
 أ�ام التشر�ق
 التفضیل بین التعجل والتأخر علىقوله تعالى: {لمن اتقى}  داللة

 
َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثَم َعَلْیِه َوَمن  َواْذُكُروْا للااََّ ِفي{ في قوله تعالى: :السؤال َأ�َّاٍم مَّْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّ

َر َفال ِإْثَم َعَلْیِه ِلَمِن اتََّقى هنا هل فیها داللة على أفضلیة أو أولو�ة  }ِلَمِن اتََّقى: {قوله}، َتَأخَّ
 للحاج؟

ر في قدَّ وهو مُ ، �عود إلى الجملتین] ٢٠٣البقرة: [ }ِلَمِن اتََّقى{ تعالى: هذا القید في قوله الجواب:
فاألصل أنه �عود  والقید والوصف واالستثناء إذا تعقب جمًال  ،�ما هو موجود في الثانیة ،األولى

َل ِفي َیْوَمْیِن َفَال ِإْثمَ {، إلیها ما لم �منع منه مانع من دلیل خارجي شر�طة أن یتقي هللا  }َفَمن َتَعجَّ
و�ذلك إذا تأخر یرتفع عنه  ،اإلثم إذا حج متقًیا ر�ه في حجه �معنى أنه یرتفع عنه ،-جل وعال-

 ،الوصف أو هذا القید لمن حج ارتفع عنه اإلثم فإذا توفر هذا ،اإلثم إذا حج متقًیا ر�ه في حجه
و�كون معنى اآل�ة  ،لكن ال بد من تحقق التقوى لرفع اإلثم ،رل في یومین أو تأخَّ سواء تعجَّ 

: البخاري [ »من حج هلل فلم یرفث، ولم �فسق، رجع �یوم ولدته أمه«�معنى الحدیث الصحیح 
وحینئٍذ  ،ومن مقتضیات التقوى أال یرفث وال �فسق -جل وعال-فالحاج إذا اتقى هللا  ،]١٥٢١

ولیس في  ،هذا معناها ،ال ذنب علیه ،فیعود و�رجع من حجه �یوم ولدته أمه ،یرتفع عنه إثمه
ر �ما أن التقوى مطلو�ة لمن تأخَّ  -كما قلنا-ألنه  ؛اآل�ة ما یدل على فضل التأخر على التعجل

علیه الصالة -تأخر للیوم الثالث إنما یؤخذ من فعله وتفضیل ال ،لهي مطلو�ة أ�ًضا لمن تعجَّ 
 وما �ان هللا لیختار لنبیه إال األفضل. ،بل تأخر ،ألنه لم یتعجل ؛-والسالم

فمن اجتنب ما نهى هللا عنه وائتمر وفعل  ،التقوى خالصتها فعل األوامر واجتناب النواهيو 
یت على مراد هللا  ،ما ُأمر �ه هذا هو التقي والتقوى هي من اآلثار المترتبة على العبادات إذا ُأدِّ

علیه -فالصالة إذا صلى المسلم �ما جاء عن النبي  ،-علیه الصالة والسالم-ومراد رسوله 
 فإن النتیجة ]٦٣١[البخاري:  »صلوا �ما رأیتموني أصلي« :من امتثال لقوله -الصالة والسالم

الَة َتنْ { تي �ثیر من المسلمین ممن وما أُ ]، ٤٥العنكبوت: [ }َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ ِإنَّ الصَّ
علیه الصالة -الفحشاء والمنكر إال إلخالله �االقتداء واالئتساء �النبي في �صلي من الوقوع 

وقل مثل هذا في  ،و�قدر هذا الخلل �كون ارتكا�ه للمخالفات من الفواحش والمنكرات ،-والسالم
َیاُم َ�َما ُ�ِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو{ الصیام  }نَ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُ�ِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

ي الصیام على ما جاء عنه ]، ١٨٣البقرة: [  وصان المسلمُ  -علیه الصالة والسالم-فإذا ُأدِّ
 ،وخشیته -جل وعال-و�ورث في قلبه تقوى هللا  ،ه حینئٍذ �قوده إلى التقوى صیامه عما �خدشه فإن

 .�هللا أعلم، وقل مثل هذا في العبادات �لها
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