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وغیرها من  وحجٍّ  وصیامٍ  �ه من صالةٍ  -جل وعال-العبادات �لها مما یتقرب إلى هللا : الجواب

وتحقیق العبود�ة �كون  ،لق اإلنس والجنالعبادات الهدف منها تحقیق العبود�ة التي من أجلها خُ 
على الوجه المأمور  یْت دِّ �فعل الواجبات وترك المحرمات، والعبادات إذا أُ  -جل وعال-بتقوى هللا 

�ه الوارد عن الشرع سواء في الكتاب أو في السنة ال بد أن �كون مآل صاحبها إلى تحقیق 
الشمس وحفظ صیامه من ا من طلوع الفجر إلى غروب فإذا صام اإلنسان صوًما شرعی�  ،التقوى 

 -آله إلى التقوى فال شك أن م ]٢٢٣٣[النسائي:  »الصوم ُجنٌَّة ما لم �خرقها« ألنَّ  ؛أن �خدشه
جد األثر في هذا الصیام تَ ن أ ال بدفجد من �صوم في النهار و�عصي في اللیل و�ذا وُ  ،-�إذن هللا

صاحبها عن الفحشاء والمنكر ال والصالة التي ال تنهى  ،لیس على الوجه الشرعي المطلوب أنهو 
َل ِفي { وقل مثل هذا في الحج ،أن �كون فیها خلل بد َ ِفي َأ�َّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجَّ َواْذُكُروا للااَّ

َر َفَال ِإْثَم َعَلْیِه ِلَمِن اتََّقى فمتى یرتفع  ،بهذا القید ]،٢٠٣البقرة: [ }َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْیِه َوَمْن َتَأخَّ
من حج هلل فلم یرفث، ولم «إذا اتقى في حجه  ؟�عود من ذنو�ه �یوم ولدته أمهو اإلثم عن الحاج 

والصالة التي ُتؤدَّى على الوجه الشرعي  ،]١٥٢١ [البخاري: »�فسق، رجع �یوم ولدته أمه
لكن إذا  ،ال شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ]٦٣١ [البخاري: »صلوا �ما رأیتموني أصلي«
أن �كون هذا ناشًئا عن خلل في هذه  لمنكر في سلوك �عض المصلین ال بدجدت الفحشاء واوُ 

أن �كون هناك خلل في أداء  ال بد ،وقل مثل هذا في الحج ،وقل مثل هذا في الصیام ،العبادة
خالص اإل أن �كون  ال بد ،أو في معناها الباطن ،في صورتها الظاهرة ،في �یفیتها ،هذه العبادة

أن  ه ال بدمنهما لتحقق القبول فإنَّ  ن ال بدذیْ ل�شرطیها ال یْت دِّ أما إذا أُ ، فیه شيء أو في المتا�عة
شك أن عبادته حینئٍذ  ال -جل وعال-اإلنسان إذا اتقى هللا  فإن ،تكون النتیجة تحقیق التقوى 

َ ِفي { :فبعض الناس �ستدل �قوله ،بها نیطْت آثارها والثمرة التي أُ  اعلیه بْت ترتَّ قد تكون  َواْذُكُروا للااَّ
َر َفَال ِإْثَم َعَلْیِه ِلَمِن اتَّ  َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْیِه َوَمْن َتَأخَّ ن إ :�قول، }َقىَأ�َّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجَّ

َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال { ،هذا الكالم لیس �صحیح ،ال: نقول ،رن �التقوى ألنه قُ  ؛التأخر أفضل َفَمْن َتَعجَّ
في حجه  -جل وعال-رتفع عنه اإلثم إذا اتقى هللا ی�عني  ،-جل وعال-إن اتقى هللا  }ِإْثَم َعَلْیهِ 
ب تعقِّ هذا القید مُ  }ِلَمِن اتََّقى{فـ ،-جل وعال-م علیه إذا اتقى هللا و�ن تأخر فال إث ،لولو تعجَّ 

فیكون  ،إن التقوى مقرونة �من تأخر دون من تقدم :لوال �قا ،لجملتین هو ملحوظ فیهما مًعا
من حج هلل فلم یرفث، ولم �فسق، رجع �یوم ولدته «لمعنى الحدیث:  اوموافقً  امعنى اآل�ة مطا�قً 



 ،ل أو تأخر�عني ارتفع عنه اإلثم إذا �ان حجه مقروًنا �التقوى سواء تعجَّ  ،}َفَال ِإْثَم َعَلْیهِ { »أمه
 ه تأخر.وأنَّ  -علیه الصالة والسالم-ن فعله التأخر إلى الیوم الثالث مِ �ؤخذ تفضیل و 

 هـ٤/١٠/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخمسون المصدر: 
 


