفاسیرهم عند قوله  ،هذا الحدیث مشهور الجواب: ِإنَّ الصَّ

میزان (في  قال الحافظ الذهبي ،لكنه ضعیف]، 45: العنكبوت[ }َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ 
حدیث (: )اإلح�اء تخر�ج(وقال الحافظ العراقي في  ،)ركذب وزو  قال ابن الجنید:(: )االعتدال
أما  ،ال من جهة إسناده وال من جهة متنه عل�ه األل�اني �أنه �اطل وال �صحوحكم  ،)نإسناده لیِّ 

«من لم تنه صالته عن وأما �النس�ة لمتنه:  ،ف�ه ضعف هذا ال إشكال ف�هو ن كون إسناده لیِّ 
فهو موافق  ]11025 :للطبراني المعجم الكبیر[ الفحشاء والمنكر لم یزدد من هللا إال �عًدا»

الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ { لمفهوم قوله جل وعال: رحمه - األل�اني الشیخ، ولعل }ِإنَّ الصَّ
لكن مع  ،-وهلل الحمد-إلسالم �صلون إلى اممن ینتسبون  اكثیرً  نظر إلى واقع الناس وأن -هللا

وقد یزاول �عض الك�ائر،  ،یرتكب الذنوب والمعاصي أحدهم تجدفذلك تجد عندهم مخالفات، 
فلذلك حكم الشیخ على أن متنه ال  ،ومع ذلك هو �صلي، ف�كون فعله مع صالته مخالف للواقع

لكن الصالة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصالة  ،إسناده ةلى عدم صحإ�صح إضافة 
عل�ه الصالة - مطاِ�قة لما جاء عن النبي تؤدَّىو  ،-جل وعال-على مراد هللا  تؤدَّىالتي 

، فهذا الذي صالته ]631 البخاري:[ �ما رأیتموني ُأصلي» ا«صلو لقوله:  ؛ امتثاًال -والسالم
أما الصالة  ،ها عن الفحشاء والمنكروتنهى صاحبَ  ،تترتب علیها آثارها من األجر التام الوافر

 ،وأركانها ،طهاف�ه شيء من الخلل مع الحكم �صحتها �اإلت�ان �شرو  على وجهٍ  تؤدَّىالتي 
لكنها إذا ُأدیت على نقص أو  ،ال یؤمر بإعادتها  مسقطة للطلب ،وواج�اتها، هذه صالة صح�حة

وال من  ،غفلة أو ما أش�ه ذلك، فإنها التترتب علیها جم�ع آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر
 إال ر�عها، ،إال ثلثها إال نصفها، الناس ینصرف من صالته ول�س له  األجر الكامل؛ ألن �عض

َیتفإذا  ،�حسب ما �عقل من صالته، فإنه ل�س لإلنسان من صالته إال ما عقل ،إال عشرها   ُأدِّ
 ال تنهاه عن الفحشاء والمنكر. هذه الع�ادة على هذا الوجه الناقص، فإنها حینئذٍ 

قلناه في توج�ه معنى اآل�ة مع كالم الشیخ المرت�ط  أما ما  ،ضعیف على كل حال والحدیث
على الوجه  تؤدَّىفإن المراد �الصالة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصالة التي  ،�الحدیث

أما  ،«صلوا �ما رأیتموني أصلي»؛ امتثاًال لقوله: -عل�ه الصالة والسالم-الشرعي المأثور عنه 
«الصلوات و ،الصالة، لكنه ینقص من أجرهاإذا وجد الخلل والنقص الذي ال �قتضي �طالن 

الصالة التي �عقلها  :، هذا المراد �ه]233 [مسلم: الك�ائر» بَ الخمس �فارة لما بینهن إذا اجتنَ 



فكما قال شیخ اإلسالم: هذه الصالة إن  ،أما الصالة التي ل�س له من أجرها إال ُعشرها ،ها صاحبُ 
الع�ادات على الوجه الشرعي؛ لتترتب  تؤدَّىالحظ أن رت نفسها فبها وِنْعمت، لكن ین�غي أن یُ كفَّ 

�صومون، ومع ذلك �حصل لهم شيء من المخالفات من ارتكاب  لمسلمون ا ف ،علیها آثارها
ُكِتَب { في قوله: -جل وعال-ة �التقوى التي ذكرها هللا أو ترك واج�ات، وهي مخلَّ محظورات 

َ�اُم َ�َما ُ�ِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  هل كل من صام ف]، 183ال�قرة: [ }َعَلْ�ُكُم الصِّ
وٕاال فیوجد في  ،له التقوى  ن صام على الوجه الشرعي حصلْت مَ  ؟ ال،تحصل له هذه التقوى 

 ،سواء كان صائمًا أو مفطراً ف ،في لیلهأوساط المسلمین من �صوم �النهار و�زاول المنكرات 
إذا  ،لكن اإلشكال والخلل في ِفْعل المكلَّف ،-جل وعال-والُخْلف في هذا الكالم؛ ألنه كالم هللا 

قیق التقوى، له الغا�ة التي من أجلها ُشرع الص�ام وهو تح جاء �ه على الوجه المشروع تحققْت 
َر َفال ِإْثَم َعَلْ�ِه ِلَمِن اتََّقى{ وقل مثل هذا في الحج َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْ�ِه َوَمن َتَأخَّ  }َفَمن َتَعجَّ

�أن فعل الواج�ات  ،إذا حقق التقوى  ؟رأخَّ م أو تَ قدَّ اج تَ متى ترتفع الذنوب عن الح ،]203ال�قرة: [
«من حج فلم یرفث ولم : -عل�ه الصالة والسالم-و�هذا تلتقي اآل�ة مع قوله  ،وترك المحظورات
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