
 الطب
 عدٍ الدخول على مر�ض �مرض مُ 

 
 ألجل قراءة الرقیة الشرعیة علیه؟  ؛عدٍ ما حكم الدخول على مر�ض �مرض مُ  :السؤال

 »ال عدوى وال طیرة« :-علیه الصالة والسالم-ثبت في الحدیث الصحیح من قوله  :الجواب
مع أنه ثبت عنه أنه  وجود العدوى  -علیه الصالة والسالم-و�هذا ینفي النبي ، ]٥٧٧٢[البخاري: 

وتختلف أنظار أهل العلم  ،]٥٧٠٧[البخاري:  »األسد من تفر �ما المجذوم من فر« :قال
 »األسد من تفر �ما المجذوم من فر«فمن أثبت العدوى واستدل �حدیث  ،للتوفیق بین الحدیثین

بل  من المر�ض إلى السلیم، �معنى أن المرض ال ینتقل بنفسه وال �سري بذاته »ال عدوى « :قال
أنه األصل  :ومن ینفي العدوى �الكلیة �قولوالمخالطة سبب لالنتقال،  ،-جل وعال-بتقدیر هللا 

 ؛»فر من المجذوم«و ،ومخالطة الصحیح للمر�ض �مخالطة الصحیح ال أثر لها، »ال عدوى «
علیه الصالة -لنبي �ما قال ا ،-جل وعال-ض الصحیح بنفس المرض ابتداء من هللا لئال ُ�مرَ 
فیظن أن المرض جاءه من مخالطة هذا  ،]٥٧٧٥[البخاري:  »فمن أعدى األول؟« :-والسالم
ألنه �قع في مخالفة حدیث  ؛�قع في حرجو  ،»ال عدوى «فیقع في مخالفة حدیث  ،المر�ض
لئال تصاب  ؛»األسد من تفر �مافر من المجذوم «اجتنب هذا المر�ض  :ولذلك قیل له ،صحیح
وهذا من �اب  ،»ال عدوى «فتقع في مخالفة حدیث  ،فتظن أنه انتقل �سبب المخالطة ،�الجذام

 .د في نفسه ما �جعله �خالف الحدیث الصحیحوجَ فال یُ  ،االهتمام �النصوص وعدم مخالفتها

أن الجذام فقط  »فر من المجذوم«هي األصل، و »ال عدوى «ومن العلماء من �قول: إن 
هو الذي ُ�عدي، وهذا من �اب التخصیص، ففر من المجذوم وأما غیر المجذوم فال تفر منه؛ 

 .»ال عدوى «ألنه 

فالمرض ال ینتقل  ،معروفة ومشهورة فعلى �ل حال سواء قلنا بهذا أو ذاك أقوال العلماء
وهذا ال شك أنه هو ا في االنتقال، جعل المخالطة سببً  -جل وعال-بنفسه وال �سري بذاته بل هللا 

على الداخل على المر�ض ف ى هذاوعل ،المنصور المرجح عند األطباء في العصور األخیرة
و�بذل من األسباب ما �جعل  ،في الغالب أن �حتاط لنفسه عدٍ �المرض الذي �قرر األطباء أنه مُ 

فیرقیه علَّ هللا أن ینفعه  ،ألخیه قیةنفع الر و�بذل ، -جل وعال-ى إلیه بتقدیر هللا المرض ال یتعدَّ 
 .بهذه الرقیة

ا �الم  )مفتاح دار السعادة(في  -رحمه هللا-والبن القیم  ،والكالم في هذه المسألة طو�ل جد�
 .كثیر ونفیس



والخمسون �عد المائة  خامسةبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
 ه٢٣/١٠/١٤٣٤


