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 3 الـمـقـدمــــة

 

 
 

ل مـؼــؿا ـد  ةـــ

  ،والصالة والسالم طؾك جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ، الحؿد هلل رب العالؿقـ

 أما بعد:

لؿا أكؾ مـ  ة أبقفؿ آدميعتؼدون أن خطقئ (1)ـ )الـصارى(فنن الؿسقحقق

اكتؼؾت إلك بـقف طؾك مر الؼرون  وأن تؾؽ الخطقئةالشجرة لؿ يغػرها اهلل لف، 

، ويعتؼدون أن الؿسقح طقسك ابـ مريؿ َرِضل بصؾبف وتقارثقها مـفوالعصقر 

وأنَّ مـ لؿ  ،فؿ مـ تؾؽ الخطقئةل اُمـَخـؾِّـصطؾقف لقؽقن طؾك الصؾقب وقتؾف 

وأكف سقؾؼك اهلل يقم الؼقامة  ،يممـ بف كـُؿـَخـؾِّـص فنن الخطقئة ستؽقن لصقؼًة بف

                                 

ووجف  ،وهؿ أتباع الؿسقح طقسك ابـ مريؿ ،أن بالؿسقحققـ الؿعروفقنالـصارى هؿ  (1)

 هق تـاصرهؿ فقؿا بقـفؿ.« كصارى»تسؿقتفؿ هبذه التسؿقة 

ـقا بذلؽ تبعً ـُس  وققؾ إهنؿ : كؿا قال طقسك  ،ا لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽؿُّ

 .[14]الصػ:  ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث﴿

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض ـُس  إهنؿوققؾ   بػؾسطقـ.« كاصرة»ا يؼال لفا ؿُّ

ـقاـُس وققؾ إهنؿ   بذلؽ ٕن طقسك خرج مـفا. ؿُّ

 وهل صػة مدح وثـاء. ،ا مـ الـصرةأصؾف« كصارى»حال فؽؾؿة  كؾوطؾك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 4 «صلب ادسوح»وعقودة « توارث اخلطوئة»أربعون دلواًل عذ بطالن عقودة 

 
 وستؽقن طاقبتف الدخقل يف الـار بحسب اطتؼادهؿ. ،هبا

ـ )طؼقدة تقارث الخطقئة، قـ العؼقدتقوهذا البحث الؿختصر يـاقش هات

ا مـ ن كثقرً إا( مـ وجقه طدة، حقث خؾًص ا وموطؼقدة صؾب الؿسقح لقؽقن فاديً 

الؿثؼػقـ والؿثؼػات يشعرون بالشؽ والحقرة وطدم آقتـاع هباتقـ العؼقدتقـ، 

ؿ طـفا قهوٓ يجدون طـد رجال الديـ إجابة شافقة، بؾ ربؿا ذهبقا لقسلل

ا مـ اإليؿان  فقجدون التفديد مـ صرح مثؾ هذه إسئؾة، فال يجدون أمامفؿ ُبدًّ

فع التؼؾقد لؾؿجتؿع أو بدافع الخقف مـ رجال الؽـقسة، فؾفذا قؿُت هبذا هبا بدا

ا طؾك كصقص بلسؾقب طؾؿل هادئ، معتؿدً  ويقضحفل إمر ـؾِّ ـجَ ــقُ ـالبحث لِ 

 التقراة واإلكجقؾ، وكذلؽ طؾك الؿـطؼ العؼؾل الذي يتػؼ طؾقف البشر كؾفؿ.
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شة  ق ا ةـم ئ ق ط لخ رث ا ا تق قدة  ؼ لع ة  ؼق ط ـ  م

 

أبقفم   ي أكل أصًل  ذكٌب ؾـاس ل ؾقف بقـ جؿقع العؼالء أكف لقسإكف مـ الؿتػؼ ط .1

وبـاء ، شاركقه يف إكؾلمروا أباهؿ بذلؽ ولؿ يُ فنهنؿ لؿ يَ ، من الشجرةآدم 

، -ذلؽ مـ حاشاه-ا ؾق أن اهلل سقماخذ البشر بذكب أبقفؿ لؽان ضالؿً فطؾقف 

 ؟لؿ يػعؾقها ذكبً  نقؾفبليِّ حؼٍّ يتحؿَّ ، ٕهنؿ لؿ يتسببقا يف ذلؽ الخطل أصاًل 

أن ومـ ذلؽ الُعؾقا،  الحسـك والصػاِت  مـ الؿعؾقم أن اهلل لف إسؿاءَ و

َه كػسفاهلل   قال اهلل تعالك: طـ الظؾؿ كؿا  َكــزَّ

مً ــُتف بقـؽؿ ُمـحَ ـوجعؾ إين حرمت الظؾم طؾى كػسييا طبادي  ا فال رَّ

 (1)ؿقا.ـتظالَ 

رفَّع ـر من الؼبائح التي يتـبـتـعـره يُ غق اإلكسان ذكَب  تحؿقَل إن ف وبـاء طؾقهِ  .2

ا فؾق أن أحدً ، بذلك)وهو اهلل( رب البشر  وصُف  فؽقف يؾقُق ، طـفا البشر

ـؾ شخًص  هُ ارتؽبف  خطلٍ تبِعاِت ا آخر مـ الـاس َحـؿَّ ــر ذلؽ بِ ـتُ ـٓط جدُّ

هِ ا يف خطلِ ٕن إول لؿ يؽـ متسببً ، اضؾؿً  ؾ تبِ  فبليِّ حؼٍّ ، جدِّ ، عاتفُيـحؿَّ

ا طؾك سطح إرض لؿا ارتؽب جده ذلؽ مقجقدً  لؿ يؽـكقػ وهق 

 فبلي حؼٍّ يتحؿؾ ذكبف؟!، الخطل

                                 

 .( طـ أبل ذر الغػاري 2577رواه مسؾؿ ) (1)
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فؽقػ ، ػف والظؾؿـمـ السَّ  تعتربفنذا كاكت مماخذة اإلكسان بذكب غقره 

الذي هق أطدل العادلقـ وأحؽؿ الحاكؿقـ وأرحؿ ، بذلؽ اهلل يؾقؼ وصُػ 

 ؟!وتعالكوهق العؾقؿ الخبقر سبحاكف ، الراحؿقـ

 أكػسـا بصػات الؽؿال؟ أم أكـا ُكـحــِسـ وصػ اهلل بلوصاف الـؼص ووصَػ 

طـده ذرة وهذا ٓ يؼقلف طاقؾ ، مـ اهللأن البشر أطدُل مؼتضك هذا الؽالم 

 مـ ِطؾؿ.

ؾُف اهللفؾؿاذا لؿ ، ؾ الخطقئة هق آدمـعَ ــفَ  الذي ا: صالؿا أنيؼال أيًض  .3  ُيحؿِّ

ؾفا الؿسقَح وُيـحَ  ،الخطقئةمفؿة تؽػقر   ؟ا طـفِطقًض  ـؿِّ

 يف هذا؟والعدل أيـ الؿـطؼ 

هذا هق  ؟يف حقـف واكتفك الؿقضقع صؾب آدم بدل الؿسقحلِـَؿ َلـؿ يُ 

 مؼتضك العؼؾ والعدل واإلكصاف.

يضع ، ٕكف طادل رحقؿ حؽقؿ أصاًل أن يػعؾ اهلل هذا  يؿؽـٓ  والجواب:

 إمقر مقاضعفا.

الذكب  دل واإلكصاف أن تؽقن كػارةُ العالؿـطؼ وكذلؽ فنن مـ مؼتضك  .4

مع الذكب، أيًّا كان ذلؽ الذكب، وهذا مبدأ متػؼ طؾقف بقـ العؼالء،  متؽافئةً 

لؽاكت الؽـػارة دفع مبؾغ مالل  - مثاًل  - قـطع إشارة مرورٍ  افؾق أن إكساكً 

 .وجقزةمعقـ، أو حبس لؿدة 
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حقاة ففذا مدى ال فدفع كؾ ما يؿؾؽ أو حبس طؼقبة الؿخطئأما أن تؽقن 

ُه قاكقن   وٓ بشري. لإلـٰفٓ ُيِؼرُّ

أن  إذا تؼرر هذا ففؾ مـ العدل والرحؿة والتؽافم بقـ الذكب وبقـ الؽػارة

شجرة أن ُيصؾب الؿسقح ويتعذب وُيفان وُيبصؼ يف التؽقن كػارة أكؾ آدم مـ 

 وجفف ويقضع الشقك طؾك رأسف؟

قػ يصح كسبتف إلك رب يرتفع طـف أقسك البشر، فؽ هذا الؼدر مـ العؼقبة

 البشر؟

، بؾ أصاًل  ؿسؾؿقـ أن الؿسقح لؿ يصؾب ولؿ يؼتؾهذا مع اطتؼادكا كحـ ال

ًٓ رفعف اهلل إلقف يف السؿاء لؿا هؿَّ القفقد بؼتؾف، وإكؿا ذكركا   ٕجؾ ذلؽ َتــَـزُّ

 .التقضقح

هؾ مـ العدل والرحؿة والتؽافم بقـ الذكب وكػارتف أن يؼال كذلؽ: 

 الخؾقؼة إلك يقم الؼقامة؟ ءـ البشر ذكب أبقفؿ إبعد )آدم( مـذ بديتحؿؾ باليق

هذا الؿبدأ لقس مـ الرحؿة يف شلء، ولقس مـ العدل يف شلء أبدا، 

 .البشراهلل أن يقِقَعُف طؾك  كوحاش

ع يعترب مـ الغؾظة والؼساوة  .5 ضَّ كذلؽ فنن إيؼاع الذكقب طؾك إصػال الــرُّ

مـ الجرائؿ البشرية يف قاكقن البشر، فؽقػ  التل ٓ تؾقؼ بالبشر، وتعترب
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 يؾقؼ كسبة هذا إلك شريعة الؿسقح، التل تؾؼاها مـ رب البشر وهق اهلل؟ 

 خقٌر مـ اهلل وأرحؿ مـف؟! تعالك اهلل طـ ذلؽ. البشرأم أن 

ا عؾ شقئً ـشلء اكتسبف اإلكسان بؿا طؿؾت يداه، ٕكف ف -بطبقعتف-الذكب  .6

لذكب ا ا بػعؾف، ولقس اكتساُب ا كان ملمقرً رك شقئً ا طـ فعؾف، أو تكان مــفقًّ 

 القراثة!بيحصؾ 

لق كان اكتساب الذكقب يـتؼؾ بالقراثة، فؾؿاذا لؿ تتقارث البشرية إٓ هذا  .7

 الذكب؟ 

طؾك مر العصقر والؼرون إلك يقمـا هذا يػعؾقن الذكقب،  وأجدادكافآباؤكا 

 كؾفؿ دون غقره مـ الذكقب؟!فؾؿاذا هذا الذكب بالذات هق الذي تقارثتف البشرية 

لؽان يؽػي الؿسقح أن يدطو اهلل أن  الخطقئة حؼقؼة فعاًل  طؼقدةكاكت لق  .8

ر طن البشر هذه الخطقئة ويـتفي   .األمرُيـَؽـػِّ

 والـصارى يعتؼدون أن الؿسقح ابـ الرب؟ ٓسقؿافؾؿاذا لؿ يحصؾ ذلؽ، 

اهلل سقطؾب من الخطقئة تـص طؾك أن طقسك  تقارث طؼقدةلق كاكت 

)طؾك افرتاض  قارثقهــتيغػر لؾـاس ذكبفؿ الذي  ٕنْ  سبحاكه وتعالى ويدطوه

ًٓ  :خطقئة(ـحصقل تقارث ال الـاس لبعضفؿ  دطاء، فنن لؽان هذا التصرف مؼبق

أمر مطؾقب، ففذا يدطق اهلل أن يسامح هذا ويغػر لف ذكقبف، وهذا يدطق اهلل أن 
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ُيدِخؾ ذاك الجـة، وهؽذا، أما أن يؼتؾ  يقفؼ هذا يف آمتحان، وهذا يدطق اهلل أن

اإلكسان كػسف لقغػر اهلل لؾـاس ففذا تصرف ٓ طالقة لف بالؿغػرة، وما الذي يحبف 

 ؟!ويجعؾف سببا لؾؿغػرة اهلل يف هذا التصرف

ا: لؿاذا لؿ يغػر الؿسقح هذه الخطقئة بـػسف لقـفل الؿقضقع؟ يؼال أيًض  .9

 لرب.ٓسقؿا والؿسقحققن يعتؼدون بلكف هق ا

ِشع ـلؿاذا تطؾبت مغػرة الخطقئة إذٓل الؿسقح لـػسف هذا اإلذٓل البَ 

ٓ تتؼبؾف البفائؿ )قتٌؾ، وبصٌؼ طؾك القجف، وصؾٌب طؾك الخشبِة، ووضٌع  الذي

 أن يحصؾ لف ذلؽ(. الؿسقح كحاشلؾشقِك طؾك رأسف(. )

إن كقن الؿسقح لؿ يغػر الخطقئة يؾزم مـف أكف لقس هق الرب، أو أن 

فؿا غقر صحقح، ٓ الؿسقح رب، وٓ قطقئة خرافة ولقست حؼقؼة، أو أن كؾالخ

الخطقئة حؼقؼقة، وهذا هق الحؼ: فالؿسقح بشر رسقل، والخطقئة غػرها اهلل 

 ٔدم يف حقـفا لؿا صؾب مـ ربف الؿغػرة.

ن وهؿا الرحـؿة والعدل، وهذا ان طظقؿتايممـقن بلن اهلل لف صػت الـصارى .11

 ر طؾقف، ٕن اهلل لف إسؿاء الحسـك والصػات الُعؾك.اطتؼاد صحقح ٓ غبا

صحقح، ففؿ يعتؼدون أن تحؼقؼ  ا غقرَ ولؽـفؿ يطبؼقن صػة العدل تطبقؼً 

ب جؿقع ذرية آدم وذريتف طؾك خطقئتف إولك يحصؾ بلن ُتعاقَ  العدل اإللـٰفي

ا هق ِرد بسببفا مـ الجـة، وهل إكؾ مـ الشجرة، هذـالتل ارتؽبفا آدم كػسف وصُ 
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 .َففؿفؿ لؿؼتضك العدالة الرباكقةواطتؼادهؿ 

وهذا آطتؼاد غقر صحقح، فنن العدل بؿػفقمف الؾغقي ٓ يحصؾ 

 ا، أيـ العدل يف هذا؟ا لؿ يعؿؾقه إصالقً بتقريث البشر ذكبً 

ا فقف مـ مغالطات ثؿ إن هذا الػعؾ ٓ تصح كسبتف ٕحد مـ البشر لؿَ 

 فؽقػ تصح كسبتف لرب البشر؟!

أن صؾب الؿسقح تتحؼؼ بف  اا فحسب، بؾ الـصارى يعتؼدون أيًض لقس هذ

 !يف العؼاباإللـٰفقة العدالة 

فقعتؼدون أهنا ٓ تتحؼؼ إٓ طـ صريؼ تؽػقر ذكقب البشر اإللـٰفقة الرحؿة أما 

 .بزطؿفؿ -ضفا لؾؿقت واإلهاكة الػظقعة بػضؾ الؿسقح لؿا َصؾب كػسف وطرَّ 

 !أين الرحؿة  ي هذا باهلل طؾقؽم؟

التطبقؼ الصحقح لؿبدأ الرحؿة يؽقن برحؿة الجؿقع، الؿسقح وغقره مـ 

 غػر لؾبشر طؾك حساب كرامة الؿسقح!البشر، ولقس بلن يُ 

ـتؼاد أكف اهلل رحقؿ طادل حؽقؿ، ـا مع اطا وقالبً هذا آطتؼاد يتـاقض قؾبً 

 يؼدر طؾك العػق، ويحب العػق، ويرحؿ طباده، ويحب كجاهتؿ.

ؼقدة تقارث الخطقئة صقاب: فليُّ صائػة مـ الـصارى هل لق افرتضـا أن ط .11

ؼة لتؽػقر هذه الخطقئة؟ هؾ هل صائػة الؽاثقلقؽ أم إرثقذكس الؿستحِ 
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 اذا؟!م مأ (1)كةأم الربوتستاكت أم الـَؿقارِ 

مـ الؿعؾقم قطعا أن كؾ صائػة تـظر إلك إخرى طؾك أهنا صائػة ضالة، 

ـ الؿسقح أصال، فنذا كان هذا حؼا فؿَ  وربؿا تعتربها كافرة خارجة طـ ديـ

َح إولك مـ أتباع هذه الػرق بتؽػقر الخطقئة طـف حتك   مساره مـ أن؟ ُيـَصـحِّ

ـفا ـأن خطقئة أبقـا آدم لؿ يغػرها اهلل، وأك -مجرد افتراض-لق افرتضـا  إكـا .12

طؾك كؾ إكسان أن ُيطفر كػسف اكتؼؾت طرب إجــقال وتقارثفا الـاس، وأن 

بؿفؿة التخؾص مـ ذلؽ فرد  أن يؼقم كؾ فنن طدل اهلل يؼتضل: امـف

كب بـػِسفِ  الؿسقح ذلؽ الغقر هق ، وٓ يعتؿد طؾك غقره، سقاء كان الذَّ

فؿ ِس ان لؽل يعؿؾ الـاس بلكػطقسك ابـ مريؿ أو غقره، فنن اهلل شرع إدي

أن  ويؼقمقا بالعالقة الؿباشرة بقـفؿ وبقـ خالؼفؿ ورازقفؿ وهق اهلل، أما

فنن اهلل لؿ يشرع ذلؽ، ٕهنؿ إن فعؾقا يعؿؾ طـفؿ غقرهؿ بالـقابة طـفؿ 

 لعبقدية مـفؿ هلل خالؼفؿ ورازقفؿ.تحصؾ اذلؽ فؾـ 

                                 

بطريرك أكطاكقة وهق )يقحـا مارون( بعؼقدة  جاءم لؿا 681يف سـة  بدأت كشلة صائػة الؿقاركة  (1)

ا جديدة لتػسقر صبقعة الؿسقح بزطؿف، قال فقفا إن الؿسقح لف صبقعتان ومشقئة واحدة، كظرً 

لطبقعتقـ يف أقـقم واحد، فعارضتف كـقسة الؼسطـطقـقة والؽـقسة الؽاثقلقؽقة، وطؼدوا ٓلتؼاء ا

ا، وقرروا أن الؿسقح لف صبقعتان ومشقئتان، وصردوا ا حضره حقالل مئتقـ وثؿاكقـ أسؼػًّ مجؿعً 

ولعـقا البطريرك مارون، فاكػصؾت كـقسة أكطاكقة، وتعرض مارون لالضطفاد، فؾجل إلك جبؾ 

 قا أتباطف )الـَؿقاركة(، وهل صائػة باققة إلك أن.لبـان، وسؿ
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قة ؾ ؼ ـل ا ة  دل ٕ ثبِ  ا ُؿ ـ ل ةا ئ ق ط لخ رث ا ا تق قدة  ؼ ن ط طال ب ل   تة 

 

كؽ لق قرأت إكاجقؾ إربعة والرسائؾ الثالثة والعشريـ الؿؾحؼة هبا إ .13

ٓ  كصٍّ واضح وصريحا مـ أهنا خالقة تؿامً  ا لقجدَت مـ أولفا إلك آخره

يحتؿؾ التلويؾ أن الـاس تقارثقا خطقئة أبقفؿ آدم وأن اهلل لؿ يغػرها لف يف 

 حقـفا.

الـؿتقافرة بقد الـصارى  اإلكجقؾقة الؿراجعنن بؾ طؾك العؽس مـ ذلؽ، ف .14

 فحسب، ب طؾك ذكبفيحاَس  اإلكسانتدل طؾك أن بعفديف الؼديؿ والجديد 

ى الذكب صاحب الذكب إلك غقره فبـاء ، ف وٓ غقرهؿٓ أبـائ، وٓ يتعدَّ

فبطؾت بذلؽ طؼقدة تقارث ، فذكب أبقـا آدم لؿ يـتؼؾ ٕبـائف طؾك ذلؽ

 الخطقئة.

 (:21-18/19ػل سػر حزققال )ف

وأكتؿ تؼقلقن: لؿاذا ٓ يحؿؾ آبـ مـ إثؿ إب ؟ أما آبـ فؼد فعؾ »

ًٓ حؼًّ   .جؿقع فرائضل وطؿؾ هبا فحقاة يحقا ظَ ػِ ـ. َح ا وطد

واألب ال ، االبن ال يحؿل من إثم األبالـػس التل تخطئ هل تؿقت. 

 «.الشرير طؾقف يؽقن رُّ ـوَش ، البار طؾقف يؽقن رُّ ـ. بِ يحؿل من إثم االبن
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 (:24/16) التثـقةسػر ويف 

 كؾ إكسان، وٓ ُيؼتؾ إوٓد طـ أباء، ٓ ُيؼتؾ أباء طـ إوٓد»

  .«بخطقئتف يؼتؾ

لو كاكت حؼقؼقة أن هذه العؼقدة  تقارث الخطقئةومـ أدلة بطالن طؼقدة  .15

إبراهقؿ مثؾ ، وقبل موسى قبل الؿسقحالذين جاءوا األكبقاء  لدل طؾى ذلك

، وإسحاق ويعؼقب ويقسػ وغقرهؿ مـ أكبقاء بـل إسرائقؾ وغقرهؿ

 لتتخؾصقاـُؿـَخـؾِّص هق الػادي والـقا بالؿسقح أكف ولؼالقا ٕققامفؿ: آمِ 

 طـفؿذهبقا إلك الجحقؿ، بقـؿا القاقع أن هذا غقر مذكقر تمـ الخطقئة وٓ 

مـ الؿعؾقم أن بقـقها لؾـاس، ٕكف ولق كاكت هذه العؼقدة حؼقؼقة لَ ، اإصالقً 

إكبقاء مـرسؾقن  فنن، لؿا فقه خقر لفمأقوامفم  هي إرشاداألكبقاء وضقػة 

، لقجتـبقه بقان صريؼ الـجاة مـ الـار ٕققامفؿ هلووضقػتفؿ ، مـ طـد اهلل

ة ئوٓ يجقز لفؿ إخػاء طؼقدة الخطق، لقسؾؽقه وبقان صريؼ القصقل لؾجـة

ٓسقؿا والجفؾ هبا سبب لؾفالك إبدي ، اإصالقً  -لق كاكت حؼقؼقة-

 ؟ وإٓ فؿا الفدف مـ إرسالفؿالسرمدي يف كار جفـؿ، 

ما : ا وهقالؿخدوطقـ هبذه العؼقدة كثقرً  الؼساوسة رَ ـقَّ ـَح  وهـا يليت سمال

 طاشقا قبؾ الؿسقح طؾك مدى قرون كثقرة؟ الذيـوضع الـاس  هق
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فؽقػ ، ٕهنؿ كاكقا قبؾفمـ الخطقئة صفؿ خؾِّ ـلكف مُ ب بالؿسقحهؿ ما آمـقا 

 ؟مـ الخطقئة الؿزطقمةإذن سقتطفرون 

 صقرهممأم ما هو ، سقذهبون لؾجحقمن جاء قبل الؿسقح مَ  كلَّ  أم أن

 ؟بالضبط

ؿاذا تلخر  طرب الؼرون، فؾِ ثة فعاًل ؾق كاكت الخطقئة إولك ُمَتقارَ كذلؽ، ف .16

 !تؾؽ الؿدة؟ ا كؾَّ الرب يف إرسال الؿسقح مخؾًص 

 َٕ ا بعد آدم، أو رسؾ اهلل الؿسقح فقرً لق كاكت طؼقدة الخطقئة حؼقؼقة 

ك صػة خالل وقت آدم، لقتحرر الـاس مـفا، وٓ يتقارثقها، هذا هق مؼتض

ا لؿ يُؽـ ذلؽ تبقـ أن هذه العؼقدة وهؿقة،  الرحؿة التل يتصػ هبا الرب، فؾؿَّ

 ا.لقس لفا أصؾ أبدً 

ًٓ يف الؿصادر اإلكجقؾقة لؼد جاء  .17 ا،  وُمَعؾِّؿً تؼرير أن اهلل أرسؾ الؿسقح رسق

وهذا دلقل كاٍف لـؼض هذه العؼقدة وإثبات أكفا ا، ا ومخؾًص ولقس فاديً 

 (:2-3/1قؾ يقحـا )وذلؽ يف إكج، خرافة

 كان إكسان مـ الػريسققـ اسؿف كقؼقديؿقس، رئقس لؾقفقد.

ؿً ـؾِّم، كعؾم أكك قد أتقت من اهلل ُمعَ ـيا ُمعَ   وقال لف:هذا جاء إلك يسقع لقاًل  ا، ؾِّ

 ٕن لقس أحد يؼدر أن يعؿؾ هذه أيات التل أكت تعؿؾ إن لؿ يؽـ اهلل معف.
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ا(، ؾِّؿً ـؾِّم، كعؾم أكك قد أتقت من اهلل ُمعَ ـيا ُمعَ رئقس القفقد لؾؿسقح: ) فؼول

، ٕن الرسقل ُيعؾِّؿ ا ومعؾؿً رسواًل ففـا تؼرير أن الؿسقح أرسؾف اهلل إلك القفقد 

الـاس الذيـ أرسؾ إلقفؿ ما أرسؾف اهلل بف مـ العؾؿ، ومـ الؿعؾقم أن الؿسقح قد 

 طؾَّؿ الـاس اإلكجقؾ، ودلفؿ طؾك الخقر.

ـًص د لؾؿسقح إكه جاء فاديً ولم يؼل رئقس القفو ا، أو إكه ابن اهلل، ا، أو ُمـَخـؾِّ

 أو إكه هو اهلل، وال غقر ذلك من األقوال السائدة بقن جؿاهقر الؿسقحققن.

طؾك كالمف، ولؿ يؼؾ لف إكؽ مخطئ يف  والؿسقح أَقــرَّ هذا القفقديَّ 

َٓ  اكالمؽ، ولق كان هذا القفقدي مخطئً  ح وصحَّ  طرتض طؾقف الؿسقحيف كالمف 

ه طؾك الصقاب، ويصؾح لف  كالمف، ٕن هذه وضقػتف َكـُؿـَعــؾِّؿ، وهل أن ُيِؼرَّ

 ا طؾك الحؼقؼة.الخطل، وإٓ لؿ يؽـ معؾؿً 

الؽريؿ: قد بقــ اهلل يف طدة مقاضع مـ كتابف الؿؼدس  الؼارئأيفا  .18

كؾ إكسان يحؿؾ حسـاتف وسقئاتف، فنذا  أنالؿحػقظ وهق )الؼرآن الؽريؿ( 

 م الؼقامة ُتـجازى كؾ كػس بؿا كسبت.كان يق

ـٌ أي أن ، [38]الؿدثر:  ﴾ىبمب جب حب خب ﴿قال اهلل تعالك  كؾ إكسان مرهت

ا طاقبف اهلل طؾك ما وإن فعؾ شرًّ ا، ا جازاه اهلل خقرً بعؿؾف يقم الؼقامة، إن فعؾ خقرً 

فعؾ، أو سامحف وطػا طـف، ٕن اهلل غػقر رحقؿ، وبؽؾ حال فنن اهلل ٓ يماخذ 

 ، وهذا هق مؼتضك العدل واإلكصاف.بذكب غقره اأحدً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 16 «صلب ادسوح»وعقودة « توارث اخلطوئة»أربعون دلواًل عذ بطالن عقودة 

 
 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿تعالك  اهللوقال 

 .[286]البؼرة: 

 ﴾ک ک ک ک گ گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ تعالكوقال اهلل 

 .[8، 7]الزلزلة: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿وقال تعالك 

 .[164]إكعام:  ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ىئ ىئ ی

ۉ ۉ ې ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿قال تعالك و

 .[15]اإلسراء:  ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئې ې 

الِقزُر هق اإلثؿ، والؿعـك: ٓ تتحؿؾ  ﴾ۉ ۉ ې ې ې﴿ومعـك ققلف 

 ف مـ إثؿ.كػس أخرى، بؾ كؾ كػس تتحؿؾ ما فعؾتْ  كػٌس إثؿَ 

ووطدكا ، الؿغػرة إذا كحـ أذكبـامـف طؾب أن كاهلل  طؾَّؿـاؼد كذلؽ ف .19

ولقؽقن ، كؾ هذا لتحؼقؼ العبقدية لف ، ؿغػرة إن كـا صادققـ يف ذلؽبال

ؾ كػسف ا قتْ ولؿ يطؾب اهلل مـ كبقف طقسك إصالقً ، اآتصال بقــا وبقـف مباشرً 

ففذا آطتؼاد يتـاىف مع صػات اهلل سبحاكف وتعالك ، لتؽػقر خطايا الـاس

 (.العادل، الحؽقؿ، التقاب، الغػقر، )الرحقؿ

ۀ ۀ ﴿طؾك التقبة مـ الذكقب  الـاستعالك يف الؼرآن يف حث  اهللقال 
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﮸   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        ﮹ ﮺

ۆ ۈ           ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ پ پ ڀ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[61-53]الزمر:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿وقال اهلل تعالك يف وصػ الؿممـقـ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڍ ڌ

 .[136، 135]آل طؿران:  ﴾گ گ

، أو غقر ذلؽ(، خؿر َب رْ ُش ، زكا، اكذبً ، ا )سرقةفنذا ارتؽب اإلكسان ذكبً 

ؿا طؾقف إٓ أن يطؾب مـ اهلل الـؿغػرة ويؽقن ـوأحس بالذكب ورغب يف التقبة ف

، ا طؾك ارتؽاب الذكبويؽقن كادمً ، بلن يعزم طؾك طدم العقدة، ا يف ذلؽصادقً 

بؾ ، فنذا تحؼؼت هذه الشروط الثالثة فنن اهلل سقػرح بتقبتف، وُيؼؾِع طـ الذكب

ل سقئاتف إل ويحب ، ـؾقفـيػرح بنقبالفؿ ط، ٕن اهلل رحقؿ بعباده، ـسـاتـك حسُقبدِّ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿قال اهلل يف الؼرآن ، ولق كاكت ذكقهبؿ مثؾ الجبال، أن يغػر لفؿ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿وقال ، [28]الـساء:  ﴾ٻ

 .[71]الػرقان:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 والبشُر ، مثؾـا اء بشرٌ وأمـا حق، مثؾـا كا آدم بشرٌ اأبالحؼ الذي ٓ شؽ فقف أن و .21

 مـ الشجرة التل هناهؿا اهلل طـ إكؾ وأكاَل  أخطآفؾؿا ، مـ صبقعتف الخطل

ولؿ ، واكتفى الؿوضوعـػر اهلل لـفؿا ـفؿا وتابا إلك اهلل فغــاستغػرا ربَّ  :مـفا

ذريتفؿا طرب إجقال والؼرون  اكتؼالفا إلك طـ فضاًل ، تبؼ الخطقئة يف ذمتفؿا

والؿصالحة بقـ اهلل ، طؾك الصؾقب لقحصؾ تؽػقر الخطقئة ثؿ مقت الؿسقح

، (1)هذا كؾف مـ تحريػ بقلس يف ديـ الؿسقحوبقـ خؾؼف كؿا يؼقلقن، 

ما تؼدم، مِـ أن اهلل هق تؼرره شريعة اإلسالم الذي وولقس هلل حاجة يف هذا، 

غػر ٔدم وحقاء واكتفك الؿقضقع يف حقـف، ولقس هـاك ذكب مقروث، 

 طداء بقـ اهلل وبقـ خؾؼف بسبب هذه الخطقئة.ولقس هـاك 

 

    

 
                                 

طؼقدة الخطقئة -ِذكــُر تػصقٍؾ مػقد يف دور بقلس يف إدخال هذه العؼقدة  22سقليت يف كؼطة رقؿ  (1)

 يف ديـ الؿسقح بعد رفعف إلك السؿاء. -إولك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 19 فصل خمترص مفود يف بوان قصة أبونا آدم...

 
ؾ ف صة ص ق ان  ق قد يف ب ػ ر م ص ت ـا أمخ ق .دمآب .. 

 فصل خمترص مػيد 

 قصة أبيـا آدم دا أكل من الشجرة يف بيان 

 ثم مغػرة اهلل لذلك الذنب، كام وردت يف الؼرآن الؽريم

هنك اهلل جؾَّ ثـاؤه أباكا آدم وزوجتف أمـا حقاء طـ أكؾ ثؿار شجرٍة بعقـفا 

 آفلخط، فلغقاهؿا الشقطان بإكؾ مـفا، هادون سائر أشجار، مـ أشجار الجـة

ثؿ تابا ، البشر بطبقعتفؿ غقر معصقمقـ طـ القققع يف الخطل ٕن، فلكال مـفا

بؾ تقبة مـ ــيؼ، ٕن اهلل رحقؿ بعباده، وصؾبا مـ اهلل الؿغػرة فغػر اهلل لفؿا ذكبفؿا

، قمقـفنكف يعؾؿ مـفؿ صبقعة الخطل ٕكف خؾؼفؿ غقر معص، أخطل مـفؿ ثؿ تاب

 واكتفك إمر بحؿد اهلل.، فؿحا اهلل طـفؿ ذكبفؿ

ڭ ﴿قال اهلل تعالك ، كر قصتفؿا يف مقاضع مـ الؼرآن الؽريؿوقد جاء ذِ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 (1).[38-35]البؼرة:  ﴾ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                 

 .39 – 35سقرة البؼرة:  (1)
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قال ، وحقاء مـ الشجرة يف سقرة إطراف كر قصة أكؾ آدموقد جاء ذِ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿تعالك 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮴

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ڭ ڭ         

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ خت مت ىت يت جث مث ىث يث

ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ڀ

 (1).[25-19]إطراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ٿ ﴿قال تعالك ، وأكؾف مـ الشجرة يف سقرة صـٰف كؿا جاء ذكر قصة آدم

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڃ ڃ ڃ چ

 ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 (2).[122-115]صف: 

                                 

 . 25 – 19سقرة إطراف:  (1)

 . 122 – 115: سقرة صـٰف (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 21 فصل خمترص مفود يف بوان قصة أبونا آدم...

 
 

ُمـَعــقَّـــَــٍة مـ  حقاء طـ أكؾ ثؿار شجرةٍ  وزوجتفهنك اهلل جؾَّ ثـاؤه أباكا آدم 

 طؾك فنن اهلل لؿ يضع لعباده دلقاًل ، اهلل أطؾؿ ما هل تؾؽ الشجرة، أشجار الجـة

 ولؿ يذكر ذلؽ الـبل ، ذلؽ يف الؼرآن ولؿ يذكر، حديد كقع تؾؽ الشجرةت

 يف أحاديثف.  محؿد 

إهنا شجرة  وققؾ، وققؾ كاكت شجرة العـب، رِّ ـوقد ققؾ إهنا شجرة البُ 

، وطؾك كؾ حال فالعؾؿ بـقع تؾؽ الشجرة ٓ يرتتب طؾقف طؿؾ وفائدة، التقـ

 قر ٕخرب اهلل بف.ولق كان يف العؾؿ بف خ، والجفؾ بف ٓ يضر

ر  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿طبده آدم مـ إغقاء الشقطان فؼال  اهللوقد حذَّ

أي إكؽ إن استؿعت إلك الشقطان وأكؾت ، ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

، ثؿ تتعرض لؾشؼاء، مـ الشجرة فسقؽقن طؼاب ذلؽ الخروج مـ الجـة

 ًٓ  .ا يف الجـةـؿً ـعَّ ــَ ـمُ  َكقكِؽمـ  بالؽدح والعؿؾ يف إرض بد

ک ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿لف إن فعؾ ذلؽ  اواطدً  اهللثؿ قال 

ا أي لؽ إن لؿ تلكؾ مـ الشجرة أن تبؼك يف الجـة خالدً ، ﴾گ گ گ گ

بؾ تؾبس لباس أهؾ الجـة مـ الحرير ، فقفا ٓ تجقع وٓ تعرى مـ الؾباس

 أي ٓ ُيصقبؽ الحر الشديد.، وأكؽ ٓ ُيصقبؽ العطش وٓ تضحك، والديباج

ووسقس ، ففلغقاه وزوجتَ ، لشقطان حسد آدم طؾك هذه الـعؿةولؽـ ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 22 «صلب ادسوح»وعقودة « توارث اخلطوئة»أربعون دلواًل عذ بطالن عقودة 

 
ملفؿا وزيَّـ لفؿا إكؾ مـ الشجرة التل  وأقسؿ لفؿا ، فؿا إكؾ مـفاقطؾاهلل  حرَّ

ومؿا قالف لفؿا لقؿؽر ، وهق كاذب يف ذلؽ، أكف كاصح لفؿا يف مشقرتف طؾقفؿا

تؽقكا  ٓمـ أجؾ أ ؿا: إكؿا هناكؿا ربؽؿا طـ إكؾ مـ ثؿار هذه الشجرةفِ ـبِ 

إبؾقس  فاكطؾت طؾقفؿا ِخدطة، تؽقكا خالَديـ يف الحقاة ٓومـ أجؾ أ، مَؾَؽقـ

وقال لفؿا ألؿ أهنؽؿا طـ إكؾ مـ ، فغضب اهلل طؾقفؿا، فلكال مـفا، لعـف اهلل

 أي ضاهر العداوة؟ ، وأقؾ لؽؿا إن الشقطان لؽؿا طدو ُمبقـ، تؾؽ الشجرة

، طؼقبة لفؿا طؾك تؾؽ الخطقئة، لباس أهؾ الجـة، فـزع اهلل طـفؿا لباسفؿا

ھ ھ ھ ھ ﴿فؿا بلوراق الجـة كؿا قال تعالك قفراحا يغطقان طقرت

أي: فلخذا يـزطان مـ ورق أشجار الجـة ويؾصؼاكف طؾك أكػسفؿا ، ﴾ے ے

 فؿا.قلقسرتا ما اكؽشػ مـ طقرت

 ا وقآ: ربـ، اكِدما كدًما طظقؿً  آفؾؿا طؾِؿ آدم وحقاء بلهنؿا أخط

 وإن لؿ تغػر لـا وترحؿـا لـؽقكـ ، ـؾ مـ الشجرةــؿـا أكػسـا بإكـضؾ

ـ أضاطقا حظَّفؿ يف دكقاهؿ وُأخراهؿ، مـ الخاسريـ أي ، فاستغػرا اهلل، أي مِـؿَّ

فللفؿفؿا اهلل ققل كؾؿات فقفا دطاء وتذلؾ ، صؾبا مـف الؿغػرة وقبقل التقبة

مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ی ی جئ حئ﴿قال اهلل تعالك ، واستغػار فؼآها

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿والؽؾؿات هل ، [37]البؼرة:  ﴾ىب

كؿا قال ، فؾؿا قآها تاب اهلل طؾقفؿا وغػر ذكبفؿا، [23]إطراف:  ﴾ڀ
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يؼبؾ تقبة مـ ، ٕن اهلل تعالك رحقؿ بعباده، ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴿تعالك 

ک ک ڑ ڑ ک ﴿كؿا قال تعالك طـ كػسف ، ا الؿغػرة والعػقأقبؾ طؾقف صالبً 

 .[25]الشقرى:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ثؿ بعد ذلؽ أهبط اهلل آدم وحقاء مـ الجـة إلك هذه إرض التل كعقش 

ثؿ يبعثفؿ اهلل  ،لقستؼر آدم وذريتف يف إرض إلك أن تـؼضل آجال الـاس ،طؾقفا

ومـ  ،فؿـ اختار صريؼ اإليؿان كان مصقره إلك الجـة ،يقم الؼقامة ويحاسبفؿ

ٺ ٺ ٺ ﴿قال اهلل تعالك  ،ا باهللكان مـ أهؾ الـار طقاذً  أطرض طـ اإليؿان

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[25، 24]إطراف:  ﴾ڄ

فـاك مزيد تػصقؾ يف إثبات أن مبدأ تقارث الخطقئة ، فالعؾؿقة لؾػائدةو .21

يف والؼارئة الؽريؿة يجدها الؼارئ الؽريؿ ، إولك لقس إٓ خرافة

 الرابطقـ التالققـ:

http://www.gospeltruth.net/OS011bibleverses.htm 

https://www.christiancourier.com/articles/672-original-sin-and-

a-misapplied-passage 

 العامل التاريخيلؾـاس، وهو  ِخداع بولس -سر الؿسللة  .22
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 ًٓ  ا فقؼقٓن:  مـطؼقًّ وهـا قد يليت سائؾ مثؼػ، أو سائؾة مثؼػة، فقسلٓن سما

إذا كاكت الؿصادر اإلكجقؾقة الؿعاصرة تؼرر أكف لقس ثؿة خطقئة متقارثة، 

 فِؿـ أيـ دخؾت طؾقـا هذه العؼقدة؟

مسللة  دٍ أَح يقم لـا يف كؾ  نويمكدو وبـاء طؾك ماذا يعؾؿـا الؼساوسة

 الخالص؟

ما هق طؿدهتؿ يف هذه إققال والعؼائد البعقدة كؾ البعد طؿا هق مذكقر يف 

ف يف الؽـائس، كالعفد الؼديؿ والجديد مـ الـصقص التل تؼرر خالف ما يؼررو

 طـ يؿـعقن الؿثؼػقـ والؿثؼػات مـ مجرد السمال طـفا فضاًل   طـ كقهنؿفضاًل 

 رتاض؟!آط

الجقاب هق ما سـعِرضف يف الصػحات الؼؾقؾة الؼادمة بنيجاز طـ مصدر 

 .طؼقدة الخطقئة مـ إلػ إلك القاء

 

إن التاريخ يبقـ أن طؼقدة أن )الؿسقح ابـ اهلل( لؿ ُتعرف بقـ أتباع الؿسقح 

ا اسؿف شاول، ُطِرف ٓحؼً  يفقديرجؾ ف إلك السؿاء، والذي أدخؾفا إٓ بعد رفعِ 

ا: بقلص(، ابتدع هذه العؼقدة وطؼائد أخرى اسؿ بقلس الرسقل، )وُيؾػظ أحقاكً ب

ا يف الؿسقحقة إصؾقة الصحقحة، فصار الـصارى )الؿسقحققن( وأدخؾفا جؿقعً 
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بعقن يف الحؼقؼة والقاقع ديـ الؿسقح القسقع الذي جاء بف مـ طـد اهلل، بؾ ـتْ ـٓ يَ 

 يتبعقن الديـ الؿحرف الذي ابتدطف بقلس.

ضفر طؾك مسرح إحداث وبقلس يف إصؾ رجؾ يفقدي كؿا أسؾػـا، 

بعد رفع الؿسقح بحقالل ثالث إلك خؿس سـقات، فاكؼؾب فجلة ودون 

مؼدمات مـ َطُدوٍّ مجرم ومتطرف يف طداوتف ضد يسقع ورسالتف وأتباطف، إلك 

 قر:رسقل مقحك إلقف مِـ قِـَبـِؾ اهلل ومـ قِـَبؾ يسقع أيضا، فاّدطك خؿسة أم

 مـ قِبؾ يسقع. ــقَّ ـعَ ـمُ أكف رسقل  :األول

 .َأوحك إلقف إكجقاًل القسقع أن ادَّطك  :الثاين

 ابـ اهلل. الؿسقحأن ادَّطك : الثالث

ا أبقـا آدم وأمـا حقاء لؿ ُتغػر، وأن البشرية تقارثتف خطقئةأن ادَّطك  :الرابع

 «.كالؿعصقة إول»أو « الخطقئة»ـطرب الؼرون، وهل الؿعروفة ب

أرسؾف اهلل فـزل إلك إرض لُقصؾب  يسقعدَّطك بقلس أن ا :الخامس

 ويتعذب فداء لؾبشرية مـ خطقئة أَبقيفؿ آدم وحقاء.

  :هدف بولس الـفائي هو الوصول إلى هدفقن 

هدم ديـ الؿسقح مـ الداخؾ، بتحريػف وتشقيفف وتحقيؾف إلك ديـ  :األول

 قح.ا يف جقهِرِه طـ ديـ الؿسآخر مختؾػ تؿامً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 26 «صلب ادسوح»وعقودة « توارث اخلطوئة»أربعون دلواًل عذ بطالن عقودة 

 
ؿف لفؿ، بلن  :الثاين استؿالة القثـققـ الرومان إلك الديـ الجديد الذي صؿَّ

 ا مع مبادئفؿ القثـقة.جَعؾف متقافؼً 

ولؽل يحؼؼ بقلس هدفف بسفقلة ويتجـب الؿقاجفة مع أتباع الؿسقح، 

ا ٕتباع ا وخداطً دخؾ بقلس يف ديـ الؿسقح )يف الظاهر(،  وكان ذلؽ مـف كػاقً 

ـباَع الؿسقح وحبَّف يف الظاهر، ويف الباصـ ـقـ، بلن كان ُيظفر اتِّ الؿسقح الحؼقؼق

كان يخػل الؽػر بف وبدطقتف، وبعبارة أخرى فؼد كان بقلس مـافًؼا، جعؾ كػاقف 

ا يتسرت بف، وكؼطة بداية يـطؾؼ مـفا إلك طؿؾقة تخريب واسعة الـطاق يف ستارً 

  رسالة وديـ يسقع الؿسقح.

التػصقل لػفم دور بولس  ي تحريف رسالة ومن اإليجاز كـتؼل إلى 

كؼاط كسردها طؾى سبقل اإليجاز ثم كتؽؾم  ستالؿسقح، وبقان ذلك يتضح  ي 

 طؾى كل واحدة بالتػصقل

   :إثبات طداوة بقلس لؾؿسقح وأتباطفالـؼطة األولى 

   :طل أكف رسقل ُمـَعـقَّ بقلس الـؼطة الثاكقة ـ مـ طـد الؿسقح، ويـؼؾب يدَّ

ا مـ طدو شرس لؾؿسقح ودطقتف إلك كبل مقحك إلقف مـ الؿسقح اجئً ا مػاكؼالبً 

 كػسف!

   :دطقى بقلس أن الؿسقح ابـ الرب، )تعالك اهلل طـ أن الـؼطة الثالثة

 ا(يتخذ ولدً 
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   :دطقى بقلس أن الؿسقح هق الرب، )تعالك اهلل طـ ذلؽ(الـؼطة الرابعة 

   :ققة، وأن البشر دطقى بقلس أن خطقئة أبقفؿ آدم باالـؼطة الخامسة

خؾصفؿ مـ خطقئة أبقفؿ آدم، بلن ــقُ ـا( لِ تقارثقها، وأن اهلل أرسؾ ابـف الؿسقح )فاديً 

 ًٓ  ا، وبذلؽ يرضك الرب وَتـتِـؿ الؿصالحة بقـف وبقـ البشر  مصؾقبً يؿقت مؼتق

   :إثبات كِذب بقلس يف دطقاه أن الؿسقح أرسؾف وغقرها الـؼطة السادسة

 مـ الدطاوى 
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ح ق س لؿ ا لة  ا س ر ػ  ي ر تح س يف  ل بق  دور 

 لــيـصـػـالت

  الـؼطة األولى: إثبات طداوة بولس لؾؿسقح وأتباطه 

كان الـاس يف فؾسطقـ يـظرون لؾؿسقح ابـ مريؿ قبؾ أن يبدأ يف  :مؼدمة

 دطقتف طؾك أكف إكسان مثؾفؿ، ولؿا بدأ دطقتف لؼقمف القفقد اكؼسؿقا إلك قسؿقـ:

اهلل برسالتف واتبعقه، وأكف كبل بشر مرسؾ مـ  وآمـقا: ققٌم صدققه األول

 سبحاكف وتعالك إلقفؿ

ٍع لؾـبقة. كذبقه: ققٌم والؼسم الثاين  ولؿ يممـقا بف، واهتؿقه بلكف مدَّ

مـ القفقد تقريط الؿسقح مع السؾطات الروماكقة  الؿسقح أطداءوقد حاول 

 الحاكؿة لػؾسطقـ آكذاك، لعؾفؿ يصطادوكف بؽؾؿة يؼقلفا ضد تؾؽ السؾطات.

 ا يكره الوهود ادسوح؟: داذفوقولوهنا قد يسيل سائل 

وتعالقؿف السؿحة تتـاقض مع صبائع  الؿسقحإن دطقة  فالجواب:

القفقد الؿادية الشرهة، وقؾقهبؿ الؼاسقة الؿتؽربة الؿتحجرة، فؾؿا جاءهؿ 

ٍع لؾـبقة، وكػروا بأيات الدالة طؾك كبقتف، وقالقا إهنا تتؿ  اهتؿقه بلكف مدَّ

 بؿساطدة الشقاصقـ.
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إلك السؿاء بسـقات قؾقؾة جاء بقلس القفقدي، الؿتطبع  وبعد رفع الؿسقح

طك أن الؿسقح إلـٰف وأكف ابـ اهلل، فتبعف  بطبائع القفقد مـ رأسف إلك أخؿص قَدمقف، فادَّ

 يضاف إلك الؼسؿقـ أكػ ذكرهؿا. قسٌم ثالثـ تبعف طؾك هذا آطتؼاد، فـشل مَ 

   وأتباطهسرد الـصوص الـُؿـثبتة لعداوة بولس لؾؿسقح وديـه 

   8/3« »أطؿال الرسؾ»جاء طـف يف:» 

ًٓ يسطو طؾى الؽـقسةوأما شاول فؽان »  ، وهق يدخؾ البققت ويجر رجا

 .«ويسؾؿفم إلى السجنوكساء 

   (:1/13« )رسالتف إلك أهؾ غالصقة»وقال يف 

أضطفد كـقسة اهلل  يف الدياكة القفقدية، أ ي كـت فنكؽؿ سؿعتؿ بسقريت قباًل »

 .«ػفاؾِ ـبإفراط وُأت

   ( أكف قال لؾؿؾِؽ أغريباس:11-26/9« )أطؿال الرسؾ»وجاء طـف يف 

مضادة السم يسوع ا كثقرة فلكا ارتليت يف كػسل أكف يـبغل أن أصـع أمقرً »

 .الـاصري

، فحبسُت  ي سجون كثقرين من الؼديسقنا يف أورشؾقؿ، وفعؾت ذلؽ أيًض 

 ؼتؾقن ألؼقت قرطة بذلؽ.ـقا يُ . ولؿا كاك(1)َبؾ رؤساء الؽفـةـا السؾطان مـ قِ آخذً 

                                 

 أي أكف كان يستؿد سؾطتف يف التؼتقؾ مـ رؤساء الؽفـة القفقد. (1)
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. (1)، وأضطرهؿ إلك التجديػا كثقرةأطاقبفم مرارً ويف كؾ الؿجامع كـت 

 .«هم إلى الؿدن التي  ي الخارجأصردؼل طؾقفؿ كـت ـــَ ــَرط َح ـوإذ َأف

   أطؿال الرسؾ»جاء طـ بقلس يف بداية اإلصحاح التاسع مـ :» 

، فتؼدم إلك  طؾى تلمقذ الربا وقتًل يـػث تفددً فؽان لؿ يزل  شاولأما »

 رئقس الؽفـة

ا مـ وصؾب مـف رسائؾ إلك دمشؼ، إلك الجؿاطات، حتك إذا وجد أكاًس 

 ًٓ  يسوقفم موثؼقن إلى أورشؾقم أو كساء، الطريؼ، رجا

 حدث أكف اقرتب إلك دمشؼ فبغتة أبرق حقلف كقر مـ السؿاء ذهابفويف 

 ، شاول لؿاذا تضطفد ي لف: شاولا قائاًل إرض وسؿع صقتً  طؾكفسؼط 

يا سقد؟ فؼال الرب: أكا يسقع الذي أكت تضطفده. صعب  أكتفؼال: مـ 

 طؾقؽ أن ترفس مـاخس

ومتحقر: يا رب، ماذا تريد أن أفعؾ؟ فؼال لف الرب: قؿ  مرتعدفؼال وهق 

 .«وادخؾ الؿديـة فقؼال لؽ ماذا يـبغل أن تػعؾ

  ط ي أكه رسول ُمـَعـقَّن من الـؼطة الثاكقة: بولس يؽذب طؾى الـاس، ويدَّ

ا من طدو شرس لؾؿسقح ودطوته إلى ا مػاجئً طـد الؿسقح كػسه، ويـؼؾب اكؼلبً 

 كبي موحى إلقه من الؿسقح كػسه!

                                 

 التجديػ هق الؽذب والبفتان وققل الؽػر. (1)
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 ( أكف قال لؾؿؾِؽ أغريباس:18-26/12« )أطؿال الرسؾ»جاء طـف يف 

 ا يف ذلؽ إلك دمشؼ بسؾطاٍن ووصقٍة مـ رؤساء الؽفـةولؿا كـت ذاهبً »

ا مـ السؿاء أفضُؾ مـ كصػ الـفار يف الطريؼ، أيفا الؿؾِؽ، كقرً  رأيت يف

 لؿعان الشؿس، قد أبرق حقلل وحقل الذاهبقـ معل.

ا يؽؾؿـل ويؼقل بالؾغة فؾؿا سؼطـا جؿقعـا طؾك إرض سؿعت صقتً 

 ، شاول، لؿاذا تضطفد ي؟ صُعب طؾقؽ أن ترفس مـاخس(1)العرباكقة: شاول

 .أكا يسوع الذي أكت تضطفدهؼال: فؼؾت أكا: مـ أكت يا سقد؟ ف

ا ألكتخبك خادمً ولؽـ قؿ وقػ طؾك رجؾقؽ ٕ ي لفذا ضفرُت لؽ، 

 ا بؿا رأيُت وبؿا سُلضِفر لك بهوشاهًد 

 أكا اآلن أرسؾك إلقفما إياك مـ الشعب ومـ إمؿ الذيـ مـؼذً 

لتػتح طققهنؿ كل يرجعقا مـ ضؾؿات إلك كقر، ومـ سؾطان الشقطان إلك 

 . «ا مع الؿؼدسقـيـالقا باإليؿان بل غػران الخطايا وكصقبً اهلل، حتك 

 اكتفك كالمف.

                                 

 «.بقلس»إصؾل، وقد تسؿك بعد ذلؽ باسؿ « بقلس»هق اسؿ « شاول» (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 32 «صلب ادسوح»وعقودة « توارث اخلطوئة»أربعون دلواًل عذ بطالن عقودة 

 
 

ما هق مؽتقب يف هذا الـص لقس إٓ دطقى ادَّطاها بقلس لـػسف، لقس 

طقفا، وسقتبقـ كذبف فقؿا قال قريبً   ا.طؾقفا إثبات، وكؾ إكسان بؿؼدوره أن يدَّ

 (:12-11، 1/1وقال بقلس يف رسالتف إلك أهؾ غالصقة )

بل بقسوع الؿسقح واهلل اآلب ٓ مـ الـاس وٓ بنكسان،  رسولبقلس، »

 الذي أقامف مـ إمقات.

فؽؿ أيفا اإلخقة ـوُأطَ   ، أكف لقس بحسب إكسانرُت بهـشِّ ـاإلكجقل الذي بُ رِّ

 «.بإطلن يسوع الؿسقحَبؾف مـ طـد إكسان وٓ طؾِؿتف. بؾ ـٕ ي لؿ َأقْ 

اذهب، فإين »( أن اهلل قال لف: 22/21« )أطؿال الرسؾ»وقال كؿا يف 

 «.اسلرسؾك إلى األمم بعقًد 

 

دطقى بقلس أكف رسقل مـ طـد الؿسقح وأن الؿسقح أوحك  كتقجةكاكت 

 أكف استحقذ طؾك كؾ صالحقات الؿسقح، وحؾَّ محؾف يف كظر الـاس، إلقف إكجقاًل 

الذيـ تؾؼقا طـ كؿا أكف َسحب البساط مـ تحت تالمقذ الؿسقح الحؼقؼققـ 

الؿسقح، ٕكف صار يف مـزلة أطؾك مـفؿ، إذ ادَّطك أكف رسقل، وبطبقعة الحال فنكف 

حؾَّ محؾ الؿسقح يف كظرهؿ، وصار طـده سؾطات تشريعقة وتـػقذية كامؾة لقضع 
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ما شاء مـ العؼائد، ويؿحق ما شاء كؿا يحؾق لف، والـاس صدقتف يف كذبف، تعالك 

 ا.ا كبقرً قًّ ــاك ُطـؾُ ـفؽ هذا إفَّ اهلل طـ إ

 يتضح مـ حجؿ رسائؾف وحجؿ دطقى بقلس أن الؿسقح أوحك لف إكجقاًل 

الؿؾحؼة بإكاجقؾ إربعة، والتل اتخذها الؿسقحققن ديـا، فنن طدد الرسائؾ 

رسالة مـسقبة إلقف،  ةطشر أربعيقجد مـفا  ،نوثالث وطشرالؿؾحؼة بإكاجقؾ 

 هل مـ وضع بقلس! % مـ تؾؽ الرسائؾ61أي ما يعادل 

 

متقلل يقسػ شؾبل طـ بقلس: وهـا يجد الؼارئ فجقة، وذلؽ أن  الشقخقال 

ر لؿا أبغضف.بقلس اكتؼؾ فجلة مـ طدوٍّ إلك كبل، ومـ ُمبغِ   ٍض إلك ُمَصدِّ

 يختار أكبقاءه مـ إشرار أو الخصقم لديـف؟ اهللففؾ 

أن يـتؼؾ رجؾ مـ حالة طداوة شلء  -مـ الـاحقة الـػسقة- يؿؽـوهؾ 

 طـ أن يؽقن أحد أطؿدة وأسس العؼقدة ، فضاًل صػرة واحدةإلك حالة اإليؿان بف 

 (1)يف قؾقب معتـؼقفا؟التل كان يؽػر هبا ويؼتؾ أصحاهبا ويزرع الػزع 

 أترك الجقاب لؾؼارئ الؽريؿ والؼارئة الؽريؿة.

                                 

 . 86، ص «أضقاء طؾك الؿسقحقة» (1)
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 تؼدم: بؿا امستشفدً  $محؿد أبق زهرة  الشقخوقال 

الرجؾ الذي كاد لؾؿسقحقة هذا الؽقد، وآذى أهؾفا ذلؽ اإليذاء، إن ذلؽ 

إلك الؿسقحقة فجلة مـ غقر مؼدمات تؼدمت ذلؽ آكتؼال، وٓ قد اكتؼؾ 

د  (1)ت لف.تؿفقدات ُمفِّ

   ا(الـؼطة الثالثة: دطوى بولس أن الؿسقح ابن اهلل، )تعالى اهلل طن أن يتخذ ولًد 

ز يف ـولؾققت جعؾ ُيؽ»( طـ بقلس: 21-9/21جاء يف أطؿال الرسؾ ) ـرِّ

 .أن هذا هو ابن اهللالؿجامع بالؿسقح: 

يف  أهؾكفُبفت جؿقع الذيـ كاكقا يسؿعقن وقالقا: ألقس هذا هق الذي 

الذيـ َيْدُطقن هبذا آسؿ؟ وقد جاء إلك هـا لفذا لقسققفؿ مقثؼقـ إلك  أورشؾقؿ

 «رؤساء الؽفـة؟!

  )الـؼطة الرابعة: دطوى بولس أن الؿسقح هو الرب، )تعالى اهلل طن ذلك 

جاء يف كالم بقلس أن الؿسقح هق الرب، قال يف رسالتف إلك أهؾ رومقة 

(11/9:) 

، الذي كِؾـا بف بربـا يسوع الؿسقح، ولقس ذلؽ فؼط، بؾ كػتخر أيضا باهلل»

 .«أن الؿصالحة

                                 

 ر.، باختصار يسق71، ص «محاضرات يف الـصراكقة» (1)
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 ( مـ الرسالة كػسفا:5/11وقال يف )

، وآمـت بؼؾبؽ أن اهلل أقامف مـ بالرب يسوعٕكؽ إن اطرتفت بػؿؽ »

 .«خَؾصَت إمقات، 

 فؿاذا كاكت الـتقجة من تؼرير بولس لفاتقن العؼقدتقن بقن بـي إسرائقل؟

فؿا بقلس يف بـل إسرائقؾ )طؼقدة أن ـثَّ ــتقـ بـالؾَّ بـاء طؾك هاتقـ العؼقدتقـ 

ـٰفان اثـان: أب وآبـ،  الؿسقح هق الرب وابـ الرب( فؼد صار طـد الؿسقحققـ إل

فصاروا يتقجفقن إلك الؿسقح بالدطاء، ويعبدوكف، بعد أن كاكقا يعبدون اهلل وحده، 

، وسار هذا ء ديـيوبفذا التحريف دخل الشرك بثوب جديد  ي بـي إسرائقل بغطا

، واستؿر القضع هؽذا بقـ مميد ومعارض، حتك بشؽل غقر رسؿي وغقر مؾِزمبقـفؿ 

تِــِف هلل بعد ثالثة قرون يف مجؿع كقؼقة  تؿ فرض وتثبقت طؼقدة تللقف الؿسقح وُبـــُــقَّ

سـة، فصار الشخص الؿسقحل  311م، أي بعد رفع الؿسقح بحقالل 325سـة 

 رب، أو: يا إلـٰفل، فنكف يعـل الؿسقح طقسك ابـ مريؿ.طـدما يؼقل: اهلل، ال

   الـؼطة الخامسة: دطوى بولس أن خطقئة أبقفم آدم باققة، وأن البشر

خؾصفم من خطقئة أبقفم آدم، ــقُ ـا( لِ توارثوها، وأن اهلل أرسل ابـه الؿسقح )فاديً 

 ـتِـم الؿصالحة بقـه وبقن البشرا، وبذلك يرضى الرب وتَ  مصؾوبً بلن يؿوت مؼتواًل 

 

بقلس بؿا تؼدم مـ تحريػ يف رسالة الؿسقح طقسك  القفقديلؿ يؽتِػ 
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ابـ مريؿ الصافقة، والؿتؿثؾة بدطقى أن الؿسقح ابـ اهلل وأن الؿسقح أوحك إلقف 

ا آخر، تطقر فقؿا بعد حتك صار أحد الؿحاور ، بؾ أضاف طؾقفا أمرً إكجقاًل 

)بقلس(  اخرتطفاالتل تدور طؾقفا الدياكة الجديدة التل  والعؼائد الؿفؿة

قت فقؿا بعد باسؿ )الؿسقحقة(، فؼد اخرتع بقلس مـ مخالػة آدم وحقاء ؿِّ ـوُس 

ٕمر رهبؿا وأكؾِفؿا مـ الشجرة التل هناهؿا طـ إكؾ مـفا، اخرتع مـ ذلؽ 

دَّطك ، حقث ا«الؿعصقة إولك»أو « الخطقئة»طؼقدًة جديدة اشُتفرت باسؿ 

ا، وأن اهلل لؿ يغػرها ٔدم بقلس أن تؾؽ الخطقئة التل ارتؽبفا آدم كبقرة جدًّ 

ر  وحقاء، وأكف ٓ يؿؽـ ٕي طدد مـ الحققاكات التل ُتذبح كؼرابقـ لؽل ُتـَؽــػِّ

ا بعد قرن، فال طـفا، وأن البشر تقارثقا هذه الخطقئة مـذ طشرات الؼرون، قركً 

الذكب، وأن السبقؾ القحقد لتؽػقر هذا الذكب هق يقلد صػؾ إٓ وهق حامؾ لفذا 

أن اهلل أرسؾ ابـف القحقد يسقع )طقسك( إلك إرض هبقئة بشرية لــُقــؼــَتؾ طؾك 

ر طـ البشر تؾؽ الخطقئة،  الصؾقب، لقؽقن هق إضحقة بحسب زطؿف، لُقَؽػِّ

ر طـ البشر ذلـفؿـ آمـ بالؿسقح أكف ابـ اهلل وأن اهلل أرسؾف لُقؽَ  ؽ الذكب فنن ػِّ

ا ـؾِّصف مـ هذا الذكب ومِـ تبِعاتف، ومـ لؿ يممـ فسقبؼك مرهقكً ـالؿسقح سُقخ

 بذكبف وتؽقن طاقبتف الـار.

 تقارثقا تؾؽ أجقال الـصارى، ضاكقـ أهنؿ فعاًل  طؾكفراج هذا الؿبدأ 

الخطقئة، وأن صريؼ الخالص مـ هذا الذكب ٓ يؽقن إٓ باطتؼاد أن القسقع هق 
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ا حتك يعبده ويتقجف إلقف بالدطاء، ص، وأن القسقع لـ يخؾص أحدً ؾِّ ـالـُؿخَ 

 ويعتؼد أكف ابـ اهلل وأكف هق الـُؿـَخــؾِّص والػادي مـ تؾؽ الخطقئة.

 بالرغؿ مـ أهنؿ ٓ ذكب لفؿ يف هذا ذلؽ فعاًل  يعتؼدونوالؿسقحققن 

َر اهلل لف ــػَ ــغَ ـ مـ ذكبف فَ التقارث الؿزطقم، وبالرغؿ مـ أن آدم قد تاب أصاًل 

 !د لؾذكب وجودــعُ ـولم يَ واكتفك مقضقع الخطقئة يف حقـف قبؾ قرون غابرة، 

 قال الباحث الؿتخصص إستاذ طبد القهاب بـ صالح الشايع حػظف اهلل:

بـاء طؾك ما ُطِرف وشاع مـ قتِؾ القفقد لؾؿسقح طؾك الصؾقب فؼد جعؾ »

ؾفا ـَش ــشئفا ويُ ـة التل أخذ يُ بقلس مـ تؾؽ الحادثة إحدى أهؿ العؼائد يف الدياك ؽِّ

ا طؾك العؼقدتقـ السابؼتقـ ، مرتؽزً بتمدة طؾك أكؼاض دياكة ورسالة الؿسقح 

الؾتقـ أكشلهؿا )طؼقدة الخطقئة أو الؿعصقة إولك، وطؼقدة تللقف الؿسقح 

تِــِف هلل(.  وُبـــُــقَّ

 ،العدل والرحؿةحقث زطؿ بقلس أن مـ صػات اهلل سبحاكف وتعالك 

كان طؾقف أن يعاقب البشرية كؾفا طؾك تؾؽ الخطقئة والؿعصقة  طدلهفبؿؼتضك 

كان طؾقف أن  رحؿتهإولك التل تقارثقها طـ أبقيفؿ آدم وحقاء، وبؿؼتضك 

ا وٓ يغػر لؾبشرية تؾؽ الخطقئة. ولؿا كاكت تؾؽ الخطقئة أو الؿعصقة كبقرة جدًّ 

ها مـ الحققاكات مفؿا بؾغ يؿؽـ ٕي أضحقة مـ إغـام أو إبؼار أو غقر

ر طـفا فؾؿ تؽـ هـاك وسقؾة أو سبقؾ أمام اهلل )سبحاكف وتعالك ـؽَ ـطددها أن تُ  ػِّ
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طؿا يؼقلقن( لتؽػقر تؾؽ الخطقئة طـ البشرية والجؿع بقـ طدلف ورحؿتف 

-ومصالحتف مع البشرية إٓ أن يرسؾ اهلل )تعالك طؿا يؼقلقن( ابـف القحقد يسقع 

الذي تجسد هبقئة بشرية وكزل إلك إرض لؽل ُيفان  -طقسك ابـ مريؿ 

ؾ طؾك الصؾقب وهق راٍض، لقؽقن هق إضحقة أو الػادي أو ؼتَ ب ويُ ويعذَّ 

الؿخؾص الذي َيػدي وُيـَخؾِّص كؾَّ مـ يممـ بلن يسقع هق ابـ اهلل القحقد، وأكف 

-اهلل  ُقـتِؾ طؾك الصؾقب لقػديفؿ بـػسف مـ تؾؽ الخطقئة، ويصالحفؿ مع أبقف

 ا طؾقفؿ.الذي كان غضباكً  -سبحاكف وتعالك طؿا يصػقن

وأكف بعد أن ُدفِـ لؿدة ثالثة أيام بؾقالقفا قام مـ الؿقت وقام لتالمقذه 

ا ُرفِع إلك السؿاء وجؾس طؾك يؿقـ اهلل، وإكف سقعقد وغقرهؿ، وبعد أربعقـ يقمً 

 لألرض مرة ثاكقة لُقحاسب إحقاء وإمقات.

ػ أو التعؾقؾ الذي اطتؿد طؾقف بقلس لتللقف الؿسقح طقسك وهذا هق التؽقق

مف إلك القثـققـ إوربققـ وغقرهؿ مـ شعقب اإلمرباصقرية ابـ مريؿ  ، وقدَّ

وإكؿا كابن هلل الروماكقة ٓ كرسقل مـ اهلل )سبحاكف وتعالك( إلك بـل إسرائقؾ، 

ف ويـؼذهؿ مـ لؽل ُيفان وُيؼتؾ طؾك الصؾقب لؽل يػديفؿ بـػس كزل إلى األرض

غضب أبقف اإللـٰف لؽل يغػر لفؿ خطقة أبقفؿ آدم وأمفؿ حقاء التل تقارثقها 

 مـفؿا فقؿا ُطِرف طـدهؿ باسؿ الخطقئة أو الؿعصقة إولك.

وهبذه العؼائد القثـقة ازدادت أطداد القثـققـ إوربققـ وغقرهؿ الداخؾقـ 
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داهتؿ وما اطتادوا طؾقف، والتل إلك هذه الدياكة الجديدة الؼريبة مـ أففامفؿ ومعتؼ

 (1).«ستعرف فقؿا بعد باسؿ )الؿسقحقة(

 اكتفك كالمف حػظف اهلل.

 

  ( 25 - 3/24رسالة بولس إلى أهل رومقة:) 

 .الذي بقسقع الؿسقح بـعؿته بالػداءا ـتربريـ مجاكً ـمُ »

باإليؿان بدمه، إلضفار بره، من أجل الصػح طن  كػارة ي قدمف اهللالذ

 .«بنمفال اهللالخطايا السالػة 

  ( 11 - 5/8رسالة بقلس إلك أهؾ رومقة:) 

 .مات الؿسقح ألجؾـاـَ محبتف لـا، ٕكف وكحـ بعد َخطاٍة ــقَّ ـولؽـ اهلل بَ »

 .ضببف مـ الغ كخؾصتربرون أن بدمف ا وكحـ مُ فبإولك كثقرً 

ا ، فبإولك كثقرً قد صولحـا مع اهلل بؿوت ابـهٕكف إن كـا وكحـ أطداء 

 .وكحـ مصالحقن كخؾص بحقاتف

                                 

 طرب تطقرها ومراحؾ لـشلهتا مدخؾ - الـصراكقة تاريخ»: كتاب مـ 113 – 112ص  (1)

 .الشايع صالح بـ القهاب طبد: الؿملػ ،«التاريخ
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الذي كؾـا به ا باهلل، بربـا يسقع الؿسقح، ولقس ذلؽ فؼط، بؾ كػتخر أيًض 

 «.الؿصالحةاآلن 

  ( 11/9رسالة بقلس إلك أهؾ رومقة:) 

ؼؾبك أن اهلل أقامه من اطترفت بػؿك بالرب يسوع، وآمـت بٕكؽ إن »

 .«خَؾصت، األموات

  ( 4-15/3وقال كؿا يف رسالة بقلس الرسقل إولك إلك أهؾ كقركثقس:) 

مات من أجل ا: أن الؿسقح فنكـل سؾؿت إلقؽؿ يف إول ما قبؾتف أكا أيًض »

 حسب الؽتب خطاياكا

 «.ـ، وأكف قام يف الققم الثالث حسب الؽتبـفِ وأكف دُ 

  (:5 - 4/4تف إلك أهؾ غالصقة )وقال كؿا يف رسال 

لقحرر ولؽـ لؿا جاء تؿام الزمان، أرسؾ اهلل ابـف وقد ُولِــد مـ امرأة »

 «.أولئؽ الخاضعقـ لؾشريعة بالػداء

   (:3/33 ي رسالته إلى أهل غلصقة )ا وقال أيًض 

ٕجؾـا، ٕكف مؽتقب:  مـ لعـة الـامقس، إذ صار لعـةً  افتداكاالؿسقح »

 «.ؾِّؼ طؾك خشبةـمؾعقن كؾ مـ طُ 

تبقـ مؿا سبؼ مـ كالم بقلس أكف هق واضع هذه العؼقدة، طؼقدة  
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الخطقئة، وأهنا لقست مـ طـد اهلل، ولق أهنا كاكت مِـ طـد اهلل لؼررها الؿسقح 

 كػسف، ٕكف رسقل مـ طـد اهلل، يبقـ لؾـاس أمقر ديـفؿ.

طؾ بذلؽ ما بعدها، طة مـ طـد بقلس فنكف يبرَ فنذا تبقـ أهنا طؼقدة مختَ 

ا لؾـاس مـ ا ومخؾًص وهل طؼقدة التحرر مـ الخطقئة، بؽقن الؿسقح كان فاديً 

 تؾؽ الخطقئة الؿزطقمة.

كؿا تبطؾ بذلؽ طؼقدة صؾب الؿسقح التل جاء هبا بقلس، ويبؼك الحؼ 

سقح إلك السؿاء دون أن الذي قررتف إكاجقؾ ثؿ الؼرآن بلن اهلل رفع الؿ

 ُف أذى.َيـَؿــسَّ 

غض بقلس لؾتقراة، كقػ أكف وصػ ـثؿ تلمؾ أيفا الؼارئ الؽريؿ بُ 

 الـامقس )الذي هق التقراة( بلكف لعـًة.

، وذلؽ يف ققلف )صار لعـة ا إلك وصػف لؾؿسقح بلكف لعـةواكظر أيًض 

 ٕجؾـا(! 

ثؿ بعد ذلؽ يؼقل هذا الخبقث مخادطا لؾـاس أن الؿسقح أوحك إلقف، وأكف 

 الـاس.كبل أرسؾف الؿسقح إلك 

طاه لـػسف بلكف  ثؿ اكظر إلك الؿسقحققـ كقػ ُيصدققكف وُيَعظِّؿقكف فقؿا ادَّ

 رسقل!
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أن طؼقدة أن )الؿسقح ابـ اهلل( لؿ ُتعرف بقـ أتباع الؿسقح يثبت إن التاريخ 

ا ُطِرف ٓحؼً والذي شاول،  قفقديهق الإٓ بعد رفعف إلك السؿاء، والذي أدخؾفا 

ا: بقلص(، ابتدع هذه العؼقدة وطؼائد أخرى لرسقل، )وُيؾػظ أحقاكً باسؿ بقلس ا

ا يف الؿسقحقة إصؾقة الصحقحة، فصار الـصارى )الؿسقحققن( وأدخؾفا جؿقعً 

بعقن يف الحؼقؼة والقاقع ديـ الؿسقح القسقع الذي جاء بف مـ طـد اهلل، بؾ ـتْ ـٓ يَ 

 يتبعقن الديـ الؿحرف الذي ابتدطف بقلس.

ضفر طؾك مسرح إحداث إصؾ رجؾ يفقدي كؿا أسؾػـا، وبقلس يف 

بعد رفع الؿسقح بحقالل ثالث إلك خؿس سـقات، فاكؼؾب فجلة ودون 

مؼدمات مـ َطُدوٍّ مجرم ومتطرف يف طداوتف ضد يسقع ورسالتف وأتباطف، إلك 

 رسقل مقحك إلقف مِـ قِـَبـِؾ اهلل ومـ قِـَبؾ يسقع أيضا، فاّدطك خؿسة أمقر:

 مـ قِبؾ يسقع. ــقَّ ـعَ ـمُ أكف رسقل  :األول

 َأوحك إلقف إكجقاًل القسقع أن ادَّطك  :الثاين

 ابـ اهلل. الؿسقحأن ادَّطك  :الثالث

ا أبقـا آدم وأمـا حقاء لؿ ُتغػر، وأن البشرية تقارثتف خطقئةأن ادَّطك  :الرابع

 «.الؿعصقة إولك»أو « الخطقئة»ـطرب الؼرون، وهل الؿعروفة ب
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أرسؾف اهلل فـزل إلك إرض لُقصؾب  يسقعبقلس أن ادَّطك  :الخامس

 ويتعذب فداء لؾبشرية مـ خطقئة أَبقيفؿ آدم وحقاء.

  :هدف بولس الـفائي هو الوصول إلى هدفقن 

هدم ديـ الؿسقح مـ الداخؾ، بتحريػف وتشقيفف وتحقيؾف إلك ديـ  :األول

 ا يف جقهِرِه طـ ديـ الؿسقح.آخر مختؾػ تؿامً 

ؿف لفؿ، بلن  :الثاين استؿالة القثـققـ الرومان إلك الديـ الجديد الذي صؿَّ

 ا مع مبادئفؿ القثـقة.جَعؾف متقافؼً 

ولؽل يحؼؼ بقلس هدفف بسفقلة ويتجـب الؿقاجفة مع أتباع الؿسقح، 

ا ٕتباع ا وخداطً دخؾ بقلس يف ديـ الؿسقح )يف الظاهر(،  وكان ذلؽ مـف كػاقً 

ـباَع الؿسقح وحبَّف يف الظاهر، ويف الباصـ ـُيظفر اتِّ  الؿسقح الحؼقؼققـ، بلن كان

كان يخػل الؽػر بف وبدطقتف، وبعبارة أخرى فؼد كان بقلس مـافًؼا، جعؾ كػاقف 

ا يتسرت بف، وكؼطة بداية يـطؾؼ مـفا إلك طؿؾقة تخريب واسعة الـطاق يف ستارً 

 رسالة وديـ يسقع الؿسقح.
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 ةـــــــؿــاتــــخ

 ةــــــؿـاتــخ

الؿـسقبة إلك أبقـا آدم  الخطقئةبطالن طؼقدة تقارث لبحث يف هذا اتبقـ لـا 

إلك جؿقع بـقف مـ طشرات الؼرون، تؾؽ العؼقدة الخرافقة التل يعتؼدها جؿاهقر 

الـصارى )الؿسقحققـ( يف صقل العالؿ وطرضف، والتل تـص طؾك أن جؿقع 

 الخؾقؼة تستحؼ العؼقبة طؾك ذكب أبقـا آدم مع كقهنا لؿ تػعؾف.

ؾل ـالظـ وآطتؼاد ٓ يصح كسبتف لؾبشر العاديقـ مث هذالـا أن  كؿا تبقـ

ومثؾ الؼارئ الؽريؿ، فؿـ باب أولك فنكف ٓ تصح كسبتف إلك اهلل الرحقؿ العادل، 

 .ٕن اهلل لف صػات الؽؿال

ٓ تصح كسبة هذه العؼقدة إلك شريعة طقسك ابـ مريؿ التل تبقـ لـا أكف كؿا 

ا، ء بف طقسك ابـ مريؿ وصػف اهلل بلن فقف هدى وكقرً جاء هبا، فاإلكجقؾ الذي جا

 .إصؾقة هل لؾفداية واإلرشاد طقسكوجاء لفداية أمة بـل إسرائقؾ، فرسالة 

طؼائد أدخؾقا يف ديـ الؿسقح بقلس ومـ تبعف مـ الؼساوسة كؿا تبقـ لـا أن 

ة تقارث لقست مـف، كعؼقدة أن الؿسقح ابـ اهلل، وأكف هق الرب، كؿا أدخؾ فقف طؼقد

 ًٓ  طؾك الصؾقب، ذكب آدم، وأن اهلل لؿ يغػره لف، وأوهؿ الـاس أن الؿسقح مات مؼتق
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اهلل،  َرك الـاس طبادةَ ـمات مـ أجؾ تؽػقر خطقئة أبقـا آدم، فتَ  فوأن اهلل لؿ يرفعف، وأك

التل هل جقهر ديـ الؿسقح وغقره مـ إكبقاء، وطبدوا الؿسقح ٕهنؿ صاروا 

، وأكف ابـ اهلل، فصار مستحؼا لؾعبادة يف كظرهؿ، فبفذا تغقر ديـ يعتؼدون أكف هق اهلل

 ا طؾك طؼب، ولؿ يبؼ مـف إٓ الـُؿسؿقات فؼط. الؿسقح رأًس 

طام ُطِؼد يف  والذيلفا إقرار مجؿع كقؼقة  :خ هذه العؼائد يف أورباومِؿا رسَّ 

الذي لعؼد هذا الؿجؿع  -قسطـطقـ-آكذاك الرومان  إمرباصقر دطا فؼد ،م325

بعد حصقل حضره جؿٌّ غػقر مـ البطاركة ورجال الديـ الـصارى، وذلؽ 

ـ ، فؿـفؿ مـ قال بؼقل بقلس، ومـفؿ مَ العؼائدية يف هذه إمقربقـفؿ  خالفات

مـ طؼائد  بنقرار ما قرره بقلسبقـفؿ الخالف جؿعفؿ قسطـطقـ وحسؿ أكؽره، ف

يف العدد أكثر هؿ لؼقل ، مع أن الؼساوسة الذيـ يـؽرون هذا اقبؾ ثالث قرون

رجؾ وثـل، يممـ بـزول خؿس مرات مـ الؼائؾقـ بف، ولؽـ لؽقن قسطـطقـ 

آلفة مـ السؿاء، فؼد مال إلك ققل مـ قال إن اهلل أكزل الؿسقح مـ السؿاء طؾك 

أكف ابـف القحقد، وفرض هذا الؿعتؼد بالؼقة بقـ القفقد وبقـ الؿسقحققـ حتك 

 ا يف ذاك الققت!ؿ، مع أكف لؿ يؽـ مسقحقًّ فاهتيقحد قؾقب الـاس وتقجُّ 

 ا، وهذا هق سر الؿسللة كؾفا.ا بحتً ؼصد يف إمضاء آراء بقلس كان سقاسقًّ فال

ا لقس بالفقـ مـ مؿؾؽتف فؾفذا دطا ومـ الؿعؾقم أن الـصارى يؿثؾقن جزءً 

 قسطـطقـ لعؼد هذا الؿجؿع لتقحقد الجبفة الداخؾقة.
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 ـالعؼالء والؿثؼػقآذان يف ؿسة ه

 العؼالء وادثؼػنيآذان يف ةسة مه

وقد ، ثؿ تعرتيـا حآت الـدم، كـدفع إلك الخطل بطبقعتـا البشرية، كـحـ بشر

حتك  ان بطبقعتف البشرية ٓ يؾبث كثقرً ولؽـ اإلكسا، العزيؿة طؾك اإلقالع إلكتتطقر 

ولؽـ يف ، يؼاوم الشقطان وكػسف، اربؿا يؼاوم ويؼاوم كثقرً ، تـازطف كػسف إلك الخطل

وربؿا يسؼط فقؼع يف ، سف وٓ يؼع يف الذكب والخطلالـفاية ربؿا يـتصر طؾك كػ

ر هذه الطبقعة ـواإلسالم كديـ ربا ي ُيؼَ ، ارتؽاب الذكب ٕكف ، ويعرتف هبا اإلكساكقةدِّ

 افنذا ارتؽب اإلكسان ذكبً ، ديـ متقافؼ مع صبقعة البشر التل تؿقؾ إلك الخقر والشر

 اوإذا فعؾ خقرً ، دد مـ الؿراتيف أي وقت ويف أي مؽان وٕي ط، فنكف مطالب بالتقبة

 .[222]البؼرة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿قال اهلل يف كتابف ، ب بآستؿرارفنكف مطالَ 

وهذه هل رسالة إكبقاء كؾفؿ بال استثـاء )كقح وإبراهقؿ وإسحاق 

 كؾفؿ يلمرون بالتقبة واإلقالع مـ الذكقب.، ويعؼقب وغقرهؿ(

ؼقة مـ الـار ٓ تؽقن بسػؽ فالخالص الحؼقؼل مـ الذكقب والـجاة الحؼق

باإليؿان الصحقح ، بؾ تؽقن بلن ُيصؾِح اإلكسان ما بقـف وبقـ ربف، دم إكسان آخر

ؿا يـال اإلكسان رحؿة اهلل ومغػرتف فِ فبِ ، الذي أرشد إلقف الؼرآن وبالعؿؾ الصالح

وهق ، ؼؾعويطؿئـ إلقف ال، وهذا هق الؼقل الذي ترتاح إلقف الـػس، وثقابف وجـتف

وا ءٕكف جا، ب طؾقفؿولقس هذا بؿستغرَ ، أرشدت إلقف إكبقاء قاصبة الذي

 وهق اهلل وحده ٓ شريؽ لف.، برسآهتؿ مـ مصدر واحد
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 طؾؿل هادئ مع طؼقدة صؾب الؿسقح حقار 

 حوار عؾؿي هادئ مع عؼيدة صؾب ادةسيح

 «عرشون وقػة عؾؿية ومـطؼية»

  الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ،

 أما بعد:

 

بحسب اطتؼاد الـصارى )الؿسقحققـ( فنن الؿسقح ابـ اهلل، وهذا فنكف  .1

ؾب، فنكف مـ الؿعؾقم أنَّ ُكؾَّ أٍب ُيـِحب آطتؼاد  فقف تـاقض مع طؼقدة الصَّ

إذا أصابف ضر،  ابـه ويدافع طـها أن كؾَّ أٍب يرحؿ ابـف، ومـ الؿعؾقم أيًض 

ا فنن اهلل لـ يؼبؾ بلن تحصؾ ق كان الؿسقح ابـ اهلل حؼًّ وبـاء طؾك هذا فؾ

ظؿ اإلهاكة، كالبصؼ ـمغػرة ذكقب الـاس بصؾِب ابـف وقتؾف وتعريضف ٕط

طؾك وجفف ووضع الشقك طؾك رأسف، هذا مستحقؾ، ٕن إهاكة آبـ تعقد 

 ا، هذا طؾك افرتاض صحة هذه العؼقدة.طؾك إب أيًض 

ن، فال يؿؽـ أن يؽقن الؿسقح اطتؼاديـ متـاقضآ ـٰذيـهفتبقـ مـ هذا أن 

بلذية ابـف وإهاكتف، فنما أن يؽقن  اابـ اهلل ثؿ يجعؾ اهلل تؽػقر خطايا الـاس مرهقكً 
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، وإما تحدث أصاًل ا هلل، وإما أن تؽقن طؼقدة الصؾب خرافقة لؿ الؿسقح لقس ابـً 

 ن كالهؿا خرافقتقـ.اأن تؽقن العؼقدت

ابـف لؿثؾ هذه اإلهاكة الػظقعة فنكف ستؼقم  تعرضإن الشخص العادي إذا  .2

ل بحقاتف إلكؼاذ ابـف، فؽقػ لؿ يحصؾ هذا مِـ اهلل  قائؿتف، وربؿا ُيضحِّ

وهق الؼقي، الذي خؾؼ الؽقن كؾف، وتدبقر الؽقن بقده، بلن يلمر بسحؼ 

 ؟كؾ الؿتآمريـ طؾك الؿسقح

ر؟ ٓسقؿا الؿالئؽة أن تدفع طـ الؿسقح هذا الش اهلل يلمر َلــؿلِــَؿ 

 والؿسقحققن يعتؼدون أن الؿسقح ابـ اهلل؟

 وأهنا افرتاض أن قصة الصؾب وقعت فعاًل  طؾكا كحـ كؼقل هذا صبعً 

 لقست خرافقة!

 خطقة ، وأن الـاس تقارثقا فعاًل لق افرتضـا أن طؼقدة الخطقئة وقعت فعاًل  .3

اسقة أبقفؿ آدم: ألؿ يجد الرب )اهلل( وسقؾة لتؽػقرها إٓ هذه الطريؼة الؼ

وُيؼتؾ )الذي يؼقل الؿسقحققن إكف ابـف( والـُؿـفقـة، بلن ُيصؾب الؿسقح 

 وُيفان أمام الـاس، ثؿ تـشر هذه اإلهاكة يف كتب التاريخ طؾك مر الؼرون؟

هذا طؾك افرتاض صحة هاتقـ العؼقدتقـ، طؼقدة الخطقئة إولك، وطؼقدة 

 صؾب الؿسقح.
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ـِ رئقس دولة  لق أن وسائؾ اإلطالم حاولت كؼؾ مثؾ هذه .4 الؼصة يف حؼِّ اب

ق الـاس ذلؽ، فؽقػ ُيصدققهنا يف حؼ شخٍص  طقن أو مؾٍِؽ لـؿا صدَّ يدَّ

 قات وإرض والؽقن كؾف؟!أكف ابـ اهلل، خالؼ السؿ

الذي كان يدبر أمقر الؽقن يف إيام الثالثة التل  فؿـا ربًّ  الؿسقح كانلق  .5

 صؾبف ثؿ مقتف؟! طؾك افرتاض صحة قصة -حصؾ فقفا صؾبف ثؿ مقتف 

ا! أيُّ قربٍ اتسع لربِّ هذا الؽقن لقبؼك فقف ثالثة أيام بعد صؾبف ويا طجبً  .6

 ا بالرتاب مـ جؿقع الجقاكب؟وقتؾف، محاصً 

 كقػ يتسع الؼرب الصغقر الضقؼ إرجاء لرب العالؿقـ؟

ُف قرب ضقؼ، ثؿ يحقطف ـعُ ـمـ الؿعؾقم أن اهلل أكرب مـ كؾ شلء، فؽقػ يَس 

 كقػ؟ ؿقع الجفات؟!الرتاب مـ ج

كقػ يستؼقؿ يف العؼؾ أن يقصػ الؿسقح بلكف ربٌّ لفذا الؽقن ثؿ يقصػ 

 بلكف مات واكتؼؾ إلك قرب ضقؼ إرجاء؟

 يعتؼد هذا آطتؼاد فنكف يف الحؼقؼة يـاقض كػسف! الذيإن 

كػسفا ُتؼرر بطالن دفـ الرب يف قرب، )مع اطتؼادكا  اإلكجقؾقةإن الؿصادر  .7

ا، بؾ هق بشر رسقل مثؾـا(، فػل أطؿال الرسؾ سقح لقس ربًّ الؼطعل أن الؿ

(7/48-49:) 

 )وهق الرب( ٓ يسؽـ يف هقاكؾ مصـقطات إيدي، كؿا ـلؽـ العَ »
ُّ

ؾِل

 يؼقل الـبل.
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 «السؿاء كرسل لل، وإرض مقصئ لؼدمل، أي بقت تبـقن لل؟

ا، ؾقبً إن الؼقل بلن الؿسقح رب أو ابـ الرب يتـاقض مع الؼقل بلكف مات مص .8

 ، بؾ تؾقؼ بالبشر.اطظقؿة ال تؾقق بؿن كان رب   كؼصٍ الؿوت صػُة ٕن 

مع اطتؼادكا الجازم بلن الؿسقح بشر رسقل، رفعف اهلل كؼقل هذا  كحـصبعا 

زً  ، وسـبقـ هذا بشلء مـ ا، وحؿاه مـ الصؾب والؼتؾ واإلهاكةا ُمـَؽـرمً إلقف ُمـعزَّ

 ن شاء اهلل.التػصقؾ يف ثـايا هذا البحث الؿتقاضع إ

رب العالؿقـ )اهلل( غػقر رحقؿ، يغػر لؾـاس ذكقهبؿ إذا تابقا مفؿا َطُظَؿت  .9

ب كبقًّ  ا تؾؽ الذكقب، بؾ إكف يغػر ٕكاس لؿ يتقبقا، وهق غـل طـ أن ُيَعذِّ

ذلؽ(  يعتؼدمـ  اطتؼادا ويعرضف لؾؼتؾ واإلهاكة والصؾب )بحسب طظقؿً 

وٓ آدم ولقس لفؿ ذكب أو  لتحصؾ الؿغػرة لؼقم آخريـ لؿ يروا الؿسقح

 .مشاركة يف ذكب أبقفؿ آدم أصاًل 

إن الؿـطؼ العؼؾل يمكد أن طؼقدة تحرير الـاس مـ الخطقئة طـ صريؼ  .11

طؾك خطل  صؾب الؿسقح لقست صحقحة، ٕهنا تتضؿـ معاقبة شخصٍ 

شخص آخر، وهذا لقس مـ العدل وٓ الرحؿة يف شلء، وٓ يؿؽـ أن 

 الرحقؿ بخؾؼف.  مـ تعالقؿ الرب، يؽقن

ومـ أقرب إمثؾة طؾك هذه العؼقدة أن يؼقم رجؾ بخؾع أحد أسـاكف لؽل 

ف، فنذا كان هذا الػعؾ لقس مـ العؼؾ يف ئيخػػ ألؿ إسـان الذي أصاب أحد أبـا
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شلء، فؽذلؽ طؼقدة التحرر مـ الخطقئة لقست مـ العؼؾ يف شلء، إذ ٓ يؾقؼ باهلل 

ًٓ قؿقت مصؾقبً تعالك أن يرسؾ اهلل الؿسقح ل ل ، ٕن هذا يتـاىف مع صػتَ ا مؼتق

افقة ومـ صـع البشر، ولؿ العدل والرحؿة، مؿا يدل طؾك أن هذه العؼقدة خر

ا، يمكد هذا أهنا لؿ ترد يف إكاجقؾ، بؾ هل مـ تعالقؿ القفقدي ها الرب إصالقً ُيـِؼرَّ 

لك رجؾ بقلس الذي اكؼؾب فجلة مـ طدو لدود لؾؿسقح وتعالقؿف وتالمقذه إ

طك أكف كبل بعد رفع الؿسقح بسـقات، وسقليت تقضقح ذلؽ قريبً   ا إن شاء اهلل.ادَّ

فنن مـ مؼتضك الؿـطؼ والعدل واإلكصاف أن تؽقن كػارة الذكب  كذلؽ .11

متؽافئة مع الذكب، أيًّا كان ذلؽ الذكب، وهذا مبدأ متػؼ طؾقف بقـ العؼالء، 

ػارة دفع مبؾغ مالل ـكت الؽلؽا -مثاًل -طع إشارة مرور ـق افؾق أن إكساك

 معقـ، أو حبس لؿدة وجقزة.

أما أن تؽقن طؼقبة الؿخطئ دفع كؾ ما يؿؾؽ أو حبسف مدى الحقاة ففذا 

ُه قاكقن   وٓ بشري.إلـٰفي ٓ ُيِؼرُّ

إذا تؼرر هذا ففؾ مـ العدل والرحؿة والتؽافم بقـ الذكب وبقـ الؽػارة أن 

ب الؿسقح ويتعذب وُيفان وُيبصؼ يف تؽقن كػارة أكؾ آدم مـ الشجرة أن ُيصؾ

 وجفف ويقضع الشقك طؾك رأسف؟

 هذا الػعؾ يرتفع طـف أقسك البشر، فؽقػ يصح كسبتف إلك رب البشر؟

هذا مع اطتؼادكا كؿسؾؿقـ أن الؿسقح لؿ يصؾب ولؿ يؼتؾ، بؾ رفعف اهلل 
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 ًٓ  ؾ التقضقح. ٕجإلقف يف السؿاء لؿا هؿَّ القفقد بؼتؾف، وإكؿا ذكركا ذلؽ َتــَـزُّ

يؼال كذلؽ: هؾ مـ العدل والرحؿة والتؽافم بقـ الذكب وكػارتف أن 

 يتحؿؾ باليقـ البشر ذكب أبقفؿ إبعد )آدم( مـذ بدأ الخؾقؼة إلك يقم الؼقامة؟

ا، هذا الؿبدأ لقس مـ الرحؿة يف شلء، ولقس مـ العدل يف شلء أبدً 

 اهلل أن يقِقَعُف طؾك الـاس. كوحاش

-قتؾقا الؿسقح  ٕهنؿالؿسقحققـ أهنؿ أبغضقا القفقد  طـد العجقبومـ  .12

، واستؿر هذا البغض لؼرون طديدة بعد رفع الؿسقح، مع -بحسب اطتؼادهؿ

ع أٓ يؽقن ذلؽ البغض، ٕن قتؾ الؿسقح وصؾبف يـبغل أن يؽقن أن الـُؿـتققَّ 

 وكف.ا لتخؾقصفؿ مـ الذكب إصؾل الذي يعتؼدإلقفؿ لؽقكف كان سببً  ابً ـبَّ ـُمـحَ 
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تتـاقض مع ما هق مؼرر يف الؿصادر الؿسقحقة، فنن العفد  الصؾبقصة  .13

 طظقؿ مثؾ ــَ ـالؼديؿ يـص طؾك أن الؿصؾقب مؾعقن، ففؾ يؾقؼ الؾعـ بِ 
ٍّ

بـل

 الؿسقح؟

بالعؼقل الؿستؼقؿة والضؿائر الحقة أن يؽقن الؿسقح  يصح كقػثؿ 

 ؟!ا مع كقهنؿ يعتؼدون أكف ربٌّ مؾعقكً 

 (: 23-22: 21جاء يف التقراة يف سػر التثـقة )

تِؾ وُطؾِّؼ طؾك خشبة، فال ـوإذا كان طؾك إكسان خطقـئة حؼفا الؿقت فؼُ »

. فال ـعؾَّق مؾعون من اهللـألن الؿُ تثبت جثتف طؾك الخشبة، بؾ تدفـف يف ذلؽ الققم. 

س أرضؽ التل يعطقؽ اــَ ـتُ   «.اكصقبً  إلـٰفؽلرب جِّ

ا طؼقدة أن وبـاء طؾك هذا: فؾق صح أن الؿصؾقب مؾعقٌن لبطؾت قطعً 

 .اا مؾعقكً ٓ يستؼقؿ أن يؽقن الؿسقح مصؾقبً  الؿسقح قد تعرض لؾصؾب، ٕكف

ون يف التقراة أن الـُؿـَعــؾَّؼ مؾــعقٌن مـ ءومـ العجقب أن الؿسقحققـ يؼر .14

ا، ا كبقرً فؿ وُيعظؿقكف تعظقؿً اهلل، ثؿ هؿ يجعؾقن الصؾقب شعار ديـ

ققا الصؾقب  انويحؾِػقن بف، يف حقـ أن العؼؾ والعاصػة تؼتضق أن ُيحرِّ

خقه بالـجاسة، ٕكف ُصـؾَِب طؾقف إلـُٰففؿ  روه وُيَضؿِّ حقث وجدوه، وُيَؽسِّ
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 .ُأْخــِزَي هؿ، وُأهقـ طؾقف وُفِضح وومعبقدُ 

ػل إكجقؾ )لققا ـاقض اإلكجقؾ كػسف، فإن قصة قتؾ الؿسقح وصؾبف تُ  .15

ا طؾك حريًص ، وكان ؼتلا طن أن يُ الؿسقح لم يؽن راضقً ( أن 22/41-42

ا ، فنذا كان إمر كذلؽ فؽقػ يصح أن يؼال إكف كزل فاديً الـجاة مـ الؼتؾ

 ا؟ومخؾًص 

لتتحؼؼ لؾقفقد بؽؾ رضا َلـَســؾَّــَؿ كػسف ا ا ومخؾًص لق كان الؿسقح فاديً 

تل تـص طؾقفا الؿسقحقة الؿعاصرة، وَلـَؿا طؼقدة تؽػقر الخطقئة والصؾب ال

 حاول الػرار مـفؿ وآستخػاء مع أمف يف الجؾقؾ وغقرها.

اقرأ معل أيفا الؿثؼػ وأيتفا الؿثؼػة هذا الـص مـ إكجقؾ لققا الذي يبقـ 

 حرص الؿسقح طؾك الـجاة مـ الؼتؾ:

تاه، إن : يا أبقائًل  واكػَصَل طـفم كحو رمقة حجر وجثا طؾى ركبتقه وصؾى»

 «.. ولؽن لتؽن ال إرادتي بل إرادتك(1)شئت أن ُتجقز طـي هذه الؽلس

( وكذلؽ متك 36-14/35ويقجد مثؾ هذا الـص يف إكجقؾ مرقص )

(26/39.) 

ثؿ فؽر معل أيفا الؼارئ يف الـص السابؼ، أيفؿا أقرب لرحؿة اهلل ولطػف،  .16

                                 

 ُتـجـقز الؽلس، أي تتجاوز بؽلس الؿقت طـل، فال أتعذب وٓ ُأقتؾ.  (1)
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ف ٕطدائف سؾِؿَ فقتجاوز بف كلس الؿقت، أم يُ أن يستجقب اهلل دطاء الؿسقح 

 ؟!وُيريؼقا دمفه ه ويؼتؾقفقـققُ ل

ص، ولقس غقره ـؾِّ ـكذلؽ، فؼد جاء يف سػر أشعقاء أن اهلل هق الـُؿخَ  .17

 ُمـَخــؾِّص، ٓ الؿسقح وٓ غقره:

 .«صـؾِّ ـَخ ـأكا أكا الرب، ولقس غقري مُ »

هذه العؼائد الثالث: طؼقدة  تا فؼد بطؾفنذا لؿ يؽـ الؿسقح مخؾًص 

 لك، وطؼقدة التحرر مـفا وطؼقدة الصؾب.الخطقئة إو

 ُه أدكى أذىَع الؿسقَح دون أن َيؿسَّ ـفَ اإلكجقل ُيؼرر أن اهللُ رَ  -قاِصؿة الظفر  .38

لؿا اشتد اضطفاد القفقد لؾؿسقح، وشعر بخطر الؼتؾ: أخرب ققَمُف بلن اهلل 

ؾقه أو سقرفعف إلقف، يريد هبذا صؿلكتفؿ بلن أطداءه مـ القفقد لـ يخؾصقا إلقف ويؼت

ُيؾِحؼقا بف أدكك أذى، وهذا اإلخبار مـ الؿسقح لؾحقاريقـ قد جاء ذكره يف 

 ( حقـ قال الؿسقح لتالمقذ يقحـا:15:9إكجقؾ متك )

فؼال لفم يسوع: هل يستطقع بـو الُعرس أن يـوحوا ما دام العريس معفم؟ »

 .«العريس طـفم، فحقـئذ يصومون ُيرفعولؽن ستلتي أيام حقن 

الؼارئ الؽريؿ وأيتفا الؼارئة الؽريؿة ققلف )ُيرفع العريس(، ولؿ  فتلمؾ أيفا

يؼؾ )ُيؼتؾ( أو )يصؾب(، وٓ غقر ذلؽ مـ العبارات التل اطتؿدت طؾقفا 
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 الؿسقحقة الؿعاصرة يف طؼقدة أن الؿسقح ُقتِؾ وُصؾِب.

(: وكؿا رفع مقسك الحقة يف 3/14ا مع ما يف يقحـا )وهذا متقافؼ أيًض 

 ُيرفع ابن اإلكسان.ـبغل أن الربية هؽذا ي

كؿا جاء يف إكجقؾ يقحـا أن الؿسقح أخرب ققمف بطريؼ اإلشارة أن اهلل 

 (:36 - 32/  7)يقحـا سقرفعف، وأكف لـ يؼتؾ ولـ يصؾب، فػل إكجقؾ 

الجؿع يتـاجقن هبذا مـ كحِقه، فلرسؾ الػريسققن  (1)سؿع الػريسققن»

 ا لُقؿسؽقهورؤساء الؽفـة خدامً 

 ا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسؾـيا يسقرً أكا معؽم زماكً  يسقع:فؼال لفؿ 

 ستطؾبوكـي وال تجدوكـي، وحقث أكون أكا ال تؼدرون أكتم أن تلتوا

أن يذهب حتك ٓ كجده  (2)عٌ ـْزمِ ـفؼال القفقد فقؿا بقـفؿ: إلك أيـ هذا مُ 

 ٌع أن يذهب إلك شتات الققكاكققـ ويعؾؿ الققكاكققــْزمِ ـكحـ؟ لعؾف مُ 

                                 

ر الخارجقة لؾقرع الػريسققن هؿ صائػة مـ غالة القفقد الؿتعصبقـ والؿتشدديـ بالؿظاه (1)

والتديـ، ومـفا التؼقد بحرفقة الشريعة أو الـامقس مثؾ آمتـاع طـ أداء أي طؿؾ يقم السبت، 

تاريخ الـصراكقة، » مـ . كؼاًل أو مخالطة غقر القفقد، إذ ُيعتربون كِجسقـ، وقد آذوا الؿسقح 

ب بـ صالح ، الؿملػ: طبد القها59، ص «مدخؾ لـشلهتا ومراحؾ تطقرها طرب التاريخ

 .1الشايع، ط 

 ُمـزمِــٌع أي طازٌم. (2)
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ا هذا الؼقل الذي قال: )ستطؾبقكـل وٓ تجدوكـل، وحقث أكقن أكا ٓ م

 «تؼدرون أكتؿ أن تلتقا؟(

ستطؾبوكـي وال ( وققلف بعدها )أمضي إلى الذي أرسؾـيفؼقل الؿسقح )

دٓلة صريحة طؾك أن فقف ( تجدوكـي، وحقث أكون أكا ال تؼدرون أكتم أن تلتوا

ؼك طؾك إرض، وبـاء طؾقِف فنن الشخص الؿسقح سقرفعف اهلل إلك السؿاء ولـ يب

 (1)الذي صؾبقه وقتؾقه لقس هق الؿسقح قطعا.

 امؽاكف معروفً لؽان ا، وكذلؽ فؾق كان الؿسقح هق الؿؼتقل لؽان مقجقدً 

-صؾبقه ووجدوه وصؾبقه وقتؾقه سقؽقكقن قد أمامفؿ قد وصؾقا إلقف، والقفقد 

ستطؾبوكـي وال لؿسقح )فؽقػ يستؼقؿ هذا مع ققل ا -طؾك زطؿ مـ يؼقل ذلؽ

 (.تجدوكـي، وحقث أكون أكا ال تؼدرون أكتم أن تلتوا

والؿسقح صادق فقؿا يؼقل، لـ يؽذب طؾك الـاس، ٕن الؽذب صػة 

 إكبقاء أن يتصػقا هبا. كرديئة، حاش

فؽالم الؿسقح ٓ يتحؼؼ إٓ بقاحدة مـ اثـتقـ، إما أن يخرب  وبعبارة أخرى

ؿ يطؾبقكف وٓ يجدوكف، ثؿ تتبقـ الحؼقؼة يف أهنؿ الؿسقح بخرب كاذب، وهق أهن

 ه، وهذا مستحقؾ ٕن الؿسقح لؿ ولـ يؽذب.وصؾبقه ووجد
                                 

اهلل،  ( دلقؾ صريح طؾك أكف رسقل مـ طـدأمضي إلى الذي أرسؾـييف ققل الؿسقح ) فائدة: (1)

 ولقس ابـ اهلل كؿا ُيؼال.
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ا، فطؾبقه ولؿ يجدوه، وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ برفعف أو يؽقن الؿسقح صادقً 

ا مـفؿ أكف إلك السؿاء، وحؾقل شخص آخر مؽاكف يشبف الؿسقح، فؼتؾف القفقد ضـًّ 

 هق الؿسقح.

 أة لقست مستغربة طؾقفؿ، فؼتؾ إكبقاء والـُؿصؾِحقـ هق دأهبؿ.وهذه الجر

قف الؼرآن، كالم اهلل  وهذا الؼقل هق الحؼ الذي ٓ مِرية فقف، وهق الذي صدَّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿الؿحػقظ، قال اهلل يف الؼرآن 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[158، 157]الـساء:  ﴾ں

 فالحاصؾ مـ هذا كؾف أن الؿسقح لقس هق الؿؼتقل، بؾ الؿؼتقل شخٌص 

آخر، وأما الؿسقح فرفعف اهلل إلقف يف السؿاء، يف معجزة طظقؿة، وكرامة رفقعة، لؿ 

 تحصؾ لـبل قبؾف، فلطزه اهلل وخذل أطداءه.

أن ( أن الؿسقح قال ٕتباطف قبؾ رفِعِف 31: 16كؿا جاء يف إكجقؾ يقحـا ) .19

ُف ٕطدائف الذيـ يريدون قتؾف، وأكف هبذا سقؽقن قد ــؾِؿَ ـ، وأكف لـ ُيْس اهلل معه

اكتصر طؾقفؿ، وأكف سقغؾب العالؿ، وهذا الـص يثبت أن اهلل أوحك إلقف طـ 

صريؼ الـَؿـَؾـؽ جربيؾ أن اهلل سقـجقف مـفؿ، كؿا أن هذا الـص يـسػ 

ؾب مـ أساسفا، ويثبت طؼقدة الرفع إلك السؿاء  دون أن يؿسقه طؼقدة الصَّ

ا طؾك ا مصؾقبً بلذى، وإٓ فؽقػ يؽقن قد غؾب العالؿ مع كقكف مغؾقبً 
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 خشبة؟ هذا ٓ يستؼقؿ مع هذا!

 ا.وهذه هل العؼقدة الصحقحة التل قررها الؼرآن ٓحؼً 

ا طؾك الـجاة مـ الؼتؾ، حريًص كان ا، وهل أن الؿسقح وهـا فائدة لطقػة جدًّ 

ا، إذ لق كان كذلؽ ٕسَؾَؿ كػسف لؾقفقد  مخؾًص ا وٓمؿا يدل طؾك أكف لؿ يؽـ فاديً 

لتتحؼؼ طؼقدة تؽػقر الخطقئة والصؾب التل تـص طؾقفا الؿسقحقة الؿعاصرة، 

 وَلـَؿا حاول الػرار مـفؿ وآستخػاء مع أمف يف الجؾقؾ وغقرها.

  

الحؼ الذي ٓ شؽ فقف أن الؿسقح لؿ ُيصؾب ولؿ يؼتؾ، بؾ رفعف اهلل إلقف  .21

اهلل سبحاكف وتعالك  قالفكؿا هق، وحؿاه مـ اإلهاكة، وهذا هق الؼقل الذي 

ڃ چ ﴿قهنؿ. قال اهلل يف الؼرآن ئيف الؼرآن، وهق خالؼ الخؾؼ والعؾقؿ بش

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ک ک گ گ

 

ا طؾك ( أن الذي كان معؾؼً 34/  15« )متك»إكجقؾ قد جاء يف  ففنن ققؾ إك

 َؿ شبؼتـل؟(ـخشبة الصؾقب قال طـد مقتف )إيؾل، إيؾل، لِ 
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 َؿ تركتـل.ـ، لِ إلـٰفل، إلـٰفلأي: 

 فؿـ الذي قال ذلؽ؟

ق الشخص الؿصؾقب ا، وهق أن الذي قال ذلؽ هفالجقاب سفؾ جدًّ 

الذي ألؼك اهلل طؾقف شبف الؿسقح، فلخذوه وصؾبقه وقتؾقه ودفـقه، ولقس هق 

ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃ چ ﴿الؿسقح كػسف، كؿا قال اهلل يف الؼرآن 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .﴾ڱ ں
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 ةـؿـاتــوخ ةـالصـخ

 ةـؿـاتــوخ ةـالصـخ

تصح يف العؼقل وٓ يف تبقـ مؿا سبؼ أن طؼقدة صؾب الؿسقح ٓ 

د والشخص الؿسقحل ومخالػة لؾؿصادر اإلكجقؾقة، الؿـطؼ،  الـُؿـَتـَجـرِّ

تػؽقر وترك تؼؾقد الؿجتؿع  باستؼاللقةلق فؽر يف قرارة كػسف لؿعرفة الحؼ 

 .ا فنكف لـ يؼبؾ هذاجاكبً 

ؿؼدس يف ديـ ـؾق أن الشخص الؿسقحل قرأ الؼرآن )الؽتاب الكذلؽ ف

هؽذا بدون دٓلة  يرتكفؿت لف الحؼقؼة، فنن اهلل رحقؿ بعباده، لؿ اإلسالم( لتبقـ

ا، وإرشاد، فنكؿا لؿا تحرف ديـ الؿسقح بعد رفعف إلك السؿاء أرسؾ كبقف محؿدً 

وأكزل طؾقف الؼرآن لقؽقن كتاب هداية وإرشاد لؾـاس كؾفؿ، وبقـ فقف أن الؿسقح 

ؾ أن يؿسف إذى، كعؿ، رفعف ـ، بؾ رفعف اهلل إلقف قبلؿ ُيصؾب ولؿ يؼتؾ ولؿ ُيفَ 

اهلل إلقف يف معجزة سؿاوية رباكقة لؿ تحصؾ لـبل قبؾف، وحؿك كبقف العظقؿ مـ 

اإلهاكة والؼتؾ، وهذا هق الؿقافؼ لؾعؼؾ، والالئؼ بؼدر الؿسقح ومؽاكتف، بلن 

يرسؾف اهلل إلك بـل إسرائقؾ ثؿ يحؿقف مـ اإلهاكة وإذى بحقلف وققتف، ٕكف ققي 

 حؿد هلل طؾك كعؿة الؼرآن، وكعؿة وضقح الحؼ والقصقل إلقف.غالب، فال

 كسلل اهلل الفداية لؾصقاب، والسالمة مـ ألقؿ العؼاب.
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 بطالن طؼقدة تقارث الخطقئة إولك األول:

 اا وُمـَخـؾًِّص بطالن طؼقدة أن اهلل بعث الؿسقح فاديً  الثاين:

 بطالن طؼقدة صؾب الؿسقح لثالث:ا

 إثبات أن البشر يقلدون بريئقـ مـ الذكقب الرابع:

 اا وُمـَخـؾًِّص ا، ولقس فاديً ا ومعؾؿً أن اهلل بعث الؿسقح كبقًّ  الخامس:

 أن اهلل رفع الؿسقح إلقف يف السؿاء قبؾ أن يؿسف أدكك أذى السادس:

****** 

 كل هذه اإلثباتات بداللة

 جلديد، وادنطق، والتاريخ، والقرآن الكريمالعهد القديم، وا

****** 

ويف الختام، كدطق اهلل فـؼقل: الؾفؿ اجعؾـا مػاتقح لؾخقر، مغالقؼ لؾشر، 

 ا.ف محؿد وطقسك ومقسك، وسائر أكبقائف، وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقرً ئوصؾك اهلل طؾك أكبقا

 الؾفم هل بؾغت، الؾفم فاشفد
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 والحؿد هلل رب العالؿقن

 

 ادًلف: ماجد بن سلوامن
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66966565966763 
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  أيتفا الدكتقرة .... ٓ تسبل اإلسالممفاًل  .12

 حقار طؾؿل هادئ مع الؼساوسة .13

 إلرهابمققػ اإلسالم مـ ا .14

15. Who Deserves to be Worshipped? 

16. Eleven facts about Jesus 

17. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.saaid.net/The-clear-religion
http://www.saaid.net/The-clear-religion


wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




	Blank Page
	Blank Page



