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 أمحد الريسوين

 
 ه منذ بضع سنني يف كتاب )املختصر األصويل(:هذا ما كتبت  

اليت استوقفت العلماء منذ زمن الصحابة: ما أخرجه اإلمام   1من أمثلة "التعارض"
صلى هللا  -مسلم َعِن اْبِن ِشَهاٍب َأن َأاب َسَلَمَة ْبَن َعبِد الرَّْْحَِن ْبِن َعْوٍف َحدَّثَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

قَاَل »اَل يُورُِد   -سلمصلى هللا عليه و - قَاَل »اَل َعْدَوى«. َوُيَُدِ ُث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -عليه وسلم
 ُمُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍ «.

  اإلبل  ، وهو صاحبُ فاحلديث األول ينفي العدوى يف األمراض، والثاين يَنَهى الـُمْمِرضَ 
، أن خيلطها مع إبل الـُمِصح ، وهو صاحب اإلبل الصحيحة.  وما ذلك إال إقرار  2املريضة 

 ابلعدوى وهروٌب منها.
-ويف الباب عند مسلم أيضا، "قال أبو سلمة: كان أبو هريرة ُيدثهما كلتيهما عن رسول هللا  

وأقام على أن »ال    «.مث صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله »ال عدوى  -صلى هللا عليه وسلم
قد   -وهو ابن عم أىب هريرة  -يورِد ُمـْمرض على ُمِصح «. قال: فقال احلارث بن أىب ذابب 

عك اي أاب هريرة حتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر قد سكتَّ عنه؛ كنت تقول: قال كنُت أمس
ى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال »ال  ـ»ال عدوى«. فأبَ  - صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

يورِد ُمـْمرض على ُمِصح«. فما رآه احلارث يف ذلك حىت غضب أبو هريرة فرطَن ابحلبشية،  
 .  قلت أبَيتي ماذا قلت؟ قال: ال. قال أبو هريرة: فقال للحارث: أتدر 

قال   -صلى هللا عليه وسلم-قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة ُيدثنا أن رسول هللا 
 »ال عدوى«. فال أدرى: أنسي أبو هريرة، أو َنسخ أحُد القولني اآلخر؟ 

َصَفَر. َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمْن   ويف الصحيح: )اَل َعْدَوى َواَل ِطََيََة َواَل َهاَمَة َواَل 
 اأْلََسِد(. فاحلديث قد نفى العدوى، ولكنه أمر ابلفرار من اجملذوم الذي قد يسببها.

 
 األحاديثبني  1
 أو حنوها من األنعام..  2



وروى الرتمذي وابن ماجة...أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بَيِد رُجٍل جمذوٍم،  
 سم هللا، ثَِقًة ابهلل، وتوكُّاًل عليه(.فأدخلها معه يف الَقْصَعِة، وقال: )ُكْل اب

وقد ساق ابن قتيبة األحاديث املروية يف هذا املوضوع، وقوَل من يروهنا خمتلفة متعارضة،  
َها َوْقٌت َوَمْوِضٌع، فَِإَذا و ِضَع  مث قال: "  َوََنْن  نَ ق ول  ِإنَّه  لَْيَس يف َهَذا اْخِتََلٌف، َوِلك لِ  َمْعًنى ِمن ْ

 .3..." ِه زَاَل اْْلْخِتََلف  ِبَْوِضعِ 

 مث بنَي ذلك ابلتفصيل ...  

وحكى ابن القيم كذلك وجوها متعددة للتوفيق بني تلك األحاديث، وفهِمها فهما ال  
 تعارض فيه؛ 

: "أنَّ األمر ابلِفرار من اجملذوم، وجمانبِته ألمر طبيعي، وهو عنده  منها على سبيل املثال
المسة واملخالطة والرائحة إىل الصحيح، وهذا يكون مع تكرير  انتقاُل الداء منه بواسطة امل

املخالطة واملالمسة له، وأما أكلُه معه مقدارًا يسَيًا من الزمان ملصلحة راجحة، فال أبس به،  
وال حتُصُل العدوى ِمن مرٍَّة واحدة وحلظة واحدة. فَنهى سداً للذريعة وِْحايًة للصحة، وخالطه  

 .4املصلحة. فال تعاُرَض بني األمرين" خمالطًة ما، للحاجة و 

وأضيف: وأما نفي العدوى، فهو نفي لتفردها ابلتأثَي وإحداث املرض، ألهنا مبجردها  
  ال تنتج وال تؤثر، إال بوجود أسباب وشروط أخرى.

 269/270 ص : (املختصر األصويل) من انتهى:

 وأقول اآلن أيضا:

 
 .( 168أتويل خمتلف احلديث )ص:  - 3

 . 152/ 4زاد املعاد  - 4



دان أبن كل شيء بيد هللا  اقتعوا  إمياننا  تندرج يف ،نفي  العدوى مسألة خربية عقدية 
اْلختَلط بني الصحيح واملريض  شأن الواردة يف  وأما األوامر والنواهي وإرادته. وأبمره

جيب اْللتزام هبا، ضمن احرتامنا لسنن هللا، اليت    تطبيقية  مرضا معداي، فهي تكاليف عملية
 ياتنا كلها، ومدار الكون كله.عليها مدار ح

ان  ابعتبار ولو ذهبنا مع بعض املغفلني، ْلنتهينا إىل تعطيل كل السنن وقوانني احلياة،   
، وأن بيده األعمار واحلياة واملوت، والصحة  وأنه الفعال ملا يريد ،رهاقدأنؤمن بقدرة هللا و 

 واملرض...

 أمحد الريسوين
 


