اﻟسﻠوك

اﻟثواب ﻋﻠﻰ اﻟمرض ﻤﻊ ﻋدم اﻻﺤتسﺎب
اﻟسؤال :ﻫﻞ ﯿؤﺠر اﻟمر�ض ﻋﻠﻰ ﻤجرد اﻟمرض و�ن ﻟم �حتسب و�صبر؟
اﻟجواب :أﻛثر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا ﻟم �حتسب و�صبر ﺒﻞ َﺠ ِزع وﺘشكﻰ وﺘﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻓﻌﻞ
اﻷﻓﻌﺎل ﻤن ﻀرب اﻟخد وﺘمز�ق اﻟشﻌر وﻀرب اﻟصدر وﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك ﻓﺈﻨﻪ آﺜم �ﺎﻹﺠمﺎع إذا ﻓﻌﻞ

أﺜر وأﻨﻪ ﻻ ﯿؤﺠر
ذﻟك ،ﻟكن ﻫﻞ ﻟﻪ أﺜر ﻋﻠﻰ أﺠر اﻟمصیبﺔ أو ﻻ أﺜر ﻟﻪ؟ ﻋﺎﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أن ﻟﻪ ًا
اﻟس َخط ،و�رى �ﻌضﻬم _وﻫو اﻟذي ﯿرﺠحﻪ
ﻋﻠﻰ ﻤصیبتﻪ ،إن رﻀﻲ ﻓﻠﻪ اﻟرﻀﺎ و�ن ﺴخط ﻓﻌﻠیﻪ ﱠ
اﺒن ﺤجر_ أﻨﻪ ُﯿؤﺠر ﻋﻠﻰ اﻟمصیبﺔ وﻟو ﻟم �صبر ،وأﺠر اﻟصبر ﻗدر زاﺌد ﻋﻠﻰ أﺠر ﻤجرد
اﻟمصیبﺔ ،ﻟكن اﻟجمﻬور ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﯿؤﺠر إذا ﺠزع وﻟم �صبر ،ﻓﺈﻨﻪ إن ﺼبر ﻓﻠﻪ اﻟرﻀﺎ و�ن

اﻟس َخط ،ﻓرأي اﺒن ﺤجر ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻘول �ﺎﻨﻔكﺎك اﻟجﻬﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺘنﻔك اﻟجﻬﺔ؟ ﻻ ﺸك أن
ﺴخط ﻓﻌﻠیﻪ ﱠ

اﻟرﻀﺎ �ﺎﻟﻘدر أﻤر ﻤطﻠوب ،ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن ﻋﻠیﻪ وزر ﻫذا اﻟجزع وﻫذﻩ اﻟمخﺎﻟﻔﺔ ﻟمﺎ ّﻗدر ﷲ _ ﺠﻞ
وﻋﻼ_ ،وأﻤﺎ أﺠر اﻟمصیبﺔ اﻟذي ﺠﺎءت �ﻪ اﻟنصوص ﻓﻬو ﺜﺎﺒت ﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ رأي اﺒن ﺤجر ﺤیث
ﯿرى أن اﻟجﻬﺔ ﻤنﻔكﺔ ،وأﻛثر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﯿؤﺠر ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟجﻬﺔ واﺤدة ،وﻻ �مكن أن

اﻟمحرم ﻓیمﺎ
ﯿترﺘب ﻓﻲ ﺠﻬﺔ واﺤدة أﺠر ووزر؛ ﻷن ﻫذا ﺘنﺎﻗض ،وﻟذا أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻤسﺄﻟﺔ ارﺘكﺎب
ّ
ﻼ ،ارﺘكﺎب ﻤنﻬﻲ ﻋنﻪ ﻓﻲ أﻤر ﻤطﻠوب ﺸرﻋًﺎ ،ﻓﻬﻞ ﻫذا اﻟنﻬﻲ �ﻘتضﻲ
طﻠب ﻤن اﻟﻌبﺎدات ﻤث ً
ُ
اﻟبطﻼن أو ﻻ؟

ﻋﺎﺌدا
اﻟظﺎﻫر�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ �ﻘتضﻲ اﻟبطﻼن
ً
ﻤطﻠﻘﺎ ،واﻟجمﻬور �ﻔرﻗون ﺒین ﻤﺎ �ﺎن ﻓیﻪ اﻟنﻬﻲ ً
إﻟﻰ ذات اﻟمنﻬﻲ ﻋنﻪ أو إﻟﻰ ﺸرطﻪ أو ﺠزﺌﻪ اﻟمؤﺜر �ﺎﻟر�ن ﻓﺈن ﻫذا ﯿﻠزم ﻤنﻪ اﻟبطﻼن؛ ﻷﻨﻪ
ﺒدون ﻫذا اﻟشرط ﻻ �صﺢ ،ﺒدون ﻫذا اﻟر�ن ﻻ �صﺢ ،ﻓكﺄﻨﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ ذات اﻟﻌبﺎدة ،ﻓیﻔرﻗون ﺒین

ﻋﺎﺌدا إﻟﻰ ﻏیر ذات اﻟمنﻬﻲ ﻋنﻪ ،وﻟذا �ﻔرﻗون ﺒین ﻤن ﺼﻠﻰ وﻋﻠﻰ
ﻫذا و�ین ﻤﺎ �ﺎن ﻓیﻪ اﻟنﻬﻲ ً
رأﺴﻪ ﻋمﺎﻤﺔ ﺤر�ر أو ﺒیدﻩ ﺨﺎﺘم ذﻫب ﻓﻲ أﺼبﻌﻪ ،ﻓصﻼﺘﻪ ﺼحیحﺔ؛ ﻷن اﻟجﻬﺔ ﻤنﻔكﺔ؛ ﻷن

اﻟنﻬﻲ ﻋﺎﺌد إﻟﻰ أﻤر ﺨﺎرج ﻋن ذات اﻟﻌبﺎدة وﺸرطﻬﺎ ،و�ین ﻤن ﺼﻠﻰ وﻋﻠیﻪ ﺴترة ﺤر�ر أي :ﺴتر

ﻋورﺘﻪ �حر�ر ،وﺴتر اﻟﻌورة ﺸرط ،ﻓﺎﻷﻤر ﻋﺎد إﻟﻰ أﻤر ﻤؤﺜر ﻓﻲ اﻟصﻼة ،ﻓكﺄﻨﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ ذاﺘﻬﺎ،
ٍ
ﻓﺈذا �طﻞ اﻟشرط �طﻞ اﻟمشروط ،واﻟظﺎﻫر�ﺔ -ﻛمﺎ ﻗدﻤنﺎ -ﯿرون أن �ﻞ ﻨﻬﻲ ﻤﻘﺎرٍن
ﻟمﺄﻤور ﻓﺈﻨﻪ
ُ
ُﯿبطﻠﻪ ﻤن ﻏیر ﺘﻔصیﻞ.
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ واﻟتسﻌون ١٤٣٣/٨/٢٧ه

