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 عكيدة اخلطيئة وأثريا يف نظرة املسيحية إىل اإلنساى

 *إسالم عبد الوياب الشوابكة. السيدة

 م44/11/4217م                                 تاريخ قبول البحث: 42/9/4217تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ةلػن لنشةػةفح هاػ   تهدؼ هػذ  لددرلةػإ ىدػن قشة عػإ ة اػدط لد طا ػإ سػح لدقةػاهاإ لمبرهػة لدق ةعػر      
تةػػلط لدءػػلى ةلػػن لذبػػر لدػػذذ مهدبتػػة هػػذ  لد  اػػدط سػػح تعػػإاؿ لدشظػػرط لدقةػػاهاإ ىدػػن لنشةػػةف قػػف  ػػ ؿ 
ق اػػةر زقشػػح ات لػػؽ  قػػرهلتاف مةةةػػاتافح لهقػػةق قػػة   ػػؿ لدةػػ لط سػػح لد طا ػػإح لقػػة   ػػدهةح لقػػد  لذبػػر 

 .لدذذ مهدبتة هذ  لدشظرط ةلن شظرط لنشةةف دشفةة لدآل ر

Abstract 

      The purpose of this study is to discuss the doctrine of sin in Christianity and its 

direct impact on the human being. It sheds light on the impact that this doctrine has had 

on the formation of the Christian view of man through a time criterion concerning two 

basic stages, namely before and after the fall in sin. 
 

 
 .كدمةامل

 لدهقد هلل رب لد ةدقافح للدص ط للدة ـ ةلن لدق  ل  رهقإ دل ةدقاف ةادشة قهقد صلن لهلل ةلاة لةلن آدة لمصهة ة       
 للدتة  اف لقف ت  هـ  إهةةف ىدن اـل لدداف.

 مقة   دق        
لهلل ةلاةح ل د لردت تفةصاؿ هذ   قف لدعجرط لدتح هرقهة ترتإز ة ادط لد طا إ  عإؿ ةةـ ةلن  صإ مإؿ آدـ        

  لصفةلد صإ سح لنصهةح لدبةد  قف ةفر لدتإلافح لةلن لدرغـ قف لةتقةد لدداةشتاف لداهلداإ للدقةاهاإ ةلن لد هد لد داـ 
لءح سح لذهقاإ هذ  لد  ادط لدلرهة لدل  حىال مف مبر هذ  لد صإ ا دل للءهًة لجلاًة سح لدداةشإ لدقةاهاإ حقصدرًل مصاً  دهقة

صاةغإ ة ة د لدقةاهاإ لمسإةرهة جةىت هذ  لددرلةإ؛ دتلءح مبر هذ  لد  ادط سح مهـ ق لل ةت لهلل لمرس هة مال لهل لنشةةفح 
لتهداد قل ؼ لدقةاهاإ قشةح لمبر ذدؾ ةلن لل ع هاةط لنشةةف لةللإة شهل لآل رح إقة ت اف مبر هذ  لد  ادط سح صاةغإ 

س  د لةت ةدهة  ةدتهلؿ لدللءح سح قإةشإ لنشةةف  اف لدرس إ للدةقل للدطهةرط   ؿ  حة قف مسإةرلدداةشإ لدقةاهاإ لقة تهقل
مءهن لنشةةف   د لدة لط  ةد طا إ سةةدًل لآبقًة لعرارًلح لةلاة ظهرت   اإ لد  ة د لدقةاهاإ إةد  ص  حلدة لط سح لد طا إ

 ل للدرس إح لرمب لدصدع سح ة  تة قع لهلل.دت اد دإلشةةف قإةشتة لدةة  إ قف لدةق ؛للدصلب لغارهة
 

 .مشكلة الدراسة
 لذة لإ لآلتاإق فةتهةلؿ هذ  لددرلةإ لنجة إ ة

 لقة م ةةقهة؟ حقة لدق صلد    ادط لد طا إ سح لدقةاهاإ 
 . ةهبإ *
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 قة مصؿ ة ادط لد طا إ سح لدقةاهاإ؟ 
 دقةاهاإ ىدن لنشةةف؟قة لد   إ  اف  صإ لد طا إ لدللردط سح ةفر لدتإلاف لشظرط ل 
 إاؼ شظرت لدقةاهاإ ىدن لنشةةف   ؿ لدة لط سح لد طا إ ل  دهة؟ 
 قة مبر لالةت ةد  ةد طا إ سح لدقةاهاإ ةلن لنشةةف  عإؿ ةةـ؟ 

 

 .أيداف الدراسة
  .اةف لدق صلد قف ة ادط لد طا إ سح لدقةاهاإ لم ةةقهة لمصلهة  
 فر لدتإلاف لشظرط لدقةاهاإ ىدن لنشةةف. تلءاح لدصلإ  اف  صإ لد طا إ لدللردط سح ة 
  .تهداد قل ؼ لدقةاهاإ قف لنشةةف سح ظؿ لالةت ةد  ةد طا إ لدقلرلبإ 
 .تلءاح لذبر لدذذ  لفتة ة ادط لد طا إ سح هاةط لنشةةف لةللإة قع لآل راف 

 

  .أينية الدراسة
  لذدؾ قف   ؿ تةلاط  حط لدقةاهاإ ىدن لنشةةفتإقف مهقاإ هذ  لددرلةإ سح  اةف لد   إ  اف ة ادط لد طا إ لشظر

 لدءلى ةلن قءةقاف ة ادط لد طا إ لم ةةقهةح لمبرهة لدق ةعر ةلن ط ا إ لنشةةف لهاةتة لةللإة تجة  لآل ر. 
 ققبً   قرهلتح  حإقة تظهر مهقاإ هذ  لددرلةإ سح تهداد لدق اةر لدذذ ء طت  ة لدقةاهاإ شظرتهة ىدن لنشةةف

 لط سح لد طا إ لقة   دهة.قة   ؿ لدة 
 .تإقف مهقاإ هذ  لددرلةإ سح  اةف لذبر لدذذ مهدبتة لدشظرط ىدن لنشةةف سح لدقةاهاإ ةلن شظرط لنشةةف دشفةة لهاةتة 

 

 .الدراسات السابكة
 جلإ لدجةق إ" ىةدلد د. ةقةد لدداف لدعشطحح قخطيئة آدم في التوراة واإلنجيل والقرآن دراسة مقارنة" ق ه    شللف       

 .62-99ح ص2102لنة قاإ دلدرلةةت لنة قاإح لدقجلد لد عرلفح لد دد لذلؿح غزطح 
 قق دقإ لمر  إ ق ةه ح تهد  لدق ه  لذلؿ قتشةلؿ لد ه  قلءلع لد طا إ سح لدتلرلط للنشجاؿ للد رآفح لذدؾ سح       

قلءلع لد طا إ للدفدلى لقد  تطة  هة قع شصلص لدإتةب  س د تشةلؿ قسح لدتلرلطح مقة لدق ه  لدبةشح ةف  طا إ آدـ  
تهد   قسح لد رآف لدإراـ للدةشإ لدش لاإح لسح لدق ه  لدرل ع جةى لدهدا  ةف  طا إ آدـ  قلدق دسح لسح لدق ه  لدبةد 

ت لل ت ؼ رللاةلد ةه  ةف قةأدإ صلب لدقةاح سح لذشةجاؿح ل د تـ ساة قشة عإ  ءاإ لدصلب قف ها  تشة ض 
 لذشةجاؿ سح ةرءهة.

 ح لتلرابهة دذراتة.ل د  لصت لددرلةإ ىدن مف هشةؾ تشة ءًة للءهًة  اف لدتلرلط للنشجاؿ هلؿ  طا إ آدـ        
مف هذ  لددرلةإ  د ل تصرت ةلن  اةف  صإ لد طا إ قف   ؿ لدتلرلط للنشجاؿ للد رآف دلف  اةف  حلققة اجدر ذإر        

ة ادط مةةةاإ سح لدداةشإ لدقةاهاإح   د   لصفهةمقة لددرلةإ لدهةداإ سةترإز ةلن  صإ لد طا إ  ح عإؿ ةةـمبرهة ةلن لنشةةف 
ذ ةةـ لد طا إ لمبرهة تلءاح قفهلقهة لمصلهة قف   ؿ لدشصلصح لم للؿ لدإتّةب لدقةاهاافح إقة ةتتءقف لددرلةإ تلءاهًة 

 ل لع آدـ سح لد طا إ ل  د ل لةة ساهة.سح شظرط لدقةاهاإ ىدن لنشةةفح لقل فهة قشة   ؿ 
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 .مهًجية الدراسة
 ات ع لد ه  لدقشهج لدلصفح لد ة ـ ةلنق        
 :قف   ؿ تهلاؿ لدشصلص لم للؿ ةلقةى لد هلت لدقةاهح سح ة ادط لد طا إ لة  تة  ةنشةةف. المنيج التحميمي 
  :دللصلؿ ىدن ه ا تهة  ؛إ    ادط لد طا إ لش دهةلذدؾ قف   ؿ درلةإ لدشصلص للآلرلى لدقت ل المنيج النقدي

 ةلن قل ؼ لدقةاهاإ قف لنشةةف.  لمبرهة
 

 .خطة الدراسة
 دإح ته ؽ لددرلةإ مهدلسهة س د  ةقت ةلن لدشهل لآلتحق        

 المطمب األول: التعريف بعقيدة الخطيئة في المسيحية. 
 سح لدقةاهاإ. ق شن لد طا إأواًل:        
 م ةةـ لد طا إ سح لدقةاهاإ.يًا: ثان       
 مصؿ سإرط لد طا إ سح لدقةاهاإ.ثالثًا:        

 المطمب الثاني: عقيدة الخطيئة في المسيحية وعالقتيا باإلنسان. 
 في الخطيئة.  المطمب الثالث: نظرة المسيحية إلى اإلنسان قبل السقوط

  لؽ لنشةةف ةلن صلرط لهلل لع هة.أواًل:        
 .غةاإ  لؽ لنشةةف سح لدقةاهاإثانيًا:        

 المطمب الرابع: نظرة المسيحية إلى اإلنسان بعد السقوط في الخطيئة.
 المطمب الخامس: أثر االعتقاد بالخطيئة عمى موقف المسيحية من اإلنسان.

 واهلل أسأل التوفيق والسداد
 

 .التعريف بعكيدة اخلطيئة يف املسيحية: املطلب األول
 

 .في المسيحية معنى الخطيئةأواًل: 
دـ  قةدؿ ةشةح لم طأ لدرلقح لدغرض مذ قجةى سح دةةف لد رب مف لد طأ للد طةى ءد لدصللبح لم طأ لدطراؽ مذ       

ىداةس . ل د جةىت إلقإ لد طا إ سح لدإتةب لدق دس  قبؿ هذ  لدق ةشحح ا لؿ لد س (0)مذشب قاص ةح لَ ِطحَى لدرجؿ مذ
 إ  د ت شح سح مصلهة لدلغلذ لد صلر مل ةدـ  للغ لدهدؼ مل لالشهرلؼح ا لؿ  لدس سح رةةدتة ىدن مهؿف لد طا ىق (2)ق ةر

َأمَّا اأَلْشَراُر ح إقة ت شح لد طا إ ةدـ لالةت رلر لذدؾ سح لد لؿق "(9)"ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُىْم َمْجُد اهللِ رلقاإق "
 .(4)"نَُّو اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْيَدَأ، َوَتْقِذُف ِمَياُىُو َحْمَأًة َوِطيًنا. َلْيَس َساَلٌم، َقاَل ِإلِيي، ِلأَلْشَرارَفَكاْلَبْحِر اْلُمْضَطِرِب ألَ 

مل لدت بح لُت د هذ   حمل لدءاؽ حمل لد رلب حمل لدذشب حلاءاؼ لد س ق ةر دل طا إ ق ةف ُم ر  قبؿق لدقرض       
 ؿ ىذ دـ ا د لنشةةف لد ةر لدةلاـ لدصهاح  ؛  د ة لطة سح لد طا إ ةدِإ لدتح لجد ساهة آدـ دله ةً لذدفةظ سح شظر  لصف  

 .(5)لنشةةف لدقراض لدقشهرؼح للد ة ف لدقتقرد لد ةصرح للدقت ب لدقت دذ
 ل اؿ لذلؿقا لؿ ةفر صق (6)ست شحق "قل ؼ تقرد ىرلدذ ءد لصةاة لهلل لدق لشإ" لدقةاهحمقة لد طا إ سح لالصط ح        
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؟ )...( أَلنَّ التََّمرَُّد َكَخِطيَّ " ِة اْلِعَراَفِة، َواْلِعَناُد َكاْلَوَثِن َىْل َمَسرَُّة الرَّبّْ ِباْلُمْحَرَقاِت َوالذََّباِئِح َكَما ِباْسِتَماِع َصْوِت الرَّبّْ
 إقة ت شح ماءًةق "لدت دذ ةلن عرا إ لهلل لمهإةقةح مل ةدـ لالقتبةؿ، (7)"َوالتَّرَاِفيِم. أَلنََّك َرَفْضَت َكاَلَم الرَّبّْ َرَفَضَك ِمَن اْلُمْمك

 . لإذدؾ تطلؽ لد طا إ سح لدقةاهاإ(01)"َواْلَخِطيَُّة ِىَي التََّعدّْي .التََّعدَّْي أَْيًضا َيْفَعلُ ََ (9)َيْفَعُل اْلَخِطيَّةُكلُّ َمْن ح "(8)دعرا إ لهلل"
 .(33)الهشة سح رةةدتة لذلدنق "إؿ ىبـ  طاإ" ةلن إؿ ىبـٍ اصدر قف لنشةةفح ا لؿ

 

 .ثانيًا: أقسام الخطيئة في المسيحية
دل طا إ  ةقةفق مصلاإح لس لاإ؛ مقة لذصلاإ سهح لدتح هددت قل ؼ لدقةاهاإ قف لنشةةف لهح لذهـح لق شةهة        

د شتاجإ دل طا إ لذلدنح لهذل لدفةةد ة ةرط "لدفةةد لذصلح دإؿ مهللؿ ل ل  لدشفس  ق شن مف هذ  لد ل   د مصة هة لدفةة
 .(02)ساهة"ةف  لل لدشفس قف لد رِّ لذصلح لدتح ُ لؽ لنشةةف ةلن صلرط لهلل 

لاذإر إتةب ةلـ لد هلت لدشظةقح مف لد طا إ لذصلاإ ال ت شح سةةد جلهر لدشفس لذلتهة  ؿ تغار مهللدهة لمقاةدهة؛        
إقة اتءقف  ؿ م   هة لط ة  هةح لقاؿ لنرلدط ساهة؛ ذشهة هةدت للشهرست ةف لدهؽح  سفةةدهة لذصلح ال اقس جلهرهة

 سةةد ط ا إ لنشةةف لذد اإ سةةدًل تةقًة اعقؿ لدهادلف ةف لهلل لةف إؿ  ار رلهحح للدقاؿ ىدن إؿ عرح للد طا إ لذصلاإ
 .(09)سح لدتصلر لدقةاهح  طا إ  ةدط ع ال قجرد  لاإح مل هةدبإ ق زاإ

مقة لد طا إ لدف لاإ سهح قة اف لة لدقرى قف ذشلب   د لالدتةح مذ اإتة هة   د لالدتة لهح شةتجإ ةف لد طا إ لذصلاإ        
 ؿ ت د قف ىسرلزلتهة لشتاجإ دهةدإ لدفةةد لدذلتح دإؿ مهللؿ لدشفس ل للهةح ا لؿ لد س صقل اؿ ه ابق "ىف لد طاإ داةت قجرد 

 .(04)ر ةف لنشةةف؛  ؿ هح هةدإ لدفةةد لدتح سح لنشةةف للدتح  ة  هة تصدر لد طةاة لذ ر "لذةقةؿ لد ةط إ لدتح تصد
ها  الدد لنشةةف قتل ةًة  هة  حتر  لدقةاهاإ مف لد طا إ لذصلاإ مقر قتأصؿ  سح لدط ا إ لد عراإ حل شةًى ةلن ذدؾ       

ة   د؛ ذشهة ةقلت ةلن ىهدل  هةدإ قف لدفةةد لد ةـ سح لهح مصؿ جقاع لد طةاة للدذشلب لدتح ةا ع ساهة لنشةةف ساق
ا ع مهللؿ لدشفس ل للهة لم   هة لط ة  هةح مقة لد طا إ لدف لاإ للدتح اصح تةقاتهة  ةدفرداإ سهح لدذشلب للذس ةؿ لدتح 

 لُت د قف ىسرلزلتهة.لدإشهة ت لد ىدن لد طا إ لذصلاإ  حشتاجإ قة لإتة ة قف مةرتة لقجتق ة ؛ هة لنشةةف   د لالدتة
 

 .ثالثًا: أصل فكرة الخطيئة في المسيحية
ت لد جذلر سإرط لد طا إ ىدن لدفلةفةت للذةةطار لدلبشاإ لدتح إةشت ت ت د مف إؿ ل ف مشبن ار   طا إ آدـح لمف ال        

 ت دلف مف إرعشة لهل لندة سعشل ؛ "سةد رهقالف ا(05)عحى اشجاة قف لد ذلب لذ دذ ىال قلت ل ف لهلل داإفر  قلتة ةف  طا تة
 د  لص لنشةةف  ت داـ شفةة ذ اهإح لاصلرلف سعشل قصلل ًة قب لب لداداف للدرجلافح لةلن  قاصة صلرط  لب لنشةةف 

 .(07)لذلؿ". لإذدؾ اصفلشة " أشة لد طؿ لدلداع لدققللى مدلهاإ؛ ذشة  دـ ع صة سدلًى دل لا إ ةف ذش هة (06)ق ل ًة"
 دلتإفار ةف لد طا إ سح سلةفةت قصر لآةاة لدصغر  ل  د لدالشةفح لإةف دفظ إرالس ؛ظهرت سإرط قلت لآلدهإإقة        

 )لدرب( لدذذ ةقن  ة  لدس لدقةاح هل لدلفظ لدذذ تطل ة لدط لس لدالشةشاإ لدةلراإ ةلن )دالشتاس( لدقات لدقفتد ح لتتءقف
 . (38)ةةفهذ  لد  ادط لدلبشاإ ت ذاب لندة إقة ات ذب لنش

لهل اهلدذ طرةلةح د ؿ ىدن لاذإر مف سإرط لد طا إ  أصلدهة لدلبشاإ  د غزت لدقةاهاإ   د لةتشةؽ  لدس دهةح        
ف لدقةاهاإ ى قلدقةاهاإ للةتش هة لمهد  ساهة تغاارًل هة ً    د مف إةف قف معد مةدل هة لقءطهدذ مت ةةهةح لاقإف لد لؿ

دـ لدقةاح اهة قف ة ة د لتعرا ةتح لمهقهة سإرط لد طا إ لدتح شجـ ةشهة لالةت ةد  ةفؾ لدهةداإ هح قةاهاإ  لدس  قة س
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لصل ة إفةرط ةف  طةاة لد عرح ل د رلج  لدس دهذ  لدفإرط سح جقاع رةة لةح سفح رةةدتة لذلدن ىدن مهؿ إلرشبلس 
اة  قصلل ًة" . ا لؿ لدقؤرخ )لؿ دالرلشت(ق "د د مشعأ (39)ا لؿق "ذشح دـ مةـز مف مةرؼ عا ًة  اشإـ ىال اةلع لدقةاح لل 

 لدس الهلتًة ال شجد دة ىال مةةشاد غةقءإ معد لدغقلض سح م للؿ لدقةاح )...( لد لة  د تأبر  ش ذ لذس طلشاإ للدرلل اإ 
ةف  طةاة  دلتإفار ؛ُةشإ لدتءهاإ لدفدل اإ للدلبشاإ (21)عرًل ل  بًةح لد لة تذإر لدُةشإ لداهلداإ لةّدهةدلقةدط للدجةـ 

لدشةسح مقة مةس هذل لد هلت سأهقهة مف إؿ ل ف ُمشبن ار   طا إ آدـح لال عحى اشجاة قف لد ذلب لذ دذ ىال قلت 
 .(20)داإفر  قلتة ةف  طا تة" ؛ل ف لهلل
ةف ارجع لدقؤرخ عةرؿ جاشا ار ق ظـ لد  ة د لدللردط سح رةة ؿ  لدس ىدن قصةدر الشةشاإ للبشاإ   ادط  حلإذدؾ       

 ها  ا لؿق "للددرلةإ لدقفصلإ درةة ؿ  لدس لدإ ر  تإعؼ دشة لدش ةب ةف قزاج قف لذسإةر لداهلداإ حم للؿ لدقةاح لت ةداقة
 .(22)بـ قف لدقفةهاـ لدقشتعرط سح لذلةةط لدلبشاإ لدالشةشاإ"

ج لدقةاهاإ قف داف اهقؿ دللى ل هذ  لذسإةر للدفلةفةت لدقت ددط لدتح ت لقهة  لدس لة ر مغللرهة لةتطةع ى رل       
ف لد طا إ ة ب ع ةى لنشةةشاإح لدلال لدقةاح لدذذ ى قلنص ح د شح ىةرل اؿ ىدن داف ا ـل ةلن سإرط للهدط ت لؿ

 .(29) لصهة قشهة د  ات سح هذل لدع ةى لذ دذ
يَُّيا اإِلْخَوُة ِباإِلْنِجيِل الَِّذي َبشَّْرُتُكْم ِبِو، َوُأَعرُّْفُكْم أَ " قللدشصلص لددلدإ ةلن ةقؽ ىاقةف  لدس  ةد طا إ قت ددط قشهة       

ِإالَّ ِإَذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم َعَبثًا! َفِإنَِّني َوَقِبْمُتُموُه، َوَتُقوُموَن ِفيِو، َوِبِو َأْيًضا َتْخُمُصوَن، ِإْن ُكْنُتْم َتْذُكُروَن َأيُّ َكاَلٍم َبشَّْرُتُكْم ِبِو. 
ِل َما َقِبْمُتُو أََنا َأْيًضا: َأنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا َحَسَب اْلُكُتبِ َسمَّْمُت ِإلَ   .(24)"ْيُكْم ِفي اأَلوَّ
لهتلت لد طا إ قإةشإ  ةرزط سح لدقةاهاإح إقة مةةت قل ؼ لدقةاهاإ قف لنشةةفح لمءهت ءرلرط هتقاإ  حلقف هشة       

لهذل ح (25)لؿ دلاس لافلحق "لمشت دف تإلف قةاهاًة ه ا اًة ىال هاف تهةب شفةؾ  ةط ًة ه ا اًة"دإؿ قؤقف ه ا ح  ةدقةاهاإح ا 
َوىَكَذا ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَمِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت، ها  ا لؿق " حقة مإد   لدس سح رةةدتة ىدن مهؿ رلقاإ

 .(26)"ى َجِميِع النَّاِس، ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإلَ 
 

 .عكيدة اخلطيئة يف املسيحية وعالقتًا باإلنساى: املطلب الجاني
هل مصؿ لدجشس لد عرذح  لذلدنح لت لؿ ذدؾ  أف آدـ  ر طت لدقةاهاإ  ءاإ لنشةةف   طا إ آدـ        

د عراإ   د    د مف تللربهة لنشةةف ةشة جاً  ةف جاؿح ا لؿ إتةب للدق للؽ لذلؿ ل صدلر لد طا إ قشة مسةد لدط ا إ ل
"للدإتةب لدق دس ا لـ مف هذل لدفةةد لذصلح قلرل ح مذ  ةص  ةدط ا إ لد عراإ ال قإتةب قف عمم الالىوت النظامي: 

  د ة لطة   إؿ ىشةةفح لمص هت مهللؿ آدـ  ح ل ذدؾ لدتص ت  طا إ آدـ (27)ق ةعرط لذعرلر   د لدلالدط"
 ةد طا إ لقة ترتب ةلن ذدؾ قف آبةر لقهف هح مهللؿ إؿ ىشةةفح لاؤإد لد ةهبلف لدقةاهالف هذ  لده ا إ لدتح ال قفر 

ها   "،رد عمى الييودية والييودية المسيحية" ققشهة سح شظرهـح لقف هذ  لذ للؿ قة اذإر  د. شدرط لداةزجح سح إتة ة
شةةف لدذذ لجد سح هةدإ لدش قإ لة طح ىذف ة لط آدـ قف لدش قإ هل ة لط إؿ ىشةةفح ا لؿق "آدـ هل قبةؿ لنشةةفح لن

 ةنشةةف  عإؿ ةةـق "آدـ هل  لاءاؼ ماءًة ق لً  لدتصةؽ  طا إ آدـ  (28)ىذًل  طا إ آدـ هح  طا إ إؿ ىشةةف"
 (91)آدـ رقزًل دإلشةةف لقبةاًل دة" لا دح لقبةؿ لنشةةف (29)لد لا إ لذلدنح لنشةةف لذلؿح  إر إؿ  لا إ قف لدلجهإ لدقةداإ

ذدؾ صارلرط هتقاإح لُةشإ إلشاإ ها  ا لؿق  دّ لسح رمذ آ ر اؤإد لد س ى رلهاـ دل ة عقلؿ لد طا إ إؿ  شح لنشةةفح لا 
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ح "ىف لنشةةف لذلؿ ة ط سح ةبرط لد صاةفح ل ة لطة هذل ل ع تهت هإـ لدقلت لدذذ مشذر   ة لهلل ت ةدن ةشدقة لء ة س
جشإ ةدف ل ءن  ة ةلاةح إقة مشة  د  ةر هةدإ إقةدة لذ   ح لدذذ  ل ة لهلل ةلاهةح لمص ح  ةء ًة دشةقلس لدفةةد 

لدقة إةف لدعلؾ ال ابقر تاشًة س د صةر جقاع شةؿ هذل لنشةةف لذلؿ سةةدًل إفةةد  لل  ًة قبلة تهت هإـ  حلةلطةف لد طاإ
 .(90)لدقلت"
مشة ال قفر دإلشةةف قف لد طا إ لذلدن لشتة جهة ةلاة إةدقلت للدفةةد لآلدقح للذ   حح  حةة ؽلا هظ قف لدشص لد       

للنشةةفح للةته ةؽ دلتأإاد ةلن لدصلإ لدق ةعرط  اف  طا إ آدـ  ؛لاةتعهد   ض ةلقةى لد هلت لدقةاهح   ةشلف لدلرلبإ
ةلض ةق ةفق " شةًى ةلن  ةشلف لدلرلبإ ال اقإف دإة ف مف  لنشةةف دهذ  لد طا إح لقة ترتب ةلاهة قف شتة ج قدقرط ا لؿ

ال اقإف مف تلد هقً ح للدعلؾ ال  (92)سةد شزارط قآ ر قغةارًل دةح إقة ا لؿ ةلقةى لذهاةى لةلن رمةهـ قةشدؿع صًة الد 
إ لدتح  ل ة لهلل ةلاهة ل قة مف آدـ لدذذ لدد قشة لد عر جقا ًة إةف  د س د   صاةشة هاةط لالةت ةق حاقإف مف اشتج ةش ةً 

لمص ح  ةط ًة   ؿ مف اشجب شةً ح إةف مقرًل  داهاًة مف الدد م شةؤ  جقا ًة  طةط  ط ا تهـ شظار ؛ ذششة قهقة جلشة  أ صةرشة 
 .(99)لدإلف ال شجد دُةشإ لهلل ت داً  مل تهلاً "سح 

هل ملؿ لد عر  للنشةةفح س قة مف آدـ  دـ اظهر لةت ةد لدقةاهاإ  لجلد صلإ لبا إ  اف  طا إ آ حققة ة ؽ       
للد لؽح س د دـز لشت ةؿ لد طا إ قشة ىدن جقاع لد عر  قلجب  ةشلف لالشت ةؿ لدلرلبحح لذف آدـ ة ط سح لد طا إ س د ة ط 

  د لدإف لدقةاهاإ سح لدل ت ذلتة تفرؽ  اف لنشةةف   ؿ لدة لط سح لد طا إح ل  حلالشةةف ماءة لسةدت مهللدة ل لل 
 . ىو السقوط في الخطيئةف شظرط لدقةاهاإ ىدن لنشةةف اء طهة هد سةصؿ ى قلدة لط ساهةح دهذل اقإف لد لؿ

 

نظرة املسيحية إىل اإلنساى قبل السكوط: املطلب الجالح
(13)

 .يف اخلطيئة
  دلةإ للد رِّ للدطهةرطحةةش سح لدجشإ   ؿ لدة لط لهل ةلن صلرط لهلل سح لدق رسإ للد ف آدـ ما ت د لدقةاهالف        

لإةف ةلاة مف اهةسظ ةلن صلرتة لدتح  ل ة لهلل ةلاهةح للدش ـ لدتح  حل د مةطح قف لدش ـ قة اءقف دة لدة ةدط للال تهةج
لدإف آدـ دـ اهفظ لصةاة لهللح لة ط سح لد طا إ   د مإلة قف عجرط لدق رسإ لدتح ا رؼ  هة لد ار  حه ة  لهلل  هة

 شح مف لد طا إ لذصلاإ سح شظر لدقةاهااف ال ت شح مف لنشةةف لذلؿ  لؽ  هةح س د  لؽ لنشةةف . لهذل ا(95)للدعر
لدإف د لؿ لد طا إ ىدن هاةتة  حطةهرًل  را ًة ق دةًة ةلن صلرط لهلل لع هة إقة تزةـ لنصهةهةت لذلدن قف ةفر لدتإلاف

هتن ة طت ةلن لدجشس لد عرذ  هة   د آدـ لهللى مدت ىدن تللر  لد طا إح لتللدد لسإر  ةف طراؽ آدـ 
 سأة طت لنشةةف قف ةلاة ة لتهلؿ قف هةدإ لدة ةدط للدرلهإ ىدن لدع ةى للدت ةةإ للدت ب. 

َأنَُّو َلْيَس َبارّّ َواَل َواِحٌد. َلْيَس َمْن َيْفَيُم. ها  ا لؿق " حلاؤإد  لدس هذل لدة لط لدذذ هةؽ سح لد عراإ  أةرهة       
 .(96)"َمْن َيْطُمُب اهلَل. اْلَجِميُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلًحا َلْيَس َواَل َواِحدٌ  َلْيَس 

 لهقةق  حلتتجلن  اقإ لنشةةف لقإةشتة سح لدقةاهاإ   ؿ قرهلإ لدة لط سح مقراف هةقاف تذإرهة ةطلر ةفر لدتإلاف       
 ة. لؽ لنشةةف ةلن صلرط لهلل لع ه -0
 لدغةاإ لدتح  لؽ لنشةةف ذجلهة. -2

 تفصاؿ ذدؾ قف   ؿ لدشصلصح لم للؿ ةلقةى لد هلت لدقةاهح. اأتحلساقة        
 

 .أواًل: خمق اإلنسان عمى صورة اهلل وشبيو
 َمى ُصوَرِتَناوقال اهلل َنْعَمُل اإِلْنَساَن عَ "ق ا لؿها   حسح تفةار لدشص لدذذ صرح  ة ةفر لدتإلاف (97)ت ددت لآلرلى       
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ف لدتقةبؿ  ة ـ ملاًل  اف لنشةةف إع صح ل اف لهلل إع صح ىح ا لؿ لد س ىداةس ق ةر قفةرًل شلع لدتقةبؿق "(98)"َكَشَبِيَنا
لمف دإلشةةشاإ ق لقةت لدع صاإ لدب باإق لدفإر للدع لر للنرلدطح قع لدفةرؽ لدهةةـ مف لهلل دة هذ  لدق لقةت سح إقةدهة 

.  اشقة اهلزهة لنشةةف سح لدق شن لدجز ح لدقهدلدح لاإفح لنشةةف قجدًل مف اإلف ةلن صلرط لهلل لع هة سح .. لد شهة ح
لنشةةف ةلن مف لدتقةبؿ  ة ـ مإبر قف ذدؾ  اف  حهذ  إلهة قهقة اإلف لدفرؽ  اشهقة إةدفرؽ  اف ع ةةإ لدشلر للدعقس لدإةقلإ

لدفإر للدع لر  ؽ ار  مف  لؽ لنشةةف ةلن صلرط لهلل لع هةح إةف سح قشهة سةدإةتب لدةة (99)هلل"لل  حقف لدلجهإ لدرلهاإ
 للنرلدط لمف ذدؾ سح هد ذلتة ا د قجدًل لرس إ دإلشةةف. 

 حهل قة ل ت ةة لنشةةف قف لندة سح لدإرلقإ لندهاإ )عمى صورتنا كشبينا( قلرم  آ رلف مف لدتقةبؿ لدللرد سح  لدة       
صلرط لهلل لقبةدة سح لدط ا إ لدرلهةشاإ قف ها  لد درط ةلن لدفهـ للدذإةى للنرلدطح إقة مشة سهل ع ص ق للؽ ةلن 

 .(41)ةلن قبةؿ لهلل ةشدقة اأقر لا قؿ
ها  ار  مف لهلل إـر لنشةةف   ؿ  حلاؤإد لد س د. ةةقح قلراس لدتقةبؿ  اف لندة للنشةةف سح لدط ا إ لدرلهاإ       

لاةتشد سح ذدؾ  (42)لج لة سح هةدإ ص ح مد ح سح لد ر للد دلةإ (40) ةشدقة  ل ة شفةًة هاإة لطة سإةف ةلن صلرط لهلل
ِفي اْلِبرّْ َوتََتَجدَُّدوا ِبُروِح ِذْىِنُكْم، َوَتْمَبُسوا اإِلْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخُموَق ِبَحَسِب اهلِل ها  ا لؿق " حىدن قة مإد   لدس سح رةة لة

 .(49)"َوَقَداَسِة اْلَحقّْ 
لاذهب لد ةه  لدقةاهح شدرط لداةزجح ىدن تفةار لدصلرط للدع ة  قة ات ىـ قع لد  ة د لدقةاهاإ لدتح ظهرت   د        

لد شلط للدبةدل ح لقف ذدؾ تفةار  لؽ لنشةةف ةلن صلرط لهلل  أف لدصلرط هح لال ف لدذذ لش بؽ  قلمهقهة حد لؿ  لدس
 رلهًة سإف لنشةةف هل رلح لهلل لدقتجةدط لهذل ق دم )لندة لنشةةف(ح لار  صةهب هذل لهللح لدقة إةف قة لش بؽ قف لهللقف 

لدقةاح لدرمذ مف هذل ال ا تصر ةلن لدقةاح لهد   ؿ ات دل  ىدن ةة ر لدشةس؛ ذف لدقةاح هل قبةؿ لنشةةف لالةظـح ل قة مف 
 . (44)صلرط لهلل سإف لنشةةف هل صلرط لهلل ماءةً هل 

ال ا فن ةلن لد ةرئ مف لدرمذ لدةة ؽ هةلؿ ىة ى عأف لنشةةف لرسع  اقتة سح ج لة ل شًة هلل ةشدقة ت ةؼ  حةلهش       
لدشص للةتشط ة  قة ات ىـ قع ة ادط لد شلط؛ سةدصلرط ةشد  للالش بةؽ قف رلح لهلل ا شح مف لنشةةف ل ف لهللح للدصلرط للال ف 

 ح ةد شلط هللها   رر مف صلرط لهلل مذ رلح لهلل ت ءح  حذدؾ ىدن قة صرح  ة  لدس سإرتةف قت زقتةف سح رماة لهل اةتشد سح
 .(45)"أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح اهلِل، َفُأولِئَك ُىْم َأْبَناُء اهللِ سا لؿق "
ةلن صلرتة لع هة سح لدط ا إ اظهر لتفةؽ لآلرلى ةلن مف لهلل رسع قف  در لنشةةف لقإةشتة هاشقة  ل ة  حققة ة ؽ       

للشهرست آرلى م ر  دتفةر لدصلرط للدع ة  قة ات ىـ قع ة ادتح لد شلط للدبةدل   حلدرلهةشاإ مل لقت إة دإلرلدط للدفإر للدع لر
 قتأبرًل  فلةفةت لهءةرلت عتن. لدتح مد لهة  لدس سح لدقةاهاإ   د رسع ةاةن 

 

 .ةثانيًا: غاية خمق اإلنسان في المسيحي
ة ى قجد ح لمهقهة ىةشةد لهلل ىداة         ت ت د لدقةاهاإ مف لهلل  لؽ لنشةةف دغةاإ جلالإ تإقف ساهة رس إ لنشةةف لل 

. لهذل ا شح (46)لداةت ةدطح لج لة عراإًة دة سح مةقةدةح للإاَ  ةشةح لقشهة مشة ملإؿ دة قهقإ لد شةاإ  ةدجشإ لهفظهةؤ قة
هدؼ مل غةاإح ا لؿ لد ةه  لدقةاهح إ اد تةرشر سح إتة ة هذ  ة ة دشةق "دـ اإف دل طةدإ  مف لهلل دـ ا لؽ لنشةةف دلف
َوَأَخَذ الرَّبُّ اإِللُو آَدَم َوَوَضَعُو ِفي َجنَِّة . لاةتددلف ةلن ذدؾ  قة ملرد  ةفر لدتإلافق "(47)قهؿ سح  رشةقج لهلل دإلشةةف"

 .(48)"َعْدٍن ِلَيْعَمَمَيا َوَيْحَفَظَيا
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لداإ لدبةشاإ لدتح ملإؿ لندة لنشةةف  هة   ؿ ة لطة سح لد طا إ هح مف لهلل مهءر آلدـ جقاع لدهاللشةت ؤ مقة لدقة       
يَِّة َوُكلَّ ُطُيوِر َوَجَبَل الرَّبُّ اإِللُو ِمَن اأَلْرِض ُكلَّ َحَيَواَناِت . جةى سح ةفر لدتإلافق "(49)داءع دهة مةقةً  ؛للدلهلش للدطالر اْلَبرّْ

ح لار  لد س ىداةس (51)"ُمَياالسََّماِء، َفَأْحَضَرَىا ِإَلى آَدَم ِلَيَرى َماَذا َيْدُعوَىا، َوُكلُّ َما َدَعا ِبِو آَدُم َذاَت َنْفٍس َحيٍَّة َفُيَو اسْ 
 فق هقاقلاتجلن ذدؾ سح مقراف  حق ةر مف لدغةاإ قف  لؽ لنشةةف   ؿ ة لطة سح ملهةؿ لد طا إ هل تإراـ ىدهح دإلشةةف

 حلذلؿ ترل ح قها  لء ة لهلل سح لدجشإ لمهةطة  ق تلؼ لدظرلؼ للذهللؿ سهل قإلف قف ةشصراف ،الشراكة مع اهللق األول
قظةهر سإذل مءاؼ ىدن ذدؾ قةتلل  لذد ح اإلف لنشةةف  ذدؾ  د تقتع   ؿ ة لطة  أجقؿ لم دع  حللدبةشح ةقةلذ قف شف إ لهلل
قة اؤهلة دهذ  لدعرلإإ لدققتةزط قع لهلل للدتح لةتطةع قف   دهة  حدرلؾ لد  لح للالةت دلد لذد حلدعرلإإ قع لهلل لدداة قف لن

 .(50)مف اطلؽ لذةقةى ةلن جقاع  هة ـ لذرض لطالر لدةقةى
ها  مةطح لنشةةف   ؿ ة لطة لدةلطإ للدةاةدط ةلن جقاع لدق لل ةت لذرءاإ داإلف هةإـ  حالوكالة عن اهللق الثاني

َوَقاَل اهلُل: مقة مددتهـ سح ذدؾ س د لردت ماءًة سح مةفةر لدتلرلطح ا لؿ ةفر لدتإلافق " ح(52)رض لةادهة للإاؿ لهلل ةشهةلذ
َعَمى ُكلّْ اأَلْرِض، اْلَبَياِئِم، وَ َنْعَمُل اإِلْنَساَن َعَمى ُصوَرِتَنا َكَشَبِيَنا، َفَيَتَسمَُّطوَن َعَمى َسَمِك اْلَبْحِر َوَعَمى َطْيِر السََّماِء َوَعَمى 

َفَمْن ُىَو اإِلْنَساُن َحتَّى َتذُكَرُه؟ َواْبُن آَدَم َحتَّى . إقة ا لؿ لدقزقلرق "(59)"َوَعَمى َجِميِع الدَّبَّاَباِت الَِّتي َتِدبُّ َعَمى اأَلْرضِ 
 .(54)ُتَسمُّْطُو َعَمى َأْعَماِل َيَدْيَك. َجَعْمَت ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِو" .ُموُ َوَتْنُقَصُو َقِمياًل َعِن اْلَماَلِئَكِة، َوِبَمْجٍد َوَبَياٍء ُتَكمّْ  َتْفَتِقَدُه؟

 

 .نظرة املسيحية إىل اإلنساى بعد السكوط يف اخلطيئة: املطلب الرابع
ذإر ةة  ًة مف  طا إ آدـ لة لطة ساهة دـ تءر  ة لهد   ؿ عقلت جقاع شةلة لذراتة قف   د ح ا لؿ إتةب        

 .(56)لدقةاهالف ةلن مف  طاإ آدـ دـ تءر  س ط  ؿ مءرت إؿ شةلة" (55)لد هلت لدشظةقحق "مجقع
 الدد إؿ ىشةةف قإ ً    الد لد طا إ ىال قراـ لد ذرلىح ا لؿ لد س جرلتق "ىف لدإتب لدق دةإ ت لقشة مف  طا إ حلدذدؾ       

( هذ  لدإلقةت 09-07ق 5لذدؾ سح إلقةت  لدس ىدن مهؿ رلقاإ ) حآدـ لجتةزت جقاع لدشةس قة ةدل ةادتشة لد ذرلى لدق ةرإإ
ىشةةف هتن . لهةب هذل لالةت ةد لدقتطرؼ ال اةتبشن قف ل ةؿ لدة لط مذ (57)لدتح تج ؿ جقاع لدشةس  د لربلل  طا إ آدـ"

تةرذ ىدن لدطفؿ ها  ار  مف لد طا إ  حزعماء البروتستانتيةمهد  (58)دل إةف طفً  رءا ًة لهذل قة اؤإد  جةف إةدفف
تء ة مقة قةته ًة دل  ةبح لهذل لدرءاع  ةدلالدط للدلرلبإ؛ سل ةى لد طا إ قةت ر سح مةقةؽ لنشةةف لإذدؾ لدطفؿ لدرءاع 

 . (59)لد  ةب ارجع ىدن ذش ة هل لداس قف ذشب مهد غار 
مشهـ ازةقلف مف هذل لدقاؿ ال اقإف  ىال حلةلن لدرغـ قف مف لنشةةف سح قشظلر لدقةاهاإ الدد ل ة قاؿ ىدن لد طا إ       

لدإشة اأ ذ سح لدظهلر إلقة عب لنشةةف لشقةح سهل قبؿ لدةـ لدإةقف سح لدب  ةف سإشة ال ارد  حمف ا دل  لءلح سح لدصغر
 ىذل  لغ ف لدةـ ال اظهر  شتة جة لدققاتإ ىالملإؿ قة سح لذقر  ح ؿ مف لدب  ةف الدد لسح جةقة لةت دلد دتإلاشة حىداة قف لد ةرج

 .(61)لدب  ةف ةشًة ق اشةً 
ًل مف ةةدّ  حل د هةلؿ   ض لد ةهباف لالةتشةد ىدن مددإ تؤاد لدة لط لدلرلبح دإلشةةف ةللى قف لد هد لد داـ مل لدجداد       

ةة شفا لؿ إ ادتةرشرق "ىف لنشةةف  ة لطة دـ اجلب لددقةر ةلن  ح ءاإ لدة لط للءهإ سح لدإتةب لدق دس لال د س ساهة
ذشهـ مص هلل لربإ دط ا إ  ؛سهةب  ؿ ةلن ذراتة ماءَةح لماءًة  قة مف آدـ ل ل لدجشس لد عرذ ستأبار  طا تة  د ت دل  ىدن شةلة

ْرُت، َوِباْلَخِطيَِّة َحِبَمْت ِبيةة طإ لهذ  لده ا إ ظةهرط  لءلح سح لد هداف لد داـ للدجدادح س د  ةؿ دللدق "  ىأََنَذا ِباإِلْثِم ُصوّْ
 .(62)لدـ اتهـ دللد مقة  ةد طا إح لدإشة ُا لف مشة  د لدد  ط ا إ سةةدط" (60)"مّْيأُ 
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ُجِعَل أَلنَُّو َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ها  ا لؿق " حلاءاؼ إ اد تةرشر ماءًة قةتداًل  ةد هد لدجداد م للؿ  لدس       
 .(69)"اْلَكِثيُروَن ُخَطاةً 

لنشةةف ل اقتة سح لدقةاهاإ   د مف عقلتة  طا إ آدـ لب ت ةلاة لدة لطح س د مةهب ةلقةى لد هلت  مقة مهللؿ       
 ؿ عقؿ إؿ قة ات لؽ  ةنشةةف جةد   حلدقةاهح سح  اةشهة لتلءاههةح سلـ ا تصر مبر  طا إ آدـ ةلن جةد لنشةةف س ط

رلدتة لسإر  لةللإة قع شفةة لقع لآل رح مقة لدج ةد س د إةف شصا ة قف لد طا إ مف مص ح تهت طة لإ شفةة هراتة لل 
َفاَل َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّرّْ ها  ا لؿق " حح لاةتددلف ةلن ذدؾ  قة ملرد  ةفر لدتإلاف(65)للدقرض للذدـ (64)لدقلت

 .(67)"(33)َتْأُكْل ِمْنَيا أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَيا َمْوتًا َتُموتُ 
 لا د لدقلت سح شظر لدقةاهااف ةاب للشت ةص سح هؽ لنشةةفح سللال  طا إ آدـ دإةف قف شصاب لنشةةف لد للد       

ذف لهلل  ةدد إقة مشة قشذ لد دلاإ  لؽ لنشةةف ةلن  ؛لدقةاهاإ لدقلت داس قف صشع لهلل َت د  لهل قف صفةت لدإقةؿ؛ دذدؾ 
  .(69)"أَلنَّ ُأْجرََة اْلَخِطيَِّة ِىَي َمْوتٌ سح رةةدتة ىدن مهؿ رلقاإق "ح ا لؿ  لدس (68)صلرتة ذلتة  ةددًل ماءةً 

 ةّدتةل قة مف لد طا إ ةةدت للةتهإقت سح لدجةد لنشةةشحح س د شظرت لدقةاهاإ ىدن لدجةد شظرط لقتهةف للهت ةر ل        
هةشتة لت ذا ة؛ دإ ح شللزةة لعهللتة سهل قصدر قلطف لدعرلر للآلبةـح س  اجب لالةتدلد  ة مل لالهتقةـ ذقر   ؿ ال  د قف ى

 .(70)لددشاة؛ لدذدؾ دةت مت ةةهة ىدن لدره شإ لإ ت لدشللزع لدفطراإ للالش طةع ةف (71)لآلبةـ للد طةاة
مقة لدشفس ل مهللدهةح سا ت د لدقةاهالف مف لد طا إ  د مدت ىدن ىء ةسهة هتن صةرت قة لإ ىدن لدعرح لةةجزط دلف        
. س د ةةدت لذشةشاإ سح لدشفس لنشةةشاإح (72)إ لندهاإ ةف تإقاؿ عحى ققة هل قهةلب ةشد لهلل قف لدص ح للد ارلدق رس

ققة مد  ىدن هدل  لشفصةؿ رهاب  اف لنشةةف للآل ر قف   ؿ تفعح هب لدشفس  إحلمهةط لنشةةف شفةة  أةللر ةةدا
شتيي ضد الروح والروح ضد الجسد، وىذان يقاوم أحدىما اآلخر، حتى ألن الجسد يح ا لؿ  لدسق "(79)للدغارط للدهةد للده د
. لا لؽ لد س ةةقح قلراس ةلن ذدؾ سا لؿق "ط ا إ لدقاؿ لنشةةشح لةاطرط لدذلت سح لنشةةفح (74)"تفعمون ما ال تريدون

 .(75)ةلاهة" لا تقدلدس ت لنشةةف سح طراؽ لذشةشاإ سأص ح ا اش دذلتةح لسح طراؽ لدإ راةى مذ اهس  ذلتة 
لاب ت لد س ىداةس ق ةر ة لط لدشفس لنشةةشاإ   د ل لةهة تهت ةاطرط لذهللى للدعهللت  ف ؿ لد طا إ قف   ؿ        

لدذذ ا لؿق "ال مةلـ مف هشةؾ درلةإ لشتهت ىدن شتاجإ ت ةإ دلشفس إدرلةإ تطلر  حىكسميلةتعهةد   إ ـ لد ةدـ لنشجلازذ 
 ح.. قف لرلى ظ ـ لدتةراخ ىدن لداـل  اف لنشةةف مشة  ةءع  د شصر لءاع ساة قةاطر ةلاة   لط هة لإ ىشة لهشلنشةةشاإ.

 حمشة سراةإ للهشإ ةقاةى ددللسع قف لدط ىدن لد رلب لءهاإ لذلهةـ الشهة اإ حلدإشة لهش مذإن س ط قف لدلهلش لذ ر 
ح لدـ تغفؿ لد طا إ سح لدقةاهاإ ىرلدط (76)..." ـل للدقتةةب للدصرلعج لت إاةشة لد  لح هقًة لهقً  لمسشت جةد   ةدهق

 ؿ ةل تة ذدؾ   د مف مص هت تهإقة دللس ة لدشفةاإ قف لذشةشاإ للدإ راةى مل لددللسع لدجةداإ قف لدعهللت  حلنشةةف لهراتة
ملل ؿ ةلقةى ـ( لدذذ ا د قف 491لس )سأص ح ذل ىرلدط قشهرسإ لسإر سةةدح لا لؿ لد ةدـ لد هلتح ةةشت ملغةطاش حللدرغ ةت

لدقةاهاإ سح تفةار قةأدإ لد طا إ للدإفةرط ة ب ةلب لنشةةف ىرلدتة لهراتة  ة ً ق   د مف هـز لنشةةف قف   ؿ ذش ة 
 .(77)مص ح هرًل سح ىتاةف لدفللهش للآلبةـ لق ادًل لغار هر سح ىتاةف لدق رلؼ

ةاطرت ها   حنشةةف لشعةطةتة  عإؿ ةةـ ةللى قع شفةة مل قع لآل رافلال عؾ مف ذدؾ  د لش إس ةلن ةللؾ ل       
 ةلاة قالدة لمهلل ة لمص ح لدعر للدفللهش للآلبةـ طرا ًة اه ؽ  ة عؤلشة لقصةدهة لهل سح ذدؾ غار قذشب؛ ذف قة اف لة

رلدتة.   ةرج ةف هراتة لل 
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 حة لنشةةف شةجقإ ةف ل لةة تهت شار لد طا إ لذلدنلغةطاشلس مف إؿ لذ طةر للآلبةـ لدتح ا ع ساملدذدؾ ار         
 (78)لداس شة  ًة قف ىرلدٍط هرط ق تةرطق " للدهؽ ىشؾ قهقة مق شت سح ه ا إ مذ ىبـ سةتجد دة لش إةةًة سح هذ  لد طا إ لدللهدط"

اجةد ةشد  ةدتقهادًل نعةةإ ة ادط لد  ص  ؛لقف لدق هظ مف لد س ملغةطاشلس  د ء ـ لد طا إ ىدن هد إ ار قةاح لل 
 ة لح ا لد لنشةةف ىدن تصداؽ شتة ج لد طا إ لمبرهة ةلن لنشةةف.

لإقة ش لـ سةد  لداإ ت ءح هرقةف لنشةةف  حل د مإدت   ض شصلص لنشجاؿ للدرةة ؿ ل لع لنشةةف ة دًل دل طا إ       
قَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُىَو اْلحَ ا لؿ ىشجاؿ الهشة ةلن دةةف لدقةاحق " حقف لدهراإ للنرلدط للال تاةر

َوَأمَّا أََنا َفَجَسِديّّ َمِبيٌع َتْحَت اْلَخِطيَِّة. أَلنّْي َلْسُت َأْعِرُف َما َأَنا  لسح رةةدإ  لدس ىدن رلقاإ ا لؿق " (79)"َعْبٌد ِلْمَخِطيَّةِ 
وَس أَنَُّو َحَسٌن. ا ُأِريُدُه، َبْل َما أُْبِغُضُو َفِإيَّاُه َأْفَعُل. َفِإْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت ُأِريُدُه، َفِإنّْي ُأَصاِدُق النَّامُ َأْفَعُمُو، ِإْذ َلْسُت َأْفَعُل مَ 

. َفِإنّْي َأْعَمُم أَنَُّو لَ  ، َأْي ِفي َجَسِدي، َشْيٌء َصاِلٌح. َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذِلَك أََنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ ْيَس َساِكٌن ِفيَّ
اِلَح ا لَِّذي ُأِريُدُه، َبِل الشَّرَّ الَِّذي َلْسُت أَلنَّ اإِلَراَدَة َحاِضَرٌة ِعْنِدي، َوَأمَّا َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَمْسُت َأِجُد. أَلنّْي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ

ح لا لؿ ماءًةق (81). َفِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإيَّاُه َأْفَعُل، َفَمْسُت َبْعُد َأْفَعُمُو أََنا، َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ ُأِريُدُه َفِإيَّاُه َأْفَعلُ 
""  .(83)أَلنَُّكْم َلمَّا ُكْنُتْم َعِبيَد اْلَخِطيَِّة، ُكْنُتْم َأْحَرارًا ِمَن اْلِبرّْ

لغارهـ  حلقةةاشالف حل لةلاة ح ةةإةؿ قةف سح شظر   ض رجةؿ لدداف لآ ةى لدإشاةإ مقبةؿمص ح لنشة  ذدؾح       
سهل   د لد طا إ لذلدن مص ح  ؛ق لل ًة لءا ًة ال اقلؾ مذ طهةرط لال اتقتع  أذ سءالإح لال تشطلذ شفةة ةلن مذ  رلىط

 .(82)ةة طًة  هاقاًة ت قاة عهلتة لددشا إ
 

 .اد باخلطيئة على موقف املسيحية مو اإلنساىأثر االعتك: املطلب اخلامس
مد  لةت ةد لدقةاهااف سح  طا إ آدـ للرلبإ لدجشس لد عرذ دهة ىدن شتة ج  طارطح سلل ل فت لد طا إ ةشد ع ص آدـ        

ةل اإ لنشةةف لدإشهـ رت لل ةلن هذل لدذشب قةأدإ  طارط هة ت  ةنشةةشاإ جق ةىح ها  مص هت لدشظرط ىدن  حدهةف لذقر
سجةد  قلطف لدعهللت للد طةاة للآلبةـ لشفةة تهإقهة لدعرح لهل قةللب لنرلدط للدهراإ للال تاةرح لط ا تة  حجدلً 

 حلال ا فن مف ةلب لنرلدط للال تاةر لقةؤلداإ إؿ ىشةةف ةف ةقلة ا شح لقتهةف لنشةةف للدهط قف عأشة لإرلقتة حسةةدط
 حىذ ال مرلدط دة مص ً  ؛ ؿ مشة ال اةتطاع لدتل إ لهل مقر ط ا ح حؼ لذقر ةشد هذل لدهدسهل قرهلف  إرلدط لةقؿ غار ح لدـ ا 

سفح لد طا إ لذصلاإ      حدذدؾ اؤقف لدقةاهالف  ةد  ص سةنشةةف ال ا در ةلن ت لاص شفةة قف لآلبةـ ماًة إةف شلةهة
قف آبةقة دت لصة  ؛دفرداإ الجأ لدقةاهح ىدن لدإشاةإداصلب لا لص لنشةةف إقة ازةقلفح لسح لد طةاة ل ؛لهلل ل شة لدلهاد

 ة ر إرةح لالةترلؼ لصإلؾ لدغفرلف.
لهل قة اج لة اع ر  حا  ن لنشةةف مةارًل دلع لر  ةنبـ للدذشب اطةرد  لا ه ة قشذ لالدتة هتن لسةتة حل ذدؾ       

ف ى"هلؿ تأبار لدع لر  ةنبـ ةلن لنشةةفق ز بالسعادة الفو  ةددلشاإ للالهت ةر دشفةة لدغار ح ا لؿ  رترلشد رلةؿ سح إتة ة 
 .(89)لدع لر  ةنبـ... اج ؿ لنشةةف ت اةًة لاع ر   ةددلشاإ"

ذل دجأشة ىدن مسلل  ةلقةى لدقةاهاإ سةشجدهـ اؤإدلف ذدؾح ا لؿ لد س ىداةس ق ةر هلؿ مبر لد طا إ ةلن لنشةةفق         لل 
دهحىىذ  ؛إ لق ه إ دل ةر للد زذ"إلقإ لد طا إ ةلن لددللـ ُقَ ةِرش ها  ت تؿ ساة  حشهة ُتهدر سح لنشةةف إؿ قة هل آدقح لل 

 .(84)لدقرلىط للدعرؼ للدإرلقإ للدش ؿ للنشةةشاإ لتةفؿ  ة ىدن لدهاللشاإ لد ذرط"
 ة ادطهة قف   ؿ ىدن هةدتة لذلدن لدتح  ل ة لهلل ةلا دت اد  ؛ت لاص لنشةةف قف ر  إ لد طا إلتهةلؿ لدقةاهاإ        
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دافتدذ لد عراإ قف  طا إ  ؛ها  اؤقشلف  أف لدقةاح هل ل ف لهلل لد ةدح قف لآلبةـ للدق ةصح مرةلة لهلل حلد  ص للدفدلى
للدق ةصح هةطتهـ  ةد طا إ لل لةهـ  ةدذشلب ىسةةته لل  ذدؾ  حلذدؾ   د مف ةجز لذش اةى لشللقاةهـ ةف ذدؾ حآدـ

 ىذ ال هةجإ تدةل ىداة. ؛لاترؾلدشةقلس مف اهقؿ  للةتهؽ
ل د ة ت رةة ؿ  لدس دتأإاد هذل لالةت ةد لل ت ؽ لدت ة ار دذدؾ قف   ؿ لدتقااز  اف قرهلإ آدـح لقرهلإ لدقةاحح        

ق "د د حنا الخضريا لؿ لد س  حسأطل ت ةلن آدـ لنشةةف لذلؿ للد تاؽح لمطل ت ةلن لدقةاح آدـ لذ ار مل لنشةةف لدبةشح
َصاَر إلرشبلسق "لا لؿ  لدس سح رةةدتة ىدن مهؿ  (85)آدـ لذ ار للنشةةف لدبةشح" قمةطن  لدس مد ة ًة م ر  دلقةاح قبؿ

لُ ، آَدمُ   .(86)"، َنْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم اأَلِخيُر ُروًحا ُمْحِيًيااإِلْنَساُن اأَلوَّ
سآدـ لذلؿ اقبؿ لدة لط للدقلت  حلذلؿ للذ ار شتة ج ةدطل د رتب لد ةهبلف لدقةاهالف ةلن ذدؾ لدتفصاؿ  اف آدـ        
ح (87)لآدـ لذ ار اقبؿ لالرتفةع للدص لد للد ر للد دلةإح لآدـ لذلؿ اقبؿ لدعرح للذ ار لدذذ ه ؽ لدرلح اقبؿ لد ار حللآلبةـ

قف   ؿ ةدد قف ةف لرس تة ل د سّصؿ د. شدرط لداةزجح سح دلر لدقةاح لصل ة ت لاصًة دل عراإ سح لةتردلد  اقإ لنشة
 ق (88)قلرلذ
 مةةد لدقةاح لنشةةف ىدن لهلل قرط م ر    د مف لش ط ت لدصلإ  اشة ل اف لهلل  ف ؿ لد طا إ. .0
 مةادت دإلشةةف  اقتة   د تجةد لندة سح ع ص لدقةاح لهللؿ لدرلح ساة. .2
 قشح لدقةاح لنشةةف هاةط جدادط   د مف  لصة قف لآلبةـ للدذشلب. .9
لنشةةف قف ته اؽ لشتصةر  ةلن  ل  لدعر للد طا إ للدقلتح س د قلإت هذ  لد ل  ةلن لنشةةف لةاطرت تقإف  .4

إ للدشةقلس ػػػسأص ح لنشةةف لد ةطئ ةتا ًة لمص ح لنشةةف لدذذ ت رر  ةدقةاح للشتصر ق ة ةلن لد طا  حةلاة
 للدقلت ىشةةف جدادًل.

 تح إةف دهة لددلر لذإ ر سح لالشفصةؿ  اف لهلل للنشةةف.هرر لدقةاح لنشةةف قف لدشةقلس للدعرا إ لد .5
 ق اشإ؟هؿ لدشظرط ىدن لنشةةف   د لد  ص لدقزةـل تعقؿ جقاع لدشةس مـ مشهة  ةصإ  ف إ  حلدإف لدةؤلؿ لدذذ الح هشة       
 رسإ لدقةاح للناقةف  صل ةلده ا إ مف ةلل عأف لنشةةف للصلدة ىدن لدإقةؿ سح شظر لدقةاهاإ ال اإلف ىال   د ق        

 ت لاصًة قف لد طا إح ا لؿ  لدس سح رةةدتة ىدن مهؿ رلقاإق "إقة قلإت لد طاإ سح لدقلت هإذل تقلؾ لدش قإ  ةد ر دلهاةط
 ح لق شن ذدؾ مف لد  ص ال اعقؿ إؿ لدشةس  ؿ قف اؤقشلف  اةلع لدقةاح ق لصًة لسةداًة؛(89)لذ داإ  اةلع لدقةاح ر شة"

 اؤقشلف  ذدؾ س د ظللل ارزهلف تهت لد طا إ غةر اف سح لدعرلر للآلبةـ. مقة قف ال
إقة اقإف لدجللب ةلن هذل لدةؤلؿ قف   ؿ ةللؾ لدإشاةإ لق ت دلتهة لشظرتهة دإلشةةف قف   ؿ هجرهة ةلن لد  ؿ        

سإف ةقل لنشةةف لرس تة ال اقإف مف  لإقة ش لـ حقشهة  أبر لد طا إ ةلاهقة لدـ اةلـ اقةشةً ؛ ى(91)للدفإر للالةت فةؼ  هقة
ها   ةدغت سح سرض ت ةداقهة ةلن  حلهذل قة س لتة لدإشاةإ  ةةـ لدقةاهاإ حاته ؽ سح ظؿ لقتهةف لد  ؿ للدهجر ةلن لدفإر

سهرقت إؿ رمذ ا ةدؼ ق ت دهة إقة هرقت لذ هة  لدط ا اإ  حةةداب لد هر للد شؼ للدتةلطملةقدت سح ذدؾ ىدن  حلد  ؿ
 .(90) ؿ تجةلزت ىدن لدهإـ  إهرلؽ قف ا ةدفهة حقاإ لمصدرت ستةل  لدتإفار دإؿ ةةدـ ا ه  سح قةة ؿ لدط ا إ للدق رسإللد ل

لشتاجإ لدق ةدغإ سح لالةت فةؼ  ةنشةةف للدهط قف  اقتة للدشظرط ىدن جةد  لرلهة لة لة  ةةت فةؼ للقتهةف س د  ةقت        
داؿ قةةر لدت ةداـ لدقةاهاإ سح قةة ؿ ةدط ات لؽ مهقهة  ةنشةةفح لت د هرإإ دت  ؛هرإةت دإلص ح طةد ت  إص هةت

ها  تذإر لدإتب للدقرلجع مف  اةقهة إةف بلرط ةلن لدإشاةإ  حلنص ح لدداشح للدتح  ةقت  زةةقإ قةرتف دلبر قبةاًل ةلن ذدؾ
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لدتح دـ تجد زللاإ سح ة لؿ لدع ةب لذلرل ح  (92)لذدؾ قف   ؿ ع ارط لالةتهةدإ حللقتهةشهة دإلشةةف جةدًلح لرلهًةح لة  ً 
سبةر ةلاهةح لإذدؾ صإلؾ لدغفرلف للدتح تر  مف لدقةاح  د  لد إشاةإ رلقة هؽ لدغفرلف دقف تعةىح لقة شجـ ةشهة قف 

دإؿ قجـر  ىذ ت د قهر ةً  ؛لةت فةؼ  ةنشةةف للقتهةف دة ةللى قة ت فاة قف ه ة ؽ قتهةلاإ مل آبةرهة لدقدقرط سح هؽ لنشةةف
. ل د ال ت هذ  لدقةة ؿ لةتهجةشًة لغء ًة للة ًة (99)مل  ةتؿ مل ةةرؽ مل  ة تصةر مذ ق تد ةلن لآل ر  أذ لجة قف لدلجل 

دقة ساهة قف لةتصغةر دل  ؿ لتهإـ لة راإ  هؽ لنشةةف الةتهةدإ   لؿ ذدؾ لتصدا ةح ل د د ص لذةتةذ قهقد  ؛قف لدشةس
لدقةاهاإ  ة ً ق دـ اشُج لدقةاهالف قف لالقتهةف لدإشةح دهـ ةللى قف  ةدؼ قشهـ مل قف للسؽ؛  ل زهرط هةؿ لنشةةف سح م

سةدق ةدؼ اهرم جةقة  ةد ذلبح للدقللسؽ  ةدقةؿ اب ؿ  ة لتفرض ةلاة لدءرل ب ذة ةب ق  لدإ لغار ق  لدإح إقة هجرت 
ةقةؿ لد  ؿ سح سهـ لدإتة ب لدق دس للةت دت  تفةار  دلف لدشةقلسح لةلن لدشةس لدإشاةإ ةلن لنشةةف لدقةاهح لدتفإار لل 

 .(94)لد  لؿ ةللى للسؽ ة لدهـ مل ال ل صلصًة قةأدتح لالةتهةدإ لهؽ لدغفرلف
ف لدهإـ  لرلبإ لنشةةف د طا إ آدـ للةته ة ة دهة هدر د اقتة لإرلقتة لإقةدة لطهةرتة؛ سلالدط ى قاقإف لد لؿ حلم ارلً        

لزلر  طا إ دـ ارتإ هة تج لة "اهقؿ لدق لؿ لدذذ اهدـ دة لجلد  لدصةدح لدذذ اهفر  ة لدقزلدؽ للد برلت لنشةةف قهقً   أ
لإاؼ  حش قإ لدةقع قف دـ تإف دة مذشةف سح طرا ة شهل لدإقةؿ!!! ىذ إاؼ اشتفع  ةدشلر قف لدد لهل مةقن؟ لإاؼ اشتفع 

. لتةلب ىرلدتة (95)لد طا إ تةرذ سح لجلد  لتغتةؿ سطرتة"اشتفع لنشةةف  لجلد  لدصةدح لسطرتة لدةلاقإ لجربلقإ 
لهراتةح للدق لـل مف لهلل  لؽ لنشةةف لإرقة لمةلن عأشة قف   ؿ قشهة ىرلدط هرطح لرغ ةت لطة ةت تج لة  ةدرًل ةلن 

دت قشة لمف تلؾ هح لد طا إ لدتح لد حةقؿ لد ار لق ةرةإ لدعرح ل د اةحى لنشةةف ىدن هراتة لاة ط سراةإ دلتجر إ
 .(96)لدإبار قف لدرجةؿ للدشةةى  د جةهدلل ل ةلقلل ل هرلل لدرغ ةت لدعرارط لةةعلل هاةتهـ سح لسةؽ قع ىرلدط لهلل

َكاَن ُنوٌح " قل د ذإر لدإتةب لدق دس مع ةصًة ةدط إةشلل سح غةاإ لدص ح للد ر   ؿ ل لع لد  ص لدقزةـل قشهة       
. لإذدؾ (98)"َوَباَرَك الرَّبُّ آِخَرَة أَيُّوَب َأْكَثَر ِمْن ُأواَلهُ " ق. إقة ذإر مالب(97)"َأْجَياِلِو. َوَساَر ُنوٌح َمَع اهللِ  َرُجاًل َبارِّا َكاِماًل ِفي

. لد ؿ قة اصلر  (99)َداِن"َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َيُقْم َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَّْساِء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعمَ " قالهشة لدق قدلف
لد ةه  لدقةاهح لددإتلر شظقح دل ة هلؿ لذبر لد ةدغ لدتح ت لفة لد طا إ سح لنشةةف  ار عةهد لدداؿ ةلن قة مهدبتة 

قل فًة سا لؿق "مقة لنشةةف سل ؼ   د لداهلداإ للدقةاهاإ  حشةةفح لإاؼ ه طت  ة لدن مهط لدقةتلاةتة ادط لد طا إ سح لن
  ة ب قة لدتصؽ  ة قف لزر م اة لذلؿ آدـ ذدؾ لدلزر لدذذ لةت ر  طا إ ملدن ل طا إ  ة اإ قلرلبإ ؛لاة إبارلً ال اهةد ة

ف مشةن سلف مشةن قة رإ شح صغارًل قف لدفزع للدهلؿ قف جزلى تلؾ لد طا إ ... لقة ةا ت ساة قف ةاةؽ قرلع ا ترف  ... لل 
قإف مف ا در  اقإ ة ادط  ةداإ قف مة ةى لد طا إ لذلدن لدقلرلبإ؛ ىال ح لا لؿ ماءًةق "للدهؽ مشة ال ا(011) لصؼ جهشـ"

قف شعأ سح ظؿ تلؾ لدفإرط لد ةتقإ لدتح تص غ  ص غإ لد جؿ للدتأدـ إؿ مس ةؿ لدقرىح ساقءح سح هاةتة قءح لدقراب 
إرط لد ةةاإ تةقـ اشة اع لدهاةط ف تلؾ لدفذ ؛ ة ب قة مش ض ظهر  قف لدلزر لدقلرل  ؛لدقترددح لال ا  ؿ ةلاهة ى  ةؿ لدللبؽ

إلهة لرس هة ةف إةهؿ لنشةةف قشإ ةظقن ل قبة إ شفخ شةقإ هاةط جدادط ساة؛  ؿ هل لالدط جدادط ه ًة لرد لةت ةر ال عؾ 
 .(010)ساة مشة تقزاؽ صهافإ لدةلل ؽح للءع زقةـ إؿ ىشةةف  اد شفةة"

 
 .اخلامتة

 ق لآلتاإهة سح شظرط لدقةاهاإ ىدن لنشةةفح اقإف لدلصلؿ ىدن لدشتة ج   د لةت رلض قلءلع ة ادط لد طا إ لمبر        
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 .إةف الةت ةد لدقةاهاإ  ةد طا إ مبر للءح سح تعإاؿ شظرتهة ىدن لنشةةف لتهداد قل فهة قشة 
  ر طت لدقةاهاإ  اف  اقإ لنشةةف لقإةشتة لقلءلع  طا إ آدـ قف   ؿ لةت ةدهة  ق دم لالشت ةؿ لدلرلبح  ةةت ةر

 مف آدـ هل مصؿ لدجشس لد عرذ للنشةةف لذلؿ. 
 .ء طت لدقةاهاإ شظرتهة ىدن لنشةةف  ق اةر زقشح ات لؽ  قرهلتاف مةةةاتاف لهقة قة   ؿ لدة لط لقة   دهة 
 لةتهؽلدذدؾ  حتر  لدقةاهاإ مف لنشةةف إةف قإرقًة لطةهرًل لق دةًة سح مصؿ  ل تة مذ قة   ؿ لدة لط سح لد طا إ 

 ةقةدة.ملقعةرإإ لندة سح لدتإراـ 
  ةـح ػػػػػةد لدقةاهاإ  ةدة لط سح لد طا إ ىدن لد لؿ  لرلبإ لدجشس لد عرذ دهة لل لةهـ سح هةدإ سةةد ةػػػػػمد  لةت

لدذدؾ ا ت دلف مف لدةللؾ لد عرذ اقاؿ شهل  حللةتاطةف لدعرلر للآلبةـ ساهـح لةارهـ  لؼ لدشللزع للدعهللت
 للهش.لدعر للد شؼ للرتإةب لدف

 ؿ ػػػػػإقة مف شفةة قهإلقإ  ةدعر  ف  حشظرت لدقةاهاإ ىدن لنشةةف شظرط ةل اإ سجةد  قلطف لدعهللت للد طةاة
 ىرلدتة لدقةلل إ.

 دا لد لنشةةف ىدن ةة ؽ ؛مد  لد لؿ  فةةد لدط ا إ لنشةةشاإ لس دلشهة د  تاةر للنرلدط ىدن لالةت ةد  ءرلرط لد  ص 
 ل شةًى ةلاة ظهرت ة ادط لد  ص سح لدقةاهاإ. حهرةهد  قف لدتإراـ للدط

 

 .اهلوامش
                                                 

 .65صح 0جح (9)طح هػ0404ح دلر صةدرح  ارلتح لسان العربح هػ(700 )ت ةلحقهقد  ف قإـر  ف ل ف قشظلرح م ل لدفءؿح (0) 
 .979-972(ح ص2ح لد ةهرطح دلر لدب ةسإ لدقةاهاإح )طلمسيحية الكبرىقضايا اق ةرح ىداةس  (2)
 .29ق 9 حرةةدإ  لدس ىدن مهؿ رلقاإ (9)
 .20-21ق 57 حع اةمةفر  (4)
 .979-972ح صقضايا المسيحية الكبرىق ةرح  ((5
 .07ح صاإلنسانلد س ةةقح قلراسح  (6)
 .29-22ق 05 حةفر صقل اؿ لذلؿ (7)
 .019(ح ص4ح لد ةهرطح دلر لدب ةسإ لدقةاهاإح )طشرح أصول اإليمانح طسونوا مشدرللسلد س  (8)
إلقإ لد طاإق لذصؿ مف ا ةؿ لد طا إ مقة إلقإ لد طاإ سهح  طأ دغلذ لدإف هرصًة ةلن مقةشإ لدش ؿ ش لتهة إقة هح قف  ((9

 ة ؿ  لدس.ح لإذدؾ سح رة5ق 50 حق قزلقاراشظرهتن مشهة لردت سح لدإتةب لدق دس هإذل.  حقصدرهة
 .4ق 9 حرةةدإ الهشة لدرةلؿ لذلدن (01)
 .07ق 5 حرةةدإ الهشة لدرةلؿ لذلدن (00)
 .008ح صشرح أصول اإليمانح مشدرللس (02)
 .929ح رلج ة لمءةؼ ىداةق قشاس ة د لدشلرح صنس، عمم الالىوت النظاميأجيمس   تصرؼق (09)
 ةف ةج اإح قح ش  ً 20ح لد ةهرطح دلر لدب ةسإ لدقةاهاإح صبيقيالخالص في مفيومو الكتابي والتطلد س صقل اؿ ه ابح  (04)

 .076لشظرط لنة ـ ىداةح ص .قهقد ةلحح إتةب لد  ص لدقةاهح
 .249(ح ص2)ط حـ2119ح ةقةفح دلر لدقةارطح مقارنة األديانقهقد مهقد لد طابح   تصرؼق (05)
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 .091ح صـ0996ح لد ةهرطح دلر شهءإ قصرح قة لإلسالماألسفار المقدسة في األديان السابةلح ة د لدللهد للسحح  (06)
 .24ح دلر لدفإر لد ر حح صمقارنات األديان )األديان القديمة(قهقد م ل زهرطح  (07)
 .251ح صمقارنة األديانلد طابح  ق تصرؼ  ةاط (08)
 .2ق 2 حرةةدإ  لدس لذلدن ىدن مهؿ إلرشبلس (09)
تإفارًل ةف  ؛ترإلل قع لدإش ةشااف للدقؤل ااف للدفاشا ااف سح ةةدط ت داـ لدءهةاة لد عراإاذإر لؿ دالرلشت مف لداهلد لد دقةى لع (21)

ـل إىذ إةشلل ا دقلف ةلن جلب طفؿ لت داقة تءهاإ للةترءةى دلةقةى بـ لةت دلؿ لدطفؿ قع لذاةـ  أذ قجـر قه حلد طةاة
ـح 0988لقهقد  درلفح  ارلتح دلر لدجاؿح ح ترجقإق زإح شجاب قهقلد قصة الحضارةةلاة  ةنةدلـ. لؿ دالرلشتح 

 .264ح ص00ج
 .264-269ح ص00ح جقصة الحضارةلؿ دالرلشتح  (20)
 .71ح ترجقإق ة د لدهلاـ قهقلدح  ارلتح لدقإت إ لد صراإح صالمسيحية نشأتيا وتطورىاجشا ارح عةرؿح  (22)

ح حولية كمية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية مجمةقهقد مهقد لد طابح لد طا إ للدتل إ  اف لداهلداإ للدقةاهاإح (29) 
 .267ـح ص0998جةق إ  طرح لد دد لدةةدس ةعرح ص

 .9-0ق 05 حرةةدإ  لدس لذلدن ىدن مهؿ إلرشبلس (24)
 .59(ح ص0)طح ـ2101 حح دقعؽح دلر لدشزقةف دلط ةةإ للدشعرالالىوت المسيحي )نشأتو وطبيعتو(مهقد قهقدح  مشقةر (25)
 .02ق 5 ح لدس ىدن مهؿ رلقاإ رةةدإ (26)
 .674ح صالالىوت النظامي عمملد س جاقس مشسح  (27)
 .64صح ـ0969دلر لذجاةؿح دقعؽق ح ردعمى الييود والييودية المسيحيةلداةزجحح شدرط  (28)
إؿ  لا إ قف  لذدؾ الةت ةدهـ مف لدقةاح هل  إر ؛ صص لداةزجح مة  اإ آدـ  ةدلجلد ةلن جقاع لد لؽ قف لدلجهإ لدقةداإ ((29

 للد  ةى.مقة لدقةاح سهل لدرلح للدطهةرط للد دلةإ  حلدلجهإ لدرلهاإح مذ مف آدـ قصدر لدغرل ز للدعهللت لدذدؾ إتب دة لدفشةى
 .87لدقصدر شفةةح ص (91)

 .057(ح ص5)طح ـ0995ح المسيحية في اإلسالمى رلهاـ دل ةح (90) 
للذش اةى ق تلفإ ةف لداهلداإح  ؿ تزاد لدقةاهاإ سح لقتهةشهة لهطهة قف  در مش اةى  ال اهةب لد ةرئ مف شظرط لدقةاهاإ ىدن لدش لط (92)

تر  مشهـ سعللل سح  ماءةلهلل ت ةدنح سفءً  ةف ىاقةشهة  إؿ لذلصةؼ للد صص لدقعاشإ لدتح ش تت  هة لدتلرلط لذش اةىح سإشهة 
 لل  ذدؾ مف اإلشلل تهت مةرهة ل اف مشاة هة لدقة إةشت عرل  هـ  د سةةته حته اؽ لدقهقإ لندهاإ  ت لاص لد عراإ قف ر  إ لد طا إ

 ةنءةسإ ىدن ذدؾ ال اغفؿ لد ةرئ ةف  حلهذل قة مإد   لدس لرةة لة سح مإبر قف قلءع حس  هةجإ دهة لاجب ترإهة ماءةسعلت 
مدـ اجدلل  ح تة ةلقةى لد هلت  ةدعلؾ للد شزارس  د تهقالة ذشب لنشةةشاإ للن رلر   صاةشة لسةةد  اش حهذ  لدشظرط لدقعاشإ ىدن آدـ

 مقبلإ م ر  قف لل ع لدهاةط اةتطا لف لالةتعهةد  هة ةلن لالشت ةؿ لدلرلبح دل طا إ غار هذ  لذلصةؼ.
 .91دلر لن لط دلشعرح صح ح لد ةهرطفمسفة الغفران في المسيحية -غفران الذنوب ةلض ةق ةفح ( (99
مف لدقةاهااف ا  رلف ةف ق صاإ آدـ  لفظإ لدة لطح  قمهقهة ذقلر ةدطهذل لدجزى قف لددرلةإ لةت دقت إلقإ لدة لط سح ( (94

ذف دفظإ لدة لط ت  ار قةاهح اصلر قل فهـ قف لنشةةف  عإؿ ةةـ   د هدل  لدق صاإ؛ سةدة لط ا شح لالشت ةؿ  قلبةشاةً 
 قف هةؿ لدرس إ ىدن لددلشاإ.

 السقوط في المغة: 
 ح7ح جلسان العرب ط لدة طإح لدل  إ لدعدادطح لة ط اة ط ة لطًة سهل ةة ط لة ط ل ع. ل ف قشظلرح ا لؿ ل ف قشظلرق ة
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مهقد ةلح ةجا إح  ."لدل لع سح لد طا إ شتاجإ مإؿ آدـ قف لدعجرط لدقهرقإ"السقوط في االصطالح المسيحي فيو:  أما
لا رؼ د. شدرط لداةزجح  .069(ح ص0)طح ـ2116لد ر اإح ح لد ةهرطح دلر لآلسةؽ الخالص المسيحي ونظرة اإلسالم إليو

"ةدـ لنذةةف للالقتهةف د ل  لدرلح لةصاةشهة للدتقرد ةلاهةح لةدـ ته اؽ قلإلت لهلل للد ءلع د ل  لدقةدط  قلدة لط  أشة
 .91ح صرد عمى الييودية والييودية المسيحيةللدتقرغ ساهة". لداةزجحح 

 .069ح صسيحي ونظرة اإلسالم إليوالخالص المةجا إح   تصرؼق( (95
 .02-01ق 9 حرةةدإ  لدس ىدن مهؿ رلقاإ( (96
"صلرتشة إع هشة" ها  تر  لدإشاةإ لد ة لاإ لدإةبلداإاإ مف دفظإ )صلرتشة( تدؿ ةلن  قل تلفت لدإشة س لدقةاهاإ سح تفةار( (97

شجالاإ مقة لدإشاةإ لن حلندة قف قله إ لد دلةإمف لنشةةف  لؽ ةة ً  ق تةرًلح لدفظإ )ع هشة( ت شح قة شةدة لنشةةف قف 
الخالص المسيحي ةجا إح   تصرؼق)لد رلتةتةشتاإ( ستر  مف لدلفظتةف ت شاةف هصلؿ لنشةةف ةلن قله إ لد دلةإ للد ر. 

 .028ح صونظرة اإلسالم إليو
 .26ق 0 حةفر لدتإلاف ((98
 .094ح صقضايا المسيحية الكبرىق ةرح ( (99
 ح قؤةةإ قدلرؾ ددرلةإ آداةت لدر ح لدفإرذح لد دد لذلؿحمجمة مداركةزازح إرلقإ لنشةةف سح لدقفهـل لدقةاهحح  ةةقر شقرلد( (41

(http: //www.madarik.net). 
 .7ق 2 حق ةفر لدتإلافاشظر( (40
 .9ح صاإلنسانلد س ةةقح قلراسح   تصرؼق( (42
 .24-29ق 4 حرةةدإ  لدس لدرةلؿ ىدن مهؿ مسةس( (49
 .252-250ح صالرد عمى الييودية والييودية المسيحيةلداةزجحح  ؼق تصر ( (44

 .04ق 8 حرةةدإ  لدس لدرةلؿ ىدن مهؿ رلقاإ (45(
 .26ح ص9ح ج0ـح ـ0982لر لدب ةسإح ح لد ةهرطح دتاريخ الفكر المسيحيلد س هاشة جرجس لد ءرذح ( (46

 .46(ح صwww.arabicbible.comح لد دقإ لد ر اإ دلإرلزط  ةنشجاؿ )ىذه عقائدناإ اد تةرشرح ( 47(
 .05ق 2 حتإلاف( (48
 .26ح ص0ح ـتاريخ الفكر المسيحيلد ءرذح   تصرؼق( (49
 .09ق 2 حةفر لدتإلاف( (51
 .095ح صقضايا المسيحية الكبرىق ةرح   تصرؼق( (50
 .096شفةةح ص لدةة ؽ لدقصدر  تصرؼق( (52
 .26ق 0 حةفر لدتإلاف( (59
 .6-4ق 8 حةفر لدقزلقار( (54
سهشةؾ ب بإ  حسح لده ا إ دـ تتفؽ جقاع م للؿ ةلقةى لد هلت لدقةاهح ةلن لد لؿ  عقلؿ  طا إ آدـ لدجشس لد عرذ إلة( (55

سرا اة ىة ؼ عقةؿ مشة إ ىدن ملغةطاشلس  قلهحق لدقذهب لذلغةطاشح حإ لعتهرت سح لدإشاةإ ةلن لددللـقذلهب مل مشظق
دفةةد  ؛لدذدؾ لةته لل لدقلت حلمهـ قة اقاز  لد لؿ  لرلبإ لدجشس لد عرذ د طا إ آدـ حشجالاإلتت شن آرلى  لدإشاةإ لدغر اإ للن

شة إ د ا جالس لهل رلهب  راطةشح لمهـ قة اقاز  شفح لجلد  قةـ لد ا جحط ا تهـ لس دلشهـ لدصلرط لندهاإح لهشةؾ لدشظ
سإؿ  ح طا إ مصلاإ سح لد عر لةدـ ىقإةشاإ لالدط لد عر سح لد طا إح لهصر لد طا إ سح لذةقةؿ لال تاةراإ دإلشةةف

ةب ىدن تلقاذ  ا جلس لاش قلؿ ةف ةقلة لمف لنشةةف ال اتهقؿ  طا إ آدـح لهشةؾ قذهب لدشصؼ لد ا جحؤ ىشةةف قة
 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=55&chapter=8&vmin=14
http://www.arabicbible.com/
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لاللس ة سح  درط لنشةةف ةلن  إةسإ للةقة  لداةشلس سل ا ةدؼ لد ا جح  ةد لؿ  ل لع  طا إ آدـ ةلن لدجشس لد عرذ
 .997صح عمم الالىوت النظامي جاقس مشسحق اشظرت لاص شفةة قف لد طا إ. 

 .908ح صالالىوت النظاميعمم ( جاقس مشسح (56
 .017(ح ص0)طح ـ0989ح لد ةهرطح دلر لدقشةرح الغفران بين اإلسالم والمسيحية ى رلهاـ  لاؿ مهقدح( (57
هقإ لهل لدقذهب لدإلفاشح. ق رلتةتةشتح مسرزت ت ةداقة مهد لدقذلهب لدقةاهاإ لد حسرشة ح( الهلت0564-0519جةف إةدفف ) (58)

 .51ح ص5(ح ج0)طح ـ0979شعرح ح  ارلتح لدقؤةةإ لد ر اإ دلدرلةةت للدموسوعة السياسةة د لدلهةب لدإاةدحح 
 .065(ح ص0)طح ـ2117ح قإإح دلر لنة ـح ىل افتدانا المسيح عمى الصميبقش ذ لدة ةرح   تصرؼق( (59
 .8ح صفمسفة الغفران في المسيحيةةلض ةق ةفح   تصرؼق( (61
 .5ق 50 حةفر لدقزلقار( (60
 .50-51ح صىذه عقائدناإ اد تةرشرح ( (62
 .09ق 5رلقاإ  رةةدإ  لدس ىدن مهؿ( (69
ها  ا لؿق "دقة إةف لنشةةف لذلؿ )آدـ(  د ة ط قف ةلاة ة سإشة  ح( ا لؿ د. شدرط لداةزجح ل لع لدقلت ةلن لدجةد لنشةةشح(64

 ءع دققلإتة لدجدادط لهح ققلإإ لدقلت للدقةدطح سلل مف آدـ ظؿ سح ةلاة ة لدـ اة ط دقة قةت لدظؿ هاًةح مذ مف هاةتة 
ل ءلةة دقلت ا شح  ءلةة د ةدـ لدقةدط ل للشاشهة لالشه ؿ للدفةةد  ح لدإشة ة ط س ءع دلقلتإةشت هاةط سح لهلل

 .92ح صالرد عمى الييودية والييودية المسيحيةللدقلت هل بقف لد طا إ". لداةزجحح 
 .240ح صالخالص المسيحي ونظرة اإلسالم إليوةجا إح   تصرؼق( (65
سارلد  ة قلت لدجةد لإؿ قة  قمقة لدقلت لدجةدذ حةدذح للدقلت لدرلهح للدقلت لذ دذلدقلت لدق صلد هشة هل لدقلت لدج( (66

سهل  ق ة ب لد طا إح مقة لدقلت لذ دذ ؛س دلف لد ّر لذصلح لل ت ةد لهلل ةف لنشةةف قاة  ةح لا صد  ةدقلت لدرلهح
 دلر لدب ةسإح شرح أصول األيمانللطةلفح  مشدرللسلد ذلب لدلل ع ةلن لنشةةف جةدًل لرلهًة سح جهشـ ىدن لذ د. لد س 

 .97-96ص ح(4لد ةهرطح )ط لدقةاهاإح
 .07ق 2 حةفر لدتإلاف( (67
مجمة حولية كمية الشريعة والقانون والدراسات قهقد مهقد لد طابح لد طا إ للدتل إ  اف لداهلداإ للدقةاهاإح   تصرؼق( (68

 .262صـح 0998ح جةق إ  طرح لد دد لدةةدس ةعرح صاإلسالمية
 .29ق 6 ح لدس رةةدتة ىدن مهؿ رلقاإ( (69
 .015ح صالرد عمى الييود والييودية المسيحيةلداةزجحح ( (71
مهدرت لدقةاهاإ  اقإ لنشةةف ةشدقة شظرت ىداة  أشة إة ف دشس سإ هت عهللتة لغرل ز  لشللزةة لدفطراإح ل د قبلت سح ( (70

لهتقةدة؛ ذف إ ت لدشللزع لدفطراإ ةلن هذ  لدصلرط مقر قةتهاؿح  ذشهة تتطلب قف لد عر سلؽ قة اطا لف ؛ته اؽ ذدؾ
مل لالةتجة إ ددس إ لدجةد لد شافإ لدقلهإ لدإشة قع هذل ال  حسا ع لنشةةف  اف  اةراف مهدهقةق شدلى لد  ادط لهل لدره ةشاإ

اإلنسان بين قهقد  طبح  صرؼق تسهشةؾ صرلع دل لح ةشاؼ  اف لدجةد للدرلح تشتهح  ةد  د لدشفةاإ.  حاشجل قف لد ذلب
 .01(ح ص4)طح ـ0965هاةى لدإتب لد ر اإح ىح دلر المادية واإلسالم

 .240ح صالخالص المسيحي ونظرة اإلسالم إليوةجا إح   تصرؼق( (72
 .29ح صاإلنسانلد س ةةقح قلراسح   تصرؼق( (79
 .07ق 5 حرةةدإ  لدس لدرةلؿ ىدن مهؿ غ طاإ( (74
 .08ح صإلنسانالد س ةةقح قلراسح ( (75
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 .210ح صقضايا المسيحية الكبرىق ةرح ( (76
 .064ح صىل افتدانا المسيح عمى الصميبلدة ةرح   تصرؼق( (77
 .064شفةةح صلدةة ؽ لدقصدر ( (78
 .94ق 8 حىشجاؿ الهشة( (79
 .21-04ق 7 حرةةدإ  لدس ىدن مهؿ رلقاإ( (81
 .21ق 6 حرةةدإ  لدس ىدن مهؿ رلقاإ( (80
 .76ح لد ةهرطح دلر لدفءالإ دلشعر للدتلزاعح صمسيحية بال مسيحفةفح إةقؿ ة   تصرؼق( (82
 .94ح صـ0981ح ترجقإق ةقار ة د ح  ارلتح قشعلرلت دلر قإت إ لدهاةطح الفوز بالسعادة رترلشد رةؿح ( (89
 .212ح صقضايا المسيحية الكبرىق ةرح ( (84
 .988ح ص9ح ج0ح ـتاريخ الفكر المسيحيلد ءرذح ( (85
 .45ق 05 ح لدس لذلدن ىدن مهؿ إلشبلسرةةدإ ( (86
 .92ح صرد عمى الييودية والييودية المسيحيةق لداةزجحح اشظر( (87
 .016ح 015ح 98ح 95ح 94ح 58ح 57شفةةح صلدةة ؽ ق لدقصدر اشظر( (88
 .20ق 5 حرةةدإ  لدس لدرةلؿ ىدن مهؿ رلقاإ (89)
لتزاؿ ةشة لناقةف لدذذ اه ؽ لذقةف للالةت رلر للدةقل لدرلهح لقتهشت لدقةاهاإ لنشةةف ةشدقة لش ءت ةلن سإرط تشهعة ( (91

سح ترؾ لدداف لظهلر مإ ر لدقةة ؿ  طرًل ةلن لدداف للد  ادطح ملدهةق  ءاإ لد لقةشاإ لساهة تـ لدت لح  مةهقتدإلشةةف ةشدقة 
تةتقد قةداتة قف لذرض لال ترتفع دهظإ ةف لدداف للالإتفةى  ة ط لةًة لع ة ر لتشهاتة ةف لدهاةط لظهلر لدقةداإ لد هتة لدتح 

إشظراإ دلرلاف لدتح  حلد ؿ لدشظراةت لدقةداإ تلءح ذدؾ حققة مد  ىدن لده لط  ةنشةةف ىدن مهط لدقرلتب حلدةقةىىدن للهدط 
تفةارًل   ررت هاللشاإ لنشةةف ةشدقة  رر تطلر  لشظراإ لدجشس ةشد سرلاد لدتح  لغ لقتهةشهة  ةنشةةف مف سةرت إؿ شعةطةتة

جشةاًة لج لت لدجشس هل لذصؿ سح مذ ةقؿ إذدؾ ظهلر لد رلجقةتاإ سح مقراإة. مقة لد ءاإ لدبةشاإ للدتح ظهرت  ف ؿ لد لؿ 
ىذ دـ ارض  ؛دهةد  ةد لدشةس ةشد لدداف لشعر لنىقت لد طا إ سح مةهدهةدح ها  لن قلد  ادط لدقتقبؿ سح  صإ لد طا إ سهح

 رز صلر لدعطط لدتح ملد ؿ  حةدـ مل ع لد طا إ ةلن إؿ ىشةةف ةلن لدرغـ قف ةدـ لرتإة ة دهةلدشةس    لؿ ة ةدط ىدة ظ
ف إةف قف عأف سإرط لهلل مف تة ط ء ؿ لد طا إ ةلن  رلىط لذرضح سإشة ال  د دلقؤقشاف  ةدهس ىت  رشة  ذدؾ م للؿ شاتعإق "

  .04ح صنا المسيح عمى الصميبىل افتدالذرءح مف اهللل دق ةلدهـ ةلن تلؾ لدفإرط. لدة ةرح 
 .027ـح ص0975ح قشعلرلت  ارلتح لدقإت إ لد صراإح أضواء عمى المسيحيةق رؤلؼ عل حح اشظر( (90
 لالةتهةدإق هح ع ارط ا ـل ساهة لدقةاهالف  أإؿ   ز لعرب لد قرح لاةقلف ذدؾ لد عةى لدر ةشح ل د زةقت لدإشاةإ مف ذدؾ( (92

جةد  لقف مإؿ ذدؾ س د مد ؿ لدقةاح سح  حلذدؾ لد قر اةتهاؿ ىدن دـ لدقةاهح لدقةفلؾ لد  ز اةتهاؿ ىدن جةد لدقةاح
 088(ح ص9)طح ـ0966ح قط  إ لدقدشحح محاضرات في النصرانيةقهقد م ل زهرطح   تصرؼق لهقة لدقة. 

 حـ0984 ر حح ح  ارلتح لدلطف لدقصة الدياناتةلاقةف قظهرح ل  .091-027ح صأضواء عمى المسيحيةعل حح ق اشظر( (99
 .421-409ح ص(0)ط

 .088-087ح صمحاضرات في النصرانيةم ل زهرطح   تصرؼق( (94
 .996(ح ص2)طح ـ0970ح لد ةهرطح دلر لدفإر لد ر حح اهلل واإلنسانة د لدإراـ لد طابح ( (95
 .001-019ح صالغفران بين اإلسالم والمسيحيةى رلهاـ  لاؿ مهقدح   تصرؼق( (96
 .9 ق6 حةفر لدتإلاف( (97
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 .02ق 42 حةفر مالب( (98
 .00ق 00 حىشجاؿ قتن( (99

 .57ح لد ةهرطح لدعرإإ لد ر اإح صمحمد الرسالة والرسولشظقح دل ةح ( (011
 .77شفةةح ص لدةة ؽ لدقصدر( (010


