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 ؟»فر من المجذوم فرارك من األسد«: ما صحة حدیث: السؤال

وقال : -رحمه هللا-، قال )قال(جه اإلمام البخاري في صحیحه �صیغة هذا الحدیث خرَّ  :الجواب
-قال رسول هللا  :سمعت أ�ا هر�رة �قول :حدثنا سعید بن میناء قال حدثنا سلیم بن حیان :انعفَّ 

من  �ما تفرمن المجذوم  وفرَّ  ،ال عدوى وال طیرة وال هامة وال صفر«: -صلى هللا علیه وسلم
ج �سند عند �ما أنه مخرَّ  ،-)قال(صیغة -فهو مروي بهذه الصیغة ، ]٥٧٠٧:البخاري [ »األسد

وأهل العلم  ،)صحیح البخاري (ل على ما في یبقى أن المعوَّ  ،فیه مجهول اإلمام أحمد لكنْ 
فإذا  ،ار من شیوخ البخاري مسلم الصفَّ  بنان وعفَّ  ،)قال(�ختلفون فیما أخرجه البخاري �صیغة 

من  عدُّ جازًما بذلك فقد اختلف العلماء هل �ُ  )قال(روى البخاري عن شیخ من شیوخه �صیغة 
ده الحافظ العراقي وجمٌع من أهل العلم أنه علیه ابن الصالح وأیَّ  الذيو  .ق أو الموصولقبیل المعلَّ 
 ولذا �قول الحافظ العراقي: )،عن(�صیغة  )قال(صیغة لكن  ،موصول

 ِلَشْیِخِه َعَزا بـ (قاَل) َفَكِذي  أما الذي.............

 ال ُتْصِغ (ِالْبِن َحْزٍم) الُمَخاِلفِ   َعْنَعَنٍة �َخَبِر الْمَعاِزفِ 

وهي محمولة على  )،عن(لكنها مثل  )،سمعت(أو  )حدثنا(ولیست مثل  ،فهو موصول
وأن �كون الشیخ الراوي  ،عرف الراوي �التدلیس �ُ الَّ أ :االتصال �الشرطین المعروفین عند أهل العلم

�ما هو الخالف المعروف في العنعنة أنه محمول على  ،ن روى عنهقد لقي أو عاصر مَ 
ان شیخه عفَّ و  ،عند أهل العلم فاضبخاري ممن �شترط السماع �ما استوال ،االتصال �الشرطین

فالخبر متصل على  ،فعلى هذا هو محمول على االتصال ،وروى عنه البخاري لقیه قد بن مسلم 
ان بن مسلم ولو �ان عفَّ  ،یغ التعلیق عند اإلمام البخاري أن هذه من ص :الثاني والقول ،هذا القول

لكن لما عدل من  ،�ما هي عادته وجادته )حدثنا( :ألنه لو سمعه منه مباشرة لقال ؛من شیوخه
وهذه  ،عرف أنه لم یتحمله منه مباشرة بل بواسطة وأسقط الواسطة )قال(إلى  )حدثنا( :قوله

ه والحافظ العراقي وجمع من أهل التحقیق أنَّ ، لكن الذي علیه ابن الصالح قحقیقة المعلَّ 
من شیوخه ولقیه وسمع منه وجزم بنسبة الخبر إلیه  اان شیخً دام عفَّ  لوصل ماله حكم ا ،موصول

وهذه الصیغة عند أهل  ،�صیغة الجزم قمعلَّ فهو ق أّنه معلَّ حتى على القول الثاني و  ،)قال( :قالف
بدلیل أنه جزم بنسبته  ،ذفحَ ن البخاري ضمن لنا مَ ف ،ن النسبة صحیحة لمن ُأبرزإ :العلم �قولون 



ه ثقة عنده لما جزم بنسبته إلى شیخه ولوال أنَّ  )،حدثنا سلیم بن حیان :انوقال عفَّ ( ،انعفَّ إلى 
 .انعفَّ 

ح عند ابن والمرجَّ  ،)صحیح البخاري ( فيالمقصود أن هذه من المسائل المختلف فیها 
نها إ :فیها وغا�ة ما �قال ،لها حكم الوصل مع من أهل التحقیق أنالصالح والحافظ العراقي وج

رف واإلمام البخاري ما عُ  ،محمولة على االتصال �الشروط المعروفة عند أهل العلم )عن(مثل 
ن مأ�عد خلق هللا  البخاري ( :)إغاثة اللهفان(في  -رحمه هللا-بل قال ابن القیم  ،�التدلیس
والراوي هنا  ،عرف الراوي �التدلیس �ُ الَّ أ )قال(شرط قبول السند المعنعن ومثله  ألن )؛التدلیس

ن مالبخاري أ�عد خلق هللا (: قال ابن القیم ،عرف �التدلیسان ال �ُ عن شیخه عفَّ البخاري 
أن �كون  :األمر الثاني ،لكان التعبیر أدق )ن التدلیسمن أ�عد خلق هللا مِ ( :ولو قال ،)التدلیس

هذین الشرطین بف ،خهه من شیو ألنَّ  ؛انَ والبخاري لقي عفَّ  ،روى عنه نمَ الراوي قد لقي أو عاصر 
وما �ان بهذه المثا�ة  ،ًقا �صیغة الجزمأحواله أن �كون معلَّ  وأقلُّ  ،ن لنا أن الحدیث موصولتبیَّ 

 �هللا أعلم. ،فإنه صحیح على أي حال
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