
 نعوذ باهلل من الجذام

 البخاري رواه ).(األسد من تفر كما المجذوم من وفر صفر، وال هامة وال طيرة وال عدوى ال) 

((7575: )حديث. الطب كتاب في  

َن    ف   بأ )ال  ( ؛ وألأ َدر   ُمَعر  قوله " فر من المجذوم" فيه عموم في الفرار لأَداَللَتأهأ  َعلَى َمص 

َتَصر   فعل فأر   ن   ُمخ  لُبُ  مأ كَ  أَط  ن  دأ  َعلَى فأرارالايقاع المصدر وهو  مأ َشاءأ  َقص  لَبأ  إن   ُدونَ  الط 

لَقأ  عند الجمهور ُيوجأبُ  ال ُعُمومَ  فأي 
رأ  ال ُمط  َم  هُ ، وفيه عموم في المكلفين ألن األ  َبارأ  َعن  أخ  اْل 

َمانأ ، وفيه عموم في المجذومين ألن )ال  ( دخلت   على لفظ   مفرد    َرارَ  فأي الز  ك  ، َوالت  َرادأ َف  األ 

تغراقَ  أفادت  ف صفة مشتقة واسم جنس  خطاب في األصل، والمعنى لجميعأ  والعمومَ  االس 

 العموم به يراد الذي العاملكن هل هذه العمومات ليست من  العموم، للمؤمنين تعالى هللا

 أفراده لجميع شامًل  ويبقى، تخصيصه احتمال تنفي قرينة صحبته الذي العام وهو قطًعا

بمعنى أن كل مكلف يجب عليه الفرار من المجذوم، بدليل الشرع والعقل  الدوام على

.والعرف   

 قرينة صحبته الذي العام وهو قطًعا الخصوص به يراد الذي العامبقي عندنا هل هو من  

 تناول جهة من ال األمر، أول من األفراد لجميع شموله يراد الو عمومه على بقاءه تنفي

.واستعمل فيها أفراده بعض منه المراد أن وتبين ، الحكم جهة من وال اللفظ،  

بحيث يخرج بعض أفراده ويبقى العموم  الخصوص دخله الذي العامأو هل هو من  

.الحكم جهة من ال اللفظ تناول جهة من األفراد لجميع وشموله عمومه فأريدلغيرها   

وبسرد النصوص المخصصة ودالاللتها سيتبين لنا مراد الشارع لكن قبل ذلك نعرج على 

: مسائل بين يدي الموضوع   

 األصوليين عند والدالالت المعاني استقراء طرق منالنص والسياق  سياق معرفة -1

 على أي المسوق من المراد على فيه المسوق بالمدلول الحكم: والعلماء، والقاعدة تقول

:، وسياق الحديث فيهمنها يستفاد وما داللته  

 البخاري رواه) (.األسد من تفر كما المجذوم من وفر صفر، وال هامة وال طيرة وال عدوى ال)

(((7575: )حديث. الطب كتاب في  

وسياق الفرار من المجذوم ودالالته تفهم داخل إطار نفي العدوى مطلقا ال خارجه، وذلك 

َرةُ  فأيهأ  ُبنأَيت  و النكرة ومدخولها اسمها مع للجنس النافية ال ُرّكبت إذا كأ حأ  َعلَى الن 
ظاهرا ال َفت 



 يحتمل ال الذي النص معاملة ُيعامل فرد   كل أن :العموم في نصاً  صارت حينئذ  او مقدرا 

.بمعنى أن العدوى منفية مطلقا كيفما كان اعتقاد المكلف  .التخصيص يدخله فل غيره،  

 للصحة، نفي فهو موجوداً، الشيء كان بأن تعذر فإن الوجود، نفي النفي في األصلو

 به االعتداد نفي يعني الصحة نفي ألن الشرعي، للوجود نفي الواقع في الصحة ونفي

 فإذا ،(حسا كالمعدوم شرعا المعدوم) تقول والقاعدة كالمعدوم فهو به يعتد لم وما شرعاً،

. للكمال نفي فهو النفي، مع صحيحاً  كان بأن الصحة، نفي يمكن ال كان  

 الناقصة المعطوفات وبين المفردات بين االقتران داللة أن على الفقه أصول علماء اتفقو

. حجيتها على وأجمعوا جميعا والخبر الحكم في اشتراكها توجب قبلها ما إلى والمفتقرة  

األنظار وديمومتها الخطاب بالفرار للمكلفين هل هو يخص عموم األجساد أو عموم  -2

 إلى النظرَ  ُتديُموا ال)أو يخص عموم االعتقاد، ظاهر حديث ابن عباس رضي هللا عنه 

وا ال)يخص ديمومة النظر وفي رواية ( (2757) وأحمد له، واللفظ( 3753) ماجه ابن خرجه( )المجذومينَ   ُتحأدُّ

، وظاهر حديث أبي هريرة  (57705 رقم الجامع الحديث صحيح( )المجذومينَ  إلى النظرَ  ُتديُموا ال

 من تفر كما المجذوم من وفر صفر، وال هامة وال طيرة وال عدوى ال)رضي هللا عنه 

َوى ال )وفي رواية ( ((7575: )حديث. الطب كتاب في البخاري رواه( ).األسد  و ، َصَفرَ  ال و هامةَ  ال و َعد 

قُوا يخص عموم األجساد وال يخفى ( 77515 رقم الجامع الحديث صحيح( )األسدُ  ُيت َقى كما المجذومَ  ات 

: القرطبي قالواالعتقاد على ذوي الحجى أن فتح باب النظر هو دخول على القلب 

 كُثر ذلك وبحسب إليه، الحواس   طرق وأعمر القلب، إلى األكبر الباب هو البصر"

قوط له تعلق بالمخاطب وليس والصحيح أن الفرار ". منه الت حذير ووجب جأَهته، من السُّ

فالفرار من األسد ليس . على إطلقه وقد تقدم أن العمومات المذكورة دخلها التخصيص 

كالفرار من المجذوم وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وخطر االسد ال يوازيه خطر 

.ووجه الشبه هو المباعدة والمسارعة فيهاالجذام   

سيء األسقام لكنه ال يخرج عن  الجذام وإن كان منفر منه ألن ليس كل مجذوم يُ  -3

َزلَ  ما)صيل والركن الركين األصل األ ُ  أن  َزلَ  إال   داءً  هللا  فاءً  له أن  ( 7755: البخاري الرقم صحيح( )شأ

والجذام عند أهل االختصاص وفي الموسوعات الطبية والعلمية ليس شديد العدوى 

الطويل  االتصال طريق عن إال المرض ينتقل وال ، معديين ليسوا الجذام مرضى غالبيةو

وهذا  العصيات متعدد الورمي الجذامول األ: فقط، وهو نوعان العصيات بمرضىالمدة 

وهو غير معدي وهو األكثر وجودا  العصيات قليل السلي الجذام، والثاني   هو المعدي

ما اليوم أقديما وول وللشارة ففترة الحضانة تستغرق سنوات وقد كان مستعصيا من األ



نه بكتيري، وتجدر االشارة إلى أن البكتيريا المسببة للجذام بنوعيه أفيعالج وخاصة 

.ميلدية أي في القرن التاسع عشر 1553اكتشفت سنة   

:بعض النصوص المخصصة اآلن وإليكم   

 :أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال): روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم -أ

حتى واختلف في صحته الحديث  (7127: حبان الرقم ابن صحيح( )كل باسم هللا ثقة باهلل وتوكل عليه

حاديث أحاديث النافية للعدوى وكاأل فمعناه تشهد له نصوص صحيحةإن لم يصح سندا 

جلُ  خرج إذا)خرى منها أ لتُ  هللاأ  بسمأ  فقال بيتأه من الر  ةَ  وال حولَ  ال هللاأ  على توك   إال   قو 

يتَ  حسُبك له ُيقالُ  باهللأ  ى وُوقأيتَ  وُكفأيتَ  ُهدأ  في والنسائي ،(7707) داود أبو أخرجه) (الش يطانُ  عنه وتنح 

أ  بسمأ :  قالَ  من)وحديث  (.يسير باختلف( 0015(( )الكبرى السنن)) هأ  معَ  يضرُّ  ال ال ذي هللا   في شيء   اسمأ

ماءأ  في وال األرضأ  ميعُ  َوهوَ  الس  هُ لم ، العليمُ  الس   ،(3355) والترمذي ،(7755) داود أبو أخرجه) (شيء   يُضر 

وتشهد له أفعال الصحابة، حتى أن  (له واللفظ( 557) وأحمد ،(3570) ماجه وابن ،(0553(( )الكبرى السنن)) في والنسائي

َيرةُ )ابن مسعود قال  رك   الط  ُبه هللاَ  لكن   و ، منا ما و ، شأ  ،(3017) داود أبو أخرجه) (لأ بالت وكُّ  ُيذهأ

والعدوى نوع ( .له واللفظ( 070(( )المفرد األدب)) في والبخاري يسير، باختلف( 3755) وأحمد ،(3735) ماجه وابن ،(1715) والترمذي

.تطير فيها توقع الشر والسوء  

ي : ) َقالَت   :عائشة رضي هللا عنهاوعن  -ب ُذوم ، َفَكاَن َيَناُم َعلَى فأَراشأ لًى َمج  َكاَن لأي َمو 

َحافأي، َولَو  َكاَن َعاَش َكاَن َعلَى َذلأَك   رقم حديث المجذوم مع األكل األطعمة كتاب شيبة أبي بن صّنفم) (َوَيأ ُكُل فأي صأ

 في قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أكان: سألتها امرأة أن عائشة عن)و (25751

 ال: "قال ولكنه وهللا، كل: عائشة فقالت األسد؟ من( فراركم) منهم فروا: المجذومين

وفي الصحيح أن عائشة  (3/20مسند علي /تهذيب اآلثار ( )؟"األول أعدى فمن: "وقال" عدوى

استأذنت النبي صلى هللا عليه وسلم في عيادة أبيها زمن وباء المدينة وكانت أوبأ أرض 

نا)هللا فقالت  م  جال   وهي الَمدينةَ  قدأ ، أن  َتكى وَغرَقد  ، أبي آلُ  فاش  تأَذنتُ  َبكر   صل ى النبي   فاس 

نَ  أبي، عيادةأ  في وسل مَ  عليه هللاُ  ، يا: فقُلتُ  فأَتيُته لي، فأَذأ رئ   كلُّ : قال َتجأُدَك؟ كيف أَبتأ  ام 

لأه في ُمَصب ح   نى والَموتُ ...  أه  ن أد  راكأ  مأ  أَتيتُ  ثم أبي، -وهللاأ - َهَجرَ : قُلتُ : قالَت   َنعلأه، شأ

رَ  رةَ  بنَ  عامأ ُر، أي  : فقُلتُ  فَُهي  َجزُ  الَبحرُ ]- قال َتجأُدَك؟ كيف عامأ  الَموتَ  َوَجدتُ  إن ي: -[الر 

قأه َقبلَ  فُه الَجبانَ  إن  ...  َذو  ن َحت   َتجأُدَك؟ كيف بألُل، يا: فقُلتُ  بألاًل  فأَتيتُ : قالَت   َفوقأه، مأ

ري لَيتَ  أاَل : فقال ع  لي بَفخ  ...  ليلةً  أبأيَتن   هل شأ خأر   وَحو   صل ى هللاأ  رسولَ  فأَتيتُ  وَجليُل، إذ 

ُته، وسل مَ  عليه هللاُ  َبر  ك   الل هم  : قال فأخ  نا، في لنا بارأ ك   صاعأ نا، في لنا وبارأ  إلينا وَحب ب   ُمد 

َة، إلينا حب بتَ  كما الَمدينةَ  َيعةَ  ُخم   إلى َوباَءها عن ا وانقُل   مك   ،(1357) ومسلم ،(7352) البخاري أخرجه)( وَمه 

 هللا بقدر تنتقل العدوى لها يقل ولم لها فأذن( له واللفظ( 27737) وأحمد مختصراً،( 5252(( )الكبرى السنن)) في والنسائي



 الصحابة وعند أبيها وعند عندها متقرر ألنهوال تردي عليهم  ينأو فري من الممرض

. مطلقا العدوى تأثير نفيأجمعين  معنه هللا رضي  

ُن َبش ار  ، َقاَل ):  أبو بكر رضي هللا عنه -د َثَنا اب  دُ : َحد  َثَنا َعب  َمنأ ، َقاَل  َحد  ح  َثَنا : الر  َحد 

ر  ، َفأََتى بأطَ  ا أََبا َبك  َد َثقأيف  أََتو  مأ ، َعن  أَبأيهأ ، أَن  َوف  َقاسأ
نأ ال  َمنأ ب  ح  دأ الر  َياُن ، َعن  َعب  َعام  ُسف 

ى َرُجل  ، َفَقاَل  ُذوم  : َما لََك ؟ َقاَل : َفَدَعاُهم  ، َفَتَنح  ر  َفَدَعاهُ ، َفأَ . َمج  َكَل َمَعُه ، َفَجَعَل أَُبو َبك 

ُذومُ  ُه ال َمج  ن  ا َيأ ُكُل مأ م   استعملويؤكد فعل الصديق هذا  أنه  (3/25مسند علي /تهذيب اآلثار ) (َيأ ُكُل مأ

.-رضي هللا عنهما–وكان رجل مجذوما  الفيء على معيقيبا  

ُ عْنهَما -ج اس  ):  ابُن ُعَمَر َرِضَي هللاه ُمُه َنو  ، وَكاَنْت ِعْنَدهُ إبِلٌ ِهيمٌ كاَن َها ُهَنا َرُجل  اس 

ُ عْنهَما يُكُه، َفَذَهَب ابُن ُعَمَر َرِضَي هللاه هأ َشرأ يك  له، َفَجاَء إلَي  ن َشرأ َتَرى تألَك اْلبأَل مأ ، َفاش 

َنا تألَك اْلبأَل َفقالَ : َفقالَ  َتَها؟ قالَ : بع  ن  بع  م  ن شيخ  كَ : مأ أ ابُن : َذا وَكَذا، َفقالَ مأ َحَك، َذاَك وهللا  وي 

ي َباَعَك : ُعَمَر، َفَجاَءهُ َفقالَ  يكأ اإن  َشرأ َك قالَ إبًِلا ِهيما ف  رأ َها، قالَ : ، ولَم  َيع  َتق  ا َذَهَب : َفاس  َفلَم 

َتاقَُها، َفقالَ  أ َصل ى هللاُ عليه : َيس  يَنا بَقَضاءأ َرسولأ هللا  َها، َرضأ َع : وسل مَ َدع  َوى، َسمأ ال َعد 

ًرا َياُن َعم  َوى ال) عنه هللا رضي أيضا وعنه (2700: البخاري الرقم صحيح) (ُسف  َيَرةَ  وال َعد   وإن ما طأ

مُ  أَةأ،: َثلَثة   في الشُّؤ  ، الَمر  ارأ  وال َفَرسأ (2227: مسلم الرقم صحيح) (.والد   

َحت   امرأة   أيُّما: علي عن) قال: علي رضي هللا عنه -ح ، وبها ُنكأ ، أو بَرص   أو ُجنون 

، أو ُجذام ، ُجها َقَرن  ها، لم ما بالخيارأ  فَزو  َسَك، شاء إن   َيَمس  ها وإن   طل َق، شاء وإن   أم   مس 

جأها من اسَتَحل   بما الَمهرُ  فلها كيف يخير من أمر بالفرار و (7/175: المعاد الرقم زاد تخريج) (.َفر 

التخيير قبل المس يدل على االباحة ال على الوجوب أو االستحباب ألن متعلقها األمر، و

وأما مسها فيدل على أن الفرار تعين للعتقاد واختص بالقلب ونفي العدوى وال محل هنا 

.كما هو واضحمنع ديمومته وحده لللفرار بالنظر أو   

، :)رضي هللا عنهعبد هللا بن عباس  -ه ُذوم  ى َعن  َمج  ُه َتَنح  َمَة، أَن  رأ ك  َفَقالَ لَُه اْبُن َعن  عأ

،»: َعبهاس   َك « َيا َماصُّ ن  ن ي َومأ ر  مأ  أَن  )ووعنه أيضا  (3/20مسند علي /تهذيب اآلثار ( )"لََعل ُه َخي 

أ  َرُسولَ  هأ  هللاُ  َصل ى هللا  َوى، اَل »: َقالَ  َوَسل َم، َعلَي  يَ  َواَل  َعد   َقالَ  «َصَفرَ  َواَل  َهاَمَة، َواَل  َرَة،طأ

أ  َرُسولَ  َيا: َرُجل   هأ  هللاُ  َصل ى هللا  ُجلَ » إأن   َوَسل َم، َعلَي  اةَ  لأَيأ ُخذُ  الر  َباءَ  الش  َرُحَها ال َجر   فأي َفَيط 

اَئةأ  ُبَها َشاة ، مأ رأ َربَ  َفَمن  »: َقالَ  «َفُتج  َل؟ أَج  َو  (3/25مسند علي /تهذيب اآلثار ) («األ   

يَم َقاَل : َقاَل :) مارضي هللا عنهوعمر عبد هللا بن جعفر  -و َراهأ ُن إأب  يُل ب  َماعأ َبَرَنا إأس  : أَخ 

َحاَق َقاَل  ُن إأس  ُد ب  َثَنا ُمَحم  نأ لَبأيد  َقاَل : َحد  ُمودأ ب  نأ َقَتاَدَة ، َعن  َمح  ُن ُعَمَر ب  ُم ب  َثنأي َعاصأ : َحد 

ُتَها ، َفحَ  م  َحَكمأ َعلَى ُجَرش  ، َفَقدأ
ُن ال  َيى ب  َرنأي َيح  َثُهم  أَن  أَم  َفر  َحد  َن َجع  َد هللاأ ب  ُثونأي أَن  َعب  د 



ُع ، :  اْلَوَجِع اْلُجَذامِ َرُسوَل هللاأ َصل ى هللا َعلَيه وَسل م َقاَل لأَصاحأبأ َهَذا  ب  قُوهُ َكَما ُيت َقى الس  ات 

َرهُ  بأُطوا َغي  ًيا َفاه  أ : َفقُل ُت لَُهم  . إأَذا َهَبَط َوادأ َثُكم  َهَذا َما َكَذَبُكم  ،  َوهللا  َفر  َحد  ُن َجع  لَئأن  َكاَن اب 

يَنَة ، َفلَقأيُت  ُت ال َمدأ م  ا َعَزلَنأي َعن  ُجَرش  ، َقدأ َفر  َما : ، َفقُل ُت  َعْبَد هللاِ ْبَن َجْعَفر  َفلَم  َيا أََبا َجع 

ُل ُجَرش  ؟ َقاَل  َك أَه  َثنأي بأهأ َعن  يث  َحد  ُهم  َهَذا ، :  َفَقالَ : َحدأ َثت  أ َما َحد  َولََقْد َرأَْيُت َكَذُبوا َوهللا 

ابِ  يهأ  ُعَمَر ْبَن اْلَخطه طأ َتى بأاْلأَناءأ فأيهأ ال َماُء ، َفُيع  ا ُيؤ  أَْسَرَع فِيِه َذلَِك ، َوَكاَن َرُجل  َقد   ُمَعْيقِيبا

ُه ، ُثم  َيَتَناَولُُه ُعَمرُ  اْلَوَجعُ  ن  َرُب مأ ُه ،  ، َفَيش  ن  َرَب مأ هأ َحت ى َيش  َع َفمأ ضأ هأ ، َفَيَضُع َفَمُه َمو  ن  َيدأ مأ

َن ال َعَدَوى ء  مأ ُخلَُه َشي  ن  أَن  َيد  َنُع ُعَمُر َذلأَك فأَراًرا مأ َما َيص  ُت أَن  لُُب لَُه : َقاَل . َفَعَرف  َوَكاَن َيط 

ب  ، َحت ى َقدأ  َع لَُه بأطأ ن  ُكل  َمن  َسمأ ب  مأ
َيَمنأ ، َفَقاَل الط  لأ ال  ن  أَه  هأ َرُجلَنأ مأ َهل  : َم َعلَي 

َرَع فأيهأ ؟ َفَقاالَ  الأحأ ، َفإأن  َهَذا ال َوَجَع َقد  أَس  ُجلأ الص  ب  لأَهَذا الر  ن  طأ َدُكَما مأ ن  ء  : عأ ا َشي  أَم 

يهأ  ا َسُنَداوأ ن  هأ ، َولَكأ ُر َعلَي  دأ ُبُه ، َفإأن ا الَ َنق  هأ
يُد ، َقاَل ُعَمُر ُيذ  يَمة  : َدَواًء َيقأفُُه َفلَ َيزأ َعافأَية  َعظأ

يُد ، َفَقاالَ لَُه  َظَل ؟ َقاَل : أَن  َيقأَف َفلَ َيزأ ُضَك ال َحن  بأُت أَر  ُه : َنَعم  ، َقاالَ : َهل  ُتن  ن  َمع  لََنا مأ َفاج 

يمَ  نأ َعظأ َتلَي  ك  ُه مأ ن  نأ ، ُثم  ، َفأََمَر َمن  َجَمَع لَُهَما مأ َتي  َظلَة  َفَشَقاَها بأثأن  نأ ، َفَعَمَدا إألَى ُكل  َحن  ي 

ل  ُيَدل َكانأ ُبُطوَن َقَدمَ  هأ ، ُثم  ُجع  َدى َقَدَمي  ُهَما بأإأح  ن  قأيًبا ، ُثم  أََخَذ ُكلُّ َرُجل  مأ َجَعا ُمَعي  هأ أَض  ي 

رَ  ًذا أُخ  َحَقَت أَخ  َظلَةأ َحت ى إأَذا ام  َسلَهُ ، بأال َحن  اًء ، ُثم  أَر  َضَر ُمر  ُم أَخ  قأيًبا َيَتَنخ  َنا َمَعي  ى َحت ى َرأَي 

َد َهَذا أََبًدا: َفَقاالَ لأُعَمَر  يُد َوَجُعُه َبع  يُد : َقاَل . الَ َيزأ ًكا الَ َيزأ قأيب  ُمَتَماسأ أ َما َزاَل ُمَعي  َفَوهللا 

 رسول أن):  حدثهمأيضا أنه  جعفر بن هللا عبد نوع (الكبرى الطبقات -ابن سعد ( )َوَجُعُه َحت ى َماتَ 

 إذا؛  السبع يتقى كما اتقوه -الجذام - الوجع هذا لصاحب قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا

 وهللا ، كذبوا:  فقال.  جعفر بن هللا عبد فسألت ، المدينة فقدمت غيره فاهبطوا واديا هبط

 - معيقيبا فيعطيه ، الماء فيه باْلناء يؤتى الخطاب بن عمر رأيت ولقد!  هذا حدثتهم ما

 فمه موضع فمه فيضع ، عمر ويناوله ، منه فيشرب -الداء ذاك فيه أسرع قد رجل وكان

(3/25مسند علي /تهذيب اآلثار ( )العدوى من فرارا يفعله أنه فعرفت؛  منه يشرب حتى ،  

َيَم، َعن  ): رضي هللا عنه َحبِيَب ْبَن َمْسلََمةَ  -ع ُن أَبأي َمر  ُة، نا اب  ُن ُمَصف ى، نا َبقأي  َثنا اب  َحد 

، أَن   د  نأ ُعَبي  ًما َمَع » َحبِيَب ْبَن َمْسلََمةَ َحبأيبأ ب  ى أَن  َيَضَع َيَدهُ َمْجُذوم  أََكَل َيو  ، َفَكاَن َيَتَوخ 

هأ  (االحاد والمثاني البن أبي عاصم( )«َمَكاَن َيدأ  

يعمل بيديه، ثم يشتري طعاما، ثم يبعث إلى  سلمانكان " )  عنهرضي هللا سلمان -غ

(20 ص" علي مسند" في" اآلثار تهذيب")( "فيأكلون معه  المجذومين  

تبين من هذه النصوص أن العمومات في حديث الفرار من المجذوم هي من العموم الذي 

صول والفروع القريبة وخرج القائمون زواج واألدخله التخصيص فيخرج من أفراده األ

على المجذومين وعلى تطبيبهم، وخرج من قوي يقينه وتم توكله واستقر عنده نفي 



العدوى مطلقا، وإن قلنا هي من العموم المخصوص فالمراد به من ضعف توكله ويقينه 

 وخشي عليه اعتقاد العدوى وذريعة التطير ونحوها، وإليكم فقه الحديث :

الجذام فبعيد جدا بدليل السياق وقد تقدم أن النفي بل النافية للجنس إذا دوى عفأما اثبات 

، وبدليل ركبت مع مدخولها المبني على الفتح كانت نصا في العموم ال تقبل التخصيص

أن النفي هنا إما لنفي الوجود أو لنفي الصحة أي الوجود الشرعي وال يستقيم أن يكون 

ذلك بداللة االقتران حيث ال يستقيم نفي الكمال عن المعطوفات المذكورة لنفي الكمال، وك

وخاصة أن المذكورات من  التي تشترك مع اسم ال في الحكم والخبر جميعا لنقصانها

وكذلك تقدم أن من عمومات النص عموم الجذام سباب الموهومة عند أهل الجاهلية، األ

منه المعدي وهو الورمي ومنه غير _ ديثالح بحسب الطب_فكيف نثبت العدوى والجذام 

تستغرق سنوات، وعند  ةعراض وفترة حضاندي وهو السلي، وكلهما له نفس األالمع

المختصين أن إعداء الورمي ال يكون اال عند تعدد العصيات وطول وضيق الملزمة، 

رغم طول الملزمة والمخالطة ال يصاب أغلب لواقع يشهد أن في البيت الواحد ووا

و العصيات لكن مناعته تكبح وتمنع ألمخالطين وقد يكون المصاب حامل للبكتيريا اا

.، ونسبة االصابة عندهم ال تتجاوز واحد في المائةعراضتفعيلها وتمنع ظهور األ  

 لدليل، وا(ال عدوى)يحتمل مجموعة معاني بخلف قوله ( فر من المجذوم)وكذلك قوله 

ق إذا وقوله فر أو ضعف،  االستدالل به وسقط اْلجمال، ثوب كساه االحتمال، إليه تطر 

: من المجذوم يحتمل  

َناهُ َفإأن  )أنه كما قال ابن حزم في المحلى  (1 لأ  َمع  أ  َكَقو  َملُوا} َتَعالَى هللا  ُتم   َما اع  ئ  { شأ

ن   فأر   أَي  [ 57: فصلت] ُذومأ  مأ َمج 
ن   فأَراَرك ال  ، مأ ََسدأ َوى اَل  األ  يك، اَل  إن هُ  َعد  دأ َفُعك َواَل  ُيع   َين 

ا فأَراُرك م  رَ  مأ ك، قُد  َناهُ َيُكن   لَم   َولَو   َعلَي  يثأ  آخأرُ  لََكانَ  َهَذا َمع  قُضُ  ال َحدأ لَُه، َين   ُمَحال   َوَهَذا أَو 

ًضا َنى َعلَى َكانَ  َفلَو  : َوأَي  رُ  لََكانَ  ال فأَرارأ  َمع  َم  هُ  َتفأر   أَن   َفُوُجوبُ  ُعُموًما، بأهأ  األ  ن  َرأَُتهُ  مأ  ام 

ًدا، ُجوًعا َيُموتَ  َحت ى أََحد   َوُكلُّ  َوَولَُدهُ َفلَ  أَن   َولََوَجبَ  َوَجه  ق ةُ  ُتق  َزأ َعلُ  َكَما أََماَمُه، األ  ََسدأ  ُيف   بأاأل 

ل   َوَهَذا ، َباطأ هأ  فأي َكانَ  َقد   أَن هُ  أََحد   َيُشكُّ  َوَما بأَيقأين  رأ هأ  - َعص  َلمُ  َعلَي  ُذوُمونَ  - الس   َفر   َفَما َمج 

ُهم   هأ  - ُمَراَدهُ أَن   َفَصح   أََحد   َعن  َلمُ  َعلَي  َناهُ َما - الس   تتشاءموقد كانت العرب  ( َذَكر 

بالمسموعات والمرئيات ومنها االعور والمجذوم ونحوها فليس الفرار ينجي ويمنع 

وى والشؤم، واعتقاد االعداء توقع للشر االبتلء واالصابة وليست المخالطة سبب العد

.وطيرة وتشاؤم   



 من فيظن ”هللا بإذن“ شيء يقع أن مخافة ذلك ترك أنه بمعنى للذريعة سدّ  أنهويحتمل ( 2

 هللا لغير عبادات صرففي الشرك، في فيقع السبب ذلك عن ناشئ أنه غيره أو له وقع

.عليها  وكالتوكل منها وكالخوف األسباب هذه تأثير كاعتقاد  

 في فيقع فيها يرتاب أو النصوص فيكذب شيء نفسه في يقع أن مخافة)أنه ويحتمل ( 3

 لئل ،وتصحيح المعتقد الذريعة وسد المادة لحسم فهو ،مخالفة الوحي ورد الخبر حرج

التي نفاها النبي  العدوى صحة فيعتقد المخالطة بسبب أنه فيظن شيء للمخالط يحدث

(صلى هللا عليه وسلم  

حيح رأى إذا ألن ه المجذوم؛ خاطر رعاية على)ويحتمل أنه ( 5  من السليم البدن، الص 

ظم اآلفة ( حسرته وتزداد مصيبته، َتع   

 به يكون من قل ألنه ، إليه نظره الصحيح إدمان ويكره يغتم المجذوم أن)  يحتملو( 7

( عليه يطلع أن يكره وهو إال داء  

 إنسان أكره لو حتى ، ة المجذوملمخالط وكراهية نفرة أنفسنا في نجد ناأن)ويحتمل ( 7

 ال أن للمؤمن فاألولى فحينئذ ، بذلك نفسه لتأذت مجالسته وعلى منه القرب على نفسه

 ، اآلاللم أسباب ويباعد ، األوهام طرق فيجتنب ، مجاهدة إلى فيه يحتاج ما ىإل يتعرض

(قدر من حذر ينجي ال أنه يعتقد أنه مع  

هل أسباب الموهومة واالعتقادات الباطلة عند الخبر يسرد بعض األ ويحتمل أن( 5

 الكلم وسائر القرآن في الشيء على الشيء وعطف:"الجاهلية وعلى القاعدة القائلة 

 عليه والمعطوف المعطوف اشتراك مع عليه والمعطوف المعطوف بين مغايرة يقتضي

أنواع وكل هذه المذكورات بما فيها الفرار من المجذوم هي من " لهما ذكر الذي الحكم في

.  الشر والبلءحصول التطير المنهي عنه وتوقع   

والقول بالفرار من المجذوم تجنبا للعدوى يستلزم الفرار من المطعون وقد ورد النهي ( 5

أصحاب جرب قياسا ولم يرد فيه نص ويستلزم الفرار من ويستلزم الفرار من األ ذلك عن

مراض التعفنية المسماة معدية على كثرتها وال قائل بهذا فتتعطل بذلك عبادات األ

.وتجتاحهم الوساوس والشكوك  وتضطرب حياتهم ومعاملت وتفسد عقيدة الناس  

ُ  َصل ى النبيُّ  ات َخذَ ) -وسلم عليه هللا صلى- النبي خاتم على أميًنا معيقيب كان( 17  عليه هللا 

ن َخاَتًما َوَسل مَ  ن َخاَتًما ات َخذَ  ُثم   أَل َقاهُ ُثم   َذَهب مأ ق   مأ د   فيه َوَنَقشَ  َورأ أ، َرسولُ  ُمَحم  : َوقالَ  هللا 

قُش   ال ي َنق شأ  علَى أََحد   َين  هُ  َجَعلَ  لَبأَسهُ  إَذا َوكانَ  هذا َخاَتمأ ا َفص  نَ  َيلأي مم   الذي َوهو َكف هأ  َبط 



ن َسَقطَ  قأيب   مأ رأ  في ُمَعي  يس   بئ   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى النبي   خاَتمُ  كان)( 2701: مسلم الرقم صحيح( ).أَرأ

ة ، عليه َمل وي   حديد   من قيبُ  وكان: قال. يدي في كان فرب ما: قال فأض   النبي   خاَتمأ  على الُمَعي 

 وولي ، الفيء على بكر أبو استعمله وقد( 5225: داود الرقم أبي سنن تخريج( ) وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

ابأ  بنأ  ُعَمرَ  صدقةأ  عن)رضي هللا عنه ف لعمر المال بيت ي الخط  : قال عنه هللاُ  رضأ

ابأ  بنأ  ُعَمرَ  بنأ  هللاأ  عبدأ  بنأ  هللاأ  عبدأ  بنُ  الحميدأ  عبدُ  لي نَسَخها حمنأ  هللاأ  بسمأ : الخط   الر 

، حيمأ ، في ُعَمرُ  هللاأ  عبدُ  كَتبَ  ما هذا الر  غ  ن فَقص   َثم  ه مأ ، حديثأ  نحوَ  خبرأ  غيرَ : قال نافع 

ن عنه عفا فما مااًل، ُمتأث ل   ه، مأ ائلأ  فهو ثمرأ ، للس  َة، وساقَ : قال والمحرومأ  وإن  : قال القص 

غ   وليُّ  شاء ن اشَترى َثم  ه مأ ، وكَتبَ  لعملأه، رقيًقا ثمرأ قيب  د ُمَعي   بسمأ : األرَقمأ  بنُ  هللاأ  عبدُ  وَشهأ

حمنأ  هللاأ  ، الر  حيمأ  أن  : حَدث   به حَدثَ  إن   المؤمنيَن، أميرُ  ُعَمرُ  هللاأ  عبدُ  به أَوصى ما هذا الر 

ًغا مةَ  َثم  ر  َبرَ  التي سهم   والمئةَ  فيه، الذي والعبدَ  األكَوعأ  ابنأ  وصأ  فيه، الذي ورقيَقه بَخي 

د   أطَعَمه التي والمئةَ  ، ما َحف صةُ  تليه - واديبال وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى محم   ذو يليه ثم   عاَشت 

ن الرأي ن رأى حيثُ  ُينفأقُه ُيشترى، وال ُيباعَ  أال  : أهلأها مأ  وذي والمحرومأ  السائلأ  مأ

: داود الرقم أبي سنن تخريج( ).منه رقيًقا اشَترى أو آَكَل، أو أَكَل، إن   َولأَيه َمن على حَرجَ  وال القُربى،

2550.)  

ُذوم   رجل   ثقيف   وفدأ  في كان)وأما حديث ( 0 :  وسلم عليه هللا صلى النبيُّ  إليه فأرسل ، َمج 

ُتك فقد ارجأع   فيفهم وفق ما تقدم مع تفكر وتأمل، فيقال أليس المرسل الى المجذوم ( باَيع 

النظر إليه؟ وأليس وفد ثقيف وحد بالفرار من المجذوم أو بعدم ديمومة  اومخاطب امكلف

.؟ وهل يؤخر النبي صلى هللا عليه وسلم البيان عن حاجتهكذلك وقبائلها مخاطبون بالنهي  

 

 بيان فإن مختلفة؛ الفهم في أوجه حمالة الشرعية النصوص كانت إذانخلص من هذا أنه و

 روى وإذا الصحيح، الفهم على وأمارة حجة له وسلم عليه هللا صلى نبينا أصحاب

 ما على الوقوف ينبغي فإنه المعاني من معين معنى على حمله أو وفسره حديثاً  الصحابي

 أدرى والراوي الحديث، راوي هو ألنه الحديث ذلك معنى من الصحابي إليه ذهب

نفي  همل اجماعهو الصحابة وعن نقل ، وقد فقها واعتقادا وسلوكا غيره من بمرويه

:عن كل من ذلك العدوى ثبت   

، هللا عبد بن جابر، عباس بن هللا عبد، مسعود بن هللا عبد، عمر بن هللا عبد، مالك بن أنس

دأ ، يزيد بن السائب، وقاص أبي بن مالك بن سعد َمنأ  َعب  ح  نأ  الر  يَرةَ  أَبأي ب   أَبو، ال ُمَزنأي   َعمأ



يد   أَبو، أَُماَمةَ  رأ ، َسعأ نأ  ُعَمي  د   ب  بن عوف، عائشة، أبو بكر، عمر، ابو  الرحمنعبد ، َسع 

دأ ، هريرة، علي، حبيب بن مسلمة، سلمان أ  َعب  نأ  هللا  و ب  رأ نأ  َعم  في آخرين ال َعاصأ  ب   

قأيبمنهم وقد كان  ي، فاطمة أبي بن ُمَعي  سأ و   إألى هاجر بمكة، قديًما أسلم ،جليل اصحابي الد 

 عليه هللا صلى- النبي خاتم على أميًنا كان المدينة، إألى هاجر ثم الثانية، الهجرة الحبشة

.عثمان خلفة آخر ُتوف ي لعمر، المال بيت وولي الفيء، على بكر أبو استعمله وقد -وسلم  

تقدم ذكر بعضها، وهم أفقه  ينوقد ثبت عن مجموعة من الصحابة مخالطتهم للمجذوم

آثارا تذكر ولم يثبت أو لم يصح فيما أعلم  ،وتقوى وورع وأهل لغةالناس شاهدوا التنزيل 

.، فإن ثبتت فتشملها ما تقدم من احتماالتفرارهم من المجذومين  

من و نفسي فمن أخطأت أو أسأت وإن ،وحده هللا فضل فمن أحسنت فإن عندي، ما هذا

. الشيطان  

-غفر هللا له–وكتبه محمد بن عبد هللا يسير   


