
 السلوك
 الثواب على المرض مع عدم االحتساب

 
 هل یؤجر المر�ض على مجرد المرض و�ن لم �حتسب و�صبر؟  :السؤال

أكثر أهل العلم على أنه إذا لم �حتسب و�صبر بل َجِزع وتشكى وتعدى ذلك إلى فعل  :الجواب
األفعال من ضرب الخد وتمز�ق الشعر وضرب الصدر وما أشبه ذلك فإنه آثم �اإلجماع إذا فعل 

یؤجر وأنه ال  اله أثرً ؟ عامة أهل العلم أن لكن هل له أثر على أجر المصیبة أو ال أثر له ،ذلك
َخط اإن رضي فله الرضعلى مصیبته،  وهو الذي یرجحه _و�رى �عضهم  ،و�ن سخط فعلیه السَّ

ر الصبر قدر زائد على أجر مجرد ، وأجأنه ُیؤجر على المصیبة ولو لم �صبر _ابن حجر
و�ن  افإنه إن صبر فله الرض ،لكن الجمهور على أنه ال یؤجر إذا جزع ولم �صبر ،المصیبة

ال شك أن  ؟هل تنفك الجهةف، فرأي ابن حجر هذا على القول �انفكاك الجهة َخط،سخط فعلیه السَّ 
جل _المخالفة لما قّدر هللا  هعلیه وزر هذا الجزع وهذ ، لكن یبقى أنالرضا �القدر أمر مطلوب

 حیث على رأي ابن حجر، �ه النصوص فهو ثابت له تجاء الذيوأما أجر المصیبة  _،وعال
وال �مكن أن  ،وأكثر أهل العلم على أنه ال یؤجر بناء على أن الجهة واحدة ،یرى أن الجهة منفكة

ولذا أهل العلم في مسألة ارتكاب المحّرم فیما  ،ألن هذا تناقض ؛یترتب في جهة واحدة أجر ووزر
فهل هذا النهي �قتضي  ،ارتكاب منهي عنه في أمر مطلوب شرعاً  ،ُطلب من العبادات مثالً 

 ن أو ال؟البطال

 االنهي عائدً  فیه ما �ان بین ، والجمهور �فرقون مطلًقا�قتضي البطالن على أنه الظاهر�ة 
ألنه  ؛البطالنمنه  هذا یلزم شرطه أو جزئه المؤثر �الر�ن فإن إلى ذات المنهي عنه أو إلى

فیفرقون بین  ،فكأنه عاد إلى ذات العبادة ،بدون هذا الر�ن ال �صح ،بدون هذا الشرط ال �صح
�فرقون بین من صلى وعلى و�ین ما �ان فیه النهي عائًدا إلى غیر ذات المنهي عنه، ولذا هذا 

ألن  ؛ألن الجهة منفكة ؛فصالته صحیحة ،رأسه عمامة حر�ر أو بیده خاتم ذهب في أصبعه
ستر أي: و�ین من صلى وعلیه سترة حر�ر  ،إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطهاعائد النهي 

 ا،فكأنه عاد إلى ذاته ،فاألمر عاد إلى أمر مؤثر في الصالة ،ستر العورة شرطو  ،عورته �حر�ر
فإنه  لمأمورٍ  قارنٍ یرون أن �ل نهي مُ  -قدمناكما -والظاهر�ة  ،فإذا �طل الشرط �طل المشروط

 بطله من غیر تفصیل.یُ 
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