
 

 

ه( خله اه آده خله صورنههه) بطعنه فه صحه حديهه

 

 

 

 هذا ( صورته على آدم خلق هللا إن) حدٌث: إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 صورة على) رواٌة وفً ، منبه بن همام بها جاء التً اإلسرائلٌات من

 .صورته على خلقه ٌقال كٌف( الرحمن

 

 :ٌلً بما المعتزلً هذا على ٌجاب

 

 ٌدعً كما االسرائلٌات من هو لٌس ( صورته على آدم هللا خلق) حدٌث

 .المطهرة السنة فً الثابتة الصفات أحادٌث من هو بل ، عدنان

 

  همام وحدٌث

 (٣٣٢٦)صحٌحه فً والبخاري(٨١٥٦)مسنده فً أحمد رواه

 (٦١٢٩)صحٌحه فً حبان وابن(٢٨٤١)صحٌحه فً ومسلم

 (٧١٢)السنة أهل إعتقاد أصول شرح فً والاللكائً

 



 علٌه النبً قال: قال هرٌرة أبً عن همام عن معمر عن عبدالرزاق عن

 ...(صورته على آدم هللا خلق) والسالم الصالة

 

 

 

 أبً عن الرواة من جملة تابعه فقد ، الحدٌث هذا رواٌة على همام توبع وقد

 :منهم هرٌرة

 

 

 

 .األعرج تابعه- ١

 

 فً حبان وابن(١١٠٠)السنة فً أحمد بن عبدهللا رواه

 (٧٢١)الشرٌعة فً واآلجري(٥٦٠٥)صحٌحه

 

 .به هرٌرة أبً عن األعرج عن الزناد أبً عن

 

 

 

 .التبان عثمان أبً وتابعه- ٢

 



 (١٤٢٧)مسنده فً حمٌد بن عبد رواه

 

 (٤٣ )التوحٌد فً خزٌمة وابن

 

 .به هرٌرة أبً عن أبٌه عن عثمان أبً بن موسى عن

 

 

 

 .المراغً أٌوب أبً وتابعه- ٣

 

 (٤٠)التوحٌد فً خزٌمة ابن رواه

 

 (٧١٣)السنة أهل أعتقاد أصول شرح فً والاللكائً

 

 هرٌرة أبً عن المراغً مالك بن عبدالملك أٌوب أبً عن قتادة عن

 ( صورته على آدم خلق هللا فإن الوجه فٌجتنب أحدكم قاتل إذا) مرفوعاًا 

 

 

 

 .المقبري سعٌد وتابعه- ٤

 



 وابن( ٥١٩)السنة فً عاصم أبً ابن(٧٤١٤ )مسنده فً أحمد رواه

 شرح فً والاللكائً( ٧٢٣)الشرٌعة فً واآلجري(٣٥)التوحٌد فً خزٌمة

 (٧١٥)السنة أهل أعتقاد أصول

 

 هرٌرة أبً عن المقبري سعٌد أبً بن سعٌد عن عجالن بن محمد عن

 هللا فإن وجهك أشبه من وجه وال وجهك هللا قبح أحدكم ٌقولن ال) مرفوعا

 (صورته على آدم خلق

 

 (.٩١)التوحٌد فً مندة ابن صححه

 

 .صحٌح إسناده(٧٤١٤)تحقٌق فً شاكر أحمد وقال

 

 

 

 

 

 عنهما هللا رضً عمر ابن عن شاهد وله

 

( ١٥٠)السنة فً أحمد بن وعبدهللا( ٥١٨)السنة فً عاصم أبً ابن رواه

 أهل أصول شرح فً والاللكائً( ٧٢٥)الشرٌعة فً واآلجري

 (٧١٦)السنة

 



 ال) مرفوعا عمر ابن عن عطاء عن حبٌب عن األعمش عن جرٌر عن

 (صورته على آدم خلق هللا فإن الوجه تقبحوا

 

 روى متى ٌدرى وال بأخره اختلط السائب بن عطاء سوى ثقات ورجاله

 الحفاظ بعض وصححه ، بعده أم اختالطه قبل ثابت أبً بن حبٌب عنه

 .عطاء عن حبٌب رواٌة

 

 

 

 عن( ١١٢٢)السنة فً أحمد عبدهللا رواه صحٌح سنده مرسل شاهد وله

 الصالة علٌه النبً به ٌبلغ قتادة عن معمر عن عبدالرزاق عن أبٌه

 (صورته على آدم هللا خلق) والسالم

 

 

 

 أبً عن طائفة رواه بل ، واضح هو كما منبه بن همام به ٌتفرد لم فالحدٌث

 .شواهد وله ، همام غٌر عنه هللا رضً هرٌرة

 

 

 

 هرٌرة أبً عن الحدٌث هذا روى(: ٩٠)التوحٌد فً مندة ابن الحافظ قال

 وأبو التبان عثمان وأبو المقبري وسعٌد األعرج:منهم همام غٌر جماعة

 صالح وأبو الصائغ رافع وأبو العتكً أٌوب وأبو عبدالرحمن بن سلمة



 سعٌد وأبً عمر بن عبدهللا عن وروي ، جبٌر بن سلٌم ٌونس وأبو

 اهـ.وغٌرهم عبدهللا بن وجابر الخدري

 

 

 

 ، به وجهله الشرٌف الحدٌث بعلم المعتزلً هذا معرفة عدم على دلٌل وهذا

 ٌضر ال مثله تفرد كان وإن ،  هرٌرة أبً عن بالحدٌث همام تفرد بدعوى

 الحدٌث هذا  فً طعنه من إبراهٌم عدنان قصد ولكن ، حافظ ثقة ألنه

 صفات إثبات فً الصرٌحة الصحٌحة السنة رد هو ، األحادٌث من وغٌره

 الجهمٌة من التعطٌل أهل مذهب هو وهذا الصورة، صفة ومنها تعالى هللا

 .والضالل الزٌغ أهل من نحوهم نحا ومن واألشاعرة والمعتزلة

 

 

 

 .وتعالى سبحانه هللا صورة على أي( صورته على) قوله فً والضمٌر- 

 

( ٤١)التوحٌد فً خزٌمة وابن( ٥١٧)السنة فً عاصم أبً ابن رواه لما

 (٢٩١)والصفات األسماء فً والبٌهقً

 

 عمر ابن عن عطاء عن ثابت أبً بن حبٌب عن األعمش عن جرٌر عن

 (الرحمن صورة على خلق آدم ابن فإن الوجوه تقبحوا ال) مرفوعاًا 

 

 .الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث( : ٣٢٤٣)الحاكم قال



 

 الطبرانً رواه عمر ابن حدٌث(: ٣/٤١٧)المجمع فً الهٌثمً وقال

 وفٌه ثقة وهو الطالقانً إسماعٌل بن إسحاق غٌر الصحٌح رجال ورجاله

 اهـ.ضعف

 

 

 

 (٤٦)الصفات فً الدارقطنً ورواه

 

 مرفوعاًا  هرٌرة أبً عن األعرج عن لهٌعة ابن عن الزرقا أبً بن زٌد عن

 (الرحمن صورة على اإلنسان فإن الوجه فلٌجتنب أحدكم ضرب إذا: ) 

 

 .ضعف فٌه لهٌعة وابن

 

 

 

 (٢٥٧٥)الكبرى اإلبانة فً بطة ابن ورواه

 

 : ) مرفوعاًا  هرٌرة أبً عن ٌونس أبً عن لهٌعة ابن عن األسود أبً عن

 (الرحمن صورة على اإلنسان صورة فإنما الوجه فلٌجتنب أحدكم قاتل إذا

 

 .ضعف فً لهٌعة وابن



 

 

 

 مندة ابن روى وقد(: ١/٨١)التأوٌالت إبطال فً ٌعلى أبو القاضً قال

 الصالة علٌه هللا رسول عن صح قد: قال راهوٌة بن إسحاق عن بإسناده

 اهـ.الرحمن صورة على خلق آدم إن قال أنه والسالم

 

 

 

 (١/٨٨)التأوٌالت إبطال فً أٌضاًا  القاضً وقال

 

 على آدم خلق هللا إن: قال من: طالب أبً رواٌة فً كما أحمد قال: 

 أن قبل آلدم كانت صورة وأي ، جهمً فهو - آدم صورة ٌعنً - صورته

 .ٌخلقه

 

 .صحته على دلٌل أحمد من وهذا: ٌعلى أبو قال

 

 

 

 إسحاق وصححه صحٌح حدٌث(: ٢/٤٢٠)المٌزان فً الذهبً الحافظ قال

 اهـ.حنبل بن وأحمد راهوٌة بن

 



 

 

 اهـ.ثقات رجاله(: ٥/١٨٣)الفتح فً حجر ابن الحافظ وقال

 

 

 

 الصورة حدٌث فٌه صحح كتاباًا  األنصاري حماد المحدث العالمة وصنف

  (الرحمن صورة حدٌث بصحة اإلٌمان أهل تعرٌف ) سماه

 

 

 

( صورته على آدم هللا خلق) قوله فً الضمٌر أن على السلف أجمع وقد

 .هللا إلى عائد

 

 الضمٌر أن فً نزاع السلف بٌن ٌكن لم الحدٌث هذا: اإلسالم شٌخ قال

 وسٌاق الصحابة من عدد عن متعددة طرق من مستفٌض فإنه هللا إلى عائد

 .ذلك على تدل كلها األحادٌث

 

 (٥٤-للتوٌجري اإلٌمان أهل عقٌدة) 

 

 

 



 خلق وجل عز هللا بأن اإلٌمان باب- ٥٣-الشرٌعة فً اآلجري اإلمام قال

 اهـ.كٌف بال صورته على آدم

 

 

 

 (:٢٢١)الحدٌث مختلف تأوٌل فً قتٌبة ابن اإلمام وقال

 

 واألصابع الٌدٌن من بأعجب لٌست الصورة بأن أعلم وهللا عندي والذي

 هذه من الوحشة ووقعت القرآن فً لمجٌئها لتلك اإللفُف  وقع وإنما ، والعٌن

 بكٌفٌة منه شًء فً نقول وال بالجمٌع نؤمن ونحن ، بالقرآن تأت لم ألنها

 اهـ.حد وال

 

 

 

 (:٢/٤٢٠)المٌزان فً الذهبً الحافظ وقال

 

 سكت كما ونسكت ورسوله هللا إلى علمه فنرد الصورة حدٌث معنى أما

 اهـ.شًء كمثله لٌس هللا بأن الجزم مع السلف

 

 

 



 بعض قال( : ٣/٢٦٠)السنٌة الدرر فً كما بطٌن أبا عبدهللا العالمة وقال

 : بعضهم وقال ، آدم إلى راجع( صورته)قوله فً الضمٌر : التأوٌل أهل

 إذا: بأنه التأوٌل هذا ورد ، المضروب الرجل صورة على راجع الضمٌر

 خالق هللا أن أحد ٌشك لٌس إذ ذلك فً فائدة فال آدم على عائداًا  الضمٌر كان

 فائدة فأي صورها على والسباع األنعام خلق وأنه ، صورته على شًء كل

  ذلك؟ على الحمل فً

 

 إذ فٌه فائدة ال بأنه المضروب آدم ابن على عائد الضمٌر بأن: تأوٌله ورد

 كوجوههم وجهه وأن ولده خلق على خلق آدم بأن عالمون : الخلق

 

 خلق آدم فإن الوجه تقبحوا ال ) المشهورة بالرواٌة ، كله التأوٌل هذا فٌرد

 (الرحمن صورة على

 

 فً فقال ؛ التأوٌالت هذه وإبطال الحدٌث صحة على أحمد اإلمام نص وقد

( صورته على آدم خلق هللا فإن الوجه تقبحوا ال)منصور بن إسحاق رواٌة

  .صحٌح

 

 والطبرانً الدارقطنً رواه( الرحمن صورة على )فٌه الذي واللفظ

 علٌه النبً عن عمر ابن عن حجر ابن قاله ثقات رواته بإسناد وغٌرهما

 مرفوعاًا، هرٌرة أبً عن عاصم أبً ابن وأخرجها ، والسالم الصالة

 أحمد وأما(الرحمن صورة على )فٌه اللفظ راهوٌة ابن إسحاق وصححه

 .حجة وكالهما عمر ابن على وقفه الرواة بعض أن فذكر

 

 ٌزٌل ما ظاهره على حمله فً لٌس أنه: فٌه والوجه: ٌعلى أبو القاضً قال

 تسمٌة أطلقلنا كما الصورة نطلق ألننا ، تستحقه عما ٌخرجها وال صفاته



 بن ٌعقوب رواٌة فً أحمد نص وقد ، واألنفس كالذوات ال ونفس ذات

 وقال ، الحدٌث جاء كما ، نفسره ال( صورته على آدم خلق)قال بختان

 نقول ال: قال( صورته على آدم خلق هللا إن )بحدٌث حدث لما الحمٌدي

 وال ، والحدٌث القرآن به جاء بما والرضى التسلٌم على ، هذا غٌر

 .والحدٌث القرآن قال كما أن نستوحش

 

 والسالم الصالة علٌه النبً عن الصحٌحٌن فً ثبت وقد: أبابطٌن قال ثم

 ربكم، أنا فٌقول ، ٌعرفون التً الصورة غٌر صورة فً هللا فأتٌهم) قال

 عرفناه ربنا أتانا فإذا ربنا ٌأتٌنا حتى مكاننا هذا منك باهلل نعوذ: فٌقولون

 (ٌعرفون التً الصورة فً هللا فٌأتٌهم

 

 ربنا أنت: فٌقولون ربكم أنا فٌقول ٌعرفون التً صورته) آخر لفظ وفً

 ، جاء كما الحدٌث إمرار ونحوه هذا فً ٌنبغً فالذي ؛ الحدٌث( فٌعرفونه

 السمٌع وهو شًء كمثله لٌس:)أنه اعتقاد مع والتسلٌم الرضى على

 اهـ(.البصٌر

 

 

 

 السلف إٌمان بٌان فً كتاباًا  التوٌجري حمود المحدث العالمة وصنف

 على آدم خلق فً اإلٌمان أهل عقٌدة  )سماه الصورة بحدٌث الصالح

 (الرحمن صورة

 

 

:هكتبن



 حوه صححه ابحوهه

 هـ1436/جحاآىه الول/20


