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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
دمالنا، من يه   ، نمن سيئات أعر أسرسنانسيوذ باهلل من شرن  ،دم  هلل محدم   نسسعيينه نسسعفرر إنَّ احل

ه، نأشه  أن حمدم اً نح   ال شريك ل، نأشه  أن ال إله إال اهلل، ، نمن يضلل فال هادي لهاهلل فال مضل له
 .عب   نرسوله

                             
 (1). 

                                      

                            (2). 

                                             

               
(3). 

  أما بي  :
ِإنَّ اللََّه خرجت فيه ح يث أيب هريرة رضي اهلل عنه نالذي قرأ فيه قوله تياىل  (4)حبث خمعصرفهذا 

يًيا اْْلََماسَاِت ِإىَل أَْهِلَها َنِإَذا َحَكدْمُعْم بَ ٌْنَ النَّاِس أَْن ََتُْكدُموا بِاْلَيْ ِل ِإنَّ اللََّه سِِيدمَّا يَِيُظُكمْ  تُ َؤدُّنا يَْأُمرُُكْم أَنْ  ََِ  بِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن 

ليها على قال :"رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه نسلم يضع إهبامه على أذسه، ناليت تمث  (58)النساء:  َبِصًنًا
 ".رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه نسلم يقرؤها نيضع إصبييه": ، قال أبو هريرة"عينه

نسقلت فيه بيض كالم أهل اليلم، يف تصحيحه، نبيان ادليعق  الصحيح يف مينا ؛ على منهج 
 السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم أمجيٌن . 

في إثبات رضي اهلل عنه المعتبر في تصحيح حديث أبي هريرة )) :وسميته 

 (( السمع والبصر
 القبول نالعوفيق نالس اد، نأن جييل عدملي خالصاً لوجهه الكرمي.  اهلل اسأل

                                                           

 ( .102( )آل عدمران:1)
 ( .1( )النساء:2)
 ( .71-70( )اْلحزاب:3)
 .اخعصرته من حبثي ادلطول يف سرس ادلوضوع (4)
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  تخريج الحديث :
اْلَاء نالصرات ( نمن طريقه البيهقي يف 728رقم4/233)سنن أخرجه أبو داند يف ال

 نحمدم  بن يوسس النسائي ادليىن  ح ثنا علي بن سصر، (390رقم1/462)
 ح ثنا أبو الربيع الزهراين (1/317)على ادلريسي  هسقضنأخرجه ال ارمي يف 

ح ثنا حمدم  بن ( 265رقم1/498)صحيح نعنه ابن حبان يف ال (1/97)العوحي  نابن خزدية يف 
 حيٍن

 ةح ثنا أبو حيٍن بن أيب ميسر  (1923رقم2/763)عرسًن نأخرجه ابن ادلنذر يف ال
 ح ثنا حيٍن بن عب ك القزنيين (5524رقم3/987)عرسًن نابن أيب حامت يف ال

 ح ثنا هارنن بن ملول (9334رقم9/132) نالطرباين يف ادليجم اْلنسط
ثنا حمدم  بن  ،ح ثنا جيرر بن حمدم  القافالئي (87رقم7/116)اإلباسة الكربى نابن بطة يف 

 إسحاق الصاغاين، ثنا أمح  بن إبراهيم
اْلَاء نالصرات نعنه البيهقي يف  (1/75)ادلسع رك على الصحيحٌن ناحلاكم يف 

 ح ثنا أبو عب  اهلل حمدم  بن ييقوب احلافظ، ثنا خشنام بن الص يق( 390رقم1/462)
(، نمن طريقه 688رقم3/454ل اععقاد أهل السنة ناجلدماعة )شرح أصو نأخرجه الاللكائي يف 

أخربسا حمدم  بن عثدمان بن حمدم  ال قيقي، ثنا  (843رقم2/237)صرات رب اليادلٌن الصامت ابن احملب يف 
 حمدم  بن منصور بن أيب اجلهم، ثنا سصر بن علي

عب  اهلل بن يزي  ادلقرئ، ح ثنا حرملة بن عدمران، ح ثين أبو يوسس سليم بن جبًن موىل كلهم عن 
يًيا إىل قوله تياىل  ا اْْلََماسَاِت ِإىَل أَْهِلَهاتُ َؤدُّن  اللََّه يَْأُمرُُكْم أَنْ  ِإنَّ  أيب هريرة، قال: َيت أبا هريرة يقرأ هذ  اآلية ََِ

 ، قال أبو هريرة":"رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه نسلم يضع إهبامه على أذسه، ناليت تليها على عينه َبِصًنًا
  ".رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه نسلم يقرؤها نيضع إصبييه":

 ".مل يرن هذا احل يث عن أيب يوسس إال حرملة بن عدمرانقال الطرباين :"
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  من صحح الحديث من أهل العلم :
عن حرملة بن عدمران، عن عب  اهلل بن يزي  ادلقرئ، احل يث إسناد  صحيح، إذ م ار إسناد  على : 

 .  وسس سليم بن جبًن موىل أيب هريرةيأيب 
  دراسة اإلسناد :

تقريب العهذيب ، رنى اجلدماعة، نقال عنه احلافظ يف 213ت ادلقرئأبو عب الرمحن عب  اهلل بن يزي   -
 ".نهو من كبار شيوخ البخاري ... نسبيٌن سنة ثقة فاضل أقرأ القرآن سيراً ( :"3715رقم330)

البخاري يف اْلدب ادلررد، نمسلم، نأبو  له ه ، رنى160أبو حرص ادلصري ت حرملة بن عدمران -
 ".ثقة( :"1174رقم156تقريب العهذيب )يف  ئي، نابن ماجه، نقال عنه احلافظداند، نالنسا

البخاري يف اْلدب ادلررد،  ه ، رنى له123أبو يوسس ادلصري ت سليم بن جبًن موىل أيب هريرة -
 ".ثقة(:"2526رقم249تقريب العهذيب )، نقال عنه احلافظ يف نالرتمذينمسلم، نأبو داند، 

 حكم اإلسناد :
 إسناد  صحيح. 

 نق  صححه مجاعة من احلراظ ناليلدماء منهم : 
 هـ :405أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري ت -1

  (1/75)ادلسع رك على الصحيحٌن يف  قال رمحه اهلل تياىل
هذا ح يث صحيح، نمل خيرجا ، نق  احعج مسلم حبرملة بن عدمران نأيب يوسس، نالباقون معرق :"

 ."نذلذا احل يث شاه  على شرط مسلم عليهم،
 هـ : 418أبو القاسم الاللكائي ت -2

  (3/454هل السنة ناجلدماعة )شرح أصول اععقاد أقال رمحه اهلل تياىل يف 
 ".يلزمه إخراجه ؛إسناد صحيح على شرط مسلم:"

 هـ : 439الحسن بن محمد أبو محمد الخالل ت -3
  (337ْليب ييلى الرراء ) قال رمحه اهلل تياىل كدما يف إبطال العأنيالت

 ".وهو حديث ليس فيه علة، يلزمه إخراجه في الصحيحهذا ح يث إسناد  شرط مسلم ":
 هـ : 748الحافظ أبو عبداهلل الذهبي ت -4

 : احلاكم يف تصحيح احل يث . (1/75) حيث نافق رمحه اهلل تياىل يف كعابه ختليص ادلسع رك 
 هـ : 852الحافظ ابن حجر العسقالني ت -5

 :  (13/373)فعح الباري قال رمحه اهلل تياىل يف 
 ".أخرجه أبو داند بسن  قوي على شرط مسلم من رناية أيب يوسس عن أيب هريرة:"
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 هـ : 1420العالمة محمد بن ناصر الدين األلباني ت -6

  (64قصة ادلسيح ال جال )قال رمحه اهلل تياىل يف 
نالذهيب ناحلافظ  ،نكذا قال احلاكم ،إسناد ح يث أيب هريرة صحيح على شرط مسلم:"

(13/318).  
 ".وقد أعله الكوثري في تعليقه على )األسماء( بدون حجة كعادته في أحاديث الصفات

 ( 4728)رقمصحيح نضييف سنن أيب داند نقال اْللباين يف 
 ".صحيح اإلسناد:"

 هـ : 1422العالمة مقبل بن هادي الوادعي ت -7
 ( 4636رقم6/408امع الصحيح دما ليس يف الصحيحٌن )قال رمحه اهلل تياىل يف اجل

 :"هذا ح يث صحيح على شرط مسلم".
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  بيان المعتقد الصحيح في معنى الحديث على منهج السلف الصالح :
أن َجْيل اليقل حكدماً حيكم  الواجب على ادلسلم : العسليم لألدلة الشرعية، نع م ميارضعها باليقل،

 بصحعها أن سكارهتا أن بطالهنا. 
لَْيَس يف الّسنة ِقَياس َناَل تضرب :" (20-16أصول السنة )يف  -رمحه اهلل تياىل  - قال اإلمام أمح 

َا ُهَو اإلتباع َنترك اذْلوى كذَلَا اْْلَْمثَال َناَل تْ ر  ييرف تَ ْرِسًن احَلِ يث نيبلفه  َنمن مل...  باليقول َناَل اْْلَْهَواء ِإَّنَّ
ديَان ِبِه َنالعَّْسِليم َها ادلسعدمع ...  عقله فق  كري َذِلك َنأحكم َلُه فَ َيَليِه اإْلِ َنِإن سبت َعن اْلَاع ناسعوحش ِمن ْ

َها حرفا َناِح  َنَغًنَها من اْْلََحاِديث ادلأثورا ديَان هبَا َنَأن اَل يرد ِمن ْ َا َعَلْيِه اإْلِ   ت َعن الث َِّقات".َنِإَّنَّ
ق  تثبت ... ق  قال غًن ناح  من أهل اليلم :" (3/41)سنن نقال أبو عيسى الرتمذي يف ال

اهلل بن عن مالك، نسريان بن عيينة، نعب  هكذا رني. ؤمن هبا نال يعوهم نال يقال: كيفالرنايات يف هذا ني
  .قول أهل اليلم من أهل السنة ناجلدماعة ، نهكذا: أمرنها بال كيف ادلبارك أهنم قالوا يف هذ  اْلحاديث

نأما اجلهدمية فأسكرت هذ  الرنايات نقالوا: هذا تشبيه، نق  ذكر اهلل عز نجل يف غًن موضع من  
كعابه الي  نالسدمع نالبصر، فعأنلت اجلهدمية هذ  اآليات فرسرنها على غًن ما فسر أهل اليلم، نقالوا: إن اهلل 

 ، ميىن الي  هاهنا القوة الوا: إنمل خيلق آدم بي  ، نق
" إَّنا يكون العشبيه إذا قال: ي  كي ، أن مثل ي ، أن َع كسدمع، أن مثل بن إبراهيم:نقال إسحاق 

ع، نبصر، نال  َع، فإذا قال: َع كسدمع، أن مثل َع، فهذا العشبيه، نأما إذا قال كدما قال اهلل تياىل ي ، َن
لَْيَس   ، نهو كدما قال اهلل تياىل يف كعابه:فهذا ال يكون تشبيهاً  يقول كيف، نال يقول مثل َع، نال كسدمع،

 .(11الشورى: ) َكدِمْثِلِه َشْيٌء َنُهَو السَّدِميُع اْلَبِصًنُ 
 نق  جاءت كلدمات أهل السنة يف بيان ادليعق  الصحيح يف هذا احل يث نأمثاله نإليك شيئاً منها :

أح  رناة ح يث أيب هريرة رضي اهلل  –ه  213ادلقرئ تقال احلافظ عب اهلل بن يزي  أبو عب الرمحن  -
  ".نبصراً  أن هلل َياً : ييين ميلقاً على ح يث أيب هريرة رضي اهلل عنه :" –عنه 

هذا رد ":ه  ميلقًا على ح يث أيب هريرة رضي اهلل عنه 275السجسعاين ت أبو دانداحلافظ قال ن  -
 .(1)"على اجلهدمية

ال ريب أن مقصود  :" (123شرح اليقي ة اْلصرهاسية )ه  يف 728تنقال شيخ اإلسالم ابن تيدمية  -
 ."بذلك َتقيق الصرة ال متثيل اخلالق بادلخلوق فلو كان السدمع نالبصر: اليلم مل يصح ذلك

                                                           

 -ييين أبو داند :" (1/236يارج القبول بشرح سلم الوصول )ه  يف م1377قال اليالمة حافظ بن أمح  احلكدمي ت (1)
صرة دما َى ننصف سرسه تياىل به نأثبعه له رسول اهلل صلى اهلل  نال أن اجلهدمية ال يثبعون هلل تياىل اَاً  -رمحه اهلل 

بزعدمهم من العشبيه بادلخلوقٌن   نال أسه يسدمع نيرى نيبصر  فراراً عليه نسلم فال يثبعون أن اهلل هو السدميع البصًن
 ."فنزهو  عن صرات كدماله اليت نصف هبا سرسه نهو أعلم بنرسه نبفًن   نشبهو  باْلصنام اليت ال تسدمع نال تبصر
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 (397-1/396 الرد على اجلهدمية نادليطلة )الصواعق ادلرسلة يفه  يف 751نقال ابن قيم اجلوزية ت -
يياً َبِصًناً   كذلك احل يث اآلخر أسه قرأ:" ََِ نضع إهبامه على أذسه ناليت تليها على عينه  نََكاَن اللَُّه 

 ".لعوهم أن ادلراد بالسدمع نالبصر غًن الصرعٌن ادليلومعٌن رفياً 
العيليقات السنية على اليقي ة ه  يف يف 1376تآل مبارك قال اليالمة فيصل بن عب اليزيز ن  -

ميىن ذلك إثبات السدمع نالبصر حقيقًة ال تشبيه السدمع بالسدمع نالبصر بالبصر، :" (33الواسطية )
 ".لَْيَس َكدِمْثِلِه َشْيٌء َنُهَو السَّدِميُع اْلَبِصًنُ  فكدما أنَّ ذاته ال تشبه الذنات فصراته ال تشبه الصرات

:"جيل صلى  (47ه  يف شرح اليقي ة الواسطية )1389نقال اليالمة حمدم  بن إبراهيم آل الشيخ ت -
 اهلل عليه نسلم إصبييه يف أذسيه، بياساً منه أسه َع حقيقة، نبصر حقيقة".

ميىن احل يث ( :"98-97)شرح اليقي ة الواسطية ه  يف 1395نقال اليالمة حمدم  خليل اذلراس ت -
على بيض اْلشاعرة الذين جييلون َيه علدمه  أسه سبحاسه يسدمع بسدمع، نيرى بيٌن، فهو حجة

بادلسدموعات، نبصر  علدمه بادلبصرات، نهو ترسًن خاطئ؛ فإن اْلعدمى ييلم بوجود السدماء نال 
 ."يراها، ناْلصم ييلم بوجود اْلصوات نال يسدميها

ه  :"أي على احلقيقة، أن له َيًا نبصرًا على احلقيقة، 1420نقال اليالمة عب اليزيز ابن باز ت -
 . (1)يه نسلم، نليس ادلراد العشبيه، ادلراد أهندما على احلقيقة"سؤمن هبدما كدما أخربسا النيب صلى اهلل عل

ادلراد هبذا :" (1/211)شرح اليقي ة الواسطية ه  يف 1421نقال اليالمة حمدم  بن صاحل اليثيدمٌن ت -
الوضع َتقيق السدمع نالبصر، ال إثبات اليٌن ناْلذن، فإن ثبوت اليٌن جاءت يف أدلة أخرى، ناْلذن 

 ."جلدماعة ال تثبت هلل نال تنرى عنه لي م نرند السدمع بذلكعن  أهل السنة نا
 
 

 نهذا آخر ما أردت إيراد  يف هذا ادلخعصر، نيف ادلطول إن شاء اهلل زيادة بيان نفائ ة 
 اخلدميس السابع من شهر ربيع اْلنل عام أربيٌن نأربيدمائة نألف من اذلجرة

 ٌننصلى اهلل نسلم على سبينا حمدم  نعلى آله نصحبه أمجي
 ناحلدم  هلل رب اليادلٌن 

 

   
 

 

                                                           

اليزيزة بي  صالة اليشاء  ه  تقريباً مبكة حبي1412كان هذا الكالم جواباً منه رمحه اهلل تياىل على سؤال نجهعه له عام ( 1)
 .عن ح يث أيب هريرة رضي اهلل عنه


