
 الحكم على األحادیث واآلثار
 »فنمسح الر�ن الفاتحة والخاتمة«درجة حدیث: 

 
شیر عند نها�ة في الطواف هناك من �قول: ُنَكبِّر ونُ ُأحبكم في هللا �اشیخ، وسؤالي:  السؤال:

 فنمسح الر�ن الفاتحة« -رضي هللا عنه– هل اعتمد هذا على حدیث جابر ،الشوط السا�ع
َف الحدیث؛ ألن على مَ  ؟ و�یف الرد»والخاتمة  ؟ةِهیعَ ه ابن لَ فین َضعَّ
ْكَن اْلَفاِتَحَة َواْلَخاِتَمةَ «: هذا -رضي هللا عنه– حدیث جابر :الجواب  »ُكنَّا َنُطوُف َفَنْمَسُح الرُّ

وقد  ،هللا بن َلِهیَعة عبد -كما أشار السائل-وفي إسناده  ،وغیره ]١٥٢٣٢[ مُخرَّج في المسند
فحیًنا  ،اختلف فیه أهل العلم اختالًفا �ثیًرا، حتى إن الحافظ ابن حجر اضطرب قوُله فیه

ن له،  َن هذا الحدیث في ُ�حسِّ ا وأحیانً  ،، وهو من روا�ة ابن َلِهیَعة)فتح الباري (�ما َحسَّ
ف له  �الصدقا �صفه وأحیانً  ،طلقو�ُ  )ضعیف(ا �قول: أحیانً أ�ًضا في قوله النظري و  ،ُ�َضعِّ

صدوٌق (أو �قول:  ،ضیف إلى هذا الوصف شیًئا من األوهاما �ُ وأحیانً  ،)صدوق (فیقول: 
ومنهم  ،منهم على تضعیفه و�ثیرٌ  ،المقصود أن أقوال أهل العلم تباینت في ابن َلِهیَعة ،)َیِهمُ 
ومنهم من یتوسط في أمره  ،العبادلة عنه خاصة قبل حدیثه إذا �ان من روا�ةن یوثِّقه، أو �َ مَ 

ن له ،و�صفه �أنه صدوق  ف الخبر �ه، ا ُ�ضعِّ الحافظ ابن حجر أحیانً  ورأیتُ  ،وحینئٍذ ُ�حسِّ
فإذا �ان  ،هو�َّ رْ ولعل أحكام الحافظ �النسبة لهذا الراوي تتبع مَ  ،ا ُ�حسنه مع ذ�ره لهوأحیانً 

و�ذا �ان الحدیث فیه  ،سنحدیثه قد تو�ع علیه أو لیست فیه مخالفة ظاهرة فیقول: إنه ح
 ُ�ستنكر فإنه �ضعفه. و ستغرب ما �ُ شيء م

ِ بن األَ  والحافظ نفسه لما ذ�ر ُعَبْید ،وال شك أن للروا�ة أثًرا في الراوي  هو ، و ْخَنسللااَّ
 :وشذ ابن ِحبَّاَن فقال ،ثقة(في الموضع الذي خرَّج فیه البخاري له قال:  ،من رواة البخاري 

�صدد الكالم على حدیثه الذي خرجه له اإلمام البخاري، وحینما تكلم عنه وهو هذا  ،)خطئ�ُ 
شذ ابن ِحبَّاَن (ل: و ، فكیف �ق)صدوق �خطئ(قال:  )التقر�ب(في  مرو�اتها في جمیع عمومً 

  )؟!التقر�ب(، ووصفه �الخطأ في )قال: �خطئف
ر إلیه في عموم نظو�ُ  ،نظر إلیه بذاتهیُ  ،نظر إلیه من عدة جوانبال شك أن اإلنسان یُ 

 وهذه أنظار ال بد أن �كون طالب العلم على ذ�رٍ  ،نظر إلیه في �عض مرو�اتهو�ُ  ،مرو�اته
 منها.

َن له الحافظ هذا الحدیث في  فه في مواضع من وضعَّ  )فتح الباري (وهنا ابن َلِهیَعة َحسَّ
 . )التقر�ب( ووصفه �أنه صدوق في ،اأ�ًض  )فتح الباري (

كلما أتى الر�ن أشار إلیه �شيء «شهد له عموم حدیث: الحدیث �َ وعلى �ل حال هذا 
وعلى هذا فالمستحب أن  ،-علیه الصالة والسالم- ]١٦١٣[البخاري:  »كان عنده و�بر



و�لما حاذى الر�ن في جمیع األشواط، و�ختمه �التكبیر  ،ُ�كبِّر الطائف في بدا�ة الطواف
، �شیر إلیه فإنه أو غیره واسطة ِمْحَجنٍ ب أو بیده إذا لم یتیسر له مسحهأ�ًضا، ومع التكبیر 

 �ما لو �انت بیده ِمْحَجن. ،مسلِّ �أنه �ُ بید واحدة  أن ُ�شیرصفة اإلشارة: و 
خبر �ما جاء في الحدیث أنه �ُ  الجواب ،في هللا حبأنه �ُ  منلسائل ما ذ�ره او�النسبة ل

 .)أحببتنا فیهأحبك هللا الذي (و�رد علیه �قوله:  ،بذلكمن �حبه 
 

 .٤/٩/١٤٣١المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة، 


