
 46 –سلسلة اإلسالم الصايف 

www.saaid.net/kutob 

 
 

 

 المعصية – «توارث الخطيئة»أربعون دليال على بطالن  عقيدة 
 األولى

 «صلب المسيح»وعقيدة 

************* 

 داللة العهد القديم، والعهد الجديد، والمنطق، والتاريخ

 :على

  (عشرون دليال) –بطالن عقيدة توارث الخطيئة 
  (عشرون دليال)- وبطالن عقيدة صلب المسيح 

 وإثبات أنهما خرافيتان، وليستا حقيقيتين

************* 

 «أربعون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفين والمثقفات فقط»

************* 
ماجد بن سليمان: تأليف  

  هجري1438مجادى األوىل، 

  ميالدي2017املوافق فرباير، 



٢ 
 

ـٰن الرحيم  بسم اهللا الرمح

  أما بعد:، والصالة والسالم بل مجيع األنبياء واملرسلني، احلمد هللا رب العاملني

 اخلطيئة توراث منطقية لعقيدةمناقشة 

ين إن اجاس ف .١ بَــَويهمتناسلوا من ذريا
َ
ليس هلم ذنب  إىل يوم القيامةآدم وحواء  ة أ

ُ فإنهم لم يَ ، من الشجرةأبيهم آدم يف أكل أصال  شاركوه يف أمروا أباهم بذلك ولم ي
 من حاشاه – لاكن ظاملالو أن اهللا سيؤاخذ البرش بذنب أبيهم فوبناء عليه ، األكل

 ؟لم يفعلوهذنبا  نلوفبأيِّ حقٍّ يتحمَّ ، يتسببوا يف ذلك اخلطأ أصالألنهم لم ، - ذلك

َه أن اهللا ومن ذلك من املعلوم أن اهللا  األسماء احلسىن والصفات الُعليا، و نَــزَّ
 قال اهللا تعاىل: عن الظلم كما  نفسه

ما فال  إ حرمت الظلم بل نفيا عبادي  وجعلـــــتُه بينكم ُمـَحـــرَّ
  ١موا.ـتظالَ 

من القبائح اليت  يُــــعـــتـــبـــرغريه  اإلنسان ذنَب  حتميَل إن ف وبناء عليهِ  .٢
لو أن ف، بذلك(وهو اهللا) وصف رب البرش  فكيف يليُق ، يتــــرفَّع عنها البرش

ـلأحدا من اجاس  ٍ تِبعاِت آخر  اشخص َحـمَّ هُ ارتكبه  خطأ ر ــبِ ــــــتُ ـــالع جدُّ
ِ ، ظلماذلك  هِ ألن األول لم يكن متسببا يف خطأ ، عاتهيُـحمَّل تبِ  فبأيِّ حقٍّ ، جدِّ

فبأي ، جده ذلك اخلطأ بل سطح األرض ملا ارتكب اموجود يكنلم كيف وهو 
 حقٍّ يتحمل ذنبه؟!

فكيف يليق ، فه والظلمــــيعترب من السَّ ت مؤاخذة اإلنسان بذنب غريه فإذا اكن
ي هو ، بذلك اهللاوصف  وهو ، العادلني وأحكم احلاكمني وأرحم الرامحنيأعدل ا

 ؟!العليم اخلبري سبحانه وتعاىل

  نفسنا بصفات الكمال؟أ صَف وصف اهللا بأوصاف اجقص وونُـحــِسن أم أننا 
                                                            

  ) عن أ ذر الغفاري ر اهللا عنه.٢٥٧٧رواه مسلم ( ١
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  عنده ذرة من ِعلم.خقل يقو  الوهذا ، من اهللاأن البرش أعدُل مقت هذا الالكم 

ي يقال أيضا: طاملا أن .٣ لُه اهللافلماذا لم ، ل اخلطيئة هو آدمــــعَ ـــــفَ  ا مهمة  حُيمِّ
لها املسيحَ  ،اخلطيئةتكفري   ؟ِعوضا عنه وُيـَحـمِّ

  يف هذا؟والعدل أين املنطق 
هذا هو مقت العقل  ؟يف حينه وانتىه املوضوع صلب آدم بدل املسيحِلـَم لَـم يُ 

 والعدل واإلنصاف.
يضع األمور ، ألنه خدل رحيم حكيمأصال أن يفعل اهللا هذا  يمكنال واجلواب: 
  مواضعها.

نب متاكفئة املنطق وكذلك فإن من مقت  .٤ العدل واإلنصاف أن تكون كفارة ا
نب، وهذا مبدأ متفق عليه بني العقالء، فلو أن إنسانً  نب، كيًّا اكن ذلك ا  امع ا

لاكنت الكـــــــــفارة دفع مبلغ مايل معني، أو  - مثال – قــــطع إشارة مرورٍ 
 .وجزيةحبس ملدة 

ُه  هدفع لك ما يملك أو حبس عقوبة املخطئأما أن تكون  مدى احلياة فهذا ال يُِقرُّ
ـٰيهقانون    برشي. وال إل

نب وبني الكفارة أن تكون  إذا تقرر هذا فهل من العدل والرمحة واحكاكفؤ بني ا
شجرة أن يُصلب املسيح ويتعذب وُيهان وُيبصق يف وجهه الكفارة أكل آدم من 

 ويوضع الشوك بل رأسه؟
  يرتفع عنه أق البرش، فكيف يصح نسبته إىل رب البرش؟ هذا القدر من العقوبة

، بل رفعه اهللا أصال سلمني أن املسيح لم يصلب ولم يقتلهذا مع اعتقادنا حنن امل
هود بقتل ه يف السماء ملا همَّ ا ال ألجل احكوضيحه، وإنما ذكرنا إ  .ذلك تَـنَـزُّ

نب وكفارته أن يتحمل باليني يقال كذلك:  هل من العدل والرمحة واحكاكفؤ بني ا
 البرش ذنب أبيهم األبعد (آدم) منذ بدأ اخلليقة إىل يوم القيامة؟

ء أبدا، وحاشا اهللا أن  ء، وليس من العدل يف  هذا املبدأ ليس من الرمحة يف 
 .البرشيوقَِعُه بل 
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ع يعترب من الغلظة والقساوة اليت ال كذلك ف .٥ نوب بل األطفال الــرُّضَّ إن إيقاع ا
فكيف يليق نسبة هذا إىل ، وتعترب من اجلرائم البرشية يف قانون البرش، تليق بالبرش

 ؟ وهو اهللا رب البرشاملسيح، اليت تلقاها من  رشيعة

  خرٌي من اهللا وأرحم منه؟! تعاىل اهللا عن ذلك. البرشأم أن 

نب  .٦ ـَ  –بطبيعته  –ا ــــعل شيئا ء اكتسبه اإلنسان بما عملت يداه، ألنه فـ
نب حيصل ااكن مـنهيا عن فعله، أو ترك شيئا اكن مأمورا بفعله، وليس اكتساب 

 الوراثة!ب

نب؟  .٧ نوب ينتقل بالوراثة، فلماذا لم تتوارث البرشية إال هذا ا  لو اكن اكتساب ا

نوب، فلماذا هذا  وأجدادنافآباؤنا  بل مر العصور والقرون إىل يومنا هذا يفعلون ا
نوب؟! ي توارثته البرشية لكهم دون غريه من ا ات هو ا نب با  ا

ر اخلطيئة حقيقة فعال  عقيدة اكنتلو  .٨ لاكن يكيف املسيح أن يدعو اهللا أن يُـَكـفِّ
 .األمرعن البرش هذه اخلطيئة وينتيه 

 يعتقدون أن املسيح ابن الرب؟ ٢واجصارى السيما، فلماذا لم حيصل ذلك

سيطلب من اهللا سبحانه اخلطيئة تنص بل أن عي  توارث عقيدةلو اكنت 
ي  وتعاىل ويدعوه (بل افرتاض حصول  وارثوهــــــــتألن يغفر للناس ذنبهم ا

اجاس كعضهم أمر  دخءلاكن هذا احكرصف مقبوال، فإن  ؛توارث الــــخطيئة)
                                                            

ووجه تسميتهم بهذه التسمية  ،وهم أتباع عي ابن مريم ،اجصارى هم املعروفون اآلن باملسيحيني٢
  هو تنارصهم فيما بينهم.» نصارى«

ين وصفوا أنفسهم بذلك ـوا بذلك تبعا للحواريني ا من كما قال عي عليه السالم:  ،وقيل إنهم ُســــمُّ
  .أنصاري إىل اهللا قال الــــحواريون حنن أنصار اهللا

ـوا  ـوا  ،بفلسطني» نارصة«بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال هلا وقيل إنهم ُســــمُّ وقيل إنهم ُســــمُّ
  عي خرج منها.بذلك ألن 

 ويه صفة مدح وثناء. ،أصلها من اجرصة» نصارى«وبل لك حال فلكمة 
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مطلوب، فهذا يدعو اهللا أن يسامح هذا ويغفر  ذنوبه، وهذا يدعو اهللا أن يوفق 
هذا يف االمتحان، وهذا يدعو اهللا أن يُدِخل ذاك اجلنة، وهكذا، أما أن يقتل 
ي حيبه  غفر اهللا للناس فهذا ترصف ال عالقة  باملغفرة، وما ا اإلنسان نفسه 

 ؟!وجيعله سببا للمغفرة فاهللا يف هذا احكرص

نيه املوضوع؟ السيما يقال أيضا:  .٩ ملاذا لم يغفر املسيح هذه اخلطيئة بنفسه 
 واملسيحيون يعتقدون بأنه هو الرب.

يفسه هذا اإلذالل اَكــــِشع املسيح جإذالل ملاذا تطلبت مغفرة اخلطيئة  ال  ا
للشوِك بل  ووضعٌ  ِة،اخلشببل  وصلٌب  ،وبصٌق بل الوجه ،تتقبله اكهائم (قتٌل 

 املسيح أن حيصل  ذلك). حاشارأسه). (

كون املسيح لم يغفر اخلطيئة يلزم منه أنه ليس هو الرب، أو أن اخلطيئة خرافة إن 
هما غري صحيح، ال املسيح رب، وال اخلطيئة حقيقية، يوليست حقيقة، أو أن لك

اهللا آلدم يف حينها ملا طلب من وهذا هو احلق؛ فاملسيح برش رسول، واخلطيئة غفرها 
 ربه املغفرة.

وهذا اعتقاد ، ة والعدلن وهما الرمحان عظيمتايؤمنون بأن اهللا  صفت اجصارى .١٠
 ىل.احلسىن والصفات العُ  األسماءاهللا   ألن، صحيح ال غبار عليه

العدل حتقيق  أنفهم يعتقدون ، غري صحيح تطبيقاالعدل  ةصف يطبقونولكنهم 
ـٰيهاإل اليت ارتكبها  األوآدم وذريته بل خطيئته عاقب مجيع ذرية حيصل بأن تُ  ل

هذا هو اعتقادهم ، ويه األكل من الشجرة، اجلنةد بسببها من رِ ــــآدم نفسه وطُ 
 .همهم ملقت العدالة الربانيةوهذا هو فَ 

ذنبا ريث البرش فإن العدل بمفهومه اللغوي ال حيصل بتو، غري صحيحوهذا االعتقاد 
  ، أين العدل يف هذا؟لم يعملوه إطالقا

تصح ثم إن هذا الفعل ال تصح نسبته ألحد من البرش ملا فيه من مغالطات فكيف 
  لرب البرش؟!نسبته 
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صلب املسيح تتحقق به العدالة  أنيضاً أيعتقدون بل اجصارى ، ليس هذا فحسب
هاإل ـٰ  !يف العقاب يةل

ـٰهاإلالرمحة ما أ عن طريق تكفري ذنوب البرش إال ال تتحقق  فيعتقدون أنها يةل
  .بزعمهم -واإلهانة الفظيعة ت لب نفسه وعرضها للموبفضل املسيح ملا َص 

 !أين الرمحة يف هذا باهللا عليكم؟
احكطبيق الصحيح ملبدأ الرمحة يكون برمحة اجلميع، املسيح وغريه من البرش، وليس 

  بأن يغفر للبرش بل حساب كرامة املسيح!

يقدر ، تقاد أنه اهللا رحيم خدل حكيمـــــــمع اعقلبا وقاكا هذا االعتقاد يتناقض 
  العفو، وحيب العفو، ويرحم عباده، وحيب جناتهم. بل

لو افرتضنا أن عقيدة توارث اخلطيئة صواب؛ فأيُّ طائفة من اجصارى يه املستحقة  .١١
ك أم  األرثوذكس أم الربوتستانت أم حككفري هذه اخلطيئة؟ هل يه طائفة الاكثو

 الـَموارنة أم ماذا؟!
من املعلوم قطعا أن لك طائفة تنظر إىل األخرى بل أنها طائفة ضالة، وربما تعتربها 

ن األو من أتباع هذه اكفرة خارجة عن دين املسيح أصال، فإذا اكن هذا حقا فمَ 
 الفرق بتكفري اخلطيئة عنه ح حيدد مساره من اآلن؟

أن خطيئة أبينا آدم لم يغفرها اهللا، وأنـــــها  – جمرد افرتاض – افرتضنالو إننا  .١٢
فإن ؛ بل لك إنسان أن يُطهر نفسه منهاانتقلت عرب األجـيال وتوارثها اجاس، وأن 

نب بنفِسهِ فرد  أن يقوم لك عدل اهللا يقت َّ ، وال يعتمد بمهمة احكخلص من ذلك ا
املسيح عي ابن مريم أو غريه، فإن اهللا رشع هو  ذلك الغريبل غريه، سواء اكن 

األديان ليك يعمل اجاس بأنِفسهم ويقوموا بالعالقة املبارشة بينهم وبني خالقهم 
فإن اهللا لم يرشع ذلك، ورازقهم وهو اهللا، أما أن يعمل عنهم غريهم باجيابة عنهم 

 زقهم.لعبودية منهم هللا خالقهم وراحتصل األنهم إن فعلوا ذلك فلن 
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 الـُمثبتة كطالن عقيدة توارث اخلطيئة األدلة اجقلية

نك لو قرأت األناجيل األربعة والرسائل اخكالثة والعرشين امللحقة بها من أوهلا إىل إ .١٣
أن اجاس ال حيتمل احكأويل  واضح ورصيح نصٍّ تماما من  ةخاها نآخرها لوجدت أ

  يف حينها. توارثوا خطيئة أبيهم آدم وأن اهللا لم يغفرها

بعهديه الـمتوافرة بيد اجصارى  اإلجنيلية املراجعإن بل بل العكس من ذلك، ف .١٤
نب ، فحسب حياسب بل ذنبه اإلنسانتدل بل أن القديم واجلديد  ى ا وال يتعدَّ

نب إىل غريه فذنب أبينا آدم لم  فبناء بل ذلك، ال أبناءه وال غريهم، صاحب ا
 بذلك عقيدة توارث اخلطيئة.فبطلت ، ينتقل ألبنائه

  ):٢٠-١٨/١٩يف سفر حزقيال (ف

وأنتم تقولون: ملاذا ال حيمل االبن من إثم األب ؟ أما االبن فقد فعل حقا وعدال. «
 .مجيع فرائ وعمل بها فحياة حييا َظ فِ ـــحَ 

واألب ال حيمل من إثم ، االبن ال حيمل من إثم األباجفس اليت ختطئ يه تموت. 
  .»الرشير عليه يكون رُّ ــــوشَ ، اكار عليه يكون رُّ ـــ. بِ االبن

  ):٢٤/١٦( احكثنيةسفر و 

  .»لك إنسان خبطيئته يقتل، وال يُقتل األوالد عن اآلباء، ال يُقتل اآلباء عن األوالد«

ل بل لو اكنت حقيقية أن هذه العقيدة  توارث اخلطيئةومن أدلة بطالن عقيدة  .١٥
ين جاءوا األنبياء  ذلك إبراهيم وإسحاق ويعقوب مثل ، وقبل مو قبل املسيحا

، ولقالوا ألقوامهم: آمنوا باملسيح أنه ويوسف وغريهم من أنبياء بين إرسائيل وغريهم
ذهبوا إىل اجلحيم، بينما تمن اخلطيئة وال  حكتخلصواهو الفادي والـُمـَخـلِّص 
نت هذه العقيدة حقيقية كينوها ولو اك، إطالقا عنهمالواقع أن هذا غري مذكور 

 فإن، ملا فيه خري هلمأقوامهم  يه إرشاداألنبياء وظيفة من املعلوم أن للناس، ألنه 
 بيان طريق اججاة من اجار ألقوامهميه ووظيفتهم ، األنبياء مـرسلون من عند اهللا

ة ئاخلطيوال جيوز هلم إخفاء عقيدة ، ليسلكوه وبيان طريق الوصول للجنة، جتنبوه
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السيما واجلهل بها سبب للهالك األبدي الرسمدي يف ، إطالقا –لو اكنت حقيقية  –
 ؟ وإال فما اهلدف من إرساهلمنار جهنم، 

 هوما : القساوسة املخدوعني بهذه العقيدة كثريا وهو رَ ــــيَّ ــــحَ  وهنا يأ سؤال
ينوضع اجاس   خشوا قبل املسيح بل مدى قرون كثرية؟ ا

كيف ف، ألنهم اكنوا قبلهمن اخلطيئة صهم خلِّ ـأنه مُ ب باملسيحهم ما آمنوا 
  ؟املزعومةاخلطيئة  منإذن  نيتطهروس

  ؟بالضبط مصريهمأم ما هو ، للجحيم سيذهبونلك من جاء قبل املسيح  أم أن

ماذا تأخر الرب يف لو اكنت اخلطيئة األو ُمتَوارثة فعال عرب القرون، فلِ كذلك، ف .١٦
 !املسيح خملصا لك تلك املدة؟إرسال 

لو اكنت عقيدة اخلطيئة حقيقية ألرسل اهللا املسيح فورا بعد آدم، أو خالل وقت 
تحرر اجاس منها، وال يتوارثوها، هذا هو مقت صفة الرمحة اليت يتصف  آدم، 

ا لم يُكن ذلك تبني أن هذه العقيدة وهمية، ليس هلا أصل أبدا.  بها الرب، فلمَّ

تقرير أن اهللا أرسل املسيح رسوال وُمَعلِّما، وليس يف املصادر اإلجنيلية جاء  لقد .١٧
ل اكٍف جقض هذه العقيدة وإثبات أنها خرافةفاديا وخملصا،  وذلك يف ، وهذا د

  ):٢-٣/١إجنيل يوحنا (
 .اكن إنسان من الفريسيني اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود

: يا مُ  ال وقال  ، املِّ ـــعَ م، نعلم أنك قد أتيت من اهللا مُ لِّ ـــعَ هذا جاء إىل يسوع 
  .ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات اليت أنت تعمل إن لم يكن اهللا معهألن 

هود للمسيح: ( فقول ا)، ملِّ ـــعَ م، نعلم أنك قد أتيت من اهللا مُ لِّ ـــعَ يا مُ رئيس ا
هود  ، ألن الرسول يُعلِّم اجاس رسوال ومعلمافهنا تقرير أن املسيح أرسله اهللا إىل ا

هم ما أرسله اهللا به من العلم، ومن املعلوم أن املسيح قد علَّم اجاس  ين أرسل إ ا
  اإلجنيل، ودهلم بل اخلري.
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هود للمسيح إنه جاء فاديا، أو ُمـَخـلِّـصا، أو إنه ابن اهللا، أو إنه  ولم يقل رئيس ا
  بني مجاهري املسيحيني. هو اهللا، وال غري ذلك من األقوال السائدة

هودي بل الكمه، ولم يقل  إنك خمطئ يف الكمك، ولو اكن  واملسيح أقَــرَّ هذا ا
هودي ح الكمه، ألن هذه وظيفته يف الكمه العرتض عليه املسيح وصحَّ  اخمطئ هذا ا

 َكـُمـَعــلِّم، ويه أن يُِقرَّه بل الصواب، ويصلح  اخلطأ، وإال لم يكن معلما بل
  احلقيقة.

املقدس املحفوظ وهو مواضع من كتابه  عدةن اهللا يف ـقد بيالكريم:  القارئأيها  .١٨
جازى ـفإذا اكن يوم القيامة تُ حيمل حسناته وسيئاته، لك إنسان (القرآن الكريم) 

 .لك نفس بما كسبت
بعمله يوم  نسان مرتهنٌ إلك أن قال اهللا تعاىل ﴿لك نفس بما كسبت رهينة﴾، يعين 

 اال يؤاخذ اهللا أحد، وخقبه اهللاإن فعل خريا جازاه اهللا خريا، وإن فعل رشا القيامة، 
 ، وهذا هو مقت العدل واإلنصاف.بذنب غريه

  .هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبتال يكلف اهللا نفسا إال وسعها تعاىل  اهللاوقال 
  .ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره * تعاىلوقال اهللا 

َلرْيَ  وقال تعاىل 
َ
ٍء  اهللاقُْل أ ْ َ بيِْغ َربًّا َوُهَو رَبُّ لُكِّ 

َ
َوَال تَْكِسُب لُكُّ َغْفٍس إِالَّ أ

ْخَرٰى  وِْزرَ  َعلَْيَها َوَال تَِزُر َوازَِرةٌ 
ُ
رِْجُعُكْم َفيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم ـــــُعمَّ إِىَلٰ َربُِّكم مَ أ

  .ِفيِه خَتْتَِلُفون
َوَال تَِزُر ِن اْهتََدٰى فَإِغََّما َفْهتَِدي ِجَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَإِغََّما يَِضلُّ َعلَيَْها موقال تعاىل 

ْخَرى وِْزرَ  َوازَِرةٌ 
ُ
ٰ َغبَْعَث رَُسوالَوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  أ َّ   .ننَِي َح
، والِوزُر نفس أخرى إثم حمل نفٌس تتال أي:  وازرٌة وزر أخرى رُ ال تزِ ومعىن قو 

  هو اإلثم، بل لك نفس تتحمل ما فعلته من إثم.

ووعدنا باملغفرة إن ، املغفرة إذا حنن أذنبنامنه طلب أن ناهللا  علَّمناقد كذلك ف .١٩
كون االتصال ، لك هذا حكحقيق العبودية  سبحانه وتعاىل، كنا صادقني يف ذلك و

يطلب اهللا من نبيه عي إطالقا قتل نفسه حككفري خطايا ولم ، بيننا وبينه مبارشا
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، الغفور، فهذا االعتقاد يتناىف مع صفات اهللا سبحانه وتعاىل (الرحيم، اجاس
 ).العادل، احلكيم، احكواب

نوب  اجاستعاىل يف القرآن يف حث اهللا قال  يَن بل احكوبة من ا ِ
َّ قُْل يَا ِعبَاِدَي ا

نُفِسِهْم َال َيْقنَُطوا ِمن رَّمْحَِة 
َ
فُوا بَلَ أ رْسَ

َ
يًعا إِنَُّه ُهَو  اهللاإِنَّ  اهللاأ نُوَب مَجِ ُّ َفْغِفُر ا

ِييَُكُم الَْعَذاُب ُعمَّ 
ْ
ن يَأ

َ
ُ ِمن َقبِْل أ َ ْسِلُموا 

َ
نِيبُوا إىَِل َربُِّكْم َوأ

َ
َال  الَْغُفوُر الرَِّحيم * َوأ

ِييَُكُم الَْعَذاُب 
ْ
ن يَأ

َ
بُِّكم مِّن َقبِْل أ ُْكم مِّن رَّ َ

نِزَل إِ
ُ
ْحَسَن َما أ

َ
ون * َواتَِّبُعوا أ تُنرَصُ

تَا بَلَ َما فَرَّطُت يِف َجنِب اهللاَِّ َوإِن  ن َيُقوَل َغْفٌس يَا َحرْسَ
َ
نتُْم َال تَْشُعُرون * أ

َ
َنْغتًَة َوأ

اِخِرين  نَّ ُكنُت لَِمَن السَّ
َ
ْو َيُقوَل لَْو أ

َ
ْو َيُقوَل ِحنَي  اهللا* أ

َ
ِ لَُكنُت ِمَن الُْمتَِّقني * أ َهَدا

بَْت بَِها  ِ فََكذَّ ُكوَن ِمَن الُْمْحِسننِي * بىََلٰ قَْد َجاَءتَْك آيَا
َ
ًة فَأ نَّ يِل َكرَّ

َ
تََرى الَْعَذاَب لَْو أ

يَن َكَذبُوا بَلَ اهللاَِّ وُُجوُهُهم َواْستَْكرَبَْت َوُكنَت ِمَن الاَْكفِِرين * َوَيوْ  ِ
َّ َم الِْقيَاَمِة تََرى ا

َقْوا بَِمَفاَزتِِهْم َال  يَن ايَّ ِ
َّ ِّ اهللاَُّ ا ِين * َوُينَ لَيَْس يِف َجَهنََّم َمثًْوى لِّلُْمتََكربِّ

َ
ٌة أ ْسوَدَّ مُّ

وُء َوَال ُهْم حَيَْزنُون ُهُم السُّ   .َفَمسُّ

ين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا وقال اهللا تعاىل يف وصف املؤمنني  وا
نوبهم  نوب إال اهللاهللا فاستغفروا  ولم يرُصوا بل ما فعلوا وهم  ومن يغفر ا

يعلمون * أوحك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات جتري من حتتها األنهار ونِـْعـم 
  .أجر العاملني

وأحس ، أو غري ذلك)، مخر رشَب ، زنا، اكذب، نسان ذنبا (رسقةفإذا ارتكب اإل
نب ورغب يف احكوبة فـــــــــما عليه إال أن يطلب من اهللا الـمغفرة ويكون  با

نب، بأن يعزم بل عدم العودة، صادقا يف ذلك ، ويكون نادما بل ارتكاب ا
نب بل ، سيفرح بتوبته فإذا حتققت هذه الرشوط اخكالثة فإن اهللا، وُيقِلع عن ا

ل سيئاته إىل حــــسنات يفرح بإقباهلم ، ألن اهللا رحيم بعباده، سيُبدِّ
قال اهللا يف ، ولو اكنت ذنوبهم مثل اجلبال، وحيب أن يغفر هلم، عــــــــــليه
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إال من تاب وآمن وَعـِمل َعـِمال وقال ، واهللا يريد أن يتوب عليكمالقرآن 
 .سيئاتهم حسناتهم واكن اهللا غفورا رحيما صاحلا فأوحك يُبدل اهللا

ي ال شك فيه أن و .٢٠ من  والبرشُ ، مثلنا وأمنا حواء برشٌ ، مثلنا آدم برشٌ  نااأباحلق ا
 ؛وأكال من الشجرة اليت نهاهما اهللا عن األكل منهافلما أخطآ ، طبيعته اخلطأ

تبق ولم ، املوضوعوانتىه هما ـلاهللا فر ـــــفغوتابا إىل اهللا هما ــــــــاستغفرا رب
ثم موت  ما عرب األجيال والقرونذريته انتقاهلا إىلفضال عن ، اخلطيئة يف ذمتهما

حصل تكفري اخلطيئة واملصاحلة بني اهللا وبني خلقه كما ، املسيح بل الصليب 
ي ووليس هللا حاجة يف هذا، ، ٣هذا لكه من حتريف بولس يف دين املسيحيقولون،  ا

ما تقدم، ِمن أن اهللا غفر آلدم وحواء وانتىه املوضوع يف هو تقرره رشيعة اإلسالم 
حينه، وليس هناك ذنب موروث، وليس هناك عداء بني اهللا وبني خلقه بسبب هذه 

 اخلطيئة.

لك قصة أبينا آدم ملا أكل من الشجرة فصل خمترص مفيد يف بيان  ثم مغفرة اهللا 
نب، كما وردت يف القرآن    الكريما

بعينها من أشجار  شجرةٍ ثمار عن أكل أمنا حواء آدم وزوجته أبانا ثناؤه  نىه اهللا جلَّ 
 ألن، كال منهاخطآ فأفأ، فأغواهما الشيطان باألكل منها، دون سائر أشجارها، اجلنة

ثم تابا وطلبا من اهللا املغفرة ، البرش بطبيعتهم غري معصومني عن الوقوع يف اخلطأ
بل توبة من أخطأ منهم ـــــــــــــيق، ألن اهللا رحيم بعباده، ذنبهما فغفر اهللا هلما

فمحا اهللا عنهم ، فإنه يعلم منهم طبيعة اخلطأ ألنه خلقهم غري معصومني، ثم تاب
  وانتىه األمر حبمد اهللا.، ذنبهم

قُلْنَا يَا آَدُم وقال اهللا تعاىل ﴿، وقد جاء ذكر قصتهما يف مواضع من القرآن الكريم
نَت َوَزوُْجَك اجْلَنََّة َوالُكَ ِمنَْها رََغًدا حَ 

َ
َجرَ  هذهيُْث ِشئْتَُما َوَال َيْقَرَبا اْسُكْن أ َة الشَّ

                                                            
 –عقيدة اخلطيئة األو  –ِذكــُر تفصيٍل مفيد يف دور بولس يف إدخال هذه العقيدة  ٢٢سيأ يف نقطة رقم  ٣

  بعد رفعه إىل السماء. يف دين املسيح
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الِِمني ا اَكنَا ِفيِه َوقُلْنَا اْهِبُطوا *  َفتَُكونَا ِمَن الظَّ ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
يَْطاُن َقنَْها فَأ َُّهَما الشَّ َزل

َ
فَأ

رِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع َنْعُضُكْم ِكَْعٍض َعدُ 
َ
بِِّه  َفتَلىَقَّ حني *  إىلوٌّ َولَُكْم يِف اْأل آَدُم ِمن رَّ

اُب الرَِّحيم تِيَنَُّكم *  لَكَِماٍت َفتَاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو احكَّوَّ
ْ
ا يَأ يًعا فَإِمَّ قُلْنَا اْهِبُطوا ِمنَْها مَجِ

يَن *  َوَال ُهْم حَيَْزنُونوٌْف َعلَيِْهْم ينِّ ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي فََال خَ مـــ ِ
َّ َكَفُروا َوا

ون﴾. ُ ِ ْصَحاُب اجَّاِر ُهْم ِفيَها َخا
َ
َِك أ

ٰ
وَح

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ   ٤َوَكذَّ

َوَيا ﴿قال تعاىل ، يف سورة األعرافوحواء من الشجرة  ذكر قصة أكل آدم جاءوقد 
نَت َوَزوُْجَك اجْلَنََّة فالَُكَ ِمْن َحيُْث ِشئْتَُما َوَال َيْقَرَبا 

َ
َجَرَة َفتَُكونَا  هذهآَدُم اْسُكْن أ الشَّ

الِِمني * فَوَْسوََس لَُهَما  ُبِْدَي لَُهَما َما ُوورَِي َقنُْهَما ِمن َسْوآتِِهَما َوقَاَل ِمَن الظَّ ِ يَْطاُن  الشَّ
ين *  هذهبُُّكَما َقْن َما َغَهاُكَما رَ  ِ ِ ْو تَُكونَا ِمَن اخْلَا

َ
ن تَُكونَا َملََكنْيِ أ

َ
َجَرِة إِالَّ أ الشَّ

َجَرَة بََدْت لَُهَما  ا َذاقَا الشَّ ُهَما بُِغُروٍر فَلَمَّ ِّ لَُكَما لَِمَن اجَّاِصِحني * فََدالَّ
َوقَاَسَمُهَما إِ

ْغَهُكَما َعن َسْوآُيُهَما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعلَيْهِ 
َ
لَْم أ

َ
َما ِمن َوَرِق اجْلَنَِّة َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

نُفَسنَا 
َ
ِبني * قَاَال َربَّنَا َظلَْمنَا أ يَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ مُّ قُل لَُّكَما إِنَّ الشَّ

َ
َجَرِة َوأ تِلُْكَما الشَّ

ين * قَاَل اْهِبُطوا َنْعُضُكْم ِكَْعٍض َعُدوٌّ َوإِن لَّْم َيْغِفْر َجَا َوتَرمَْحْنَا َجَُكوَغنَّ ِمَن ا خْلَارِسِ
رِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إىَِل ِحنٍي * قَاَل ِفيَها حَتْيَْوَن َوِفيَها َيُموتُوَن َوِمنَْها 

َ
َولَُكْم يِف اْأل

  ٥﴾.خُتْرَُجون

َولََقْد َعِهْدنَا إِىَلَ ﴿قال تعاىل ، ـٰهطيف سورة وأكله من الشجرة  ذكر قصة آدم جاءكما 
ُ َعْزماً * َوإِْذ قُلْنَا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدواْ آلدم فََسَجُدَواْ إِّال  َ ْد  َ َولَْم جَنِ ِ آَدَم ِمن َقبُْل فَنَ

ىَبَ * َفُقلْنَا 
َ
فَتَْشىَقَ إِّن َهَذا َعُدّو لَّك َولَِزوِْجَك فََال خُيْرَِجّنُكَما ِمَن اجْلَّنِة  يا آدمإِبِْليَس أ

نَّك َال 
َ
ّال جَتُوَع ِفيَها َوَال َيْعَرَى * َوأ

َ
ِْه * إِّن لََك أ َ

َ * فَوَْسوََس إِ َ  ِفيَها َوَال تَْض
ُ
َيْظَمأ

َكَال ِمنَْها َفبََدْت  يا آدمالّشيَْطاُن قَاَل 
َ
َ َشَجَرِة اخْلُْتِ َوُملٍْك ّال َفبىَْلَ * فَأ ُدلَّك بَلَ

َ
َهْل أ

                                                            
  . ٣٩ – ٥٣سورة اكقرة:  ٤
  . ٢٥ – ١٩: األعرافسورة  ٥
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َ اَدُم َرّبُه َفَغَوَى * ُعّم لَُهَما  َ َسوَْءاُيُهَما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمن َوَرِق اجْلَّنِة وََع
  ٦﴾.اْجتَبَاُه َرّبُه َفتَاَب َعلَيِْه وََهَدى

 رشح اآليات:

من  ُمـَعــيَّــنَــةٍ  شجرةٍ ثمار عن أكل حواء  وزوجتهآدم أبانا ثناؤه  نىه اهللا جلَّ 
ال بل اهللا لم يضع لع فإن، اهللا أعلم ما يه تلك الشجرة، أشجار اجلنة باده د

م يذكر ذلك اجيب حممد (صىل ول، ذلك يف القرآن ولم يذكر، شجرةحتديد نوع تلك ال
  . اهللا عليه وسلم) يف أحاديثه

بل و، شجرة احكني إنها وقيل، العنباكنت شجرة  وقيل، رْ ـــشجرة اكُ  إنهاوقد قيل 
، واجلهل به ال يرض، لك حال فالعلم بنوع تلك الشجرة ال يرتتب عليه عمل وفائدة

 ولو اكن يف العلم به خري ألخرب اهللا به.

ر  إِّن َهَذا َعُدّو لَّك  يا آدمَفُقلْنَا عبده آدم من إغواء الشيطان فقال ﴿ اهللاوقد حذَّ
أي إنك إن استمعت إىل الشيطان ، ﴾َولَِزوِْجَك فََال خُيْرَِجّنُكَما ِمَن اجْلَنِّة فَتَْشىَقَ 

، ثم تتعرض للشقاء، وأكلت من الشجرة فسيكون عقاب ذلك اخلروج من اجلنة
ـــــما يف اجلنة.   بالكدح والعمل يف األرض بدال أن تكون ُمــــنَــــعَّ

  إن فعل ذلك ﴿ واعدا اهللال ثم قا
ُ
نَّك َال َيْظَمأ

َ
ّال جَتُوَع ِفيَها َوَال َيْعَرَى * َوأ

َ
إِّن لََك أ

َ ِفيَها َوَال  ا فيها ال ، ﴾تَْض أي لك إن لم تأكل من الشجرة أن تبىق يف اجلنة خا
يباج، جتوع وال تعرى من اللباس وأنك ، بل تلبس كاس أهل اجلنة من احلرير وا

  أي ال يُصيبك احلر الشديد.، صيبك العطش وال تضال يُ 

ن هلما وسوس هلما وزيَّ و، فأغواه وزوجته، حسد آدم بل هذه اجعمةالشيطان ولكن 
ماألكل من الشجرة اليت  وأقسم هلما أنه ناصح هلما يف ، اهللا علهما األكل منها حرَّ

مكر بِ ، وهو اكذب يف ذلك، مشورته عليهما ما: إنما نهاكما ربكما هِ ـومما قا هلما 
                                                            

  . ١٢٢ – ١١٥: ـٰهطسورة ٦
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ومن أجل أن ال ، عن األكل من ثمار هذه الشجرة من أجل أن ال تكونا ملََكني
ين يف احلياة َ ، فأكال منها، فانطلت عليهما ِخدعة إبليس لعنه اهللا، تكونا خا

وأقل لكما ، ألم أنهكما عن األكل من تلك الشجرةوقال هلما ، فغضب اهللا عليهما
  ظاهر العداوة؟ أي ، ُمبنيما عدو إن الشيطان لك

فراحا ، عقوبة هلما بل تلك اخلطيئة، كاس أهل اجلنة، فزنع اهللا عنهما كاسهما
 َعلَيِْهَما ِمن َوَرقِ َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن هما بأوراق اجلنة كما قال تعاىل ﴿ييغطيان عورت

ليسرتا ما  أنفسهما ورق أشجار اجلنة ويلصقانه بل فأخذا يزنخن منأي: ، ﴾اجْلَّنة
  .همايانكشف من عورت

منا ـــــــــــــ: ربنا ظلوقاال، فلما عِلم آدم وحواء بأنهما أخطآ نِدما ندًما عظيما
من وإن لم تغفر جا وترمحنا جكونن ، ل من الشجرةـــــــــــــأنفسنا باألك

 مَّ ـمِ أي ، اخلارسين
ُ
هم يف دنياهم وأ   خراهم. ن أضاعوا حظَّ

فأهلمهما اهللا قول لكمات فيها دخء ، أي طلبا منه املغفرة وقبول احكوبة، فاستغفرا اهللا
فتلىق آدم من ربه لكمات فتاب عليه إنه ﴿تعاىل  اهللاقال ، وتذلل واستغفار فقاالها

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر جا وترمحنا ﴿واللكمات يه ، ﴾هو احكواب الرحيم
كما قال تعاىل ، فلما قاالها تاب اهللا عليهما وغفر ذنبهما، ﴾جكونن من اخلارسين

يقبل توبة من ، ألن اهللا تعاىل رحيم بعباده، ﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴾
ي يقبل احكوبة ، أقبل عليه طاكا املغفرة والعفو كما قال تعاىل عن نفسه ﴿وهو ا

  عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾.

، لك أهبط اهللا آدم وحواء من اجلنة إىل األرض هذه اليت نعيش عليهاثم بعد ذ
ي قضاه من قبل إن أكل آدم من الشجرة  إِّن َهَذا  يا آدمَفُقلْنَا ﴿حتقيقا لقضائه ا

، أي تشىق إذا خرجت منها، ﴾ُكَما ِمَن اجْلَّنِة فَتَْشىَق َعُدّو لَّك َولَِزوِْجَك فََال خُيْرَِجنّ 
  ليس فيها شقاء وال كدح.، أما اجلنة فدار نعيم، مل وكدحألن األرض دار ع
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، فق اهللا قضاءه باحلق أن يستقر آدم وذريته يف األرض إىل أن تنق آجال اجاس
فمن اختار طريق اإليمان اكن مصريه إىل ، ثم يبعثهم اهللا يوم القيامة وحياسبهم

قَاَل كما قال تعاىل ﴿، باهللاومن أعرض عن اإليمان اكن من أهل اجار عياذا ، اجلنة
رِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إِىَل ِحنٍي * قَاَل ِفيَها 

َ
اْهِبُطوا َنْعُضُكْم ِكَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم يِف اْأل

  ﴾.حَتْيَْوَن َوِفيَها َيُموتُوَن َوِمنَْها خُتْرَُجون

اخلطيئة األو ليس هناك مزيد تفصيل يف إثبات أن مبدأ توارث ، فالعلمية للفائدةو .٢١
ني:والقارئة الكريمة جيدها القارئ الكريم ، إال خرافة  يف الرابطني احكا

http://www.gospeltruth.net/OS١٠٠bibleverses.htm 

https://www.christiancourier.com/articles/٢٧٦-original-sin-and-a-
misapplied-passage 
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  العامل احكاريللناس، وهو  ِخداع بولس – رس املسألة .٢٢

  وهنا قد يأ سائل مثقف، أو سائلة مثقفة، فيسأالن سؤاال منطقيا فيقوالن: 

إذا اكنت املصادر اإلجنيلية املعارصة تقرر أنه ليس ثمة خطيئة متوارثة، فِمن أين 
 دخلت علينا هذه العقيدة؟

  مسألة اخلالص؟ دٍ أحَ يوم جا يف لك  نوبناء بل ماذا يعلمنا القساوسة ويؤكدو

م يف هذه األقوال والعقائد اكعيدة لك اكعد عما هو مذكور يف العهد ما هو عمدته
فضال عن ه يف الكنائس، نالقديم واجلديد من اجصوص اليت تقرر خالف ما يقررو

  يمنعون املثقفني واملثقفات من جمرد السؤال عنها فضال عن االعرتاض؟! كونهم

إجياز عن مصدر عقيدة اجلواب هو ما سنعرِضه يف الصفحات القليلة القادمة ب
اء  اخلطيئة من األلف إىل ا

 مقدمة  

إن احكاريخ يبني أن عقيدة أن (املسيح ابن اهللا) لم تُعرف بني أتباع املسيح إال بعد رفعه إىل 
ي أدخلها  اسمه شاول، ُعرِف الحقا باسم بولس الرسول، (وُيلفظ  يهوديرجل السماء، وا

أحيانا: بولص)، ابتدع هذه العقيدة وعقائد أخرى وأدخلها مجيعا يف املسيحية األصلية 
الصحيحة، فصار اجصارى (املسيحيون) ال يَــــتْــــبعون يف احلقيقة والواقع دين املسيح 

ي جاء به من عند اهللا، بل يتبعون ا ي ابتدعه بولس.اليسوع ا   ين املحرف ا

ظهر بل مرسح األحداث بعد رفع املسيح حبوايل وبولس يف األصل رجل يهودي كما أسلفنا، 
جمرم ومتطرف يف عداوته ضد  وٍّ دُ انقلب فجأة ودون مقدمات من عَ فثالث إىل مخس سنوات، 

ه ِمن قِـبَـِل اهللا ومن قِـيسوع ورساحكه وأتباعه اّدىع بَل يسوع أيضا، ف، إىل رسول مو إ
  مخسة أمور:

  .من قِبل يسوع نــــــيَّ ــــعَ ـــمُ أنه رسول : األول

ه إجنيالً اليسوع أن ىع دَّ ا: اخكا و إ
َ
  أ

  ابن اهللا. املسيحأن ىع دَّ ا: اخكالث
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أبينا آدم وأمنا حواء لم تُغفر، وأن البرشية توارثتها عرب القرون، ويه  خطيئةأن ىع دَّ ا: الرابع
  .»املعصية األو«أو » اخلطيئة«املعروفة بـــ 

ُصلب ويتعذب فداء للبرشية من أرسله اهللا ف يسوعىع بولس أن دَّ ا: اخلامس زنل إىل األرض 
  .خطيئة أبَويهم آدم وحواء

  هدفني:هدف بولس اجها هو الوصول إىل  

اخل، بتحريفه وتشويهه وحتويله إىل دين آخر خمتلف تماما يف األول : هدم دين املسيح من ا
  جوهِرهِ عن دين املسيح.

مه هلم، بأن جَعله متوافقا مع اخكا ي صمَّ ين اجلديد ا : استمالة الوثنيني الرومان إىل ا
  مبادئهم الوثنية.

واجهة مع أتباع املسيح، دخل بولس يف دين املسيح وليك حيقق بولس هدفه بسهولة ويتجنب امل
ــــباَع اكن (يف الظاهر)،  و ذلك منه نفاقا وخداخ ألتباع املسيح احلقيقيني، بأن اكن يُظهر اتِـّ

املسيح وحبَّه يف الظاهر، و اكاطن اكن خييف الكفر به وبدعوته، وبعبارة أخرى فقد اكن 
واسعة رت به، ونقطة بداية ينطلق منها إىل عملية ختريب بولس منافًقا، جعل نفاقه ستارا يتس

  .يسوع املسيحودين اجطاق يف رسالة 

ومن اإلجياز ننتقل إىل احكفصيل لفهم دور بولس يف حتريف رسالة املسيح، وبيان ذلك يتضح يف 
  ستة نقاط نرسدها بل سبيل اإلجياز ثم نتلكم بل لك واحدة باحكفصيل

  إثبات :  عداوة بولس للمسيح وأتباعهاجقطة األو

  يع أنه رسول ُمـَعـنيَّ اجقطة اخكانية: بولس  من عند املسيح، وينقلب انقالبا مفاجئا من يدَّ
ه من املسيح نفسه!  عدو رشس للمسيح ودعوته إىل نيب مو إ

  ا)الرباجقطة اخكاخكة: دعوى بولس أن املسيح ابن  ، (تعاىل اهللا عن أن يتخذ و

  الرابعة: دعوى بولس أن املسيح هو الرب، (تعاىل اهللا عن ذلك)اجقطة 

  اهللا خطيئة أبيهم آدم باقية، وأن البرش توارثوها، وأن اجقطة اخلامسة: دعوى بولس أن
ِ (فاديا) أرسل ابنه املسيح  بأن يموت مقتوال خلصهم من خطيئة أبيهم آدم، ــــيُ ـــــل

 احلة بينه وبني البرش ير الرب وتَـتِـم املص ذلكمصلوبا، وب

  خوى   اجقطة السادسة: إثبات كِذب بولس يف دعواه أن املسيح أرسله وغريها من ا
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  احكفصيل

 إثبات عداوة بولس للمسيح وأتباعهاجقطة ا :  ألو

اكن اجاس يف فلسطني ينظرون للمسيح ابن مريم قبل أن يبدأ يف دعوته بل أنه إنسان : مقدمة
هود انقسموا إىل قسمني:مثلهم، وملا بدأ    دعوته لقومه ا

هم وآمنوا: قوٌم صدقوه األول   .برساحكه واتبعوه، وأنه نيب برش مرسل من اهللا سبحانه وتعاىل إ

ٍع للنبوة. كذبوه: قوٌم والقسم اخكا   ولم يؤمنوا به، واتهموه بأنه مدَّ

هود توريط املسيح مع السلطات الرو املسيح أعداءوقد حاول  مانية احلاكمة لفلسطني من ا
  آنذاك، لعلهم يصطادونه بكلمة يقوهلا ضد تلك السلطات.

هود املسيح؟فيقولوهنا قد يسأل سائل    : ملاذا يكره ا

هود املادية الرشهة، وقلوبهم  املسيحفاجلواب: إن دعوة  مه السمحة تتناقض مع طبائع ا وتعا
الة بل القاسية املتكربة املتحجرة، فلما جاءهم اتهموه  ٍع للنبوة، وكفروا باآليات ا بأنه مدَّ

  نبوته، وقالوا إنها تتم بمساعدة الشياطني.

هود من رأسه  هودي، املتطبع بطبائع ا وبعد رفع املسيح إىل السماء بسنوات قليلة جاء بولس ا
ه وأنه ابن اهللا، فتبعه من تبعه بل هذا اال ـٰ نشأ فعتقاد، إىل أمخص قَدميه، فادَّىع أن املسيح إل

 يضاف إىل القسمني اآلنف ذكرهما. قسٌم ثالث

 رسد اجصوص الـُمـثبتة لعداوة بولس للمسيح ودينه وأتباعه  
  ٨/٣» «أعمال الرسل«جاء عنه يف:«  

ويسلمهم إىل ، وهو يدخل اكيوت وجير رجاال ونساء يسطو بل الكنيسةوأما شاول فاكن 
  .السجن

  ١/١٣( »رساحكه إىل أهل غالطية«وقال يف:(  

هودية، أ كنت   يانة ا أضطهد كنيسة اهللا بإفراط فإنكم سمعتم بسرييت قبال يف ا
 
ُ
  .فهالِ ـــتوأ

 أنه قال للمِلك أغريباس:١١-٢٦/٩» (أعمال الرسل«جاء عنه يف و (  

 .مضادة السم يسوع اجارصيفأنا ارتأيت يف نف أنه ينبيغ أن أصنع أمورا كثرية 



١٩ 
 

، آخذا يف سجون كثريين من القديسني فحبسُت وفعلت ذلك أيضا يف أورشليم، 
  .قتلون ألقيت قرعة بذلكــــ. وملا اكنوا يُ ٧ل رؤساء الكهنةبَ ــــــالسلطان من قِ 

 ٨، وأضطرهم إىل احكجديفأخقبهم مرارا كثريةو لك املجامع كنت 
َ
ط رَ ـــــف. وإذ أ

  .إىل املدن اليت يف اخلارجأطردهم يق عليهم كنت ــــنَ ـــــحَ 

  أعمال الرسل«يف بداية اإلصحاح احكاسع من  بولسجاء عن« :  

 ، فتقدم إىل رئيس الكهنةينفث تهددا وقتال بل تالميذ الربفاكن لم يزل  شاولأما 

وطلب منه رسائل إىل دمشق، إىل اجلماخت، ح إذا وجد أناسا من الطريق، رجاال أو 
  إىل أورشليميسوقهم موثقني نساء، 

  حدث أنه اقرتب إىل دمشق فبغتة أبرق حو نور من السماء ذهابهو 

: شاول، شاول ملاذا تضطهد بلفسقط    األرض وسمع صوتا قائال 

ي أنت تضطهده. صعب عليك أن  أنتفقال: من  يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع ا
 ترفس مناخس

أن أفعل؟ فقال  الرب: قم وادخل املدينة ومتحري: يا رب، ماذا تريد  مرتعدفقال وهو 
  فيقال لك ماذا ينبيغ أن تفعل

  ،يع أنه رسول ُمـَعـنيَّ من عند املسيح نفسه اجقطة اخكانية: بولس يكذب بل اجاس، ويدَّ
ه من املسيح نفسه!   وينقلب انقالبا مفاجئا من عدو رشس للمسيح ودعوته إىل نيب مو إ

  ) أنه قال للمِلك أغريباس:١٨-٢٦/١٢» (الرسلأعمال «جاء عنه يف 

  من رؤساء الكهنة ووصيةٍ  وملا كنت ذاهبا يف ذلك إىل دمشق بسلطانٍ 

من ملعان الشمس،  ك، نورا من السماء أفضُل رأيت يف نصف اجهار يف الطريق، أيها امللِ 
اهبني ميع   .قد أبرق حو وحول ا

                                                            
هود. ٧   أي أنه اكن يستمد سلطته يف احكقتيل من رؤساء الكهنة ا
  احكجديف هو الكذب واكهتان وقول الكفر. ٨
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، ٩لمين ويقول باللغة العربانية: شاولفلما سقطنا مجيعنا بل األرض سمعت صوتا يك
؟ صعُ  ،شاول   ب عليك أن ترفس مناخسملاذا تضطهد

ي أنت تضطهدهفقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال:    .أنا يسوع ا

 ألنتخبك خادما وشاهدا بما رأيُت لك،  ولكن قم وقف بل رجليك أل هلذا ظهرُت 
 
ُ
  ر لك بهظهِ وبما سأ

ين  هممنقذا إياك من الشعب ومن األمم ا   أنا اآلن أرسلك إ

حكفتح عيونهم يك يرجعوا من ظلمات إىل نور، ومن سلطان الشيطان إىل اهللا، ح ينالوا 
  . باإليمان  غفران اخلطايا ونصيبا مع املقدسني

  انتىه الكمه.

  احكعليق: 

س جفسه، ليس عليها إثبات، ولك دعوى ادَّخها بول ليس إاليف هذا اجص  ما هو مكتوب
عيها، وسيتبني كذبه فيما قال قريبا. إنسان   بمقدوره أن يدَّ

  ):١٢-١١، ١/١يف رساحكه إىل أهل غالطية ( بولسوقال 

ي أقامه من بل بيسوع املسيح واهللا اآلب ال من اجاس وال بإنسان،  رسولبولس،  ا
  .األموات

 
ُ
  ، أنه ليس حبسب إنسانبه رُت ـــشِّ ــــي بُ اإلجنيل افكم أيها اإلخوة رِّ ـــعَ وأ

 
َ
  بإعالن يسوع املسيحمته. بل له من عند إنسان وال علِ بَ ــــقْ أل لم أ

: ٢٢/٢١( »أعمال الرسل«وقال كما يف   اذهب، فإ سأرسلك إىل األمم بعيدا) أن اهللا قال 

 اجتيجة  

ه إجنيال أنه  نتيجةاكنت  دعوى بولس أنه رسول من عند املسيح وأن املسيح أو إ
استحوذ بل لك صالحيات املسيح، وحلَّ حمله يف نظر اجاس، كما أنه َسحب البساط من 
ين تلقوا عن املسيح، ألنه صار يف مزنلة أبل منهم، إذ  حتت تالميذ املسيح احلقيقيني ا

                                                            
  ».بولس«األصيل، وقد تسىم بعد ذلك باسم  »بولس« هو اسم» شاول« ٩



٢١ 
 

ل فإنه حلَّ حمل املسيح يف نظرهم، وصار عنده سلطات ادَّىع أنه رسول، وبطبيعة احلا
، واجاس  ضع ما شاء من العقائد، ويمحو ما شاء كما حيلو  ترشيعية وتنفيذية اكملة 

ا كبريا.   صدقته يف كذبه، تعاىل اهللا عن إفك هذا األفَّـــــاك ُعـلُـــوَّ

له امللحقة باألناجيل وحجم دعوى بولس أن املسيح أو  إجنيال يتضح من حجم رسائ
األربعة، واليت اختذها املسيحيون دينا، فإن عدد الرسائل امللحقة باألناجيل ثالثا وعرشين، 

ه، أي ما يعادل  من تلك الرسائل يه من وضع  %٦١يوجد منها أربعة عرش رسالة منسوبة إ
  بولس!

  ما تقدم من اجصوص اليت تقرر انتقال بولس املفان من العداوة للمسيح ودينه  بلتعليق
ه من قِــَبـِل املسيح   وأتباعه إىل رسول مو إ

متو يوسف شليب عن بولس: وهنا جيد القارئ فجوة، وذلك أن بولس انتقل  الشيخقال 
ر ملا أبغضه.   فجأة من عدوٍّ إىل نيب، ومن ُمبِغٍض إىل ُمَصدِّ

ينه؟ اهللاهل ف   خيتار أنبياءه من األرشار أو اخلصوم 

ء إىل حالة اإليمان  –من اجاحية اجفسية  –يمكنوهل  أن ينتقل رجل من حالة عداوة 
، فضال عن أن يكون أحد أعمدة وأسس العقيدة اليت اكن يكفر بها طفرة واحدةبه 

  ١٠ويقتل أصحابها ويزرع الفزع يف قلوب معتنقيها؟

  اجلواب للقارئ الكريم والقارئة الكريمة.أترك 

  تقدم: بما مستشهدا - اهللا رمحه –حممد أبو زهرة  الشيخقال و

ي اكد للمسيحية هذا الكيدن ذلك إ وآذى أهلها ذلك اإليذاء، قد انتقل من  ،الرجل ا
إىل املسيحية فجأة من غري مقدمات تقدمت ذلك االنتقال، وال ١٢والطاغوت ١١اجلبت

  ١٣.دت هِّ تمهيدات مُ 

 (ا   اجقطة اخكاخكة: دعوى بولس أن املسيح ابن اهللا، (تعاىل اهللا عن أن يتخذ و
                                                            

  . ٨٦، ص »أضواء بل املسيحية« ١٠
ينه ١١   .الطاغوت هو القوة احلاكمة املحاربة هللا و
ي يعتمد عليه الطاغوت يف حربه بل اهللا ودينه. ١٢   اجلبت هو القانون ا
  . ٧١ص ، »حمارضات يف اجرصانية« ١٣
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ز يف املجامع باملسيح: رِّ ـــــكوللوقت جعل يُ ) عن بولس: ٢١-٩/٢٠جاء يف أعمال الرسل (
 .أن هذا هو ابن اهللا

ي فبُ  ين اكنوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو ا ين يَ  أهلكهت مجيع ا ون عُ دْ يف أورشليم ا
  ؟!بهذا االسم؟ وقد جاء إىل هنا هلذا ليسوقهم موثقني إىل رؤساء الكهنة

 (تعاىل اهللا عن ذلك) ،اجقطة الرابعة: دعوى بولس أن املسيح هو الرب 

  ):١٠/٩جاء يف الكم بولس أن املسيح هو الرب، قال يف رساحكه إىل أهل رومية (

ي نِ بربنا يسوع املسيحضا باهللا، وليس ذلك فقط، بل نفتخر أي  .لنا به اآلن املصاحلة، ا

  ) من الرسالة نفسها:٥/١١وقال يف (

  .صتخلَ ، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات، بالرب يسوعألنك إن اعرتفت بفمك  

  فماذا اكنت اجتيجة من تقرير بولس هلاتني العقيدتني بني بين إرسائيل؟

بناء بل هاتني العقيدتني اللَّــــــــــتني بــــثَّــــهما بولس يف بين إرسائيل (عقيدة أن 
هان اثنان؛ اآلب واالبن، فصاروا  ـٰ املسيح هو الرب وابن الرب) فقد صار عند املسيحيني إل

خء، ويعبدونه، بعد أن اكنوا يعبدون اهللا وحده،  وبهذا احكحريف يتوجهون إىل املسيح با
بشلك غري رسيم وغري ، وسار هذا بينهم دخل الرشك بثوب جديد يف بين إرسائيل بغطاء ديين

ه املسيح ملزِم ، واستمر الوضع هكذا بني مؤيد ومعارض، ح تم فرض وتثبيت عقيدة تأ
تِــِه هللا بعد ثالثة قرون يف جممع نيقية سنة   ٣٠٠م، أي بعد رفع املسيح حبوايل ٣٢٥وُبــنُــوَّ

ـٰيه، فإنه يعين املسيح عي سنة،  فصار الشخص املسي عندما يقول: اهللا، الرب، أو: يا إل
  ابن مريم.

  :اهللا خطيئة أبيهم آدم باقية، وأن البرش توارثوها، وأن دعوى بولس أن اجقطة اخلامسة
ِ (فاديا) أرسل ابنه املسيح  بأن يموت مقتوال خلصهم من خطيئة أبيهم آدم، ــــيُ ـــــل

 ـتِـم املصاحلة بينه وبني البرشير الرب وتَ  ذلكا، وبمصلوب
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هوديلم يكتِف ]: تفصيل[  بولس بما تقدم من حتريف يف رسالة املسيح عي ابن  ا
ه إجنيال، بل أضاف  مريم الصافية، واملتمثلة بدعوى أن املسيح ابن اهللا وأن املسيح أو إ
عليها أمرا آخر، تطور فيما بعد ح صار أحد املحاور والعقائد املهمة اليت تدور عليها 

يانة اجلديدة اليت فربكها (بولس) وسُ  يت فيما بعد باسم (املسيحية)، فقد اخرتع بولس مِّ ـا
من خمالفة آدم وحواء ألمر ربهما وأكِلهما من الشجرة اليت نهاهما عن األكل منها، اخرتع 

ىع بولس أن ، حيث ادَّ »املعصية األو«أو » اخلطيئة«من ذلك عقيدًة جديدة اشتُهرت باسم 
اهللا لم يغفرها آلدم وحواء، وأنه ال يمكن  تلك اخلطيئة اليت ارتكبها آدم كبرية جدا، وأن
ر عنها، وأن البرش توارثوا هذه  أنألي عدد من احليوانات اليت تُذبح كقرابني  تُـَكــفِّ

نب، وأن  اخلطيئة منذ عرشات القرون، قرنا بعد قرن، فال يو طفل إال وهو حامل هلذا ا
نب هو أن اهللا أرسل ابن ) إىل األرض السبيل الوحيد حككفري هذا ا ه الوحيد يسوع (عي

ر عن  َُكفِّ كون هو األضحية حبسب زعمه،  بهيئة برشية لــيُــقــتَل بل الصليب، 
ر عن البرش ذلك  َُكــــفِّ البرش تلك اخلطيئة، فمن آمن باملسيح أنه ابن اهللا وأن اهللا أرسله 

نب وِمن تِبع نب فإن املسيح سيُخـــــــلِّصه من هذا ا اته، ومن لم يؤمن فسيبىق ا
  مرهونا بذنبه وتكون خقبته اجار.

أجيال اجصارى، ظانني أنهم فعال توارثوا تلك اخلطيئة، وأن طريق  بلفراج هذا املبدأ 
نب ال يكون إال باعتقاد أن اليسوع هو الـُمَخــــلِّص، وأن اليسوع  اخلالص من هذا ا

ه با خء، ويعتقد أنه ابن اهللا وأنه هو الـُمـَخــلِّص لن خيلص أحدا ح يعبده ويتوجه إ
  والفادي من تلك اخلطيئة.

ذلك فعال بالرغم من أنهم ال ذنب هلم يف هذا احكوارث املزعوم،  يعتقدونواملسيحيون 
وبالرغم من أن آدم قد تاب أصال من ذنبه فَـــــَغـــــَفــــَر اهللا  وانتىه موضوع 

  !ولم يَـــــُعــــد لثنب وجودون ذلبرة، اخلطيئة يف حينه قبل قر

  قال اكاحث املتخصص األستاذ عبد الوهاب بن صالح الشايع حفظه اهللا:

هود للمسيح بل الصليب فقد جعل بولس من تلك  بناء بل ما ُعرِف وشاع من قتِل ا
يانة اليت أخذ يُــــنشئها  ها بتؤدة بل احلادثة إحدى أهم العقائد يف ا وُيــــَشــــلكِّ

أنقاض ديانة ورسالة املسيح عليه السالم، مرتكزا بل العقيدتني السابقتني اللتني أنشأهما 
تِــِه هللا). ه املسيح وُبــنُــوَّ ، وعقيدة تأ   (عقيدة اخلطيئة أو املعصية األو
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اكن عليه  عدت ، فبمقالعدل والرمحةحيث زعم بولس أن من صفات اهللا سبحانه وتعاىل 
أن يعاقب البرشية لكها بل تلك اخلطيئة واملعصية األو اليت توارثوها عن أبويهم آدم 

اكن عليه أن يغفر للبرشية تلك اخلطيئة. وملا اكنت تلك اخلطيئة أو  رمحتهوحواء، وبمقت 
حليوانات املعصية كبرية جدا وال يمكن ألي أضحية من األغنام أو األبقار أو غريها من ا

ر عنها فلم تكن هناك وسيلة أو سبيل أمام اهللا (سبحانه  مهما بلغ عددها أن تُـــَكــــفِّ
وتعاىل عما يقولون) حككفري تلك اخلطيئة عن البرشية واجلمع بني عد ورمحته ومصاحلته 

يه عي ابن مريم عل –مع البرشية إال أن يرسل اهللا (تعاىل عما يقولون) ابنه الوحيد يسوع 
ي جتسد بهيئة برشية ونزل إىل األرض ليك يُهان ويعذب ويقتل بل الصليب  –السالم  ا

ي يَفدي وُيـَخلِّص لكَّ من يؤمن  كون هو األضحية أو الفادي أو املخلص ا وهو راٍض، 
فديهم بنفسه من تلك اخلطيئة،  بأن يسوع هو ابن اهللا الوحيد، وأنه قُـِتل بل الصليب 

ي اكن غضبانا عليهم. –سبحانه وتعاىل عما يصفون  –ع أبيه اهللا ويصاحلهم م   ا

ها قام من املوت وقام حكالميذه وغريهم، وبعد أربعني  وأنه بعد أن ُدفِن ملدة ثالثة أيام بليا
ُحاسب األحياء  يوما ُرفِع إىل السماء وجلس بل يمني اهللا، وإنه سيعود لألرض مرة ثانية 

  واألموات.

ه املسيح عي ابن مريم عليه وهذا هو  ي اعتمد عليه بولس حكأ احككييف أو احكعليل ا
مه إىل الوثنيني األوربيني وغريهم من شعوب اإلمرباطورية الرومانية ال كرسول  السالم، وقدَّ

ليك يُهان وُيقتل بل  وإنما اكبن هللا نزل إىل األرضمن اهللا (سبحانه وتعاىل) إىل بين إرسائيل، 
ه ليك يغفر هلم خطية أبيهم آدم  الصليب ـٰ ليك يفديهم بنفسه وينقذهم من غضب أبيه اإلل

.   وأمهم حواء اليت توارثوها منهما فيما ُعرِف عندهم باسم اخلطيئة أو املعصية األو

يانة  اخلني إىل هذه ا وبهذه العقائد الوثنية ازدادت أعداد الوثنيني األوربيني وغريهم ا
من أفهامهم ومعتقداتهم وما اعتادوا عليه، واليت ستعرف فيما بعد باسم اجلديدة القريبة 

  ١٤(املسيحية).

  انتىه الكمه حفظه اهللا.

                                                            
 الوهاب عبد: املؤلف ،»احكاريخ عرب تطورها ومراحل لنشأتها مدخل –ة اجرصاني تاريخ«: كتاب من ١٠٣ – ١٠٢ص  ١٤

  .الشايع صالح بن
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وليس من  إنما هو من الكم بولس تقرير اخلطيئة األو وعقيدة الفداءتثبت أن مقتطفات 
م املسيح   تعا

  ):٢٥ – ٣/٢٤رسالة بولس إىل أهل رومية (

ي بيسوع املسيحتربرين جمانا ـــــمُ «  .بنعمته بالفداء ا

ي قدمه اهللا  باإليمان بدمه، إلظهار بره، من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة  كفارةا
  .»بإمهال اهللا

  ):١١ – ٥/٨رسالة بولس إىل أهل رومية (

 .مات املسيح ألجلنا طاةٍ حمبته جا، ألنه وحنن بعد خَ  نَ ــــيَّ ـــــولكن اهللا بَ «

  .به من الغضب خنلصتربرون اآلن بدمه كثريا وحنن مُ فباألو 

وحنن مصاحلون ألنه إن كنا وحنن أعداء قد صوحلنا مع اهللا بموت ابنه، فباألو كثريا 
  .خنلص حبياته

ي نلنا به اآلن    .»املصاحلةوليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا باهللا، بربنا يسوع املسيح، ا

  ):١٠/٩رسالة بولس إىل أهل رومية (

ألنك إن اعرتفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات، «
  .»صتخلَ 

  ):٤-١٥/٣وقال كما يف رسالة بولس الرسول األو إىل أهل كورنثوس (

كم يف األول ما قبلته أنا أيضا: أن املسيح « حسب  مات من أجل خطايانافإنين سلمت إ
  الكتب

ِ وأنه دُ  وم اخكالث حسب الكتبن، وأنه قام ــــــف   .»يف ا

  ):٥ – ٤/٤وقال كما يف رساحكه إىل أهل غالطية (
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أوحك  حرر بالفداءولكن ملا جاء تمام الزمان، أرسل اهللا ابنه وقد ُولِــد من امرأة «
  .»اخلاضعني للرشيعة

  ):٣/١٣يف رساحكه إىل أهل غالطية (وقال أيضا 

لك من  ملعونألجلنا، ألنه مكتوب:  من لعنة اجاموس، إذ صار لعنةً  افتدانااملسيح «
  .»ق بل خشبةلِّ ــــعُ 

تبني مما سبق من الكم بولس أنه هو واضع هذه العقيدة، عقيدة اخلطيئة، وأنها ليست تعليق: 
 من عند اهللا، ولو أنها اكنت ِمن عند اهللا لقررها املسيح نفسه، ألنه رسول من عند اهللا، يبني

  للناس أمور دينهم.
فإذا تبني أنها عقيدة خمرتعة من عند بولس فإنه يبطل بذلك ما بعدها، ويه عقيدة احكحرر من 

  اخلطيئة، بكون املسيح اكن فاديا وخملصا للناس من تلك اخلطيئة املزعومة.
ي قررته األناجيل ثم  كما تبطل بذلك عقيدة صلب املسيح اليت جاء بها بولس، ويبىق احلق ا

  ُه أذى.سيح إىل السماء دون أن يَـَمــسَّ القرآن بأن اهللا رفع امل
ي هو  ثم تأمل أيها القارئ الكريم بُــــغض بولس للتوراة، كيف أنه وصف اجاموس (ا

  احكوراة) بأنه لعنًة.
  ، وذلك يف قو (صار لعنة ألجلنا)! وانظر أيضا إىل وصفه للمسيح بأنه لعنة

ه، وأنه نيب أرسله املسيح إىل ثم بعد ذلك يقول هذا  اخلبيث خمادخ للناس أن املسيح أو إ
  اجاس.

مونه فيما ادَّخه جفسه بأنه رسول!   ثم انظر إىل املسيحيني كيف يُصدقونه وُيَعظِّ
  وخالصة القول:

أن عقيدة أن (املسيح ابن اهللا) لم تُعرف بني أتباع املسيح إال بعد رفعه إىل  يثبتإن احكاريخ 
ي أدخلها  ي شاول،  هوديا هوالسماء، وا ُعرِف الحقا باسم بولس الرسول، (وُيلفظ وا

أحيانا: بولص)، ابتدع هذه العقيدة وعقائد أخرى وأدخلها مجيعا يف املسيحية األصلية 
(املسيحيون) ال يَــــتْــــبعون يف احلقيقة والواقع دين املسيح الصحيحة، فصار اجصارى 

ي ابتدعه بولس. ين املحرف ا ي جاء به من عند اهللا، بل يتبعون ا   اليسوع ا

ظهر بل مرسح األحداث بعد رفع املسيح حبوايل وبولس يف األصل رجل يهودي كما أسلفنا، 
جمرم ومتطرف يف عداوته ضد  وٍّ دُ ات من عَ انقلب فجأة ودون مقدمفثالث إىل مخس سنوات، 
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ه ِمن قِـبَـِل اهللا ومن قِـبَل يسوع أيضا، فيسوع ورساحكه وأتباعه اّدىع ، إىل رسول مو إ
  مخسة أمور:

  .من قِبل يسوع نــــــيَّ ــــعَ ـــمُ أنه رسول : األول

ه إجنيالً اليسوع أن ىع دَّ ا: اخكا و إ
َ
  أ

  ابن اهللا. املسيحأن ىع دَّ ا: اخكالث

أبينا آدم وأمنا حواء لم تُغفر، وأن البرشية توارثتها عرب القرون، ويه  خطيئةأن ىع دَّ ا: الرابع
  .»املعصية األو«أو » اخلطيئة«املعروفة بـــ 

ُصلب ويتعذب فداء للبرشية من أرسله اهللا ف يسوعبولس أن ىع دَّ ا: اخلامس زنل إىل األرض 
  .وحواءخطيئة أبَويهم آدم 

 :هدف بولس اجها هو الوصول إىل هدفني  

اخل، بتحريفه وتشويهه وحتويله إىل دين آخر خمتلف تماما يف األول : هدم دين املسيح من ا
  جوهِرهِ عن دين املسيح.

مه هلم، بأن جَعله متوافقا مع اخكا ي صمَّ ين اجلديد ا : استمالة الوثنيني الرومان إىل ا
  مبادئهم الوثنية.

وليك حيقق بولس هدفه بسهولة ويتجنب املواجهة مع أتباع املسيح، دخل بولس يف دين املسيح 
ــــباَع اكن (يف الظاهر)،  و ذلك منه نفاقا وخداخ ألتباع املسيح احلقيقيني، بأن اكن يُظهر اتِـّ

اكن  املسيح وحبَّه يف الظاهر، و اكاطن اكن خييف الكفر به وبدعوته، وبعبارة أخرى فقد
واسعة بولس منافًقا، جعل نفاقه ستارا يتسرت به، ونقطة بداية ينطلق منها إىل عملية ختريب 

  .يسوع املسيحودين اجطاق يف رسالة 

********************************************** 
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  خاتمة

مجيع بنيه من إىل آدم  املنسوبة إىل أبينا اخلطيئةتوارث بطالن عقيدة يف هذا اكحث جا تبني 
العقيدة اخلرافية اليت يعتقدها مجاهري اجصارى (املسيحيني) يف طول تلك عرشات القرون، 

أبينا آدم مع كونها لم بل ذنب تستحق العقوبة اخلليقة ، واليت تنص بل أن مجيع العالم وعرضه
 تفعله.

 القارئيل ومثل ـــــــــال يصح نسبته للبرش العاديني مثواالعتقاد الظن  هذاكما تبني جا أن 
  .ألن اهللا  صفات الكمالنسبته إىل اهللا الرحيم العادل، فمن باب أو فإنه ال تصح الكريم، 

اليت جاء بها، فاإلجنيل  إىل رشيعة عي ابن مريمال تصح نسبة هذه العقيدة تبني جا أنه كما 
ي جاء به عي ابن مريم وصفه اهللا بأن فيه هدى ونورا، و جاء هلداية أمة بين إرسائيل، ا

  .األصلية يه للهداية واإلرشاد عيفرسالة 
عقائد ليست منه، أدخلوا يف دين املسيح بولس ومن تبعه من القساوسة كما تبني جا أن 

كعقيدة أن املسيح ابن اهللا، وأنه هو الرب، كما أدخل فيه عقيدة توارث ذنب آدم، وأن اهللا لم 
، وأوهم اجاس مات من  هأن املسيح مات مقتوال بل الصليب، وأن اهللا لم يرفعه، وأن يغفره 

أجل تكفري خطيئة أبينا آدم، فتَــــَرك اجاس عبادة اهللا، اليت يه جوهر دين املسيح وغريه من 
األنبياء، وعبدوا املسيح ألنهم صاروا يعتقدون أنه هو اهللا، وأنه ابن اهللا، فصار مستحقا للعبادة 

  فبهذا تغري دين املسيح رأسا بل عقب، ولم يبق منه إال الـُمسميات فقط. يف نظرهم، 

يهلا ومِما رسخ هذه العقائد يف أوربا إقرار جممع نيقية   إمرباطور دخ فقد ،م٣٢٥خم ُعِقد يف  وا
ي حرضه جمٌّ غفري من اكطاركة ورجال  - قسطنطني -آنذاك الرومان  لعقد هذا املجمع ا

ين اجصارى، وذلك  ، فمنهم من قال العقائدية يف هذه األموربينهم  خالفاتبعد حصول ا
 بإقرار ما قرره بولسبينهم اخلالف جمعهم قسطنطني وحسم بقول بولس، ومنهم من أنكره، ف

ين ينكرون هذا القول ، مع أن القساوسة من عقائد قبل ثالث قرون مخس يف العدد أكرث هم ا
رجل وثين، يؤمن بزنول آهلة من السماء، فقد مرات من القائلني به، ولكن لكون قسطنطني 

مال إىل قول من قال إن اهللا أنزل املسيح من السماء بل أنه ابنه الوحيد، وفرض هذا املعتقد 
هود وبني املسيحيني ح يوحد قلو ب اجاس وتوجهاتهم، مع أنه لم يكن مسيحيا بالقوة بني ا

  يف ذاك الوقت!
  قصد يف إمضاء آراء بولس اكن سياسيا حبتا، وهذا هو رس املسألة لكها.فال
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ن من مملكته فلهذا دخ ـــيِّ ـــهَ ـلون جزءا ليس بالــــمثِّ ـومن املعلوم أن اجصارى يُ 
اخلية.  قسطنطني لعقد هذا املجمع حكوحيد اجلبهة ا

ُذِن العقالء واملثقفنيمسة ه
ُ
  يف أ

 العزيمة إىلوقد تتطور ، حاالت اجدم تعرتيناثم ، اخلطأ بطبيعتنا البرشية إىلنندفع ، حن برشـن
ربما ، اخلطأ إىلبطبيعته البرشية ال يلبث كثرياً ح تنازعه نفسه  اإلنسانولكن ، قالعإلبل ا

 ً بل نفسه وال يقع يف  ينترصولكن يف اجهاية ربما ، يقاوم الشيطان ونفسه، يقاوم ويقاوم كثريا
نب واخلطأ نب، ا ر هذه دِّ ــــقَ كدين ربا فُ  واإلسالم، وربما يسقط فيقع يف ارتكاب ا

، اخلري والرش إىلدين متوافق مع طبيعة البرش اليت تميل  ألنه، ويعرتف بها اإلنسانيةالطبيعة 
ً فإنه مطالب اإلنسان فإذا ارتكب  ماكن وألي عدد من  أيوقت و  أييف ، باحكوبةذنبا

ً فإنه مطالب باالستمرار وإذا، املرات ن اهللا حيب احكوابني وحيب إيف كتابه قال اهللا ، فعل خريا
  .املتطهرين

لكهم ، )وإسحاق ويعقوب وغريهمبراهيم وإ لكهم بال استثناء (نوح األنبياءوهذه يه رسالة 
  نوب.يأمرون باحكوبة واإلقالع من ا

نوب واججاة احلقيقية من اجار ال تكون بسفك دم إنسان آخر بل ، فاخلالص احلقييق من ا
ه القرآن وبالعمل ، تكون بأن يُصِلح اإلنسان ما بينه وبني ربه ي أرشد إ باإليمان الصحيح ا

ي، ما ينال اإلنسان رمحة اهللا ومغفرته وثوابه وجنتههِ فبِ ، الصالح ه  وهذا هو القول ا ترتاح إ
ه ال، اجفس ه األنبياء قاطبة، قلعويطمنئ إ ي أرشدت إ وليس هذا بمستغرب ، وهو ا
.، ألنه جاؤوا برساالتهم من مصدر واحد، عليهم   وهو اهللا وحده ال رشيك 
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  حوار عليم هادئ مع عقيدة صلب املسيح

  »عرشون وقفة علمية ومنطقية«

  أما بعد:، والسالم بل مجيع األنبياء واملرسلنيوالصالة ، احلمد هللا رب العاملني

 صلب املسيح منطقية لعقيدةمناقشة 

فيه االعتقاد حبسب اعتقاد اجصارى (املسيحيني) فإن املسيح ابن اهللا، وهذا فإنه  .١
، ومن املعلوم ب ابنهحِ ـيُ  أٍب  لُكَّ  فإنه من املعلوم أنَّ  ،لبالصَّ  تناقض مع عقيدة

وبناء بل هذا فلو اكن ، إذا أصابه رض ويدافع عنه ابنهأيضا أن لكَّ أٍب يرحم 
 بصلِب ابنهمغفرة ذنوب اجاس بأن حتصل يقبل  املسيح ابن اهللا حقا فإن اهللا لن

اككصق بل وجهه ووضع الشوك بل رأسه،  ،ظم اإلهانةــــــوتعريضه ألعوقتله 
رتاض صحة هذه بل افهذا مستحيل، ألن إهانة االبن تعود بل األب أيضا، هذا 

 العقيدة.

ن، فال يمكن أن يكون املسيح ابن ااالعتقادين متناقض ذينهٰ فتبني من هذا أن 
بأذية ابنه وإهانته، فإما أن يكون  اتكفري خطايا اجاس مرهون اهللا ثم جيعل اهللا

، وإما حتدث أصالاملسيح ليس ابنا هللا، وإما أن تكون عقيدة الصلب خرافية لم 
  خرافيتني.نيالعقيدتالِك أن تكون 

ابنه ملثل هذه اإلهانة الفظيعة فإنه ستقوم قائمته،  تعرضإن الشخص العادي إذا  .٢
ِّ حبياته إلنقاذ ابنه، فكيف لم حيصل هذا مِ  ي وربما يُض ن اهللا وهو القوي، ا

 ؟املسيحالكون بيده، بأن يأمر بسحق لك املتآمرين بل  وتدبريخلق الكون لكه، 

هذا الرش؟ السيما واملسيحيون املالئكة أن تدفع عن املسيح  اهللا يأمر لَــمِلــَم 
  يعتقدون أن املسيح ابن اهللا؟

  ليست خرافية!أنها افرتاض أن قصة الصلب وقعت فعال و بلطبعا حنن نقول هذا 
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وأن اجاس توارثوا فعال خطية أبيهم آدم؛  ،فعال وقعتعقيدة اخلطيئة  لو افرتضنا أن .٣
والـُمـهينة، بأن  (اهللا) وسيلة حككفريها إال هذه الطريقة القاسيةألم جيد الرب 
ي يقول املسيحيون إنه ابنه) يُصلب املسيح  وُيقتل وُيهان أمام اجاس، ثم تنرش (ا

 ؟هذه اإلهانة يف كتب احكاريخ بل مر القرون
، وعقيدة صلب هذا بل افرتاض صحة هاتني العقيدتني، عقيدة اخلطيئة األو

 .يحاملس

لو أن وسائل اإلعالم حاولت نقل مثل هذه القصة يف حقِّ ابِن رئيس دولة أو مِلٍك  .٤
ق عون أنه ابن اهللا،فكيف  ،اجاس ذلك لـما صدَّ خالق  يُصدقونها يف حق شخٍص يدَّ

 السماوات واألرض والكون لكه؟!

ي اكن يدبر أمور الكون يف  فمنربا  املسيح اكنلو  .٥ األيام اخكالثة اليت حصل فيها ا
 ؟!بل افرتاض صحة قصة صلبه ثم موته – موتهصلبه ثم 

بىق فيه ثالثة أيام بعد صلبه وقتله، حماطا  .٦ ويا عجبا! أيُّ قرٍب اتسع لربِّ هذا الكون 
 بالرتاب من مجيع اجلوانب؟

  كيف يتسع القرب الصغري الضيق األرجاء لرب العاملني؟
ء، فكيف يَســـُعــــُه قرب ضيق، ثم حييطه من املعلوم أن اهللا  أكرب من لك 

  كيف؟ الرتاب من مجيع اجلهات؟!
كيف يستقيم يف العقل أن يوصف املسيح بأنه ربٌّ هلذا الكون ثم يوصف بأنه مات 

  وانتقل إىل قرب ضيق األرجاء؟
يإن    يناقض نفسه!فإنه يف احلقيقة  يعتقد هذا االعتقاد ا

نفسها تُقرر بطالن دفن الرب يف قرب، (مع اعتقادنا القطيع أن  اإلجنيليةإن املصادر  .٧
 ):٤٩-٧/٤٨املسيح ليس ربا، بل هو برش رسول مثلنا)، فيف أعمال الرسل (



٣٢ 
 

مصنوخت األيدي، كما يقول  ال يسكن يف هيالك(وهو الرب)  الَعـــيِلُّ لكن «
  اجيب.

  »تبنون يل؟، أي بيت لقديم موطئ واألرضالسماء كر يل، 

إن القول بأن املسيح رب أو ابن الرب يتناقض مع القول بأنه مات مصلوبا، ألن  .٨
 ، بل تليق بالبرش.ال تليق بمن اكن رباعظيمة  نقٍص  املوت صفةُ 

زا نقول هذا  حننطبعا  ه ُمـعزَّ مع اعتقادنا اجلازم بأن املسيح برش رسول، رفعه اهللا إ
ء من احكفصيل يف والقتل واإلهانةُمـَكـرما، ومحاه من الصلب  ، وسنبني هذا ب

  ثنايا هذا اكحث املتواضع إن شاء اهللا.

رب العاملني (اهللا) غفور رحيم، يغفر للناس ذنوبهم إذا تابوا مهما َقُظَمت تلك  .٩
نوب، بل إنه يغفر ألناس لم يتوبوا، وهو غين عن أن ُفَعذِّب نبيا عظيما ويعرضه  ا

ذلك) حكحصل املغفرة لقوم  يعتقدمن  اعتقادللقتل واإلهانة والصلب (حبسب 
 آخرين لم يروا املسيح وال آدم وليس هلم ذنب أو مشاركة يف ذنب أبيهم آدم أصال.

طيئة عن طريق صلب املسيح املنطق العقيل يؤكد أن عقيدة حترير اجاس من اخلإن  .١٠
بل خطأ شخص آخر، وهذا ليس من  ألنها تتضمن معاقبة شخِص  ليست صحيحة،

م الرب، الرحيم خبلقه. ء، وال يمكن أن تكون من تعا   العدل وال الرمحة يف 

ومن أقرب األمثلة بل هذه العقيدة أن يقوم رجل خبلع أحد أسنانه ليك خيفف ألم 
ي أصاب  ء، األسنان ا أحد أبناءه، فإذا اكن هذا الفعل ليس من العقل يف 

ء، إذ ال يليق باهللا تعاىل  فكذلك عقيدة احكحرر من اخلطيئة ليست من العقل يف 
موت مصلوبا مقتوال، أن  ألن هذا يتناىف مع صفيت العدل يرسل اهللا املسيح 

ها الرب لم يُـِقرُّ من صنع البرش، ووخرافية  ذه العقيدةه ، مما يدل بل أنوالرمحة
ي  هودي بولس ا م ا إطالقا، يؤكد هذا أنها لم ترد يف األناجيل، بل يه من تعا
مه وتالميذه إىل رجل ادَّىع أنه نيب بعد  ود للمسيح وتعا انقلب فجأة من عدو 

  ملسيح بسنوات، وسيأ توضيح ذلك قريبا إن شاء اهللا.رفع ا
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نب متاكفئة  كذلك فإن من مقت املنطق والعدل .٢٣ واإلنصاف أن تكون كفارة ا
نب، وهذا مبدأ متفق عليه بني العقالء، فلو أن إنسان نب، كيًّا اكن ذلك ا  امع ا

لاكنت الكـــــــــفارة دفع مبلغ مايل معني، أو  -مثال  –قــــطع إشارة مرور 
 حبس ملدة وجزية.

ُه أما أن تكون عقوبة املخطئ دفع لك ما يملك أو حبسه مد ى احلياة فهذا ال يُِقرُّ
ـٰيهقانون    وال برشي. إل

نب وبني الكفارة أن تكون  إذا تقرر هذا فهل من العدل والرمحة واحكاكفؤ بني ا
كفارة أكل آدم من الشجرة أن يُصلب املسيح ويتعذب وُيهان وُيبصق يف وجهه 

 ويوضع الشوك بل رأسه؟
  نسبته إىل رب البرش؟هذا الفعل يرتفع عنه أق البرش، فكيف يصح 

ه يف  هذا مع اعتقادنا كمسلمني أن املسيح لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه اهللا إ
ال ألجل احكوضيح. هود بقتله، وإنما ذكرنا ذلك تَـنَـزُّ  السماء ملا همَّ ا

نب وكفارته أن يتحمل باليني  يقال كذلك: هل من العدل والرمحة واحكاكفؤ بني ا
 ألبعد (آدم) منذ بدأ اخلليقة إىل يوم القيامة؟البرش ذنب أبيهم ا

ء أبدا، وحاشا اهللا أن  ء، وليس من العدل يف  هذا املبدأ ليس من الرمحة يف 
 يوقَِعُه بل اجاس.

هود  العجيبومن  .١١ حبسب  –قتلوا املسيح  ألنهمعند املسيحيني أنهم أبغضوا ا
، واستمر هذا اكغض لقرون عديدة بعد رفع املسيح، مع أن الـُمـتوقع -اعتقادهم 

 ُمـَحــــبَّــــباأال يكون ذلك اكغض، ألن قتل املسيح وصلبه ينبيغ أن يكون 
ي يعتقدونه. نب األصيل ا هم لكونه اكن سببا حكخليصهم من ا  إ

   



٣٤ 
 

 صلب املسيحاألدلة اجقلية الـُمثبتة كطالن عقيدة 

ينص  ما هو مقرر يف املصادر املسيحية، فإن العهد القديم تتناقض مع الصلبقصة  .١٢
 ؟عظيم مثل املسيح يٍّ ـبِــــنَــــب اللعنبل أن املصلوب ملعون، فهل يليق 

مع  ملعونااملسيح بالعقول املستقيمة والضمائر احلية أن يكون  يصح كيفثم 
  ؟!كونهم يعتقدون أنه ربا

   ):٢٣-٢٢: ٢١احكوراة يف سفر احكثنية (جاء يف 
بت جثته ثت فال ،ق بل خشبةلِّ ل وعُ تِ ـــة حقها املوت فقُ ئـنسان خطيإذا اكن بل إو

وم.  ،بل اخلشبة . فال ق ملعون من اهللاعلَّ ـــــالمُ  ألنبل تدفنه يف ذلك ا
ـٰهرضك اليت يعطيك الرب أس جِّ ــــنَ ــــتُ    .نصيبا كإل

قد كطلت قطعا عقيدة أن املسيح  لو صح أن املصلوب ملعونٌ فوبناء بل هذا؛ 
  .ال يستقيم أن يكون املسيح مصلوبا ملعونا هألن تعرض للصلب،

اهللا، ثم عوٌن من ــملأن الـُمـَعــلَّق  يقرؤون يف احكوراةأن املسيحيني من العجيب و .١٣
وُيعظمونه تعظيما كبريا، وحيِلفون به، يف حني أن  شعار دينهمهم جيعلون الصليب 

خوه مِّ َض وه ويُ رسِّ كَ ويُ  ،قوا الصليب حيث وجدوهرِّ أن حُي  انالعقل والعاطفة تقتضي
هُ  ُصـِلَب  ألنه ،باججاسة ـٰ   هم،ومعبودُ  همعليه إل

ُ
ْخــِزيَ ح وِض هني عليه وفُ وأ

ُ
 .أ

أن ) ٤٢-٢٢/٤١(لوقا فيف إجنيل  ،ناقض اإلجنيل نفسهتُ وصلبه املسيح قتل  إن قصة .١٤
، فإذا اكن حريصا بل اججاة من القتل، واكن املسيح لم يكن راضيا عن أن يقتل

 األمر كذلك فكيف يصح أن يقال إنه نزل فاديا وخملصا؟
ـمَ لو اكن املسيح فاديا وخملصا  حكتحقق عقيدة بكل رضا لليهود نفسه  لَـَســلَـّ

تنص عليها املسيحية املعارصة، ولَـَما حاول الفرار تكفري اخلطيئة والصلب اليت 
  منهم واالستخفاء مع أمه يف اجلليل وغريها.

ي يبني حرص  اقرأ ميع أيها املثقف وأيتها املثقفة هذا اجص من إجنيل لوقا ا
  املسيح بل اججاة من القتل:
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إن شئت أن  قائال: يا أبتاه، عنهم حنو رمية حجر وجثا بل ركبتيه وصىل َل وانفَص «
  .». ولكن حككن ال إراد بل إرادتك١٥زي عين هذه الكأسجُت 

  ).٢٦/٣٩) وكذلك م (٣٦-١٤/٣٥ويوجد مثل هذا اجص يف إجنيل مرقص (

أن ة اهللا ولطفه، رمحل، أيهما أقرب يف اجص السابق فكر ميع أيها القارئثم  .١٥
ه هينوُ ه ألعدائه فيتجاوز به كأس املوت، أم يُسِلمَ املسيح يستجيب اهللا دخء 

 ؟!وُيريقوا دمهه ويقتلو

ــص، وليس غريه  .١٦ كذلك، فقد جاء يف سفر أشعياء أن اهللا هو الـُمَخــــلِـّ
 ُمـَخــلِّص، ال املسيح وال غريه:

ــص.أنا أنا الرب، وليس غريي    ُمــــــَخــــلِـّ

هذه العقائد اخكالث؛ عقيدة اخلطيئة  تفإذا لم يكن املسيح خملصا فقد بطل
، وعقيدة احكحرر منها وعقيدة الصلب.   األو

  ُه أد أذىَفــــَع املسيَح بدون أن يَمسَّ اإلجنيل يُقرر أن اُهللا رَ  -قاِصمة الظهر  .١٧

ه،  هود للمسيح، وشعر خبطر القتل؛ أخرب قوَمُه بأن اهللا سريفعه إ ملا اشتد اضطهاد ا
ه ويقتلوه أو يُلِحقوا به أد يريد بهذا طمأنت هود لن خيلصوا إ هم بأن أعداءه من ا

) حني قال ١٥:٩أذى، وهذا اإلخبار من املسيح للحواريني قد جاء ذكره يف إجنيل م (
  املسيح حكالميذ يوحنا:

رس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأ فقال هلم يسوع: هل يستطيع بنو العُ 
  .العريس عنهم، فحينئذ يصومون رفعيُ أيام حني 

فتأمل أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة قو (يُرفع العريس)، ولم يقل (يُقتل) 
أو (يصلب)، وال غري ذلك من العبارات اليت اعتمدت عليها املسيحية املعارصة يف 

  عقيدة أن املسيح قُِتل وُصِلب.
                                                            

قتل. ١٥ 
ُ
  تُـجـزي الكأس، أي تتجاوز بكأس املوت عين، فال أتعذب وال أ
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): وكما رفع مو احلية يف الربية هكذا ينبيغ ٣/١٤وهذا متوافق أيضا مع ما يف يوحنا (
  يُرفع ابن اإلنسان.أن 

كما جاء يف إجنيل يوحنا أن املسيح أخرب قومه بطريق اإلشارة أن اهللا سريفعه، وأنه لن 
 ):٣٦ – ٣٢/  ٧يوحنا (إجنيل  فيفيقتل ولن يصلب، 

ه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة اجلمع يتناجون بهذا من حنوِ  ١٦سمع الفريسيون
  مسكوهُ خداما 

ي أرسلين   فقال هلم يسوع: أنا معكم زمانا يسريا بعد، ثم أم إىل ا

  ستطلبونين وال جتدونين، وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا

هود فيما بينهم: إىل أين هذا مُ  لعله أن يذهب ح ال جنده حنن؟  ١٧عٌ ــــمِ زْ ــــفقال ا
ونانيني عٌ ــــمِ زْ ــــمُ  ونانيني ويعلم ا   أن يذهب إىل شتات ا

ي قال:  ستطلبونين وال جتدونين، وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن (ما هذا القول ا
  ؟)تأتوا

ي أرسلينفقول املسيح ( ستطلبونين وال جتدونين، وحيث ) وقو بعدها (أم إىل ا
) داللة رصحية بل أن املسيح سريفعه اهللا إىل السماء تأتوا أكون أنا ال تقدرون أنتم أن
ي صلبوه وقتلوه ليس هو املسيح  ولن يبىق بل األرض، وبناء عليِه فإن الشخص ا

  ١٨قطعا.

                                                            
هود املتعصبني واملتشددين باملظاهر اخلارجية للورع واحكدين، ومنها احكقيد  ١٦ الفريسيون هم طائفة من غالة ا

هود، إذ يُعتربون جِنسني،  حبرفية الرشيعة أو اجاموس مثل االمتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو خمالطة غري ا
  وقد آذوا املسيح عليه السالم. 

، املؤلف: عبد الوهاب بن صالح ٥٩، ص »اجرصانية، مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عرب احكاريختاريخ «نقال من 
  .١الشايع، ط 

  ُمـزِمــٌع أي خزٌم. ١٧
ي أرسلينيف قول املسيح (فائدة:  ١٨ ل رصيح بل أنه رسول من عند اهللا، وليس ابن اهللا كما يُ أم إىل ا   قال.) د
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ه،  كذلك فلو اكن املسيح هو املقتول لاكن موجودا، وماكنه معروف أمامهم قد وصلوا إ
هود طلبوه  فكيف يستقيم هذا  – زعم من يقول ذلك بل –ووجدوه وصلبوه وقتلوه وا

  ).ستطلبونين وال جتدونين، وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوامع قول املسيح (

واملسيح صادق فيما يقول، لن يكذب بل اجاس، ألن الكذب صفة رديئة، حاشا 
  األنبياء أن يتصفوا بها.

اثنتني، إما أن خيرب املسيح خبرب فالكم املسيح ال يتحقق إال بواحدة من  وبعبارة أخرى
ه، وهذا واكذب، وهو أنهم يطلبونه وال جيدونه، ثم تتبني احلقيقة يف أنهم طلبوه ووجد

  مستحيل ألن املسيح لم ولن يكذب.

أو يكون املسيح صادقا، فطلبوه ولم جيدوه، وهذا ال يتحقق إال برفعه إىل السماء، 
هود ظنا منهم أنه هو املسيح. وحلول شخص آخر ماكنه يشبه املسيح، فقتله   ا

  وهذه اجلرأة ليست مستغربة عليهم، فقتل األنبياء والـُمصِلحني هو دأبهم.

قه القرآن، الكم اهللا املحفوظ، قال  ي صدَّ ي ال ِمرية فيه، وهو ا وهذا القول هو احلق ا
ِكن ُشبَِّه لَُهمْ  َقتَلُوهُ  َوَمااهللا يف القرآن 

ٰ يَن اْختَلَُفوا ِفيِه ليَِف َشكٍّ  َوَما َصلَبُوُه َولَ ِ
َّ َوإِنَّ ا

نِّ َوَما َقتَلُوهُ  نُْه َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِالَّ ايِّبَاَع الظَّ ه*  يَِقينًا مِّ واكن اهللا عزيزا  بل رفعه اهللا إ
  .حكيما

ح آخر، وأما املسي فاحلاصل من هذا لكه أن املسيح ليس هو املقتول، بل املقتول شخٌص 
ه يف السماء، يف معجزة عظيمة، وكرامة رفيعة، لم حتصل جيب قبله، فأعزه  فرفعه اهللا إ

  اهللا وخذل أعداءه.

، أن اهللا معه) أن املسيح قال ألتباعه قبل رفِعِه ٣١: ١٦جاء يف إجنيل يوحنا ( كما .١٨
ين يريدون قتله، وأنه بهذا سيكون قد انترص عليهم، وأنه  وأنه لن يُسِلُمُه ألعدائه ا
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ه عن طريق الـَمـلَـك جربيل أن اهللا  سيغلب العالم، وهذا اجص يثبت أن اهللا أو إ
، ويثبت عقيدة لب من أساسهاسينجيه منهم، كما أن هذا اجص ينسف عقيدة الصَّ 

دون أن يمسوه بأذى، وإال فكيف يكون قد غلب العالم مع كونه الرفع إىل السماء 
  ا ال يستقيم مع هذا!مغلوبا مصلوبا بل خشبة؟ هذ

  وهذه يه العقيدة الصحيحة اليت قررها القرآن الحقا.

حريصا بل اججاة من القتل، مما يدل بل أنه اكن وهنا فائدة لطيفة جدا، ويه أن املسيح 
نفسه لليهود حكتحقق عقيدة تكفري  لم يكن فاديا وال خملصا، إذ لو اكن كذلك ألسلَمَ 

يها املسيحية املعارصة، ولَـَما حاول الفرار منهم اخلطيئة والصلب اليت تنص عل
 واالستخفاء مع أمه يف اجلليل وغريها.

ل القرآ ه يف السماء ا  الـُمثبت أن املسيح لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه اهللا إ

ي ال شك فيه احلق  .١٩ ه ،صلب ولم يقتلأن املسيح لم يُ ا  كما هو، بل رفعه اهللا إ
ي ومحاه من اإلهانة اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن، وهو خالق  قا، وهذا هو القول ا

وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشــــــبِّــَه اخللق والعليم بشؤونهم. قال اهللا يف القرآن 
ه واكن اهللا  ين اختلفوا فيه ليف شك منه وما قتلوه يقينا * بل رفعه اهللا إ هلم وإن ا

  .عزيزا حكيما

  واجلواب عليهاشبهة 

ي اكن معلقا بل خشبة الصليب ٣٤/  ١٥( »م«إجنيل قد جاء يف  هفإن قيل إن ) أن ا
  قال عند موته (إييل، إييل، ِلـــَم شبقتين؟)

ـٰ أي:  ـٰ ، يهإل   تركتين. مَ ـــ، لِ يهإل

ي قال ذلك؟   فمن ا
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ي ألىق اهللا عليه  ي قال ذلك هو الشخص املصلوب ا فاجلواب سهل جدا، وهو أن ا
شبه املسيح، فأخذوه وصلبوه وقتلوه ودفنوه، وليس هو املسيح نفسه، كما قال اهللا يف 

ه القرآن  وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشــبِّـَه هلم وما قتلوه يقينا * بل رفعه اهللا إ
  .اواكن اهللا عزيزا حكيم
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 وخاتمة خالصة

وخمالفة صح يف العقول وال يف املنطق، تال تبني مما سبق أن عقيدة صلب املسيح 
لو فكر يف قرارة نفسه الـُمـتَـَجـرِّد ملعرفة احلق الشخص املسي وللمصادر اإلجنيلية، 

ة   .يقبل هذا لنفإنه تفكري وترك تقليد املجتمع جانبا  باستقال

مقدس يف دين اإلسالم) ــــقرأ القرآن (الكتاب ال الشخص املسي لو أنكذلك ف
فإنما ملا هكذا بدون داللة وإرشاد،  يرتكهمحكبينت  احلقيقة، فإن اهللا رحيم بعباده، لم 

كون القرآن عليه نزل رسل نبيه حممدا، وأأحترف دين املسيح بعد رفعه إىل السماء 
ن، بل  فيه أن املسيح لم يُصلب ولم يقتل ولم ُفهَ بنيو كتاب هداية وإرشاد للناس لكهم،

ه يف معجزة سماوية ربانية لم  ه قبل أن يمسه األذى، نعم، رفعه اهللا إ رفعه اهللا إ
حتصل جيب قبله، وحىم نبيه العظيم من اإلهانة والقتل، وهذا هو املوافق للعقل، والالئق 

رسائيل ثم حيميه من اإلهانة واألذى حبو بقدر املسيح وماكنته، بأن يرسله اهللا إىل بين إ
ه   .وقوته، ألنه قوي ذللب، فاحلمد هللا بل نعمة القرآن، ونعمة وضوح احلق والوصول إ

م العقاب.   نسأل اهللا اهلداية للصواب، والسالمة من أ

   



٤١ 
 

  ؛أمور ستةإثبات فيه  تمتم الكتاب حبمد اهللا، وقد 

  األواخلطيئة توارث بطالن عقيدة : األول

  بطالن عقيدة أن اهللا بعث املسيح فاديا وُمـَخـلِّصا: اخكا

  : بطالن عقيدة صلب املسيحاخكالث

نوبالرابع ون بريئني من ا   : إثبات أن البرش يو

  وُمـَخـلِّصا: أن اهللا بعث املسيح نبيا ومعلما، وليس فاديا اخلامس

ه يف السماء قبل أن السادس   يمسه أد أذى: أن اهللا رفع املسيح إ

******  

  بداللة هذه اإلثباتاتلك 

  العهد القديم، واجلديد، واملنطق، واحكاريخ، والقرآن الكريم
******  

ق للرش، وصىل اهللا بل أنبياءه حممد  و اخلتام، ندعو اهللا فنقول: امهلل اجعلنا مفاتيح للخري، مغا
، وسائر أنبيائه، وسلَّم تسليمً    ا كثريا.وعي ومو

  امهلل هل بلغت، امهلل فاشهد

  تم الكتاب حبمد اهللا، نفع اهللا به قارئه واكتبه ونارشه، واحلمد هللا رب العاملني

  املؤلف: ماجد بن سليمان

  هجري ١٤٣٨لعام  لة احلادي عرش من شهر صفر

  ميالدي ٢٠١٦لعام  نوفمرب ٢٠املوافق 



٤٢ 
 

 مراجع علمية ملن أراد االسزتادة والفائدة – (ويه منشورة يف شبكة املعلومات حبسب عناوينها)

 القرآن –الكتاب املقدس  .١

  القرآن يف آدم أبينا قصة .٢

  اإلسالم دين يف مريم ابن عي املسيح العظيم اجيب وابنها العذراء ملريم العظيمة املاكنة .٣

  القرآن – املقدس بالكتاب موجز تعريف .٤

  اللحد إىل املهد من املسيح قصة .٥

  األذى من وتنجيته السماء إىل مريم ابن عي املسيح العظيم اجيب رفع قصة .٦

  اهللا خلقنا ملاذا .٧

كتورة أيتها مهال .٨   اإلسالم تسيب ال....  ا

  اإلرهاب من اإلسالم موقف .٩

الئل .١٠  السماء إىل رفعه بعد اليسوع دين حتريف بل ا

واملنطق، واحكاريخ والقرآن، ، والعهد اجلديد، القديم العهدداللة  -  هل املسيح رب؟)كتاب ( .١١
  أن املسيح رب بل بطالن عقيدة

  


	أربعون دليلا على بطلان عقيدة «توارث الخطيئة» - وعقيدة «صلب المسيح»

