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  المناظرة 
  

 
  !؟بني أنبياء االسالم " مناظرة"ت هل حدث

" االنبياء يف االسالم"تصوروا ان  ..نفسه حبسب ما تفوه به حممد نيب االسالم .. نعم 
 .البعض ويقيمون احلجة على بعضهم.. ويتحاججون  (!!) يتناظرون

اليت وقعت بني النبيان آدم وموسى  املناظرة بالنقد يتناولبنعمة القدير س هذا حبثنا
 !"  "  :هو موضوعهاوكان 

، وأوقعت علماء اإلسالم يف مسالك  حارت فيها أفهام وزلَّت فيها أقالمهذه املناظرة 
لذا قمنا باستهداف هذه املناظرة اليت رويت  .. وعرة من السجاالت واملطبات العسرة 

ح كتب احلديث كالبخاري ومسلم ، وسنستخرج منها حجنا اليت عن حممد يف أص
  . سنوردها يف حينه 

  :املناظرة حول احملاور التالية  هذه حبثنا يفسيدور 
  

  :المحور األول 
  النيب آدم والنيب موسى  جمادلة وقائع

  :المحور الثاني 
 اعتربت مناظرة ؟هل جمادلة النبيان آدم وموسى 

  :لثالث المحور ا
   انعقاد املناظرةمكان 

  :المحور الرابع 
 آدم: الفائز يف املناظرة هو 

  :المحور الخامس 
  جراء املناظرة الناجتة املصائب

  : السادسالمحور 
اجلرب والقدر يف اإلسالم  

  :السابع المحور 
   حماوالت اسالمية لسد حفرة املناظرة



2 

 

  
  :المحور األول 


  

  
لنطرح أهم األحاديث الصحيحة من أوثق وأصح الكتب اإلسالمية حول أحداث هذه 

  !آدم أبو البشر وموسى كليم اهللا  مية اليت جرت بني نبيان مسلمان مهااملناظرة احلا
  ) :أصح كتاب بعد القرآن لدى أهل السنة ( ولنبدأ بصحيح البخاري 

 "   أبا    مسعت    طاوس    عن    عمرو    قال حفظناه من     سفيان   حدثنا    علي بن عبد اهللا    حدثنا
أنت    آدم    يا    موسى    فقال له     وموسى   آدم    احتج    قال    ص     عن النيب    هريرة 
اهللا    اصطفاك    موسى    يا    آدم    قال له  من اجلنة  أبونا

أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني  أتلومين على بكالمه وخط لك بيده
  ".    ثالثا    موسى    آدم   فحج    موسى    آدم    فحج    سنة 

 ) حتاج آدم وموسى عند اهللاباب  –القدر كتاب  – صحيح البخاري(
  

  
  
 "  أيب سلمة بن ، عن بن أيب كثري  حيىي، عن أيوب بن النجار ، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا

حاج موسى آدم ، : قال ص  ، عن النيب رضي اهللا عنه أيب هريرة ، عن عبد الرمحن 
قال : م ، قال وأشقيته بذنبكالناس من اجلنة  أخرجتأنت الذي   :فقال له 
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على أمر  يا موسى ، أنت الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه : آدم 
: ص  كتبه اهللا علي قبل أن خيلقين أو قدره علي قبل أن خيلقين ، قال رسول اهللا 

  " .فحج آدم موسى 
 )4394: رقم احلديث -سورةُ طه  - تفسري القرآن كتاب – صحيح البخاري(

  

  
  

  :من صحيح مسلم.. ولنقرأ املناظرة بني انبياء االسالم 
 "  أنس حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري ، حدثنا

، وعبد الرمحن األعرج ، يزيد وهو ابن هرمز ، عن احلارث بن أيب ذباب ، حدثين بن عياض 
احتج آدم ، وموسى : " ص  قال رسول اهللا : ، قال أبا هريرة مسعنا : قاال 

أنت آدم الذي : ، فحج آدم موسى ، قال موسى  عند رماعليهما السالم 
خلقك اهللا بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك مالئكته وأسكنك يف جنته 

أنت موسى الذي : إىل األرض ، فقال آدم  خبطيئتكطت الناس مث أهب  ،
اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه ، وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء ، وقربك 

بأربعني : جنيا ، فبكم وجدت اهللا كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى 
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: قال نعم ، : وعصى آدم ربه فغوى ، قال : هل وجدت فيها : ، قال آدم 1عاما
كتبه اهللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني  عملت عمالأفتلومين على أن 

  " . فحج آدم موسى: ص  سنة ؟ قال رسول اهللا 
   )4801 - عليهما السالم حجاج آدم وموسى - القدر – صحيح مسلم(
  

 "  حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا : ، قاال وابن حامت ، زهري بن حرب حدثين ،
قال : ، قال أيب هريرة ، عن محيد بن عبد الرمحن ، عن ابن شهاب ، عن أيب 

أنت آدم الذي   :، وموسى ، فقال له موسى احتج آدم : " ص  رسول اهللا 
أنت موسى الذي اصطفاك اهللا : من اجلنة ، فقال له آدم  خطيئتكأخرجتك 

برسالته وبكالمه ، مث تلومين على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق ، فحج آدم 
 )4802 - عليهما السالم حجاج آدم وموسى – القدر – صحيح مسلم( " .موسى 

  
 "   مجيعا    وأمحد بن عبدة الضيب    عمر املكي  وابن أيب   وإبراهيم بن دينار    د بن حامت حمم   حدثين  

  عن    عمرو    عن    سفيان بن عيينة    قاال حدثنا    وابن دينار    حامت  البن   واللفظ    ابن عيينة    عن  
  فقال    وموسى    آدم    احتج    ص   قال رسول اهللا    يقوال    أبا هريرة    قال مسعت    طاوس  
  أنت    آدم    فقال له  وأخرجتنا من اجلنة   خيبتنا   أنت أبونا    آدم   يا موسى  
أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل  اهللا بكالمه وخط لك بيده   اصطفاك    موسى  

 . موسى   آدم    فحج    موسى    آدم    فحج    ص     فقال النيب  أن خيلقين بأربعني سنة
    قال أحدمها خط    وابن عبدة    ابن أيب عمر    ويف حديث  

 

                                                                                       

1   ً ة بینما ؟ نتعجب ان یؤمن محمد بھذه الحقیق..ھل التوراة كتبھا هللا بیده قبل خلق آدم بأربعین عاما
ً كتبھ هللا بیده وقبل خلق االنسان ! یزعم المسلمون بأن التوراة محرفة     !!ویتعرض للتحریف .. كتابا
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 ".2اآلخر  وقال 
  )السالم حجاج آدم وموسى عليهماباب  –القدر  كتاب - صحيح مسلم( 

  
  

  
 

  : وقد ورد احلديث واملناظرة بألفاظ اخرى
 

  " أنت آدم الذي : فقال له موسى. وسى فحج آدم م. حتاج آدم وموسى 
أنت الذي أعطاه اهللا علم : فقال آدم  وأخرجتهم من اجلنة ؟ أغويت الناس

فتلومين على أمر : قال . نعم : برسالته ؟ قال  كل شيء ، واصطفاه على الناس
 " قدر علي قبل أن أخلق ؟

  )السالم حجاج آدم وموسى عليهماباب  –القدر  كتاب - صحيح مسلم(
  
 

 "  زيد بن ، عن هشام بن سعد أخربين : ، قال ابن وهب حدثنا : ، قال أمحد بن صاحل حدثنا
يا : إن موسى قال " : ص  قال رسول اهللا : ، قال عمر بن اخلطاب ، أن أبيه ، عن أسلم 

                                                                                       

  !بینما موسى كتب لھ هللا التوراة بیده  )59:ال عمران ( ادم خلقھ هللا من تراب بیده  2
فالتوراة كتبت بید . وھذا اعتراف بأفضلیة التوراة على القرآن) كما قال محمد على فم آدم (  

واعطیت لموسى ، بینما القرآن لم یكتب بید هللا إنما أوحى بواسطة  -دون وحي –هللا مباشرة 
ً الى محمد، ومع ھذا االعتراف فإن المسلمین  23وسیط ھو جبریل وعلى مدى  عاما

 !!فكیف یفكرون .. یزعمون بتعرض التوراة للتحریف 
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أنت : ، فأراه اهللا آدم ، فقال  ونفسه من اجلنة الذي أخرجنا 3رب أرنا آدم
أنت الذي نفخ اهللا فيك من روحه : نعم ، قال : أبونا آدم ، فقال له آدم 

فما : نعم ، قال : وعلمك األمساء كلها ، وأمر املالئكة فسجدوا لك ، قال 
ومن : فقال له آدم  محلك على أن أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟

ل الذي كلمك اهللا من وراء أنت نيب بين إسرائي: سى ، قال أنا مو: أنت ؟ قال 
أفما وجدت : نعم ، قال : ، مل جيعل بينك وبينه رسوال من خلقه ، قال احلجاب

فيم تلومين يف شيء : نعم ، قال : أن ذلك كان يف كتاب اهللا قبل أن أخلق ؟ قال 
د ذلك فحج آدم ، عن: ص  سبق من اهللا تعاىل فيه القضاء قبلي ؟ قال رسول اهللا 

    ."موسى ، فحج آدم موسى 
 ) 4082: رقم احلديث - باب يف القدر - كتاب السنة - سنن أيب داود(

  
  
  

  ..هذه كانت وقائع اادلة اليت جرت بني النبيان آدم وموسى 
  !لنواصل مع احملور الثاين لنكتشف ما سبب أقامة هذه املناظرة بني انبياء مسلمني ؟

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       

  57-55؛ البقرة  144-143:اف عراال: موسى سبق أن طلب رؤیة هللا   3
 !مشاكسات موسى في االسالم ال تنتھي !!رة ـتھ بمناظـاآلن طلب رؤیة ادم ومواجھو
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  :المحور الثاني 


 


لنقرأ أقواهلم "! مناظرة"احملاورة اليت جرت بني النبيان املسلمان اعتربها علماء االسالم 
  :وما أوردوه كسبب القامة هذا التحدي الديين بني أنبياء مسلمني 

  
 " وإباحة ذلك إذا كان  واملناظرةإثبات احلجاج  : من الفقه يف هذا احلديث ،

حق وظهوره ، وقد أفردنا هلذا املعىن بابا كامال أوضحناه فيه باحلجج طلبا لل
 والربهان ، والبسط والبيان ، يف كتابنا كتاب العلم ، فأغىن ذلك عن إعادته ههنا

يف درج احلجاج حىت تقر إباحة التقرير ،  : وفيه
لع العلوم ، فاحلجة له ألزم ، دليل على أن من علم وطا: وفيه   . احلجة مقرها

إباحة مناظرة الصغري للكبري ، واألصغر  : وفيه  .وتوبيخه على الغفلة أعظم 
  ". لألسن إذا كان ذلك طلبا لالزدياد من العلم ، وتقريرا للحق ، وابتغاء له

أبو الزناد عبد اهللا بن  - باب العني - التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :كتاب ( 
 )اج آدم وموسى احلديث الثالث حت - ذكوان

 
املناظرات حتدث بني اصحاب فكر خمتلف او متناقض ، فيطرحان حججهما : أقولو

  !يدحضان حجج بعضهما بأدلة معاكسة ، مثهما كل واحد بدوره إلثبات معتقدهوأدلت
  ،" التعريض يف معىن التوبيخ: "وكما أورد املرجع أعاله ، بأن املناظرة هدفها 

  " ..!موتوبيخه على الغفلة أعظ" 
  فهل هكذا هم أنبياء اإلسالم ؟ يتناظرون ؟ 
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  أليس هلم فكراً إهلياً واحداً ؟ 
  وكأن كل واحد منهم له ديانة واعتقاد يغاير اآلخر ؟  ، يتناظرون

  ؟  هو االسالم أين اذن قول القرآن بأن كل األنبياء دينهم واحد
  :هل نسوا قوله 

وصّينا بِه إِبراهيم بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما  ما وصّى شرع لَكُم من الدّينِ" 
  ).13:الشورى " ( أَنْ أَقيموا الدّين وال تتفَرّقُوا فيه  وعيسى وموسى

  
  :لنقرأ اآلن من مرجع اسالمي آخر تفسرياً وتربيراً للمناظرة ، اذ قال احلافظ ابن حجر

  
  "وإباحة التوبيخ روعية احلجج يف املناظرة إلظهار طلب احلق وفيه مش

على من أيقن  اللوميف أثناء احلجاج ليتوصل إىل ظهور احلجة وأن  والتعريض
وفيه مناظرة العامل من هو أكرب  وعلم أشد من اللوم على من مل حيصل له ذلك

اد من العلم منه واالبن أباه وحمل مشروعية ذلك إذا كان إلظهار احلق أو االزدي
القدر وخلق  يف إثباتألهل السنة وفيه حجة . والوقوف على حقائق األمور 

وفيه أنه يغتفر للشخص يف بعض األحوال ما ال يغتفر يف بعض . أفعال العباد 
فإن واألسف وخصوصا ممن طبع على حدة اخللق وشدة الغضب  كحالة الغضب

مع آدم عليه السالم ملا غلبت عليه حالة اإلنكار يف املناظرة خاطب موسى 
 كونه والده بامسه جمردا وخاطبه بأشياء مل يكن ليخاطب ا يف غري تلك احلالة

فيما أبداه من احلجة يف دفع  ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إىل معارضته
  ." شبهته

  )آدم وموسى عند اهللا  باب حتاج - كتاب القدر - فتح الباري شرح صحيح البخاري(
  

ناظرات يطلبون امل! ) املفترض ام انبياء اهللا وعلى دين واحد( فهل أنبياء االسالم 
  !واظهار احلجة على بعضهم البعض! .. والتعريض ويطلبون التوبيخ.. بينهم 

  ! حدة طبع ، وشدة غضب ومالمة ؟: وما تتخله املناظرة من 
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  :المحور الثالث 
 


 

علماء االسالم يف حتديد مكان انعقاد تلك املناظرة اليت جرت بني النبيان  فقد تضارب
 :فلنقرأ .. آدم وموسى 

 
   " احتج آدم وموسى : ( ص  قوله (  

قال  . فوقع احلجاج بينهما , التقت أرواحهما يف السماء : قال أبو احلسن القاضي 
وقد ثبت  , وأما اجتمعا بأشخاصهما. ظاهره وحيتمل أنه على  : القاضي عياض

صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني  , اجتمع باألنبياءص  يف حديث اإلسراء أن النيب 
يبعد أن اهللا تعاىل فال  : قال. وصلى م , ويف بيت املقدس , يف السماوات 

سأل  ; جرى يف حياة موسىوحيتمل أن ذلك  : قال . كما جاء يف الشهداءأحياهم 
  . أن يريه آدم فحاجه  اهللا تعاىل

  ) وأخرجتنا من اجلنة , أبونا خيبتنا  يا آدم أنت: فقال موسى : ( ص  قوله  
 ) ويف رواية ( وأخرجتهم من اجلنة, أنت آدم الذي أغويت الناس  ) ويف رواية 

 وهي, أوقعتنا يف اخليبة ) خيبتنا  ) معىن . ( إىل األرض خبطيئتك أهبطت الناس
 , خاب خييب وخيوب  وقد . احلرمان واخلسران

 
 . ماك يف الشر  والغيوفيه جواز إطالق الشيء على سببه. اال . 

  . احلق هذا مذهب أهل . وفيه ذكر اجلنة وهي موجودة من قبل آدم 
  ) اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده  ) : قوله 
أحدمها اإلميان : اإلميان ومواضع يف أحاديث الصفات  هنا املذهبان السابقان يف كتاب) اليد ( يف  
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( ومعىن . والثاين تأويلها على القدرة . أن ظاهرها غري مراد  مع, وال يتعرض لتأويلها , ا 
  . ك بذلك وآثر أي اختصك) اصطفاك 

  ) بأربعني سنة ؟  أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين: ( قوله  
أي كتبه علي قبل , التوراة وألواحها  ويف صحف, املراد بالتقدير هنا الكتابة يف اللوح احملفوظ  

تب بكم وجدت اهللا ك: فقال ( , اليت بعد هذه  وقد صرح ذا يف الرواية, خلقي بأربعني سنة 
أتلومين على أن عملت عمال كتب اهللا : قال . بأربعني سنة  : التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى

وال جيوز , فهذه الرواية مصرحة ببيان املراد بالتقدير ) بأربعني سنة ؟  علي أن أعمله قبل أن خيلقين
 , خلقه أزيل ال أول له فإن علم اهللا تعاىل وما قدره على عباده وأراد من, حقيقة القدر  أن يراد به

فحج : ( ص  قوله     . وخري وشر, ومل يزل سبحانه مريدا ملا أراده من خلقه من طاعة ومعصية 
  ) آدم موسى 

فحج آدم : ( لني والرواة والشراح وأهل الغريبكتب احلديث باتفاق الناق هكذا الرواية يف مجيع 
ومعىن كالم آدم أنك يا . وظهر عليه ا ,  أي غلبه باحلجة, وهو فاعل , آدم  برفع) موسى 
 ولو حرصت أنا, فال بد من وقوعه , وقدر علي , تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق  موسى

على الذنب  فلم تلومين على ذلك ؟ وألن اللوم, واخلالئق أمجعون على رد مثقال ذرة منه مل نقدر 
فمن المه كان حمجوجا  زال عنه اللوم, له  وغفر, وإذ تاب اهللا تعاىل على آدم , شرعي ال عقلي 

اهللا علي مل يسقط عنه اللوم  هذه املعصية قدرها: فالعاصي منا لو قال : فإن قيل . بالشرع 
جار , هذا العاصي باق يف دار التكليف  فاجلواب أن. وإن كان صادقا فيما قاله , والعقوبة بذلك 

ويف لومه وعقوبته زجر له ولغريه عن , وبيخ وغريها والت عليه أحكام املكلفني من العقوبة واللوم
إىل زجر ما مل ميت فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن  وهو حمتاج, مثل هذا الفعل 

.  4, املذكور له فائدة يكن يف القول  فلم, احلاجة إىل الزجر 
  .". واهللا أعلم

  )السالم حجاج آدم وموسى عليهما باب -قدر ال كتاب - صحيح مسلم بشرح النووي( 
 
  "" 9852  فهو بفتح أوله " حتاج " أما  (قوله باب حتاج آدم وموسى عند اهللا

فزعم بعض شيوخنا " عند اهللا " وتشديد آخره وأصله حتاجج جبيمني لفظ قوله 
                                                                                       

ً وخارج دار التكلیف ،  4 محاولة النووي الھروب من كوارث ھذه المناظرة ، زعمھ ان آدم كان میتا
لربما كانت في الدنیا ، أي دار لكنھ تناسى انھ ذكر اختالف علماءھم بمكان انعقاد تلك المناظرة ، ف

ول بأن قفكیف جزم بأن آدم كان خارج دار التكلیف ؟  ولو كان كذلك فإنھ خلص الى ال!! التكلیف 
ً للنبي آدم  ً ومخجال بل فیھ إیذاء , یكن في القول المذكور لھ فائدة  فلم: " موسى كان في مناظرتھ مؤذیا

  إلسالم ؟فھل ھذا ھو مستوى األنبیاء في ا". وتخجیل 
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، مث رده مبا وقع يف بعض طرقه  يقع منهما يوم القيامةأنه أراد أن ذلك 
قال موسى يا رب أرنا آدم  " ا أخرجه أبو داود من حديث عمر قالوذلك فيم

احلديث ، قال  " الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة فأراه اهللا آدم فقال أنت أبونا
عند  "البخاري ، انتهى وفيه نظر فليس قول أنه وقع يف الدنياوهذا ظاهره 

صرحيا يف أن ذلك يقع يوم القيامة فإن العندية عندية اختصاص وتشريف ال " اهللا 
عندية مكان فيحتمل وقوع ذلك يف كل من الدارين وقد وردت العندية يف 

  -ويف الدنيا بقوله  "يف مقعد صدق عند مليك مقتدر  : - تعاىل -القيامة بقوله 
  ".. ويسقيين أبيت عند ريب يطعمين - ص 

 )باب حتاج آدم وموسى عند اهللا  - كتاب القدر -ابن حجر  – الباريفتح ( 
  

 ! لنبيان آدم وموسىلقاء املناظرة بني ا"  مكان" يف  هل قرأمت اختالف املفسرين
 ! السماء فمن قائل انه حدث يف

 !سوقيل انه حدث يف بيت املقد
  ! على االرض وقيل انه على ظاهره اما التقيا

   !أو ان املناظرة مل جتري بعد إمنا ستقع يوم القيامة 
    !وقيل ان موسى طلب من ربه رؤية آدم ليحاججه فحدث 
  . 5التضاربات والتخبطات ىل آخر تلكا

  
  !ال يوجد إمام مسلم يعلم أين التقى آدم وموسى ، واظن انه وال حممد نفسه يدري 

  
  
  
  
  

                                                                                       

 " !!وهللا أعلم .. قیل وقیل : " اتفق مفسرو االسالم على ھذه العبارة   5
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  :المحور الرابع 

  
  
"  ! "  

  
  .. املعتزلةعقالء املسلمني  على املناظرة ونتيجتهاقد اعترض ل

يب داود أبخاري ومسلم ويف وجه رسوهلم وما روي عنه ال ينصبهذا  واعتراضهم
 :لنقرأ أوجه اعتراضهم كما نقله عنهم اإلمام الرازي  ..وغريه

 
  " آدم وموسى عليهما السالم ، فإن موسى قال  مناظرةفهو : وأما احلديث الثاين

لذي أنت ا :أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اجلنة ؟ فقال آدم  :آلدم 
اصطفاك اهللا لرساالته ولكالمه ، وأنزل عليك التوراة ، فهل جتد اهللا قدره علي ؟ 

واملعتزلة طعنوا فيه فحج آدم موسى ، : ص  نعم ، فقال رسول اهللا : قال 
  : من وجوه

أن هذا اخلرب يقتضي أن يكون موسى قد ذم آدم على الصغرية ، : أحدها 
  . لسالم ، وأنه غري جائزوذلك يقتضي اجلهل يف حق موسى عليه ا

  . أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ: وثانيها 
أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اجلنة ، وقد : أنه قال : وثالثها 

علم موسى أن شقاء اخللق وإخراجهم من اجلنة مل يكن من جهة آدم ، 
  . بل اهللا أخرجه منها

احتج مبا ليس حبجة إذ لو كان حجة  -عليه السالم  -أن آدم : ورابعها 
لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن حيتجوا ا ، وملا بطل ذلك علمنا 

  . فساد هذه احلجة
أن الرسول عليه السالم صوب آدم يف ذلك مع أنا بينا أنه : وخامسها 

 . ليس بصواب
  : إذا ثبت هذا وجب محل احلديث على أحد ثالثة أوجه
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حكى ذلك عن اليهود ، ال أنه حكاه عن اهللا تعاىل  -عليه السالم  -أنه :  أحدها
أو عن نفسه ، والرسول عليه السالم كان قد ذكر هذه احلكاية إال أن الراوي 

حني دخل ما مسع إال هذا الكالم ، فظن أنه عليه السالم ذكره عن نفسه ال عن 
  .اليهود 

 
أن موسى عليه السالم غلبه  منصوبا ، أي "فحج آدم : " أنه قال :  وثانيها

  . وجعله حمجوجا ، وأن الذي أتى به آدم ليس حبجة وال بعذر
 

وهو املعتمد أنه ليس املراد من املناظرة الذم على املعصية ، وال االعتذار :  وثالثها
الذي محله على تلك  سأله عن السبب  -عليه السالم  -منه بعلم اهللا ، بل موسى 

إن خروجي من اجلنة مل يكن  :ا من اجلنة ، فقال آدم الزلة حىت خرج بسببه
بسبب تلك الزلة ، بل بسبب أن اهللا تعاىل كان قد كتب علي أن أخرج من اجلنة 

إىل األرض وأكون خليفة فيها ، وهذا املعىن كان مكتوبا يف التوراة ، فال جرم 
لم أن كانت حجة آدم قوية ، وصار موسى عليه السالم يف ذلك كاملغلوب ، واع

الكالم يف هذه املسألة طويل جدا ، والقرآن مملوء منه ، وسنستقصي القول فيها 
  ."ةاىل ذلك ؛ وفيما ذكرنا ههنا كفاييف هذا التفسري إن قدر اهللا تع

قوله تعاىل إن الذين كفروا سواء عليهم  - سورة البقرة - التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب(   
 ).فخر الدين الرازي  –يؤمنون ال أأنذرم أم مل تنذرهم 

 
 

وأما ردود الرازي الثالثة .. اعتراضات املعتزلة كانت يف غاية القوة ضد كالم حممد 
  :سنسقطها بالثالثة ف

  
 :  

هذا فلو كان حيتمل ان حممد رواه عن اليهود ، وقام الراوي بنسبته حملمد ظناً منه ، ) 1
  !سقط الثقة بكل األحاديث الصحيحة ، اذ يدخلها شبهة تقويل حممد ما مل يقله ي
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فهذه ! حتميل كل مصائب وخرافات االسالم على اليهود بات أمراً سخيفاً ) 2
ذكرت يف أي مرجع املناظرة بني آدم وموسى مل ترد ال يف التوراة وال يف التلمود وال 

  !اء بناه الرازي على األوهام جمرد افتر يهودي معترب ، فالوجه األول
  

:  
حماولة عكس الطاولة ، وجعل املغلوب غالباً يف املناظرة ، اي جبعل موسى هو الغالب 

  : ى الصحيحة للحديث وألفاظها مثلالروايات االخرعلى آدم ، لن يصمد طويالً على 
 "آدم فحجه  !! "  
  

 :  
املراد من املناظرة الذم على املعصية ، وال االعتذار منه بعلم اهللا ، بل ليس "  :قوله 

الذي محله على تلك الزلة حىت خرج  سأله عن السبب  -عليه السالم  -موسى 
  .." !بسببها من اجلنة

  :بألفاظ احلديث الصحيحة  ندحض رد الرازي هذا 
  " ! اجلنةوأخرجتهم من أنت آدم الذي  : موسى" 
  " ! وأخرجتنا من اجلنة       أنت أبونا    آدم    يا "
  " ! من اجلنة أنت آدم الذي أخرجتك  "
  " ! إىل األرض مث أهبطت الناس  "

  " !وأشقيتهم أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة  "
  
  !وذنبه وغوايته على خطيئته  "ذمه"مل يسأله عن السبب ، امنا  نرى ان موسىف
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  :المحور الخامس 
   

  
 جرا عليهم هذهالغائرة العمق اليت  املصائبسنسلط الضوء على هذه يف هذا احملور 

  .لمني املناظرة بني أنبياء مس
  

  

ة واألدب يف خماطبة املناظر ، فما بالك ان يكون املناظر من آداب املناظرة هو احلفاو
  ؟هو االب االكرب بل اجلد الكبري لكل جدود موسى 

  .ال جييد انتقاء ألفاظه النيب موسى كمناظر وقح يف كالمه ، أظهرلكن حممد 
   : القنابل القى بوجهه هذه  حىت ما ان التقى بأبيه آدمف 

1 (  
  .." (!!)آدم أنت " 

  :وفيه اعتراف علماء االسالم بتجاوز موسى اذ قرأنا هذا الشاهد سابقاً 
  " وفيه أنه يغتفر للشخص يف بعض   ...وفيه مشروعية احلجج يف املناظرة

واألسف وخصوصا ممن طبع  كحالة الغضباألحوال ما ال يغتفر يف بعض 
على حدة اخللق وشدة الغضب 



 ا يف غري تلك احلالة ومع ذلك  وخاطبه بأشياء مل يكن ليخاطب
  ." فأقره على ذلك وعدل إىل معارضته فيما أبداه من احلجة يف دفع شبهته

  )باب حتاج آدم وموسى عند اهللا  - كتاب القدر - فتح الباري شرح صحيح البخاري(
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الذي يتمتع برتبة نيب (كيف يغتفر ملوسى يف املناظرة اساءة األدب مع والده آدم 
  فهل موسى انسان عادي ؟  ؟ )ايضاً

  ؟" كليم اهللا "  :أليس هو نبياً ؟ مبرتبة عليا مع لقب 
  ال جييد اختيار كلماته ؟"  الكليم" هل 

  !ومع من ؟ مع أبيه النيب 
  
2 (  

  " ! خيبتنا.. أنت " 
  " ! الناس أغويتأنت آدم الذي  "

  .."! خبطيئتكأهبطت الناس ".. 
  !؟" أنبياء"هل هذه ألفاظ خماطبة حمترمة بني عقالء ناهيك عن 

  ! من يصدق كالم حممد ضد األنبياء واخليبة كل اخليبة يف
  

   !النيب يف االجنيل  مناداةكيفية 
يف االجنيل املقدس وبالتحديد يف املثل او احلادثة اليت قصها الرب يسوع املسيح عن 

واحملادثة اليت دارت بينهما ومها يف عامل الروح الذي ) 16لوقا  اجنيل (الغين وابراهيم 
نقرأ كيف مل يتعدى الغين حدود األدب يف خماطبة الكبري  ) ..الربزخ ( يسمى اسالمياً 

اذ كرر لفظ التوقري واالحترام خماطباً أبيه ) .. مع كونه شريراً يف حمل العذاب ( 
  ؛) 27عدد"! ( يا أبت"؛  ) 24:16لو " ! ( ابراهيم يا أيب"ابراهيم اخلليل بلقب 

 ) .30عدد " ( ابراهيم يا أيب" 

  !ملن هو أكرب منه كيفية استقبال موسى 
كان ينحين ) أبو زوجته ( ميه حل يف استقباله موسى عن أنالكتاب املقدس خيربنا 

  :احتراماً ويقبله 
  " جرالِفَخقْبتى السوسم يهمح لَهقَبو دجسو . نع هباحص داحأَلَ كُلُّ وسو

ثُم ،هتالَمس ةميالَ إِلَى الْخخ17:8اخلروج " ( د.(   
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 !!آدم  –النيب  –أما يف االسالم فنراه يتصرف بقلة ذوق يف خماطبة أبيه 
  ان كانت هذه هي اخالق األنبياء يف املناظرة ، فما العتب على من سواهم ؟ 

  

  
 

  
  

لعقيدة ا لمني طرحها هي تلكاملفربكة اليت جييد دعاة املس"! الدعايات"من ضمن 
بأن مجيع األنبياء  :مفادهاواليت غريبة عن القرآن ال

  !معصومني من اخلطيئة 
  

حممد اخلليفة : " يف كتابه  فيقول الشيخ 
  : 25ص "  الطبيعي للمسيح

  " كمسلمني حنن نعلم بأن كل نيب من انبياء
 " !! وبال خطيئةاهللا هو مقدس 

  

  
  

  !!ووضع على فمه كالماً مل يقله  حممد كذب على رسوله داتبل ان دي



18 

 

  : بعنوان رةضحما اذ نشاهد يف
Prophet Muhammad (PBUH): The Hero Prophet    

  :ديدات وهو يقول الشيخ   1:11:13قيقة والد
. ، بال خطيئةام معصومني: عن النبياء  ص  قال نبينا "

 !"  
“ Our Nabi (pbuh) he said : they are Maasooms , 
SINLESS, every prophit is massom is sinless “  ! 

 
 ،6ومون من اخلطيئةدعاة االسالم ويزعمون ان األنبياء يف االسالم هم معصبينما يتقدم 
  !! معاصيهملبعضهما بسبب  أنبياء االسالم كموسى وآدم نقرأ فضح

  

  " ! إىل األرض مث أهبطت الناس  "

  " !وأشقيتهم أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة  "
  :وآدم جييب موسى ناقداً علمه ومكانته 

على أمر قد قدر علي أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه ، " 
  .." ! قبل أن أخلق

باشر ومع ذلك اي املفترض فيك يا موسى االحاطة والعلم ألنك مصطفى بكالم اهللا امل
  .علم وأنت تلوم التدرك وال ت

  يف اإلسالم ؟"  عصمة األنبياء"فهل هذه هي 
  

  ..جلنس البشري أدت اىل كارثة على االنيب آدم " خطيئة"ان  يعتقدموسى النيب 
  " .. عصى وغوى" والقرآن يقول ان النيب آدم 

  !!Sinlessاالنبياء معصومني من اخلطيئة :  بكل خفة يقول ديداتبينما 
                                                                                       

دعاة الیوم یناقضون موقف أھل السلف من التابعین الذین فسروا القرآن  ، اذ كان السلف ال   6
  ! یعتقدون بعصمة لالنبیاء 

  )11و10 سورة النمل –الطبري ". ( فتعاقب  كانت األنبیاء تذنب: وقال الحسن" 
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ربه عليه  كتبهاوبأن املعصية قد  بالقدر احتج بأنه،  افحام آدم ملوسىاحلديث يصور 
كاجلاهل يف االميان  موسى "املسلم النيب"وهذا يظهر  . خيلقه باربعني سنة قبل ان
 !بالقدر

ح الناس عقيدة وفكراً واسالماً ، فكيف اص ان االنبياء هم -اسالمياً  –املفترض 
 :موسى الذي قيل فيه" كليم اهللا "االنبياء مثل يعترف املسلمني بالقدر وال يعرفه 

" لَقَداونيى آتدى الْهوسم  ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بثْنرأَو53 :غافر " ( و .(  
  ).164 :ء النسا" ( وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما" 
  

  !!موسى اذن كان يناظر دون علم 
 فَلم تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْمفيما لَكُم بِه علْم  حاججتمها أَنتم هؤلَاِء "

  .)66:ال عمران" ( واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
  

 
 

 
  !اي على مذهب اجلربية "  جربي: " املناظرة تظهر النيب آدم انه 

ى خطيئته اليت اخرجته من بالقدر واملكتوب عل احتجاج آدماإلشكال األخطر هو ف
وهذا من أفسد احلجج ، ألنه  .وان معصيته ال فكاك منها ألا مكتوبة عليهاجلنة، 

  ! احلدود ؟سيسقط كل الوصايا االهلية والعقوبات و
يف حني ان القرآن .. وهذا يدل على حماولته التملص ورفض حتمل مسؤولية خطيئته 
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وإِنْ لَم  ظَلَمنا أَنفُسناقَالَا ربنا  " :يقول انه اعترف خبطيئته وأنه ظامل لنفسه 
  .)23:األعراف(" لَنكُونن من الْخاسرِين تغفر لَنا وترحمنا

  
حسب املناظرة حاول آدم تربئة نفسه والقاء املسؤولية على قضاء وقدر ربه ، يف بف

 . )121: طه ( "آدم ربه فَغوى " :يف القرآن بقولهاياه  عاتبه معنفاًي حني ان ربه 
، ويستحيل الذي كتبها عليه  على املعصية والغواية بينما هونبيه آدم  اهللا كيف يلومف

  )!؟(العاقلة  اليس هذا ظلم من رب خلليقته )؟(مبثقال ذرة ها ومعارضتها ردعلى آدم 
، بينما  من قبل ما قدره عليه ربه وكتبه قد اقترفحبسب حجة آدم يف املناظرة فإنه 
  :موخباً نسيانه " أويل العزم " القرآن يظهر آدم كنيب ليس من 

 "ِسيلُ فَنقَب نم ما إِلَى آدنهِدع لَقَدو " )115 :طه(. 
كيف يلوم القرآن آدم على نسيانه وعصيانه وظلمه لنفسه ، بينما كل هذا كان مقدراً 

  !فعليه اآلن الرد على القرآن كما رد على موسى؟ مكتوباً عليه كما حتجج آدم بنفسهو
 :  وحبسب منطقية حجة آدم سألنا دعاة املسلمنيلو و

 ؟ فكيف سيحاسبه ربكم،  مث مات القاتل.. مسلم آخر  بذبحمسلم ماذا لو قام 
 !؟.. وهي عقوبة قاتل املؤمن متعمداً ،هل سيدخله نار جهنم خالداً فيها 

 : ام ان القاتل سيستخدم ذات حجة النيب آدم قائالً
  !؟"  أمر انت قدرته علي قبل ان اخلق أتلومين على  "

  :، اذ قالوا ! االسالم على رفضه  امجع علماء) كحجة ( فما قاله آدم 
 " اه اهللا  غري جائز ألحد أن جيعله حجةأنه وقد أمجع العلماء على إذا أتى ما

أتلومين على أن قتلت ، : أن حيتج مبثل هذا فيقول عنه ، وحرمه عليه ، 
، ، أو أظلم وقد سبق يف علم اهللا أن أقتل ، وتلومين يف أن أسرق ، أو أزين

 ".. سبق ذلك علي يف علم اهللا تعاىل وقدره أو أجور ، وقد
باب النهي  -  كتاب القدر - بن عبد الربا - االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار(  

 )حديث أيب هريرة حتاج آدم وموسى - ل بالقدرعن القو
  

  !وليس موسى  ، ان يكون آدم ال مفر منفاخلاسر يف املناظرة 
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  ! )سكات حممد لهأو إ( ، نالحظ سكوت موسى يف املناظرة 
ان جييب آدم  - ا مناظرة كهذهلو كانت حقاً قد دارت بينهم - وكان ميكن ملوسى

  :على األقل  جبوابنيمفنداً حجته 
  
  : جواب موسى املتوقع األول* 
 ! يتعرض للعقاب نتيجة خطأه ربه من يعصى بأن موسى وعلمه إيقاناملفترض هو  
 : لم يقل رمفا
" بِه زجوءًا يلْ سمعي نا ميلو اللَّه وند نم لَه جِدلَا يا وريصلَا نالنساء  " ( و :

123( 
 )147: االعراف  " (ما كَانوا يعملُونَ إِلَّا هلْ يجزونَ "

 
  فلماذا مل يواجه موسى مناظره آدم ذا املعتقد ؟ 

  :أو على االقل جييبه قائالً 
انت يا آدم تفر من فعلتك حمتجاً بالقضاء والقدر ، اذن ال حيق لك ان تلومين على " 

  (!!)"  ان اقوله لك لومي لك ألين ألومك باللوم الذي قدره اهللا وكتبه علي
  
  : جواب موسى املتوقع الثاين* 

على افتراض انه كان مكتوباً يف (  أما كان مبقدور موسى ان جييب آدم من القرآن
  : )اللوح احملفوظ ازالً اسوة بالتوراة 
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"اللَّه نفَم ةنسح نم كابا أَصم  كابا أَصمو7 " )79:النساء(.  
  " ! من نفسك" فالسيئة اليت اقترفتها يا آدم هي 

املصيبة وليس الذنب ، فإن مصيبة اخراج : هنا تعين " السيئة " وحىت لو كانت كلمة 
  !!ال تلقي اللوم على اهللا وقدره يا آدم ، ف " من نفسك" الناس من اجلنة هي 

  
  ! االوىل ان حيج موسى آدم وليس العكس فكان

  
 

  
  
اجلنة  السبب خلروج البشر من كونهل ،كان موسى النيب يعاتب ويلوم آدم النيب  ذاا

 !! مبعصيته
  

ة سببت سقوط اجلنس البشرييهامجون التعليم املسيحي القائل ان خطيئة آدم و
 ؟ 8، وأدخلت املوتوخروجه اىل ارض الشقاء والشوك 

  
هي السبب يف اخلروج " خطيئة آدم " ن حديث حممد القائل بفم النيب موسى قاطع بأ

  !واخليبان واحلرمان  من اجلنة والتسبب يف اخلسران
                                                                                       

ً اآلیة التي قبلھا مباشرة اي  79ھذه االیة برقم  7 من النساء  78من سورة النساء تناقض تماما
  يقُولُوا هٰذه من عند اللَّه حسنةٌأَينما تكُونوا يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة  وإِن تصبهم : " والتي تقول

 مهبصإِن تئَةٌويس   كندع نم هذٰقُولُوا هياللَّه ندع نيثًا قُلْ كُلٌّ مدونَ حفْقَهونَ يكَادمِ لَا يلَاِء الْقَوؤٰالِ هالنساء " (فَم
وھكذا كان سیتحول موضوع المناظرة ! علمھا لرد بھا على موسى ثانیة ولو كان آدم ی. )78:

 )ھل القرآن متناقض ؟( الى 

والتي سببت  ،الخطیئة " نتیجة " المسیحیة ال تؤمن بوراثة خطیئة آدم ذاتھا ، انما بوراثة   8
  :یقول الوحي . الموت للجنس البشري 

، وهكَذَا اجتاز احد دخلَت الْخطيّةُ إِلَى الْعالَمِ، وبِالْخطيّة الْموتبِإِنسان ومن أَجلِ ذلك كَأَنّما " 
 ). 12:5رومیة " ( إِذْ أَخطَأَ الْجميعالْموت إِلَى جميعِ النّاسِ، 
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  : الروايات الصحيحة وبألفاظ متفقة املعىن وباحلرف كما جاء يف

  " ! من اجلنة وأخرجتهم أغويت الناسأنت آدم الذي  : موسى" 
  " ! من اجلنة وأخرجتنا    خيبتنا   أنت أبونا    آدم    يا "
  " ! إىل األرض خبطيئتكالناس  أهبطتمث  "
  " !وأشقيتهم بذنبكالناس من اجلنة  أخرجتأنت الذي  "

 
  : ما قال املفسرونوباحلرف ك

  " خيبتنا سببكنت   اليت ترتب عليها إخراجك من
 !! " , اجلنة

  
  :بينما تعليم القرآن يقول 

  )38:املدثر( "رهينةٌ بِما كَسبتكُلُّ نفْسٍ  "
  )7:الزمر" ( وِزر أُخرىوال تزِر وازِرةٌ "

  
 .، نترك حله واالفالت منه هلمرآنهذا التناقض بني كالم حممد وكالم الق لعمومعلى ا

لكي يهربوا  اليت يتغافلواراء هذه املناظرة هو احلقيقة ونقول ان أخطر فخ وقعوا فيه ج
  !البشر من اجلنة خطيئة آدم قد أخرجت أن :من مواجهة كفارة املسيح وهي

عليه املعصية قبل ان خيلقه  وم على ربه الذي كتبامنا القى الل.. وآدم مل ينكر هذا 
  . باربعني سنة

  : م املسلمنيخالف عميق جتاه إميان إنبياءهتضع املسلمني أمام فهذه االشكالية 
خطيئة آدم واا سبب شقاء  نتيجة بتوارثموسى كان يؤمن فالنيب  -1

  !البشر وخروجهم من اجلنة 
يقة ، إمنا ألقى تبعاا على قضاء آدم مل يعترض على هذه احلقوالنيب  -2

  !!اهللا وقدره 
 فما هي مالمح عقيدة القدر يف االسالم ؟ وهل تتعارض مع حرية اختيار االنسان ؟
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  : السادسالمحور 

  
  

مبوازاة عقيدة القضاء والقدر هناك موقفان متضاربان يف القرآن خبصوص حرية االنسان 
  :ان وما ذكرته النصوص القرآنية عن كل منهما وسنطرح املوقف

  
1  

.. النصوص القرآنية اليت تدل على حرية االنسان وانه خمري خمتار ومسؤول عن أفعاله 
  :لنقرأ . االخرى وهذه كلها تناقض النصوص القرآنية 

  
 * " نلَممع  نمو فِْسهنا فَلحالاَءصا فَ أَسهلَي46: فصلت" (..ع(  
  
 * " نفَم كُمبر نم ققُلِ الْحاَءوش  نمو نمؤاَءفَلْيش كْفُر29: الكهف" ( فَلْي(  
   

 *" كُمبر نم قالْح اَءكُمج قَد اسا النها أَينِقُلْ يى فَمدتاه  فِْسهني لدتها يمفَإِن
  )108: يونس" ( فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيلٍ ومن ضلَّ

   
 * "و ماهنيدفَه ودا ثَمواأَمبحتى  فَاسدلَى الْهى عم17: فصلت" (الْع(  
   

 * " نمورِدي  نما وهنم هتؤا نينالد ابثَورِدي رالْآخ ابزِي ثَوجنسا وهنم هتؤن ة
رِيناك145: آل عمران" ( الش(  
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الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا  يرِيدمن كَانَ " * 
إِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كونَ  أُولَئسخبلٌ ياطبا ويهوا فعنا صبِطَ محو ار

  )16 -15: هود" ( ما كَانوا يعملُونَ
   

 * "ريغلَا ي ى  إِنَّ اللَّهتمٍ حا بِقَووامريغي فُِسهِما بِأَن11: الرعد" ( م(  
   

 *" قاسِ بِالْحلنل ابتالْك كلَيا علْنزا أَنإِننِ اهفَمفِْسهنى فَلدلُّ  تضا يملَّ فَإِنض نمو
  )41: الزمر" ( علَيها وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ

   
 * " ينالَّذاوودتاه ماهقْوت ماهآتى وده مهاد17: حممد" ( ز(  
   

 * " نمؤي نموهقَلْب دهي 11: التغابن... " (بِاللَّه(  
    
*   " كُمبر نم رائصب اَءكُمج اقَدهلَيفَع يمع نمو فِْسهنفَل رصأَب نفَم  كُملَيا عا أَنمو

يظف104: األنعام" ( بِح(  
 

2  
نسان مسير اليت تدل على اجلرب واملكتوب وان االو املناقضة لألوىل النصوص القرآنية

  : هضاء وقدر ال حميص عنبق كالرجل اآليل بالرميوت كونترول
  
 *" هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي اللَّه رِدي نفَم

لُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا حرجا كَأَنما يصعد في السماِء كَذَلك يجع ضيقًا
  )125: األنعام" ( يؤمنونَ

    
  * " تببأَح ني مدهلَا ت كاُءإِنشي ني مدهي اللَّه نلَك56: القصص" ( و(  
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فاخليار والقرار ليس بيد االنسان ، امنا هو يرجع اىل اهللا الذي يهدي من يشاء أو يضل 

  ! من يشاء
  
 *" اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نملٍّ   وضم نم ا لَهفَم اللَّه دهي نم36: الزمر" (و-

37(  
   
  ولَٰكن يضلُّ من يشاُء ويهدي من يشاُءولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمّةً واحدةً " *

ما كُنتّمع ّأَلُنسلَتلُونَ ومع93: النحل" (ت(  
  

. فاميان االنسان ليس منه امنا هو مكتوب عليه وال دخل له فيه ، فاهللا يضل من يشاء
  "!لن عما كنتم تعملونأولتس: " ابة تكمن يف ختام االية لكن الغر

فإن كان هو الذي ضللهم ومل يشاء هلم اهلدى ، فكيف يسأهلم عما كانوا يعملون 
  !ادم وحريتهم امنا سبق وان كتبه هو عليهم ؟بينما هو ليس بار

  
  )6: البقرة" ( سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَإِنَّ الَّذين كَفَروا "  *

  
ان اله االسالم قد كتب : وملاذا ال يؤمنون سواء انذرهم أو مل ينذرهم ؟ السبب 

  !!ا بأن يقضي عليهم بالكفر خيلقوعليهم قبل ان 
  
*  "اللَّه إِلَّا بِإِذْن نمؤفْسٍ أَن تنا كَانَ لملُونَ  وقعلَا ي ينلَى الَّذع سلُ الرِّجعجيو "  
  )100:يونس ( 
  

اي حىت لو شئت كانسان حر ان تؤمن ، فهذا غري ممكن لك ، إال ان كان اله االسالم 
  !!لقك يف لوحه احملفوظ بأنك مؤمن قد كتب عليك قبل ان خي
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* " فُِسكُمي أَنلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصم نم ابا أَصا مأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كإِلَّا ف

اكُما آتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تكَيل  ِسريي لَى اللَّهع كلَا  إِنَّ ذَل اللَّهو
  )23-22: احلديد" ( يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

  
هذا النص يكشف لنا ان اله االسالم قد كتب كل مصيبة جرت وجتري يف االرض 

  !!قبل ان خيلق االرض ومن عليها ويف انفس الناس يف كتاب 
 اليته موقف آدم الذي حتجج بالقدر املكتوب لتربير خطيئت بقليل هذه االية تسند

  !!مصيبة طرد اجلنس البشري خارج اجلنة  سببت
  
   
اللَّه يرِيد أَنْ يغوِيكُم هو ولَا ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ "  *

  )34: هود" ( ربكُم وإِلَيه ترجعونَ
  

  ..د ان يغويهم اسالم اران كان اله اال.. ال تفيد نصيحة الرسل ألحد 
  !فالغواية عمل اله االسالم 

  
لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني "  *

نيعماسِ أَجالن13: السجدة" ( و(  
   

لعدم إميان الناس وهدايتهم ، وهو ان  النص صريح جداً اذ خيربنا عن السبب الرئيسي
  !!اله االسالم مل يهديهم لكي ميأل م جهنم 

  ).30:ق" ( هلِ امتْألت وتقُولُ هلْ من مزِيديوم نقُولُ لجهنّم : " اليت يسأهلا 
 منه بأن ميألها ،" حق القول " فجعل اهللا أكثر الناس كافرين لكي ميأل م جهنم اليت 

  !!وهو يريد االيفاء بوعده 



28 

 

  
 *"  ئْتش بِّ لَوفَةُ قَالَ رجّالر مهذَتا أَخّا فَلَمنيقَاتمّالً لجر نيعبس همى قَووسم ارتاخو

تك تضلُّ بِها من إِنْ هي إِالَّ فتنمّن قَبلُ وإِيّاي أَتهلكُنا بِما فَعلَ السّفَهاء منّا أَهلَكْتهم 
  .)149:االنعام " (  تشاء وتهدي من تشاء

  
موسى الذي تناظر مع آدم وقام بتحميله املسوؤلية جراء خطيئته اليت تسببت يف فالنيب 

: اشقاء اجلنس البشري وطرده من النعيم ، يقول القرآن على لسانه بأنه يسأل ربه 
  علة السفهاء منا ؟كيف تقوم مبعاقبتنا أمجعني بسبب ف

  
   :بسبب فتنة اهللا هلم اقترفوا فعلهمحىت هؤالء السفهاء قد  اذ، بل زاد املشكلة عقداً 

  " !!!تشاء من  إِنْ هي إِالَّ فتنتك تضلُّ بِها" 
فتنة " ال يسفه ويرتبك املوبقات اال بسبب فما دام موسى يعلم هذا ، وبأن السفيه 

  يشاء ، فلماذا ناظر موسى إذن وعاتبه على سفهه وخطيئته ؟  الذي يضل من" اهللا 
 

  
واآلن أمام النصوص املتعلقة بكل جهة سواء حرية ارادة االنسان او اجباره بالقدر 

  :واملكتوب املسبق نسأل

  !هل القرآن متناقض ؟
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ا ايراد كالمهم الطويل وختبطهم التربيري يف كل صوب حول معضالت ال يلزمن

القضاء والقدر والتناقض الصارخ بني النصوص القرآنية اليت تظهر حرية االنسان 
، ما داموا واختياره الفعاله وبني قضاء اهللا وتقديره وتسيريه لالنسان حبسب ما يشاء 

لتضاد القائم بني نصوص القرآن حول قد اعترفوا بأقالمهم بوجود التناقض الصارخ وا
..!هذه القضية  

  :قال قاضي البصرة عبيد اهللا بن احلسن  اذ
  

  " كل ما جاء ىف القرآن حق . 
  .

الن اآلية الواحدة ، ومن قال ذا فهو مصيب ، ومن قال ذا فهو مصيب 
، وكل  9رمبا دلت على وجهني خمتلفني 

فقد اصاب ، ومن قال هو  كافرافقد أصاب ، ومن مساه  مؤمنا مسى الزاينمن 
، الن القرآن قد دل على هذه  10فقد أصاب وال كافرؤمن مب وليسفاسق 
  )55إلبن قتيبة ص  - تأويل خمتلف احلديث(. "املعاين

  
  

                                                                                       

آیاتھ تحتمل المعاني المتضادة ؟ ھل  على الرغم انؤمنین بوحي القرآن م نعجب من بقاءھم  9
  !؟..بعضھ "  یضاد" هللا  كالم

 

  ! حد الھذیان  متاھات تناقضات القرآنحل في  لقد بلغ تخبطھم  10
، كل "  لیس بمؤمن وال كافر"او "  كافراً " ، و"  مؤمناً "  :المسلم الزانيفكیف یمكن اعتبار 

  ؟..ذلك في ذات الوقت  
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  : لنقرأ هذا احلديث الصحيح
  

  " عائشة بنت   عمته    عن    طلحة بن حيىي    عن    وكيع    حدثنا    بن أيب شيبة  أبو بكر   حدثنا 
إىل جنازة صيب     ص     دعي رسول اهللا   قالت    عائشة أم املؤمنني    عن    طلحة 
هلذا عصفور من عصافري اجلنة مل  فقلت يا رسول اهللا طوىب   ألنصار ا   من 

إن اهللا خلق للجنة     عائشة   يا    أو غري ذلك    قال     يدركه   يعمل السوء ومل 
أهال خلقهم  وخلق للنارآبائهم    أصالب    أهال خلقهم هلا وهم يف 

  11 ".   آبائهم   أصالب    هلا وهم يف 
 ) يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار معىن كل مولود -القدر  - صحيح مسلم(
 

 : يطرح نفسه هنا هو والسؤال الذي
وخلقهم للنار وهم يف صلب .. ملاذا خيلق رب حممد بشر خمصصني ومعدين لنار جهنم

 ؟آباءهم 
مث طرح  ، موخباًحممد منعها لكن ة صفت ذلك الطفل امليت بعصفور اجلنعائشة و
 ! بأن ربه خلق  للنار خلقاً وهم يف صلب آباؤهمتعليمه 

                                                                                       

خلق آدم ، ثم مسح ظھره بیمینھ ، إن هللا عز وجل : " قال رسول هللا  ص  : " ویؤیده حدیث آخر   11
فاستخرج  ثم مسح ظھرهوبعمل أھل الجنة یعملون ،  خلقت ھؤالء للجنة: فاستخرج منھ ذریة ، فقال 

یا رسول هللا ففیم : ، فقال رجل  منھ ذریة ، 
خلق العبد للجنة استعملھ بعمل أھل الجنة حتى إن هللا عز وجل إذا : فقال رسول هللا  ص   العمل ؟

وإذا خلق العبد للنار استعملھ بعمل أھل یموت على عمل من أعمال أھل الجنة ، فیدخلھ بھ الجنة ، 
  ." النار حتى یموت على عمل من أعمال أھل النار ، فیدخلھ بھ النار

  )4083: رقم الحدیث -باب في القدر  –كتاب السنة  – سنن ابي داود( 

ر ویجعلھم یعملون بعمل اھل ان یخلق بشر من صلب آدم للنا برحمة هللاھل یلیق : ونسأل * 
؟ ھل ھذا عدل وكمال ام ظلم واستبداد ؟ ان كانت ھذه صفات وافعال االلھ في االسالم فما النار

  لزوم للشیطان اذن ؟
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 ". خلقهم هلاوخلق للنار أهال ": التعبري الحظوا
 ! للنار..  هلا خلقهم

 دون ذنب... ليحرقهم ويشويهم فيها ،  النار خلق رب حممد اطفاالً خصيصاً جلهنم
 !؟مفرطة  ساديةأم هل هذا عدل ف ..ذلك  اراد هو رد انه،  اقترفوه

 !فتلعثموا للمفسرين املسلمني صاعقة الصحيح صدمة "النبوي" هذا التعليم كّلشوقد 
   (!!) كخط أمحر..  وعدم اخلوض فيه حدوده واخرياً قرروا التوقف عند

  
  

 
  :  لنقرأ شرحهم

 
 "غري ذلك  وقوله أو : 

 قال النووي أمجع وهو التوقفأي بل غري ذلك أحسن وأوىل  
أطفال املسلمني فهو من  من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات من

إىل القطع  اها عن املسارعة 12أهل اجلنة واجلواب عن هذا احلديث أنه لعله
 . أن أطفال املسلمني يف اجلنة انتهى 13 من غري دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم

 أن التوقف يفقلت قد صرح كثري من أهل التحقيق  
 ) للسندي شرح سنن ابن ماجه( ..". مثله أحوط

  

                                                                                       

م ان كان محمد یرید ان ینھى ث !ھذه تفید اجابة مقنعة ؟"  لعل" فھل  ! جواب النووي ھذا واھن   12
بأن ربھ قد  ، فلماذا اذن قام ھو بالمسارعة في تقدیم تعلیم رباني عن ان ال تتسرع في الحكم عائشة

ً لھا   !وجعلھم في اصالب اباءھم ؟.. خلق للنار خلقا
 

ال یكون  الدلیل على انھ قالھ قبل ان یعلم ، لماذا ماجواب النووي الثاني اكثر ھشاشة من سابقھ ، ف  13
 ، یعلمھ ربھ ذلك في ھذا الموضع اثناء جنازة ھذا الطفل من االنصار العكس ؟ ولماذا لم

 !یلقي على عائشة تعالیم خطیرة كتلك ، تسیر على نھججھا وھي تظنھا صحیحة ؟ لكي ال
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  :ما نقله القرطيب عن ابن العريب ونقرأ 
 "  فكيف جيوز أن يعذب اخللق وهم مل يذنبوا ، أو يعاقبهم على : فإن قيل

ن أين ميتنع ذلك ؟ وم: قلنا  ما أراده منهم ، وكتبه عليهم ، وساقهم إليه ؟
.  احلكيم منا ال جيوز أن يفعل ذلكألن الرحيم : ؟ فإن قيل أعقال أم شرعا

وربنا ال يسأل عما يفعل ألن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه ، : قلنا 
172 :االعراف –القرطيب  – اجلامع ألحكام القرآن(. "  سألونوهم ي(  

  
  
  : املأساوي الحظتم قول املفسرين هل

  (!!)" التوقف يف مثله أحوطقد صرح كثري من أهل التحقيق أن  "
وحني طرح عليهم سؤال خطري استنكاراً ألفعال هذا االله ، اعترفوا ان الرحيم احلكيم 

 (!!)"  ربنا ال يسأل عما يفعل" ال يفعل مثله ، لكن 
فهم يعلمون يف قرارة نفوسهم مبدى المعقولية بل سادية هذا الفكر ! لاغلقوا العقأي   

 !شراً واطفاالً وهم يف صلب آبائهمالرحيم بأنه خيلق للنار ب" االله"الذي يعتقد يف 
اي احتياطاً من " أحوط" وحبسب تعبريهم  افضل التوقف والصمت املطبقلذا قرروا 

  ! كثرة الشرح حوله لكي ال يسقطوا يف حفر أعمق 
 ..!  مفال إجابة شافية لديه"أويل األمر منكم "طاعة لوصية   فاصمتوا يا مسلمني
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وحرية االنسان ، أوقعت صحابة حممد  اختيارمسألة القدر واجلرب وتناقضه مع 
واملسلمني يف حرية وقلق ولغط شديد ، ووامرت سجاالت كالشالالت من جمادالت 

  !!عقيمة بينهم ، اضطر حممد ان يعزم عليهم بأن ال خيوضوا فيه لئال يهلكوا 
  

  :عن أيب هريرة قالروى الترمذي وابن ماجه 
  
 " خرج علينا رسول اهللا ص ،وجهه فغضب حىت امحر ،

أفبهذا أمرتم، أم ذا أرسلت لكم : حىت كأمنا فُقئ يف وجنتيه حب الرمان، فقال
 عليكم أال عزمت ،

  )وإسناده حسن -باب يف القدر -يف املقدمة 85رقم  ابن ماجه ( ".تنازعوا فيه
  
 )قال عبد اهللا بن يزيد املقري أبو عبد الرمحن ، حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا ) حديث مرفوع ، :

حيىي بن ، عن حكيم بن شريك اهلذيل ، عن عطاء بن دينار ، حدثين سعيد بن أيب أيوب حدثين 
،  صعن النيب ، عمر بن اخلطاب ، عن أيب هريرة ، عن ربيعة اجلرشي ، عن ميمون احلضرمي 

  " .: "قال
  )4089 – باب يف القدر –كتاب السنة  –سنن ايب داود (  

  
  :وسؤايل 
اذن روى حممد مناظرة موسى وآدم ، وقد كانت حجة آدم عن القدر ، وقد كيف 

  ى حممد صحبه عن اجلدال فيه ؟
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  : السابعالمحور 

  
  
  

االفالت من احلفرة اليت اوقعهم ا  هو ام حاولوا.. ما يثري السخرية يف املفسرين 
  .بالتفنيد نتبعهاحبجج واهنة ، سنعرضها مث اولوا االنعتاق فح.. حممد يف حديثه هذا 

  
  :قالوا  )1(
   

  
 :جوابنا 

علماء بني الذي عرضناه سابقاً  اهلائل االختالفب مل يضعوا يف اعتبارهم اننا سنذكرهم
  :اذ نقرأ ..  مكان املناظرة حتديد حول االسالم

  
 " فقيل -لقي موسى آدم  - العلماء يف وقت هذا اللفظ اختلفوقد :

له آدم معجزة له، فكلمه  -عز وجل  -، فأحيا اهللا أنه يف زمان موسى حيتمل
روحه كما أرى النيب  -عز وجل  - أو أراه اهللا  أو كشف له عن قربه، فتحدثا

، له يف املنام -عز وجل  -ليلة املعراج أرواح األنبياء، أو أراه اهللا  -ص  -
  .."  ورؤيا األنبياء وحي

باب  باب  –كتاب القدر  -ابن حجر العسقالين -فتح الباري بشرح صحيح البخاري( 
  ) حتاج آدم وموسى عند اهللا

  
  ؟..فكيف جزموا بأن املناظرة مل جتري يف دار التكليف
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قد  اتهأثناء حي بأن موسى يثبتهو احلديث التايل ، الذي  ويسقطه يصك زعمهمما و
يف  وجودمها يدل علىمما (   على فعلتهلكي يواجهه ويلومه  ، سأل ربه ان يريه آدم

  :اذ نقرأ ) ف التكلي دار
  

   " قال يا رب أين أبونا الذي أخرجنا  إن موسى عليه الصالة والسالم
فقال موسى عليه السالم أنت آدم فقال نعم قال فما  فأراه اهللا آدمونفسه من اجلنة 

قال من أنت قال أنا موسى قال أنت الذي  اجلنة أخرجتنا ونفسك منى أن محلك عل
وبينه رسوال من خلقه قال نعم قال ففيم  كلمك اهللا من وراء حجاب ومل جيعل بينك

فحج آدم ص  قبلي فقال رسول اهللا  تلومين يف شيء سبق من اهللا جل وعز فيه القضاء
 " موسى

ابن منده : احملدث - صحيح :  جةخالصة الدر -عمر بن اخلطاب : الراوي(
 ) 68: الصفحة أو الرقم -الرد على اجلهمية : املصدر -

 
  اخلروج من اجلنة واخليبة اليت حلت باجلنس البشري آدم هو السبب يف.. اذن 

  .، وكان هذا يف دار التكليف كتبه عليه اهللا الذي امنا رده اىل .. وهو مل ينكر هذا
  : مث نسأهلم 
فما املتوقع ان .. اللقاء بني آدم وموسى قد جرى يف دار التكليف  ترضون انملاذا ال تف

؟ هل كان سيعترف ويرفع الراية بأنه حقاً السبب يف شقاء البشر جواب آدم يكون 
  !)؟(فيحجه موسى .. خبطيئته 

  
  :قالوا  )2(

  
  

  : قلنا
  ؟ خطيئتههو  مصدرها ما سببها ؟ اليسمن اين اتته املصيبة وو: نسأهلم  )أ

 –كما عاتبه ووخبه موسى  –خراج البشر من اجلنة بسبب ذنبه وخطيئته وخيبته اليس إ
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  ؟من اجلنة  اجلماعي البشري اليت ادت ملصيبة االخراج بعينها هي
  
 فيه إشارة ال يكتشفوا انس فم آدمب وضعه حممدالكالم الذي لو اعادوا النظر يف  )ب
  !اخلطيئة " "، امنا على  املصيبة اىل

  :اذ قال آدم 
كتبه اهللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني  عملت عمال أفتلومين على أن"

  "!سنة

  
  
  .وما تبعه من مصيبة ! )عمله( الذي  كان على ذنبهاذن احتجاج آدم بالقدر  

آدم وما جرته من "  خطيئة" ت متمحورة على كان ان معاتبة موسى عالوة على
  .اخلطيئة " عمله" على  فجاء رد آدم متمحوراً. االخراج من اجلنة كارثة

  
  :قالوا  )3(


  

  
  : جوابنا

  لكن.. صحيح ان هناك نص قرآين عن جعل االنسان خليفة على األرض 
  !هذا يبدو مناقضاً يف ذات الوقت لنصوص اخرى من القرآن 

  :إذ نقرأ 
ك فَقُلْنا يا َآدم إِنَّ هذَا عدو لَ. وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لَآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى "

 جِكوزلقَىوشفَت ةنالْج نا مكُمنرِجخلَا . فَلَا يا ويهف وعجأَلَّا ت إِنَّ لَك
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قَالَ يا َآدم هلْ أَدلُّك  14فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ. وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا تضحى. تعرى
لْكمو لْدالْخ ةرجلَى شلَى عبلَا ي . فَانصخقَا يطَفا ومهَآتوا سملَه تدا فَبهنفَأَكَلَا م

ةنقِ الْجرو نا مهِملَيى عوفَغ هبر مى آَدصعى. ودهو هلَيع ابفَت هبر اهبتاج ثُم .
  ).123-116 طه" (.. عدو قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ 

  
  :، مع قول اهللا آلدم  السابق كيف يستوي زعمهم

  !؟"  من الْجنة فَتشقَى فَلَا يخرِجنكُما "
  ان يبقى يف اجلنة وال خيرج منها ؟: اال تبدو ارادة اهللا لالنسان هي 

  : بل ويف ذات النص يلوم اهللا آدم ويفضح عصيانه بعبارات شديدة 
  .." !! وعصى آَدم ربه فَغوى" 
  

  : العسقالين الذي يعترف فيه وما قوهلم يف تفسري احلديث بقول االمام ابن حجر
  "!إذ لو مل يقع األكل من الشجرة مل يقع اإلخراج من اجلنة"  
  

 " خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة ( قوله (   
ومعىن أغويت " ت أغوي" بدل " أشقيت " ويف رواية حممد بن سريين ..  

وهو سبب بعيد , كنت سببا لغواية من غوى منهم 
  "..  

حتاج آدم وموسى  -كتاب القدر  –ابن حجر  – فتح الباري بشرح صحيح البخاري(
 )عند اهللا

  
لذي سببه هو عصيان آدم فكيف يكون امتام ارادة اهللا االصلية هو االخراج من اجلنة ا

  !واكله من الشجرة ؟
                                                                                       

 فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فيها فَاهبِطْ منهاقَالَ  " : ھنایصع دعب ةنجلا نم ناطیشلا درط نا هللا قبس  14
جرفَاخ م كإِنرِيناغالص اقَالَ .. نهنم جرا اخذُْءوما مورحدىرن فیكف .)18و13:فارعالا ( " م 

 ؟ ةركام ةمھمل ةیناث هللا ھعجرأ لھ ، مدآ طاقسا ةجردل ةنجلا يف حرمیو حرسی ةیناث ناطیشلا
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  :ونسأل 
 ر يعانون ويشقون على االرض بسببكيف ال يكون آدم مسبباً هلذه املصيبة بينما البش

  ؟"  عمله" اخراجه هلم خبطيئته و
كما " آدم  خطيئة" ملاذا تتحمل البشرية هذه العقوبة باهلبوط اىل ارض الشقاء بسبب 

  ؟  لفاظهوبأ حددها النيب موسى
؟ هل خلقه هناك وأمره بأن ال يأكل من  البدايةخلق اهللا آدم يف اجلنة من اذن ملاذا 

  ان ال يستمع للشيطان لكي ال خيرجه وزوجته من اجلنة وحمذراًالشجرة 
كل هذا كان جمرد متثيلية ، بينما النية كانت مبيتة عند اهللا اذ سبق ان ،  " فيشقى"  

  !؟..ئ لكي يهبطه من اجلنة مع ذريته قضى وقدر على آدم ان خيط
  !؟ مع هذه املتاهات االسالمية هل أصابكم دوار

  
  
  :قالوا  )4(


  

  
 :جوابنا 

كما (  انه ال جيوز ان يسئل عن خطيئتهو  ،يف دار التكليف لنفترض بأن آدم مل يكن
يف حديث الشفاعة الشهري   ،"هخبطيئت" نفسه محتجج آدفلماذا اذن  ) زعم املفسرون

  ؟" خطيئته يستحي منها ربه"ألن اليت جلأت اليه ليتشفع هلا ،  الناس متهرباً من
   :أ من صحيح مسلم لنقر

 "  فيلهمون  : وقال ابن عبيد( جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك
 قال! لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا : قولون في) لذلك 
خلقك اهللا بيده ونفخ  . أنت آدم أبو اخللق : فيقولونص   آدمفيأتون 

حىت يرحينا  اشفع لنا عند ربك. وأمر املالئكة فسجدوا لك . فيك من روحه 
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خطيئته اليت  كرفيذ. لست هنا كم : فيقول . من مكاننا هذا 
أول رسول .  نوحاائتوا  ولكن ستحي ربه منهافي. أصاب 

فیذكر خطیئتھ  . لست هنا كم : فيقول. ص  قال فيأتون نوحا . بعثه اهللا 

الذي اختذه اهللا ص   إبراهيمولكن ائتوا  . التي أصاب فیستحي ربھ منھا
ویذكر خطیئتھ التي  . لست هناكم: فيقول ص  فيأتون إبراهيم . خليال 

 الذي كلمه اهللا وأعطاه. ص  موسىائتوا  ولكن . ھاربھ من أصاب فیستحي
ویذكر  . لست هنا كم: فيقول . قال فيأتون موسى عليه السالم . التوراة 

اهللا  ولكن ائتوا عيسى روح . خطیئتھ التي أصاب فیستحي ربھ منھا
 ..". كملست هنا: فيقول . ح اهللا وكلمته فيأتون عيسى رو.  15وكلمته

  ) باب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها –الميان كتاب ا – صحيح مسلم(
 

 "  يا : فيقولون  فيأتون آدمجيمع اهللا الناس فيقوم املؤمنون حني تزلف اجلنة
: أبانا استفتح لنا اجلنة ، فيقول 

  لست بصاحب ذلك ، اعمدوا إىل إبراهيم خليل ربه ، : فيقول
، إمنا كنت خليال من وراء وراء ، بصاحب ذلك لست: فيقول إبراهيم 

   .اخل الرواية ".. ، فيأتون موسىابين موسى الذي كلمه اهللا تكليمااعمدوا إىل 
الصفحة  -التوحيد : املصدر -ابن خزمية : أبو هريرة و حذيفة بن اليمان احملدث: الراوي(

باإلسناد الثابت  صح وثبتأشار يف املقدمة أنه : خالصة الدرجة -341/1: أو الرقم
  )الصحيح

  
   " ؟ : " بفمه لقد اعترف آدم 

  ؟" التائب عن ذنب كمن ال ذنب له ان : " اين طارت االن حجة 
 

                                                                                       

ما عدا عیسى الذي .. اولو العزم  من خطایا جمیع االنبیاء یستحي االسالم نالحظ ان رب 15
ومع كونھ بال خطیئة اال ان راوي الحدیث لم یعطھ حق الشفاعة (!!)  لھ خطیئة لم یذكر

 ً  !ظلما
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 ! اليت جعلت ربه يستحي منها ألنه ذكر خطيئته..  الشفاعة حتق له اذن آدم مل
 ؟  "   ":ضد موسى حجته  فأين ذهبت
كتب عليه قبل ان خيلق باربعني "  قدر" بأا  خطيئته يف هذا املوقف ايضاً ملاذا مل يعترب

 ؟ حق له الشفاعةتف.. تاب عليه منها  بأن اهللا: ل ملاذا مل يق ؟سنة 
 شفعي احلديث جعله لكن.. وغفر له ذنبه  حممد الذي مع انه أخطأ أقله على غرار

  .ما تقدم منها وما تأخرذنوبه ،  كثرة شفع حىت مع ..رياًأخ
  
  

  !تناقض أجوبة النبي آدم 

  
  :يف حديث املناظرة مع موسى أجاب آدم 

  
  "

 !" 
  

  :ويف حديث الشفاعة مع الناس أجام آدم 
 

  " !"  
  
  !؟.. هثيداحأ ىسني دمحم ناك له ىرت اي
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  !!رفعوا الراية البيضاء عاجزين 
  

بعد ان تضاربوا وختبطوا مع رزايا وأهوال هذه املناظرة اليت حكاها حممد توصلوا اىل 
  .ذ رفعوا راية التسليم واالستسالم، ااالعتراف بالعجز والشلل الكلي : حل أخري وهو 

  
  :بدأ بابن عبد الرب ، ولننقرأ ما انتهوا اليه عن هذه املناظرة ل

  
 " ، وإمنا فيه التصديق وهذا ومثله مما ال يطاق فيه التكييف

  ." وباهللا التوفيق والتسليم
باب النهي عن  - كتاب القدر - االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار(   : راجع 

بو عمر يوسف بن عبد اهللا بن أ - حديث أيب هريرة حتاج آدم وموسى - القول بالقدر
  )38796 -  حممد بن عبد الرب

  
 !!التصديق والتسليم دون فهم  

  
  :)شارح صحيح البخاري ( العسقالين  حجر ابن االمام احلافظ قالو
  

 ".. من أنت؟، : أنت آدم؟، قال له«:وقد وقع يف حديث عمر ملا قال موسى
، والتعبري عنه يف وإمنا يقع يف اآلخرة، وأن ذلك مل يقع بعد، »أنا موسى: قال

وذكر ابن اجلوزي احتمال التقائهما يف . ملاضي لتحقق وقوعهاحلديث بلفظ ا
لو اجتمعا لقاال : ، واملعىن واحتمال أن يكون ذلك ضرب مثل الربزخ

ذلك، وخص موسى بالذكر؛ لكونه أول نيب بعث بالتكاليف الشديدة، مث 
وهذا مما جيب اإلميان به لثبوته : وهذا وإن احتمل لكن األول أوىل، قال: قال

 الصادق، وإن مل يطلع على كيفية احلال، وليس هو بأول ما جيب عن خرب
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، كعذاب القرب ونعيمه، علينا اإلميان به وإن مل نقف على حقيقة معناه
 ، وقال

: ابن عبد الرب
نؤت من جنس هذا العلم إال قليال؛ ألنا مل ".  

باب  –كتاب القدر  -ابن حجر العسقالين -فتح الباري بشرح صحيح البخاري(  
  ) باب حتاج آدم وموسى عند اهللا 

 
لدرجة ام .. قرأنا من الشاهد السابق تضارم الشديد يف احلكم على هذه املناظرة 

  !يف احلقيقة وانه مل يقع " ..  من االمثال" اعتربوه ضرب 
  

واخرياً القوا الراية البيضاء بعد ان ضاقت م كل احليل يف تربير كل مشكالت هذه 
  :املناظرة فقالوا 

  " ! ومىت ضاقت احليل يف كشف املشكالت مل يبق إال التسليم " 
  
" ! مثل هذا عندي جيب فيه التسليم وال يوقف فيه على التحقيق"  
  

" ضاقت م احليل " ترف كبار علماءهم بأن جعبتهم فرغت وقد لقد اع! وياللفاجعة 
  .. يف كشف وتربير كل مشكالت وكوارث هذه املناظرة بني انبياء مسلمني 

 والتغافلوالتسليم  الرمالوعلموا اتباعهم املسلمني بالغاء عقوهلم ودفن رؤوسهم يف 
  !األحاديث النبوية  هذه يسآمعن  لماشلا
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 :  عدة نقاط جوهرية البحثاثبتنا يف هذا 

   :أوالً
أنبياء اإلسالم تقام بينهم املناظرات إذ جيهلون أحكام رم ، 

 !ويتراشقون باأللفاظ بال إحترام ملكانة النبوة 
 

  :ثانياً
ا ال يتمتعون بالعصمة من اخلطاي -باعترافهم - أنبياء اإلسالم

  !والذنوب 
 

  :ثالثاً
شقاء ، وقد تسببت يف  متوارثة اليت إقترفها آدم "اخلطيئة " نتائج 

 ! اجلنس البشري
  

   :رابعاً
  !!ان القران متناقض يف قضية القدر واالختيار 

  
   :خامساً

لفهم  ذفانملاإجياد ني يعجر علماء االسالم وتضيق م احليل يف ح
هذا الفراغ بالتصديق  ألمل ، فإم يتقهقرونكالم رسوهلم ورم 

  !دافنني عقوهلم يف رمال الصحراء .. والتسليم الكلي 
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