
 فقه الحدیث
 »ال عدوى وال هامة وال صفر«معنى حدیث: 

 
 ؟»ال عدوى وال هامة وال صفر«: -صلى هللا علیه وسلم-ما معنى قول الرسول  :السؤال

ال انتقال للمرض  :أي ]٥٧٠٧[البخاري:  »ال عدوى «هذا الحدیث مخرج في الصحیح  :الجواب
وللعلماء في هذا النفي  ،السلیمالمرض ال ینتقل من المر�ض إلى ف ،من مر�ض إلى سلیم

  :مسلكان

وأن  ،وأن مخالطة السلیم للمر�ض �مخالطة السلیم للسلیم ،إما النفي القاطع الجازم -
 .المرض ال �مكن أن ینتقل �مجرد المخالطة

 ،-جل وعال-بل بتقدیر هللا  ،ال ینتقل المرض بنفسه :أي »ال عدوى « :ومنهم من �قول -
عدي المر�ُض السلیَم تلقائی�ا من �معنى أنه ال ینتقل بنفسه وال �ُ  ،والمخالطة من أسباب االنتقال

وأما انتقال المرض من المر�ض إلى السلیم  ،فالمنفي انتقال المرض بنفسه ،غیر أن یر�د هللا ذلك
 .العلمهذا قال �ه جمع من أهل ففي االنتقال  ال هذا سببً وجعْ  -جل وعال-بتقدیر هللا 

م– اومنهم من �جعل النفي مطلقً   .فال عدوى مطلًقا ،-كما تقدَّ

هذا فیه نوع إثبات  ؟في نفس الحدیث »وفر من المجذوم فرارك من األسد«إذن �یف �قول: 
فر «و ،نفي النتقال المرض من المر�ض إلى السلیم بنفسه »ال عدوى «مما یدل على أن  ،للعدوى 

-لئال ینتقل المرض بتقدیر هللا  ؛یبقى على االتقاء و�ذل السبب في عدم المخالطة »من المجذوم
 .-جل وعال

من �اب  »فر من المجذوم فرارك من األسد« :ن قولهإ :مطلًقا �قولون  انفیً والذین ینفون 
صاب السلیم �مثل المرض الذي أصیب �ه لكن خشیة أن �ُ لًقا، ة مطالعدوى منفیَّ ف ،االحتیاط
 ،»ال عدوى « :�قول -علیه الصالة والسالم-فیقع في نفسه أن المرض انتقل والنبي  المر�ض

صاب بنفس المرض فیقع لئال تُ ؛ »فر« :، ومن أجل ذلك قیل لهفیقع في حرج من مخالفة النص
قد فهو  و�الَّ  ،»ال عدوى « :�قول -علیه الصالة والسالم-في نفسك أن المرض انتقل والنبي 

 .]٥٧١٧[البخاري:  »؟ن أعدى األولمَ «ا جاء في الحدیث ولذ ،أصیب ابتداءً 

مخالطة  المر�ض مثلُ  ومخالطةَ  ،ة مطلقةٌ ن العدوى المنفیَّ إ :ن �قولوعلى �ل حال مَ 
جل -ن هناك عدوى لكن بتقدیر هللا إ :ن �قولومَ  ،والحدیث ظاهره یدل علیه ،هذا له وجه ،السلیم
 .ا بنفسه هذا ال شك أنه منفي عند الجمیعتلقائی� ة هي أن �سري المرض والمنفیَّ  ،-وعال



  ،َتَطیَّر هم �أمرٍ أنه إذا أراد أحدهم أن یَ و وهذا التطیر معروف عند العرب  :»وال طیرة«
من �مینه تفاءل وأقدم  ْت و�ن مرَّ  ،من شماله تشاءم وترك هذا العمل ْت فینظر إلى الطیور فإن مرَّ 

 ،-جل وعال-ره هللا عالقة لها بوقوع األمر وحدوثه الذي قدَّ الطیور هذه ال ف »ال طیرة«فـ ،علیه
الطیرة ما أمضاك أو « طلق علیه طیرة�ُ �ل تشاؤم ، و »الطیرة شرك«وهي من الشرك  ،ةفهي منفیَّ 

 التشاؤم ممنوع.، و ]١٨٢٤[مسند أحمد:  »كردَّ 

 أو في مكانٍ  ق في بیتٍ عَ طائر معروف إذا نَ  ،البوم :الهامة التي �قال لها :»وال هامة«
�غیره هو بل  ،وهذا ال أصل له ،ألن نعاقه وصوته نعيٌ  ؛�حكمون على أهله �أنهم عرضة للفناء

 .»ال هامةو « ولذا نفاه في الحدیث ،من الطیور

ى بدون �وارث وال ون أن یتعدَّ و�تمنَّ  ،العرب یتشاءمون من شهر صفر :»وال صفر«
وصفر �غیره من الشهور ال  ،وال شك أن هذا من التشاؤم المذموم ،ألنه وقت شؤم ؛مصائب

�صیب  ن صفر داءٌ إ :ن �قولومنهم مَ ه، وهو من الدهر الذي ال �جوز ذمُّ  ،ُینسب إلیه شيء
أنه صفر الشهر الذي  منه لكن مع ذلك الظاهر ،ألنه ال حقیقة له وال وجود له ؛فُنفي ،البطن

 .یتشاءمون �ه

تحرص  -رضي هللا عنها-و�انت عائشة  ،ون �النسبة للنكاح في شوَّالیتشاءم و�ان العرب
ا لهذا التشاؤم ؛على التزو�ج في شوال من أقار�ها ومعارفها  �هللا المستعان. ،رد�
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